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Možná jsem odjakživa měla zlomenou a temnou duši.
Někdo, kdo by byl od narození celý a dobrý, by možná od-

ložil dýku z jasanu a přijal by smrt místo toho, co leželo přede 
mnou.

Všude byla krev.
Měla jsem co dělat, abych dýku udržela, jak se mi krví zmá-

čená ruka chvěla. Jak se mé nitro kousek po kousku tříštilo, za-
tímco bezvládné tělo mladíka z rodu vznešených víl vychládalo 
na mramorové podlaze.

Nedokázala jsem dýku pustit. Nedokázala jsem se pohnout 
z místa před mrtvým.

„Dobře,“ zavrněla Amarantha ze svého trůnu. „Znovu.“
Čekala mě další jasanová dýka a další klečící víla. Žena.
Věděla jsem, jaká pronese slova. Modlitbu, již odříká.
Věděla jsem, že ji zabiju stejně, jako jsem zabila mladíka le-

žícího přede mnou.
Přistoupím na to, abych je všechny osvobodila. Abych osvo-

bodila Tamlina.
Byla jsem řezníkem nevinných a spasitelkou země.
„Samozřejmě až budeš připravená, spanilá Feyre,“  podotkla 

lhostejně Amarantha a její vlasy se leskly jako krev na mých ru-
kou. Na mramoru.

Vražedkyně. Řezník. Zrůda. Lhářka. Podvodnice.
Netušila jsem, koho mám na mysli. Hranice mezi mnou 

a královnou se od té doby ztenčila.



Mé prsty upustily dýku a  ta s  třeskem dopadla na podla-
hu, až se narůstající kaluž krve rozstříkla. Kapky potřísnily mé 
ošoupané boty – vzpomínku na smrtelný život, který jsem ne-
chala daleko za sebou, až mi připadalo, že byl jen jedním z mých 
horečnatých snů v uplynulých několika měsících.

Stála jsem tváří v tvář ženě čekající na smrt. Kápi měla pře-
taženou přes hlavu a  její útlé tělo zůstávalo nehybné. Sebrala 
jsem sílu, abych ukončila její život. Abych přinesla oběť, jíž se 
žena měla stát.

Natáhla jsem se pro druhou dýku z jasanu na polštáři z čer-
ného sametu. Její rukojeť mě ledově bodla do horké, vlhké dla-
ně. Strážci ženě strhli kápi.

Znala jsem tu tvář, která ke mně vzhlédla.
Znala jsem ty modrošedé oči, hnědozlaté vlasy, plné rty a vý-

razné lícní kosti. Znala jsem ty uši, jež teď byly půvabně pro-
tažené, údy, jež se zaoblily a staly se ztělesněním moci. Veškeré 
lidské nedokonalosti zahladila jemná nesmrtelná záře.

Znala jsem prázdnotu, zoufalství a zkaženost, které mi sá-
laly z tváře.

Když jsem namířila dýku, ruce se mi už netřásly.
Uchopila jsem svou oběť za útlé rameno a zahleděla se do té 

nenáviděné tváře – do své tváře.
A vrazila jsem jasanovou dýku do nastaveného srdce.



PRVNÍ ČÁST

DŮM ZVÍŘAT
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1

Vyzvracela jsem se do záchodu. Přidržovala jsem se chladné 
mísy a snažila se ovládat zvuky dávení.

Do obrovské mramorové koupelny pronikaly měsíční paprs-
ky jako jediný zdroj světla, zatímco jsem potichu vyprazdňovala 
obsah žaludku.

Tamlin se ani nepohnul, když jsem se s trhnutím probudila. 
Nedokázala jsem odlišit tmu v mé ložnici od nekonečné noci 
Amaranthina žaláře a zbrocená studeným potem jako krví těch 
víl jsem vtrhla do koupelny.

Byla jsem tu už čtvrt hodiny, během níž jsem čekala, až se 
mi přestane zvedat žaludek a neodbytný třas povolí a rozplyne 
se jako vlny v tůni.

Opřela jsem se o mísu a lapala po vzduchu. Přitom jsem po-
čítala každé nadechnutí.

Byla to jen noční můra. Jedna z mnoha, které mě poslední 
dobou pronásledovaly ve spánku i bdění.

Od našeho návratu z kraje pod Horou uběhly tři měsíce. Tři 
měsíce, kdy jsem si zvykala na nesmrtelné tělo i na svět, který se 
snažil zotavit poté, co ho Amarantha rozbila na kusy.

Soustředila jsem se na dýchání – vdechovala jsem nosem 
a vydechovala ústy. Stále dokola.

Když se zdálo, že už se mi přestal zvedat žaludek, odtáhla 
jsem se od záchodu, ale nevydala jsem se daleko. Jen k soused-
ní zdi poblíž prasklého okna, odkud jsem viděla noční oblo-
hu a kde mi vánek laskal zpocenou tvář. Opřela jsem se hlavou 
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o zeď a přitiskla ruce na studenou mramorovou podlahu. Sku-
tečnost.

Tohle byla skutečnost. Přežila jsem. Dostala jsem se ven.
Pokud to ovšem nebyl sen – jen horečnatý sen v Amaranthi-

ně žaláři, z něhož se probudím v té cele a…
Přitáhla jsem si kolena k hrudi. Tohle je skutečné. Skutečné.
Neslyšně jsem ta slova pronesla.
Opakovala jsem si je, až jsem zvládla pustit nohy a zvednout 

hlavu. Dlaněmi mi projela pronikavá bolest.
Sevřela jsem ruce v pěst takovou silou, že mi nehty skoro 

probodly kůži.
Nesmrtelná síla byla spíš prokletím než darem. Po návratu 

zpod Hory jsem pokřivila a ohnula každý příbor, kterého jsem 
se dotkla, a na svých delších a rychlejších nohách jsem zakopá-
vala tak často, že Alis z mých komnat odnesla veškeré nenahra-
ditelné cennosti (obzvlášť ji rozladilo, že jsem převrhla stolek 
s osm set let starou vázou). A rozbila jsem ne jedny či dvoje, ale 
patery skleněné dveře jen tím, že jsem je nedopatřením zavřela 
příliš velkou silou.

Dlouze jsem si povzdechla a roztáhla jsem prsty.
Má pravá ruka byla nepoznamenaná, hladká. Dokonale vílí.
Otočila jsem levačku, na níž mi prsty, zápěstí a celou dél-

ku předloktí pokrývaly spirály černého inkoustu, jenž nasával 
temnotu z místnosti. Oko, které jsem měla nakreslené ve středu 
dlaně, jako by mě sledovalo, klidně a prohnaně jako kočka. Jeho 
úzká zornička teď byla roztaženější než během dne. Jako kdyby 
se přizpůsobovala světlu stejně jako obyčejné oko.

Zamračila jsem se na něj.
Na toho, kdo by mě mohl prostřednictvím mého tetování 

pozorovat.
Po tři měsíce, co jsem tu byla, se mi Rhys neozval. Ani slo-

vem. Neodvážila jsem se na něj zeptat Tamlina, Luciena ani ko-
hokoli jiného, abych vladaře Nočního dvora nějak nepřivolala. 
Nechtěla jsem mu připomínat bláhovou dohodu, kterou jsem 
s ním uzavřela pod Horou, podle níž s ním mám trávit jeden 
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týden v měsíci výměnou za to, že mě zachránil, když jsem byla 
na pokraji smrti.

Ovšem i kdyby na to Rhys nějakým zázrakem zapomněl, 
mně se to nikdy nepodaří. A stejně tak Tamlinovi, Lucienovi 
a všem ostatním. Ne když jsem označená tím tetováním.

Dokonce i když Rhys nakonec… dokonce i když nebyl tak 
úplně nepřítel.

Pro Tamlina ano. Pro všechny ostatní dvory taky. Jen málo 
víl překročilo hranice Nočního dvora a přežilo dost dlouho na 
to, aby o tom mohly vyprávět. Nikdo ve skutečnosti nevěděl, co 
se nacházelo v nejsevernější části Prythianu.

Hory, temnota, hvězdy a smrt.
Jenže já si nepřipadala jako Rhysandův nepřítel, když jsem 

s ním mluvila naposledy, pár hodin po Amaranthině porážce. 
Nikomu jsem o tom setkání neřekla. Ani o tom, co mi prozradil 
a s čím jsem se mu svěřila.

Buď vděčná za své lidské srdce, Feyre. Lituj ty, kdo necítí vů
bec nic.

Zatnula jsem prsty, abych to oko i tetování zakryla. Spustila 
jsem nohy na zem, spláchla záchod a vydala se k umyvadlu, kde 
jsem si vypláchla pusu a omyla obličej.

Přála bych si nic necítit.
Přála bych si, aby se mé lidské srdce změnilo spolu se zbyt-

kem mého těla a stal se z něj nesmrtelný mramor místo svraš-
tělého cípu tmy, která mi do žil neustále napouštěla svou je-
dovatou mízu.

Tamlin se nevzbudil, ani když jsem se přikradla zpátky do 
setmělé ložnice. Jeho nahé tělo leželo roztažené na  matraci. 
Chvíli jsem jen obdivovala mocné svaly na jeho zádech, po 
nichž láskyplně klouzalo světlo měsíce, zlaté vlasy rozcuchané 
spánkem i mými prsty, které jsem do nich zabořila, když jsme 
se večer milovali.

Udělala jsem to pro něj – pro něj bych s radostí zničila sebe 
i svou nesmrtelnou duši.

A teď jsem s tím měla žít navěky.
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Kráčela jsem k lůžku a každý krok mi připadal těžší a namá-
havější. Prostěradlo a pokrývka už byly vychladlé a suché, když 
jsem mezi ně vklouzla, otočila se k Tamlinovi zády a objala se 
rukama. Dýchal hluboce, poklidně. Jenže já získala vílí sluch… 
a někdy jsem měla dojem, že jsem zachytila, jak zatajil dech, byť 
jen na okamžik. Nikdy jsem neměla odvahu zeptat se ho, jest-
li je vzhůru.

Nikdy se nevzbudil, když mě noční můry vyštvaly ze spánku; 
nikdy se nevzbudil, když jsem noc co noc v bolestech zvracela. 
Pokud o tom věděl nebo mě uslyšel, nezmínil se o tom slovem.

Věděla jsem, že ho ve spánku pronásledují podobné sny stej-
ně často jako mě. Když se to stalo poprvé, procitla jsem a sna-
žila se s ním promluvit. Jeho kůže byla pod mými prsty zvlhlá. 
On se mi však vymanil a vzal na sebe podobu zvířete, samá srst, 
drápy, rohy a tesáky. Zbytek noci strávil natažený v nohách po-
stele a pozoroval dveře a řadu vysokých oken.

Od té doby tak trávil mnoho nocí.
Choulila jsem se na posteli a přitáhla si pokrývku výš, aby 

mě její teplo ochránilo před nočním chladem. Uzavřeli jsme 
mezi sebou nevyřčenou úmluvu – nedopřejeme Amaranthě ví-
tězství tím, že přiznáme, jak nás trýzní ve snech i bdění.

Beztak bylo snazší nemuset nic vysvětlovat. Nemuset mu 
přiznat, že ačkoli jsem ho osvobodila a zachránila z Amaran-
thina područí jeho lid i celý Prythian, něco se ve mně zlomilo.

Pochybovala jsem, že mi věčnost postačí k tomu, abych se 
dala znovu dohromady.
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„Chci jet s vámi.“
„Ne.“
Založila jsem si ruce na prsou, skryla jsem potetovanou ruku 

pod pravou paži a mírně jsem se rozkročila na ušlapané podla-
ze stájí. „Uběhly tři měsíce. Nic se nestalo a vesnice je necelých 
pět mil…“

„Ne.“ Paprsky dopoledního slunce proudící dovnitř otevře-
nými dveřmi dodávaly Tamlinovým zlatým vlasům matný lesk, 
zatímco si na hrudi upínal bandalír. Na jeho tváři – drsně krás-
né, přesně jak jsem si ji vysnila během těch dlouhých měsíců, 
kdy nosil masku – byl kamenný výraz a rty měl přísně sevřené.

Lucien, který čekal na své šedě grošované klisně ve společ-
nosti tří dalších strážců z vílího rodu, za ním mlčky varovně 
zavrtěl hlavou a přimhouřil kovové oko. Jako by mi radil: Ne
dráždi ho.

Jenomže když Tamlin vykročil ke svému černému hřebci, 
kterého pro něj už osedlali, zatnula jsem zuby a hnala se za ním. 
„Ve vesnici potřebují veškerou možnou pomoc.“

„A my Amaranthiny netvory nepřestaneme lovit,“ ujistil mě, 
když se jediným plavným pohybem vyhoupl na koně. Někdy 
mě napadlo, jestli koně používal, jen aby udržoval zdání zdvo-
řilosti – nebo obyčejnosti. Aby budil dojem, že nedokáže běžet 
rychleji než oni, a nežil jednou nohou v lese. Jeho zelené oči byly 
jako úlomky ledu, když hřebec vykročil. „Nemám dost strážců, 
kteří by tě doprovázeli.“
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Zachytila jsem uzdu jeho koně. „Já doprovod nepotřebuju.“ 
Sevřela jsem kožený popruh silněji, přiměla jsem hřebce zasta-
vit a zlatý kroužek na mém prstě – se čtvercovým smaragdem – 
se zaleskl na slunci.

Před dvěma měsíci mě Tamlin požádal o ruku a za ty dva 
měsíce jsem musela vystát přehlídky květin a  šatů, plánování 
toho, kde bude kdo na svatbě sedět a co se bude jíst. Před týd-
nem mi byla dopřána chvíle odpočinku díky zimní rovnoden-
nosti, pro kterou jsem místo krajek a hedvábí vybírala věnce 
a řetězy ze zelených větviček. Ale aspoň to byla změna.

Třídenní oslavy a pitky, během nichž jsme si předávali drob-
né dárky, vyvrcholily dlouhou a dost ohavnou slavností na úpatí 
kopců, kdy jsme měli prožít nejdelší noc roku, v níž se jeden rok 
překlenul v druhý a slunce zemřelo, aby se opět zrodilo. Nebo 
něco v tom smyslu. Oslava zimního svátku na místě, kde pano-
valo věčné jaro, příliš nepomohla mému celkovému nedostatku 
slavnostního nadšení.

Neposlouchala jsem příliš pozorně vyprávění o původu svát-
ku a samy víly se mezi sebou dohadovaly o tom, jestli vzešel ze 
Zimního nebo Denního dvora. Oba dvory ovšem tvrdily, že je 
původně jejich. Já věděla jen to, že budu muset vydržet ještě dvě 
slavnosti. Jednu při západu slunce, kterou započne nekonečná 
noc plná dárků, tance a popíjení na počest smrti starého slunce, 
a druhou za úsvitu následujícího dne, kdy s opuchlýma očima 
a bolavýma nohama přivítám jeho znovuzrození.

Už tak bylo dost zlé, že jsem musela stát před shromáždě-
nými dvořany a nižšími vílami, zatímco Tamlin pronášel čet-
né přípitky a zdravice. Příhodně jsem se zapomněla komukoli 
zmínit o tom, že na nejdelší noc v roce také připadají moje na-
rozeniny. Beztak jsem dostala dost darů a o svatebním dnu jich 
zaručeně obdržím ještě daleko víc. Vždyť jsem tolik věcí ani ne-
mohla využít.

Nyní do svatebního obřadu zbývaly pouhé dva týdny. Jestli se 
nedostanu ven ze sídla, jestli aspoň jeden den nebudu dělat něco 
jiného než utrácet Tamlinovy peníze a přijímat poklonkování…
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„Prosím. Obnova probíhá hrozně pomalu. Mohla bych pro 
vesničany lovit, sehnat jim jídlo…“

„Není to bezpečné,“ odpověděl Tamlin a znovu pobídl koně 
vpřed. Hřebcova srst se leskla jako temné zrcadlo dokonce i ve 
stínech stáje. „Zvlášť pro tebe.“

Opakoval to pokaždé, když došlo na tuhle hádku. Pokaždé, 
když jsem ho snažně prosila, aby mi dovolil navštívit nedalekou 
vesnici vznešených víl, kde bych mohla pomoct znovu zbudovat 
to, co Amarantha před lety spálila.

Vyšla jsem za ním ze stáje do jasného bezmračného dne. 
Tráva pokrývající okolní kopce se vlnila ve slabém vánku. „Lidé 
se tam chtějí vrátit. Chtějí někde žít…“

„A právě tito lidé v tobě vidí požehnání – symbol stability. 
Pokud by se ti mělo něco stát…“ Zarazil se a zastavil koně na 
kraji pěšiny vedoucí do lesa, na níž o pár yardů dál čekal Lu-
cien. „Nemá smysl cokoli obnovovat, pokud Amaranthiny stvů-
ry táhnou zemí a mohou to zase zničit.“

„Ochranná kouzla už znovu účinkují…“
„Některým se podařilo přes ně proklouznout, než jsme je 

posílili. Lucien včera zabil pět nágů.“
Rychle jsem pohlédla na Luciena, který se zatvářil rozpa-

čitě. Včera se o tom u večeře nezmínil, a když jsem se ho ze-
ptala, proč kulhá, dokonce mi lhal. Sevřel se mi žaludek – ne-
jen kvůli té lži, ale… nágové. Někdy se mi ve snu vracelo, jak 
na mě stříkala jejich krev, když jsem je zabíjela. Jak se na mě 
jejich hadí tváře šklebily, když se mě v lese pokusili rozcupo-
vat na kousky.

Tamlin tiše dodal: „Nemohu vykonávat své povinnosti, když 
mám plnou hlavu starostí, zda jsi v pořádku.“

„Jistěže budu v pořádku.“ Coby vznešená víla jsem měla díky 
své síle a rychlosti velkou šanci uniknout, kdyby se něco stalo.

„Prosím – prosím udělej to pro mě,“ naléhal Tamlin a pohla-
dil hřebcův svalnatý krk, když zvíře netrpělivě zaržálo. Ostatní 
už koně popohnali do lehkého klusu a první jezdec byl téměř 
ve stínu lesa. Tamlin rázně kývl k alabastrovému sídlu tyčícímu 
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se za mnou. „V domě určitě budou potřebovat pomoc. Nebo 
bys mohla malovat. Vyzkoušej tu novou sadu, kterou jsem ti dal 
o zimním slunovratu.“

V domě mě nečekalo nic než svatební přípravy, protože 
i Alis odmítala, abych vykonávala sebenepatrnější práce. Ne 
kvůli tomu, co jsem pro Tamlina znamenala a kým jsem se pro 
něj měla stát, ale za to, co jsem udělala pro ni, pro její chlap-
ce a pro Prythian. Všichni sluhové se chovali stejně. Někteří se 
ještě pořád dávali do pláče, kdykoli jsme se potkali na chodbě. 
A co se malování týkalo…

„Dobře,“ vydechla jsem. Přiměla jsem se pohlédnout mu do 
očí a nasadila jsem úsměv. „Buď opatrný,“ dodala jsem a mysle-
la jsem to vážně. Představa, že se vydá lovit příšery, které kdysi 
sloužily Amaranthě…

„Miluji tě,“ řekl tichým hlasem.
Přikývla jsem a zopakovala jsem tlumeně jeho slova, když 

koně v poklusu navedl za čekajícím Lucienem, který se už mra-
čil. Nesledovala jsem, jak odjíždějí.

Dávala jsem si na čas, když jsem se vracela mezi houštinami 
v zahradě, kde vesele štěbetali ptáci a pod podrážkami tenouč-
kých střevíců mi vrzal štěrk.

Nenáviděla jsem pestré šaty, jež se staly mou každodenní 
uniformou, ale neměla jsem to srdce svěřit se s tím Tamlinovi. 
Ne když jich tolik nakoupil. Ne když vypadal tak šťastně, když 
mě v nich viděl. Ne když jeho slova nebyla daleko od pravdy. 
V den, kdy bych si oblékla kalhoty a halenu, v den, kdy bych si 
připjala zbraně jako vzácné klenoty, bych do všech zemí vyslala 
jasnou zprávu. A tak jsem chodila v šatech a nechala Alis, aby 
mi vytvářela účesy – už jen proto, abych zdejšímu lidu poskytla 
trochu klidu a útěchy.

Alespoň že Tamlin nic nenamítal proti dýce, kterou jsem no-
sila u boku zavěšenou na drahokamy zdobeném opasku. Obojí 
mi věnoval Lucien – dýku pár měsíců před střetem s Amaran-
thou a opasek několik týdnů po jejím pádu, kdy jsem s sebou 
tuhle zbraň i mnohé další nosila všude, kam jsem se hnula. Když 
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už máš být po zuby ozbrojená, tak ať aspoň vypadáš k světu, pro-
hlásil tehdy.

Ovšem i kdyby stovku let vládl klid a mír, nejspíš by ne-
uběhlo jediné ráno, kdy bych se po probuzení neozbrojila dýkou.

Stovku let.
Tu jsem nyní měla před sebou. Měla jsem před sebou celá 

staletí. Staletí, která prožiju s Tamlinem. Staletí na tomto pře-
krásném, poklidném místě. Možná se v průběhu let dám do po-
řádku. A možná taky ne.

Zastavila jsem se před schodištěm vedoucím do domu po-
krytého růžemi a břečťanem a vyhlédla jsem doprava k uprave-
né růžové zahradě a oknům za ní.

Od svého návratu jsem do té místnosti – mého starého ma-
lířského ateliéru – vkročila jen jednou.

Všechny ty obrazy, všechno vybavení a všechna ta prázdná 
plátna na mě čekala, až do nich vložím své příběhy, pocity a sny. 
A já to nenáviděla.

Chvíli nato jsem odtamtud odešla a už jsem se nevrátila.
Přestala jsem si v hlavě třídit barvy, pocity a tvary. Přestala 

jsem je vnímat. Sotva jsem se dokázala podívat na obrazy visí-
cí v domě.

Z otevřených dveří sídla na mě zavolal sladký ženský hlas 
a napětí v mých ramenou poněkud povolilo.

Ianthe. Velekněžka, šlechtična z rodu vznešených víl a Tam-
linova přítelkyně z dětství, která se ujala organizování svateb-
ních oslav.

A která mě a Tamlina začala uctívat, jako bychom byli nově 
stvořenými bohy, jimž požehnal a ustanovil je samotný Kotlík.

Já si ale nestěžovala. Ne když Ianthe znala všechny členy dvo-
ra – našeho i jakéhokoli jiného. Při slavnostech a večeřích se zdr-
žovala po mém boku, vyprávěla mi zajímavosti o tom či onom 
hostu a byla hlavním důvodem, proč jsem přečkala rozpustilý vír 
zimního slunovratu. Koneckonců vedla nejrůznější obřady a já 
jí s radostí přenechala výběr věnců a řetězů pro výzdobu sídla 
a jeho okolí i příborů vhodných pro jednotlivé chody.
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Mimo to… ačkoli Tamlin platil všechny mé šaty, jejich výběr 
se řídil Ianthiným vkusem. Byla srdcem svého lidu, ustanovená 
Bohyní, aby je vyvedla ze zoufalství a temnoty.

Neměla jsem právo o jejích rozhodnutích pochybovat. Ni-
kdy mě nezklamala a já si uvědomila, že se děsím dnů, kdy bude 
mít plno práce ve svém chrámu na pozemcích sídla, kde se bude 
věnovat poutníkům a svým akolytům. Ale pro dnešek – ano, trá-
vit čas s Ianthe bylo lepší než všechny ostatní možnosti. Povy-
táhla jsem vzdušnou sukni svých červánkových šatů a vyšla jsem 
po mramorových schodech do domu.

Příště, slíbila jsem si. Příště Tamlina přesvědčím, aby mi do-
volil vydat se do vsi.

„Ach, tu nemůžeme posadit vedle něj. Rozsápou se na kusy 
a krev nám zničí ubrusy.“ Ianthe nakrčila čelo pod světlou mod-
rošedou kápí a spolu s ním se pohnulo tetování zobrazující fáze 
měsíce, jež na něm měla vyvedené. Vyškrtla jméno, které před 
chvilkou načrtla na jeden ze zasedacích pořádků.

Dnešní den byl teplý a v pokoji bylo trochu dusno navzdo-
ry vánku, který sem pronikal otevřenými okny. Ianthe si přesto 
nesvlékla těžké roucho s kápí.

Všechny velekněžky nosily rozevlátá, důvtipně zamotaná 
a navrstvená roucha, i když měly do usedlých žen daleko. Ian-
thin útlý pas zdůrazňoval hezký opasek s průzračnými, nebesky 
modrými kameny, jež měly dokonale oválný tvar a byly zasazené 
ve stříbře. Na kápi měla vkusně posazený kroužek – úzký prou-
žek stříbra s velkým drahokamem ve středu. Kroužkem byl při-
chycený široký pruh látky jako tajný závoj, který si přetahovala 
přes čelo a oči, když se potřebovala modlit, obrátit se na Kotlík 
či na Matku nebo prostě jen přemýšlet.

Ianthe mi jednou ukázala, jak závoj vypadá, když ho stáhne 
dolů. Byl jí vidět pouze nos a smyslná ústa. Hlas Kotlíku. Při-
padalo mi to znepokojivé – stačilo zakrýt horní část tváře a živá, 
prohnaná žena se náhle stala náhrobním reliéfem, něčím jiným. 
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Naštěstí chodila Ianthe většinou s odhrnutým závojem. Občas 
si kápi dokonce sundala úplně, aby si slunce mohlo hrát na je-
jích dlouhých, jemně kudrnatých zlatých vlasech.

Ianthiny stříbrné prsteny se zaleskly na prstech s dokonale 
upravenými nehty, když psala další jméno. „Je to jako hra,“ po-
znamenala a znaveně vydechla pěkným nosíkem. „Všechny fi-
gurky soupeří o moc a nadřazenost a jsou připraveny prolít krev, 
pokud to bude třeba. Možná ti to přijde jako podivná věc, na 
kterou je třeba si zvykat.“

Víly vynikaly elegancí a bohatstvím a přitom v nich zůstáva-
la divokost. Vznešené víly nebyly chichotající se šlechta ze světa 
smrtelníků. Ne. Když mezi nimi vypukl svár, nevyhnutelně kon-
čil tím, že někoho roztrhaly na kusy. Doslova.

Kdysi jsem byla celá roztřesená už jen z toho, že jsem s nimi 
dýchala stejný vzduch.

Pohnula jsem prsty, přičemž se tetování vyryté v mé kůži na-
táhlo a svraštilo.

Teď jsem mohla bojovat po jejich boku, nebo proti nim. Ne 
že bych se o to pokusila.

Na to mě příliš sledovali – příliš mě pozorovali a odhadova-
li. Proč by se měla nevěsta vladaře učit bojovat, když se k nim 
vrátil mír? Tak mi to zdůvodnila Ianthe, když jsem se dopustila 
té chyby, že jsem se o tom zmínila u večeře. Musela jsem Tam-
linovi přiznat, že chápal obě strany. Naučila bych se sice brá-
nit… ovšem zavdala bych důvod k šíření nejrůznějších dohadů.

„Lidé nejsou o moc lepší,“ pověděla jsem Ianthe nakonec, 
a protože byla asi tak jediná z mých nových společníků, kdo 
se nezdál být mnou obzvlášť vyděšený nebo ohromený, zkusila 
jsem s ní zapříst rozhovor. „Má sestra Nesta by sem nejspíš do-
konale zapadla,“ nadhodila jsem.

Ianthe naklonila hlavu a modrý kámen na vršku její kápě se 
rozzářil ve slunečních paprscích. „Připojí se k nám tvá smrtel-
ná rodina?“

„Ne.“ Ani mě nenapadlo je zvát. Nechtěla jsem je vystavovat 
Prythianu. Ani tomu, čím jsem se stala.
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Ianthe poklepala dlouhým útlým prstem o stůl. „Žijí přece 
tak blízko zdi. Pokud je pro tebe důležité, aby tu byli, Tamlin 
a  já bychom jim mohli zajistit bezpečnou cestu.“ Během ho-
din, které jsme spolu strávily, jsem jí pověděla o naší vesnici 
a o domu, kde teď moje sestry bydlely, o Isaacu Haleovi a To-
masi Mandrayovi. Nedokázala jsem se zmínit o Clare Beddo-
rové ani o tom, co se stalo její rodině.

„O mé sestře se dá říct leccos,“ prohodila jsem a potlačila 
přitom vzpomínku na tu lidskou dívku a na to, co jí udělali, „ale 
ne, že by měla váš rod v lásce.“

„Náš rod,“ opravila mě Ianthe tiše. „Už jsme o tom mluvily.“
Jen jsem přikývla.
Ona však pokračovala: „Jsme prastaří a prohnaní a s rados-

tí užíváme slova jako zbraně a drápy. Každé slovo z tvých úst, 
každý tón věty bude posuzován – a nejspíš i využit proti tobě.“ 
Jako kdyby chtěla dopad svého varování zmírnit, dodala: „Měj 
se na pozoru, paní.“

Paní. Nesmyslný titul. Nikdo nevěděl, jak mě oslovovat. Ne-
narodila jsem se jako vznešená víla.

Byla jsem stvořená – oživená sedmi vladaři Prythianu, kteří 
mi dali nové tělo. Podle všeho jsem nebyla Tamlinovou druž-
kou. Tohle pouto mezi námi nevzniklo – zatím.

Abych pravdu řekla… Abych pravdu řekla, Ianthe se svý-
mi zářivými zlatými vlasy, modrozelenýma očima, elegantními 
rysy a pružným tělem by se v té roli vyjímala lépe. Našel by v ní 
ženu, která by mu byla rovna. Svazek s Tamlinem – svazek vla-
daře a velekněžky – by vyslal jasnou zprávu o jejich síle všem, 
kdo by naše území mohli ohrozit. A zajistil by moc, kterou pro 
sebe Ianthe nepochybně toužila získat.

Kněžky mezi vznešenými vílami dohlížely na průběh slav-
ností a rituálů, sepisovaly jejich dějiny a legendy a radily šlech-
ticům a šlechtičnám v důležitých i nepodstatných záležitostech. 
Nezažila jsem, že by používala magii. Když jsem se na to však 
zeptala Luciena, zamračil se a odpověděl, že jejich magie po-
chází z obřadů, a pokud by si přály, mohla by být krutá a  smrtící. 
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Sledovala jsem Ianthe při zimním slunovratu, zda nezachytím 
nějaké náznaky kouzel. Všímala jsem si, jak se postavila, aby 
jí vycházející slunce zaplavilo pozvednuté ruce, ale nezachytila 
jsem jediný záchvěv ani zamravenčení moci. Z ní ani ze země 
pod nohama.

Těžko říct, co jsem od Ianthe – jedné z dvanácti velekně-
žek, které společně vládly svým sestrám po celém Prythianu – 
vlastně čekala. Když mi Tamlin oznámil, že se do rozpadajícího 
chrámového komplexu na našem území brzy přistěhuje jeho 
stará přítelkyně, která chce budovy obnovit, tak jsem pod vlivem 
legend, které si šeptem předávali smrtelníci, očekávala dávno-
věkou, tichou ženu žijící v celibátu. Jenže jakmile Ianthe ráno 
nato vplula do našeho domu, má očekávání vzala okamžitě za 
své. Zvlášť ta, co se týkala celibátu.

Kněžky se mohly vdávat, rodit děti a zaplétat se, jak se jim 
zlíbilo. Ianthe mi jednou vysvětlila, že kdyby pohřbily své in-
stinkty, svou vrozenou ženskou magii, jež dává život, znesvěco-
valy by tím dar plodnosti udělený Kotlíkem.

Zatímco sedm vladařů řídilo Prythian ze svých trůnů, dva-
náct velekněžek vládlo od oltářů a  jejich děti se těšily stejné 
moci a úctě jako potomci všech šlechticů. Ianthe, nejmladší 
vele kněžka za posledních tři sta let, zůstávala neprovdaná, bez-
dětná a dychtivá užívat si vše, co jí ti nejlepší muži v zemi mohou 
nabídnout.

Často jsem se v duchu ptala, jaké to je mít takovou volnost 
a být si tolik jistá sama sebou.

Když jsem neodpověděla na její jemnou výtku, dodala: „Pře-
mýšlela si o barvě růží? Bílé? Růžové? Žluté? Rudé…“

„Rudé ne.“
Tu barvu jsem nenáviděla. Víc než cokoli jiného. Všechna ta 

krev, rány na zlomeném těle Clare Beddorové přibitém na zdi 
pod Horou…

„Červenohnědé by mohly být hezké se vší tou zelení… Ale 
možná by to příliš připomínalo Podzimní dvůr.“ Znovu pokle-
pala prstem o stůl.
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„Vyber barvu, jakou chceš.“ Pokud bych k  sobě měla být 
upřímná, musela jsem připustit, že se Ianthe stala mou pravou 
rukou. Ona tu roli ovšem ochotně přijala a věnovala pozornost 
věcem, o které jsem nedokázala projevovat zájem.

Přesto teď mírně pozvedla obočí.
Ačkoli byla velekněžkou, unikla hrůzám přicházejícím z kra-

je pod Horou díky tomu, že včas uprchla společně se svou rodi-
nou. Její otec, jeden z Tamlinových nejsilnějších spojenců, vy-
cítil hrozící nebezpečí a poslal Ianthe, její matku a dvě mladší 
sestry do Vallahanu, jednoho z nesčetných vílích území za oceá-
nem. Padesát let žily na cizím dvoře, kde vyčkávaly, zatímco je-
jich lidé byli pobíjeni a zotročováni.

Ianthe se o tom nezmínila a já měla dost rozumu na to, abych 
se jí na to nevyptávala.

„Každý bod této svatby vysílá zprávu nejen Prythianu, ale 
i světu mimo něj,“ řekla. Přemohla jsem povzdech. To jsem vě-
děla – už o tom se mnou mluvila. „Vím, že se ti ty šaty nelíbí…“

Mírně řečeno. Nenáviděla jsem tu zrůdnou hromadu tylu, 
kterou pro mě vybrala. Tamlin stejně tak, i když se mohl potrhat 
smíchy, když jsem se mu v ní předvedla v soukromí své komnaty. 
Slíbil mi však, že přestože podle něj ty šaty byly směšné, kněž-
ka věděla, co dělá. Chtěla jsem se bránit. Protivilo se mi, že se 
mnou souhlasí a přitom stojí na její straně, jenže… Úsilí, které 
bych na to vynaložila, za to nestálo.

Ianthe pokračovala: „Vyjadřují ale správné poselství. Strávila 
jsem hodně času na různých dvorech, takže vím, jak to u nich 
chodí. V tomto mi můžeš věřit.“

„Já ti věřím,“ odpověděla jsem a mávla jsem rukou k pa-
pírům před námi. „Na rozdíl ode mě víš, co se všemi těmihle 
věcmi.“

Na Ianthiných zápěstích se zalesklo stříbro velmi podobné 
náramkům, které nosily Požehnané děti na opačné straně zdi. 
Někdy jsem si říkala, jestli ti blázniví lidé neukradli ten nápad 
prythianským velekněžkám – jestli nějaká kněžka jako Ianthe 
mezi lidmi tenhle nesmysl nerozšířila.



27

„Je to důležitá chvíle i pro mě,“ pronesla Ianthe opatrně 
a upravila si přitom kroužek na hlavě. Její zelenomodré oči se 
upřely do mých. „Ty a já jsme si velmi podobné – mladé a ne-
zkušené mezi těmito… vlky. Jsem tobě a Tamlinovi vděčná, že 
jste mi dovolili vést obřad a pozvali jste mě, abych pracovala 
na vašem dvoře. Abych byla jeho součástí. Ostatní velekněžky 
mě nemají ve zvláštní oblibě a já je také ne, ovšem…“ Zavrtě-
la hlavou a kápě se jí zavlnila kolem šíje. „Společně,“ zašeptala, 
„všichni tři tvoříme skutečnou sílu. Všichni čtyři, pokud počítáš 
Luciena.“ Pobaveně se zasmála. „Ne že by se mnou nějak toužil 
mít co do činění.“

Tím chtěla přejít na nové téma.
Často nacházela způsob, jak se o Lucienovi zmínit, připojit 

se k němu při slavnostech, dotknout se jeho lokte nebo ramene. 
On jí však nevěnoval pozornost. Před týdnem, když jsem se ho 
konečně zeptala, jestli si na něj Ianthe brousí zuby, na mě však 
jenom vrhl pohled, tiše zavrčel a odkráčel pryč. Vyložila jsem si 
to jako ano.

Svazek s Lucienem by byl téměř tak dobrý jako s Tamlinem: 
Byl pravou rukou jednoho vladaře a synem druhého… Jeho po-
tomci by byli mocní a zajímaví pro ostatní dvory.

„Víš, že je to… pro něj těžké, když jde o ženy,“ odpověděla 
jsem nicneříkajícím tónem.

„Po smrti své milenky byl s řadou žen.“
„Možná je to v tvém případě jiné. Třeba to znamená, že není 

na vztah připravený.“ Pokrčila jsem rameny a snažila jsem se na-
jít správná slova. „Možná proto si drží odstup.“

Ianthe o tom zauvažovala a já se modlila, aby ji má poloprav-
da přesvědčila. Velekněžka byla ambiciózní, chytrá, krásná a od-
vážná, ale já měla dojem, že jí Lucien neodpustil a třeba nikdy 
neodpustí, že během Amaranthiny vlády uprchla. Někdy mě do-
konce napadlo, jestli by jí za to můj přítel nechtěl rozsápat hrdlo.

Ianthe nakonec přikývla. „Těšíš se aspoň na svatbu?“
Zakroutila jsem svým smaragdovým prstenem. „Bude to nej-

šťastnější den mého života.“
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Ten den, kdy mě Tamlin požádal o ruku, mi to tak každo-
pádně připadalo. Radostí jsem se rozplakala a odpověděla jsem 
ano, ano, tisíckrát ano a pomilovala jsem se s ním na louce plné 
květin, kam mě při té příležitosti zavedl.

Ianthe přikývla. „Vašemu svazku požehnal sám Kotlík. To, že 
jste přežili hrůzy pod Horou, to jen dokazuje.“

V ten okamžik jsem si všimla, jak sklouzla pohledem k mé 
levé ruce a tetování na ní.

Měla jsem co dělat, abych nestáhla ruku pod stůl.
Tetování na jejím čele bylo vyvedené inkoustem v barvě půl-

noční modři, přitom jí však slušelo. Podtrhávalo ženskost jejího 
roucha a doplňovalo šperky z lesklého stříbra. Na rozdíl od ele-
gantních, surových linií na mé ruce.

„Mohly bychom ti obstarat rukavice,“ nabídla mi nenuceně.
To by vyslalo další vzkaz – možná tomu, kdo jak jsem zou-

fale doufala, zapomněl, že žiju.
„Popřemýšlím o tom,“ odpověděla jsem s mdlým úsměvem.
Div jsem nevyskočila z křesla, když uplynula hodina a Ian-

the odvlála do své soukromé modlitebny, kterou jí věnoval Tam-
lin, aby o poledni přednesla díky Kotlíku za osvobození naší 
země, za mé vítězství a za to, že Tamlin znovu získal vládu nad 
zdejším krajem.

Někdy mě napadlo, že ji požádám, aby se modlila taky za mě.
Aby se modlila za to, abych si jednoho dne zamilovala šaty, 

slavnosti a svou úlohu hezké uzardělé nevěsty.

Už jsem ležela v posteli, když Tamlin vešel do ložnice, tiše jako 
jelen v lese. Zvedla jsem hlavu a hmátla po dýce, kterou jsem 
ponechávala na nočním stolku, ale uklidnila jsem se při pohledu 
na jeho široká ramena a na snědou pokožku pozlacenou světlem 
svíček z chodby, které vrhaly stín na jeho tvář.

„Jsi vzhůru?“ broukl. V jeho hlase jsem zaslechla zamračení. 
Po večeři se odebral do pracovny, kde se probíral kupou listin, 
které mu Lucien naložil na stůl.
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„Nemohla jsem spát,“ řekla jsem a sledovala, jak se jeho svaly 
pohybují, když se vydal do koupelny, aby se umyl. Snažila jsem 
se usnout už hodinu, jenže pokaždé, když jsem zavřela oči, mé 
tělo ztuhlo a stěny pokoje se na mě začaly tlačit. Dokonce jsem 
otevřela okna, ale… Čekala mě dlouhá noc.

Lehla jsem si zpátky na polštáře a naslouchala jsem spo-
rým, rázným zvukům, s nimiž se chystal do postele. Ponechal si 
vlastní komnaty s tím, že je nezbytné, abych měla prostor sama 
pro sebe.

Každou noc ovšem spal tady. Ještě nikdy jsem neulehla na 
jeho lůžko, i když mě napadlo, že se to o svatební noci změní, 
a modlila jsem se, abych sebou nezmítala, dokud se neprobu-
dím, a nepozvracela povlečení, když nepoznám, kde to jsem. 
Když nebudu vědět, jestli tma pomine.

Možná proto se mnou o tom zatím nemluvil.
Vynořil se z koupelny, shodil ze sebe halenu a košili a já se 

zvedla na loktech a dívala se upřeně na něj, když se zastavil u kra-
je postele.

Mou pozornost ihned zaujaly silné bystré prsty, kterými ro-
zepínal kalhoty.

Tamlin souhlasně zavrčel a já se kousla do rtu, když si stáhl 
kalhoty spolu se spodním prádlem a odhalil mohutné vztyčené 
mužství. V puse mi vyschlo. Přejela jsem pohledem po jeho plo-
chém břiše, svalnaté hrudi a pak…

„Pojď ke mně,“ zavrčel tak drsně, že jsem ta slova sotva roz-
poznala.

Odhrnula jsem pokrývku, odhalila své nahé tělo a on zasyčel.
Když jsem sklouzla přes postel k němu a zvedla se na kole-

na, na tváři se mu objevil hladový výraz. Vzala jsem jeho tvář 
do dlaní. Z jedné strany jsem jeho nazlátlou kůži držela prsty 
bílými jako slonovina a z druhé prsty poznačenými spirálami. 
Políbila jsem ho.

Při polibku mi hleděl do očí, i když jsem se k němu přivinu-
la blíž, a polkla jsem tiché zasténání, jakmile jsem na břiše ucí-
tila jeho úd.
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Jeho mozolnaté prsty mi přejely po bocích, pase. Držel mě 
na místě, sklonil hlavu a oplatil mi polibek. Když jsem ucíti-
la dotek jeho jazyka mezi rty, otevřela jsem ústa a začali jsme 
se líbat ještě vášnivěji. Nárokoval si mě a prohlašoval mě za 
svou.

V ten okamžik jsem zasténala a naklonila jsem hlavu, aby 
mě mohl zahrnout ještě prudšími polibky. Jeho ruce mi sevře-
ly pas a pak se pohnuly – jednou mě chytil za zadek a druhou 
vklouzl mezi nás.

Teď – v tuhle chvíli jsme tu byli jen on a já a naše těla nic 
nedělilo…

Jeho jazyk mi přejel po patře, když mě pohladil prstem v roz-
kroku. Zalapala jsem po dechu a prohnula záda. „Feyre,“ vy-
dechl mi na rty a vyslovil mé jméno jako modlitbu horoucnější, 
než jakou kdy Ianthe promlouvala ke Kotlíku v to temné ráno 
po slunovratu.

Jeho jazyk mi opět přejel po ústech, v okamžiku, kdy do mě 
vklouzl prstem. Mé boky se zavlnily. Chtěla jsem víc, toužila 
jsem, aby mě naplnil, a jeho zavrčení mi znělo ozvěnou v hrudi, 
když přidal další prst.

Tančila jsem s ním. Žíly mi protínaly blesky a soustředila 
jsem se pouze na jeho prsty, ústa, na jeho tělo na mém. Dlaní mi 
zatlačil na uzlíček nervů mezi nohama a já zaúpěla jeho jméno, 
když jsem se roztříštila na tisíc kousků.

Se zakloněnou hlavou jsem prudce vdechovala chladný noč-
ní vzduch a pak už mě něžně, opatrně a láskyplně pokládal na 
postel.

Natáhl se nade mnou, sklonil hlavu k mému ňadru a stačilo, 
aby mi jedinkrát stiskl zuby bradavku, a já mu zatnula nehty do 
zad. Potom jsem ho objala nohama a on se uvelebil mezi nimi. 
Tohle – tohle jsem potřebovala.

Zarazil se a paže se mu chvěly, když vyčkával nade mnou.
„Prosím,“ vyhrkla jsem.
On mi však jen přejel rty po čelisti, krku a ústech.
„Tamline,“ prosila jsem. Uchopil můj prs do dlaně a palcem 
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mi pohladil bradavku. Když jsem vykřikla, mocným pohybem 
do mě pronikl.

Na chvíli jsem nebyla ničím a nikým.
Když jsme splynuli a naše srdce tloukla jako jediné, slíbila 

jsem si, že to vždycky bude takové, a on se maličko odtáhl, svaly 
na zádech se mu pod mýma rukama napjaly a pak ke mně při-
razil. Znovu a znovu.

S každým jeho pohybem jsem se o něj tříštila, zatímco on 
šeptal mé jméno a řekl mi, že mě miluje. Když ta bouře znovu 
naplnila mé žíly i mou mysl, když jsem zasténala jeho jméno, 
nechal se unést rozkoší. Držela jsem se ho s každou strhují-
cí vlnou a vychutnávala si jeho tíhu, dotek jeho kůže a jeho 
nezměrnou sílu.

Hodnou chvíli bylo v ložnici slyšet jen náš uštvaný dech.
Když se nakonec odtáhl, zamračila jsem se, jenže on se ne-

chystal nikam odejít. Natáhl se na bok s hlavou opřenou o ruku 
a začal mi lenivě kreslit kruhy na břicho a kolem prsou.

„Ten dnešek mě mrzí,“ zamumlal.
„To nic,“ špitla jsem. „Chápu to.“
Nebyla to lež, ne tak docela.
Jeho prsty zamířily níž a zakroužily mi kolem pupku. „Jsi… 

jsi pro mě všechno,“ ujistil mě sevřeným hlasem. „Musím… 
musím se o tebe postarat a vědět, že se k tobě nedostanou – že 
už ti nikdy nikdo neublíží.“

„Já vím.“ Zajel prsty ještě níž. Ztěžka jsem polkla a zopako-
vala jsem: „Já vím.“ Odhrnula jsem mu vlasy z obličeje. „Ale co 
ty? Kdo ochrání tebe?“

Semkl rty. Když se mu vrátila jeho moc, nepotřeboval, aby 
ho někdo bránil a hájil. Téměř jsem viděla, jak cení nevidi telné 
tesáky – ne na mě, ale při pomyšlení, čím byl před pouhými 
pár měsíci, kdy byl bezbranný vůči Amaranthiným rozmarům 
a jeho moc byla pouhým potůčkem v porovnání s vodopádem, 
který jím nyní proudil. Pomalu se nadechl, sklonil se a po-
líbil mě na srdce přímo mezi ňadra. To byla dostatečná od-
pověď.
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„Už brzy,“ zabručel a  jeho prsty se vrátily k mému pasu. 
Málem jsem nesouhlasně zaúpěla. „Brzy se staneš mou ženou 
a všechno bude v pořádku. Necháme to všechno za námi.“

Prohnula jsem záda a přiměla ho, aby zajel rukou níž. Tamlin 
se drsně zasmál. Pomalu jsem neslyšela vlastní hlas, když jsem 
se soustředila na prsty, jež uposlechly můj tichý příkaz. „Jak mi 
budou ostatní říkat?“ Pohladil mě po pupíku, když se sklonil 
a uchopil vrcholek mého prsu do úst.

„Hm?“ zamumlal a ten hrdelní zvuk se mi přelil do bradav-
ky, až jsem se zazmítala.

„Všichni mě budou prostě nazývat ‚Tamlinovou ženou‘? Ob-
držím nějaký… titul?“

Zvedl hlavu dost vysoko na to, aby mi pohlédl do očí. „Chtě-
la bys nějaký?“

Než jsem stihla odpovědět, hravě mě kousl do ňadra a pak to 
citlivé místo olízl – a přitom mi prsty konečně zajel mezi nohy 
a lenivým kroužením mě dráždivě hladil.

„Ne,“ vyjekla jsem. „Ale nechci, aby mi lidi…“ Kotlík mě 
spal, ty jeho proklaté prsty. „Nevím, jak se srovnám s tím, že mi 
budou říkat ‚vladařka‘.“

Jeho prsty do mě znovu pronikly a Tamlin spokojeně zamru-
čel, když nahmatal vlhko mezi mými stehny, mé i jeho vlastní. 
„To nebudou,“ řekl mi a jeho dech mě zahřál na kůži. Opět se 
zvedl nade mě, a zatímco klouzal dolů, zanechával mi na těle 
polibky. „Žádné vladařky nejsou.“

Chytil mě za stehna, aby mi široce roztáhl nohy, sklonil se a…
„Jak to myslíš, že žádné vladařky nejsou?“
Horko, jeho doteky – všechno pominulo.
Vzhlédl mezi mýma nohama a já při tom pohledu málem 

dosáhla vrcholu. Jenže to, co řekl, co naznačoval… Políbil mě 
na vnitřní stranu stehna. „Vladaři mají pouze ženy. Manželky. 
Žádná vladařka nikdy nebyla.“

„Ale Lucienova matka…“
„Je paní Podzimního dvora. Ne jeho vladařkou. Stejně jako 

ty budeš paní Jarního dvora. Budou tě oslovovat stejně jako ji 
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a budou ti projevovat stejnou úctu.“ Znovu sklopil zrak k tomu, 
co bylo jen několik palců od jeho úst.

„Takže Lucienova…“
„V tuhle chvíli nechci z tvých úst slyšet jméno žádného jiné-

ho muže,“ zavrčel a sklonil ke mně ústa.
Při prvním pohlazení jeho jazyka jsem se s ním přestala do-

hadovat.
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Na Tamlina musela tvrdě dolehnout vina, protože i když násle-
dující den odjel, čekal na mě Lucien s nabídkou, že se spolu po-
díváme, jak probíhají opravy v nedaleké vesnici.

Nenavštívila jsem ji víc než měsíc. Ani jsem nepamatovala, 
kdy jsem naposledy opustila sídlo a okolní pozemky. Několik 
vesničanů bylo pozváno na oslavy zimního slunovratu, jenomže 
já je kvůli davu návštěvníků sotva stihla pozdravit.

Před hlavními dveřmi stájí stáli osedlaní koně a já počítala 
strážce opodál u bran (čtyři), po stranách domu (dva na každém 
rohu) a ty, kteří nyní hlídkovali v zahradě, odkud jsem právě vy-
šla (dva). Ačkoli nikdo nepromluvil, provrtávali mě očima.

Lucien se chtěl vyšvihnout na svou šedě grošovanou klisnu, 
avšak já mu zastoupila cestu. „Ty že jsi spadl z toho svého zatra-
ceného koně?“ sykla jsem a šťouchla ho do ramene.

Lucien naneštěstí klopýtl vzad, klisna vystrašeně zaržála a já 
překvapeně zamrkala na svou nataženou ruku. Nedovolila jsem 
si uvažovat o tom, co si musejí myslet strážci, a než Lucien stihl 
cokoli říct, obořila jsem se na něj: „Proč jsi mi lhal o těch názích?“

Lucien si založil ruce na hrudi, přimhouřil kovové oko a se-
třásl si vlasy z obličeje.

Na okamžik jsem musela odvrátit zrak.
Amaranthiny vlasy byly tmavší a její tvář byla krémově bílá, 

nijak nepodobná Lucienově sluncem nazlátlé pokožce.
Místo toho jsem se zadívala na stáj za ním. Aspoň že byla 

velká, otevřená a stájníci teď pracovali v jiném křídle.  Obvykle 
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mi nepůsobilo velkou potíž zdržovat se uvnitř, což se stávalo 
většinou, když jsem se nudila natolik, že jsem zašla za zdejší-
mi koňmi. Bylo tu spousta místa, kde jsem se mohla pohybovat 
a kudy jsem mohla uniknout. Zdi nepůsobily zrovna… trvale.

Na rozdíl od kuchyně, která se nacházela příliš hluboko. Její 
stěny byly moc tlusté a okna nebyla dost velká, aby se jimi dalo 
prolézt. Na rozdíl od pracovny, kde byl nedostatek přirozeného 
světla a míst, odkud by se dalo lehce dostat ven. V duchu jsem 
si sestavila dlouhý seznam prostor, které jsem v sídle dokázala 
a nedokázala snést, a seřadila jsem je přesně podle toho, jak moc 
mi v nich tuhly svaly a jak jsem se potila.

„Nelhal jsem,“ bránil se rázně Lucien. „Opravdu jsem  spadl 
z koně.“ Poplácal klisnu po boku. „Potom, co mě z něj jeden 
z nich srazil.“

Typické vílí uvažování a lhaní. „Proč?“
Lucien sklapl.
„Proč?“
Jen se obrátil zpět ke své trpělivé klisně. Já však postřehla vý-

raz na jeho tváři, tu… lítost v jeho oku.
Vyhrkla jsem: „Můžeme se místo toho projít?“
Pomalu se otočil. „Jsou to tři míle.“
„Což uběhneš za několik minut. Chtěla bych zjistit, jestli 

s tebou udržím krok.“
Jeho kovové oko zabzučelo a já věděla, co řekne, ještě než 

otevřel pusu.
„To nic,“ předběhla jsem ho a zamířila ke své bílé klisně, kte-

rá se vyznačovala mírnou povahou i sklony k lenošení a roz-
mazleností. Lucien se mi nepokoušel nic rozmlouvat, a když 
jsme odjížděli od sídla na lesní cestu, neřekli jsme půl slova. Jaro 
bylo jako vždy v plném květu, vánek byl prodchnutý vůní šeří-
ků a keře lemující cestu šelestily životem. Nikde nebylo ani vidu 
po Boggem, názích ani jakýchkoli dalších tvorech, kvůli nimž se 
kdysi les pohroužil do ticha.

Nakonec jsem Lucienovi sdělila: „Nestojím o tvou zpropa-
denou lítost.“



36

„To není lítost. Tamlin mi zakázal ti to říct…“ Maličko pro-
vinile sebou trhl.

„Nejsem žádná křehotinka. Pokud na tebe zaútočili nágové, 
zasloužím si to vědět…“

„Tamlin je můj vladař. Když mi dá rozkaz, uposlechnu ho.“
„Já jen že jsi takhle nesmýšlel, když jsi našel způsob, jak jeho 

rozkazy obejít, abys mě poslal za Surielem.“ A já za to málem 
zaplatila životem.

„Tehdy jsem byl zoufalý. Jako všichni ostatní. Jenže teď – 
teď potřebujeme řád, Feyre. Potřebujeme pravidla, systém a řád, 
pokud máme mít naději, že zemi obnovíme. Co Tamlin řekne, 
platí. Jsem první, na koho se obracejí zraky ostatních – musím 
jít příkladem. Nechtěj po mně, abych ohrožoval stabilitu tohoto 
dvora tím, že bych se zpěčoval příkazům. Ne teď. Dává ti tolik 
volnosti, kolik může.“

Musela jsem se přimět dlouze nadechnout, abych naplnila 
bolestivě sevřené plíce vzduchem. „Na to, že se odmítáš stýkat 
s Ianthe, mluvíš podobně jako ona.“

„Netušíš, jak těžké to pro něj je tě vůbec nechat odejít z po-
zemků kolem sídla. Je pod větším tlakem, než si dokážeš před-
stavit,“ ucedil.

„Vím přesně, jaký tlak musí snášet. A nedošlo mi, že se ze 
mě stal vězeň.“

„Nejsi…“ Krátce zatnul zuby. „Tak to není a ty to víš.“
„Když jsem byla pouhým člověkem, nedělalo mu problémy 

nechat mě lovit a potulovat se o samotě. A tehdy byly hranice 
podstatně míň bezpečné.“

„Tehdy mu na tobě nezáleželo tolik jako teď. A potom, co 
se stalo pod Horou…“ Ta slova se mi hlasitě rozezněla v hla-
vě a zatnula se mi do příliš napjatých svalů. „Má hrozný strach. 
Strach z toho, že skončíš v rukou jeho nepřátel. A oni to vědí 
také. Vědí, že k  tomu, aby nad ním získali moc, stačí, aby se 
zmocnili tebe.“

„Myslíš, že to nevím? To ale vážně čeká, že strávím zbytek 
života v sídle, budu dohlížet na služebnictvo a nosit hezké šaty?“
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Lucien se díval na věčně mladý les. „Copak po tomhle ne-
touží všechny lidské ženy? Aby se s nimi oženil pohledný šlech-
tic z vílího rodu a po zbytek života je zahrnoval přepychem?“

Sevřela jsem opratě své klisny tak silně, že pohodila hlavou. 
„Je hezké vědět, že jsi pořád stejný hajzlík, Luciene.“

Opět přimhouřil kovové oko. „Tamlin je vladař. Budeš jeho 
manželkou. Musíš dodržovat tradice a plnit jistá očekávání. 
Jako my všichni, aby bylo znát, že stojíme neochvějně při sobě, 
překonali jsme Amaranthino běsnění a jsme odhodlaní zničit 
protivníky, kteří by se pokusili vzít, co nám patří.“ Ianthe ke 
mně včera měla skoro stejný proslov. „Brzy proběhne platba de-
sátku,“ pokračoval a zavrtěl přitom hlavou, „to je první, kterou 
svolal od… od toho, co nás proklela.“ Téměř neznatelně se za-
chvěl. „Dopřál našemu lidu tři měsíce na to, abychom si uspo-
řádali své záležitosti, a chtěl počkat do začátku nového roku, ale 
příští měsíc bude požadovat desátek. Ianthe mu řekla, že už je 
čas – že je lid připravený.“

Lucien čekal a já bych na něj nejraději plivla, protože věděl – 
věděl, že netuším, o co jde, a chtěl, abych to přiznala. „Co je to?“ 
zeptala jsem se příkře.

„Dvakrát ročně, obvykle okolo letního a zimního slunovratu, 
musí každý člen Jarního dvora, ať jde o vznešenou, nebo nižší 
vílu, zaplatit desátek podle svého příjmu a postavení. Takto udr-
žujeme panství v chodu, získáváme peníze pro strážce, na jídlo 
a pro služebnictvo. Tamlin je na oplátku ochraňuje, vládne jim 
a pomáhá jim, jak jen může. Tak to u nás chodí. Letos Tamlin 
odložil desátek o měsíc, aby dopřál poddaným čas shromáždit 
peníze a oslavovat. Brzy však dorazí vyslanci ze všech usedlostí, 
vesnic nebo rodů s desátkem. Od tebe jako Tamlinovy ženy se 
očekává, že budeš sedět po jeho boku. A pokud nebudou moct 
zaplatit… Bude se od tebe očekávat, že budeš přitom, když jim 
vyměří trest. To nemusí být hezké. Já budu ověřovat, kdo dora-
zí a kdo ne, tedy kdo nezaplatí. A pokud desátek neuhradí do 
tří dnů, které jim Tamlin oficiálně poskytne, má právo je začít 
lovit. K lovu mu dávají svolení samy velekněžky, takže Ianthe.“
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To bylo příšerné a kruté. Chtěla jsem to říct nahlas, ale když 
se na mě Lucien tak díval… Už beztak mě posuzovalo dost lidí.

„Dopřej mu čas, Feyre,“ požádal mě Lucien. „Odbudeme tu 
svatbu, měsíc nato desátek a pak… pak vyřešíme zbytek.“

„Já mu dávám čas,“ namítla jsem. „Ale nemůžu zůstat nado-
smrti zavřená v domě.“

„On to ví. Nemluví o tom, ale ví to. Věř mi. Musíš mu od-
pustit, jestli kvůli vyvraždění své rodiny nedokáže být ve věci 
tvé bezpečnosti velkorysejší. Ztratil příliš mnoho blízkých. Jako 
my všichni.“

Každé jeho slovo bylo olejem, který přiléval do vřící jámy 
v mém nitru. „Já si nechci vzít vladaře. Chci si vzít jen jeho.“

„Jenže jedno nemůže být bez druhého. Je tím, kým je. Vždyc-
ky, vždycky tě bude chtít chránit, ať se ti to líbí, nebo ne. Pro-
mluv si s ním o tom – vážně si s ním promluv, Feyre. Spolu to 
zvládnete.“ Když se naše pohledy setkaly, na Lucienově tváři se 
pohnul sval. „Nechtěj po mně, abych si vybral, na čí stranu se 
přidám.“

„Úmyslně mi tajíš věci.“
„Je mým vladařem. Jeho slovo je zákon. Feyre, máme šanci 

obnovit náš svět a změnit ho v takový, jakým by měl být. Ne-
vstoupím do tohoto nového světa tím, že zklamu jeho důvěru. 
I když jsi…“

„I když jsem co?“
Zbledl a pohladil klisnu po hřívě barvy pavučiny. „Byl jsem 

nucený přihlížet, jak můj otec vraždí ženu, kterou jsem miloval. 
Moji bratři mě donutili se na to dívat.“

Sevřelo se mi srdce nad bolestí, která ho neustále pronásle-
dovala.

„Nebylo žádné kouzlo, žádný zázrak, které by ji přivedly zpět. 
Nebylo přitom shromáždění vladařů, kteří by ji vzkřísili. Díval 
jsem se, jak umírá, a nikdy nezapomenu na tu chvíli, kdy jsem 
uslyšel, jak jí přestalo tlouct srdce.“

Oči mě pálily.
„Tamlinovi bylo dopřáno něco, co mně ne,“ dodal Lucien 
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tiše a rozechvěle se nadechl. „Všichni jsme slyšeli, jak ti zlomi-
la vaz. Ale ty ses vrátila mezi živé. Pochybuji, že Tamlin na ten 
zvuk někdy zapomene. A udělá vše, co je v jeho moci, aby tě 
ochránil od podobného nebezpečí, i když to znamená, že před 
tebou máme tajemství a že se musíš řídit pravidly, která se ti ne-
zamlouvají. V tomto je neústupný, tak ho o to nežádej…  aspoň 
prozatím.“

V mysli ani v srdci jsem nenacházela slov. Dopřát Tamlino-
vi čas, aby se přizpůsobil… To bylo to nejmenší, co jsem moh-
la udělat.

Halas provázející stavbu přehlušil štěbetání lesních ptáků 
dlouho předtím, než jsme vkročili do vsi. Kladiva tloukla do 
hřebíků, lidé halekali příkazy, dobytek bučel.

Když jsme vyjeli z lesa, uviděli jsme, že vesnice už je z polo-
viny postavená. Obklopovaly nás malé domky z kamene a dře-
va, dočasné přístřešky pro zásoby a dobytek… Jediná věc, jež se 
zdála být zcela hotová, byla velká studna uprostřed návsi a bu-
dova, která byla podle všeho hostinec.

Někdy mě stále překvapovalo, jak je Prythian obyčejný a jak 
moc se podobá zemi smrtelníků. Klidně bych mohla být ve vsi 
u nás doma. Tahle byla hezčí a novější, ale rozmístění budov 
a ústřední část byly naprosto stejné.

Také jsem si tu úplně stejně připadala – jako cizinka –, když 
jsme s Lucienem vjeli do srdce toho zmatku a  všichni ustali 
v práci, obchodování nebo potloukání kolem a dívali se na nás.

Na mě.
Jako by se na ves snesla vlna ticha. Zvuky práce odezněly 

i v nejvzdálenějších zákoutích.
„Feyre Ničitelka kleteb,“ zašeptal kdosi.
To tedy bylo mé nové jméno.
Byla jsem vděčná za dlouhé rukávy zdobného jezdeckého 

obleku a  rukavice, které jsem si navlékla, než jsme přijeli na 
území vesnice.

Lucien zamířil s klisnou k muži z rodu vznešených víl, který 
podle všeho řídil stavbu domu vedle zastřešené studny. „ Přijeli 
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jsme se podívat, jestli nepotřebujete pomoct,“ pronesl hlasitě, 
aby ho všichni slyšeli. „Pro dnešek jsme vám k službám.“

Muž zbledl jako stěna. „Jsme vám vděční, můj pane, ale žád-
nou pomoc nepotřebujeme.“ Hltal mě vykulenýma očima. „Dluh 
je splacen.“

Připadalo mi, že mám dlaně celé zpocené a horké. Má klisna 
hrábla kopytem po udusané narudlé hlíně ulice.

„Prosím,“ naléhal Lucien, když s grácií sklonil hlavu. „Chce-
me s vámi sdílet břemeno obnovy vašich domovů. Byla by to 
pro nás čest.“

Muž zavrtěl hlavou. „Dluh je splacen.“
Takto to pokračovalo na každém místě, kde jsme se zastavili: 

Lucien sesedl z koně, nabídl vesničanům pomoc a ti ho zdvořile 
a se zbožnou úctou odmítali.

Po dvaceti minutách jsme zamířili zpátky do stínů šelestí-
cího lesa.

„Nechal tě, abys mě dnes vzal s sebou,“ řekla jsem ochraptě-
le, „abych se přestala dožadovat, že pomůžu s obnovou?“

„Ne. Bylo to moje rozhodnutí, ale důvod jsem měl stejný. 
Oni tvou pomoc ani nechtějí, ani nepotřebují. Tvá přítomnost 
je rozptyluje a připomíná jim, čím si prošli.“

Zatrnulo mi. „Ale oni pod Horou nebyli. Nikoho z nich jsem 
nepoznala.“

Lucien se otřásl. „Ne. Amarantha pro ně zbudovala… tá-
bory. Šlechtici a víly, na které se usmálo štěstí, mohli žít pod 
Horou. Pokud však lidé z některého dvora nepracovali a ne-
zásobovali ji zbožím a potravinami, zavřela je do táborů v síti 
tunelů v hlubinách Hory. Byly tam tisíce vězňů namačkaných 
v síních a chodbách bez světla a vzduchu a takto tam strávili 
padesát let.“

„Nikdo mi nikdy neřekl…“
„Bylo zakázáno o tom mluvit. Někteří zešíleli a začali se živit 

spoluvězni, když Amarantha zapomněla strážím nařídit, aby je 
nakrmili. Někteří utvořili skupiny, které procházely tábory a…“ 
Promnul si čelo palcem a ukazováčkem. „Páchaly strašné věci. 
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Teď se všichni snaží rozpomenout na to, jaké to bylo předtím. 
Na to, jak mají žít.“

V krku mě pálila žluč. Jenže ta svatba… ano, třeba to bude 
začátek uzdravování.

Přesto jako by mé smysly zastírala jakási pokrývka, která vy-
těsňovala všechny zvuky, chutě a pocity.

„Vím, že jsi jim chtěla pomoct,“ omlouval se Lucien. „A mrzí 
mě to.“

Mě to mrzelo taky.
Má nová nekonečná existence se přede mnou prostírala jako 

široká propast.
Nechala jsem se jí pohltit.
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Několik dní před svatebním obřadem začali přijíždět hosté a já 
byla ráda, že nikdy nebudu vladařkou a nikdy nebudu co do 
zodpovědnosti a moci rovna Tamlinovi.

Malá zapomenutá část mé duše při tom pomyšlení ječela 
a řvala, ale…

Jedna večeře střídala druhou a pak tu byly slavnostní obědy, 
pikniky a lovy.

Byla jsem představována a předváděna různým vílám a tvář 
mě bolela od toho, jak jsem se dnem i nocí musela usmívat. Za-
čala jsem se na svatbu těšit už jen při představě, že po ní tohle 
všechno skončí a  já nebudu muset být milá, s nikým se bavit 
nebo cokoli dělat třeba celý týden, měsíc, rok.

Tamlin to všechno snášel tím svým tichým, rázným způso-
bem a stále mi opakoval, že večírky jsou možností, jak mě uvést 
k jeho dvoru, a dávají jeho lidu důvod k oslavám. Ujistil mě, že 
ta setkání nesnáší stejně jako já, jenže… někdy jsem ho přistih-
la, jak se spokojeně usmívá. A abych pravdu řekla, zasloužil si to 
a měl na to právo. Stejně jako všichni ostatní.

Proto jsem se překonávala a držela jsem se v blízkosti Ianthe, 
když Tamlin zrovna nebyl po mém boku, případně i když jsme 
byli spolu, nechala jsem ty dva, aby hovořili s hosty, zatímco já 
potají počítala hodiny, které zbývaly, než všichni odejdou.

„Měla by sis jít lehnout,“ navrhla mi Ianthe, když jsme spolu 
pozorovaly shromážděné hosty, kteří naplnili velkou síň. Před 
půl hodinou jsem ji zahlédla u otevřených dveří a byla jsem 
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ráda, že mám výmluvu, proč opustit chumel Tamlinových přá-
tel, s nimiž jsem musela mluvit. Nebo spíš nemluvit. Buď na mě 
nepokrytě zírali, nebo se ze všech sil snažili najít nějaké společ-
né téma. Většinou to byl hon. Rozhovor obvykle po třech mi-
nutách ustal.

„Ještě to vydržím hodinu, než budu muset jít spát,“ odpo-
věděla jsem. Ianthe na sobě měla jako vždy bledé roucho s vy-
hrnutou kápí zachycenou stříbrným kroužkem s modrým ka-
menem.

Muži z  rodu vznešených víl na ní mohli oči nechat, když 
procházeli kolem místa, kde jsme stáli u zdi vyložené dřevem 
poblíž hlavního vchodu. Pozorovali ji s úžasem nebo touhou, 
možná obojím, a občas jejich zrak spočinul na mně. Věděla 
jsem, že jejich ohromený výraz nemá nic společného s mými 
jasně zelenými šaty nebo hezkou tváří (která byla v porovnání 
s Ianthinou dost obyčejná). Snažila jsem si jich nevšímat.

„Jsi připravená na zítřek? Mohu pro tebe něco udělat?“ Ian-
the upila ze sklenky šumivé víno. Šaty, které jsem dnes večer měla 
na sobě, byly darem od ní. Nazvala tu barvu zelená Jarního dvo-
ra. Alis jen znepokojivě mlčky přihlížela, když jsem si je obléka-
la, a nechala Ianthe, aby se zhostila jejích obvyklých povinností.

„Jsem v pořádku.“ Už jsem uvažovala o tom, jak by bylo ubo-
hé, kdybych ji poprosila, aby u nás po svatbě zůstala natrvalo. 
Kdybych jí prozradila, že se děsím dne, kdy mě nechá samotnou 
na tomto dvoře, mezi těmito lidmi až do Nynsaru – menšího 
jarního svátku, který oslavuje konec osetí polí a při němž se roz-
dávají první květiny tohoto období. Zbývaly do něj celé měsíce. 
Dokonce i chrám, kde bude žít, mi připadal nesmírně daleko.

Dva muži, kteří kolem nás prošli už dvakrát, si konečně do-
dali odvahu, aby se u nás, tedy u ní zastavili.

Opřela jsem se o zeď a dřevo mě zatlačilo do zad, když k Ian-
the přistoupili každý z jedné strany. Byli pohlední, tak jako byla 
pohledná většina z nich, a zbraně, které měli při sobě, prozrazo-
valy, že jde o dva muže z rodu vznešených víl, kteří střeží Tamli-
novy hranice. Třeba sloužili i pod Ianthiným otcem.
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„Kněžko,“ pronesl jeden a hluboce se uklonil.
Už jsem si zvykla, že lidé líbají její stříbrné prsteny a pro-

sí ji, aby se modlila za ně, za jejich rodiny nebo za jejich milé. 
Ianthe jejich projevy úcty přijímala, aniž by na její krásné tváři 
bylo cokoli znát.

„Brone,“ oslovila hnědovlasého vysokého muže po své le-
vici. „A Jelene,“ řekla druhému po pravici, který byl černovlasý 
a mohutnější než jeho přítel. Pozvedla rty v laškovném, rozto-
milém úsměvu, který jak jsem zjistila, znamenal, že je právě na 
lovu a její kořist s ní stráví noc. „Vás dva rošťáky jsem už hodně 
dlouho neviděla.“

Vyměnili si pár koketních poznámek a pak dvojice mužů za-
čala pokukovat mým směrem.

„Ach,“ prohodila Ianthe a kápě se jí zavlnila, když se otočila, 
„dovolte mi představit vám paní Feyre.“ Sklopila oči a sklonila 
hlavu v hluboké úkloně. „Spasitelku Prythianu.“

„My víme,“ řekl Jelen tiše a spolu s přítelem mi vysekl po-
klonu. „Byli jsme pod Horou s vámi.“

Zvládla jsem lehce pokývnout, když se narovnali. „Blaho-
přeji vám k zítřejší svatbě,“ podotkl Bron se širokým úsměvem. 
„Příhodnější konec bychom si nemohli přát.“

Příhodnější konec by byl, kdybych skončila v hrobě a v ho-
roucím pekle.

„Kotlík,“ připojila se Ianthe, „žehná tímto svazkem nám 
všem.“ Muži souhlasně zabručeli a opět sklonili hlavy. Nevší-
mala jsem si toho.

„Musím říct,“ pokračoval Bron, „že ta zkouška – s Midden-
gardem – byla neuvěřitelná. Nejneuvěřitelnější věc, jakou jsem 
kdy viděl.“

Musela jsem se přemoct, abych se celá nenatlačila na stě-
nu. Snažila jsem se nemyslet na zápach toho bahna a cvakání 
zubů zvyklých trhat maso, které se ke mně přibližovaly. „Dě-
kuji ti.“

„Podle toho, co jsem slyšela, to musela být hrůza,“ ozvala se 
Ianthe a přistoupila blíž, když si povšimla, že se mi z tváře vy-
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tratil nacvičený úsměv. Položila mi ruku na paži. „Takové hr-
dinství budí úžas.“

Byla jsem jí vděčná, zoufale vděčná za ten nápomocný do-
tek. Za to, jak mi stiskla ruku. Věděla jsem, že podnítí zástupy 
mladých žen z vílího rodu, aby se přidaly k jejímu řádu – ne aby 
uctívaly Matku a Kotlík, ale aby se naučily jejímu způsobu ži
vota –, aby mohly jasně zářit, mít rády samy sebe a střídat jed-
noho muže za druhým, jako by šlo o pokrmy na hostině.

„Minulý hon jsme propásli,“ prohodil Jelen nenuceně, „takže 
jsme neměli příležitost vidět na vlastní oči tvé umění, ale mys-
lím, že nám vladař příští měsíc svěří hlídku poblíž sídla. Bylo by 
pro nás ctí vyjet s tebou lovit.“

Tamlin by mě s nimi nepustil ani za tisíc let a já nijak netou-
žila jim vysvětlovat, že už nemám zájem vzít luk a šíp znovu do 
rukou nebo cokoli lovit. Hon, na který mě vytáhli předevčírem, 
byl pro mě málem příliš velkým soustem. Nenapnula jsem těti-
vu, přestože mě všichni pozorovali.

Muži stále čekali na odpověď, a tak jsem řekla: „Bude to pro 
mě čest.“

„Postaví vás můj otec zítra na hlídku, nebo se zúčastníte ob-
řadu?“ zajímala se Ianthe a dotkla se Bronovy paže, čímž od-
vedla jeho pozornost. Právě proto jsem o slavnostech vyhledá-
vala její společnost.

Bron odpověděl, že ano, ovšem Jelen ze mě nespouštěl oči. 
Lépe řečeno z mých založených rukou. Z mých potetovaných 
prstů. „Poslal vám ten vladař nějaký vzkaz?“

Ianthe ztuhla a Bron okamžitě sklouzl pohledem k inkous-
tovým obrazcům na mé kůži.

„Ne,“ odvětila jsem a hleděla jsem přitom Jelenovi do očí.
„Nejspíš vzal do zaječích, když teď Tamlin získal zpět svou 

moc.“
„Ty Rhysanda nejspíš moc dobře neznáš.“
Jelen zamrkal, a dokonce ani Ianthe nenapadla vhodná od-

pověď. Byla to nejspíš ta nejrozhodnější věc, kterou jsem něko-
mu během těchto večírků sdělila.
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„No, pokud bude třeba, postaráme se o něj,“ dodal Jelen 
a přešlápl, když jsem mu nepřestávala hledět do očí, aniž bych 
zmírnila výraz ve tváři.

Ianthe promluvila současně k němu i ke mně: „Velekněžky 
se tím zabývají. Nedovolíme, aby s naší spasitelkou kdokoli zle 
nakládal.“

Nasadila jsem nicneříkající výraz. Že by právě proto Tamlin 
vyhledal Ianthe? Aby s ní uzavřel spojenectví? Maličko mě za-
bolelo u srdce. Obrátila jsem se k ní. „Půjdu si lehnout. Vyřiď 
Tamlinovi, že se uvidíme zítra.“

Zítra, protože dnešní noc, jak mi řekla Ianthe, máme strávit 
každý zvlášť, jak nařizovaly dávné tradice.

Ianthe mě políbila na tvář a její kápě mě na okamžik skryla 
před zbytkem síně. „Jsem ti k službám, paní. Pokud budeš něco 
potřebovat, dej pro mě poslat.“

Přikývla jsem, i když bych to neudělala.
Když jsem se chystala vyklouznout z místnosti, ohlédla jsem 

se k přední části, kde v kruhu mužů a  žen z  řad vznešených 
víl stáli Tamlin a Lucien. Možná nebyli uhlazení jako někte-
ří z nich, ovšem… Vypadali jako lidé, kteří spolu strávili dlou-
há léta a bojovali bok po boku. Tamlinovi přátelé. Když mi je 
představil, okamžitě jsem jejich jména zapomněla a už jsem se 
je znovu nesnažila naučit.

Tamlin zvrátil hlavu dozadu a vybuchl smíchy a ostatní se 
smáli z plných plic spolu s ním.

Odešla jsem, než si mě stihl všimnout, a prodírala jsem se 
chodbami plnými hostů, až jsem došla na ztemnělé prázdné po-
schodí obytného křídla.

Když jsem se ocitla sama ve své ložnici, došlo mi, že si nepa-
matuju, kdy jsem se naposledy od srdce zasmála.

Strop se na mě tlačil a jeho velké tupé bodce byly tak rozpále-
né, že jsem až z podlahy, k níž jsem byla přikovaná, viděla, jak 
se kolem nich chvěje vzduch. Byla jsem přikovaná, protože jsem 
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neuměla číst a nedokázala jsem rozluštit hádanku napsanou na 
zdi a Amarantha mě s radostí nechá nabodnout na hroty.

Ty se neustále přibližovaly. Nikdo mě nepřijde zachránit 
před strašnou smrtí.

Bude to bolet. Bude to bolet a bude to pomalé a budu kři-
čet – možná budu volat matku, které na mně nikdy nezáleželo. 
Možná ji budu prosit, aby mě zachránila…

Když jsem se vymrštila na posteli, škubala jsem rukama a noha-
ma a trhala jsem za neviditelné řetězy.

Vběhla bych do koupelny, kdyby se mi nohy a paže tak hroz-
ně netřásly a mohla jsem dýchat, dýchat, dýchat…

Rozechvěle jsem se rozhlížela po ložnici. Skutečné – tohle 
bylo skutečné. Ta hrůza, byly to noční můry. Unikla jsem. Byla 
jsem živá. Byla jsem v bezpečí.

Otevřenými okny dovnitř pronikal vánek, který mi čechral 
vlasy a sušil ledový pot na mém těle. Tmavá obloha s matnými 
nepatrnými hvězdami jako trsy jinovatky mě k sobě vábila.

Bronova slova zněla, jako by sledování mého boje s Midden-
gardem bylo stejné jako přihlížení nějakému zápasu. Jako by 
nestačila jediná chyba, aby mě ta zrůda celou sežrala a vyplivla 
pouze kosti.

Očividně jsem byla spasitelka i šašek.
Doklopýtala jsem k otevřenému oknu a otevřela ho ještě víc, 

abych lépe viděla tmu pošitou hvězdami.
Opřela jsem se hlavou o zeď a vychutnávala si chlad jejích 

kamenů.
Za několik hodin budu vdaná. Dočkám se svého šťastného 

konce, ať už si ho zasloužím, nebo ne. Ovšem tahle země, tihle 
lidé – i oni zažijí svůj šťastný konec. Prvních pár kroků k uzdra-
vení. K míru. A potom bude všechno v pořádku.

Potom budu v pořádku.
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Své svatební šaty jsem z celého srdce nenáviděla.
Byla to příšernost ušitá z tylu, šifonu a flóru, která se nijak 

nepodobala volným šatům, jež jsem obvykle nosila: Živůtek byl 
vypasovaný, výstřih byl hluboko vykrojený, až mi z něj kynula 
prsa, a ta sukně… Byl to třpytivý stan, který se v teplém jarním 
vánku skoro vznášel.

Žádný div, že se mi Tamlin smál. Dokonce i Alis si pro sebe 
něco broukala, když mě oblékala, ale nic neřekla. Nejspíš proto, 
že Ianthe ty šaty osobně vybrala, aby odpovídaly pohádce, kte-
rou si dnes pro nás vymyslí – legendě, kterou sdělí světu.

Snad bych to všechno snesla, kdyby šaty neměly krátké na-
ducané rukávky, tak obrovské, že jsem jejich třpyt vnímala, 
i když jsem se na ně nedívala. Vlasy jsem měla nakadeřené, na-
půl v drdolu, napůl rozpuštěné a protkané perlami, drahokamy 
a Kotlík ví čím dalším a měla jsem co dělat, abych se při pohle-
du do zrcadla nezatvářila kysele. Když jsem po širokém scho-
dišti sestoupila do hlavní síně, šaty s každým krokem svištěly 
a šustily.

Zastavila jsem se za zavřenými dveřmi na nádvoří, kde byla 
zahrada vyzdobená pentlemi a lampiony v krémových, červán-
kových a nebesky modrých odstínech. Na největším nádvoří 
bylo přichystáno tři sta židlí, na nichž měli sedět členové Tamli-
nova dvora. Projdu uličkou uprostřed, přičemž budu muset sná-
šet pohledy hostů, a dojdu ke stupínku na konci, kde na mě 
bude čekat Tamlin.

Potom, těsně před západem slunce Ianthe posvětí náš sva-
zek a požehná mu jako zástupkyně všech dvanácti velekněžek. 
Naznačila mi, že jejích jedenáct družek usilovalo o to, aby byly 
obřadu přítomny, ale ona je nějakou lstí dokázala udržet mimo 
veškeré dění. Buď aby strhla pozornost jen na sebe, nebo aby mě 
ušetřila toho, že bych měla v patách celou jejich smečku. Těžko 
říct. Možná obojí.

Ústa jsem měla vyschlá jako troud, když mi Alis ve stínu 
dveří do zahrady načechrala třpytivou vlečku šatů. Hedvábí 
a flór zašelestily a zaševelily a já uchopila do prstů navlečených 
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v rukavicích bledou kytici a div jsem přitom květinám nezlo-
mila stonky.

Hedvábné, po lokty dlouhé rukavice měly skrýt mé tetová-
ní. Ianthe mi je dnes ráno osobně přinesla v truhličce vystlané 
sametem.

„Nebuď nervózní,“ utěšovala mě Alis, jejíž pokožka připo-
mínající kůru stromu získala v medově zlatém večerním světle 
uzardělý nádech.

„To nejsem,“ odpověděla jsem nakřáplým hlasem.
„Šiješ sebou jako můj mladší synovec, když mu stříhám vla-

sy.“ Dokončila úpravy šatů a odehnala několik sluhů a služek, 
kteří se na mě přišli podívat ještě před obřadem. Předstírala 
jsem, že jsem je neviděla, stejně jako zářivý, sluncem pozlace-
ný dav usazený na nádvoří před námi, a raději jsem si pohrávala 
s neviditelným smítkem prachu na sukni.

„Vypadáš nádherně,“ pověděla mi Alis tiše. Byla jsem si cel-
kem jistá, že má na šaty podobný názor jako já, ale věřila jsem jí.

„Děkuju.“
„A zní to, jako by ses chystala na pohřeb.“
Nasadila jsem široký úsměv a Alis zvedla oči k nebi. Potom 

mě však popostrčila ke dveřím, které otevřel jakýsi nesmrtelný 
vítr. Vylinula se z nich melodická hudba. „Než se naděješ, budeš 
to mít za sebou,“ slíbila mi a jemně mě pošťouchla do světla za-
padajícího slunce.

Tři sta lidí vstalo a otočilo se ke mně.
Naposledy se jich tolik sešlo, aby mě pozorovali a posuzovali, 

při mé poslední zkoušce. Všichni na sobě měli nádherné oble-
čení podobné tomu, které nosívali pod Horou. Jejich obličeje se 
mi rozpíjely a rozplývaly před očima.

Alis si odkašlala a já si připomněla, že mám vykročit, dívat 
se na stupínek…

Na Tamlina.
Ten pohled mi vyrazil dech a stálo mě obrovské úsilí, abych 

sešla ze schodů, aniž by mě zradila kolena. Tamlin byl oslnivě 
krásný v zelenozlaté haleně, s korunou z lesklých vavřínů, jež se 
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mu leskla na hlavě. Popustil uzdu své magii, aby z něj mohlo za-
zářit nesmrtelné světlo a krása – pro mě.

Viděla jsem jen jeho, svého vladaře. Užasle se na mě díval 
a oči se mu leskly, když jsem vkročila na hebkou trávu posypa-
nou plátky bílých růží…

A rudých.
Na cestě přede mnou byly v té běli roztroušené rudé okvětní 

plátky jako kapky krve.
Přiměla jsem se zvednout oči vzhůru k Tamlinovi, který tam 

stál s rovnými zády a hlavou hrdě vztyčenou.
Vůbec netušil, jak jsem ve svém nitru strašně zlomená a tem-

ná. Jak cítím, že nemám právo obléct se do bílé, když mám tak 
špinavé ruce.

Zato všichni ostatní si to mysleli. Určitě.
Mé kroky byly příliš rychlé, když mě nesly ke stupínku 

a k Tamlinovi. A k Ianthe, která byla pro dnešek oděná v tma-
vomodrém hávu a usmívala se pod kápí zdobenou stříbrnou 
korunkou.

Jako kdybych byla dobrý člověk, jako kdybych nezavraždila 
dva z jejich rodu.

Byla jsem vražedkyně a lhářka.
Ležel přede mnou shluk červených plátků – stejných jako 

krev mladíka z vílího rodu, která se mi rozlila u nohou.
Od stupínku mě dělilo deset kroků. Na kraji té rudé kaluže 

jsem zpomalila.
A pak jsem se zastavila.
Všichni mě pozorovali, přesně jako když jsem málem zahy-

nula, zatímco přihlíželi mému utrpení.
Tamlin ke mně natáhl širokou ruku a mírně se zachmuřil. 

Srdce mi tlouklo strašně rychle, příliš rychle.
Bála jsem se, že se pozvracím.
Přímo na ty rudé plátky, přímo na trávu a pentle natažené do 

uličky od židlí po stranách.
Mezi mou kůží a kostmi cosi hučelo a bušilo, vzdouvalo se 

a tlačilo, hnalo se mou krví…
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Propichovalo mě tolik očí, příliš mnoho očí, které byly svěd-
ky každého zločinu, který jsem spáchala, každého ponížení…

Nevím, proč jsem se namáhala s rukavicemi. Proč jsem Ian-
the nechala, aby mě přesvědčila.

Zapadající slunce bylo příliš horké a zahrada působila stís-
něně. Jako by z ní nebylo jak uniknout stejně jako slibu, kte-
rý jsem se chystala složit. Který mě s Tamlinem navěky spojí 
a připoutá ho k mé zlomené a znavené duši. Ta věc ve mně nyní 
divoce vířila, mé tělo se třáslo její narůstající silou, když zběsile 
hledala cestu ven…

Navždycky – nikdy se neuzdravím, nikdy se neosvobodím 
sama od sebe ani od žaláře, v němž jsem strávila tři měsíce.

„Feyre,“ řekl Tamlin a stále ke mně nehybně natahoval ruku. 
Slunce kleslo za okraj západní zahradní zdi. Stíny se natáhly 
kolem a ochladily vzduch.

Kdybych se obrátila, začal by rozruch, ale já nedokázala těch 
posledních pár kroků udělat, nedokázala, nedokázala, nedo-
kázala.

Sesypu se přímo tady a teď – a oni si uvědomí, jak moc jsem 
zkažená.

Pomoz mi, pomoz mi, pomoz mi, prosila jsem v duchu nalé-
havě, kohokoli. Prosila jsem Luciena, který stál v přední řadě 
a upíral na mě kovové oko. Prosila jsem Ianthe s vážnou, trpěli-
vou a krásnou tváří pod neodmyslitelnou kápí. Zachraň mě, pro
sím zachraň mě. Odveď mě pryč. Skoncuj to.

Tamlin udělal krok mým směrem a oči měl potemnělé obavou.
O krok jsem ustoupila. Ne.
Tamlin sevřel rty. Dav začal šeptat. Hedvábné stuhy ověše-

né koulemi s vílím světlem se nad námi a kolem nás s mihotá-
ním rozzářily.

Ianthe promluvila, jako by se nic nestalo: „Pojď, nevěsto, 
a připoj se ke své pravé lásce. Pojď, nevěsto, ať konečně zvítě-
zí dobro.“

Dobro. Já dobrá nebyla. Nebyla jsem nic a má duše, má  věčná 
duše byla prokletá.
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Pokusila jsem se do svých zrádných plic dostat vzduch, abych 
mohla vyřknout to slovo. Ne. Ne.

Jenže jsem nic říkat nemusela.
Náhle se za mnou ozval třesk, jako když do sebe prudce na-

razí dva balvany.
Hosté vykřikli, ustupovali a několik jich rovnou zmizelo, 

když se přihnala vlna temnoty.
Rychle jsem se otočila, a když noc pominula jako kouř od-

nášený větrem, uviděla jsem Rhysanda, jak si narovnává klopy 
černého kabátce.

„Zdravím tě, má drahá Feyre,“ pronesl sladce.
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Nemělo mě to překvapovat. Ne když Rhysand s oblibou ze vše-
ho dělal představení a vytáčet Tamlina pro něj bylo jistým dru-
hem umění.

Prostě tu byl.
Rhysand, vladař Nočního dvora, nyní stál vedle mě a temno-

ta z něj sálala jako inkoust rozpouštějící se ve vodě.
Naklonil hlavu a modročerné vlasy se mu při tom pohybu 

svezly na stranu. Jeho fialové oči zajiskřily ve zlatém vílím světle, 
když se upřely na Tamlina. Rhysand zvedl ruku směrem k Tam-
linovi, Lucienovi a jejich strážcům, kteří se chystali tasit meče 
a odhadovali, jak mě dostat do bezpečí a jak ho skolit.

Když však zvedl ruku, všichni jako by zkameněli.
Jen Ianthe pomalu couvala a v její tváři by se krve nedořezal.
„Taková hezká malá svatba,“ prohodil Rhysand a strčil ruce 

do kapes, když všechny meče zůstaly v pochvách. Zbytek hostů 
se tlačil pryč a někteří přelézali židle, aby unikli.

Rhys si mě pomalu změřil a při pohledu na mé hedvábné 
rukavice nesouhlasně zamlaskal. Ať se mi pod kůží probudilo 
cokoli, teď to bylo nehybné a chladné.

„Vypadni sakra,“ zavrčel Tamlin, který k nám vztekle mířil 
s drápy vytasenými z kloubů prstů.

Rhys znovu mlaskl. „Hm, kdepak. Ne když potřebuji s dra-
hou Feyre vyřešit jistou dohodu.“

V žaludku jako by se mi otevřela propast. Ne – teď ne.
„Víš, co se stane, když se pokusíš dohodu zrušit,“ pokračoval 
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Rhys a krátce se uchechtl při pohledu na dav hostů, kteří pada-
li jeden přes druhého, aby se od něj dostali pryč. Stroze na mě 
kývl. „Dopřál jsem ti tři měsíce svobody. To se nemůžeš aspoň 
tvářit šťastně, že mě vidíš?“

Třásla jsem se tak hrozně, že jsem se nezmohla na slovo. 
Rhysovi se znechuceně zablesklo v očích.

Ten výraz ovšem pominul, když se znovu otočil k Tamlinovi. 
„Takže si ji teď odvedu.“

„Neopovažuj se,“ vyštěkl Tamlin. Stupínek za ním byl prázd-
ný. Po Ianthe se slehla zem. Stejně jako po většině hostů.

„Snad jsem vás nevyrušil? Měl jsem za to, že už je po všem.“ 
Rhys na mě vrhl úsměv, z něhož jed jen prýštil. Zjistil to. Pro-
střednictvím toho pouta, té záhadné magie, která nás svazo-
vala, zjistil, že jsem se chystala říct ne. „Tedy aspoň Feyre si to 
myslí.“

Tamlin zavrčel: „Nech nás dokončit obřad…“
„Vaše velekněžka,“ prohodil Rhysand, „je, jak se zdá, stejné-

ho názoru.“
Tamlin ztuhl, ohlédl se přes rameno a spatřil, že u oltáře ni-

kdo nestojí. Když se obrátil zpět k nám, měl drápy už zpola za-
tažené. „Rhysande…“

„Nemám chuť smlouvat,“ prohlásil Rhys, „i když by mi to 
nepochybně bylo ku prospěchu.“ Něžně mě uchopil za loket a já 
sebou trhla. „Jdeme.“

Ani jsem se nehnula.
„Tamline,“ hlesla jsem.
Tamlin udělal krok mým směrem, jeho snědá tvář nezdra-

vě zbledla, ale stále nespouštěl oči z Rhysanda. „Stanov cenu.“
„Nenamáhej se,“ broukl spokojeně Rhysand a uchopil mě za 

rámě. Každý jeho dotek byl odporný, nesnesitelný.
Odvede mě k Nočnímu dvoru, místu plnému zvrhlosti, muk 

a smrti, podle kterého prý Amarantha vystavěla svou říši pod 
Horou.

„Tamline, prosím.“
„Nepřeháněj,“ okřikl mě Rhysand a přitáhl mě k sobě blíž.
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Jenomže Tamlin zůstal nehnutě stát a zcela zatáhl drápy do 
hladké kůže. Upřel zrak na Rhyse a se zavrčením vycenil zuby. 
„Jestli jí ublížíš…“

„Já vím, já vím,“ odvětil znuděně Rhysand. „Za týden ti ji 
vrátím.“

Ne – ne, Tamlin mu nemohl takhle vyhrožovat. Protože to 
by znamenalo, že mě nechává odejít. Dokonce i Lucien na něj 
nevěřícně zíral s tváří bílou hněvem a šokem.

Rhys pustil můj loket, ale vzápětí mě uchopil jednou rukou 
kolem pasu, přivinul mě k boku a pošeptal mi do ucha: „Drž se.“

Potom zaburácela temnota. Vítr škubal mým tělem sem 
a tam, země se mi propadla pod nohama a svět kolem zmizel. 
Zůstal jen Rhysand a já se ho držela ze všech sil a nenáviděla 
jsem ho. Nenáviděla jsem ho celým srdcem.

Poté tma pominula.
Nejprve jsem zachytila vůni jasmínu a potom jsem uviděla 

hvězdy. Moře hvězd mihotajících se za zářivými sloupy z mě-
síčního kamene, které lemovaly strhující panorama nekoneč-
ných horských vrcholků pokrytých sněhem.

„Vítej na Nočním dvoře.“ To bylo vše, co mi Rhysand řekl.

Bylo to nejkrásnější místo, jaké jsem kdy viděla.
Budova, v níž jsme se ocitli, stála na jedné z hor ze šedého 

kamene. Síň kolem nás neměla zdi ani žádná okna, pouze slou-
py a závěsy z flóru, jež se pohupovaly ve vánku nesoucím vůni 
jasmínu.

Určitě byla začarovaná tak, aby tu vzduch zůstával teplý 
i uprostřed zimy. Nemluvě o tom, že se to místo nacházelo tak 
vysoko a že zdejší hory pokrýval sníh, který mocné vichry str-
hávaly z vrcholků v závojích, jež se snášely dolů jako toulavá 
mlha.

V síni se nacházelo několik zákoutí k sezení, ke stolování 
a k práci, která oddělovaly závěsy, bujné rostliny nebo husté ko-
berce rozložené na podlaze z měsíčního kamene. Ve vánku se tu 
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a tam pohupovaly svítící koule a lucerny z barevného skla visící 
z oblouků stropu.

Nezaslechla jsem žádný křik, úpění ani prosby.
Za sebou jsem uviděla stěnu z bílého mramoru, v níž se na-

cházelo několik otevřených dveří směřujících k setmělým scho-
dištím. Ty musely vést ke zbytku Nočního dvora. Jestli byli všich-
ni uvnitř, žádný div, že jsem neslyšela nikoho křičet.

„Toto je mé soukromé sídlo,“ oznámil mi Rhysand nenuce-
ně. Jeho kůže byla tmavší, než jsem si pamatovala – místo bledé 
teď byla snědá.

Jeho bledost zapříčinilo to, že byl padesát let uvězněný pod 
Horou. Důkladně jsem si ho prohlédla, jestli nenajdu stopu po 
mohutných blanitých křídlech, na nichž, jak sám připustil, rád 
létá, ovšem žádná jsem neviděla. Jen muže, který se na mě po-
tměšile usmíval.

Ten pohled pro mě byl nepříjemně známý. „Jak se opova-
žuješ…“

Rhys si pobaveně odfrkl. „Tento tvůj výraz mi opravdu chy-
běl.“ S kočičí lehkostí ke mně přešel a jeho fialové oči jako by 
se zklidnily. Jenže šlo o smrtící klid. „Mimochodem, měla bys 
mi poděkovat.“

„Za co?“
Rhys se zastavil ani ne stopu ode mě a strčil ruce do kapes. 

Tady mi nepřipadalo, že by z něj sálala temnota, a bez ohledu 
na svou dokonalost vyhlížel skoro normálně. „Za to, že jsem tě 
zachránil, když jsi o to požádala.“

Jako by do mě udeřil blesk. „O nic jsem se neprosila.“
Jeho zrak se svezl k mé levé ruce.
Bez varování mě popadl za paži a s tichým zavrčením mi 

strhl rukavici. Jeho dotek byl jako rozpálený cejch. Ucukla jsem 
a o krok jsem ustoupila, jenže on mě držel pevně, dokud mi ne-
stáhl obě rukavice. „Slyšel jsem, jak prosíš, aby tě někdo, kdokoli 
zachránil a pomohl ti utéct. Slyšel jsem, jak říkáš ne.“

„Nic jsem neřekla.“
Otočil mou holou ruku a jeho stisk zesílil, když zkoumal 
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oko, které mi vytetoval na dlaň. Poklepal na panenku. Poprvé. 
Podruhé. „Slyšel jsem to nahlas a zřetelně.“

Vytrhla jsem se mu. „Odnes mě zpátky. Hned. Nechtěla jsem, 
abys mě unesl.“

Pokrčil rameny. „Nenapadá mě lepší příležitost, kdy tě sem 
vzít. Třeba si Tamlin nevšiml, že ses ho chystala odmítnout před 
celým jeho dvorem. Možná z toho teď můžeš jednoduše ob-
vinit mě.“

„Jsi parchant. Dal jsi dostatečně najevo, že… váhám.“
„Jako vždy přímo překypuješ vděkem.“
Měla jsem co dělat, abych se dokázala zhluboka nadechnout. 

„Co ode mě chceš?“
„Co chci? Zaprvé, abys mi poděkovala. Potom chci, aby ses 

zbavila těch příšerných šatů. Vypadáš…“ Krutě sevřel ústa. „Vy-
padáš přesně jako bezbranná dáma s laníma očima, kterou by 
z tebe on a ta jeho podlézavá kněžka chtěli mít.“

„Nic o mně ani o nás nevíš.“
Rhys se na mě vědoucně usmál. „A Tamlin ano? Zeptal se 

tě někdy, proč se noc co noc div nevyzvracíš z podoby, proč ne-
dokážeš vstoupit do některých místností nebo pohlédnout na 
jisté barvy?“

Zůstala jsem jako přimrazená. Jako by mě v tu chvíli svlékl 
do naha. „Vypadni ksakru z mé hlavy.“

Tamlin musel snášet své vlastní běsy a postavit se jim.
„Nápodobně.“ O pár kroků ustoupil. „Myslíš, že mě těší, 

když mě každou noc budí vize, ve kterých zvracíš? Prostřednic-
tvím toho pouta vysíláš všechno přímo ke mně a já neprahnu po 
tom vidět to z první řady, když se snažím usnout.“

„Ty zmetku.“
Zase se pobaveně uchechtl, ale já se ho nehodlala vyptávat, 

co tím myslí – tím poutem mezi námi. Nechtěla jsem mu do-
přát tu radost, abych dala najevo zvědavost.

„A pokud jde o další věci, které po tobě chci…“ Ukázal na 
dům za námi. „Řeknu ti je zítra u snídaně. Prozatím se umyj 
a odpočiň si.“ Když si znovu změřil mé šaty a vlasy, v očích se 
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mu znovu vztekle zablýsklo. „Vydej se po schodišti vpravo o po-
schodí níž. Tvůj pokoj je za prvními dveřmi.“

„Takže žádná cela?“ Možná jsem byla bláhová, když jsem 
mu takhle odhalila svůj strach a vůbec se s tím návrhem vytasila.

Rhys se však ke mně pootočil a zvedl obočí. „Nejsi ničí vě-
zeň, Feyre. Uzavřela jsi dohodu a já požaduji její naplnění. Bu-
deš mým hostem s  výsadami člena mé domácnosti. Žádný 
z mých poddaných se tě ani nedotkne, neublíží ti a ani si o tvé 
přítomnosti nebude myslet nic zlého.“

Jazyk mi ztěžkl ve vyprahlých ústech, když jsem se zeptala: 
„A kde jsou ti tvoji poddaní?“

„Někteří bydlí zde – v hoře pod námi.“ Naklonil hlavu na 
stranu. „Mají zakázáno vstoupit do mého sídla. Vědí, že by si 
tím podepsali rozsudek smrti.“ Jeho oči se neúprosně a proni-
kavě upřely do mých, jako kdyby vycítil mou paniku a stíny, jež 
se mi plížily do duše. „Amarantha nebyla právě kreativní,“ uce-
dil s tichou záští. „Můj dvůr pod horou dlouhá léta budil obavy 
a ona se rozhodla ho napodobit tím, že zneuctí prostor posvát-
né hory Prythianu. Zkrátka pod horou se nachází dvůr – dvůr, 
kterému tě, jak se tvůj Tamlin domnívá, předhodím. Občas mu 
předsedám, ale jeho členové si většinou vládnou sami.“

„Kdy… kdy mě tam odvedeš?“ Pokud jsem měla sejít pod 
horu a znovu spatřit podobné hrůzy… Prosila bych ho, třeba 
i na kolenou, aby mě tam nenutil vstoupit. Bylo mi jedno, jak 
uboze budu vypadat. Pokud šlo o to, co všechno mám obětovat 
pro své přežití, ztratila jsem veškeré zábrany.

„To nemám v úmyslu.“ Zakroutil pažemi. „Toto je můj domov 
a dvůr pod ním je… mým zaměstnáním, jak byste řekli vy smr-
telníci. Nechci, abys s jeho členy přicházela příliš často do styku.“

Mírně jsem povytáhla obočí. „‚Vy smrtelníci‘?“
Po rysech tváře mu tančilo světlo hvězd. „Měl bych tě pova-

žovat za něco jiného?“
Byla to výzva. Potlačila jsem podráždění, když opět pobaveně 

zvedl koutky úst, a místo toho jsem odpověděla: „Co ostatní čle-
nové tvého dvora?“ Území Nočního dvora bylo  rozlehlé – větší 
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než kterýkoli jiný kraj Prythianu. Obklopovaly nás liduprázdné 
hory zasypané sněhem. Nikde nebylo stopy po vesnicích, měs-
tech nebo jiných sídlech.

„Žijí po celém území, kde se jim zlíbí. Mohou se vydat, kam 
se jim zachce, stejně jako teď ty.“

„Chci se vydat domů.“
Rhys se dal do smíchu a konečně loudavým krokem zamířil 

na opačnou stranu síně, která přecházela ve verandu pod hvězd-
nou oblohou. „Aby bylo jasno, jsem ochotný přijmout tvé díky 
kdykoli,“ zavolal za mnou bez ohlédnutí.

V tu ránu jsem viděla rudě. Nedokázala jsem dost rychle dý-
chat a kvůli zuřivému tepu v hlavě jsem nemohla ani myslet. V je-
den okamžik jsem hleděla za ním a v další jsem držela v ruce 
střevíc.

Vší silou jsem ho po něm mrskla.
Vší svou povážlivou, nesmrtelnou silou.
Sotva jsem hedvábný střevíc zahlédla, když letěl vzduchem 

rychle jako létavice, tak rychle, že ani vladař nepostřehl, že se 
k němu blíží.

Dokud ho nepraštil do hlavy.
Rhys se bleskově otočil a s vykulenýma očima si položil ruku 

na týl.
Já už však měla v ruce druhý střevíc.
Rhys vycenil zuby. „Jen to zkus.“ Přestal se ovládat. Musel být 

dnes v opravdu pěkném rozpoložení, že takhle popustil uzdu 
vznětlivosti.

Výborně. Tak to jsme byli dva.
Hodila jsem mu druhý střevíc přímo na hlavu, stejně rychle 

a prudce jako ten první.
Jeho ruka se vymrštila a zachytila střevíc pouhých pár palců 

před obličejem.
Rhys zasyčel, spustil ruku se střevícem a naše pohledy se 

setkaly, když se mu hedvábí v prstech rozpadlo v černý prach. 
Když prsty roztáhl, zbytky lesklého popela odvály do ztracena, 
zatímco si zkoumavě prohlížel mou ruku, tělo a tvář.
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„Zajímavé,“ zamumlal a šel si dál po svých.
Napadlo mě, že se na něj vrhnu a začnu mu bušit pěstmi 

do obličeje, jenže takový hlupák jsem nebyla. Byla jsem v jeho 
domě na vrcholu hory, a  jak se zdálo, uprostřed holé pustiny. 
Nikdo mě nepřijde zachránit. Nebyl tu ani nikdo, kdo by za-
slechl můj křik.

Otočila jsem se tedy ke dveřím, které mi ukázal, a vydala 
jsem se k potemnělému schodišti za nimi.

Byla jsem téměř u nich a neodvážila se ani hlasitě nadech-
nout, když se za mnou ozval jasný, pobavený ženský hlas přichá-
zející z dálky, z místa na druhém konci síně, kam odešel Rhys. 
„Hm, to tedy proběhlo skvěle.“

Rhys na to cosi zavrčel v odpověď a já přidala do kroku.

Můj pokoj byl… sen.
Poté, co jsem ho prohlédla, abych odhalila případné hrozby, 

a prozkoumala každý vchod a východ a každičkou skrýš, zůstala 
jsem stát ve středu místnosti a přemýšlela nad tím, kde to vlast-
ně budu tento týden přebývat.

Stejně jako v obytné části nahoře se i  zde okna otvírala 
do krutého světa kolem. Nebylo v nich sklo a nebyla opat-
řená okenicemi. Visely před nimi pouze nezdobené záclony 
v barvě ametystu, které povlávaly v nepřirozeně slabém ván-
ku. Velká postel byla směsí krémově bílých a slonovinových 
odstínů, ležely na ní polštáře, pokrývky a denní přehozy a pů-
sobila ještě lákavěji díky dvěma zlatým lampám po stranách. 
U jedné zdi stála skříň a toaletní stolek obklopené okny beze 
skel. Na protější straně pokoje se za obloukem dřevěných dve-
ří nacházela místnost s porcelánovým umyvadlem a toaletou, 
zato lázeň…

Lázeň.
Místo vany tu byla malá nádrž zasazená do úbočí hory, kde 

bych se mohla ve vodě nahřívat nebo odpočívat. Její konec jako 
by mizel v prázdnu, kde voda tiše stékala přes okraj a ztrácela se 
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v noci. Na úzké římse boční zídky stály tlusté, mihotající se sví-
ce, jejichž svit kreslil zlatavé odlesky na nehybnou tmavou hla-
dinu, z níž se zvedaly chomáče páry.

Ten pokoj byl otevřený, vzdušný, pohodlný a… klidný.
Byla to komnata hodná císařovny. S mramorovými podlaha-

mi, hedvábím, sametem a elegantními detaily, které by si mohla 
dovolit právě jen císařovna. Snažila jsem se nepředstavovat si, 
jak musí vypadat Rhysova komnata, pokud se takto stará o své 
hosty.

Měla jsem být host, ne vězeňkyně.
No… tento pokoj to jen dokazoval.
Neztrácela jsem čas zatarasením dveří. Rhys si sem mohl 

vlétnout, kdykoli by se mu zachtělo, a já viděla, jak bez mrknu-
tí oka rozdrtil mysl jedné z víl. Pochybovala jsem, že by dřevo 
proti takové strašlivé síle něco zmohlo.

Znovu jsem se rozhlédla po pokoji a mé svatební šaty zašus-
tily na teplé mramorové podlaze.

Podívala jsem se na sebe.
Vypadáš směšně.
Tváře i krk mi polilo horko.
Nijak to neomlouvalo, co udělal. I když… zachránil mě – tím 

slovem jsem se div nezalkla – předtím, než bych musela Tamlina 
odmítnout a všechno mu vysvětlit.

Pomalu jsem si vytáhla vlásenky a  tretky z nakadeřených 
vlasů a navršila jsem je na hromádku na toaletní stolek. Už při 
tom pohledu jsem musela zatnout zuby a raději jsem ty cetky 
smetla do prázdné zásuvky, kterou jsem zabouchla s takovou 
silou, že se zrcadlo nad stolkem zatřáslo. Promnula jsem si kůži 
na hlavě, jež mě bolela z tíhy kudrlinek a píchajících vlásenek. 
Ještě odpoledne jsem si představovala, jak mi je Tamlin bude 
jednu po druhé vytahovat z vlasů a pokaždé mě přitom polí-
bí, ale teď…

Polkla jsem, abych zahnala pálení v krku.
Rhys byl tím posledním, co mi dělalo starosti. Tamlin si  všiml 

mého zaváhání. Věděl však, že se chystám říct ne? A co Ianthe? 
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Musím mu to říct. Musím mu vysvětlit, že se nemůžeme vzít, 
aspoň prozatím. Možná bude lepší počkat, až mezi námi vznik-
ne pouto, takové, které ho učiní mým druhem. Dokud si nebu-
du naprosto jistá, že se nedopustíme nějakého omylu a že… že 
jsem ho hodna.

Třeba bychom mohli počkat, až i on bude schopný čelit noč-
ním můrám, které ho pronásledovaly, a nebude se snažit mít 
všechno pod dohledem. Včetně mě. Přestože jsem chápala jeho 
potřebu ochraňovat mě. Chápala jsem i jeho strach z toho, že 
mě ztratí… Snad bych mu mohla všechno vysvětlit, až se vrá-
tím domů.

Jenomže vidělo to tolik lidí. Viděli, jak jsem zaváhala.
Spodní ret se mi zachvěl. Začala jsem si rozepínat šaty a stáh-

la jsem si je z ramen.
Nechala jsem je sklouznout na mramorovou podlahu v še-

lestění hedvábí, tylu a korálků jako vychládající suflé a dlou-
hým krokem jsem z nich vystoupila. Dokonce i moje spodní 
prádlo bylo k smíchu. Nadýchaná krajka, která měla sloužit jen 
tomu, aby mě Tamlin obdivoval a aby ji mohl následně roztr-
hat na cáry.

Popadla jsem šaty, vztekle jsem si to nakráčela ke skříni a ce-
lou tu parádu strčila dovnitř. Pak jsem si sundala spodní prádlo 
a přihodila ho tam taky.

Mé tetování ostře vynikalo oproti hromadě bílého hedvá-
bí a krajek. Dýchala jsem čím dál rychleji. Neuvědomila jsem 
si, že pláču, dokud jsem nechňapla po prvním kusu látky, který 
jsem ve skříni našla – tyrkysovém nočním úboru –, a nevklouz-
la jsem nohama do kalhot dlouhých po kotníky. Potom jsem si 
přes hlavu přetáhla košilku s krátkým rukávem stejné barvy, je-
jíž lem mi sahal po pupek. Bylo mi jedno, že to je nějaký módní 
výstřelek Nočního dvora. Bylo mi jedno, že je mi v tom obleče-
ní příjemně a teplo.

Vlezla jsem si do široké, měkké postele s hladkým,  hebkým 
povlečením a sotva jsem dokázala popadnout dech, abych sfouk-
la lampy po obou stranách.
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Jakmile se pokoj pohroužil do tmy, rozbrečela jsem se napl-
no. Tělo se mi třáslo prudkými zajíkavými vzlyky, které se linuly 
ven otevřenými okny do hvězdné, sněhem políbené noci.

Rhys nelhal, když prohlásil, že spolu posnídáme.
Hned po svítání se u mých dveří objevily mé staré služeb-

nice z kraje pod Horou a já bych ta hezká tmavovlasá dvojčata 
nepoznala, kdyby se nechovaly, jako by mě znaly. Nikdy jsem 
je neviděla jako něco víc než stíny s tvářemi zastřenými nepro-
niknutelnou nocí. Ovšem tady – nebo možná mimo vliv Ama-
ranthy – byly jednoznačně z masa a kostí.

Jmenovaly se Nuala a Cerridwen a já se v duchu ptala, proč 
se mi předtím nepředstavily. Jestli nade mnou kraj pod Horou 
získal takovou moc, že mi to bylo naprosto jedno.

Jejich tiché zaklepání mě přimělo vymrštit se na lůžku – 
i když ne že bych se v noci nějak zvlášť vyspala. Na okamžik 
jsem si říkala, proč mi postel připadá o tolik měkčí a proč se 
v dálce zvedají hory místo zvlněných kopců porostlých jarní trá-
vou… a najednou se mi vrátily všechny vzpomínky. Spolu s ne-
odbytnou pronikavou bolestí hlavy.

Po druhém trpělivém zaťukání následovaném tlumeným vy-
světlením, o koho jde, které mi podaly skrz dveře, jsem se vy-
drala z postele a pustila je dál. Když jsme se značně rozpačitě 
pozdravily, sdělily mi, že se snídaně bude podávat za půl hodiny 
a že se mám vykoupat a obléknout.

Neobtěžovala jsem se jich ptát, jestli za tím posledním pří-
kazem stojí Rhys, nebo jestli šlo o jejich doporučení, protože 
jsem vypadala tak hrozně. Ony mi však na postel položily oble-
čení a dopřály mi soukromí, abych se mohla umýt.

Byla jsem v pokušení zůstat ve skvostně teplé lázni po zbytek 
dne, ale i přes bolest hlavy jsem ucítila chabý, neskutečně poba-
vený tah. Věděla jsem, oč jde. Už mě takhle jednou přivolal ně-
kolik hodin po Amaranthině pádu.

Ponořila jsem se do vody až po bradu a rozhlížela jsem se 
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po bezmračné zimní obloze. Prudký vítr shazoval sníh z ne-
dalekých vrcholků. Po Rhysovi nebylo nikde vidu. Nezaslechla 
jsem ani bušení jeho křídel. Znovu jsem však v mysli a v bři-
še pocítila ten tah. Volal mě. Jako zvuk zvonku určeného pro 
služebnou.

S gustem jsem ho proklela, vydrhla jsem si kůži a oblékla si 
oděv, který mi přinesla dvojčata.

Pak už jsem kráčela sluncem zalitým horním podlažím, za-
tímco jsem slepě následovala zdroj toho nesnesitelného tahu. 
Moje vínově rudé hedvábné střevíce téměř neslyšně dopada-
ly na podlahu z  měsíčního kamene. Nejraději bych ze sebe 
ten oděv strhla už jen z toho důvodu, že patřil na tohle mís-
to. Jemu.

Mé kalhoty broskvové barvy s vysokým pasem, stažené u kot-
níků sametovými manžetami v jasně zlatém odstínu, byly volné 
a vzdušné. Dlouhé rukávy sladěného horního dílu byly z flóru 
a rovněž byly stažené na zápěstích. Samotný horní díl mi sahal 
jen po pupek a při chůzi odhaloval pruh kůže.

Pohodlný oděv, v němž jsem se mohla snadno pohybovat – 
a klidně i běžet. Ženský. Exotický. Dost tenký na to, abych do-
šla k názoru, že pokud mě Rhysand nehodlá mučit tím, že 
by mě vyhnal do zimní pustiny okolo, nejspíš sama dobrovol-
ně neopustím hranice hřejivé magie, která v paláci udržovala 
tak příjemnou teplotu.

Aspoň tu tetování viditelné skrz průsvitný rukáv nebude to-
lik bít do očí. Ovšem ten oděv stále náležel zdejšímu dvoru.

Nepochybně byl součástí nějaké hry, do níž se mě chystal 
vtáhnout.

Na samém konci horního poschodí stál skleněný stůl, který 
se leskl jako rtuť ve středu kamenné verandy. Byl obklopený tře-
mi židlemi a obložený ovocem, šťávami, sladkým pečivem a šun-
kou. A na jedné ze židlí… Ačkoli Rhys hleděl na úchvatnou 
krajinu zasněžených hor, které byly ve slunečním světle skoro 
oslňující, věděla jsem, že vytušil můj příchod ve chvíli, kdy jsem 
vyšla po schodišti na opačném konci síně. Možná už ve chvíli, 
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kdy jsem se probudila, pokud jsem měla soudit podle tahu, jímž 
mě k sobě lákal.

Zastavila jsem se mezi dvěma sloupy a prohlížela si vladaře 
uvelebeného u snídaně a výhled, kterým byl zaujatý.

„Nejsem pes, abych přiběhla na zavolání,“ spustila jsem na-
místo pozdravu.

Rhys se ledabyle ohlédl přes rameno. Jeho fialové oči byly 
v tom světle neskutečně pronikavé a já zaťala ruce v pěst, když 
si mě přelétly od hlavy po prsty nohou a zpátky nahoru. Zamra-
čil se nad nějakými nedostatky, které přitom odhalil. „Nechtěl 
jsem, aby ses ztratila,“ odvětil stroze.

V hlavě se mi rozléhala pulzující bolest. Zadívala jsem se na 
stříbrnou konvici uprostřed stolu, ze které stoupala pára. Tako-
vý šálek čaje… „Myslela jsem, že tu je stále tma,“ poznamenala 
jsem už jen proto, aby nebylo znát, jak v téhle časné ranní hodi-
ně zoufale toužím po životodárném čaji.

„Jsme jedním ze Slunečních dvorů,“ odpověděl a elegantním 
pohybem ruky mi naznačil, ať se posadím. „Naše noci jsou dale-
ko krásnější a západy a východy slunce jsou kouzelné, ale přesto 
podléháme přírodním zákonům.“

Svezla jsem se do čalouněné židle naproti němu. Halenu měl 
u krku rozvázanou, takže nepatrně odhalovala snědou kůži.

„A ostatní dvory ne?“
„Povaha Ročních dvorů,“ vysvětlil mi, „je spojená s  jejich 

vladaři, jejichž magie a vůle je udržuje ve věčném jaru, zimě, 
podzimu nebo létě. Vždy to tak bylo. Jde o jakýsi druh podivné 
stagnace. Zato Sluneční dvory – Denní, Jitřní a Noční – mají 
spíše… symbolickou povahu. Jsme sice mocní, ale dokonce ani 
my nedokážeme změnit dráhu nebo sílu slunce. Dáš si čaj?“

Po oblé stříbrné konvici tančily sluneční paprsky. Svůj nad-
šený souhlas jsem omezila na zdrženlivé pokývnutí.

„Sama ovšem zjistíš,“ pokračoval Rhysand, když mi naléval 
čaj, „že naše noci jsou působivější – natolik působivé, že se kde-
kdo na mém území budí při západu slunce a jde spát až za sví-
tání, jen aby žil za svitu hvězd.“
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Nalila jsem si do čaje trochu mléka a dívala jsem se, jak se 
světlo a tma spojují ve víru. „Proč je tu takové teplo, když jsme 
uprostřed zimy?“

„Díky magii.“
„Samozřejmě.“ Položila jsem lžičku, upila jsem čaje a div 

jsem nahlas nevzdechla nad přívalem horka a  výrazné chuti 
podbarvené kouřem. „Ale proč?“

Rhys se zadíval na vítr prohánějící se mezi horami. „V zimě 
si přece vytápíš dům. Proč bych to samé nedělal i tady? Připou-
štím, že netuším, proč si moji předchůdci vystavěli palác, který 
by se hodil na Letní dvůr, uprostřed horského hřbetu, který je 
i za největšího horka jen mírně teplý, ale kdo jsem, abych jejich 
rozhodnutí zpochybňoval?“

Upila jsem dalších pár doušků. Bolest hlavy už začala ustu-
povat, a tak jsem se odvážila dát si na talíř nějaké ovoce ze skle-
něné mísy stojící poblíž.

Rhys sledoval každý můj pohyb. Potom tiše poznamenal: 
„Zhubla jsi.“

„Vzhledem k tomu, že máš sklony hrabat se mi v hlavě, kdy-
koli se ti zamane,“ odpověděla jsem a napíchla jsem na vidličku 
kousek melounu, „nevím, proč tě to překvapuje.“

Výraz v jeho očích byl stále zasmušilý, i když mu na smysl-
ných rtech zacukal úsměv. Musela to být jeho oblíbená maska. 
„To dělám jen občas a nemohu si pomoct, když ke mně pro-
střednictvím toho pouta vysíláš všechno možné.“

Napadlo mě, že stejně jako včera odolám a na nic se ho ne-
zeptám, jenže… „Jak to funguje – to pouto, které ti umožňuje 
nahlížet mi do mysli?“

Rhys se napil čaje. „Představuj si naši dohodu jako most 
mezi námi. Na jeho koncích jsou dveře do mé a tvé mysli – ja-
kýsi štít. Mé vrozené nadání mi umožňuje pronikat duchovním 
štítem každého, na koho se zaměřím, ať už nás ten most spo-
juje, nebo ne – pokud dotyčný není skutečně silný, nebo se dů-
kladně necvičil v umění tento štít udržet. U tebe coby smrtel-
níka jsem měl dveře dokořán a mohl jsem jimi klidně vkráčet 
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 dovnitř.  Ovšem když se z tebe stala víla…“ Mírně pokrčil ra-
meny. „Někdy nevědomky štít zvedneš, jindy, když prožíváš sil-
né emoce, štít zmizí. A někdy, když oba složíme svůj štít, je to, 
jako bys stála v bráně své mysli a křičela své myšlenky ke mně na 
opačnou stranu mostu. Někdy je zaslechnu, jindy ne.“

Zamračila jsem se a sevřela vidličku pevněji. „A jak často se 
mi přehrabuješ v mysli, když složím svůj štít?“

Z tváře mu zmizel pobavený výraz. „Když nedokážu roze-
znat, kdy jsou tvé noční můry skutečnou hrozbou a kdy pouhou 
představou. Když se chystáš provdat a v duchu prosíš o pomoc. 
Jen když se zbavíš duchovního štítu a nevědomky na mě skrz 
most chrlíš tyhle věci. A než se zeptáš, zodpovím tvou otázku: 
Ano, i když zvedneš svůj štít, mohl bych jím proniknout, kdy-
bych si to přál. Mohla by ses ovšem vycvičit – naučit se, jak se 
proti někomu jako já ubránit i navzdory poutu spojujícímu naše 
mysli a mým schopnostem.“

Nevěnovala jsem jeho nabídce pozornost. Přistoupit na to, 
že s ním cokoli podniknu, mi připadalo, jako bych se s ním měla 
natrvalo zaplést. Jako bych ochotně přistupovala na naši doho-
du. „Co ode mě chceš? Řekl jsi, že mi to tady vysvětlíš. Tak do 
toho.“

Rhys se opřel na židli a založil na hrudi svalnaté ruce, kte-
ré nedokázalo skrýt ani hezké oblečení. „Pro tento týden? Chci, 
aby ses naučila číst.“
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6

Rhysand se mi kvůli tomu jednou vysmíval. Když jsme byli 
v kraji pod Horou, zeptal se mě, jestli by pro mě bylo druhem 
mučení, kdyby mě přinutil naučit se číst.

„Ne, děkuju,“ řekla jsem a silně jsem sevřela vidličku, abych 
mu ji nehodila na hlavu.

„Budeš manželkou vladaře,“ namítl Rhys. „Bude se od tebe 
očekávat, že budeš psát dopisy a  třeba předneseš řeč či dvě. 
Jen Kotlík ví, co dalšího pro tebe podle tvého nastávajícího 
a Ianthe bude vhodné. Připravovat slavnostní jídelní lístky, psát 
poděkování za všechny svatební dary, vyšívat sladká slůvka na 
polštáře… Bez této dovednosti se neobejdeš. A víš co? Když 
už se do toho dáme, co k tomu přidat práci s duchovním ští-
tem? Čtení a duchovní obrana, naštěstí se můžeš současně cvi-
čit v obojím.“

„Bez žádné z  těchhle dovedností se neobejdu,“ procedila 
jsem skrz zuby, „ale ty mě je učit nebudeš.“

„Co jiného si tu počneš? Budeš malovat? Jak ti to vůbec po-
slední dobou jde, Feyre?“

„Proč ti na tom ksakru záleží?“
„Samozřejmě to poslouží mým nejrůznějším cílům.“
„Jakým cílům?“
„Obávám se, že abys to zjistila, budeš muset přistoupit na 

spolupráci se mnou.“
Cosi ostrého mě píchlo do ruky. Zmačkala jsem vidličku do 

změti kovu.
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Když jsem ji odložila na stůl, Rhys se potutelně zasmál. „Za-
jímavé.“

„To už jsi řekl včera.“
„Nesmím to zopakovat?“
„Tak jsem to nemyslela a ty to víš.“
Opět po mně přejel pohledem, jako by dokázal prohlédnout 

broskvovou látku i mou kůži až k rozervané duši pod ní. Potom 
jeho zrak zalétl ke zničené vidličce. „Řekl ti někdo, že jsi na 
vznešenou vílu dost silná?“

„Vážně?“
„Budu to brát jako ne.“ Strčil si do pusy kousek melounu. 

„Poměřila sis s někým síly?“
„Proč bych to dělala?“ Už jsem byla beztak dost zbídačená.
„Protože jsi byla vzkříšená a znovuzrozená díky spojení moci 

sedmi vladařů. Na tvém místě by mě zajímalo, jestli do mě při-
tom nepřenesli i něco dalšího.“

Ztuhla mi krev v žilách. „Nikdo do mě nic jiného nepřenesl.“
„Já jen, že by bylo… zajímavé,“ při tom slově se pobaveně 

ušklíbl, „kdyby ano.“
„Jenže to se nestalo a já se s tebou nebudu učit číst ani bránit.“
„Proč? Ze vzteku? A já si myslel, že to, co se stalo pod Ho-

rou, je minulost.“
„Co jsi se mnou dělal pod Horou, mi ani nepřipomínej.“
Rhys ztuhl.
Tak nehybného jsem ho ještě nikdy neviděla. Byl nehybný 

jako smrt, která mu teď čišela z očí. Hruď se mu začínala zvedat 
a klesat čím dál rychleji.

Přísahala bych, že jsem na sloupech za ním zahlédla stín ob-
řích roztažených křídel.

Otevřel ústa, naklonil se vpřed a náhle se zarazil. Stíny, uštva-
ný dech a intenzita toho všeho, to všechno bylo vmžiku pryč a na 
tváři se mu znovu objevil ten ležérní úsměv. „Máme společnost. 
Promluvíme si o tom později.“

„Ne, to tedy ne.“ Vtom se však síní rozlehly rychlé lehké kro-
ky a objevila se ona.
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Pokud byl Rhysand nejkrásnějším mužem, jakého jsem kdy 
viděla, ona byla jeho ženským protějškem.

Zářivě zlaté vlasy měla svázané do prostého copu a tyrky-
sová barva jejího oděvu – ušitého ve stejném stylu jako můj – 
zdůrazňovala její kůži snědou od slunce, až v ranních paprscích 
téměř zářila.

„Dobré jitro,“ zavrkala, a když na mě upřela výrazné hnědé 
oči, její plné rty se pootevřely v oslnivém úsměvu.

„Feyre,“ pronesl Rhys nenuceně, „představuji ti svou sestře-
nici, Morrigan. Mor, toto je spanilá, okouzlující a zcela nepřed-
pojatá Feyre.“

Byla jsem v pokušení šplíchnout mu čaj do obličeje, ale Mor 
zamířila ke mně a každý její krok byl sebejistý, klidný, elegantní 
a vyrovnaný. Působila radostně a přitom ostražitě. Nepotřebo-
vala zbraně, nebo se je aspoň nenamáhala nosit u boku.

„Tolik jsem toho o tobě slyšela,“ řekla mi a já vstala a nejistě 
k ní natáhla ruku.

Ona si však mého gesta nevšímala a sevřela mě v náručí, div 
že mi nepraskalo v kostech. Voněla po citrusech a skořici. Sna-
žila jsem se uvolnit napjatý postoj, když se odtáhla a poněkud 
záludně se usmála. „Zdá se, že ses Rhysovi úspěšně dostala pod 
kůži,“ poznamenala a přistoupila k židli mezi námi. „Ještěže 
jsem přišla. I když mě těší, když Rhysovi někdo pořádně na-
plácá.“

Rhys na ni nevěřícně upřel oči a zvedl obočí.
Potlačila jsem úsměv, jenž se mi dral na rty. „Já… ráda tě po-

znávám.“
„Lhářko,“ odvětila Mor, nalila si trochu čaje a naložila si na 

talíř jídlo. „Nechceš s námi mít nic společného, že ano? A ten 
zloduch Rhys tě tu nutí sedět.“

„Jsi dnes… nějaká čiperná, Mor,“ nechal se slyšet Rhys.
Mor upřela úchvatné oči na bratrancovu tvář. „Odpusť, že 

mám radost z toho, že máme pro změnu společnost.“
„Mohla by ses věnovat svým povinnostem,“ odvětil dotče-

ně a já stiskla rty. Ještě nikdy jsem Rhyse neviděla dopáleného.
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„Potřebuji si oddechnout a sám jsi řekl, ať sem přijdu, kdy-
koli budu chtít. Takže kdy by k tomu byla lepší příležitost než 
teď, když jsi přivedl mou novou přítelkyni a konečně jsi mi ji 
představil?“

Zamrkala jsem, když mi najednou došly dvě věci. Zaprvé, 
myslela to vážně; zadruhé, ten ženský hlas, který jsem včera sly-
šela a který se Rhysovi posmíval kvůli naší přestřelce, patřil jí. 
Hm, to tedy proběhlo skvěle, popichovala ho. Jako kdyby byla ně-
jaká jiná možnost. Jako kdyby se rozhovor mezi ním a mnou 
mohl nést v příjemném duchu.

Vedle mého talíře se objevila nová vidlička a já se jí chopila, 
jen abych na ni nabodla kousek melounu. „Vůbec si nejste po-
dobní,“ poznamenala jsem po chvíli.

„Mor je má sestřenice jen v tom nejširším slova smyslu,“ od-
pověděl Rhys. Mor se na něj usmála a zhltla několik koleček raj-
čete a plátků bledého sýra. „Ale vychovávali nás spolu. Je mou 
jedinou žijící příbuznou.“

Neměla jsem odvahu zeptat se, co se stalo s ostatními. Nebo 
si připomínat, čí otec byl odpovědný za to, že na mém dvoře 
není nikdo z Tamlinovy rodiny.

„A Mor je jako poslední z mých příbuzných přesvědčená, že 
si do mého života může vpadnout a zase z něj zmizet, jak se jí 
zamane,“ pokračoval Rhys.

„Dnes ráno jsi pěkně nabručený,“ odbyla ho Mor a přidala si 
na talíř dvě buchtičky.

„Nepamatuji si tě z kraje pod Horou,“ vypadlo ze mě najed-
nou a ta poslední tři slova jsem náhle nenáviděla víc než coko-
li na světě.

„Protože jsem tam nebyla,“ vysvětlila mi. „Byla jsem v…“
„To stačí, Mor,“ vpadl jí Rhys do řeči hlasem, v němž znělo 

tiché hromobití.
Bylo opravdu těžké se při tom vyrušení nenapřímit a nezačít 

si je důkladně prohlížet.
Rhysand položil ubrousek na stůl a vstal. „Mor tu zůstane do 

konce týdne, ovšem v žádném případě to neznamená, že by ses jí 
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musela za každou cenu věnovat.“ Mor na něj vyplázla jazyk a on 
protočil panenky, což bylo nejlidštější gesto, při němž jsem ho 
přistihla. Pak se zadíval na můj talíř. „Najedla ses dosyta?“ Když 
jsem přikývla, řekl: „Dobře, tak jdeme.“ Kývl hlavou ke sloupům 
a pohupujícím se závěsům za ním. „Čeká tě první hodina.“

Mor plynulým říznutím nože překrojila napůl buchtičku. Ná-
klon jejích prstů a zápěstí mi potvrdil, že zbraně pro ni skutečně 
nejsou nic neznámého. „Jestli tě bude štvát, Feyre, klidně ho strč 
přes zábradlí nejbližšího balkonu.“

Rhys ji ledabyle počastoval nelichotivým gestem, jenže to už 
kráčel síní pryč.

Když byl dost daleko přede mnou, vstala jsem od stolu. „Dob-
rou chuť.“

„Pokud ti bude chybět společnost,“ prohodila Mor, když 
jsem obcházela stůl, „stačí zavolat.“ Nejspíš to myslela doslova.

Beze slova jsem přikývla a neochotně jsem následovala vla-
daře.

Přistoupila jsem na to, že se posadím k dlouhému dřevěnému 
stolu ve výklenku odděleném závěsem, jen proto, že na Rhysově 
návrhu něco bylo. To, že jsem neuměla číst, mě pod Horou sko-
ro stálo život. Ať se propadnu, jestli proti mně té slabiny ještě 
někdy někdo využije, ať už tím Rhysand něco sleduje, nebo ne. 
A pokud jde o obranu mysli… byla bych blázen, kdybych ne-
přijala nabídku, že mě bude učit. Představa, že by se mi kdokoli, 
a zvlášť Rhys, probíral zmatkem v hlavě a vybíral z něj informa-
ce o Jarním dvoře nebo o mých blízkých… To bych nikdy nedo-
volila. Ne aniž bych se bránila.

Nijak mi však nepomáhalo, pokud šlo o to snášet, že se mnou 
Rhysand sedí u stolu.

„Já umím abecedu,“ odsekla jsem, když přede mě položil list 
papíru. „Tak hloupá zase nejsem.“ Zatnula jsem prsty do dlaní 
položených na klíně a potom jsem si radši neklidné ruce zastr-
čila pod stehna.
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„Netvrdil jsem, že jsi hloupá,“ namítl. „Jen se snažím zjistit, 
kde začneme.“ Opřel se na vypolštářované sedačce. „Protože mi 
nechceš prozradit, co už znáš.“

Do tváře mi náhle stoupla horkost. „Nemůžeš mi najmout 
uči tele?“

Povytáhl obočí. „To ti dělá tak strašné potíže se přede mnou 
aspoň trochu snažit?“

„Jsi vladař. Copak nemáš na práci nic lepšího?“
„Zajisté. Ovšem nic z toho není tak příjemné jako pozoro-

vat tě, jak se potíš.“
„Jsi vážně parchant, víš to?“
Rhys se tlumeně zasmál. „Už mi říkali hůř. Vlastně, jak si tak 

vzpomínám, ty sama jsi mi říkala hůř.“ Poklepal konečky prstů 
na papír před sebou. „Přečti to.“

Uviděla jsem změť písmen a hrdlo se mi stáhlo. „Nejde to.“
„Snaž se.“
Věta byla napsaná elegantním, úsporným rukopisem. Nepo-

chybně jeho vlastním. Zkusila jsem otevřít pusu, vtom mi však 
zatrnulo. „Co tím vším vlastně získáš? Slíbil jsi, že mi to povíš, 
když s tebou budu spolupracovat.“

„Nezmínil jsem ale, kdy ti to povím.“
Odtáhla jsem se od něj a ohrnula jsem ret.
Rhys pokrčil rameny. „Možná se mi nezamlouvá představa, 

že by ses mezi těmi patolízaly a válečnými štváči z Jarního dvo-
ra měla cítit méněcenná. Třeba se opravdu rád dívám, jak ztrácíš 
půdu pod nohama. Nebo co když…“

„Chápu.“
Rhys si potutelně odfrkl. „Pokus se to přečíst, Feyre.“
Zmetek. Rázně jsem si papír přitáhla k sobě a div jsem ho 

přitom neroztrhla vpůli. Podívala jsem se na první slovo a v du-
chu jsem si ho přeříkala. „V -vypa…“ další slabiku jsem doplnila 
tím, že jsem si ji neslyšně vyslovila a logicky ji odvodila. „Vy-
padáš…“

„Dobře,“ zamumlal Rhys.
„Prosil se tě někdo o poklony?“
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Uchechtl se.
„Na… Naprosto.“ Přečíst to mi trvalo déle, než jsem byla 

ochotná připustit. Další slovo bylo ještě horší. „Ne… Neo…“
Uráčila jsem se na něj po očku podívat s tázavě zvednutým 

obočím.
„Neodolatelně,“ zavrněl.
Nakrčila jsem čelo. Přečetla jsem další dvě slova a v tu ránu 

jsem k němu otočila hlavu. „Vypadáš naprosto neodolatelně, milá 
Feyre?! Tohle jsi napsal?“

Opřel se v křesle. Když se naše pohledy setkaly, mysl mi po-
hladily ostré drápy a jeho hlas mi uvnitř hlavy zašeptal: Vždyť 
je to pravda.

Odtáhla jsem se od něj tak prudce, až pode mnou sedačka 
zavrzala. „Přestaň!“

Jenomže jeho drápy se zaryly hlouběji – a celé mé tělo, mé 
srdce, plíce i krev se jeho sevření podvolily a úplně se poddaly 
jeho vůli, když dodal: Oděv Nočního dvora ti sluší.

Nedokázala jsem se na sedačce pohnout. Nemohla jsem ani 
mrknout.

Toto se stane, když odložíš duchovní štít. Někdo s podobnými 
schopnostmi, jako mám já, by mohl snadno proklouznout dovnitř, 
najít, co hledá, a ukrást ti mysl. Nebo by ji mohl roztříštit. Právě 
teď stojím na prahu tvé mysli… pokud ale proniknu hlouběji, stačilo 
by mi jediné letmé pomyšlení a tvá duše, tvá nejniternější podsta
ta, by zanikla.

Vzdáleně jsem cítila, jak mi po spánku klouže pot.
Měla by ses bát. Měla by ses toho bát a měla bys děkovat pro

klatému Kotlíku, že za uplynulé tři měsíce do tebe nepřešel žádný 
z mých darů. A teď mě vyžeň ven.

Nešlo to. Ty drápy byly všude – zatínaly se do každé mé my-
šlenky, do každičké části mého já – a Rhys tlak ještě zesílil.

Vyžeň. Mě. Ven.
Nevěděla jsem, kde začít. Slepě jsem zatlačila a vrazila jsem 

do něj, do těch drápů všude kolem, jako bych byla káča rozto-
čená v kruhu zrcadel.
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Jeho tichý, něžný smích mi naplnil mysl i uši. Tudy, Feyre.
Jako by v odpověď se mi v mysli otevřela úzká světelná stez-

ka. Cesta ven.
Odtáhnout každý dráp a odrazit jeho dusivý vpád skrz ten 

uzounký průchod by mi trvalo celou věčnost. Kdyby ho tak mohl 
odnést nějaký proud.

Vlna. Vlna z mého nitra, z mé duše, která by ho nadobro vy-
plavila…

Nenechala jsem ho, aby mě přistihl, jak vymýšlím svůj plán, 
vyvolala jsem vysokou vlnu a udeřila jsem.

Stisk drápů povolil, i když jen neochotně. Jako by mi dovo-
loval tuto bitvu vyhrát.

„Dobře,“ řekl prostě.
Vrátila se mi vláda nad kostmi, dechem a krví a svezla jsem 

se na sedačce.
„Ještě ne,“ varoval mě. „Pozvedni štít. Zabraň mi, abych se 

dostal zpátky.“
Toužila jsem odejít na nějaké klidné místo a chvíli se neru-

šeně prospat.
Na pokraji mysli jsem pocítila spáry, které mě hladily…
Představila jsem si nerozbitnou stěnu, která se mi spouští 

v hlavě, černá jako noc a stopu široká. Drápy se o vlas zatáhly, 
jenže to už je má zeď rozdrtila vpůli.

Rhys se zazubil. „Moc hezké. Přímočaré, ovšem hezké.“
Už jsem se nedokázala ovládnout. Popadla jsem papír a roz-

trhla ho na poloviny a pak na čtvrtiny. „Jsi prase.“
„O tom nepochybuj. Ale podívej se na sebe – přečetla jsi ce-

lou tu větu, vykopla mě z hlavy a bránila ses mi. Výborná práce.“
„Tu svou povýšenost si strč někam.“
„To není povýšenost. Čteš o poznání lépe, než jsem čekal.“
Znovu se mi do tváří vedrala horkost. „Jenže stejně mi to ne-

jde a psaní zrovna tak.“
„Teď musíš jenom cvičit, hláskovat slova a zase cvičit. Do 

Nynsaru bys mohla být schopná číst romány. A když budeš po-
silovat štíty, také se přede mnou do té doby naučíš bránit.“
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Nynsar. Ten svátek bude Tamlin a  jeho dvůr slavit popr-
vé po padesáti letech. Amarantha ho z rozmaru zakázala spo-
lu s ostatními menšími, ale oblíbenými vílími svátky, které po-
važovala za nepodstatné. Jenže Nynsar bude za několik měsíců. 
„Je vůbec možné, abych tě skutečně udržela mimo svou mysl?“

„Není to pravděpodobné, ale kdo ví, kam až tvoje moc sahá? 
Nepřestávej se cvičit a uvidíme, co se stane.“

„To mě naše dohoda bude poutat až do Nynsaru?“
Na to neodpověděl.
Já se tím však nedala odbýt: „Po tom… po tom, co se sta-

lo…“ Nedokázala jsem se výslovně zmínit o tom, k čemu došlo 
pod Horou, o tom, co pro mě udělal při boji s Amaranthou a co 
udělal potom. „Myslím, že se shodneme na tom, že ti nic nedlu-
žím, stejně jako ty mně.“

Nespouštěl ze mě zrak.
„Nestačí, že jsme volní?“ pokračovala jsem naléhavě. Roz-

táhla jsem potetovanou dlaň na stole. „Nakonec jsem si začala 
myslet, že jsi jiný a že to všechno byla jen přetvářka, ale to ty jsi 
mě unesl sem a držíš mě tu…“ Zavrtěla jsem hlavou neschopná 
najít slova dost ostrá a chytrá, která by ho přesvědčila, aby naši 
dohodu zrušil.

Jeho oči potemněly. „Nejsem tvým nepřítelem, Feyre.“
„Tamlin tvrdí, že ano.“ Zatnula jsem prsty potetované ruky 

v pěst. „A všichni ostatní zrovna tak.“
„A co si myslíš ty?“ Opět se opřel v křesle, ale přitom se tvá-

řil zasmušile.
„Zatraceně se snažíš, abych na tebe pohlížela stejně.“
„Lhářko,“ broukl. „Prozradila jsi vůbec svým přátelům, co 

jsem ti pod Horou provedl?“
Takže ta poznámka u snídaně se mu skutečně zaryla pod 

kůži. „Nechci mluvit o ničem, co s  tím souvisí. S  tebou ani 
s nimi.“

„Ne, protože je o  tolik snazší předstírat, že se nic nestalo, 
a nechat se jimi hýčkat.“

„Já se nenechávám nikým hýčkat…“
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„Včera si tě zabalili jako dárek. Jako bys byla jeho odměnou.“
„A dál?“
„A dál?“ Tváří mu prokmitl zuřivý výraz, který ovšem vzá-

pětí zmizel.
„Jsem připravená vrátit se domů,“ sdělila jsem mu na rovinu.
„Kde tě budou po zbytek života držet pod zámkem, obzvlášť 

když začneš chrlit dědice. Nemohu se dočkat, co Ianthe udělá, 
až se jí ta škvrňata dostanou do spárů.“

„Nezdá se, že bys o ní měl valné mínění.“
Do očí se mu vetřel chladný, dravý výraz. „Ne, to nemám.“ 

Ukázal na prázdný papír. „Začni opisovat abecedu, dokud nebu-
deš písmena dokonale ovládat. A pokaždé, když ji opíšeš, skloň 
a zase zvedni svůj štít, dokud to pro tebe nebude úplně přiroze-
né. Za hodinu jsem zpátky.“

„Cože?“
„Opisuj. Abecedu. Dokud…“
„Já tě slyšela.“ Zmetku. Zmetku, zmetku, zmetku.
„Tak se dej do práce.“ Rhys se zvedl na nohy. „A měj aspoň 

tolik slušnosti, abys mě titulovala zmetek, když máš zvednutý 
štít.“

Zmizel v zákmitu temnoty a já si uvědomila, že jsem svou 
nedobytnou zeď nechala znovu rozplynout.

Jenomže když se Rhys vrátil, má mysl mi připadala jako kaluž 
plná bláta.

Celou hodinu jsem plnila jeho příkazy, přestože jsem sebou 
škubla při každém zvuku přicházejícím z blízkého schodiště. 
Doléhaly ke mně tiché kroky sluhů, třepot vyměňovaného lož-
ního prádla a kdosi si pobrukoval krásnou složitou melodii. Za 
ní se ozývalo cvrlikání ptáků hnízdících v nepřirozeně teplém 
horském kraji nebo na některém z mnoha citrusů v květináčích. 
Nic nenaznačovalo, že by mi hrozilo nějaké trýznění. Nebyly tu 
ani stráže, které by na mě dohlížely. Docela dobře bych mohla 
mít celý palác pro sebe.
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Což bylo jen dobře, protože mé pokusy sklonit nebo po-
zvednout ten duchovní štít často vedly k tomu, že jsem všelijak 
krčila, protahovala a pitvořila obličej.

„To není špatné,“ ozval se Rhys, když mi nahlédl přes rameno.
Objevil se před chvilkou a udržoval si rozumný odstup. Kdy-

bych ho neznala, mohla bych si myslet, že to dělá proto, aby 
mě nepolekal. Jako kdyby věděl o tom okamžiku, kdy se ke 
mně Tamlin přikradl zezadu a mě se zmocnila taková panika, 
že jsem mu vrazila pěst do břicha a srazila ho na zadnici. Vy-
těsnila jsem tu vzpomínku na šok v Tamlinově tváři, na to, jak 
jednoduše jsem ho srazila k zemi, a na ponížení z toho, že jsem 
dala najevo svou pitomou hrůzu.

Rhys si prohlížel popsané stránky, listoval jimi a sledoval, jak 
jsem se zlepšovala.

Náhle jsem v mysli pocítila škrábnutí. Tentokrát ale drápy 
jen sklouzly po třpytivě černé nepropustné zdi.

Když do ní drápy zatlačily a snažily se najít slabá místa, sou-
středila jsem na ni svou zbývající vůli.

„To se podívejme,“ zavrněl Rhysand, když drápy zatáhl. „Tře-
ba si konečně v noci trochu odpočinu, jestli tu stěnu udržíš i ve 
spánku.“

Spustila jsem štít, vyslala jsem po duchovním mostě mezi 
námi jednoslovný vzkaz a zase jsem štít rychle zvedla. Má mysl 
za ním se chvěla jako huspenina. Potřebovala jsem se prospat. 
Zoufale.

„Možná jsem zmetek, ale jen se na sebe podívej. Třeba se při 
výuce přece jen pobavíme.“

Nepřestávala jsem se mračit na Rhysova svalnatá záda, zatímco 
jsem se moudře držela deset kroků za ním, když mě prováděl 
chodbami hlavní budovy a jen štíty hor a oslnivě modrá obloha 
byly svědky naší mlčenlivé cesty.

Byla jsem příliš vyčerpaná na to, abych se dožadovala odpo-
vědi na to, kam jdeme, a on mi nehodlal nic vysvětlovat, když 
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mě vedl výš a výš, až jsme vstoupili do kruhové komnaty na 
vrcho lu věže.

Ve středu stál kulatý stůl z černého kamene a větší část ni-
čím nepřerušené zdi z šedého kamene zabírala rozsáhlá mapa 
našeho světa. Byla posetá značkami, vlajkami a špendlíky z dů-
vodů, které mi unikaly, ovšem můj zrak přitahovala okna po ob-
vodu místnosti. Bylo jich tolik, že se komnata zdála být vysta-
vená rozmarům počasí a dalo se tu lehce dýchat. Usoudila jsem, 
že to musí být dokonalý domov pro vladaře obdařeného křídly.

Rhys došel ke stolu, na němž ležela další mapa, na které byly 
rozestavěny figurky. Mapa Prythianu – a Hybernu.

Byl na ní vyznačený každý dvůr v naší zemi společně s ves-
nicemi, městy, řekami a horskými průsmyky. Každý dvůr… s vý-
jimkou Nočního dvora.

Rozlehlé severní území bylo zcela prázdné. Nebylo tu za-
znamenané jediné pohoří. Bylo to zvláštní. Jako by šlo o součást 
nějaké strategie, které jsem nerozuměla.

Přistihla jsem Rhysanda, jak mě pozoruje. Zvedl obočí a to 
mi bohatě stačilo k tomu, abych zavřela pusu a nechala si otáz-
ky pro sebe.

„Nechceš se na něco zeptat?“
„Ne.“
Na rtech mu pohrával kočičí úsměv, pak však jen kývl k mapě 

na zdi. „Co tam vidíš?“
„Má to být nějaký způsob, jak mě přimět, abych uznala, jak 

jsou pro mě hodiny čtení užitečné?“ Skutečně jsem to písmo 
nedokázala ani v nejmenším rozluštit, rozpoznala jsem jen jed-
notlivé tvary. Například zeď, která jako tlustá čára rozpolcova-
la náš svět.

„Pověz mi, co vidíš.“
„Svět rozdělený vedví.“
„Myslíš si, že by to tak mělo zůstat?“
Spěšně jsem k němu otočila hlavu. „Má rodina…“ Při tom 

slově jsem se zarazila. Měla jsem mít víc rozumu a nezmiňovat 
se, že mám rodinu a že mi na ní záleží.
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„Tvá lidská rodina,“ dořekl za mě Rhysand, „by velmi trpěla, 
kdyby zeď padla, nemám pravdu? Žijí tak blízko hranice. Pokud 
budou mít štěstí, uprchnou za oceán, než se to stane.“

„A stane se to?“
Rhysand neodvrátil zrak. „Možná.“
„Proč?“
„Protože se schyluje k válce, Feyre.“
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Válka.
To slovo mnou ostře projelo, až mi ztuhla krev v žilách.
„Neútočte,“ vydechla jsem. Klidně padnu na kolena a budu 

se před ním plazit, pokud budu muset. „Prosím tě, neútočte.“
Rhys naklonil hlavu na stranu a stiskl pevně rty. „Opravdu 

mě po tom všem stále považuješ za zrůdu.“
„Prosím,“ vyhrkla jsem. „Nedokážou se bránit. Nebudou mít 

šanci…“
„Já se nechystám vpadnout do říše smrtelníků,“ ujistil mě 

nebezpečně tichým hlasem.
Čekala jsem, co dalšího mi řekne, a byla jsem ráda, že stojí-

me v prostorné komnatě plné čerstvého vzduchu, protože se mi 
podlaha začínala vlnit pod nohama.

„Zvedni ten svůj zatracený štít,“ zavrčel.
Pohlédla jsem do svého nitra a zjistila jsem, že ta neviditel-

ná zeď opět zmizela. Byla jsem ale hrozně unavená, a jestli měla 
přijít válka, jestli moje rodina…

„Štít. Okamžitě.“
Surový rozkaz v jeho hlase – hlase vladaře Nočního dvora – 

mě přiměl instinktivně zareagovat a má vyčerpaná mysl začala 
stavět zeď cihlu po cihle. Až když jsem svou mysl znovu skryla, 
Rhys promluvil znovu a jeho oči téměř neznatelně zjihly. „Ty sis 
myslela, že to Amaranthou končí?“

„Tamlin neřekl nic o…“ A proč by mi měl něco říkat? Jen-
že kolem sídla bylo tolik hlídek, pořádal tolik schůzek, kterých 
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jsem se nemohla zúčastnit, a všichni byli hrozně… napjatí. Mu-
sel o tom vědět a já se ho na to musela zeptat – dožadovat se 
odpovědi, proč to přede mnou tajil.

„Král Hybernu už více než sto let plánuje tažení s cílem do-
být území na jih od zdi,“ vyložil mi Rhys. „Amarantha byla ur-
čitý pokus – zkouška trvající čtyřicet devět let, aby si ověřil, jak 
snadno a na jak dlouho může území padnout a být ovládáno 
jedním z jeho velitelů.“

Pro nesmrtelnou vílu čtyřicet devět let nic neznamenalo. Ne-
překvapilo mě, když jsem slyšela, že král tyto plány spřádá už 
víc než století.

„Zaútočí nejdřív na Prythian?“
„Prythian,“ řekl Rhys a ukázal na stůl, na mapu našeho ob-

rovského ostrova, „je jediné, co stojí mezi králem Hybernu a kon-
tinentem. Chce znovu získat tamější lidská území a třeba se 
zmocnit i území víl. Pokud se má někdo postavit jeho dobyvač-
nému loďstvu, než dopluje ke břehům světadílu, jsme to my.“

Svezla jsem se na jednu ze židlí. Kolena se mi třásla tak straš-
ně, že jsem sotva dokázala sedět zpříma.

„Bude chtít Prythian odstranit z cesty rychle a jednou pro-
vždy,“ pokračoval Rhys, „a během toho rozbít zeď. Už teď v ní 
jsou díry, i když naštěstí příliš malé na to, aby jimi mohla projít 
vojska. Bude ji chtít strhnout po celé délce a následnou paniku 
nejspíš využije ve svůj prospěch.“

S každým nádechem jako bych polykala sklo. „Kdy… kdy 
zaútočí?“

Zeď vydržela stát pět set let, a dokonce i během této doby 
ty zatracené díry umožňovaly nejodpornějším a nejhladovějším 
netvorům z říše víl proklouznout na druhou stranu a lovit lidi. 
Kdyby nebylo zdi a Hybern měl opravdu zaútočit na svět lidí… 
Najednou jsem litovala, že jsem se tak vydatně nasnídala.

„To je správná otázka,“ řekl. „A také důvod, proč jsem tě sem 
přivedl.“

Zvedla jsem hlavu a zachytila jsem jeho pohled. Tvářil se na-
pjatě, ale klidně.
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„Nevím, kdy ani kde chce král napadnout Prythian,“ hovořil 
dál. „Nevím, kdo by mohl být jeho spojencem.“

„Copak tady má spojence?“
Pomalu přikývl. „Zbabělce, kteří by se před ním raději sklo-

nili a přidali se na jeho stranu, než aby opět čelili jeho vojskům.“
Přísahala bych, že se po podlaze za ním rozlil stín temnoty. 

„Ty… ty jsi v té válce bojoval?“
Na okamžik jsem měla dojem, že mi neodpoví, pak však při-

kývl. „Byl jsem mladý – tedy aspoň na naše poměry, ovšem otec 
mě poslal, abych podpořil spojenectví smrtelníků a víl na konti-
nentu, a já ho přesvědčil, aby mi s sebou dovolil vzít legii našich 
vojáků.“ Posadil se na židli vedle mě a zahleděl se prázdnýma 
očima na mapu. „Byl jsem nasazený na jihu v oblasti největších 
bojů. Byla to jatka…“ Kousl se do jazyka. „Nechci nic podob-
ného už znovu zažít.“

Zamrkal, jako by z mysli vyháněl ty hrůzné vzpomínky. „Ale 
nemyslím, že král Hybernu zaútočí tímto způsobem – ne zpočát-
ku. Je příliš chytrý na to, aby tam nechal své síly vykrvácet a po-
skytl kontinentu čas připravit se na válku, zatímco s ním bude-
me bojovat. Pokud se rozhodne Prythian a zeď zničit, provede to 
pomocí lsti a klamu. Aby nás oslabil. Amarantha byla první částí 
jeho plánu. Teď je na našem území několik nezkušených vladařů, 
zničených dvorů, kde se velekněžky derou o moc jako vlci kolem 
mršiny, a lid, který si uvědomil, jak je ve skutečnosti bezmocný.“

„Proč mi tohle říkáš?“ zeptala jsem se chabým ochraptělým 
hlasem. Nedávalo to vůbec smysl. Proč by se mi svěřoval se svý-
mi podezřeními a obavami?

A Ianthe – byla sice ambiciózní, ale byla Tamlinovou přítel-
kyní. Svým způsobem i mou. Možná byla jediným spojencem, 
kterého jsme proti ostatním velekněžkám měli, ať vůči ní Rhys 
cítil odpor, nebo ne.

„Říkám ti to ze dvou důvodů,“ odpověděl s tváří tolik chlad-
nou a klidnou, že mě to znepokojovalo stejně jako novinky, kte-
ré mi předkládal. „Zaprvé, jsi… máš blízko k Tamlinovi. Ten má 
vojsko, má ovšem také dlouhodobé vazby na Hybern…“
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„Nikdy by králi nepomáhal…“
Rhys zvedl ruku. „Chci vědět, jestli je Tamlin ochotný bojo-

vat na naší straně a jestli může využít své vazby v náš prospěch. 
Vzhledem k napjatému vztahu mezi námi budeš mít tu čest být 
naším vyjednavačem.“

„On mi ale tyhle věci neříká.“
„Třeba je načase, aby s tím začal. Třeba je načase, abys na tom 

trvala.“ Prohlédl si mapu a já sledovala, kam upřel zrak. Na zeď 
protínající Prythian – na nevelké, zranitelné území smrtelníků. 
V ústech mi vyschlo.

„A co tvůj druhý důvod?“
Rhys si mě důkladně změřil, jako by mě odhadoval a hodno-

til. „Máš schopnosti, které potřebuji. Doneslo se mi, že jsi po-
lapila Suriela.“

„To nebylo tak těžké.“
„Já se o to pokusil a nedokázal jsem to. Dvakrát. Toto vy-

právění ale nechme na jindy. Viděl jsem, jak jsi chytila Midden-
garda do pasti jako králíka.“ V očích mu zajiskřilo. „Potřebuji 
tvou pomoc. Abys své schopnosti využila k nalezení toho, co 
potřebuji.“

„Co potřebuješ? Ať jde o cokoli, hádám, že to má něco spo-
lečného se čtením a duchovními štíty.“

„O tom ti povím později.“
Netušila jsem, proč jsem se ho na to vůbec ptala. „Určitě se 

najde tucet jiných lovců, zkušenějších a zdatnějších.“
„To možná ano, ale ty jsi jediná, komu věřím.“
Zamrkala jsem. „Mohla bych tě zradit, kdykoli se mi za-

mane.“
„To ano, jenže to neuděláš.“ Zatnula jsem zuby a už bych 

mu řekla něco ostrého, když vtom dodal: „A pak je tu otázka 
tvé moci.“

„Žádnou moc nemám.“ Vypadlo to ze mě tak rychle, že to 
ani omylem nemohlo vyznít jinak než jako zapírání.

Rhys přehodil nohu přes nohu. „Že ne? Tvá síla a rychlost… 
Kdybych nevěděl své, měl bych dojem, že spolu s Tamlinem 
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 děláte všechno proto, abyste předstírali, že jsi dokonale obyčejná. 
Že moc, kterou projevuješ, se v ničem nepodobá nadání, které 
u našeho lidu poukazuje na to, že se syn vladaře může stát jeho 
dědicem.“

„Já nejsem vladař.“
„Ne, ovšem sedm z nich ti darovalo život. Tvá podstata je 

s námi spojená. Zrodila se z nás. Co když jsme ti dali víc, než 
jsme se domnívali?“ Znovu po mně přejel pohledem. „Co když 
by ses nám dokázala postavit a vyrovnat se nám… jako vla-
dařka?“

„Žádné vladařky nejsou.“
Zamračil se, avšak zavrtěl hlavou. „Toto také probereme poz-

ději. Ale ano, Feyre – vladařky mohou být. Možná nejsi jednou 
z nich, jenže… co když jsi něco podobného? Co když dokážeš 
vládnout současně mocí sedmi vladařů? Co když se dokážeš 
vytratit do tmy, změnit podobu nebo zmrazit celou místnost – 
nebo celé vojsko?“

Zimní vítr na nedalekých vrcholcích jako by zavyl odpověď. 
Ta věc, kterou jsem cítila pod kůží…

„Chápeš, co by to v nadcházející válce znamenalo? Chápeš, 
že by tě to mohlo zničit, pokud se to nenaučíš ovládat?“

„Zaprvé, přestaň na mě chrlit řečnické otázky, a zadruhé, ne-
víme, jestli takovou moc opravdu mám…“

„Máš. Jen se ji musíš začít učit ovládat. Musíš zjistit, co jsme 
ti předali.“

„Něco mi říká, že mým učitelem budeš ty. Čtení a štíty mi 
nestačí?“

„Budu tě učit po dobu, kdy budeš pátrat po tom, co potře-
buji.“

Zavrtěla jsem hlavou. „Tamlin to nedovolí.“
„Tamlin není tvým pánem a ty to víš.“
„Jsem jeho poddaná a on je mým vladařem…“
„Nejsi ničí poddaná.“
Jeho zuby se zableskly a za zády se mu náhle rozvinula křídla 

připomínající kouř. Zůstala jsem jako opařená.
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„Povím ti to jednou – jenom jednou,“ zavrněl Rhysand a pře-
šel k mapě na stěně. „Můžeš být pěšákem, můžeš být něčí od-
měnou nebo můžeš strávit zbytek svého smrtelného života tím, 
že budeš poklonkovat, plazit se a předstírat, že jsi míň než on, 
než Ianthe a my všichni. Jestli si chceš zvolit tuto cestu, tak si 
posluž. Je to škoda, ovšem volba je na tobě.“ Stín křídel se opět 
zavlnil. „Já tě však znám – nejspíš víc, než si uvědomuješ – a na 
jedinou zatracenou chvíli neuvěřím, že by se ti jen vzdáleně za-
mlouvalo být hezkou trofejí pro někoho, kdo skoro padesát let 
seděl na zadku. Stejně jako na něm seděl, když tě rvali na kusy.“

„Přestaň…“
„Nebo,“ pokračoval drsně, „máš druhou možnost. Můžeš 

ovládnout moc, kterou jsme ti dali, a využít ji. Můžeš v této vál-
ce sehrát důležitou roli. Protože k ní dříve nebo později dojde 
a nesnaž se namlouvat si, že někomu z vílího rodu na tvé rodi-
ně za zdí záleží, co by se za nehet vešlo, když se celé naše území 
nejspíš brzy změní v kostnici.“

Zděšeně jsem hleděla na mapu – na Prythian a úzký pás 
země v jižní části.

„Chceš zachránit říši smrtelníků?“ zeptal se. „Tak se staň ně-
kým, komu Prythian naslouchá. Staň se nepostradatelnou. Staň 
se zbraní. Protože jednou může přijít den, kdy jediné, co bude 
stát mezi králem Hybernu a  tvou lidskou rodinou, budeš ty, 
Feyre. A já nechci, abys mu čelila nepřipravená.“

Zvedla jsem k němu oči. Dýchala jsem jen ztěžka a bolestivě.
Rhysand, jako by právě neotřásl celým mým světem, jen do-

dal: „Promysli si to. Dopřej si na to týden. A jestli ti to ulehčí 
spánek, zeptej se na to Tamlina. Zjisti, co si o tom myslí okouz-
lující Ianthe. Ovšem volba je na tobě a na nikom jiném.“

Po zbytek týdne jsem Rhysanda ani nezahlédla. Stejně jako 
jeho sestřenici Mor.

Potkávala jsem pouze Nualu a Cerridwen, které mi nosily 
jídlo, stlaly postel a občas se zeptaly, jak se mi daří.
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Jediným důkazem o tom, že se Rhys v domě zdržuje, byly 
prázdné papíry pro nácvik abecedy, na nichž stálo pár vět, které 
jsem měla den co den opisovat a jejichž slova se měnila a s kaž-
dou větou byla čím dál nesnesitelnější:

Rhysand je nejkrásnějším vladařem.
Rhysand je nejrozkošnějším vladařem.
Rhysand je nejmazanějším vladařem.

Každý den jedna mizerná věta, v níž se měnilo jediné slovo 
v různých stupních nadutosti a ješitnosti. A každý den mě čeka-
la stejná řádka jednoduchých příkazů: zvednout štít, složit štít; 
zvednout štít, složit štít. Takhle pořád dokola.

Bylo mi jedno, jak ví, jestli ho poslouchám, nebo ne, ale od-
hodlaně jsem se pouštěla do učení a zvedala jsem, skláněla a po-
silovala duchovní štíty. Už jen proto, že jsem neměla nic jiného 
na práci.

Z nočních můr jsem se probouzela rozlámaná a  zpocená, 
avšak můj pokoj byl vzdušný a světlo hvězd jasné, takže když 
jsem se s trhnutím probudila, nemusela jsem se hnát na záchod. 
Stěny mě nedrtily a  inkoustová tma už mě nesvírala. Věděla 
jsem, kde jsem. I když se mi protivilo tu být.

Den předtím, než náš týden uběhl, jsem se jako vždy vlekla 
ke stolku a protahovala obličej při představě, jaké kouzelné věty 
tam na mě čekají a co mě čeká za duševní kotrmelce, když tu ke 
mně dolehly hlasy Rhyse a Mor.

Síň byla přístupná pro všechny, proto jsem se nenamáha-
la ztišit krok, když jsem se blížila k jednomu z míst k sezení, 
kde spolu hovořili. Rhys přecházel před otevřeným prostorem 
nad srázem, zatímco Mor uvolněně seděla v krémově bílém 
křesle.

„Azriel by o tom chtěl vědět,“ říkala právě Mor.
„Azriel může táhnout do pekel,“ odsekl Rhys. „Stejně už 

o tom nejspíš ví.“
„Když jsme hráli hry posledně,“ odvětila Mor vážným  tónem, 
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který mě přiměl zastavit se v bezpečné vzdálenosti, „prohráli 
jsme. Strašně. Už se to nesmí opakovat.“

„Měla bys pracovat.“ To bylo všechno, co jí na to Rhys odpo-
věděl. „Nesvěřil jsem ti dohled jen tak bezdůvodně.“

Mor zatnula zuby a konečně se ke mně obrátila. Vrhla na mě 
úsměv, který byl poněkud rozpačitý.

Rhys se obrátil a zamračil se na mě. „Pověz mi, kvůli čemu 
jsi sem přišla, Mor,“ vyzval ji napjatým hlasem a začal znovu 
obcházet kolem.

Mor na mě spiklenecky zakoulela očima, avšak její tvář zváž-
něla, když odvětila: „Došlo k dalšímu útoku – na chrám v Ce-
sere. Téměř všechny kněžky byly pobity a pokladnice byla vy-
drancována.“

Rhys se zarazil. Nevěděla jsem, nad čím přemítat dřív: Nad 
Mořinou zprávou, nebo nad nepokrytou zuřivostí, kterou Rhys 
vložil do jediného slova. „Kým?“

„To nevíme,“ odvětila Mor. „Stopy byly stejné jako posledně. 
Byl to čin malého oddílu. Těla byla posetá ranami zasazenými 
dlouhými meči a nebylo stopy po tom, odkud přišli a kam zmi-
zeli. Nikdo nepřežil. Mrtvé našli až den poté, když se v chrámu 
zastavila skupina poutníků.“

Při Kotlíku. Muselo mi vyklouznout nějaké tiché zajíknu-
tí, protože se na mě Mor nervózně a přitom soucitně zadívala.

Zato Rhys… Nejprve se objevily plameny, jejichž jazyky mu 
vyšlehly ze zad.

Vtom jako by jeho divoký vztek osvobodil zvíře, kterému jak 
mi kdysi prozradil, nerad podléhal, a jeho křídla se zhmotnila.

Veliká, krásná, ukrutná křídla pokrytá blánami a zakončená 
drápy jako křídla netopýra, temná jako noc a silná jako vichry. 
Dokonce i jeho postoj jako by se změnil v pevnější a odhodla-
nější. Jako by poslední část jeho duše zapadla na své místo. Jenže 
Rhysandův hlas zněl stále tiše jako půlnoc, když se zeptal: „Co 
k tomu řekl Azriel?“

Mor na mě znovu krátce pohlédla, jako by si nebyla jistá, jest-
li bych měla být při tomhle rozhovoru přítomná. „Je  vytočený. 
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Cassian ještě víc – je přesvědčený, že jde o jednu illyrijskou zá-
škodnickou bojůvku, která usiluje o zabrání nového území.“

„To stojí za úvahu,“ odvětil zamyšleně Rhys. „Některé z illy-
rijských klanů se v průběhu let s potěšením sklonily před Ama-
ranthou. To, že se pokoušejí posunout hranice, by pro ně mohla 
být svým způsobem zkouška, jak daleko mohou zajít a co všech-
no jim budu tolerovat.“

Nenáviděla jsem zvuk jejího jména, proto jsem se soustředila 
spíš na informace, které mi Rhys dovoloval posbírat.

„Cassian a Az čekají…“ Náhle se odmlčela a omluvně se na 
mě usmála. „Čekají na tvé rozkazy na obvyklém místě.“

Ach tak, jistě. Viděla jsem tu prázdnou mapu na zdi. Byla 
jsem nevěsta nepřítele. Dokonce i zmínka o tom, kde je jejich 
vojsko a co má v plánu, by je mohla ohrozit. Přitom jsem neměla 
ponětí, kde se Cesere nachází – a co to vůbec je.

Rhys se znovu soustředěně zadíval do krajiny, kde skučící 
vítr hnal tmavé zvlněné oblaky nad vzdálené vrcholky. Dobré 
počasí na létání, napadlo mě.

„Bylo by snazší se přenést,“ pronesla Mor, která se zahleděla 
stejným směrem jako vladař.

„Řekni těm prevítům, že tam budu za pár hodin,“ řekl Rhys 
stručně.

Mor se na mě nejistě usmála a zmizela.
Hleděla jsem na prázdné místo, které po ní zbylo. Nezůstala 

po ní jediná stopa.
„Jak může někdo… takhle zmizet?“ zeptala jsem se tiše. Vi-

děla jsem při tom jen pár vznešených víl a nikdo mi to nikdy 
nevysvětlil.

Rhys se na mě nepodíval, ale odpověděl: „Přenesení? Před-
stav si to jako… dva různé body na kusu plátna. Jeden předsta-
vuje místo, kde se právě ve světě nacházíš. Druhý je o kus dál, 
kam se chceš vydat. Přenesení… je jako když přeložíš látku tak, 
aby se ty dva body spojily. To skládání se dá provést pomocí 
magie – pak už jen stačí udělat krok z jednoho místa na druhé. 
Někdy je to dlouhý krok a cítíš přitom, jak procházíš temnou 
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látkou světa. Při kratším kroku, řekněme z jednoho konce míst-
nosti na druhý, by sis toho sotva všimla. Je to vzácný dar a velice 
užitečný. I když ho ovládají pouze silnější víly. Čím jsi mocněj-
ší, tím dál dokážeš jediným pohybem přeskočit mezi jednotli-
vými místy.“

Věděla jsem, že to vysvětlení slouží stejně dobře mně jako 
jemu, protože se potřeboval rozptýlit. Přistihla jsem se však, jak 
říkám: „Je mi líto, že vydrancovali chrám a zabili ty kněžky.“

Když se ke mně konečně otočil, v očích mu stále plála zášť. 
„Brzy beztak zahynou další lidé.“

Možná proto mi dovolil, abych přišla dost blízko na to, abych 
zaslechla jejich rozhovor. Aby mi připomenul, čeho by se mohl 
dopustit Hybern.

„Co jsou…“ zkusila jsem další otázku. „Co jsou illyrijské bo-
jůvky?“

„Arogantní parchanti, nic víc,“ zamumlal.
Zkřížila jsem ruce na hrudi a vyčkávala jsem.
Rhys si protáhl křídla a sluneční světlo dodalo jejich kůži 

tlumený odstín. „Je to rasa válečníků, která žije na mém území 
a je pro mě něco jako osina v zadku.“

„Někteří z nich podporovali Amaranthu?“
V síni se roztančila temnota, když se vzdálená bouře při-

blížila dost na to, aby zastřela slunce. „Někteří ano. Ovšem já 
a moje družina jsme se posledních pár měsíců bavili jejich lo-
vem a zabíjením.“

Nemusel dodávat slovo pomalým.
„Proto ses neukázal. Měl jsi plno práce s nimi?“
„Měl jsem plno práce se spoustou věcí.“
To nebyla žádná odpověď, ale připadalo mi, že rozhovor se 

mnou považuje za skončený. A ať byli Cassian a Azriel kdokoli, 
setkání s nimi bylo daleko důležitější.

Rhys proto bez rozloučení jednoduše překročil kraj verandy 
a vkročil do vzduchu.

Srdce se mi zastavilo v hrudi, ale než jsem stihla vykřiknout, 
prohnal se kolem hbitě jako zrádný vítr mezi horami. Něko-
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likrát zabral mohutnými křídly a ztratil se mezi bouřkovými 
mraky.

„Aby ses samou zdvořilostí nepřetrhl,“ zabručela jsem a po-
častovala jsem ho obhroublým gestem. Potom jsem se dala do 
dnešní práce a společnost mi dělala pouze bouře, jež zuřila za 
ochranným štítem domu.

Přestože sníh bičoval kouzla, která kryla síň, a já se mořila 
s větami – Rhysand je zajímavý; Rhysand je úchvatný; Rhysand je 
dokonalý – a zvedala a odkládala jsem svůj duchovní štít, až mi 
z toho šla hlava kolem, nedokázala jsem zapomenout na to, co 
jsem vyslechla. Na to, co říkali.

Sama sebe jsem se ptala, co o tom vraždění věděla Ianthe. 
Jestli některé oběti znala. A zda tušila, co je Cesere. Pokud ně-
kdo napadal chrámy, měla by se to dozvědět. Stejně jako Tamlin.

Tu poslední noc jsem sotva zamhouřila oko – napůl úlevou, 
napůl hrůzou, že mi Rhysand může chystat nějaké závěrečné 
nehezké překvapení. Jenže noc a bouře pominuly, a když nastal 
úsvit, byla jsem oblečená, ještě než slunce zcela vyšlo.

Zvykla jsem si snídat ve své komnatě, jenže tentokrát jsem 
vyběhla po schodech a zamířila jsem prostornou otevřenou síní 
ke stolu na vzdálené verandě.

Rhys seděl uvelebený ve svém oblíbeném křesle a měl na 
sobě stejný oděv jako včera. Límec černého kabátce měl rozha-
lený a košili měl stejně neupravenou jako vlasy. Křídla měl na-
štěstí schovaná. Napadlo mě, jestli se zrovna vrátil z místa, kde 
se sešel s Mor a ostatními. Co tam asi zjistil?

„Týden je pryč,“ spustila jsem namísto pozdravu. „Vezmi mě 
domů.“

Rhys se dlouze napil z poháru. Nápoj uvnitř nevypadal na 
čaj. „Dobré ráno, Feyre.“

„Vezmi mě domů.“
Měřil si můj tmavý modrozelený oděv vyšívaný zlatem, další 

z řady mých denních šatů. Musela jsem uznat, že mi tento styl 
nijak nevadí.

„Ta barva ti sluší.“
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„Chceš, abych tě prosila? O to ti jde?“
„Chci, abys se mnou mluvila trochu laskavě. Začni ‚dobrým 

ránem‘ a uvidíme, kam to povede.“
„Dobré ráno.“
Mírně se pousmál. Parchant. „Jsi připravená čelit následkům 

svého odchodu?“
Napřímila jsem se. Svatbu jsem dočista pustila z hlavy. Po 

celý týden, ano, ale dnes… dnes jsem myslela jen na Tamli-
na. Na to, že ho chci znovu vidět, objímat ho a vyptat se ho 
na všechno, co Rhys tvrdil. Během uplynulých několika dní 
jsem nevykazovala žádné stopy moci, kterou jsem podle Rhyse 
měla mít. Necítila jsem, že by se mi pod kůží něco probouzelo – 
a díky Kotlíku za to.

„Po tom ti nic není.“
„Správně. Stejně to nejspíš budeš ignorovat a zameteš to pod 

koberec jako všechno ostatní.“
„Na tvůj názor se nikdo neptal, Rhysande.“
„Rhysande?“ Tiše se zasmál hlubokým hlasem. „Dopřeji ti 

týden života v luxusu a ty mi říkáš Rhysande?“
„Neprosila jsem se, abys mě sem bral ani abych tu trávila 

celý týden.“
„Podívej se na sebe. Do tváří se ti vrátila barva a stíny pod oči-

ma téměř zmizely. Mimochodem, tvůj duchovní štít je famózní.“
„Prosím, vezmi mě domů.“
Pokrčil rameny a vstal. „Vyřídím Mor tvé pozdravy.“
„Přes týden jsem ji sotva viděla.“ Setkaly jsme se, jen když 

nás seznámil a při tom včerejším rozhovoru, při kterém jsme 
spolu neprohodily půl slova.

„Čekala, až ji pozveš do své společnosti. Nechtěla na tebe 
tlačit. Škoda, že se vůči mně nechová stejně ohleduplně.“

„To mi nikdo neřekl.“ Ne že by mi na tom nějak záleželo. 
Nepochybně měla beztak na práci lepší věci.

„Protože ses na to neptala. A proč taky? Je lepší se hezky 
o samotě utápět ve smutku.“ Přistoupil ke mně a každý jeho 
krok byl plynulý a graciézní. Jeho vlasy byly opravdu hodně 
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rozcuchané, jako by do nich zajížděl prsty. Nebo hodiny letěl 
z toho tajného místa setkání. „Přemýšlela jsi o mé nabídce?“

„To ti povím příští měsíc.“
Zastavil se půl stopy ode mě a z jeho snědé tváře vyzařovalo 

napětí. „Řekl jsem ti to jednou a zopakuji ti to znovu,“ sdělil mi. 
„Nejsem tvůj nepřítel.“

„A já jsem ti to taky řekla jednou a znovu ti to zopakuju. Jsi 
Tamlinův nepřítel, což z tebe nejspíš dělá i mého nepřítele.“

„Opravdu?“
„Zruš naši dohodu a uvidíme.“
„To nemohu udělat.“
„Nemůžeš, nebo nechceš?“
On mi však jen podal ruku. „Půjdeme?“
Div jsem se mu po té ruce nevrhla. Prsty měl studené a sil-

né – mozolnaté od držení zbraní, které jsem u něj vlastně nikdy 
nezahlédla.

Vtom nás pohltila temnota a já se instinktivně chytla, když 
mi svět zmizel pod nohama. Pěkné přenášení. Vítr mnou šku-
bal, Rhysand se však mé hrůze jen smál, když jsme se řítili skrz 
říše, a jeho ruka mi spočívala na zádech jako hřejivá tíha.

Náhle jsem pod chodidly ucítila pevnou zemi – kamenné 
dlaždice –, nad hlavou se mi rozlily sluneční paprsky, kolem 
bylo všechno zelené a ptáčkové štěbetali.

Vytrhla jsem se Rhysandovi, zamrkala jsem v tom jasném 
světle a rozeznala mohutný dub, jenž se nad námi skláněl. Dub 
na kraji upravené zahrady. Byla jsem doma.

Chtěla jsem se rozběhnout k panskému sídlu, jenže vtom mě 
Rhys popadl za zápěstí. Zatěkal očima mezi mnou a domem. 
„Hodně štěstí,“ broukl.

„Koukej mě pustit.“
Zachechtal se, ale poslechl mě.
„Na shledanou za měsíc,“ prohodil, a než jsem na něj stihla 

plivnout, byl ten tam.
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Tamlina jsem našla v  jeho pracovně, kde spolu s Lucienem 
a dvěma dalšími strážci stáli kolem stolu pokrytého mapami.

Lucien se otočil jako první, když jsem se potají přikradla 
ke dveřím, a umlkl uprostřed věty. Tamlin vzápětí zvedl hlavu 
a hnal se místností ke mně tak rychle, že jsem se tak tak stihla 
nadechnout, než mě k sobě zoufale přitiskl.

Šeptala jsem jeho jméno a v hrdle mě pálilo a pak…
Pak se najednou odtáhl na délku paže a prohlédl si mě od 

hlavy po špičky bot. „Jsi v pořádku? Ublížil ti?“
„Nic mi není,“ ujistila jsem ho a pochopila jsem, přesně 

v který okamžik postřehl, že jsem oblečená v oděvu Nočního 
dvora, který mi odhaluje pruh holé kůže na břiše. „Nikdo mi 
nezkřivil ani vlas.“

On však dál zkoumal mou tvář a krk. Potom mě otočil a pro-
zkoumal má záda, jako by je dokázal prohlédnout skrz látku 
šatů. Vytrhla jsem se z jeho sevření. „Řekla jsem, že mi nikdo 
nezkřivil ani vlas.“

Ztěžka dýchal a oči mu divoce plály. „Jsi v pořádku,“ oddechl 
si. A pak to zopakoval. Poprvé, podruhé.

Pukalo mi z toho srdce. Zvedla jsem ruku a položila mu dlaň 
na tvář. „Tamline,“ zamumlala jsem. Lucien a dvojice strážců 
prozíravě zamířili ke dveřím. Lucien zachytil můj pohled, když 
odcházel, a ulehčeně se na mě usmál.

„Může ti ublížit jinými způsoby,“ zachraptěl Tamlin a při 
mém doteku zavřel oči.

„Já vím, ale jsem v pořádku. Opravdu,“ uklidňovala jsem ho 
co nejněžněji. Vtom jsem si všimla stěn pracovny – táhly se po 
nich stopy drápů. Naprosto všude. A stůl, nad nímž se skláněli, 
byl nový. „Ty jsi zničil pracovnu.“

„Zničil jsem půl domu,“ odpověděl. Sklonil se a přitiskl své 
čelo k mému. „Vzal mi tě, unesl tě…“

„A nechal mě být.“
Tamlin se odtáhl se zavrčením. „Nejspíš, aby tě přesvědčil, 

že se nemusíš mít na pozoru. Netušíš, jaké hry hraje a čeho je 
schopný.“
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„Já vím,“ odpověděla jsem, i když ta slova pro mě měla pří-
chuť popela. „A příště budu opatrná…“

„Žádné příště nebude.“
Zamrkala jsem. „Zjistil jsi, jak se z té dohody vyvléct?“ Mož-

ná na něco přišla Ianthe.
„Nedovolím ti odejít.“
„Rhysand říkal, že se porušení magické dohody neobejde 

bez následků.“
„K ďasu s následky.“
Jenomže já poznala, že jde o prázdnou výhrůžku a že ho to 

ničí. Byla to jeho role, jeho poslání: ochránce, obránce. Nemoh-
la jsem po něm chtít, aby se toho vzdal – a aby si o mě přestal 
dělat obavy.

Stoupla jsem si na špičky a políbila ho. Chtěla jsem se ho ze-
ptat na tolik věcí, ale to mohlo počkat. „Pojďme nahoru,“ špitla 
jsem a Tamlin mě objal.

„Chyběla jsi mi,“ řekl mi mezi polibky. „Šílel jsem z toho.“
Víc jsem slyšet nepotřebovala. Hodnou chvíli…
„Potřebuji se tě na pár věcí zeptat.“
Tiše jsem broukla na znamení souhlasu, přitom jsem ovšem 

naklonila hlavu na stranu. „Ale až později.“ Jeho tělo bylo tep-
lé a pevné, když se dotýkal mé kůže. Jeho vůně byla neskuteč-
ně povědomá.

Tamlin mi rukama sevřel pas a dotkl se čelem mého čela. 
„Ne, hned,“ namítl, avšak tiše zasténal, když jsem mu jazykem 
přejela po zubech. „Dokud…“ Odtáhl se a přerušil náš polibek 
„Dokud máš všechno čerstvě v paměti.“

Ztuhla jsem s rukou zanořenou v jeho vlasech, zatímco dru-
hou jsem mu svírala halenu na zádech. „O co jde?“

Tamlin ustoupil a zavrtěl hlavou, jako by se snažil potlačit 
touhu, která ovládala jeho smysly. Od střetu s Amaranthou nás 
nic na tak dlouho nerozdělilo a on ze mě chtěl mámit informa-
ce o Nočním dvoře? „Tamline.“

On však zvedl ruku a s pohledem upřeným do mých očí za-
volal Luciena.
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Než jeho vyslanec dorazil, stihla jsem si narovnat oděv – 
horní část se mi vyhrnula k prsům – a prsty jsem si sčesala vlasy. 
Tamlin prostě jen došel ke stolu, posadil se a pokynul mi, abych 
si sedla na židli před ním.

„Odpusť mi,“ omlouval se tiše, když se Lucienovy kroky 
opět hbitě přiblížily. „Je to pro naše dobro. Pro naši bezpečnost.“

Podívala jsem se na podrásané zdi a odřený, otlučený náby-
tek. Jaké noční můry ho musely v bdění i ve spánku pronásle-
dovat, když jsem byla pryč? Jaké to pro něj muselo být před-
stavovat si mě v rukou nepřítele, potom, co viděl, co na mně 
Amarantha napáchala?

„Já vím,“ řekla jsem nakonec tiše. „Já to chápu, Tamline.“ 
Nebo jsem se to snažila pochopit.

Když Lucien vešel do pracovny a zavřel za sebou dveře, 
vklouzla jsem na židli s nízkým opěradlem.

„Rád tě vidím živou a zdravou, Feyre,“ prohodil Lucien a po-
sadil se vedle mě. „I když z toho oděvu z Nočního dvora nejsem 
dvakrát unešený.“

Tamlin tiše souhlasně zavrčel. Já na to nic neřekla, i když 
jsem chápala – opravdu –, proč by je můj úbor mohl urážet.

Tamlin a Lucien si vyměnili pohled. Mluvili spolu, aniž by 
pronesli jediné slovo, jak to uměli jen lidé, kteří byli po staletí 
společníky. Lucien krátce přikývl a opřel se na židli připravený 
poslouchat a pozorovat.

„Potřebujeme, abys nám pověděla všechno,“ obrátil se na mě 
Tamlin. „Jak jsou rozmístěny budovy Nočního dvora, koho jsi 
tam potkala, jaké měli zbraně a schopnosti, co dělal Rhys, s kým 
mluvil, cokoli nám můžeš říct, každý detail.“

„Nevěděla jsem, že jsem špeh.“
Lucien si poposedl na židli, ovšem Tamlin pokračoval: „I když 

se mi tvá dohoda z duše příčí, umožnila ti přístup na Noční 
dvůr. Zvenčí na něj pronikne jen málokdo, a  pokud ano, jen 
zřídka se vrátí v jednom kuse. A pokud jsou při smyslech, jejich 
vzpomínky jsou většinou… zmatené. Ať tam Rhysand ukrývá 
cokoli, nechce, abychom se o tom dozvěděli.“
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Přejel mi mráz po zádech. „Proč to chceš vědět? Co máš 
v plánu?“

„Je pro mě životně důležité znát plány mých nepřátel a způ-
sob, jakým žijí. A pokud jde o mé plány… Ty nejsou tolik pod-
statné.“ Upřel na mě pronikavé zelené oči. „Začni s tím, jak je 
dvůr vystavěný. Je pravda, že je ukrytý pod horou?“

„Tohle mi nepříjemně připomíná výslech.“
Lucien se sykavě nadechl, ale zůstal mlčky sedět.
Tamlin položil dlaně na stůl. „My ty věci potřebujeme vědět, 

Feyre. Nebo… nebo si na to nevzpomínáš?“ Na kloubech prstů 
se mu zaleskly drápy.

„Pamatuju si všechno,“ odvětila jsem. „Nepoškodil mi mo-
zek.“ A než mě Tamlin mohl začít dál zpovídat, spustila jsem 
o všem, co jsem viděla.

Protože ti věřím, řekl mi Rhysand. A možná – možná se, 
přestože mě naučil používat štít, podepsal na mé mysli, proto-
že když jsem popisovala podobu jeho domu, dvora a hor kolem, 
připadala jsem si, jako bych se koupala v oleji a bahně. Jenže on 
byl mým nepřítelem, nutil mě plnit dohodu, na niž jsem při-
stoupila z čistého zoufalství.

Mluvila jsem dál a popsala jsem jim komnatu ve věži. Tamlin 
ze mě tahal podrobnosti o figurkách na mapách a nutil mě sdě-
lit mu každé slovo, co Rhysand vyřkl, až jsem se zmínila o tom, 
co mě celý tento týden nejvíc tížilo: O moci, kterou jsem nyní 
podle Rhyse vládla… a o plánech Hybernu. Vylíčila jsem mu 
rozhovor s Mor – o vydrancovaném chrámu (Tamlin mi vy-
světlil, že Cesere je nejsevernější výspa Nočního dvora a jedno 
z mála tamějších známých měst) a o tom, že se Rhysand zmínil 
o dvou mužích jménem Cassian a Azriel. Když jsem ta jména 
vyslovila, Tamlin i Lucien se zatvářili znepokojeně, ale nepro-
zradili mi, jestli je znají nebo zda o nich někdy slyšeli. Řekla 
jsem mu také o Illyrijcích, ať už šlo, o koho chtělo – a o tom, jak 
je Rhys štval a zabíjel zrádce z jejich řad. Když jsem domluvila, 
Tamlin mlčel a Lucien div nepraskl, jak v sobě dusil slova, která 
na nás toužil vychrlit.
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„Myslíš, že bych mohla mít ty schopnosti?“ zeptala jsem se 
a přiměla jsem se mu zadívat do očí.

„Je to možné,“ odpověděl Tamlin stejně tichým hlasem. 
„A pokud je to pravda…“

Konečně se ozval Lucien: „Pak je to moc, pro niž by ostat-
ní vladaři vraždili.“ Musela jsem se přemáhat, abych se neošila, 
když se ke mně jeho kovové oko s vrčením stočilo, jako by chtěl 
odhalit skrytou moc, co mi koluje v žilách. „Například mého 
otce by nepotěšilo, kdyby zjistil, že mu chybí kapka moci – nebo 
že ji teď má Tamlinova nevěsta. Udělal by cokoli, aby zajistil, že 
jí nebudeš vládnout, i kdyby tě měl zabít. A někteří další vladaři 
by s ním byli zajedno.“

Ta věc pod mou kůží procitla. „Nikdy bych ji proti nikomu 
nepoužila…“

„Nejde o to, že bys ji proti nim mohla použít, ale o to, že 
bys měla výhodu, kterou jsi neměla získat,“ vysvětlil mi Tam-
lin. „Jakmile se to rozkřikne, mohla bys stejně dobře nosit na 
zádech terč.“

„Věděli jste o tom?“ zeptala jsem se naléhavě a Lucien přede 
mnou uhnul pohledem. „Měli jste nějaké podezření?“

„Doufal jsem, že to není pravda,“ odpověděl Tamlin opatr-
ně. „Jenže teď, když to podezření má i Rhysand, těžko říct, jak 
s tou informací naloží.“

„Chce mě učit.“ Nebyla jsem tak hloupá, abych jim pověděla, 
jak mě učil bránit se duchovním štítem – ne teď.

„To by k tobě přitahovalo přílišnou pozornost,“ namítl Tam-
lin. „Ty se učit nepotřebuješ. Ochráním tě před čímkoli, co by nás 
mohlo ohrozit.“

Protože byla doba, kdy to nedokázal. Kdy byl zranitelný. Kdy 
musel přihlížet, jak se mě Amarantha snaží umučit, a nemohl 
udělat nic, aby ji zastavil.

Nedopustím, aby se to opakovalo. Nedovolím, aby sem král 
Hybernu přivedl své zrůdy a poskoky, aby ublížil dalším lidem. 
Aby ublížil mně a mým blízkým a strhl zeď a ublížil nesčetným 
dalším lidem za ní. „Mohla bych využít svou moc proti Hybernu.“
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„To je vyloučené,“ zarazil mě Tamlin, „zvlášť když žádná vál-
ka s Hybernem nebude.“

„Podle Rhyse je nevyhnutelná a tvrdě na nás dolehne.“
Lucien suše poznamenal: „A Rhys je vševědoucí?“
„Ne, ale… Měl obavy. Myslí si, že bych mohla ovlivnit nad-

cházející střet.“
Tamlin si protáhl prsty, avšak drápy ponechal zatažené. „Chy-

bí ti válečný výcvik a neumíš bojovat se zbraněmi. I kdyby ses 
dneškem začala učit, trvalo by roky, než by ses dokázala ubránit 
na bojišti nesmrtelných.“ Ztěžka se nadechl. „Takže navzdory 
tomu, co si Rhys o tvých schopnostech myslí, Feyre, ti nedo-
volím, aby ses k nějaké bitvě třeba jen přiblížila. Zvlášť pokud 
by to znamenalo, že odhalíš svou případnou moc našim nepřá-
telům. Budeš s Hybernem bojovat na své vlastní frontě a za 
zády přitom budeš mít protivníky, kteří se budou tvářit jako 
přátelé.“

„Je mi jedno…“
„Jenomže mně to jedno není,“ zavrčel Tamlin. Lucien prudce 

vydechl. „Není mi jedno, jestli zemřeš, jestli tě někdo zraní nebo 
jestli budeš do konce našich životů v nebezpečí. Takže se v boji 
cvičit nebudeš a toto zůstane mezi námi.“

„Jenže Hybern…“
Vtom do naší hádky nevzrušeně zasáhl Lucien: „Už jsem své 

zdroje pověřil, aby to prozkoumaly.“
Upřela jsem na něj úpěnlivý pohled.
Lucien si maličko povzdechl a otočil se k Tamlinovi: „Třeba 

bychom ji mohli učit potají.“
„To s sebou nese příliš velké riziko. Příliš mnoho věcí se může 

pokazit,“ oponoval mu Tamlin. „A žádný střet s Hybernem ne-
hrozí. Žádná válka nebude.“

„To si jenom namlouváš,“ obořila jsem se na něj.
Lucien zamumlal cosi, co znělo jako naléhavá modlitba ke 

Kotlíku.
Tamlin ztuhl a pak mě vyzval: „Popiš mi znovu tu mapu 

v jeho komnatě.“
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Tím byla diskuse u konce. Nezbyl žádný prostor pro námitky.
Chvíli jsme jeden druhého probodávali pohledem a já cítila, 

jak se mi žaludek sevřel ještě bolestivěji než dřív.
Tamlin byl vladař – můj vladař. Byl štítem a ochráncem 

svého lidu. I mě. A pokud udržet mě v bezpečí znamenalo, že 
jeho lid mohl dál doufat, že si vybuduje nový život stejně jako 
on sám… mohla jsem mu v té jedné věci ustoupit.

Proč ne.
Nejsi ničí poddaná.
Možná Rhysand přece jen ovlivnil mou mysl, nějaký štít sem 

nebo tam.
Už jen ta představa mi stačila k tomu, abych Tamlinovi za-

čala líčit další podrobnosti.
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Týden nato přišel den platby desátku.
S Tamlinem jsem strávila pouhý jeden den – den, kdy jsme 

se procházeli po okolí, milovali se ve vysoké trávě na sluncem 
zalité louce a v poklidu jsme spolu o samotě povečeřeli. Pak ho 
odvolali zpět na hranici. Neřekl mi proč ani kam. Jen že ne-
mám opouštět pozemky sídla a že mě po celou dobu bude hlí-
dat stráž.

Prožila jsem osamělý týden, během kterého jsem se budi-
la uprostřed noci a běžela se vyzvracet a vzlykala jsem během 
nočních můr. Pokud se Ianthe dozvěděla o vraždění svých se-
ster na severu, při těch pár příležitostech, kdy jsme se setkaly, 
se o tom nezmínila. Vzhledem k tomu, jak se mně zamlouvalo, 
když mě někdo nutil mluvit o hrůzách, které mě pronásledo-
valy, jsem se tomuto tématu raději vyhýbala během hodin, kdy 
mě přišla navštívit a pomáhala mi vybírat šaty, účes a šperky na 
výběr desátku.

Když jsem ji požádala, aby mi vysvětlila, na co se mám při-
pravit, odpověděla pouze, že se Tamlin o všechno postará. Měla 
bych jen stát po jeho boku a vše pozorovat.

To znělo dost jednoduše a snad se mi i ulevilo, že se ode mě 
neočekává, že budu mluvit nebo cokoli dělat.

Bylo však těžké nedívat se na oko vytetované v mé dlani 
a nemyslet na to, co mi Rhys nedávno v zlosti řekl.

Tamlin se vrátil až včera v noci, aby dnes mohl dohlédnout 
na průběh desátku. Snažila jsem se nebrat to osobně, ne když 
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měl plnou hlavu starostí. Přestože mi toho o své výpravě moc 
neřekl mimo to, co mi prozradila Ianthe.

Seděla jsem vedle Tamlina na stupínku ve velké síni vykláda-
né mramorem a zlatem a snášela jsem nekonečný proud pohle-
dů, slz, vděku a zbožné chvály za to, co jsem udělala.

Ianthe stála poblíž dveří oděná v bleděmodrém hávu a udíle-
la požehnání odcházejícím vílám, utěšovala ty, kteří se v mé pří-
tomnosti naprosto zhroutili, a ujišťovala je, že nyní je svět lepší 
a že dobro zvítězilo nad zlem.

Po dvaceti minutách jsem se div nevrtěla na místě. Po čty-
řech hodinách jsem úplně přestala poslouchat, co se děje kolem.

Neustále přicházeli vyslanci ze všech měst a vesnic i členové 
Jarního dvora a přinášeli platbu v podobě zlata, šperků, slepic, 
plodin anebo oblečení. Nezáleželo na tom, co to bylo, pokud 
tím vyrovnali povinovanou částku. Lucien stál před stupínkem 
ozbrojený od hlavy až k patě stejně jako ostatních deset stráž-
ců rozestavěných po síni a vedl záznamy o všech částkách. Lu-
cien síň nazval přijímací síní, ale mně připomínala spíš trůnní 
sál. Napadlo mě, jestli tu místnost nepřejmenoval, protože ten 
druhý název…

Strávila jsem příliš mnoho času v jiné trůnní síni. A Tamlin 
zrovna tak.

Tehdy jsem navíc neseděla na vyvýšeném místě jako on, ale 
klečela jsem před trůnem. Přicházela jsem tam stejně jako útlá 
víla se šedou kůží plížící se před nekonečnou řadou plnou niž-
ších a vznešených víl.

Neměla na sobě šaty. Dlouhé tmavé vlasy jí zplihle visely 
přes malá pevná ňadra a její veliké oči byly dočista černé. Jako 
nehybná hladina rybníka. Když se pohybovala, odpolední slun-
ce se jí třpytilo na kůži hrající duhovými barvami.

Lucien se nesouhlasně zamračil, ovšem zdržel se poznámek, 
když nižší víla sklonila drobný špičatý obličej a spojila tenoučké 
prsty s plovacími blánami před hrudníkem.

„Vladaři, zdravím tě jménem vodních přízraků,“ pronesla 
podivně sykavým hlasem a její plné smyslné rty odhalily zuby 
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špičaté a ostré jako zuby štiky. Ostré rysy víliny tváře jen zvýraz-
ňovaly její uhlově černé oči.

Už jsem se s jejím rodem setkala. V jezírku kousek za hra-
nicí panství, kde jich mezi rákosím a lekníny žilo pět. Zřídka 
jsem zahlédla něco víc než lesklé hlavy vykukující nad klidnou 
hladinu a netušila jsem, jak děsivé jsou zblízka. Kotlíku dík, že 
jsem si do toho jezírka nikdy nešla zaplavat. Měla jsem pocit, 
že by mě těmi blanitými prsty popadla – ostré nehty by se mi 
zaryly hluboko pod kůži –, a než bych stihla vykřiknout, stáhla 
by mě pod hladinu.

„Vítej,“ odvětil Tamlin. Dokonce i po pěti hodinách vypadal 
stejně čile jako ráno.

Když se mu vrátila jeho moc, nejspíš ho jen tak něco ne-
unavilo.

Vodní přízrak přistoupil blíž na skvrnitých nohách zakon-
čených drápy s plovacími blánami. Lucien se nenápadně posta-
vil mezi nás.

Proto stál u mé strany stupínku.
Zatnula jsem zuby. To si ti blázni vážně mysleli, že by na nás 

někdo zaútočil v našem vlastním domě, na našem území, a při-
tom se jim nepozdávalo, že by se Hybern mohl chystat k úto-
ku? Dokonce i Ianthe na protějším konci síně ustala v tichém 
mumlání a přihlížela tomu setkání.

Tento rozhovor se očividně odvíjel jinak než ostatní.
„Prosím, vladaři,“ řekla víla a uklonila se tak hluboce, že její 

inkoustově černé vlasy přejely po mramoru. „V jezeře nezbyly 
žádné ryby.“

Tamlinova tvář byla jako vytesaná ze žuly. „Přesto je nut-
né, abyste zaplatily.“ V odpoledním světle se mu na hlavě leskla 
koruna ze zlata vytepaného do podoby věnce z prvních jarních 
květin posázená smaragdy, safíry a ametysty. Byla to jedna z ko-
run jeho rodu.

Víla pozvedla bezradně ruce, avšak Tamlin ji nenechal pro-
mluvit. „Nemohu nikomu udílet výjimky. Máte tři dny na to, abys-
te splatily dluh, nebo při dalším desátku uhradíte dvojnásobek.“
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Měla jsem co dělat, abych nevytřeštila oči při pohledu na 
jeho nehybnou tvář, když jsem slyšela ta nelítostná slova. Ianthe 
vzadu jen tak do prázdna souhlasně kývla.

Vodní přízrak neměl co jíst. Jak mohl čekat, že přinese jíd-
lo ještě jemu?

„Prosím,“ zašeptala dívka skrz špičaté zuby a její stříbřitá 
skvrnitá kůže se zaleskla, když se roztřásla. „V jezeře nic ne-
zbylo.“

Tamlinův výraz se nijak nezměnil. „Máte tři dny…“
„Ale my nemáme žádné zlato!“
„Nepřerušuj mě,“ odbyl ji Tamlin a já se odvrátila, protože 

jsem se nedokázala dívat na jeho bezcitný obličej.
Dívka sklonila hlavu ještě níž. „Odpusť, můj pane.“
„Máte tři dny na to, abyste zaplatily, nebo příští měsíc spla-

títe dvojnásobek,“ zopakoval Tamlin. „Pokud tak neučiníte, víte, 
co vás čeká.“ Mávnutím ruky naznačil, že může odejít. Rozho-
vor byl u konce.

Přízračná dívka po posledním beznadějném pohledu na Tam-
lina vyšla ze síně. Zatímco další kouzelná bytost – kolouch s ko-
zíma nohama, který přinášel něco, co vypadalo jako košík hub – 
trpělivě čekala, až bude vyzvána, aby mohla předstoupit před 
stupínek, otočila jsem se k Tamlinovi.

„Nepotřebujeme košík ryb,“ broukla jsem. „Proč ji tak trápíš?“
Zatěkal očima ke dveřím, kde Ianthe ustoupila, aby nechala 

přízrak projít, a rukou chránila klenoty zdobený opasek, jako by 
se bála, že by jí ho dívka mohla vytrhnout, aby jím uhradila de-
sátek. Tamlin se zamračil. „Nemohu udělovat výjimky. Když ji 
povolíš jednomu, začnou se dožadovat i ostatní.“

Sevřela jsem prsty opěrky křesla, malé dubové sedačky vedle 
jeho obřího trůnu s rytinami růží. „Ale my ty věci nepotřebujeme. 
K čemu nám je zlaté rouno nebo sklenice marmelády? Jestli ne-
mají žádné ryby, tři dny na tom nic nezmění. K čemu je nechat 
je umřít hlady? Co jí pomoct vrátit do jezera ryby?“ Prožila jsem 
dost let s břichem sevřeným křečí z hladu, takže jsem to nemoh-
la jen tak přejít. Chtělo se mi křičet nad tou nespravedlností.
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Jeho smaragdové oči zněžněly, jako kdyby mi v tváři četl 
každou myšlenku, nahlas ovšem řekl: „Protože je to tak dané. 
Takto to dělával můj otec a jeho otec a stejně to bude dělat i můj 
syn.“ Usmál se a vzal mě za ruku. „Jednou.“

Jednou. Pokud se někdy vezmeme. Pokud pro něj někdy ne-
budu takovou přítěží a oba unikneme stínům, které nás proná-
sledují. Vůbec jsme se o této záležitosti nezmínili a naštěstí o ní 
nemluvila ani Ianthe. „I tak bychom jí mohli pomoct. Přijít na 
nějaký způsob, jak v jezeře zajistit dostatek ryb.“

„Už tak máme starostí nad hlavu. Rozdávání almužen nám 
dlouhodobě nijak nepomůže.“

Otevřela jsem pusu, ale zase jsem ji zavřela. Teď nebyl správ-
ný čas na dohadování.

Odtáhla jsem ruku, když pokynul kolouškovi s kozíma no-
hama, ať předstoupí.

„Potřebuju na vzduch,“ řekla jsem a zvedla se z křesla. Neda-
la jsem Tamlinovi příležitost něco namítnout a sestoupila jsem 
do síně. Snažila jsem se přehlížet tři strážce, jež za mnou Tam-
lin poslal, i výřad vyslanců, kteří na mě vyjeveně hleděli a špitali 
si, když jsem procházela síní.

Ianthe se mě pokusila zastavit, když jsem rázně kráčela ko-
lem, jenže já si jí nevšímala.

Vyšla jsem ven hlavním vchodem a tak spěšně, jak to jen šlo, 
jsem minula řadu shromážděných kouzelných bytostí, která se 
táhla dolů po schodech až na štěrkovou příjezdovou cestu. Skrz 
změť nejrůznějších těl víl i kouzelných bytostí jsem zahlédla 
odcházející přízračnou dívku, která zahýbala za roh domu – 
k jezeru za pozemky sídla. Zničeně se vlekla a utírala si oči.

„Počkej, prosím,“ zavolala jsem a došla jsem k ní. Stráže, jež 
jsem měla v patách, se držely v uctivé vzdálenosti.

Dívka se zastavila na rohu a její tělo se přitom nadpřiroze-
ně plynule pohnulo. Přemohla jsem nutkání o krok ustoupit, 
když ke mně dychtivě otočila svou nadpozemskou tvář. Stráž-
ci se drželi pár kroků od nás a všechno pozorovali s rukama na 
jílcích mečů.
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Dívčin nos tvořila dvojice dírek a pod ušima měla vějířek 
drobných žáber.

Lehce sklonila hlavu. Nebyla to úklona, protože jsem ne-
byla nikdo. Tím gestem mě brala na vědomí jako vladařovu 
hračku.

„Ano?“ zasyčela a v ústech se jí zablýskly štičí zuby.
„Jak vysoký desátek musíte zaplatit?“
Srdce se mi rozbušilo při pohledu na blány mezi jejími prsty 

a zuby ostré jako břitvy. Tamlin mi jednou řekl, že vodní přízra-
ky jedí všechno. A pokud jim nezbyly žádné ryby… „Kolik zlata 
od vás chce a jakou cenu ve zlatě mají vaše ryby?“

„Chce víc, než máš v kapse.“
„V tom případě,“ prohodila jsem a odepnula jsem si zlatý 

náramek posázený rubíny, který se mi podle Ianthe lépe ho-
dil k pleti než stříbrný, jejž jsem si původně chtěla vzít. „Při-
jmi tohle.“ Než náramek stihla sevřít v prstech, strhla jsem si 
ze šíje zlatý náhrdelník a z uší diamantové slzičky. „A taky to-
hle.“ Natáhla jsem ruce se třpytivou hromádkou zlata a draho-
kamů. „Zaplať mu, co mu dlužíte, a pak si nakupte nějaké jíd-
lo,“ nařídila jsem jí a pak jsem polkla, když vykulila oči. Ve vsi 
nedaleko odtud se každý týden konal menší trh – zatím se ho 
účastnilo jen pár obchodníků, já ale doufala, že přibydou dal-
ší. Snad brzy.

„A jakou platbu požaduješ ty?“
„Žádnou. Nejde o… nejde o žádnou dohodu. Prostě si to 

vezmi.“ Natáhla jsem ruce blíž k ní. „Prosím.“
Zamračila se na šperky v mých dlaních. „Nepřeješ si nic na 

oplátku?“
„Ne.“ Kouzelné bytosti čekající před domem na nás teď ne-

pokrytě zíraly. „Prosím, vezmi si je.“
Naposledy si mě tázavě změřila a pak se její studené, vlhké 

prsty dotkly mých a vzaly si šperky. Ty se v jejích blanitých ru-
kou zatřpytily jako světlo na hladině.

„Děkuji ti,“ odvětila a tentokrát se uklonila hlouběji. „Neza-
pomenu na tvou laskavost.“ Její hlas syčivě sklouzával po  slovech 
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a já se znovu zachvěla, když na mě upřela černé oči, které jako 
by mě mohly celou pohltit. „A mé sestry zrovna tak.“

Vydala se zpět k domu, zatímco se moji tři strážci vyčítavě 
mračili.

Večeřela jsem společně s Lucienem a Tamlinem. Nikdo nemlu-
vil, ale Lucienův pohled stále sklouzával mým směrem, pak 
zpátky k Tamlinovi a zase k talíři. Po deseti minutách mlčení 
jsem odložila vidličku a zeptala se Tamlina: „Co se stalo?“

Tamlin bez váhání odpověděl: „To dobře víš.“
Neodpověděla jsem.
„Dala jsi tomu vodnímu přízraku své šperky. Šperky, které jsi 

dostala ode mě.“
„Máme toho zatraceného zlata a šperků plný dům.“
Lucien se zhluboka nadechl, ovšem vyznělo to spíš jako: 

„A teď to začne.“
„Proč bych jí je nemohla dát?“ opáčila jsem. „Ty věci pro mě 

nic neznamenají. Nikdy jsem si žádný šperk na sebe nevzala 
dvakrát! Co na tom záleží?“

Tamlin stiskl rty. „Takovýmto chováním podrýváš zákony to-
hoto dvora. Tak to tady chodí, a když daruješ tomu nenasytné-
mu přízraku peníze, které potřebuje, vypadám – a se mnou celý 
dvůr – slabošsky.“

„Takhle se mnou nemluv,“ odsekla jsem s ohrnutými rty. 
Tamlin udeřil rukou do stolu a z kůže mu vyjely drápy, ale já se 
naklonila dopředu a také se opřela dlaněmi o desku. „Pořád ne-
chápeš, jaké to pro mě bylo – jak nám měsíce hrozila smrt hla-
dem. Klidně si o ní říkej, že je nenasytná, jenomže já mám taky 
sestry a pamatuju si, jaké to bylo vrátit se domů bez jídla.“ Sna-
žila jsem se zklidnit zrychlený dech i tu moc, která se mi probu-
dila pod kůží a hnala se mi ve vlnách podél kostí. „Třeba všechny 
peníze utratí za hlouposti. Třeba se ona a její sestry nedokážou 
ovládat. Ale nehodlám se jen dívat, jak umírají hlady kvůli něja-
kému směšnému zákonu, který si vymysleli tvoji předkové.“
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Lucien si odkašlal. „Nemyslela to zle, Tamline.“
„Já vím, že ne,“ ucedil Tamlin.
Lucien se mu vytrvale díval do očí. „Staly se horší věci. Mo

hou se stát horší věci. To chce klid.“
Tamlinovy smaragdové oči byly plné zlosti, když se na něj 

obořil: „Ptal jsem se na tvůj názor?“
Ta slova, ten pohled, který na Luciena vrhl, a to, jak Lucien 

sklopil zrak – vztek mi pulzoval v žilách jako hořící řeka. Zved
ni hlavu, prosila jsem ho naléhavě v duchu. Braň se. Nemá prav
du, zato ty ano. Lucien zatnul zuby. Moc mi opět zatepala v těle, 
vyrazila ze mě a zacílila na Luciena. Neustupuj!

Náhle jsem se vytratila.
Stále jsem byla v místnosti a hleděla svýma očima, avšak jako 

bych se zpola dívala z jiného úhlu, z bodu, odkud upíral zrak 
někdo jiný.

Zaplavily mě myšlenky, výjevy a vzpomínky, způsob myšlení 
a vnímání, který byl starý, chytrý a smutný, tak nepředstavitelně 
smutný a provinilý, beznadějný.

Náhle jsem se ocitla zpátky. Zamrkala jsem a užasle se za-
hleděla na Luciena. Byla to věc okamžiku.

Jeho mysl. Pronikla jsem do jeho mysli, proklouzla jsem jeho 
duchovními zdmi.

Vstala jsem a odhodila jsem na stůl ubrousek. Mé ruce při-
tom byly znepokojivě klidné.

Věděla jsem, komu vděčím za tenhle dárek. Večeře se mi má-
lem vrátila, ale překonala jsem nutkání začít dávit.

„Večeře ještě neskončila,“ zavrčel Tamlin.
„Laskavě se vzpamatuj,“ vyštěkla jsem a vyšla jsem z jídelny.
Přísahala bych, že ještě než ubrousek dopadl na stůl, zahléd-

la jsem dva otisky rukou vypálené do dřeva. Modlila jsem se, aby 
si toho Tamlin ani Lucien nevšimli.

A aby Lucienovi nedošlo, čeho jsem se na něm dopustila.
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Hodnou chvíli jsem přecházela po pokoji. Možná jsem se splet-
la, když jsem ty ohořelé obrysy zahlédla. Co když tam byly už 
předtím? Třeba jsem nepřivolala takové horko, že bych spálila 
dřevo. Třeba jsem nevpadla do Lucienovy mysli s lehkostí, s ja-
kou bych prošla z jedné místnosti do druhé.

Alis se jako obvykle dostavila, aby mi pomohla svléknout se 
před spaním. Když jsem seděla u toaletního stolku, zatímco mi 
česala vlasy, nedokázala jsem pohlédnout na vlastní odraz. Pod 
očima jsem nyní neustále měla fialové stíny a má tvář byla ne-
zdravě sinalá. Dokonce i rty jsem měla bledší. S povzdechem 
jsem zavřela oči.

„Dala jsi své šperky vodnímu přízraku,“ poznamenala za-
myšleně Alis a já upřela pohled na její odraz. Její hnědá po-
kožka připomínala popraskanou kůži a oči se jí na okamžik 
zaleskly, než je znovu upřela na mé vlasy. „Je to nevyzpytatelná 
čeládka.“

„Řekla, že umírají hladem a že nemají jídlo,“ zamručela jsem.
Alis mi jemně rozpletla zacuchané vlasy. „Žádná z bytostí, 

které dnes čekaly na přijetí, by jí nedala peníze. Nikdo by k tomu 
neměl odvahu. Kvůli jejich hladu příliš mnoho z nás našlo ve 
vodě smrt. Jejich chuť k jídlu nemůže nic ukojit – to je jejich 
prokletí. Tvé šperky jí nevystačí ani na týden.“

Poklepala jsem nohou o podlahu.
„Ovšem,“ pokračovala Alis, když odložila hřeben, aby mi 

vlasy zapletla do prostého copu, a její dlouhé kostnaté prsty mi 
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přejely po temeni, „nikdy ti to nezapomene. Pokud bude žít, 
bude tvou dlužnicí, ať se ti to líbí, nebo ne.“ Alis dopletla cop 
a poplácala mě po rameni. „V posledních padesáti letech příliš 
mnoho z nás zakusilo hlad. Nemysli si, že se to nerozkřikne.“

Toho jsem se asi obávala ze všeho nejvíc.

Bylo už po půlnoci, když jsem vzdala čekání. Vydala jsem se 
tmavými ztichlými chodbami k Tamlinově pracovně, kde jsem 
ho pro jednou zastihla o samotě.

Na stolku mezi dvěma křesly jsem uviděla dřevěnou truh-
ličku ovázanou velkou růžovou mašlí. „Zrovna jsem se za tebou 
chystal,“ řekl Tamlin, když zvedl hlavu a krátce po mně přelétl 
pohledem, aby se ujistil, že je všechno v pořádku a nic mi není. 
„Měla bys spát.“

Zavřela jsem za sebou dveře. Věděla jsem, že nedokážu 
usnout – ne když se mi slova, která jsme na sebe křičeli, do-
sud rozléhala v uších. „To platí i pro tebe,“ namítla jsem hlasem 
stejně nejistým jako příměří mezi námi. „Moc pracuješ.“ Přešla 
jsem pracovnou, opřela jsem se o křeslo a přitom jsem si prohlí-
žela dárek stejně pozorně, jako si Tamlin měřil mě.

„Proč myslíš, že jsem měl pramalý zájem o to, abych se stal 
vladařem?“ prohodil a zvedl se z křesla za stolem. Políbil mě na 
čelo, na špičku nosu a na rty. „To věčné papírování,“ zabručel 
při políbení. Zasmála jsem se, ale vtom mi přitiskl rty na holé 
místo mezi krkem a ramenem. „Mrzí mě to,“ zamumlal a  já 
na páteři pocítila mravenčení. Opět mě políbil na šíji. „Mrzí 
mě to.“

Pohladila jsem ho po paži. „Tamline,“ spustila jsem.
„Neměl jsem ti nic takového říct,“ vydechl mi na kůži. „Tobě 

ani Lucienovi. Nic z toho jsem nemyslel vážně.“
„Já vím,“ odpověděla jsem a cítila jsem, jak z něj spadlo na-

pětí. „Je mi líto, že jsem se na tebe utrhla.“
„Měla jsi na to plné právo,“ ujistil mě, i když to tak úplně 

nebylo. „Zmýlil jsem se.“
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Měl pravdu. Kdyby uděloval výjimky, pak by ostatní kouzel-
né bytosti požadovaly stejné zacházení. A to, co jsem udělala, by 
se dalo považovat za podrývání jeho autority. „Možná jsem…“

„Ne. Měla jsi pravdu. Nevím, jaké to je umírat hlady. Nevím 
toho spoustu.“

Maličko jsem se odtáhla a sklonila jsem hlavu k dárku, který 
tam čekal. Nejraději bych to už vůbec neprobírala. „Ten je pro 
tebe?“ zeptala jsem se s rozpačitým pousmáním.

Místo odpovědi mě zlehka kousl do ucha. „Pro tebe. Ode 
mě.“ Takže omluva.

S pocitem úlevy, jaký jsem už celé dny nezažila, jsem rozvá-
zala mašli a prohlédla jsem si truhličku z bledého dřeva. Mohla 
být zhruba dvě stopy vysoká a tři stopy široká. Na víku byla vel-
ká železná rukojeť, ovšem žádný erb ani nápis nenaznačoval, co 
se skrývá uvnitř. Rozhodně to nemohly být šaty, ovšem…

Prosím, ať to není koruna.
Korunu nebo diadém by určitě vložil do něčeho ne tak… 

prostého.
Otevřela jsem malou měděnou západku a zvedla jsem širo-

ké víko.
Bylo to horší než koruna.
V truhlici byly oddíly, zásuvky a držáky plné štětců, barev, 

uhlů a papíru. Dostala jsem cestovní malířskou sadu.
Červená – červená barva ve skleněné nádobce byla neuvě-

řitelně jasná, modrá byla stejně uhrančivá jako oči víly, kterou 
jsem zavraždila.

„Napadlo mě, že by sis ji mohla brát s sebou na procházky. 
Aby ses nemusela vláčet se všemi těmi taškami, jak to máš ve 
zvyku.“

Štětce byly nové, lesklé a měly jemné, čisté štětiny.
Když jsem se na truhličku a na její obsah dívala, připada-

la jsem si, jako kdybych ohledávala mrtvolu obranou vránami.
Pokusila jsem se o úsměv a snažila jsem se, aby se mi v očích 

objevila trocha radosti.
Tamlin řekl: „Nelíbí se ti.“



112

„To ne,“ dostala jsem ze sebe. „Ne, je nádherná.“ To taky 
byla. Skutečně.

„Myslel jsem, že jsi začala znovu malovat…“
Čekala jsem, až tu větu dokončí. Marně.
Zahořely mi tváře.
„A co ty?“ zeptala jsem se potichu. „Pomůže ti to papírová-

ní v něčem?“
Odvážila jsem se mu pohlédnout do očí. Zaplála v nich zlost. 

Nahlas však řekl: „Teď nemluvíme o mně. Mluvíme o tobě.“
Prohlížela jsem si truhlici a  její obsah. „Budu někdy moct 

zajít si kamkoli, kde budu chtít malovat? Nebo mě bude zase 
doprovázet stráž?“

Neodpověděl mi.
Takže ne – a ano.
Roztřásla jsem se, ale pro sebe, pro nás jsem se přinutila říct: 

„Tamline… Tamline, tohle nedokážu… Nedokážu žít ve dne 
v noci obklopená strážemi. Nedokážu žít takhle… svázaná. Do-
vol mi, abych ti pomáhala, dovol mi pracovat s tebou.“

„Už jsi mi dala dost, Feyre.“
„Já vím, jenže…“ Obrátila jsem se k němu a zachytila jeho 

pohled. A v něm plnou moc vladaře Jarního dvora. „Teď je těžší 
mě zabít. Jsem rychlejší, silnější…“

„Moji příbuzní byli rychlejší a silnější než ty. A byli snadno 
povražděni.“

„Tak se ožeň s někým, kdo to bude lehce snášet.“
Zamrkal. Pomalu. A potom se děsivě tiše zeptal: „Takže si 

mě nechceš vzít?“
Snažila jsem se nedívat na kroužek na mém prstu, na ten 

smaragd. „Jistěže chci. Jistěže chci.“ Hlas se mi zlomil. „Ale ty… 
Tamline…“ Stěny se na mě tlačily. To ticho, ty stráže, ty pohle-
dy. Všechno, co jsem dnes viděla při výběru desátku. „Topím se,“ 
vydralo se ze mě. „Topím se. A čím víc to děláš, čím víc strážců… 
Stejně dobře bys mi mohl tlačit hlavu pod vodu.“

Jeho oči i tvář byly zcela bez výrazu.
Když vtom…
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Vykřikla jsem. Nechala jsem se strhnout instinkty, když jeho 
moc projela místností jako drtivá vlna.

Okna se tříštila.
Nábytek praskal.
A truhlice s barvami, štětci a papírem…
Vybuchla ve změti prachu, skla a dřeva.
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V jednom okamžiku byla pracovna nedotčená.
V dalším tu zbyly jen střepy a třísky, pouhá kostra pokoje.
Naštěstí mě nic nezasáhlo, když jsem se vrhla k zemi a ru-

kama si kryla hlavu.
Tamlin lapal po dechu a jeho ztrhaný dech zněl jako vzlyky.
Chvěla jsem se. Chvěla jsem se tak hrozně, až jsem se bála, 

že se mi kosti rozštípnou stejně jako nábytek, ale přiměla jsem 
se sklonit paže a zadívat se na něj.

Vypadal zničeně. Ve tváři se mu zračila bolest, strach a žal.
Kolem mě nedopadly žádné trosky, jako by mě před nimi 

zaštítil.
Tamlin udělal krok mým směrem, přes tu neviditelnou hranici.
Vtom však ucukl, jako kdyby do něčeho narazil.
„Feyre,“ zachraptěl.
Zkusil vykročit znovu – a ta hráz ho zadržela.
„Feyre, prosím,“ vydechl.
A já pochopila, že ta hranice, ta ochranná bublina… Vyvo-

lala jsem ji já.
Vytvořila jsem štít. Nejen duchovní, ale také hmatatelný.
Nevěděla jsem, od kterého vladaře jsem ho získala. Kdo ovlá-

dal vzduch, vítr a podobné věci. Možná od vládce některého ze 
Slunečních dvorů. Na tom však nezáleželo.

„Feyre,“ zaúpěl Tamlin potřetí a zatlačil rukou na něco, co 
skutečně vypadalo jako neviditelná oblá stěna zhmotnělého vzdu-
chu. „Prosím. Prosím.“
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Při těch slovech jsem v duši pocítila zvláštní trhlinu, jež se 
prudce rozevřela.

Možná jeho slova roztrhla i pevný větrný štít, protože Tam-
linova ruka projela skrz.

Potom překročil tu hranici mezi chaosem a řádem, hrozbou 
a bezpečím.

Svezl se na kolena a uchopil mou tvář do dlaní. „Odpusť. 
Odpusť.“

Nedokázala jsem se přestat třást.
„Budu se snažit,“ vydechl. „Vynasnažím se chovat lépe. Já… 

někdy to nedokážu ovládat. Tu zuřivost. Dnešek byl… dnešek 
byl zlý. Desátek a všechno ostatní. Dnešek – zapomeňme na něj 
a přenesme se přes to. Prosím.“

Nebránila jsem se, když mě objal a přivinul mě k sobě tak 
pevně, až mi jeho teplo proniklo do žil. Přitiskl mi tvář ke krku, 
jeho slova mi klouzala po šíji a mé tělo jako by je vstřebávalo. 
Jako kdyby je dokázal vyslovit jediným způsobem, kterým do-
kázal snadno promlouvat – dotekem těl. „Předtím jsem tě ne-
dokázal zachránit. Nedokázal jsem tě před nimi ubránit. A když 
jsi řekla tu věc o tom, že tě topím… V čem jsem lepší než oni?“

Měla jsem namítnout, že to není pravda, jenže… Promluvila 
jsem srdcem. Nebo tím, co z něj zbývalo.

„Budu se snažit chovat lépe,“ slíbil mi znovu. „Prosím, dej mi 
víc času. Dovol mi… dovol mi to překonat. Prosím.“

Co překonat? chtěla jsem se zeptat. Marně jsem ale hledala 
slova. Došlo mi, že jsem ještě nic neřekla.

Pochopila jsem, že čeká na odpověď, ale já teď pro něj žád-
nou nemám.

Uchopila jsem ho do náručí, protože i  já jsem mohla pro-
mlouvat jen dotekem našich těl.

Jako odpověď to postačilo. „Odpusť,“ zopakoval. Tiše to opa-
koval několik minut.

Už jsi mi dala dost, Feyre.
Možná měl pravdu. A možná už mi nezbývalo nic, co bych 

mu mohla dát.
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Zatímco jsem ho objímala, podívala jsem se mu přes rameno.
Červená barva se rozstříkla po stěně za námi. A když jsem 

přihlížela, jak stéká po popraskaném dřevěném obložení, připa-
dalo mi, že vypadá jako krev.

Tamlin se mi následující dny nepřestával omlouvat. Miloval se 
se mnou ráno i večer. Uctíval mé tělo rukama, jazykem i zuby. 
V tomhle ohledu jsme ovšem nikdy problémy neměli. Chybo-
vali jsme ve všem ostatním.

Tamlin však dostál svému slovu.
Když jsem se procházela venku, už okolo nebylo tolik stráž-

ců. Někteří zůstali, ale nikdo mi nechodil v patách. Dokonce 
jsem se vydala na projížďku lesem jen tak bez doprovodu.

Přitom jsem věděla, že stájníci můj odjezd okamžitě nahlá-
sili Tamlinovi – stejně jako můj návrat.

Tamlin se nikdy nezmínil o větrném štítě, který jsem pro-
ti němu použila. A všechno se zdálo být natolik v pořádku, že 
jsem se o něm neodvážila zmínit ani já.

Dny rychle míjely. Tamlin se často zdržoval mimo dům a po-
každé, když se vrátil, mi o  svých výpravách nic neprozradil. 
Už dávno jsem z něj přestala mámit odpovědi. Byl ochráncem 
a měl jím zůstat navěky. Byl tím, koho jsem potřebovala, když 
jsem byla chladná, tvrdá a  smutná. Potřebovala jsem ho, aby 
rozpustil led hořkých roků prožitých na pokraji smrti hladem.

Neměla jsem odvahu se ptát, co chci nebo potřebuji nyní. 
Kým jsem se stala.

Mohla jsem jen zahálet, a  tak jsem trávila dny v knihov-
ně, kde jsem si procvičovala čtení a psaní. K tomu jsem cihlu 
po cihle, vrstvu po vrstvě posilovala duchovní štít. Někdy jsem 
zkoušela, jestli dokážu přivolat tu pevnou zeď tvořenou vzdu-
chem, a vychutnávala jsem si okolní ticho, přestože se mi vkrá-
dalo do žil a do hlavy.
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Některé dny jsem vůbec s nikým nepromluvila, dokonce ani 
s Alis.

Každou noc jsem se budila rozechvělá a bez dechu a nako-
nec jsem byla ráda, že se mnou Tamlin není a nevidí to. Že ani já 
nejsem při tom, když ho hrůza vytrhává ze snů a tělo mu pokrý-
vá ledový pot. Nebo se změní ve zvíře a do svítání nezamhouří 
oči, když v domě pátrá po možném nebezpečí. Co jsem moh-
la říct, abych zahnala jeho obavy, když jsem sama byla zdrojem 
řady z nich?

Přibližně dva týdny po desátku se ale vrátil a zdržel se doma 
déle a já se rozhodla, že si s ním zkusím promluvit a trávit s ním 
čas. To úsilí jsem mu dlužila. Dlužila jsem ho sama sobě.

Podle všeho dostal stejný nápad a poprvé po dlouhé době 
se mi všechno zdálo normální. Nebo tak normální, jak to jen 
v této době šlo.

Ráno mě probudil zvuk tichých hlubokých hlasů na chod-
bě před mou ložnicí. Zavřela jsem oči, uvelebila se na polštáři 
a přitáhla jsem si pokrývku k bradě. Navzdory rannímu milová-
ní s Tamlinem jsem den co den vstávala čím dál později a někdy 
jsem se neobtěžovala vylézt z postele až do oběda.

Skrz zdi ke mně dolehlo zavrčení a já znovu otevřela oči.
„Vypadni,“ ucedil Tamlin varovně.
Někdo mu tiše odpověděl – příliš tlumeně na to, abych vy-

rozuměla něco víc než pouhé zamumlání.
„Říkám ti to naposledy…“
Vtom ho ten hlas přerušil a mně se zježily chloupky na ru-

kou. V duchu jsem počítala a prohlížela jsem si přitom tetování 
na předloktí. Ne – ne, dnešek nemohl přijít tak rychle.

Odkopla jsem přikrývku a hnala se ke dveřím, jenže v půli 
cesty jsem si uvědomila, že jsem nahá. Díky Tamlinovi z mého 
oblečení zbyly jen cáry odhozené na druhou stranu pokoje a ne-
měla jsem po ruce žádné šaty. Popadla jsem pokrývku polože-
nou na nejbližší židli a zabalila se do ní, načež jsem dveře ma-
ličko pootevřela.

Na chodbě stáli Tamlin a Rhysand, přesně jak jsem čekala. 
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Když Rhys zaslechl, jak otvírám dveře, otočil se ke mně. Zlovol-
ný úšklebek mu pohasl na tváři.

„Feyre.“ Upřel na mě oči a všímal si každého detailu. „Do-
chází vám jídlo?“

„Cože?“ uhodil na něj Tamlin.
V Rhysových fialových očích se objevil chladný výraz. Na-

táhl ke mně ruku a sdělil mi: „Půjdeme.“
Tamlin stál v tu ránu před ním a já sebou škubla. „Vypadni.“ 

Ukázal ke schodišti. „Přijde k tobě, až bude připravená.“
Rhysand Tamlinovi pouze smetl z rukávu neviditelné smít-

ko. Chtě nechtě jsem musela obdivovat jeho bezhlavou drzost. 
Kdybych já měla Tamlinovy zuby pár palců od hrdla, skučela 
bych děsem.

Rhys na mě vrhl pohled. „Ne, neskučela. Pokud ti paměť 
slouží, když jsi měla Tamlinovy zuby nebezpečně blízko krku 
naposledy, jednu jsi mu vrazila.“

Zamračeně jsem pozvedla zapomenutý štít.
„Sklapni,“ ucedil Tamlin skrz zatnuté zuby a postavil se pří-

mo mezi nás. „A táhni.“
Druhý vladař milostivě o krok ustoupil ke schodišti a strčil 

ruce do kapes. „Vážně by sis měl prověřit ochranná kouzla. Jen 
Kotlík ví, jací další pobudové by si to sem mohli napochodovat 
stejně snadno jako já.“ Rhys si mě znovu změřil pronikavým 
pohledem. „A ty se obleč.“

Vycenila jsem na něj zuby a vklouzla zpátky do ložnice. Tam-
lin přišel za mnou a zabouchl dveře takovou silou, že se lustry 
zatřásly a po zdech poskočily úlomky světla.

Upustila jsem pokrývku a došla ke skříni na protější stra-
ně pokoje. Za zády mi zavrzala matrace, když se Tamlin ztěžka 
posadil na postel.

„Jak se sem dostal?“ zeptala jsem se, když jsem rázně ote-
vřela dveře a prohrabala jsem oblečení, až jsem našla tyrkysový 
úbor Nočního dvora, který mi Alis ponechala, když jsem ji o to 
požádala. Věděla jsem, že chce ty šaty spálit, ale řekla jsem jí, že 
bych se stejně domů vrátila v nějakých jiných.
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„To nevím,“ odvětil Tamlin. Vklouzla jsem do kalhot, a když 
jsem se otočila, uviděla jsem, jak noří ruce do vlasů. V jeho slo-
vech jsem vytušila lež. „Jenom… je to jen součást nějaké jeho 
hry.“

Přetáhla jsem si přes hlavu krátkou košili. „Jestli přichází vál-
ka, možná by nám prospělo, kdybychom naše spory s ním urov-
nali.“ Ode dne mého návratu jsme o této záležitosti nemluvi-
li. Zalovila jsem na dně skříně, vytáhla jsem hedvábné střevíce, 
a když jsem si je nazouvala, obrátila jsem se k Tamlinovi.

„Začnu s ním věci urovnávat v den, kdy tě zprostí té dohody.“
„Možná se dohody stále dovolává, aby tě přiměl, ať ho vy-

slechneš.“ Došla jsem za ním k posteli a všimla jsem si, že kal-
hoty jsou mi kolem pasu volnější než minulý měsíc.

„Feyre,“ řekl a vztáhl ke mně ruku, ale já ustoupila. „Proč tě 
tyto věci zajímají? Nestačí ti, že jsi obnovila mír? Zasloužila sis 
klidný život. Zasloužila sis ho. Snížil jsem počet hlídek v oko-
lí domu. Snažím se… snažím se lépe se s tím vyrovnat. Tak to 
ostatní nech…“ Nadechl se, aby se uklidnil. „Teď na tento roz-
hovor není správný čas.“

Na tento rozhovor nikdy nebyl správný čas, ani na ten  druhý. 
Jenže jsem mu to neřekla. Neměla jsem sílu se o tom zmínit 
a všechna slova mi na jazyku zeslábla a vytratila se. Proto jsem 
si uložila do paměti rysy jeho tváře a nic jsem nenamítala, když 
si mě přitáhl k hrudi a pevně mě objal.

Vtom na chodbě někdo zakašlal a já ucítila, jak Tamlin ztuhl.
Já však měla po krk hádek a vrčení a návrat na to vzdušné, 

poklidné místo na vrcholu hory… Připadalo mi to lepší než se 
schovávat v knihovně.

Vymanila jsem se z Tamlinova sevření a vyšla jsem nazpět na 
chodbu, zatímco on zůstal v pokoji.

Rhys se na mě zamračil. Uvažovala jsem, že se na něj zlost-
ně osopím, jenomže to by vyžadovalo víc ohně, než bych v sobě 
dokázala najít. A krom toho by mi muselo záležet na tom, co 
si myslí.

Z jeho tváře se nedalo nic vyčíst, když mi podal ruku.
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V tu chvíli se za mnou vynořil Tamlin a srazil jeho ruku stra-
nou. „Ukonči tu dohodu tady a teď a já ti dám všechno, co bu-
deš chtít. Cokoli.“

Srdce se mi zastavilo v hrudi. „Zbláznil ses?“
Tamlin se na mě ani na okamžik nepodíval.
Rhysand pouze povytáhl obočí. „Já už mám všechno, co chci.“ 

Obešel Tamlina, jako by byl kusem nábytku, a vzal mě za ruku. 
Než jsem se stihla rozloučit, zvedl nás černý vítr a byli jsme ti 
tam.
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„Co se s tebou ksakru stalo?“ spustil Rhysand, ještě než se ko-
lem nás Noční dvůr stihl zcela zhmotnit.

„Proč mi prostě jenom nenahlédneš do hlavy?“ Ovšem už 
když jsem to říkala, má slova postrádala osten. Ani jsem se ho 
neobtěžovala odstrčit, když jsem mu vyklouzla z náruče.

Mrkl na mě. „To by nebyla žádná zábava.“
Neusmála jsem se.
„Že by dnes na žádné házení střevíců nedošlo?“ Skoro jsem 

z jeho očí mohla číst jiná slova. No tak. Pojď si hrát.
Zamířila jsem ke schodům vedoucím k mému pokoji.
„Posnídej se mnou,“ nabídl mi.
V těch slovech zazněl tón, který mě přiměl se zastavit. Přísa-

hala bych, že jsem v něm zachytila zoufalství. Obavu.
Otočila jsem se a volné oblečení mi sklouzlo po ramenou 

a kolem pasu. Až teď jsem si všimla, jak moc jsem zhubla. Přes-
tože se všechno pozvolna vracelo do běžného pořádku.

„To nemáš na práci nic jiného?“ zeptala jsem se.
„Samozřejmě že mám,“ odvětil a pokrčil rameny. „Mám na 

práci tolik věcí, že mám někdy sto chutí vrhnout na svět svou 
moc a  začít znovu s  čistým štítem. Jen abych měl pro změ-
nu trochu zatraceného klidu.“ Zazubil se a vysekl mi hlubokou 
úklonu. Při té ledabylé zmínce o jeho moci mě nezamrazilo, ani 
jsem nebyla bez sebe úžasem. „Ovšem na tebe si vždycky udě-
lám čas.“

Měla jsem hlad, protože jsem nestihla posnídat, a za tím 
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jeho nesnesitelně nadutým úsměvem jsem vážně zahlédla ná-
znak obavy.

Pokynula jsem mu tedy, ať mě zavede ke známému skleně-
nému stolu na konci chodby.

Nenuceně jsem ho následovala, jenže pořád jsem byla una-
vená, strašně unavená.

Když jsme byli skoro u stolu, Rhys prohodil: „Díky našemu 
skvostnému poutu jsem tento měsíc zachytil bodnutí strachu. 
Stalo se něco na našem báječném Jarním dvoře?“

„O nic nešlo,“ odpověděla jsem. A taky že ne. Nebyla to jeho 
starost.

Po očku jsem se na něj podívala. V jeho očích jsem teď mís-
to obavy zahlédla zlost.

Přísahala bych, že se přitom hora pod námi zachvěla.
„Když to víš,“ odvětila jsem chladně, „proč se na to vůbec 

ptáš?“ Usadila jsem se na židli a on vklouzl na druhou.
„Protože poslední dobou skrz naše pouto nic neslyším. Jen 

ticho. I když většinou štít velmi dobře udržuješ, měl bych as-
poň cítit tvou přítomnost, jenže tomu tak není. Někdy za to 
pouto zatáhnu, jen abych si ověřil, že jsi stále naživu,“ řekl 
a  temnota v  jeho očích se zamihotala. „Jednoho dne, zrov-
na uprostřed důležité schůzky, se skrz to pouto přihnala vlna 
hrůzy. Dokázal jsem zahlédnout jen tebe a  jeho – a pak už 
nic. Znovu to ticho. Rád bych věděl, co způsobilo takové roz-
rušení.“

Naložila jsem si na talíř jídlo z podnosů, přičemž jsem si po-
malu nevšímala, co přede mnou leží na stole. „Pohádali jsme se 
a nic víc tě nemusí zajímat.“

„Proto vypadáš, jako by tě zármutek, vina a vztek kousek po 
kousku užíraly zaživa?“

Nechtěla jsem o tom mluvit. „Vypadni z mé hlavy.“
„Tak mě k tomu přinuť. Vytlač mě ven. Dnes ráno jsi spustila 

štít a do mysli se ti mohl dostat kdokoli.“
Neuhnula jsem před ním pohledem. Byla to další výzva 

a já… prostě mi na ničem nezáleželo. Nezáleželo mi na tom, co 
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mě drtilo, ani na tom, že se mi podařilo proniknout do Lucie-
novy mysli stejně snadno jako Rhysovi do mé, nějaký štít sem 
nebo tam. „Kde je Mor?“ zeptala jsem se místo toho.

Rhys najednou působil napjatě a já čekala, že na mě bude 
tlačit a dráždit mě, ale on pouze odvětil: „Je pryč. Má jisté 
 povinnosti.“ Opět kolem něj zavířily stíny a já se pustila do 
jídla.

„Takže jste svatbu odložili?“
Ustala jsem v  jídle dost dlouho na to, abych zamumlala: 

„Ano.“
„Čekal jsem spíš nějakou odpověď ve smyslu ‚Nedávej mi pi

tomé otázky, na které beztak znáš odpověď‘ nebo mou osobní ob-
líbenou ‚Táhni do pekel‘.“

Beze slova jsem natáhla ruku k  tácu s ovocnými košíčky. 
Rhys měl dlaně položené na stole a kolem prstů se mu kroutil 
stín černého kouře. Jako spáry.

„Přemýšlela jsi o mé nabídce?“
Ponechala jsem jeho otázku bez odpovědi, dokud jsem ne-

vyprázdnila talíř a nenaložila si na něj hromadu dalšího jídla. 
„Nebudu s tebou spolupracovat.“

Téměř jsem cítila, jak se ho zmocňuje temný klid. „Proč to 
odmítáš, Feyre?“

Popostrčila jsem na talíři kousek ovoce. „Nechci být součástí 
války, která podle tebe přichází. Tvrdíš, že mám být zbraní, ne 
pěšákem, jenomže mně připadají obě tyhle možnosti stejné. Je-
diný rozdíl je v tom, kdo jimi vládne.“

„Chci tvou pomoc. Nemám v úmyslu tebou manipulovat,“ 
odsekl.

To, že se přestal ovládat, mě konečně přimělo zvednout hla-
vu. „Chceš mou pomoc, protože tím vytočíš Tamlina.“

Kolem ramen mu tančily stíny, jako by se mu za zády snaži-
la zhmotnit křídla.

„Dobrá,“ vydechl. „Všemi těmi věcmi, kterých jsem se do-
pustil pod Horou, jsem si sám pod sebou podřezal větev. Ale 
potřebuji tvou pomoc.“
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Opět jsem vycítila jiná nevyřčená slova: Zeptej se mě proč. Za
tlač na mě.

A opět se mi do toho nechtělo. Neměla jsem na to sílu.
Rhys tiše řekl: „Byl jsem vězněm na jejím dvoře bezmála pa-

desát let. Mučila mě, bila a šoustala, až jsem si musel připomí-
nat, kdo jsem a co musím chránit, abych se to nepokusil ukončit. 
Prosím, pomoz mi zabránit tomu, aby se to znovu opakovalo. 
Jde o Prythian.“

Kdesi hluboko v srdci jsem pocítila sžíravou bolest nad jeho 
slovy a nad tím, s čím se mi svěřil.

Jenomže Tamlin byl ochotný udělat výjimky. Omezil počet 
strážců a dovolil mi volněji se pohybovat. Snažil se. My oba 
jsme se snažili. Nechtěla jsem to nijak ohrozit.

Dala jsem se tedy znovu do jídla.
Rhys už neřekl ani slovo.

Na večeři jsem se k němu nepřipojila.
Stejně tak jsem nevstala včas na snídani.
Když jsem se ale v poledne objevila nahoře, na tváři mu hrál 

ten nenápadný, pobavený úsměv. Postrčil mě ke stolu, na nějž 
připravil knihy, papír a inkoust.

„Opiš tyto věty,“ přikázal mi lhostejným tónem, když mi nad 
stolem podal jakýsi papír.

Podívala jsem se na ně a bezchybně jsem je přečetla:
„Rhysand je velkolepý muž. Rhysand je pro mě celý svět. Rhy

sand je nejlepší milenec, o jakém žena může snít.“ Položila jsem 
papír, opsala trojici vět a výsledek mu podala.

Okamžik nato se mi do mysli zabořily drápy.
Já je ovšem odrazila černým, lesklým, nerozbitným štítem.
Rhysand zamrkal. „Cvičila ses.“
Zvedla jsem se od stolu a zamířila jsem pryč. „Neměla jsem 

nic lepšího na práci.“
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Tu noc mi u dveří zanechal kupu knížek se vzkazem: Musím 
něco zařídit. Buď tu jako doma. Kdybys něco potřebovala, pošli mi 
vzkaz.

Uběhlo několik dní a žádný vzkaz nebylo třeba posílat.

Rhys se vrátil koncem týdne. Oblíbila jsem si jedno z malých 
zákoutí, odkud byl výhled na hory, a v měkkém křesle se mi 
podařilo přečíst skoro celou knihu, přestože mi to šlo pomalu, 
jak jsem se učila nová slova. Čas mi ovšem v každodenní ti-
ché společnosti postav z příběhu rychle ubíhal. Sice vůbec ne-
existovaly a nikdy ani nebudou, ale nějak jsem se s nimi cítila 
míň… sama.

Ta žena, která po Amaranthě mrštila kostí jako oštěpem… 
Nevěděla jsem, kam se poděla. Třeba zmizela v den, kdy jí pro-
tivnice zlomila vaz a do žil se jí vlila vílí nesmrtelnost.

Právě jsem dočítala obzvlášť dobrou kapitolu – předposled-
ní kapitolu knihy – a paprsek měkkého odpoledního slunce mě 
hřál do nohou, když Rhysand tiše prošel mezi dvěma velkými 
křesly, v každé ruce jeden tác s jídlem, které položil na nízký sto-
lek přede mnou. „Jelikož jsi propadla sedavému způsobu živo-
ta,“ podotkl, „napadlo mě, že to ještě zhorším a přinesu ti jídlo 
přímo pod nos.“

Už mi kručelo v břiše, a tak jsem položila knihu do klína. 
„Děkuju.“

Krátce se zasmál. „Děkuju? Ne Odkdy si vladař hraje na slou
hu? nebo Ať po mně chceš cokoli, táhni s tím do pekel, Rhysande?“ 
Mlaskl jazykem. „Jaké zklamání.“

Odložila jsem knihu stranou a natáhla jsem ruku pro pod-
nos. Ať si mluví třeba celý den, když se tak rád poslouchá, ale já 
se chtěla najíst. Teď hned.

Už už jsem se prsty dotkla okraje tácu, když se prostě jen 
tak odtáhl.

Sáhla jsem po tácu znovu, ale úponek Rhysandovy moci ho 
znovu odsunul.
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„Řekni mi, co mám udělat,“ řekl Rhys. „Řekni mi, co mám 
udělat, abych ti pomohl.“

Držel podnos mimo můj dosah. Znovu promluvil, a když ta 
slova vyhrkl, přestal dokonale ovládat svou moc a nad prsty se 
mu zkroutily kouřové drápy a na zádech se mu roztáhla obrov-
ská křídla ze stínů. „Uběhly měsíce a ty jsi pořád jako přízrak. 
To se tě tam nikdo nezeptal, co se s tebou ksakru děje? To tomu 
tvému vladaři na tobě vůbec nezáleží?“

Záleží. Tamlinovi na mně záleželo. Možná až moc. „Dopřá-
vá mi prostor, abych se dala do pořádku,“ odpověděla jsem tak 
kousavě, že jsem sotva poznávala vlastní hlas.

„Dovol mi, abych ti pomohl,“ navrhl Rhys. „Zažili jsme toho 
pod Horou dost…“

Trhla jsem sebou.
„Zvítězí,“ hlesl Rhys. „Ta mrcha zvítězí, jestli dopustíš, aby 

ses zhroutila.“
Napadlo mě, jestli si tohle sám měsíce říkal a jestli i on zaží-

val chvíle, kdy ho jeho vzpomínky v hloubi noci dusily.
Potom jsem však zvedla knihu, načež jsem po něm skrz naše 

pouto vrhla dvě slova a hned jsem znovu pozvedla svůj štít.
Domluvili jsme.
„Na to sakra zapomeň,“ zavrčel. Ucítila jsem, jak mi po prs-

tech přejel záchvěv moci, a kniha se mi zničehonic zaklapla 
v rukou. Zaryla jsem nehty do kůže a papíru, k ničemu mi to 
však nebylo.

Parchant. Ten nadutý, neodbytný parchant.
Pomalu jsem k němu zvedla oči a pocítila jsem… ne spalující 

zuřivost, ale ledovou, oslňující zášť.
Skoro jsem cítila led na konečcích prstů, který mi líbal dla-

ně, a byla jsem přesvědčená, že knihu pokrývala jinovatka. Jenže 
vzápětí jsem mu ji mrštila na hlavu.

Kryl se dostatečně rychle, takže knihu odrazil a ta sklouzla 
po mramorové podlaze kamsi za nás.

„Dobře,“ prohlásil poněkud zadýchaně. „Co dalšího doká-
žeš, Feyre?“
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Led se rozpustil v plamen a já zatnula ruce v pěst.
Vladaři Nočního dvora jako by se při tom pohledu – na 

vztek, který mnou lomcoval, že jsem div nevybuchla – ulevilo.
Konečně jsem něco vnímala. Nejen prázdný chlad a ticho.
Představa, že se vrátím do toho sídla plného stráží, hlídek 

a tajemství… Klesla jsem zpátky do křesla. Opět jako by mě 
přešel mráz.

„Když si budeš chtít s někým hrát,“ poznamenal Rhys, když 
ke mně na větru posetém hvězdami přistrčil tác, „ať už během 
našeho úžasného společného týdne, nebo kdykoli jindy, dej mi 
vědět.“

Nezmohla jsem se na odpověď. Ten můj výbuch mě příliš 
vyčerpal.

Uvědomila jsem si, že se řítím do nekonečné propasti. Už 
dlouhý čas. Od chvíle, kdy jsem toho mladíka z vílího rodu bod-
la do srdce.

Pustila jsem se hltavě do jídla, aniž bych k Rhysovi opět 
zvedla oči.

Druhý den ráno na mě Tamlin čekal v zahradě ve stínu mohut-
ného pokrouceného dubu.

Ve tváři se mu mihl vražedný výraz, který mířil jen a pou-
ze na Rhyse. V Rhysově úsměvu přesto nebylo stopy pobavení, 
když ode mě ustoupil. Z jeho očí hleděla pouze chladná, lsti-
vá šelma.

Tamlin na mě zabručel: „Běž do domu.“
Přelétla jsem pohledem mezi dvěma vladaři a při pohledu na 

zuřivost v Tamlinově tváři jsem pochopila, že na další osamělé 
vyjížďky nebo procházky po okolí můžu zapomenout.

Rhys mi řekl pouze: „Nedej se.“
A vypařil se.
„Jsem v pořádku,“ utěšovala jsem Tamlina, když svěsil rame-

na a sklopil hlavu.
„Najdu způsob, jak to ukončit,“ zapřísahal se.
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Chtěla jsem mu věřit. Věděla jsem, že by udělal cokoli, aby 
toho dosáhl.

Znovu mě přiměl, abych mu do nejmenších podrobností vy-
líčila, co jsem zjistila u Rhyse. Každý rozhovor, ať si byl sebe-
kratší. Pověděla jsem mu všechno a s každým slovem jsem mlu-
vila tišeji.

Chránit, chránit, chránit – to slovo jsem mu četla z očí a tu 
noc jsem ho cítila v každém jeho pohybu v mém těle. Už jsem 
mu jednou byla nezvratným způsobem vyrvána, jenže to se již 
nebude opakovat.

Ráno poté se strážci vrátili na hlídku v plné síle.
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První týden po návratu jsem se směla vzdálit jen na dohled 
domu.

Do našeho kraje pronikla jakási bezejmenná hrozba a Tam-
lin s Lucienem byli odvoláni, aby ji odstranili. Požádala jsem 
Luciena, aby mi prozradil, o co se jedná, ale on nasadil ten vý-
raz, který měl vždycky, když mi něco chtěl říct, jenomže mu 
v tom bránila oddanost k Tamlinovi. A tak jsem se ho na to už 
znovu neptala.

Zatímco byli pryč, vrátila se Ianthe – těžko říct jestli proto, 
aby mi dělala společnost nebo mě ochraňovala.

Jako jediná měla přístup do domu. Vznešení pánové a dámy 
z Jarního dvora, kteří se v sídle sem tam zdržovali, byli posláni 
pryč společně s osobním služebnictvem a já přijala s povděkem, 
že už je nemusím potkávat, když procházím po chodbách nebo 
zahradami, a že nemusím v paměti pátrat po jejich jménech či 
minulosti a nemusím snášet, jak zírají na mé tetování. Na dru-
hou stranu jsem ale věděla, že Tamlina jejich přítomnost těší. 
Někteří byli jeho dávnými přáteli a měl rád, když byl dům plný 
halasu, smíchu a hovoru. Mně přitom přišlo, že spolu všichni 
mluví, jako by šlo o vzájemný zápas. Jejich hezká slova zastírala 
pichlavé urážky.

Byla jsem ráda, že tu teď panuje takové ticho, i když se pro 
mě stalo břemenem a zaplavovalo mou mysl, až mi v ní nezbylo 
nic než prázdnota.

Věčnost. Taková věčnost že by mě čekala?
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Každý den jsem hltala knihy – příběhy o lidech a místech, 
o nichž jsem nikdy neslyšela. Možná byly jedinou věcí, která mě 
zachránila, abych nepropadla čirému zoufalství.

Tamlin se vrátil o osm dní později. Políbil mě na čelo, pro-
hlédl si mě a zamířil do pracovny, kde na něj čekala Ianthe s no-
vinkami.

Ty taky nebyly určené mým uším.
Stála jsem osamělá na chodbě a dívala se, jak ho zahalená 

kněžka odvádí ke dveřím na opačném konci. Vtom jsem za-
hlédla rudý záblesk.

Ztuhla jsem a mé instinkty bušily na poplach, když jsem se 
prudce otočila…

Nebyla to Amarantha.
Lucien.
Byly to jeho rudé vlasy, ne její. Byla jsem tady, ne v žaláři.
Oči mého přítele – to kovové i to obyčejné – se upíraly na 

mé ruce.
Ze kterých mi vyrůstaly zahnuté nehty. Ne stínové spáry, ale 

drápy, které mu už kolikrát rozťaly spodní prádlo.
Přestaň, přestaň, přestaň, přestaň, přestaň…
Přestalo to.
Drápy zmizely v závanu kouře, jako kdybych sfoukla svíčku.
Lucien sklouzl pohledem k Tamlinovi a Ianthe, kteří si ne-

uvědomovali, co se stalo, a potom na mě beze slova kývl, ať ho 
následuju.

Vydali jsme se po příkrém schodišti do poschodí a zaboči-
li jsme do liduprázdných chodeb. Nedívala jsem se na obrazy 
po stranách. Nenahlížela jsem vysokými okny do sluncem za-
lité zahrady.

Minuli jsme dveře mé ložnice a pak i Lucienovy, až jsme na-
konec vstoupili do malé pracovny, kterou po většinu času nikdo 
nepoužíval.

Když jsem vešla do místnosti, zavřel za mnou dveře a opřel 
se o ně.

„Jak dlouho už se ty drápy objevují?“ zeptal se tiše.
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„Dnes to bylo poprvé.“ Můj vlastní hlas mi zněl v uších 
prázdně a bezvýrazně.

Lucien si mě zamyšleně změřil – zářivě fuchsiové šaty, které 
pro mě Ianthe ráno vybrala, a tvář, na niž jsem se neobtěžovala 
nasadit přívětivý výraz.

„Moc toho nezmůžu,“ řekl ochraptěle, „ale dnes večer se ho 
zeptám na tvůj výcvik. Tvá moc se projeví, ať tě budeme cvičit, 
nebo ne, bez ohledu na to, kdo bude okolo. Dnes večer se ho na 
to zeptám,“ zopakoval.

Já už však předem věděla, jakou dostane odpověď.
Lucien mě nezastavil, když jsem otevřela dveře, o které se 

dosud opíral, a mlčky jsem odešla. Prospala jsem celé odpoledne 
a nakonec jsem sebrala síly na to, abych zašla na večeři, ale když 
jsem sestoupila dolů a zaslechla jsem hlasy Tamlina, Luciena 
a Ianthe, okamžitě jsem se obrátila zpět ke schodům.

Budou ji štvát, dokud ji nezabijí, zasyčela Ianthe na Luciena.
Ten ovšem vztekle namítl: To udělají stejně, tak v čem je rozdíl?
Rozdíl, ucedila Ianthe, spočívá v tom, že máme výhodu, že to 

víme. Nebude to jen Feyre, kdo se kvůli darům, jež byly vladařům 
uloupeny, stane lovnou zvěří. Vaše děti, sdělila Tamlinovi, budou 
mít stejnou moc. A ostatní vladaři to budou vědět. Pokud Feyre ne
zabijí okamžitě, mohli by se domyslet, co by získali, kdyby s ní sami 
zplodili potomka.

Žaludek se mi obrátil, když jsem slyšela, co naznačuje. Že by 
mě někdo mohl unést a držet mě jako… chovnou klisnu. To jis-
tě ne, žádný vladař by nezašel tak daleko.

Kdyby někdo chtěl něco takového udělat, namítl Lucien, ostat
ní vladaři by se proti němu postavili. Snesla by se na něj zloba šesti 
dvorů. Nikdo není takový hlupák.

Rhysand přesně takový hlupák je, utnula ho zlostně Ianthe. 
A se svou mocí by mohl útokům ostatních odolat. Představ si, dodala 
klidnějším hlasem, kterým se nepochybně obracela na Tamlina, 
že ji jednoho dne nevrátí. Slyšel jsi ty jedovaté lži, co jí šeptá do ucha. 
Jsou i jiná řešení, dodala tónem plným tiché zášti. Možná si s ním 
sami neporadíme, ale mám za mořem pár přátel…
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Nejsme vrazi, zarazil ji Lucien. Ať je Rhys, jaký chce, kdo by 
převzal jeho místo…

Krev mi ztuhla v žilách. Byla jsem přesvědčená, že mi špič-
ky prstů pokryl led.

Lucien pokračoval naléhavým hlasem: Tamline. Tame. Pro
sím, dovol, aby se učila. Ať svou moc ovládne. Kdyby se po ní ostatní 
vladaři opravdu rozhodli jít, bude mít aspoň šanci.

Rozhostilo se ticho, když Tamlina nechali, aby to zvážil.
Mé nohy se daly do pohybu ve chvíli, kdy jsem zaslechla 

první slovo z jeho úst, které bylo sotva víc než zavrčení. Ne.
S každým krokem vzhůru po schodech ke mně doléhala další.
Nedáme jim důvod, aby se domnívali, že má jakékoli schopnos

ti. Výcvik by jen vzbudil podezření. Nedívej se na mě tak, Luciene.
Opět nastalo ticho.
Pak zaznělo zlostné zavrčení a domem otřásla vlna magie.
Tamlin promluvil tichým výhrůžným hlasem. V tomto na mě 

netlač.
Nechtěla jsem vědět, co se v té místnosti děje. Co Lucieno-

vi udělal ani jak se Lucien tvářil, že vyvolal takový příval moci.
Zamkla jsem dveře ložnice a večeři jsem radši vynechala.

Tamlin za mnou tu noc nepřišel. Říkala jsem si, jestli s Ianthe 
a Lucienem stále probírají mou budoucnost a nebezpečí, kte-
ré mi hrozí.

Když jsem se následující den odpoledne konečně vydrala 
z postele, zjistila jsem, že před mou ložnicí stojí strážci.

Ti mi také řekli, že se Tamlin a Lucien už zašili do pracov-
ny. Když se teď v sídle nepotulovali Tamlinovi dvořané, opět tu 
vládlo ticho. Vydala jsem se do zahrady, protože jsem neměla 
nic jiného na práci. Obcházela jsem tam už tolikrát, až mě udi-
vovalo, že jsem do bledé hlíny nevyšlapala trvalé stopy.

Naleštěnými chodbami se nesly pouze mé kroky, když jsem 
míjela jednoho po zuby ozbrojeného strážce za druhým, zatím-
co oni se usilovně snažili na mě nezírat. Nikdo na mě nepro-
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mluvil. Dokonce i služebnictvo se začalo zdržovat ve svém kří-
dle, pokud jejich přítomnost nebyla naprosto nezbytná.

Třeba jsem příliš propadla zahálce. Možná to, že jsem celé 
dny prolenošila, u mě vyvolávalo tyhle výbuchy. Včera mě mohl 
kdokoli zahlédnout.

A i když jsme spolu o tom nemluvily, Ianthe znala pravdu 
o mých schopnostech. Jak dlouho o tom věděla? Pomyšlení na 
to, že jí o tom Tamlin řekl…

Mé hedvábné střevíce šoupaly o mramorové schody a šifo-
nová vlečka zelených šatů za mnou klouzala jako had.

Takové ticho. Znepokojivé ticho.
Musela jsem se dostat z domu. Potřebovala jsem něco dělat. 

Pokud vesničané nestáli o mou pomoc, dobře. Mohla jsem dělat 
jiné věci. Jakékoli jiné věci.

Už jsem se chystala zahnout do chodby vedoucí k pracovně, 
odhodlaná zeptat se Tamlina, jestli se nenajde nějaký úkol, kte-
rého bych se mohla zhostit, tak odhodlaná, že bych klidně i ške-
mrala, když tu se dveře rozletěly a vyšli z nich Tamlin s Lucie-
nem v plné zbroji. Po Ianthe jako by se slehla zem.

„To už zase vyrážíte?“ zeptala jsem se, zatímco jsem čekala, 
až dojdou do vstupní síně.

Tamlinova tvář byla pochmurnou maskou, když se ke mně 
blížili. „Na západní hranici došlo k nepokojům. Musím jít.“ Tak-
že na hranici nejblíže Hybernu.

„Můžu jít s vámi?“ Nikdy bych se ho nezeptala takhle pří-
mo, jenže…

Tamlin se zastavil. Lucien kráčel dál otevřenými dveřmi hlav-
ního vchodu a sotva přitom dokázal skrýt rozpačitý výraz.

„Mrzí mě to,“ omlouval se Tamlin a natáhl ke mně ruce, ale 
já se mu vymanila z objetí. „Je to příliš nebezpečné.“

„Umím zůstat skrytá. Jenom mě vezmi s sebou.“
„Nebudu riskovat, že by ses dostala do rukou našich nepřá-

tel.“ Jakých nepřátel? Řekni mi aspoň něco.
Zadívala jsem se mu přes rameno na Luciena, který čekal na 

štěrkové cestě za vchodem do domu. Nebrali si koně. Nejspíš 



134

tentokrát nebyli zapotřebí, když dokázali běžet rychleji než oni. 
I když třeba bych s nimi byla schopná udržet krok. Snad bych 
mohla počkat, až vyrazí, a…

„Ať tě to ani nenapadne,“ varoval mě Tamlin.
Opět jsem se mu zadívala do tváře.
Zavrčel. „Nezkoušej nás následovat.“
„Umím bojovat,“ zkusila jsem to znovu, i když to byla zpola 

lež. Schopnost přežít se nemohla rovnat zkušenostem s bojo-
vým výcvikem. „Prosím.“

Nenáviděla jsem někdy nějaké slovo víc?
Zavrtěl hlavou a přešel síní ke dveřím.
Následovala jsem ho. „Vždycky bude nějaké nebezpečí,“ vy-

hrkla jsem. „Vždycky budou nějaké střety, nepřátelé nebo něco, 
kvůli čemu mě tu budeš držet.“

Zpomalil krok a zastavil se před obřími dubovými dveřmi, 
které nechal pečlivě obnovit poté, co je Amaranthini poskoci 
vyrazili. „V noci sotva zamhouříš oko,“ namítl opatrně.

Na to jsem odsekla: „Stejně jako ty.“
Tamlin ale znovu vykročil. „Pomalu nedokážeš vystát spo-

lečnost jiných lidí.“
„Slíbil jsi mi to.“ Hlas se mi zlomil a bylo mi jedno, že žebro-

ním. „Potřebuju se dostat ven z domu.“
„Přikážu Bronovi, aby tě vzal s Ianthe na projížďku.“
„Já nechci na projížďku!“ Rozpřáhla jsem ruce. „Nechci ani 

na projížďku, ani na piknik, ani trhat květiny. Chci něco dělat. 
Tak mě vezmi s sebou.“

Ta dívka, která potřebovala být ochraňovaná, která toužila 
po jistotě a pohodlí, zemřela pod Horou. Zemřela jsem a nebyl 
nikdo, kdo by mě před těmi hrůzami ochránil, než mi Amaran-
tha zlomila vaz. Proto jsem se toho chopila sama. Nemohla jsem 
se vzdát té části svého já, která se pod Horou probudila a pro-
měnila, a ani jsem se jí vzdát nechtěla. Tamlin získal své schop-
nosti zpět, opět se scelil a stal se ochranitelem a chlebodárcem, 
kterým se toužil stát.

Nebyla jsem lidskou dívkou, která potřebovala, aby ji někdo 
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hýčkal a rozmazloval, a která stála o snadný život v blahobytu. 
Nevěděla jsem, jak bych kdy mohla začít po těchhle věcech zno-
vu prahnout. A být poslušná.

Tamlin prudce tasil drápy. „I  kdybych byl ochotný takto 
riskovat, tvé schopnosti a nezkušenost by nám byly jenom na 
 obtíž.“

Jako by se do mě trefoval kameny – tak tvrdě, že jsem cítila, 
jak mi puká srdce. Přesto jsem zvedla hlavu a prohlásila jsem: 
„Půjdu s vámi, ať chceš, nebo ne.“

„Ne, nepůjdeš.“ Zamířil rovnou ke dveřím a drápy přitom 
protínal vzduch u boků. Než jsem doběhla na práh, už byl vpů-
li schodů.

A já narazila do neviditelné zdi.
Klopýtla jsem vzad a snažila jsem se pochopit tu neskuteč-

nou věc. Byla to stejná zeď, jakou jsem vytvořila tehdy v pra-
covně. Zapátrala jsem tedy ve své duši a ve svém srdci, jestli 
jsem snad já sama nevytvořila tuto neproniknutelnou zábranu, 
jenže žádná moc ze mě nesálala.

Vztáhla jsem ruku k otevřenému prostoru mezi veřejemi 
a narazila jsem na pevný odpor.

„Tamline,“ zachraptěla jsem.
On už však došel na příjezdovou cestu a odcházel k vysoké 

železné bráně. Lucien zůstal stát pod schody s neskutečně ble-
dým obličejem.

„Tamline,“ křikla jsem znovu a zatlačila jsem do stěny.
Neotočil se.
Udeřila jsem rukou do neviditelné bariéry. Ani se nepohnu-

la. Nebylo tam nic než ztuhlý vzduch a já jsem své schopnosti 
neovládala natolik, abych se prodrala ven nebo tu stěnu roztříš-
tila. Nechala jsem se jím přesvědčit, že se ty věci nemám učit 
kvůli němu…

„Nezkoušej se dostat skrz,“ řekl mi Lucien tiše, když Tamlin 
prošel bránou a zmizel – někam se přenesl. „Vztyčil štít kolem 
celého domu. Ostatní mohou vcházet a vycházet, jen ty ne. Ne, 
dokud Tamlin štít nezruší.“
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Zamkl mě tu.
Narazila jsem do štítu znovu. A zas.
Nic.
„Jen buď trpělivá, Feyre,“ poradil mi Lucien, než se nejis-

tě vydal za Tamlinem. „Prosím. Zkusím ti pomoct. Zkusím to 
znovu.“

Skrz zběsilý tep v uších jsem ho skoro neslyšela. Nehodlala 
jsem se dívat, jak i on prochází bránou a přenáší se pryč.

Tamlin mě tu zamkl. Uvěznil mě v domě.
Vrhla jsem se k nejbližšímu oknu ve vstupní síni a prudce ho 

otevřela. Dovnitř pronikl chladný jarní vánek, jenže když jsem 
oknem prostrčila ruku, mé prsty se odrazily od neviditelné zdi. 
Na kůži mě zatlačil hladký zhmotnělý vzduch.

Najednou mi dělalo potíž se nadechnout.
Byla jsem v pasti.
Byla jsem v pasti v jeho vlastním domě. Stejně dobře bych se 

mohla nacházet pod Horou. Jako bych se ocitla zpátky v té cele.
Ustoupila jsem, ale mé kroky byly příliš lehké a rychlé a na-

razila jsem do dubového stolu uprostřed vstupní síně. Žádný ze 
strážců poblíž nepřišel zjistit, co se děje.

Uvěznil mě tady. Zamkl mě tu.
Přestala jsem vnímat mramorovou podlahu, obrazy na zdi 

i vysoké schodiště tyčící se za mnou. Najednou jsem neslyšela 
štěbetání ptáků ani vánek rozechvívající závěsy.

Vtom mě smetla tma, vzedmula se mi pod nohama, pohltila 
mě, burácela a rvala mě na kusy.

Jen s vypětím sil jsem nevykřikla a neroztříštila se na deset 
tisíc střepů, když jsem klesla na mramorovou podlahu, sklonila 
se nad koleny a objala se rukama.

Uvěznil mě tu, uvěznil mě tu, uvěznil mě tu…
Musela jsem se dostat ven, protože jsem už jednou z vězení 

tak tak vyvázla, a tentokrát, tentokrát…
Kdybych se jen dokázala přenést. Mohla bych se rozplynout 

ve vzduchu a objevit se někde jinde, někde, kde bych měla pro-
stor a byla bych volná. Slepě jsem pátrala po své moci, po  něčem, 
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čemkoli, co by mi odhalilo, jak na to, jak odtud uniknout. Nic. 
Nic jsem nenacházela a sama jsem nebyla ničím a neměla jsem 
se odtud nikdy dostat.

Někdo zdálky volal mé jméno.
Alis – Alis.
Jenomže jsem byla spoutaná zámotkem temnoty, ohně, ledu 

a větru, zámotkem, který mi roztavil kroužek na prstu, až z něj 
tekuté zlato skapávalo do nicoty a smaragd spadl za ním. Za-
halila jsem se do té rozběsněné moci, jako by dokázala zabránit 
zdem, aby mi nerozdrtily všechny kosti v těle, a snad, snad aby 
mi i vydobyla aspoň ten nejmenší nádech.

Nemohla jsem se dostat pryč, nemohla jsem se dostat pryč, 
nemohla jsem se dostat pryč…

Útlé, silné ruce mě uchopily v podpaží.
Neměla jsem sílu se jim vysmeknout.
Čísi ruka mi sklouzla pod kolena, druhá na záda. Najednou 

mě kdosi zvedal a tiskl mě k sobě a to tělo bylo rozhodně ženské.
Neviděla jsem ji a nechtěla jsem ji vidět.
Amarantha.
Vrátila se pro mě, aby mě konečně zabila.
Kdosi kolem mluvil. Dvě ženy.
Žádná z nich… žádná z nich nezněla jako Amarantha.
„Prosím… prosím, postarej se o ni.“ Alis.
Zprava odpověděl hlas druhé ženy. „Máte opravdu veliké štěs-

tí, že tu váš vladař nebyl, když jsme dorazili. Vaši strážci budou 
mít pěkný hlavobol, až se probudí, ale budou žít. Měli byste nám 
poděkovat.“ Mor.

Mor mě držela a nesla.
Temnota zeslábla dost dlouho na to, abych se dokázala na-

dechnout. Spatřila jsem dveře do zahrady, k nimž teď mířila. 
Otevřela jsem pusu, když vtom na mě shlédla a řekla: „To sis 
myslela, že nás jeho štít zadrží? Rhys ho rozbil jediným zlom-
kem myšlenky.“
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Jenže jsem ho nikde neviděla – ne když mě temnota zno-
vu strhla do svého víru. Zoufale jsem se Mor držela a snažila se 
dýchat, myslet.

„Jsi volná,“ ujistila mě Mor sevřeným hlasem. „Jsi volná.“
Ne v bezpečí. Ne pod něčí ochranou.
Volná.
Mor mě odnesla za zahradu, do polí, na kopec a zase dolů 

a nakonec do… do jeskyně.
Nejspíš jsem sebou v její náruči začala škubat a házet, pro-

tože mi stále dokola opakovala: „Jsi venku. Jsi volná.“ Pak jsme 
se ponořily do tmy.

Okamžik nato vystoupila do slunečního světla – jasného slu-
nečního světla prodchnutého vůní jahod a trávy. Napadlo mě, že 
by to mohlo být Léto, když vtom…

Vtom vzduch nad námi proťalo tiché zlověstné zavrčení, kte-
ré pročíslo i temnotu, která mě halila.

„Neporušila jsem jediné pravidlo,“ sdělila Mor původci toho 
vrčení.

Předala mě do náručí kohosi jiného a já se snažila dýchat 
a lapala jsem po troše vzduchu, který bych mohla dostat do plic. 
A pak Rhysand řekl: „V tom případě jsme tu všechno vyřídili.“

Náhle mě začal bičovat vítr spolu s pradávnou temnotou.
Vzápětí mě však pohladil sladší a hebčí odstín noci, který mi 

konejšil nervy i plíce, takže jsem do nich konečně dokázala na-
sát vzduch, a zvábil mě do spánku.
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Probudila jsem se v prostorné, sluncem prozářené místnosti, ob-
klopená pouze jasnou oblohou a zasněženými vrcholky.

Na křesle naproti pohovce, na níž jsem bezvládně ležela, se-
děl Rhysand, upíral pohled na hory a tvářil se nezvykle vážně.

Polkla jsem a on ke mně otočil hlavu.
V jeho očích nebyl ani náznak laskavosti. Nic než ledová ne-

pomíjející zuřivost.
Pak ale mrkl a zlost byla ta tam. Vystřídalo ji něco jako úle-

va. Vyčerpání.
To bledé sluneční světlo zahřívající podlahu z měsíčního ka-

mene… úsvit. Svítalo. Nechtěla jsem ani pomyslet na to, jak 
dlouho jsem byla v bezvědomí.

„Co se stalo?“ zeptala jsem se ochraptělým hlasem, jako bych 
předtím křičela.

„Opravdu jsi křičela,“ vysvětlil mi. Bylo mi jedno, jestli je 
můj duchovní štít pozvednutý, skloněný nebo dočista roztříš-
těný. „Vyděsila jsi k smrti všechny sluhy a stráže v Tamlinově 
sídle, když ses zahalila do temnoty a oni tě najednou neviděli.“

Zatrnulo mi u srdce. „Ublížila jsem někomu?“
„Ne. Ať jsi udělala cokoli, týkalo se to jen tebe.“
„Ty jsi nebyl…“
„Podle zákona a protokolu,“ prohlásil a protáhl si dlouhé 

nohy, „by se všechno velice zkomplikovalo a ztížilo, kdybych 
si to do toho domu osobně napochodoval a odvedl tě. Roz-
bít ten štít bylo v pořádku, ale Mor se musela vydat dovnitř po 
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 vlastních nohou a vynést tě za hranici do jiného dvora, než jsem 
tě sem mohl přenést. Jinak by Tamlin měl plné právo vpadnout 
s vojskem na mé území, aby tě získal zpět. A protože jsem o vál-
ku ve své zemi nestál, museli jsme to provést podle pravidel.“

O tom se zmínila i Mor – že neporušila jediné pravidlo.
Jenomže… „Až se tam vrátím…“
„Tvá přítomnost zde nesouvisí s naší měsíční lhůtou, takže 

se vracet nemusíš.“ Promnul si spánek. „Pokud si to nepřeješ.“
Ta nevyslovená otázka se mi zatnula hluboko do srdce jako 

kámen klesající na samé dno tůně. V mém nitru panovalo tako-
vé ticho, taková… nicota.

„Zamkl mě v domě,“ vydralo se mi z úst.
Za Rhysovou židlí se rozprostřel stín mocných křídel, avšak 

jeho tvář zůstala klidná, když odpověděl: „Já vím. Cítil jsem tvou 
úzkost. Tentokrát i navzdory tvému štítu.“

Přiměla jsem se podívat se mu do očí. „Nemám kam jít.“
Byla to současně otázka i prosba.
Mávl rukou a křídla se vytratila. „Můžeš tu zůstat, jak dlou-

ho budeš potřebovat. Pokud chceš, zůstaň tu klidně navěky.“
„Měla… měla bych se časem vrátit.“
„Pak stačí říct a pošlu tě zpátky.“ Myslel to vážně, i když 

jsem podle zloby v jeho pohledu poznala, že se mu to neza-
mlouvá. Zanesl by mě zpět na Jarní dvůr ve chvíli, kdy bych ho 
o to požádala.

Navrátil by mě životu v tichu, pod dohledem stráží, kdy bych 
nedělala nic, než se oblékala, jedla a plánovala večírky.

Přehodil si nohu přes nohu. „Když jsi sem přišla poprvé, dal 
jsem ti nabídku: Pomoz mi a budeš mít jídlo, střechu nad hla-
vou a šaty… Všechno je tvé.“

Předtím jsem byla žebračka. Při pomyšlení, že bych na to 
přistoupila nyní…

„Pracuj pro mě,“ navrhl mi Rhysand. „Beztak mám vůči tobě 
dluh. Zbytek si vyjasníme postupně den po dni, když bude třeba.“

Zadívala jsem se k horám, jako bych mohla dohlédnout až na 
jih k Jarnímu dvoru. Tamlin bude zuřit. Roztrhá dům na kusy.
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Jenže… uvěznil mě. Buď mě vůbec nechápal, nebo ho zajetí 
pod Horou strašným způsobem zlomilo, ale… on mě uvěznil.

„Už se tam nevrátím.“ Ta slova se ve mně rozezněla jako 
umíráček. „Ne dokud si všechno neujasním.“

Musela jsem vzdorovat vlně vzteku, žalu a čirého zoufalství, 
když jsem palcem přejela po prázdné kůži v místě, kde jsem no-
sívala prsten.

Postupně, den po dni. Možná… možná se Tamlin umoud-
ří. Uzdraví se a ta rozšklebená rána hnisající strachem se zace-
lí. Třeba se seberu i já, i když jsem si to nedokázala představit.

Zato jsem si uměla představit, že kdybych zůstala v tom domě 
a ještě jednou by mě v něm zamkl… Možná bych sama dokon-
čila zkázu, kterou mi Amarantha zasadila do duše.

Rhysand čistě ze vzduchu vykouzlil hrnek horkého čaje a po-
dal mi ho. „Napij se.“

Vzala jsem si ho a nechala jeho teplo proniknout do ztuhlých 
prstů. Rhys mě sledoval, dokud jsem si nedala doušek, a pak se 
znovu zadíval na hory. Opět jsem se trochu napila a ucítila jsem 
mátu, lékořici a další byliny nebo koření.

Nevrátím se. Možná jsem se tam vlastně nikdy nevrátila. Zů-
stala jsem v kraji pod Horou.

Když jsem čaj z poloviny vypila, zapátrala jsem po něčem, 
čemkoli, čím bych od sebe udržela to drtivé ticho. „Ta temno-
ta… je součástí moci, kterou jsi mi předal?“

„Nejspíš to tak bude.“
Vypila jsem zbytek čaje. „A křídla nedostanu?“
„Pokud jsi zdědila aspoň část Tamlinovy schopnosti promě-

ny, třeba by sis dokázala nějaká vyčarovat.“
Při tom pomyšlení mi přejel mráz po zádech. Vzpomněla 

jsem si na drápy, které mi vyrazily z rukou ten den, kdy se mě 
ujal Lucien. „A co ostatní vladaři? Led – to je Zima. Ten štít ze 
zhmotnělého vzduchu – od koho ho mám? Co mi mohli pře-
dat ostatní? Je přenášení spojené s jedním určitým vladařem?“

Rhys se nad tím zamyslel. „Vítr? To by vypadalo na Denní 
dvůr. A přenášení není vyhrazeno jedinému dvoru. Závisí pouze 



142

na síle tvé moci – a na tvém výcviku.“ Neměla jsem chuť zmi-
ňovat se o tom, jak bídně jsem dopadla, když jsem se nedoká-
zala přemístit třeba jen o pouhý palec. „A co se týče darů, které 
jsi dostala od všech ostatních… Řekl bych, že je na tobě, abys 
je objevila.“

„Měla jsem tušit, že tě dobrá vůle brzo opustí.“
Rhys se potutelně zasmál a vstal. Vytáhl svalnaté paže nad 

hlavu a zakroutil krkem, jako by tu seděl dlouhý, předlouhý čas. 
Po celou noc. „Den dva si odpočiň, Feyre,“ řekl. „Potom tě čeká 
úkol přijít tomu všemu na kloub. Mám nějakou práci v jiné části 
své země. Vrátím se koncem týdne.“

Bez ohledu na to, jak dlouho jsem spala, jsem byla straš-
ně unavená – unavená až do morku kostí a do hloubi svého 
seschlého srdce. Když jsem nepřišla s žádnou odpovědí, Rhys 
odešel mezi sloupy z měsíčního kamene.

Najednou mi došlo, jak strávím několik dalších dnů: O samo-
tě, bez čehokoli, co bych mohla dělat, jen ve společnosti svých dě-
sivých myšlenek. Ta slova mi vyklouzla, než jsem je stihla zarazit. 
„Vezmi mě s sebou.“

Rhys se zastavil, právě když procházel mezi fialovými závěsy. 
Pomalu se ke mně otočil. „Měla bys odpočívat.“

„Už jsem si odpočinula dost,“ prohlásila jsem, položila jsem 
prázdný hrnek a vstala jsem. Trochu se mi motala hlava. Kdy 
jsem naposledy jedla? „Ať se chystáš, kam chceš, ať tam bu-
deš dělat, co chceš, vezmi mě s  sebou. Nebudu dělat potíže. 
Jenom… prosím.“ To poslední slovo jsem nenáviděla. Dusila 
jsem se jím. Nijak mi nepomohlo, když jsem chtěla přesvědčit 
Tamlina.

Rhys dlouho neodpovídal. Potom ke mně zvolna došel. Jeho 
dlouhé nohy snadno překonaly vzdálenost mezi námi. Na tvá-
ři měl kamenný výraz. „Jestli půjdeš se mnou, není cesty zpět. 
O tom, co uvidíš, nebudeš moct mluvit s nikým mimo můj dvůr. 
Protože jestli cokoli prozradíš, ostatní – moji lidé – za to zapla-
tí životem. Pokud se mnou půjdeš, budeš o tom muset do smrti 
lhát, a jestli se vrátíš na Jarní dvůr, nesmíš nikomu říct, co uvidíš, 
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s kým se setkáš a co zažiješ. Jestli nechceš, aby tebe a tvé přátele 
rozdělovalo takové tajemství, zůstaň tady.“

Zůstat tady, zůstat uvězněná na Jarním dvoře… V hrudi mi 
zela krutá rozevřená rána. Napadlo mě, jestli bych z ní mohla 
vykrvácet, jestli může duše vykrvácet a zemřít. Možná už se to 
stalo. „Vezmi mě s sebou,“ špitla jsem. „Nikomu neprozradím, 
co tam uvidím. Ani jemu ne.“ Nedokázala jsem vyslovit jeho 
 jméno.

Rhys mě chvíli odhadoval pohledem, až mi nakonec věno-
val pousmání. „Vyrazíme za deset minut. Jestli se chceš upravit, 
posluž si.“

To od něj byla neobvykle zdvořilá připomínka, že nejspíš vy-
padám jako mrtvola. Tak jsem si aspoň připadala. „Kam se vy-
pravíme?“ zajímala jsem se.

Rhysovo pousmání přerostlo v  široký spiklenecký úsměv. 
„Do Velarisu, Města hvězdného svitu.“

Jakmile jsem vešla do pokoje, znovu mě pohltilo to prázdné ti-
cho a zahnalo všechny otázky, které by mě mohly napadnout 
ohledně toho města.

Amarantha všechno zničila. Pokud v Prythianu zbylo nějaké 
město, nepochybně mě čekala návštěva jeho trosek.

Skočila jsem do lázně a co nejrychleji jsem si vydrhla kůži. 
Pak jsem si spěšně oblékla oděv Nočního dvora, který mi tu na-
chystali. Mé pohyby byly bezmyšlenkovité a každý z nich byl 
chabým pokusem, abych nepřemýšlela, co se stalo, o tom, co… 
co se Tamlin snažil udělat a čeho se dopustil. Čeho jsem se do-
pustila já.

Když jsem se vrátila do hlavní síně, Rhys stál opřený o sloup 
z měsíčního kamene a vybíral si špínu zpoza nehtů. „To bylo 
patnáct minut,“ poznamenal pouze a podal mi ruku.

Nenašla jsem v sobě ani dohořívající jiskru síly, aby se mě 
jeho popichování nějak dotklo, než nás pohltila řvoucí temnota.

Vítr, noc a hvězdy vířily kolem, když nás přenášel světem 



a mozoly na jeho ruce drhly o  ty mé, které pomalu mizely, 
a pak…

Pak mě místo svitu hvězd přivítaly sluneční paprsky. Při-
mhouřila jsem proti té záři oči a zjistila jsem, že stojím na mís-
tě, které musí být vstupní síní něčího domu.

Ozdobný červený koberec ztlumil můj krok, když jsem ne-
jistě poodstoupila od Rhysanda a  rozhlížela se po dřevěném 
obložení, které místnosti dodávalo hřejivý vzhled, po obrazech 
a rovném, širokém dubovém schodišti přede mnou.

Po stranách se nacházely dvě místnosti: nalevo obývací pokoj 
s krbem z černého mramoru a spoustou pohodlného, elegant-
ního, ale ošoupaného nábytku, s knihovnou vestavěnou v kaž-
dé zdi. Napravo jídelna s dlouhým stolem z třešňového dřeva, 
který byl dost velký pro deset lidí, ovšem v porovnání s jídelnou 
v Tamlinově sídle to byla dost malá místnost. V úzké chodbě 
před námi byly další dveře, z nichž poslední nejspíš vedly do ku-
chyně. Ocitla jsem se v měšťanském domě.

Podobný jsem jednou navštívila, když jsem byla malá a otec 
mě vzal do největšího města na našem území. Dům patřil po-
hádkově bohatému zákazníkovi a byl nasáklý pachem kávy a ku-
liček proti molům. Hezké místo, jenže staromódní, formální.

Tento dům… tento dům byl skutečný domov, kde někdo s ra-
dostí bydlel a s láskou o něj pečoval.

A stál ve velkém městě.



DRUHÁ ČÁST

DŮM VĚTRU
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„Vítej u mě doma,“ řekl Rhysand.
Tam venku se rozkládalo město – celý svět.
Ranní slunce proudilo dovnitř okny lemujícími přední část 

domu. Ozdobně vyřezávané dřevěné dveře přede mnou byly vy-
kládané matným sklem, skrz které se dalo nahlédnout do malé 
předsíně a k pevně zavřeným dveřím hlavního vchodu, za nimiž 
čekalo neznámé město.

Pomyšlení na to, že bych tam měla vykročit, mezi davy, které 
mě budou probodávat pohledy, a spatřím zkázu, kterou tu Ama-
rantha způsobila… Na hruď mi dolehla obrovská tíha.

Doteď jsem se nedokázala soustředit dost na to, abych mu tu 
otázku položila, a na okamžik jsem zaváhala, jestli není chyba se 
ptát. „Co je to za místo?“

Rhys se opřel širokým ramenem o vyřezávaný dubový rám 
dveří vedoucích do obývacího pokoje a založil si ruce na hru-
di. „Toto je můj dům. Mám tu ve městě dva. Jeden slou-
ží…  oficiálnějším záležitostem, ale tento je pro mě a mou ro-
dinu.“

Zaposlouchala jsem se, jestli jsou nablízku sluhové, ovšem 
žádného jsem neslyšela. Dobře – snad to bylo dobře. Lepší než 
abych zase někoho rozplakala nebo na mě zírali.

„Jsou tu ještě Nuala a Cerridwen,“ vysvětlil mi, když si správ-
ně vyložil můj pohled dozadu do chodby. „Ale jinak jsme tu jen 
my dva.“

Zneklidněla jsem. Ne že by se na Nočním dvoře měly věci 
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jinak, jenže… tenhle dům byl daleko menší. Neměla bych kam 
uniknout. Kromě města venku.

Na území smrtelníků žádná opravdu velká města nezůsta-
la, ovšem na světadíle jich pár vyrostlo a stala se centry umění, 
vzdělání a obchodu. Elain se tam se mnou chtěla vydat. Teď už 
k tomu asi nebudu mít příležitost.

Rhysand otevřel ústa, ale za dveřmi s matným sklem se ná-
hle objevily siluety dvou vysokých mužů a jeden z nich důraz-
ně zabušil.

„Hoď sebou, líná kůže,“ pronesl z předsíně nenuceně hlu-
boký hlas. Byla jsem tak zmámená vyčerpáním, že jsem se ni-
jak zvlášť nepozastavila nad tím, že těm dvěma stínům za zády 
vyčnívají křídla.

Rhys se ani letmo neohlédl. „Mám dvě podmínky, má dra-
há Feyre.“

Bušení na dveře neustávalo a druhý muž zabručel ke svému 
společníkovi: „Jestli se s ním chceš dávat do křížku, odlož to až 
po snídani.“ Ten hlas byl ztělesněním stínů, temných, hladkých 
a chladných.

„Kdo mě vytáhl z postele, jen abychom sem zaletěli?“ namítl 
první muž a pak dodal: „Šťourale.“

Měla jsem dojem, že Rhysovi zacukal v koutku úst úsměv, 
než pokračoval ve svém proslovu: „Zaprvé, uvnitř domu se nesmí 
přenášet nikdo – nikdo – kromě Mor nebo mě. Toto místo chrání 
kouzla a štít a pár dalších věciček. Dovnitř může vstoupit jen ten, 
koho sem vpustím já nebo ty. Jsi tu v bezpečí a stejně tak i všude 
ve městě. Zdi Velarisu jsou dobře chráněné a za pět tisíc let je ni-
kdo neprolomil. Do města se nedostane nikdo, kdo má zlé úmys-
ly, pokud k tomu osobně nesvolím, takže se můžeš vydat, kamkoli 
se ti zachce, můžeš si dělat, co se ti zlíbí, a stýkat se, s kýmkoli si 
budeš přát. Ti dva v předsíni,“ dodal s jiskrou v oku, „ovšem ne-
jsou na seznamu lidí, se kterými by ses nutně potřebovala sezná-
mit, pokud budou v jednom kuse tlouct na dveře jako malí kluci.“

Ozvalo se další zabušení zdůrazněné hlasem prvního z mužů: 
„Ty víš, že tě slyšíme, prevíte.“
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„Zadruhé,“ nedal se rušit Rhys, „pokud jde o ty dva parchanty 
přede dveřmi, je jen na tobě, jestli se s nimi chceš seznámit teď, 
nebo se jako rozumná osoba odebereš nahoru a prospíš se, protože 
pořád vypadáš trochu pobledle, a pak se převlékneš do oblečení, 
ve kterém se budeš moct vydat do města, zatímco já tady jednoho 
z nich zmlátím jako žito za to, že takto mluví na svého vladaře.“

Oči mu nadšeně zářily. Vypadal najednou… jaksi mladší. Smr-
telnější. Náhle byl na hony vzdálený tomu muži plnému ledové 
zášti, kterou jsem u něj postřehla, když jsem se probrala.

Když jsem se probrala na té pohovce a rozhodla se, že se ne-
vrátím domů.

Rozhodla jsem se, že Jarní dvůr možná nebude mým do-
movem.

Utápěla jsem se v té staré tíži a zuby nehty jsem se drala 
k hladině, která možná ani neexistovala. Jen Matka ví, jak dlou-
ho jsem spala, a přesto… „Přijď pro mě, až odejdou.“

Radost v jeho výrazu povadla a zdálo se, že se chystá říct ješ-
tě něco, když vtom se za muži v předsíni zostra ozval rázný žen-
ský hlas. „Vy Illyrijci jste horší než kočky, co mňoukají u zad-
ních dveří, aby je páníček pustil domů.“ Klika zacvakala a žena 
si netrpělivě povzdechla. „To se mi snad zdá, Rhysande. Ty ses 
před námi zamkl?“

Z posledních sil jsem se snažila zahnat tu nekonečnou úna-
vu a zamířila jsem ke schodům, na jejichž vrcholu stály Nuala 
a Cerridwen, které nejistě pohlížely na dveře. Přísahala bych, že 
mi Cerridwen nenápadně naznačila, ať si pospíším, a já bych je 
obě nejraději políbila za to, že se ke mně chovaly aspoň trochu 
normálně.

Snad bych políbila i Rhyse, který s otevřením hlavního vcho-
du počkal, dokud jsem nebyla v polovině jasně modré chodby 
v poschodí.

Zaslechla jsem jenom, jak ten ženský hlas říká: „Vítej doma, 
parchante.“ Pak se přidal ten stínový mužský hlas: „Vycítil jsem, 
že ses vrátil. Mor mi leccos řekla, ale…“

Neznámá žena mu však skočila do řeči: „Pošli své psy hrát 
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si na dvorek, Rhysande. My dva spolu musíme probrat pár zá-
ležitostí.“

Ten půlnoční hlas odvětil s ledovým klidem, při němž mi 
přejel mráz po zádech: „Stejně jako já.“

Pak si přisadil ten domýšlivý muž: „My tu byli první. Počkej, 
až na tebe přijde řada, Malá prastará.“

Nuala a Cerridwen sebou po mém boku trhly, buď proto, že 
zadržovaly smích, nebo proto, že pocítily stín strachu. Možná 
obojí. Rozhodně obojí, protože vzápětí domem proniklo ženino 
zavrčení, i když se v něm nezdálo být tolik zloby.

V horní chodbě viselo několik lustrů z barevného skla, které 
ozařovaly řadu naleštěných dveří po obou stranách. Zajímalo by 
mě, kde byl Rhysandův pokoj – a pak mě napadlo, kde asi by-
dlí Mor, když jsem zaslechla, jak se ve změti hlasů dole se zív-
nutím zeptala:

„Proč jsou všichni tak časně vzhůru? Myslela jsem, že se dnes 
večer setkáme v domě nahoře.“

Zdola se ozvalo Rhysandovo nanejvýš dotčené zabručení: 
„Ujišťuji tě, že tu nehrozí žádná oslava. Leda krveprolití, jestli 
Cassian nezmlkne.“

„Máme hlad,“ stěžoval si první z mužů – Cassian. „Nakrm 
nás. Někdo mi tvrdil, že tu bude připravená snídaně.“

„Ubožáci,“ nechala se slyšet neznámá žena. „Vy tupci jste 
ubohost sama.“

Mor namítla: „To všichni vědí. Ale je nachystané nějaké jídlo?“
Slyšela jsem ta slova – slyšela a vnímala je, načež jsem odplu-

la do temnoty ve své mysli.
Nuala a Cerridwen otevřely dveře a zavedly mě do ohněm 

vyhřátého pokoje zalitého sluncem. Za velkými okny jsem uvi-
děla zahradu vzadu za domem obehnanou zdí, zahalenou do zim-
ního hávu, která měla uprostřed kamennou kašnu, v níž v tom-
hle období nebyla voda. Nábytek v ložnici byl ze světlého dřeva 
a závěsy a koberec měly něžně bílý odstín. Ve vzduchu jsem za-
chytila slabou vůni šalvěje. Bylo to zvláštní, ale pokoj působil 
skoro lidsky.
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K tomu tu stála obrovská, měkká postel zdobená prošíva-
nými pokrývkami a peřinami v krémových a slonovinových tó-
nech, která ze všech věcí kolem působila nejlákavěji.

Nebyla jsem ale natolik bez sebe, abych se nemohla zeptat na 
pár základních otázek – aspoň jsem mohla sama sobě namlou-
vat, že mi na sobě a na okolí nějak záleží.

Když za námi dvojčata zavřela dveře, zmohla jsem se na: „Kdo 
to byl?“

Nuala zamířila k přilehlé malé koupelně, kde se nacházela 
vana z bílého mramoru na podstavci s drápy. I tady byla sluncem 
zalitá okna otočená k zahradní zdi a husté řadě cypřišů vypí-
najících se za ní jako stráž. Cerridwen, která se mezitím vydala 
k šatní skříni, zaváhala a přes rameno mi řekla: „To je Rhysan-
dův nejužší kruh.“

Ti, o kterých onehdy padla zmínka na Nočním dvoře. Rhy-
sand se s nimi měl setkat. „Netušila jsem, že vladaři se svými 
poddanými jednají tak přátelsky,“ připustila jsem.

„To nejednají,“ odvětila Nuala, když se vrátila z koupelny 
s kartáčem. „Ale Rhysand ano.“

Nejspíš jsem měla vlasy jako vrabčí hnízdo, protože mi je Nua-
la začala česat, zatímco mi Cerridwen přinesla noční úbor slono-
vinové barvy – teplý, hebký horní díl a kalhoty lemované krajkou.

Zadívala jsem se na oblečení, potom na pokoj a na zimní za-
hradu a kašnu, která v ní dřímala, a došlo mi, co měl Rhysand 
na mysli, když mi řekl: Zdi města za pět tisíc let nikdo neprolomil.

Chtěl říct, že Amarantha…
„Jak to, že to město stojí?“ zeptala jsem se, když jsem v zrca-

dle zachytila Nualin pohled. „Jak to… jak to že přežilo?“
V Nualině tváři bylo znát napětí, když zatěkala tmavýma 

očima ke svému dvojčeti. Cerridwen pomalu vstala od zásuvky 
skříně a v ruce svírala domácí střevíčky vystlané vlnou. Svaly na 
krku se jí pohnuly, když polkla.

„Vladař je velice mocný,“ odpověděla Cerridwen opatrným 
tónem. „A byl svému lidu oddaný dlouho předtím, než mu byla 
předána otcovská zástava.“
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„Jak to, že ustálo Amaranthinu nadvládu?“ naléhala jsem. 
Ocitla jsem se uprostřed města – krásného města, pokud jsem 
měla soudit podle zvuků za oknem a zahradou pod ním. Nedo-
tčeného, celistvého místa, které zůstalo v bezpečí. Zatímco zby-
tek světa byl v troskách.

Dvojčata si opět vyměnila pohledy. Hovořila spolu jakým-
si neslyšným jazykem, kterému se naučila už v matčině lůně. 
Nua la odložila kartáč na toaletní stolek. „To ti nemůžeme říct.“

„Přikázal vám, abyste…“
„Ne,“ přerušila mě Cerridwen a odtáhla pokrývky na lůž-

ku. „Vladař po nás nic takového nežádal. Ale to, co udělal, aby 
město ochránil, ti musí říct sám. My nejsme ty pravé vypravěčky. 
Přivítaly bychom, kdyby ti to pověděl sám, jinak bychom mohly 
něco vylíčit nesprávně.“

Zamračila jsem se na ně. Tak dobrá. To znělo rozumně.
Cerridwen šla zatáhnout závěsy. V pokoji se rozhostila tma.
Srdce mi splašeně poskočilo a můj vztek v tu ránu pominul. 

„Nech je roztažené,“ vyhrkla jsem.
Nemohla jsem skončit uzavřená a zajatá ve tmě – ještě ne.
Cerridwen kývla a ponechala závěsy roztažené a obě dvojča-

ta mi řekla, ať jim dám vědět, jestli budu něco potřebovat. Po-
tom odešla.

Zůstala jsem sama a vklouzla do postele, aniž bych pořádně 
vnímala, jak je povlečení hladké a měkké.

Naslouchala jsem praskání ohně a cvrlikání ptáků na zele-
ných keřících v květináčích v zahradě, jejichž hlasy byly tak od-
lišné od sladce jarních melodií, na které jsem byla zvyklá a které 
už možná znovu neuslyším a snad je ani nedokážu snést.

Třeba Amarantha přece jen zvítězila.
A nějaká podivná nová část mé mysli uvažovala o tom, jestli 

je to, že se nikdy nevrátím, pro Tamlina odpovídajícím trestem 
za to, co mi udělal.

Najednou mě přemohl spánek, neodolatelný a hluboký.
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Vzbudila jsem se o čtyři hodiny později.
Dost dlouho mi trvalo, než jsem si uvědomila, kde jsem a co 

se stalo. Každé zatikání malých hodin na psacím stole z pali-
sandrového dřeva mě postrkovalo zpět do dusivé temnoty. As-
poň jsem ale nebyla unavená. Tělo jsem měla stále trochu ztěžk-
lé, ovšem už jsem neměla pocit, že se propadnu do věčného 
 spánku.

O tom, co se odehrálo na Jarním dvoře, budu přemýšlet poz-
ději. Zítra. Možná nikdy.

Rhysandův nejužší kruh naštěstí odešel, než jsem byla ho-
tová s oblékáním.

Rhys čekal u hlavního vchodu, za nímž se nacházela ona 
malá předsíň vykládaná dřevem a mramorem a za tou se prostí-
rala ulice. Důkladně si mě změřil od semišových tmavě mod-
rých bot, které byly praktické a pohodlné, přes nebesky modrý 
plášť dlouhý po kolena až k copu, který jsem měla zapletený po 
straně hlavy a otočený kolem temene. Obvyklé tenké šaty jsem 
vyměnila za hnědé kalhoty z tlustší, hřejivější látky a hezký kré-
mový svetr, který byl tak měkoučký, že bych se do něj nejraději 
zachumlala a spala. Do hlubokých kapes kabátu jsem si nacpala 
pletené rukavice, které mi ladily k botám.

„Ty dvě svou práci s oblibou přehánějí,“ poznamenal, když 
jsme vyšli ze dveří. Jeho hlas zněl ovšem jaksi strojeně.

Každý krok k ozářenému prahu mi připadal jako věčnost, 
jenže tentokrát mě lákala.
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Tíha v mé duši na chvíli pominula, zatímco jsem pohledem 
hltala město, které se přede mnou vynořovalo.

Hebké sluneční světlo ještě víc zpříjemňovalo pěkný zimní 
den. Před domem byl nevelký, pečlivě zastřižený trávník, jehož 
suchá tráva byla skoro bílá. Lemoval ho po pás vysoký plot z te-
paného kovu a prázdné záhonky. Za plotem se prostírala čistá 
ulice dlážděná světlými kostkami, po níž se procházely vzneše-
né víly v nejrůznějších oděvech. Některé měly stejně jako já ka-
báty, které je měly chránit proti studenému vzduchu, jiné zvo-
lily smrtelnický úbor s vrstvami nadýchaných sukní zdobených 
krajkou, další byly oděné v koženém jezdeckém obleku. Všichni 
beze spěchu kráčeli městem a vdechovali vánek, který přinášel 
vůni soli a aloisie trojlisté a který nedokázala zahnat ani zima. 
Nikdo se neohlédl k domu, jako by nevěděli nebo nedbali o to, 
že jejich vladař bydlí v  jednom z mnoha mramorových domů 
podél obou stran ulice, které měly jeden jako druhý střechu ze 
zelené mědi a bledé komíny, z nichž k bezmračné obloze stou-
paly sloupky dýmu.

V dálce zněl hlasitý dětský smích.
Doklopýtala jsem k brance, otevřela ji nemotornými prsty, 

které sotva vnímaly ledově chladný kov, a udělala jsem tři kroky 
do ulice, načež jsem se zarazila při pohledu na její konec.

Ulice se svažovala dolů, takže jsem viděla další hezké domy 
a kouřící komíny a další spokojené, bezstarostné lidi. Na úpa-
tí kopce se stáčela široká klikatá řeka, která se třpytila jako ten 
nejtmavší safír a v obloucích mířila až k široké mase vody na 
obzoru.

Moře.
Město připomínalo kůru, jež porůstala vrcholy prudkých zvl-

něných kopců obklopujících řeku, a jeho budovy byly vystavěné 
z bílého mramoru nebo jasného pískovce. Na řece kotvily lodě 
s plachtami roztodivných tvarů a nad nimi v poledním slunci 
zářila bělostná křídla ptáků.

Žádné zrůdy. Žádná temnota. Ani náznak strachu či zou-
falství.
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To místo bylo nedotčené.
Zdi města za pět tisíc let nikdo neprolomil.
Dokonce i když Amarantha ovládala celý Prythian, tohoto 

místa se nikdy nedotkla, ať pro to Rhys udělal cokoli, ať se jak-
koli zaprodal, nebo s ní uzavřel jakoukoli dohodu.

Zbytek Prythianu byl zničený. Všechna území během uply-
nulých padesáti let bezmála vykrvácela, zatímco Velaris… Se-
vřela jsem ruce v pěst.

Vycítila jsem přítomnost něčeho velikého a zadívala se na 
druhý konec ulice.

Tam se jako věční obránci města tyčila stěna hor s plochý-
mi vrchy z rudého kamene – ze stejného kamene, který použi-
li ke stavbě některých budov. Pohoří se táhlo podél severního 
okraje Velarisu, kde se k úpatí stáčela řeka a mizela v jejich stí-
nu. Na severu, na protějším břehu město obklopovalo další po-
hoří – řada ostrých vrcholků připomínajících rybí zuby, která 
tvořila protiklad k vlídným kopcům, na nichž město sahalo až 
k mořskému pobřeží. Ovšem ty hory za mnou… Byli to spící 
obři, kteří byli jistým způsobem živí a bdělí.

Jakoby v odpověď na mé nevyřčené otázky jsem ucítila, jak 
se mi po kostech plazí vlna moci, jako když se mi kočka otírá 
o nohy, abych jí věnovala pozornost. Nevšímala jsem si toho.

„Prostřední vrcholek,“ řekl Rhys za mnou a já se prudce oto-
čila, když jsem si vzpomněla, že tam je. On však jenom ukázal 
na největší náhorní plošinu. Do její horní části jako by někdo 
vyhloubil otvory nebo okna. Směrem k ní letěly na velkých tma-
vých křídlech dvě postavy. „To je můj druhý zdejší domov. Dům 
větru.“

Na tom něco bylo. Letící postavy stočily směr v rychlém zá-
ludném vzdušném proudu.

„Dnes tam povečeříme,“ dodal a já nedokázala odhadnout, 
jestli při té představě zní podrážděně nebo odevzdaně.

Ne že by mi na tom záleželo. Znovu jsem se otočila k měs-
tu. „Jak to?“

Naštěstí mi porozuměl. „Měli jsme štěstí.“
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„Štěstí? Ano, to jste vážně měli,“ odvětila jsem tichým,  ovšem 
ne slabým hlasem, „zbytek Prythianu byl zpustošený, ale tvoji 
lidé a tvé město zůstali v bezpečí.“

Rhysovy tmavé vlasy zčechral vítr. Z jeho tváře se nedalo 
nic vyčíst.

„Napadlo tě někdy,“ řekla jsem hlasem drsným jako štěrk, 
„že by ses o to štěstí mohl podělit s nějakým dalším krajem? 
S nějakými jinými lidmi?“

„Ostatní města,“ odpověděl nevzrušeným tónem, „jsou všem 
známá. Velaris zůstal po tisíciletí utajený za hranicemi ostat-
ních zemí. Amarantha ho ušetřila, protože netušila, že existu-
je. Žádná z jejích zrůd o něm nevěděla. Stejně jako kdokoli jiný 
z ostatních dvorů.“

„Jak je to možné?“
„Díky kouzlům, kletbám a mým krutým a bezohledným před-

kům, kteří byli ochotní udělat všechno pro to, aby v našem bíd-
ném světě zachovali střípek dobra.“

„A  tebe nenapadlo otevřít brány uprchlíkům, když přišla 
Amarantha?“ odsekla jsem a při zaznění toho jména jsem si div 
neodplivla.

„Když přišla Amarantha,“ odvětil a v očích se mu zablesklo, 
jak se málem přestal ovládat, „musel jsem velice rychle přijmout 
spoustu obtížných rozhodnutí.“

Zakoulela jsem očima a odvrátila se, abych si mohla pro-
hlédnout prudké zvlněné kopce a moře v dálce za nimi. „Před-
pokládám, že mi o nich nehodláš nic říct.“ Jenže jsem to potře-
bovala vědět. Jak dokázal zachránit tento mírumilovný krásný 
kout světa?

„Teď na tento rozhovor není správný čas.“
Dobrá. Tuhle větu už jsem na Jarním dvoře slyšela snad ti-

síckrát. Nestálo mi to za to, abych v sobě zkoušela najít sílu má-
mit z něj odpovědi.

Nebudu však sedět u sebe v pokoji. Nedovolím si truchlit, 
bloumat jako tělo bez duše, jen plakat a spát. Proto jsem se vy-
pravila ven, i když to pro mě byla muka a to město bylo tak 
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 velké… při Kotlíku, bylo ohromné. Kývla jsem směrem k do-
mům svažujícím se k řece. „Co je tu tedy tak úchvatné, že to 
stálo za to zachránit na úkor všech ostatních?“

Když jsem se k němu otočila, jeho modré oči byly nelítostné 
jako zimní moře vzdouvající se v dálce.

„Všechno,“ odpověděl.

Rhysand nepřeháněl.
Ve Velarisu bylo k vidění úplně všechno: čajovny s ladnými 

stolky a židlemi rozestavěnými před veselými výlohami. Musely 
být zahřívané nějakým kouzlem a všude seděly upovídané a ro-
zesmáté vznešené víly – a pár podivných krásných kouzelných 
bytostí. Nacházela se tu čtyři hlavní náměstí, která tu nazývali 
Paláci: dvě na této – jižní – straně řeky Sidry a dvě na severní.

Během hodin, které jsme strávili procházením po městě, jsem 
viděla jen dvě z nich. Velká náměstí z bílého kamene obklope-
ná sloupy, které podepíraly budovy zdobené vytesanými motivy 
a malbami. Ty se tyčily nad náměstími a v jejich krytých arká-
dách byly na úrovni ulice nejrůznější obchody.

Na prvním tržišti, kam jsme se vydali, nazvaném Palác nití 
a šperků, se prodávalo oblečení, boty, látky a kůže pro jejich vý-
robu a šperky – v nekonečných řadách třpytících se klenotnic-
tví. Já ale nic necítila při pohledu na nepochybně vzácné látky 
vlnící se v chladném vánku od řeky, které se leskly ve sluneč-
ních paprscích, na oblečení vystavené za širokými výklady ani 
na třpyt zlata, rubínů, smaragdů a perel na sametových poduš-
kách. Neodvážila jsem se pohlédnout na prst na levé ruce, na 
kterém chyběl kroužek.

Rhys zašel do pár klenotnictví. Prý hledal nějaký dárek pro 
přítelkyni. Já pokaždé raději zůstala venku schovaná ve stínech 
pod budovami Paláce. Pro dnešek mi stačilo jen se procházet. 
Někomu se představovat a snášet vyjevené pohledy, slzy nebo 
věčné posuzování… Kdybych měla něčemu z  toho zase čelit, 
bylo by nejlepší zalézt zpátky do postele a už z ní nikdy nevstat.
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Kolemjdoucí mi však nevěnovali víc než zběžný pohled, do-
konce i když jsem měla po boku Rhysanda. Třeba netušili, kdo 
to je. Možná zdejším obyvatelům nesešlo na tom, kdo se to mezi 
ně vydal.

Druhé tržiště, Palác kostí a soli, se nacházelo na jednom z dvo-
jice zrcadlově zbudovaných náměstí: jedno bylo na jedné straně 
řeky, druhé na protějším břehu – Palác kopyt a listů. Na obou bylo 
plno obchodníků, kteří prodávali maso, ovoce a zeleninu, hotová 
jídla, dobytek, sladkosti, koření… Tolik koření a známých i zapo-
menutých vůní z těch vzácných let, kdy jsem žila v pohodlí, které 
mi zajišťoval otec, jenž se mi tehdy zdál neporazitelný.

Rhysand kráčel několik kroků ode mě s rukama v kapsách 
a čas od času mi o nějakém místě pověděl pár informací. Po-
tvrdil mi, že spousta obchodů a domácností využívá k vytápění 
magii, obzvlášť oblíbené podniky pod širým nebem. Nijak víc 
jsem se na to nevyptávala.

Nikdo se mu nevyhýbal. Nikdo si o něm nešpital, neplival po 
něm, ani ho nehladil, jako to dělali pod Horou.

Místo toho se na něj lidé, kteří ho zahlédli, přátelsky široce 
usmívali. Někteří za ním zašli a podali mu ruku, aby ho přivítali 
doma. Rhys věděl, jak se každý z nich jmenuje, a i oni ho oslo-
vovali jménem.

S postupujícím odpolednem byl Rhys ovšem čím dál zamlk-
lejší. Zastavili jsme se na kraji čtvrti vymalované zářivými bar-
vami, která byla posazená na jednom z kopců, jenž se svažoval 
přímo k říčnímu břehu. Stačil mi jediný pohled na výlohu prv-
ního obchodu a podlomila se mi kolena.

Za pootevřenými dveřmi vyvedenými ve veselých barvách 
jsem uviděla obrazy, barvy, štětce a sošky.

Rhys poznamenal: „Velaris je proslulý svou čtvrtí umělců. 
Nachází se tu stovky galerií, obchodů s uměleckými potřebami, 
keramické dílny, zahrady sochařů a všechno, nač si vzpomeneš. 
Této čtvrti se říká Velarisská duha. Na kopci přímo na protějším 
břehu Sidry žijí další umělci – hudebníci, tanečníci, herci. Vi-
díš tu zlatou střechu, co se leskne poblíž vrcholku? To je  jedno 
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z hlavních divadel. Ve městě je pět předních scén, ale tato je 
nejslavnější. Pak je tu řada menších divadel a amfiteátr u útesů 
u moře…“ Odmlčel se, jako by si všiml, jak se pohledem vracím 
k uličce plné pestrobarevných budov před námi.

Po ulicích se procházely vznešené víly a nejrůznější nižší víly, 
s nimiž jsem se nikdy nepotkala a nevěděla jsem, jak se jim říká. 
Právě těch jsem si všímala víc než ostatních. Některé měly dlou-
hé končetiny, kůži bez chlupů a zářily, jako by pod jejich jak noc 
tmavou kůží svítil skrytý měsíc. Jiné byly pokryté duhovými šu-
pinami, které měnily barvu s každým elegantním krokem jejich 
nohou s plovacími blánami a drápy. Další byly graciézní stvoře-
ní s divokou spletí paroží, kopyty a pruhovanou srstí. Další by-
tosti chodily zahalené v tlustých kabátech, šálách a s rukavice-
mi, nebo se pohybovaly ulicemi oděné pouze ve svých šupinách 
a kožešinách, s odhalenými drápy a nijak se nad tím nepozasta-
vovaly. Stejně jako ostatní kolemjdoucí. Všichni byli zaujatí ob-
divováním krásy kolem, nakupováním, další byli pokrytí hlínou, 
prachem a… barvou.

Umělci. Nikdy jsem se nenazývala umělkyní, nikdy mě ne-
napadlo zacházet tak daleko nebo se nechat unášet velkolepými 
představami, ovšem…

Tam, kde jsem kdysi uchovávala barvu, světlo a linie, zbyla 
jen špinavá vězeňská cela. Zmohla jsem se jen na to, abych Rhy-
sovi sdělila: „Jsem unavená.“

Cítila jsem jeho pohled a bylo mi jedno, jestli svůj štít dr-
žím, nebo jsem ho odložila, takže mi může číst myšlenky. On 
však odpověděl: „Můžeme se sem vrátit jindy. Stejně už je sko-
ro čas na večeři.“

Opravdu. Slunce se sklánělo k místu, kde se řeka za kopci 
vlévala do moře, a barvilo město růžovými a zlatavými odstíny.

Neměla jsem chuť malovat ani tenhle výjev, přestože se lidé 
zastavovali a obdivovali nadcházející západ slunce – jako by si 
obyvatelé města a tohohle dvora mohli svobodně a v bezpečí 
vychutnávat podobné chvíle, kdykoli se jim zachtělo, a nikdy 
tomu nebylo jinak.
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Chtěla jsem se na ně rozkřiknout, popadnout uvolněnou 
dlažební kostku a rozbít nejbližší okno, uvolnit znovu moc, kte-
rá mi vřela pod kůží, a říct jim, ukázat jim, co na mně a zbytku 
světa Amarantha napáchala, zatímco obdivovali západy slunce, 
malovali a popíjeli čaj u řeky.

„Jen klid,“ zamumlal Rhys.
Spěšně jsem k němu otočila hlavu. Dýchala jsem trochu pře-

rývaně.
Na tváři měl znovu ten nečitelný výraz. „Moji lidé nenesou 

žádnou vinu.“
Můj vztek zmizel stejně rychle, jako se objevil, jako by  sklouzl 

z příčky na žebříku, po kterém ve mně vytrvale šplhal, a roztříš-
til se na ulici dlážděné bledými kameny.

Jistě – samozřejmě že byli nevinní. Jenže já neměla chuť 
o tom hlouběji přemýšlet. O ničem. „Jsem unavená,“ zopako-
vala jsem.

Svaly na hrdle se mu napnuly, pak však přikývl a otočil se 
k Duze zády. „Zítra večer si vyjdeme na procházku. Velaris je ve 
dne krásný, ale byl vybudován tak, aby nejvíc zapůsobil po se-
tmění.“

Nic jiného bych od Města hvězdného svitu ani nečekala, 
jenže mi znovu dělalo potíž to vyjádřit.

Ta večeře. S ním. V Domě větru. Musela jsem se soustře-
dit, abych ze sebe dostala: „Kdo všechno se té večeře zúčastní?“

Rhys mě vedl strmou uličkou a mě při každém kroku zabo-
lela stehna. To jsem tak odvykla pohybu? Že bych tolik zeslábla?

„Můj nejužší kruh,“ odpověděl. „Chtěl bych, abys je poznala, 
než se rozhodneš, jestli chceš na tomto místě zůstat. Pokud bys 
se mnou chtěla spolupracovat, znamená to spolupracovat také 
s nimi. S Mor ses už setkala, ale ti tři další…“

„Ti, co za tebou přišli odpoledne.“
Přikývl. „Cassian, Azriel a Amren.“
„Co jsou zač?“ Zmínil se o Illyrijcích, ovšem Amren – jíž pa-

třil ten ženský hlas, který jsem zachytila – neměla křídla. Aspoň 
ne taková, která bych zahlédla skrz matné sklo.
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„Členové mého kruhu mají různá postavení,“ vysvětlil neut-
rálním hlasem. „Amren je má pobočnice.“

Žena? Musel z mé tváře vyčíst překvapení, protože dodal: 
„Ano. A Mor je mou druhou pobočnicí. Jen blázen by si myslel, 
že illyrijští válečníci stojí v našem kruhu na vrcholu potravní-
ho řetězce.“ Takže kurážná, veselá Mor byla druhou pobočnicí 
vladaře Nočního dvora. Rhys pokračoval: „Až se s Amren se-
tkáš, pochopíš, o čem mluvím. Vypadá jako vznešená víla, jenže 
pod její kůží se skrývá něco jiného.“ Kývl na kolemjdoucí pár, 
který před ním sklonil hlavy v přátelském pozdravu. „Možná je 
starší než toto město, je ale marnivá a ráda shromažďuje tretky 
a majetek jako drak v jeskyni, takže se měj na pozoru. Obě jste 
výbušné, když se vás něco dotkne, a já nechci, abys dnes v noci 
zažila nějaké nepříjemné překvapení.“

Ve skrytu duše jsem nechtěla vědět, s jakým stvořením budu 
mít tu čest. „Takže když se do sebe pustíme a já jí strhnu náhr-
delník, usmaží mě zaživa a sní?“

Rhysand se uchechtl. „Ne. Amren by provedla něco dale-
ko, daleko horšího. Když se naposledy pohádala s Mor, změni-
ly mou oblíbenou chýši v horách v hromadu popela.“ Povytáhl 
obočí. „Pro tvou představu, jsem nejmocnější vladař v dějinách 
Prythianu, a Amren jsem se odvážil přerušit za uplynulé stole-
tí jen jednou.“

Nejmocnější vladař v dějinách Prythianu.
Za všechna ta nesčetná tisíciletí, co žili v Prythianu, to byl 

Rhys – Rhys s jeho úšklebky, sarkasmem a svůdnými pohledy.
A Amren byla ještě horší. Byla starší víc než pět tisíc let.
Čekala jsem, že se mě zmocní strach; čekala jsem, že na mě 

mé tělo začne křičet, ať najdu způsob, jak se té večeři vyhnout, 
ale necítila jsem nic. Možná by bylo milosrdenství skončit…

Náhle mou tvář uchopila široká ruka – dost něžně na to, aby 
to nebolelo, ale dost silně na to, abych se na něj podívala. „Ať 
tě to ani nenapadne. Nikdy,“ sykl Rhysand s očima planoucíma 
zlostí. „Ani na jediný zatracený okamžik.“

Pouto mezi námi se napnulo a pozůstatky mého duchov-



162

ního štítu se zhroutily. Na okamžik stejně jako tehdy pod Ho-
rou jsem přelétla ze svého těla do jeho – a spatřila jsem se jeho 
očima.

Nedošlo mi, jak vypadám.
Má tvář byla pohublá, lícní kosti z ní ostře vystupovaly, mod-

rošedé oči jsem měla bez života a pod nimi byly tmavé stíny. 
Plné rty, jejichž tvar jsem zdědila po otci, byly bledé a nad lím-
cem tlustého vlněného svetru se rýsovaly klíční kosti. Vypadala 
jsem, jako by… jako by mě zlost, zármutek a zoufalství sžíraly 
zaživa. Jako kdybych zase umírala hladem. Ne proto, že se mi 
nedostávalo jídla, ale… ale radosti a života.

Náhle jsem se ocitla zpět ve vlastním těle a zuřivě jsem se na 
něj obořila: „To měla být nějaká lest?“

Jeho hlas zněl nakřáple, když spustil ruku z mé tváře. „Ne.“ 
Naklonil hlavu na stranu. „Jak se ti podařilo proniknout mým 
štítem?“

Netušila jsem, o čem to mluví. Nic jsem neudělala. Bylo to 
jen takové… uklouznutí. Nechtěla jsem se o tom bavit, ne tady 
a ne s ním. Zlostně jsem vykročila vpřed a moje zpropadeně 
hubené a nanicovaté nohy mě s každým krokem do prudkého 
kopce pálily.

Rhysand mě chytil za loket, opět s tou opatrnou něhou,  ovšem 
s dostatečnou silou, takže mě přiměl zastavit. „Komu dalšímu jsi 
takto nedopatřením vklouzla do mysli?“

Lucienovi…
„Lucienovi?“ Krátce se zasmál. „To musel být pěkně mizer-

ný zážitek.“
Z hrdla se mi vydralo tiché zavrčení. „Nelez mi do hlavy.“
„Spustila jsi štít,“ připomenul mi a já štít rychle znovu po-

zvedla. „To už jsi na mě rovnou mohla křičet jeho jméno.“ Zno-
vu zahloubaně naklonil hlavu. „Možná to, že máš mou moc…“ 
Kousl se do spodního rtu a pak se ironicky zasmál. „Jistě, to by 
dávalo smysl, kdyby ta moc pocházela ode mě – kdyby si mě 
můj vlastní štít někdy zmýlil s tebou a nechal tě proniknout mi 
do hlavy. Pozoruhodné.“
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Měla jsem sto chutí plivnout mu na boty. „Vezmi si svou moc 
zpátky. Já o ni nestojím.“

Prohnaně se na mě usmál. „Takto to nefunguje. Moc je spja-
tá s tvým životem. Jediný způsob, jak ji získat zpět, je zabít tě, 
a vzhledem k tomu, že se mi tvá společnost zamlouvá, tuto na-
bídku s díky odmítám.“ Ušli jsme několik kroků, než promlu-
vil znovu: „Musíš se mít na pozoru a nespouštět duchovní štíty. 
Zvlášť po tom, co jsi viděla Velaris. Jestli se někdy vydáš za jeho 
hranice, za hranice mého území a někdo ti pronikne do mys-
li a spatří toto místo…“ Na čelisti se mu zachvěl sval. „Říká se 
nám daemati – těm z nás, kdo mohou vstoupit do mysli druhých 
bytostí, jako bychom přecházeli z jedné místnosti do druhé. Vy-
skytujeme se jen vzácně a tato schopnost se objevuje podle přání 
Matky. Je nás však na světě dost na to, aby se řada lidí – zejména 
těch, kteří zastávají významné pozice – důkladně cvičila v obra-
ně proti našim dovednostem. Kdyby ses někdy setkala s daema-
tim a neměla přitom v mysli přichystaný štít, vzal by si od tebe 
všechno, co by chtěl, Feyre. Mocnější daemati by z tebe mohl 
udělat otroka zbaveného vlastní vůle, přiměl by tě vykonat, coko-
li by ti poručil, a ty bys to nikdy nezjistila. Mé území zůstává pro 
nezasvěcené značnou záhadou, takže by na tebe pohlíželi mimo 
jiné jako na nanejvýš zajímavý zdroj informací.“

Daemati. Takže jsem teď byla jednou z nich, když jsem do-
kázala takové věci? Další zatracený titul, který si budou ostatní 
šeptat, když budu procházet kolem.

„Hádám, že při případné válce s Hybernem by králova voj-
ska netušila, že by tu měla zaútočit?“ Mávla jsem rukou k městu 
kolem nás. „Takže tvoji zhýčkaní lidé… ti, kteří neumí používat 
duchovní štíty… budou pod tvou ochranou a nebudou muset 
bojovat, zatímco my ostatní budeme prolévat krev?“

Nečekala jsem na jeho odpověď a jen jsem přidala do kro-
ku. Byla to rána pod pás a dost dětinská, jenže… Ve svém nitru, 
v hloubi duše jsem připomínala moře na obzoru, které burácelo 
v nekonečných vlnách, bičované vichry, které smetly jakoukoli 
představu o tom, kde by mohla být hladina.
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Rhys se po zbytek cesty zpět k jeho domu držel krok za mnou.
Jakýsi hlásek mi našeptával, že jsem přežila Amaranthu, pře-

žila jsem Tamlina a dokážu přežít i přechod do tohohle podiv-
ného nového těla. Avšak ta hluboká chladná rána v mé hrudi… 
nebyla jsem si jistá, jestli ji přežiju.

Dokonce i v letech, kdy mě od smrti hladem dělil jeden nuz-
ný týden, byla tato malá část mé duše plná barev a světla. Mož-
ná ji to, že jsem se stala vílou, zlomilo. Možná ji zlomila Ama-
rantha.

Nebo jsem ji zlomila já sama, když jsem vbodla dýku do srd-
cí dvou nevinných víl a jejich teplá krev mi zalila ruce.

„V žádném případě,“ prohlásila jsem v malé zahrádce na stře-
še domu. Ruce jsem měla schované hluboko v kapsách kabátu, 
abych je udržela v teple navzdory štiplavému nočnímu chladu. 
Bylo tu dost místa pro několik keřů v květináčích a kruhový stůl 
se dvěma židlemi – a pro mě a Rhysanda.

Kolem nás zářilo město a samy hvězdy jako by se snesly níž 
v  pulzující záři rubínů, ametystů a perel. Úplněk nad našimi 
hlavami dodal mramorovým budovám a mostům zvláštní záři, 
jako by byly osvětlené zevnitř. Slyšela jsem hudbu, housle a ti-
ché bubnování, a na obou březích Sidry se pohupovala zlatá 
světla nad říčními promenádami lemovanými kavárnami a ob-
chody, které byly otevřené i večer a už byly plné zákazníků.

Život – kolem to vřelo životem. Skoro jako bych na jazyku 
cítila jeho mravenčení.

Rhysand oblečený v černém oděvu zdobeném stříbrnou vý-
šivkou zkřížil ruce na hrudi a  jeho obrovská křídla zašustila, 
když jsem řekla: „Ne.“

„Dům větru chrání kouzla, která zabraňují tomu, aby se do 
něj přenesl někdo zvenčí. To stejné platí pro tento dům. Proti 
této magii nezmůžou nic ani vladaři. Neptej se mě, proč tomu 
tak je ani čí to byl nápad. Můžeš tam tedy vystoupat deset tisíc 
schodů, do čehož se mi vážně dvakrát nechce, Feyre, nebo tam 
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zaletět.“ Měsíční paprsky osvětlovaly spáry na vrcholu jeho kří-
del. Počastoval mě ležérním úsměvem, který jsem neviděla celé 
odpoledne. „Slibuji, že tě nepustím.“

Zachmuřeně jsem se podívala na šaty barvy půlnoční modře, 
které jsem si vybrala – ušité z těžké, nákladné látky, s dlouhý-
mi rukávy a hlubokým výstřihem ve tvaru V, který by mě sot-
va ochránil před chladem. Zvažovala jsem, jestli si nemám vzít 
svetr a teplé kalhoty, ale nakonec jsem dala kráse přednost před 
pohodlím. Už teď jsem toho litovala, i když jsem přes sebe pře-
hodila kabát. Pokud ovšem byl Rhysandův nejužší kruh jen tro-
chu podobný Tamlinovu dvoru, bylo by lepší vzít si společen-
ský úbor. Znepokojeně jsem si změřila cíp noční oblohy mezi 
střechou a horským sídlem. „Vítr ze mě ty šaty vmžiku strhne.“

Rhysand mi teď s tím svým úsměvem připomínal prohna-
ného kocoura.

„Půjdu po schodech,“ ucedila jsem a vztek mi přišel jako ví-
taná změna po hodinách netečnosti. Zamířila jsem ke dveřím 
na konci střechy.

Rhys však napřáhl křídlo a zatarasil mi jím cestu.
Blána, která ho potahovala, byla hladká a hrály na ní slabé 

duhové odlesky. Ustoupila jsem dozadu.
„Nuala nad mým účesem strávila hodinu.“
Přeháněla jsem, ale Nuala se opravdu činila, zatímco jsem 

před ní seděla v odevzdaném tichu a nechala jsem ji, ať zkrotí 
konečky kudrlinek a vyčeše mi část vlasů do týlu, kde prameny 
upevnila hezkými ozdobnými sponami. Možná kdybych dnes 
večer zůstala v domě, mlčky a o samotě… možná by to bylo lepší 
než předstoupit před ty lidi. Než s nimi mluvit.

Rhysovo křídlo mě ovinulo a přivedlo mě k němu blíž, až 
jsem málem cítila teplo sálající z jeho silného těla. „Slibuji, že 
nedopustím, aby ti vítr zničil účes.“ Zvedl ruku, jako by mě 
chtěl zatahat za jeden z volných pramenů, ale zase ji spustil.

„Pokud se mám rozhodnout, jestli s tebou – a s tvým nejuž-
ším kruhem – chci spolupracovat v boji proti Hybernu, nemů-
žeme se prostě sejít tady?“
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„Všichni už jsou nahoře. A kromě toho je v Domě větru dost 
místa, takže nebudu mít chuť shodit je všechny dolů z hory.“

Polkla jsem. Na vrcholu prostřední hory za námi zářily zvl-
něné řady světel, jako kdyby si hora nasadila zlatou korunu. 
A mě od té světelné koruny dělila dlouhá propast nočního nebe. 
„Chceš říct,“ řekla jsem, protože už mi žádná jiná zbraň nezbý-
vala, „že tenhle dům je příliš malý a oni jsou moc velké osobnosti 
a ty máš strach, že bych se mohla zase přestat  ovládat.“

Jeho křídlo mě přitáhlo blíž, až jsem na rameni ucítila jeho 
teplý dech, když odpověděl: „A když ano?“

„Nejsem nějaká polámaná panenka.“ I když dnešní odpo-
ledne, náš rozhovor a to, co jsem spatřila jeho očima, svědčily 
o opaku. Nechala jsem se přimět k dalšímu kroku.

„Já vím, že nejsi. To ovšem neznamená, že tě předhodím 
 vlkům. Pokud jsi to myslela vážně, když jsi řekla, že se mnou 
chceš spolupracovat, abychom zabránili Hybernu vpadnout na 
náš ostrov a udrželi zeď netknutou, chci, aby ses nejdřív sezná-
mila s mými přáteli. Sama se rozhodneš, jestli bys něco tako-
vého zvládla. A chci, aby to setkání proběhlo podle mého, ne ve 
chvíli, kdy je napadne mi znovu vtrhnout do domu.“

„Nevěděla jsem, že máš přátele.“ Ano – zlost, příkrost… 
Byly to dobré pocity. Lepší než nic necítit.

Chladně se usmál. „Neptala ses na to.“
Už byl dost blízko. Objal mě jednou rukou kolem pasu 

a jeho křídla mě zahalila. Zůstala jsem jako přimrazená. Klec.
Křídla se odtáhla.
Jeho ruka mě ale sevřela pevněji. Chystal se se mnou vzlét-

nout. Matko, ochraňuj mě.
„Dnes večer stačí říct slovo a vrátíme se, aniž by ses musela 

nějak ospravedlňovat. A jestli nebudeš mít žaludek, abys se mnou 
nebo s nimi spolupracovala, také nebude zapotřebí žádné ospra-
vedlnění. Najdeme způsob, jak tu budeš moct žít a cítit se napl-
něná bez ohledu na mé potřeby. Rozhodnutí je na tobě, Feyre.“

Zaváhala jsem, jestli jeho nabídku nevyužiju hned. Mohla 
bych trvat na tom, že zůstanu. Ale k čemu by to bylo? Abych se 
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vyspala? Abych se vyhnula setkání, kterého bych se rozhodně 
měla zúčastnit, než se rozhodnu, jak naložím se svou budouc-
ností? A poletím…

Prohlédla jsem si jeho křídla a paži, která mě držela kolem 
pasu. „Prosím tě, nepouštěj mě. A prosím ne…“

V tu ránu jsme vystřelili na oblohu, rychlí jako létavice.
Než doznělo moje vyjeknutí, město se rozprostřelo pod námi. 

Rhys mě jednou rukou uchopil pod koleny a druhou mi obe-
mknul záda a žebra a za tlukotu křídel jsme stoupali výš a výš 
do hvězdami poseté noci, řeky tmy a zpěvu větru.

Světla města se rychle vzdalovala, až se Velaris změnil ve zvl-
něnou sametovou přikrývku posypanou drahokamy a naše špi-
čaté uši už neslyšely jeho hudbu. Vzduch byl studený, do tváře 
se mi však opíral jen slabý vánek, když jsme se s neuvěřitelnou 
přesností nesli k Domu větru.

Rhysovo pevné, hřejivé tělo se mě dotýkalo jako zosobněná 
přírodní síla stvořená a zdokonalená právě pro tento let. Do-
konce i jeho vůně mi připomínala vítr – déšť, sůl a závan citru-
sů, který jsem nedokázala dost dobře pojmenovat.

Zatočili jsme do stoupavého proudu, který nás zvedl tak 
prudce, že jsem se instinktivně chytila Rhysovy černé haleny 
a žaludek se mi sevřel. Zamračila jsem se, když mě jeho tichý 
smích polechtal na uchu. „Myslel jsem si, že budeš křičet víc. 
Asi se dost nesnažím.“

„Neopovažuj se,“ zasyčela jsem a upřela jsem pohled na blížící 
se diadém světel ve věkovité stěně hor.

Jak nám obloha kroužila nad hlavou a dole se míhala světla, 
nebe i země se staly zrcadlovými odrazy a najednou jsme pluli 
mořem hvězd. Tlak, který mi svíral hruď, nepatrně polevil.

„Když jsem byl chlapec,“ řekl mi Rhys do ucha, „potají jsem 
z Domu větru utíkal. Stačilo vyskočit z okna a mohl jsem le-
tět dál a dál celou noc. Kroužil jsem kolem města, řeky a moře. 
A občas to dělám i teď.“

„Tvoji rodiče museli být radostí bez sebe.“
„Můj otec se o tom nikdy nedozvěděl a má matka…“  Ztichl. 
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„Byla to Illyrijka. Někdy, když mě v noci přistihla, že jsem vy-
skočil oknem ven, pořádně mi vyhubovala… a pak vyskočila také 
a létala se mnou až do úsvitu.“

„To od ní bylo milé,“ připustila jsem.
„Byla milá,“ hlesl a ta dvě slova mi o jeho minulosti prozra-

dila dost na to, abych dál nevyzvídala.
Stačil jediný obrat, abychom se vznesli výš, až jsme se ocitli 

přímo před širokým balkonem zalitým světlem zlatých luceren. 
Na jeho konci byly v červeném svahu hory zabudované skleněné 
dveře, které se otevíraly do velké, ale překvapivě neformální jí-
delny vytesané ve skále a zdobené tmavým dřevem. Všimla jsem 
si, že židle jsou upravené tak, aby na nich mohla sedět okřídle-
ná stvoření.

Rhys přistál stejně hladce, jako vzlétl, přesto mě dál držel 
kolem ramen, když jsem při dopadu poklesla v kolenou. Setřásla 
jsem jeho paži a otočila se k městu za námi.

Strávila jsem dost času usazená ve větvích stromů, takže jsem 
prvotní strach z výšek překonala už dávno, jenže Velaris byl ne-
skutečně rozlehlý a  co hůř… ta nekonečná temná plocha za 
ním – moře. Možná jsem stále byla hloupá lidská holka, když 
jsem se tak cítila, ale neuvědomila jsem si, jak je svět veliký. Jak 
veliký musel být Prythian, když dokázali tak obrovské město 
ukrýt před Amaranthou a ostatními dvory.

Rhysand stál bez hnutí vedle mě. Až po chvíli mě vybídl: 
„Ven s tím.“

Zvedla jsem obočí.
„Pověz mi, co se ti honí hlavou. Jen jednu myšlenku a já ti na 

oplátku taky jednu prozradím.“
Zavrtěla jsem hlavou a otočila jsem se zpátky k městu.
Rhys ovšem promluvil znovu: „Myslím na to, že jsem strávil 

padesát let uvězněný pod Horou a někdy se mi o tom místě zdá, 
ale nikdy bych nečekal, že ho znovu uvidím. Myslím na to, jak 
si přeji, abych ji zabil já. Myslím na to, že jestli vypukne válka, 
potrvá dlouhý čas, než znovu zažiji takovouto noc.“

S očekáváním se na mě zahleděl.
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Nenamáhala jsem se znovu se ptát, jak se mu podařilo to 
místo před Amaranthou ukrýt, ne když by mi na to nejspíš od-
mítl odpovědět. Místo toho jsem se zeptala: „Myslíš, že válka 
vypukne tak brzo?“

„Ta výzva se netýkala otázek. Řekl jsem ti tři věci. Pověz mi 
aspoň jednu.“

Zahleděla jsem se na svět prostírající se dole, na město a ne-
klidné moře, do suché zimní noci.

Možná za to mohl nějaký střípek odvahy, nebo má bezhla-
vost, nebo to, že jsem stála vysoko nad tím vším a nemohl mě tu 
zaslechnout nikdo kromě Rhyse. Zkrátka jsem mu odpověděla: 
„Myslím si, že jsem musela být zamilovaný blázen, když jsem 
dovolila, aby mi ukázali jen zlomek Jarního dvora. Myslím si, že 
mi nedovolili spatřit velkou část území a nikdy se o ní nezmíni-
li. Možná jsem měla žít navěky v nevědomosti jako jejich osob-
ní mazlíček. Myslím si…“ Slova mi vázla v krku. Zavrtěla jsem 
hlavou, jako bych z ní dokázala vyhnat všechno, co zůstávalo ne-
vyřčené. Přesto jsem je ze sebe dostala: „Myslím si, že jsem byla 
osamělý člověk, který ztratil naději, a možná jsem se zamilovala 
do první věci, která mi projevila trochu laskavosti a poskytla mi 
pocit bezpečí. Taky si myslím, že on to pochopil – třeba nevě-
domky, ale možná pro někoho chtěl být takovou osobou. Té dív-
ce, kterou jsem bývala, to možná vyhovovalo. Jenomže co když 
to nevyhovuje člověku – bytosti, kterou jsem se stala.“

Bylo to venku.
Slova plná nenávisti, sobectví a nevděku. Po tom všem, co 

Tamlin udělal.
Vzpomínka na jeho jméno ve mně cosi hlasitě rozezněla. 

Ještě včera odpoledne jsem byla v jeho domě. Ne, nebudu na to 
myslet. Ještě ne.

„To bylo pět věcí. Zdá se, že ti dlužím dvě své myšlenky,“ po-
znamenal Rhysand. Potom se ohlédl za nás. „Ale na to je čas.“

Protože ve dveřích stáli dva okřídlení muži, které jsem sly-
šela ráno.

A zubili se od ucha k uchu.
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Rhys zamířil ke dvojici ve dveřích jídelny a já se musela rozhod-
nout, jestli tu zůstanu, nebo se k nim připojím.

Slíbil, že stačí jedno slovo, a odejdeme.
Oba muži byli vysocí. Křídla měli přitisknutá k silným sval-

natým tělům zakrytým tmavě koženými pláty, které mi připo-
mínaly oprýskané šupiny nestvůrného hada. Podél páteře měli 
zavěšené totožné meče, jež byly krásné ve své jednoduchosti. 
Třeba jsem se nakonec nemusela oblékat do nádherných šatů.

Ten, který byl o něco vyšší a stál s tváří skrytou ve stínu, se 
tiše zasmál a řekl: „Žádný strach, Feyre. My nekoušeme. Pokud 
nás o to sama nepožádáš.“

Pocítila jsem překvapivé mravenčení, které mě přimělo vy-
kročit k nim.

Rhys si strčil ruce do kapes. „Podle toho, co se ke mně do-
neslo, Cassiane, tuto tvou nabídku každá odmítla.“

Druhý muž si pobaveně odfrkl a na obličeje obou dopadlo 
světlo, když se otočili k nazlátlé záři sálající z  jídelny. Musela 
jsem upřímně přiznat, že nevím, proč Cassian se svou nabídkou 
neměl úspěch. Pokud Rhysandova matka byla také Illyrijka, pak 
se tento lid těšil nepřirozené kráse.

Stejně jako jejich vladař měli i tito muži – válečníci – tmavé 
vlasy a snědou kůži. Na rozdíl od Rhyse však na mě upírali oříš-
kové oči, když jsem konečně přišla blíž – k Domu větru, který 
mě čekal za nimi.

Tím ovšem podoba těch tří končila.



171

Cassian si prohlédl Rhyse od hlavy po špičky bot a dlouhé 
černé vlasy mu přitom sjely po ramenou. „Že ses dnes ale na-
strojil, bratře. A ještě jsi donutil chudáka Feyre, aby se taky vy-
šňořila.“ Mrkl na mě. Jeho tvář měla drsné rysy, jako by byl stvo-
řený z větru, země a plamene a všechna tahle rozmařilost byla 
podle něj jen na obtíž.

Zato druhý z mužů měl v sobě víc klasické krásy. Dokon-
ce i  světlo jako by se stranilo elegantních rysů jeho obličeje. 
A z dobrého důvodu. Byl krásný, ale působil jako vtělená hádan-
ka. Na něj si budu muset dávat pozor – byl pomyslnou dýkou 
v temnotě, což jen potvrzoval lovecký nůž s obsidiánovým jíl-
cem, který měl připevněný na stehně a na jehož tmavém pouz-
dru byly vyryté stříbrné runy, které jsem nikdy v životě neviděla.

Rhys mi ho představil: „Toto je Azriel, velitel mých zvědů.“ 
To mě nepřekvapovalo. Jakýsi utajený instinkt mě přiměl ově-
řit si, jestli můj duchovní štít zůstal skutečně nedotčený. Pro 
všechny případy.

„Vítej,“ pozdravil mě Azriel nestrojeně tichým, skoro bez-
výrazným hlasem, když mi podal krutě zjizvenou ruku. Její tvar 
byl obyčejný, zato jeho kůže… Vypadala, jako by ji cosi ohnulo, 
rozmazalo a zvlnilo. Spáleniny. Musely být úděsné, když je ani 
jeho nesmrtelná krev nedokázala uzdravit.

Z velké části je překrývaly kožené pláty jeho lehké zbroje 
připevněné smyčkou k prostředníku. Ne aby je zakryl, jak jsem 
pochopila, když jeho ruka protnula chladný noční vzduch mezi 
námi. Ne, náloketník měl udržet na místě velký kobaltově mod-
rý kámen, který zdobil jeho zadní část a v jehož hlubinách jsem 
se ztrácela. Na levé ruce měl stejný kámen. Cassianovy rukavice 
zase zdobila dvojice rudých drahokamů, které svou barvou při-
pomínaly dřímající srdce plamene.

Uchopila jsem Azrielovu ruku a  jeho drsné prsty sevřely 
moje. Jeho kůže byla stejně chladná jako jeho výraz.

Zaujalo mě však slovo, které Cassian před chvilkou vyslovil. 
Pustila jsem Azrielovu ruku a snažila se přitom nedat najevo 
úlevu, že se mohu vrátit po bok Rhyse. „Vy jste bratři?“ zeptala 
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jsem se. Illyrijci si byli podobní, ale jen jako lidé, kteří pocházejí 
ze stejného místa.

„Jsme bratři v  tom smyslu, v  jakém jsou svým způsobem 
všichni levobočci,“ vysvětlil mi Rhysand.

Nikdy by mě nenapadlo dívat se na to takhle. „A co děláš 
ty?“ zeptala jsem se váhavě Cassiana.

Ten pokrčil rameny a složil křídla těsněji k tělu. „Já velím 
Rhysovým vojskům.“

Jako by taková pozice byla něco, nad čím se dá mávnout ru-
kou. Vojska. Rhys měl vojska. Nejistě jsem přešlápla. Cassianovy 
oříškové oči sledovaly můj pohyb. Protáhl koutek úst a já si váž-
ně myslela, že mi sdělí svůj odborný názor na to, že když se tak 
vrtím, nemůžu zaujmout pevný postoj vůči protivníkovi, vtom 
však Azriel podotkl: „Cassian dokáže neomylně každého vyto-
čit. Zvlášť pokud jde o naše přátele, takže ti jako Rhysandově 
přítelkyni přeji hodně štěstí.“

Byla jsem Rhysandova přítelkyně – ne zachránkyně jejich 
země, vražedkyně nebo kříženec člověka a víly. Třeba o tom ne-
věděli.

Cassian ale do svého takzvaného bratra levobočka šťouchl, 
ať ustoupí z cesty, a Azriel zlehka mávl křídly, aby neztratil rov-
nováhu. „Jak jsi u všech pekel zvládla v Middengardově brlo-
hu vytvořit žebřík z kostí, když to vypadá, že by tobě samotné 
mohly každým okamžikem popraskat všechny kosti v těle?“

No, tak tím se to vyjasnilo. Spolu s otázkou, jestli byl také 
pod Horou. Jenže kde jinde by byl? To byla další záhada. Tře-
ba žil tady spolu s ostatními lidmi. V bezpečí a jako v bavlnce.

Zadívala jsem se Cassianovi do očí. Už jen proto, že kdy-
by mě musel hájit Rhysand, snad by se to na mně ještě o něco 
víc podepsalo. Možná se jim bude zdát, že jsem jedovatá zmije, 
a možná mě těšilo jí být, ale odpověděla jsem: „Jak jsi u všech 
pekel dokázal ty tak dlouho přežít, aniž by tě někdo zabil?“

Cassian zaklonil hlavu a dal se do smíchu. Jeho bujarý ha-
lasný hlas se odrážel od narudlých kamenů kolem. Azriel sou-
hlasně povytáhl obočí a přitom se zdálo, že se stíny shlukly blíž 
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k němu. Jako by byl temným úlem, odkud vylétly a teď se vrá-
tily zpět.

Přemohla jsem zachvění a otočila se k Rhysovi s tím, že mi 
snad vysvětlí tajuplné umění velitele zvědů.

Rhys na sobě nedal nic znát, avšak v očích měl ostraži-
tý výraz. Odhadoval mě. Málem jsem se na něj obořila, ať 
mi sakra řekne, na co to kouká, když vtom na balkon zlehka 
vkročila Mor se slovy: „Když tu Cassian tak vyje, doufám, že 
to znamená, že mu Feyre řekla, ať drží tu svou nevycválanou 
klapačku.“

Oba Illyrijci se k ní obrátili a Cassian se přitom mírně roz-
kročil v bojovém postoji, který jsem příliš dobře znala.

Skoro to stačilo k  tomu, abych si přestala všímat Azriela, 
když se stíny kolem něj projasnily a jeho oči sklouzly po Moři-
ně těle zahaleném ve vzdušných šatech z rudého šifonu, který 
podtrhovaly zlaté lemy rukávů. Rozpuštěné vlasy měla stažené 
dozadu a zachycené hřebínky ve tvaru zlatých lístků.

Kolem Azrielova ucha se stočil stínový úponek. Azriel na mě 
vrhl pohled a já nasadila nicneříkající nevinný výraz.

„Nechápu, jak mohu zapomínat na to, že jste příbuzní,“ sdě-
lil Cassian Mor a kývl k Rhysovi, který protočil panenky. „Vy 
dva a vaše posedlost oblečením.“

Mor mu vysekla posměšnou poklonu. Já se ovšem při pohle-
du na její nádherné šaty div nerozplynula úlevou. Teď se aspoň 
nebude zdát, že jsem to s večerním úborem přehnala.

„Chtěla jsem na Feyre udělat dojem, zato ty ses nenamáhal 
ani učesat.“

„Na rozdíl od někoho,“ bránil se Cassian a dokázal tím, že 
mé podezření ohledně toho, že zaujal bojové postavení, bylo 
správné, „mám na starosti důležitější věci než hodiny prosedět 
před zrcadlem.“

„Jistě,“ pronesla Mor a přehodila si dlouhé vlasy přes rame-
no, „protože naparovat se po celém Velarisu…“

„Nejsme tu sami,“ připomněl jim Azriel tiše a znovu lehce 
roztáhl křídla, aby ty dva odvedl otevřenými dveřmi balkonu 
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do jídelny. Připadalo mi, že v jejich stopách zůstávají pramín-
ky temnoty.

Mor se vyhnula Azrielovu křídlu a poklepala ho po rameni. 
„Klid, Azi, dnes nebudou žádné hádky. Slíbili jsme to Rhysovi.“

Číhající stíny zcela zmizely, když Azriel mírně sklonil hlavu 
a vlasy tmavé jako noc mu sklouzly do tváře, jako by ho skrývaly 
před tím neoblomným krásným úsměvem.

Mor nedala nijak najevo, že by si toho všimla, a kývla na 
mě prstem. „Pojď, posadíme se spolu, zatímco budou popíjet.“ 
Měla jsem v sobě dost důstojnosti, abych se neohlédla na  Rhyse, 
jestli to je bezpečné. Poslechla jsem Mor a připojila se k ní, za-
tímco se dvojice Illyrijců stáhla a následovala nás pár kroků za 
 Rhysandem.

„Pokud ovšem nechceš raději pít,“ navrhla Mor, když jsme 
vešly do tepla jídelny z rudého kamene. „Chtěla bych tě mít ale 
chvíli pro sebe, než si tě zabere Amren.“

Šelestící vítr otevřel vnitřní dveře jídelny a já za nimi uviděla 
potemnělé šarlatové chodby vyhloubené v hoře.

Možná část mé duše zůstala lidská, neboť přestože ta drobná, 
křehká žena vypadala jako vznešená víla… Rhysand mě ohledně 
ní varoval a instinkty mě nutily dát se na útěk. Skrýt se.

Byla o několik palců menší než já. Lesklé, rovné černé vlasy 
měla zastřižené po bradu a na tváři – hezké, skoro obyčejné – 
měla znuděný, až trochu podrážděný výraz. Ovšem její oči…

Její stříbrné oči se nepodobaly žádným, které jsem kdy vi-
děla, a umožňovaly zahlédnout stvoření, o němž jsem hluboko 
v srdci tušila, že není z rodu vznešených víl. Nebo se v něm ne-
zrodilo.

Stříbro v Amreniných očích vířilo jako kouř pod sklem.
Byla oblečená v kalhotách a košili podobných těm, které 

jsem nosila v tom druhém horském paláci. Obojí bylo v odstí-
nu cínu a bouřkových oblaků. Uši, prsty i zápěstí jí zdobily bílé, 
šedé a černé perly. Dokonce i vladař po mém boku jako by byl 
pouhým mihotavým stínem v porovnání s mocí, která pulzova-
la jejím tělem.
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Mor zasténala, svezla se do křesla poblíž konce stolu a na-
lila si sklenku vína. Cassian se posadil naproti ní a natáhl prs-
ty k lahvi vína, ovšem Rhysand s Azrielem tam jen stáli a dívali 
se – nebo možná na mě dohlíželi –, když žena přišla blíž a za-
stavila se tři stopy přede mnou.

„Jen potvrzuješ svůj vynikající vkus, vladaři. Děkuji ti.“ Její 
hlas zněl tiše, byl však naostřený víc než jakákoli zbraň, kterou 
jsem kdy spatřila. Její malé štíhlé prsty pohladily krásnou brož 
ze stříbra a perel, kterou měla připnutou nad pravým ňadrem.

Tak pro ni nakupoval šperky. Šperky, které jsem se nikdy a za 
žádných okolností neměla pokusit ukrást.

Odhadovala jsem Rhyse a Amren pohledem, jako bych do-
kázala vyčíst, jaké pouto je k sobě váže, ale Rhysand mávl rukou 
a sklonil hlavu. „Sluší ti, Amren.“

„Mně sluší všechno,“ odvětila a  znovu upřela své  děsivé 
podmanivé oči do mých. Jako by v nich ukrývala zkrocené 
blesky.

Přistoupila o krok blíž, lehce nasála vzduch, a i když jsem ji 
o stopu převyšovala, nikdy jsem si nepřipadala tolik pokorná. 
Zvedla jsem však hlavu. Netušila jsem proč, ale udělala jsem to.

Amren prohodila: „Takže teď jsme dvě.“
Svraštila jsem obočí.
Amreniny rty připomínaly rudou ránu. „Narodily jsme se 

jako něco jiného a teď jsme uvězněné v nových, cizích tělech.“
Bylo mi jasné, že vážně nechci vědět, čím byla dřív.
Amren mě kývnutím vyzvala, ať se posadím na prázdnou 

židli vedle Mor, a  její vlasy se přitom zavlnily jako roztavená 
noc. Sama si zabrala židli naproti mně a Azriel usedl vedle ní. 
Rhys zaujal místo naproti němu – po mé pravici.

Místo v čele stolu zůstalo prázdné.
„Ačkoli je tu ještě třetí,“ řekla Amren s pohledem upřeným 

na Rhysanda. „Mám však za to, že se ti Miryam neozvala už ně-
kolik staletí. Zajímavé.“

Cassian protočil panenky. „Mluv prosím k věci, Amren. Mám 
hlad.“
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Mor zaskočilo víno a Amren spočinula zrakem na váleční-
kovi po své pravici. Azriel nalevo od ní ty dva pozoroval jako 
ostříž. „Že by ti teď nikdo nezahříval lůžko, Cassiane? Musí být 
nesmírně těžké být Illyrijcem a nemít v hlavě kloudnou myšlen-
ku kromě těch, co jsou zaujaté tvým oblíbeným údem.“

„Víš, že s tebou vždycky rád skočím do peřin, Amren,“ pro-
hodil Cassian, který se nedal nijak rozhodit těma stříbřitýma 
očima a mocí, jež tryskala z každého póru jejího těla. „Vím, jak 
máš v oblibě Illyrijce…“

„Podle toho, co se ke mně doneslo, se Miryam,“ ozval se 
Rhysand, když Amren na tváři zahrál zmijí úsměv, „a Drakono-
vi vede dobře. A co přesně považuješ za zajímavé?“

Amren zamyšleně naklonila hlavu a zkoumavě se na mě za-
hleděla. Snažila jsem se neodsednout si. „Až dosud byl člověk 
přetvořen v nesmrtelnou vílu jen jednou. Je zajímavé, že k tomu 
došlo znovu, právě když se všichni dávní hráči vrátili na scénu. 
Miryam byl ovšem darován dlouhý život, ne nové tělo. A  ty, 
děvče…“ Opět začichala a já si nikdy nepřipadala tolik obna-
žená. Amreniny oči překvapeně zaplály a Rhys přikývl. Nepta-
la jsem se, co to mělo znamenat. Už jsem byla hrozně unavená 
z toho, jak mě neustále někdo posuzuje a hodnotí. „Tvá krev, žíly 
i kosti byly stvořeny. Tvá smrtelná duše dlí v nesmrtelném těle.“

„Mám hlad,“ ozvala se Mor a šťouchla mě stehnem. Lusk-
la prsty a objevily se talíře vrchovatě naložené pečenými kuřa-
ty, zeleninou a chlebem. Jednoduchá a přitom elegantní veče-
ře. Vůbec ne formální. Třeba by tu svetr a kalhoty byly celkem 
na místě. „Amren a Rhys dovedou mluvit celou noc a nudit nás 
k smrti, takže na ně s jídlem nečekej.“ Uchopila vidličku a vy-
čítavě mlaskla. „Navrhla jsem Rhysovi, že bych tě mohla pozvat 
na večeři, na které bychom byly jen ty a já, jenže on řekl, že bys 
to odmítla. Ale pověz mi upřímně, trávila bys raději čas s těmi 
starými suchary, nebo se mnou?“

„Na někoho, kdo je stejně starý jako já,“ odvětil významně 
Rhys, „jaksi zapomínáš…“

„Všichni chtějí jen mluvit, mluvit a zase mluvit,“ pokračovala 
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Mor a vrhla varovný pohled na Cassiana, který se opravdu chys-
tal něco říct. „Co takhle jíst, jíst a zase jíst a řečnit až potom?“

Rhysova hrůzu nahánějící pobočnice a jeho neodolatelně čilá 
druhá pobočnice se zajímavým způsobem doplňovaly. Pokud Mor 
zaujímala vyšší postavení než dva válečníci, kteří tu s námi sedě-
li, potom za tím musel být jiný důvod než její kouzelně neucti-
vé vystupování. Nějaká moc, díky níž se mohla pouštět s Amren 
do křížku, jak se zmínil Rhys, a vyjít z toho bez sebemenší újmy.

Azriel se jejímu chování tlumeně zasmál, ale zvedl vidličku. 
Následovala jsem jeho příklad a počkala jsem, až sní první sous-
to, než jsem se taky pustila do jídla.

Lahoda. Byla to taková lahoda. A to víno…
Nevšimla jsem si, že mi Mor nalila sklenici, dokud jsem ne-

polkla první doušek a ona mi s cinknutím nepřipila. „Nenech se 
těmi starými šťouraly honit.“

Cassian namítl: „Od tebe to sedí.“ Potom se zamračil na 
Amren, která se svého jídla sotva dotkla. „Vždycky zapomenu, 
jak je to šílené.“ Bez cavyků si vzal její talíř a přidal si polovinu 
jídla na svůj a zbytek podal Azrielovi.

Než si ten přendal jídlo na talíř, řekl omluvně Amren: „Ne-
ustále mu připomínám, aby tě požádal o dovolení, než to udělá.“

Amren luskla prsty a prázdný talíř zmizel z Azrielových zjiz-
vených rukou. „Pokud jsi ho, chlapče, nedokázal za všechna ta 
staletí vycvičit, pochybuji, že uspěješ nyní.“ Urovnala příbor na 
prázdném místě před sebou.

„Ty nejíš?“ zeptala jsem se jí. To byla první slova, která jsem 
pronesla od chvíle, kdy jsme se posadili.

Amren ukázala znepokojivě bílé zuby. „Ne takovéto jídlo.“
„Kotlík mě svař,“ řekla Mor a polkla víno. „Nemůžeme mlu-

vit o něčem jiném?“
Usoudila jsem, že nechci vědět, čím se Amren živí.
Rhys se po mém boku uchechtl. „Připomeňte mi, ať pořá-

dám rodinné večeře častěji.“
Rodinné večeře – ne oficiální zasedání dvora. A dnes večer 

buď nevěděli, že tu jsem, abych se rozhodla, jestli skutečně chci 
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s Rhysem spolupracovat, nebo nehodlali předstírat, že jsou ně-
kým jiným, než kým jsou doopravdy. Očividně se oblékli po-
dle svého a já začínala mít takové tušení, že by jim bylo jedno, 
i kdybych se sem dostavila v noční košili. Opravdu zvláštní sku-
pinka. A kdyby došlo na boj s Hybernem, kým by se stali a co 
by dokázali jako spojenci nebo protivníci?

Kolem Azriela usazeného naproti mně jako by tepal zámo-
tek ticha, i když ostatní spokojeně hodovali. Když se napil ze 
sklenky vína, opět jsem nenápadně pohlédla na oválný modrý 
drahokam na jeho náloketníku. Ačkoli jsem to provedla rych-
le, Azrielovi to neuniklo. To jen potvrdilo mé podezření, že si 
všímá každého mého pohybu, slova a nadechnutí a že je v du-
chu rozebírá.

„Říká se jim Zřídla. V průběhu bitvy shromažďují a soustře-
ďují naši moc.“

Nosili je pouze on a Cassian.
Rhys odložil vidličku a objasnil mi jeho slova: „Silnější Illy-

rijci mají sklony svou moc používat ve smyslu ‚nejdřív protiv-
níka spal a pak se ptej‘. Kromě této smrtící moci nemají velké 
magické nadání.“

„Je to nadání násilnického, bojovného lidu,“ dodala Amren. 
Azriel přikývl a stíny mu přitom ovinuly krk i zápěstí. Cassia-
novi se na tváři objevil napjatý výraz, když po něm střelil proni-
kavým pohledem, ale Azriel si ho nevšímal.

Rhys hovořil dál, ačkoli si všiml pohledu, který velitel vojsk 
vrhl na pána zvědů. „Illyrijci tuto moc pěstovali, aby získali pře-
vahu v boji. Zřídla přebírají syrovou moc a umožňují Cassianovi 
a Azrielovi proměnit ji v něco ovladatelnějšího a různorodější-
ho – ve štíty, meče, šípy a kopí. Představ si, jaký je rozdíl v tom, 
když na stěnu vychrstneš vědro barvy a když použiješ štětec. 
Zřídla magii při boji dodávají hbitost a přesnost, protože v při-
rozeném stavu by měla daleko krvavější a nezřízenější dopad 
a mohla by být nebezpečná při boji ve stísněných prostorech.“

Uvažovala jsem, kolik takových střetů měli za sebou. Jestli 
si z nich Azriel odnesl ty jizvy na rukou.
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Cassian si protáhl prsty a obdivně se zadíval na čiré červené 
kameny, které zdobily hřbety jeho širokých rukou. „To, že vypa-
dají zatraceně dobře, taky není na škodu.“

Amren zamumlala: „Illyrijci.“
Cassian vycenil zuby v divokém pobavení a napil se vína.
Měla jsem se s nimi seznámit a pokusit se představit si, že 

bych s nimi mohla spolupracovat a spoléhat se na ně, pokud by 
propukla válka s Hybernem. Hledala jsem něco, na co bych se 
mohla zeptat, a obrátila jsem se na Azriela, který kolem sebe teď 
neměl žádné stíny. „Jak jsi – chci říct, jak ty a lord Cassian…“

Cassian vyprskl víno přes celý stůl, až Mor vyskočila a začala 
si osušovat šaty ubrouskem, zatímco ho proklínala.

Cassian ovšem řval smíchy a Azrielovi na tváři pohrával sla-
bý, ostražitý úsměv, když Mor mávla rukou nad šaty a skvrny od 
vína se objevily na Cassianově koženém bojovém – nebo možná 
létacím – oděvu. Do tváří se mi vhrnula krev. Nevědomky jsem 
porušila jakýsi dvorní protokol.

„Cassian,“ poznamenal nevzrušeně Rhys, „není žádný lord. 
I když určitě oceňuje, že si to myslíš.“ Přelétl očima svůj nej-
užší kruh. „Když už jsme u toho, Azriel také není ze vznešené-
ho rodu. Stejně jako Amren. Věř tomu, nebo ne, Mor je jedinou 
čistokrevnou nositelkou šlechtického titulu v této místnosti.“ 
Ani on ne? Rhys musel postřehnout otázku v mých očích, pro-
tože řekl: „Jsem napůl Illyrijec. Vznešené víly z ušlechtilých ro-
din na mě tím pádem pohlížejí jako na bastarda.“

„Takže vy… vy tři nepatříte k vznešeným vílám?“ zeptala jsem 
se ho a obou mužů.

Cassian se přestal smát. „Illyrijci mají ke vznešeným vílám da-
leko a považují to za štěstí.“ Zastrčil si černé vlasy za ucho, které 
bylo kulaté jako kdysi moje. „A nejsme ani nižšími vílami, přes-
tože se nás tak leckdo snaží nazývat. Jsme prostě Illyrijci. Noční 
dvůr v nás v lepších případech viděl vzdušnou letku, kterou mohl 
snadno obětovat, a v horších případech nemyslící pěšáky.“

„Což bylo většinou,“ doplnil ho Azriel. Neodvážila jsem se 
ptát, jestli jsou součástí života Illyrijců také ty stíny.
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„Neviděla jsem vás pod Horou,“ řekla jsem místo toho. Mu-
sela jsem si to ujasnit – jestli tam byli, jestli mě viděli, jestli to 
mělo nějaký vliv na to, jak jsem si vedla, když jsem jednala s…

Rozhostilo se ticho. Nikdo z nich, ani Amren, se nedíval na 
Rhysanda.

Pak mi odpověděla Mor: „Protože tam nikdo z nás nebyl.“
Rhysova tvář se změnila v chladnou masku. „Amarantha ne-

věděla, že žijí. A když se jí o nich někdo pokusil říct, skončil bez 
mysli, v níž by našel potřebná slova.“

Bezděky jsem se zachvěla. Ne při tom tónu hlasu chladno-
krevného zabijáka, ale… „Ty jsi opravdu tohle město a všechny 
tyhle lidi před ní dokázal padesát let skrývat?“

Cassian upřeně hleděl do talíře, jako by se bál, že každou 
chvílí vyletí z kůže.

Amren odvětila: „A budeme ho i jeho lid skrývat před ne-
přáteli ještě dlouhé věky.“

To nebyla žádná odpověď.
Rhys nečekal, že je ještě někdy uvidí, když ho odvlekli pod 

Horu, a přesto je nějak dokázal ochránit.
A těm čtyřem lidem u jeho stolu to působilo hroznou bo-

lest. Mučilo je, že to udělal, ať toho dosáhl jakkoli. Dokonce 
i Amren.

Možná nejen kvůli tomu, že se Rhys musel podrobit Ama-
ranthě, zatímco oni zůstali tady. Třeba se to týkalo i těch, kdo 
museli zůstat za hranicemi města. Vybrat jedno město, jedno 
místo, které bude zachráněno, možná bylo lepší než nic. Snad… 
snad v tom byla jistá útěcha, že nějaké území v Prythianu zůsta-
lo netknuté. Neposkvrněné.

Mořiny zlaté hřebínky se leskly ve světlech kolem a její hlas 
zněl maličko ochraptěle, když mi vysvětlila: „Ve městě není ni-
kdo, kdo by si nebyl vědom toho, co se dělo za jeho hranicemi 
a jaké oběti si to vyžádalo.“

Nechtěla jsem se ptát, jakou cenu museli zaplatit. Bolest, 
kterou bylo jejich pochmurné mlčení prodchnuté, byla dost vý-
mluvná.
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Přesto ale pokud dokázali navzdory té bolesti všichni žít dál 
a stále se uměli smát… Odkašlala jsem si, napřímila jsem se na 
židli a obrátila se na Azriela, který mi navzdory těm stínům 
připadal nejméně nebezpečný, a tudíž byl pravdou nejspíš opak: 
„Jak jste se seznámili?“ Šlo o nevinnou otázku, kterou jsem si 
je chtěla oťukat a odhadnout, co jsou vlastně zač. Nebo jsem se 
mýlila?

Azriel se otočil ke Cassianovi, který na Rhyse hleděl s tváří 
plnou provinilosti a lásky, tak hluboké a trýznivé, že mě jakýsi 
instinkt, který jsem ztratila pod Horou, téměř přiměl, abych se 
k němu přes stůl natáhla a stiskla mu ruku.

Cassian si však uvědomil, na co jsem se zeptala, i to, že ho 
přítel neslyšně žádá, aby ten příběh odvyprávěl on, a široce se 
usmál. „Nejdřív jsme jeden druhého nenáviděli.“

Rhysovi vedle mě zajiskřilo v očích. Má otázka na Amaran-
thu a na hrůzy, které jsem mu připomenula…

Zpověď za zpověď – myslela jsem, že to dělá pro mě, jenže 
možná i on potřeboval o lecčem mluvit, a nedokázal se s tím svě-
řit těmto lidem, aniž by neprohloubil jejich bolest a pocit viny.

Cassian mezitím pokračoval ve vyprávění a odvedl mou po-
zornost od mlčícího vladaře po mé pravici: „Az a já jsme sku-
tečně bastardi. Milujeme náš lid a jeho tradice, ale Illyrijci žijí 
v klanech daleko v horách na Severu a nemají v  lásce cizin-
ce. Zvlášť ne vznešené víly, které se jim snaží přikazovat, co 
mají dělat. Přitom jsou sami stejně posedlí dobrým původem 
a mají vlastní knížata a lordy. Az,“ řekl a ukázal palcem jeho 
směrem, přičemž po jeho rudém Zřídle sklouzlo světlo, „byl 
levo bočkem jednoho z místních šlechticů. A když si pomyslíš, 
jaké nenávisti musí čelit bastard lorda, představ si, jaký život 
může mít parchant vojenské pradleny a válečníka, na kterého 
si ani nevzpomínala nebo nechtěla vzpomínat.“ To, jak nenu-
ceně pokrčil rameny, bylo v ostrém protikladu se zlověstným 
leskem v jeho oříškových očích. „Aze jeho otec poslal na vý-
cvik k nám do ležení, když on a jeho okouzlující žena zjistili, 
že je stínopěvec.“
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Stínopěvec. Ano, ten titul k němu sedl, ať už znamenal cokoli.
„Stínopěvci jsou stejně vzácní jako daemati,“ sdělil mi Rhys. 

„Jsou vyhledávaní dvory a kraji po celém světě pro svou nená-
padnost a schopnost slyšet a cítit věci, které ostatní neodhalí.“

Třeba mu stíny skutečně šeptaly tajemství. Z Azrielova ob-
ličeje jsem ale nedokázala nic vyčíst.

Cassian vyprávěl dál: „Velitel tábora se div nepodělal nadše-
ním, když mu Aze předhodili, zato já… Jakmile mě matka pře-
stala kojit a naučil jsem se chodit, odnesli mě do vzdáleného le-
žení, odhodili mě tam do bláta a bylo jim ukradené, jestli budu 
žít, nebo zemřu.“

„Kdyby byli chytří, hodili by tě z útesu,“ vyprskla Mor.
„To rozhodně,“ souhlasil Cassian a jeho úsměv byl náhle jako 

ostří břitvy. „Zvlášť proto, že když jsem byl dost starý a silný na 
to, abych se vrátil do tábora, kde jsem se narodil, zjistil jsem, že 
ty svině mou matku udřeli k smrti.“

Opět zavládlo ticho a tentokrát mělo jiný náboj. Bylo v něm 
znát napětí a zuřivý vztek skupiny lidí, kteří si hodně vytrpě-
li a tolik toho přežili. A hluboce prožívali bolest svých přátel.

„Illyrijci,“ přerušil ho nenuceně Rhys, do jehož očí se ko-
nečně znovu vrátilo světlo, „jsou válečníci, jakým není rovno, 
a oplývají množstvím příběhů a tradic. Jsou však také krutí a za-
ostalí, zejména pokud jde o zacházení se ženami.“

Azrielovy oči jako by hleděly kamsi do prázdna, když je upí-
ral na řadu oken za mnou.

„Jsou to barbaři,“ ucedila Amren a  žádný z  Illyrijců proti 
tomu nic nenamítal. Mor důrazně přikývla, i když si všimla, jak 
se Azriel strnule drží, a kousla se do rtu. „Mrzačí své ženy, aby 
zůstaly v klanu a rodily další dokonalé válečníky.“

Rhys zatnul zuby, ale vyprávěl dál: „Má matka byla nízké-
ho původu a pracovala jako švadlena v jednom z mnoha hor-
ských táborů. Když tamější ženy dospějí – s prvním krváce-
ním –, seříznou jim křídla. Stačí zářez na správném místě, který 
není pořádně ošetřený, a můžeš skončit nadosmrti jako mrzák. 
Má matka byla něžná, nespoutaná a milovala létání. Proto se ze 
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všech sil snažila zabránit tomu, aby dospěla. Mučila se hladem, 
sbírala zakázané byliny – cokoli, aby zastavila přirozený vývin 
svého těla. Dosáhla osmnáctého roku a k hanbě svých rodičů 
ještě nezačala krvácet. Nakonec tomu stejně neunikla a stačilo 
jen, aby byla v nesprávný čas na nesprávném místě, kde její pro-
měnu vycítil jeden z mužů, který to nahlásil veliteli tábora. Po-
kusila se uprchnout a vrhla se na oblohu, jenže byla mladá a vá-
lečníci byli rychlejší a odvlekli ji zpátky. Zrovna, když se chystali 
přivázat ji ke kůlům ve středu tábora, přenesl se do ležení můj 
otec, který se měl setkat s velitelem, aby projednali válečné pří-
pravy. Uviděl mou matku, jak se zmítá v poutech a rve se jako 
divoká kočka a…“ Polkl. „Uvědomil si, že našel svou družku. 
Stačil mu jeden pohled a pochopil, koho má před sebou. A roz-
mlžil strážce, kteří ji drželi.“

Nakrabatila jsem čelo. „Rozmlžil?“
Cassian se zlomyslně zachechtal, když Rhys zvedl kouzlem 

půlměsíček citronu, který zdobil jeho kuře, do vzduchu nad stůl 
a cvrnknutím prstu ho změnil v mlhu vonící po citronu.

„V následném krvavém dešti se na něj matka podívala,“ po-
kračoval Rhys, zatímco jsem se snažila nepředstavovat si, co ta-
kové kouzlo udělá s něčím tělem a co on sám dokáže udělat, 
„a pouto dospělo i k jejímu srdci. Otec ji ještě ten večer odvedl 
s sebou k Nočnímu dvoru a učinil z ní svou nevěstu. Milovala 
svůj lid a tesknila po něm, jenže nikdy nezapomněla, co jí chtěli 
udělat – co dělali svým ženám. Desetiletí se snažila otce přimět, 
aby tuto praktiku zakázal, jenže s přicházející válkou nechtěl 
riskovat, že by proti sobě Illyrijce popudil, když je potřeboval 
v čele svých vojsk. A aby umírali v jeho jménu.“

„Tvůj otec byl opravdu pašák,“ zabručela Mor.
„Aspoň tě měl rád,“ namítl Rhys a pak mi to vysvětlil: „Můj 

otec a matka si sice byli souzeni jako druhové, ale přesto se 
k sobě nehodili. Otec byl chladný a vypočítavý a uměl být kru-
tý, jak ho k tomu od narození vychovávali. Matka byla jemná, 
vášnivá a každý, kdo ji potkal, si ji zamiloval. Po nějakém čase 
ho začala nenávidět, ačkoli nikdy mu nepřestala být vděčná, že 
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zachránil její křídla a dovoloval jí, aby létala, kdykoli a kamkoli 
si přála. Když jsem se narodil, dokázal jsem po libosti přivolat 
svá illyrijská křídla. A ona chtěla, abych se seznámil s kulturou 
jejího lidu.“

„Chtěla tě udržet mimo vliv tvého otce,“ poznamenala Mor, 
která vířila vínem v poháru, a z jejích ramen spadlo napětí, když 
Azriel konečně zamrkal a podle všeho se vymanil vzpomínce, 
kterou se nechal strhnout.

„To také,“ dodal Rhys suše. „Když mi bylo osm, matka mě 
přinesla do jednoho z illyrijských válečných ležení, aby mě vy-
cvičili stejně jako ostatní illyrijské muže. A stejně jako illyrijské 
matky mě první den vstrčila na cvičiště a bez jediného ohléd-
nutí odešla.“

Přistihla jsem se, jak říkám: „Ona tě opustila?“
„Ne, to nikdy,“ řekl Rhys s prudkostí, jakou jsem u něj slyše-

la jen párkrát, přičemž jednou dnes odpoledne. „Zůstala v tábo-
ře. Ale mezi Illyrijci je pro matku ostuda, když rozmazluje syna, 
který má namířeno na cvičiště.“

Zvedla jsem obočí a Cassian se dal do smíchu. „Říkal, že 
jsme zaostalí,“ připomenul mi.

„Byl jsem strachem bez sebe,“ připustil Rhysand bez špetky 
ostychu. „Předtím jsem se učil, jak nakládat se svou mocí, jen-
že illyrijská magie je jejím zlomkem. Vyskytuje se u nich vzác-
ně a obvykle jí vládnou jen nejsilnější čistokrevní válečníci.“ 
Sklouzla jsem pohledem zpátky k dřímajícím Zřídlům na ná-
loketnících obou válečníků. „Během těch let jsem se snažil vy-
užívat Zřídla,“ řekl Rhys, „a zhruba tucet jsem jich roztříštil, než 
mi došlo, že se neslučují s mou magií. Kameny ji nedokázaly 
udržet. Má moc proudí jinak a jinak se i zdokonaluje.“

„Jak je těžké být tak mocným vladařem,“ dobírala si ho Mor.
Rhys zakoulel očima. „Velitel tábora mi zakázal magii po-

užívat. Pro dobro nás všech. Jenže když jsem ten den vešel na 
cvičiště, nevěděl jsem o boji zhola nic a ostatní chlapci mého 
věku to věděli. Zvlášť jeden, který se na mě jednou podíval 
a zmlátil mě jako žito.“
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„Byl jsi takový čistý,“ poznamenal Cassian a zavrtěl hlavou. 
„Vladařův hezký míšenecký synek. V tom svém novém výcviko-
vém úboru jsi byl vznešenost sama.“

„Cassian,“ sdělil mi Azriel hlasem, jakým by zněla temnota, 
kdyby jí byl dopřán zvuk, „přišel na to, jak každý rok přijít k no-
vému oblečení tím, že vyzýval ostatní chlapce na souboj a vý-
hra byla jejich oděv.“ V jeho slovech jsem zachytila náznak za-
hanbení nad krutostí svého lidu. Já se stínopěvci vůbec nedivila. 
Takhle se chovat ke komukoli…

Cassian se však potutelně zasmál a já si teď všímala jeho sil-
ných širokých ramen a lesku jeho očí.

Nikdy jsem se v Prythianu nesetkala s někým, kdo by byl 
hladový a zoufalý – tak jako já.

Cassian zamrkal a pohled, který na mě upíral, se změnil ve 
víc odhadující, upřímnější. Přísahala bych, že jsem v jeho očích 
četla slova: Já vím, jaké to je. Vím, jak tě to poznamená.

„Už jsem dvakrát přemohl všechny kluky ze skupinky mých 
vrstevníků,“ pokračoval Cassian. „Jenže pak dorazil Rhys ve 
svém čistém oblečení, a dokonce měl i jiný pach. Jako skuteč-
ný protivník. A tak jsem na něj zaútočil. Za tu bitku jsme oba 
schytali troje bití.“

Zatrnulo mi. Tlouct děti…
„V těch táborech dělají ještě horší věci, děvče,“ vložila se do 

řeči Amren. „Troje bití je v podstatě pobídka, aby se utkali zno-
vu. Když provedou něco opravdu zlého, dojde na lámání kostí. 
Opakovaně. Po několik týdnů.“

„Tvá matka tě tam poslala z vlastní vůle?“ zeptala jsem se 
Rhyse. Znělo to jako hotový křest ohněm.

„Matka nechtěla, abych se spoléhal jen na svou moc,“ vyložil 
mi Rhysand. „Od chvíle, kdy mě počala, věděla, že po celý život 
budu lovnou zvěří. Šlo jí o to, aby mě jeden druh moci zachrá-
nil, když druhý selže.

Další takovou zbraní bylo vzdělání. Proto se do tábora vyda-
la se mnou. Aby mě učila, jakmile skončím s výcvikem. A když 
mě první večer odvedla do našeho nového domu na kraji tábora, 
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nařídila mi, ať si čtu u okna. Tehdy jsem také uviděl Cassiana, 
jak se vláčí bahnem k chatrným stanům stojícím mimo tábor. 
Zeptal jsem se matky, kam jde, a ona mi vysvětlila, že bastardi 
nemají nic: Musí si sami obstarat přístřešek a jídlo. Pokud pře-
žijí a budou vybráni do vojska, budou nadosmrti zastávat pod-
řadné postavení, ale dostanou vlastní stan a zásoby. Do té doby 
však Cassian musel zůstat venku v chladu.“

„V těch horách,“ dodal Azriel s tváří tvrdou jako kus žuly, 
„jsou nejdrsnější podmínky, jaké si umíš představit.“

Strávila jsem dost času v mrazivém lese, takže jsem to snad-
no pochopila.

„Po výuce,“ vyprávěl dál Rhys, „mi matka vyčistila rány od 
bití a já si přitom poprvé uvědomil, jaký je to rozdíl oproti ži-
votu v teple a v bezpečí, když je o tebe postaráno. A nebylo to 
příjemné zjištění.“

„Očividně ne,“ přisadil si Cassian. „Protože mě ten zmetek 
vzbudil uprostřed noci v mém prachmizerném stanu a řekl mi, 
ať držím klapačku a jdu s ním. Možná jsem z té zimy zpitoměl, 
ale šel jsem. Jeho matka byla zlostí bez sebe, jenomže já nikdy 
nezapomenu na výraz v její krásné tváři, když mě uviděla a pro-
hlásila: ‚Máme tu vanu s horkou vodou. Vlez si do ní, nebo se 
vrať do zimy.‘ Jako chytrý chlapec jsem poslechl. Když jsem vy-
lezl z lázně, měla pro mě přichystané čisté oblečení a poslala mě 
do postele. Celý život jsem spával na zemi, a když jsem se zara-
zil, řekla mi, že mě chápe, protože kdysi prožívala to samé, a že 
mi bude připadat, jako by mě pokrývky polykaly, ale že to lůžko 
bude moje tak dlouho, jak budu chtít.“

„A od té doby jste přátelé?“
„Ne, při Kotlíku to ne,“ ozval se Rhysand. „Nenáviděli jsme 

se a chovali jsme se slušně jenom proto, že kdyby se jeden z nás 
dostal do potíží nebo dráždil druhého, zůstali bychom na noc 
bez večeře. Matka začala vyučovat i Cassiana, ovšem spojenectví 
jsme uzavřeli, až když za rok do tábora dorazil Azriel.“

Cassian se usmál ještě zářivěji, natáhl se za Amren a po-
plácal přítele po rameni. Azriel si povzdechl a jako by do toho 
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vložil veškeré své dlouhé utrpení, což byl nejvřelejší výraz, jaký 
jsem u něj zahlédla. „Nový bastard v táboře a ke všemu nevycvi-
čený stínopěvec. Nemluvě o tom, že nemohl ani létat kvůli…“

Mor mu nenuceně skočila do řeči. „Drž se tématu, Cassiane.“
Azrielovi jako by z  obličeje zmizela všechna vlídnost. Já 

 ovšem dokázala překonat zvědavost a Cassian znovu pokrčil 
rameny, aniž by nějak bral na vědomí ticho, které ze stíno pěvce 
přímo sálalo. Mor si toho však povšimla, ačkoli si Azriel nevší-
mal jejího starostlivého pohledu. Toho, jak se mu neustále díva-
la na ruku, jako by se jí chtěla dotknout, ale pokaždé si to roz-
myslela.

Cassian pokračoval ve vyprávění: „Rhys a já jsme mu ze ži-
vota udělali peklo, ať si byl stínopěvcem, nebo ne. Jenže Rhyso-
va matka znala Azovu matku a ujala se ho. Jak jsme dospívali 
a ostatní chlapci kolem nás taky, došlo nám, že nás všichni ne-
návidí tak, že budeme raději držet při sobě, abychom měli větší 
šanci na přežití.“

„Máš nějaké schopnosti?“ zeptala jsem se Cassiana. „Jako 
oni?“ Kývla jsem směrem k Azrielovi a Rhysovi.

„Náladovost se nepočítá,“ prohodila Mor, když otevřel ústa.
Vrhl na ni ten široký úsměv, který jak jsem pochopila, nej-

spíš nevěstil nic dobrého, a potom se obrátil ke mně. „Ne, ne-
mám. Když nepočítám, že jsem ztělesněním smrtící moci. Jsem 
 parchant a budižkničemu skrz naskrz.“ Rhys si poposedl ku-
předu, avšak Cassian zarputile pokračoval: „Ostatní muži přes-
to poznali, že jsme jiní. A ne proto, že jsme byli dva bastardi 
a jeden míšenec. Byli jsme silnější, rychlejší – jako kdyby Kotlík 
věděl, že vyrůstáme každý jinde, a chtěl, abychom se našli. Rhy-
sova matka to taky vytušila. Zvlášť když jsme dosáhli dospělosti 
a nechtěli jsme nic než šoustat a bojovat.“

„Muži jsou odporná stvoření, nemám pravdu?“ ozvala se 
Amren.

„Odpudivá,“ přidala se k ní Mor, která pohoršlivě mlaskla.
Nějaký malý kousek mého srdce, který byl stále naživu, se 

tomu chtěl smát.
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Cassian pokrčil rameny. „Rhysova moc den za dnem narůs-
tala a všichni, dokonce i velitelé tábora, věděli, že by mohl ko-
hokoli rozmlžit, kdyby se mu zachtělo. A my dva jsme s ním 
drželi krok.“ Poklepal prstem na své šarlatové Zřídlo. „Illyrijský 
bastard žádný z nich nezískal. Nikdy. Když je mně a Azovi při-
dělili, byť neochotně, najednou si nás měřili válečníci ze všech 
táborů po celých horách. Zřídla byla jen pro čistokrevné hňupy, 
kteří se rodili a křížili ve jménu vraždění. Dodnes z toho nespí 
a lámou si palice nad tím, jak se nám je ksakru podařilo získat.“

„Potom vypukla válka,“ ujal se vyprávění Azriel a už jen to, 
jak to vyslovil, mě přimělo napjatě se posadit a naslouchat. „Rhy-
sův otec navštívil náš tábor, aby se podíval, jak na tom jeho syn 
je po dvaceti letech.“

„A zjistil, že se mu nejen pomalu může svou mocí vyrovnat, 
ale navíc se spojil se dvěma Illyrijci, kteří by mohli být těmi nej-
nebezpečnějšími válečníky v dějinách,“ pravil Rhysand a při-
tom zatočil vínem ve sklence – jednou, dvakrát. „Takže si vzal 
do hlavy, že kdyby nám svěřil legii, mohli bychom se po návratu 
z války klidně obrátit proti němu.“

Cassian se zachechtal. „Proto nás ten zmetek rozdělil. Rhy-
sovi svěřil velení legie Illyrijců, kteří ho jako míšence nenávidě-
li, a mě poslal do jiné legie jako obyčejného pěšáka, i když jsem 
svou mocí převyšoval všechny ostatní velitele. Aze si ponechal 
jako osobního stínopěvce, hlavně aby byl jeho zvědem a odvá-
děl za něj špinavou práci. Těch sedm let, co válka zuřila, jsme 
se vídali pouze na bojištích. Illyrijci dostávali seznamy padlých 
a já je všechny četl s hrůzou, jestli na nich najdu jejich jména. 
Jenomže pak Rhys upadl do zajetí…“

„Nechme ten příběh na jindy,“ zarazil ho poněkud ostře Rhys. 
Cassian povytáhl obočí, ale přikývl. Rhysovy fialové oči se za-
hleděly do mých a já se musela ptát, jestli je to opravdu svit 
hvězd, co v nich tak jasně plápolá, když opět promluvil: „Když 
jsem se stal vladařem, jmenoval jsem tyto čtyři členy svého nej-
užšího kruhu a zbytku otcova původního dvora jsem sdělil, že 
pokud mají proti mým přátelům výhrady, mohou odejít. To také 
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udělali. Ukázalo se, že skutečnost, že se jejich vladařem stal mí-
šenec, ještě zhoršilo to, že jsem za své rádce přijal dvě ženy a dva 
illyrijské bastardy.“

V jistých ohledech byly víly stejně hrozné jako smrtelníci. 
„Co… co se s nimi stalo?“

Rhys pokrčil rameny a jeho velká křídla se při tom pohybu 
zavlnila. „Šlechtici Nočního dvora se dají rozdělit do tří sku-
pin: Ti, kteří mě nenáviděli natolik, že když Amarantha ovládla 
Prythian, přešli k jejímu dvoru a zaplatili za to životem. Dal-
ší, kteří mě nenáviděli dost na to, aby se mě pokusili svrhnout, 
a posléze čelili důsledkům. A ti, kteří mě nenáviděli, ale neby-
li hloupí a byli ochotní snášet vládu míšence, zejména když má 
jen zřídka dopad na jejich bídné životy.“

„To jsou… to jsou ti, co žijí pod horou?“
Rhys přikývl. „Ve Vytesaném městě. Věnoval jsem jim ho za 

to, že se nezachovali jako blázni. Jsou tam spokojení a jen málo-
kdy ho opouštějí. Vládnou si sami a mohou se tam navěky věků 
oddávat svým pletichám.“

Tento dvůr nejspíš Amaranthě ukázal, když se prvně objevi-
la v jeho kraji, a jeho prohnilost ji musela potěšit natolik, že po 
jeho vzoru vytvořila vlastní dvůr.

„Dvůr nočních můr,“ doplnila Rhyse Mor a kousla se do rtu.
„A tohle je jaký dvůr?“ zeptala jsem se a ukázala jsem na ně. 

To byla nejdůležitější otázka.
„Dvůr snů,“ odpověděl mi Cassian s očima jasnýma a rozzá-

řenýma jako jeho Zřídlo.
Dvůr snů – snů míšeneckého vladaře, dvou válečnických ba-

stardů a dvou žen. „A co vy?“ zeptala jsem se Mor a Amren.
„Rhys mi nabídl, jestli nechci být jeho pobočnicí. Před ním 

mě o to nikdo nepožádal, a tak jsem souhlasila, abych zjistila, jak 
to půjde. Ukázalo se, že mě to baví,“ odpověděla Amren prostě.

Mor se opřela na židli a Azriel každý její pohyb nenápadně 
sledoval s neúnavným zaujetím.

„Já byla snílek narozený na Dvoře nočních můr,“ vysvětlila 
mi Mor. Omotala si kolem prstů kadeř vlasů a mě napadlo, jestli 



190

její příběh nebude nejhorším ze všech. Mor však řekla jenom: 
„A tak jsem odešla.“

„A jaký je tvůj příběh?“ zeptal se mě s pokývnutím Cassian.
Měla jsem za to, že jim Rhysand všechno vylíčil, ten však jen 

pokrčil rameny.
Posadila jsem se zpříma a spustila jsem: „Narodila jsem se 

v bohaté obchodnické rodině. Měla jsem dvě starší sestry a ro-
diče, kteří se starali jen o peníze a společenské postavení. Matka 
mi zemřela, když mi bylo osm, a tři roky nato otec přišel o veš-
kerý majetek. Aby splatil dluhy, všechno prodal a odstěhoval se 
s námi do chalupy, jenže se nenamáhal obstarat si práci a celé 
roky nás nechal pomalu umírat hlady. Když mi bylo čtrnáct, do-
šly nám poslední peníze a s nimi i jídlo. Otec nehodlal praco-
vat – ani nemohl, protože k nám přišli věřitelé a před našima 
očima mu zmrzačili nohu. Tak jsem začala chodit do lesa a učila 
se lovit. Udržela jsem nás naživu pět let, i když jsme často byli 
na pokraji vyhladovění. A pak… se všechno změnilo.“

Kolem stolu se rozhostilo ticho a Azriel na mě upíral zamy-
šlený pohled. On svůj příběh nevyprávěl. Došlo k tomu vůbec 
někdy? Nebo o těch popáleninách, co měl na rukou, nikdy ne-
hovořili? Co mu vlastně stíny šeptaly – mluvily vůbec určitým 
jazykem?

Vtom se ozval Cassian: „Naučila ses lovit. A co bojovat?“
Zavrtěla jsem hlavou.
Cassian se opřel lokty o stůl. „Tak to máš štěstí. Právě jsi na-

šla učitele.“
Chtěla jsem něco namítat, ale Rhysandovi jeho matka pře-

ce poskytla celou řadu zbraní, které mohl použít, kdyby všech-
no ostatní selhalo. Jaké dovednosti jsem měla já, kromě pevné 
mušky a zarputilé svéhlavosti? Pokud jsem získala novou moc – 
všechny ty další schopnosti…

Už jsem nechtěla být slabá. Nechtěla jsem být závislá na ni-
kom dalším. Už nikdy jsem nehodlala znovu snášet dotek Atto-
ra, který mě odvlekl, protože jsem byla bezmocná a nevěděla 
jsem, kam a jak ho uhodit. Už se to nesmí opakovat.
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Jenže to, co mi řekli Ianthe a Tamlin… „Nemyslíš, že bude 
vzbuzovat špatný dojem, když se budu učit bojovat a používat 
zbraně?“

Jakmile jsem ta slova vypustila z úst, pochopila jsem, jak jsou 
hloupá. Jaké hlouposti mi v uplynulých měsících cpali do hlavy.

Ostatní mlčeli. Potom promluvila Mor hlasem, v němž zněl 
osten jedu, a já poznala, že vladařova druhá pobočnice na Dvo-
ře nočních můr také prošla jistým výcvikem. „Řeknu ti dvě věci. 
Jako někdo, kdo na tom kdysi byl podobně jako ty.“ Znovu jimi 
proběhla vlna bolesti, to pouto zlosti, jež je spojovalo, až na 
Amren, která mě propichovala pohledem sršícím znechucením. 
„Zaprvé,“ spustila Mor, „opustila jsi Jarní dvůr.“ Snažila jsem se, 
aby na mě nedolehla plná váha jejích slov. „Pokud toto nevzbudí 
jistý dojem, ať v dobrém, nebo ve zlém, pak to neudělá ani tvůj 
výcvik. Zadruhé,“ pokračovala a položila dlaň na stůl, „kdysi 
jsem žila na místě, kde záleželo jen na názorech druhých. Du-
sila jsem se tam a málem mě to zlomilo. Takže, Feyre, pochopíš, 
když ti řeknu, že vím, jak se cítíš, vím, co se s tebou pokoušeli 
udělat, a pokud máš dost odvahy, můžeš pověst poslat do pekel.“ 
Její hlas zněžněl a napětí mezi všemi v tu ránu pominulo. „Dělej 
to, co máš ráda a co ty sama potřebuješ.“

Mor mi nebude přikazovat, jak se oblékat. Nedovolí mi, 
abych ustupovala stranou a ona mohla mluvit za mě. Nebude… 
nebude dělat nic z toho, co jsem tak ochotně a zoufale dovolo-
vala Ianthe.

Nikdy jsem neměla přítelkyni. Pochopila jsem, že Ianthe jí 
nebyla. Ne v ohledech, na nichž by záleželo. Nesta a Elain tu 
roli začaly částečně naplňovat během těch několika týdnů, které 
jsem strávila doma, ale když jsem se dívala na Mor, nedovedla 
jsem to vysvětlit, nechápala jsem to, prostě jsem to vycítila. Jako 
bych si s ní opravdu mohla zajít na večeři. Mluvit s ní.

Ne že bych jí toho na oplátku mohla dost nabídnout.
Ovšem to, co mi řekla… co mi všichni řekli… Ano, Rhys 

udělal dobře, když mě sem přivedl, abych se mohla rozhodnout, 
jestli s nimi zvládnu vycházet – se vším jejich popichováním, 
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prudkostí a mocí. Jestli chci být ve spolku s lidmi, kteří mě bu-
dou pohánět kupředu, ohromovat mě a možná mě budou děsit. 
Pokud byli ochotní postavit se Hybernu i potom, co s ním vál-
čili už před pěti sty lety…

Zadívala jsem se Cassianovi do očí, a přestože v nich poska-
kovaly jiskřičky, nebylo v nich stopy pobavení. „Ještě si to roz-
myslím.“

Měla jsem dojem, že jsem skrz pouto ve své ruce zachytila 
záblesk potěšeného překvapení. Zkontrolovala jsem si duchov-
ní štít, ale zůstal neporušený, a Rhysandův výraz v nejmenším 
nenaznačoval, odkud se ten pocit vzal.

A tak jsem mu zřetelným, klidným hlasem řekla: „Přijímám 
tvou nabídku. Budu s tebou spolupracovat. Abys mě nemusel 
živit z čisté útrpnosti. A pomůžu ti v boji s Hybernem, jak jen 
budu moct.“

„Dobře,“ odvětil krátce Rhys, zatímco ostatní zvedli obočí. 
Očividně jim neoznámil, že jde o jistý druh zkoušky. „Protože 
začínáme zítra.“

„Kde? A s čím?“ vyjekla jsem.
Rhys propletl prsty a položil ruce na stůl a já pochopila, že 

tahle večeře měla ještě jiný účel než mě přimět, abych dospě-
la k rozhodnutí, protože nám všem vzápětí oznámil: „Král Hy-
bernu se skutečně chystá rozpoutat válku, a chce proto oživit 
Juriana.“

Juriana – válečníka z dávných časů, jehož duši Amarantha 
uvěznila ve zrůdném prstenu, aby ho potrestala za vraždu své 
sestry. V prstenu, do kterého zasadila jeho oko…

„Nesmysl,“ ucedil Cassian. „Sakra, to přece není možné.“
Amren ztuhla a právě ji teď Azriel pozoroval a čekal na její 

reakci.
Amarantha byla teprve začátek, varoval mě Rhys. Věděl to už 

tehdy? Byly ty měsíce pod Horou pouhou předehrou k peklu, 
které mělo propuknout? Oživit mrtvého, jaká zvrácená moc…

Mor zaúpěla: „Proč by chtěl král oživit Juriana? Byl nesnesi-
telný. Měl jedinou zálibu, a to mluvit sám o sobě.“
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Vědomí, jak jsou ve skutečnosti staří, mě zasáhlo jako blesk 
i přesto, co mi před chvílí řekli. Válka, oni všichni… všichni bo-
jovali ve válce před pěti sty lety.

„Právě to chci zjistit,“ odpověděl Rhysand. „A také jak to 
král hodlá provést.“

Nakonec opět promluvila Amren: „Určitě se už k němu do-
neslo, jak byla stvořena Feyre. Ví, že je možné mrtvé přetvořit.“

Znepokojeně jsem si poposedla. Čekala bych vojska, kruté 
krveprolití, ale tohle…

„Muselo by s tím souhlasit všech sedm vladařů,“ namítla Mor, 
„a  to se nestane ani náhodou. Bude muset najít jinou cestu.“ 
Otočila se k Rhysovi a přimhouřila oči. „To vraždění – masakry 
v chrámech. Myslíš, že to s tím má spojitost?“

„Vím, že to s tím má spojitost. Nechtěl jsem vám to říkat, 
dokud to nebudu vědět s jistotou. Azriel ale potvrdil, že byl před 
třemi dny vypleněn památník v Sangravahu. Něco hledají nebo 
to už našli.“

Azriel přikývl navzdory překvapenému pohledu, který po 
něm vrhla Mor. Azriel se na ni podíval a omluvně pokrčil ra-
meny.

„Proto po Amaranthině smrti ten prsten a kost z prstu zmi-
zely,“ vydechla jsem. „Kvůli tomuhle. Ale kdo…“ Náhle mi vy-
schlo v ústech. „Attora nikdo nedopadl, že ne?“

Rhys znepokojivě tiše odpověděl: „Ne. Nedopadl.“
Jídlo se mi v žaludku proměnilo v olovo.
Rhys se obrátil na Amren: „Jak může někdo z oka a kosti 

z prstu znovu stvořit muže? A jak mu v tom zabráníme?“
Amren se zachmuřeně zadívala na svou nedotčenou sklen-

ku vína. „Víš, jak získat odpověď. Vydej se do Vězení. Promluv 
si s Řezbářem kostí.“

„Do prdele,“ ujelo Mor i Cassianovi.
Rhys klidně odvětil: „Možná bys víc zapůsobila ty, Amren.“
Byla jsem ráda, že nás dvě dělí stůl, když Amren zasyčela: 

„Do Vězení v životě nevkročím, Rhysande, a ty to víš. Tak si tam 
běž sám nebo pošli jednoho ze svých psů, ať to vyřídí za tebe.“
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Cassian se zakřenil a odhalil rovné bílé zuby stvořené ke kou-
sání. Amren na něj na oplátku vycenila své.

Azriel jen zavrtěl hlavou. „Vydám se tam já. Strážci mě znají 
a vědí, co jsem zač.“

Zajímalo by mě, jestli se stínopěvec obvykle vrhal vstříc ne-
bezpečí jako první. Mořiny prsty znehybněly na noze skleničky 
a víla upřela na Amren zlostný pohled. Její šperky a rudé šaty 
možná byly jen způsobem, jak zastřít temnou moc, která se jí 
svíjela v žilách.

„Pokud se do Vězení má někdo vydat,“ prohlásil Rhys, než 
Mor stihla otevřít pusu, „jsem to já. A Feyre.“

„Jakže?“ obořila se na něj Mor s dlaněmi zapřenými o stůl.
„Nebude chtít s  Rhysem mluvit,“ řekla Amren ostatním, 

„ani s Azrielem nebo s kýmkoli z nás. Nemáme mu co nabíd-
nout. Ovšem nesmrtelná víla se smrtelnou duší…“ Zahleděla 
se na mou hruď, jako by viděla, jak mi v ní tluče srdce. A já se 
znovu pozastavila nad otázkou, čím že se živí. „Řezbář kostí by 
s ní skutečně mohl být ochotný hovořit.“

Všichni na mě upřeli oči. Jako by čekali, že začnu škemrat, 
abych tam nemusela chodit, a že se roztřeseně schoulím do klu-
bíčka. Napadlo mě, že tohle bude krátká, drsná zkouška, kdy pro 
změnu oni zjistí, jestli chtějí spolupracovat se mnou.

Řezbář kostí, nágové, Attor, Suriel, Bogge, Middengard… 
možná zlomili tu část mé duše, která dokázala cítit skutečný 
strach. Nebo možná byl strach jen něčím, co jsem nyní cítila 
ve snech.

„Rozhodnutí je na tobě,“ pronesl Rhysand nezávazně.
Mám se chvět a truchlit, nebo se postavit neznámému ne-

bezpečí? To byla snadná volba. „Jak hrozné to může být?“ od-
pověděla jsem.

„Hodně,“ odpověděl Cassian. Nikdo se nenamáhal mu od-
porovat.
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Jurian.
To jméno mě mrazilo až do morku kostí i potom, co jsme 

dojedli večeři a Mor, Cassian, Azriel a Amren se přestali doha-
dovat a vrčet na sebe, kdo co udělá a kde bude, až se s Rhysem 
zítra vydám do Vězení, ať se pod tím názvem skrývalo cokoli.

Rhys mě odnesl zpátky do města, a když se se mnou vrhl 
mezi světla a tmu, netrvalo dlouho a já si uvědomila, že mám 
raději stoupání. Nedokázala jsem se příliš dlouho rozhlížet, aniž 
by se mi večeře nezačala zvedat v žaludku. Nebyl to však strach, 
jen reakce mého těla.

Letěli jsme mlčky a jediným zvukem kolem nás bylo svištění 
větru. Naštěstí jsem díky teplu, jež nás halilo, dočista nepromrz-
la. Až když se k nám donesla hudba z ulic, podívala jsem se po 
očku Rhysandovi do tváře, ale z jeho výrazu jsem nic nevyčetla. 
Soustředil se jen a pouze na let.

„Dnes večer jsem tě zase ucítila. Skrz to pouto. Pronikla jsem 
za tvůj štít?“

„Ne,“ odpověděl, zatímco si prohlížel dlážděné ulice pod 
námi. „To pouto je… živá věc. Otevřená spojnice mezi námi 
utvářená mou mocí, utvářená tím, co jsi potřebovala, když jsme 
spolu uzavřeli dohodu.“

„Když jsem na ni přistoupila, potřebovala jsem neumřít.“
„Potřebovala jsi nebýt sama.“
Naše pohledy se setkaly. Byla moc velká tma na to, abych 

z jeho očí cokoli vyčetla, a odvrátila jsem se jako první.
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„Ještě stále se učím, jak a proč někdy dokážeme vycítit věci, 
které ostatní nechtějí prozradit,“ připustil. „Takže neumím vy-
světlit, co jsi dnes večer cítila.“

Potřebovala jsi nebýt sama…
Co ale on? Padesát let byl odříznutý od přátel, od rodiny…
„Nechal jsi Amaranthu a celý svět, aby si mysleli, že vládneš 

Dvoru nočních můr a že tě to těší,“ řekla jsem. „Je to všechno 
jenom maska, abys ochránil to, na čem ti nejvíc záleží.“

Světla města mu zlatila tvář. „Miluji svůj lid a svou rodi-
nu. Nemysli si, že bych se nestal zrůdou, pokud bych je tím 
ubránil.“

„To už jsi dokázal pod Horou.“ Ta slova mi uklouzla, než 
jsem se stihla zarazit.

Vítr mu rozcuchal vlasy. „A obávám se, že to budu muset 
brzy udělat znovu.“

„Co tě to stálo?“ odvážila jsem se zeptat. „Udržet tohle mís-
to utajené a svobodné?“

Vrhl se přímo dolů a prudkými údery křídel se mnou hlad-
ce přistál na střeše svého domu. Chtěla jsem poodstoupit, když 
vtom mě vzal za bradu. „Tu cenu znáš.“

Amaranthina děvka.
Přikývl. Snad jsem ta dvě odporná slova vyřkla nahlas.
„Když mě lstí připravila o moc a ponechala mi ubohé zbytky, 

stále mi jí zbylo víc než ostatním a já ji využil, abych se napo-
jil na mysl všech obyvatel Nočního dvora, které zajala, a všech 
těch, kteří by mohli znát pravdu. Vytvořil jsem mezi nimi síť 
a aktivně jsem ovládal jejich mysl každý okamžik, den po dni, 
jedno desetiletí za druhým. Přiměl jsem je zapomenout na Vela-
ris, na Mor, Amren, Cassiana i Azriela. Amarantha chtěla vědět, 
kdo je mi blízký – koho by mohla zabíjet a mučit. Můj pravý 
dvůr však zůstal zde a vládl tomuto městu i všemu ostatnímu. 
A já použil pozůstatky své moci k tomu, abych je skryl před oči-
ma a ušima všech ostatních bytostí. Má moc stačila jen k ochra-
ně jednoho města – jediného místa. Vybral jsem to, které už bylo 
ukryté mimo dosah předchozích krvavých událostí. Vybral jsem 
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ho osobně a teď musím žít s následky, protože vím, že ostatní 
obyvatelé zůstali mimo jeho hranice a museli trpět. Ti, kdo by 
sem dorazili… kdokoli, kdo prolétal nebo cestoval poblíž Vela-
risu, by tu spatřil jen holé skály, a kdyby se tudy pokusili projít, 
zničehonic by si to rozmysleli. Plavby po moři a obchod byly 
pozastaveny – námořníci se stali sedláky a začali obdělávat půdu 
kolem Velarisu. Protože jsem svou moc soustředil na ochranu 
města, Feyre, nemohl jsem ji příliš využívat proti Amaranthě. 
A tak jsem se rozhodl, že jí zabráním v tom, aby se mě vyptáva-
la na důležité lidi, tím, že se stanu její děvkou.“

On udělal všechny ty věci a dopustil se hrůzných skutků… 
Dělal všechno jen pro svůj lid a přátele. A jediná část jeho duše, 
kterou ukryl a dokázal zachovat bez poskvrny a nezničenou, 
i  když to znamenalo, že skončil padesát let uvězněný v kleci 
z kamene…

Teď mohl svá křídla konečně roztáhnout. Kolik lidí o nich 
vědělo mimo Velaris a illyrijská válečná ležení? Nebo vymazal 
vzpomínky na ně ze všech myslí v Prythianu dávno před pří-
chodem Amaranthy?

Rhys pustil mou bradu. Když však nechal ruku klesnout, po-
padla jsem ho za zápěstí a pod prsty jsem ucítila pevné, silné 
kosti. „Je špatné, že o tom Prythian neví,“ pověděla jsem mu 
a má slova skoro zanikla v hudbě linoucí se z města. „Je špatné, 
že je necháváš myslet si o tobě to nejhorší.“

Ustoupil o krok zpátky a jeho křídla přitom tloukla do vzdu-
chu jako do obřích bubnů. „Pokud znají pravdu lidé, na kterých 
mi záleží, je mi jedno, jak se na mě dívají ostatní. Běž se trochu 
prospat.“

Potom se prudce vznesl k obloze, kde ho pohltila tma mezi 
hvězdami.

Pohroužila jsem se do hlubokého spánku a mé sny byly spod-
ním proudem, který mě stahoval čím dál víc, až jsem jim nedo-
kázala uniknout.
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Ležela jsem nahá a bezvládná na povědomé podlaze z rudé-
ho mramoru a Amarantha mi jezdila nožem podél žeber. Ocel 
se mi zlehka třela o pokožku.

„Prolhaná, zrádná lidská ženo,“ zavrněla, „s prohnilým, ulha-
ným srdcem.“

Dotek nože byl jako chladné polaskání. Zoufale jsem se sna-
žila zvednout, jenže mé tělo nespolupracovalo.

Amarantha mě políbila na ohyb šíje. „Jsi stejná zrůda jako 
já.“ Objela mi nožem ňadro a namířila ho na ztvrdlou bradavku, 
jako by viděla srdce, jež mi tlouklo v hrudi. Začala jsem vzlykat.

„Šetři slzami.“
Někde v dálce kdosi křičel mé jméno v úzkostné prosbě.
„Čeká tě věčné peklo,“ slíbila mi a hrot dýky probodl citlivé 

místo pod mým prsem. Její rty se přiblížily k mým, když při-
tlačila…

Ruce. Něčí ruce mě držely za ramena, třásly se mnou a svíraly 
mě. Zmítala jsem se, křičela, jen jsem křičela…

„FEYRE.“
Ten hlas byl současně noc i svítání, hvězdy i země, a když 

jsem v něm zachytila pradávný velitelský tón, mé tělo se úplně 
zklidnilo.

„Otevři oči,“ nařídil mi ten hlas.
Uposlechla jsem.
Hrdlo jsem měla rozpálené a ústa plná popela, tvář jsem měla 

zlitou lepkavým potem a Rhysand se nade mnou skláněl s vy-
děšenýma očima.

„Byl to sen,“ uklidňoval mě. Dýchal stejně ztěžka jako já.
Měsíční světlo, které proudilo oknem do ložnice, ozařovalo 

tmavé linie spirál vytetovaných na jeho paži, ramenech a sval-
naté hrudi. Stejným tetováním jsem měla označenou ruku i já. 
Pozorně si prohlížel mou tvář. „Jenom sen,“ zopakoval.

Velaris. Byla jsem ve Velarisu, v jeho domě. A zdál se mi můj 
obvyklý sen.
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Prostěradlo i pokrývka byly roztrhané na kusy. Nerozřezal je 
ovšem žádný nůž. A ta pachuť popela a kouře, kterou jsem měla 
zaplněná ústa…

Má ruka byla znepokojivě klidná, když jsem ji zvedla a uvi-
děla jsem, že se mi konečky prstů změnily v doutnající uhlíky, 
živoucí ohnivé spáry, které projely mým povlečením, jako by vy-
palovaly rány.

Odstrčila jsem Rhyse zhurta ramenem, v panice jsem sklouz-
la z postele, padla jsem na kolena před záchodem a začala jsem 
dávit. Zvracela jsem zas a znova a mé prsty syčely na chladném 
porcelánu.

Chvíli nato mi velké, teplé ruce odhrnuly vlasy dozadu.
„Dýchej,“ řekl mi Rhys. „Představ si, jak ty uhlíky s mihotá-

ním mizí jako plameny svíček, jeden za druhým.“
Znovu jsem začala dávit a  třásla jsem se, když se ve mně 

 zvedl příliv světla a horka a  vyrazil ze mě ven. Vychutnávala 
jsem si tu prázdnou, studenou temnotu, která mě s mizejícím 
žárem zaplavila.

„No, to je také způsob,“ usoudil Rhys.
Když jsem se odvážila pohlédnout na své ruce zapřené o mísu, 

uhlíky už pohasly. Dokonce i moc, která mi tepala v žilách a po-
dél kostí, opět usnula.

„Zdává se mi sen,“ svěřil se mi Rhys, zatímco mi držel vla-
sy, když jsem znovu začala dávit, „kde pod ní nejsem já, ale 
Cassian nebo Azriel. Přibila jim křídla k posteli kůly a já to 
nedokážu zastavit. Nařídila mi, abych se na to díval, a mně ne-
zbývá nic jiného než přihlížet s vědomím, že jsem nenapravi-
telně selhal.“

Křečovitě jsem se držela záchodu, odplivla jsem si a splách-
la. Dívala jsem se, jak voda mizí, a pak jsem otočila hlavu a za-
dívala se na Rhyse.

Jeho prsty zabořené v mých vlasech byly něžné, avšak pevné. 
„Když šlo o ně, neselhal jsi,“ zachraptěla jsem.

„Dopustil jsem se… strašných věcí, abych toho dosáhl.“ Jeho 
fialové oči v potemnělém světle téměř planuly.
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„To já taky.“ Pot se mi lepil na kůži jako krev – krev těch 
dvou víl.

Rychle jsem se obrátila zpátky nad záchod a tak tak jsem to 
stihla včas. Rhys mě druhou rukou pomalu konejšivě hladil po 
zádech, když jsem stále dokola vyvrhovala večeři. Když posled-
ní vlna nevolnosti pominula, vydechla jsem: „Co ty plameny?“

„Podzimní dvůr.“
Nezmohla jsem se na odpověď. Nakonec jsem se opřela o stu-

dený povrch vany a zavřela jsem oči.
Když jsem se probudila, do oken se opíralo slunce a já ležela 

na posteli pečlivě přikrytá peřinou povlečenou čistým, čerstvě 
vypraným ložním prádlem.

Hleděla jsem vzhůru na příkrý sráz menší hory porostlý trávou 
a chvěla jsem se v závojích mlhy vznášejících se kolem. Země 
za našimi zády prudce přecházela v drsné útesy a rozbouřené, 
cínově šedé moře. Před námi nebylo nic, jen široká šedá hora 
s plochým vrcholem pokrytá mechem.

Rhys stál vedle mě s dvousečným mečem v pochvě připev-
něné uprostřed zad a s dýkami v pouzdrech na nohou, obleče-
ný v kožené zbroji, která musela být illyrijská, protože podobně 
byli včera večer odění Cassian a Azriel. Tvořily ji přiléhavé kal-
hoty, jejichž odřené kožené pláty se stopami záseků připomína-
ly šupiny a které zvýrazňovaly jeho nohy. Neuniklo mi, jak jsou 
svalnaté. V upnutém kabátci byly otvory pro křídla, která měl 
nyní naplno vytažená a připomínala mi útržky tmy. Ramena 
a předloktí mu chránily poškrábané pláty zbroje.

Kdyby samotná jeho zbroj dostatečně nevypovídala o tom, 
čemu dnes možná budeme čelit – kdyby mi to můj oděv, po-
dobný tomu jeho, nepotvrzoval –, stačil mi jediný pohled na 
skálu před námi, abych pochopila, že to nebude příjemné. Před 
hodinou jsem byla v pracovně natolik rozrušená tím, co Rhys 
psal ve své opatrné žádosti o svolení navštívit Letní dvůr, že mě 
ani nenapadlo zeptat se, co tady můžu čekat. Ne že by byl Rhys 
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ochotný mi vysvětlit, proč chce Letní dvůr navštívit kromě toho, 
že by si přál „zlepšit diplomatické vztahy“.

„Kde to jsme?“ zeptala jsem se a byla to první slova, která je-
den z nás pronesl od doby, kdy jsme se sem před chvílí přenesli. 
Ve Velarisu byl svěží slunečný den, zato tohle místo, ať se na-
cházelo kdekoli, bylo mrazivé, pusté a nevlídné – jen skály, trá-
va, mlha a moře.

„Na ostrově v  srdci Západních ostrovů,“ odpověděl Rhys 
s očima upřenýma na obří horu. „A toto,“ dodal a ukázal na ni, 
„je Vězení.“

Kolem nebylo nic. Nikde ani živáček.
„Já žádné vězení nevidím.“
„Vězení je ta skála a uvnitř jsou zavřené nejodpornější a nej-

nebezpečnější stvůry a zločinci, jaké si dovedeš představit.“
Vydat se dovnitř, do kamenných útrob další hory…
„Toto místo,“ pokračoval, „bylo vybudováno dávno předtím, 

než se objevili vladaři. Než se Prythian stal Prythianem. Někte-
ří vězni tu dobu pamatují. Pamatují časy, kdy na severu vládla 
Mořina rodina místo mojí.“

„Proč sem Amren odmítá vstoupit?“
„Protože ji tu kdysi věznili.“
„Předpokládám, že ne v jejím současném těle.“
Krutě se usmál. „Ne, to ani zdaleka.“
Zimomřivě jsem se otřásla.
„Při výstupu se zahřeješ,“ poznamenal Rhys. „Nemůžeme se 

přenést dovnitř ani doletět ke vchodu. Strážci požadují, aby ná-
vštěvníci přicházeli pěšky. A je to dlouhá cesta.“

Nehnula jsem se z místa. „Já…“ To slovo mi uvízlo v krku. 
Vydat se pod další horu…

„Tvé panice uleví,“ pronesl tiše, „když si vzpomeneš, že jsem 
se dostal ven. My všichni jsme se dostali ven.“

„Jen tak tak.“ Pokoušela jsem se dýchat. Nemohla jsem, ne-
mohla jsem.

„Dostali jsme se ven. A když půjdeme dovnitř, mohla by se 
ta hrůza opakovat.“
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Mráz mě štípal do tváře a já se snažila vykročit směrem k hoře.
Tělo mě však odmítalo poslechnout.
Zkusila jsem udělat ten krok znovu. Zkusila jsem to jménem 

Elain, Nesty a lidského světa, který by mohl skončit v troskách, 
jenže… Nedokázala jsem to.

„Prosím,“ špitla jsem. Bylo mi jedno, že to znamená, že jsem 
nezvládla první den své práce.

Rhysand se mě, přesně jak slíbil, na nic nevyptával, když mě 
uchopil za ruku a odnesl nás zpět do pestrobarevného Velarisu.

Po zbytek dne jsem zůstala v posteli.
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U nohou mého lůžka stála Amren.
Prudce jsem ucukla dozadu a narazila do čela postele. Osle-

pená ranním sluncem, které zaplavovalo pokoj, jsem šátrala po 
nějaké zbrani. Po čemkoli, co bych mohla použít.

„Žádný div, že jsi tak hubená, když se noc co noc div nevy-
zvracíš z podoby.“ Začichala a ohnula ret. „Táhne to z tebe.“

Dveře ložnice byly zavřené. Rhys mě ujistil, že se do domu 
bez jeho svolení nikdo nedostane, ale…

Amren hodila něco na postel. Malý zlatý amulet posázený 
perlami s matným modrým kamenem. „Díky tomuto jsem unikla 
z Vězení. Pověs si ho kolem krku a nikdo tě tam neudrží.“

Raději jsem se amuletu nedotýkala.
„Dovol mi objasnit ti jednu věc,“ spustila Amren a opřela se 

oběma rukama o vyřezávanou pelest. „Není pro mě lehké dát ho 
z ruky, ale můžeš si ho půjčit, abys udělala, co je třeba, a až budeš 
hotová, vrátíš mi ho. Pokud si ho ponecháš, najdu tě a následky 
se ti nebudou zamlouvat. Ve Vězení ho ovšem můžeš používat.“

Když se mé prsty konečně dotkly chladného kovu a kamene, 
byla už Amren dávno venku ze dveří.

Rhys se nemýlil, když ji přirovnal k draku.

Rhys na amulet vrhal zachmuřené pohledy, když jsme stoupa-
li po úbočí k Vězení. To bylo tak příkré, že jsme občas museli 
lézt po čtyřech. Postupovali jsme výš a výš a já přitom zaháněla 
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 žízeň u bezpočtu potůčků zurčících mezi výčnělky a proláklina-
mi na úbočí porostlém mechem a trávou. Všude kolem se svíjela 
mlha bičovaná větrem, jehož přidušené úpění přehlušovalo skří-
pění kamenů pod našima nohama.

Když jsem Rhyse asi podesáté přistihla, jak sleduje Amrenin 
amulet, zeptala jsem se: „Co se děje?“

„Dala ti ho.“
Nebyla to otázka.
„Takže to musí být vážné,“ usoudila jsem. „Riziko, že…“
„Neříkej nic, co nechceš, aby slyšel někdo další.“ Ukázal na 

skálu pod námi. „Vězni nemají na práci nic lepšího než poslou-
chat, jestli skrz zemi a skálu nezachytí nějaké zajímavé zvěsti. 
Jsou schopni prodat jakoukoli informaci výměnou za jídlo, sex 
nebo třeba za doušek čerstvého vzduchu.“

Dokážu tu. Dokážu ovládnout svůj strach.
Amren unikla a nikdo ji nedokázal přivléct zpátky. A ten 

amulet zaručí volnost i mně.
„Omlouvám se,“ řekla jsem. „Za včerejšek.“ Hodiny jsem zů-

stala v posteli neschopná pohybu či kloudné myšlenky.
Rhys mi podal ruku, aby mi pomohl překonat obzvlášť str-

mý úsek skály, a lehce mě vytáhl na jeho vrchol, kde se vzápětí 
usadil. Bylo to tak dlouho – příliš dlouho –, co jsem byla venku, 
pohybovala se a spoléhala na své tělo. Navzdory nově nabyté ne-
smrtelnosti jsem lapala po dechu.

„Nemáš se za co omlouvat,“ namítl. „Teď jsi tady.“
Přitom jsem byla takový zbabělec, že bych se sem bez toho 

amuletu nevydala.
Rhys s mrknutím dodal: „Nesnížím ti plat.“
Byla jsem příliš uhoněná na to, abych se na něj třeba jen za-

mračila. Pokračovali jsme v cestě, až se před námi horní část 
hory zvedla jako zeď a za námi nezbylo nic než travnaté úpatí 
hluboko dole, které klesalo k nepokojnému šedému moři. Rhys 
hbitě tasil meč.

„Netvař se tak překvapeně,“ prohodil.
„Já jen… nikdy jsem tě neviděla se zbraní v ruce.“ Když jsem 
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nepočítala dýku, které se chopil, aby Amaranthě podřízl hrdlo… 
aby mě ušetřil trýznivé bolesti.

„Cassian by se potrhal smíchy, kdyby to slyšel. A pak by mě 
přinutil, abych se s ním vydal na cvičiště.“

„Dokáže tě porazit?“
„V boji muže proti muži? Ano. Musel by si to pro změnu 

vydřít, ale vyhrál by.“ Jeho tón nezněl nadutě ani pyšně. „Cassian 
je nejlepším válečníkem, jakého jsem kdy potkal na kterémkoli 
dvoře v jakékoli zemi. Proto jsem mu svěřil velení mých vojsk.“

Nezpochybňovala jsem jeho tvrzení. A ten druhý Illyrijec… 
„Azriel – jeho ruce. Chci říct, ty jizvy,“ vydechla jsem. „Jak k nim 
přišel?“

Rhys se na chvíli odmlčel a pak nesmírně tiše odpověděl: 
„Jeho otec má dva manželské syny, oba jsou starší než Azriel. 
A oba jsou krutí a rozmazlení. Pochytili to od matky, lordovy 
manželky. Ta se postarala o to, aby Azriel těch jedenáct let, co 
prožil v otcově tvrzi, strávil v cele bez oken a světla. Každý den 
ho z ní nechávali na hodinu vyjít a jednou týdně směl navští-
vit svou matku. Nesměl se cvičit v boji, létat, ani dělat všechno 
ostatní, k čemu ho pudily illyrijské instinkty. Když mu bylo osm 
let, jeho bratři usoudili, že bude zábavné zjistit, co se stane, když 
illyrijský dar rychlého uzdravování bude vystaven oleji – a ohni. 
Válečníci uslyšeli Azrielův křik, ale nebyli dost rychlí na to, aby 
mu zachránili ruce.“

Zmocnila se mě nevolnost. To ovšem znamenalo, že s nimi 
musel žít ještě tři roky. Jaké další hrůzy musel prožít, než ho 
poslali do tábora v horách? „Byli… byli jeho bratři potrestaní?“

Rhysův výraz byl ledový jako skály, vítr a moře kolem nás, 
když nebezpečně tichým hlasem odpověděl: „Nakonec ano.“

V těch slovech bylo tolik surovosti, že jsem raději přišla s ji-
nou otázkou: „A Mor, co ta pro tebe dělá?“

„Mor je osoba, kterou povolám, až má vojska padnou a Cas-
sian i Azriel budou po smrti.“

Při té představě mi tuhla krev v žilách. „Takže do té doby 
bude čekat?“
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„Ne. Jako má druhá pobočnice je Mor… správkyní mého 
dvora. Má na starost vztahy mezi Dvorem nočních můr a Dvo-
rem snů, takže se pohybuje mezi Velarisem a Vytesaným měs-
tem. V říši smrtelníků by nejspíš byla považována za krá lovnu.“

„A Amren?“
„Její povinnosti zahrnují to, že je mou politickou poradky-

ní, chodící knihovnou a tím, kdo za mě odvádí špinavou práci. 
Ustanovil jsem ji svou pobočnicí, když jsem získal trůn. Mým 
spojencem a snad i přítelkyní byla ale už dávno předtím.“

„Měla jsem na mysli tu válku, kdy tvá vojska padnou, Cas-
sian a Azriel budou po smrti a stejně tak i Mor.“ Každé slovo 
mi na jazyku připadalo jako kus ledu.

Rhys se zarazil s rukou nataženou k holé skále před námi. 
„Pokud takový den přijde, zjistím, jak zlomit kouzlo, které Am-
ren poutá, a vypustím ji na svět. A požádám ji, aby mě zabila 
jako prvního.“

Při Matce. „Co je zač?“ Možná bylo hloupé se na to po na-
šem ranním rozhovoru ptát.

„Něco jiného. Něco horšího než my. A pokud někdy odhalí 
způsob, jak setřást krunýř ze svalů a kostí… Kotlík nás všech-
ny spas.“

Znovu jsem se zachvěla a zvedla jsem zrak ke kolmé skalní 
stěně. „Na takovou horu nevylezu.“

„To ani nemusíš,“ sdělil mi Rhys a položil dlaň na kámen. 
Ten zmizel jako vidina ve vlně světla.

Na jeho místě se objevila bledá vytesaná brána, tak vysoká, 
že její vrchol mizel v mlze.

Brána z kostí.

Kostěná brána se neslyšně otevřela a  já spatřila jeskyni po-
hrouženou do inkoustové tmy, jakou jsem neviděla ani pod 
Horou.

Sevřela jsem amulet zavěšený na krku a v dlani jsem ucíti-
la teplo jeho kovu. Amren se dostala ven a já odsud vyjdu taky.
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Rhys mi položil hřejivou ruku na záda a vedl mě dovnitř. 
Před námi poskakovaly tři koule měsíčního světla.

Ne, ne, ne, ne, ne…
„Dýchej,“ pošeptal mi do ucha. „Jeden nádech.“
„Kde jsou stráže?“ vysoukala jsem ze sebe navzdory tíze, kte-

rá mi svírala plíce.
„Přebývají uvnitř skály,“ zamumlal, když jeho ruka našla mou 

a obemknula ji, zatímco mě vedl do nepomíjejícího příšeří. „Vy-
cházejí, jen aby se nakrmili nebo zkrotili nepokojné vězně. Ne-
jsou ničím víc než stíny myšlenek a pradávného kouzla.“

Snažila jsem se dívat na světýlka vznášející se před námi mís-
to na šedé zdi. Zvlášť když byly tak hrubě otesané, že by zuba-
té výčnělky mohly být nosem, štětinatým obočím nebo šklebí-
cími se ústy.

Zem byla suchá a nebylo na ní nic než oblázky. Nejpodiv-
nější však bylo to ticho. Naprosté ticho, když jsme zašli za ohyb 
chodby a poslední světlo z mlhou prodchnutého světa se vytra-
tilo do inkoustové tmy.

Soustředila jsem se na dýchání. Nemohla jsem tu skon-
čit uvězněná. Nemohli mě zavřít v tomhle úděsném, mrtvém 
místě.

Cesta vedla hluboko do útrob hory a já svírala Rhysovy prs-
ty, aby mě nezradily nohy. Rhys v druhé ruce stále svíral meč.

„Mají sem přístup všichni vládcové?“ Má slova vyzněla tak 
tiše, že je okamžitě pohltila tma. Dokonce i ta moc, která mi te-
pala v žilách, zmizela. Stáhla se někam hluboko až do morku 
mých kostí.

„Ne. Vězení se řídí vlastními zákony. Tento ostrov by klidně 
mohl být osmým dvorem. Spadá ale pod mou správu a má krev 
je propojená s bránou.“

„Mohl bys vězně osvobodit?“
„Ne. Jakmile je jednou rozsudek vysloven a vězeň projde brá-

nou, náleží Vězení a to ho nikdy nepropustí. Pokud sem mám 
někoho za trest poslat, přistupuji k tomu nesmírně vážně.“

„Stalo se někdy…“
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„Ano. A teď není vhodná doba o tom mluvit.“ Pro zdůraz-
nění mi stiskl ruku.

Sestupovali jsme do šera.
Nikde nebyly dveře ani světlo.
Nezachytila jsem žádné zvuky. Ani kapající vodu.
Přitom jsem je však cítila.
Cítila jsem, jak spí, přecházejí sem tam a z druhé strany pře-

jíždějí rukama a drápy po stěnách.
Byli prastaří a krutí způsobem, jaký jsem nezažila, dokon-

ce ani u Amaranthy. Byli nekoneční a trpěliví a naučili se jazyk 
temnoty a kamene.

„Jak dlouho?“ vydechla jsem. „Jak dlouho tu byla?“ Neodvá-
žila jsem se vyslovit její jméno.

„Azriel to jednou zjišťoval. V záznamech našich nejstarších 
chrámů a knihoven. Našel jen povrchní zmínku o tom, že byla 
uvězněna předtím, než byl Prythian rozdělen na dvory, a dosta-
la se ven, jakmile byly založeny. Zavřeli ji sem dlouho předtím, 
než jsme začali používat písmo. Netuším, jak dlouho tu byla – 
odhadoval bych to na několik tisíciletí.“

V břiše jsem ucítila vyděšené zamravenčení. „Nikdy ses jí na 
to nezeptal?“

„Pročpak? Když to bude nutné, poví mi to sama.“
„Odkud pochází?“ Ta brož, kterou Amren věnoval – tak ne-

patrný dárek pro netvora, který tu kdysi přežíval.
„Nevím. I když podle některých legend se při zrození světa 

objevily… trhliny v matérii jeho říší a v chaosu, který provázel 
Stvoření, mohly takovouto trhlinou projít bytosti z jiných světů 
a vstoupit do jiného světa. Trhliny se ale uzavíraly nezávazně na 
nich a tato stvoření zůstala v pasti a neměla jak se dostat domů.“

To bylo děsivější, než jsem si dokázala představit – zrůdy pu-
tující mezi světy i hrůza, kterou musely prožívat, když zůstaly 
polapené v jiné sféře. „Myslíš, že je jednou z nich?“

„Myslím, že je jediná svého druhu a že nejsou žádná svědec-
tví o tom, že existovaly další podobné bytosti. Dokonce i Surielů 
je víc, i když jejich počty nejsou nijak velké. Zato ona a někteří, 
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co jsou tu zavření… Podle mě přišli odjinud a dlouhý, předlou-
hý čas hledají cestu domů.“

Pod oděvem lemovaným kožešinou jsem se třásla a od úst 
mi stoupala pára.

Neustále jsme postupovali směrem dolů, až jsem ztratila po-
jem o čase. Mohly uplynout hodiny nebo dny. Zastavovali jsme 
se, jen když moje nanicovaté, zničené tělo potřebovalo vodu, 
a Rhys mě nepouštěl, ani když jsem pila. Jako kdyby mě skála 
mohla navěky pohltit. Dávala jsem si pozor, aby tyhle zastávky 
byly krátké a zřídkavé.

Kráčeli jsme stále dál a hloub. Jen díky těm světlům a stisku 
jeho ruky jsem si nepřipadala, jako bych se měla každou chvílí 
zřítit dolů do tmy. Na okamžik mi do nosu pronikl smrad mé 
vlastní cely v žaláři a na tváři mě zašimrala šustící nahnilá sláma.

Rhysův stisk zesílil. „Už jen kousek.“
„Už musíme být blízko dolního konce.“
„Ten už jsme minuli. Řezbáře kostí drží pod základy hory.“
„Kdo je to? Co je to?“ Připravil mě jen na to, co mám říct, 

a slovem se nezmínil o tom, co můžu čekat. Nepochybně abych 
dočista nezpanikařila.

„To nikdo neví. Zjeví se v podobě, ve které se chce zjevit.“
„Je to měnič?“
„Ano a ne. Objeví se před tebou jako jedna věc, ale já budu 

stát vedle tebe a uvidím něco jiného.“
Měla jsem co dělat, abych nezačala skučet jako nějaké zvíře. 

„Vážně vyřezává z kostí?“
„Uvidíš.“ Rhys se zastavil před hladkým kamenným blokem. 

Chodba se táhla dál dolů – dolů do odvěké temnoty. Vzduch tu 
byl dusný a hutný. I obláčky, které jsem vydechovala do chlad-
ného vzduchu, téměř okamžitě mizely.

Rhysand konečně pustil mou ruku a opět přitiskl dlaň na 
holý kámen. Ten se pod jeho dotekem zvlnil a utvořil dveře.

Stejně jako brána nahoře byly i ony ze slonoviny – z kosti. 
Jejich povrch pokrýval bezpočet rytin: rostliny a zvířata, moře 
a oblaka, hvězdy a měsíce, děti a kostry, krásná i odporná stvoření.
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Vtom se dveře otevřely. Cela za nimi byla tmavá jako noc 
a sotva se dala rozeznat od chodby.

„Vyřezal jsem dveře pro všechny zdejší vězně,“ ozval se ze-
vnitř tichý hlas, „ale ty moje jsou mým nejmilejším dílem.“

„S tím musím souhlasit,“ odvětil Rhysand. Vstoupil dovnitř 
a světlo zalétlo vpřed a ozářilo postavu tmavovlasého chlapce 
sedícího u protější zdi. Jeho pronikavě modré oči pohlédly na 
Rhysanda a pak sklouzly ke dveřím, kde jsem vyčkávala.

Rhys sáhl do vaku, kterého jsem si cestou vůbec  nevšimla – 
ne, vyčaroval ho nejspíš z jakési schránky mezi světy, kterou po-
užíval k ukládání věcí. Hodil chlapci, kterému nemohlo být víc 
než osm let, nějaký předmět. Když s ťuknutím dopadl na zem, 
bíle se zaleskl. Další kost, dlouhá a pevná a na jednom konci 
zlomená.

„Lýtková kost, kterou Feyre zasadila smrtící ránu Midden-
gardovi,“ sdělil mu Rhys.

V tu chvíli by se ve mně krve nedořezal. Tehdy jsem do pasti 
zabodla spoustu kostí. Nevšimla jsem si, která obřího červa do-
razila. A nenapadlo by mě, že by to někdo postřehl.

„Pojď dál,“ vyzval mě krátce Řezbář kostí a v jeho dětském 
hlase nebyl náznak nevinnosti ani laskavosti.

Udělala jsem jediný krok.
„Je to už celá věčnost,“ řekl chlapec, zatímco mě hltal očima, 

„co se v tomto světě objevilo něco nového.“
„Zdravím tě,“ vydechla jsem.
Z chlapcova úsměvu čišela výsměšná nevinnost. „Máš strach?“
„Ano,“ odpověděla jsem pravdivě. Nikdy nelži zněl Rhysův 

první příkaz.
Chlapec vstal, avšak zůstal u protější zdi. „Feyre,“ zabručel 

a zvědavě si mě změřil. Koule vílího světla dodala jeho inkous-
tově černým vlasům stříbrný lesk. „Fey -re,“ zopakoval a protáhl 
ty slabiky, jako by je ochutnával. Nakonec zvedl hlavu. „Kam ses 
vydala, když jsi zemřela?“

„Já zodpovím tvou otázku a ty zase moji,“ odvětila jsem, jak 
mi Rhys poradil u snídaně.
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Řezbář kostí kývl na Rhysanda. „Vždycky jsi byl chytřejší 
než tvoji předkové.“ Jeho oči ovšem zaplály, když jimi spočinul 
na mně. „Pověz mi, kam ses vydala a co jsi viděla, a já odpovím 
na tvou otázku.“

Rhys na mě nenápadně kývl, avšak v očích měl obezřetný vý-
raz. Protože otázka toho chlapce…

Musela jsem zklidnit dech, abych mohla přemýšlet a vzpo-
mínat.

Vybavila se mi krev, smrt, bolest a křik, když mě lámala. 
Zabíjela mě neskutečně pomalu a byl tam Rhys, který zuři-
vě řval, když jsem umírala. Tamlin před jejím trůnem na ko-
lenou prosil o můj život… Jenomže jsem cítila tak nesnesitel-
nou bolest, že jsem chtěla, aby bylo po všem. Chtěla jsem, aby 
to přestalo.

Rhys byl najednou celý napjatý, když pozoroval Řezbáře kos-
tí, jako by ty vzpomínky volně pronikaly duchovním štítem, kte-
rý byl neporušený, jak jsem se dnes ráno ujistila. Napadlo mě, 
jestli se obává, že se vzdám tady a teď.

Zatnula jsem ruce v pěst.
Přežila jsem. Dostala jsem se na svobodu. A dostanu se na 

svobodu i dnes.
„Zaslechla jsem křupnutí,“ řekla jsem a Rhys ke mně ná hle 

obrátil hlavu. „Zaslechla jsem křupnutí, když mi zlomila vaz. 
Znělo mi v uších, ale taky uvnitř hlavy. Byla jsem mrtvá, než 
jsem pocítila něco víc než první náraz bolesti.“

Řezbářovy fialové oči jako by zářily jasněji.
„A pak přišla tma. Jiný druh tmy, než je tady. Byla tam jaká-

si… nit,“ pokračovala jsem. „Pouto. A já za něj zatáhla a najed-
nou jsem viděla. Ne svýma očima, ale jeho,“ řekla jsem a kýv-
la směrem k Rhysovi. Roztáhla jsem prsty své potetované ruky. 
„Tehdy jsem pochopila, že jsem mrtvá, a zbyl ze mě jen tenhle 
nepatrný zlomek duše, jež se zoufale držela pouta, které vznik-
lo naší dohodou.“

„Byl tam někdo? Spatřila jsi něco víc?“
„Jen to pouto v temnotě.“
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Rhysandova tvář zbledla. Pevně sevřel rty. „A když jsem byla 
stvořena znovu,“ líčila jsem Řezbáři, „sledovala jsem to pouto 
zpět ke mně. Věděla jsem, že na jeho konci najdu domov. Pak se 
objevilo světlo. Jako kdybych plavala v šumivém víně…“

„Bála ses?“
„Chtěla jsem se jen vrátit k lidem kolem mě. Tolik jsem po 

tom toužila, že jsem neměla čas se bát. To nejhorší už se sta-
lo a temnota byla plná klidu a ticha. A tak jsem následovala to 
pouto nazpět.“

„Nebyl tam žádný jiný svět?“ naléhal Řezbář kostí.
„Jestli tam byl, tak jsem ho neviděla.“
„Žádné světlo nebo portál?“
Kam se chceš vydat? Ta otázka mi skoro vyklouzla z úst. „Byl 

tam jen mír a temnota.“
„Měla jsi tělo?“
„Ne.“
„Měla…“
„To už by z tvé strany stačilo,“ zavrněl Rhysand a znělo to, 

jako když po nejostřejší oceli klouže samet. „Přistoupil jsi na 
otázku za otázku. A položil jsi jich…“ Spočítal to na prstech. 
„Šest.“

Řezbář kostí se opřel o zeď a svezl se do sedu. „Nestává se mi 
často, že se setkám s někým, kdo překonal skutečnou smrt. Od-
pusť, že jsem chtěl nahlédnout za oponu.“ Mávl hubenou rukou 
mým směrem. „Ptej se, děvče.“

„Kdyby po někom nezbylo tělo – nic, kromě úlomku kosti,“ 
pronesla jsem co nejpevnějším hlasem, „je nějaký způsob, jak tu 
osobu oživit? Dalo by se pro ni vytvořit nové tělo, do kterého by 
se vložila její duše?“

V chlapcových očích se zablesklo. „Byla ta duše nějak zacho-
vána? Byla v něčem uložena?“

Snažila jsem se nemyslet na oko zasazené v prstenu na Ama-
ranthině ruce a na duši, kterou uvěznila uvnitř, aby byla svěd-
kem všech hrůz a zvěrstev, která napáchala. „Ano.“

„Takový způsob není.“
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Málem jsem si oddechla úlevou.
„Pokud ovšem…“ Chlapec ťukal jedním prstem za druhým 

o palec. Jeho ruka připomínala bledý, nervózní hmyz. „Před dáv-
nými věky, před vznešenými vílami a smrtelnými lidmi, tu byl 
Kotlík. Byla v něm prý obsažena veškerá magie a zrodil se v něm 
svět. Kotlík však padl do nesprávných rukou a sloužil k velkým 
děsivým účelům. Jeho pomocí byly ukuty jisté věci. Tak strašné 
věci, že byl Kotlík nakonec za velkých obětí získán zpět. Nebylo 
možné ho zničit, protože stvořil všechny věci, a kdyby ho někdo 
rozbil, zahynul by všechen život. Proto ho ukryli. A zapomně-
li na něj. Pouze za pomoci Kotlíku by bylo možné znovu skout 
něco, co bylo mrtvé.“

Rhysand měl na tváři nevzrušený výraz. „Kam ho ukryli?“
„Prozraď mi tajemství, které nikdo neví, Pane noci, a já ti 

svěřím své.“
V duchu jsem se připravovala, že si nyní vyslechnu nějakou 

strašlivou pravdu, ale Rhysand odpověděl: „Když prší, pobodá-
vá mě v pravém koleni. Zranil jsem si ho za války a od té doby 
mě bolí.“

Řezbář kostí vyrazil drsný smích, zatímco já na Rhyse nevě-
řícně zírala. „Vždycky jsi byl mým oblíbencem,“ prohodil a vrhl 
na něj úsměv, který bych ani na okamžik nepovažovala za dět-
ský. „Velmi dobře. Kotlík byl ukrytý na dně zamrzlého jezera 
v Lapplundu…“ Rhys se začal otáčet ke mně, jako by tam chtěl 
ihned vyrazit, vtom však Řezbář kostí dodal: „A zmizel v dáv-
né minulosti.“ Rhys se zarazil. „Nevím, kam se poděl ani kde se 
nyní nachází. Několik tisíciletí před tvým narozením se z jeho 
podstavce podařilo odštípnout tři nohy, aby byla narušena ales-
poň část jeho moci. Mělo to jistý, byť nepatrný účinek. Odstra-
nění nohou bylo jako odštípnutí prvního článku prstu. Protiv-
né, ovšem pořád můžeš používat jeho zbytek. Nohy byly ukryty 
ve třech různých chrámech – v Cesere, Sangravahu a Itice. Po-
kud zmizely, znamená to, že Kotlík nejspíš opět kouzlí a že ten, 
v jehož držení je, chce, aby měl plnou moc a nechyběla mu ani 
špetka magie.“
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Proto byly ty chrámy vypleněny. Aby neznámý získal nohy, 
na nichž Kotlík stával, a obnovil naplno jeho moc. Rhys klid-
ným tónem odvětil: „Předpokládám, že nevíš, kdo teď Kotlík 
vlastní.“

Řezbář kostí na mě ukázal útlým prstem. „Slib mi, že mi dáš 
její kosti, až zemře, a já o tom popřemýšlím.“ Ztuhla jsem, ale 
chlapec se dal do smíchu. „Ne, pochybuji, že by dokonce někdo 
jako ty, Rhysande, dal takový slib.“

V Rhysandově tváři jsem zahlédla varovný výraz. „Děkuji 
ti za pomoc,“ odvětil a položil mi ruku na záda, aby mě  odsud 
odvedl pryč.

Kdyby však věděl… Otočila jsem se zpět k tomu stvoření 
v podobě chlapce. „Měla jsem možnost volby – ve smrti,“ pro-
zradila jsem mu.

V očích mu zažehl kobaltový oheň.
Rhys sevřel prsty, ale nespustil ruku z mých zad. Cítila jsem 

nepřetržité teplo jeho doteku a napadlo mě, jestli jím spíš ne-
uklidňuje sebe, že jsem pořád tady a stále dýchám.

„Věděla jsem,“ pokračovala jsem, „že bych se mohla nechat 
unést tmou, a rozhodla jsem se bojovat – vytrvat o něco déle. 
Možná by mě čekal nový svět, království klidu a míru, ale já na 
něj nebyla připravená. Nemohla jsem tam odejít sama. Věděla 
jsem, že mě za tou tmou něco čeká. Něco dobrého.“

Chlapcovy modré oči na okamžik zazářily ještě jasněji. Po-
tom řekl: „Víš, kdo má Kotlík, Rhysande. Kdo plenil chrámy. 
Přišel jsi sem jen proto, aby sis potvrdil to, co jsi už hodnou 
dobu  tušil.“

„Král Hybernu.“
Krev se mi samou hrůzou změnila v led, jehož úlomek se mi 

svezl hluboko do žaludku. Nemělo by mě to překvapovat, měla 
jsem se to dovtípit, jenomže…

Řezbář už nic dalšího neřekl. Čekal na další pravdu.
Nabídla jsem mu tedy další střep mé roztříštěné duše. „Když 

mě Amarantha přinutila zabít ty dvě víly, tak kdyby tou tře-
tí nebyl Tamlin, nakonec bych si sama dýku zabodla do srdce.“
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Rhys znehybněl.
„Věděla jsem, že to, co jsem spáchala, není možné nijak na-

pravit,“ dodala jsem a pomyslela si, jestli by modrý plamen v Řez-
bářových očích mohl mou zmírající duši spálit na popel. „A jak-
mile bych zrušila jejich kletbu, jakmile by bylo jasné, že jsem je 
všechny zachránila, chtěla jsem jen získat dost času na to, abych 
tu dýku obrátila proti sobě. Že chci žít, jsem si uvědomila, až 
když mě Amarantha zabila. A tehdy jsem pochopila, že jsem 
ještě nesplnila to, k čemu jsem se zrodila, ať to je cokoli.“

Odvážila jsem se krátce podívat na Rhyse a z jeho krásné 
tváře jsem vyčetla cosi jako zoufalství. Ten výraz však vmžiku 
zmizel.

Dokonce i Řezbář kostí tiše odvětil: „Pomocí Kotlíku se dají 
dělat i jiné věci než oživovat mrtvé. Třeba zbořit zeď.“

Jedinou věc, která území smrtelníků – a mou rodinu – chrá-
nila nejen před Hybernem, ale i před ostatními kouzelnými by-
tostmi.

„Zdá se, že se Hybern držel tolik let stranou, protože pátrali 
po Kotlíku a odhalovali jeho tajemství. Oživení určité osoby by 
mohlo být první zkouškou poté, co shromáždili všechny nohy, 
a nyní král zjistí, že Kotlík je čirá energie, čirá moc. Stejně jako 
všechnu magii je však možné vyčerpat i jeho. Proto ho král po-
nechá netknutý, aby nashromáždil kouzla, a mezitím odhaluje 
jeho tajemství, aby mu dodal více energie a více moci.“

„Dá se tomu nějak zabránit?“ hlesla jsem.
Ticho. Napjaté ticho plné očekávání.
Rhys zasáhl ochraptělým hlasem: „Už mu nic neříkej…“
„Když byl Kotlík vyroben,“ přerušil ho Řezbář, „jeho temný 

tvůrce použil zbytek roztaveného kovu k vykování knihy. Kni-
hy dechů. V ní jsou mezi vyrytými slovy zaznamenána kouzla, 
která ruší moc Kotlíku – nebo ho umožňují ovládnout. Po válce 
však byla Kniha rozdělena na dvě části. Jednu získaly víly, dru-
hou šest smrtelných královen. Byla to čistě symbolická součást 
Úmluvy, protože Kotlík byl po tisíciletí ztracen a byl považo-
vaný za pouhou báji. Lidé se domnívali, že Kniha není  nijak 
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 nebezpečná, protože ji může využívat jen ten, kdo je stejný jako 
ona – pouze ti, kdo byli stvořeni, mohou vyslovit její kouzla 
a vyvolat její moc. Žádný tvor zrozený na této zemi jí nemůže 
vládnout, proto ji vladaři i smrtelníci považovali za pouhý od-
kaz dějin, avšak pokud by se Kniha dostala do rukou něčeho, co 
bylo přetvořeno… Tato myšlenka by se musela pochopitelně vy-
zkoušet, ovšem snad by to bylo možné.“ Pobaveně přimhouřil 
oči, když jsem pochopila… pochopila jsem…

„Nyní je jedna část v držení vladaře Letního dvora a králov-
ny vládnoucí smrtelníkům ukrývají druhou ve svém zářícím pa-
láci u moře. Prythianská polovina je chráněna a zajišťují ji krví 
zpečetěná kouzla, jež jsou svázaná se samotným Létem. Pokud 
jde o polovinu v rukou smrtelných královen… Počínaly si chyt-
ře, když tento dar obdržely. Pověřily zástupce našeho lidu, aby 
Knihu ochránil kouzlem a spoutal ji magií, takže kdyby ji někdo 
ukradl – řekněme, kdyby se do hradu přenesl jeden z vladařů, 
aby ji uloupil –, Kniha by se roztavila a byla by navždy ztracena. 
Musí ji dobrovolně vydat některá ze smrtelných královen a k je-
jímu získání nesmí být použita lest ani magie.“ Krátce se zasmál. 
„Lidé jsou nanejvýš bystrá a roztomilá stvoření.“

Zdálo se, že se Řezbář ponořil do jakési dávné vzpomínky, 
a pak zavrtěl hlavou. „Když spojíte obě poloviny Knihy dechů, 
dokážete moc Kotlíku potlačit. Snad se vám to podaří, než do-
sáhne plné síly a zničí zeď.“

Neztrácela jsem čas děkováním. Ne když mi prozradil tako-
vé věci. Ne když jsem byla nucená prozradit mu svá tajemství 
a stále jsem na sobě cítila Rhysovu pozornost. Jako by měl jisté 
podezření ohledně toho, jak hrozně se na mně ta chvíle s Ama-
ranthou podepsala, ale nedokázal tomu uvěřit.

Odvrátili jsme se a jeho ruka mi sklouzla ze zad a uchopila 
mě za prsty.

Byl to lehký, něžný dotyk a já najednou neměla sílu mu ruku 
stisknout.

Řezbář zvedl kost, kterou mu Rhysand přinesl, a potěžkal ji 
v dětských rukách. „Vyřežu na ni tvou smrt, Feyre.“
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Potom už jsme kráčeli vzhůru tmou, skrz spící skálu a kolem 
netvorů žijících uvnitř. Nakonec jsem se Rhyse zeptala: „Co jsi 
tam viděl?“

„Ty první.“
„Chlapce, asi tak osmiletého, s černými vlasy a modrýma 

očima.“
Rhys se otřásl, což bylo doposud nejlidštější gesto, jaké jsem 

u něj viděla.
„Co jsi viděl?“ zkusila jsem to znovu.
„Juriana,“ odpověděl. „Vypadal úplně stejně, jako když jsem 

ho viděl naposledy: Když se postavil Amaranthě a bojoval s ní 
na život a na smrt.“

Nechtěla jsem vědět, jak se Řezbář kostí dozvěděl, na koho 
jsme se ho přišli vyptávat.
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„Amren má pravdu,“ pronesl ležérně Rhys opřený o rám dve-
ří obývacího pokoje. „Vážně jste jako psi, kteří čekají, až přijdu 
domů. Možná bych vám měl koupit laskominy.“

Cassian, jenž seděl na pohovce před krbem s paží nataženou 
za Mořinými zády, ho počastoval obhroublým gestem. Ačko-
li jeho silné svalnaté tělo budilo dojem klidu, zuby měl zatnu-
té a byl plný napětí, které mi potvrdilo, že už tu čekají hodnou 
chvíli.

Azriel postával u okna, pohodlně pohroužený ve stínech. Na 
trávníku a ulici za ním ležel lehký poprašek sněhu. A Amren…

Po té nebylo nikde vidu. Netušila jsem, jestli mám cítit úle-
vu, nebo ne. Brzy ji budu muset vyhledat, abych jí vrátila náhr-
delník, pokud jsem měla věřit Rhysovu varování a jejím vlast-
ním slovům.

Promoklá a prochladlá od mlhy a větru, které nás pronásle-
dovaly cestou z Vězení, jsem došla ke křeslu naproti pohovce, 
které bylo stejně jako spousta ostatních místních sedaček uzpů-
sobené pro křídla Illyrijců. Natáhla jsem ztuhlé nohy k ohni 
a musela jsem polknout spokojené zasténání nad jeho příjem-
ným teplem.

„Jak to šlo?“ zajímala se Mor, která se napřímila vedle Cas-
siana. Dnes na sobě neměla šaty, jen praktické černé kalhoty 
a tlustý modrý svetr.

„Řezbář kostí,“ sdělil jí Rhys, „je vlezlý klevetník, který příliš 
rád strká nos do věcí druhých.“
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„A dál?“ chtěl vědět Cassian. Opřel se lokty o kolena a při-
táhl křídla k tělu.

„A dál,“ pokračoval Rhysand, „umí být i nápomocný, když 
se mu zachce. Vypadá to, že musíme začít dělat to, co nám jde 
nejlépe.“

Protáhla jsem si znecitlivělé prsty a spokojeně jsem Rhyse 
a jeho kruh nechala jejich debatám. Potřebovala jsem se znovu 
sebrat a dostat z hlavy věci, co jsem prozradila Řezbáři.

I jeho návrh ohledně toho, co po mně mohou ostatní vyža-
dovat stran Knihy. Schopnosti, které bych mohla mít.

Rhys jim tedy pověděl o Kotlíku a o pravém důvodu plenění 
chrámů a jeho kruh na to reagoval smrští kleteb a dotazů. Ani 
slovem se však Rhys nezmínil o tom, co jsem výměnou za tyhle 
informace prozradila. Azriel se vynořil ze své spleti stínů a po-
kládal Rhysovi nejvíc otázek, ovšem z jeho výrazu a hlasu jsem 
nedokázala nic vyčíst. Cassian k mému překvapení mlčel, jako 
by chápal, že stínopěvec ví, jaké informace jsou důležité, a uva-
žoval o tom, co budou znamenat pro jeho vojáky.

Když Rhys domluvil, velitel zvědů řekl: „Zeptám se svých 
zdrojů na Letním dvoře, kde je ukrytá polovina Knihy dechů.“

„To není třeba,“ zarazil ho Rhys. „Navíc bych tuto informa-
ci nesvěřil nikomu mimo tuto místnost kromě Amren. Včetně 
tvých zdrojů.“

„Je na ně spolehnutí,“ namítl Azriel tichým, ale neochvěj-
ným tónem a zatnul zjizvené ruce v pěst u boků krytých kůží.

„V  této věci nebudeme nic riskovat,“ odvětil prostě Rhys. 
Opětoval Azrielův upřený pohled a já skoro jako bych slyšela 
nevyřčená slova, která přitom dodal: To nemá být odsudek nebo 
výtka, Azi. Vůbec ne.

Azriel však jen bez náznaku jakékoli emoce přikývl a uvol-
nil ruce.

„Co máš tedy v plánu?“ vložila se do debaty Mor, možná 
kvůli Azovi.

Rhys si z kožené zbroje zvedl neviditelné zrnko špíny. Když 
zvedl hlavu, jeho fialové oči byly jako kusy ledu. „Král  Hybernu 
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vydrancoval jeden z našich chrámů, aby získal chybějící část 
Kotlíku. Co se mě týče, jde o nepřátelský útok a o důkaz toho, 
že Jeho Veličenstvo nemá zájem jednat se mnou po dobrém.“

„Beztak nejspíš nezapomněl na to, že jsi byl za války spojen-
cem lidí,“ poznamenal Cassian. „Určitě by se nechtěl vystavovat 
nebezpečí, že bys odhalil jeho plány, zatímco by se tě snažil zís-
kat na svou stranu. A vsadím se, že už mu Amaranthini poskoci 
nahlásili, co se stalo pod Horou. Chci říct, jak to všechno skon-
čilo,“ opravil se a ohryzek mu poskočil.

Když se ji Rhys pokusil zabít. Odtáhla jsem ruce od ohně.
„Přesně tak,“ souhlasil Rhys. „To ovšem znamená, že vojska 

Hybernu už úspěšně pronikla na naše území, aniž by je někdo 
odhalil. Rád bych mu tu laskavost oplatil.“

Matko na nebi. Cassian a Mor se jen široce usmáli, plní kru-
tého pobavení.

„Jak?“ zeptala se Mor.
Rhys založil ruce na hrudi. „Bude to vyžadovat pečlivé na-

plánování, ale pokud je Kotlík v Hybernu, pak nezbývá nic ji-
ného než se tam vydat. Buď abychom ho získali, nebo abychom 
ho pomocí Knihy zbavili moci.“

Jakási ubohá, zbabělá část mé duše se už teď chvěla.
„Hybern bude nejspíš chráněný kouzly a magickými štíty 

stejně jako my tady,“ namítl Azriel. „Nejdřív musíme najít způ-
sob, jak kolem nich proklouznout, aniž by nás kdokoli odhalil.“

Rhys zlehka kývl. „Proto se do toho okamžitě pustíme, za-
tímco se budeme snažit získat Knihu. Abychom mohli rychle 
udeřit, jakmile budeme mít v rukou obě poloviny. Než se roz-
křikne, že ji máme.“

Cassian přikývl, avšak vzápětí se zeptal: „Jak chceš tu kni-
hu získat?“

V duchu jsem se připravila na Rhysovu odpověď.
„Ty předměty jsou chráněné kouzly jednotlivých vladařů, 

takže je dokážou najít jen oni – díky své moci… Takže se zdá, 
že Feyre nejen že by mohla s Knihou dechů pracovat, ale nejspíš 
ji také dokáže najít.“
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Najednou se na mě všichni zadívali.
Schoulila jsem se do křesla. „Třeba se to, co Řezbář kostí 

řekl, týká mé schopnosti vyhledávat věci. Kdo ale říká…“ Rhys 
se potutelně usmál a já už tu větu nedokončila.

„Máš zrnko moci nás všech. Jako bys měla sedm otisků prs-
tů. Kdybychom něco ukryli, kdybychom to díky své moci utvo-
řili nebo skryli, dokázala bys to pomocí právě této magie najít, 
ať by to bylo na jakémkoli místě.“

„To nemůžeš vědět určitě,“ zkusila jsem namítnout znovu.
„Ne, ale dá se to zjistit.“ Rhys se nepřestával usmívat.
„A teď to přijde,“ zabručel Cassian. Mor sjela Azriela varov-

ným pohledem, aby ho nenapadlo se zase nabízet jako dobro-
volník. Velitel zvědů se na ni jen nevěřícně podíval.

Klidně bych sledovala jejich souboj vůle ze svého pohodl-
ného křesla, jenže Rhys pokračoval: „Se svými schopnostmi, 
Feyre, najdeš polovinu Knihy Letního dvora a zlomíš kouzla, 
která ji střeží. Nehodlám se ovšem spoléhat na Řezbářovo slo-
vo nebo tě tam přivést, aniž bychom si tě nejdřív nevyzkouše-
li. Abychom si ověřili, že to zvládneš, tedy zvládneme, až dojde 
na věc a budeme tu knihu potřebovat získat. Takže si udělá-
me další malý výlet, při kterém zjistíme, zda dokážeš najít jis-
tý cenný předmět, který mi patřil a který velice dlouhou dobu 
postrádám.“

„Do háje,“ vydechla Mor a zastrčila ruce do hustých záhy-
bů svetru.

„Kam chceš jít?“ vysoukala jsem ze sebe.
Odpověděl mi Azriel. „Ke Tkadleně.“
Cassian se chystal něco říct, jenže Rhys zvedl ruku. „Tato 

zkouška,“ vysvětlil, „ukáže, jestli Feyre zvládne mezi Tkadleni-
nými poklady najít věc, která mi náleží. Až dorazíme na Letní 
dvůr, možná zjistíme, že Tarquin svou polovinu Knihy začaro-
val, aby vypadala a působila jinak.“

„Při Kotlíku, Rhysi,“ osopila se na něj Mor a položila obě 
nohy na koberec. „Ztratil jsi rozum?“

„Kdo je Tkadlena?“ chtěla jsem vědět.
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„Zlovolná bytost z dávných dob,“ odpověděl mi Azriel a já 
těkala pohledem po bledých jizvách na jeho křídlech a krku 
a potají se ptala, s kolika podobnými stvořeními se za svůj ne-
smrtelný život setkal. A jestli byla horší než ti, s nimiž ho spo-
jovala pokrevní pouta. „Kterou by nikdo neměl rušit,“ dodal 
Rhysovým směrem. „Najdi nějaký jiný způsob, jak vyzkoušet 
její schopnosti.“

Rhys pouze pokrčil rameny a podíval se na mě. Ponechal 
rozhodnutí na mně. Vždycky – poslední dobou mi vždycky pře-
nechával možnost volby. Přesto mi během těchhle dvou návštěv 
nedovolil vrátit se na Jarní dvůr. Protože věděl, jak moc potře-
buju žít někde jinde?

Kousala jsem se do rtu a zvažovala jsem možná nebezpe-
čí. Čekala jsem, jestli pocítím záchvěv strachu nebo jiné emo-
ce. Dnešní odpoledne mě ale připravilo o veškeré jejich zbytky. 
„Řezbář kostí, Tkadlena… To nemůžete nikoho nazývat prostě 
jeho jménem?“

Cassian se uchechtl a Mor se opět opřela o polštářky na po-
hovce.

Podle všeho jen Rhys pochopil, že to nebyl pouhý žert. Na 
tváři měl napjatý výraz. Jako by přesně věděl, jak jsem unave-
ná a že chápu, že bych se měla při pomyšlení na Tkadlenu třást 
strachy, jenomže po setkání s Řezbářem, kterému jsem odhalila 
tolik ze svého nitra, jsem vůbec nic necítila.

„Co takhle přidat na ten seznam další jméno?“ navrhl Rhys.
To se mi dvakrát nepozdávalo a Mor mu to řekla do očí.
„Vyslankyně,“ pronesl Rhysand, aniž by si své sestřenice vší-

mal. „Vyslankyně Nočního dvora v říši smrtelníků.“
„Ten titul pět set let nikdo nepoužíval, Rhysi,“ připomenul 

mu Azriel.
„Od té doby také nebyl žádný člověk, který by se stal nesmr-

telným.“ Rhys opětoval můj pohled. „Lidský svět se musí při-
pravit stejně jako my, obzvlášť pokud se král chystá zbořit zeď 
a vtrhnout k nim se svými vojsky. Musíme od smrtelných krá-
loven získat druhou polovinu Knihy, a pokud nemůžeme použít 
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magii, abychom je přesvědčili, aby ji vydaly, pak nám ji budou 
muset přinést.“

V pokoji opět zavládlo ticho. Na ulici za proskleným arký-
řem se honily chomáčky sněhu, které na dláždění zanechávaly 
poprašek.

Rhys na mě rázně kývl. „Jsi nesmrtelná víla obdařená lid-
ským srdcem. Ovšem i jako takovou tě, když vstoupíš na pev-
ninu, mohou pronásledovat. Proto vybudujeme základnu na 
neutrálním území. Na místě, kde nám lidé důvěřují – kde dů-
věřují tobě, Feyre. A kam se ostatní lidé odváží vydat, aby se 
s tebou setkali. Aby po pěti stech letech vyslechli hlas Pry-
thianu.“

„V sídle mé rodiny,“ doplnila jsem.
„Matčiny kozy, Rhysi,“ vložil se do debaty Cassian a roztáhl 

křídla tak prudce a široce, že málem převrhl keramickou vázu 
na vedlejším stolku. „Vážně si myslíš, že můžeme její rodině za-
brat dům a tohle po nich chtít?“

Nesta s vílami nechtěla mít nic společného a Elain byla tak 
něžná a laskavá. Copak bych je do toho mohla zatáhnout?

„Cassiane, země zrudne krví bez ohledu na to, jaké její rodi-
ně způsobíme potíže,“ řekla Mor, když se natáhla, aby vázu vrá-
tila na místo. „Teď je otázka, kde ta krev poteče a kolik jí bude 
prolito. Kolik smrtelnické krve můžeme zachránit.“

Možná jsem se zachovala jako zbabělý blázen, když jsem na-
mítla: „U zdi leží hranice Jarního dvora…“

„Zeď se táhne přes celé moře a nad ním tam také doletíme,“ 
odvětil Rhys bez sebemenšího mrknutí. „Nechci riskovat, že nás 
nějaký dvůr odhalí, i když by se to mohlo rozkřiknout, až bude-
me na místě. Vím, že to nebude jednoduché, Feyre, ale pokud je 
způsob, jak ty královny přesvědčit…“

„Udělám to,“ odpověděla jsem. Hlavou se mi mihla vzpo-
mínka na zlomené tělo Clare Beddorové přibité na zdi. Ama-
rantha byla jedním z králových velitelů. Jen jedna z mnoha. Král 
Hybernu musel být nepředstavitelný netvor, pokud byl jejím pá-
nem. Kdyby se těm lidem dostaly do rukou mé sestry… „Elain 
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a Nesta z toho nejspíš nebudou radostí bez sebe, já je však pře-
svědčím, aby na to přistoupily.“

Neměla jsem odvahu se Rhyse zeptat, jestli by mou rodinu 
k souhlasu prostě přinutil, kdyby jeho žádost odmítli. Jestlipak 
by jeho moc na Nestu účinkovala, když její železnou vůli nedo-
kázalo zlomit ani Tamlinovo kouzlo.

„Takže je rozhodnuto,“ pronesl Rhys. Nikdo kolem nevypa-
dal obzvlášť nadšeně. „Až se drahá Feyre vrátí od Tkadleny, sra-
zíme Hybern na kolena.“

Rhys a ostatní navečer odešli. Nikdo mi neřekl kam. Ovšem 
po dnešních událostech jsem jen tak tak stihla zhltat jídlo, kte-
ré mi Nuala a Cerridwen přinesly do pokoje, a padla jsem do 
postele.

Zdálo se mi o dlouhé bělostné kosti vyřezané s  úděsnou 
přesností: má tvář zkřivená trýznivou bolestí a zoufalstvím; ja-
sanový nůž v mé ruce; kaluž krve vytékající ze dvou mrtvých těl.

Probrala jsem se ale v měkkém světle zimního úsvitu se ža-
ludkem naplněným ještě po předchozí noci.

Okamžik po tom, co jsem procitla, zaklepal na dveře ložni-
ce Rhys. Než jsem stihla doříct, že může vstoupit, vtrhl dovnitř 
jako půlnoční vítr a hodil mi do nohou postele opasek ověše-
ný noži.

„Pospěš si,“ vyzval mě, otevřel dveře šatní skříně a rázně z ní 
vytáhl můj kožený bojový oblek, který taky přihodil na postel. 
„Chci vyrazit, než se slunce vyhoupne nad obzor.“

„Proč?“ zeptala jsem se a už jsem odhrnovala přikrývku. Pro 
dnešek ponechal křídla skrytá.

„Protože nemáme času nazbyt.“ Vylovil mé ponožky a boty. 
„Jakmile král Hybernu pochopí, že někdo hledá Knihu dechů, 
aby potlačil moc Kotlíku, vyšle své špehy, aby po ní také pátrali.“

„Jenže to už jsi nějakou dobu tušil.“ Včera jsem neměla příle-
žitost to s ním probrat. „Kotlík, král, Kniha… Chtěl sis svá po-
dezření ověřit, ale čekal jsi na mě.“
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„Kdybys na naši spolupráci přistoupila před dvěma měsíci, 
vzal bych tě rovnou k Řezbáři kostí, aby potvrdil moje dohady 
ohledně tvých schopností, jenže věci nevyšly podle plánu.“

Ne, to rozhodně ne.
„Tím myslíš čtení,“ poznamenala jsem a vklouzla jsem cho-

didly do domácích střevíců s tlustou podrážkou a vyložených 
 vlnou. „Proto jsi trval na tom, abych se učila. Pro případ, že by 
se tvé podezření potvrdilo a já mohla ovládnout Knihu. Mohla 
bych si ji – nebo překlad textů uvnitř – sama přečíst.“ Tak sta-
rá kniha by mohla být klidně napsaná v úplně jiném jazyce. Ji-
nou abecedou.

„Nerad se opakuji,“ řekl a  zamířil k prádelníku, „ale kdy-
bys se mnou začala spolupracovat, prozradil bych ti své důvody. 
Nemohl jsem riskovat odhalení.“ Zastavil se s prsty na rukojeti. 
„Měla by ses naučit číst tak jako tak. Ale ano, když jsem ti řekl, 
že to slouží mým vlastním účelům – toto byl ten důvod. Vyčí-
táš mi to?“

„Ne,“ ujistila jsem ho upřímně. „Byla bych ovšem raději, kdy-
bys mi do budoucna říkal o svých pletichách.“

„Beru to na vědomí.“ Rhys prudce otevřel zásuvku a vy táhl 
mé spodní prádlo. Zvedl v  prstech jak půlnoc černou krajku 
a tiše se zasmál. „Překvapuje mě, že jsi Nualu a Cerridwen ne-
požádala, aby ti koupily něco jiného.“

Dotčeně jsem k němu došla a  vytrhla mu krajku z  ruky. 
„Neslintej mi na koberec.“ Než stihl odpovědět, zabouchla jsem 
za sebou dveře koupelny.

Když jsem se vrátila do ložnice, čekal na mě už oblečený 
v teplém koženém oděvu lemovaném kožešinou. Podal mi opa-
sek s noži a já si prohlížela jeho smyčky a popruhy.

„Žádné meče, ani luk a šípy,“ prohodil. Sám zvolil svůj illy-
rijský bojový úbor a na zádech měl zavěšený jednoduchý, ale 
smrtící meč.

„Ale nože jsou v pořádku?“
Rhys si klekl, doširoka roztáhl tkanivo kůže a oceli a mávl na 

mě, ať prostrčím nohu jednou ze smyček.
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Udělala jsem, co po mně chtěl, a nevšímala jsem si letmých 
doteků jeho jistých rukou na mých stehnech, když jsem strčila 
nohu do druhé smyčky a on mi začal utahovat a zapínat přezky. 
„Nožů si nevšimne, protože je má v chýši a používá je při jídle 
a při práci. Zato věci, které tam nepatří… předměty, co tam ne-
mívá, jako jsou meč, luk a šípy, ty by vycítila.“

„A co já?“
Upevnil popruh. Ty silné, obratné ruce tvořily zvláštní kon-

trast s nádherným oblečením, které obvykle nosil, aby očaroval 
zbytek světa a vyvolal dojem, že je někým úplně jiným.

„Nesmíš vydat jediný zvuk a nedotýkej se ničeho kromě věci, 
kterou mi sebrala.“

S rukama položenýma na mých stehnech zvedl hlavu.
Pokloň se, rozkázal kdysi Tamlinovi. A teď zčistajasna klečel 

přede mnou. Oči se mu zaleskly, jako by si na to taky vzpomněl. 
Bylo to divadlo taky součástí jeho hry? Nebo to byla pomsta za 
strašný krvavý svár, který mezi nimi panoval?

„Pokud máme s tvou mocí pravdu,“ pokračoval, „a jestli nám 
Řezbář kostí nelhal, pak ta věc ponese stejnou značku jako ty, 
díky pečetícím kouzlům, která jsem na ni kdysi dávno vrhl. 
Jste jedno a to samé. Tkadlena si nevšimne, že tam jsi, pokud 
se dotkneš jen toho jediného předmětu. Budeš pro ni nevi-
ditelná.“

„Je slepá?“
Rhys přikývl. „Zato její ostatní smysly jsou smrtelně nebez-

pečné. Takže musíš být rychlá a tichá. Najdi tu věc a uteč,  Feyre.“ 
Jeho ruce se stále dotýkaly mých nohou a pak mi přejely k zad-
ní straně stehen.

„Co když si mě všimne?“
Jeho ruce mě sevřely o něco pevněji. „Pak zjistíme, jak jsi do-

opravdy schopná.“
Ten bezohledný, záludný parchant. Zamračila jsem se na něj.
On však jen pokrčil rameny. „Nebo bys raději chtěla, abych tě 

zavřel do Domu větru, cpal tě jídlem a nutil tě oblékat si krásné 
šaty a pořádat pro mě slavnosti?“
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„Jdi do pekel. Proč si pro tu věc nedojdeš sám, když je tak 
důležitá?“

„Protože mě Tkadlena zná, a kdyby mě chytla, krutě bych 
za to zaplatil. Vladaři se jí nesmějí plést do cesty, ať se ocitnou 
v sebehorší situaci. Má ve své sbírce spoustu pokladů, některé už 
celá tisíciletí. Většinu se nikdy nikdo nepodaří získat zpět, pro-
tože se vladaři nechtějí vystavovat nebezpečí, že by je polapila. 
Hrají v tom roli zákony, které ji chrání, i její zloba. Mohli by za 
sebe poslat nějakého zloděje, jenže ti se nikdy nevrátili nebo je 
vladaři nikdy nevyslali z obavy, že by Tkadlena uhodla, odkud 
vedou nitky. Ale ty… Tebe nezná. Náležíš ke všem dvorům.“

„Tím pádem jsem tvoje lovkyně a zlodějka?“
Jeho ruce se svezly a spočinuly mi za koleny, když se šibal-

ským pousmáním odvětil: „Jsi moje spása, Feyre.“
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Rhysand nás přenesl do lesa, který byl starší než všechna místa, 
která jsem kdy navštívila.

Pokroucené buky rostly blízko u sebe a byly tak porostlé a za-
halené mechem a lišejníky, že jsem pomalu neviděla kůru.

„Kde to jsme?“ vydechla jsem a skoro jsem se bála třeba jen 
šeptat.

Rhys držel ruce ledabyle na dosah zbraní. „V srdci Prythia-
nu. Je to rozlehlé pusté území, které rozděluje sever a jih. Upro-
střed se tyčí naše posvátná hora.“

Zastavilo se mi srdce a soustředila jsem se na své nohy krá-
čející skrz kapradiny, po mechu a přes kořeny.

„Tento les,“ vysvětloval Rhys, „se nachází na východním okra-
ji neutrálního území. Nesahá sem pravomoc žádného vladaře. 
Zákony tu určuje ten, kdo je nejsilnější, nejkrutější a nejlstivější. 
A Tkadlena stojí na vrcholu potravního řetězce.“

Stromy zasténaly, i když jsem necítila, že by mezi nimi vál 
vítr. Ne, vzduch tu byl dusný a zatuchlý. „Amarantha je nevy-
vraždila?“

„Amarantha nebyla blázen,“ odpověděl Rhys se zachmuře-
nou tváří. „Zdejších stvoření se ani nedotkla a nezkoušela rušit 
klid lesa. Léta jsem se ji snažil nenápadně přimět, aby tu hlou-
pou chybu udělala, ale neskočila mi na to.“

„A teď ten klid narušíme my kvůli nějaké zkoušce.“
Rhys se krátce zasmál a ten zvuk se odrazil od šedých balva-

nů, kterými byla půda lesa posetá jako rozsypanými kuličkami. 
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„Cassian se mě včera večer snažil přesvědčit, abych tě sem ne-
bral. Už jsem myslel, že schytám ránu pěstí.“

„Proč?“ Vždyť jsem ho skoro neznala.
„Kdo ví? Je to Cassian, takže bude mít větší zájem tě dostat 

do postele než tě chránit.“
„Jsi prase.“
„Klidně bys to mohla udělat,“ prohodil Rhys, když zvedl vě-

tev štíhlého buku, abych pod ní mohla proklouznout. „Jestli se 
potřebuješ odtrhnout od minulosti po tělesné stránce, Cassian 
ti bude ochotně nápomocný.“

Tohle mi taky připadalo jako zkouška a vytočilo mě to dost 
na to, abych sladce odpověděla: „Tak mu řekni, aby za mnou 
dnes v noci přišel do ložnice.“

„Pokud přežiješ zkoušku.“
Zastavila jsem se na vrcholu skály porostlé lišejníkem. „Zdá 

se, že tě těší představa, že se mi to nepodaří.“
„Právě naopak, Feyre.“ Přistoupil k místu, kde jsem stála, 

a najednou jsme byli ve stejné výšce. Les ztichl ještě víc. Zdálo 
se, že se stromy naklánějí blíž, aby zachytily každé naše slovo. 
„Řeknu Cassianovi, že jsi… přístupná jeho návrhům.“

„Dobře,“ odvětila jsem. Opřel se do mě závan vzduchu, kte-
rý mi pronikal pod kůži jako záchvěv noci. Moc skrytá v mých 
kostech a krvi na to odpověděla a zachvěla se.

Chtěla jsem seskočit ze skály, Rhys mě však chytil za bradu 
a ten pohyb byl příliš rychlý na to, abych ho postřehla. Jeho slo-
va byla smrtícím pohlazením, když se zeptal: „Líbilo se ti, jak 
před tebou klečím?“

Věděla jsem, že uslyší mé srdce, které se rozbušilo v ohlušují-
cím rytmu. Přesto jsem na něj vrhla nenávistný úšklebek, vytrhla 
jsem se mu a seskočila dolů. Možná jsem mu přitom mířila na 
nohy a on třeba ustoupil právě včas, aby se mi vyhnul.

„Copak se vy muži hodíte k něčemu jinému?“ Ta slova jsem 
ale vyřkla napjatě a skoro bez dechu.

Věnoval mi úsměv, který ve mně vyvolal představu sameto-
vých pokrývek a půlnočních vánků prodchnutých vůní jasmínu.
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Pohybovala jsem se na tenkém ledě. Rhys mě nutil jít dál, 
abych nemyslela na to, co mě čeká, ani na svou zničenou duši.

Dobře věděl, že vztek, flirtování, rozčilení jsou pro mě vlast-
ně berličky.

To, čemu jsem se měla postavit, muselo být skutečně dě-
sivé, pokud chtěl, abych tomu šla vstříc bez sebe zlostí, s hla-
vou  plnou myšlenek na sex a na cokoli jiného než na Tkadle-
nu v lese.

„Hezký pokus,“ ucedila jsem chraplavě. Rhysand jen pokrčil 
rameny a zlehka vkročil mezi stromy před námi.

Parchant. Ne že by mě svými řečmi nerozptýlil, ale…
Hnala jsem se za ním co možná nejtišeji s úmyslem se na něj 

vrhnout a vrazit mu pěst do páteře, když vtom zvedl ruku a za-
stavil se před paloukem.

V jeho středu stála malá chalupa s vybledlými zdmi, doš-
kovou střechou a polorozpadlým komínem. Vypadala obyčej-
ně – skoro jako dům nějakého smrtelníka. Vedle byla studna 
s  vědrem postaveným na kamenném obložení a pod jedním 
z kulatých oken stála hromada dřeva. Zevnitř se neozval jedi-
ný zvuk, nezahlédla jsem vůbec žádné světlo ani kouř stoupají-
cí z komína.

Ptáci v lese ztichli. Ne úplně, ovšem švitořili jen maličko. Pak 
jsem to zaslechla.

Z chýše se neslo slabé, ale příjemné, poklidné pobrukování.
Na takovém místě bych se možná zastavila, kdybych měla 

žízeň či hlad nebo bych potřebovala nocleh.
Třeba to byla past.
Stromy těsně obemykaly palouk, až jejich větve téměř spo-

čívaly na doškové střeše, a klidně by mohly být mřížemi klece.
Rhys kývl směrem k chaloupce a uklonil se s dramatickou 

grácií.
Dovnitř a zase ven. Nevydat zvuk. Najít tu věc a sebrat ji 

Tkadleně pod nosem.
A pak běžet o život.
Mechem zarostlá cesta mě vedla ke dveřím, které byly ne-
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patrně pootevřené. Byl to kousíček sýra a já byla nerozvážná 
myš, která na tu léčku skočí.

Rhys s jiskřícíma očima neslyšně pronesl Hodně štěstí.
Odměnila jsem ho vulgárním gestem a pomalu, tiše jsem se 

vydala ke dveřím.
Les jako by pozoroval každý můj krok. Když jsem se ohléd-

la, Rhys byl ten tam.
Nezmínil se o tom, že zakročí, kdybych se ocitla ve smrtel-

ném nebezpečí. Nejspíš jsem se ho na to měla zeptat.
Vyhýbala jsem se listí a kamenům a přešla jsem do pohybu, 

který si jakási část mého těla, ta, kterou nestvořili vladaři, pa-
matovala.

Procitnutí, to mi ta chvíle připomínala.
Minula jsem studnu. Kolem nebyla ani špetka špíny, každý 

kámen byl zasazený na svém místě. Dokonalá pěkná past, varo-
vala mě smrtelná část mé duše. Past přichystaná v dobách, kdy 
byli lidé kořistí. A nyní byla přichystaná pro chytřejší, nesmr-
telné oběti.

Když jsem se plížila ke dveřím, předsevzala jsem si, že já už 
kořist nejsem.

Nejsem myš.
Jsem vlk.
Zaposlouchala jsem se na prahu, jehož kámen byl ošlapaný, 

jako by přes něj přešla spousta bot, které už možná nikdy nevy-
šly zpátky ven. Slova Tkadleniny písně teď zněla zřetelněji a její 
hlas byl sladký a krásný jako sluneční paprsky na hladině potoka:

„Dvě sestry šly si k moři hrát,
loď svého otce chtěly uhlídat.
Avšak kde skála končila,
starší tam mladší shodila.“

Kouzelný hlas zpíval pradávnou, děsivou píseň. Už jsem ji 
slyšela, i když v trochu odlišné podobě, z úst smrtelníků, kteří 
netušili, že ta slova vzešla z hrdel víl.
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Chvilku jsem poslouchala a snažila se zachytit něco víc. Jen-
že se ozývalo jen klapání a předení nějakého stroje a Tkadle-
nin zpěv.

„Tu vlna ji stáhla, tu ji nesla,
až mrtvá za hráz mlýna klesla.“

Dech se mi úžil, přesto jsem se snažila klidně dýchat a vy-
pouštět ho z úst v tichých výdeších. Pootevřela jsem dveře o je-
diný palec.

Nezavrzaly, neozval se skřípot rezavých pantů. Další část 
úhledné pasti, která doslova zvala zloděje dál. Když jsem dveře 
dost otevřela, nahlédla jsem dovnitř.

Prostorná hlavní místnost s malými zavřenými dvířky vzadu. 
Stěny lemovaly po strop vysoké police nacpané cetkami: kniha-
mi, mušlemi, panenkami, bylinami, hliněnými nádobami, bota-
mi, krystaly, dalšími knihami, šperky… Ze stropu a dřevěných 
trámů visely nejroztodivnější řetězy, mrtví ptáci, šaty, stuhy, po-
kroucené kusy dřeva, šňůry perel.

Bylo to vetešnictví nesmrtelné sběratelky.
A ta…
V šeru chýše stál velký kolovrátek, oprýskaný a vybledlý věkem.
A před tím starobylým kolovrátkem seděla zády ke mně Tka-

dlena.
Husté vlasy temné onyxové barvy jí splývaly k útlému pasu. 

Otáčela kolovrátkem a sněhově bílýma rukama smotávala a po-
potahovala nit kolem vřetena ostrého jako trn.

Vypadala mladě. Její šedé šaty byly prosté a přitom elegant-
ní a matně se třpytily v šerém svitu, který proudil dovnitř okny 
z lesa, když hlasem jako zářivé zlato prozpěvovala:

„Co z její hrudní kosti udělal?
Housle, aby na ně hrál.
Co s drobounkými prstíky?
Z těch spravil houslím kolíky.“
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Vlákno, které navíjela na vřeteno, bylo bílé a hebké. Jako 
vlna, až na to, že… Ta lidská část mé mysli, která mi zůstala, po-
znala, že to není vlna. Bylo mi jasné, že nechci vědět, z jakého 
stvoření ji získala. Z koho to splétá nit.

Protože na polici přímo za ní byly kupy navinutých cívek 
všech barev a druhů. Na vedlejší polici ležely štůčky a yardy lá-
tek, jež utkala na obřím stroji, který jsem spatřila téměř skrytý 
ve tmě poblíž krbu. Tkalcovský stav.

Přišla jsem v den, kdy spřádala vlákna. Zpívala by si, i kdy-
bych přišla v den, kdy tká? Podivný pach plný strachu vycháze-
jící ze štůčků látky byl dostatečně výmluvnou odpovědí.

Vlk. Byla jsem vlk.
Vstoupila jsem do chýše a dávala jsem pozor na nepořá-

dek rozházený po podlaze z udusané hlíny. Tkadlena neustáva-
la v práci a veselé klapání kolovrátku podivně podbarvovalo tu 
strašlivou píseň:

„Co z nosní kůstky udělal?
Kobylku svým houslím dal.
Co s modrými žilami?
Ty učinil strunami.“

Rozhlédla jsem se po místnosti a pokoušela se nevnímat slo-
va písně.

Nic. Necítila jsem nic, co by mě přitahovalo k jedné urči-
té věci. Třeba by to bylo štěstí, že nejsem tím, kdo by dokázal 
Knihu najít. Pokud ovšem dnešek neměl být začátkem zápla-
vy utrpení.

Tkadlena usazená na stoličce pokračovala v práci.
Zapátrala jsem pohledem po policích a stropě. Jen jsem pro-

tahovala nevyhnutelné a čas mi utíkal mezi prsty.
Že by mi Rhys dal předem ztracený úkol? Co když tu nic 

nebylo? Možná tu věc už odnesl. To by se mu podobalo dráždit 
mě v lese, aby zjistil, na co moje tělo zareaguje.

A možná jsem měla na Tamlina takovou zlost, že jsem si na 
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chvilku to nebezpečné laškování vychutnávala. Třeba jsem byla 
stejná stvůra jako žena, která přede mnou předla nit.

Jenže jestli jsem byla stvůra, pak jí musel být i Rhys.
Rhys a já jsme si byli znepokojivě podobní – a neměla jsem 

na mysli moc, kterou mi dal. Nepřekvapilo by mě, kdyby mě 
Tamlin také začal nenávidět, až pochopí, že jsem jednou pro-
vždy odešla.

V ten okamžik jsem to ucítila, jako poklepání na rameno.
Otočila jsem se na místě a přitom jsem jedním okem sledo-

vala Tkadlenu a druhým jsem pátrala v bludišti stolů a krámů. 
Ta věc mě k sobě vábila jako maják slabým svitem, který mi 
vzdáleně připomněl Rhysandovo pousmání.

Jako by mi říkala: Vítej. Konečně jsi tu, abys mě získala?
Nejraději bych odpověděla: Ano, ano. I když jsem si ve skry-

tu duše přála, aby tomu tak nebylo.
Tkadlena za mnou prozpěvovala:

„Co z jasných očí udělal?
Své housle jimi vykládal.
Co s jazykem, jenž oněměl?
Z něj smyčec byl a znovu pěl.“

Následovala jsem to volání k polici na zdi vedle krbu. Na 
první pohled tam nic nebylo. Ani na druhý. Zato na třetí, přímo 
nad mým čelem… Tam.

Téměř jsem cítila vůni soli a citrusů. Řezbář kostí měl pravdu.
Stoupla jsem si na špičky, abych polici prozkoumala. Starý 

nožík na dopisy, knihy v kožené vazbě, kterých jsem se nechtěla 
dotýkat ani vdechovat jejich pach, hrstka žaludů, zašlá koruna 
posázená rubíny a jaspisy a…

Prsten.
Prsten ze spletených zlatých a stříbrných úponků, posáze-

ný perlami, s tmavým výrazně modrým drahokamem. Safír, 
ale jiného druhu. Nikdy jsem takový safír neviděla, ani v ot-
cových pracovnách. Tenhle… Měla jsem dojem, že v tom ble-
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dém světle na oblém neprůzračném povrchu září linie šesti-
cípé hvězdy.

Rhys – přímo z něj čišelo, že náleží Rhysovi.
Poslal mě sem pro prsten?
Tkadlena prozpěvovala:

„Vtom struny hlas jim zazpíval:
‚Tu sedí můj otec král.‘“

Na chvíli jsem se na ni zadívala a odhadovala jsem vzdále-
nost mezi policí a otevřenými dveřmi. Stačilo prsten popadnout 
a vmžiku bych byla venku ze dveří. Rychle, tiše a klidně.

„A druhá struna pravila:
‚Tu sedí má matka spanilá.‘“

Spustila jsem ruku k jednomu z nožů připevněných na steh-
ně. Až se dostanu zpátky k Rhysovi, možná mu ho zabodnu do 
břicha.

Náhle jsem na rukou pocítila přízračnou krev. Věděla jsem, 
jaký by to byl pocit zanořit mu dýku do kůže, kostí a svalů. Vě-
děla jsem, jak by se krev vyřinula z rány a jak by sténal bolestí.

Zaplašila jsem tu představu, i když jsem stále cítila, jak mi 
krev těch víl prosakuje lidskou částí duše, která nezahynula a ne-
patřila nikomu jinému než mé ubohé podstatě.

„Pak třetí struna promluvila:
‚Tu sestra, co mě utopila.‘“

Má ruka se pohybovala tiše jako poslední výdech umírající-
ho, když jsem zvedla prsten z police.

Vtom Tkadlena přestala zpívat.
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Ztuhla jsem s prstenem v kapse kabátce. Když dozpívala jednu 
píseň, možná spustí další.

Možná.
Pohyb kola se zpomalil.
Ustoupila jsem ke dveřím. Jeden krok, druhý.
Každá otočka pradávného kolovratu teď byla pomalejší.
Od dveří mě dělilo jen deset kroků.
Pět.
Kolo se naposledy otočilo, tak pomalu, že jsem rozpoznala 

jednotlivé paprsky.
Dva.
Otočila jsem se ke dveřím, když prudce škubla bílou rukou, 

zachytila kolo a zastavila ho.
Dveře se mi zavřely před nosem.
Chtěla jsem popadnout kliku, ale žádná na nich nebyla.
Okno. Musím se dostat k oknu…
„Kdo je v mém domě?“ zeptala se Tkadlena tiše.
Nechala jsem se strhnout strachem – čirým, nezkrotným 

strachem – a rozpomněla jsem se. Na to, jaké to bylo být smr-
telná, bezmocná a slabá. Vybavila jsem si, jaký to byl pocit chtít 
bojovat za svůj život, být ochotná udělat cokoli, abych nepřesta-
la dýchat.

Vklouzla jsem k oknu vedle dveří. Bylo zavřené. Nikde žád-
ná západka ani klika. Jen pevné, nerozbitné sklo, které nebylo 
sklem.
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Tkadlena ke mně obrátila tvář.
Ať jsem byla vlk, nebo myš, nebyl v tom žádný rozdíl, proto-

že se ze mě stalo pouhé zvíře odhadující šanci na přežití.
Tkadlenina kůže byla nad pružným mladým tělem pod krás-

nými černými vlasy šedá, vrásčitá, povislá a vysušená. Tam, kde 
by se jí měly lesknout oči, měla místo nich zahnívající černé 
 otvory. Ze rtů jí zbyly jen hluboké tmavé rýhy kolem díry plné 
ostrých polámaných zubů – jako by jimi hryzala příliš mnoho 
kostí.

Bylo mi jasné, že brzy bude ohlodávat i moje, jestli se odsud 
nedostanu.

Její nos byl možná kdysi drobný a hezký, teď však byl napůl 
vpadlý. Začichala mým směrem a roztáhla chřípí.

„Co jsi zač?“ promluvila tím mladým okouzlujícím hlasem.
Pryč, pryč, musela jsem se dostat pryč.
Byl tu jeden způsob.
Bezhlavý, sebevražedný pokus.
Nechtěla jsem zemřít.
Nechtěla jsem skončit sežraná.
Nechtěla jsem odejít do té sladké tmy.
Tkadlena se zvedla ze stoličky.
A já věděla, že můj vzácný čas vypršel.
„Co je jako všechno ostatní,“ prohodila zamyšleně a s grácií 

ke mně vykročila, „a přitom zcela jiné?“
Byla jsem vlk.
Když mě někdo zahnal do kouta, kousala jsem.
Vrhla jsem se k jediné svíci, která hořela na stole uprostřed 

místnosti, a hodila jsem ji na stěnu plnou napředených nití 
a na ty skličující temné látky. Utkaná těla, kůže, životy. Osvo-
bodím je.

Když je zachvátily plameny, Tkadlena zaječela tak proni-
kavě, až jsem se bála, že mi z toho pukne hlava a krev se mi 
uvaří v žilách.

Tkadlena spěchala k ohni, jako by ho mohla udusit těma 
dokonale bělostnýma rukama. Ústa plná zkažených zubů měla 
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dokořán a  řvala, jako by v  jejím nitru nebylo nic než zuřící 
 peklo.

Přiskočila jsem k potemnělému krbu, k ohništi a  komínu 
nad ním.

Bylo v něm málo místa, ale byl široký – dost široký pro mě.
Bez váhání jsem se zachytila římsy a zvedla se vzhůru. Paže 

se mi roztřásly. Nesmrtelná síla nevystačila na všechno a já po-
slední dobou zeslábla a moc jsem toho nesnědla.

Dovolila jsem jim, aby ze mě udělali slabocha. Přijala jsem to 
jako divoký kůň, kterého přiměli zvyknout si na ohlávku.

Cihly zčernalé od sazí byly uvolněné a nerovné. Dokonalé 
ke šplhání.

Rychleji, musela jsem lézt rychleji.
Jenže jsem rameny drhla o cihly a páchlo to tam po mrši-

nách a spálených chlupech a kameny se olejnatě leskly jako spe-
čený tuk.

Když jsem byla v půli komína, Tkadlenin řev náhle ustal. 
Skoro už jsem viděla sluneční světlo a stromy a každý můj dech 
se málem změnil ve vzlyk.

Sáhla jsem po další cihle a nehty se mi lámaly, když jsem se 
vytáhla nahoru tak prudce, až mi zapraskaly klouby. Cihly mi 
sevřely tělo a já…

Uvízla jsem.
Zaklínila jsem se na místě a z domu se ozvalo Tkadlenino 

zasyčení: „Co za myšku mi to šplhá komínem?“
Měla jsem kolem dost místa jen na to, abych se podívala 

dolů, kde se objevil rozkládající se obličej Tkadleny.
Položila mléčně bílou ruku na římsu a já si uvědomila, jak 

malý prostor nás dělí.
Hlavu jsem měla dočista prázdnou.
Zatlačila jsem do stěn komína, jenže jsem se nemohla ani 

hnout.
Umřu tu. Ty půvabné ruce mě stáhnou dolů, roztrhají mě na 

kusy a Tkadlena mě sní. Možná budu ještě naživu, až mi při-
tiskne nestvůrná ústa na kůži a začne hryzat, rvát a kousat.
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Propadla jsem bezhlavé panice. Znovu jsem byla uvězně-
ná pod nedalekou horou, v bahnitém tunelu a hnal se za mnou 
Midden gard. Sotvaže jsem vyvázla, sotva…

Nemohla jsem dýchat, nemohla jsem dýchat, nemohla jsem 
dýchat.

Tkadleniny nehty škrábly o cihlu, když se zvedla do komína.
Ne, ne, ne, ne, ne.
Zoufale jsem kopala do stěn.
„Myslela sis, že tu můžeš krást a utečeš mi, zlodějko?“
To už bych byla raději, aby po mně šel Middengard. Něco 

s dlouhými ostrými zuby místo jejích rozlámaných výčnělků.
Přestaň.
To slovo ke mně dolehlo z temnoty v mé mysli.
A vyřkl ho můj vlastní hlas.
Přestaň, nařídil mi – nařídila jsem sama sobě.
Dýchej.
Přemýšlej.
Tkadlena se opět přiblížila a cihly se jí rozpadaly pod ruka-

ma. Šplhala jako pavouk. Jako bych byla mouchou v síti.
Přestaň.
A to slovo přehlušilo všechno ostatní.
Bezhlasně jsem ho pronesla.
Přestaň, přestaň, přestaň.
Mysli.
Přežila jsem útok červa i Amaranthino mučení. Dostala jsem 

dary, mocné dary.
Mimo jiné sílu.
Byla jsem silná. Vrazila jsem rukou do stěny komína, co nej-

níže to šlo. Tkadlena zasyčela, když na ni dopadla sprška suti. 
Udeřila jsem pěstí znovu a vložila jsem do toho všechno.

Nebyla jsem mazlíček, panenka ani zvíře.
Přežila jsem a byla jsem silná.
Už nikdy nebudu znovu slabá a bezbranná. Nenechám, ne

dám se zlomit. Ani zkrotit.
Bušila jsem pěstí do stěny stále dokola a Tkadlena zaváhala.
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Zaváhala na tak dlouho, že se mi podařilo zachytit uvolně-
nou cihlu.

Vší svou vílí silou jsem ji mrštila do té její zrůdné, úděsné 
tváře.

Ozvalo se prasknutí kosti a Tkadlena zařvala. Kolem se roz-
létla černá krev. Já ale vrazila rameny do stran komína, až se mi 
pod oblekem rozedřela kůže. Škubala jsem sebou, až jsem se 
stala kamenem drtícím kámen, až mě nikdo a nic nemohlo za-
držet. A já se plazila dál vzhůru.

Neodvážila jsem se zastavit, ani když jsem se dostala k okra-
ji, vytáhla se ven a svezla jsem se na doškovou střechu, která však 
nebyla pokrytá slámou.

Byly to vlasy.
Potom, co se na mě nalepil tuk z komína, až se jím má kůže 

celá leskla, se na mě začaly přichytávat v chomáčích, hrstech 
a pramenech. V krku jsem ucítila žluč, jenže vtom se rozlétly 
přední dveře a já uslyšela zuřivý jekot.

Ne, tudy ne. Na zem to nepůjde.
Nahoru, musím nahoru.
Poblíž visela nízká větev a  já překlopýtala po té nestvůrné 

střeše a snažila jsem se nemyslet na to, na koho a co šlapu, co se 
mi lepí na kůži a oblečení. Okamžik nato jsem vyskočila na pří-
hodnou větev a vyšplhala jsem mezi listí a mech, zatímco Tka-
dlena vřískala: „KDE JSI?“

To už jsem však běžela po větvích směrem k sousednímu 
stromu. Přeskočila jsem z větve na větev a holé ruce se mi odí-
raly o kůru. Kde byl Rhysand?

Utíkala jsem dál a dál a její řev se mi nesl v patách, postup-
ně však utichal.

Kde jsi, kde jsi, kde jsi?
Najednou jsem ho uviděla uvelebeného na větvi stromu přede 

mnou s jednou rukou spuštěnou dolů. „Co jsi ksakru  vyvedla?“ 
prohodil nevzrušeně.

Prudce jsem zastavila. Dech mě bodal v hrudi. Obávala jsem 
se, že by mi mohly opravdu krvácet plíce.
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„Ty,“ zasyčela jsem.
On však zvedl prst ke rtům a přenesl se ke mně. Jednou ru-

kou mě popadl kolem pasu, druhou mi zezadu podepřel krk 
a odnesl nás pryč.

Do Velarisu. Přímo nad Dům větru.
Řítili jsme se dolů volným pádem a já nemohla ani popad-

nout dech, abych křičela. Náhle se objevila jeho křídla, široce se 
roztáhla a Rhys se mnou sebejistě přešel do skluzu… a prohnal 
se rovnou otevřeným oknem do místnosti, která nejspíš sloužila 
pro válečné porady. Zahlédla jsem tam Cassiana, který byl zrov-
na zabraný do hádky s Amren.

Když jsme přistáli na rudé podlaze, do obou jako by ude-
řil blesk.

Na stěně za nimi viselo zrcadlo, a když jsem zahlédla svůj 
odraz, pochopila jsem, proč na nás tak zírali.

Tvář jsem měla poškrábanou a zakrvácenou. Byla jsem po-
krytá špínou, tukem – spečeným tukem – a prachem z cihel, ob-
lepená chlupy a páchla jsem.

„Páchneš jako pečené maso,“ sdělila mi Amren, která nedo-
kázala skrýt znechucený výraz.

Cassian spustil ruku, kterou uchopil jílec loveckého nože za-
věšeného na stehně.

Stále jsem lapala po dechu a snažila se dostat do plic dosta-
tek vzduchu. Chlupy, kterými jsem byla oblepená, mě škrábaly, 
lechtaly a…

„Ty jsi ji zabila?“ vyhrkl Cassian.
„Ne,“ odpověděl za mě Rhys, který volně složil křídla. „Ale 

vzhledem k tomu, jak Tkadlena ječela, umírám zvědavostí, co jí 
drahá Feyre vyvedla.“

Tuk, měla jsem na těle tuk, chlupy a vlasy nějakých lidí.
Pozvracela jsem podlahu.
Cassian zaklel, ovšem Amren mávla rukou a zvratky oka-

mžitě zmizely – spolu se špínou, kterou jsem byla pokrytá. Stále 
jsem ale cítila její stopy, pozůstatky lidí, cihlový prach…

„Nějak… nějak mě odhalila,“ dokázala jsem ze sebe dostat, 
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když jsem se opřela o velký černý stůl a utřela jsem si pusu o ra-
meno koženého oděvu. „Zamkla dveře a okna, a tak jsem muse-
la vylézt ven komínem. Uvízla jsem tam,“ dodala jsem, když si 
mě Cassian změřil s povytaženým obočím, „a když se pokusila 
za mnou vylézt, mrštila jsem jí do obličeje cihlu.“

Chvíli jsme všichni mlčeli.
Potom se Amren podívala na Rhysanda. „A kde jsi byl ty?“
„Vyčkával jsem dost daleko na to, aby mě nenašla.“
„Hodila by se mi pomoc,“ zavrčela jsem na něj.
„Přežila jsi,“ prohodil. „A dokázala sis pomoct sama.“ Po-

dle ocelového lesku jeho očí jsem poznala, že věděl o tom panic-
kém záchvatu, který mě málem stál krk, buď díky duchovnímu 
štítu, který jsem zapomněla pozvednout, nebo díky nějaké od-
chylce pouta, jímž jsme byli spojení. Byl si toho vědomý – a ne-
chal mě, ať si s tím nějak poradím.

Protože mě to opravdu málem stálo krk a nebyla bych mu 
vůbec k ničemu, když by došlo na věc – na získání Knihy. Přes-
ně jak řekl.

„Tak o to ti šlo,“ ucedila jsem. „Nejen o ten pitomý prsten.“ 
Sáhla jsem do kapsy a s prásknutím ho položila na stůl. „Ani 
o mé schopnosti, ale o to, jestli ovládnu svou paniku.“

Amren zavrtěla hlavou a přilbice tmavých vlasů se jí zavlnila. 
„Kruté, avšak účinné.“

Rhys odpověděl jen: „Teď víš, že můžeš své schopnosti vy-
užívat k tomu, abys nacházela věci, a tím pádem i Knihu na Let-
ním dvoře, a navíc se dokážeš ovládnout.“

„Jsi zmetek, Rhysande,“ sdělil mu Cassian tiše.
Rhysand pouze s elegantním mávnutím zatáhl křídla. „Udě-

lal bys to samé.“
Cassian pokrčil rameny, jako by chtěl říct: Dobrá, udělal.
Podívala jsem se na své ruce, na polámané, zkrvavené nehty 

a řekla jsem Cassianovi: „Chci, abys mě naučil bojovat. Potře-
buju zesílit. Tedy jestli tvá nabídka ještě platí.“

Cassian povytáhl obočí, a aniž by se obrátil na Rhyse, jest-
li s tím souhlasí, odpověděl: „Pokud tě mám cvičit, brzo začneš 
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 říkat zmetek mně. Nevím nic o výcviku smrtelníků ani o tom, 
jak tvoje tělo může být zranitelné. Chci říct, bylo,“ dodal rozpa-
čitě. „Ale něco vymyslíme.“

„Nechci stále jenom utíkat,“ řekla jsem.
„Dnes tě to ovšem zachránilo,“ ozvala se Amren.
Nedívala jsem se na ni. „Chci se naučit probojovat na svobo-

du. Nechci čekat, až mě někdo přijde zachránit.“ Otočila jsem 
se na Rhyse a založila si ruce. „Tak co? Osvědčila jsem se?“

On však jen zvedl prsten a děkovně na mě kývl. „Ten prsten 
patřil mé matce.“ Jako by tím zodpověděl všechny mé otázky 
a dohady.

„Jak jsi ho ztratil?“ chtěla jsem vědět.
„Neztratil jsem ho. Matka mi ho dala na památku, a když 

jsem dosáhl dospělosti, vzala si ho zase zpátky a předala ho 
Tkadleně do úschovy.“

„Proč?“
„Abych ho nepromrhal.“
Pěkný nesmysl a hloupost. Potřebovala jsem se vykoupat. 

Potřebovala jsem klid a lázeň. Touha po těch věcech mě zasáhla 
tak prudce, až se mi podlomila kolena.

Sotva jsem pohlédla na Rhyse, který mě vzápětí chytil za 
ruku, roztáhl křídla a vyletěl se mnou oknem ven. Pět ochromu-
jících, divokých úderů srdce jsme se řítili dolů a pak mě přenesl 
do ložnice v domě ve městě. Do vany už proudila horká voda. 
Odklopýtala jsem ke koupelně a vyčerpání zasáhlo mé tělo jako 
rána pěstí, když vtom se Rhys zeptal: „A kdy se začneš cvičit ve 
svých dalších… darech?“

Skrz páru stoupající z vany jsem ho odbyla: „Myslím, že ty 
a já bychom jeden druhého rozcupovali.“

„To nepochybně ano.“ Opřel se o rám dveří koupelny. „Ale 
jinak by to nebyla žádná zábava. Považuj teď náš výcvik za sou-
část svých pracovních povinností.“ Kývl hlavou. „Do toho. Zkus 
prolomit můj štít.“

Věděla jsem, jaký štít má na mysli. „Jsem unavená. Vychlad-
ne mi voda.“
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„Za chvíli bude pořád stejně horká. Dej na mě. A pokud 
ovládneš své dary, třeba to dokážeš zařídit sama.“

Zamračila jsem se, ale udělala jsem krok k němu, pak druhý 
a přiměla jsem ho ustoupit o krok, dva do ložnice. Stále jsem na 
sobě cítila zmizelý tuk a chlupy, které mi připomínaly, co jsem 
udělala.

Nespouštěla jsem zrak z jeho jiskrných očí.
„Cítíš to, viď?“ prohodil přes zurčení vody a štěbetání ptáků 

v zahradě. „Tvá moc číhá pod kůží a přede ti do ucha.“
„A co když ano?“
Pokrčil rameny. „Překvapuje mě, že tě Ianthe nevykuchala na 

oltáři, aby se podívala, jak moc v tvém nitru vypadá.“
„Co proti ní vlastně máš?“
„Podle mého jsou velekněžky výsměchem tomu, co kdysi 

představovaly – čím kdysi slíbily být. Ianthe je jednou z nej-
horších.“

Jako bych měla v žaludku kámen. „Proč to říkáš?“
„Pronikni skrz můj štít a ukážu ti to.“
Proto změnil téma. Posmíval se mi a předhazoval mi ná-

vnadu.
Nesklopila jsem před ním zrak a přistoupila jsem na jeho 

hru. Představila jsem si pouto mezi námi, kousek spleteného 
světla… a na opačném konci jsem spatřila jeho štít, černý, pevný 
a neproniknutelný. Nebylo jak ho překonat. Netušila jsem, jak 
jsem kolem něj dokázala proklouznout. „Pro dnešek už mám 
dost zkoušek.“

Rhys přistoupil přímo přede mě. „Velekněžky pronikly na 
několik dvorů – především na Jitřní, Denní a Zimní. Získaly 
tam natolik výsadní postavení, že mají špehy všude a jejich pří-
vrženci jim jsou až fanaticky oddaní. Přitom se událostem po-
sledních padesáti let dokázaly vyhnout. Zůstaly ukryté. Ne-
překvapilo by mě, kdyby si Ianthe chtěla vybudovat zázemí na 
Jarním dvoře.“

„Chceš říct, že všechny velekněžky jsou prohnilí padouši?“
„Ne. Některé ano a některé jsou soucitné, nesobecké a moud-
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ré. Ovšem další si rády hrají na bohyně… To jsou ty, které mi 
vždycky připadaly nejnebezpečnější.“

„A Ianthe?“
Oči mu vědoucně zajiskřily.
Vážně mi to nehodlal říct. Bude mi tím mávat před nosem 

jako kusem masa.
Zaútočila jsem. Naslepo jsem po poutě mezi námi vyslala 

divokou vlnu moci.
A vyjekla jsem, když udeřila do jeho duchovního štítu. Sílu 

té rány jsem pocítila ve vlastním těle, jako bych do něčeho na-
razila.

Rhys se zachechtal a já najednou viděla rudě. „Působivé – 
neobratné, ale působivý pokus.“

Sršela jsem zlostí a lapala po dechu.
Potom však dodal: „I když za ten pokus…“ A uchopil mou 

ruku do dlaní. Pouto se napjalo, ta věc pod mou kůží zate-
pala a…

Vnímala jsem jeho temnou, ohromující přítomnost za nedo-
bytnou, černou duchovní hradbou. Ten štít byl nekonečný. Vy-
tvořilo ho půltisíciletí pronásledování, útoků a nenávisti. V du-
chu jsem po zdi přejela rukou.

Opřela se mi do dlaně jako horská kočka. Zdálo se mi, že 
přede, a pak jeho ostražitost povolila.

Jeho mysl se přede mnou otevřela, nebo alespoň její vstup-
ní brána. Malý prostor, který vytvořil a nechal mě do něj na-
hlédnout.

Ložnice vykládaná obsidiánem, obří postel s ebenově černým po
vlečením, dost velká na to, aby v ní mohl spočívat někdo s křídly.

A na ní, zahalená jen svými vlasy, ležela svůdně Ianthe.
Trhla jsem sebou, když mi došlo, že to je vzpomínka a Ian-

the byla v jeho posteli, na jeho dvoře pod horou. Bradavky plných 
ňader jí ztvrdly chladem.

„To není všechno,“ poznamenal z dálky Rhysův hlas, když 
jsem se pokoušela dostat pryč. Má mysl narazila do jeho štítu – 
z druhé strany. Uvěznil mě tu.
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„Nechal jsi mě čekat,“ pokárala ho Ianthe trucovitě.
Ucítila jsem, jak mě do zad – do Rhysandových zad – zatlači

lo tvrdé vyřezávané dřevo, když se opřel o dveře ložnice. „Odejdi.“
Ianthe našpulila rty, ohnula koleno a roztáhla nohy o něco víc, 

až se mu celá odhalila. „Neuniklo mi, jak mě pozoruješ, vladaři.“
„Vidíš jen to, co chceš vidět,“ odvětil, odvětili jsme. Dveře se za 

ním otevřely. „Odejdi.“
Na rtech se jí objevil laškovný úsměv. „Slyšela jsem, že si rád hra

ješ.“ Její útlá ruka zajela níž a zamířila pod pupek. „Zjistíš, že jsem 
zábavná společnice.“

Zaplavila mě – vlastně ho – ledová zášť, když uvažoval, jaké 
by to mělo důsledky, kdyby s ní mrštil o zeď, a jaké potíže by to způ
sobilo. Neustále mu byla v patách a pronásledovala i ostatní muže. 
Azriel kvůli tomu včera v noci odešel. A stačila by další nepatřičná 
poznámka a Mor jí zlomí vaz.

„Domníval jsem se, že jsi oddaná jiným dvorům.“ Jeho hlas zněl 
tak ledově. Byl to hlas vladaře.

„Jsem oddaná budoucnosti Prythianu a pravé moci, která v této 
zemi vládne.“ Vklouzla prsty mezi nohy a zarazila se. Její zajíknu
tí proťalo vzduch, když jí Rhys vyslal do těla úponek moci a přitiskl 
jí ruku k lůžku, pryč od těla.

„Chápeš, co by náš svazek mohl znamenat pro Prythian a celý 
svět?“ pronesla a nepřestávala ho hltat očima.

„Chceš říct pro tebe.“
„Naši potomci by mohli vládnout Prythianu.“
Zachytila jsem jeho sarkastické pobavení. „Takže stojíš o mou ko

runu a o to, abych ti dělal plemenného hřebce?“
Snažila se vykroutit sevření moci, avšak ta ji držela pevně. „Ne

znám nikoho jiného, kdo by byl té role hoden.“
Bude představovat problém – dřív nebo později. Uvědomoval si 

to. Mohl by ji na místě zabít, skoncovat s tou hrozbou, než se stihne 
projevit, a čelit zlobě ostatních velekněžek, nebo by mohl zjistit, co 
se bude dít dál. „Vypadni z mé postele. Vypadni z mé ložnice. A vy
padni z mého dvora.“

Uvolnil sevření moci, aby mohla uposlechnout.
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Ianthiny oči potemněly. Ladně se zvedla a ani se neobtěžova
la vzít si šaty, které měla přehozené přes jeho oblíbenou židli. Když 
k němu mířila, kyprá prsa se jí s každým krokem pohupovala. Za
stavila se pouhou stopu od něj. „Nedovedeš si představit, co se mnou 
můžeš prožít, vladaři.“

Vztáhla k němu ruku a chtěla mu ji položit přímo do rozkroku.
Jeho moc jí rázně zastavila prsty, než se ho stihla dotknout.
A pak ji přiměl ruku zatnout a zakroutil jí.
Ianthe vykřikla. Pokusila se ucuknout, jenže jeho moc ji přimra

zila na místě. Tolik moci. Tak snadno ji ovládal a obklopil jí vele
kněžku, zatímco přemýšlel, jestli ukončí její život. Jako zmije pozo
rující myš.

Rhys se k ní naklonil a zašeptal jí do ucha: „Nikdy se mě nedo
týkej. Už se nikdy nedotýkej žádného muže z mého dvora.“ Jeho 
moc jí rvala kosti i šlachy a Ianthe se dala znovu do křiku. „Ruka se 
ti uzdraví,“ řekl a ustoupil. „Až se příště dotkneš mě nebo kohokoli 
v mé zemi, slibuji ti, že to odneseš daleko hůř.“

Po tváři jí klouzaly slzy bolesti, ty ovšem bledly vedle nenávisti, 
jež jí planula v očích. „Budeš toho litovat,“ zasyčela.

Tiše se zasmál smíchem milence a závanem moci ji vyhodil na 
chodbu, kde tvrdě dopadla na zadek. Okamžik nato za ní letěly i její 
šaty. Potom rázně zabouchl dveře.

Vtom se vzpomínka přetnula, jako když nůžky přestřihnou na-
pnutou pentli, a štít za mnou padl. Překvapeně jsem klopýtla vzad.

„První pravidlo zní: Nevstupuj do ničí mysli, pokud nedo-
kážeš udržet volnou cestu zpět,“ sdělil mi Rhys, kterému oči 
plály vztekem nad tou vzpomínkou. „Daemati pro tebe může 
otevřít mysl a pak tě v ní polapit a udělat z tebe svého pokor-
ného otroka.“

Při tom pomyšlení mi přejel mráz po zádech. Jenže to, co 
mi ukázal…

„Druhé pravidlo,“ pokračoval s kamenným výrazem. „Když…“
„Kdy se to stalo?“ vyhrkla jsem. Znala jsem ho dost dobře na 

to, abych nezpochybňovala, že mi ukázal pravdu. „Kdy k tomu 
došlo?“
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Oči měl pořád jako z ledu. „Před sto lety. Na Dvoře nočních 
můr. Dovolil jsem jí, aby ho navštívila, potom, co mě o to roky 
prosila. Naléhala, že chce navázat styky mezi Nočním dvorem 
a kněžkami. Slyšel jsem zvěsti o její povaze, ale byla mladá a ne-
zkušená a já doufal, že by nová velekněžka mohla do svého řádu 
vnést potřebné změny. Ukázalo se, že už byla dobře vyškolená 
svými méně laskavými sestrami.“

Ztěžka jsem polkla. Srdce mi splašeně bilo. „Ale… takhle se 
nechovala na…“

Lucien.
Lucien ji nenáviděl a párkrát se neurčitě zlostně zmínil o tom, 

že ji nemá v lásce a že se s ním snažila sblížit.
Udělalo se mi zle. Opravdu ho takhle pronásledovala? Co 

když… co když využila svého postavení, aby ho přinutila sou-
hlasit?

Kdybych se jednoho dne vrátila na Jarní dvůr, jak bych moh-
la Tamlina přesvědčit, aby ji poslal pryč? Co jestli se, když jsem 
teď byla pryč, zaměřila na…

„Druhé pravidlo zní,“ pokračoval konečně Rhys. „Buď při-
pravená na to, že uvidíš věci, které se ti nemusejí líbit.“

Jenže padesát let nato přišla Amarantha a udělala přesně to, 
za co chtěl Rhys Ianthe zabít. Dopustil, aby k tomu došlo. Aby 
ochránil ostatní. Aby Azriela a Cassiana uchránil před nočními 
můrami, které ho budou navěky pronásledovat. Zabránil tomu, 
aby nemuseli snášet další bolest po tom, co si jako děti vytrpěli.

Zvedla jsem hlavu, abych mu položila další otázky, jenže už 
tam nebyl.

Když jsem teď osaměla, svlékla jsem si oděv a přitom jsem 
zápolila s přezkami a řemínky, které mi pozapínal. Kdy že to 
bylo? Tak před hodinou dvěma?

Připadalo mi, že od té chvíle uplynuly celé věky. A teď jsem 
podle všeho byla plnohodnotnou lovkyní Knihy.

Znělo to lépe než manželka, jejíž jedinou starostí je pořádá-
ní slavností a rození malých vladařů, kterou ze mě chtěla udělat 
Ianthe, abych sloužila jejím vlastním záměrům.
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Lázeň byla skutečně horká, jak Rhys slíbil, a já přemýšlela 
o tom, co mi ukázal. Stále dokola jsem viděla, jak se mu ta ruka 
natahuje mezi nohy v majetnickém, arogantním gestu.

Vytěsnila jsem tu vzpomínku a voda ve vaně jako by náhle 
zchladla.
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Ráno poté stále nepřišla zpráva z Letního dvora, proto se Rhy-
sand rozhodl provést náš přesun do světa smrtelníků.

„Jak se vlastně v zemi smrtelníků oblékají?“ zeptala se mě 
Mor uvelebená v nohách postele. Na někoho, kdo tvrdil, že po-
píjel a tančil ve městě, jen Matka ví do kdy, působila tak čile, 
až mi to připadalo nespravedlivé. Cassian a Azriel u snídaně 
mumlali a unaveně mžourali a vypadali, jako by je přejela kara-
vana povozů. Opakovaně. Nějaký hlas v mé hlavě si říkal, jaké 
by to bylo vyrazit si s nimi – zjistit, jakou zábavu mi Velaris 
může v noci nabídnout.

Prohrabala jsem oblečení ve skříni. „Vrstvy a vrstvy látek,“ 
odpověděla jsem. „Co nejvíc se zahalují. Výstřih šatů může být 
trochu odvážnější podle toho, k jaké příležitosti si je bereš, ale… 
všechno ostatní je schované pod sukněmi, spodničkami a bůh-
víčím vším.“

„To zní, jako by ženy nečekaly, že budou muset utíkat nebo 
bojovat. Co si vzpomínám, před pěti sty lety to bylo jiné.“

Zaujala mě sada oblečení tyrkysové barvy se zlatou výšiv-
kou. Působilo vznešeně, výrazně, královsky. „I když území brá-
nila zeď, pořád nám hrozil útok bytostí zpoza ní, takže… by bylo 
zapotřebí mít praktické oblečení, aby lidé mohli utéct před tím, 
co proklouzlo skrz, nebo s tím bojovat. Zajímalo by mě, proč se 
to změnilo.“ Vytáhla jsem blůzu a kalhoty, aby je Mor posoudila.

Mor pouze přikývla bez poznámek, kterými by ten oděv do-
provodila Ianthe, a bez „přátelských“ rad.
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Raději jsem tu myšlenku ponechala stranou spolu se vzpo-
mínkou, co chtěla Rhysovi udělat, a pokračovala jsem: „Dnes se 
většina žen vdává, rodí děti a pak chystá jejich svatbu. Některé 
ženy z chudých rodin pracují na polích a pár se stane žoldačka-
mi nebo vojačkami, ale čím jsou bohatší, tím méně mají svobody 
a možností, jak se uplatnit. A jeden by si myslel, že si za peníze 
může koupit možnost dělat si, co se mu zlíbí.“

„Některé vznešené víly se na to dívají stejně,“ poznamenala 
Mor a zatahala za nit ve výšivce přikrývky.

Zašla jsem za paraván a rozvázala si župan, který jsem měla 
na sobě, když za mnou Mor přišla, aby mi dělala společnost bě-
hem příprav na naši zítřejší cestu.

„Na Dvoře nočních můr,“ vysvětlovala mi dál Mor a její hlas 
zněl najednou tiše a poněkud chladně, „si žen cení… doslova. 
Střeží naše panenství a pak ho prodají tomu, kdo nabídne nej-
vyšší částku – kterémukoli muži, který by pro naši rodinu mohl 
být největším přínosem.“

Pokračovala jsem v oblékání, jen abych se nějak zaměstna-
la, když mě v morku kostí zamrazila hrůza z toho, co už jsem 
tušila.

„Narodila jsem se silnější než ostatní členové mé rodiny. 
Včetně mužů. A nedokázala jsem to skrýt, protože to ze mě 
vycítili – stejně jako vycítíš, kdo je dědicem vladaře, ještě než 
se ujme vlády. Moc na tobě zanechává značku, jakousi ozvěnu. 
Když mi bylo dvanáct, předtím, než jsem začala krvácet, jsem se 
modlila, ať to znamená, že si mě nikdo nevybere za ženu, abych 
unikla tomu, co musely snášet moje sestřenice – manželství bez 
lásky, někdy s mužem, který je týral.“

Přetáhla jsem si blůzu přes hlavu, zapnula si sametové man-
žety na zápěstí a upravila jsem si jednoduché tyrkysové rukávy.

„Jenomže pár dní po sedmnáctých narozeninách jsem za-
čala krvácet a v okamžiku, kdy se dostavily mé první měsíčky, 
se má moc naplno probudila, až se ta prokletá hora kolem nás 
třásla. Jenže místo toho, abych budila hrůzu, všechny vládnou-
cí rody ve Vytesaném městě do jednoho ve mně viděly cennou 
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 klisničku. Viděly mou moc a chtěly ji získat do svého rodu, hez-
ky jedno dítě za druhým.“

„Co na to říkali tvoji rodiče?“ vymáčkla jsem ze sebe a vklouz-
la do bot modrých jako půlnoc. V zemi smrtelníků měla kon-
čit zima a většina bot by mi tam byla k ničemu. Ne že by můj 
nynější oděv byl kdovíjak praktický, ale jen pro chvíle, kdy bych 
byla venku – a to budu pořádně oblečená.

„Má rodina byla radostí bez sebe. Mohli si vybrat, který 
z vládnoucích rodů budou mít za spojence, a nevšímali si mého 
naléhání, že si chci v té záležitosti vybrat sama.“

Unikla tomu, připomněla jsem si. Mor jim unikla a teď žila 
s lidmi, kterým na ní záleželo a kteří ji milovali.

„Zbytek toho příběhu,“ řekla Mor, když jsem vyšla zpoza 
paravánu, „je dlouhý a hrozný a povím ti ho někdy jindy. Přišla 
jsem ti říct, že s vámi nepůjdu do říše smrtelníků.“

„Kvůli tomu, jak se chovají k ženám?“
Její tmavě hnědé oči se leskly, přitom však byly klidné. „Až 

dorazí královny, budu při tom. Chci se podívat, jestli v jejich tvá-
řích rozpoznám některé ze svých dávno mrtvých přátel. Ale… 
nevím, jestli bych se dokázala vzorně chovat ve společnosti 
ostatních.“

„Rhys ti řekl, abys s námi nechodila?“ zeptala jsem se stís-
něným hlasem.

„Ne,“ vyprskla. „Naopak se mě snažil přesvědčit, ať se k vám 
připojím. Prý se chovám směšně, jenže Cassian… ten to chápe. 
Spolu jsme Rhyse včera umluvili.“

Lehce jsem zvedla obočí. Proto určitě vyrazili popíjet. Aby 
svého vladaře přemluvili s pomocí alkoholu.

Když si Mor všimla nevyslovené otázky v mých očích, po-
krčila rameny. „Cassian Rhysovi pomohl dostat mě na svobo-
du. Než měl některý z nich pravomoc to udělat. Kdyby Rhyse 
chytili, odnesl by to mírným trestem. Možná by poněkud ztra-
til  přízeň dvora. Zato Cassian riskoval všechno pro to, abych 
unikla jednou provždy. Sice o tom žertuje, ale je přesvědčený, že 
je jen bastard nízkého původu a jeho postavení a život tu nemají 



253

 valnou cenu. Netuší, že má větší cenu než jakýkoli jiný muž, kte-
rého jsem na tom dvoře – i mimo něj – poznala. On a Azriel.“

Ano, Azriel, který si neustále držel odstup a kterého po-
řád provázely stíny, jež jako by v Mořině přítomnosti pomíjely. 
Chystala jsem se jí zeptat, co je spojuje, když vtom hodiny od-
bily deset. Byl čas vyrazit.

Před snídaní mi služebné upravily účes, položily mi na hlavu 
umně propletenou korunku a pod ní mi do vlasů zastrčily malý 
diadém ze zlata posetý lazurity. V uších jsem měla náušnice ve 
stejných tónech, které visely dost nízko na to, aby mi přejížděly 
po šíji. Vzala jsem si náramky z pleteného zlata, které pro mě 
nechaly na prádelníku, a navlékla jsem si je na zápěstí.

Mor to nechala bez poznámek a  já věděla, že kdybych na 
sobě neměla nic než spodní prádlo, řekla by mi, ať v něm všem 
vytřu zrak. Otočila jsem se k ní. „Chtěla bych tě představit svým 
sestrám. Možná ne dnes, ale kdybys chtěla…“

Mor se na mě zvědavě zadívala.
Promnula jsem si holý zátylek. „Chci, aby si poslechly tvůj 

příběh, a vím, že je zapotřebí zvláštní síla…“ Když jsem to vy-
slovila, pochopila jsem, že to taky potřebuji slyšet a uvědomit 
si to. „Zvláštní síla, aby člověk přečkal takové hrozné zkoušky 
a utrpení… a přesto zůstal vlídný a laskavý. Aby byl navzdory 
všemu ochotný někomu věřit – a otevřít se mu.“

Mor sevřela rty a několikrát zamrkala.
Vydala jsem se ke dveřím, ale zastavila jsem se s rukou na 

klice. „Mrzí mě, že jsem k tobě nebyla tak přátelská jako ty ke 
mně, když jsem přišla na Noční dvůr. Snažila jsem se… pořád 
se snažím si na všechno zvyknout.“

Byl to ubohý, špatně vyjádřený pokus o vysvětlení, že jsem 
klesla dočista na dno.

Jenže Mor seskočila z postele, otevřela mi dveře a  řekla: 
„Také prožívám dobré a špatné dny – dokonce i teď. Nenech 
špatné dny vyhrát.“
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Dnes to vypadalo na další špatný den.
Rhys, Cassian a Azriel byli připravení vydat se na cestu, za-

tímco Amren a Mor měly zůstat ve Velarisu, aby připravovaly 
nevyhnutelnou výpravu do Hybernu, a mně zbyla na výběr je-
diná volba: S kým poletím.

Rhys nás chtěl přenést nad mořem přímo k neviditelné hra-
nici, kde náš svět rozdělovala zeď. Zhruba půl míle od pobřeží 
se nacházela trhlina v magické bariéře, kterou jsme se chystali 
prolétnout.

Jenže jak jsme tak stáli na chodbě, oni všichni odění v kože-
né zbroji a já zahalená v těžkém plášti lemovaném kožešinou, 
stačil mi jediný pohled na Rhyse a znovu jsem ucítila jeho ruce 
na stehnech. Vybavila jsem si, jaké to bylo nahlédnout mu do 
mysli a cítit jeho chladnou zlobu. Cítit, jak brání sebe i svůj lid 
a přátele, když využíval moc a přestrojení, kterými byl vyzbro-
jený. Tolik toho zažil a vytrpěl, tolik nevýslovných věcí, a při-
tom… ruce na mých stehnech byly něžné. Jeho dotek byl jako…

Nedovolila jsem si tu myšlenku dokončit a místo toho jsem 
řekla: „Poletím s Azrielem.“

Rhys a Cassian se zatvářili, jako bych prohlásila, že si přeju, 
aby pochodovali Velarisem nazí, zato stínopěvec jen sklonil hla-
vu a řekl: „Samozřejmě.“ A tím to naštěstí bylo vyřešené.

Rhys přenesl nejdřív Cassiana a  vmžiku se vrátil pro mě 
a Azriela.

Velitel zvědů na něj mlčky čekal a já se snažila nedat najevo 
velké rozpaky, když mě uchopil do náručí a stíny, které mu šep-
taly do uší, mi pohladily krk a tvář. Rhys se trochu mračil, ale 
já na něj ostře pohlédla a řekla jsem: „Ať mi vítr nezničí účes.“

Rhys si pobaveně odfrkl, uchopil Azriela za paži a všichni 
společně jsme zmizeli v temném vichru.

Hvězdy a temnota, Azrielovy ruce, jež mě pevně svíraly, mé 
paže kolem jeho krku, tušení, očekávání, odpočítávání.

Vtom mě oslepily sluneční paprsky, řvoucí vítr a padali jsme 
dolů, dál a dál.

Pak jsme se naklonili a vystřelili jsme vpřed. Azrielovo tělo 
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bylo teplé a pevné, i když jeho zmučené ruce mě ohleduplně 
držely. Už nás nesledovaly žádné stíny. Jako bychom je necha-
li ve Velarisu.

Dole, před i za námi se prostíralo široké modré moře. Nad 
ním se ztěžka nesla pevnost z mraků a nalevo jsem na obzoru 
zahlédla tmavou čáru. Země.

Země Jarního dvora.
Napadlo mě, jestli Tamlin není u západního břehu. Jednou 

se zmínil o tom, že tam jsou nějaké nepokoje. Dokázal by mě 
vycítit? Vycítit nás všechny?

Rozhodla jsem se na to nemyslet. Ne když jsem ucítila zeď.
Když jsem byla smrtelná, nebyla pro mě ničím, jen nevidi-

telným štítem.
Ovšem jako víla… Neviděla jsem ji, ale slyšela jsem, jak srší 

mocí – a na jazyku jsem pocítila její pachuť.
„Je odporná, viď?“ pronesl Azriel hlasem tak tichým, že ho 

téměř přehlušoval vítr.
„Už chápu, jak to, že vás – nás dokázala celá staletí zadržet,“ 

připustila jsem. S každým okamžikem jsme se řítili blíž a blíž té 
gigantické, odporné moci.

„Zvykneš si na to, na nový způsob mluvy,“ ujistil mě. Držela 
jsem se ho tak pevně, že jsem mu neviděla do tváře. Místo toho 
jsem pozorovala, jak se světlo pohybuje v jeho safírovém Zřídle, 
jako by bylo velikým okem nějakého napůl dřímajícího zvířete 
ze zamrzlé pustiny.

„Už ani nevím, kam patřím,“ přiznala jsem, možná proto, 
že kolem znělo jen skučení větru, a Rhys se stihl přenést dál za 
tmavou postavou letícího Cassiana. Už byli za zdí.

„Žiji téměř pět a půl století a také si tím nejsem jistý,“ uklid-
ňoval mě Azriel.

Zkusila jsem se odtáhnout, abych se podívala na výraz v jeho 
krásně ledové tváři, ale on zesílil stisk v tichém varování, ať se 
připravím.

Neměla jsem tušení, jak Azriel poznal, kde se trhlina nachá-
zí. Mně se všechno kolem zdálo stejné: neviditelné, širé nebe.
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Vycítila jsem však, kdy jsme se prohnali skrz zeď. Chňapla 
po mně, jako by ji rozzuřilo, že jsme jí pronikli. Vnímala jsem 
náraz moci a pokusila jsem se k ní přitáhnout, ale marně.

A pak jsme vylétli na druhé straně.
Vítr mě štípal do kůže. Byl tu takový mráz, že mi to až vy-

razilo dech. Pronikavý severák mi připadal jaksi méně živý než 
jarní vzduch, z něhož jsme se vynořili.

Azriel se naklonil a zabočil k pobřeží, kde se Rhys s Cas-
sianem nesli nad zemí. I přes kožešinou lemovaný plášť jsem se 
zachvěla a přitiskla jsem se k teplu Azrielova těla.

Prohnali jsme se nad písečnou pláží pod bílými útesy a nad 
zasněženou plání porostlou lesy ztracenými pod příkrovem zimy.

Území smrtelníků.
Můj domov.
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Uplynul rok od doby, kdy jsem procházela tím labyrintem sně-
hu a ledu a s nenávistí v srdci jsem zabila vílu.

Smaragdově zelená střecha domu mé rodiny byla stejně krás-
ná koncem zimy jako v létě. Byl to však jiný druh krásy. Bledý 
mramor působil hřejivě oproti neúprosným závějím, do nichž 
byl kraj zahalený. Okna, portály i lampy zdobily větvičky bo-
rovic a cesmíny. To byly jediné ozdoby na počest ročního ob-
dobí, s nimiž se lidé obtěžovali. Všechny svátky byly bezpro-
středně po válce zakázané a zavržené jako připomínka našich 
nesmrtelných pánů.

Tři měsíce u Amaranthy mě zničily. Ani ve snu jsem si ne-
dokázala představit, jak se tisíciletí pod nadvládou vznešených 
víl musela podepsat na smrtelnících. Jaký dopad měla na náš lid 
a kulturu.

Můj lid – tedy kdysi jím byl.
S kápí na hlavě a rukama schovanýma v kožešinou lemo-

vaných kapsách pláště jsem stála před hlavním vchodem a po-
slouchala jsem jasný zvuk zvonku, za který jsem před okamži-
kem zatáhla.

Za mnou čekali moji tři společníci, neviditelní, skrytí Rhy-
sovými kouzly.

Řekla jsem jim, že bude nejlepší, když se svou rodinou nej-
dřív promluvím o samotě.

Zachvěla jsem se a zastesklo se mi po mírné zimě Velarisu. 
Žasla jsem, jak je možné, že zima na dalekém severu byla o tolik 
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přívětivější, ale v Prythianu bylo všechno podivné. Třeba když 
ještě nestála zeď a magie mohla volně proplouvat mezi světy, 
rozdíly mezi ročními obdobími nebyly tak pronikavé.

Když se dveře otevřely, zamžourala na mě přívětivá buclatá 
hospodyně – pokud jsem se nemýlila, jmenovala se paní Lau-
rentová. „Mohu ti nějak…“ Když si všimla mé tváře, nechala tu 
větu odeznít.

Kápě skryla mé uši i korunku, jenže ta záře, ten nadpřiroze-
ný klid. Neodvážila se otevřít dveře víc.

„Přišla jsem navštívit svou rodinu,“ řekla jsem se staženým 
hrdlem.

„Tvůj otec vyjel za obchodem, ale tvé sestry…“ Nehnula se 
z místa.

Poznala to. Uhodla, že se něco změnilo, že něco není, jak má.
Zatěkala očima za mě. Žádný kočár ani kůň.
Žádné stopy ve sněhu.
„Paní Laurentová?“
Něco se mi zlomilo v hrudi, když jsem ze vstupní síně za-

slechla Elainin hlas.
Ta něha, mládí a laskavost nedotčené Prythianem. Netušila, 

co jsem spáchala, čím jsem se stala.
O krok jsem ustoupila. Nedokážu to. Nemohla jsem je tomu 

vystavit.
Vtom za oblým ramenem paní Laurentové vykoukla Elai-

nina tvář.
Byla krásná – vždycky z nás byla nejkrásnější. Hebká a milá 

jako letní úsvit.
Elain vypadala přesně tak, jak jsem si ji pamatovala. To, jak 

jsem se přiměla si ji vybavovat v žaláři, když jsem si opakovala, 
že jestli selžu a Amarantha překoná zeď, bude její další obětí. 
Stejně jako jí bude, pokud král Hybernu strhne zeď, když ne-
získám Knihu dechů.

Elain měla zlatohnědé vlasy sčesané dozadu, její bledá pleť 
měla zdravý nachový nádech a oči hnědé jako rozpuštěná čoko-
láda se na mě překvapeně upíraly.
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Pak jí do nich vhrkly slzy a tiše jí stékaly dolů po půvabných 
tvářích.

Paní Laurentová neustoupila ani o píď. Jakmile bych tře-
ba jen nesprávně vydechla, zabouchla by mi dveře před nosem.

Elain zvedla útlou ruku k ústům a její tělo se roztřáslo vzlyk-
nutím.

„Elain,“ špitla jsem ochraptěle.
Pak na širokém schodišti za nimi zazněly kroky.
„Daly bychom si čaj, nejlépe v obývacím pokoji.“
Hospodyně se zadívala ke schodům, pak pohlédla na Elain 

a nakonec na mě.
Na přízrak na sněhu.
Počastovala mě pohledem, jenž mi sliboval krutou odplatu, 

jestli ublížím svým sestrám, obrátila se zpět do domu a zane-
chala mě tu s Elain, která stále tiše plakala.

Já však překročila práh a vzhlédla jsem ke schodům.
Stála tam Nesta, opírala se rukou o zábradlí a hleděla na mě, 

jako by viděla ducha.

Dům byl krásný, ale působil zvláštně nedotčeně. Nově v porov-
nání s Rhysovými starými, hojně a s láskou využívanými domy 
ve Velarisu.

Když jsem seděla před ozdobným mramorovým krbem v obý-
vacím pokoji, s kápí na hlavě a rukama nataženýma k praska-
jícímu ohni, připadalo mi… připadalo mi, jako by si do domu 
vpustily vlka.

Nevyzpytatelného ducha.
Přerostla jsem tyhle pokoje, tenhle křehký smrtelný život. 

Byla jsem příliš poskvrněná, divoká a mocná. A tohle všechno 
jsem jim měla natrvalo vnést do života.

Netušila jsem, kde byli Rhys, Cassian a Azriel. Třeba stá-
li v koutě jako stíny a pozorovali nás. Možná zůstali venku na 
sněhu. Nepřekvapilo by mě, kdyby teď Cassian s Azrielem pole-
tovali po okolí, zkoumali dům a pozemky a pohybovali se v čím 
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dál větších kruzích, až dorazili do vsi, k naší staré chalupě nebo 
třeba až k lesu.

Nesta se nezměnila, jen mi připadala starší. Ne ve tváři, kte-
rá byla stejně vážná a uhrančivá jako předtím, ale očima a drže-
ním těla.

Mé sestry seděly na malé pohovce naproti mně, upíraly na 
mě pohledy a vyčkávaly.

„Kde je otec?“ zeptala jsem se. Připadalo mi, že to je jediný 
bezpečný námět k hovoru.

„V Nevě,“ odvětila Nesta. To bylo jedno z největších měst na 
kontinentu. „Uzavírá obchody s nějakými kupci z druhé polovi-
ny světa. Také se účastní jednání o hrozbě týkající se zdi. Říkám 
si, jestli jsi nás přišla ohledně ní varovat.“

To rozhodně nebyla slova úlevy ani lásky a já bych je od ní 
ani nečekala.

Elain zvedla svůj šálek. „Ať jsi přijela z jakéhokoli důvodu, 
rády tě znovu vidíme, Feyre. Živou. Myslely jsme si, že jsi…“

Než stihla pokračovat, sejmula jsem kápi.
Elainin šálek zazvonil o podšálek, když si všimla mých uší. 

Mých delších, útlejších rukou a obličeje, který měl nezaměni-
telné vílí rysy.

„Byla jsem mrtvá,“ sdělila jsem jim drsným hlasem. „Byla 
jsem mrtvá a pak jsem se znovuzrodila. Přetvořili mě.“

Elain odložila třesoucíma se rukama šálek na nízký stolek. 
Jantarová tekutina vyšplíchla přes okraj a rozlila se na talířek.

Přitom, jak se pohnula, se ke mně Nesta naklonila – téměř 
nepatrně. Mezi mě a Elain.

A jí jsem se taky zadívala do očí, když jsem řekla: „Musíte 
mě vyslechnout.“

Obě na mě nevěřícně zíraly.
Ale poslouchaly.
Vylíčila jsem jim svůj příběh. Pověděla jsem jim, co se ode-

hrálo pod Horou, jak nejpodrobněji jsem to dokázala. Řekla 
jsem jim o svých zkouškách, o Amaranthě. Vyprávěla jsem jim 
o smrti a znovuzrození.
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To, k čemu došlo v posledních měsících, se ovšem vysvětlo-
valo hůř.

Proto jsem to podala stručně.
Vyložila jsem jim, co tu musím udělat a jakou hrozbu před-

stavuje Hybern. Vysvětlila jsem, v co se má náš dům změnit, čím 
se máme stát a co od nich potřebujeme.

Když jsem domluvila, stále se tvářily ohromeně. A  stále 
 mlčely.

Nakonec promluvila Elain: „Ty… ty chceš, aby přišly další 
vznešené víly… sem k nám. A… a královny říše.“

Pomalu jsem přikývla.
„Najdi si jiné místo,“ odvětila Nesta.
Otočila jsem se k ní s prosebným výrazem, připravená na 

střet.
„Najdi si jiné místo,“ zopakovala Nesta a dívala se mi při-

tom zpříma do očí. „Nechci je mít ve svém domě. Ani na blíz-
ku Elain.“

„Nesto, prosím,“ vydechla jsem. „Žádné jiné místo není. Ne-
můžu nikam jít, aniž by se mě někdo nepokusil uštvat a umučit.“

„A co my? Co až se místní dozvědí, že podporujeme víly? 
Nebudeme o nic lepší než Požehnané děti. Veškeré naše posta-
vení a vliv budou ty tam. A Elainina svatba…“

„Svatba?“ vyhrkla jsem.
Až teď jsem postřehla, že Elain má na prsteníčku kroužek 

z tmavého kovu posázený perlami a diamanty, který se leskne 
v plamenech tančících v krbu.

Elain se na něj však podívala s bledou tváří.
„Za pět měsíců si vezme lordova syna,“ oznámila mi Nesta. 

„Jeho otec zasvětil život lovení tvorů z tvého rodu, kteří se opo-
vážili vydat za zeď.“

Z tvého rodu.
„Takže se tu žádné schůzky pořádat nebudou,“ uzavřela svůj 

proslov Nesta, z níž napětí přímo čišelo. „V tomto domě žádné 
víly nebudou.“

„Do toho prohlášení zahrnuješ i mě?“ zeptala jsem se tiše.
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Nestino mlčení bylo dost výmluvnou odpovědí.
Vtom se ozvala Elain: „Nesto.“
Má starší sestra na ni váhavě upřela oči.
„Nesto,“ zopakovala Elain, která si nervózně třela ruce. „Jest-

li… jestli Feyre nepomůžeme, tak ta svatba určitě nebude. Ani 
hradby lorda Nolana a všichni jeho muži by nás nedovedli za-
chránit před… před nimi.“ Nesta nehnula brvou. Elain se  ovšem 
nedala odradit: „Budeme to držet v  tajnosti. Pošleme služeb-
nictvo pryč. Blíží se jaro, takže budou rádi, že mohou jít domů, 
a pokud Feyre bude dům pro schůzky potřebovat jen občas, po-
šle nám vzkaz a my odvoláme všechny pryč. Vymyslíme si něja-
ký důvod, proč jim dát volno. Otec se stejně vrátí až v létě. Ni-
kdo se o tom nedozví.“ Položila ruku Nestě na koleno a Nes tiny 
purpurové šaty její slonovinově bílou ruku skoro pohltily. „ Feyre 
se o nás celé roky starala, tak jí teď pomůžeme my. Pomůžeme… 
druhým.“

Hrdlo se mi stáhlo a oči mě pálily.
Nesta se upřeně zadívala na tmavý prsten na její ruce, který 

dokonale padl. Vznešená paní – tou se Elain měla stát. A teď to 
kvůli mně chtěla riskovat.

Zachytila jsem Nestin pohled. „Jinou možnost nemám.“
Zlehka zvedla hlavu. „Zítra pošleme sluhy pryč.“
„Ještě dnes,“ naléhala jsem. „Nesmíme ztrácet čas. Nařiď jim, 

ať hned odejdou.“
„Já to udělám,“ nabídla se Elain, zhluboka se nadechla a na-

rovnala záda. Nečekala na naši odpověď a vyšla z pokoje s ele-
gancí laně.

Když jsem s Nestou zůstala sama, zeptala jsem se: „Je to 
dobrý člověk? Ten lordův syn, kterého si má vzít?“

„Ona si myslí, že ano. Miluje ho takového, jaký je.“
„A co si myslíš ty?“
Nestiny oči – mé oči, oči naší matky – se upřely do mých. 

„Jeho otec postavil kolem jejich panství zeď tak vysokou, že pře-
vyšuje i stromy. Takto podle mě vypadá vězení.“

„Řekla jsi jí to?“
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„Ne. Graysen se zdá být laskavý a je Elain okouzlený stejně 
jako ona jím. Jeho otec se mi ale nezamlouvá. Vidí jen peníze, 
které Elain může jeho rodině přinést – a jeho tažení proti vílám. 
Je to ovšem starý muž a brzy zemře.“

„Snad.“
Nesta pokrčila rameny a potom se zeptala: „Ten tvůj vla-

dař… Podstoupila jsi bůhvíco všechno,“ ukázala na mě, na mé 
uši a tělo, „a přesto to nedopadlo dobře?“

V srdci jsem ucítila strašnou tíhu. „Ten lord vybudoval zeď, 
aby zadržel víly mimo své území. Můj vladař mě z něj zase ne-
chtěl pustit ven.“

„Proč? Před měsíci tě přece pustil sem?“
„Aby mě ochránil, aby se mi nemohlo nic stát. A myslím… 

myslím, že to, co se mu… co se nám stalo pod Horou, ho zlo-
milo.“ Možná víc, než to zlomilo mě. „Toužil mě ochránit za 
každou cenu, i na úkor mě samotné… Myslím, že se to snažil 
potlačit, ale nedokázal to. Nedokázal to překonat.“ Uvědomila 
jsem si, že… že toho musím pořád hodně udělat, abych věci na-
pravila. Abych napravila samu sebe.

„A teď jsi na novém dvoře.“
Nebyla to tak docela otázka.
„Chceš, abych ti je představila?“
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Elain trvalo hodinu, než svým kouzlem přesvědčila služebnic-
tvo, aby si narychlo sbalili věci a odešli. Všichni obdrželi váček 
mincí, který je přitom popohnal. Paní Laurentová odešla jako 
poslední, slíbila však, že nikomu neprozradí, co viděla.

Netušila jsem, kde Rhys, Cassian a Azriel čekali. Ovšem 
poté, co paní Laurentová nastoupila mezi sluhy, kteří odjíždě-
li jako poslední, do kočáru, jenž je měl dovézt do vsi, odkud si 
seženou někoho, kdo je dopraví za rodinami, jeden z nich za-
klepal na dveře.

Když jsem otevřela a uviděla jsem je před prahem, světlo už 
pohasínalo a svět venku zaplavily odstíny modře, běli a šedi pro-
dchnuté zlatem.

Nesta s Elain nás přijaly ve velké jídelně – nejprostornější 
místnosti v domě.

Když jsem se na Rhyse, Cassiana a Azriela podívala, pocho-
pila jsem, že jsem pro setkání nemohla vybrat lepší místo.

Byli obrovští – divocí, drsní a prastaří.
Rhys pozdvihl obočí. „Jeden by si myslel, že tu vypukl mor.“
Otevřela jsem široce dveře, vpustila je dál a znovu jsem rych-

le zavřela, aby dovnitř nešel pronikavý mráz. „Má sestra Elain 
dokáže pár úsměvy kohokoli přimět, aby pro ni udělal cokoli 
na světě.“

Cassian tiše hvízdl, když se otočil na místě a  prohlížel si 
velko lepou vstupní síň, krásný nábytek a obrazy. To všechno za-
platil Tamlin, aspoň ze začátku. Skvěle se postaral o mou rodi-
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nu, a přitom jeho vlastní… Nechtěla jsem myslet na jeho rodi-
nu, kterou vyvraždil nepřátelský dvůr z důvodu, jejž mi nikdy 
nikdo nevysvětlil. Ne když jsem žila v jeho sídle.

Byl hodný, měl v sobě něco dobrého.
Ano. Dal mi všechno, co jsem potřebovala, abych se stala 

sama sebou a cítila se v bezpečí. A když získal, co chtěl, pře-
stal s tím. Snažil se, jenomže ne naplno. Vědomě zůstával sle-
pý k tomu, co jsem potřebovala, když jsem se vrátila od Ama-
ranthy.

„Tvůj otec musí být úspěšný obchodník,“ poznamenal Cas-
sian. „Už jsem viděl hrady, které se bohatstvím nemohly tomu-
to domu rovnat.“

Přistihla jsem Rhyse, jak si mě zkoumavě měří. Z jeho po-
hledu čišela nevyřčená otázka. Odpověděla jsem: „Otec odjel 
za obchodem a taky se má zúčastnit schůzky v Nevě ohledně 
prythianské hrozby.“

„Prythianské?“ ozval se Cassian a obrátil se k nám. „Ne hy-
bernské?“

„Je možné, že se sestry spletly. Neznají vaše země. Zmínil se 
jen o hrozbě ‚za zdí‘. Předpokládala jsem, že mají na mysli Pry-
thian.“

Azriel přišel blíž neslyšně jako kočka. „Pokud by smrtelníci 
o té hrozbě věděli a chtěli se jí postavit, představovalo by to vý-
hodu při jednání s jejich královnami.“

Rhys ze mě stále nespouštěl zrak, jako by vnímal tíhu, kte-
rá na mě dolehla, když jsem sem dorazila. Když jsem v tomto 
domě byla naposledy, byla jsem zamilovaná. Prožívala jsem tak 
hlubokou, zoufalou lásku, že jsem se vrátila do Prythianu a jako 
pouhá smrtelnice jsem se vypravila pod Horu. Stejně zranitelná, 
jako mi teď připadaly vlastní sestry.

„Pojďte,“ navrhl Rhys a nenápadně na mě s pochopením 
kývl, než mi naznačil, ať je vedu za sestrami. „Ať se konečně 
představíme.“
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Sestry stály u okna a zlato v jejich vlasech zářilo ve světle lustrů. 
Byly tak krásné, mladé a živé – jenže kdy se to změní? Jaké to 
bude mluvit s nimi, až bude jejich kůže tenká jako papír a plná 
vrásek, záda jim ohne tíže let a bělostné ruce jim pokryjí skvrny, 
zatímco já zůstanu stále stejná?

Můj nesmrtelný život bude teprve na počátku, zatímco jejich 
vyhasne jako svíce sfouknutá ledovým dechem.

Do té doby jsem jim ale mohla zajistit pár příjemných – 
a bezpečných – roků.

Přešla jsem jídelnou a trojice mužů mě následovala. Prkna 
na podlaze byla vyleštěná a lesklá stejně jako zrcadlo za námi. 
Teď, když bylo služebnictvo pryč, jsem si sundala plášť a sestry 
se nejprve podívaly na mě, ne na Illyrijce. Na vílí oděv, korunu 
a šperky.

Byla jsem pro ně cizinka, tuto mou stránku neznaly.
Potom se zadívaly na okřídlené muže – tedy na dva z nich. 

Rhysand nechal křídla zmizet a koženou zbroj vyměnil za hez-
ký černý kabátec a kalhoty.

Sestry ztuhly při pohledu na Cassiana a Azriela, na mohutná 
křídla, která jim vyčnívala za silnými rameny, na zbraně a nako-
nec na neodolatelně krásné obličeje všech tří mužů.

Elain k mému překvapení neomdlela.
A k mému dalšímu překvapení na ně Nesta nezačala vztekle 

syčet. Jen se významně postavila před Elain a schovala zatnutou 
ruku za jednoduché, elegantní šaty barvy ametystu. Mým spo-
lečníkům ten pohyb neunikl.

Zastavila jsem se dobré čtyři stopy od nich a poskytla jsem 
jim trochu prostoru v místnosti, jejíž stěny jako by nás znena-
dání začaly drtit. Pak jsem svým společníkům řekla: „Tohle jsou 
mé sestry, Nesta a Elain Archeronovy.“

Celé roky jsem si na jméno naší rodiny nevzpomněla a ne-
používala jsem ho. Protože i když jsem pro ně přinášela oběti 
a lovila, nestála jsem o otcovo jméno. Ne když seděl před tím 
nevelkým ohništěm a nechal nás umírat hlady. Nechal mě cho-
dit samu do lesa. Přestala jsem ho používat v den, kdy jsem 
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 zabila toho králíka a ucítila jsem na rukou jeho krev, stejně jako 
je po letech poskvrnila krev těch víl jako neviditelné tetování.

Sestry můj doprovod nepozdravily pukrletem. Srdce jim di-
voce bila, dokonce i Nestino, a já na jazyku ucítila jejich hrůzu.

„Tohle je Cassian,“ pokračovala jsem a kývla jsem doleva. 
Potom jsem ustoupila doprava a byla jsem ráda, že nikde není 
vidu po stínech, když jsem dodala: „A tohle Azriel.“ Pootočila 
jsem se. „A Rhysand, vladař Nočního dvora.“

Pochopila jsem, že i Rhys zkrotil svou moc – noc, která z něj 
sálala, nadpozemskou grácii a stále přítomnou magii. Avšak při 
pohledu do těch fialových očí posetých hvězdným třpytem mu-
selo být každému jasné, že je vším, jen ne obyčejným mužem.

Uklonil se mým sestrám. „Děkuji vám za vaši pohostinnost 
a štědrost,“ pronesl s přátelským úsměvem, který ovšem půso-
bil trochu strojeně.

Elain se mu pokusila úsměv oplatit, jenže moc se jí to ne-
povedlo.

Nesta se na trojici jen podívala, pak sklouzla pohledem ke 
mně a prohlásila: „Kuchař dal prostřít k večeři. Měli bychom se 
najíst, než jídlo vychladne.“ Nečekala na můj souhlas a odkrá-
čela – přímo do čela stolu z leštěného třešňového dřeva.

Elain nakřáplým hlasem špitla: „Ráda vás poznávám“ a spěš-
ně následovala Nestu a hedvábná sukně jejích kobaltově mod-
rých šatů přitom šelestila po podlaze.

Cassian se tvářil všelijak, když jsme za nimi vykročili. Rhys 
všechno pozoroval se zvednutým obočím a Azriel by podle vše-
ho nejraději splynul s nejbližším stínem, aby se vyhnul veškeré-
mu rozhovoru.

Nesta čekala v čele stolu jako královna připravená na zase-
dání dvora. Elain se třásla na vyřezávané polstrované židli po 
její levici.

Vyšla jsem všem vstříc a posadila se napravo od Nesty. Cas-
sian se usadil vedle Elain, která sevřela vidličku, jako by se jí 
chystala bránit, a Rhys vklouzl na židli vedle mě s Azrielem po 
druhém boku. Azrielovi zahrál na rtech náznak úsměvu, když 
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si všiml, jak Elain svírá vidličku, až jí zbělely klouby, ale nic ne-
říkal a místo toho se podobně jako Cassian snažil nenápadně 
nastavit křídla, aby mohl sedět na lidské židli. Kotlík mě zatrať. 
Mělo mě to napadnout. I když jsem pochybovala, že by kdokoli 
ocenil, kdybych teď přinesla dvě stoličky.

Dlouze jsem si povzdechla a začala jsem zvedat poklopy, pod 
kterými byly různé tácy a hrnce. Vařený losos s koprem a citro-
ny ze skleníku, bramborová kaše, pečené kuře s tuříny a řepou 
ze sklepa a zvěřina zapečená s vejci a pórkem. Typické jídlo pro 
tohle roční období ze všeho, co koncem zimy zbylo ve spíži.

Naložila jsem si pokrm na talíř a ticho trochu polevilo, když 
moje sestry a společníci udělali to samé. Okusila jsem sousto 
a měla jsem co dělat, abych nezkřivila obličej.

Kdysi by mi takový pokrm připadal lahodný a plný chutí.
Teď se mi v ústech měnil v popel.
Rhys se bez ostychu pustil do kuřete a Cassian s Azrielem 

jedli, jako kdyby měsíc nedali jídlo do úst. Možná díky tomu, že 
byli válečníky a bojovali ve válkách, dokázali jídlo vnímat jako 
zdroj síly a na chuť nekoukali.

Všimla jsem si, že mě Nesta sleduje. „Je s naším jídlem něco 
v nepořádku?“ zeptala se úsečně.

Přiměla jsem se sníst další sousto, přičemž každé skousnutí 
vyžadovalo úsilí. „Ne.“ Polkla jsem a zapila to pořádným douš-
kem vody.

„Takže už nemůžeš jíst obyčejné jídlo, nebo už pro tebe není 
dost dobré?“ Byla to otázka i výzva.

Rhysova vidlička zazvonila o talíř a Elain tiše, poplašeně vy-
jekla.

I když mi Nesta dovolila používat tenhle dům, pokusila se 
dostat za mnou za zeď a uzavřely jsme nejisté příměří, ten tón, 
znechucení a nesouhlas…

Položila jsem dlaň na stůl. „Můžu jíst, pít, šukat a bojovat 
stejně dobře jako předtím. Dokonce ještě lépe.“

Cassian se začal dusit vodou. Azriel si poposedl na židli, jako 
by se chystal mezi nás skočit, kdyby to bylo třeba.
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Nesta se tlumeně zasmála.
Já ale v ústech cítila oheň, slyšela jsem, jak mi burácí v ži-

lách, a…
Vtom za pouto vycházející z mé mysli pevně zatáhla nevi-

ditelná ruka. Přehnala se přese mě záplava chladivé temnoty 
a zklidnila můj vztek, mé smysly i ten oheň.

Chtěla jsem narychlo pozvednout duchovní štít, zůstal však 
nedotčený.

Rhys, aniž by se na mě třeba jen po očku podíval, Nestě ne-
vzrušeně sdělil: „Jestli někdy navštívíš Prythian, zjistíš, proč vaše 
jídlo chutná jinak.“

Nesta na něj vrhla povýšený pohled. „Nemám valný zájem 
do vaší země někdy vstoupit, takže budu muset dát na tebe.“

„Nesto, prosím,“ zamumlala Elain.
Cassian si Nestu měřil planoucím pohledem, jako válečník, 

který narazil na zajímavého nového protivníka.
Vtom Nesta zatěkala očima ke Cassianovi a, Matko na nebi, 

všimla si jeho výrazu. Pochopila, co znamená, a  tiše zavrčela: 
„Na co koukáš?“

Cassian povytáhl obočí a pobavená jiskra v jeho očích zmi-
zela. „Na někoho, kdo dopustil, aby jeho nejmladší sestra den co 
den nasazovala život v lese, a sám nehnul prstem. Na někoho, 
kdo nechal čtrnáctileté dítě chodit do lesa blízko zdi.“

Do tváří se mi nahrnula horkost a otevřela jsem ústa. Nevím, 
co jsem chtěla říct. „Tvá sestra zemřela – zemřela, aby zachráni-
la můj lid. A je ochotná to udělat znovu, aby vás uchránila před 
válkou. Tak nečekej, že tu budu sedět a držet hubu, zatímco 
se jí budeš pošklebovat za rozhodnutí, které nemohla ovlivnit. 
A přitom ještě budeš urážet můj rod.“

Nesta nehnula ani brvou, když si prohlížela jeho hezké rysy 
a svalnatou hruď. Potom se obrátila ke mně, jako by jí Cassian 
nestál ani za odpověď.

Cassianův výraz se změnil skoro v  lítý. Jako by byl vlkem, 
který obcházel laň, jenže místo toho našel v její kůži převleče-
nou horskou kočku.
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Elain to neuniklo a spěšně mu rozechvělým hlasem řekla: 
„Pochop, že to je… Je velmi těžké si na to zvyknout.“ Došlo mi, 
že tmavý kov jejího prstenu je železo. Přestože jsem jim řekla, 
že železo je k ničemu. Dárek od rodiny jejího nastávajícího, kte-
rá nenáviděla víly. Elain upřela naléhavě oči na Rhyse a pak na 
Azriela a z jejího výrazu i vůně sálal ochromující strach. „Byly 
jsme tak vychované. Slýchaly jsme příběhy o  tom, jak váš lid 
chodí za zeď, aby nám ubližoval. Naši sousedku, Clare Beddo-
rovou, unesli a její rodinu povraždili.“

Nahé tělo přibité na zdi. Zlomené. Mrtvé. Viselo tam celé 
měsíce.

Rhys hleděl bez hnutí upřeně na talíř. Ani nemrkl.
Prozradil Amaranthě Clařino jméno – sdělil jí ho, i když vě-

děl, že jsem mu lhala, když jsem se mu představila.
„Je to všechno velmi matoucí,“ dodala Elain.
„To si umím představit,“ odvětil Azriel. Cassian po něm stře-

lil pohledem, ale Azriel se díval na mou sestru s mírným, zdvo-
řilým úsměvem a Elain uvolněněji svěsila ramena. Napadlo mě, 
jestli Rhysův velitel zvědů získával informace díky dokonalému, 
chladnému vystupování stejně často jako pomocí lstí a stínů.

Elain se maličko napřímila, když oslovila Cassiana: „A po-
kud jde o to, že Feyre chodila během těch let na lov, nemůžeš 
z toho vinit jen Nestin nezájem. Bály jsme se, nikdy nás nikdo 
nepřipravil na tvrdý život, všechno nám vzali a my ji zklama-
ly. Obě.“

Nesta na to nic neřekla. Jen ztuhle seděla vedle mě.
Rhys na mě varovně pohlédl. Uchopila jsem Nestu za paži 

a přitáhla její pozornost k  sobě. „Nemohli bychom… začít 
znovu?“

Skoro jsem cítila, jak se v jejích žilách svíjí pýcha a ječí na 
ni, ať neustupuje.

Cassian, ten blázen, jí věnoval vyzývavý úsměv.
Nesta však jen ucedila: „Dobře.“ A pustila se opět do jídla.
Cassian sledoval každé její sousto a pohyb hrdla, když po-

lykala.
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Přiměla jsem se sníst všechno, co jsem měla na talíři, a uvě-
domovala jsem si pro změnu Nestin pohled.

Elain a Azriel se dál chovali jako snad jediní civilizovaní lidé 
v místnosti.

„Opravdu umíte létat?“ zeptala se Elain.
Azriel zamrkal a odložil vidličku. Téměř bych řekla, že půso-

bil nesměle. „Ano,“ odpověděl. „Cassian a já pocházíme z náro-
da kouzelných bytostí, kterým se říká Illyrijci. Rodíme se s písní 
větru.“

„To je moc krásné,“ uznala Elain. „Ale… není to děsivé lé-
tat tak vysoko?“

„Někdy je,“ připustil Azriel. Cassian odtrhl neodbytný pohled 
od Nesty a přikývl. „Pokud tě zastihne bouře nebo tě zradí vzduš-
ný proud. Jsme ale vycvičení natolik, že ten strach odhodíme ještě 
dřív než plenky.“ Azrielův výcvik přitom začal podstatně později. 
Zvykneš si na nový způsob mluvy, pověděl mi. Připadala mu slova 
jako „my“, „náš“ a „nám“ na jazyku stejně cizí jako mně?

„Vypadáte jako vznešené víly,“ ozvala se Nesta tónem ost-
rým jako nabroušená dýka. „Ale nejste jimi?“

„Jen vznešené víly, které vypadají jako oni,“ odpověděl leda-
byle Cassian a mávl rukou ke mně a Rhysovi, „jsou pravé vzne-
šené víly. Všichni ostatní mají nějaké odlišnosti, které z nich dě-
lají to, čemu s oblibou říkají ‚nižší víly‘.“

Rhysand se konečně zapojil do rozhovoru: „Ten název se 
začal používat v každodenním životě, má však za sebou dlou-
hou krvavou historii plnou křivd. Mnoho nižších víl to označe-
ní nemá v oblibě a chce, abychom všichni měli stejné jméno.“

„V tom mají pravdu,“ poznamenal Cassian a napil se vody.
Nesta mě odhadovala pohledem. „Ty jsi ovšem nebyla vzne-

šená víla, ne ze začátku. Jak ti tedy říkají?“
Netušila jsem, jestli mě tím popichuje, nebo ne.
„Feyre je tím, kým se rozhodne být.“
Nesta si teď měřila nás všechny a při pohledu na mou korun-

ku vytáhla obočí. Pak ale řekla: „Napište ještě dnes dopis králov-
nám. Já a Elain ho zítra zajdeme do vsi odeslat.  Upozorňuji vás, 
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že pokud sem královny skutečně dorazí,“ dodala a vrhla ledový 
pohled na Cassiana, „měli byste se připravit na horší předsud-
ky, než máme my, a promyslet si, jak nás všechny hodláte dostat 
z problémů, kdyby se vám věci vymkly z rukou.“

„Zvážíme to,“ odvětil Rhys vstřícně.
Nesta pokračovala tónem, kterým naznačovala, že na ni ni-

kdo z nás neudělal valný dojem: „Předpokládám, že tu budete 
chtít přenocovat.“

Rhys se na mě zadíval s otázkou v očích. Klidně bychom 
mohli odejít. Moji společníci by našli cestu domů i za tmy. Jenže 
svět se možná brzy změní v peklo. „Kdyby vás to moc neobtě-
žovalo, tak ano,“ odpověděla jsem. „Odejdeme zítra po snídani.“

Nesta se neusmála, zato Elain se rozzářila. „Skvělé. Myslím, 
že máme připraveno pár ložnic…“

„Budeme potřebovat jen dvě,“ přerušil ji Rhys tiše. „Vedle 
sebe. Obě se dvěma postelemi.“

Zamračila jsem se na něj.
„Magie se za zdí chová jinak,“ vysvětlil mi Rhys, „proto naše 

štíty a smysly nemusejí správně fungovat. Nehodlám nic risko-
vat. Zvlášť v domě, kde bydlí žena, která se má provdat za muže, 
jenž jí dal železný snubní prsten.“

Elain se lehce zarděla. „Ty ložnice se dvěma postelemi ne-
jsou vedle sebe,“ zamumlala.

Povzdechla jsem si. „My si nějak poradíme. Nic se neděje. 
Tenhleten,“ dodala jsem se zachmuřeným pohledem na Rhyse, 
„je jenom nerudný, protože je starý a už měl dávno spát.“

Rhys se potutelně zasmál. Cassianova zloba ustoupila dost 
na to, aby se zakřenil, a když si Elain všimla Azrielova klidného 
výrazu, nechala se přesvědčit, že se nic hrozného nestane, a také 
se usmála.

Nesta prostě jen vstala jako štíhlý ocelový sloup a prohodi-
la k nikomu určitému: „Pokud jsme dojedli, je večeře u konce.“

Tím to haslo.
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Rhys do dopisu napsal, co jsem mu nadiktovala, a Cassian 
s Azrielem do toho vstupovali se svými návrhy, takže nám trva-
lo do půlnoci, než jsme měli první verzi, která podle nás všech 
zněla působivě, vstřícně i znepokojivě.

Moje sestry pár hodin předtím sklidily nádobí a sdělily nám, 
že si půjdou lehnout. Řekly nám také, kde najdeme své pokoje.

Cassian s Azrielem měli spát v jednom a já s Rhysem v tom 
druhém.

Když za námi Rhys zavřel dveře, zamračeně jsem si velkou 
ložnici pro hosty prohlédla. Postel byla dost velká pro dva, jen-
že já ji s Rhysem nechtěla sdílet. Otočila jsem se k němu. „Ne-
budu…“

Na koberec dopadlo cosi těžkého a dřevěného a u dveří se 
objevila malá postel. Rhys si na ni bez váhání sedl a začal si sun-
dávat boty. „Nesta je hotové sluníčko.“

„Ona je… jednoduše svá,“ odvětila jsem. To byla asi ta nej-
laskavější věc, kterou jsem o ní mohla říct.

„Už je to pár stovek let, co se Cassianovi někdo tak snadno 
dostal pod kůži. Škoda, že by se oba nejraději navzájem zabili.“

Ve skrytu duše jsem se zděsila při představě pekla, které by 
dokázali nadělat, kdyby se rozhodli zapomenout na své nepřá-
telství.

„A Elain,“ dodal Rhysand, když si s  povzdechem sundal 
druhou botu, „by si neměla brát syna toho lorda hned z tuctu 
důvodů. To, že tě nepozvou na svatbu, je tím nejmenším. I když 
to možná bude jenom dobře.“

„To není k smíchu,“ sykla jsem.
„Aspoň jí nebudeš muset posílat žádný dar. Pochybuji, že by 

ho její tchán byl ochotný přijmout.“
„Vážně si troufáš dělat posměšky na účet mých sester, když 

tvoji dva přátelé mají stejné sklony k melodramatu?“ Když tá-
zavě zvedl obočí, vyprskla jsem. „Takže sis nevšiml, jak Azriel 
pokukuje po Mor? Nebo jak se ona někdy dívá na něj a brání 
ho? Nebo jak se oba snaží, aby mezi nimi Cassian co možná 
nejčastěji dělal zeď?“
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Rhys se na mě významně podíval: „Doporučuji ti nechat si 
tyto postřehy pro sebe.“

„Myslíš, že jsem nějaká nenechavá drbna? Můj život je už 
beztak dost mizerný. Proč bych měla trápit ještě druhé?“

„Opravdu je mizerný? Tvůj život,“ zeptal se opatrně.
„Já nevím. Všechno se děje tak rychle, že si vůbec nevím 

rady s vlastními pocity.“ Upřímnější slova už jsem dlouho ne-
pronesla.

„Hm. Až se vrátíme domů, možná bych ti měl dát den volna.“
„Jsi ohleduplnost sama, můj pane.“
Pobaveně si odfrkl, rozepnul si kabátec a já si uvědomila, že 

tam stojím celá naparáděná a nemám v čem spát.
Rhys luskl prsty a na posteli se objevil můj noční úbor spo-

lu s tenoučkým spodním prádlem. „Nedokázal jsem se rozhod-
nout, jaký kousek krajky bych na tobě nejraději viděl, tak tu máš 
několik na výběr.“

„Prasáku,“ osopila jsem se na něj. Popadla jsem oblečení 
a zamířila do přilehlé koupelny.

Když jsem se z ní vynořila, v pokoji bylo teplo, Rhys le-
žel uvelebený na posteli, kterou vykouzlil kdovíodkud, a jediné 
světlo v pokoji vydávaly uhlíky praskající v krbu. Dokonce i po-
krývka byla teplá, když jsem pod ni vklouzla.

„Děkuju, že jsi mi zahřál postel,“ řekla jsem do šera.
Byl ke mně otočený zády, ale slyšela jsem ho jasně, když od-

pověděl: „Amarantha mi za to jedinkrát nepoděkovala.“
Veškeré teplo bylo v tu ránu to tam. „Netrpěla ani zdaleka 

tak, jak by měla.“
Měla zaplatit za to, čeho se dopustila na mně, na něm, na 

Clare a tolika dalších.
Rhys neodpověděl. Místo toho řekl: „Nenapadlo mě, že tu 

večeři přestojím.“
„Jak to myslíš?“ Zněl celkem klidně. Vyrovnaně.
„Tvoje sestry to myslí dobře, tedy aspoň jedna, jenomže když 

jsem je viděl, jak sedí u stolu… Nikdy bych si nepomyslel, že mě 
to tak silně zasáhne. To, jak jsi byla mladá a ony tě neochránily.“
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„Poradila jsem si docela dobře.“
„Vděčíme jim za to, že nám dovolily používat tento dům,“ 

dodal tiše, „ale potrvá dlouho, než se na ně budu moct podívat, 
aniž bych na ně nezačal řvát.“

„Zčásti mám podobný pocit,“ přiznala jsem, když jsem se 
uvelebovala pod přikrývkou. „Ale kdybych se do toho lesa ne-
vydávala a kdyby mě tam nepouštěly samotnou, byli byste stále 
zotročení. A Amarantha by teď třeba připravovala svá vojska na 
to, že sem vtrhnou a nenechají tu kámen na kameni.“

Po chvíli ticha se Rhys ozval znovu: „Zaplatím ti. Za toto 
všechno.“

„To není nutné.“ I když… i když jsem žádné vlastní pení-
ze neměla.

„Vyplácím odměnu všem členům svého dvora. Už jsem ti 
v bance ve Velarisu založil účet, kam ti budu posílat plat, a ve 
většině obchodů budeš moct nakupovat na úvěr, takže když 
u sebe nebudeš mít dost peněz, můžeš jim říct, aby poslali účet 
do Domu větru.“

„Já… to jsi nemusel.“ S obtížemi jsem polkla. „Kolik že mi 
budeš vlastně každý měsíc dávat?“

„Stejnou částku jako ostatním.“ Takže nejspíš štědrou – až 
příliš štědrou. Vtom se zničehonic zeptal: „Kdy máš naroze-
niny?“

„Měla bych je vůbec ještě počítat?“ Rhys však čekal na odpo-
věď, a tak jsem mu s povzdechem prozradila: „O zimním sluno-
vratu.“

To ho zarazilo. „Ten byl před pár měsíci.“
„Hm.“
„Ale ty… Nepamatuji si, že bych tě je viděl slavit.“
Prostřednictvím našeho pouta, v mé nechráněné šílené my-

sli. „Nikomu jsem to neřekla. Nestála jsem o oslavu, když už 
jsme měli slavností nad hlavu. Navíc mi slavení narozenin při-
jde zbytečné.“

Rhys dlouho mlčel. „Opravdu ses narodila o zimním sluno-
vratu?“
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„Je tomu tak těžké uvěřit? Matka tvrdila, že jsem uzavřená 
a divná, protože jsem se narodila v nejdelší noc roku. Jeden rok 
se pokusila přesunout mé narozeniny na jiný den, ovšem další 
rok na to zapomněla. Nejspíš ji čekalo plánování nějakého spo-
lečensky důležitého večírku.“

„Teď už vím, po kom Nesta je. Abych pravdu řekl, mrzí mě, 
že se nemůžeme zdržet déle – už jen proto, že bychom zjistili, 
kdo komu vypráší kožich. Ona Cassianovi, nebo on jí.“

„Vsadila bych si na Nestu.“
Jeho tichý smích jsem cítila až v kostech. Připomenulo mi 

to, jak si vsadil on na mě. Byl jediným, kdo si pod Horou vsadil 
na to, že porazím Middengarda.

„To já taky,“ odpověděl.
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Stála jsem pod klenbou stromů pokrytých sněhem a dívala se 
na spící les. Ptala jsem se, jestli ptáci utichli kvůli tomu, že jsem 
nablízku. Nebo kvůli vladaři po mém boku.

„Nepředstavoval jsem si, že strávím náš volný den tím, že 
si hned po ránu nechám umrznout zadek,“ prohodil Rhysand, 
který si les zamračeně měřil. „Až se vrátíme, měl bych tě vzít do 
Illyrijských stepí – tamní les je daleko zajímavější. A teplejší.“

„Nemám ponětí, kde leží.“ Sníh nám křupal pod botami, 
které Rhys vykouzlil, když jsem řekla, že chci, aby mě cvičil. Ne 
v boji, ale v používání mé moci. Ať už byla jakákoli. „Jen jsi mi 
jednou ukázal prázdnou mapu, pamatuješ?“

„Čistě z obezřetnosti.“
„Uvidím někdy skutečnou mapu, nebo mám prostě jen há-

dat, kde co je?“
„Dnes jsi výborně naladěná,“ zhodnotil to Rhys a zvedl ruku 

do vzduchu mezi nás. Objevila se v ní složená mapa. Rozklá-
dal ji nanejvýš pomalu, aby si vychutnal mou nedočkavost. „Aby 
sis, drahá Feyre, nemyslela, že ti nedůvěřuji…“ Ukázal na jih od 
Severních ostrovů. „Tohle jsou stepi. Čtyři dny pěší chůze,“ po-
kračoval a přejel prstem vzhůru k horám podél ostrovů, „tě za-
vedou na illyrijské území.“

Převzala jsem si mapu a povšimla jsem si poloostrova vyční-
vajícího v půli západního pobřeží Nočního dvora a jména, kte-
ré tam bylo napsané. Velaris. Před časem mi ukázal prázdnou 
mapu – když jsem ještě patřila Tamlinovi a byla jsem jen o málo 
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víc než zvěd a vězeňkyně. Věděl, že bych Tamlinovi o těch měs-
tech a místech, kde se nacházejí, pověděla.

Tím pádem by se o nich mohla dozvědět i Ianthe.
Potlačila jsem tíhu, která mi sevřela hruď a srdce.
„Tady,“ prohlásil Rhys, když strčil mapu do kapsy a ukázal 

na les kolem nás. „Budeme cvičit tady. Jsme dost blízko.“
Dost daleko od domu a od ostatních, abychom předešli pro-

zrazení. Nebo nešťastným zraněním.
Rhys natáhl ruku a na dlani se mu objevila tlustá ohoře-

lá svíce. Položil ji na zasněženou zemi. „Zapal ji, uhas ji vodou 
a vysuš knot.“

Věděla jsem, že chce, abych to udělala, aniž bych se jí dotkla 
rukama.

„Nic z toho nedokážu,“ namítla jsem. „Co obranná kouzla?“ 
Aspoň ta jsem dokázala zčásti vyvolat.

„To necháme na jindy. Dnes navrhuji začít něčím z  jiné 
stránky tvé moci. Co změna podoby?“

Zachmuřila jsem se na něj. „Tak tedy oheň, voda a vzduch.“ 
Parchant. Ten nesnesitelný parchant.

Naštěstí svůj návrh přešel a neptal se, proč je změna podoby 
schopností, kterou možná nikdy nebudu chtít objevit a ovlád-
nout. Ze stejného důvodu jsem se zase já nechtěla ptát na další 
klíčový bod z jeho minulosti a nechtěla jsem zjišťovat, jestli se 
Azriel s Cassianem podíleli na vyvraždění rodiny vládců Jarní-
ho dvora.

Prohlédla jsem si Rhyse od hlavy po špičky bot. Byl oblečený 
v úboru illyrijského válečníka, zpoza ramena mu vyčníval jílec 
meče, křídla měl připravená a jako vždy z něj vyzařovala nepo-
psatelná moc. „Možná bys měl jít.“

„Proč? Měl jsem dojem, že trváš na tom, abych tě cvičil 
osobně.“

„Nedokážu se soustředit, když jsi poblíž,“ přiznala jsem bar-
vu. „A běž daleko odsud. Dokážu vycítit tvou přítomnost přes 
celý pokoj.“

Na rtech mu zahrál dvojsmyslný úsměv.
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Protočila jsem panenky. „Co kdyby ses na chvíli schoval do 
jedné z těch kapes mezi světy?“

„Takhle to nefunguje. Není tam vzduch.“ Když jsem po něm 
hodila pohledem, že v tom případě by to měl rozhodně udělat, 
dal se do smíchu. „Dobře. Cvič se, jak chceš, o samotě.“ Kývl 
k mému tetování. „Jestli něco z toho zvládneš před snídaní, za-
volej na mě skrz naše pouto.“

Zamračila jsem se na oko v dlani. „Cože? To mám doslova 
křičet na tetování?“

„Mohla bys zkusit přejíždět jím po jistých částech těla, abych 
přiběhl rychleji.“

Vypařil se dřív, než jsem po něm stihla hodit svíčku.
Když jsem osaměla v mrazem pokrytém lese, zopakovala 

jsem si jeho slova a tiše, chraplavě jsem se zasmála.

Napadlo mě, jestli jsem neměla vyzkoušet luk a šípy, které mi 
dal, než jsem ho požádala, ať odejde. Illyrijský luk jsem ještě ni-
kdy nedržela v ruce. Vlastně jsem za poslední měsíce nic neza-
střelila.

Zírala jsem na svíci. Nic se nestalo.
Takhle uplynula hodina.
Myslela jsem na všechno, co mě dokázalo rozzuřit a znechu-

tit. Myslela jsem na Ianthe, její opovážlivost a požadavky. Neob-
jevil se ani ten nejmenší závan kouře.

Když už jsem měla strach, že mi začnou oči samou snahou 
krvácet, rozhodla jsem se odpočinout si a prohrábla jsem vak, 
který jsem si přinesla. Našla jsem čerstvý chléb, kouzly ohřátou 
nádobu s dušeným masem a vzkaz od Rhysanda, na kterém stálo:

Nudím se. Už jsi vykouzlila jiskry?
Nepřekvapilo mě, když jsem na dně vaku nahmatala pero.
Chopila jsem se ho a na vršku nádoby jsem načmárala odpo-

věď: Ne, ty slídile. Nemáš na práci něco důležitého?
Lístek mi zmizel přímo na dlani, ale po chvíli se zase objevil.
Sleduji Cassiana a Nestu, jak se do sebe při svačině zase  pouštějí. 
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Můžeš za to ty, když jsi mě odehnala při výcviku. Myslel jsem si, že 
dnes máme volno.

Pousmála jsem se a odepsala jsem mu: Chudáčku nebohý vla
daři. Život je hrozně těžký.

Papírek zmizel, a když se opět objevil, Rhysovo písmo za-
bíralo jeho horní část a ponechávalo kousek čistý. Život je lepší, 
když jsi se mnou. Mimochodem, máš hezký rukopis.

Skoro jsem ho cítila, jak čeká na druhé straně v prosluněné 
jídelně a bezděčně přihlíží, jak se má nejstarší sestra a illyrijský 
bojovník špičkují. Maličko jsem se pousmála. Tomu říkám bez
ostyšné koketování, napsala jsem mu.

Lístek zmizel. Dívala jsem se na otevřenou dlaň a čekala 
jsem, až se vrátí.

Byla jsem tím tolik zabraná, že jsem si nevšimla, že za mnou 
někdo stojí, dokud mi nezakryl ústa rukou a s trhnutím mě ne-
zvedl na nohy.

Svíjela jsem se, kousala a škrábala a řvala jsem, když mě vy-
tahoval vzhůru.

Pokusila jsem se mu vysmeknout a sníh kolem nás vířil jako 
prach na cestě, avšak ruce, které mě svíraly, se ani nepohnuly. 
Byly jako železné řetězy a…

Do ucha mi zachraptěl hlas: „Přestaň, nebo ti zlomím vaz.“
Ten hlas jsem znala. Pronásledoval mě v nočních můrách.
Attor.
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Attor zmizel okamžik po Amaranthině smrti a podle všeho 
uprchl k hybernskému králi. Pokud byl tady, v zemi smrtel-
níků…

Přestala jsem se zmítat v jeho sevření a snažila jsem se zís-
kat trochu času, abych našla něco, cokoli, co bych proti němu 
mohla použít.

„Dobře,“ zasyčel mi do ucha. „A teď mi řekni…“
Vtom kolem nás vybuchla noc.
Attor zavřeštěl  – zavřeštěl –, když nás pohltila temnota 

a kdosi mě vytrhl z jeho šlachovitých, tvrdých rukou. Attorovy 
drápy mi prořízly kožený oděv. Padla jsem tváří do zledovatě-
lé závěje.

Překulila jsem se, přetočila se vzad a obrátila se, abych se do-
stala na nohy.

Zvedla jsem se do podřepu s připraveným nožem a světlo se 
najednou vrátilo.

Spatřila jsem Rhysanda, jak Attora přivazuje ke sněhem za-
vátému dubu pouhými kroutícími se provazy noci. Podobný-
mi drtil ruku Ianthe. Sám měl ruce v kapsách a jeho tvář byla 
chladná a krásná jako smrt. „Říkal jsem si, kam ses asi odplazil.“

Attor se zmítal v poutech a lapal po dechu.
Rhysand mu do křídel vyslal dvě kopí noci. Attor zaječel, 

když jejich hroty protnuly svaly a zasekly se hluboko do kůry.
„Když zodpovíš mé otázky, můžeš táhnout ke svému páno-

vi,“ pronesl Rhysand tónem, jakým by mohl hovořit o počasí.
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„Děvko,“ vyštěkl Attor. Z křídel mu vytékala stříbřitá krev. 
Když dopadla na sníh, zasyčela.

Rhys se usmál. „Zapomínáš, že mě tyto věci celkem baví.“ 
Zvedl prst.

„Ne!“ zařval Attor a Rhysův prst se zastavil. „Byl jsem vy-
slán,“ vydechl zajíkavě, „abych ji přivedl.“

„Proč?“ zeptal se Rhys úděsně klidným, ledabylým tónem.
„Tak zněl rozkaz a já ho rozhodně nehodlám zpochybňo-

vat. Král ji chce.“
Krev v žilách se mi změnila v led studený jako temný les 

kolem nás.
„Proč?“ zopakoval Rhys. Attor se dal do křiku, tentokrát pod 

vlivem moci, kterou jsem neviděla. Trhla jsem sebou.
„To nevím, nevím, nevím.“
Věřila jsem mu.
„Kde je král teď?“
„V Hybernu.“
„A jeho vojsko?“
„Dorazí brzy.“
„Jak je velké?“
„Nesčetné. Máme spojence na všech územích, kteří jen če-

kají…“
Rhys naklonil hlavu, jako by přemýšlel, na co se zeptat. Vtom 

se napřímil, když mezi nás prudce dopadl Azriel. Kusy sněhu se 
rozlétly jako voda z kaluže. Přilétl tak tiše, že jsem nezaslechla 
ani údery jeho křídel. Cassian nejspíš zůstal v domě, aby bránil 
mé sestry.

Když se sníh snesl zpět k zemi, v Azrielově výrazu nebyla 
stopa laskavosti – nasadil si masku vladařova stínopěvce.

Attor se roztřásl a já ho málem litovala, když k němu Azriel 
zamířil. Málem, ale neudělala jsem to. Ne když jsme byli v lese 
tak blízko zámku, kde byly mé sestry.

Jakmile Azriel došel k Attorovi, Rhys se mi postavil po bok. 
„Až se ji pokusíš unést příště,“ sdělil Attorovi, „nejdřív tě zabiju 
a otázky budu klást potom.“
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Azriel se mu podíval do očí a Rhys přikývl. Když Azriel na-
táhl ruce k Attorovi, Zřídla na jeho zjizvených rukou se zatřpy-
tila jako mihotavý modrý oheň. Attor nestihl ani vykřiknout, 
než spolu s velitelem zvědů zmizeli.

Nechtěla jsem si představovat, kam se poděli ani co Azriel 
udělá. Netušila jsem, že má Azriel schopnost se přenášet, natož 
jakou moc dovede soustředit ve svých Zřídlech. Předtím nechal 
Rhyse, ať mě přenese – pokud ho ovšem tato moc příliš nevy-
čerpávala na to, aby ji mohl bez rozmyslu používat.

„Zabije ho?“ zeptala jsem se a od úst mi stoupaly rozechvě-
lé útržky páry.

„Ne,“ odvětil Rhys a já se zachvěla, když jsem vycítila čirou 
moc, která halila jeho pevné tělo. „Využijeme ho k tomu, aby 
vyslal zprávu do Hybernu. Pokud chtějí lovit členy mého dvora, 
musí se víc snažit.“

Zarazila jsem se – nad tím, že si mě takhle nárokoval, i nad 
jeho slovy. „Ty jsi to věděl? Věděl jsi, že po mně jde?“

„Byl jsem zvědavý, kdo se tě pokusí odnést, jakmile tě pone-
chám samotnou.“

Nevěděla jsem, kde začít. Takže Tamlin měl pravdu – o tom, 
že mi hrozí nebezpečí. Tedy do určité míry. Nijak ho to ne-
omlouvalo. „Takže jsi se mnou nehodlal zůstat, až se budu cvi-
čit. Použil jsi mě jako návnadu.“

„Ano, a udělal bych to znovu. Po celý ten čas jsi byla v na-
prostém bezpečí.“

„Měl jsi mi to říct!“
„Možná příště.“
„Žádné příště nebude!“ Udeřila jsem ho rukou do hrudi a on 

pod náporem úderu klopýtl vzad. Zamrkala jsem. Zapomněla 
jsem – zapomněla jsem, jak moc jsem silná, když ztratím hla-
vu. Stejně jako když jsem byla u Tkadleny. Zapomněla jsem, jak 
moc jsem silná.

„To jsi opravdu zapomněla,“ obořil se na mě Rhysand, které-
mu neunikl můj překvapený výraz, a jeho ledová maska dostala 
výrazné trhliny. „Zapomněla jsi na vlastní sílu. Na to, že  můžeš 
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planout a stát se temnotou nebo tasit drápy. Zapomněla jsi na 
to. Přestala jsi bojovat.“

Neměl na mysli jen Attora a Tkadlenu.
Zachvátila mě drtivá vlna zuřivosti. Nemyslela jsem na nic 

než na vlastní zášť: Vůči sobě, vůči tomu, co jsem byla nucena 
udělat, vůči tomu, co na mně napáchali druzí, vůči němu.

„A co má být?“ ucedila jsem a znovu jsem do něj strčila. „A co 
má být?“

Chtěla jsem do něj vrazit znovu, jenže Rhys se přenesl o pár 
stop dál.

Vrhla jsem se k němu a sníh mi přitom křupal pod noha-
ma. „Není to jednoduché.“ Vztek mnou lomcoval a dočista mě 
oslepoval. Napřáhla jsem se, abych mu dlaněmi vrazila do hrudi.

Jenže on zase zmizel.
Objevil se za mnou, tak blízko, že mě jeho dech pošimral na 

uchu, když zašeptal: „Neumíš si představit, nakolik to není jed-
noduché.“

Vmžiku jsem se otočila a ohnala se po něm. Než jsem ho 
stihla udeřit a ztlouct, byl ten tam.

Rhys se zjevil na opačné straně mýtiny a uchechtl se. „Mu-
síš se víc snažit.“

Nedokázala jsem proniknout do temnoty a kapes mezi světy. 
A i kdyby ano – i kdybych se dokázala proměnit v kouř, vzduch, 
noc a hvězdy, využila bych toho, abych se objevila přímo před 
ním a setřela mu ten úsměv z tváře pořádným políčkem.

Hnala jsem se za ním, přestože to bylo k ničemu a on se po-
každé vytratil ve zčeřené tmě a já ho za to nenáviděla. Za to, 
že má křídla a umí se pohybovat jako mlha ve větru. Objevil se 
krok ode mě a já po něm skočila s napřaženýma rukama – s ta-
senými drápy.

A narazila jsem do stromu.
Rhys se dal do smíchu, když jsem uskočila s vyceněnými zuby 

a skřípajícími drápy jsem trhala dřevo. To už jsem se k němu 
znovu vrhla. Mizel, jenže já se hnala vpřed, jako bych taky do-
kázala zmizet do přehybů mezi světy, štvát ho po celou věčnost.



285

A taky jsem to udělala.
Čas se zpomalil a stočil a já viděla, jak se jeho temnota mění 

v kouř a náhle mění směr, jako bychom utíkali na jiné místo 
na mýtině. Řítila jsem se k tomu bodu a přitom jsem vnímala 
vlastní lehkost, zahalila jsem se větrem, stínem a prachem, vy-
zařovala ze mě volnost a celou dobu jsem mířila k místu, kam 
prchal on.

Rhysand se opět objevil, jako muž z masa a kostí v mém svě-
tě kouře a hvězd.

Vypadal překvapeně a jeho ústa se roztáhla v širokém úsmě-
vu plném potměšilého potěšení, když jsem se přenesla před něj 
a strhla ho do sněhu.
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Nemohla jsem popadnout dech. Ležela jsem ve sněhu na Rhy-
sovi, který se ochraptěle smál.

„Už,“ zavrčela jsem mu do tváře, „nikdy,“ zatlačila jsem mu 
do ramen tvrdých jako kámen prsty zakončenými zahnutými 
drápy, „mě nepoužívej jako návnadu.“

V tu ránu ho přešel smích.
Zatlačila jsem silněji a mé drápy projely jeho koženým odě-

vem. „Řekl jsi, že můžu být zbraní, tak mě nauč, jak se jí stát. 
Nedělej ze mě svého pěšáka. A jestli jím mám být, když s tebou 
mám spolupracovat, tak končím. Končím.“

Navzdory sněhu mě jeho tělo hřálo a  já pochybovala, že 
jsem si někdy předtím všimla, o kolik je větší než já, dokud 
jsme se neocitli tělo na tělo – až příliš blízko. Nebezpečně 
blízko.

Rhys si mě tázavě změřil a odhrnul hrudku sněhu, která se 
mu nalepila na vlasy. „Budu si to pamatovat.“

Rázně jsem se zvedla a  sníh zakřupal, když jsem od něj 
ustoupila. Mé drápy zmizely.

Rhys se zvedl na lokty. „Udělej to znovu. Předveď mi, jak jsi 
to udělala.“

„Ne.“ Svíčka, kterou přinesl, byla rozbitá na kusy a zpola 
pohřbená pod sněhem. „Chci se vrátit do zámku.“ Cítila jsem 
chlad a únavu a on…

Najednou zvážněl. „Promiň mi to.“
Napadlo mě, jak často ta tři slova asi říkal, a bylo mi to jedno.
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Počkala jsem, až se zvedne na nohy a opráší ze sebe sníh. Po-
tom mi podal ruku.

Nebyla to pouhá nabídka.
Zapomněla jsi, řekl mi a měl pravdu.
„Proč mě král Hybernu chce? Protože ví, že pomocí Knihy 

dokážu zrušit moc Kotlíku?“
Temnota se zamihotala a  to byl jediný náznak rozrušení, 

které Rhysand vzápětí zkrotil. „To hodlám zjistit.“
Přestala jsi bojovat.
„Promiň mi to,“ zopakoval s rukou stále nataženou. „Nasní-

dáme se a vyrazíme domů.“
„Velaris není můj domov.“
Měla jsem dojem, že jsem v jeho očích zachytila dotčení, než 

nás odnesl zpátky k domu mé rodiny.
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Moje sestry posnídaly se mnou a s Rhysem. Azriel se ještě ne-
vrátil, a jakmile jsme dorazili do domu, Cas sian odletěl za ním. 
Vysekl Nestě posměšnou poklonu a ona na ni odpověděla vul-
gárním gestem, které bych ani nečekala, že zná.

Cassian se jen zasmál a přelétl chtivým pohledem po Nes-
tiných ledově modrých šatech. Když zlostně zasyčela, věděl, že 
stačí málo a má sestra bude sršet zlostí. Zmizel a nechal Nestu 
stát na širokém prahu s hnědozlatými vlasy zcuchanými ledo-
vým větrem, který vyvolaly mocné údery jeho křídel.

Doprovodili jsme mé sestry do vesnice, aby poslaly náš list. 
Rhys seslal kouzlo, které nás skrylo před zraky všech ostatních, 
zatímco Elain a Nesta vešly do malého obchodu, aby dopis ode-
slaly. Když jsme se vrátili domů, spěšně jsme se rozloučili. Vě-
děla jsem, že Rhys se chce vrátit do Velarisu. Už jen proto, aby 
zjistil, co má Attor za lubem.

Taky jsem to Rhysovi řekla, když se mnou prolétal zdí do 
tepla Prythianu a potom nás přenesl do Velarisu.

V ulicích hor obklopujících město ještě ležela ranní mlha. 
I tady bylo chladno, ale nebyl to ani zdaleka neúprosný mráz 
světa smrtelníků. Rhys mě bez jediného slůvka rozloučení ne-
chal v předsíni a já se snažila do zledovatělých rukou vdechnout 
trochu tepla.

Už jsem zase měla hlad, proto jsem zašla za Nualou a Cer-
ridwen. Když jsem se cpala sýrovými koláčky s pažitkou, pře-
mýšlela jsem o všem, co jsem viděla a udělala.
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Hodinu nato mě Rhys našel, jak sedím v obývacím pokoji na 
pohovce před krbem s knihou na klíně a s hrnkem horkého čaje 
na nízkém stolku přede mnou. Když vešel do místnosti, vstala 
jsem a zapátrala jsem po sebemenším zranění, které mohl utr-
žit. Jakmile jsem se ujistila, že se mu nic nestalo, tlak, který mi 
svíral srdce, povolil.

„Vyřídili jsme to,“ sdělil mi a prohrábl si rukou modročer-
né vlasy. „Zjistili jsme, co jsme potřebovali.“ Srovnala jsem se 
s tím, že mi nic víc neprozradí a ujistí mě, že se o všechno po-
staral, jenže Rhys dodal: „Je na tobě, aby ses rozhodla, co všech-
no chceš vědět o našich metodách, Feyre. Co dokážeš snést. To, 
co jsme Attorovi udělali, nebylo nic hezkého.“

„Chci vědět všechno,“ odpověděla jsem. „Vezmi mě tam.“
„Attor není ve Velarisu. Byl ve Vytesaném městě na Dvo-

ře nočních můr. Azrielovi netrvalo ani hodinu, než ho zlomil.“ 
Čekala jsem, jestli mi poví něco dalšího. Rhys, jako by usoudil, 
že se nezhroutím, přišel blíž, až nás dělila pouhá stopa ozdobné-
ho rudého koberce. Jeho boty, které míval obvykle dokonale na-
leštěné… pokrývaly skvrny stříbrné krve. Nakonec mi po hlédl 
do očí a řekl: „Ukážu ti to.“

Věděla jsem, co tím myslí, sebrala jsem odvahu a nevšímala 
jsem si tichého praskání ohně, jeho bot ani nepolevujícího chla-
du, který mi pronikal do srdce.

Okamžitě jsem se ocitla v předsálí jeho mysli a koutku vzpo-
mínky, který pro mě vytvořil.

Proudila mnou temnota, tichá a svůdná, která se nesla z pro-
pasti moci tak obrovské, že neměla konec ani začátek.

„Řekni mi, jak jsi ji našel,“ pronesl Azriel tlumeným hlasem, kte
rým zlomil bezpočet nepřátel.

Já, tedy Rhys, jsem se opírala se založenýma rukama o protější 
stěnu cely. Azriel klečel před Attorem připoutaným k židli uprostřed 
místnosti. Několik poschodí nad námi Dvůr nočních můr pokračo
val ve svých radovánkách, aniž by tušil, že ho navštívil jeho vladař.

Měla bych za nimi brzy zajít a připomenout jim, kdo je tady 
pánem.



290

Brzy. Ale ne dnes. Ne když se Feyre přenesla.
A pořád byla kvůli mně zlostí bez sebe.
Popravdě, měla na to právo. Jenže Azriel zjistil, že před dvě

ma dny na sever pronikl malý nepřátelský oddíl, a má podezření se 
potvrdila. Chtěli ji, buď aby zasadili úder Tamlinovi, nebo mně. 
Možná ji chtěli použít pro své pokusy.

Attor se tiše zasmál. „Obdržel jsem od krále zprávu, kde vás na
jdu. Netuším, jak se to dozvěděl. Dostal jsem rozkaz a doletěl jsem 
ke zdi co nejrychleji.“

Azriel měl na koleni položený nůž, jehož jméno vyryté do pochvy 
ve stříbrných illyrijských runách znělo Pravdivý. Azriel zjistil, že 
Attor a pár dalších hlídkovalo za hranicemi illyrijského území. Měla 
jsem sto chutí nechat Attora v jednom z válečných táborů a podívat 
se, jak s ním Illyrijci naloží.

Attor ke mně stočil pohled planoucí nenávistí, na niž už jsem 
přivykla. „Chceš si ji ponechat, vladaři? Hodně štěstí.“

„Jak to myslíš?“ zeptal se Azriel.
Lidé se často dopouštěli toho omylu, že považovali Cassiana za 

toho divokého; toho, kterého nelze zkrotit, ale Cassian měl jen vý
bušnou povahu – povahu, jež stejně jako plamen mohla posloužit 
ke skování a spojování věcí. Azriel byl však plný ledové zuřivosti, 
která nikdy nedokázala roztát. Za staletí, co jsem ho znala, mi toho 
o svém životě prozradil jen málo. O letech, která prožil v otcově tvr
zi zamčený ve tmě. Možná získal stínopěvecký dar právě tam. Tře
ba se sám naučil jazyku stínů, větru a kamene. Jeho poloviční bra
tři také nebyli sdílní. Věděla jsem to, protože jsem se s nimi setkala, 
zeptala jsem se na to a zlámala jsem jim nohy, když místo odpovědi 
jen plivali na Azriela.

Nakonec mohli zase chodit – posléze.
Attor řekl: „Myslíš si, že se nerozkřiklo, že jsi ji ukradl Tamli

novi?“
To už se ke mně doneslo. Azriel měl poslední dobou za úkol sle

dovat situaci na Jarním dvoře a připravovat náš kraj na nový útok 
proti Hybernu.

Tamlin však uzavřel hranice – tak nepropustně, že se přes ně 
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 nedalo proletět ani v noci. A oči a uši, které Azriel míval na jeho 
dvoře, osleply a ohluchly.

„Král by ti mohl pomoct si ji ponechat. Zvážil by, zda tě ušetří, 
pokud bys s ním spolupracoval…“

Zatímco Attor hovořil, prohledala jsem jeho mysl. Jedna myš
lenka odpornější a zvrácenější než druhá. Nevěděla jsem, jak jsem 
vklouzla dovnitř, ale vtom jsem to spatřila: Obrazy armády, kterou 
král shromáždil a která se mohla rovnat té, proti níž jsem bojoval 
před pěti sty lety; výjevy hybernského pobřeží plného lodí připrave
ných k útoku; představy krále sedícího na trůnu v rozpadajícím se 
hradě. Nikde nebylo známky po nasupeném Jurianovi nebo Kotlíku. 
Nikde ani stopy po tom, že by se zaobírali Knihou. Všechno, co Attor 
přiznal, byla pravda a už to nemělo cenu.

Az se ohlédl přes rameno. Attor mu prozradil vše. Teď jenom 
žvanil, aby získal čas.

Odstrčila jsem se od zdi. „Zlámej mu nohy, potrhej křídla a nech 
ho na hybernském pobřeží. Uvidíme, jestli přežije.“ Attor se začal 
zmítat a žadonit. Zastavila jsem se u dveří a sdělila jsem mu: „Pa
matuji si každou chvíli. Buď rád, že tě nechám naživu. Prozatím.“

Nedovolila jsem si zahlédnout vzpomínky na kraj pod Horou: na 
mě, na ostatní… na to, co udělal s tou lidskou dívkou, kterou jsem 
dala Amaranthě místo Feyre. Nedovolila jsem si spatřit, jaké to bylo, 
když Feyre bili – když ji trýznili a mučili.

Jinak bych ho umlátila k  smrti. Jenomže jsem ho potřebovala 
k tomu, aby předal zprávu. Víc než jsem potřebovala pomstu.

Když jsem opouštěla celu, Attor řval pod nabroušeným ostřím 
Pravdivého.

Náhle bylo po všem. Odpotácela jsem se a stáhla jsem se 
nazpět do svého těla.

Tamlin zavřel hranice. „Co myslíš tou situací na Jarním 
dvoře?“

„Nic. Aspoň prozatím. Víš ale, kam až Tamlin dokáže zajít, 
aby ochránil to, co považuje za své.“

Hlavou mi probleskla vzpomínka na barvy stékající po po-
třísněné stěně pracovny.
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„Měl jsem tam tehdy poslat Mor,“ dodal Rhys s  tichou 
hrozbou.

Rychle jsem pozvedla duchovní štít. Nechtěla jsem o tom 
mluvit. „Díky, že jsi mi o tom řekl,“ odvětila jsem a odnesla jsem 
si knihu a čaj do ložnice.

„Feyre,“ zarazil mě, ale já se nezastavila. „Je mi líto, že jsem 
tě předtím klamal.“

Omluva. A navíc mi dovolil vstoupit do své mysli. Mělo jít 
o nabídku smíru. „Musím napsat jeden dopis.“

Ten list byl stručný a jednoduchý, zápolila jsem však s každým 
slovem.

Ne kvůli tomu, že jsem donedávna nedokázala číst ani psát. 
Ne, už jsem to zvládala celkem obstojně.

Důvodem byl obsah zprávy, kterou nyní četl Rhys stojící 
v předsíni:

Odešla jsem z vlastní vůle.
Je o mě postaráno a jsem v bezpečí. Jsem ti vděčná za všechno, co 

jsi pro mě udělal. Za všechno, co jsi mi dal.
Prosím nehledej mě. Nevrátím se.
Rhys papír hbitě přeložil na poloviny a list zmizel. „Jsi si 

jistá?“
Třeba to pomůže uklidnit situaci na Jarním dvoře. Zadí vala 

jsem se k oknům za ním. Mlha pokrývající město se zved-
la a odhalila modrou oblohu bez mraků. Najednou mi při-
padalo, že mám hlavu po dlouhých dnech a  měsících opět 
čistou.

Venku se prostíralo město, které jsem si sotva stačila pro-
hlédnout, a bylo mi lhostejné.

Zatoužila jsem po něm – po životě, lidech. Chtěla jsem ho 
vidět a cítit jeho tep ve své krvi. Bez toho, aby mě někdo ome-
zoval nebo mi říkal, kam se mohu vydat nebo co smím dělat.

„Nejsem ničí mazlíček,“ prohlásila jsem. Rhys se tvářil za-
hloubaně a mě napadlo, jestli si vzpomněl, že mi jednou pověděl 



293

stejnou věc, když jsem se příliš pohroužila do své viny a zoufal-
ství na to, abych to pochopila. „Co teď?“

„Abych řekl pravdu, měl jsem v úmyslu ti dát den na odpo-
činek.“

„Nerozmazluj mě.“
„To by mě ani nenapadlo. A naše ranní setkání se dá sotva 

nazvat odpočinkem. Ovšem laskavě mi promiň, že si dělám úsu-
dek na základě tvého tělesného stavu.“

„Ten nejlíp posoudím já. Co Kniha dechů?“
„Jakmile se Azriel zbaví Attora a vrátí se, využije své další 

schopnosti k tomu, aby pronikl na dvory smrtelných královen 
a zjistil, kde knihu uchovávají a jaké by mohly mít plány. A po-
kud jde o polovinu v držení Prythianu… Za pár dnů se vydáme 
na Letní dvůr, pokud tamní vladař schválí mou návštěvu. Ná-
vštěvy vladařů na jiných dvorech obvykle dovedou všechny zne-
klidnit. Potom vyřešíme záležitost s Knihou.“

Zmlkl a nepochybně čekal, že se odvleču nahoru, abych se 
tam zaobírala svými chmurami a spala.

Tak dost, naspala jsem toho až až.
„Zmínil ses o tom, že je lepší si město projít za noci,“ nad-

hodila jsem. „Byly to jenom řeči, nebo se uvolíš mě provést?“
S tichým smíchem mě přelétl očima a já před jeho pohle-

dem neuhnula.
Když se jeho oči znovu upřely do mých, na rtech se mu ob-

jevil úsměv, který spatřil jen málokdo. Plný nepředstíraného po-
bavení – a snad i se špetkou radosti smíšené s úlevou. Uviděla 
jsem muže ukrytého za maskou vladaře. „Zajdeme si na večeři,“ 
navrhl. „Ještě dnes. Uvidíme, jestli ty, Feyre, máš jen plno řečí, 
nebo dovolíš Pánu noci, aby tě vzal do víru města.“

Před večeří se u mě v pokoji zastavila Amren. Očividně jsme si 
měli vyrazit všichni společně.

V přízemí se Cassian a Mor dohadovali, jestli Cassian doká-
že rychleji přeletět krátkou vzdálenost, než se Mor zvládne na 
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stejné místo přenést. Odhadovala jsem, že Azriel bude někde 
poblíž, ale raději vyhledal skrýš ve stínech. Snad si stihl odpo-
činout potom, co se vypořádal s Attorem – a ještě si trochu od-
počine, než se vydá do říše smrtelníků, aby sledoval její královny.

Amren tentokrát alespoň zaklepala, než vešla. Nuala a Cer-
ridwen, které mi dokončily účes a zajistily ho perleťovými hře-
beny, se na křehkou ženu jen podívaly a zmizely v závanu kouře.

„Lekavá stvoření,“ poznamenala Amren, jejíž rudé rty byly 
krutě vykrojeny. „Přízraky už takové bývají.“

„Přízraky?“ Otočila jsem se na stoličce před toaletním stol-
kem. „Myslela jsem, že jsou vznešené víly.“

„Z poloviny,“ odvětila Amren, zatímco si prohlížela můj oděv 
v barvách tyrkysu, kobaltu a běli. „Přízraky jsou pouhým stínem 
a mlhou. Dokážou procházet zdmi, kamenem – čímkoli, nač si 
vzpomeneš. Nechci ani vědět, jak ty dvě byly zplozeny. Muži 
z rodu vznešených víl strčí ptáka kamkoli.“

Zaskočilo mi, ať už za to mohl smích, nebo kašel. „Jsou to 
dobří zvědové.“

„Proč myslíš, že by jinak Azrielovi šeptaly do ucha, že tu 
jsem?“

„Myslela jsem, že poslouchají Rhyse.“
„Poslouchají oba, ovšem jako první je vycvičil Azriel.“
„Sledují mě?“
„Ne.“ Zamračila se na uvolněnou nitku na své košili bar-

vy dešťového mraku. Po bradu dlouhé vlasy se jí zavlnily, když 
zvedla hlavu. „Rhys jim neustále opakuje, aby to nedělaly, jenže 
mám dojem, že Azriel mi nikdy nebude plně důvěřovat. Proto 
mu hlásí můj pohyb. A z dobrého důvodu.“

„Proč?“
„Proč ne? Zklamalo by mě, kdyby na mě Rhysandův velitel 

zvědů nedohlížel. Dokonce v rozporu s rozkazy.“
„Rhys ho za neuposlechnutí nepotrestá?“
Stříbrné oči jí zaplály. „Dvůr snů je založen na třech zása-

dách: bránit, ctít a opatrovat. Čekala jsi snad hrubou sílu a po-
slušnost? Řada z Rhysandových nejvyšších úředníků nemá téměř 
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žádnou moc. Rhysand si váží věrnosti, prohnanosti a soucitu. 
A Azriel i přes svou neposlušnost jedná v zájmu bezpečí jeho 
dvora a lidu. Takže ne, Rhysand ho nepotrestá. Řídíme se jistý-
mi pravidly. Ta však nejsou výslovně neoblomná.“

„A co desátek?“
„Jaký desátek?“
Vstala jsem ze stoličky. „Desátek – daně, nebo jak tomu tady 

říkáte. Vybírá se dvakrát ročně.“
„Měšťané platí daně, ale žádný desátek.“ Potom s nesou-

hlasným mlasknutím dodala: „Ovšem vladař Jarního dvora ho 
 vybírá.“

Nechtěla jsem o tom všem přemýšlet, zatím ne. Ne když můj 
dopis byl na cestě k němu. Pokud už ho neobdržel. A tak jsem 
se natáhla pro truhličku na toaletním stolku a vytáhla jsem z ní 
amulet. „Prosím.“ Předala jsem jí drahokamem zdobený zlatý 
šperk. „Děkuju ti.“

Amren povytáhla obočí, když jsem jí ho položila do nastave-
né dlaně. „Vrátila jsi mi ho.“

„To měla být zkouška?“
Amren klenot vložila do truhličky. „Nech si ho. Neskrývá 

v sobě žádnou magii.“
Zamrkala jsem. „Lhala jsi…“
Pokrčila rameny a zamířila ke dveřím. „Našla jsem ho na dně 

klenotnice. Potřebovala jsi něco, co by tě přimělo věřit, že se do-
staneš z vězení zpět na svobodu.“

„Rhys se na něj ale pořád díval…“
„Protože mi ho před dvěma sty lety daroval. Asi ho překva-

pilo, že ho znovu vidí, a vrtalo mu hlavou, proč jsem ti ho dala. 
Nejspíš si dělal starosti, proč bych ti tu věc dávala.“

Zatnula jsem zuby, avšak Amren už zlehka mizela ve dveřích 
s veselým: „Rádo se stalo.“
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Přestože byl chladný večer, když jsme procházeli městem, byly 
všechny obchody otevřené. Na náměstíčkách hráli hudebníci 
a Palác nití a šperků byl plný zákazníků a umělců, vznešených 
i nižších víl. My však šli až k řece, jejíž hladina byla tak hladká, 
že na jejím tmavém povrchu hvězdy a světla splývaly jako ži-
voucí stuha věčnosti.

Mých pět společníků nemělo nijak na spěch, když jsme krá-
čeli po jednom ze širokých mramorových mostů přes Sindru, 
a často přecházeli dopředu a dozadu skupinky, aby se spolu dali 
do řeči. Vílí světlo z ozdobných luceren lemujících obě strany 
mostu vrhalo zlaté stíny na Rhysova, Azrielova a Cassianova 
křídla a lesklo se na drápech na jejich vrcholu.

Povídali si o lidech, které znali, o sportovních zápasech a tý-
mech, o nichž jsem nikdy neslyšela (Amren byla očividně za-
pálenou a posedlou příznivkyní jednoho z nich), o nových ob-
chodech, hudbě, kterou slyšeli, o svých oblíbených klubech… 
Ani slovem se nezmínili o Hybernu nebo o hrozbách, kterým 
jsme měli čelit. Nepochybně to chtěli udržet v tajnosti, ale já 
měla pocit, že je to také proto, že dnes večer spolu chtěli strá-
vit trochu času, aniž by jim ho narušovala hrozivá, neblahá 
skutečnost. Jako by byli prostě jen obyčejnými lidmi – dokon-
ce i Rhys. Jako kdyby nebyli nejmocnějšími osobami na jeho 
 dvoře a snad i v celém Prythianu. A na ulicích nebyl nikdo, 
 vůbec nikdo, kdo by při pohledu na ně bledl, lekal se nebo 
 utíkal.
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Kolemjdoucí se tvářili užasle, možná trochu zaraženě, ale 
nebáli se. Bylo to opravdu nezvyklé, a tak jsem mlčela a jen jsem 
je pozorovala – a s nimi i jejich svět. Normálnost, kterou se usi-
lovně snažili udržet a proti níž jsem se kdysi bouřila a nesná-
šela ji.

Nikde na světě nebylo takové místo. Místo, které by bylo 
stejně poklidné a tolik milované svými lidmi a vládci.

Na druhém břehu bylo v ulicích ještě víc lidí a řada z nich 
si oblékla krásný oděv a zamířila do některého z řady divadel, 
která jsme míjeli. Ještě nikdy jsem žádné neviděla, nikdy jsem 
nebyla na žádné hře, koncertu nebo symfonii. V naší zchátralé 
vsi se v nejlepším případě zastavili kočovní herci nebo zpěváci, 
v nejhorším tlupy žebráků, kteří skřípěli na vlastnoručně vyro-
bené nástroje.

Procházeli jsme se po říční promenádě kolem obchodů a ka-
váren, ze kterých se linula hudba, a zatímco jsem se držela od 
ostatních dál, s rukama v rukavicích zanořenýma v kapsách těž-
kého modrého kabátu, říkala jsem si, že ty zvuky jsou mož-
ná tím nejkrásnějším, co jsem kdy slyšela. Lidé, řeka a hudba; 
zvonění příborů o talíře; vrzání odtahovaných a přistrkovaných 
židlí; křik kupců prodávajících své zboží, když zvolna prochá-
zeli kolem.

O co všechno jsem přicházela v  těch měsících zoufalství 
a otupělosti?

Teď se všechno změní. Krev Velarisu mi tepala v žilách a ve 
vzácných chvílích ticha jsem měla dojem, že slyším nárazy vln 
tříštících se o vzdálené útesy.

Nakonec jsme zašli do malé restaurace u řeky v přízemí po-
schoďového domu, která byla od stropu po podlahu vyzdobe-
ná v zelených a zlatých odstínech. Bylo neuvěřitelné, že jsme se 
tam všichni vešli, navíc se třemi páry illyrijských křídel.

Majitelka však všechny znala a políbila je na tvář, včetně 
Rhysanda. Tedy, Amren z toho vynechala a pouze se jí uklonila, 
načež spěšně zamířila zpět do kuchyně, zatímco nás vyzývala, ať 
se posadíme k velkému stolu, který byl napůl uvnitř a napůl na 
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promenádě. Hvězdná noc byla chladná a vítr šelestil listy rost-
lin v květináčích pečlivě umístěných podél zábradlí u nábřeží. 
Nepochybně je chránilo kouzlo, aby v zimě nezašly – stejně jako 
teplo vycházející z restaurace zahánělo chlad a my tam moh-
li nerušeně sedět spolu s ostatními, kteří se rozhodli povečeřet 
pod širým nebem na břehu řeky.

Brzy nám začali nosit jídlo a víno a hovor se rozproudil, za-
tímco jsme večeřeli pod hvězdami vedle řeky. Nikdy jsem ne-
ochutnala tolik jídel – teplých, lahodných, výrazných a kořeně-
ných. Jako by plnila nejen můj žaludek, ale také nezhojitelnou 
ránu v mé hrudi.

Majitelka – štíhlá víla s tmavou kůží a krásnýma hnědýma 
očima – stála vedle mé židle a povídala si s Rhysem o nejnověj-
ší zásilce koření, která dorazila do Paláců. „Obchodníci tvrdí, že 
by mohly vzrůst ceny, vladaři, zvlášť pokud jsou pravdivé zvěsti 
o tom, že Hybern sbírá síly.“

To k nám obrátilo pozornost ostatních u stolu, přestože ne-
ustali v hovoru.

Rhys se opřel na židli a zavířil vínem v poháru. „Najdu způ-
sob, jak zabránit tomu, aby se ceny příliš divoce zvedly.“

„Samozřejmě ti nechci přidávat práci,“ dodala majitelka a ma-
ličko zamnula prsty. „Já jen, že… je skvělé mít znovu přístup ke 
koření, teď když… se situace zlepšila.“

Rhys jí věnoval vlídný úsměv, při kterém najednou vypadal 
mladší. „To je maličkost. Zvlášť pro někoho, kdo má tvou ku-
chyni rád jako já.“

Majitelka restaurace se rozzářila, zrudla a ohlédla se ke mně, 
když postřehla, že sedím napůl otočená a dívám se na ni. „Chut-
ná ti mé jídlo?“

Šťastný výraz na její tváři a spokojenost, kterou dokázal na-
vodit jen den usilovné práce věnované něčemu, co má jeden rád, 
mě zasáhla jako blesk z čistého nebe.

Vzpomínala jsem si, že jsem se tak taky kdysi cítila. Když 
jsem od rána do noci malovala. Tehdy jsem si nic víc nepřála. 
Podívala jsem se na talíře s jídlem a obrátila jsem se zpět k ní 
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se slovy: „Žila jsem v říši smrtelníků i na jiných dvorech, ale ni-
kdy jsem podobné jídlo nejedla. Když ho ochutnám, připadám 
si, jako bych procitla.“

Znělo to stejně hloupě, jako když jsem ta slova přemílala 
v hlavě, jenže mě nenapadlo, jak jinak to vyjádřit. Majitelka však 
kývla, jako by mě chápala, a stiskla mi rameno. „V tom přípa-
dě ti přinesu speciální zákusek,“ slíbila mi a odešla do kuchyně.

Otočila jsem se zpátky ke svému talíři, když vtom jsem za-
chytila Rhysandův pohled. Jeho tvář byla vlídnější a zamyšle-
nější než kdy předtím a rty měl lehce pootevřené.

Zvedla jsem obočí. Copak?
Domýšlivě se na mě zazubil a naklonil se, aby si vyslechl his-

torku, kterou právě vyprávěla Mor.
Když se majitelka restaurace objevila s kovovým pohárem 

plným tmavého nápoje a postavila ho před Amren, zapomněla 
jsem, o čem Mor mluvila.

Rhysova pobočnice se talíře ani netkla. Jen na něm jídlo po-
strkovala, jako by se snažila být zdvořilá. Když před sebou uvi-
děla pohár, povytáhla obočí. „To jsi nemusela.“

Majitelka pokrčila útlými rameny. „Je čerstvá a horká a my 
to zvíře stejně potřebovali na zítřejší pečínku.“

Měla jsem děsivý pocit, že vím, co je uvnitř poháru.
Amren jím zakroužila, až jako víno tmavá tekutina olízla 

okraj, a pak doušek upila. „Výborně jsi ji okořenila.“ Na zubech 
se jí zaleskla krev.

Majitelka se uklonila. „Z mé restaurace neodchází nikdo 
hladový,“ řekla a znovu odešla.

V tom měla pravdu. Když jsme dojedli a Rhys přes majitelči-
ny námitky zaplatil účet, málem jsem Mor požádala, ať mě z re-
staurace odkutálí. Svaly jsem měla po dnešním výcviku v  lese 
v říši smrtelníků namožené a během večeře mě začala bolet kaž-
dá část těla, kterou jsem zapojila, abych Rhyse shodila do sněhu.

Zastavili jsme se u řeky a Mor si začala v lenivých kruzích 
hladit břicho. „Chci si zatančit. Když jsem tak plná, nedokážu 
usnout. O kousek dál na ulici je Ritin podnik.“
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Tanec. Tělo mě na protest zabolelo a já se rychle rozhlédla, 
jestli mě někdo nepodpoří a nezavrhne ten směšný nápad.

Jenže vtom Azriel – Azriel – s očima upřenýma na Mor od-
pověděl: „Jsem pro.“

„To se ví, že jsi,“ zabručel Cassian, který si ho zamračeně 
měřil. „Nemáš za úsvitu odletět?“

Mor se zachmuřila stejně jako Cassian, jako by si uvědomi-
la, kam se chystá a co bude zítra dělat. Obrátila se k Azrielovi. 
„Nemusíme…“

„Ale já chci,“ trval na svém Azriel a díval se jí do očí tak 
dlouho, až Mor sklopila zrak, otočila se na Cassiana a prohodi-
la: „Poctíš nás svou společností, nebo máš v úmyslu obdivovat 
své svaly v zrcadle?“

Cassian vyprskl, uchopil ji za rámě a vedl ji ulicí. „Jdu s vámi 
kvůli pití, ty trdlo. Tančit nebudu.“

„Buď Matce dík. Když ses o to pokoušel posledně, málem jsi 
mi rozdupl nohu.“

Měla jsem co dělat, abych nezírala na Azriela, který je pozoro-
val, jak si to zavěšení do sebe míří vzhůru příkrou ulicí a celý ten 
čas se popichují. Kolem ramen se mu nahrnuly stíny, jako by mu 
skutečně našeptávaly a snad ho i chránily. Zhluboka se nadechl, 
široká hruď se mu nadmula a stíny se rozutekly, když lehkým ele-
gantním krokem zamířil za Mor a Cassianem. Pokud šel Azriel 
s nimi, pak by mi záminku, proč tam nejít, mohla poskytnout…

Otočila jsem se prosebně k Amren, jenže ta už se vytratila.
„Šla si pro další krev, kterou by si mohla vzít domů,“ pošep-

tal mi Rhys do ucha a já div nevyskočila z kůže. Jeho pobavený 
výdech mě zahřál na krku. „A pak půjde rovnou k sobě do bytu 
a nacpe se k prasknutí.“

Snažila jsem se nedat najevo znepokojení, když jsem se 
k němu otočila. „Proč zrovna krev?“

„Nepřipadá mi zdvořilé se na to ptát.“
Zamračila jsem se na něj. „Půjdeš tancovat?“
Zadíval se mi přes rameno za přáteli, kteří už skoro došli na 

horní konec ulice, a lidé se zastavovali, aby je pozdravili. „ Raději 
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bych šel pěšky zpátky domů,“ řekl Rhys nakonec. „Máme za se-
bou dlouhý den.“

Mor se na vršku kopce otočila a purpurové šaty jí povláva-
ly kolem těla v zimním větru. Zvedla tmavě zlaté obočí, a když 
Rhys zavrtěl hlavou, zamávala na nás a Azriel s Cassianem, kte-
rý se vrátil, aby si promluvil se svým druhem ve zbrani, se k ní 
přidali.

Rhys mi pokynul, že můžeme vyrazit. „Půjdeme? Nebo je ti 
příliš velká zima?“

To už mi připadalo příjemnější popíjet s Amren krev v ku-
chyni restaurace, zavrtěla jsem však hlavou a srovnala jsem s ním 
krok, když jsme podél řeky zamířili k mostu.

Opájela jsem se pohledem na město stejně dychtivě, jako 
Amren hltala okořeněnou krev, a div že jsem nezakopla, když 
jsem na vodě postřehla barevný záblesk.

Velarisská duha zářila jako hrst drahokamů. Jako kdyby bar-
va, kterou její obyvatelé zdobili své domy, v měsíčním světle 
ožívala.

„Odtud se na město dívám nejraději,“ poznamenal Rhys, když 
se zastavil u kovového zábradlí podél promenády a zadíval se 
na uměleckou čtvrť. „Má sestra ho také milovala. Pokaždé se 
bránila zuby nehty, kdykoli ji otec chtěl z Velarisu odvést. Tolik 
toto město zbožňovala.“

Snažila jsem se najít správnou odpověď na tichý žal v jeho 
slovech, ale jako nanicovatá hlupačka jsem se jen zeptala: „Proč 
jsou potom oba tvé domy na druhém břehu?“ Opřela jsem se 
o zábradlí a sledovala jsem, jak se duha zachvívá na hladině řeky 
jako oslnivé ryby zápolící s proudem.

„Protože jsem chtěl žít v klidné ulici, abych mohl zdejší shon 
navštěvovat, kdykoli se mi zachce, a potom se mohl vrátit zase 
domů.“

„Mohl jsi přestavět město.“
„Proč bych tu u všech pekel cokoli měnil?“
„Copak to vladaři nedělají?“ Dech se mi ve studené noci mě-

nil před ústy v páru. „Všechno, co si zamanou?“
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Zkoumavě si prohlížel mou tvář. „Je spousta věcí, které bych 
si přál udělat, a není to možné.“

Až teď jsem postřehla, jak stojíme blízko. „Takže když Am-
ren kupuješ šperky, je to proto, aby sis udržel její přízeň, nebo 
proto, že jste spolu?“

Rhys vybuchl smíchy. „Když jsem byl mladý a hloupý, pozval 
jsem ji do svého lože. Smála se, až z toho ochraptěla. Ty šper-
ky jí kupuji jen jako přítelkyni, která pro mě tvrdě pracuje a na 
kterou se mohu spolehnout, kdykoli je zapotřebí. Další výhodou 
je, že si tím udržuji její přízeň.“

Nic z toho mě nepřekvapovalo. „Nikdy ses neoženil?“
„Dnes večer máš spoustu otázek,“ prohodil, jenže já se na 

něj upřeně dívala, dokud s povzdechem neodpověděl: „Měl jsem 
milenky, ale nikdy jsem nezatoužil některé nabídnout, aby se 
mnou sdílela život. A abych řekl pravdu, i kdybych to udělal, 
všechny by odmítly.“

„Čekala bych, že by spolu bojovaly o  to, která získá tvou 
ruku.“ Jako Ianthe.

„Vdát se za mě znamená stát se živým terčem. Pokud by-
chom měli děti, pak bychom museli žít s vědomím, že po nich 
ostatní půjdou od chvíle, kdy budou počaty. Všichni vědí, co se 
stalo mé rodině – a moji lidé vědí, že nás víly v ostatních ze-
mích nenávidí.“

Pořád jsem neznala celou tu historii, přesto jsem se zeptala: 
„Proč? Proč vás nenávidí? Proč udržujete pravdu o tomto mís-
tě v tajnosti? Je škoda, že o něm nikdo neví – ani o dobru, které 
jste tu vykonali.“

„Bývaly doby, kdy Noční dvůr byl skutečně Dvorem nočních 
můr a  jeho vladař sídlil ve Vytesaném městě. Už je to dávno. 
Ovšem dávný vladař měl jinou vizi, a než by dopustil, aby okol-
ní svět viděl, že je jeho území v dobách změn zranitelné, uzavřel 
hranice a připravil převrat, při němž odstranil nejhorší dvořany 
a dravce. Vybudoval Velaris pro snílky a zajistil, aby zde kvetl 
obchod a panoval mír.“

Oči se mu blýskaly, jako kdyby dokázal nahlédnout do minu-
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losti a měl ty události před očima. Vzhledem k jeho pozoruhod-
ným schopnostem by mě to nepřekvapilo.

„Aby město zachoval,“ pokračoval Rhys, „ponechal ho v uta-
jení stejně jako jeho potomci a  jejich potomci. Velaris chrá-
ní množství kouzel, která na něj seslal on sám i jeho dědicové. 
Díky nim nikdo z kupců, kteří zde obchodují, nedokáže naše ta-
jemství vyzradit, a navíc získá schopnost mistrně lhát, aby udr-
žel původ svého zboží a lodí skrytý před zbytkem světa. Tradu-
je se, že onen dávný vladař potřísnil kameny a řeku vlastní krví, 
aby jeho kouzlo vydrželo navěky.

Ovšem po jisté době začala temnota navzdory všem jeho 
snahám opět sílit. Nebyla tak zlá jako kdysi, ovšem stačilo to 
k tomu, aby se můj dvůr navěky rozdělil. Dovolujeme světu spa-
třit jeho druhou polovinu, aby z ní měli ostatní strach a nikdy se 
neodvážili ani pomyslet na to, že by tu mohlo vzkvétat takovéto 
město. Umožňujeme Dvoru nočních můr dál fungovat, zastírat 
existenci Velarisu, protože víme, že kdyby nebylo jich, některé 
dvory a království by na nás mohly zaútočit. A kdyby zaútočily 
na naše hranice, odhalily by všechna tajemství, která jsme před 
ostatními vladaři a dvory celá tisíciletí tajili.“

„Takže to opravdu nikdo jiný neví? Na ostatních dvorech?“
„Ani živá duše. Velaris nenajdeš na žádné z map ani v kni-

hách kromě těch, které vzniknou zde. Možná hodně ztrácíme 
tím, že jsme tak odtržení a tak daleko, ale…“ Ukázal rukou na 
město kolem nás. „Můj lid tím příliš netrpí.“

To opravdu netrpěl. Díky Rhysovi a jeho nejužšímu kruhu. 
„Máš obavu z toho, že se Az zítra vydá do říše smrtelníků?“

Poklepal prstem na zábradlí. „Jistěže ano. Jenže Azriel pro-
nikl na daleko hrůznější místa, než je pár smrtelnických dvorů. 
Považoval by mé obavy za urážlivé.“

„Nevadí mu, co dělá? Nemluvím o vyzvědačství, ale o tom, 
co dnes udělal Attorovi.“

Rhys dlouze vydechl. „U něj jeden nikdy neví. A sám mi ni-
kdy nic neřekne. Viděl jsem, jak Cassian roztrhal protivníky 
na kusy a pak se vyzvracel z podoby, jakmile ta jatka skončila. 
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 Někdy pro ně i truchlil. Jenže Azriel… Cassian se snaží, jen-
že podle mě je Mor jedinou osobou, která ho dokáže přimět 
k tomu, aby přiznal, že něco cítí. A to jen tehdy, když mu nedá 
pokoj, dokud mu nedojde dokonce i jeho nekonečná trpělivost.“

Pousmála jsem se. „Ale on a Mor, to nikdy…?“
„To je mezi nimi… a Cassianem. Nejsem tak hloupý ani aro-

gantní, abych zasahoval do jejich záležitostí.“ Což bych byla já, 
kdybych do jejich věcí strkala nos.

Mlčky jsme přešli po mostě plném lidí na protější břeh řeky. 
Na příkrých kopcích mezi námi a Rhysovým domem se mi třás-
ly svaly na nohou.

Už jsem chtěla Rhyse požádat, aby se mnou zalétl domů, 
když tu jsem zaslechla útržky hudby, kterou hrála skupina mu-
zikantů před restaurací.

Nechala jsem ruce klesnout k bokům. Zjednodušenou ver-
zi té symfonie jsem slyšela v ledovém žaláři, když jsem dočista 
propadla hrůze a zoufalství, až jsem z toho měla vidiny, zatímco 
se hudba linula ke mně do cely… a pomohla mi, abych se ne-
zhroutila.

Její krása mě opět zasáhla – její vrstvy a proměny, radost a mír.
Pod Horou nikdy podobnou skladbu nehráli, nikdy nehráli 

takovýto druh hudby. A já kromě té jediné chvíle nikdy hudbu 
v cele neslyšela.

„To ty,“ vydechla jsem, aniž bych odtrhla pohled od hudeb-
níků, kteří hráli s takovým umem, že dokonce i hosté okolních 
kaváren odložili vidličky. „To ty jsi tu hudbu poslal ke mně do 
cely. Proč?“

Rhysand odpověděl nakřáplým hlasem. „Protože tě málem 
zlomili a já nedokázal najít jiný způsob, jak tě zachránit.“

Hudba zesílila a zrychlila. Když jsem propadla vidinám, spat-
řila jsem palác na nebi – v místě mezi západem slunce a svítáním, 
dům se sloupy z měsíčního kamene. „Viděla jsem Noční dvůr.“

Po očku se na mě podíval. „Ty výjevy jsem k tobě nevyslal.“
Na tom nezáleželo. „Děkuju ti. Za všechno, za to, co jsi udě-

lal. Tehdy i nyní.“
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„Dokonce i po tom, co jsem tě poslal ke Tkadleně? Po dneš-
ním ránu, kdy jsem nastražil past na Attora?“

Rozčileně jsem roztáhla chřípí. „Vždycky všechno pokazíš.“
Rhys se zakřenil a já si ani nevšimla, jestli na nás někdo kou-

ká, když mě uchopil rukou pod nohama a bleskurychle se mnou 
vzlétl na oblohu.

Pochopila jsem, že bych si to mohla zamilovat. To létání.

Četla jsem si v posteli a naslouchala veselému praskání březo-
vého dřeva na protější straně pokoje, když vtom jsem otočila 
stránku a z té vypadl útržek papíru.

Stačil mi jeden pohled na krémově bílý lístek a rukopis na 
něm a zpříma jsem se posadila.

Rhysand mi napsal:
Možná mám sklony k bezostyšnému koketování, ale alespoň ne

vybuchnu při sebemenší provokaci. Měla bys mi přijít ošetřit rány po 
té naší pranici ve sněhu. Díky tobě jsem samá modřina.

Na nočním stolku něco cvaklo a po nablýskaném mahagonu 
se najednou kutálelo pero. Se zlostným zasyčením jsem ho po-
padla a naškrábala jsem odpověď:

Běž si lízat rány a dej mi pokoj.
Papírek zmizel.
Byl pryč nějakou dobu – mnohem delší, než za jakou by měl 

napsat těch pár slov, co se na papíře objevila, když se vrátil.
Byl bych raději, kdybys mi rány lízala ty.
Srdce mi najednou bušilo čím dál rychleji a žilami mi pro-

běhla podivná vlna horka, když jsem si tu větu pročítala stále 
dokola. Takže výzva.

Stiskla jsem rty, abych se nezačala usmívat, zatímco jsem 
psala:

Kde přesně bych tě měla olizovat?
Lístek se vytratil, ještě než jsem stihla dokončit otazník.
Rhys si s odpovědí dával na čas, ale pak se papír konečně 

objevil:
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Kdekoli si budeš přát, Feyre.
Rád bych napsal „Všude“, ale pokud to bude nezbytně nutné, mohu 

si vybrat.
Tak jsem mu odepsala:
Doufám, že lížu líp než ty. Vzpomínám si, jak bídně ti to šlo 

pod Horou.
To byla lež. Olízl mi tehdy slzy, když jsem byla na pokraji 

zhroucení.
Udělal to, aby odvedl mou pozornost – abych nezapomněla 

na svou zlost. Protože zlost byla lepší než pocit nicoty. Proto-
že vztek a nenávist byly trvalý zdroj síly v nekonečné temno-
tě mého zoufalství. Stejným způsobem mě zachránila i hudba, 
abych se nezlomila.

Lucien se za mnou párkrát zastavil, aby mě ošetřil, jenže ni-
kdo neriskoval tolik jako Rhysand, aby mě udržel nejen naživu, ale 
také duševně silnou, jak to jen vzhledem k okolnostem šlo. Stej-
ně se choval během posledních týdnů, kdy si ze mě dělal bláz-
ny a popichoval mě, aby zaplašil prázdnotu. Právě to dělal i teď.

Byl jsem pod tlakem, odepsal mi v dalším vzkazu. Jestli chceš, 
s radostí tě přesvědčím o tom, že opak je pravdou. Bylo mi řečeno, že 
jsem opravdu dobrý, pokud jde o lízání.

Přitiskla jsem kolena pevně k sobě a odpověděla jsem jen: 
Dobrou noc.

Okamžik nato přišel další vzkaz: Snaž se nesténat moc hlasitě, 
až se ti o mně bude zdát. Potřebuji se vyspat dorůžova.

Vstala jsem, mrskla papírek do praskajícího ohně a doprovo-
dila to vulgárním gestem.

Přísahala bych, že ke mně chodbou dolehl bujarý smích.

Nesnila jsem o Rhysovi.
Zdálo se mi o Attorovi, který mě svíral v drápech, zatímco 

na mě ze všech stran dopadaly rány. Zdálo se mi o jeho syčivém 
smíchu a odporném smradu.

Spala jsem však celou noc a ani jednou jsem se neprobudila.
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Cassian většinu času sice nešetřil domýšlivými úsměvy a vulga-
ritami, ovšem následující den odpoledne se z něj na cvičišti na 
nádvoří vytesaném na vrcholu Domu větru stal chladnokrevný 
zabiják.

A když své smrtící instinkty zaměřil na mě…
Pod koženým bojovým oblekem jsem i v chladné teplotě 

měla kůži kluzkou potem. Každý nádech mě pálil v hrdle a paže 
se mi třásly tak strašně, že když jsem třeba jen zkusila zapojit 
prsty, malíček mi začal nezvladatelně cukat.

Dívala jsem se, jak sebou sám od sebe škube, když Cassian 
přešel ke mně, chytil mě za ruku a řekl: „To je proto, že vedeš 
úder na špatné klouby. Dva horní – ukazovák a prostředník –, 
těmi bys měla protivníka zasáhnout. Když udeříš touhle čás-
tí,“ pokračoval a poklepal mozolnatým prstem na pohmoždě-
nou kůži mezi malíčkem a prsteníčkem, „ublížíš víc sobě než 
protivníkovi. Máš štěstí, že si s tebou Attor nechtěl dát pěstní 
souboj.“

Už jsme cvičili hodinu, během níž jsme si procházeli zá-
kladní kroky boje tělo na tělo. Ukázalo se, že mi možná jde lov 
a  lukostřelba, ale když jsem měla používat levou stranu těla? 
Vedla jsem si uboze. Byla jsem neobratná jako novorozený ko-
louch, který se pokouší chodit. Současně udeřit a vykročit le-
vou částí těla pro mě bylo téměř nemožné a daleko častěji jsem 
do Cassia na nedopatřením narážela, než abych ho udeřila. Zato 
údery zprava mi nedělaly sebemenší potíže.
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„Jdi se napít,“ nařídil mi Cassian. „Pak se zaměříme na střed 
těla. Nemá smysl učit tě pěstnímu souboji, když nedokážeš udr-
žet správný postoj.“

Vrhla jsem zachmuřený pohled k místu, odkud na otevře-
ném cvičišti naproti nám zazníval třesk zbraní.

Azriel se k mému překvapení z říše smrtelníků stihl do oběda 
vrátit. Mor si s ním stihla promluvit jako první, ale já se z druhé 
ruky od Rhyse dozvěděla, že okolo paláce královen našel jakousi 
bariéru a musel se vrátit, aby posoudil, co se s tím dá dělat.

Posoudil to a podle všeho nad tím zkormouceně hloubal, 
protože mě tak tak zdvořile pozdravil a vzápětí se s pochmur-
ným, napjatým výrazem začal s Rhysandem cvičit v boji s me-
čem. Bojovali už celou hodinu a jejich úzké meče se míhaly jako 
záblesky rtuti, když kolem sebe stále dokola kroužili. Napadlo 
mě, nakolik je to výcvik a nakolik se Rhys snaží veliteli zvědů 
pomoct zbavit se frustrace.

Od okamžiku, co jsem se na ně podívala posledně, si svlékli 
kožené kabátce a košile, ačkoli byl slunný zimní den.

Jejich snědé svalnaté paže pokrývala stejná tetování, jaká zdo-
bila mou ruku a předloktí. Kresba se jim táhla k ramenům a pak 
směřovala dolů k vypracovaným břišním svalům. Linie tetová-
ní jim zvýrazňovala páteř a dosahovala k místu, kam si obvykle 
přivazovali meče.

„Ta tetování získáme, když jsme prohlášeni illyrijskými vá-
lečníky – pro štěstí a slávu na bitevním poli,“ vysvětlil mi Cas-
sian, když si všiml, kam se dívám. Pochybovala jsem však, že 
Cassian oceňuje celý obraz: břišní svaly lesknoucí se potem 
v jasném slunci, napjatá mocná stehna, hru mohutných svalů na 
jejich zádech, z nichž vystupovala silná, překrásná křídla.

Smrt na hbitých křídlech.
Ten titul se mi zčistajasna vynořil v mysli a na okamžik jsem 

měla před očima obraz, který bych namalovala: tmavá křídla 
měkce osvětlená rudými a zlatými tahy zářivého zimního slun-
ce, lesk jejich ostří, drsné linie tetování v kontrastu s jejich krás-
nými tvářemi.
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Zamrkala jsem a obraz byl ten tam, jako závan horkého de-
chu za chladné noci.

Cassian krátce kývl ke svým bratrům. „Rhys vyšel ze cviku 
a nechce si to připustit, ale Azriel je moc zdvořilý na to, aby ho 
srazil do prachu.“

Rhys mi ani omylem nepřipadal jako někdo, kdo vyšel ze 
cviku. Kotlík mě svař, co ksakru jedli, že vypadali takhle?

Kolena se mi trochu třásla, když jsem došla ke stoličce, na 
kterou Cassian nachystal džbán s vodou a dvě sklenice. Když 
jsem jednu naplnila, malíček se mi znovu nezvladatelně roztřásl.

Uvědomila jsem si, že mé tetování je vyvedené v illyrijských 
znacích. Třeba mi tak Rhys po svém způsobu přál štěstí a slávu 
v boji s Amaranthou.

Štěstí a sláva. Poslední dobou bych trochu obojího opravdu 
přivítala.

Cassian si taky nalil vodu a připil si se mnou. Takové gesto 
bych nečekala od toho krutého mistra, který mi před chvílí uka-
zoval údery pěstí, nutil mě tlouct ho do cvičné rukavice, zatímco 
já se hlavně snažila nesesunout k zemi a neškemrat o rychlou 
smrt. A nečekala bych ho ani od muže, který se neváhal pouštět 
do slovních půtek s mou sestrou, protože nedokázal odolat tou-
ze poměřit se s Nestiným železným a ohnivým duchem.

„Takže,“ prohodil Cassian, když se zhluboka napil. Rhys 
a Az riel se za námi srazili meči, odskočili od sebe a znovu za-
útočili. „Kdy si s námi promluvíš o  tom dopise Tamlinovi? 
O tom, že jsi mu oznámila, že od něj jednou provždy odcházíš?“

Ta otázka v sobě měla takový osten, že jsem odsekla: „A kdy 
si ty se mnou promluvíš o tom, jak Mor popichuješ a dráždíš, 
abys skryl to, co k ní cítíš?“ Ani v nejmenším jsem nepochybo-
vala, že si je dobře vědom toho, jakou roli hraje v tom jejich ma-
lém propletenci.

Kroky na písku a třesk zbraní za námi vyšly z rytmu – a zno-
vu nabraly na tempu.

Cassian se překvapeně, drsně zasmál. „To je stará historie.“
„Mám takový pocit, že stejnou věc nejspíš říká ona o tobě.“
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„Vrať se na cvičiště,“ přikázal mi Cassian a položil prázdnou 
sklenici. „Nebudeme se soustředit na břicho, ale jen na pěsti. 
Dokaž, že máš na víc než na chytré řeči.“

Jenže otázka, kterou mi položil, se mi dosud honila hlavou. 
Odešla jsi jednou provždy; odešla jsi jednou provždy; odešla jsi jed
nou provždy.

Byla to pravda – myslela jsem to vážně. Ale nevěděla jsem, 
co si o tom Tamlin myslí. Jestli mu na tom vůbec záleží. Ne, vě-
děla jsem, že ho to ranilo. Nejspíš vzteky rozbil celé sídlo.

Pokud ho pouhá zmínka o  tom, že mě svými požadavky 
dusí, přiměla zničit pracovnu, pak tohle… Jeho záchvaty čiré 
zuřivosti mě děsily a dokázaly mě zastrašit. Milovala jsem ho – 
nesmírně hluboce, jenomže…

„Rhys vám o tom řekl?“ zeptala jsem se.
Cassian byl dost rozumný na to, aby se zatvářil trochu ner-

vózně, když si všiml mého výrazu. „Pověděl o tom Azrielovi, 
který sleduje situaci a měl by to vědět. A Az to řekl mně.“

„Předpokládám, že k tomu došlo, když jste šli popíjet a tan-
covat.“ Vypila jsem zbytek vody a vrátila se na cvičiště.

„Počkej,“ zarazil mě Cassian a chytil mě za paži. Jeho oříš-
kové oči dnes byly spíš zelené než hnědé. „Omlouvám se. Ne-
chtěl jsem se tě dotknout. Az mi to prozradil, protože jsem mu 
řekl, že to potřebuji vědět v zájmu svého vojska, aby věděli, co 
mohou čekat. Nikdo z nás… Nepovažujeme to za vtip. To, co jsi 
udělala, bylo těžké. Jen jsem se svým pitomým způsobem sna-
žil zjistit, jestli si o tom nepotřebuješ promluvit. Omlouvám se,“ 
zopakoval a pustil mě.

Jeho neobratná slova a upřímný pohled v očích… Přikývla 
jsem a znovu jsem zaujala pozici. „Dobře.“

Ačkoli se Rhysand dál potýkal s Azrielem, přísahala bych, že 
jeho pohled spočíval na mně – přinejmenším ve chvíli, kdy mi 
Cassian položil tu otázku.

Cassian si navlékl výcvikové rukavice a  pozvedl je. „Tři-
cet úderů pravačkou a levačkou, potom čtyřicet a nakonec pa-
desát.“
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Zamračila jsem se na něj přes jeho rukavice, zatímco jsem si 
ovazovala ruce pruhy látky.

„Neodpověděla jsi mi na otázku,“ dodal s váhavým úsmě-
vem, který nepochybně jeho vojáci nebo illyrijští bratři nikdy 
nespatřili.

Milovala jsem Tamlina a myslela jsem to vážně – štěstí, chtíč, 
mír. To všechno jsem s ním prožívala. Kdysi.

Zaujala jsem bojový postoj a pozvedla ruce před obličej.
Jenže možná mě to všechno také oslepilo.
Třeba jsem přivírala oči před jeho prudkostí, potřebou ovlá-

dat a chránit ostatní, která byla tak silná, že mě zamkl v domě. 
Jako vězně.

„Jsem v pořádku,“ řekla jsem. Vykročila jsem levou nohou 
a  levou rukou jsem udeřila. Plynulým pohybem hladkým jako 
hedvábí, jak se mé nesmrtelné tělo konečně přizpůsobilo výcviku.

Pěstí jsem udeřila do Cassianovy rukavice a ucukla jsem 
rychle jako had, který uštkl kořist, načež jsem vyrazila pravač-
kou a stočila jsem rameno a nohu.

„Jedna,“ počítal Cassian. Znovu jsem udeřila, levačkou, pra-
vačkou. „Dva. A že jsi v pořádku, zní dobře – přímo skvěle.“

Zas a znovu, úder za úderem.
Oba jsme věděli, že jsem lhala ohledně toho, jak se cítím.
Udělala jsem pro svou lásku všechno – všechno. Rozervala 

jsem se na kusy, zabila jsem nevinné a ponížila se a on seděl na 
trůně vedle Amaranthy. Nemohl nic dělat, nechtěl riskovat – 
nechtěl riskovat, že nás přistihnou, až do posledního večera, kdy 
mu ovšem nešlo o to, aby mě osvobodil, ale aby si to se mnou 
rozdal, a…

Znovu, stále dokola. Levá – pravá, levá – pravá, levá – pravá.
A když mě Amarantha zlomila, když mi roztříštila kosti 

a přiměla mou krev vřít v žilách, jen tam klečel a prosil. Nepo-
kusil se ji zabít. Nepokusil se ke mně dostat. Ano, bojoval za mě, 
jenže já za něj bojovala víc.

Zas a znovu, zas a znovu. Každý zásah do rukavic byl otáz-
kou i odpovědí.
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A jakmile získal své schopnosti zpět, měl tu drzost zavřít 
mě do klece. Měl drzost říct mi, že už nejsem užitečná. Měla 
jsem se pro klid jeho mysli držet v ústraní. Dal mi všechno, co 
jsem potřebovala, abych se stala sama sebou a cítila se v bezpe-
čí, a když získal, co chtěl – když získal zpět svou moc a zemi –, 
přestal se snažit. Pořád byl dobrý, pořád byl Tamlin, ale pros-
tě se mýlil.

Najednou jsem vzlykala skrz zatnuté zuby. Mé slzy smývaly 
tu nakaženou ránu a bylo mi jedno, že je přitom Cassian, Rhys 
a Azriel.

Třesk zbraní utichl.
Mé pěsti najednou narážely do holé kůže a já si uvědomila, 

že jsem rozedrala Cassianovy rukavice – ne, propálila jsem je a…
Zarazila jsem se.
Ruce jsem měla pokryté skvrnami od sazí. Cassian přede 

mnou dál držel zvednuté ruce připravený přijmout ránu, pokud 
bych ji potřebovala zasadit.

„Nic mi není,“ ujistil mě tiše. Vlídně.
Snad jsem byla vyčerpaná a zlomená, když jsem vydechla: 

„Zabila jsem je.“
Ta slova jsem nevyřkla nahlas od chvíle, kdy se to stalo.
Cassian stiskl rty. „Já vím.“ V jeho tónu neznělo odsouzení, 

ani chvála, jen chmurné porozumění.
Spustila jsem ruce a  tělem mi projel další zdrcující vzlyk. 

„Měla jsem zemřít.“
A bylo to venku.
Stála jsem pod jasnou oblohou, zimní slunce mě hřálo do 

hlavy, kolem nebylo nic než skála, nikde nebyly stíny, v kterých 
bych se mohla ukrýt, nic, čeho bych se mohla zachytit. Bylo to 
venku.

Zahalila mě tma, tišivá, něžná tma – ne, stín – a najednou 
jsem před sebou měla mužské tělo lesknoucí se potem. Něžné 
prsty mi zvedly bradu a já vzhlédla do Rhysandovy tváře.

Jeho křídla nás halila, skrývala a sluneční světlo barvilo je-
jich blány zlatě a rudě. Za námi, někde, možná v jakémsi jiném 
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světě řinčela ocel o ocel, když si spolu Cassian a Azriel začali 
měřit síly.

„Budeš se tak cítit každý den po zbytek života,“ pověděl mi 
Rhysand. Když byl tak blízko, cítila jsem jeho pot a pod ním 
vůni moře a citrusů. Mírně se na mě díval. Chtěla jsem se od-
vrátit, ale držel mě pevně. „Vím to, protože jsem se tak cítil ode 
dne, kdy zabili mou matku a sestru a já je musel sám pohřbít, 
a ani pomsta mi nepřinesla úlevu.“ Setřel mi slzy na jedné tvá-
ři a pak na druhé. „Můžeš se tím nechat zničit nebo zabít, jak 
se to málem stalo u Tkadleny, nebo se můžeš naučit s tím žít.“

Dlouhou chvíli jsem jen hleděla do jeho upřímné, klidné 
tváře – možná do jeho skutečné tváře, té, která byla pod všemi 
těmi maskami, jež nosil, aby svému lidu zajistil bezpečí.

„Je mi to líto – toho s tvou rodinou,“ zachraptěla jsem.
„A mně je líto, že jsem nenašel způsob, jak tě zachránit před 

tím, co se stalo pod Horou,“ odvětil stejně tiše Rhys. „Před 
 smrtí. Před touhou po ní.“ Začala jsem vrtět hlavou, on však řekl: 
„Pronásledují mě dvě noční můry: Ty, kde jsem zase já nebo ně-
kdo z mých přátel Amaranthinou děvkou… A ty, v nichž sly-
ším prasknutí, když ti zlomila vaz, a vidím, jak se ti z očí poma-
lu vytrácí světlo.“

Na to jsem neměla odpověď – ne když jsem poslouchala 
jeho příjemný hluboký hlas. Raději jsem upřela oči na tetování 
na jeho hrudi a pažích a na hřejivý odstín jeho snědé kůže, která 
získala zlatý nádech, když už nebyl zajatý pod horou.

Přestala jsem ho zkoumat, když jsem dospěla ke svalům, 
které se mu zužovaly pod opasek kožených kalhot. Místo toho 
jsem zakroutila rukou před nosem. Její pokožka stále hřála od 
žáru, kterým jsem propálila Cassianovy rukavice.

„Ach,“ povzdechl si Rhys a jeho křídla se stáhla zpět a on je 
elegantně složil. „Tamto.“

Přimhouřila jsem oči v záplavě slunečních paprsků. „Pod-
zimní dvůr, že ano?“

Vzal mě za ruku a důkladně si ji prohlédl. Kůži už jsem měla 
po výcviku odřenou. „Správně. Dar jeho vladaře, Berona.“
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Lucienova otce. Lucien – říkala jsem si, co si o tom všem 
 myslí. Jestli mu chybím. A jestli ho Ianthe pořád… pronásleduje.

Cassian s Azrielem pokračovali v cvičném souboji a všemož-
ně se snažili nedat najevo, že nás tajně poslouchají.

„Příliš se nevyznám v zapeklitostech základních darů ostat-
ních vladařů,“ poznamenal Rhys, „ale můžeme jim přijít na 
kloub, a když bude třeba, budeme se tomu věnovat každý den.“

„Pokud jsi nejmocnějším vladařem v dějinách, znamená to, 
že ta kapka moci, kterou jsem od tebe dostala, má větší vliv než 
dary ostatních?“ Jak to, že jsem mu tenkrát dokázala pronik-
nout do mysli?

„Vyzkoušej to.“ Rázně na mě kývl. „Uvidíme, jestli dokážeš 
vyvolat temnotu. Nebudu po tobě chtít, aby ses pokoušela pře-
nést,“ dodal s poťouchlým úsměvem.

„Vůbec nevím, jak se mi to podařilo.“
„Musíš prostě chtít.“
Netrpělivě jsem se na něj podívala.
Pokrčil rameny. „Snaž se myslet na mě – na to, jak jsem po-

hledný. Jak jsem talentovaný…“
„A nadutý.“
„To také.“ Založil si ruce na nahé hrudi a při tom pohybu se 

mu zlehka pohnuly břišní svaly.
„Mimochodem, už se můžeš obléct,“ připomenula jsem mu.
Na to mi odpověděl tím svým kočičím úsměvem. „Snad 

z toho nejsi nesvá?“
„Překvapuje mě, že tady v domě není víc zrcadel, když se tak 

rád obdivuješ.“
Azriel dostal záchvat kašle a Cassian se jednoduše otočil 

s rukou přitisknutou na pusu.
Rhysovi zaškubalo v koutcích úst. „Tady je ta Feyre, kterou 

zbožňuji.“
Zamračila jsem se, zavřela jsem však oči a snažila se obrátit 

pozornost do svého nitra – do některého z temných zákoutí své 
duše. Bylo jich až příliš mnoho.

Nesčetně mnoho.
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A v tenhle okamžik – právě teď všechna obsahovala dopis, 
který jsem včera napsala.

Rozloučení.
Abych se nezbláznila, abych ochránila samu sebe…
„Jsou různé druhy temnoty,“ vysvětlil Rhys, zatímco jsem 

ponechávala oči zavřené. „Je temnota, která děsí, temnota, která 
konejší, temnota přinášející odpočinek.“

Představila jsem si každou z nich.
„Je temnota milenců a temnota nájemných vrahů. Stává se 

tím, čím ji její nositel chce nebo potřebuje mít. Není úplně špat-
ná ani dobrá.“

Viděla jsem jen temnotu cely v žaláři; temnoty doupěte Řez-
báře kostí.

Cassian zaklel, jenže Azriel zamumlal tichou výzvu a jejich 
meče opět uhodily o sebe.

„Otevři oči.“
Poslechla jsem. A spatřila jsem, že mě obklopuje temno-

ta. Nevycházela ze mě, ale z Rhyse. Jako by se cvičiště vytratilo 
a svět se měl teprve zrodit.

Ticho.
Klid.
Mír.
Kolem se zamihotala světla – malé hvězdy, rozkvétající mod-

ré, purpurové a bílé duhovky. K jedné jsem natáhla ruku a na 
konečcích prstů mi zatančil hvězdný svit. Někde daleko, možná 
v nějakém jiném světě spolu Azriel a Cassian bojovali ve tmě, 
kterou určitě využili jako záminku k dalšímu výcviku.

Přesunula jsem hvězdu mezi prsty, jako když si kouzelník 
pohrává s mincí. V té konejšivé, jiskřivé tmě jsem dokázala uvol-
něně dýchat.

Nevzpomínala jsem si, kdy jsem něco takového dělala napo-
sledy, a jen jsem klidně dýchala.

Pak se tma rozptýlila a zmizela rychleji než kouř nesený vět-
rem. Přistihla jsem se, že mrkám proti oslepujícímu slunci, ruku 
držím pořád nataženou a Rhysand stojí přede mnou.
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A pořád nemá košili.
„Můžeme na tom pracovat později,“ navrhl a pak začichal. 

„Prozatím se jdi vykoupat.“
Počastovala jsem ho obzvlášť sprostým gestem a požádala 

jsem Cassiana, ať mě odnese domů místo něj.
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„Moc tančíš na špičkách,“ vytkl mi Cassian o čtyři dny poz-
ději, když jsme trávili neobvykle teplé odpoledne na cvičiš-
ti. „Měj nohy pevně na zemi a drž dýky nahoře. Nespouštěj 
ze mě oči. Kdyby to byla bitva, byla bys po takovém výpadu 
 mrtvá.“

Amren usazená na lenošce se ironicky uchechtla, zatímco 
si vybírala špínu zpoza nehtů. „Už to od tebe slyšela desetkrát, 
Cassiane.“

„Ještě slovo, Amren, a přivleču tě na cvičiště, abychom se po-
dívali, jak moc ses cvičila ty.“

Amren si dál čistila nehty – malou kůstkou, jak jsem si všim-
la. „Sáhni na mě, Cassiane, a připravím tě o tvůj oblíbený úd. Ať 
si je sebenepatrnější.“

Cassian se tiše zasmál. Jak jsem tam stála mezi nimi na cviči-
šti na vrcholu Domu větru s dýkami v rukou a pot mi stékal po 
těle, napadlo mě, jestli by se mi podařilo nenápadně se vytratit. 
Třeba bych se dokázala přenést – i když se mi to od onoho rána 
v říši smrtelníků nepodařilo zopakovat navzdory nenápadným 
pokusům v soukromí ložnice.

Už jsem za sebou měla čtyři dny výcviku s Cassianem a po-
tom jsem s Rhysem zkoušela vyvolat plamen nebo temnotu. 
Nebylo žádným překvapením, že jsem měla víc úspěchů s tím 
prvním.

Letní dvůr ještě stále neposlal odpověď. Jarní dvůr ohledně 
mého dopisu zrovna tak. Nedokázala jsem říct, jestli to je  dobře. 
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Azriel se nadále snažil proniknout na dvory smrtelnických krá-
loven a jeho síť zvědů se pokoušela najít způsob, jak se na ně 
začlenit. Skutečnost, že se mu to zatím nepodařilo, vyústila v to, 
že byl ještě tišší a chladnější než obvykle.

Amren krátce zvedla oči od svých nehtů. „Dobře. Můžeš si 
s ní hrát.“

„S kýmpak?“ zeptala se Mor, která náhle vystoupila ze stí-
nů schodiště.

Cassian se vztekle nadechl. „Kde jsi byla tehdy v noci?“ ze-
ptal se Mor, aniž by třeba jen kývl na pozdrav. „Neviděl jsem tě 
odcházet od Rity?“ To byl jejich oblíbený podnik, kam se cho-
dili napít a pobavit.

Předevčírem mě tam zatáhli taky a já strávila většinu času 
v koutku, kde jsem upíjela víno a povídala si hlasitě s  Azrie lem, 
abych přehlušila hudbu. Sice dorazil, ovšem ke spokojenosti mu 
stačilo zachmuřeně sedět. Přesto se ke mně váhavě připojil a po-
zoroval se mnou, jak Rhys všechny okouzluje u výčepu. Všichni 
muži a ženy v okolí ho sledovali a stínopěvec a já jsme se začali 
vsázet, kdo v sobě najde tolik kuráže, aby vladaře pozval k sobě 
domů.

Vůbec mě nepřekvapovalo, že Az vyhrál každé kolo. Aspoň 
se ale ke konci noci usmíval – k potěšení Mor, která ztěžka došla 
zpět k našemu stolu, hodila do sebe další sklenici a opět odsko-
tačila na parket.

Rhys žádnou z nabídek nepřijal, ať s nimi přišly sebekrás-
nější víly a sebevíc ho zahrnovaly úsměvy a koketním smíchem. 
Odmítal je zdvořile – rozhodně, ale zdvořile.

Našel si po té záležitosti s Amaranthou někoho? Chtěl po 
tom všem vůbec s někým spát? Ani víno mi nedodalo odvahu 
se na to Azriela zeptat.

Jak se zdálo, Mor chodila k Ritě častěji než všichni ostat-
ní – byla tam skoro jako doma. Při Cassianově otázce pokrčila 
rameny a najednou se vedle ní objevila stejná pohovka jako ta, 
na které byla uvelebená Amren. „Jenom jsem si vyrazila,“ odpo-
věděla a spokojeně se posadila.
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„S kým?“ nedal jí pokoj Cassian.
„Pokud vím,“ odvětila Mor a opřela se na lenošce, „tak mi ne-

rozkazuješ, Cassiane. Ani se ti nezodpovídám. Takže kde a s kým 
jsem byla, není ksakru tvoje starost.“

„Neřekla jsi to ani Azrielovi.“
Zarazila jsem se a přemýšlela jsem o jeho slovech a neklid-

ném postoji. Mezi ním a Mor opravdu panovalo jakési napětí, 
které vedlo k podobným přestřelkám, avšak… možná… mož-
ná Cassian přijal roli jakéhosi nárazníku, ne aby je od sebe od-
dělil, ale aby ušetřil stínopěvce bolesti. Od toho, aby se nestal 
 starou historií.

Cassian si konečně vzpomněl, že stojím před ním, všiml si 
porozumění v mých očích a varovně na mě pohlédl. Tak tedy 
dobrá.

Pokrčila jsem rameny a dopřála jsem si chvilku, abych odlo-
žila dýky a popadla dech. Na okamžik jsem zalitovala, že tu není 
Nesta, už proto, aby se spolu ti dva dali do půtky. Od mých ses-
ter – ani od smrtelných královen – jsme neobdrželi žádné zprá-
vy. Potají jsem se musela ptát, kdy jim pošleme další list nebo 
vyzkoušíme jiný přístup.

„Proč tu vlastně, dámy, jste?“ zeptal se Cassian Amren a Mor, 
aniž by se pokusil nasadit vlídný tón.

Mor zavřela oči a zaklonila hlavu, aby jí slunce zahřálo na-
zlátlou pokožku na tváři, se stejnou neúctou, před níž se Cas sian 
možná snažil Azriela chránit – a Mor se třeba pokoušela o to 
samé. „Rhys sem očividně za chvíli přijde, aby nám sdělil něja-
kou novinku. Amren ti to neřekla?“

„Zapomněla jsem,“ odvětila Amren, stále zaujatá nehty. „Pří-
liš jsem se bavila tím, že jsem sledovala, jak se Feyre vyhýbá 
Cassianovým ověřeným taktikám, jak ostatní přimět, aby dělali, 
co po nich chce.“

Cassian povytáhl obočí. „Byla jsi tu hodinu.“
„Jejda,“ pronesla Amren.
Cassian se rozmáchl. „Zvedni zadek a koukej udělat dvacet 

kliků…“
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Utnulo ho vzteklé, nelidské zavrčení.
Vtom po schodišti vyšel Rhys a já se nedokázala rozhodnout, 

jestli se mi ulevilo, nebo jsem byla zklamaná, že byl souboj mezi 
Cassianem a Amren předčasně ukončen.

Rhys měl na sobě místo koženého bojového obleku své hez-
ké oblečení a po jeho křídlech nebylo nikde ani vidu. Podíval 
se na mě, pak na dýky, které jsem nechala na zemi, a podotkl: 
„Omlouvám se, že vás ruším, právě když to začínalo být za-
jímavé.“

„Naštěstí pro Cassianovy koule,“ prohodila Amren a nevzru-
šeně se usadila zpět na lenošku, „jsi přišel právě včas.“

Cassian na ni zavrčel, ovšem už v tom nebylo tolik vzteku.
Rhys se dal do smíchu a prohodil k nikomu určitému: „Při-

praveni užít si pár volných letních dnů?“
„Letní dvůr tě pozval na návštěvu?“ zeptala se Mor.
„Pochopitelně. Feyre, Amren a já se tam zítra vydáme.“
Jen my tři? Cassiana muselo napadnout to samé. Jeho kří-

dla zašelestila, když zkřížil ruce na hrudi a otočil se k Rhysovi. 
„Letní dvůr je plný unáhlených bláznů a nadutých pitomců,“ 
varoval ho. „Měl bych se tam vydat s vámi.“

„Dokonale bys tam zapadl,“ pronesla sladce Amren. „Škoda, 
že zůstaneš doma.“

Cassian na ni ukázal prstem. „Dávej si pozor, Amren.“
Ta jen odhalila zuby v zákeřném úsměvu. „Ujišťuji tě, že se 

tam taky nijak nehrnu.“
Stiskla jsem rty, abych se nezačala usmívat nebo nasazovat 

kyselý obličej. Těžko říct.
Rhys si promnul spánky. „Cassiane, vzhledem k  tomu, že 

tvoje poslední návštěva nedopadla dobře…“
„Zničil jsem jen jednu budovu…“
„A,“ vpadl mu do řeči Rhys, „vzhledem ke skutečnosti, že 

jsou z naší sladké Amren vyděšení k smrti, tak bude lepší vol-
bou ona.“

Pochybovala jsem, že by se našel někdo, kdo by z ní nebyl 
 vyděšený k smrti.
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„Mohla by to být léčka,“ naléhal Cassian. „Co když si s od-
povědí dávali tolik načas, protože chtěli dát vědět našim nepřá-
telům, že nás mohou přepadnout?“

„To je další důvod, proč s  sebou beru Amren,“ odpověděl 
Rhys nevzrušeně.

Amren se mračila – nudila se a byla podrážděná.
Rhys až příliš ledabyle dodal: „Na Letním dvoře ukrývají 

spoustu vzácností. Pokud tam schovávají Knihu, třeba u nich, 
Amren, najdeš další věci, co se ti zalíbí.“

„Do prdele,“ ulevil si Cassian a znovu rozhodil rukama. „To 
nemyslíš vážně, Rhysi. Stačí, že jim ukradneme jednu věc, ale 
dočista je obrat…“

„Rhys má ovšem pravdu,“ řekla Amren. „Jejich vladař je mla-
dý a nezkušený. Pochybuji, že měl po tom, co byl nucen odebrat 
se pod Horu, dost času na to, aby si přepočítal nashromáždě-
né dědictví. Sotva si všimne, jestli něco zmizí. Tak tedy dobrá, 
Rhysande, jdu do toho.“

Opravdu připomínala draka střežícího poklad. Mor na mě 
upřela nenápadný spiklenecký pohled, který říkal stejnou věc, 
a já potlačila zachichotání.

Cassian začal zase něco namítat, avšak Rhys tiše dodal: 
„Budu v říši smrtelníků potřebovat tebe, ne Amren. Na Let-
ní dvůr ti navěky zakázali přístup, a i když by tvá přítomnost 
dokázala spolehlivě odvést jejich pozornost, zatímco by Feyre 
dělala to, co musí, mohla by způsobit víc potíží, než si můžeme 
dovolit.“

Ztuhla jsem. To, co jsem měla udělat, znamenalo najít Knihu 
dechů a uloupit ji. Feyre, Ničitelka kleteb… a zlodějka.

„Koukej zchladit tu svou horkou palici, Cassiane,“ ozvala 
se Amren. Oči měla poněkud nepřítomné. Nepochybně si už 
představovala, jaké klenoty Letnímu dvoru ukradne. „Zvládne-
me to i bez tvého nakrucování a vrčení na každého, koho po-
tkáš. Jejich vladař Rhysovi dluží laskavost za to, že mu pod Ho-
rou zachránil život a udržel jeho tajemství.“

Cassian škubl křídly, vtom se však do hovoru zapojila Mor: 
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„Jejich vladař nejspíš bude také chtít zjistit, jaký postoj zaujme-
me v případě budoucích konfliktů.“

Cassian křídla stáhl zpět dozadu a kývl na mě. „Jenže pokud 
jde o Feyre, jedna věc je mít ji tady – i když o tom všichni vědí –, 
ale přivést ji na jiný dvůr a představit ji jako členku vlastního 
dvora je něco jiného.“

Jakou zprávu bych tím vyslala Tamlinovi. Pokud nestačil můj 
dopis.

Jenže Rhys byl rozhodnutý. Kývl na Amren a zamířil k ob-
louku vedoucímu ke schodům. Cassian za ním vykročil, avšak 
Mor zvedla ruku. „Nech to být,“ broukla a Cassian se na ni za-
mračil, ale poslechl.

Byla to pro mě příležitost vydat se za Rhysem. Hřejivá tma 
uvnitř Domu větru mě oslepila. Můj vílí zrak se jí rychle při-
způsobil, jenže prvních pár kroků jsem za Rhysem kráčela čis-
tě po paměti.

„Mám se obeznámit s nějakými dalšími léčkami, než zítra 
vyrazíme?“ zeptala jsem se jeho zad.

Rhys se ohlédl přes rameno a zastavil se na odpočívadle. 
„A já měl dojem, že ty vzkazy, cos mi onehdy v noci poslala, na-
značovaly, že jsi mi odpustila.“

Podívala jsem se na jeho sebevědomý úsměv a na hruď, o kte-
ré jsem se možná zmínila v souvislosti s lízáním, a proto jsem 
se na ni raději poslední čtyři dny nedívala, a zastavila jsem se 
v bezpečné vzdálenosti. „Myslela bych si, že vladař má na sta-
rosti důležitější věci než po nocích posílat psaníčka.“

„Skutečně mám na starost důležitější věci,“ zavrněl, „ale ne-
dokážu odolat pokušení. Stejně jako ty ze mě nedokážeš spustit 
oči, kdykoli si vyrazíme. Jsi pěkně majetnická.“

V puse mi vyschlo. Ale naše flirtování i slovní souboje… byly 
nenucené. Zábavné.

Třeba jsem si zasloužila obojí.
A tak jsem přistoupila až k němu, lehkým krokem jsem ho 

obešla a poznamenala: „Zdá se, že mě nedokážeš nechat o sa-
motě už od Calanmai.“
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V očích se mu mihl výraz, který jsem nedokázala odhadnout, 
pak mě ale cvrnkl prstem do nosu – dost silně na to, abych za-
sykla a odrazila jeho ruku.

„Nemohu se dočkat, až nám ten tvůj ostrý jazýček poslou-
ží na Letním dvoře,“ poznamenal s pohledem upřeným na má 
ústa a vzápětí zmizel ve stínech.
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Nakonec jsme Rhyse doprovázely jen Amren a já, protože se 
Cassianovi nepodařilo přimět ho, aby změnil názor, Azriel stá-
le dohlížel na síť zvědů a zkoumal říši lidí a Mor byla pověře-
ná střežením Velarisu. Rhys nás měl přenést přímo do Adriaty, 
hlavního města Letního dvora, kde jsme měli zůstat tak dlou-
ho, dokud se mi nepodaří objevit a ukrást první polovinu Knihy.

Jako Rhysův nejnovější mazlíček jsem se mohla těšit na pro-
hlídky města a pokoj v paláci samotného vladaře. Když budu 
mít štěstí, nikomu nedojde, že Rhysův psík je ve skutečnosti lo-
vecký stopař.

Byl to opravdu výborný převlek.
Rhys a Amren den nato stáli v předsíni, kam okny pronika-

lo zářivé ranní slunce a vytvářelo na umělecky tkaném koberci 
kaluže světla. Amren byla jako vždy oblečená v odstínech šedi. 
Pas volných kalhot jí sahal pod pupek a vzdušná halenka odha-
lovala jen tenký pás břicha. Byla okouzlující jako klidné moře 
pod zamračenou oblohou.

Rhys byl od hlavy po paty celý v černé, místy zdobené stří-
brnou výšivkou, a křídla ponechal zatažená. Stal se opět tím 
chladným, kultivovaným mužem, jako když jsem ho poprvé po-
tkala. Byla to jeho oblíbená maska.

Já jsem si vybrala lehké šeříkové šaty, s jejichž sukní staženou 
stříbrným opaskem posázeným perlami si pohrával přízračný 
vítr. Od spodního lemu se zvedala stříbřitá výšivka nočních kvě-
tů, jež ladila se sukní a táhla se vzhůru k mým stehnům. Další 
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vzory mi zdobily záhyby látky na ramenou. Dokonalý úbor, ve 
kterém přečkám i horko Letního dvora.

Když jsem sešla po posledních dvou schodech do předsí-
ně, sukně svištěla a šelestila a Rhys si mě s nečitelným výrazem 
dlouze prohlédl, od stříbrných střevíců na nohou po dozadu 
stažené vlasy. Prameny, které mi klouzaly po zádech mi Nuala 
nakadeřila do jednoduchých, hustých vln, které zdůrazňovaly 
zlaté odstíny.

Rhys řekl jen: „Výborně. Jdeme.“
Otevřela jsem pusu, ale Amren mi se širokým kočičím úsmě-

vem vysvětlila: „Dnes je poněkud nenaložený.“
„Proč?“ zeptala jsem se. Přihlížela jsem, jak Amren bere Rhy-

se za ruku a její útlé prsty se v jeho sevření zdály neskutečně 
drobounké. Rhys mi podal druhou ruku.

„Protože jsem zůstal vzhůru dlouho do noci s Cassianem 
a Azrielem,“ odpověděl místo ní Rhys, „kteří mě nemilosrdně 
obrali v kartách.“

„Neumíš prohrávat?“ popíchla jsem ho, když jsem ho ucho-
pila za ruku. Jeho mozoly přejely po mých jako jediná připo-
mínka, že se pod vší tou parádou skrývá válečník.

„Ne když se proti mně moji bratři spolčí,“ zamručel. Bez va-
rování s námi zmizel na půlnočním větru a pak…

Pak jsem najednou mhouřila oči proti žhavému slunci nad 
tyrkysovým mořem, zatímco jsem se snažila přimět tělo, aby se 
přizpůsobilo suchému, dusivému žáru, který nezmírnil ani chla-
divý vánek přicházející od vody.

Párkrát jsem zamrkala – a nic víc jsem na sobě nedala znát, 
když jsem vytrhla ruku z Rhysova sevření.

Stáli jsme na místě, které mohlo být plochou pro přistání 
před palácem z hnědého kamene, který stál na vrcholu hory na 
ostrově ve středu zátoky tvaru půlměsíce. Kolem nás i pod námi 
se rozkládalo město, které končilo až u třpytivého moře. Všech-
ny budovy byly postavené ze stejného kamene nebo z lesklé-
ho bílého materiálu, který mohl klidně být korál nebo perly. 
Nad množstvím malých i velkých věží pod modrou oblohou 
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 poletovali racci a nechali se unášet slaným vzduchem. Zvuky 
města doléhaly až sem k nám.

Ostrov byl plný života a řada mostů ho spojovala s rozleh-
lejší pevninou, která ho obklopovala ze tří stran. Jeden z nich se 
právě zvedal, aby jím mohla proplout loď s mnoha stěžni. Bylo 
tu víc lodí, než bych dokázala spočítat – plavidla obchodníků, 
rybářské bárky a další, které jak se zdálo, převážely lidi z ostrov-
ního města na pevninu, na jejíchž pobřežních svazích jsem spat-
řila další budovy a lidi.

Podobali se půl tuctu těch, kteří vyčkávali před námi na pra-
hu dveří vykládaných skleněnými oblázky, za nimiž se nacházel 
palác. Na malém balkonu jsme neměli kam uniknout. Neved-
la odtud žádná cesta. Mohli bychom se jedině přenést… nebo 
projít těmi dveřmi. Další možností byl už jen pád do hloubky 
sta stop na červené střechy hezkých domů.

„Vítejte v Adriatě,“ pronesl vysoký muž ve středu skupinky.
Znala jsem ho, rozpomněla jsem se na něj.
Nebyl jen nejasnou vzpomínkou. Už předtím jsem si vybavi-

la, že hezký vladař Léta má tmavě hnědou kůži, bílé vlasy a oči 
v barvě okouzlující tyrkysové modři. Vybavila jsem si, že byl nu-
cen sledovat, jak Rhysand pronikl do mysli jeho dvořana, kte-
rého poté připravil o život, a pak lhal Amaranthě ohledně toho, 
co se dozvěděl, a ušetřil toho vílího muže osudu, který byl snad 
horší než smrt.

Ne, teď jsem si na vladaře Léta vzpomněla způsobem, kte-
rý jsem nedokázala přesně vysvětlit. Jako by jakási část mého já 
věděla, že pochází od něj, odtud. Jako by kousek mé duše řekl: 
Vzpomínám si, vzpomínám si, vzpomínám si. Ty a já jsme jedno.

Rhys pouze nevzrušeně odpověděl: „Rád tě opět vidím, Tar-
quine.“

Pět společníků vladaře Letního dvora si vyměnilo různě za-
mračené, vážné pohledy. Stejně jako jejich vladař měli i oni tma-
vou pokožku a  jejich vlasy měly odstíny bílé a  stříbrné, jako 
kdyby strávili celý život pod jasným sluncem. Jejich oči však 
měly různé barvy a nyní těkaly mezi mnou a Amren.
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Rhys strčil jednu ruku do kapsy a druhou ukázal na Amren. 
„Předpokládám, že Amren už znáš, i když ses s ní nesetkal od 
svého… povýšení.“ Hovořil s chladnou, vypočítavou grácií, kte-
rá skrývala ocelové ostří.

Tarquin na Amren jen krátce kývl. „Vítej zpět v našem měs-
tě, paní.“

Amren nepokývla, ani se neuklonila. Nevysekla mu ani nej-
nepatrnější pukrle. Jen si ho prohlédla, vysokého, svalnatého, 
oblečeného v odstínech mořské zeleni, modři a zlata, a odvě tila: 
„Alespoň jsi výrazně pohlednější než tvůj bratranec. Na toho 
byl žal pohledět.“ Žena za Tarquinem ji probodla pohledem 
a Amren protáhla rudé rty v širokém úsměvu. „Pochopitelně 
bych ti chtěla vyslovit hlubokou soustrast,“ dodala s upřímnos-
tí hada.

Zlovolně a krutě – tak se Amren a Rhys k těm lidem chovali. 
A stejnou věc čekali ode mě.

Rhys ukázal na mě. „Myslím, že vás pod Horou nikdo ofi-
ciálně nepředstavil. Tarquine, toto je Feyre. Feyre, Tarquin.“ Ne-
zmínil žádné tituly. Buď aby je zneklidnil, nebo proto, že na ně 
nehodlal plýtvat dechem.

Tarquinovy oči – kouzelné, modré jako moře – se ihned 
upřely na mě.

Vzpomínám si, vzpomínám si, vzpomínám si.
Vladař se neusmál.
Nasadila jsem nicneříkající a poněkud znuděný výraz.
Jeho pohled se svezl k mé hrudi, k té části, kterou odhaloval 

hluboký výstřih šatů, jako by viděl, kam zmizela ta jiskra živo-
ta a jeho moci.

Rhys sledoval, kam padl jeho zrak. „Její ňadra jsou skutečně 
neodolatelná, že ano? Sladká jako zralá jablka.“

Musela jsem se přemoct, abych se nezamračila, a místo toho 
jsem upřela oči na něj, stejně lenivě, jako se on díval na mě a na 
ostatní. „A já si myslela, že tě fascinují moje ústa.“

V Rhysových očích zaplálo potěšené překvapení, v okamži-
ku však bylo to tam.
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Oba jsme se zahleděli zpět na naše hostitele, kteří nás stále 
pozorovali nepřirozeně ztuhlí a s kamennými tvářemi.

Tarquin podle všeho odhadoval napětí mezi mnou a mými 
společníky a potom opatrně poznamenal: „Zdá se, že mi chce-
te něco sdělit.“

„A není toho málo,“ ujistil ho Rhys. Kývl ke dveřím za nimi. 
„Co abychom se na to posadili?“

Žena stojící půl kroku za Tarquinem přistoupila nepatrně 
blíž. „Připravili jsme občerstvení.“

Tarquin jako by si uvědomil její přítomnost a položil jí ruku 
na útlé rameno. „Cresseida – princezna Adriaty.“

Vládkyně hlavního města, nebo jeho žena? Ani jeden neměl 
na ruce prsten a nevzpomínala jsem si, že bych ji zahlédla v kra-
ji pod Horou. Mořský vánek jí foukal dlouhé stříbrné vlasy do 
hezké tváře a záře jejích hnědých očí vyvolávala dojem bystros-
ti a prohnanosti. „Je mi radostí a ctí tě tu přivítat,“ pronesla ke 
mně zastřeným hlasem.

Snídaně se mi v žaludku změnila v hroudu olova, ale nedo-
volila jsem jí, aby viděla, jak na mě její patolízalské řeči zapůso-
bily, a využila to jako zbraň. Místo toho jsem co nejlépe napo-
dobila Rhysovo pokrčení rameny. „Je to čest pro mě, princezno.“

Tarquin nám narychlo představil zbytek svého doprovodu – 
tři rádce, kteří spravovali město, dvůr a obchod. Po nich násle-
doval krásný muž se širokými rameny jménem Varian, Cressei-
din mladší bratr, kapitán Tarquinovy stráže a princ Adriaty, 
který po celou dobu nespustil oči z Amren, jako by věděl, kdo 
představuje největší hrozbu, a s radostí by ji zabil, pokud by se 
mu naskytla příležitost.

Amren za ten čas, co jsem ji znala, nikdy nevypadala tak po-
těšeně.

Zavedli nás do paláce s chodbami a zdmi zdobenými ulitami 
a s bezpočtem oken, za nimiž bylo vidět zátoku, pevninu i ote-
vřené moře. Lustry z mořských oblázků se pohupovaly v tep-
lém vánku nad zurčícími potůčky a fontánami se sladkou vodou. 
Vznešené víly z řad služebnictva a dvořanů, které měly většinou 
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hnědou kůži a byly oděné ve volném, vzdušném oblečení, pospí-
chaly kolem nás, příliš zabrané svými úkoly, než aby si všímaly 
naší přítomnosti nebo se o ni zvlášť zajímaly. Na nikoho z niž-
ších víl jsme nenarazili.

Držela jsem se krok za Rhysandem, který pro tentokrát svou 
ohromnou moc zkrotil a utlumil a poklidně kráčel po Tarqui-
nově boku. Ostatní nás následovali. Amren se držela na dosah 
ode mě, až mě napadlo, jestli nemá být mou osobní strážkyní. 
Tarquin a Rhys spolu nezávazně a poněkud znuděně mluvili 
o blížícím se svátku Nynsar, při jehož malé, krátké oslavě oba 
dvory použijí výzdobu z květin svého kraje.

Nedlouho poté přijde Calanmai.
Sevřel se mi žaludek. Pokud Tamlin hodlal dodržovat tradici 

a já už s ním nebyla… Nedovolila jsem si zajít ve svých myšlen-
kách tak daleko. Nebylo by to spravedlivé. Ke mně ani k němu.

„Na mém území se nachází čtyři velká města,“ vysvětlil mi 
Tarquin, když na mě pohlédl přes svalnaté rameno. „Poslední 
zimní a první jarní měsíce trávíme v Adriatě, kde je v této roční 
době nejpříjemněji.“

Usoudila jsem, že v zemi věčného léta si může člověk ne-
omezeně užívat svůj čas. Na venkově, u moře, ve městě, pod 
hvězdami… Přikývla jsem. „Je to opravdu krásné místo.“

Tarquin se na mě dlouze zadíval, Rhys ho z toho ale vytrhl, 
když řekl: „Zdá se, že opravy postupují dobře.“

Tím odvedl Tarquinovu pozornost zpátky k sobě. „Z větší 
části ano. Pořád nás však čeká spousta práce. Zadní část paláce 
je v troskách. Ovšem, jak sami vidíte, vnitřní část jsme z velké 
části dokončili. Nejdřív jsme se soustředili na opravy města, kte-
ré ještě neskončily.“

Amarantha Adriatu vyplenila?
„Doufám, že se během obsazení města neztratily žádné cen-

nosti,“ poznamenal Rhys.
„Většina důležitých předmětů nám zůstala, buď Matce dík,“ 

odvětil Tarquin.
Cresseida za mnou působila náhle napjatě. Tři rádcové se 
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s námi tiše rozloučili, aby se mohli věnovat dalším povinnos-
tem, a přitom vrhali nejisté pohledy Tarquinovým směrem. Jako 
by to byla první příležitost, kdy přijal cizí hosty, a oni sledovali 
každé jeho gesto.

Tarquin jim věnoval úsměv, který se mu ovšem neodrážel 
v očích, a mlčky nás zavedl do místnosti s klenutým stropem 
zdobené dřevem bílého dubu a zeleným sklem, odkud byl vý-
hled na zátoku a do nekonečna se táhnoucí moře.

Nikdy jsem neviděla tak jasnou vodu. Zelenou, kobaltovou 
i tmavou jako půlnoc. Na okamžik se mi myslí prohnala paleta 
barev spolu s modrou, žlutou, bílou a černou, které bych potře-
bovala k tomu, abych ten výjev namalovala.

„Toto je má oblíbená vyhlídka,“ podotkl Tarquin vedle mě 
a já si uvědomila, že jsem zamířila k širokým oknům, zatímco 
ostatní usedli k perleťovému stolu. Hrstka sluhů jim na talíře 
servírovala ovoce, salát a mušle vařené v páře.

„Musíš být velmi hrdý na tak kouzelnou zemi,“ pozname-
nala jsem.

Tarquin na mě upřel oči tolik připomínající moře za námi. 
„Jaká je v porovnání s těmi, které jsi viděla?“ Zformuloval tu 
otázku tak opatrně.

„V porovnání s říší smrtelníků je celý Prythian nádherný,“ 
odpověděla jsem lhostejným hlasem.

„A být nesmrtelný je nádhernější než být člověkem?“
Vycítila jsem, že nás všichni pozorují i přesto, že Rhys s Cres-

seidou a Varianem zavedl nezáživný, kousavý hovor o tom, jak 
prospívá obchod s rybami. Změřila jsem si vladaře pohledem, 
zatímco on mě bezostyšně odhadoval bez sebemenšího názna-
ku zdvořilosti.

„To mi řekni ty,“ vyzvala jsem ho.
Tarquin přimhouřil oči. „Jsi perla. Poznal jsem to v den, kdy 

jsi hodila po Amaranthě tou kostí a potřísnila jsi její oblíbené 
šaty blátem.“

Zapudila jsem vzpomínky na otupující hrůzu, kterou jsem 
prožila při první zkoušce.



331

Jak si vyložil to pouto, které se mezi námi projevilo? Uvědo-
mil si, že je to jeho vlastní moc, nebo ho považoval za jiný druh 
spojení, jakousi podivnou přitažlivost?

Pokud jsem ho měla okrást, třeba to znamenalo proniknout 
k němu blíž. „Nepamatuju si, že jsi byl pod Horou tak pohledný. 
Slunce a moře ti prospívají.“

Hloupější muž by se dmul pýchou, ovšem on nebyl včerejší. 
Věděl, že jsem patřila k Tamlinovi a teď k Rhysovi a ten mě při-
vedl sem. Možná jsem v jeho očích nebyla o nic lepší než Ianthe.

„Jakou roli přesně hraješ na Rhysandově dvoře?“
Po těch opatrných otázkách se najednou vytasil s přímou, 

nepochybně aby mě vyvedl z míry.
Málem se mu to podařilo. Skoro jsem přiznala, že nevím, 

jenže vtom se od stolu ozval Rhys, jako by slyšel každé naše 
 slovo: „Feyre je členkou mého nejužšího kruhu a mou vyslan-
kyní v říši smrtelníků.“

Cresseida sedící vedle něj se zeptala: „Jste hodně ve spojení 
s říší smrtelníků?“

Vzala jsem to jako nabídku, abych se posadila, a unikla tak 
Tarquinovu nebezpečně pronikavému zraku. Ponechali pro mě 
volné místo vedle Amren, naproti Rhysovi.

Vladař Nočního dvora přivoněl k bílému šumivému vínu a já 
si říkala, jestli je chce vydráždit tím, že bude naznačovat, že by 
ho mohli otrávit, když pronesl: „Chci být připraven na všech-
ny možné situace a vzhledem k tomu, že se nám Hybern podle 
všeho bude snažit dělat potíže, mohlo by být v našem nejlepším 
zájmu pokusit se navázat spolupráci s lidmi.“

Varian odtrhl zrak od Amren na tak dlouho, aby drsným 
hlasem poznamenal: „Takže se naše domněnky potvrdily? Hy-
bern se chystá do války.“

„Dokončili přípravy,“ odpověděl lhostejným tónem Rhys 
a konečně upil vína. Amren se svého pokrmu netkla a místo 
toho jako vždycky postrkovala jídlo na talíři. Musela jsem se 
ptát, čím – nebo kým – se bude živit po dobu, co se tu zdržíme. 
Odhadovala jsem to na Variana.
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„Válka brzy vypukne,“ dodal Rhys.
„Ano, zmínil ses o tom ve svém dopise,“ odvětil Tarquin, 

který se posadil do čela stolu mezi Rhyse a Amren. Odvážné 
rozhodnutí, usednout mezi takové mocné bytosti. Šlo o projev 
domýšlivosti, nebo o přátelské gesto? Znovu sklouzl pohle-
dem ke mně a pak se obrátil k Rhysovi. „A víš, že proti Hy-
bernu budeme bojovat. Pod Horou jsme přišli o příliš mnoho 
dobrých lidí. Nestojím o to, abychom byli znovu zotročeni, ale 
pokud jsi mě přišel požádat, abychom bojovali v další válce, 
Rhysande…“

„Tato možnost,“ přerušil ho hladce Rhys, „mě ani nena-
padla.“

Nejspíš se mi na tváři mihl náznak zmatku, protože mi 
Cres seida důvěrným hlasem vysvětlila: „Vladaři se vypravili do 
války z daleko menších důvodů. Nikoho by nepřekvapilo, kdy-
by to udělali kvůli tak neobyčejné ženě.“

Nejspíš proto souhlasili s Rhysovou návštěvou bez ohledu 
na to, jestli mu dlužili službu, nebo ne. Chtěli nás odhadnout.

Pro případ – pro případ, že by se Tamlin vypravil do války, 
aby mě získal zpět. Ne. Ne, to nebylo možné.

Napsala jsem mu a řekla mu, ať mě nechá na pokoji. A on 
nebyl tak bláhový, aby se pouštěl do války, kterou nemohl vy-
hrát. Ne když by nebojoval proti vznešeným vílám, ale proti illy-
rijským válečníkům vedeným Cassianem a Azrielem. Byla by to 
úplná jatka.

Odpověděla jsem tedy znuděným, bezvýrazným hlasem bez 
náznaku zájmu: „Nenech se unášet vzrušujícími představami, 
princezno. Vladař Jara nemá v úmyslu vést válku proti Noční-
mu dvoru.“

„Takže jsi v kontaktu s Tamlinem?“ zajímala se Cresseida se 
sladkým úsměvem.

Má následující slova byla tichá a neuspěchaná a krom toho 
jsem usoudila, že mi ani v nejmenším nebude vadit je okrást. 
„Některé věci jsou obecně známé, jiné ne. O mém vztahu s ním 
všichni dobře vědí, ovšem jeho současný stav není tvoje starost. 
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Tvoje, ani nikoho jiného. Já však Tamlina znám a vím, že mezi 
dvory nedojde k válce. Přinejmenším ne kvůli mně nebo mým 
rozhodnutím.“

„To je skutečně úleva,“ poznamenala Cresseida. Napila se 
bílého vína a roztrhla velké růžové, bílé a oranžové krabí klepe-
to. „Jsem ráda, že tu neskrýváme unesenou nevěstu a že ji ne-
musíme vracet jejímu pánovi, jak požaduje zákon. Což by každý, 
kdo má rozum, udělal, pokud nestojí o potíže.“

Amren jen napjatě vyčkávala.
„Odešla jsem z vlastní vůle,“ odvětila jsem. „A nemám žád-

ného pána.“
Cresseida pokrčila rameny. „Klidně si to mysli, paní, ale zá-

kon je zákon. Jsi… byla jsi jeho nevěstou. To, že odpřisáhneš 
věrnost jinému vladaři, na tom nic nemění. Je tedy jen dobře, že 
respektuje tvá rozhodnutí. V opačném případě by postačilo, aby 
Tarquinovi poslal zprávu, v níž by žádal tvé navrácení, a museli 
bychom mu vyhovět. Nebo se sami vystavit hrozbě války.“

Rhysand si povzdechl. „Ty jsi vždycky okouzlující společni-
ce, Cresseido.“

„Měj se na pozoru, vladaři. Má sestra má totiž pravdu,“ řekl 
Varian.

Tarquin položil ruku na světlý stůl. „Rhysand je naším hos-
tem, jeho dvořané jsou našimi hosty a my se k nim budeme cho-
vat náležitým způsobem. Budeme se k nim chovat jako k lidem, 
kteří nám zachránili kůži, když by stačilo, aby řekli jediné slovo, 
a všichni bychom přišli o hlavu, Cresseido.“

Tarquin upíral na mě a na Rhysanda, který se tvářil skvostně 
nezaujatě, zahloubaný pohled. Vladař Léta zavrtěl hlavou a řekl 
Rhysovi: „My dva toho spolu musíme ještě hodně probrat. Dnes 
večer na vaši počest na své výletní bárce v zátoce pořádám večí-
rek. Potom se můžete podle své chuti procházet městem. Mu-
síte princezně odpustit, že se snaží chránit svůj lid. Práce na ob-
nově našeho kraje jsou dlouhé a náročné. Nepřáli bychom si to 
opakovat.“

V Cresseidiných očích se objevil chmurný, ztrápený výraz.
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„Cresseida pro náš lid přinesla mnoho obětí,“ vysvětlil mi 
Tarquin ohleduplně. „Neber si její obezřetnost osobně.“

„Všichni jsme přinesli oběti,“ ozval se Rhysand a jeho chlad-
ná znuděnost se změnila v cosi ostrého jako břitva. „A nyní sedíš 
u stolu se svou rodinou díky těm, které učinila Feyre. Proto mi 
odpusť, Tarquine, když princezně řeknu, že pokud pošle zprá-
vu Tamlinovi nebo pokud se někteří z tvých lidí pokusí Feyre 
k němu odvést, zaplatí za to životem.“

V tu chvíli ustal dokonce i mořský vánek.
„Nevyhrožuj mi v mém vlastním domě, Rhysande,“ řekl Tar-

quin. „Můj vděk má jisté meze.“
„To není výhrůžka,“ ujistil ho Rhys a krabí klepeta na jeho 

talíři praskla pod tlakem neviditelných rukou, „ale slib.“
Všichni se na mě podívali a čekali na mou odpověď.
Zvedla jsem tedy sklenku vína, podívala se každému z nich 

do očí, přičemž jsem nejdéle spočinula pohledem na Tarquino-
vi, a poznamenala jsem: „Žádný div, že nesmrtelnost nikdy ne-
začne nudit.“

Tarquin se krátce zasmál a já se nemohla zbavit dojmu, že 
v tom vydechnutí zazněla i hluboká úleva.

Skrz skryté pouto v duši jsem z Rhysandovy strany ucítila 
pochvalný záchvěv.
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Dostali jsme komnaty se vzájemně propojenými pokoji, v  je-
jichž středu se nacházela velká, bohatě zařízená místnost s vy-
hlídkou na moře a město. Má ložnice byla vyzdobena v barvách 
mořské pěny a v nejněžnějších odstínech s příměsí zlaté – jako 
pozlacená mušle na prádelníku ze světlého dřeva. Zrovna když 
jsem ji položila zpátky, cvakla za mnou klika bílých dveří a do-
vnitř vklouzl Rhys.

Jakmile dveře zavřel, opřel se o ně. Rozvázaný vršek černé 
haleny odhaloval horní část vytetovaných spirál, které se mu 
táhly přes hrudník.

„Uvědomil jsem si, že je tu malý problém. Tarquin se mi 
zamlouvá,“ pronesl namísto pozdravu. „Zamlouvá se mi do-
konce i Cresseida. Bez Variana bych se obešel. I  když bych 
se vsadil, že by si po pár týdnech s Cassianem a Azrielem šli 
hezky na ruku a já bych ho musel nechat na pokoji, nebo če-
lit jejich hněvu.“

„A dál?“ Zaujala jsem místo u prádelníku, kde už na mě če-
kalo oblečení, které jsem si nesbalila na cestu, ale očividně po-
cházelo z Nočního dvora.

Prostor pokoje – velká postel, okna a sluneční světlo – jen 
zdůrazňoval naše mlčení.

„Takže,“ odpověděl Rhys, „potřebuji, abys našla způsob, jak 
udělat to, co musíš, aniž bychom si je znepřátelili.“

„Chceš říct, že se nemám nechat chytit.“
Přikývl a dodal: „Líbí se ti, že z tebe Tarquin nemůže  spustit 
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oči? Nevím, jestli je to proto, že tě chce, nebo proto, že ví, že máš 
jeho moc, a chce zjistit jak velkou část.“

„Co když je za tím obojí?“
„To je samozřejmě možné, ovšem zahrávat si s roztouženým 

vladařem je nebezpečná hra.“
„Nejdřív mi předhazuješ Cassiana a teď Tarquina? Nemůžeš 

si najít jiný způsob, jak mě rozčilovat?“
Rhys přišel blíž a já se připravila na závan jeho vůně a tep-

la, na sílu jeho moci. Chytil se oběma rukama prádelníku, tak-
že mi z obou stran znemožňoval únik. Já se však před ním ne-
hodlala krčit.

„Máš tu jediný úkol, Feyre. Jediný úkol, o kterém se nikdo 
nesmí dozvědět. Udělej cokoli, abys ho splnila. Musíš ale získat 
Knihu a nikdo tě nesmí chytit.“

Nebyla jsem neschopná hlupačka. Uvědomovala jsem si, že 
to je nebezpečné. A ten jeho tón a pohled, kterým mě pořád čas-
toval „Cokoli?“

Zvedl obočí a já vydechla: „Co bys udělal, kdybych se s ním 
vyspala?“

Zorničky se mu roztáhly a jeho pohled sklouzl k mým ús-
tům. Dřevěný prádelník zavrzal pod jeho rukama. „Říkáš otřes-
né věci.“

Vyčkávala jsem a srdce mi poplašeně tlouklo.
Znovu mi pohlédl do očí. „Samozřejmě si můžeš dělat, co 

se ti zachce a s kým se ti zachce. Takže jestli si to s ním chceš 
rozdat, posluž si.“

„Třeba to udělám.“ I když jakási část mé duše by nejraději 
odsekla: Lháři.

„Dobrá.“ Jeho dech mě pohladil po rtech.
„Dobrá,“ řekla jsem a přitom jsem si uvědomovala každičký 

palec, který nás dělil. Ta vzdálenost se čím dál víc zmenšovala 
a výzva v našich pohledech se stupňovala s každou uplynulou 
vteřinou.

„Ne že naši výpravu ohrozíš,“ varoval mě tiše a oči mu plá-
ly jako hvězdy.
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„Vím, co by nás to stálo.“ Jeho nezřízená moc mě zahalovala 
a prudce mě probouzela k životu.

Sůl, moře a vánek mě vábily a zpívaly mi.
Rhys jako by je taky zaslechl. Kývl ke svíci na prádelníku. 

„Zapal ji.“
Napadlo mě, že se s ním začnu hádat, ale pak jsem se podí-

vala na svíčku a přivolala jsem oheň. Přivolala jsem ten spalující 
vztek, který ve mně Rhysand dokázal vyvolat…

Vtom svíci z prádelníku smetla divoká vlna vody, jako kdyby 
na ni někdo vychrstl celé vědro.

Oněměle jsem zírala na vodu, která z mokrého prádelníku 
skapávala na mramorovou podlahu. Byl to jediný zvuk v celé 
místnosti.

Rhys se s rukama stále položenýma vedle mých boků tiše za-
smál. „To se nikdy neřídíš ničími rozkazy?“

Jenomže ať to mělo znamenat cokoli, tak když jsem byla 
tady, blízko Tarquina a jeho moci, cítila jsem, jak mi voda odpo-
vídá. Cítila jsem, jak pokrývá podlahu, a vnímala jsem, jak moře 
v zátoce pění. Na jazyku jsem měla sůl nesenou vánkem. Přitom 
jsem Rhysovi stále oplácela pohled.

Neměla jsem žádného pána, ale mohla bych být paní všeho, 
kdybych si to přála. Kdybych se odvážila.

Voda se zvedla z podlahy jako podivný déšť, když jsem ji při-
měla, aby na sebe vzala podobu těch hvězd, které Rhys vykouzlil 
ve své pokrývce utkané z temnoty. Přiměla jsem kapky, aby se od 
sebe oddělily a zůstaly viset kolem nás, odrážely světlo a třpytily 
se jako krystaly na lustru.

Rhys ode mě odtrhl pohled a zamyšleně si je prohlédl. „Do-
poručuji ti,“ zamumlal, „abys ten malý trik Tarquinovi nepřed-
váděla v ložnici.“

Všechny kapky do jediné jsem vladaři vmetla do obličeje.
Příliš rychle a hbitě na to, aby se stihl krýt. Pár z nich mě po-

cákalo, když se od něj odrazily.
Teď jsme byli mokří oba a Rhys na mě maličko nevěřícně 

hleděl a pak se usmál. „Dobrá práce,“ poznamenal a konečně se 
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odstrčil od prádelníku. Nezdržoval se tím, že by si utřel vodu, 
která se mu leskla na kůži. „Cvič se v tom dál.“

Já se však zeptala: „Vydá se do války? Kvůli mně?“
Věděl, koho mám na mysli. Vášnivý nepokoj, který měl před 

chvílí v tváři, se změnil v smrtící klid. „To netuším.“
„Já… vrátila bych se, Rhysande. Pokud by k tomu mělo do-

jít. Raději bych se vrátila, než abyste kvůli mně museli bojovat.“
Zastrčil dosud mokrou ruku do kapsy. „Chtěla by ses vrátit? 

Přimělo by tě to, že by kvůli tobě vypukla válka, abys ho zno-
vu milovala? Bylo by to správné velkolepé gesto, kterým by si 
tě získal?“

Jen s obtíží jsem polkla. „Jsem k smrti unavená. Nechci vidět, 
jak umírá někdo další, aspoň ne kvůli mně.“

„To ovšem není odpověď na mou otázku.“
„Ne. Nechtěla bych se vrátit. Ale udělala bych to. Bolestí 

a zabíjením by si mě nezískal.“
Rhys se na mě chvíli díval s výrazem, ze kterého jsem ne-

dokázala nic vyčíst, a pak vykročil ke dveřím. Zastavil se s prs-
ty na klice ve tvaru schránky ježovky. „Uvěznil tě, protože vě-
děl… ten parchant věděl, jaký jsi poklad. Že máš větší cenu než 
půda, zlato nebo šperky. Věděl to a chtěl si tě ponechat pouze 
pro sebe.“

Ta slova mě hluboce zasáhla, přestože utěšila jakýsi zraněný 
kus mé duše. „On mě miloval. A stále mě miluje, Rhysande.“

„Nejde o to, jestli tě miluje, ale o to jak moc. Miluje tě příliš. 
Láska může být jed.“

S těmi slovy odešel.

Zátoka byla poklidné místo – její pán a vládce ji možná k po-
klidu přiměl –, takže se výletní bárka po celý čas, co jsme na ní 
večeřeli a pili, skoro nepohupovala.

Obrovská loď byla vyrobená z nejvzácnějšího dřeva a zlata 
a bohatě vystačila pro dobrých sto hostů, kteří se snažili nesle-
dovat každý můj, Rhysův a Amrenin pohyb.
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Hlavní paluba byla zaplněná nízkými stolky a  lenoškami, 
kde mohli hosté jíst a odpočívat, a na horní palubě byl pod pří-
střeškem vykládaným perletí připravený dlouhý stůl. Tarquin 
byl ztělesněním léta ve svém tyrkysovém oděvu zdobeném zla-
tem, jehož knoflíky byly posázené smaragdy, a  stejné draho-
kamy byly zasazené i v  jeho prstenech. Na vlasech v odstínu 
mořské pěny měl posazenou korunu z bílého zlata se safíry vy-
vedenou do podoby vysokých vln. Bylo to tak nádherné dílo, že 
jsem se často přistihla, jak se na ni okouzleně dívám.

Stejně jako teď, když se otočil k místu, kde jsem seděla, 
a  všiml si mého upřeného pohledu.

„Jeden by si myslel, že naši zruční klenotníci dokážou vyro-
bit o něco pohodlnější korunu. Tato hrozně tlačí.“

Pokoušel se přátelsky zapříst hovor potom, co jsem první 
hodinu plavby jen mlčela místo toho, abych obdivovala ostrov-
ní město, moře a pevninu a vrhala k nim síť vědomí, slepé moci, 
abych zjistila, jestli se do ní něco chytí. Jestli tam někde dříme 
Kniha.

Na mou neslyšnou výzvu ovšem nic neodpovídalo, usoudila 
jsem tedy, že je vhodná příležitost položit mu otázku: „Jak jsi ji 
dokázal zachránit před jejími spáry?“

Vyslovit tady mezi všemi těmi šťastnými, slavícími lidmi 
Amaranthino jméno by bylo jako přivolat dešťový mrak.

Rhys usazený po jeho levici byl zabraný do rozhovoru s Cres-
seidou a podle všeho se na mě ani nepodíval. Vlastně mi řekl 
sotva půl slova a ani si nevšiml mých šatů.

To bylo neobvyklé, protože dokonce i mě samotnou potěšilo, 
jak mi to sluší, a znovu jsem si šaty sama vybrala. Vlasy jsem po-
nechala rozpuštěné a odhrnula jsem si je z tváře pomocí čelen-
ky z pleteného růžového zlata. Pro slavnost jsem zvolila šifono-
vé šaty bez rukávů v odstínu večerních červánků, které mi byly 
těsné kolem hrudi a pasu a téměř jako by z oka vypadly pur-
purovým šatům, které jsem na sobě měla ráno. Působily žensky, 
něžně a půvabně. Tyhle věci už jsem dlouhou, předlouhou dobu 
necítila. Nestála jsem o ně.
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Ovšem zde mě tyhle vlastnosti neodsoudí k doživotnímu 
připravování večírků. Zde jsem mohla být něžná a půvabná v za-
padajícím slunci a ráno se probudit a vklouznout do illyrijského 
bojového oděvu z kůže.

Tarquin odvětil: „Když náš kraj padl, podařilo se nám po-
tají odvézt většinu našich pokladů. Nostrus – můj předchůd-
ce – byl můj bratranec. Tehdy jsem sloužil jako vládce v jiném 
městě, takže jsem uprostřed noci dostal rozkaz ukrýt poklad co 
nejrychleji.“

Amarantha zabila Nostruse, když proti ní povstal, a ze zášti 
nechala popravit celou jeho rodinu. Tarquin musel být jedním 
z mála jejích přeživších členů, když převzal vládu nad dvorem.

„Nevěděla jsem, že si Letní dvůr tolik cenil pokladů,“ řek-
la jsem.

Tarquin se tlumeně zasmál. „Naši první vladaři si jich sku-
tečně cenili. My teď poklady uchováváme spíše z úcty k tradici.“

Nenápadně, opatrně jsem se zeptala: „Takže si ceníte zlata 
a šperků?“

„Mimo jiné.“
Upila jsem vína, abych získala čas. Potřebovala jsem vymy-

slet způsob, jak ho vyzpovídat, aniž bych vzbudila podezření. 
I když možná by bylo lepší jít rovnou k věci. „Můžou si vaši 
sbírku prohlédnout i cizinci? Můj otec byl obchodníkem. Vět-
šinu dětství jsem prožila v jeho pracovně, kde jsem mu pomá-
hala se zbožím. Bylo by zajímavé porovnat bohatství smrtelníků 
s poklady vytvořenými rukama víl.“

Rhys neustával v rozhovoru s Cresseidou a já prostřednic-
tvím pouta mezi námi neucítila náznak souhlasu nebo pobavení.

Tarquin naklonil hlavu na stranu a drahokamy v jeho koruně 
se zaleskly. „Samozřejmě. Co zítra po obědě?“

Nebyl včerejší a možná si uvědomoval, že si s ním pohrávám, 
ale jeho nabídka zněla upřímně. S pousmáním jsem přikývla. 
Ohlédla jsem se na dav lidí procházejících se dole po palubě 
a na vodu ozářenou lucernami, ačkoli jsem na sobě stále cítila 
Tarquinův pohled.
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„Jaké to tam je?“ zeptal se. „Ve světě smrtelníků.“
Prohrábla jsem vidličkou jahodový salát na talíři. „Poznala 

jsem jen jeho malou část. Mého otce nazývali Kupecký princ, 
jenže já byla příliš mladá na to, aby mě brával na cesty do jiných 
částí světa smrtelníků. Když mi bylo jedenáct, přišel o všechen 
náš majetek, když se mu nevrátily lodě, které vyslal do Bharatu. 
Dalších osm let jsme žili v chudobě v zapadlé vesnici poblíž zdi. 
Takže nemůžu mluvit za celý smrtelnický svět, když říkám, že to, 
co jsem z něj viděla, bylo… drsné. Kruté. Tady, jak se zdá, nejsou 
rozdíly mezi společenskými vrstvami tolik patrné. Zato tam je 
všechno určováno penězi. Buď je máš a s nikým se o ně nedělíš, 
nebo ti hrozí smrt hladem a musíš bojovat o přežití. Otec získal 
bohatství zpět, když jsem odešla do Prythianu.“ Srdce se mi sevře-
lo a v břiše mě zamrazilo. „A lidé, kteří nás bez sebemenších výči-
tek nechali umírat hlady, se opět stali našimi přáteli. Raději bych 
čelila všem stvořením Prythianu než zrůdám na druhé straně zdi. 
Bez magie a moci se peníze staly jedinou věcí, na které záleží.“

Tarquin semkl rty, ale nespouštěl ze mě zahloubaný pohled. 
„Ušetřila bys je, kdyby přišla válka?“

To byla nanejvýš nebezpečná a významná otázka. Nechtěla 
jsem mu prozradit, co jsme dělali za zdí, aspoň dokud Rhys ne-
naznačí, že bychom to měli udělat.

„Mé sestry žijí s otcem v jeho sídle. Za ně bych bojovala, ale 
pokud jde o ty patolízaly a nadutce… nevadilo by mi vidět, jak 
se jejich řád boří.“ Třeba rodina Elainina snoubence podněcu-
jící nenávist.

Tarquin odvětil velmi tichým hlasem: „Někteří obyvatelé 
Prythianu smýšlejí stejně o dvorech vladařů.“

„Cože? Chtěli by se vladařů zbavit?“
„Možná. I když povětšinou chtějí zrušit vrozená privilegia, 

která mají vznešené víly oproti nižším vílám. Už samotné ty ná-
zvy naznačují jistou nespravedlnost. Třeba se náš svět podobá 
říši lidí víc, než si uvědomuješ, a není tak tajuplný, jak se možná 
zdá. Na některých dvorech mají i nejnižší sluhové z rodu vzne-
šených víl více práv než nejbohatší nižší víly.“
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Uvědomila jsem si, že nejsme jedinými lidmi na bárce a u to-
hoto stolu. Že jsme obklopení vznešenými vílami, které mají 
smysly ostré jako zvířata. „Souhlasíš s nimi, že by se to mělo 
změnit?“

„Jsem mladý vladař,“ odpověděl. „Je mi teprve osmdesát 
let.“ Takže mu bylo třicet, když Amarantha ovládla  Prythian. 
„Ostatní mě možná nazvou nezkušeným nebo bláhovým, ale vi-
děl jsem ty krutosti na vlastní oči a znám mnoho dobrých niž-
ších víl, které trpěly jen proto, že se, co se moci týče, narodily 
na špatné straně. Dokonce i v mých vlastních sídlech mě pou-
ta tradice nutí uplatňovat zákony mých předků: Nižší víly ne-
smějí být při práci vidět ani slyšet. Rád bych jednoho dne viděl 
Prythian, v němž má jejich hlas význam – jak v mém domě, tak 
v okolním světě.“

Pátrala jsem v jeho tváři po náznaku lsti nebo manipulace. 
Žádný jsem nenašla.

Měla jsem ho okrást, musela jsem. Ovšem co kdybych ho 
místo toho o Knihu požádala? Dal by mi ji, nebo ho tradice jeho 
předků příliš svazovaly?

„Co znamená tento tvůj pohled?“ vyzval mě Tarquin a opřel 
se svalnatými pažemi o zlatý ubrus.

Na rovinu jsem mu odpověděla: „Myslím, že by bylo velmi 
lehké si tě zamilovat. A pro mě by bylo ještě snazší nazývat tě 
přítelem.“

Usmál se na mě široce a bez ostychu. „Neměl bych námitky 
ani proti jednomu.“

Snadné, bylo by velice snadné zamilovat se do laskavého, sta-
rostlivého muže.

Ohlédla jsem se však na Cresseidu, která nyní Rhysandovi 
skoro seděla na klíně, a Rhysand se usmíval jako kočka, když 
jí prstem kroužil po hřbetu ruky, zatímco ona se kousla do rtu 
a celá zářila. Otočila jsem se k Tarquinovi s obočím pozvednu-
tým v nevyslovené otázce.

Protáhl obličej a potřásl hlavou.
Doufala jsem, že půjdou do její ložnice.
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Protože kdybych měla poslouchat, jak se s ní Rhys miluje… 
Nedovolila jsem si tu myšlenku dokončit.

Tarquin zamyšleně poznamenal: „Už je to hodně let, co jsem 
ji viděl tak šťastnou.“

Tváře mi zaplály hanbou. Hanbou nad čím? Nad tím, že 
jsem ji chtěla bez důvodu zaškrtit? Rhysand si ze mě tropil 
šprýmy a dráždil mě. Nikdy mě nesvedl těmi dlouhými upřený-
mi pohledy a pousmáními plnými čiré illyrijské arogance.

Usoudila jsem, že ten dar už jsem jednou dostala – a vyčer-
pala ho, bojovala pro něj a rozbila ho. Musela jsem uznat, že 
přesto, co Rhysand obětoval a udělal… Zasluhoval si ho stejně 
jako Cresseida.

I když… i když na okamžik jsem po tom daru zatoužila.
Chtěla jsem to prožít znovu.
A připadala jsem si opuštěná.
Uvědomila jsem si, že jsem byla opuštěná nesmírně dlou-

hý čas.
Rhys se naklonil, aby si poslechl cosi, co mu Cresseida říkala, 

a její rty se dotkly jeho ucha a jejich prsty se propletly.
Nezasáhl mě zármutek, zoufalství nebo hrůza, ale neštěstí. 

Tak ostrý, bezútěšný pocit neštěstí, že jsem se zvedla na nohy.
Rhys ke mně sklouzl pohledem, jako by si konečně vzpo-

mněl, že existuju, a  z  jeho výrazu jsem nedokázala nic vy-
číst – žádný náznak toho, že skrz naše pouto zachytil cokoli 
z mých emocí. Bylo mi jedno, jestli mám pozvednutý duchov-
ní štít. Jestli jsou mé myšlenky otevřené dokořán a on v nich 
čte jako v knize. Jemu to očividně bylo taky lhostejné. Tiše se 
zasmál tomu, co mu Cresseida zrovna říkala, a přisunul se k ní 
o trochu blíž.

Tarquin vstal a přitom si měřil mě i Rhyse.
Byla jsem nešťastná – nejen zlomená, ale i nešťastná.
Je to pocit, došlo mi. Je to pocit, ne nekonečná prázdnota 

nebo děs, který mě nutí bojovat o přežití.
„Potřebuji trochu čerstvého vzduchu,“ řekla jsem, ačkoli 

jsme seděli na otevřené palubě. Ale všechna ta zlatá světla, lidé 
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 kolem stolu… Potřebovala jsem na lodi najít místo, kde bych 
byla sama, aspoň na chvíli. Mé poslání mohlo počkat.

„Chceš, abych tě doprovodil?“
Podívala jsem se na vladaře Léta. Nelhala jsem. Bylo by 

snadné se do muže jako on zamilovat. Nebyla jsem si však jistá, 
jestli by Tarquin i přes utrpení, které poznal pod Horou, doká-
zal pochopit temnotu, jež ve mně možná zůstane navěky. Ne-
šlo jen o jizvy po Amaranthě, ale také o následky let prožitých 
v hladu a zoufalství.

Vždycky možná budu poněkud krutá nebo nepokojná. Mož-
ná toužím po klidu, ale v žádném případě po pohodlné kleci.

„Ne, děkuji,“ odvětila jsem a zamířila k širokým schodům 
vedoucím na záď lodi, která byla jasně osvětlená, ovšem oproti 
hlavní palubě na přídi poklidnější. Když jsem odcházela, Rhys 
jedenkrát nepohlédl mým směrem a já byla jen ráda.

Když jsem byla v půli schodů, povšimla jsem si Amren a Va-
riana, kteří stáli u sousedních sloupků, oba popíjeli víno a shod-
ně jeden druhého přehlíželi, i když s nikým jiným nemluvili.

Třeba to byl další důvod, proč se sem vydala: Aby odvedla 
pozornost Tarquinova hlídacího psa.

Sestoupila jsem na hlavní palubu, našla si místo u dřevěné-
ho zábradlí, které bylo skryté ve stínu víc než ostatní, a opřela 
se o něj. Bárku poháněla magie – žádná vesla ani plachty neby-
ly zapotřebí. Pluli jsme zátokou tiše a hladce a moře za námi se 
sotva zavlnilo.

Až když loď zakotvila v přístavišti ostrovního města, uvědo-
mila jsem si, že jsem na něj čekala a že jsem celou poslední ho-
dinu plavby strávila o samotě.

Když jsem vyšla na břeh se zbytkem hostů, Amren, Varian 
a Tarquin na mě čekali v přístavu a všichni působili poněkud 
strnule.

Po Rhysandovi a Cresseidě jako by se slehla zem.
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Zpoza zavřených dveří Rhysandovy ložnice se naštěstí neozý-
valy žádné zvuky a nic jsem nezaslechla ani během noci, když 
jsem se s trhnutím probudila z noční můry, v níž mě opékali na 
rožni, a nedokázala jsem si vybavit, kde jsem.

Na moři za otevřenými okny tančily měsíční paprsky a pa-
novalo tu hluboké ticho – takové ticho.

Zbraň. Byla jsem zbraní a měla jsem najít tu knihu, zabránit 
králi zbořit zeď, zhatit mu jeho plány stran Juriana a války, jež 
by mohla zničit můj svět. Jež by mohla zničit tohle místo a vla-
daře, který by snad mohl zvrátit stávající řád.

Na okamžik se mi zastesklo po Velarisu, jeho světlech, hud-
bě a Duze. Chybělo mi útulné teplo Rhysandova domu, které 
by mě přivítalo po procházce studeným zimním dnem, chyběl 
mi pocit, že jsem součástí jejich skupinky.

Třeba to, že mě Rhys halil do svých křídel a psal mi vzkazy, 
byl jeho způsob, jak zajistit, aby se jeho zbraň neporouchala tak, 
že by už nešla opravit.

To bylo v pořádku. Dokázala jsem se s tím sžít. Nic jsme si 
nedlužili, kromě slibů, že budeme spolupracovat a bojovat po 
svém boku.

Stále mohl být mým přítelem. Společníkem. Ať už mezi 
námi byl jakýkoli vztah. To, že si vzal do postele jinou ženu, na 
věci nic neměnilo.

Jen pro mě byla jistou útěchou představa, že mohl být stejně 
osamělý jako já, byť třeba jen na chvíli.
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Neměla jsem odvahu vyjít na snídani z pokoje, abych zjistila, 
jestli se Rhys vrátil.

A s kým přijde na snídani.
Jak jsem tak ležela v posteli, namlouvala jsem si, že až do 

oběda, kdy mě čeká schůzka s Tarquinem, stejně nemám nic 
jiného na práci. Proto jsem zůstala na lůžku, dokud do ložnice 
nevešli sluhové, kteří se omluvili za vyrušení a obrátili se k od-
chodu. Já je ale zastavila s tím, že se půjdu vykoupat, a oni me-
zitím uklidí pokoj. Byli zdvořilí – i když nervózní – a pouze při-
kývli, když jsem se vydala do koupelny.

Při koupání jsem si dávala na čas. Za zavřenými dveřmi jsem 
vyvolala zrnko Tarquinovy moci. Nejdřív jsem s její pomocí při-
měla vodu vystoupit z vany a pak jsem z ní vytvářela malá zví-
řata a nejrůznější bytosti.

Víc jsem se vlastní přeměně přiblížit nehodlala. Úvahy nad 
tím, jak bych si mohla přičarovat zvířecí rysy, mě jen znepoko-
jovaly a znechucovaly. Dokázala jsem to přehlížet. Ještě něja-
kou dobu jistě zvládnu přehlížet to občasné škrábnutí drápů 
v mé krvi.

Když jsem po místnosti nechala poletovat vodní motýly, do-
šlo mi, že jsem ve vaně byla tak dlouho, až voda vychladla.

Nuala, která nějak dokázala vycítit, kdy jsem hotová, stejně 
jako předchozí noc prošla zdmi ze své skrýše v paláci a oblék-
la mě. Prozradila mi, že si Cerridwen vytáhla krátkou větvičku 
a musela obsluhovat Amren. Opět jsem neměla dost kuráže na 
to, abych se jí zeptala na Rhyse.

Nuala pro mě vybrala nefritový oděv zvýrazněný růžovým 
zlatem. Nakadeřila mi vlasy a pak je spletla do hustého volného 
copu, v němž se třpytily perly. Pokud věděla, proč tu jsem a co 
mám udělat, nezmínila se o tom slovem. Věnovala ovšem znač-
nou pozornost mé tváři. Rty mi zvýraznila růžovou v malino-
vém odstínu a na tváře mi nanesla nenápadnou vrstvu zdravíčka. 
Vypadala bych nevinně a kouzelně nebýt mých šedomodrých 
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očí, v nichž byl prázdnější výraz než včera v noci, když jsem se 
obdivovala v zrcadle.

Už jsem se v paláci vyznala dost na to, abych našla místo, 
které Tarquin určil pro naše setkání, než jsme si popřáli dob-
rou noc. Hlavní chodba se nacházela v poschodí uprostřed bu-
dovy, a byla tak dokonalým místem pro setkávání těch, kdo žili 
ve věžích, s těmi, kteří nevidění a neslyšení pracovali v dolních 
patrech.

Na tomto podlaží se nacházely nejrůznější poradní komnaty, 
taneční sály, jídelny a veškeré další místnosti potřebné pro hos-
ty, společenské události a shromáždění. Přístup do obytné čás-
ti paláce, odkud jsem přišla, střežili na každém schodišti čtyři 
vojáci – a teď mě celá čtveřice pozorovala, zatímco jsem opřená 
o sloup z mušlí čekala na jejich vladaře. Napadlo mě, jestli vycí-
til, že jsem si ve vaně pohrávala s jeho mocí. Že ten zlomek jeho 
já, jehož se vzdal, byl nyní tady a poslouchal mě.

Když odbila druhá, Tarquin vyšel z jedné z místností v do-
provodu mých vlastních společníků.

Rhysand po mně přelétl pohledem a všiml si šatů, které byly 
očividně zvoleny na počest mého hostitele a jeho lidu. Neunik-
lo mu, jak před ním uhýbám očima a před Cresseidou zrovna 
tak, dívám se jen na Tarquina a Amren vedle něj – Varian nyní 
kráčel k vojákům u schodů – a oběma jsem věnovala nevýrazný, 
sevřený úsměv.

„Dnes jsi skutečně okouzlující,“ pronesl Tarquin a krátce sklo-
nil hlavu.

Zdálo se, že Nuala je nesmírně nadaný zvěd. Tarquino-
vu cínově šedou halenu zdůrazňoval stejný nefritový odstín 
jako moje šaty. Jako bychom k sobě patřili. Se svými hnědo-
zlatými vlasy a bledou kůží jsem byla skoro jeho obráceným 
obrazem.

Vycítila jsem, jak mě Rhys odhaduje.
Rázně jsem myšlenky na něj zapudila. Třeba na něj později 

poštvu vodního psa, ať ho kousne do zadnice.
„Doufám, že neruším,“ řekla jsem Amren.
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Ta pokrčila štíhlými rameny. Pro dnešek byla oblečená v šedé, 
jež odstínem připomínala kámen. „Právě jsme se dostávali ke 
konci poněkud vzrušené debaty o armádách a o tom, kdo po-
vede naše sjednocená vojska. Věděla jsi,“ dodala, „že Tarquin 
s Varianem veleli Nostrusově flotile, než se stali velkými, moc-
nými pány?“

Varian několik stop od nás ztuhl, avšak neotočil se.
Podívala jsem se Tarquinovi do očí. „Nezmínil ses o tom, že 

jsi byl námořník.“ Vyžadovalo úsilí, aby to vyznělo zaujatě, jako 
by mě vůbec nic netrápilo.

Tarquin si promnul krk. „Chtěl jsem ti to říct při naší pro-
hlídce.“ Nabídl mi rámě. „Vyrazíme?“

K Rhysandovi jsem neprohodila slovo, ani jediné slovo a ne-
hodlala jsem na tom nic měnit, když jsem provlékla svou ruku 
Tarquinovou a prohodila jsem k nikomu určitému: „Na shleda-
nou později.“

Přes můj duchovní štít cosi přelétlo, burácení čehosi temné-
ho a mocného.

Možná varování, ať se mám na pozoru.
Ačkoli mi to hrozně připomínalo ten temný mihotavý pocit, 

který mě pronásledoval – natolik, že jsem přistoupila o kousek 
blíž k Tarquinovi a pak jsem vladaři Léta věnovala roztomilý, 
přihlouplý úsměv, kterým jsem už velice dlouho nikoho neob-
šťastnila.

Ten zákmit emoce zpoza druhé strany mého štítu pominul.
Výborně.

Tarquin mě zavedl do obrovské síně plné drahokamů a pokladů 
a já na ně mohla hodnou chvíli jen zírat. Tu chvíli jsem využila 
k tomu, abych se rozhlédla po policích, zda přitom nepocítím 
nějakou jiskru poznání – cokoli, co by působilo stejně jako muž 
po mém boku. Jako moc, kterou jsem přivolala ve vaně.

„A tohle je – tohle je jen jedna z vašich pokladnic?“ Ta míst-
nost byla vytesaná hluboko pod hradem a byla ukrytá za  těžkými 
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olověnými dveřmi, které se otevřely, jen když na ně Tarquin po-
ložil ruku. Já se neodvažovala přiblížit k zámku dost na to, abych 
zjistila, jestli by se otevřely i pod mým dotekem – pokud bych 
měla napodobit jeho gesto.

Liška v kurníku. To jsem teď byla.
Tarquin se krátce zasmál. „Moji předkové byli hamižní par-

chanti.“
Zavrtěla jsem hlavou a vykročila k policím zabudovaným ve 

stěně. Zdi byly z pevného kamene – nebylo jak se dostat dovnitř, 
pokud bych si neprovrtala cestu samotnou horou. Nebo mě sem 
někdo nepřenesl, ačkoli místnost nejspíš chránila kouzla po-
dobná těm v Rhysově domě a v Domě větru.

Schrány přetékaly šperky, perlami i neopracovanými draho-
kamy a v truhlicích byly hromady zlata vysoké tak, že část spad-
la na dlažbu. U jedné zdi držela stráž zdobná brnění; u další se 
o sebe opíraly šaty utkané z pavučin a hvězdného svitu. Viděla 
jsem meče a dýky všemožných druhů. Ovšem žádné knihy. Ani 
jedinou.

„Znáš minulost všech těch předmětů?“
„Jen některých,“ odpověděl Tarquin. „Neměl jsem dost času, 

abych se obeznámil se všemi.“
Dobře, třeba o Knize nevěděl a nebude mu chybět.
Otočila jsem se dokola. „Která věc je nejvzácnější?“
„Přemýšlíš, že bys ji uloupila?“
Dala jsem se do smíchu a div mi nezaskočilo. „Taková otázka 

by znamenala, že jsem mizerná zlodějka, ne?“
Prolhaná, pokrytecká ubožačka, tím jsem se tou otázkou 

stala.
Tarquin si mě zvídavě prohlížel. „Podle mě se na nejcennější 

věc, co tu je, právě dívám.“
Mé začervenání nebylo nijak hrané. „Jsi velmi laskavý.“
Něžně se umíval. Jako by ho jeho postavení ještě nepřipravi-

lo o soucit. Doufala jsem, že to tak zůstane.
„Popravdě řečeno nevím, který z těch předmětů má největší 

cenu. Všechny jsou důležitým dědictvím mého rodu.“
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Došla jsem k jedné z polic a obhlédla ji. Na sametovém pol-
štáři tu ležel rubínový náhrdelník – každý kámen byl veliký jako 
vejce červenky. Mohla by ho nosit jen naprosto úchvatná žena, 
jejíž krásu by drahokamy zdůrazňovaly, jinak by totiž hrozil pra-
vý opak.

Na další polici byl perlový náhrdelník. Opodál zase safírový.
A na další náhrdelník z černých diamantů.
Každý z  jeho černých kamenů byl záhadou – a odpovědí. 

A všechny dřímaly.
Tarquin se mi zastavil za zády a nahlédl mi přes rameno, 

aby zjistil, co mě tak zaujalo. Pak zvedl zrak k mé tváři. „Vez-
mi si ho.“

„Cože?“ vyjekla jsem a otočila se k němu.
Promnul si zátylek. „Jako poděkování. Za to, co jsi udělala 

pod Horou.“
Požádej ho o to nyní – požádej ho místo toho o Knihu.
Jenže to by vyžadovalo důvěru, a ačkoli byl laskavý, stále byl 

vladařem.
Zvedl schránku z police, zavřel víko a podal mi ji. „Byla jsi 

první, kdo se nesmál mé myšlence prolomení společenských 
rozdílů. Dokonce i Cresseida se hihňala, když jsem jí to řekl. 
Když nechceš ten náhrdelník přijmout za to, že jsi nás zachrá-
nila, tak si ho vezmi za to.“

„Je to dobrý nápad, Tarquine. To, že ho oceňuju, neznamená, 
že mě musíš odměňovat.“

Zavrtěl hlavou. „Prostě si ho vezmi.“
Urazila bych ho, kdybych odmítla, a tak jsem schránku se-

vřela v prstech.
„Bude ti slušet na Nočním dvoře,“ poznamenal Tarquin.
„Třeba zůstanu tady a pomůžu ti změnit svět.“
Protáhl koutek úst. „Hodilo by se mi mít na severu spo-

jence.“
Proto mě sem přivedl? Proto mi dal ten dar? Nedošlo mi, že 

jsme tady dole dočista sami, že se nacházím v podzemí, na mís-
tě, které by se dalo snadno neprodyšně uzavřít.
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„Z mé strany se nemáš čeho bát,“ ujistil mě a já se muse-
la ptát, jestli dokáže vycítit mé obavy. „A myslel jsem to vážně. 
Máš… jistý vliv na Rhysanda, o kterém je známo, že se s ním 
obtížně vyjednává. Bere si, co se mu zamane, se svými plány 
se nikomu nesvěřuje, dokud je nenaplní, a nikdy se za nic ne-
omlouvá. Buď jeho vyslankyní v lidském světě, buď však také 
naší. Viděla jsi mé město. Mám ještě tři taková. Amarantha je 
rozvrátila téměř ihned poté, co nás ovládla. Moji lidé nyní tou-
ží pouze po míru a bezpečí a po tom, aby se už nikdy nemuse-
li ve strachu ohlížet přes rameno. Ostatní vladaři mi o Rhysovi 
leccos řekli a varovali mě před ním. Přitom mě však pod Horou 
ušetřil. Brutius byl můj bratranec. Společně jsme v našich měs-
tech shromažďovali vojsko pro vpád pod Horu. Chytili ho, když 
se potají pokusil vyplížit z podzemí, aby se setkal s jeho členy. 
Rhys to viděl v jeho mysli. Vím, že ano. A přesto jí lhal do očí 
a postavil se jí, když mu přikázala, aby z Brutiuse udělal živého 
ducha. Možná to využil pro své vlastní záměry, jenže já vím, že 
šlo o čin milosrdenství. Ví, že jsem mladý a nezkušený, a ušet-
řil mě.“ Tarquin potřásl hlavou, především sám nad sebou. „Ně-
kdy mám dojem, že Rhysand… podle mě možná byl její děvkou 
proto, aby se nemohla naplno soustředit na nás.“

Nehodlala jsem mu prozradit nic z toho, co jsem věděla, ale 
měla jsem podezření, že to dokázal vyčíst z mých očí – žal, kte-
rý ve mně to pomyšlení vzbuzovalo.

„Chápu, že bych se na tebe měl dívat,“ pravil Tarquin, „jako 
na favoritku nebo zrůdu, které z tebe udělal. Já v tobě ale vidím 
laskavost a podle mě to o něm vypovídá víc než cokoli jiného. 
Myslím, že to dokazuje, že ty a on máte mnoho tajemství…“

„Přestaň,“ vyjekla jsem. „Prostě přestaň. Víš, že ti nemůžu 
nic prozradit a nemůžu ti nic slíbit. Rhysand je vladař a já jen 
sloužím na jeho dvoře.“

Tarquin upřel zrak na zem. „Odpusť, jestli jsem jednal opo-
vážlivě. Stále se učím, jak hrát hry vílích dvorů – k neštěstí mých 
rádců.“

„Doufám, že se hry vílích dvorů nikdy hrát nenaučíš.“
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Tarquin se mi zadíval do očí. Působil ostražitě, i když trochu 
chmurně. „Pak mi dovol další přímou otázku. Je pravda, že jsi 
Tamlina opustila, protože tě zamkl ve svém domě?“

Snažila jsem se nepřipouštět si tu vzpomínku – hrůzu a zdr-
cující bolest, s jakou mi pukalo srdce. Přesto jsem přikývla.

„A je pravda, že tě z toho vězení vysvobodil Noční dvůr?“
Znovu jsem přikývla.
Tarquin pokračoval: „Jarní dvůr s mou zemí sousedí na jihu. 

Naše vztahy jsou poněkud chatrné, ale nezmíním se jim o tom, 
že jsi tu byla, pokud se mě na to sami nezeptají.“

Byla jsem zlodějka, lhářka, pletichářka. Nezasloužila jsem si 
ho jako spojence.

Sklonila jsem však hlavu na znamení díků. „Chceš mi ukázat 
ještě nějaké pokladnice?“

„To na tebe zlato a drahé kameny neudělaly dostatečný do-
jem? Co na to tvé oko obchodnice?“

Poklepala jsem rukou na schránku. „No, dosáhla jsem svého. 
Teď by mě zajímalo, za kolik spojenectví s tebou stojí?“

Tarquin se zasmál a ten zvuk se odrazil od kamenů a pokla-
dů kolem nás. „Beztak jsem dnes odpoledne nechtěl jít na žád-
né schůze.“

„Tomu říkám bezhlavý a nespoutaný mladý vladař.“
Tarquin mi opět nabídl rámě a poplácal mě po ruce, když 

mě vedl ven z komnaty. „Mezi námi, myslím, že by bylo velmi 
snadné milovat i tebe, Feyre. A ještě snazší se s tebou spřátelit.“

Přiměla jsem se stydlivě odvrátit, když za námi zapečetil 
dveře a položil dlaň na místo nad klikou. Zachytila jsem cvak-
nutí zámků zapadajících na místo.

Zavedl mě do dalších prostor pod palácem, z nichž někte-
ré byly plné šperků, jiné zbraní, další oblečení z dávno zašlých 
časů. Ukázal mi jednu místnost plnou knih a mně poskočilo 
srdce v hrudi – až na to, že tam nic nebylo. Nic než kůže, prach 
a ticho. Žádný pramínek moci, která by mi připomněla muže 
vedle mě. Žádná stopa po knize, kterou jsem potřebovala.

Tarquin mě zavedl do poslední místnosti plné beden a hro-
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mad přikrytých plátnem, a jakmile jsem spatřila všechny ty ob-
razy čekající za otevřenými dveřmi, prohlásila jsem: „Myslím, že 
už jsem toho za jeden den viděla dost.“

Na nic se mě nevyptával. Jen opět zapečetil komnatu a do-
provodil mě nazpátek do rušných horních poschodí zalitých 
sluncem.

Musela tu být další místa, kde mohla být Kniha ukrytá. Po-
kud ovšem nebyla v jiném městě.

Musela jsem ji najít. Brzy. Rhys a Amren nemohli politické 
debaty protahovat donekonečna. Zanedlouho se budeme mu-
set vydat domů. Jen jsem se modlila, abych ji zvládla najít dost 
rychle a abych k sobě necítila ještě větší nenávist než teď.

Rhysand se mi rozvaloval na posteli, jako by mu patřila.
Stačil jediný pohled na ruce, které měl založené pod hlavou, 

a na dlouhé nohy visící přes okraj matrace a zaskřípala jsem 
zuby. „Co chceš?“ ucedila jsem a zabouchla jsem dveře dost sil-
ně na to, abych zdůraznila jedovatost svých slov.

„Předpokládám, že ti flirtování a chichotání u Tarquina moc 
neposloužilo.“

Hodila jsem schránku vedle něj na postel. „To posuď sám.“
Jeho úsměv povadl, když se posadil a zvedl víčko. „Toto není 

Kniha.“
„Ne, ale je to krásný dárek.“
„Feyre, pokud chceš, abych ti kupoval šperky, stačí jediné slo-

vo. Ovšem s ohledem na tvůj šatník jsem měl za to, že si uvědo-
muješ, že to všechno bylo koupeno pro tebe.“

To jsem nevěděla, nahlas jsem však odpověděla: „Tarquin je 
dobrý muž a dobrý vladař. Měl bys ho o tu zatracenou Knihu 
jednoduše požádat.“

Rhys víko rázně zaklapl. „Takže tě zahrnuje šperky a sladce 
ti šeptá do ouška a ty se teď cítíš provinile?“

„Touží po spojenectví s tebou – zoufale. Chce ti důvěřovat 
a spoléhat se na tebe.“
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„Cresseida má dojem, že její bratranec je značně ambiciózní, 
takže buď opatrná a nauč se z jeho slov vyčíst skrytý význam.“

„Vážně? A to ti řekla předtím, přitom nebo potom, co jsi s ní 
skončil v posteli?“

Rhys se zvolna, elegantně postavil. „Proto ses na mě ani ne-
podívala? Protože si myslíš, že jsem s ní šukal, abych od ní zís-
kal informace?“

„Informace nebo rozkoš, je mi to jedno.“
Obešel lůžko, jenže já před ním nehodlala ustoupit, i když se 

zastavil sotva dlaň ode mě. „Ty žárlíš, Feyre?“
„Jestli žárlím, tak ty žárlíš na Tarquina, který mi tak sladce 

šeptal.“
Rhysand vycenil zuby. „Myslíš, že mě nějak těší, že musím 

laškovat s osamělou ženou, abych z ní vymámil informace o je-
jím dvoře a vladaři? Podle tebe z toho mám dobrý pocit? Máš 
dojem, že si to užívám, a  ty tím pádem máš právo Tarquina 
okouzlovat úsměvy a krásnýma očima, abychom se zmocnili té 
Knihy a vydali se domů?“

„Včera večer se zdálo, že si to užíváš víc než dost.“
Z hrdla se mu vydalo tiché zlověstné zavrčení. „Neskončil 

jsem s ní v posteli. Sice o to stála, ale já ji ani nepolíbil. Vzal jsem 
ji do města. Popíjeli jsme spolu a ona mi vyprávěla o svém životě 
a starostech. Potom jsem ji doprovodil zpátky k její ložnici, kde 
jsem zůstal stát ve dveřích. U snídaně jsem na tebe čekal, jenže 
ty jsi ještě spala. Nebo ses mi vyhýbala, jak se zdá. Odpoledne 
jsem se pokoušel zachytit tvůj pohled, ovšem ty sis vedla mistr-
ně, pokud šlo o to mě naprosto přehlížet.“

„Tímhle jsem se ti dostala pod kůži? Že jsem tě přehlížela, 
nebo že jsem si Tarquina tak snadno pustila k tělu?“

„Dostala ses mi pod kůži,“ odpověděl Rhys a jeho dech byl 
najednou přerývaný, „už tím, že ses na něj usmála.“

Celý svět se rozplynul v mlze, když jsem si jeho slova pře-
brala. „Ty žárlíš.“

Zavrtěl hlavou, došel ke stolku u protější zdi a hodil do sebe 
sklenku jantarové tekutiny. Opřel se rukama o stolek a mocné 
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svaly na zádech se mu zachvěly pod košilí, jak se stín jeho kří-
del snažil nabrat tvar.

„Slyšel jsem, co jsi mu řekla,“ odvětil. „Že by se do něj podle 
tebe bylo snadné zamilovat. A myslela jsi to upřímně.“

„A dál?“ Nenapadalo mě, co víc mu říct.
„Žárlil jsem. Protože nejsem… takový. V ničích očích. Let-

ní dvůr byl vždy neutrální. To, že mají nějakou páteř, dokázali 
až během let pod Horou. Ušetřil jsem Tarquinův život, proto-
že jsem se doslechl, že chce odstranit rozdíly mezi vznešenými 
a nižšími vílami. Já se o to snažil roky. Neúspěšně, ale… Už jen 
proto jsem ho ušetřil. A Tarquin se svým neutrálním dvorem si 
nikdy nebude muset dělat starosti, že od něj někdo odejde, pro-
tože mu bude stále hrozit, že může přijít o život on sám nebo 
jeho děti. Takže ano, žárlil jsem na něj, protože to bude mít vždy 
jednoduché a nikdy nepozná, jaké to je hledět s přáním vzhůru 
na noční oblohu.“

Dvůr snů.
Lidé, kteří věděli, že jejich sen má svou cenu a tu stojí za to 

zaplatit. Levobočci, kteří se stali válečníky, illyrijský míšenec, 
netvor uvězněný ve spanilém těle, snílek narozený na Dvoře 
nočních můr… A lovkyně s uměleckou duší.

Snad proto, že to byla nejcitlivější věc, kterou mi kdy řekl, 
snad pro ten plamen v jeho očích jsem došla k místu, kde stál 
nad malým výřadem sklenic. Aniž bych se na něj podívala, ucho-
pila jsem karafu, z níž jsem si nalila jantarového nápoje, a pak 
jsem dolila jemu.

Zadívala jsem se mu však do očí, když jsem si s ním ťukla 
sklenkou, až to na pozadí vzdáleného dunění vln jasně, hlasitě 
zazvonilo. „Na lidi, kteří s přáním hledí vstříc hvězdám, Rhysi,“ 
řekla jsem.

Pozvedl sklenici a jeho pohled byl tak pronikavý, až jsem se 
ptala, jak to, že jsem se před Tarquinem vůbec červenala.

Rhys zazvonil svou sklenkou o mou. „Na hvězdy, které na-
slouchají, a na sny, které se plní.“
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Uplynuly dva dny a každá chvíle znamenala váhání mezi prav-
dou a lží. Rhys zařídil, aby mě nezvali na schůze, které s Am-
ren pořádali k odpoutání pozornosti našeho laskavého hostite-
le, což mi poskytlo čas pátrat ve městě po jakékoli stopě, která 
by vedla ke Knize.

Nesměla jsem dávat najevo přílišnou horlivost ani zaujetí. Ne-
mohla jsem vypadat zvědavě, když jsem se procházela ulicemi 
a doky, a stejně tak jsem nemohla klást lidem, které jsem potka-
la, příliš mnoho podezřelých otázek týkajících se adriatských po-
kladů a legend. I když jsem se budila za úsvitu, přiměla jsem se 
počkat do rozumné denní doby, než jsem se vypravila do města. 
Také jsem si dopřávala dlouhé koupele, abych se potají cvičila ve 
vodní magii. A přestože tvoření zvířat z vody mě po hodině zou-
fale nudilo, šlo mi to snadno. Možná díky tomu, že jsem byla na-
blízku Tarquinovi. Možná díky spojitosti, kterou voda měla s mou 
krví a duší – i když na tohle jsem se rozhodně nemohla vyptávat.

Když mi naservírovali snídani a já ji snědla, dala jsem si zá-
ležet, abych působila trochu znuděně a bezcílně, a konečně jsem 
se vydala zářícími chodbami paláce směrem k probouzejícímu 
se městu.

Jen málokdo mě poznal, když jsem obcházela obchody, domy 
a mosty, zda někde nezahlédnu záblesk kouzla, které mi připo-
mínalo Tarquina, ačkoli mě to u zdejších víl nepřekvapovalo. 
Pod Horou byly drženy vznešené víly – šlechta. Tito lidé byli 
ponecháni tady… a mučeni.
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Budovy a ulice byly poseté jizvami připomínajícími, co zde 
Amarantha napáchala odplatou za jejich vzpouru – spálená mís-
ta, uražené kusy kamene nebo celé domy, které skončily v tros-
kách. Zadní část hradu se skutečně, jak řekl Tarquin, teprve opra-
vovala. Tři věže byly zpola zhroucené a tmavý kámen byl ožehlý 
a rozdrolený. Nikde nebylo stopy po Knize. Dělníci usilovně pra-
covali zde i po celém městě, aby poničené části obnovili.

Stejně na tom byli i lidé, které jsem viděla – vznešené víly 
a kouzelné bytosti se šupinami, žábrami a dlouhými prsty spo-
jenými blánou. Všichni se, jak se zdálo, pomalu uzdravovali. Víc 
osob, než bych dokázala spočítat, bylo poznamenáno jizvami 
nebo jim chyběly končetiny. Avšak v jejich očích… v jejich očích 
zářilo světlo.

Také je jsem zachránila.
Osvobodila jsem je od hrůz, které na ně během těch pěti de-

setiletí dolehly.
Udělala jsem strašnou věc, abych je zachránila… ale zachrá-

nila jsem je.
Nikdy to nedokážu napravit, a přesto… necítila jsem tak 

zdrcující tíhu, i když po Knize nebylo nikde vidu ani slechu a já 
se třetí večer vrátila do paláce na kopci, abych si vyslechla, co 
mi Rhys poví o dnešních schůzkách. Abych zjistila, jestli také 
na něco nepřišel.

Když jsem mířila vzhůru po schodech k paláci a proklínala 
se, že i navzdory Cassianově výuce zůstávám stále slabá, všim-
la jsem si Amren, která seděla na římse balkonu jedné věžičky 
a čistila si nehty.

Varian se opíral o rám dveří na balkoně vedlejší věže, jež byla 
tak blízko, že by se z ní dalo přeskočit k Amren. Napadlo mě, 
jestli Varian nezvažuje, zda by to dokázal provést dost rychle na 
to, aby Amren strčil dolů.

Připomínalo to hru kočky se psem. Amren se div po koči-
čím způsobu nemyla a neslyšně ho nevyzývala, ať jen si ji zkusí 
přijít očichat. Pochybovala jsem, že by se Varianovi její drápky 
zamlouvaly.
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Pokud to ovšem nebyl ten pravý důvod, proč jí byl ve dne 
v noci v patách.

Zavrtěla jsem hlavou a pokračovala v cestě, přičemž jsem 
sledovala moře ustupující s odlivem.

Obloha zrudlá večerními červánky se zrcadlila na hladině 
a osvětlovala bahno, které za sebou moře zanechalo. Kolem se 
prohnal šepotající noční vánek a já mu nastavila tvář, aby ochla-
dil mou zpocenou kůži. Kdysi byla doba, kdy jsem se děsila kon-
ce léta a modlila se, ať trvá, co nejdéle to bude možné. Teď mě 
představa nekonečného tepla a slunce nudila. Znepokojovala.

Chtěla jsem se otočit zpátky ke schodům, když jsem si náhle 
všimla kusu země, který se objevil poblíž pěšiny vytvořené od-
livem, a pomenší budovy na něm.

Žádný div, že jsem ji předtím neviděla. Ve dnech, kdy byl od-
liv, jsem nikdy nebyla tak vysoko… A podle bahna a mořských 
řas lesknoucích se na ní musela být po zbytek dne úplně skrytá.

Dokonce i teď byla zpola ponořená ve vodě, jenže já od ní 
nedokázala odtrhnout oči.

Ačkoli byl ten dům mokrý a nevzhledný, jako by to byl kou-
sek domova. Stačilo, abych se jen rozběhla po bahnité pěšině 
mezi poklidnější částí města a pevninou – rychle, rychle, tak 
rychle, že bych tam stihla dorazit, než budova znovu zmizí pod 
vlnami.

Jenže to místo bylo příliš na očích a z dálky jsem nedokázala 
s určitostí říct, jestli je Kniha uvnitř.

Budeme si muset být jistí, než se tam vypravíme, aby naše 
pátrání stálo za takové riziko. Naprosto jistí.

Uvědomila jsem si, že mám plán i pro tuhle možnost, i když 
bych si přála pravý opak.

Povečeřeli jsme s Tarquinem, Cresseidou a Varianem v  jejich 
rodinné jídelně, což byl zřetelný náznak toho, že vladař má sku-
tečně zájem o spojenectví, ať už v tom nějakou roli hrají jeho 
ambice, nebo ne.
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Varian odhadoval Amren, jako by se snažil rozluštit hádan-
ku, kterou pro něj představovala, zatímco ona mu vůbec nevě-
novala pozornost a probírala s Cresseidou různé překlady ja-
kéhosi starobylého textu. Já se snažila připravit půdu pro svou 
otázku, přičemž jsem Tarquinovi vyprávěla o věcech, které jsem 
ten den viděla ve městě, a o tom, jak jsem si v přístavu koupila 
čerstvé ryby.

„Snědla jsi je hned na místě,“ poznamenal Tarquin s po-
zvednutým obočím.

Rhys si opřel hlavu o ruku a prohodil: „Smažili je spolu s obě-
dem pro rybáře, takže za to nechtěli peníze navíc.“

Tarquin se se zaujetím zasmál. „Přiznávám, že to jsem nikdy 
neudělal, i když jsem býval námořníkem.“

„Měl bys,“ řekla jsem a myslela jsem vážně každé slovo. „Byla 
to lahůdka.“

Vzala jsem si náhrdelník, který mi dal, a spolu s Nualou jsme 
vybraly šaty tak, aby s ním ladily. Rozhodly jsme se pro šedé – 
v něžném, holubičím odstínu –, aby zvýraznily černý lesk šper-
ku. Jiné šperky jsem si nevzala – žádné náušnice, náramky, ani 
prsteny. Zdálo se, že to Tarquina potěšilo, přestože Varianovi 
zaskočilo, když mě spatřil s rodovým dědictvím. Cresseida mi 
k mému překvapení sdělila, že mi náhrdelník sluší a že se na 
Letní dvůr stejně nehodil. Byla to dost dvojsmyslná lichotka, 
která však přece jen vyzněla pochvalně.

„Třeba tam zítra zajdu, když se ke mně připojíš.“
Široce jsem se na Tarquina usmála. Od doby, kdy se o tom 

Rhys zmínil, jsem si uvědomovala každý úsměv, který jsem mu 
věnovala. Od toho večera, kdy jsem mu nalila sklenku, mi po 
nocích jen přinášel krátké zprávy o tom, jak se mu s Amren ne-
daří zjistit cokoli o Knize – i když důvodem k tomu nebyly roz-
paky, ale to, že jsme měli oba každý den plno práce.

„To by se mi líbilo,“ odpověděla jsem. „Co se po ránu za od-
livu vydat na procházku po mořské pěšině. Vede kolem jakési 
malé stavby, která vypadá pozoruhodně.“

Cresseida ustala v  rozhovoru, já jsem se však napila vína 
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a hovořila jsem dál: „Napadlo mě, že když už jsem viděla větši-
nu města, mohla bych se vydat i na návštěvu pevniny.“

Letmý pohled, který Tarquin vrhl na Cresseidu, mi potvrdil 
moje dohady.

Ona kamenná budova skutečně střežila to, co jsme hledali.
„Je to zřícenina chrámu,“ vysvětlil mi Tarquin nevzrušeně. 

Lhal stejně hladce, jako když prsty kloužou po hedvábí. „Teď 
už je v něm jen bahno a mořské řasy. Roky jsem měl v úmyslu 
ho opravit.“

„Tak bychom mohli jít po mostě. Bahna už jsem si na něja-
kou dobu užila.“

Nezapomínej, že jsem tě zachránila. Že jsem bojovala s Midden
gardem – zapomeň na tu hrozbu…

Tarquin ze mě nespouštěl oči až podezřele dlouho.
Vmžiku jsem proti němu vrhla svou tichou, skrytou moc jako 

oštěp mířící k jeho mysli, k těm ostražitým očím.
Narazila jsem na štít – štít z mořského skla, korálu a vzdou-

vajícího se moře.
A  já se tím mořem stala. Stala jsem se vlnami šeptajícími 

o kámen a zábleskem slunečního světla na bělostných křídlech 
racka. Stala jsem se jím, stala jsem se jeho duchovním štítem.

Najednou jsem skrz něj pronikla a jasná, tmavá nit mi uka-
zovala cestu zpět pro případ, že bych ji potřebovala. Nechala 
jsem se vést vpřed instinkty, které mi nepochybně věnoval Rhys. 
Za tím, co jsem potřebovala vidět.

Tarquinovy myšlenky mě zasáhly jako oblázky. Proč se ptá na 
ten chrám? Ze všech věcí, zrovna tahle… Byla jsem jimi obklope-
ná, zatímco ostatní pokračovali v jídle. Zatímco jsem já pokra-
čovala v jídle. Přiměla jsem svou tvář v jiném těle a jiném světě 
k vlídnému úsměvu.

Proč nás chtěli tak snažně navštívit? Proč se ptala na mé poklady?
Vyslala jsem své myšlenky k jeho jako šplouchající vlny.
Není nebezpečná. Je laskavá, smutná a zlomená. Viděl jsi ji se 

svými lidmi – viděl jsi, jak se k nim chovala. Jak se chová k tobě. 
Amarantha její laskavost nedokázala zlomit.
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Nahrnula jsem své myšlenky do jeho hlavy a přibarvila je 
třpytem mořské vody a křikem rybáků, abych je zaobalila do 
Tarquinovy podstaty. Do podstaty, kterou mi odhalil.

Zítra ji vezmeš na pevninu. Aspoň se přestane vyptávat na 
chrám. Zachránila Prythian. Je tvojí přítelkyní.

Mé myšlenky se v jeho mysli usadily jako kámen vržený do 
tůně, a když se mu z očí vytratila ostražitost, věděla jsem, že má 
práce je hotová.

Brodila jsem se nazpět, protáhla jsem se zdí tvořenou oceá-
nem a perlami a svinula se, až mě mé tělo obklopilo jako ně-
jaké vězení.

Tarquin se usmál. „Sejdeme se po snídani. Pokud mě Rhy-
sand nebude opět potřebovat na schůzích.“

Cresseida s Varianem na něj ani nepohlédli. Že by se Rhys 
postaral pro změnu o jejich podezíravou mysl?

Žílami mi prolétl blesk, přestože mi krev tuhla v těle, když 
mi došlo, co jsem udělala.

Rhys lenivě mávl rukou. „Jak je libo, Tarquine. Prožij den 
s mou dámou.“

Mou dámou. Nevšímala jsem si těch dvou slov, přitom jsem 
ale vytěsnila vlastní úžas nad tím, co jsem dokázala, i pozvol-
na narůstající hrůzu z neviditelného znesvěcení, o kterém se 
Tarquin nikdy nedozví.

Naklonila jsem se vpřed a opřela se holými předloktími 
o studený dřevěný stůl. „Pověz mi, co je k vidění na pevnině,“ 
zeptala jsem se Tarquina a odvedla ho v duchu od chrámu na 
pěšině objevující se za odlivu.

Rhys s Amren počkali, až světla v paláci potemní, než se vydali 
za mnou do ložnice.

Seděla jsem na posteli a počítala jsem minuty, zatímco jsem 
připravovala svůj plán. Žádný z pokojů pro hosty neměl výhled 
na pěšinu – jako kdyby místní nestáli o to, aby ji kdokoli za-
hlédl.
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Rhys dorazil jako první a opřel se o zavřené dveře. „Jsi oprav-
du bystrá žačka. Většině daemati trvá roky, než ostatním doká-
žou takto proniknout do mysli.“

Zatnula jsem nehty do dlaní. „Věděl jsi to… že jsem to udě-
lala?“ Vyřknout ta slova nahlas mi přišlo příliš, příliš… skutečné.

Mírně přikývl. „A odvedla jsi mistrovskou práci, když jsi vy-
užila jeho podstatu k tomu, abys ošálila jeho štít a pronikla jím. 
Jsi chytrá dáma.“

„Nikdy mi to neodpustí,“ vydechla jsem.
„Nikdy se to nedozví.“ Rhys naklonil hlavu na stranu a hlad-

ké tmavé vlasy mu sklouzly do čela. „Zvykneš si na to. Ten po-
cit, že zacházíš příliš daleko a že je zneužíváš. Pokud to ně-
jak pomůže, nijak zvlášť mě netěšilo, že jsem musel Variana 
a Cresseidu přesvědčit, aby věnovali pozornost jiným záleži-
tostem.“

Sklopila jsem pohled k podlaze z bledého mramoru.
„Kdyby ses nepostarala o Tarquina,“ pokračoval, „s největ-

ší pravděpodobností bychom teď byli po kolena ve sračkách.“
„Stejně to byla má chyba. To já jsem se ho zeptala na ten 

chrám. Jen jsem se snažila napravit, co jsem natropila.“ Zavrtě-
la jsem hlavou. „Nepřipadá mi to správné.“

„Také to správné není. Nebo by to nemělo být. Příliš mnoho 
daemati ztratí pojem o tom, co je správné. Ale dnes večer výho-
dy převyšovaly rizika.“

„Říkal sis to samé, když jsi pronikl do mysli mně? Jaké vý-
hody jsi z toho měl?“

Rhys se odstrčil ode dveří a přešel ke kraji postele, na níž 
jsem seděla. „Jisté části tvé mysli jsem ponechal netknuté. Věci, 
které patří jen a pouze tobě, a také to tak zůstane. A pokud jde 
o všechno ostatní…“ Zatnul zuby. „Dlouhou dobu jsi mě dě-
sila, Feyre. To, že jsem na tebe takto dohlížel… Nemohl jsem 
si to jen tak napochodovat na Jarní dvůr, abych se vyptal, jak 
se ti daří.“ Chodbou zazněly lehké kroky – Amren. Rhys však, 
aniž by spustil oči z mých, dodal: „Zbytek ti vysvětlím někdy 
jindy.“
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Dveře se otevřely. „Připadá mi to jako hloupé místo k úscho-
vě Knihy,“ prohlásila Amren místo pozdravu, když vešla do po-
koje a svezla se na postel.

„A je to poslední místo, kde by ji kdokoli hledal,“ řekl Rhys, 
který se zvolna vydal pryč a usadil se na stoličce před toalet-
ním stolkem u okna. „Mohli ji snadno očarovat, aby ji ochrá-
nili před vlhkem a  rozkladem. To místo je viditelné během 
dne jen na krátké chvíle, když moře odhalí zemi kolem tak, že 
ji může každý vidět. Lepší skrýš abys pohledala. Pozorují nás 
oči tisíců.“

„Jak se dostaneme dovnitř?“ zajímalo mě.
„Chrám nejspíš chrání kouzla, která brání se do něj přenést,“ 

usoudil Rhys a opřel se lokty o stehna. „Nehodlám spustit po-
plach tím, že bych se o to pokoušel, takže se tam jako správní 
zloději vypravíme v noci. Mohu vás tam obě odnést a pak držet 
stráž,“ dodal, když jsem povytáhla obočí.

„Jak galantní,“ odvětila Amren, „vzít si na starost lehčí část 
a nechat nás, bezmocné ženy, ať se přehrabujeme v bahnu a cha-
luhách.“

„Někdo musí kroužit dost vysoko na to, aby si všiml, jestli se 
někdo blíží nebo spouští poplach. A aby vás skrýval před zraky 
ostatních.“

Zamračila jsem se. „Zámky se otvírají při Tarquinově dote-
ku. Doufejme, že se otevřou i při mém.“

Amren se zeptala: „Kdy to provedeme?“
„Zítra v noci,“ navrhla jsem. „Dnes zjistíme, jak se mění při 

odlivu hlídky, a taky si ověříme, kde se zdržují strážci. Prozkou-
máme, koho možná budeme potřebovat zneškodnit, abychom 
provedli náš plán.“

„Uvažuješ jako Illyrijec,“ zabručel Rhys.
„Domnívám se, že to měla být poklona,“ svěřila se mi Amren.
Rhys si odfrkl a stíny se kolem něj shromáždily, když popus-

til uzdu své moci. „Nuala a Cerridwen už zkoumají hrad zevnitř. 
Já si vezmu na starost oblohu. Vy dvě byste měly vyrazit na půl-
noční procházku – vzhledem k tomu, jak je horko.“ A s těmi 
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slovy se vytratil v šelestu neviditelných křídel a temného, hře-
jivého vánku.

Amreniny rty byly v  měsíčním světle krvavě rudé. Vědě-
la jsem, kdo bude mít na starost odstranění případných špehů 
a skončí s večeří v žaludku.

V ústech mi poněkud vyschlo, když jsem nadhodila: „Tak 
co? Projdeme se?“
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Následující den byl jedna velká muka. Pomalá, nekonečná, pe-
kelně horká muka.

Procházela jsem se s Tarquinem po pevnině a předstírala 
zájem, když jsem se potkávala s jeho poddanými a usmívala se 
na ně, což bylo čím dál obtížnější s tím, jak slunce postupovalo 
po obloze, až konečně začalo klesat k mořské hladině. Lhářka, 
zlodějka, podvodnice – tak mi budou už brzy říkat.

Doufala jsem, že pochopí – že Tarquin pochopí –, že jsme to 
udělali pro jejich dobro.

Možná to ode mě byla do nebe volající nadutost, když jsem 
o tom takhle přemýšlela, ale byla to pravda. Vzhledem k tomu, 
jak rychle na sebe Tarquin a Cresseida pohlédli a vedli mě pryč 
od chrámu… Vsadím se, že by nám tu knihu nepředali. Chtěli si 
ji ponechat, ať k tomu měli jakékoli vlastní důvody.

Možná ten nový svět, který si Tarquin vysnil, mohl být vy-
stavěný jen na důvěře, jenže nebude mít příležitost ho vytvořit, 
pokud ho roznesou na kopytech vojska hybernského krále.

To jsem si alespoň dokola opakovala, když jsme procházeli 
jeho městem a já snášela pozdravy jeho poddaných. Možná ne-
byly stejně radostné jako pozdravy Velarisanů, zato v sobě měly 
váhavou, těžce zaslouženou vřelost. Jeho lid přečkal ty největší 
hrůzy a teď se snažil žít dál a překonat je.

Stejně jako bych měla svou temnotu překonat i já.
Když se slunce konečně sklonilo k obzoru, svěřila jsem se 

Tarquinovi, že jsem unavená a mám hlad, a on mě jako vlídný 
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a vstřícný hostitel odvedl nazpět a cestou domů mi koupil rybí 
koláč. Odpoledne si v přístavu dokonce dal smaženou rybu.

Večeře už byla horší.
Před snídaní jsme se měli vytratit, což oni ovšem nevěděli. 

Rhys se zmínil o tom, že se na Noční dvůr vrátíme zítra odpoled-
ne, takže by náš dřívější odchod nemusel vyvolávat podezření. 
Zanechá Tarquinovi vzkaz, že musí vyřídit jistou neodkladnou 
záležitost, a poděkuje mu za jeho pohostinnost, načež zmizíme 
domů do Velarisu. Pokud všechno půjde podle plánu.

Zjistili jsme, kde stojí hlídky, podle jakého klíče se mění a také 
kde se nacházejí jejich pozice na pevnině.

Když mě Tarquin políbil na tvář na dobrou noc, řekl, že litu-
je, že to je náš poslední společný večer, a navrhl, že by mě mohl 
brzy navštívit na Nočním dvoře… málem jsem padla na kolena 
a začala ho prosit o odpuštění.

Rhysandova ruka na mých zádech byla dostatečným varová-
ním, ať neztrácím hlavu, ačkoli se v jeho tváři zračilo jen chlad-
né pobavení.

Vydala jsem se do ložnice a našla tam připravený illyrijský 
bojový oblek s opaskem opatřeným illyrijskými noži.

A tak jsem se opět oblékla do bitvy.

Rhys s námi slétl blízko k nízké mořské hladině a spustil nás 
na pěšinu. Vzápětí vzlétl na nebe, kde měl kroužit a pozoro-
vat hlídky na ostrově i pevnině, zatímco Amren a  já budeme 
na lovu.

Bahno páchlo, mlaskalo a lepilo se na nás s každým krokem 
od úzké pěšiny k malému pobořenému chrámu. Na jeho tma-
vých šedých kamenech viseli vilejši, řasy a přílipky a každý krok 
k jediné komnatě v jeho nitru nutil tu věc v mé hrudi ptát se: 
Kde jsi, kde jsi, kde jsi?

Rhys a Amren prozkoumali možná kouzla, která by to místo 
mohla chránit, žádná však neodhalili. Bylo to zvláštní, ale aspoň 
nám přálo štěstí. Kvůli tomu, že byly dveře chrámu otevřené, 
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jsme se neodvážily si tam svítit, ovšem měsíční paprsky proudící 
puklinami ve stropě nám poskytovaly dostatek světla.

Stály jsme s Amren po kolena v bahně v komnatě široké 
sotva čtyřicet stop, kde se přes kameny přelévala mořská voda, 
a rozhlížely jsme se kolem.

„Cítím ji,“ vydechla jsem. „Jako ruku s drápy, která mi přejíž-
dí po páteři.“ Pod teplým koženým oblekem mi kůže opravdu 
mravenčila a chloupky se mi ježily. „Ona… spí.“

„Žádný div, že ji ukryli pod kameny, bahno a moře,“ zamum-
lala Amren a bláto začvachtalo, když se otočila na místě.

Zachvěla jsem se. Illyrijské nože u pasu mi najednou připa-
daly užitečné asi jako párátka. Znovu jsem se otočila dokola. „Ve 
zdech nic necítím, ale je tady.“

Obě současně jsme se s Amren podívaly dolů a protáhly 
jsme obličej.

„Měly jsme si přinést lopatu,“ poznamenala.
„Nemáme čas ji shánět.“ Příliv nyní dosáhl nejnižšího bodu. 

Nesměly jsme promarnit ani chvíli. Nejen kvůli tomu, že se 
moře vrátí, ale taky proto, že zanedlouho začne svítat.

Každý krok byl v sevření bahna namáhavý a já se zaměřila 
na ten pocit, na to volání. Zastavila jsem se uprostřed místnosti, 
přesně ve středu. Tady, tady, tady, šeptala mi Kniha.

Sklonila jsem se a zimomřivě se otřásla, když mi kusy škeb-
lí a trosek v  ledovém blátě dřely ruce, zatímco jsem je hbitě 
odklízela.

„Pospěš,“ řekla jsem.
Amren zasyčela, ovšem sehnula se a začala rukama drát těž-

ké husté bahno. Na prstech mě lechtali krabi a další hbitá stvo-
ření, já jsem na ně však nehodlala myslet.

A tak jsme hrabaly a hrabaly, dokud jsme nebyly celé po-
kryté slaným bahnem, které nás pálilo v nesčetných oděrkách, 
zatímco jsme se snažily popadnout dech nad kamennou podla-
hou – a olověnými dveřmi.

Amren zaklela. „Použili olovo, aby Kniha zadržela  veškerou 
svou moc uvnitř a zachovala si ji. Používali ho i k obložení 
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 sarkofágů význačných vládců, protože si mysleli, že jednoho dne 
procitnou.“

„Jestli krále Hybernu s Kotlíkem nikdo nezastaví, možná se 
to stane.“

Amren se zachvěla a ukázala prstem. „Ty dveře jsou zape-
četěné.“

Utřela jsem si ruku o krk, jedinou část mého těla, která byla 
ještě čistá, a druhou jsem z kruhových dveří odhrnula posled-
ní vrstvu bahna. Kdykoli jsem se olova dotkla, projel mnou zá-
chvěv chladu. Vtom jsem to uviděla – spirálu vyrytou do středu 
dveří. „Ta tu byla hodně dlouho,“ zamručela jsem.

Amren přikývla. „Nepřekvapilo by mě, kdyby sem navzdory 
pečeti vladařovy moci Tarquin a jeho předkové nikdy nevstou-
pili – kdyby se krevní magie chránící toto místo na ně přenesla 
bezprostředně poté, co převezmou vládu.“

„Proč by po Knize tolik prahli?“
„Ty bys nechtěla mít předmět nadaný nesmírnou mocí pod 

zámkem? Aby ho nikdo nemohl zneužít pro zlo nebo pro svůj 
prospěch? Možná ji také uzamkli, aby s její pomocí mohli vy-
jednávat, pokud by to bylo zapotřebí. Netušila jsem, proč by ze 
všech dvorů měla polovina Knihy připadnout právě jim.“

Potřásla jsem hlavou a položila dlaň na spirálu na olověné 
ploše.

Jako blesk mnou projel výboj energie a já si odfrkla a vrhla 
se na dveře.

Prsty mi k nim přimrzly, jako by ta moc ze mě vysávala sa-
motnou mou podstatu, pila ze mě, jako pila Amren, a já ucítila, 
jak zmateně zaváhala.

Jsem Tarquin. Jsem léto. Jsem teplo. Jsem moře, obloha a plodí
cí pole.

Stala jsem se všemi úsměvy, které mi věnoval. Stala jsem se 
průzračnou modří jeho očí a hnědí jeho kůže. Cítila jsem, jak 
se má vlastní pokožka přesouvá a mé kosti se natahují a mění. 
Až jsem byla jím a najednou jsem před očima měla dvoji-
ci mužských rukou, kterou jsem zatlačila na dveře. Až se mé 
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 nitro stalo tím, co jsem vycítila v jeho tajném duchovním ští-
tu – mořem, sluncem a slanou vodou. Nedopřála jsem si chví-
li, abych přemýšlela nad tím, jakou moc jsem právě použila. 
Nedovolila jsem si projevit jedinou část své duše, která nebyla 
Tarquinem.

Jsem tvůj pán a necháš mě projít.
Zámek se zatínal čím dál silněji a já mohla sotva dýchat…
Vtom však zaznělo cvaknutí a zaskřípění.
Vzala jsem na sebe znovu svou podobu a spěšně jsem ustou-

pila k navršenému bahnu ve chvíli, kdy se dveře propadly, vy-
vrátily do strany a zajely pod kameny. Za nimi se objevilo toči-
té schodiště svažující se do pradávného šera. Vlhký, slaný vánek 
zdola zvedl úponky moci.

Tvář Amren stojící na druhé straně vstupu byla bledší než 
obvykle a stříbrné oči jí pronikavě plály. „Nikdy jsem Kotlík ne-
viděla,“ řekla, „ale musí být opravdu úděsný, pokud pouhé zrnko 
jeho moci má takovou sílu.“

Měla pravdu. Ta moc plnila komnatu, mou hlavu i plíce, du-
sila mě, topila a sváděla.

„Rychle,“ pobídla jsem ji a k ohybu schodů se snesla malá 
koule vílího světla, která ozářila šedé, ošoupané schody pokryté 
kluzkým slizem.

Tasila jsem lovecký nůž a vydala se dolů s jednou rukou opře-
nou o mrazivou kamennou stěnu, aby mi neujela noha.

Když jsem sestoupila níž s Amren v těsném závěsu, vílí svět-
lo zatančilo na po pás hluboké zahnívající vodě. Rozhlédla jsem 
se po chodbě u paty schodiště. „Je tam průchod a za ním nějaká 
místnost. Nikde není živá duše.“

„Tak si sakra pospěš,“ odvětila Amren.
Sebrala jsem odvahu a vstoupila do tmavé vody. Potlačila 

jsem vyjeknutí, když jsem ucítila, že je skoro ledová a olejnatá. 
Amren se dělalo zle a voda jí dosahovala skoro k hrudi.

„Tohle místo se s přílivem určitě rychle naplní vodou,“ po-
znamenala, když jsme se brodily, a zamračeně si prohlížela řadu 
odvodňovacích otvorů ve zdech.
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Šly jsme jen tak zvolna, aby stihla odhalit případná ochran-
ná kouzla nebo pasti, jenže na nic jsme nenarazily. Vůbec na nic. 
Ačkoli kdo by kdy chodil na takové místo?

Blázni – jenom zoufalí blázni.
Dlouhá kamenná chodba končila druhými olověnými dveř-

mi, za nimiž se svíjela ta moc a zastiňovala Tarquinovu pečeť. 
„Je tam uvnitř.“

„Samozřejmě.“
Zamračila jsem se na ni. Obě jsme se třásly. Chlad pronikal 

hluboko pod kůži, až jsem si říkala, jestli bych ve svém lidském 
těle už nebyla mrtvá. Nebo na nejlepší cestě zemřít.

Položila jsem dlaň na dveře. Ten tah, nejistota a pocit, že ze 
mě cosi vysává energii, byly ještě horší. Daleko horší a já se mu-
sela zapřít potetovanou rukou o dveře, abych se nesvezla na ko-
lena a nevykřikla, když mi ta věc plenila duši.

Jsem léto, jsem léto, jsem léto.
Tentokrát jsem se v Tarquina neproměnila, nebylo to zapo-

třebí. Zaslechla jsem cvaknutí a zavrzání a olověné dveře se zasu-
nuly do zdi. Zpoza nich se vyhrnula voda a rozšplíchla se kolem, 
když jsem zavrávorala vzad do Amreniny připravené náruče. 
„Odporný, odporný zámek,“ sykla a otřásla se nejen kvůli té vodě.

Hlava se mi točila. Ještě jeden zámek a nejspíš bych omdlela.
Vtom však v komnatě před námi poskočilo vílí světlo a obě 

jsme se zarazily.
Voda se sem nedostala z jiného zdroje – spíš jako by ji zadr-

žoval neviditelný práh. Suchá komnata za ní byla prázdná až na 
kulatý stupínek a podstavec.

Na tom stála malá olověná skříňka.
Amren váhavě mávla rukou ve vzduchu, kde se voda jedno-

duše – zastavila. Pak spokojená, že tam nejsou nastražená žádná 
ochranná kouzla ani pasti, skrz ni prošla a kapky z jejího oděvu 
potřísnily šedou dlažbu, když se zastavila v komnatě, přimhou-
řila oči a pokynula mi, ať ji následuju.

Brodila jsem se co nejrychleji za ní a div jsem nespadla na 
podlahu, když mé tělo náhle narazilo na vzduch. Otočila jsem 
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se – a skutečně, voda tvořila černou stěnu, jako by ji zadržova-
la tabule skla.

„Musíme to vyřídit rychle,“ řekla Amren a já s ní souhlasila.
Obě jsme si pozorně prohlížely komnatu: podlahu, zdi, strop. 

Nikde nebyla známka, že by se tu nacházela skrytá nástraha 
nebo spouštěcí mechanismus.

Přestože olověná skříňka nebyla větší než obyčejná kniha, 
jako by pohlcovala vílí světlo – a z jejího nitra se nesl šepot. Pe-
čeť Tarquinovy moci a Kniha.

Teď jsem ji zřetelně zaslechla, jako kdyby to šeptala sama 
Amren:

Kdo jsi, co jsi? Pojď blíž. Nech mě, ať k tobě přičichnu, ať tě 
spatřím…

Zastavily jsme se na opačných stranách podstavce s vílím 
světlem vznášejícím se nad víkem. „Není tu nic, co by ji chráni-
lo,“ pronesla Amren hlasem, který zněl sotva hlasitěji než skří-
pot bot na podlaze. „Žádná kouzla. Musíš ji vzít a vynést ven.“

Pomyšlení na to, že bych se té schránky měla dotknout, při-
blížit se k té věci uvnitř.

„Vrací se příliv,“ dodala Amren s pohledem upřeným ke 
stropu.

„Tak brzo?“
„Možná to moře ví. Třeba je vladařovým služebníkem.“
Jestli tu zůstaneme polapené, až sem vtrhne voda…
Pochybovala jsem, že by mi má vodní zvířátka byla co platná. 

Žaludek se mi v panice sevřel, já však strach potlačila, sebrala 
jsem se a zvedla jsem hlavu.

Ta schránka bude těžká a studená.
Kdo jsi, kdo jsi, kdo jsi…
Protáhla jsem si prsty a zakroutila krkem. Jsem léto. Jsem 

moře, slunce a vše zelené.
„Dělej, dělej,“ mumlala Amren. Na kamenech nad námi za-

zurčela voda.
Kdo jsi, kdo jsi, kdo jsi…
Jsem Tarquin. Jsem vladař a tvůj pán.
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Schránka ztichla, jako by jí ta odpověď postačovala.
Strhla jsem ji z podstavce. Kov se mi zatnul do rukou a do 

krve mi pronikla cizí moc jako olejnatá skvrna.
Prastarý krutý hlas zasyčel:
Lhářko.
A dveře se prudce zavřely.
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„Ne!“ vykřikla Amren a v okamžiku byla u dveří. Její pěst při-
pomínala žhavou výheň, když jí udeřila do olova – poprvé, po-
druhé.

Seshora zazněl proud a klokotání vody, která klouzala po 
schodech a začínala plnit komnatu.

Ne, ne, ne.
Doběhla jsem ke dveřím a schránku jsem schovala do široké 

vnitřní kapsy kožené vesty, zatímco Amren přitiskla žhnoucí dlaň 
na dveře, nechala ji plát a rozpalovala kov, až skrz něj sálaly žha-
vé víry a spirály, jako by byly jejím soukromým jazykem, a pak…

Dveře se rozlétly.
Jenže jimi dovnitř vtrhla povodeň.
Snažila jsem se zachytit rámu dveří, ale minula jsem, když 

mě voda odhodila nazpět a strhla mě pod tmavou ledovou hla-
dinu. Chlad mi vyrazil vzduch z plic. Najdi zem, najdi zem…

Nahmátla jsem ji nohama a odstrčila se vzhůru. Lapala jsem 
po dechu a rozhlížela se po zešeřelé místnosti po Amren. Drže-
la se obrubně, upírala na mě oči a podávala mi ruku, která jas-
ně plápolala.

Voda mi už dosahovala k prsům a já se hnala k Amren a zá-
polila jsem s náporem proudu. Snažila jsem se vnutit novou sílu 
svému tělu, pažím…

Voda už mi nekladla takový odpor, jako by ten zlomek moci 
uchlácholil její proud i  zuřivost, jenže Amren se teď soukala 
skrz dveře.
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„Máš ji?“ křikla přes burácení vody.
Přikývla jsem a uvědomila si, že tu ruku nenatahovala ke 

mně, ale ke dveřím, které nutila zajet zpátky do zdi. Aby je udr-
žela, dokud se nedostanu ven.

Prodrala jsem se skrz dveře a Amren vyklouzla za mnou. 
V tu chvíli se dveře opět uzavřely s takovou ránou, že jsem mu-
sela žasnout nad mocí, kterou použila, aby je zatlačila nazpět.

Mělo to však jednu nevýhodu. Voda v chodbě teď měla pod-
statně menší prostor k naplnění.

„Běž,“ vyzvala mě Amren, jenomže já nečekala na její sou-
hlas a popadla jsem ji. Zvedla jsem ji na záda a zahákla jsem si 
její nohy kolem břicha.

„Dělej, co musíš,“ ucedila jsem skrz zatnuté zuby s krkem 
nataženým nad stoupající hladinu. Nebyly jsme daleko od scho-
dů – schodů, z nichž teď byl vodopád. Kde byl ksakru Rhysand?

Amren před nás pozvedla dlaň a  voda se stočila a  zachvě-
la. Nebyla to vyklizená cesta, ale proud se zlomil. Nasměrovala 
jsem k němu zrnko Tarquinovy moci, která teď byla mojí. Voda se 
uklidnila ještě víc, jak se usilovně snažila uposlechnout můj příkaz.

Rozběhla jsem se a držela jsem přitom Amren za stehna ta-
kovou silou, že by z toho mohla mít modřiny. Postupovala jsem 
krok za krokem a voda se prudce řítila dolů. Už jsem ji měla pod 
bradou, na úrovni úst…

Dostala jsem se ke schodům a div jsem na kluzkém stupni 
neuklouzla. Při Amrenině vyjeknutí jako by do mě uhodil blesk.

Nebylo to vystrašené vyjeknutí, ale zoufalé zalapání po de-
chu, když se po schodišti přiřítila stěna vody. Jako by se přes celý 
chrám převalila mohutná vlna. Ani já, která jsem tenhle živel 
ovládala, jsem proti ní nic nezmohla.

Měla jsem sotva čas popadnout dech, sevřít Amreniny nohy, 
připravit se…

A sledovat, jak se dveře nahoře nad schody zavírají a zapeče-
ťují nás ve vodní hrobce.

Bylo po mně. Věděla jsem, že je po mně a že odtud není 
úniku.
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Vyčerpala jsem poslední nádech a budu při vědomí po celou 
dobu, dokud mi plíce nevypoví službu a tělo mě nezradí a já ne-
polknu smrtící doušek vody.

Amren mě tloukla do rukou, dokud jsem ji nepustila. Plavala 
jsem za ní, snažila se uklidnit panikařící srdce, plíce a říkala jsem 
si, že využiju každou vteřinu. To už se Amren dostala ke dveřím 
a vrazila do nich dlaní. Na kovu plály symboly – zas a znovu, 
dveře se přesto ani nehnuly.

Doplavala jsem k ní a vrazila do dveří tělem. Opakovala jsem 
to, dokud mé rameno v olovu neudělalo prohlubeň. Najednou 
jsem měla spáry, spáry, ne drápy, a zatínala jsem je do kovu. 
Tloukla jsem jimi…

Plíce jsem měla v jednom ohni. Bolestivě se stahovaly…
Amren tloukla do dveří a naše drobné vílí světlo se mihotalo, 

jako by odpočítávalo údery jejího srdce…
Musela jsem se nadechnout, musela jsem otevřít pusu a na-

dechnout se, abych ten plamen uhasila.
Vtom dveře prudce povolily.
Vílí světlo zůstalo dost jasné na to, abych zahlédla tři nad-

pozemsky krásné tváře syčící skrz rybí zuby, když nás kostnaté 
prsty spojené blánami vytáhly ze schodiště a přivinuly nás do 
náruče připomínající žabí kůži.

Vodní přízraky.
Já to ale nevydržela, a jakmile mě ty vyhublé ruce popadly 

za paži, otevřela jsem ústa. Voda mi pronikla dovnitř a přervala 
všechny myšlenky, zvuky a veškerý můj dech. Mé tělo se zazmí-
talo, spáry zmizely…

Kolem mě se míhaly suť, řasy a voda a já si jen vzdáleně uvě-
domovala, že se řítím vodou tak rychle, až mě pálila za víčky.

Pak jsem ucítila horký vzduch – vzduch, vzduch, vzduch, 
jenže plíce jsem měla plné vody.

Kdosi mě udeřil pěstí do břicha a já zvracela vodu do vln. 
Polykala jsem vzduch a mrkala na ranní oblohu, jejíž fialová při-
pomínala modřinu a růžová uzardění.

Nedaleko ode mě se ozvalo zakašlání a zajíkavý nádech. 
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Otočila jsem se a šlapala jsem vodu, zatímco jsem se dívala, jak 
Amren taky zvrací. Hlavně že přežila.

Ve vlnách mezi námi se vznášely vodní přízraky s onyxovými 
vlasy přilepenými na podivných hlavách jako přilby a upíraly na 
nás veliké tmavé oči.

Za nimi stoupalo na oblohu slunce a město kolem nás se za-
čalo probouzet.

Prostřední přízrak mi řekl jen: „Tímto je dluh našich sester 
splacen.“

Pak zmizely.
Amren vůbec na nic nečekala a plavala ke vzdálenému bře-

hu pevniny.
Spěchala jsem za ní a modlila se, aby se přízraky nevrátily 

a neudělaly si z nás snídani. Snažila jsem se dělat malé pohyby, 
aby si mě nikdo nevšiml.

Společně jsme doplavaly do klidné písčité zátoky, kde jsme 
se zhroutily.

Slunce nám zastoupil jakýsi stín a čísi noha mě šťouchla do lýt-
ka. „Co to vy dvě vyvádíte?“ zeptal se Rhysand, který byl dosud 
v černém bojovém oděvu.

Když jsem otevřela oči, uviděla jsem, jak se Amren zvedla na 
lokty. „Kde jsi ksakru byl?“ obořila se na něj.

„Vymetly jste na tom místě každou možnou nástrahu. Mu-
sel jsem zneškodnit všechny strážce, kteří se vydali spustit po-
plach.“

Hrdlo jsem měla rozdrásané a na tvářích a holých rukou mě 
lechtal písek.

„Myslel jsem, že máš všechno pod kontrolou,“ obořil se Rhy-
sand na Amren.

Amren zasyčela: „To místo nebo ta zatracená Kniha málem 
zrušily moji moc. Skoro jsme se utopily.“

Rhys vrhl pohled na mě. „Nic takového jsem skrz naše pou-
to necítil…“



377

„Nejspíš ho to zrušilo taky, ty pitomý parchante,“ vyjela na 
něj Amren.

Váhavě zatěkal očima. „Získaly jste ji?“ Ani zdaleka se ne-
staral o  to, že jsme byly napůl utopené a málem jsme přišly 
o život.

Dotkla jsem se kabátce a těžkého kovového obrysu pod ním.
„Dobře,“ řekl Rhys a  já se při tom náhle naléhavém tónu 

jeho hlasu zadívala za něj.
Jak se dalo čekat, hrad naproti přes zátoku byl plný pobíha-

jících lidí.
„Někteří ze strážců mi unikli,“ připustil Rhys neochotně. Po-

padl nás obě za paže a byli jsme ti tam.
Ten temný vítr byl studený a ohlušující a mně tak tak zbýva-

ly síly na to, abych se Rhyse úporně držela.
Když jsme přistáli v předsíni, opustily mě i Amren i posled-

ní zbytky sil a obě jsme se svezly na dřevěnou podlahu, přičemž 
z nás na koberec padala voda a písek.

„Co se vám u ďasa stalo?“ zahulákal z jídelny za námi Cassian.
Zamračeně jsem vzhlédla k Rhysandovi, který se poklidně 

vydal k prostřenému stolu. „Také čekám na vysvětlení,“ sdělil 
nevzrušeně vyjevenému Cassianovi, Azrielovi a Mor.

Já se místo toho obrátila k Amren, která stále sykala u dveří. 
Teď přimhouřila zarudlé oči. „Proč ti pomohly?“

„Vyslankyně vodních přízraků se při výběru desátku omlou-
vala, že nemají zlato ani jídlo, aby mohla zaplatit. Hrozila jim 
smrt hladem.“ Každé slovo mi působilo bolest a bála jsem se, že 
mi zase bude zle. Zasloužil by si, abych mu pozvracela celý ko-
berec. I když by mi to nejspíš strhl z platu. „Tak jsem jí dala pár 
svých šperků, aby mohla dluh uhradit. Odpřisáhla, že ona ani 
její sestry na mou laskavost nezapomenou.“

„Mohl by mi to prosím někdo vysvětlit?“ zavolala Mor za 
námi z jídelny.

Pořád jsme se nezvedaly z podlahy a Amren se dala do tiché-
ho smíchu, až se její drobné tělo celé třáslo.

„Copak?“ zeptala jsem se.
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„Jenom nesmrtelný se srdcem smrtelníka by některé z těch 
příšerných potvor dal peníze. To je tak…“ Amren se znovu za-
smála. Tmavé vlasy měla pokryté pískem a mořskými řasami. 
V tu chvíli dokonce vypadala jako člověk. „Ani nevíš, jaké máš 
štěstí, děvče… ale Kotlíku buď za něj dík.“

Ostatní nás pozorovali, ale já cítila, jak se mi z úst vydralo 
zahihňání.

Po něm následoval smích chraplavý a drsný jako moje plíce. 
Byl to však skutečný smích, byť hraničící s hysterií – a hlubo-
kou úlevou.

Podívaly jsme se na sebe a znovu jsme vyprskly.
„Dámy,“ broukl Rhysand v tichém příkazu.
Se zasténáním jsem se zvedla na nohy a přitom ze mě všu-

de kolem opadával písek. Nabídla jsem Amren ruku, aby mohla 
vstát, a ačkoli byl její stisk pevný, její oči připomínající rtuť se 
na mě upíraly s překvapivou něhou, když mi krátce sevřela ruku 
a pak luskla prsty.

Obě jsme byly okamžitě čisté, v teple a v suchém oblečení. 
Až na mokrý obdélník kolem mého ňadra, kde jsem měla ukry-
tou schránku.

Moji společníci se tvářili vážně, když jsem k nim přišla a sáh-
la do kapsy. Kov se mi zakousl do prstů. Byl tak ledový, až pálil.

Upustila jsem schránku na stůl.
Zaduněla a všichni se s klením odtáhli.
Rhys mi pokynul prstem. „Mám pro tebe ještě jeden úkol, 

Feyre. Odemkni ji, prosím.“
Podlamovala se mi kolena, hlava se mi točila a  ústa jsem 

měla vyprahlá jako staré kosti a plná soli a drsného písku, ale 
chtěla jsem to mít z krku.

Sedla jsem si tedy na židli, přitáhla tu prokletou schránku 
k sobě a položila jsem na ni ruku.

Zdravím tě, lhářko, zavrněla.
„I já tě zdravím,“ odvětila jsem potichu.
Chceš si ve mně číst?
„Ne.“
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Ostatní neřekli ani slovo, i když jsem v místnosti cítila zá-
chvěv jejich zmatku. Jen Rhys a Amren mě upřeně sledovali.

Otevři se, rozkázala jsem v duchu.
Hezky popros.
„Prosím,“ řekla jsem.
Schránka – Kniha v ní – zůstala zticha. Potom pronesla: Svůj 

k svému.
„Otevři se,“ ucedila jsem.
Pečeť se zlomí a zase zcelí, zcelí a zase zlomí – takový už je kolo

běh. Svůj k svému.
Zatlačila jsem rukou silněji. Byla jsem tak unavená, že mi 

bylo jedno, jaké myšlenky se mi vyhrnou z hlavy, úlomky a stříp-
ky, které byly i nebyly mou součástí: Horko, voda, led, světlo 
a stín.

Ničitelko kleteb, oslovila mě Kniha a schrána se s cvaknutím 
otevřela.

Zničeně jsem se opřela a byla jsem ráda, že v krbu poblíž 
praská oheň.

Cassianovy oříškové oči potemněly. „Ten hlas už nechci ni-
kdy znovu slyšet.“

„Ale uslyšíš,“ sdělil mu Rhysand na rovinu, když zvedl víko. 
„Protože se s námi vydáš navštívit královny smrtelníků, jakmile 
dají souhlas k setkání.“

Byla jsem příliš vyčerpaná na to, abych o  tom přemýšlela. 
O tom, co nám ještě zbývá vykonat. Nahlédla jsem do schránky.

Nebyla to kniha, aspoň ne z papíru a kůže.
Tvořily ji pláty tmavého kovu spojené třemi kruhy ze zlata, 

stříbra a bronzu. Na každém byly s neskutečnou pečlivostí vyry-
ty znaky, které jsem nepoznávala. Ano, ukázalo se, že mé hodiny 
čtení nakonec vážně k ničemu nebyly.

Rhys pláty ponechal ve schráně, když jsme se na ně všichni 
podívali a zase se odtáhli.

Pouze Amren na ně nepřestávala hledět. Z tváře se jí vytra-
tila všechna barva.

„Co je to za jazyk?“ zeptala se Mor.
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Měla jsem dojem, že se Amren třesou ruce, ona je však scho-
vala do kapes. „Není to jazyk z tohoto světa.“

Jen Rhys se nenechal jejím šokovaným výrazem rozhodit. 
Jako kdyby měl už předem podezření, o jakou řeč půjde. Proto 
si Amren vybral za členku naší pátrací výpravy.

„Co to tedy je?“ chtěl vědět Azriel.
Amren z Knihy nespouštěla oči, jako by spatřila ducha nebo 

zázrak. „Je to leshon hakodesh, posvátný jazyk,“ odpověděla. Její 
stříbřité oči se upnuly na Rhysanda a já pochopila, že si také 
uvědomila, proč s námi odcestovala.

Rhysand poznamenal: „Slyšel jsem legendu, podle níž byla 
Kniha sepsaná v  řeči mocných bytostí, které se obávaly moci 
Kotlíku. Kniha jim měla pomoci s ním bojovat. Ty mocné bytos-
ti tu žily… a potom zmizely. Jsi jediná, kdo ji dokáže rozluštit.“

Byla to Mor, kdo ho varoval: „Takové nebezpečné hry bys 
neměl hrát, Rhysande.“

On však zavrtěl hlavou. „To není hra. Vsadil jsem na to, že ji 
Amren dokáže přečíst – a usmálo se na mě štěstí.“

Amren jemně roztáhla chřípí a já na okamžik zaváhala, jestli 
ho nezaškrtí za to, že jí neprozradil svá podezření, že by Kniha 
skutečně mohla být něčím víc než klíčem k naší spáse.

Rhys se na ni usmál způsobem, kterým dával najevo, že si to 
klidně může zkusit.

Dokonce i Cassian sklouzl rukou k bojovému noži.
Pak však Rhysand dodal: „Také jsem se domníval, že by 

v Knize mohlo být kouzlo, kterým by ses mohla osvobodit, které 
by tě poslalo domů. Pokud to byli oni, kdo ji sepsal.“

Amren krátce polkla.
„Do prdele,“ ulevil si Cassian.
Rhys hovořil dál: „Neřekl jsem ti o svých podezřeních, pro-

tože jsem ti nechtěl dávat planou naději. Ovšem pokud se le-
gendy ohledně toho jazyka nemýlí, třeba tu najdeš, co hledáš, 
Amren.“

„Budu potřebovat druhou část, než ten text začnu luštit,“ 
pronesla Amren nakřáplým hlasem.
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„Doufejme, že královny smrtelníků na naši žádost brzy od-
poví,“ řekl Rhys se zamračeným pohledem na špínu, kterou pí-
sek a voda nadělaly v předsíni. „Snad naše příští schůzka dopad-
ne lépe než tato.“

Amren stiskla rty, avšak oči jí jasně planuly. „Děkuji ti.“
Prožila deset tisíc let ve vyhnanství – sama.
Mor si povzdechla – dlouze a dramaticky, nepochybně pro-

to, aby přerušila napjaté ticho – a postěžovala si, že si chce vy-
slechnout celý náš příběh.

Azriel ale namítl: „I když ta kniha dokáže zrušit moc Kotlí-
ku, je s ním spojený Jurian.“

Všichni jsme se k němu otočili.
„Tento dílek skládačky nedává smysl,“ vyložil nám Azriel 

a přitom poklepal zjizveným prstem na desku stolu. „Proč by ho 
král chtěl oživit? A jak ho drží na uzdě? Čím si dokázal zajistit 
Jurianovu věrnost?“

„Už jsem o tom přemýšlel,“ řekl Rhysand, když si sedal ke 
stolu naproti mně, přímo mezi své dva bratry. Samozřejmě že 
o  tom přemýšlel. „Jurian byl… posedlý, když mu o něco šlo, 
a řadu cílů se mu před smrtí nepodařilo splnit.“

Mor poněkud pobledla. „Jestli má podezření, že Miryam 
žije…“

„Jurian s největší pravděpodobností věří, že je mrtvá,“ pro-
nesl Rhys. „A kdo je povolanější k tomu, aby jeho někdejší mi-
lenku vzkřísil, než král, který má Kotlík, jenž dokáže mrtvým 
vrátit život?“

„Spojil by se Jurian s Hybernem, protože si myslí, že Mi-
ryam je mrtvá, a chce ji získat zpátky?“ zeptal se Cassian a opřel 
se lokty o stůl.

„Udělal by to, aby se Drakonovi pomstil za to, že získal její srd-
ce,“ odpověděl Rhys. Pak zavrtěl hlavou. „Probereme to později.“

Předsevzala jsem si, že se ho zeptám, kdo ti lidé jsou a jaký je 
jejich příběh. Zeptám se ho, proč pod Horou nikdy nenaznačil, 
že znal muže, jemuž patřilo oko na Amaranthině prstenu. Ale 
předtím se vykoupu, napiju se čisté vody a prospím se.
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Jenže teď se všichni znovu dívali na mě a Amren. Stále čekali 
na naše vyprávění. Smetla jsem ze sebe pár zrníček písku a ne-
chala jsem Amren, ať spustí, přičemž ten příběh zněl s každým 
slovem neuvěřitelněji.

Když jsem zvedla zrak od oblečení k protější straně stolu, vi-
děla jsem, že mě Rhys pozoruje.

Lehce jsem sklonila hlavu a odložila jsem svůj štít na tak 
dlouho, abych mu po našem poutu poslala zprávu: Na sny,  které 
se plní.

Okamžik nato po mém duchovním štítu přelétlo smyslné po-
hlazení – zdvořilá prosba. Když jsem štít spustila, mou mysl za-
plnil Rhysův hlas: Na lovkyni, která nezapomíná pomáhat všem 
méně šťastným – a na vodní přízraky, které dokážou neskutečně 
rychle plavat.
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Amren si Knihu odnesla do svého domova ve Velarisu, ať už se 
nacházel kdekoli, a nás pět pokračovalo v jídle. Zatímco Rhys 
ostatním vyprávěl o naší návštěvě na Letním dvoře, dokázala 
jsem do sebe rychle naházet snídani, než na mě dolehlo vyčer-
pání z probdělé noci, odemykání zapečetěných dveří a z toho, 
jak jsem o vlásek unikla smrti. Když jsem se probudila, dům 
byl prázdný a prozářený hřejivým zlatým odpoledním sluncem. 
Den byl nezvykle teplý a příjemný, takže jsem se s knížkou vy-
dala do zahrádky vzadu za domem.

Slunce postupovalo po obloze, až na zahradu vrhalo stíny, 
s nimiž se vracel pronikavý chlad. Já se ale se sluncem ještě ne-
chtěla rozloučit, proto jsem vyšla do druhého poschodí na střeš-
ní terasu, abych sledovala, jak zapadá.

Rhysand tam samozřejmě – samozřejmě – seděl uvelebený 
na jedné z bíle natřených železných židlí s rukou přehozenou 
přes opěradlo, zatímco v druhé ležérně držel sklenici jakéhosi 
nápoje. Na stole před ním stála skleněná karafa.

Křídla měl svěšená za zády až na podlahu obloženou kachli 
a mě napadlo, jestli také nevyužívá neobyčejně příznivého dne, 
aby si je vyhříval na slunci. Odkašlala jsem si.

„Vím, že tu jsi,“ řekl, aniž by se otočil od výhledu na Sidru 
a rudozlaté moře za ní.

Zamračila jsem se. „Jestli chceš být sám, můžu jít.“
Kývl k prázdné židli u  železného stolu. Nebylo to právě 

 srdečné pozvání, ale přesto jsem se posadila.
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Vedle karafy stála dřevěná truhlička a já bych si myslela, že je 
v ní něco pro přípravu jeho nápoje, kdybych na víku nezahléd-
la dýku z perleti.

Jako bych cítila moře, horko a půdu, které byly Tarquinový-
mi znaky. „Co to je?“

Rhys vyprázdnil sklenici, zvedl ruku a karafa k němu při-
plula na neviditelném větru. Nalil si nápoje na tři palce a s po-
hledem upřeným na město promluvil: „Víš, dlouho jsem přemýš-
lel o tom, jestli bych Tarquina o Knihu neměl prostě požádat. 
Měl jsem ale za to, že by to nejspíš odmítl a pak tu informa-
ci prodal tomu, kdo by za ni nabídl nejvíc. Měl jsem za to, že 
i kdyby na to přistoupil, stále by se o našich plánech dozvě-
dělo příliš mnoho lidí a bylo by značně pravděpodobné, že by 
se to stejně rozkřiklo. Navzdory všemu jsem potřeboval, aby 
důvod naší výpravy zůstal co nejdéle utajený.“ Znovu se napil 
a prohrábl si rukou černomodré vlasy. „Nelíbilo se mi, že ho 
musíme okrást. Nechtěl jsem ublížit jeho strážím. Nezamlou-
valo se mi, že jsme se beze slova vytratili, když Tarquin skuteč-
ně stál o spojenectví, ať už k tomu byly důvodem jeho ambi-
ce, nebo ne. Možná chtěl být dokonce naším přítelem. Nikdo 
z ostatních vladařů se s něčím takovým neobtěžoval – nebo 
se k tomu neodvážil. Jenže mám pocit, že se Tarquin se mnou 
chtěl spřátelit.“

Přelétla jsem pohledem mezi ním a truhličkou a zopakovala 
jsem svou otázku: „Co to je?“

„Otevři to.“
Opatrně jsem zvedla víko.
Uvnitř se na polštářku z bílého sametu třpytily tři rubíny, 

každý o  velikosti slepičího vejce. Všechny byly dokonale čiré 
a měly sytou barvu, jako by byly stvořené z…

„Krvavé rubíny,“ podotkl Rhys.
Ucukla jsem prsty, které jsem bezděky vztáhla po kamenech.
„Když se na Letním dvoře někdo dopustí vážné urážky, po-

šlou provinilci krvavý rubín jako oficiální prohlášení, že je na 
jeho hlavu vypsaná odměna – že se z něj tímto stává lovná zvěř 
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a brzy zaplatí životem. Ta truhlička dorazila před hodinou na 
Dvůr nočních můr.“

Matko na nebi. „Hádám, že jeden z nich nese moje jméno. 
Druhý tvoje a třetí Amrenino.“

Temný vítr víko zaklapl. „Udělal jsem chybu,“ řekl Rhys. 
Chtěla jsem něco namítnout, on však pokračoval: „Měl jsem 
těm strážcům vymazat vzpomínky a nechat je, ať si jdou po 
svých. Místo toho jsem je omráčil. Je to už dlouhý čas, co jsem 
se musel uchýlit k… takovéto fyzické obraně a tolik jsem se ne-
chal strhnout illyrijským výcvikem, že jsem zapomněl, že mám 
po ruce jiné zbraně. Jakmile se strážci probrali, nejspíš se vydali 
rovnou k němu.“

„Určitě by si brzo všiml, že Kniha zmizela.“
„Mohli jsme popřít, že jsme ji ukradli, a prohlásili bychom 

to za shodu náhod.“ Vypil sklenici do dna. „Udělal jsem chybu.“
„Když se sem tam nějaké dopustíš, ještě to není konec světa.“
„Řekl jsem ti, že teď jsi pro Letní dvůr veřejným nepřítelem 

číslo jedna, a tobě to přijde v pořádku?“
„To ne, ale z ničeho tě neviním.“
Zhluboka si povzdechl a dál hleděl na město, zatímco tep-

lo dne opět ustupovalo štiplavému mrazu. Jemu na tom ale ne-
záleželo.

„Třeba bys jim mohl Knihu vrátit, až Kotlík zneškodníme, 
a omluvit se.“

Rhys si ironicky odfrkl. „Ne. Amren ji bude mít v držení tak 
dlouho, jak bude potřebovat.“

„Tak mu to nějak vynahraď. Očividně jsi o  jeho přátelství 
stál stejně jako on o tvoje. Jinak bys z toho nebyl tak zničený.“

„Nejsem zničený. Jsem popuzený.“
„Nehraj si se slovíčky.“
Pousmál se na mě a řekl: „Svár, který jsme právě zaseli, může 

trvat staletí i tisíciletí. Pokud je to cena za to, že zabráníme vál-
ce a pomůžeme Amren, pak ji zaplatím.“

Pochopila jsem, že by zaplatil vším, co má. Nadějemi, které 
si dělal. Vlastním štěstím.
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„Vědí o tom ostatní? O těch krvavých rubínech?“
„Azriel mi je přinesl. Teď uvažuji, jak to sdělím Amren.“
„Proč?“
Jeho úchvatné oči zahalila temnota. „Protože její odpovědí 

bude vtrhnout do Adriaty a smést město z povrchu zemského.“
Otřásla jsem se.
„Přesně,“ poznamenal.
Zadívala jsem se na Velaris spolu s ním a naslouchala jsem 

zvukům končícího dne a přicházející noci. Adriata v porovnání 
s ním vyhlížela zaostale.

„Chápu, proč jsi udělal to, co jsi udělal, abys tohle město 
ochránil,“ ujistila jsem ho a zamnula jsem rukama, abych do 
nich dostala trochu tepla. Zatrnulo mi, když jsem si představi-
la, že by Velaris postihla stejná zkáza jako Adriatu. Rhys přelétl 
pohledem ke mně. Jeho oči byly ostražité a bez výrazu. Polk-
la jsem. „A taky chápu, že jsi připravený udělat cokoli, abys ho 
ochránil i v budoucnu.“

„Co tím chceš říct?“
Špatný den – uvědomila jsem si, že to pro něj byl špatný 

den, a nemračila jsem se kvůli ostnu v jeho slovech. „Přečkej tu-
hle válku, Rhysande, a pak si dělej starosti s Tarquinem a jeho 
krvavými rubíny. Zruš moc Kotlíku, zabraň králi strhnout zeď 
a znovu zotročit říši lidí a potom vyřešíme všechno ostatní.“

„To zní, jako by ses tu chystala nějakou dobu zůstat.“ Byla to 
přímá otázka, bylo v ní však znát skryté napětí.

„Můžu si najít vlastní místo k bydlení, jestli máš na mysli 
tohle. Třeba použiju tvou štědrou odměnu k tomu, abych si po-
řídila něco luxusního.“

No tak, mrkni na mě. Hraj si se mnou. Hlavně se přestaň takhle 
tvářit.

On ale řekl jen: „Šetři si svou odměnu. Přidal jsem tvé jmé-
no na seznam lidí, kteří mohou nakupovat na účet mého domu. 
Kup si, co chceš. Kup si třeba celý zpropadený dům, jestli chceš.“

Zaskřípala jsem zuby a možná za to mohla panika nebo zou-
falství, že jsem sladce odpověděla: „Před pár dny jsem na  druhém 
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břehu Sidry viděla hezký obchod. Vypadá to, že tam prodávají 
spoustu velmi malých krajkových věciček. Můžu nakupovat na 
tvůj účet i tam, nebo si je mám hradit ze svých peněz?“

Jeho fialové oči zabloudily ke mně. „Teď na to nemám ná-
ladu.“

Mluvil bez špetky vtipu a potměšilosti. Mohla bych jít do-
vnitř a ohřát se u ohně, ale…

On kvůli mně zůstal a bojoval za mě.
Týden za týdnem za mě bojoval, přestože jsem na to vůbec 

nereagovala, přestože jsem byla sotva schopná mluvit nebo se 
přimět, aby mi záleželo na tom, zda budu žít, nebo zahynu, jestli 
budu jíst, nebo zemřu hlady. Nemohla jsem ho ponechat jeho 
chmurným myšlenkám a provinilosti. Už se s nimi sám potýkal 
dost dlouho.

Proto jsem nesklopila zrak a mluvila jsem dál: „Nikdy by mě 
nenapadlo, že Illyrijci jsou tak nabručení, když jsou opilí.“

„Nejsem opilý. Jenom popíjím,“ odpověděl a přitom se mu 
trochu zaleskly zuby.

„Zase si hraješ se slovíčky.“ Opřela jsem se na židli a litovala 
jsem, že jsem si nevzala kabát. „Možná ses přece jen měl vyspat 
s Cresseidou, abyste mohli být oba smutní a osamělí společně.“

„Takže ty máš právo prožívat tolik špatných dnů, kolik se ti 
zlíbí, a mně nedopřeješ ani pár hodin?“

„Bloumej si jako tělo bez duše, jak dlouho budeš chtít. Chtě-
la jsem se tě zeptat, jestli se mnou nechceš jít nakupovat zmíně-
né titěrné hanbaté krajky, ale klidně si seď navěky tady nahoře, 
když jinak nedáš.“

Žádná odpověď, a tak jsem pokračovala: „Možná jich pár 
pošlu Tarquinovi – s nabídkou, že si je pro něj obleču, když mi 
odpustí. Třeba si pak ty krvavé rubíny vezme hned zpátky.“

Jen nepatrně, maličko zvedl koutky úst. „Bude to brát jako 
výsměch.“

„Vrhla jsem na něj pár úsměvů a daroval mi rodinný šperk. 
Vsadím se, že kdybych se objevila v takovém spodním prádle, 
předá mi klíče od celé své země.“
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„Někdo tu o sobě má vysoké mínění.“
„Proč by ne? Tobě podle všeho dělá potíže na mě ve dne 

v noci nekoukat.“
A bylo to venku – zrnko pravdy a současně otázka.
„Mám zapírat, že mi připadáš přitažlivá?“ odpověděl znudě-

ným tónem, jenže v očích mu přitom zajiskřilo.
„To jsi nikdy neřekl.“
„Říkávám ti mnohokrát a velice často, že tě shledávám vel-

mi přitažlivou.“
Pokrčila jsem rameny, přitom jsem ale vzpomínala na všech-

ny ty chvíle, kdy jsem nad jeho slovy mávla rukou jako nad 
poťouchlými poklonami a ničím víc. „No, možná ses měl víc 
 snažit.“

Lesk v jeho očích náhle připomínal šelmu a mým tělem pro-
jelo vzrušené zachvění, když se silnýma rukama opřel o  stůl 
a zavrněl: „To má být výzva, Feyre?“

Oplácela jsem mu jeho dychtivý pohled. Pohled nejmocněj-
šího muže v Prythianu. „Co myslíš?“

Panenky se mu roztáhly. Ten tam byl tichý smutek, odtaži-
tost a provinilost. Vystřídalo je nebezpečné soustředění zaměře-
né jen a jen na mě. Na má ústa. Na to, jak jsem polkla, když jsem 
se snažila klidně dýchat. Pak tichým hlasem zvolna pronesl: „Co 
zajít do toho obchodu hned, Feyre, aby sis mohla vyzkoušet ty 
krajkové věcičky a já ti pomohl vybrat, které pošleš Tarquinovi.“

Zatnula jsem prsty u nohou v domácích střevících vystla-
ných vlnou. Pohybovali jsme se na tenkém ledě. Noční vítr nám 
čechral vlasy a přinášel s sebou ledové polibky.

Rhys obrátil pohled k obloze a okamžik nato se z oblaků 
jako temné kopí snesl Azriel.

Nevěděla jsem, jestli bych měla cítit úlevu, nebo ne. Raději 
jsem odešla, ještě než Azriel přistál, abych vladaři a veliteli jeho 
zvědů poskytla soukromí.

Jakmile jsem vkročila do šera schodiště, horkost ze mě vypr-
chala a zanechala za sebou nepříjemný pocit chladu v žaludku.

Flirtování byla jedna věc, jenomže tohle bylo něco jiného.
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Kdysi jsem milovala Tamlina. Milovala jsem ho tolik, že by 
mi nevadilo se pro tu lásku – pro něj – zničit. Pak se staly všech-
ny ty věci a já se ocitla tady a… a skoro bych se s Rhysandem 
vydala do toho hezkého obchodu.

Skoro jsem si dokázala představit, co by se stalo:
Prodavačky by byly zdvořilé, i když trochu nervózní, a po-

nechaly by nám soukromí. Rhys by seděl na pohovce vzadu, za-
tímco já bych zašla do komůrky za závěsem, abych si vyzkou-
šela červené krajkové prádlo, které už jsem si třikrát prohlížela. 
A až bych vyšla ven, potom, co bych sebrala víc kuráže, než bych 
u sebe čekala, Rhys by si mě prohlédl odshora dolů. Dvakrát.

Aniž by ze mě spustil zrak, sdělil by prodavačkám, že ob-
chod už je zavřený, že by se měly vrátit zítra a že jim necháme 
peníze na pultu.

Stála bych tam nahá až na kousky rudé krajky a naslouchala 
bych spěšným diskrétním zvukům, s nimiž by ženy zavřely ob-
chod a odešly.

A Rhys by se na mě celou dobu díval – na má prsa viditelná 
skrz krajku, na mé ploché břicho, které teď konečně nevypadalo 
tak vyhladověle a vychrtle. Na křivku mých boků a stehen – a na 
to, co se skrývalo mezi nimi. Potom by se mi znovu zahleděl do 
očí, pokynul by mi prstem a zamumlal pouze: „Pojď ke mně.“

Vydala bych se za ním a uvědomovala si každý svůj krok, 
až bych se konečně zastavila před pohovkou, mezi jeho koleny.

Jeho ruce by mi přejely k pasu a mozoly by mě dřely o kůži. 
Pak by mě přitáhl o něco blíž, sklonil by se a políbil mě na pu-
pek a jeho jazyk…

Vrazila jsem do sloupku na odpočívadle a zaklela jsem.
Zamrkala jsem a vrátila se do skutečného světa. Přitom jsem 

si uvědomila…
Vztekle jsem se podívala na oko vytetované v dlani a zasyče-

la jazykem i neslyšným hlasem, který byl součástí našeho  pouta: 
„Zmetku.“

Ve skrytu mé mysli se smyslný mužský hlas zasmál tlume-
ným půlnočním smíchem.
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S hořícími tvářemi jsem ho proklínala za vizi, kterou mi 
podstrčil. Posílila jsem svůj duchovní štít a vešla do pokoje, na-
čež jsem si dopřála velice studenou lázeň.

Povečeřela jsem s Mor v jídelně u praskajícího ohně, zatímco 
Rhys se s ostatními kamsi vydal. Když se mě konečně zeptala, 
proč se mračím pokaždé, když zmíní Rhysandovo jméno, po-
věděla jsem jí o vizi, kterou mi vložil do mysli. Mor se smála, 
až vyprskla víno z nosu, a když jsem se zamračila pro změnu 
na ni, sdělila mi, že bych na sebe měla být pyšná: Když se Rhys 
jednou rozhodl utápět v chmurách, byl zapotřebí zázrak, aby se 
z nich dostal.

Snažila jsem se nenechat se unášet tím nenápadným poci-
tem vítězství, zatímco jsem se ukládala ke spánku.

Zrovna jsem usínala – ve dvě v noci díky tomu, že jsem si 
hodiny a hodiny povídala s Mor na pohovce v obývacím poko-
ji o všech úžasných a děsivých místech, která navštívila –, když 
dům znenadání zavrzal.

Jako by se dřevo kolem prohýbalo. Dům začal skřípat a otřá-
sat se, až se u mě v ložnici rozcinkaly lustry z barevného skla.

Prudce jsem si sedla a otočila se k otevřenému oknu. Obloha 
byla jasná. Neviděla jsem nic.

Nic než tmu proudící do pokoje ode dveří do chodby.
Tu temnotu jsem znala. Zrnko z ní žilo v mém nitru.
Tma se lila dovnitř škvírou ve dveřích jako povodeň. Dům 

se znovu otřásl.
Vyskočila jsem z postele, rychle jsem otevřela dveře a tem-

nota se prohnala kolem mě na přízračném větru, plná hvězd, 
tlukoucích křídel a bolesti.

Bylo v ní tolik bolesti, zoufalství, viny a strachu.
Vtrhla jsem na chodbu a neproniknutelná tma mě úplně 

oslepila. Stále tu však bylo pouto, které nás spojovalo, a já se jím 
nechala vést – tam, kde jsem věděla, že má pokoj. Zatápala jsem 
po klice, když vtom…
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Zpoza dveří se vylinula další vlna temnoty, hvězd a větru. 
Vlasy mi vlály kolem hlavy a já zvedla ruku, abych si chránila 
obličej, a proklouzla jsem do místnosti.

„Rhysande.“
Neodpověděl, ale cítila jsem ho tam, cítila jsem záchranné 

lano mezi námi.
Následovala jsem ho, dokud jsem holeněmi nenarazila do 

čehosi, co musela být jeho postel. „Rhysande,“ zopakovala jsem 
do větru a tmy. Dům se otřásal a prkna na podlaze mi klapa-
la pod nohama. Po hmatu jsem lůžko zkoumala, pátrala jsem 
v povlečení a pokrývkách a tápala směrem dolů a pak…

Pak jsem našla pevné, napjaté mužské tělo, jenže postel byla 
obrovská a já ho nedokázala zachytit. „Rhysande!“

Temnota tančila kolem v nekonečných vírech počátku a kon-
ce světa.

Ztěžka jsem se zvedla na postel a vrhla se k němu. Nahmát-
la jsem jeho paži, pak břicho a ramena. Jeho kůže byla ledová, 
když jsem ho popadla za ramena a vykřikla jeho jméno.

Nereagoval. Vklouzla jsem mu rukou ke krku a ústům, abych 
se ujistila, že ještě dýchá. Že mu moc neuniká z těla spolu se ži-
votem.

Do dlaně se mi opřel mrazivý dech. Sebrala jsem se, zvedla 
se na kolenou, poslepu jsem namířila a vyťala mu políček.

Dlaň mě pálila, ale on se ani nehnul. Uhodila jsem ho zno-
vu, zatáhla jsem za pouto mezi námi, ječela jsem skrz něj jeho 
jméno, jako by to byl tunel, tloukla jsem do nezdolné ebenové 
zdi v jeho mysli a řvala jsem na ni.

Vtom tmu proťala prasklina.
Najednou mě sevřel rukama, převrátil mě a zkušeným po-

hybem mě zatlačil na matraci. Přitiskl mi na hrdlo ruku zakon-
čenou spáry.

Znehybněla jsem. „Rhysande,“ vydechla jsem. Rhysi, oslovi-
la jsem ho pomocí našeho pouta a položila jsem ruku na jeho 
vnitřní štít.

Temnota se zachvěla.
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Vrhla jsem proti ní vlastní moc – černou proti černé, tišila 
jsem jeho temnotu, zahlazovala drsné části a přesvědčovala jsem 
ji, aby se upokojila a polevila. Má temnota jí zpívala ukolébavku. 
Píseň, kterou mi broukala kojná, když mě matka strčila do její 
náruče a vrátila se ke svým večírkům.

„Byl to sen,“ řekla jsem. Jeho ruka byla neskutečně chladná. 
„Byl to sen.“

Tma se znovu zastavila. Vyslala jsem své vlastní roušky noci, 
aby ji něžně pohladily, a přejela jsem po ní rukama posetýma 
hvězdami.

Na okamžik se ta inkoustová čerň rozjasnila dost na to, abych 
spatřila tvář nade mnou. Sevřenou, s bledými rty a s vytřeštěný-
ma fialovýma očima, které mě odhadovaly.

„Feyre,“ připomenula jsem mu. „Jsem Feyre.“ Jeho dech byl 
uštvaný a nepravidelný. Zachytila jsem zápěstí ruky, jež mi sví-
rala hrdlo – svírala, ale ne bolestivě. „Něco se ti zdálo.“

Přiměla jsem temnotu ve své duši, aby ten nápěv nesla, ko-
lébala ten zběsilý strach, pohladila ebenovou zeď v jeho mysli, 
něžně a hebce.

Potom temnota opadla jako sníh setřesený ze stromu a od-
nesla s sebou i tu mou.

Ložnici zaplavilo světlo měsíce a zvuky města.
Jeho pokoj se podobal mému. Postel byla nejspíš tak vel-

ká, aby se do ní vešla i jeho křídla, působila však vkusně a po-
hodlně. Rhys se nade mnou skláněl a byl nahý – dočista nahý. 
Neodvážila jsem se podívat níž než na tetované svaly na jeho 
hrudi.

„Feyre,“ pronesl ochraptěle, jako by předtím křičel.
„Ano,“ odpověděla jsem. Zaujatě si prohlížel mou tvář a spá-

ry, které mi stále spočívaly na krku. Okamžitě mě pustil.
Ležela jsem tam a hleděla na něj, jak tam klečel na posteli 

a mnul si obličej rukama. Mé zrádné oči se opovážily sklouz-
nout dolů pod jeho hrudník, ale mou pozornost zaujala dvojice 
tetování na Rhysových kolenou: Majestátní hora korunovaná 
třemi hvězdami. Krásná a přitom jaksi nelítostná.



393

„Měl jsi noční můru,“ vysvětlila jsem a pomalu se zvedla do 
sedu. Jako by ve mně povolila jakási hráz. Pohlédla jsem na svou 
ruku a přiměla ji zmizet ve stínu. A to se taky stalo.

Stačilo krátké pomyšlení a temnota se opět rozptýlila.
Jeho ruce však stále zůstávaly zakončené dlouhými černými 

spáry – a jeho nohy… i ty se změnily v drápy. Křídla měl vyta-
žená a svěšená za zády. Musela jsem se ptát, jak blízko byl tomu 
proměnit se ve zvíře, které jak sám říkal, nenáviděl.

Sklonil ruce a spáry se změnily v prsty. „Je mi to líto.“
„Proto bydlíš tady, ne v domě nahoře. Nechceš, aby to vidě-

li ostatní.“
„Obvykle to dokážu udržet u sebe v pokoji. Promiň, že jsem 

tě vzbudil.“
Sevřela jsem ruce v pěst a nechala je položené na klíně, abych 

se ho nedotkla. „Jak často se to stává?“
Rhysovy fialové oči se upřely do mých a já věděla, jaká bude 

jeho odpověď, ještě než ji vyslovil: „Stejně často jako tobě.“
Ztěžka jsem polkla. „O čem se ti dnes zdálo?“
Zavrtěl hlavou a odvrátil se k oknu, za nímž byly vidět sou-

sední střechy pocukrované sněhem. „Zpod Hory jsem si od-
nesl vzpomínky, o kterých bych se raději nešířil, Feyre. Ani před 
 tebou.“

Pověděl mi dost úděsných věcí na to, aby mi bylo jasné, že to 
muselo být ještě horší než noční můry. Položila jsem mu však 
ruku na loket, přestože byl zcela nahý. „Jestli si o tom budeš 
chtít promluvit, stačí říct. Já to ostatním nepovím.“

Chtěla jsem sklouznout z postele, když mě náhle uchopil za 
ruku a ponechal ji položenou na paži. „Děkuji.“

Zamyšleně jsem si prohlížela jeho ruku i zničený výraz. Stá-
le se v něm zračilo tolik bolesti a vyčerpání. Byla to tvář, kterou 
nikdy nikomu nedovolil spatřit.

Zvedla jsem se na kolenou a políbila ho na tvář. Jeho kůže 
byla pod mými rty teplá a hebká. Ten polibek jsem ukončila, 
ještě než pořádně začal, ale – ale tolik nocí jsem toužila po tom, 
aby pro mě někdo udělal něco takového.
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Když jsem se odtáhla, díval se na mě poněkud překvapeně, 
ale už mě nezastavil, když jsem vyklouzla z lůžka. Byla jsem 
skoro u dveří, když jsem se k němu znovu otočila.

Rhys tam dosud klečel s křídly skloněnými na bílém povle-
čení, se svěšenou hlavou a s tetováním zřetelně vykresleným na 
nazlátlé kůži. Temný, padlý princ.

V duchu se mi ten výjev promítl jako obraz.
Mihl se – a na chvíli mi zatřpytil v mysli, než pohasl.
Přesto nezmizel a chabě zářil v té ráně v mé hrudi.
V ráně, která se pozvolna začínala hojit.
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„Myslíš, že ten text dokážeš rozluštit, až získáme druhou polo-
vinu?“ zeptala jsem se Amren, když jsem druhý den odpoledne 
postávala u dveří jejího bytu.

Patřilo jí horní poschodí dvoupatrového domu, jehož zkose-
ný strop byl po obou stranách zakončený velikým oknem. Z jed-
noho byl výhled na Sidru, z druhého na náměstí lemované stro-
my. Celý byt tvořila jedna velká místnost: vybledlá dubová prkna 
byla pokrytá stejně ošoupanými koberci a nábytek byl rozestavě-
ný kolem, jako by ho neustále přesunovala, jak se jí právě hodilo.

Zdálo se, že jen postel, šíleně velká věc s nebesy z flóru, měla 
své stálé místo u zdi. Nebyla tu kuchyně – jen dlouhý stůl a krb, 
ve kterém oheň hořel tak prudce, že v místnosti bylo skoro dus-
no. Sněhový poprašek z předešlé noci zmizel během poledne 
v suchém zimním slunci a venku panoval chlad, ovšem jen mír-
ný, takže mi procházka k ní dodala síly.

Amren sedící na podlaze před nízkým stolkem posetým pa-
píry zvedla hlavu od lesklé kovové knihy. Tvář měla bledší než 
obvykle a ze rtů se jí vytratila barva. „Už je to dlouho, co jsem 
tuto řeč používala. Chci se s ní znovu obeznámit, než se pus-
tím do Knihy. Tou dobou nám snad ty naduté královny vydají 
svou polovinu.“

„Jak dlouho trvá, než si ten jazyk osvěžíš?“
„Jeho Temnost ti to neřekla?“ Sklopila pohled zpět ke Knize.
Došla jsem k dlouhému dřevěnému stolu a položila na po-

škrábanou desku balík, který jsem přinesla. Několik pint  horké 
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krve přímo od řezníka. Cestou sem jsem téměř utíkala, aby ne-
vychladla. „Ne,“ odpověděla jsem, zatímco jsem vytahovala skle-
nice. „Neřekl mi nic.“ Rhys byl v době snídaně už pryč, i když 
jsem na nočním stolku našla jeden z jeho vzkazů.

Děkuji ti za včerejší noc. To bylo všechno, co na něm stálo, 
a poblíž nebylo pero, abych mu napsala odpověď.

Já však jedno našla a odepsala jsem: Co znamenají ty hvězdy 
a hora, co máš vytetované na kolenou?

Okamžik nato papírek zmizel. Když se znovu neobjevil, ob-
lékla jsem se a vydala se posnídat. Když jsem napůl snědla vejce 
a topinku, papírek se objevil pečlivě srovnaný vedle mého talíře.

Že se neskloním před nikým a ničím kromě své koruny.
Tentokrát se objevilo i pero a já odepsala pouze: Jak dra

matické. Přísahala bych, že jsem skrz naše pouto z druhé strany 
mého duchovního štítu zaslechla jeho smích.

Při té vzpomínce jsem se usmála, otevřela jsem víčko prv-
ní sklenice a nos mi zahltil pach krve. Amren nasála vzduch 
a prudce otočila hlavu ke sklenicím. „Ty jsi… á, zamlouváš 
se mi.“

„Je z jehněte, jestli to je nějak důležité. Mám ti ji ohřát?“
Nechala Knihu Knihou a já jen přihlížela, jak popadla skle-

nici oběma rukama a polykala krev, jako by to byla voda.
No, aspoň tu nebudu muset hledat hrnec.
Amren najednou vypila polovinu sklenice. Pramínek krve jí 

sklouzl po bradě a ona ho nechala skanout na šedou košili – nic 
tak zmuchlaného jsem ještě neviděla. Potom mlaskla a s hlubo-
kým povzdechem položila sklenici na stůl. Krev se jí leskla na 
zubech. „Děkuji.“

„Máš nějakou oblíbenou?“
Trhla zakrvácenou bradou a otřela si ji kapesníkem, když 

si uvědomila, že se ušpinila. „Přestože to zní hrozně, nejradši 
mám  jehněčí.“

„Takže ne lidskou?“
Znechuceně se zatvářila. „Je vodnatá a často chutná po tom, 

co jedli naposledy. Vzhledem k tomu, že se o většině lidí dá 
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 sotva říct, že by měli vytříbenou chuť, je to dost nejistá sázka. 
Zato jehněčí… Nepohrdnu ani kozí. Jejich krev je čistší a la-
hodnější. Připomíná mi jiné časy. A místa.“

„To zní zajímavě,“ řekla jsem a myslela jsem to vážně. Na-
padlo mě, jaký svět má přesně na mysli.

Amren dopila zbytek a do tváří se jí vrátil nach. Odložila 
sklenici do malého dřezu u stěny.

„Myslela jsem si, že budeš žít na nějakém zdobnějším mís-
tě,“ připustila jsem.

Všechny její krásné šaty visely na věšácích u postele a šper-
ky měla rozložené všude možně na skříňkách a stolcích. Toho 
posledního tu bylo tolik, že by se z nich dalo posbírat výkupné 
za císaře.

Pokrčila rameny a znovu se usadila vedle Knihy. „To už jsem 
zkusila a nudilo mě to. Navíc jsem nestála o služebnictvo. Do 
všeho strkají nos. Bydlela jsem v palácích, chalupách, v horách 
i na plážích, ale z nějakého důvodu se mi nejvíc líbí tady v bytě 
u řeky.“ Zamračeně se podívala na střešní okna. „Taky to zna-
mená, že nemusím pořádat večírky nebo k sobě zvát hosty, pro-
tože obojí nesnáším.“

Krátce jsem se zasmála. „Tak to nebudu svou návštěvu pro-
tahovat.“

Pobaveně si odfrkla a zkřížila nohy. „Proč jsi tu?“
„Cassian říkal, že od našeho návratu jsi tu zalezlá ve dne 

v noci, a mě napadlo, že bys mohla mít hlad. A neměla jsem nic 
jiného na práci.“

„Cassian je pěkný šťoural.“
„Záleží mu na tobě. Na vás všech. Jsi jediná rodina, kterou 

má.“ Všichni byli jeden pro druhého jediná rodina, kterou měli.
„Ach,“ odvětila Amren zahleděná na jakýsi papír. Přesto se 

zdálo, že ji to potěšilo. Mou pozornost zaujal barevný záblesk 
na podlaze vedle ní.

Používala svůj krvavý rubín jako těžítko.
„Rhys tě přesvědčil, ať Adriatu za ten krvavý rubín neničíš?“
Amren zatěkala očima ke mně. Čišela z nich bouře a roz-
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bouřené moře. „Nic takového neudělal. Tamto mě přesvědčilo, 
abych Adriatu nezničila.“ Ukázala na prádelník.

Nahoře ležel stočený jako had povědomý náhrdelník s dia-
manty a rubíny. Už jsem ho předtím viděla – v Tarquinově po-
kladnici. „Jak to? Cože?“

Amren se pro sebe usmála. „Poslal mi ho Varian, aby zmír-
nil Tarquinovo prohlášení o tom, že nás čeká krvavá odplata.“

Tehdy jsem měla dojem, že by se těmi rubíny mohla zdobit 
jen nějaká mocná žena – a nenapadala mě žádná mocnější než 
ta, jež seděla přede mnou. „Ty a Varian jste…?“

„Ne že by mě to nelákalo, ale ne. Ten ubožák se nedokáže 
rozhodnout, jestli mě nenávidí, nebo mě chce.“

„Proč ne obojí?“
Amren se tlumeně zasmála. „Na tom něco bude.“

A tak začaly týdny čekání. Čekání, až se Amren znovu naučí ja-
zyk, kterým nikdo jiný na světě nemluvil. Čekání na to, až krá-
lovny smrtelníků odpoví na naši žádost o schůzku.

Azriel se nadále snažil proniknout na jejich dvory – a stále 
bez úspěchu. Slyšela jsem o tom hlavně od Mor, která vždycky 
věděla, kdy se vrátil do Domu větru, a pokaždé si dala záležet, 
aby tam byla, jakmile Azriel přistane.

Řekla mi pár podrobností i něco málo o tom, jak se na něm 
podepisuje frustrace z toho, že na jejich dvory nedokáže pro-
klouznout žádný z jeho zvědů ani on sám. Mor mi prozradila, 
že nároky, které na sebe klade, hraničí se sadismem.

Bylo téměř nemožné přesvědčit Azriela, aby si dopřál čas pro 
oddech, který by nezahrnoval práci nebo bojový výcvik. A když 
jsem se zmínila o tom, že si s ní vyrazí k Ritě, kdykoli ho o to 
požádá, Mor mi jednoduše sdělila, že jí trvalo čtyři století, než ho 
dostatečně zpracovala. Někdy jsem si říkala, co se v Domě větru 
děje, když se s Rhysem zdržuju v domě ve městě.

V Domě větru jsem se zastavovala jen ráno, když jsem první 
polovinu dne trávila výcvikem pod Cassianovým vedením. Ten 



399

mi spolu s Mor poradil, co bych měla jíst, abych znovu nabyla 
ztracenou váhu, zesílila a získala zpět svou rychlost. Jak ubíha-
ly dny, přešla jsem od obrany k výuce boje illyrijským mečem, 
který byl tak vynikající zbraní, že jsem jím Cassiana málem při-
pravila o paži.

Učila jsem se ho ale používat pomalu. A bolestivě. Během 
Cassianova drsného výcviku jsem zažila přestávku pouze, když 
jednou ráno odletěl do říše lidí, aby zjistil, jestli se mým sestrám 
ozvaly královny, a aby jim předal další list od Rhyse, který jim 
sestry měly poslat.

Předpokládala jsem, že jeho setkání s Nestou proběhlo prá-
vě tak mizerně, jak jsem si představovala, protože má lekce ráno 
poté byla delší a náročnější než v předchozích dnech. Zepta-
la jsem se, co mu vlastně Nesta řekla, že se mu tak snadno do-
stala pod kůži, Cassian ovšem jen zavrčel a sdělil mi, ať si hle-
dím svého a že v mojí rodině je to samá panovačná, vševědoucí 
ženská.

Nějaký hlásek v mé hlavě si říkal, jestli by si Cassian s Va-
rianem neměli popovídat o svých trpkých zkušenostech.

Většinu odpolední jsem se cvičila s Rhysem, pokud byl doma. 
Má mysl a moc se potýkaly s jeho, až jsme pomalu přišli na to, 
jakých darů se mi dostalo – oheň a voda, led a temnota. Věděli 
jsme, že mám i další, které zůstávají skryté a neobjevené. Stá-
le jsem se nedokázala přemisťovat. Od toho zasněženého rána, 
kdy jsem se střetla s Attorem, se mi to už znovu nepovedlo.

Rhys mě pokaždé, když jsem na něj nakonec vyjela, ujišťo-
val, že to chce čas – čas k učení a ovládnutí jednotlivých darů.

Pokaždé naši výuku prokládal poznatky o vladařích, jejichž 
moc jsem uloupila. O Beronovi, krutém a marnivém vladaři 
Podzimního dvora; o Kalliasovi, tichém a prohnaném vladaři 
Zimy; o Helionovi Čarobijci, vladaři Dne, jehož tisíc knihoven 
Amarantha osobně vydrancovala a jehož bystří poddaní vyni-
kali v kouzlení a uchovávali znalosti Prythianu.

Podle Rhysanda bylo to, abych věděla, od koho má moc po-
chází, stejně důležité jako odhalení její samotné podstaty. Nikdy 
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jsme spolu nemluvili o umění proměny – o spárech, které jsem 
někdy dokázala vyčarovat. Nitky spojené se zkoumáním toho-
to daru byly příliš spletité a jeho nevyřčená minulost byla příliš 
násilná a krvavá.

Tak jsem se seznamovala s politikou a dějinami ostatních 
dvorů a poznávala jsem moc jejich pánů, až jsem ve snění i bdě-
ní cítila plamen, který mi olizoval ústa, a jinovatku, jež mi pras-
kala mezi prsty. Noc co noc jsem se vyčerpaná po dni, kdy jsem 
cvičila své tělo a schopnosti, zhroutila do hlubokého spánku pro-
dchnutého temnotou vonící po jasmínu.

Dokonce i noční můry byly příliš vyčerpané na to, aby mě 
pronásledovaly.

Ve dnech, kdy byl Rhys odvolán jinam, aby dohlížel na chod 
svého dvora, připomínal poddaným, kdo je jejich pánem, nebo 
vynášel rozsudky, případně aby připravoval svou zemi na nevy-
hnutelnou výpravu do Hybernu, jsem si četla, seděla jsem s Am-
ren, zatímco luštila Knihu, nebo jsem se s Mor procházela po 
Velarisu. Naše procházky jsem měla nejraději a Mor byla skuteč-
nou odbornicí, když šlo o to najít způsob, jak utratit peníze. Na 
účet, který mi založil Rhys, jsem se podívala jen jednou – pouze 
jednou a uvědomila jsem si, že mě přímo hrubě přeplácí.

Snažila jsem se nebýt zklamaná během odpolední, kdy byl 
pryč, stejně jako jsem se snažila nepřipouštět si, že jsem se na 
naše hodiny začala těšit – na to, jak začnu ovládat svou moc, i na 
to, jak se s ním budu špičkovat. Ovšem i když nebyl doma, dál 
se mnou hovořil prostřednictvím vzkazů, které se staly naším 
zvláštním tajemstvím.

Jednoho dne mi napsal z Cesere, menšího města na severo-
východě, kde se setkal s hrstkou přeživších kněžek, aby s nimi 
probral obnovení jejich chrámu poničeného hybernskými voj-
sky. Ujistil mě, že žádná z nich nebyla jako Ianthe.

Pověz mi o malování.
Seděla jsem v zahradě, kde s příchodem vlídnějšího poča-

sí z kašny konečně začala proudit voda. Není moc o čem mluvit.
Stejně mi o tom pověz.
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Trvalo mi sestavit odpověď, přemýšlet o té rance v duši, o tom, 
co kdysi znamenala a jaký pocit ve mně vyvolávala. Potom jsem 
ale odepsala: Kdysi jsem toužila jen po tom, abych měla dost peněz, 
abychom já ani má rodina nemusely strádat hlady a abych mohla trá
vit dny malováním. To bylo všechno, po čem jsem kdy  toužila.

Rhys se odmlčel a pak napsal: A teď?
Teď, odpověděla jsem, nevím, co chci. Už nemůžu malovat.
Proč ne?
Protože ta část mé duše je prázdná. I když možná tehdy v noci, 

kdy jsem ho viděla klečet na posteli… možná se to přece jen 
změnilo. V duchu jsem skládala další větu a potom jsem napsa-
la: Chtěl jsi vždycky být vladařem?

Znovu ta dlouhá odmlka. Ano i ne. Viděl jsem, jak vládne můj 
otec, a už od dětství jsem věděl, že nechci být jako on. Proto jsem se 
rozhodl vládnout jinak. Chtěl jsem chránit svůj lid, změnit to, jak 
vnímají Illyrijce, a odstranit zkaženost, která sužovala mou zemi.

Na chvíli jsem se neubránila srovnání: Tamlin nechtěl být 
vladařem. Protivilo se mu to a možná… možná to byl zčásti dů-
vod, proč byl jeho dvůr takový, jaký byl. Jenže Rhysand měl svou 
vizi a vůli, touhu a odvahu věci změnit. Dokázal něco vytvořit.

A pak bojoval za to, aby to ochránil.
Právě to viděl i v Tarquinovi, a proto se na něm ty krvavé 

rubíny tolik podepsaly. Další vladař s vizí – odvážnou vizí bu-
doucnosti Prythianu.

Odepsala jsem mu tedy: Aspoň své nestoudné flirtování vyna
hrazuješ tím, že jsi úžasný vladař.

Když se večer vrátil, usmíval se jako spokojená kočka a místo 
pozdravu prohodil: „Tak úžasný vladař?“

Vychrstla jsem mu do obličeje vědro vody.
Rhys se nenamáhal mě zastavit. Místo toho zatřásl mokrý-

mi vlasy jako pes a postříkal mě, až jsem vyjekla a uskočila. Jeho 
smích se mi hnal v patách vzhůru po schodech.

Zima pozvolna ustupovala. Když jsem se jednou ráno pro-
budila, našla jsem vedle postele ležet další Rhysův dopis. Opět 
bez pera.
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Dnes ráno se musíš obejít bez výcviku se svým druhým nejoblí
benějším Illyrijcem. Královny se konečně uráčily odepsat. Zítra do
razí do sídla tvé rodiny.

Neměla jsem čas pořádně zneklidnět. Po večeři jsme pod 
rouškou tmy odlétli do země lidí, kde právě začínala obleva. Rhys 
mě pevně držel v náruči, zatímco kolem nás svištěl svižný vítr.

Mé sestry byly ráno přichystané. Obě byly oblečené v šatech, 
za které by se nemusela stydět žádná královna, ať už vílí, nebo 
smrtelná.

Já jsem na tom nejspíš byla podobně.
Vzala jsem si bílé šaty z  šifonu a hedvábí střižené podle 

módy typické pro Noční dvůr, takže odhalovaly kůži. Zlatá vý-
šivka šatů se leskla v dopoledním světle, které se okny linulo do 
obývacího pokoje. Můj otec se naštěstí na kontinentě zdržel 
další dva měsíce – kvůli jakémusi důležitému obchodu, který 
chtěl uzavřít v různých královstvích.

Stála jsem poblíž krbu vedle Rhyse, který byl jako vždy odě-
ný v černé. Křídla ponechal schovaná a na tváři udržoval klidný 
výraz. Jedinou změnou byla tmavá koruna, kterou měl na hlavě 
a jejíž kov byl vytvarovaný do podoby havraních křídel. Koruna, 
která byla družkou mého zlatého diadému.

Cassian s Azrielem všechno sledovali od protější zdi a na 
první pohled se zdáli být beze zbraní.

Potom se ale zablýskla jejich Zřídla a mě napadlo, jakou 
zbraň by s jejich pomocí dokázali v případě nutnosti vytvořit. 
To, že nikdo nebude ozbrojený, bylo jedním z požadavků, s ni-
miž královny přišly, když souhlasily s tímto setkáním. Bez ohle-
du na to, že illyrijští válečníci byli zbraněmi sami o sobě.

Mor v rudých šatech podobným mým se mračila na hodiny 
na bílé krbové římse a poklepávala nohou na ozdobný koberec. 
Přestože jsem si přála, aby se seznámila s mými sestrami, Nes-
ta a Elain byly při našem příchodu tak napjaté a bledé, že jsem 
ihned poznala, že teď není vhodná doba k představování.
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Jednou – jednou je všechny sezvu. Pokud ovšem předtím ne-
zahyneme ve válce. Pokud se nám královny rozhodnou pomoct.

Odbila jedenáctá.
Královny předložily další dva požadavky.
Schůzka měla začít v  jedenáct hodin. Ne dřív, ne později.
A chtěly znát, kde přesně se dům nachází, jaký má půdo-

rys a jak jsou jednotlivé místnosti velké. Kde stojí nábytek, kde 
se nacházejí okna a dveře a v které místnosti je pravděpodobně 
přivítáme.

Azriel jim s pomocí mých sester všechny tyto informace po-
skytl.

Jediným zvukem v domě bylo odbíjení hodin na římse.
Se zazněním posledního úderu jsem si uvědomila, že třetí 

požadavek nebyl pouze otázkou bezpečnosti.
Ne když se pokojem prohnal vítr a objevilo se v něm pět po-

stav, z nichž každou doprovázela dvojice stráží. Pochopila jsem, 
že jejich důvodem bylo to, že se královny umějí přenášet.
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Královny smrtelníků byly různého věku, vzhledu, výšky a pova-
hy. Nejstarší z nich, oděná ve vlněných šatech v nejtmavším od-
stínu modré, měla hnědou kůži, pronikavé chladné oči a drže-
la se vzpřímeně, ačkoli měla ve tváři vepsané hluboké vrásky.

Další dvě, které se zdály být středního věku, jako by byly vzá-
jemnými protipóly: jedna byla tmavá, druhá světlá; jedna měla 
laskavý výraz, druhá jako by měla tvář vytesanou ze žuly; jed-
na se usmívala a druhá mračila. Dokonce na sobě měly roucha 
v černé a bílé barvě a zdálo se, že se pohybují, jako by mezi nimi 
probíhal neslyšný rozhovor. Zajímalo mě, jak vypadají jejich 
království a jaké mezi sebou mají vztahy. Zda je stříbrné prste-
ny, které obě měly na rukou, k sobě nějakým způsobem poutají.

Nejmladší z královen, jež mohla být o pár let starší než já, 
byla černovlasá a černooká a doslova z ní čišela opatrnost a pro-
hnanost, když si nás prohlížela.

Poslední z královen, ta, která promluvila jako první, byla nej-
krásnější – byla to mezi nimi jediná kráska. Ostatním bylo na-
vzdory jejich nádherným oděvům lhostejné, jestli jsou mladé 
nebo staré, tlusté či hubené, drobné nebo vysoké. Ty věci byly 
vedlejší, byly pouhou iluzí.

Zato tato žena, tato nádherná královna, které ještě nejspíš 
nebylo ani třicet let…

Její bohatě nakadeřené vlasy byly zlaté jako Mořiny a její oči 
připomínaly nejčistší jantar. I její snědou pihovatou kůži jako by 
pokrýval zlatý prach. Tělo měla kypré v místech, která  poutala 
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pozornost mužů, a štíhlé tam, kde dávalo najevo eleganci, a sama 
si to podle všeho uvědomovala. Byla lvicí v lidské kůži.

„Vítejte,“ pozdravil je Rhysand, který zůstal bez hnutí stát, 
zatímco si jejich strážci s kamennými výrazy měřili nás i pokoj.

Obývací pokoj byl dost velký a zlatá královna pokývnutím 
vyslala strážce, aby zaujali pozice u stěn a dveří. Mé sestry, kte-
ré stály mlčky u arkýřového okna, ustoupily stranou, aby pro ně 
udělaly místo.

Rhys vystoupil vpřed a všechny královny se zlehka nadech-
ly, jako by k  tomuto setkání sbíraly odvahu. Jejich stráže ne-
nápadně a poněkud bláhově položily ruce na jílce svých širo-
kých mečů, které byly ve srovnání s illyrijskými zbraněmi obří 
a  těžko pádné. Jako kdyby něco zmohli proti komukoli z nás. 
Včetně mě, uvědomila jsem si překvapeně.

Avšak byli to Cassian a Azriel, kdo dnes měli sehrát úlohu 
prostých stráží a odvádět pozornost hostů.

Rhys mírně sklonil hlavu a promluvil ke shromážděným krá-
lovnám: „Jsme poctění, že jste přijaly naše pozvání.“ Povytáhl 
obočí. „Kde je šestá královna?“

Stará královna v těžkém, bohatě zdobeném rouchu odpově-
děla prostě: „Necítí se dobře a nemohla tuto cestu podstoupit.“ 
Zkoumavě si mě prohlédla. „Ty jsi vyslankyně?“

Ztuhle jsem se narovnala. Když na mě upírala zrak, má ko-
runka mi připadala jako vtip, jako tretka, ale… „Ano,“ odpově-
děla jsem. „Jmenuji se Feyre.“

Královna upřela příkrý pohled na Rhysanda. „A ty jsi vladař, 
který nám napsal onen pozoruhodný dopis poté, co jsi odeslal 
těch prvních pár.“

Neodvážila jsem se na něj podívat. Poslal jim prostřednic-
tvím mých sester řadu listů.

Neptala ses, co v nich stálo, promluvil ke mně v duchu a naše 
pouto hrálo jeho smíchem. Spustila jsem duchovní štít pro pří-
pad, že bychom si spolu potřebovali neslyšně promluvit.

„To jsem,“ odpověděl Rhysand s náznakem pokývnutí. „A toto 
je má sestřenice Morrigan.“



406

Mor přistoupila k nám a její šarlatové šaty se vznášely v nevi-
ditelném větru. Zlatá královna odhadovala každý její krok a na-
dechnutí. Mor pro ni představovala soupeřku, pokud šlo o krásu, 
moc a svrchované postavení. Mor se po mém boku uklonila. „Už je 
to dlouho, co jsem se naposledy setkala se smrtelnou královnou.“

Královna v černém si položila měsíčně bledou ruku dolů na 
živůtek. „Morrigan – ta Morrigan z dob války.“

Všechny se zarazily, jako by je to překvapilo. A trochu udi-
vilo a postrašilo.

Mor se opět uklonila. „Prosím, posaďte se.“ Ukázala na židle, 
které jsme rozestavili v uctivé vzdálenosti od sebe, dost daleko 
na to, aby se strážci mohli svým královnám postavit po bok, jak 
uznají za vhodné.

Královny se všechny současně posadily. Jejich stráže ovšem 
zůstaly na hlídce po obvodu místnosti.

Zlatovlasá královna si uhladila nadýchanou sukni a pozname-
nala: „Toto jsou, předpokládám, naše hostitelky.“ Vrhla pichlavý 
pohled na mé sestry.

Nesta se napřímila, ale Elain jí celá zrůžovělá vysekla pukrle.
„Mé sestry,“ vysvětlila jsem.
Jantarové oči se upřely na mě. Na mou korunu. A pak na 

Rhysandovu. „Vyslankyně nosí zlatou korunku. To je nějaká pry-
thianská tradice?“

„Ne,“ nenechal se vyvést z míry Rhys, „ale rozhodně jí sluší 
natolik, že jí nedovedu odolat.“

Zlatá královna se neusmála, místo toho zahloubaně řekla: 
„Člověk, který se stal vznešenou vílou a který nyní stojí na čest-
ném místě po boku jednoho z jejich vladařů. Zajímavé.“

Držela jsem se hrdě, s pozvednutou hlavou. Cassian mě za 
uplynulé týdny naučil, jak odhadnout protivníka, a její slova ne-
byla ničím víc než úvodními tahy bitvy jiného druhu.

Nejstarší královna Rhysovi sdělila: „Dáváme ti hodinu času, 
tak ji využij.“

„Jak to, že se dokážete přenášet?“ zeptala se Mor sedící ve-
dle mě.
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Zlatá královna se usmála – nepatrně a posměšně – a odvě-
tila: „To je naše tajemství a dar, který jsme dostaly od vašeho 
rodu.“

Dobrá. Rhys se na mě podíval a já polkla a poposedla si vpřed 
na židli. „Přijde válka. Povolali jsme vás sem, abychom vás varo-
vali. A požádali vás o pomoc.“

Tentokrát jsme se nehodlali uchylovat ke lstem, krádežím 
a svádění. Rhys nemohl riskovat ani to, že by jim nahlédl do 
myslí ze strachu, že by tím mohl spustit nějaká kouzla spjatá 
s Knihou a zničit ji.

„Víme, že přijde válka,“ odpověděla nejstarší královna a její 
hlas šelestil jako listí. „Po mnoho let se na ni připravujeme.“

Zdálo se, že tři ostatní královny měly role pozorovatelek, za-
tímco nejstarší a zlatovlasá vedly vyjednávání.

Co nejklidněji a nejzřetelněji jsem řekla: „Lidé na tomto 
území si neuvědomují, jak je tato hrozba rozsáhlá. Nezazna-
menali jsme žádné náznaky příprav.“ Byla to pravda, jak Azriel 
k mému zneklidnění za poslední týdny zjistil.

„Toto území,“ vysvětlila zlatovlasá královna chladně, „je jen 
útržkem země v porovnání s rozlehlostí kontinentu. Není v na-
šem zájmu ho bránit. Bylo by to mrhání zdroji.“

Ne. Ne, to…
Rhys nevzrušeně prohodil: „Mám za to, že ztráta jediného 

nevinného života je neodpustitelná.“
Nejstarší královna složila vrásčité ruce do klína. „Ano, ztra-

tit byť jediný život je hrůzné, ale válka je válka. Pokud musíme 
toto maličké území obětovat, abychom zachránily většinu, pak 
to uděláme.“

Neodvážila jsem se pohlédnout na sestry. Podívat se na ten-
to dům, ze kterého možná zbydou jen trosky. „Žije tu spousta 
dobrých lidí,“ namítla jsem ochraptěle.

Zlatá královna sladce namítla: „Tak ať je ochrání vznešené 
víly z Prythianu.“

Rozhostilo se ticho.
Vtom za našimi zády zasyčela Nesta: „Máme tu sluhy a ti 
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mají rodiny. V tomto kraji je spousta dětí a vy nás hodláte po-
nechat v rukou víl?“

Tvář nejstarší královny zjihla. „Není to lehké rozhodnutí, 
děvče…“

„Je to rozhodnutí zbabělců,“ odsekla Nesta.
Vložila jsem se do toho, než nám Nesta stihla vykopat ještě 

hlubší hrob: „Když uvážíte, jak váš rod nenávidí náš, přenechaly 
byste obranu svých lidí vílám?“

„Proč by ne?“ zeptala se zlatá královna a vodopád kadeří jí 
sklouzl přes rameno, když naklonila hlavu na stranu. „Neměly 
by je víly bránit proti hrozbě, kterou samy vyvolaly?“ Posupně 
se zasmála. „Neměly by zaplatit krví za zločiny, které za všech-
ny ty roky napáchaly?“

„Ani jedna, ani druhá strana není bez viny,“ oponoval jí Rhys 
klidným tónem. „Ale spolu bychom mohli ochránit ty, kdo ano.“

„Tak?“ pronesla nejstarší z královen a vrásky jako by jí zhrub-
ly a prohloubily se. „Vladař Nočního dvora nás žádá, abychom se 
staly jeho spojencem a zachraňovaly s ním životy. Bojovaly za 
mír. A co životy, které jsi ukrátil během své dlouhé odporné exi-
stence? Jak máme pohlížet na vladaře, který kráčí s temnotou 
v patách a po libosti tříští mysli druhých?“ Její smích připomínal 
vraní zakrákání. „Slyšeli jsme o tobě, Rhysande, dokonce i na 
kontinentě. Doslechli jsme se, čeho se Noční dvůr dopouští, co 
pácháte na svých nepřátelích. Mír? Nečekala bych, že muž, kte-
rý drtí mysli a mučí pro zábavu, to slovo vůbec zná.“

Krev mi vřela vztekem. V uších mi praskaly uhlíky. Já však ten 
oheň, který jsem v posledních týdnech rozdmýchávala, zchladila 
a zkusila jsem jim předložit jiný návrh: „Pokud sem nechcete po-
slat vojska, aby bránila váš lid, pak nám vydejte předmět, o který 
jsme vás požádali…“

„Naše polovina Knihy,“ přerušila mě stařena, „neopustí náš 
posvátný palác, děvče. Neopustila jeho bílé zdi ode dne, kdy 
nám byla věnována jako součást Úmluvy, a neopustí je ani v bu-
doucnu. Ne dokud musíme čelit hrůzám na severu.“

Jediné, na co jsem se zmohla, bylo: „Prosím.“
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Opět zavládlo ticho.
„Prosím,“ zopakovala jsem naléhavě. Vyslankyně – byla jsem 

jejich vyslankyně a Rhys mě pro tuto úlohu vybral. Aby můj hlas 
promlouval v obou světech. „Byla jsem proměněna v toto – ve 
vílu –, protože mě jedna z hybernských velitelek zabila.“

Přísahala bych, že jsem skrz naše pouto ucítila, jak sebou 
Rhys trhl.

„Padesát let trýznila Prythian,“ pokračovala jsem naléhavě, 
„a když jsem ji porazila a osvobodila jeho lid, tak mě zabila. 
A předtím, než to udělala, jsem na vlastní oči viděla hrůzy, které 
napáchala na lidech i vílách. Jediná z hybernských velitelů – jen 
jediná z nich dokázala způsobit takovou zkázu a utrpení. Před-
stavte si, co by udělalo vojsko jí podobných bytostí. Jejich král se 
teď chystá použít zbraň, kterou rozbije zeď a zničí vás všechny. 
Ta válka bude rychlá a krutá. A vy nevyhrajete. My nevyhraje-
me. Ti, kdo přežijí, skončí zotročení a otroky budou i děti jejich 
dětí. Prosím… Prosím, vydejte nám druhou polovinu Knihy.“

Nejstarší královna si vyměnila pohled se zlatou a pak jem-
ně, smířlivě pravila: „Jsi mladá, dítě. Musíš se toho o světě ještě 
hodně naučit…“

„Nemluv s ní povýšeně,“ varoval ji Rhys se smrtícím klidem. 
Nejstarší královna, která byla v jeho očích, které zažily staletí, 
pouhým dítětem, měla dost rozumu na to, aby ji jeho tón zne-
pokojil. Rhysovy oči plály a na tváři měl neúprosný výraz, když 
pokračoval: „Neurážej Feyre za to, že mluví od srdce se souci-
tem k těm, kteří se nemohou sami bránit, zatímco z tebe mluví 
jen sobectví a zbabělost.“

Nejstarší královna se dotčeně napřímila. „Ve jménu vyššího 
dobra…“

„Ve jménu vyššího dobra se napáchala spousta zvěrstev,“ 
pronesl Rhys sladkým hlasem.

Musela jsem připustit, že na mě udělalo dojem, že před ním 
královna nesklopila zrak.

„Kniha zůstane u nás,“ řekla prostě. „Tu bouři přečkáme…“
„Tak dost,“ přerušila ji Mor.
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Vstala ze židle a upřela pohled do očí každičké z královen. 
„Jsem Morrigan. Znáte mě. Víte, co jsem zač. Víte, že mým da-
rem je pravda. Proto teď vyslechněte má slova stejně jako kdysi 
vaši předkové a vězte, že jsou pravdivá.“

Nikdo se nezmohl na jedinou námitku.
Mor ukázala za sebe – na mě. „Myslíte, že je náhoda, že byla 

člověku znovu dána nesmrtelnost právě ve chvíli, kdy náš ne-
přítel opět sbírá síly? Bojovala jsem ve válce bok po boku Mi-
ryam. Bojovala jsem spolu s ní, když Juriana jeho ambice a touha 
po krvi dohnaly k šílenství a rozeštvaly je. Dohnaly ho k tomu, 
aby umučil Clythii a pak se sám vrhl do bitvy proti Amaran-
thě.“ Ostře se nadechla a já bych přísahala, že Azriel při tom 
zvuku nenápadně postoupil blíž. Mor se však rozohňovala dál: 
„Vypravila jsem se s Miryam zpět do Černé země, abych osvo-
bodila otroky, kteří tam byli ponecháni v planoucím písku. Mi-
ryam samotná byla uprchlou otrokyní a slíbila ostatním, že se 
vrátí a osvobodí je. Šla jsem tam s ní, se svou přítelkyní. S legií 
prince Drakona. Miryam byla moje přítelkyně, stejně jako jí je 
teď Feyre. A vaši předkové, královny, které podepsaly Úmluvu… 
I ty byly mými přítelkyněmi. A když vás nyní vidím…“ Vyce-
nila zuby. „Nenacházím ve vás nic z oněch žen. Když se na vás 
podívám, je mi jasné, že by se za vás vaše předchůdkyně styděly.

Vysmíváte se představě míru? A tomu, že by mohl zavlád-
nout mezi našimi lidmi?“ Mor málem zradil hlas a Azriel znovu 
nenápadně postoupil směrem k ní, ačkoli se z jeho obličeje ne-
dalo nic vyčíst. „V zapomenuté, bouřlivé části moře se nachází 
ostrov. Rozlehlý zelený ostrov, který nepodléhá času a na nějž 
nedohlédnou slídivé zraky. Na tom ostrově dosud žijí Miryam 
a Drakon. Se svými dětmi. S potomky obou našich rodů. Víla-
mi, lidmi i těmi, kteří v sobě mají něco z obou. Bok po boku. 
Pět set let na tom ostrově vzkvétali a nechali svět, ať si myslí, že 
jsou po smrti…“

„Mor,“ ozval se Rhys v tichém napomenutí.
Došlo mi, že to bylo tajemství, které možná zůstávalo skry-

té pět set let.
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Tajemství, které Rhysandovi a  jeho dvoru dodávalo odva-
hu snít.

Země, kde dva snílci nalezli mír mezi svými lidmi.
Nestála tam žádná zeď. Obešli se bez železných nástrah a ja-

sanových šípů.
Zlatá královna a stará královna na sebe opět pohlédly a sta-

řeně zazářily oči, když pronesla: „Dej nám důkaz, vladaři. Pokud 
nejsi takový, jak tvrdí zvěsti, dej nám aspoň malý důkaz toho, 
že je pravda, co o sobě tvrdíš, že jsi mužem toužícím po míru.“

Jeden způsob tu byl. Jeden způsob, jak jim to dokázat a pře-
svědčit je.

Velaris.
Až v morku kostí jsem cítila odpor při pomyšlení, že by měl 

ten skvost odhalit těmhle… pavoučicím.
Rhys se plynulým pohybem postavil. Královny ho napodo-

bily. Jeho hlas připomínal bezměsíčnou noc, když odpověděl: 
„Chcete důkaz?“

Zadržela jsem dech a modlila se. Modlila se, ať jim to ne-
řekne.

Pokrčil rameny a po stříbrné výšivce na jeho kabátci sklouz-
lo sluneční světlo. „Obstarám ho. Čekejte na můj vzkaz a vraťte 
se, až vás zavoláme.“

„Nás k sobě nikdo nevolá, ať už člověk, nebo víla,“ uculila se 
zlatá královna.

Možná proto si tak dávaly na čas s odpovědí. Aby si s námi 
zahrály hru o nadřazenost.

„Tak se dostavte, jak vám to bude vyhovovat,“  odpověděl 
Rhys dost jedovatě na to, aby královny postoupily kupředu. 
Cassian se na ně široce usmál a nejmoudřejší z nich ihned 
zbledly.

Rhys sotva patrně sklonil hlavu a dodal: „Tou dobou už třeba 
pochopíte, jak je Kniha důležitá pro úsilí obou stran.“

„Zvážíme to, jakmile obdržíme důkaz.“ Věkovitá žena to slo-
vo div nevyplivla. Ve skrytu duše jsem si připomněla, že je stará 
a královského rodu a smést jí ten úšklebek z tváře políčkem by 
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naší věci rozhodně neprospělo. „Chráníme tu knihu pět set let. 
Nevydáme ji, aniž bychom to náležitě nezvážily.“

Strážci je obestoupili, jako kdyby ženina slova byla předem 
určeným signálem. Zlatá královna se na mě pohrdavě usmála 
a dodala: „Hodně štěstí.“

Okamžik nato zmizeli. Obývací pokoj byl najednou příliš 
velký a tichý.

Až nakonec k mému úžasu Elain s povzdechem zabručela: 
„Doufám, že všechny shoří v pekle.“
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Když jsme letěli a přenášeli se zpět do Velarisu, moc jsme toho 
nenamluvili. Amren už na nás čekala v domě ve zmačkaném ob-
lečení a se znepokojivě bledým obličejem. Předsevzala jsem si, 
že jí okamžitě seženu další krev.

Místo toho, abychom se všichni sešli v jídelně nebo v obý-
vacím pokoji, Rhys prošel s rukama v kapsách chodbou kolem 
kuchyně ven na zahradu za domem.

My ostatní jsme zůstali stát v předsíni a dívali se za ním. Ob-
klopovalo ho ticho připomínající klid před bouří.

„Řekla bych, že jste měli úspěch,“ prohodila Amren. Cassian 
na ni vrhl pohled a vydal se za svým přítelem.

Slunce a suchý den zahradu prohřály a v bezpočtu záhonů 
a květináčů se tu a tam objevovaly zelené výhonky. Rhys seděl 
na kraji kašny s lokty opřenými o kolena a očima upřenýma na 
dlaždice porostlé mechem.

Všichni jsme se posadili na bíle natřené železné židle kolem. 
Kdyby je tak lidé viděli – víly usazené na železe –, odhodili by 
ty směšné cetky a šperky. Třeba by pak Elain dostala zásnubní 
prsten, který nebyl ukovaný s nenávistí a strachem.

„Pokud ses sem přišel litovat, Rhysi,“ spustila Amren uvele-
bená na malé lavičce, „tak to řekni a já se vrátím zpátky ke své 
práci.“

Zvedl k ní fialové oči, chladně, bez špetky pobavení. „Lidé 
chtějí důkaz, že máme dobré úmysly. Že nám mohou věřit.“

Amren se obrátila ke mně. „Feyre jim nestačila?“
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Snažila jsem se, aby se mě ta slova nedotkla. Ne, nestačila 
jsem jim. Třeba jsem v roli vyslankyně zklamala.

„Stačila jsi víc než dost,“ odvětil Rhys se smrtícím klidem 
a mě napadlo, jestli jsem k němu skrz naše pouto nevyslala své 
sebelítostné myšlenky. Rychle jsem znovu pozvedla duchovní 
štít. „Jsou to blázni. A co hůř, vystrašení blázni.“ Znovu se za-
hleděl do země, jako by uschlý mech a kámen vytvářely nějaký 
vzor, který viděl jen on.

Cassian prohodil: „Mohli bychom je svrhnout a dosadit na 
jejich trůny nové, chytřejší královny, které budou ochotné vy-
jednávat.“

Rhys zavrtěl hlavou. „Zaprvé, trvalo by to příliš dlouho. Ne-
máme na to čas.“

Vzpomněla jsem si na posledních pár promarněných týdnů. 
Na to, jak se Azriel pokoušel proniknout na jejich dvory. Pokud 
ani jeho stíny a zvědové nedokázali ovlivnit jejich vnitřní chod, 
pochybovala jsem, že by si nájemný vrah vedl lépe. Azriel mé do-
mněnky potvrdil, když se podíval na Cassiana a zavrtěl hlavou.

„Zadruhé,“ pokračoval Rhys, „kdo ví, jestli by to nemělo do-
pad na kouzla ochraňující jejich polovinu Knihy. Musejí nám 
ji vydat z vlastní vůle. Je možné, že ta magie je natolik silná, že 
dokáže odhalit naše plány.“ Sykavě se nadechl. „Nezbývá než 
s nimi vyjednávat.“

„Mohli bychom to zkusit znovu,“ navrhla Mor. „Promluvím 
si s nimi. Nech mě navštívit jejich palác…“

„Ne,“ zarazil ji Azriel. Mor zvedla obočí a Azrielova snědá 
tvář lehce zrudla. Jeho výraz však byl odhodlaný a oříškové oči 
neoblomné. „Do té lidské říše nevkročíš.“

„Bojovala jsem ve válce. Dobře si vzpomeň…“
„Ne,“ trval na svém Azriel a provrtával ji pohledem. Jeho 

křídla se pohybovala a šelestila o opěradlo židle. „Mohli by tě 
pověsit a ukazovat tě jako varování.“

„Nejdřív by mě museli chytit.“
„Ten palác je pro náš rod smrtící pastí,“ oponoval Azriel ti-

chým drsným hlasem. „Vystavěly ho vílí ruce, aby před námi 
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lidi ochránily. Když do něj vkročíš, Mor, už z něj nikdy nevy-
jdeš. Proč myslíš, že nám dělá takové potíže si v něm vybudo-
vat zázemí?“

„Pokud se nemůžeme vypravit na jejich území,“ vložila jsem 
se do toho, než Mor stihla odseknout cokoli, k čemu ji ponou-
kalo pobouření, které se jí odráželo v tváři, a dotkla by se stíno-
pěvce víc, než měla v úmyslu, „a podvod nebo manipulace s my-
slí by mohly přimět magii, aby Knihu zničila, jaký důkaz jim 
můžeme poskytnout?“

Rhys zvedl hlavu.
„Kdo je… kdo je ta Miryam? Čím byla pro Juriana a kdo je 

ten princ, o kterém jste mluvili – Drakon? Třeba bychom moh-
li… třeba by mohli posloužit jako důkaz. Kdyby jen byli ochot-
ní se za vás zaručit.“

Plamen v Mořiných očích pohasl, když přejela nohou po 
mechu a dláždění.

Rhys ovšem spojil prsty mezi koleny a odpověděl: „Před pěti 
sty lety, v dobách před válkou se na jižní části kontinentu roz-
kládalo království víl. Byla to říše pouští obklopujících úrodnou 
říční deltu. Černá země. Nebylo krutější místo, kde by člověk 
mohl přijít na svět, protože žádný smrtelník se tam nenarodil 
jako svobodný. Všichni byli otroky nucenými budovat velko lepé 
chrámy a paláce pro vznešené víly, které jim vládly. Neměli na-
ději na útěk, ani možnost vykoupit se na svobodu. A královna 
Černé země…“ Tvář se mu při té vzpomínce zachmuřila.

„Amarantha by se vedle ní zdála milá jako Elain,“ vysvětlila 
Mor jedovatě tiše.

„Miryam byla z poloviny z vílí krve, ale narodila se lidské 
matce,“ vysvětloval dál Rhys. „Protože však její matka byla otro-
kyně a k početí došlo… proti její vůli, Miryam byla odsouzená 
k životu v okovech. Byla považovaná za člověka a byla jí ode-
přena práva daná vílí krví.“

„Celý příběh jí můžeš odvykládat někdy jindy,“ skočila mu 
do řeči Amren. „Hlavní je, děvče,“ řekla mi, „že Miryam byla 
královnou věnovaná jako svatební dar jejímu snoubenci,  vílímu 
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princi z cizí země, který se jmenoval Drakon. Ten tím byl zdě-
šen a pomohl Miryam na svobodu. Ve strachu z královnina 
hněvu uprchla přes poušť, moře a další poušť… a pak ji našel 
Jurian. Přidala se k jeho vojsku povstalců, stala se jeho milen-
kou a léčitelkou mezi válečníky. Po jedné kruté bitvě jí připadlo 
ošetřit Jurianovy nové spojence z řad víl, včetně prince Drakona. 
Ukázalo se, že mu Miryam otevřela oči a on si uvědomil, s ja-
kou zrůdou se měl oženit. Zrušil zasnoubení, přidal se se svým 
vojskem na stranu lidí a tři roky hledal tu krásnou otrokyni. Ju-
rian netušil, že jeho nový spojenec touží po jeho milence. Příliš 
se soustředil na to, aby ve válce zvítězil a zničil Amaranthu na 
severu. Ta posedlost ho dočista ovládla a ani si nevšiml, že se 
Miryam a Drakon za jeho zády do sebe zamilovali.“

„Nebylo to za jeho zády,“ odsekla Mor. „Miryam vztah s Ju-
rianem ukončila, než se Drakona vůbec dotkla.“

Amren pokrčila rameny. „Abych ten zdlouhavý příběh zkrá-
tila, děvče, Amarantha Juriana zabila a dlouhá staletí poté mu 
opakovala, co se stalo s jeho milenkou. Že ho zradila kvůli muži 
z vílího rodu. Všichni, dokonce i Amarantha, byli přesvědčení, 
že Miryam s Drakonem zahynuli, když na konci války osvobo-
zovali její lid v Černé zemi.“

„Jenže tak to nebylo,“ řekla jsem a Rhys i Mor přikývli. „To 
celé byl jen plán útěku, že ano? Aby mohli žít jinak, na jiném 
místě, s lidmi i vílami?“ Další přikývnutí. „Tak proč neukážeme 
královnám tohle? Mor jim to začala vysvětlovat…“

„Protože,“ zarazil mě Rhys, „kromě toho, že to nijak nedo-
kazuje moji důvěryhodnost, což jim nejvíc leží v žaludku, krutě 
bych tím naše přátele zradil. Touží jen po tom, aby zůstali skrytí 
a žili v míru se svými lidmi. Už kvůli tomu dost bojovali, krvá-
celi a trpěli. Nehodlám je do tohoto střetu zatahovat.“

„Drakonova vzdušná letka,“ pronesl zamyšleně Cassian, „byla 
stejně dobrá jako naše. Možná ho nakonec budeme muset po-
žádat o pomoc.“

Rhys však jen zavrtěl hlavou, a ukončil tím tento náš roz-
hovor. Možná měl pravdu: Odhalení, že Drakon a Miryam žijí 
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v míru kdesi daleko, nijak nevypovídalo o jeho úmyslech, o jeho 
přednostech a charakteru.

„Co jim tedy můžeme nabídnout místo toho?“ zeptala jsem 
se. „Jaký další důkaz můžeme předložit?“

Rhysova tvář byla náhle zcela bez výrazu, když odpověděl: 
„Ukážeme jim Velaris.“

„Cože?“ vyhrkla Mor, ale Amren jí naznačila, ať mlčí.
„Přece je sem nechceš přivést?“ namítla jsem.
„Jistěže ne. Bylo by to příliš riskantní a snaha zabavit je třeba 

jen na jediný večer by nejspíš skončila krveprolitím,“ odpověděl 
Rhys. „Proto mám v úmyslu jim město jen ukázat.“

„Řeknou, že to je jen iluze,“ upozornil ho Azriel.
„Ne,“ prohlásil Rhys a vstal. „Chci jim ho ukázat a přitom 

hrát podle jejich pravidel.“
Amren cvakla nehty o sebe. „Jak to myslíš, vladaři?“
Rhys se však obrátil k Mor: „Pošli zprávu otci. Navštívíme 

ho a můj druhý dvůr.“
Krev mi v žilách ztuhla v led. Dvůr nočních můr.

Dozvěděla jsem se, že Mořině rodině po tisíciletí patřila kou-
zelná koule zvaná Veritas. Byla prodchnutá magií pravdy, kterou 
údajně vládla i Mor, stejně jako řada členů jejího rodu. Veritas 
byla jedním z  jejich nejcennějších a nejlépe střežených talis-
manů.

Rhys neztrácel čas plánováním. Měli jsme se na Dvůr noč-
ních můr ve Vytesaném městě vypravit zítra odpoledne, přenést 
se poblíž obří kašny, která tam stála, a zbytek cesty letět.

Mor, Cassian a  já jsme měli posloužit k odvedení pozor-
nosti, aby Rhysova nenadálá návštěva nepůsobila tak podezřele, 
a Azriel měl mezitím ukrást magickou kouli z komnat Moři-
na otce.

Smrtelníci o Veritas věděli a za války ji používali, jak mi Rhys 
tu noc vysvětlil při poklidné večeři. Královny ji určitě pozna-
jí a ujistí se, že je to čirá pravda, žádné iluze nebo triky, když 



418

ji  použijeme, abychom jim ukázali, že toto město a dobří lidé 
v něm jsou skuteční. Bude to, jako by se dívaly na oživlý obraz.

Ostatní navrhovali jiná místa na Rhysově území, která by 
mohla posloužit jako důkaz, že není válkou posedlý sadista, ale 
Rhys tvrdil, že by žádné nezapůsobilo jako Velaris. V zájmu své-
ho lidu a celého světa královnám nabídne tento zlomek pravdy.

Po večeři jsem zamířila do ulic a nakonec jsem se zastavila 
na kraji Duhy, kde byla noc v plném proudu. Zákazníci, umělci 
i obyčejní kolemjdoucí spěchali od jednoho obchodu k druhé-
mu, nahlíželi do galerií a nakupovali nejrůznější potřeby.

V porovnání s jiskrnými světly a zářivými barvami na ma-
lém kopci, který se přede mnou svažoval dolů k řece, se ulice za 
mnou zdály ospalé a zahalené stíny.

Byla jsem tu už skoro dva měsíce a ještě jsem nesebrala od-
vahu projít se čtvrtí umělců.

Jenže tohle místo… Rhys byl ochotný riskovat osud toho-
hle krásného města a těchhle milých lidí pro naději na nastolení 
míru. Možná ho k tomu dovedl pocit viny za to, že ho ochrá-
nil, zatímco zbytek Prythianu trpěl. Třeba to, že Velaris nabídl 
na stříbrném podnose, bylo snahou o to, aby ze sebe sejmul část 
toho břemene. Promnula jsem si hruď, ve které se mi probou-
zela prudká bolest.

Vykročila jsem ke čtvrti přede mnou… a zastavila se.
Možná jsem měla požádat Mor, aby mě doprovodila. Jenže 

po večeři odešla s pobledlou tváří a nervózním výrazem, aniž 
by věnovala pozornost Cassianovi, který s ní zkoušel promlu-
vit. Azriel vzlétl na oblohu, aby se spojil se svými zvědy, ovšem 
předtím neklidně přecházejícímu Cassianovi slíbil, že až bude 
hotový, vyhledá Mor.

A Rhys… Ten měl plné ruce práce a nic nenamítal, když 
jsem prohlásila, že se půjdu projít. Ani mě nevaroval, ať na sebe 
dávám pozor. Netušila jsem, jestli to mám brát jako projev dů-
věry, nebo nezlomné přesvědčení o tom, že je město bezpečné. 
Třeba jen věděl, co bych řekla na to, kdyby se mi snažil nařizo-
vat, ať nikam nechodím, nebo mě varovat.
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Potřásla jsem hlavou, abych si ji vyčistila, a znovu jsem se za-
hleděla na hlavní ulici Duhy.

V ráně v hrudi jsem cítila záchvěvy těch uplynulých pár týd-
nů – záblesky výjevů, ale nic podstatného. Nic burácejícího ži-
votem a touhou. Ne jako tehdy v noci, kdy jsem ho viděla, jak 
klečí na lůžku, nahý, potetovaný, s vytaženými křídly.

Stejně by byla hloupost vydávat se do téhle čtvrti, když mož-
ná nepřečká nadcházející boje. Byla by hloupost zamilovat se do 
ní, když by mi ji mohli vyrvat.

A tak jsem se jako zbabělec otočila a zamířila domů.
Rhys čekal v předsíni opřený o sloup zábradlí na schodišti. 

Tvářil se zasmušile.
Zastavila jsem se uprostřed koberce. „Co se stalo?“
Po jeho křídlech nebylo nikde vidu, dokonce ani po jejich 

stínu. „Uvažuji o tom, že tě požádám, abys tu zítra zůstala.“
Založila jsem si ruce na hrudi. „Myslela jsem, že půjdu s vámi.“ 

Nezamykej mě v domě, neodstrkuj mě stranou.
Rhys si prohrábl rukou vlasy. „To, čím se musím zítra stát, 

kým se musím stát, není… není něco, co bych si přál, abys vidě-
la. To, jak se budu chovat k tobě i ostatním…“

„Musíš si nasadit masku vladaře,“ řekla jsem tiše.
„Ano.“ Posadil se na dolní schod.
Já zůstala uprostřed předsíně a opatrně jsem se zeptala: „Proč 

nechceš, abych to viděla?“
„Protože ses na mě teprve teď přestala dívat jako na zrůdu 

a já nemůžu přijmout představu, že by tě cokoli, co zítra uvidíš, 
až budeš pod tou horou, přivedlo zpátky do bodu, kdy jsem tě 
poprvé potkal.“

Pod horou, v podzemí. Na to jsem zapomněla. Zapomněla 
jsem, že spatřím dvůr, podle kterého Amarantha vytvořila svůj 
vlastní, a budu uvězněná pod zemí.

Budu však s Cassianem, Azrielem a Mor… A s ním.
Čekala jsem, že propadnu panice. Že mě polije ledový pot. 

Ale nic z toho se nestalo. „Dovol mi, abych ti pomohla, jakko-
li budu moct.“



420

Hvězdný svit v  jeho očích zastřel bezútěšný stín. „Úloha, 
kterou budeš muset sehrát, nebude příjemná.“

„Věřím ti.“ Posadila jsem se vedle něj na schody, dost blízko 
na to, aby teplo jeho těla zahřálo chladný noční vzduch, který 
jsem si přinesla na kabátě. „Proč Mor vypadala tak znepokoje-
ně, když odcházela?“

Ohryzek mu poskočil. Bylo mi jasné, že mi to neřekl rovnou, 
protože v sobě dusil zuřivost a bolest, ne proto, že by mi nedů-
věřoval. Po chvíli odpověděl: „Byl jsem tam, ve Vytesaném měs-
tě, v den, kdy její otec prohlásil, že ji prodá jako nevěstu Erisovi, 
nejstaršímu synu vladaře Podzimního dvora.“ Lucienovu bratru. 
„Eris byl známý svou krutostí a Mor… snažně mě prosila, abych 
to nedovolil. I když měla obrovskou moc a nespoutanou pova-
hu, mezi těmi lidmi neměl její hlas a práva žádnou cenu. Mému 
otci nijak zvlášť nezáleželo na tom, jestli jeho bratranci své po-
tomky používají jako chovný dobytek.“

„Co se stalo pak?“ vydechla jsem.
„Přivedl jsem Mor na několik dní do illyrijského tábora, a když 

uviděla Cassiana, rozhodla se, že udělá jedinou věc, pro kterou by 
v očích těch lidí ztratila na ceně. Dozvěděl jsem se to až potom 
a… byl z toho pořádný skandál. Pro Cassiana, pro ni i pro naše 
rodiny. To je ovšem jiná historie. Zkrátka, Eris se s ní odmítl ože-
nit. Prohlásil, že ji pošpinil bastard z rodu nižších víl a že to už 
by raději šukal svini. Její rodina… oni…“ Nikdy jsem nezažila, 
že by se mu takhle nedostávalo slov. Rhys si odkašlal. „Když s ní 
skončili, odhodili ji na hranici s Podzimním dvorem, se vzkazem 
přibitým na těle, na němž stálo, že teď je Erisovým problémem.“

Přibitým – přibitým na těle.
Rhys plný zášti ucedil: „Eris usoudil, že je mrtvá, a nechal 

ji uprostřed lesa. Azriel ji den nato našel a  já musel vynalo-
žit všechny síly, abych mu zabránil vydat se na jeden ze dvorů 
a všechny tam povraždit.“

Vybavila jsem si Mořinu veselou tvář a  lehkovážný smích 
ženy, která nedbá na to, co si o ní kdo myslí. Možná proto, že 
zažila to nejhorší, čeho je její rod schopný, a přežila.
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A najednou jsem pochopila, proč Rhys nedokázal dlouho 
snést Nestinu společnost. Proč nedokázal překonat hněv nad 
jejími chybami, i když já to dokázala.

V žilách mi začal praskat Beronův oheň. Můj oheň, ne jeho. 
A taky ne jeho syna.

Vzala jsem Rhyse za ruku a on mi přejel palcem po polštář-
cích na dlani. Snažila jsem se nemyslet na to nenucené pohla-
zení, když jsem tvrdým, klidným hlasem, který jsem sotva po-
znávala, řekla: „Pověz mi, co zítra musím udělat.“
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Neměla jsem strach.
Ne z role, o kterou mě Rhys požádal, abych hrála. Ne z kví-

lejícího větru, když jsme se přenesli do známého pohoří pokry-
tého sněhem, který odmítal ustoupit polibku jara, jenž by kraj 
probudil. Ne z náročného sestupu, když Rhys hbitě a hladce 
prolétal mezi vrcholky a údolími. Cassian a Azriel se nám drže-
li po boku. Mor se s námi měla setkat u brány na úpatí hory.

Rhysova tvář byla napjatá, stejně jako jeho ramena, která 
jsem pevně svírala. Věděla jsem, co čekat, jenomže i potom, co 
mi prozradil, co ode mě potřebuje, potom, co jsem souhlasila, 
působil… odtažitě. Ustaraně.

Pochopila jsem, že se bojí o mě.
A jen kvůli té obavě, jen abych zaháněla napětí z jeho tváře, 

už jen pro těch pár minut, než budeme čelit jeho zvrácené říši 
pod horou, jsem prohodila nahlas, abych přehlušila vítr: „Amren 
a Mor mi řekly, že rozpětí křídel illyrijského muže dost vypoví-
dá o velikosti jeho… jiných tělesných částí.“

Jeho oči zatěkaly k mým a pak se upřely na svahy porostlé 
borovicemi pod námi. „To že ti řekly?“

Pokrčila jsem rameny v jeho objetí a snažila se nemyslet na 
nahé tělo, které jsem spatřila tu noc před dlouhými týdny, i když 
jsem z něj příliš nezahlédla. „Taky tvrdily, že Azriel má největ-
ší křídla.“

V Rhysových fialových očích zaplály potměšilé jiskry, kte-
ré zapudily tu chladnou odtažitost a  strojenost. Velitel zvědů 
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 oproti bleděmodré obloze připomínal černou šmouhu. „Až se 
vrátíme domů, čeká nás přeměření.“

Štípla jsem ho do svalu na předloktí, tvrdého jako kámen. 
Rhys na mě vrhl záludný úsměv a prudce se sklonil.

Hora, sníh, stromy, slunce v přímém volném pádu skrz cho-
máče mraků.

Když jsme se řítili k zemi, vyrazila jsem bezdechý výkřik. In-
stinktivně jsem ovinula paže kolem Rhysova krku a jeho tichý 
smích mě zalechtal na šíji. „Odvažuješ se čelit mé temnotě a po-
stavit se své vlastní, jsi odhodlaná obětovat život na dně moře 
a bojovat s Tkadlenou, ale při krátkém volném pádu ječíš, jako 
by tě na nože brali?“

„Až budeš mít příště noční můru, nechám tě na holičkách,“ 
ucedila jsem se zavřenýma očima a ztuhlým tělem. Vtom Rhys 
rázně roztáhl křídla a začali jsme se zlehka snášet dolů.

„Kdepak,“ poznamenal spokojeně. „Příliš ráda se na mě dí-
váš, když jsem nahý.“

„Zmetku.“
Jeho smích mě zalechtal po těle. Stále jsem měla zavřené oči 

a vítr kolem řval jako divoké zvíře, když jsem se mu posunula 
v náručí a sevřela ho pevněji. Klouby prstů jsem se letmo dotkla 
jeho křídel – hladkých a chladných jako hedvábí, ale přitom, jak 
byly napjaté, tvrdých jako kámen.

Ten dotek mě fascinoval. Naslepo jsem znovu natáhla ruku… 
a odvážila jsem se přejet prstem po vnitřním okraji křídla.

Rhysand se otřásl a kolem ucha mi proklouzlo tiché zasté-
nání. „Tohle místo,“ řekl sevřeným hlasem, „je velmi citlivé.“

Spěšně jsem prst odtáhla a maličko jsem Rhyse pustila, abych 
se mu mohla podívat do tváře. Musela jsem přimhouřit oči proti 
větru a můj cop povlával z jedné strany na druhou, ale… Rhy-
sand se plně soustředil na hory kolem nás.

„Lechtá to?“
Stočil pohled ke mně a pak se opět zadíval na sníh a boro-

vice, které se kolem táhly donekonečna. „Podobá se to tomuto,“ 
řekl a naklonil se tak blízko, že mě jeho rty pohladily po ušním 
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lalůčku, když mi do něj něžně foukl. Instinktivně jsem prohnula 
záda a při pohlazení jeho dechu jsem zaklonila hlavu.

„Aha,“ dostala jsem ze sebe. Cítila jsem, jak se mi u ucha 
usmál, a pak se odtáhl.

„Pokud chceš upoutat pozornost illyrijského muže, měla bys 
ho raději popadnout za koule. Jsme cvičení k tomu, abychom 
svá křídla chránili za každou cenu. Někteří muži nejprve za-
útočí a teprve pak si začnou věci vyjasňovat, když se jejich kří-
del  dotkneš bez vyzvání.“

„A co při sexu?“ vypadlo ze mě.
V Rhysově tváři se zračilo vyloženě kočičí pobavení, když se 

rozhlížel po horách. „Při sexu může illyrijský muž dosáhnout 
vyvrcholení, už jen když se někdo dotkne jeho křídel na správ-
ném místě.“

Krev mi bušila v žilách. Ocitla jsem se na nebezpečném úze-
mí, které bylo ještě nebezpečnější než hrozící pád. „Ověřil sis, 
jestli je to pravda?“

Svlékal mě pohledem. „Nikdy jsem při sexu nikomu nedovo-
lil, aby moje křídla viděl nebo se jich dotýkal. Připadám si při-
tom zranitelný způsobem, který mě znepokojuje.“

„Škoda,“ prohodila jsem a nanejvýš nevinně jsem se zadívala 
na mohutnou horu, která se právě objevila na obzoru a převy-
šovala všechny ostatní. Všimla jsem si, že se na jejím vrcholku 
třpytí palác z měsíčního kamene.

„Proč?“ zeptal se Rhys obezřetně.
Pokrčila jsem rameny a snažila se přitom nezvednout kout-

ky úst. „Protože se vsadím, že by ses s křídly mohl dostat do pár 
zajímavých pozic.“

Rhys se dal do halasného smíchu a jeho nos mi přejel po 
uchu. Cítila jsem, jak otvírá pusu, aby mi něco pošeptal.

V tu chvíli k nám zamířilo cosi tmavého, rychlého a hladké-
ho. Rhys se vrhl dolů a s klením změnil směr.

Jenže vtom se objevila další z těch věcí a tou to zdaleka ne-
končilo.

Nebyly to obyčejné šípy, uvědomila jsem si, když se Rhys 
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otočil a zachytil jeden ve vzduchu. Ostatní se neškodně odrazily 
od štítu, který v tu ránu přivolal.

Prohlédl si dřevo v ruce a se zasyčením ho pustil. Šíp z jasa-
nu, určený k zabíjení víl.

A já teď byla jednou z nich…
Rhys se vrhl k zemi rychleji než vítr a smrt. Letěl, nepřená-

šel se, protože chtěl zjistit, kde se nacházejí naši nepřátelé, a ne-
hodlal je ztratit z dohledu. Vítr mě bičoval do tváře, vřískal mi 
v uších a rval mi vlasy krutými drápy.

Azriel a Cassian se už hnali k nám. Obklopovaly je průsvit-
né modré a červené štíty, od nichž se šípy odrážely. Jejich Zříd-
la je chránila.

Šípy vystřelil někdo z borového lesa, který pokrýval hory, 
a tím útok skončil.

Rhys tvrdě dopadl na zem, až se kolem rozlétl sníh. Obličej 
měl stažený zuřivostí, jakou jsem u něj nespatřila od toho dne 
na Amaranthině dvoře. Cítila jsem, jak mi pulzuje v těle, a roz-
píná se po palouku, kde jsme nyní stáli.

Azriel s Cassianem byli vmžiku u nás a jejich barevné štíty 
se stáhly zpět do Zřídel. Trojice mužů jako by byla sama o sobě 
přírodní silou uprostřed borového lesa. Rhysand, aniž by se na 
mě podíval, přikázal Cassianovi: „Odveď ji do paláce a zůstaňte 
tam, dokud se nevrátím. Azi, ty pojď se mnou.“

Cassian ke mně natáhl ruku, ale já ustoupila. „Ne.“
„Cože?“ zavrčel Rhys a to slovo mělo skoro hrdelní tón.
„Vezmi mě s sebou,“ naléhala jsem. Nechtěla jsem odejít do 

paláce z měsíčního kamene, abych tam přecházela sem tam, če-
kala a úzkostlivě si mnula prsty.

Cassian a Azriel se k tomu moudře nevyslovovali. A Rhys, 
Matko mu žehnej, jen stáhl křídla, zkřížil ruce na hrudi a čekal, 
až mu povím své důvody.

„Už jsem šípy z jasanu viděla,“ spustila jsem trochu udýcha-
ně. „Mohla bych poznat, kde je vyrobili. A jestli je vypustila ruka 
jiného vladaře, to taky poznám.“ Jestli za tím stojí Tarquin… 
„A dokážu na zemi stopovat stejně dobře jako kterýkoli z vás.“ 
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Snad kromě Azriela. „Takže ty a Cassian si vezmete na starost 
oblohu,“ navrhla jsem a přitom jsem stále čekala na odmítnutí. 
Na příkaz, aby mě Cassian zamkl v bezpečí. „A já se vydám na 
lov na zemi s Azrielem.“

Zášť zaplavující zasněženou mýtinu zeslábla do  mrazivého, 
nebezpečně klidného vzteku. Pak však Rhys promluvil znovu: 
„Cassiane, chci mít na přímořských hranicích po celé délce až 
k Hybernu vzdušné hlídky rozmístěné v okruzích dvou mil. Hor-
ské průsmyky podél jižní hranice ať střeží pěšáci. Postarej se, aby 
na každém vrcholku byly připraveny hranice signálních ohňů. 
Nebudeme se spoléhat na magii.“ Potom se otočil k Azrie lovi. 
„Až budeš hotový, upozorni zvědy, že možná byli odhaleni, a při-
prav se k jejich stažení. Nahraď je novými. Budeme to držet v taj-
nosti. Nikomu na tom dvoře neřekneme, co se stalo. Pokud se 
o tom někdo zmíní, tvrďte, že to byla součást výcviku.“

Protože jsme si nemohli dovolit dát najevo slabost ani před 
jeho poddanými.

Jeho oči se upřely do mých. „Za hodinu jsme očekáváni na 
dvoře. Dobře ten čas využij.“

Pátrali jsme v lese, jenže šípy, které nenašly cíl, posbírali útoční-
ci. Dokonce ani stíny a vítr Azrielovi nic neprozradily, jako by 
se náš nepřítel ukryl i před nimi.

Jenomže to už bylo podruhé, kdy nepřítel věděl, kde Rhys 
a já budeme.

Dvacet minut nato našla mě a Azriela Mor, která chtěla vě-
dět, co se ksakru stalo. Vysvětlili jsme jí to a ona se přenesla pryč, 
aby vymyslela nějakou výmluvu, kterou by vyvrátila případná 
podezření své příšerné rodiny.

Hodina téměř uběhla a my nenašli jedinou stopu. Už jsme 
však nemohli schůzku dále odkládat.

Dvůr nočních můr se nacházel za obrovskými dveřmi vyte-
sanými do samotné skály, která se zvedala tak vysoko, že jsem 
nedokázala zahlédnout palác na jejím vrcholu, kde jsem kdysi 
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přebývala. Viděla jsem jen sníh, skálu a ptáky kroužící na nebi. 
Venku nikdo nebyl – nenarazili jsme na žádnou vesnici, na žád-
né stopy života. Na nic, co by naznačovalo, že se v hoře skrývá 
město plné lidí.

Když jsem s Mor vešla dovnitř, nenechala jsem na sobě znát 
zvědavost ani neutuchající úzkost. Rhys, Cassian a Azriel se 
měli dostavit o chvíli později.

U kamenné brány stáli strážci odění ne v černé, jak bych če-
kala, ale v šedé a bílé – jejich zbroj měla splývat s úbočím hory. 
Mor se na ně ani nepodívala, když mě beze slova vedla do měs-
ta v hoře.

Jakmile mě obemknula temnota a pach kamene, ohně a pe-
čeného masa, mé tělo ztuhlo. Už jsem tu byla, trpěla jsem tu…

Ne, to bylo pod Horou. Tohle nebyl kraj pod Horou.
Protože Amaranthin dvůr byl dětský výtvor.
Dvůr nočních můr stvořila ruka boha.
Kraj pod Horou tvořila síť chodeb, místností a poschodí, 

zato tohle bylo skutečné město.
Chodba, kterou mě Mor vedla, byla hlavní třídou a kolem 

nás se vysoko v šeru zvedaly budovy, věže, domy a mosty. Ocitla 
jsem se v metropoli vytesané z tmavého kamene hory, přičemž 
jediný palec nezůstal nedotčený nebo nepoznamenaný nějakou 
krásnou, úděsnou uměleckou rytinou, na níž jsem rozeznala 
tančící, souložící, prosící a slavící postavy. Sloupy byly vytesané 
tak, aby připomínaly zatočené úponky nočních květin. Tekly tu 
drobné potoky a řeky, do kterých byla sváděna voda ze samot-
ného srdce hory.

Vytesané město. Místo tak plné děsivé krásy, že jsem se mu-
sela přemáhat, abych nedávala najevo úžas a hrůzu. Někde hrá-
la hudba a naši hostitelé se stále neobjevili, aby nás  pozdravili. 
Lidé, které jsme míjeli – pouze vznešené víly –, byli vybraně 
oblečení a jejich tváře byly smrtelně bledé a chladné. Nikdo nás 
nezastavil, nikdo se neusmál ani neuklonil.

Mor si jich nevšímala. Ani jedna z nás nepromluvila. Rhys 
mi přikázal, abych mlčela, protože tu zdi měly uši.
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Mor mě ulicí dovedla k další kamenné bráně, která byla 
otevřená. Za ní se nacházela budova, která vypadala jako hrad 
v nitru hory – oficiální sídlo vladaře Nočního dvora.

V bráně byla vytesána veliká šupinatá černá zvířata stočená 
do změti drápů a tesáků. Spala, bojovala spolu a některá byla 
zachycená, jak se vzájemně požírají v nekonečném kruhu. Mezi 
nimi se táhly úponky jasmínu a durmanu. Měla jsem dojem, 
jako by se zvířata svíjela ve stříbrném svitu vílích světel roze-
setých po městě uvnitř hory. Brány věčnosti – tak bych nazvala 
obraz, který se mi mihl v mysli.

Mor jimi kráčela dál jako záblesk barvy a života v tomto po-
divném chladném místě.

Měla na sobě šaty bez rukávů v nejtmavším odstínu červe-
né a flór a gáza jí těsně obepínaly ňadra a boky, zatímco rafino-
vaně umístěné prostřihy ponechávaly její břicho a záda z vět-
ší části odhalené. Vlasy jí spadaly dolů v úchvatných  vlnách 
a  na  zápěstích se jí blýskaly výrazné zlaté manžety. Vypa-
dala jako královna – královna, která se před nikým neskláně-
la.  Královna, která jim všem čelila a zvítězila. Královna, která 
rozho dovala o svém těle, životě a osudu a nikdy se za to ne-
omlouvala.

Mé šaty, které pro mě v borovém lese během chvilky vykouz-
lila, byly podobného druhu. Byly téměř stejné jako ty, které jsem 
byla nucená nosit pod Horou. Dva pruhy látky, která mi tak tak 
zakrývala prsa, mi spadaly pod pupek, kde je pásek na bocích 
spojoval do jednoho dlouhého obdélníku látky, jež mi vlála mezi 
nohama a sotva mi halila zadek.

Avšak na rozdíl od šifonu a jasných látek, které jsem nosila 
tehdy, byly tyto šaty ušité z černé třpytivé látky, která s každým 
pohybem mých boků jiskřila.

Mor mi vyčesala vlasy nahoru, za černý diadém, který do 
nich zasadila. Zdobily ho drobné diamanty, díky nimž planul 
jako noční obloha. Ztmavila a prodloužila mi řasy a víčka mi 
zvýraznila elegantním, nepřehlédnutelným tahem oční linky. 
Na rty mi nanesla krvavě rudou barvu.
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Vešly jsme do hradu pod horou. Bylo tu víc lidí, kteří pře-
cházeli sem a tam nekonečnými chodbami a sledovali každý náš 
pohyb. Někteří se podobali Mor se svými zlatými vlasy a krás-
nými tvářemi. Ti na ni dokonce syčeli.

Mor pro ně měla jen úšklebek a já si ve skrytu duše přála, aby 
jim místo toho rozervala hrdla.

Konečně jsme došly do trůnní síně vykládané naleštěným 
ebenem. I tady byli vyrytí hadi ze vstupní brány – tentokrát ob-
táčeli nesčetné sloupy podepírající onyxový strop. Ten se táhl 
vysoko vzhůru, až jeho detailnější výzdoba zanikala v šeru, já 
však věděla, že motiv hadů je i na něm. Obří plazi pozorova-
li úklady a intriky spřádané v síni. Zdobili i samotný trůn – po 
obou stranách opěradla spočívaly hlavy, které jako by vladaři na-
hlížely přes rameno.

Shromáždil se tu dav a já se na okamžik znovu ocitla v Ama-
ranthině trůnním sále, který se tomuto místu tolik podobal atmo-
sférou plnou zloby. Podobný byl i stupínek na protější straně síně.

Cestu k ebenovému trůnu nám zastoupil krásný zlatovlasý 
muž a Mor se zastavila jakoby nic. Nemusel říct půl slova a já 
poznala, že to je její otec.

Byl oblečený v černé a na hlavě měl stříbrný kroužek. Jeho 
hnědé oči připomínaly věkovitou zemi, když promluvil k Mor: 
„Kde je?“

Žádný pozdrav, žádné formality. A mě si vůbec nevšímal.
Mor pokrčila rameny. „Dorazí, až si to bude přát.“ Potom 

pokračovala v cestě.
Její otec se podíval na mě a já se přiměla zachovat stejný vý-

raz jako Mor. Nezájem. Odtažitost.
Prohlédl si mou tvář a  tělo. Čekala jsem, že se ušklíbne 

a bude mě svlékat očima… jenže on na sobě nedal nic znát. Ani 
náznak jakékoli emoce, jen bezcitný chlad.

Následovala jsem Mor, abych samým znechucením neztra-
tila svou masku.

Stoly u černých zdí byly pokryté velkými šťavnatými kusy 
ovoce a pecny zlatého chleba, mezi nimiž leželo pečené maso, 
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opodál stály soudky jablečného vína a piva a byly tu i koláče, 
dorty a malé zákusky všech velikostí a druhů.

Sbíhaly by se mi z toho sliny, nebýt těch nádherně obleče-
ných vznešených víl. Nebýt skutečnosti, že se jídla nikdo ani 
netknul. Moc a bohatství znamenalo, že jím zdejší víly mohou 
klidně plýtvat.

Mor zamířila přímo k obsidiánovému stupínku a já se za-
stavila pod schody, zatímco ona zaujala místo vedle trůnu a jas-
ným, krutým a prohnaným hlasem davu sdělila: „Přichází váš 
vladař. Není dobře naladěn, proto vám doporučuji, abyste se 
chovali vzorně, pokud se nechcete stát součástí večerní zábavy.“

Než davem stihlo proběhnout zamručení, ucítila jsem to. Ucí-
tila jsem jeho.

Zdálo se, že se samotná skála pod mýma nohama třese v pul-
zujícím, pravidelném rytmu.

Jeho kroky. Jako by se hora při každém jeho doteku zachvěla.
V síni se rozhostilo hrobové ticho. Jako by byli všichni hrů-

zou bez sebe, že by pouhým dechem mohli přivolat pozornost 
šelmy, která k nám mířila.

Mor se držela zpříma, s hlavou vztyčenou a čišela z ní ne-
spoutaná, svévolná pýcha nad příchodem jejího pána.

Pamatovala jsem si svou úlohu. Stála jsem se sklopenou hla-
vou a sledovala ten výjev zpod řas.

Nejdřív se ve dveřích objevili Cassian a Azriel. Vladařův ge-
nerál a stínopěvec a nejmocnější Illyrijci v dějinách.

Nepodobali se mužům, které jsem znala.
Byli odění v černém bojovém oděvu, který zdůrazňoval je-

jich svalnatou postavu. Jejich zbroj pokrytá šupinami vypadala 
složitě a dodávala jejich ramenům neskutečně na objemu. Jejich 
tváře byly obrazem necitelné krutosti. Jistým způsobem mi při-
pomínali ebenové hady vyřezané do sloupů, které míjeli.

Došlo mi, že se jim na tělech lesknou další Zřídla, nejen ta 
na jejich rukou. Měli je i ve středu hrudi. Pak jeden na každém 
rameni a koleni.

Na okamžik se mi podlomila kolena, když jsem pochopila, 
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čeho se velitelé táborů při pohledu na ně obávali. Pokud větši-
ně Illyrijců stačilo k ovládnutí jejich smrtící síly jediné Zřídlo… 
Cassian a Azriel jich každý měli sedm. Sedm.

Dvořané měli dost rozumu na to, aby o krok ustoupili, když 
mezi nimi Cassian s Azrielem procházeli směrem ke stupínku. 
Křídla se jim leskla, spáry na jejich vrcholech byly dost ostré na 
to, aby protnuly vzduch, jako by si je nabrousili.

Cassian okamžitě upřel pozornost na Mor. Azriel si dovo-
lil věnovat jí letmý pohled a pak si změřil víly kolem nich. Vět-
šina před ním uhýbala pohledem, i když se chvěla při pohledu 
na Pravdivého po jeho boku a illyrijský meč, který mu čněl nad 
levým ramenem.

Azrielova tvář byla maskou krásné smrti, která slibovala všem 
nekonečná, neutuchající muka, a dokonce i stíny za jeho zády se 
chvěly. Věděla jsem proč. Věděla jsem, v čím jménu by to s ra-
dostí vykonal.

Pokusili se prodat sedmnáctiletou dívku jako nevěstu sadis-
tovi – a pak ji trýznili způsoby, které jsem si nedokázala a ani 
nechtěla představovat. A tito lidé teď žili v bytostné hrůze ze tří 
společníků, kteří stáli na stupínku.

Dobře. Měli by se jich bát.
Měli by se bát mě.
Vtom se objevil Rhysand.
Zbavil se pout, kterými krotil svou moc a podstatu. Jeho moc 

naplnila trůnní síň, hrad, horu. Svět. Neměla konec ani začátek.
Rhysand měl zatažená křídla a byl beze zbraní. Nic nenapo-

vídalo tomu, že je válečníkem. Byl jen elegantním krutým vla-
dařem, kterého v něm svět viděl. Ruce měl zastrčené v kapsách 
a jeho černá halena jako by pohlcovala světlo. A na hlavě měl 
posazenou hvězdnou korunu.

Nepoznávala jsem v něm muže, který popíjel na střeše, ani 
padlého prince klečícího na posteli. Obávala jsem se, že mě svou 
nezkrocenou mocí strhne.

Dívala jsem se na nejmocnějšího vladaře, který se kdy na-
rodil.
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Na tvář ze snů a nočních můr.
Rhysovy oči se přes síň krátce upřely do mých, když prochá-

zel mezi sloupy k trůnu, který mu náležel právem krve, oběti 
a moci. Má krev zpívala v odpověď na moc, která z něj sálala. 
Na jeho neskutečnou krásu.

Mor sestoupila ze stupínku a s grácií poklekla na jedno ko-
leno. Cassian s Azrielem ji napodobili.

Stejně jako všichni v síni.
Včetně mě.
Ebenová podlaha byla tak vyleštěná, že jsem na ní viděla od-

raz svých rudých rtů a tvář bez jakéhokoli výrazu. V místnosti 
panovalo takové ticho, že jsem slyšela každý Rhysův krok na-
ším směrem.

„Dobrá,“ prohodil k nikomu určitému. „Zdá se, že jste se pro 
jednou všichni dostavili včas.“

Klečící Cassian zvedl hlavu a pokřiveně se na Rhyse usmál 
jako zosobněný vladařův velitel připravený prolít krev v  jeho 
jménu.

Rhysovy boty se zastavily na dohled mých očí.
Jeho prsty mě zastudily na kůži, když mě přiměl zvednout 

bradu.
Celá síň byla dosud na kolenou a přihlížela. Tohle však byla 

role, kterou jsem musela sehrát. Musela jsem být neokoukanou 
tváří, která odvede jejich pozornost. Rhysovy rty se protáhly 
v úsměvu. „Vítej v mém domě, Feyre, Ničitelko kleteb.“

Sklopila jsem oči a ztěžklé řasy mě polechtaly na tváři. Rhys 
mlaskl a sevřel mou bradu silněji. Všichni viděli, jak mě jeho 
prsty tlačí do kůže a jak chtivě naklání hlavu, když mě vyzval: 
„Pojď se mnou.“

Tlak na bradě zesílil a já se zvedla na nohy. Rhys po mně pře-
jel očima a já měla pocit, že to, že jsem v nich zachytila uchvá-
cený výraz, nebylo jen součástí naší hry.

Zavedl mě ke stupínku – k trůnu. Posadil se a slabě se na svůj 
zrůdný dvůr usmál. Nikdo nemohl pochybovat o jeho právu na 
trůn a na vládu nad těmito lidmi.
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Vzal mě kolem pasu a posadil si mě na klín.
Vladařova děvka. Tou jsem se stala pod Horou, tohle ode mě 

svět očekával. Nebezpečná nová favoritka, které se Mořin otec 
bude snažit dostat na kobylku.

Jedna Rhysova ruka mi přejela po holém pase a druhá mi 
sklouzla po obnaženém stehně. Byly ledové – tak ledové, že jsem 
div nevyjekla.

Musel ucítit mé nenápadné zachvění, protože okamžik nato 
už jeho ruce byly teplejší. Palcem, kterým mi spočíval na vnitř-
ní straně stehna, mě pomalu, dlouze pohladil, jako by se mi 
omlouval.

Dokonce se naklonil a přiblížil ústa k mému uchu, přičemž si 
velmi dobře uvědomoval, že jeho poddaní ještě nevstali z pod-
lahy. Jako by to kdysi dávno udělali, než jim k tomu dal pokyn, 
a zjistili, jaké to má následky. Rhysandova dlaň mi teď v leni-
vých, zahálčivých kruzích hladila nahou kůži na žebrech, zatím-
co mi šeptal: „Nenech si to příliš stoupnout do hlavy.“

Věděla jsem, že to všichni slyší. A on si to taky uvědomoval.
Hleděla jsem na skloněné hlavy davu a srdce mi divoce buši-

lo, ale hlasem hebkým jako půlnoc jsem odpověděla: „Co?“
Rhysův dech mě hladil na uchu, byl tolik podobný tomu, 

který jsem cítila na kůži před necelou hodinou na obloze. „Že 
všichni muži v síni zvažují, čeho by byli ochotní se vzdát, aby 
ucítili dotek těch tvých hezkých rudých rtů.“

Čekala jsem, že mě polije nach a s ním přijde stud.
Jenže jsem opravdu byla krásná. Byla jsem silná.
Přežila jsem… a zvítězila. Stejně jako Mor přežila tenhle 

strašný dům plný jedu.
Proto jsem se pousmála a byl to první úsměv mé nové masky. 

Jen ať vidí ty hezké rudé rty a rovné bílé zuby.
Rhysova ruka mi klouzala výš a výš po stehně v majetnickém 

gestu muže, který ví, že mu patří něčí tělo a duše. Předem se mi 
za to omlouval – za tu hru a za role, které budeme muset sehrát.

Já však jeho dotek vítala a přivinula jsem se k  jeho pev-
nému, hřejivému tělu. Tiskla jsem se k němu, až jsem ucítila 
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 hluboké dunění jeho hlasu, když svému dvoru konečně přiká-
zal: „ Vstaňte.“

Zvedli se jako jeden muž. Na některé z nich jsem vrhla po-
výšený úsměv, skvostně znuděný a neskutečně pobavený.

Rhys mi kloubem prstu přejel vzadu za kolenem a při tom 
doteku se mi napnul každý sval v těle.

„Běžte si hrát,“ řekl svým poddaným.
Uposlechli ho. Dav se rozestoupil a ze vzdáleného kouta síně 

zazněla hudba.
„Keire,“ pronesl Rhys hlasem, který proťal síň jako blesk za 

bouřlivé noci.
To stačilo k tomu, aby přivolal Mořina otce před stupínek. 

Keir se znovu uklonil a z jeho tváře se dalo vyčíst chladné roz-
hořčení, když pohlédl na Rhyse, pak na mě a letmo si změřil 
Mor a Illyrijce. Cassian na Keira zvolna pokývl, aby dal na sro-
zuměnou, že si pamatuje, co správce Vytesaného města udělal 
vlastní dceři, a nikdy na to nezapomene.

Byl to však Azriel, před kterým Keir znepokojeně odvrátil 
zrak. Při pohledu na Pravdivého.

Došlo mi, že Azriel jednoho dne tu zbraň pozvedne  proti 
Mořinu otci a dopřeje si dlouhý čas, než ho rozseká na kusy.

„Podej mi zprávu,“ vyzval ho Rhys a pohladil mě kloubem 
prstu po žebrech. Kývnutím propustil Cassiana, Mor a Azrie-
la a trojice zmizela v davu. Azriel v okamžiku splynul se stíny 
a zmizel. Keir se ani neotočil.

Když teď Keir stál před Rhysem, nebyl ničím víc než roz-
mrzelým dítětem, ale já si uvědomovala, že Mořin otec je star-
ší. Daleko starší. Zdálo se, že se správce všemi prostředky drží 
v blízkosti moci.

A Rhys byl moc.
„Zdravím tě, můj pane,“ řekl Keir pečlivě uhlazeným hla-

sem. „A zdravím i tvého… hosta.“
Rhys mi položil dlaň na stehno a naklonil hlavu, aby si mě 

prohlédl. „Je rozkošná, že ano?“
„To skutečně je,“ odvětil Keir a sklopil zrak. „Nemám pro 
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tebe mnoho novinek, můj pane. Od tvé poslední návštěvy tu 
panoval klid.“

„Není nikdo, koho bych měl ztrestat?“ prohodil Rhys jako 
kočka hrající si s myší.

„Pokud si nepřeješ, abych někoho vybral zde, pak ne, můj 
pane.“

Rhys zklamaně mlaskl. „Škoda.“ Znovu mě přelétl pohle-
dem, naklonil se blíž a zatahal mě zuby za lalůček.

U všech pekel, přitiskla jsem se k němu ještě víc, když mě 
kousl silněji a přitom mi palcem zajel vysoko po straně stehna 
a dlouze a sladce mě pohladil po citlivé kůži. Mé tělo se sou-
časně uvolnilo a napjalo a můj dech… Kotlík mě zatrať, ale ta 
jeho vůně citrusů a moře a moc, která z něj sálala… Maličko se 
mi zatajil dech.

Věděla jsem, že si toho všiml. Věděla jsem, že pocítil tu změ-
nu ve mně.

Prsty na mé noze se zastavily.
Keir začal hovořit o  lidech ze dvora, které jsem neznala. 

Stručně hlásil sňatky, spojenectví i krvavé sváry a Rhys ho ne-
chal mluvit.

Jeho palec mě pohladil znovu a tentokrát se k němu připo-
jil ukazováček.

V uších mi znělo tlumené burácení, které přehlušovalo všech-
no kromě jeho doteku na vnitřní straně mé nohy. Pradávná di-
voká hudba pulzovala síní a páry se svíjely v jejím rytmu.

Rhys s pohledem upřeným na správce sem tam nepřítomně 
přikývl, zatímco jeho prsty mě nepřestávaly zvolna vytrvale hla-
dit po stehnech a s každým pohybem postupovaly výš.

Víly v sále nás sledovaly. I když pily, jedly nebo tančily v ma-
lých kroužcích, nespouštěly z nás zrak. Seděla jsem mu na klíně 
jako jeho osobní hračka. Viděly každý jeho dotek, a přitom jako 
bychom v síni byli sami dva.

Keir vyjmenoval náklady a výdaje spojené s udržováním dvo-
ra a Rhys zase nepřítomně přikývl. Tentokrát mi přejel nosem 
po kůži mezi krkem a ramenem a přidal letmý polibek.
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Prsa se mi napjala, najednou mi připadala velká a těžká, roz-
bolavělá – stejná bolest se mi teď ozývala v rozkroku. Do tváře 
mi stoupalo horko a vlévalo se mi do krve.

Keir, jako by mu konečně došla trpělivost, pronesl: „Slyšel 
jsem jisté zvěsti, avšak ne že bych jim věřil.“ Jeho pohled se 
upřel na mě, na má ňadra s bradavkami ztvrdlými pod látkou 
šatů, na mé nohy, které teď byly roztaženější než před chvílí, 
a na Rhysovu ruku, která zabloudila na nebezpečné území. „Ale 
podle všeho je to pravda: Tamlinův mazlíček má nyní nového 
pána.“

„Měl bys vidět, jak ji dokážu přimět prosit,“ broukl Rhys 
a dotkl se nosem mého krku.

Keir spojil ruce za zády. „Předpokládám, že jsi ji sem přivedl 
jako jistý druh prohlášení.“

„Víš, že vše, co dělám, je jistý druh prohlášení.“
„Jistě. A tento, jak se zdá, s radostí oblékáš do pavučin a na-

sazuješ mu koruny.“
Rhysova ruka se zastavila a já se při znechuceném tónu na-

přímila. Hlasem, který patřil nějaké jiné ženě, jsem Keirovi sdě-
lila: „Co kdybych já tobě nasadila obojek?“

Rhys mi uznale poklepal na duchovní štít a jeho ruka teď na 
mých žebrech nevzrušeně opisovala kruhy. „Ráda si hraje,“ pro-
nesl zamyšleně do mého ramena. Pak úsečně kývl na správce. 
„Přines jí víno.“

Byl to prostý příkaz bez náznaku zdvořilosti.
Keir ztuhl, ale odešel.
Rhys se neodvažoval odložit svou masku, letmý polibek, 

který mi vtiskl pod ucho, přesto hovořil za vše. Byla v něm 
omluva – a ne jedna – a vděk. Nelíbilo se mu to o nic víc než 
mně. Jenomže abychom dosáhli toho, co jsme potřebovali, mu-
seli jsme získat čas pro Azriela. Rhys to byl rozhodně odhod-
laný udělat a já taky.

Teď, když tu seděl s rukama pod mými ňadry a mezi mýma 
nohama, musela jsem se ptát, co všechno by byl schopný pod-
stoupit. Napadlo mě, jestli… jestli třeba jeho domýšlivost a na-
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dutost… nesloužily jako maska muže, který si o sobě možná 
myslel, že nemá valnou cenu.

Vtom spustila nová píseň, sladce jako odkapávající med, na-
čež se změnila v hbitý vítr doprovázený rytmickým, neutucha-
jícím bubnováním.

Obrátila jsem se a zadívala se mu do tváře. V jeho očích ne-
byla stopa vlídnosti, nic z přítele, kterým se pro mě stal. Sklonila 
jsem duchovní štít tak, aby jím mohl proniknout.

Copak? ozval se jeho odosobněný hlas v mojí mysli.
Natáhla jsem se přes pouto mezi námi a pohladila jsem tu 

nedobytnou ebenovou zeď. Objevila se v ní drobná prasklina – 
jen pro mě – a já skrz ni špitla: Jsi hodný, Rhysi. Jsi laskavý. Tahle 
maska mě neděsí. Vidím tě pod ní.

Jeho ruce mě sevřely silněji. S pohledem upřeným do mých 
očí se naklonil vpřed a rty se dotkl mé tváře. Byla to dostatečná 
odpověď a… s ní padly moje zábrany.

Přitiskla jsem se k němu ještě víc a lehce rozevřela nohy. Proč 
jsi přestal? zeptala jsem se ho v duchu, v jeho nitru.

Jeho skoro neslyšitelné zavrčení se mi neslo žilami jako ozvě-
na. Opět mě pohladil po žebrech, tentokrát v rytmu hudby a jeho 
palec dosáhl zespodu skoro na má prsa.

Nechala jsem hlavu klesnout na jeho rameno.
Odhodila jsem tu část duše, která slyšela jejich slova – děv

ka, děvka, děvka.
Odhodila jsem tu část, která k ní připojovala slova – zrád

kyně, lhářka, děvka.
A prostě jsem se proměnila.
Stala jsem se hudbou, bubny a divokou temnou věcí ve vla-

dařově náručí.
Oči měl dočista zastřené – ovšem ne mocí nebo vztekem. 

V mé mysli vybuchlo cosi doruda rozžhaveného, obklopeného 
třpytivou tmou.

Sjela jsem mu rukou po stehně a přitom jsem cítila jeho 
skrytou sílu válečníka. Přejela jsem prsty dlouhým, vláčným po-
hybem zpět. Potřebovala jsem se ho dotýkat a vnímat jeho tělo.
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Vzplanu a uhořím. Zachvátí mě plameny, přímo tady.
Jen klid, krotil mě s potměšilým pobavením skrz otevřenou 

puklinu v mém štítě. Jestli se z tebe stane živá svíčka, Keir bude 
prskat jako kočka a pokazíš všem slavnost.

Protože by jim oheň prozradil, že je na mně něco neoby-
čejného – a Keir by o tom nepochybně informoval své rádoby 
spojence z Podzimního dvora. Nebo by se toho ujala některá 
z ostatních zrůd.

Rhys pohnul boky a otřel se o mě s takovým důrazem, že 
jsem na vteřinu zapomněla na Keira, Podzimní dvůr i na to, co 
teď možná Azriel podstupuje, aby uloupil kouzelnou kouli.

Byla mi zima a byla jsem sama tak dlouho, že moje tělo vzly-
kalo z těch doteků, z radosti, že na sobě cítím jeho ruce, že mě 
drží a že žiju.

Jeho ruka mi z pasu sklouzla na podbřišek a pod nízko za-
věšený opasek. Položila jsem mu hlavu mezi rameno a šíji s po-
hledem upřeným na dav, který na mě zíral, a vychutnávala jsem 
si každý dotek své a Rhysovy kůže a chtěla jsem víc, víc, víc.

Když už mi krev vřela v žilách a Rhys mi kloubem prstu ze-
spodu polaskal ňadro, vzhlédla jsem k místu, kde jsem věděla, 
že stojí Keir a pozoruje nás s mou zapomenutou sklenkou vína 
v ruce.

Oba jsme se na něj podívali.
Správce na nás bezostyšně zíral, zatímco stál opřený o stěnu, 

nejistý, jestli nás má vyrušovat. Napůl se toho děsil. To my jsme 
odváděli jeho pozornost. My jsme byli trik, který umožnil Azo-
vi ukrást kouzelnou kouli.

Věděla jsem, že Rhys Keirovi pohled zpříma oplácí, zatímco 
mi jazykem klouže po krku.

Prohnula jsem záda. Víčka mi ztěžkla a nepravidelně jsem 
dýchala. Hořela bych, hořela a hořela.

Myslím, že je tak znechucený, že by mi tu kouli dal už jen pro
to, abychom odtud vypadli, poznamenal Rhys v mé mysli a jeho 
druhá ruka se přitom svezla nebezpečně dolů. Já tam ale cítila 
narůstající bolestnou touhu a neměla jsem pod šaty nic, co by 
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zakrylo důkaz mého vzrušení, kdyby sklouzl rukou ještě o kou-
sek výš.

Hraješ svou úlohu dobře, odpověděla jsem. Žena, která to 
vyslovila, mluvila zastřeným smyslným hlasem, který jsem ze 
svých úst ještě nikdy neslyšela. Ani v duchu ne.

Jeho ruka mi vklouzla k vršku stehna, pak ohnul prsty.
Otřela jsem se o něj a snažila jsem se odtáhnout jeho ruce, 

aby neodhalil…
Přitom jsem se zadkem dotkla jeho ztvrdlého údu.
V tu ránu se mi všechny myšlenky vypařily z hlavy. Zůstalo 

jen vzrušení z moci, když jsem se zavrtěla a ucítila, že je oprav-
du velký. Rhys se tiše, drsně zasmál.

Keir z nás na okamžik nespustil oči. Byl celý napjatý a zhro-
zený. Musel tu stát, dokud ho Rhys nepropustí – a dvakrát ne-
přemýšlel o tom, proč tomu tak je, ani o tom, kam se poděl ve-
litel zvědů.

A tak jsem se znovu otočila, zachytila jsem Rhysandův po-
hled, který teď jen planul, a  jazykem jsem mu přejela po šíji. 
Vítr, moře, citrusy a pot. Málem jsem se přestala ovládat.

Zadívala jsem se před sebe a Rhys mi ústy zezadu  sklouzl 
po krku, přímo nad páteří, zrovna když jsem se znovu otřela 
o důkaz jeho touhy. Cítila jsem ten neodbytný, dominantní tlak, 
právě ve chvíli, kdy jeho ruka vyjela po vnitřku mého stehna až 
příliš vysoko.

Cítila jsem, jak jeho dychtivou pozornost zaujala vlhkost, 
kterou tam nahmatal. Důkaz o tom, jak je mé tělo zrádné. Jeho 
paže mě uchopily pevněji, zatímco mi tvář jen hořela – možná 
zčásti studem, jenže…

Rhys vycítil, že se přestávám soustředit a ztrácím vládu nad 
svým ohněm. To je dobré, ujistil mě, ale ten hlas zněl v mé hlavě 
udýchaně. Nic to neznamená. Tvé tělo jenom reaguje…

Protože jsi tak neodolatelný? Má snaha ho odbýt vyzněla kře-
čovitě dokonce i v mých vlastních myšlenkách.

On se však zasmál, nejspíš abych se necítila tak provinile.
Měsíce jsme kolem sebe tančili, popichovali se a dráždili. 
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Možná za to mohla reakce mého, nebo možná jeho těla, ale hro-
zilo, že mě jeho chuť zničí, pohltí a…

Jiný muž. Jiný muž na mě po libosti sahal, když jsme se s Tam-
linem sotva…

Přemohla jsem nevolnost a nasadila na obličej ospalý úsměv 
zmámený chtíčem. To už se ovšem Azriel vrátil a nenápadně na 
Rhyse kývl. Získal kouzelnou kouli.

Mor se přikradla k veliteli zvědů, přejela mu majetnicky ru-
kou po ramenou a hrudi, a když se k němu přitočila, pohlédla 
mu do tváře. Az jí položil ruku se skvrnami jizev kolem holého 
pasu a jednou ji stiskl, aby jí dal odpověď, kterou potřebovala.

Mor mu věnovala svůdné pousmání, které bude nepochyb-
ně příčinou spousty drbů, a znovu odskotačila do davu, který 
okouzlovala a rozptylovala, a budila dojem, že tu Az byl celou 
dobu, a oni se mohli jen dohadovat, jestli Azriela pozvala do 
svého lože.

Azriel se za Mor jen nezúčastněně a znuděně díval a já si ří-
kala, jestli jím hluboko v duši zmítá stejný zmatek jako mnou.

Rhys pokynul prstem Keirovi, který se při pohledu na svou 
dceru lehce zamračil, avšak teď k nám spěchal s mým vínem. Jen 
se dostal ke stupínku, Rhys mu kouzlem sklenici sebral a nechal 
ji dolétnout k nám.

Pak ji položil na stupínek vedle trůnu, aby ukázal, jak ne-
smyslný úkol si pro správce vymyslel, aby mu připomenul, jak je 
bezmocný a že mu tento trůn nepatří.

„Měl bych si ověřit, jestli není otrávené?“ prohodil Rhys lho-
stejně a v tu samou chvíli ke mně promluvil v mysli: Cassian 
čeká. Běž.

Na dokonalé tváři měl stále ten chtíčem zmámený výraz, 
zato jeho oči… Nedokázala jsem ze stínů v jeho očích nic vyčíst.

Možná… možná, že přes všechno naše laškování nechtěl, aby 
se ho po Amaranthě takhle nějaká žena dotýkala. Ani ho netě-
šilo, když po něm nějaká toužila.

Mučili mě a trýznili, ale hrůzy, které zažil on, byly jiného 
druhu.
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„Ne, můj pane,“ odpověděl snaživě Keir. „Nikdy bych se ne-
opovážil ti ublížit.“ Tenhle rozhovor měl taky posloužit k od-
vedení pozornosti. Vzala jsem ho jako výzvu, abych se vydala 
za Cassianem, který stál u sloupu a vrčel na každého, kdo se 
k němu příliš přiblížil.

Cítila jsem, jak po mně přejíždějí pohledy dvořanů. Cítila 
jsem, jak decentně čichají, aby zachytili to, co bylo tak jasně znát 
na mém těle. Když jsem však míjela Keira, ten přesto, že jsem 
měla za zády vladaře, skoro neslyšně sykl: „Jednou dostaneš, co 
ti patří, děvko.“

Síň zaplavila noc.
Dvořané vykřikli, a když se tma rozptýlila, Keir klečel na 

podlaze.
Rhys byl pořád usazený na trůně a jeho tvář byla maskou le-

dového hněvu.
Hudba umlkla. Na kraji davu se objevila Mor a také z jejího 

výrazu vyzařovalo povznesené zadostiučinění, i když k ní Azriel 
přistoupil a postavil se nápadně blízko.

„Omluv se,“ rozkázal Rhys. Srdce mi zadunělo při tom ne-
úprosném rozkazu plném čiré zášti.

Svaly na Keirově krku se napjaly a na rtu se mu zaleskl pot.
„Nařídil jsem ti,“ pronesl Rhys s děsivým klidem, „aby ses 

omluvil.“
Správce zasténal. A okamžik nato…
Zapraskala kost a Keir zařval.
A já přihlížela – přihlížela jsem, jak se mu ruka zlomila ne 

na dva nebo na tři, ale na čtyři kusy a jeho kůže se všude na těch 
místech nepřirozeně napjala a uvolnila.

Další zapraštění a  loket mu vypadl z kloubu. Zvedl se mi 
žaludek.

Keir začal vzlykat a byly to napůl slzy vzteku vzhledem k ne-
návisti v jeho očích, když pohlédl na mě a pak na Rhysanda. Po-
tom pohnul rty a naznačil slova: Omlouvám se.

Náhle se mu roztříštily kosti i v druhé ruce a já měla co dě-
lat, abych nedala najevo zděšení.
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Rhys se usmál, když se Keir dal znovu do křiku, a obrátil se 
ke svým dvořanům: „Měl bych ho za to zabít?“

Nikdo neodpověděl.
Rhys se tiše zasmál a řekl správci: „Až se probereš, ať tě ne-

napadne vyhledat léčitele. Pokud se doslechnu, že jsi to udě-
lal…“ Ozvalo se další křupnutí a Keirův malíček bezvládně po-
klesl. Muž zaječel. Horko, které mi žhnulo v krvi, se změnilo 
v led. „Pokud se doslechnu, že jsi to udělal, rozkrájím tě na kusy 
a  zakopu je tak, aby je už nikdy nikdo nedokázal znovu po-
skládat.“

Keir vytřeštil oči nelíčenou hrůzou. Potom se sesunul k zemi, 
jako by ho neviditelná ruka obrala o vědomí.

„Odneste ho do jeho ložnice,“ rozkázal Rhys nikomu urči-
tému.

Dva muži, kteří by od pohledu mohli být Mořinými brat-
ranci nebo bratry, přispěchali vpřed a zvedli správce. Mor je sle-
dovala s lehkým posměškem, i když v obličeji byla bledá.

Probere se. Rhys to řekl.
Přiměla jsem se jít dál, zatímco si Rhys dal zavolat dalšího 

dvořana, aby mu podal hlášení o nejrůznějších nepodstatných 
věcech.

Stále jsem se soustředila na trůn za mnou, i když jsem se po-
stavila vedle Cassiana a v duchu jsem dvořany vyzývala, ať jen 
přijdou blíž a zkouší si se mnou hrát. Nikdo to neudělal.

Během dlouhé hodiny, která následovala, jsem nespouštěla 
zrak z vladaře, jehož ruce, ústa a tělo mě nečekaně přiměly pro-
citnout – a planout. Nepomohly mi zapomenout, ani nevyma-
zaly rány a křivdy, jen jsem se díky nim cítila… živá. Cítila jsem 
se, jako bych rok spala. Dřímala ve skleněné rakvi a on ji rozbil 
a zatřásl mnou, abych se probrala k vědomí.

Vladař, jehož moc mě neděsila. Jehož zloba mě neničila.
Najednou – najednou jsem netušila, kde jsem se ocitla.
Pro začátek bych řekla, že po kolena v potížích. Což neby-

lo tak zlé.
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Vítr burácel kolem, když jsme se s Rhysem přenesli z oblohy 
nad jeho dvorem. Nepřivítal nás však Velaris.

Místo toho jsme teď stáli vysoko v horách u měsícem osvět-
leného jezera lemovaného borovicemi. Ze Dvora nočních můr 
jsme odešli stejně, jako jsme tam přišli – s hrdostí a hrozbou. 
Neměla jsem ponětí, kam zmizeli Cassian, Azriel a Mor s kou-
zelnou koulí.

Když jsme osaměli na břehu jezera, Rhys ochraptěle řekl: 
„Odpusť.“

Zamrkala jsem. „Co bych ti u všech všudy měla odpouštět?“
Ruce se mu třásly jakoby v důsledku zuřivého vzteku nad 

tím, jak mě Keir nazval a čím mi vyhrožoval. Třeba mě sem 
Rhys přivedl, abychom měli chvíli soukromí, než zamíříme 
domů, a  jeho přátelé nás nemohli vyrušit. „Neměl jsem tě 
tam vodit. Dovolit, abys spatřila tuto naši stránku. Tuto moji 
stránku.“ Nikdy jsem ho nezažila tak upřímného a  tak ne-
jistého.

„Jsem v pořádku.“ Nevěděla jsem, jak si vyložit to, co se sta-
lo. Jak mezi námi, tak Keirovi. Byla však má volba hrát tu roli, 
obléct si ty šaty, nechat ho, aby se mě dotýkal. Váhavě jsem od-
pověděla: „Věděli jsme, co dnes v noci budeme muset udělat. 
Prosím, prosím, nezačínej mě ochraňovat. Ne takhle.“ Věděl, jak 
to myslím. Chránil mě pod Horou, ovšem prapůvodní mužská 
zloba, kterou právě předvedl Keirovi… V mých vzpomínkách se 
mihla zničená pracovna potřísněná barvou.
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Rhys zachraptěl: „Nikdy – nikdy tě nikde nezamknu a ne-
budu tě nutit, abys zůstala v bezpečí. Ale když ti dnes večer vy-
hrožoval, když ti nadal do…“ Děvky. Tak nazývali jeho. Padesát 
let to na něj syčeli. Slyšela jsem, jak mu Lucien ta slova plivl do 
tváře. Rhys rozechvěle vydechl. „Je pro mě obtížné neposlou-
chat své instinkty.“

Instinkty. Stejně jako… stejně jako někoho jiného instinkty 
nabádaly, aby mě chránil a ukrýval před světem. „Tak to ses na 
to měl lépe připravit,“ odsekla jsem. „Zdálo se, že ti ta situace 
dokonale vyhovuje, dokud Keir neřekl…“

„Zabiju každého, kdo ti ublíží,“ odvětil Rhys vztekle. „Zabiju 
je a budu to hezky dlouho protahovat.“ Zalapal po dechu. „Po-
služ si. Můžeš mě za to nenávidět, nebo mnou pohrdat.“

„Jsi můj přítel,“ odpověděla jsem a hlas se mi při tom slo-
vě zlomil. Nenáviděla jsem slzy, které mi sklouzly po tváři. Ani 
jsem nevěděla, proč pláču. Možná proto, že mi to na tom trůně 
připadalo skutečné, i když jen na chvíli, a nejspíš to takové ne-
bylo. Ne pro něj. „Jsi můj přítel – a já chápu, že jsi vladař. Chá-
pu, že budeš bránit svůj pravý dvůr a trestat ty, kdo ho ohrožují, 
jenomže já nemůžu… Nechci, aby ses mi přestal svěřovat a brát 
mě s sebou plnit úkoly kvůli hrozbám, které na mě číhají.“

Kolem se zachvěla temnota a Rhys prudce přivolal křídla. „Já 
nejsem on,“ vydechl. „Nikdy nebudu on a nebudu se chovat jako 
on. Uvěznil tě a nechal tě chřadnout a umírat.“

„Snažil se…“
„Přestaň nás srovnávat. Přestaň mě s ním srovnávat.“
Těmi slovy mě utnul. Zamrkala jsem.
„Myslíš, že nevím, jak se sepisují příběhy? Jak bude zapsán 

tento příběh?“ Rhys si položil ruce na hruď a jeho tvář vypadala 
upřímněji a zmučeněji než kdy předtím. „Jsem temný pán, který 
unesl nevěstu jara. Jsem démon, noční můra a skončím špatně. 
On je tvůj zlatý princ, hrdina, kterému připadneš jako odměna 
za to, že nezemřel následkem své hlouposti a nadutosti.“

O věci, které miluji, obvykle přicházím, svěřil se mi pod Horou.
Avšak jeho slova byla rozbuškou mého hněvu a jen prohlou-
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bila jámu plnou strachu, která se otvírala v mém nitru. „A co 
můj příběh?“ zasyčela jsem. „Co moje odměna? Co moje přání?“

„Jaká máš přání, Feyre?“
Na to jsem neměla odpověď. Nevěděla jsem to. Už ne.
„Co si přeješ, Feyre?“
Zůstala jsem zticha.
Jeho tichý smích zněl hořce. „To jsem si myslel. Třeba by sis 

jednoho dne měla najít čas k tomu, abys na to přišla.“
„Třeba nevím, co si přeju, ale aspoň za maskou neskrývám, 

co jsem,“ zpražila jsem ho. „Aspoň ostatním dovolím spatřit, 
kdo jsem, i když jsem zlomená. Ano, sice chráníš svůj lid, jenže 
co tvé další masky, Rhysi? Co takhle nechat své přátele, aby vi-
děli tvou pravou tvář? Ale možná je jednodušší se tomu bránit, 
protože co kdyby sis někoho pustil k tělu? A co kdyby uviděli 
všechno, a přesto odešli? Kdo by se jim divil? Kdo by chtěl ztrá-
cet čas s takovou troskou?“

Trhl sebou.
Nejmocnější vladař v dějinách sebou trhl a já věděla, že rána, 

kterou jsem mu zasadila, byla tvrdá a hluboká.
Příliš tvrdá a hluboká.
„Rhysi,“ řekla jsem.
„Pojďme domů.“
To slovo zůstalo viset mezi námi a já si říkala, jestli ho vez-

me zpátky – stejně jako jsem čekala, že mi z úst vyklouzne vy-
štěknutí, že to není můj domov. Ale představa jasné, svěží mod-
ré oblohy nad Velarisem při západu slunce, záře světel města…

Než jsem stihla odpovědět ano, chytil mě za ruku, a aniž by 
mi pohlédl do očí, přenesl nás pryč.

Vítr zněl prázdně, když burácel kolem nás, a temnota byla 
chladná a cizí.

Cassian, Azriel a Mor skutečně čekali v domě ve Velarisu. Když 
obklopili Rhyse a chtěli vědět, co Keir řekl, že ho tak vyprovo-
koval, popřála jsem jim dobrou noc.
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Stále jsem měla na sobě stejné šaty, které mi ve světle Ve-
larisu připadaly vulgární, přistihla jsem se však, že mířím do 
zahrady, jako by mi měsíční paprsky a chlad mohly vyčistit 
hlavu.

Ačkoli, abych byla upřímná, čekala jsem na něj. To, co jsem 
řekla…

Chovala jsem se strašně. Odhalil mi svá tajemství a zrani-
telná místa, protože mi důvěřoval, a já mu je mrštila do tváře.

Protože jsem věděla, že mu tím ublížím, a uvědomovala jsem 
si, že jsem nemluvila o něm, ne doopravdy.

Uběhly minuty. Noc byla stále dost chladná na to, aby mi 
připomněla, že jaro ještě nepřišlo v plné síle. Zachvěla jsem se 
a promnula si paže, zatímco se měsíc nesl oblohou. Nasloucha-
la jsem zurčení kašny a hudbě ve městě. Nepřišel. Nebyla jsem 
si jistá, co bych mu vůbec řekla.

Věděla jsem, že on a Tamlin jsou odlišní. Chápala jsem, že 
Rhysandova ochranitelská zloba byla ospravedlněná a že bych 
na jeho místě reagovala stejně. Cítila jsem touhu po krvi, už jen 
když mi zběžně popsal, co si Mor vytrpěla, a chtěla jsem je za 
to potrestat.

Znala jsem možná rizika. Věděla jsem, že mu budu sedět na 
klíně, dotýkat se ho a využívat ho. Už jsem ho využívala nějakou 
dobu. A možná bych mu měla říct, že jsem… že jsem od něj nic 
nechtěla ani nečekala.

Třeba se mnou Rhysand potřeboval flirtovat a dráždit mě, 
aby se rozptýlil a měl pocit, že je všechno, jak má – stejně jako já.

A možná jsem mu všechny ty věci řekla, protože… proto-
že mi došlo, že tou osobou, která k sobě nikoho nepustí, bych 
mohla být já. Dnes v noci, když se odtáhl, když si všiml, jak na 
mě působí… Něco se mi přitom sevřelo v hrudi.

Žárlila jsem na Cresseidu. Byla jsem na té bárce tak hlu-
boce nešťastná, protože jsem chtěla být tou, na kterou se bude 
usmívat.

Uvědomovala jsem si, že to je špatně. Jenomže pochybovala 
jsem, že by mě Rhys nazval děvkou, kdybych to chtěla… kdy-
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bych chtěla… jeho. Bez ohledu na to, jak brzy po Tamlinovi by 
k tomu došlo.

Stejně tak by mě neodsuzovali jeho přátelé. Ne když si v ži-
votě vyslechli stejné i horší urážky.

A přesto se naučili žít a milovat. Navzdory tomu.
Možná přišel čas to Rhysovi říct. Vysvětlit mu, že už nechci 

nic předstírat. Nechci nad tím mávnout rukou jako nad něja-
kým vtipem, plánem nebo rozptýlením.

Bude to těžké. Měla jsem strach a možná se mnou bylo těž-
ké pořízení, ale byla jsem ochotná to zkusit. Zkusit s ním na-
vázat vztah. Netušila jsem, jestli by mělo jít jen o sex, či o něco 
víc, nebo cosi mezi tím, cosi, co by to přesahovalo. Přišli bychom 
tomu na kloub.

Uzdravila jsem se – nebo jsem se uzdravovala – dost na to, 
abych to chtěla vyzkoušet.

Kdyby to chtěl zkusit i on.
Pokud by neodešel, kdybych se mu svěřila, co chci: jeho.
Ne vladaře, ne nejmocnějšího muže v dějinách Prythianu.
Jen jeho. Muže, který poslal do mé cely hudbu, který uchopil 

nůž v Amaranthině trůnní síni, aby za mě bojoval, když k tomu 
nikdo jiný neměl odvahu, a který od té doby bojoval v mém jmé-
nu a nehodlal mě nechat, abych se zhroutila a ztratila samu sebe.

A tak jsem na něj čekala ve studené zahradě zalité měsíč-
ním svitem.

Jenomže on nepřišel.

Rhys nebyl u snídaně ani u oběda. Nebyl vůbec doma.
Napsala jsem mu dokonce vzkaz na poslední papír, který 

jsme použili.
Chci si s tebou promluvit.
Čekala jsem třicet minut, jestli zmizí.
Zůstal mi však v dlani, dokud jsem ho nehodila do ohně.
Naštvalo mě to tak, že jsem se vydala do ulic a přitom si sot-

va všímala, že je teplý slunečný den a ve vzduchu se vznáší vůně 
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citrusů, polních květin a nové trávy. Když jsme teď měli kou-
zelnou kouli, určitě bude ve spojení s královnami, které budou 
nepochybně mrhat naším časem, jen aby nám připomněly, jak 
jsou důležité a že i ony mají moc.

Jakýsi hlas v mé mysli si přál, aby jim Rhys rozdrtil kosti 
stejně, jako to včera v noci udělal Keirovi.

Potřebovala jsem se projít, abych si utřídila myšlenky. Proto 
jsem se vypravila k Amreninu bytu.

Zima skutečně uvolnila místo jaru. Když už jsem byla v půli 
cesty, měla jsem kabát přehozený přes ruku a mé tělo bylo pod 
tlustým krémovým svetrem zvlhlé potem.

Amren jsem zastihla stejně, jako když jsem ji viděla naposle-
dy: Skláněla se nad Knihou a všude kolem měla poházené pa-
píry. Postavila jsem krev na linku.

Aniž by zvedla hlavu, prohodila: „Ach, důvod, proč mi Rhys 
dnes ráno div neukousl hlavu.“

Opřela jsem se o kuchyňskou linku a zamračeně se zeptala: 
„Kam zmizel?“

„Vypravil se lovit ty útočníky ze včerejška.“
Jestli byli vyzbrojení jasanovými šípy… Snažila jsem se upo-

kojit obavu, která se mi zatnula hluboko do srdce. „Myslíš, že 
za tím stojí Letní dvůr?“ Krvavý rubín pořád ležel na pod-
laze a Amren ho stále používala jako těžítko proti vánku od 
řeky, který sem pronikal otevřenými okny. Varianův náhrdel-
ník teď byl vedle postele, jako by Amren usnula, když si ho 
prohlížela.

„Možná,“ odpověděla Amren a přejela prstem po linii tex-
tu. Musela jím být opravdu zaujatá, když si nevšímala ani krve. 
Napadlo mě, že ji raději nechám pracovat, když vtom dodala: 
„Ať je to, jak chce, vypadá to, že naši nepřátelé dokážou vysle-
dovat Rhysovu magii. To znamená, že ho dovedou najít, když 
se někam přenese nebo když použije svou moc.“ Konečně zved-
la hlavu. „Za dva dny opustíte Velaris. Rhys chce, abyste zůstali 
v jednom z illyrijských táborů, odkud můžete zaletět do říše lidí, 
jakmile se vám královny ozvou.“
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„Proč ne dnes?“
„Protože zítra večer je Hvězdopád, první po padesáti letech. 

Očekává se, že se ho Rhys zúčastní spolu se svým lidem,“ vy-
světlila Amren.

„Co je to Hvězdopád?“
V Amreniných očích se objevily jiskřičky. „Za našimi hrani-

cemi zbytek světa ten svátek slaví jako Nynsar, den semen a kvě-
tin.“ Málem jsem sebou škubla. Neuvědomila jsem si, kolik času 
uplynulo od mého příchodu sem. „Ovšem Hvězdopád,“ pokra-
čovala Amren, „se dá zažít jen na Nočním dvoře. Jen na tom-
to území se Hvězdopád slaví namísto oslav Nynsaru. Všechno 
ostatní, včetně důvodu, proč tomu tak je, brzy zjistíš. Je lepší, 
když je to překvapení.“

Tak to by vysvětlovalo, proč to vypadalo, jako by se míst-
ní chystali na nějakou oslavu: Vznešené víly i  všichni ostatní 
pospíchali domů s náručemi plnými pestrobarevných polních 
květin, stuh a jídla. Ulice byly zametené a umyté a místní svý-
ma hbitýma, šikovnýma rukama vyzdobili i výkladní skříně ob-
chodů.

„Vrátíme se sem po odjezdu?“ zeptala jsem se.
Amren se znovu začetla. „Nějaký čas ne.“
Srdce mi sevřel tísnivý pocit. Pro nesmrtelného musí „nějaký 

čas“ znamenat hodně dlouhou dobu.
Vzala jsem to jako náznak, že mám odejít, a zamířila jsem 

ke dveřím v zadní části podkroví. Vtom se však Amren ozva-
la znovu: „Když se Rhys vrátil z Amaranthina zajetí, zbyl z něj 
pouhý stín. Předstíral, že to tak není, ale byl na tom zle. Díky 
tobě znovu ožil.“

Nenapadala mě vhodná odpověď a nechtěla jsem o tom pře-
mýšlet, ne když všechno dobré, co jsem možná udělala – všech-
no dobré, co jsme udělali jeden pro druhého –, jsem možná zničila 
tím, co jsem mu řekla.

A tak jsem odpověděla: „Má štěstí, že vás všechny má.“
„Ne,“ odvětila tiše Amren – laskavěji, než jsem ji kdy slyšela 

promluvit. „To my máme štěstí, že ho máme, Feyre.“
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Otočila jsem se ke dveřím.
„Znala jsem hodně vladařů,“ pokračovala Amren a přitom 

zkoumala jeden z papírů. „Kruté, lstivé, slabé i mocné, ovšem 
žádného, který by snil. Ne tak jako on.“

„O čem?“ hlesla jsem.
„O míru. O svobodě. O sjednoceném světě. O světě, který 

bude vzkvétat. O něčem lepším pro nás všechny.“
„Myslí si, že si ho budou pamatovat jako padoucha z pří-

běhu.“
Amren si s pobavením odfrkla.
„Jenže já mu zapomněla říct, že padouch je obvykle ten, kdo 

zamkne pannu ve vězení a zahodí klíč,“ dodala jsem tiše, když 
jsem otevřela dveře.

„Vážně?“
Pokrčila jsem rameny. „On byl ten, kdo mi pomohl na svo-

bodu.“

Jestli ses někam odstěhoval, napsala jsem potom, co jsem se vrá-
tila od Amren domů, mohl jsi mi aspoň dát klíče od domu. Když 
jdu ven, nechávám dveře odemčené. S takovou to brzy začne lákat 
lupiče ze sousedství.

Žádná odpověď. Můj vzkaz dokonce ani nezmizel.
Znovu jsem to zkusila další den po snídani – ráno před 

Hvězdopádem. Cassian tvrdí, že ses uraženě zašil do Domu větru. 
Tomu říkám nevladařské chování. Co můj výcvik?

Zase žádná odpověď.
Můj pocit viny – a ten další pocit, ať to bylo cokoli – se začal 

měnit. Tak tak že jsem papír neroztrhala, když jsem po obědě 
sepsala třetí vzkaz.

To má být trest? Nebo lidé z tvého nejužšího kruhu nedostávají 
druhou šanci, když tě vytočí? Jsi odporný zbabělec.

Právě jsem vylezla z vany a město za oknem bylo ve víru pří-
prav na slavnost začínající se západem slunce, když jsem se po-
dívala na stůl, kde jsem nechala svůj vzkaz.
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A viděla jsem, jak mizí.
Nuala a Cerridwen přišly, aby mi pomohly s oblékáním, a já 

se snažila nezírat na stůl, zatímco jsem čekala, čekala a zase če-
kala na odpověď.

Žádná nepřišla.
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Navzdory vzkazu a  roztržce s Rhysem jsem se hodinu nato 
užasle dívala do zrcadla a nemohla jsem uvěřit, kdo mi pohled 
oplácí.

Uplynulých pár týdnů jsem cítila takovou úlevu, že jsem vů-
bec schopná spát, až jsem zapomněla být vděčná za to, že už 
udržím jídlo v žaludku.

Z tváře i z těla se mi vytratila pohublost. To, co by smrtelní-
ku trvalo týdny, uspíšila má zázračná vílí krev. A ty šaty…

Nikdy jsem na sobě neměla nic podobného a pochybovala 
jsem, že takové šaty ještě někdy obléknu.

Zdobily je drobounké modré drahokamy tak bledé, že byly 
skoro bílé. Látka dokonale podtrhovala každou mou oblinu 
a křivku a spadala k podlaze, kde se rozlévala jako řeka hvězd-
ného svitu. Dlouhé přiléhavé rukávy lemovaly na zápěstích 
manžety z ryzích diamantů. Výstřih mi dosahoval ke klíčním 
kostem, ovšem cudný vzhled narušovalo to, jak mi šaty zdů-
razňovaly linie, které bych jako žena měla nejspíš s potěšením 
předvádět. Vlasy jsem měla sčesané z tváře, zachycené dvěma 
stříbrnými hřebeny s diamanty a splývaly mi dolů po zádech. 
Když jsem stála sama u sebe v ložnici, napadlo mě, že takhle 
možná vypadá spadlá hvězda.

Když jsem sebrala odvahu vyjít na střešní zahradu, po Rhy-
sandovi nebylo nikde ani vidu, ani slechu. Drahokamy na šatech 
zvonily a šelestily o podlahu, když jsem procházela skoro se-
tmělým domem, kde byla všechna světla ztlumená nebo zhaslá.
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Celé město jako by sfouklo světla.
Když jsem na vrcholu střechy spatřila okřídlenou svalnatou 

postavu, srdce mi poplašeně zatlouklo.
Pak se však muž otočil a já zachytila jeho vůni. V hrudi jsem 

ucítila podivné zklamání, když Cassian tiše hvízdl. „Měl jsem 
nechat Nualu a Cerridwen, aby mě taky oblékly.“

Nevěděla jsem, jestli se mám usmát nebo se zatvářit pohor-
šeně. „Přesto ti to sluší.“ Byla to pravda. Tentokrát na sobě ne-
měl bojový oděv a zbroj a místo toho zvolil černou halenu, kte-
rá byla střižená tak, aby podtrhovala jeho tělo válečníka. Černé 
vlasy si učesal a uhladil, a dokonce i jeho křídla vypadala čistší.

Cassian pozvedl ruce. Zřídla si ponechal v kovové rukavici 
bez prstů, kterou měl nataženou pod dokonale ušitými rukávy 
kazajky. „Jsi připravená?“

V uplynulých dvou dnech mi dělal společnost a každé ráno 
mě cvičil. Zatímco mi ukazoval nové způsoby využití illyrijské 
dýky – z větší části zaměřené na to, jak nepřítele rozpárat –, po-
vídali jsme si o všem možném. O našem podobně mizerném 
dětství, o tom, jak jsme lovili, abychom sehnali obživu… Tedy 
o všem s výjimkou Rhysanda.

Cassian se zmínil o tom, že Rhys je nahoře v Domě, a můj 
výraz byl nejspíš dost výmluvný na to, aby pochopil, že už ne-
chci slyšet nic jiného. Teď se na mě zazubil. „Se všemi těmi 
kamínky a korálky možná budeš moc těžká na to, abych tě 
 unesl. Doufám, že ses cvičila v přenášení pro případ, že bych 
tě  upustil.“

„Moc vtipné.“ Dovolila jsem mu, aby mě zvedl do náruče, 
a vzlétli jsme. Přenášení mi sice stále unikalo, ale přála bych si 
mít křídla. Velká silná křídla, abych mohla létat stejně jako oni. 
Abych na nich viděla celý svět a všechno, co je v něm zajímavé.

Pod námi všechna zbývající světla pohasínala. Na obloze ne-
byl měsíc a v ulicích nezněla hudba. Panovalo v nich ticho, jako 
by město na něco čekalo.

Cassian se nesl tichou tmou k místu, kde se tyčil Dům vět-
ru. Rozpoznala jsem davy shromážděné na početných  balkonech 
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a nádvořích jen díky mdlé záři hvězd, která se jim odrážela od 
hlav, a když jsme se přiblížili, zaslechla jsem cinkání sklenic 
a tlumený hovor.

Cassian mě postavil na podlahu nádvoří plného hostů před 
jídelnu, ale jen pár se jich na nás ohlédlo. Matné koule vílí-
ho světla uvnitř Domu osvětlovaly stoly plné jídel a nekonečné 
řady zelených lahví šumivého vína na stolech. Cassian se vy-
tratil, ovšem stihl se vrátit, než jsem ho začala postrádat, a vlo-
žil mi do ruky sklenici právě onoho vína. Rhysanda jsem nikde 
nezahlédla.

Třeba se mi chtěl vyhýbat po celý večírek.
Z druhé strany nádvoří kdosi zavolal Cassianovo jméno 

a ten mě poplácal po rameni a vydal se tam. Uchopil se s vyso-
kým mužem s tváří skrytou ve stínech za předloktí a mužovy 
bílé zuby se zaleskly ve tmě. Azriel už stál po boku neznámého 
s křídly přitaženými těsně k tělu, aby do nich ostatní hosté ne-
vráželi. On, Cassian a Mor byli dnes jaksi tišší a já to chápala. 
Rozhlížela jsem se, jestli neuvidím své ostatní…

Přátele.
To slovo se mi rozeznělo v hlavě. To že by byli?
Amren jsem nikde nezahlédla, vtom jsem si však všimla hla-

vy se zlatými vlasy. Mor mě postřehla ve stejnou chvíli a ladně 
se ke mně připojila. Oblékla si čistě bílé roucho, které bylo sot-
va víc než pruh hedvábí, jenž podtrhoval její bujné křivky. Když 
jsem se jí podívala přes rameno, bylo mi jasné, že Azriel nepo-
krytě zírá na její zadek. Cassian a neznámý muž byli příliš za-
braní do rozhovoru, aby si všimli, co zaujalo pozornost velitele 
zvědů. Z výrazu zoufalé touhy v Azrielově tváři se mi na oka-
mžik sevřelo srdce.

Vzpomněla jsem si, že jsem se cítila podobně. Vybavovala 
jsem si, jaké bylo nechat se tím unést. Jak blízko jsem tomu byla 
včera v noci.

Mor prohodila: „Už to nebude trvat dlouho.“
„Co vlastně?“ Nikdo mi neřekl, co mám čekat, jako by mi ne-

chtěli zkazit překvapení z Hvězdopádu.
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„Než začne zábava.“
Rozhlédla jsem se kolem. „Tohle není zábava?“
Mor vytáhla obočí. „Tato část v podstatě nikoho nezajímá. 

Jakmile to začne, pochopíš proč.“ Upila šumivého vína a pozna-
menala: „Krásné šaty. Máš štěstí, že se Amren schovává v tom 
svém podkroví, jinak by ti je na místě ukradla. Dračice jedna 
marnivá.“

„To si ani neodpočine od luštění Knihy?“
„Ano a ne. Tvrdí, že ji na Hvězdopádu něco znepokojuje. 

Kdo ví? Nejspíš to dělá čistě ze zatvrzelosti.“
I když Mor hovořila, její slova jako by přicházela z dálky 

a v její tváři bylo znát jisté napětí. Tiše jsem se zeptala: „Jsi při-
pravená na zítřek?“ Zítra opustíme Velaris, aby si nikdo ne všiml 
našeho pohybu ve zdejší oblasti. Azriel mi sevřeným hlasem 
dnes ráno u snídaně řekl, že se Mor má vrátit ke Dvoru nočních 
můr, aby zjistila, jak se její otec… zotavuje.

Nejspíš jsme nebyly na nejlepším místě, kde naše plány pro-
bírat, ovšem Mor pokrčila rameny. „Nemám na vybranou. Mu-
sím být připravená. Doprovodím vás do tábora a pak se vydám 
svou cestou.“

„Cassiana to potěší,“ řekla jsem. I když Azriel byl tím, kdo 
se na ni ze všech sil snažil nezírat.

Mor se krátce zasmála. „Možná.“
Zvedla jsem obočí. „Takže vy dva…?“
Znovu pokrčila rameny. „Kdysi jsme byli milenci. Vlastně 

ani to ne. Bylo mi sedmnáct a on byl sotva o rok starší.“
Tehdy se to všechno stalo.
V její tváři však nebyla sebemenší chmura, když s povzde-

chem vysvětlila: „Při Kotlíku, už je to tak dávno. Navštívila jsem 
Rhyse na dva týdny, když se cvičil ve válečném ležení, a spřá-
telila jsem se s Cassianem a Azrielem. Jedné noci Rhys a jeho 
matka odcestovali zpět k Nočnímu dvoru a Azriel letěl s nimi, 
takže jsme s Cassianem zůstali sami. Tu noc se věci mezi námi 
daly do pohybu a… chtěla jsem, aby se to stalo s ním. Chtěla 
jsem mít možnost volby.“ Zase pokrčila rameny. Napadlo mě, 
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jestli Azriel nelituje, že si nevybrala jeho. Jestli se jí s tím někdy 
svěřil – nebo Rhysovi. Jestli jim měl za zlé, že byl tu noc pryč 
a že Mor nedala přednost jemu.

„Rhys se vrátil druhý den ráno, a když se dozvěděl, k čemu 
došlo…“ Tlumeně se zasmála. „Snažíme se o tom incidentu ne-
mluvit. On a Cassian… Nikdy jsem mezi nimi nezažila takovou 
roztržku. A doufám, že ji znovu nezažiji. Vím, že Rhys nebyl 
rozčilený kvůli mému panenství, ale spíš kvůli nebezpečí, kte-
rému mě jeho ztráta vystavila. Azriel byl ještě vzteklejší, i když 
výprask přenechal Rhysovi. Věděli, co mi má rodina udělá za to, 
že jsem se spustila s bastardem z rodu nižších víl.“ Přejela si ru-
kou po břiše, jako by stále cítila hřeb, který do ní zabodli. „Měli 
pravdu.“

„Takže ty a Cassian, potom už mezi vámi nic nebylo?“ ze-
ptala jsem se, abych ji odvedla od té nešťastné vzpomínky.

„Ne,“ odpověděla Mor s tichým smíchem. „V tu noc jsem 
byla zoufalá a bezhlavá. Vybrala jsem si ho nejen proto, že byl 
laskavý, ale také proto, že jsem chtěla první milování zažít s jed-
ním z legendárních illyrijských válečníků. Chtěla jsem se vyspat 
s největším z illyrijských válečníků. Stačil mi jeden pohled na 
Cassiana a bylo mi to jasné. Když jsem dosáhla svého, po tom 
všem jsem litovala, že jsem způsobila rozkol mezi ním a Rhy-
sem, a také Azem, proto se to nikdy nezopakovalo.“

„A potom sis nenašla nikoho dalšího?“ Ne chladného, krás-
ného stínopěvce, který se tolik snažil nepozorovat ji s touhou 
v očích?

„Měla jsem milence,“ vyložila mi Mor, „jenže časem mě 
vždycky začnou nudit. Cassian měl také milenky, takže zapo-
meň na nějaké unylé představy o neopětované lásce. Jen chce 
to, co nemůže mít, a staletí ho dráždí, že jsem od něj odešla bez 
jediného ohlédnutí.“

„Dohání ho to k šílenství,“ ozval se za mnou Rhys a já má-
lem vyskočila z kůže. Vladař mě obešel a já si založila ruce na 
hrudi, když se zastavil a s úšklebkem poznamenal: „Už zase vy-
padáš jako žena.“
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„Ty opravdu umíš polichotit, bratránku,“ usměrnila ho Mor 
a poklepala mu na rameno, když zahlédla jakousi svou známou 
a šla se s ní pozdravit.

Snažila jsem se na Rhyse nedívat. Byl oděný v černé kazaj-
ce, kterou měl u límce nedbale rozepnutou, takže byla vidět bílá 
košile – rovněž rozhalená pod krkem – a pod ní tetování na hru-
di. Snažila jsem se na něj nedívat, ale marně.

„Máš v úmyslu mě dál přehlížet?“ zeptala jsem se chladně.
„Teď tu přece jsem. Nerad bych, abys mi znovu vynadala do 

odporných zbabělců.“
Otevřela jsem pusu, jenže jsem vycítila, jak se mi na jazyk 

hrnou všechna špatná slova, a tak jsem ji zase zavřela a ohléd-
la se po Azrielovi, Cassianovi nebo někom, kdo by se se mnou 
mohl dát do řeči. Už mi začalo připadat jako dobrý nápad oslo-
vit někoho neznámého, když vtom Rhys maličko ochraptěle 
řekl: „Nechtěl jsem tě trestat. Jenom… potřeboval jsem čas.“

Nehodlala jsem s ním tenhle rozhovor vést tady, když nás 
mohlo slyšet tolik lidí. Proto jsem ukázala na hosty a zeptala se: 
„Vysvětlíš mi laskavě, k čemu je tohle shromáždění?“

Rhysand si stoupl za mě a s pobaveným zasmáním mi po-
šeptal do ucha: „Podívej se nahoru.“

Když jsem to udělala, dav kolem utichl.
„Co že žádný z tvých hostů neřeční?“ zamumlala jsem. Snad-

né – chtěla jsem, aby mezi námi všechno bylo znovu snadné.
„Dnešek se mnou nemá nic společného, i když si mé přítom-

nosti všimli a váží si jí,“ odpověděl. „Dnes jde o toto.“
Pak ukázal prstem…
Oblohou prolétla hvězda. Nikdy jsem žádnou neviděla tak 

jasnou a tak blízko. Hosté a město dole zajásali a pozvedli sklen-
ky, když se nám prohnala přímo nad hlavami. Teprve když zmi-
zela za obloukem obzoru, zhluboka se napili.

Udělala jsem krok vzad a spěšně jsem zase ustoupila před 
Rhysovým teplem, mocí a vůní. V podobné pozici jsme už na-
páchali dost škody na Dvoře nočních můr.

Další hvězda protnula oblohu. Stáčela se a vířila na své  dráze, 
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jako by si užívala svou oslnivou krásu. Za ní se hnala další a dal-
ší, až se z okraje obzoru řítil celý roj, jako by je tisícovka lučišt-
níků vystřelila z mohutných luků.

Hvězdy se nad námi hnaly jako vodopád a naplňovaly svět 
bílým a modrým světlem. Připomínaly oživlý ohňostroj a mně 
se při pohledu na neutuchající proud hvězd zatajil dech.

Nikdy jsem neviděla něco tak nádherného.
Když bylo nebe plné hvězd a ony závodily, tančily a rozkvé-

taly po celém světě, spustila hudba.
Lidé se všude dali do tance, pohupovali se a otáčeli. Někte-

ří se chytli za ruce a vířili stále dokola za zvuku bubnů, hous-
lí a třpytících se harf. Nebylo to jako chlípný tanec na Dvoře 
nočních můr. Z tanečníků čišela radost a mír. Láska k hudbě, 
pohybu a životu.

Zůstala jsem s Rhysandem stát na kraji a nemohla se roz-
hodnout, jestli chci sledovat hosty tancující na nádvoří se zdvi-
ženýma rukama, nebo hvězdy ženoucí se kolem. Připadalo mi, 
že jsou čím dál blíž a že bych se jich mohla dotknout, kdybych 
se vyklonila nad ochoz.

Uviděla jsem Mor s Azrielem – a Cassianem. Tančili spolu 
v trojici a Mor zakláněla hlavu k nebi, zvedla ruce a světlo hvězd 
jí zářilo na čistě bílém rouchu. Tančila, jako by to mělo být na-
posledy, a točila se mezi Azrielem a Cassianem, jako by všichni 
tři splývali v jedinou bytost.

Když jsem se otočila, všimla jsem si, že je Rhys pozoruje 
s něhou a smutkem ve tváři.

Padesát let byli odloučení a teď byli opět spolu, jen aby se 
zase rozešli a bojovali za svou svobodu.

Rhys zachytil můj pohled a navrhl: „Pojď. Znám místo, od-
kud je lepší výhled. A je tam větší klid.“ Podal mi ruku.

Stále měl v očích ten žal, který ho tížil, a já se na něj nemoh-
la dívat. Stejně jako jsem se nedokázala dívat na své tři přátele, 
kteří spolu tančili, jako by to mělo být naposledy.
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Rhys mě zavedl na malý soukromý balkon v horní části Domu 
větru. Na nádvořích dole dál hrála hudba, lidé tančili a hvězdy 
se hbitě proháněly oblohou blízko nás.

Posadila jsem se na sedačku u zábradlí a Rhys mě pustil. 
Já ovšem okamžitě usoudila, že to byl poněkud špatný nápad, 
když jsem uviděla hloubku pod sebou, a rozumně jsem o krok 
ustou pila.

Rhys se potutelně zasmál. „Víš, že kdybys spadla, tak bych se 
uvolil zachránit tě, než bys dopadla na zem.“

„Ale až bych měla smrt na jazyku.“
„Možná.“
Opřela jsem se rukou o zábradlí a zadívala se na hvězdy mí-

hající se kolem. „Jako trest za to, co jsem ti řekla?“
„Já ti taky řekl pár hrozných věcí,“ zamumlal.
„Nemyslela jsem to tak,“ vyhrkla jsem. „Mířila jsem tím víc 

na sebe než na tebe. A mrzí mě to.“
Chvíli upíral pohled na hvězdy, než odpověděl: „Jenže jsi 

měla pravdu. Držel jsem si odstup, protože jsi měla pravdu. 
I když rád slyším, že ti má nepřítomnost připadala jako trest.“

Ironicky jsem se zasmála, byla jsem však vděčná, že vtipkuje, 
že mě vždycky dokáže pobavit. „Je něco nového ohledně kou-
zelné koule nebo královen?“

„Zatím nic. Čekáme, až se nám uráčí odpovědět.“
Znovu jsme umlkli a já zkoumala oblohu. „Nejsou to – ne-

jsou to žádné hvězdy.“
„Ne.“ Rhys se postavil vedle mě k zábradlí. „Naši předko-

vé si mysleli, že ano, ale… Jsou to jen duchové. Každý rok tudy 
kamsi táhnou. Nikdo neví, proč si vybírají právě tento den, aby 
se tu objevili.“

Cítila jsem, jak na mě upírá pohled, a odtrhla jsem zrak od 
létavic. Po tváři se mu míhalo světlo a stín. Přes hluk davu shro-
mážděného v Domě bylo sotva slyšet jásot a hudbu z města 
v neskutečné hloubce pod námi.

„Musí jich být stovky,“ dostala jsem ze sebe a přiměla se po-
dívat zpátky na hvězdy svištící kolem.
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„Tisíce,“ odpověděl. „Potrvá to až do svítání. Nebo v to as-
poň doufám. Když jsem naposledy pozoroval Hvězdopád, bylo 
jich nesrovnatelně méně.“

Předtím, než ho Amarantha uvěznila.
„Co se s nimi stane?“ Otočila jsem se ve chvíli, kdy pokrčil 

rameny. V hrudi se mi rozezněla jakási struna.
„To bych také rád věděl. Ale navzdory všemu se stále vrací.“
„Proč?“
„Proč se k něčemu upínáme? Možná milují místo, kam mají 

namířeno, tolik, že to za to stojí. Možná se budou vracet, dokud 
nezbude jen jediná hvězda, a možná ta osamělá hvězda bude tu 
cestu opakovat v naději, že ji jednou – když se bude vracet dost 
často – najde další hvězda.“

Zamračila jsem se na sklenku vína ve své ruce. „To je hrozně 
smutná představa.“

„To ano.“ Rhys si položil lokty na okraj balkonu tak blízko, 
že bych se ho mohla dotknout prsty, kdybych se odvážila.

Zahalilo nás klidné, hluboké ticho. Příliš mnoho slov – stále 
jsem ve svém nitru měla příliš mnoho slov.

Nevím, kolik času uplynulo, musela však uběhnout dlou-
há chvíle, protože jsem sebou trhla, když Rhys opět promlu-
vil: „Každý rok, co jsem byl pod Horou, si Amarantha v době 
Hvězdopádu dala záležet, abych… ji obšťastňoval. Po celou noc. 
Hvězdopád není žádným tajemstvím ani pro cizince – dokon-
ce i Dvůr nočních můr se při něm vyplazí z Vytesaného města, 
aby se podívali na oblohu. Takže o tom věděla. Věděla, co pro 
mě ten svátek znamená.“

Najednou jsem oslavy kolem nás neslyšela. „Je mi to líto.“ 
Víc jsem mu říct nemohla.

„Přečkal jsem to tak, že jsem si připomínal, že moji přátelé 
jsou v bezpečí. Že Velaris je v bezpečí. Na ničem jiném nezále-
želo, jen když jsem měl toto. Mohla mé tělo zneužívat, jak se jí 
zlíbilo, a mně to bylo jedno.“

„Proč potom nejsi s nimi dole?“ zeptala jsem se, ale přitom 
jsem si do srdce ukládala hrůzu z toho, co se mu stalo.
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„Oni nevědí, co mi dělala při Hvězdopádu. Nechci jim zka-
zit noc.“

„Pochybuju, že bys ji zkazil. Byli by rádi, že ses s nimi o to 
břímě podělil.“

„Stejně jako se ty spoléháš na druhé, že ti pomohou s tvými 
problémy?“

Hleděli jsme na sebe a byli jsme tak blízko, že se náš dech 
mísil.

A třeba všechna ta slova, která jsem v sobě dusila… třeba 
jsem je teď nepotřebovala.

Mé prsty se dotkly jeho hřejivých a robustních – trpělivých, 
jako by čekal, co dalšího udělám. Možná za to mohlo víno, že 
jsem ho pohladila po prstě.

Když jsem se k němu otočila víc, do obličeje mi vrazilo cosi 
oslnivého a zvonícího.

Odskočila jsem a s výkřikem se sklonila, přičemž jsem si kry-
la tvář před světlem, které jsem pořád viděla za zavřenými víčky.

Rhys se překvapeně zasmál.
Zasmál.
Když jsem zjistila, že mi ta věc nevypálila oči z důlků, vztek-

le jsem se k němu obrátila. „Mohla jsem oslepnout!“ ucedila 
jsem a strčila jsem do něj. On se však jen podíval na můj výraz 
a znovu vyprskl smíchy. Byl to skutečný smích, upřímný, potě-
šený a hezký.

Otřela jsem si obličej, a když jsem stáhla ruku, vytřeštila jsem 
oči. Na ruce mi plály skvrny bledého zeleného světla – jako kap-
ky barvy.

Roztříštěný hvězdný duch. Netušila jsem, jestli mám být zdě-
šená, nebo pobavená. Nebo znechucená.

Když jsem si chtěla setřít zbytek, Rhys mě chytil za ruku. 
„Nedělej to,“ řekl mi a pořád se smál. „Vypadá to, jako by ti zá-
řily pihy.“

Rozčileně jsem roztáhla chřípí a chtěla jsem do něj vrazit 
znovu bez ohledu na to, jestli ho má nová síla smete z balkonu. 
Mohl by si vyčarovat křídla. Vůbec by ho neubylo.
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Rhys uhnul a stočil se k balkonu, ovšem ne dost rychle na 
to, aby ucukl před řítící se hvězdou, která ho ze strany trefila 
do tváře.

Když se zaklením uskočil, dala jsem se do smíchu a ten zvuk 
mi chraplavě vyrazil z krku. Nebylo to uchechtnutí nebo po-
směšné odfrknutí, ale poťouchlý smích.

A nepřestávala jsem se smát, ani když si sundal ruce z očí.
Celá levá strana jeho obličeje schytala zásah.
Vypadalo to jako nebeské válečné malování. Pochopila jsem, 

proč nechtěl, abych si barvu utřela.
Rhys si prohlížel ruce pokryté hvězdným prachem a já při-

stoupila blíž, abych se podívala, jak září a třpytí se.
Když jsem uchopila jeho ruku do dlaní a  přejela prsty po 

symbolu hvězdy na jeho dlani, ztuhl, jako by do něj uhodil blesk. 
Pohrávala jsem si se třpytem a stíny, až to vypadalo, jako by nás 
zasáhla jedna z hvězd.

Jeho prsty obemkly mé a já zvedla hlavu. Usmíval se na mě 
a vypadal se zářícím prachem po straně obličeje tak nevladařsky, 
že jsem mu oplatila spiklenecký úsměv.

Ani jsem si neuvědomila, co jsem udělala, dokud jeho úsměv 
nepovadl a on nepootevřel rty.

„Usměj se znovu,“ zašeptal.
Neusmála jsem se pro něj. Nikdy. Ani se nedala do smí-

chu. Pod Horou jsem se nikdy nezubila ani nechechtala. A po-
tom…

A tenhle muž stojící přede mnou… můj přítel…
Neusmála jsem se na něj ani za všechno, co udělal. I když 

jsem právě… právě jsem něco namalovala. Na něj. Pro něj.
Já… znovu jsem malovala
A tak jsem mu věnovala úsměv, široký a nespoutaný.
„Jsi nádherná,“ vydechl.
Vzduch byl plný napětí a  jako by se ho mezi našimi těly 

a spojenýma rukama nedostávalo dost. Já však řekla: „Dlužíš 
mi dvě myšlenky – ode dne, kdy jsem tu byla poprvé. Pověz mi, 
na co myslíš.“
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Rhys si promnul krk. „Chceš vědět, proč jsem s tebou ne-
mluvil ani jsem za tebou nezašel? Protože jsem byl přesvědče-
ný, že bys mi zkopala zadek a vyhodila mě. Jenom jsem…“ Pro-
hrábl si rukou vlasy a se smíchem si povzdechl. „Usoudil jsem, 
že bude lepší, když se budu schovávat.“

„Kdo by si pomyslel, že by se vladař Nočního dvora mohl bát 
nevzdělané lidské dívky?“ zavrněla jsem.

Rhys se zazubil a šťouchl mě loktem.
„To je jen jedna myšlenka,“ nedala jsem mu pokoj. „Pověz 

mi další.“
Jeho oči se svezly k mým ústům. „Přál bych si, abych mohl 

vzít zpět ten polibek pod Horou.“
Někdy jsem na ten polibek zapomínala. Dal mi ho, aby Ama-

rantha nepoznala, že mě  Tamlin držel v  zapomenuté chodbě 
v náruči. Rhysandův polibek byl krutý, chtivý, a přesto… „Proč?“

Jeho pohled se upřel na ruku, po které jsem malovala, jako 
by pro něj bylo snazší dívat se na ni. „Protože jsem se nepoku-
sil, aby pro tebe byl příjemný. Jen jsem žárlil a byl jsem naštvaný 
a věděl jsem, že mě nenávidíš.“

Pozor, tenký led, varovala jsem samu sebe.
Ne. Byla to jen upřímnost. Upřímnost a důvěra. Něco tako-

vého jsem s nikým nezažila.
Rhys zvedl hlavu a zachytil můj pohled. A ať na mé tvá-

ři uviděl cokoli, myslím, že se v ní odrážel jeho vlastní výraz – 
hlad, touha a překvapení.

Ztěžka jsem polkla a přejela prsty po další čáře hvězdné-
ho prachu podél vnitřní strany jeho silného zápěstí. Myslím, že 
přitom ani nedýchal. „Chceš – chceš si se mnou zatančit?“ za-
šeptala jsem.

Neodpovídal dost dlouho na to, abych zvedla hlavu a táza-
vě se mu zadívala do tváře. Jeho oči však byly jasné – obklope-
né stříbrem. „Chceš si zatančit?“ zeptal se chraplavým hlasem 
a jeho prsty obemkly moje.

Kývla jsem ke slavnosti probíhající pod námi. „Tam dole – 
s nimi.“ Kam mě vábila hudba a život. Kde by měl trávit noc 
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se svými přáteli a já ji chtěla prožít s nimi všemi. I s neznámý-
mi hosty.

Nevadilo mi vystoupit ze stínů. Nevadilo mi v nich vlastně 
ani být, když tu byl se mnou. S Rhysem jako svým přítelem jsem 
přestála spoustu nebezpečí. Bojoval za mě, když to nikdo jiný 
neudělal, dokonce ani já.

„Samozřejmě si s tebou zatančím,“ řekl Rhys hlasem, kte-
rý zněl stále ochraptěle. „Protančíme celou noc, když si to bu-
deš přát.“

„I když ti budu šlapat na prsty?“
„I tehdy.“
Sklonil se a zlehka přitiskl rty na mou rozpálenou tvář. Při 

tom letmém polibku jsem zavřela oči a hlad, který se mě zmoc-
nil, by pohltil celý Prythian. Všude kolem nás jako by se samot-
ný svět rozpadal a z nebe pršely hvězdy.

Odtáhl se, částečky hvězdného prachu mu plály na rtech 
a já na něj užasle, bez dechu hleděla, když se usmál. Ten úsměv 
už nejspíš svět nikdy znovu neuvidí. Úsměv, kterého se vzdal ve 
jménu svého lidu a země. „Jsem nesmírně šťastný, že jsem tě po-
znal, Feyre,“ dodal tiše.

Zamrkala jsem, abych zahnala pálení v očích. „Pojď,“ vyzvala 
jsem ho a zatahala ho za ruku. „Připojíme se k tanci.“
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V illyrijském válečném ležení v severních horách panoval kru-
tý mráz. Jaro očividně v tomto kraji bylo jen vzdálenou zvěstí.

Mor nás sem přenesla všechny současně a Rhysand s Cas-
sianem se nám drželi po boku.

V noci jsme tancovali. Všichni společně a já nikdy Rhyse 
neviděla tak šťastného, jako když se smál s Azrielem, popí-
jel s Mor a dohadoval se s Cassianem. Tančila jsem s každým 
z nich, a když se noc změnila v úsvit a hudba přešla v tiché 
sladké tóny, nechala jsem Rhyse, aby mě vzal do náruče a po-
malu se mnou tančil, když už ostatní hosté odešli a Mor spa-
la na sedačce v  jídelně, dokud zářivý kruh slunce nepozlatil 
 Velaris.

Pak mě Rhys odnesl v růžovém, fialovém a šedém světle sví-
tání zpět do domu ve městě a políbil mě ještě jednou na čelo, 
než chodbou zamířil k sobě do ložnice.

Nic jsem si nenalhávala o tom, proč jsem půl hodiny čekala, 
jestli se dveře mého pokoje otevřou. Nebo jestli aspoň uslyším 
zaklepání. Jenže nic se nestalo.

Pár hodin nato jsme seděli s  unavenýma očima u oběda 
a zdvořile se bavili. Mor a Cassian byli nezvykle tiší a větši-
nu hovoru obstarávali Amren s Azrielem, kteří se s námi při-
šli rozloučit. Amren měla pokračovat v překládání Knihy, do-
kud nezískáme druhou polovinu – pokud ji ovšem získáme –, 
a  stínopěvec se měl vydat shromažďovat informace, dohlížet 
na zvědy vyslané na jiné dvory a mezitím se snažit proniknout 
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na lidský dvůr. Dokázala jsem si s nimi povídat, ovšem většinu 
energie jsem vynakládala na to, abych se nedívala na Rhysan-
da a nemyslela na pocit, který ve mně vyvolalo to, jak se naše 
těla k sobě hodiny tiskla při tanci, a na letmý dotek jeho úst na 
mé kůži.

Málem jsem kvůli tomu nedokázala usnout.
Zrádkyně. Ačkoli jsem od Tamlina odešla, byla jsem zrádky-

ně. Byla jsem pryč dva měsíce – pouhé dva měsíce. Z pohledu 
víl to nejspíš nebyl ani den.

Tamlin mi toho tolik dal a udělal pro mě a mou rodinu tolik 
věcí. A já teď toužila po jiném muži, i když jsem Tamlina nená-
viděla za to, co udělal a jak mě zklamal. Zrádkyně.

To slovo mi znělo v hlavě, když jsem stála vedle Mor s Rhy-
sem a Cassianem několik kroků před námi a rozhlížela jsem se 
po větrem ošlehaném táboře. Mor Azriela jen krátce objala, než 
se s ním rozloučila, a všem okolo se muselo zdát, že to velite-
li zvědů bylo lhostejné – dokud na mě spěšně nevrhl varovný 
pohled. Nemohla jsem se rozhodnout, jestli mě pobavilo, nebo 
pobouřilo, že se domnívá, že bych strkala nos do jeho záležitos-
tí. To zrovna.

Illyrijský tábor zbudovaný poblíž vrcholu lesem pokryté hory 
byl samá skála a bahno, které přerušovaly nahrubo postavené 
stany, jež se daly snadno složit a nyní byly rozestavěné kolem 
velkých ohnišť. Poblíž kraje lesa se nacházel tucet trvalejších 
budov z šedého kamene hory. Z komínů stoupal proti nevlídně 
zamračené ranní obloze dým, který sem tam rozptýlila křídla 
pohybující se nad námi.

Kolem prolétalo množství mužů mířících do dalších táborů 
nebo na cvičiště.

Na protější straně tábora jsem spatřila skalnatý úsek, který 
končil prudkým srázem, kde se nacházel prostor pro boj a vý-
cvik. Řady zbraní tady byly ponechané rozmarům počasí a v kří-
dou nakreslených kruzích teď muži každého věku nacvičovali 
boj s holemi, meči a štíty a kopími. Byli rychlí, smrtící a drsní. 
Nezaslechla jsem žádné stížnosti ani výkřiky bolesti.
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Stejně tak jsem nezahlédla náznak přátelství nebo radosti. 
Dokonce ani domy na opačném konci tábora nepůsobily za-
bydleně, jako by sloužily jen jako úkryt nebo skladiště.

Tak tady Rhys, Azriel a Cassian vyrostli – tady Cassiana vy-
štvali, ať přežije, jak nejlépe bude moct. Byla tu taková zima, že 
jsem se třásla, ačkoli jsem byla zahalená v teplém oděvu lemo-
vaném kožešinou. Nedokázala jsem si představit, že by tu nějaké 
dítě přečkalo bez pořádného oblečení – nebo skrýše – jedinou 
noc, tím méně osm let.

Mor byla bledá a tvářila se napjatě. „Já to místo nenávidím,“ 
zamumlala a teplo jejího dechu se před námi změnilo v páru. 
„Měli by ho vypálit do základů.“

Cassian a Rhys mlčeli, když k nám přišel vysoký ramena-
tý starší muž doprovázený dalšími pěti illyrijskými válečníky. 
Všichni měli složená křídla a ruce drželi nadosah zbraní.

Bez ohledu na to, že by Rhysovi stačilo zvednout prst a roz-
trhal by jim mysl na cáry.

Všichni měli na hřbetech rukou Zřídla různých barev, je-
jichž kameny byly menší než Azrielovy a Cassianovy. A každý 
měl pouze jeden. Na rozdíl od sedmi, které nosili moji přátelé, 
aby zkrotili svou ohromnou moc.

Muž v popředí řekl: „Další prohlídka tábora? Tvůj pes,“ kývl 
ke Cassianovi, „tu byl před týdnem. Děvčata se cvičí.“

Cassian zkřížil ruce. „Nevidím je na cvičišti.“
„Nejdřív odvedou svou práci,“ pronesl muž, posunul rame-

na vzad a lehce pohnul křídly. „Až skončí, můžou se jít cvičit.“
Mor tiše zavrčela a muž se otočil k nám. Ztuhl a Mor ho po-

častovala záludným úsměvem. „Zdravím, lorde Devlone.“
Takže to byl velitel tábora.
Když si ji přezíravě změřil a obrátil se zpátky k Rhysovi, ucí-

tila jsem Cassianovo varovné zabručení až v žaludku.
Konečně promluvil Rhysand: „I když mě jako vždy nesmír-

ně těší, že tě vidím, Devlone, musíme vyřídit dvě záležitosti. 
Zaprvé, dívky, jak ti Cassian jasně řekl, se mají cvičit předtím, 
než se pustí do práce. Vezmi je na cvičiště. Ihned.“ Při jeho 
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 ostrém velitelském tónu jsem se zachvěla, Rhys však pokračo-
val: „Zadruhé, prozatím se zdržíme tady. Uvolněte dům, kte-
rý patřil mé matce. Nepotřebujeme služebnou. Postaráme se 
o sebe sami.“

„Ten dům jsem přiřkl svým nejlepším válečníkům.“
„Tak jim ho zase odřekni,“ odvětil Rhys prostě. „A ať tam 

uklidí, než odejdou.“
Mluvil hlasem vladaře Nočního dvora, který si liboval v bo-

lesti a před nímž se nepřátelé třásli.
Devlon začichal mým směrem. Oplatila jsem mu jeho pode-

zíravý pohled a vložila jsem do toho veškerou rozmrzelost a vy-
čerpání. „Přivedl jsi sem další… takové stvoření? Myslel jsem, 
že tamta je jediná svého druhu.“

„Amren tě pozdravuje,“ odvětil nevzrušeně Rhys. „A co se 
této týče…“ Snažila jsem se nedat najevo neklid, když jsem se 
mu podívala do očí. „Je moje,“ řekl tiše, ale dost příkře na to, 
aby ho slyšel Devlon i jeho válečníci poblíž. „A jestli se jí ně-
kdo z vás jen dotkne, tak o tu ruku přijde. A pak ji bude ná-
sledovat vaše hlava.“ Snažila jsem nedat najevo obavy, zatímco 
z výrazu Cassiana a Mor se nedalo vyčíst vůbec nic. „A jak-
mile vás Feyre zabije,“ ušklíbl se Rhys, „namelu vaše kosti na 
prášek.“

Málem jsem se dala do smíchu, ovšem válečníci mě po tom-
hle Rhysově úvodu odhadovali jako hrozbu a nedokázali se vy-
tasit s vhodnou odpovědí. Přesto jsem všem poslala pousmání, 
které jsem u Amren viděla už stokrát. Jen ať přemýšlejí, čeho 
bych byla schopná, kdyby mě vyprovokovali.

„Vydáme se pryč,“ sdělil Rhys Cassianovi a Mor. Neobtěžo-
val se ani propustit Devlona a zamířil ke kraji lesa. „Vrátíme se 
za soumraku.“ Vrhl na sestřenici pohled. „Prosím tě, snaž se ne-
zaplést do potíží. Devlon nás ze všech velitelů nenávidí nejméně 
a nechci hledat jiný tábor.“

Matko na nebi, ostatní musejí být… opravdu nepříjemní, 
pokud je Devlon z nich ten nejmírnější.

Mor zamrkala na nás oba. „Vynasnažím se.“



469

Rhys jen zavrtěl hlavou a přikázal Cassianovi: „Zkontro-
luj jednotky a ověř, jestli se dívky cvičí, jak mají. Pokud bude 
Devlon nebo někdo další cokoli namítat, dělej, co musíš.“

Cassian se zakřenil způsobem, který naznačoval, že přesně 
to by s největší radostí provedl. Byl vladařovým generálem… 
a Devlon ho přitom nazval psem. Nechtěla jsem si představovat, 
jaké to pro Cassiana muselo být vyrůstat bez toho titulu.

Potom se na mě Rhys podíval znovu a přimhouřil oči. „Tak 
už pojďme.“

„Ozvaly se ti mé sestry?“
Zavrtěl hlavou. „Ne. Azriel dnes zjistí, jestli obdržely odpo-

věď. Pokud jde o tebe a mě…“ Vítr mu rozčepýřil vlasy, když se 
na mě vyzývavě usmál. „Čeká nás výcvik.“

„Kde?“
Ukázal na rozlehlou krajinu za námi  – stepi porostlé lesy, 

o kterých se jednou zmínil. „Daleko od případných obětí.“ Podal 
mi ruku, když roztáhl křídla a jeho tělo se připravovalo k letu.

Já však slyšela jen ta dvě slova, která vyřkl a která se nesla 
ozvěnou proti vytrvalému rytmu zrádkyně, zrádkyně:

Je moje.

Opět jsem se ocitla v Rhysově náruči, přitisknutá k  jeho tělu 
a byla to zkouška tvrdohlavosti. Pro nás oba. Abychom zjistili, 
kdo z nás promluví jako první.

Přelétali jsme nad těmi nejkrásnějšími horami, jaké jsem kdy 
viděla – pokrytými sněhem a porostlými borovicemi –, a měli 
jsme namířeno ke zvlněným stepím za nimi, když jsem se ozva-
la: „Cvičíte i illyrijské ženy jako válečnice?“

„Snažíme se.“ Rhys upíral zrak k obzoru kruté krajiny. „Za-
kázal jsem uřezávání křídel už velice dávno, ale… fanatičtější tá-
bory hluboko v horách se k tomu ještě stále uchylují. Když mou 
zemi dobyla Amarantha, dokonce i umírněnější tábory se k té 
praktice vrátily. Prý aby udržely své ženy v bezpečí. Cassian se 
v uplynulých sto letech snažil sestavit čistě ženskou vzdušnou 
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bojovou jednotku, aby dokázal, že mají své místo na bitevním 
poli. Zatím zvládl vycvičit několik zapálených bojovnic, jenže 
muži jim tolik ztěžovali život, že řada z nich odešla. A co se týče 
výcviku dívek…“ Sykavě vydechl. „Čeká nás ještě dlouhá cesta, 
avšak Devlon je jedním z pár velitelů, kteří nechávají dívky cvi-
čit, aniž by u toho soptil vzteky.“

„To, že někdo neposlouchá rozkazy, se dá sotva nazvat ‚sop-
těním vzteky‘.“

„V některých táborech vydali výnos, že pokud bude žena při-
stižena při výcviku, bude považována za neprovdatelnou. Proti 
něčemu takovému nemohu bojovat, pokud nemám povraždit 
velitele všech táborů a osobně vychovat všechny jejich potomky 
do posledního.“

„Přitom je tvá matka milovala a vy tři máte jejich tetování.“
„Ta tetování jsem si nechal udělat částečně na matčinu po-

čest a částečně na počest svých bratrů, kteří bojovali každý den 
svého života za právo je mít.“

„Proč Devlonovi dovoluješ, aby s Cassianem mluvil tak po-
výšeně?“

„Protože vím, kdy se s Devlonem pouštět do sporu, a uvě-
domuji si, že bych Cassiana vytočil, kdybych se do toho vložil 
a rozdrtil Devlonovu mysl jako kuličku vína, když ho dokáže 
zvládnout sám.“

Projel mnou záchvěv mrazu. „Přemýšlel jsi, že to uděláš?“
„Například právě teď. Většina velitelů by ale nám třem ani 

nedovolila zúčastnit se obřadu krve. Devlon dovolil míšen-
ci a dvěma bastardům, aby ho podstoupili – a neodepřel nám 
naše vítězství.“

Borovice pokryté popraškem čerstvého sněhu se pod námi 
rozpíjely.

„Co je obřad krve?“
„Dnes jsi samá otázka.“ Stiskla jsem mu rameno dost silně 

na to, aby to zabolelo, a on se jen uchechtl. „Vydáš se neozbro-
jená do hor. Máš zakázáno používat magii a Zřídla, křídla máš 
svázaná a nemáš žádné zásoby ani oblečení kromě toho, co máš 
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na sobě. Ty a každý další illyrijský mladík, který se chce z no-
váčka stát skutečným bojovníkem. Začátkem týdne vyrazí do 
hor několik stovek chlapců a ne všichni se vrátí zpět.“

Mrazem přikrytá krajina se táhla donekonečna, nezdolná 
jako válečníci, kteří jí vládli. „Přitom se vzájemně zabíjíte?“

„Většina se o to pokouší. Kvůli jídlu a šatům, kvůli pomstě 
nebo slávě mezi znepřátelenými klany. Devlon nám dovolil obřad 
podstoupit, ale také se postaral o to, abychom Cassian, Azriel 
a já skončili v různých částech pustiny.“

„Jak to dopadlo?“
„Zvládli jsme se najít. Probili jsme si cestu skrz hory jeden 

k druhému a zanechali za sebou dostatek mrtvol. Ukázalo se, že 
si hodně Illyrijců chtělo dokázat, že jsou silnější a chytřejší než 
my. A jak je vidět, všichni se spletli.“

Odvážila jsem se pohlédnout mu do tváře. Na okamžik jsem 
si dokázala představit, jak krví zbrocený a divoký bojuje a zabí-
jí, aby se dostal ke svým přátelům a mohl je bránit a zachránit.

Rhys se mnou slétl k zemi na palouku, kolem něhož se boro-
vice tyčily do takové výšky, až se zdálo, že hladí břicha těžkých, 
šedých mraků nesených ostrým větrem.

„Takže ty nebudeš používat magii, ale já ano?“ zeptala jsem 
se a udělala jsem pár kroků k němu.

„Náš nepřítel umí vysledovat mou moc. Ovšem ty pro něj 
zůstáváš neviditelná.“ Mávl rukou. „Podíváme se, k čemu veš-
kerá tvá výuka vedla.“

Dvakrát se mi do toho nechtělo, proto jsem se zeptala: „Kdy 
jsi poznal Tamlina?“

Věděla jsem, co Rhysandův otec udělal, a nedovolila jsem si 
o tom příliš přemýšlet.

O tom, že zabil Tamlinova otce a bratry. I jeho matku.
Ale po včerejší noci a po návštěvě Dvora nočních můr… mu-

sela jsem to vědět.
Rhysův obličej se změnil v trpělivou masku. „Ukaž mi něco 

působivého a povím ti to. Předveď mi magii a dostaneš odpo-
vědi na své otázky.“
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„Vím, jakou hru tu se mnou hraješ…“ Zarazila jsem se při 
nenápadném úšklebku. „Tak tedy dobrá.“

Zvedla jsem před sebe ruku s dlaní jako miskou a přiměla 
jsem ticho, aby mi proniklo do žil a mysli.

Ticho, klid a tíha, jako bych byla pod vodou.
V dlani se mi zatřepotal a zatančil motýl stvořený z vody.
Rhys se pousmál, ale jeho pobavení se vytratilo, když odpo-

věděl: „Tamlin byl mladší než já. Narodil se, když začala válka. 
Ovšem po ní, když už byl dospělý, jsme se seznámili při dvor-
ských povinnostech. Tamlin…“ Rhys zatnul zuby. „Zdál se být 
slušný na to, že byl vladařovým synem. Lepší než Beronovi po-
tomci z Podzimního dvora. Tamlinovi bratři byli ale stejně zlí. 
Ještě horší. A věděli, že Tamlinovi jednou připadne titul. Jako 
poloviční Illyrijec, který musel prokázat, že je svého postavení 
hoden, jsem chápal, čím si Tamlin procházel, a spřátelil jsem se 
s ním. Vyhledával jsem ho, kdykoli jsem se dostal pryč z váleč-
ných ležení nebo dvora. Možná v tom sehrála roli lítost, ale na-
učil jsem ho pár illyrijských technik.“

„Věděl o tom někdo?“
Zvedl obočí a významně se podíval na mou ruku.
Zamračila jsem se na něj a vykouzlila jsem z vody drobné 

ptáky a nechala jsem je poletovat po palouku stejně, jako létali 
v mé koupelně na Letním dvoře.

„Cassian a Azriel o tom věděli,“ pokračoval Rhys. „ Stejně tak 
má rodina. A nesouhlasili s tím.“ Jeho oči připomínaly úlomky 
ledu. „Tamlinův otec se tím – a mnou – cítil ohrožený. A pro-
tože byl slabší než já a Tamlin, chtěl světu dokázat, že tomu tak 
není. Má matka a sestra měly zrovna odcestovat do illyrijského 
tábora, aby mě navštívily. Měl jsem se s nimi setkat v půli ces-
ty, byl jsem však zaměstnaný výcvikem nové jednotky a rozhodl 
jsem se zůstat v ležení.“

Žaludek se mi bolestivě scvrkával a přála jsem si, abych se 
o něco mohla opřít, když Rhys pokračoval: „Tamlinův otec, bra-
tři i sám Tamlin se vypravili do illyrijské divočiny, když se od 
Tamlina – ode mě – doslechli, kde má matka a sestra budou a že 
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se s nimi chystám sejít. Měl jsem tam být, ale nebyl. Jenže oni 
mou matku a sestru beztak zavraždili.“

Začala jsem vrtět hlavou a oči mě pálily. Nevěděla jsem, co 
se snažím popřít, vymazat nebo odsoudit.

„Měli zabít mě,“ hlesl Rhys a  já to pochopila – pochopi-
la jsem, co řekl ten den, kdy jsem před Cassianem plakala na 
cvičišti. „Vložili jejich hlavy do truhlic a poslali je dolů po řece 
k nejbližšímu táboru. Tamlinův otec si ponechal jejich křídla 
jako trofeje. Překvapuje mě, že jsem je neviděl přibité na zdi 
v té pracovně.“

Chtělo se mi zvracet. Nebo padnout na kolena a dát se do 
pláče.

Rhys se však zadíval na zvěřinec, který jsem vytvořila z vody, 
a zeptal se: „Ještě něco?“

Snad to bylo tím chladem, snad jeho příběhem, ale v žilách 
mi zapraskala jinovatka a v srdci mi zavyla divoká píseň zimy. 
V tu chvíli jsem to ucítila – jak snadné by bylo přeskočit mezi 
nimi, spojit je dohromady, mé schopnosti.

Každé z mých zvířat se zastavilo ve vzduchu a zmrzlo v do-
konale vytvarované kusy ledu.

Jeden po druhém dopadly na zem a rozbily se.
Byly jednou věcí. Pocházely ze stejného temného místa, ze 

stejné věčné studnice moci. Kdysi, v dávných dobách, než byl 
vynalezen jazyk a svět byl ještě nový.

Rhys prostě hovořil dál: „Když jsem se o tom doslechl, když 
se o  tom doslechl můj otec… Neřekl jsem ti úplnou pravdu, 
když jsem ti pod Horou prozradil, že můj otec zabil Tamlino-
va otce a bratry. Já se za nimi vydal s ním a pomohl jsem mu. 
Tu noc jsme se přenesli na hranici Jarního dvora a zbytek cesty 
jsme ušli pěšky – až k sídlu. Pobil jsem Tamlinovy bratry, jakmi-
le jsem je uviděl. Zachytil jsem jejich mysl a znehybnil je, zatím-
co jsem je rozsekával na kusy. Potom jsem jim rozpustil mozky 
v lebkách. A když jsem se dostal do vladařovy ložnice, byl mrtvý. 
A můj otec… můj otec zabil i Tamlinovu matku.“

Nedokázala jsem přestat vrtět hlavou.
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„Můj otec slíbil, že se jí ani nedotkne. Tvrdil, že nejsme muži, 
kteří by něčeho takového byli schopní. Jenže mi lhal a udělal to. 
A pak se vydal do Tamlinova pokoje.“

Nemohla jsem dýchat – nemohla jsem dýchat, když řekl: 
„Snažil jsem se ho zastavit, ale neposlouchal mě. Chtěl zabít 
i jeho. A já nemohl… Po všem tom zabíjení jsem toho měl dost. 
Bylo mi jedno, že Tamlin byl přitom, dovolil jim zabít mou 
matku a sestru a že by se mě vydal zabít, protože se nechtěl vy-
stavit nebezpečí tím, že by se postavil vlastní rodině. Měl jsem 
po krk smrti. Proto jsem otce zastavil před jeho dveřmi. Snažil 
se přese mě dostat a Tamlin otevřel dveře a uviděl nás. Ucítil 
krev, jejíž pach už pronikal do chodby. A než jsem stihl říct je-
diné slovo, Tamlin mého otce jedinou ranou zabil.

Cítil jsem, jak se na mě přenesla vladařova moc, a přitom 
jsem viděl, že se to samé děje s Tamlinem. Jen jsme se jeden na 
druhého dívali, když jsme znenadání byli korunováni vladaři, 
a pak jsem utekl.“

Povraždil Rhysandovu rodinu. Vladař, kterého jsem milova-
la, povraždil rodinu svého přítele, a když jsem se ho zeptala, jak 
zahynuli členové jeho rodiny, odpověděl mi jen, že za jejich smrtí 
stál znepřátelený dvůr. Rhysand to udělal a…

„On ti nic z toho neřekl.“
„Já… odpusť mi,“ špitla jsem ochraptělým hlasem.
„Co bych ti měl u všech všudy odpouštět?“
„Nevěděla jsem to. Nevěděla jsem, že to udělal…“
A Rhys si myslel, že ho srovnávám – že srovnávám jeho 

s Tamlinem, jako bych Tamlina považovala za nějaký vzor.
„Proč jsi přestala?“ zeptal se a ukázal na úlomky ledu na ko-

berci z borového jehličí.
Lidé, které miloval ze všech nejvíc, zemřeli. Chladnokrevně 

je zavraždili. Tamlin je zavraždil.
Palouk se vznítil plamenem.
Jehličí mizelo, stromy praskaly, a dokonce i Rhys zaklel, když 

se paloukem i mým srdcem prohnal oheň, který požíral všech-
no, co mu stálo v cestě.
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Žádný div, že Tamlina přinutil prosit v ten den, kdy jsem mu 
byla oficiálně představena. Žádný div, že si vychutnával každou 
příležitost, kdy mohl Tamlina dráždit. Možná má přítomnost 
tady sloužila jen jako…

Ne. Věděla jsem, že to není pravda. Věděla jsem, že má pří-
tomnost zde, nemá nic společného s tím, co je mezi ním a Tam-
linem, i když si nepochybně užíval to, že překazil náš svatební 
den. Vlastně mě před mým svatebním dnem zachránil.

„Feyre,“ řekl Rhys, když oheň pohasl.
Jenže ten stále žhnul – praskal v mých žilách. Praskal vedle 

žil plných ledu a vody.
A temnoty.
Uhlíky vznášející se ve vzduchu kolem nás zaplály a já vy-

dechla konejšivou temnotu, led a vodu, jako by byly vítr – vítr 
za svítání, který odnáší ze světa všechno zlé.

Ta moc vladařům nepatřila. Už ne.
Náležela mně, jako já náležela jen sama sobě. A byla jsem tím, 

kdo rozhodoval o mé budoucnosti. Pouze já byla její tvůrkyní.
Jakmile jsem objevila a ovládla schopnosti, které mi předali 

ostatní, mohla jsem je spřádat dohromady – do něčeho nového, 
něčeho, co vzešlo ze všech dvorů, a přitom z žádného.

Plamen zasyčel, když jsem ho uhasila tak dokonale, že po 
něm nezbyl ani kouř.

Když jsem zachytila Rhysův pohled, sledoval mé kouzlení 
překvapenýma očima. „Proč jsi mi o tom neřekl dřív?“ zachrap-
těla jsem.

Stál přede mnou v illyrijském bojovém obleku, s křídly ro-
zepjatými po celé délce palouku a mečem vyčnívajícím za ra-
menem.

A já v té ráně v hrudi spatřila obraz. Při prvním zhlédnutí by 
vypadal úděsně, jako zosobnění pomsty a hněvu, avšak při bliž-
ším pohledu by odhalil krásu jeho tváře a křídla rozepjatá ne aby 
mi ublížil, ale aby mě odnesl daleko od nebezpečí a ochránil mě.

„Nechtěl jsem, aby sis myslela, že se tě proti němu snažím 
poštvat,“ vysvětlil mi.
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Obraz – viděla jsem ho; cítila jsem ho. Chtěla jsem ho na-
malovat.

Chtěla jsem malovat.
Nečekala jsem, až ke mně natáhne ruku. Šla jsem rovnou 

k němu, zvedla jsem k němu oči a řekla jsem: „Chci tě nama-
lovat.“

Něžně mě zvedl do náruče. „Nejlepší by byl akt,“ pošeptal 
mi do ucha.
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Byla mi taková zima, že mi připadalo, že už se nikdy nezahřeju. 
V říši smrtelníků jsem dokonce i během zimy dokázala najít 
hřejivou jiskru, ale potom, co jsem odpoledne využila své záso-
by magie, dokonce ani praskající oheň v krbu nedokázal zahnat 
chlad v mých kostech. Copak na tohle zatracené místo nikdy 
nepřišlo jaro?

„Vybrali si tento kraj,“ vysvětlil mi Cassian, který seděl na-
proti mně, zatímco jsme večeřeli dušené hovězí u stolu v rohu 
přední části kamenného domu, „aby zajistili, že přežijí jen ti nej-
silnější z nás.“

„Strašní lidé,“ zamručela Mor do hliněné misky. „Vůbec se 
Azovi nedivím, že se sem už nikdy nechtěl vrátit.“

„Hádám, že výcvik dívek probíhal hladce,“ pronesl Rhys le-
žérně vedle mě. Jeho stehno bylo tak blízko, že jsem cítila do-
tek jeho tepla.

Cassian se napil z korbele piva. „Jednu jsem přiměl, aby se 
přiznala, že deset dní neměly žádné lekce. Vypadá to, že všech-
ny byly příliš zaměstnané svou ‚prací‘.“

„Nejsou mezi nimi žádné rodilé válečnice?“
„Jsou, tři,“ odpověděla Mor. „Tři z deseti, to není vůbec špat-

né. U ostatních bych byla spokojená, kdyby se naučily aspoň 
bránit. Zato ty tři mají správné instinkty – drápy. To jejich pi-
tomé rodiny jim chtějí uříznout křídla a udělat z nich chovné 
samice.“

Vstala jsem od stolu a odnesla misku k dřezu u zdi. Dům 
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byl prostý, ovšem pořád byl větší a v lepším stavu než naše stará 
chalupa. Přední místnost sloužila jako kuchyně, obývací pokoj 
a jídelna a vzadu byly troje dveře: jedny vedly do stísněné kou-
pelny, druhé do spíže a třetí byly zadní vchod, protože žádný 
správný Illyrijec, včetně Rhyse, by si nikdy nepostavil dům jen 
s jedním východem.

„Kdy se zítra vydáš do Vytesaného města?“ zeptal se  Cassian 
Mor – tak tiše, že jsem snadno pochopila, že je nejspíš čas za-
mířit nahoru.

Mor přejela lžící po dně misky. To dušené maso podle vše-
ho uvařil Cassian a nebylo vůbec špatné. „Po snídani. Možná už 
před ní. Nevím. Možná odpoledne, když se tam všichni zrovna 
probouzejí.“

Rhys byl krok za mnou, držel v ruce svou misku a nazna-
čil mi, ať nechám špinavé nádobí v dřezu. Kývl k příkrým úz-
kým schodům vzadu. Byly dost široké na to, aby po nich mohl 
vyjít jen jeden illyrijský válečník, což bylo další bezpečnostní 
 opatření, a já se naposledy ohlédla ke stolu a poté jsem ode-
šla nahoru.

Mor i Cassian hleděli do prázdných misek a pro změnu spo-
lu tiše hovořili.

S každým krokem nahoru jsem za zády cítila Rhyse, jeho 
teplo a tep jeho moci. V tom malém prostoru se přese mě pře-
lévala jeho vůně a lákala mě.

Nahoře byla tma. Poschodí osvětlovalo jen malé okno na 
konci chodby a měsíční světlo pronikající dovnitř úzkou meze-
rou mezi borovicemi, které rostly kolem. Byly tu jen dvoje dveře 
a Rhys na jedny ukázal. „Dnes v noci budete spát s Mor v jed-
nom pokoji. Kdyby jí to moc mluvilo, prostě jí řekni, ať zmlk-
ne.“ To bych ovšem neudělala. Kdyby si potřebovala promluvit, 
rozptýlit se a připravit se na to, co ji zítra čeká, budu ji poslou-
chat klidně až do svítání.

Rhys položil ruku na kliku svého pokoje, ale já se opřela 
o dřevěné dveře své ložnice.

Bylo by tak jednoduché ujít tři kroky chodbou.
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Přejet mu rukama po hrudi a přitisknout zlehka rty na jeho 
krásná ústa.

Když se ke mně otočil, polkla jsem.
Nechtěla jsem přemýšlet o tom, co to znamená. Co to dělám. 

Co to mezi námi bylo – ať to bylo cokoli.
Protože náš vztah nikdy nebyl obyčejný. Už od první chvíle, 

kdy jsme se setkali při Calanmai. Tehdy jsem od něj nedokázala 
odejít s lehkým srdcem. Myslela jsem si, že je smrtelně nebez-
pečný. Zato teď…

Zrádkyně, zrádkyně, zrádkyně…
Chystal se něco říct, jenže já už vklouzla k sobě do pokoje 

a zavřela jsem dveře.

Ledový déšť stékal mezi větvemi borovic, když jsem se plížila 
mlhou v illyrijském bojovém obleku, ozbrojená lukem, toulcem 
a noži, a třásla jsem se jako mokrý pes.

Rhys se držel několik set stop za mnou a nesl naše vaky. Za-
letěli jsme hluboko do lesních stepí, tak daleko, že nám nezbý-
valo než tu strávit noc. Tak daleko, že by nikdo a nic nemuselo 
zahlédnout další „úchvatný výbuch plamene a vznětlivosti“, jak 
to nazval Rhys. Azriel nepřinesl žádné vzkazy od mých sester 
ohledně postoje královen, tudíž jsme měli spoustu času, ačkoli 
se tak Rhys netvářil, když mi to ráno sdělil. Alespoň že nebude-
me muset tábořit uprostřed lesa. Rhys mě ujistil, že se nedaleko 
nachází hostinec pro pocestné.

Otočila jsem se za Rhysem, který mě následoval, a nejdřív 
jsem zahlédla jeho mohutná křídla. Mor vyrazila ještě předtím, 
než jsem se probudila, a Cassian byl během snídaně nenaložený 
a jako na jehlách. Tolik, že jsem byla ráda, že jsem mohla ode-
jít, jakmile jsem snědla kaši. Trochu jsem litovala Illyrijce, kteří 
s ním dnes budou muset jednat.

Když mě Rhys došel, zastavil se a navzdory stromům a  dešti 
mezi námi jsem si všimla, jak zvedl obočí v němé otázce, proč 
jsem se zarazila. Nemluvili jsme o Hvězdopádu ani o Dvoru 
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nočních můr a v noci, když jsem se vrtěla a obracela na malé 
posteli, jsem se rozhodla, že by ta věc mezi námi mohla být 
 pobavením a  rozptýlením. Nemuseli jsme věci komplikovat. 
Udržovali bychom čistě fyzický vztah. Aspoň by mi to nepřipa-
dalo jako taková zrada.

Zvedla jsem ruku, abych Rhysovi naznačila, ať zůstane na 
místě. Po včerejšku jsem mu nechtěla být na blízku, abych ho 
nepopálila. Nebo ještě hůř. Dramaticky se mi uklonil a já pro-
točila panenky, když jsem se vydala k potoku před námi a uva-
žovala jsem, kde bych si mohla zkusit hrát s Beronovým ohněm. 
Svým ohněm.

S každým krokem, kterým jsem se vzdalovala, jsem cítila, 
jak mě Rhys hltá pohledem. Možná jsem to však vnímala skrz 
naše pouto, když se jeho pocity dotýkaly mého duchovního štítu 
v záblescích hladu tak neukojitelného, že jsem se musela přemá-
hat, abych se dokázala soustředit na úkol, který mě čekal, mís-
to na to, jaké by to bylo, kdybych ucítila jeho ruce, jak mi hladí 
stehna a tisknou mě k němu.

Přísahala bych, že jsem na druhé straně svého duchovního 
štítu zachytila lehké pobavení. Zasyčela jsem a vrhla jsem po 
něm přes rameno obhroublé gesto. Přitom jsem však nepatrně 
sklonila duchovní štít.

Pobavení se změnilo v nespoutanou radost následovanou po-
hlazením rozkoše, které mi přejelo po páteři. A níž.

Tváře mi zahořely a pod botou mi hlasitě jako blesk zapras-
kala větvička. Zatnula jsem zuby. Země se svažovala k prudké 
šedé říčce tak rychlé, že ji určitě napájely závěje sněhu, jež po-
krývaly hory v dálce.

Bylo to dobré místo. Zásoba vody navíc, jež zadusí plameny, 
které by mi mohly uniknout, a dostatek otevřeného prostoru. 
Vítr vál pryč ode mě a odnášel můj pach jižním směrem, hloubě-
ji do lesa. Otevřela jsem pusu, abych Rhyse varovala, ať ustoupí.

Žádný div, že jsem je při tom větru a zurčení řeky nezaslech-
la, dokud mě neobestoupili.

„Feyre.“
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Spěšně jsem se otočila se šípem založeným v luku a namířila 
jsem na muže, který promluvil.

Zpoza stromů za mnou vyšli jako přízraky čtyři po zuby 
ozbro jení strážci z Jarního dvora s vytřeštěnýma očima. Dva 
z nich jsem znala: Bron a Jelen.

Mezi nimi stál Lucien.
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Kdybych chtěla uprchnout, mohla bych se vrhnout do řeky, nebo 
jsem se jim mohla postavit. Jenže Lucien…

Rudé vlasy měl svázané do ohonu a jeho oděv byl zcela bez 
ozdob: jen kožená zbroj, meče, nože… Jeho kovové oko si mě 
zkoumavě prohlíželo a nazlátlou pleť měl pobledlou. „Jsme ti na 
stopě už přes dva měsíce,“ vydechl a spěšně se rozhlédl po lese, 
podél potoka i po obloze.

Rhys. Kotlík mě spas. Rhys zůstal příliš daleko vzadu a…
„Jak jste mě našli?“ zeptala jsem se pevným chladným hla-

sem, který jsem nepoznávala. Ale prý mi byli na stopě. Jako bych 
opravdu byla lovná zvěř.

Pokud tu byl Tamlin… Krev jsem najednou měla ledovější 
než studený déšť, který mi nyní zaléval obličej a vsakoval se do 
oblečení.

„Někdo nám prozradil, že tu někde budeš, ale měli jsme štěs-
tí a zachytili jsme tvou vůni po větru a…“ Lucien udělal krok 
ke mně.

Ustoupila jsem. Od potoka mě dělily pouhé tři stopy.
Lucien se zatvářil poněkud znepokojeně. „Musíme odsud 

zmizet. Tamlin je… není sám sebou. Vezmu tě přímo k…“
„Ne,“ zašeptala jsem.
To slovo se chraplavě neslo deštěm, vodou i borovým lesem.
Čtyři strážci se podívali jeden na druhého a pak na šíp, kte-

rým jsem na ně nepřestávala mířit.
Lucien si mě prohlédl znovu.



483

A já viděla, jak si dává věci dohromady. Illyrijský bojový ob-
lek, barva a zaoblenost, které se mi vrátily do tváře, mé tělo.

A tiché odhodlání v mých očích.
„Feyre,“ řekl a podal mi ruku. „Pojď domů.“
Ani jsem se nehnula. „To místo přestalo být mým domovem 

v den, kdy jsi mu dovolil, aby mě tam uvěznil.“
Lucien stiskl rty. „To byla chyba. Všichni jsme se nějaké do-

pustili. On toho lituje víc, než si umíš představit. A já také.“ Při-
stoupil ke mně blíž a já o několik palců ucouvla.

Mezi mnou a rozbouřenou vodou nezbývalo moc místa.
Vtom mou mysl zaplavily Cassianovy rady, jako by ponauče-

ní, která mi cpal do hlavy každé ráno, byla sítí, která mě zachy-
tila, když jsem začala neovladatelně propadat narůstající panice. 
Jakmile by se mě Lucien dotkl, přenesl by nás pryč. Ne daleko, 
tak mocný nebyl, zato byl rychlý. Přeskočil by celé míle a tím 
způsobem by se pohyboval dál a dál, až by se ke mně Rhys ne-
mohl dostat. Věděl, že je Rhys nablízku.

„Feyre,“ naléhal na mě a odvážil se popojít o další krok s na-
taženou rukou.

Namířila jsem na něj šíp a tětiva zasténala.
Až teď jsem si uvědomila, že ačkoli byl Lucien vycvičeným 

bojovníkem, Cassian, Azriel, Mor a Rhys byli ztělesněnými vá-
lečníky. Cassian by ho jedinou ránou dokázal sprovodit ze světa.

„Odlož ten šíp,“ přikázal mi tiše Lucien, jako by konejšil di-
voké zvíře.

Čtyři strážci za ním se přiblížili. Aby mě zahnali do kouta.
Jako vladařova mazlíčka a majetek.
„Nešahejte na mě,“ vydechla jsem stroze.
„Nechápeš, v jak hrozné jsme situaci, Feyre. My… já potře-

buji, aby ses vrátila domů. Hned.“
Nechtěla jsem to poslouchat. Ohlédla jsem se k potoku pode 

mnou a odhadovala jsem své šance.
Ten pohled byl omyl. Lucien se ke mně vrhl s nataženou ru-

kou. Stačil by mu jediný dotek…
Já už však nebyla vladařovým mazlíčkem.
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A svět by měl možná pochopit, že mám skutečně tesáky.
Lucienovy prsty přejely po rukávu mé kožené kazajky.
Stala jsem se kouřem, popelem a nocí.
Svět se zastavil a zkroutil. Viděla jsem, jak se Lucien poma-

lu natahuje k místu, které teď bylo prázdné, protože jsem pro-
klouzla kolem něj a vrhla jsem se ke stromům za strážci.

Když jsem se zarazila, čas nabral přirozenou rychlost. Lu cien 
klopýtl, ale stihl se vzpamatovat, než přepadl přes okraj ská-
ly. Bleskurychle se otočil a vytřeštil oči, když mě uviděl stát za 
strážci. Bron a Jelen sebou trhli a ustoupili. Přede mnou.

A před Rhysandem po mém boku.
Lucien ztuhl. Změnila jsem svou tvář v zrcadlo z ledu, v bez-

citný odraz krutého pobavení v Rhysandově obličeji, když si 
z tmavé haleny zvedl žmolek tkaniny.

Měl na sobě tmavé elegantní oblečení – žádná křídla, žádný 
kožený bojový oblek.

Nezmačkané hezké oblečení, které bylo další zbraní, pomocí 
níž skrýval, jak je obratný a mocný, a tajil, kým skutečně je a co 
miluje. Zbraň, která stála za magii, již vydal, aby ji ukryl – i když 
nás tím vystavoval nebezpečí, že nás nepřátelé vysledují.

„Malý Luciene,“ zavrněl Rhys, „to tě paní Podzimního dvora 
nenaučila, že když žena říká ne, myslí to vážně?“

„Zmetku,“ utrhl se na něj Lucien, který se prohnal kolem 
strážců, ale zatím se neodvážil sáhnout po zbraních. „Ty odpor-
ný, zkurvený zmetku.“

Z hrdla mi uniklo zavrčení.
Lucienův pohled padl na mě. „Co ti to udělal, Feyre?“ za-

šeptal v tiché hrůze.
„Nepokoušej se znovu mě najít,“ varovala jsem ho stejně tlu-

meným tónem.
„On tě nikdy nepřestane hledat. Nikdy nepřestane čekat, až 

se vrátíš domů.“
Ta slova mě zasáhla jako úder pěstí, což byl taky jejich cíl. 

Muselo to na mně být znát, protože Lucien začal naléhat: „Co 
ti udělal? Zmocnil se tvé mysli a…“
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„Tak dost,“ rozkázal Rhys a s ledabylou grácií naklonil hla-
vu na stranu. „Máme s Feyre plno práce. Vrať se na své území, 
než svému starému příteli pošlu vaše hlavy jako připomínku 
toho, co se stane, když přisluhovači Jarního dvora vstoupí do 
mé země.“

Mrazivý déšť mi sklouzl po krku za límec a dolů po zádech.
Lucien byl bledý jako smrt, když pronesl: „Chápu, co ses 

nám pokusila říct, Feyre, a teď pojď domů.“
„Nejsem dítě, které tu s vámi hraje hry,“ ucedila jsem skrz 

zatnuté zuby. Takhle na mě pohlíželi, jako na holčičku, která 
potřebuje hýčkat, které musí všechno vysvětlovat a kterou musí 
ochraňovat.

„Dávej si pozor, Luciene,“ pronesl Rhysand nevzrušeně. „Nebo 
vás drahá Feyre pošle zpátky rozsekané na kousíčky.“

„Nejsme tvoji nepřátelé, Feyre,“ přesvědčoval mě snažně Lu-
cien. „Věci se vymkly z ruky, Ianthe se utrhla ze řetězu, ale to 
neznamená, že by ses měla vzdát…“

„To ty ses vzdal,“ vydechla jsem.
Ucítila jsem, že i Rhys zcela znehybněl.
„Vzdal ses mě,“ osopila jsem se na něj o něco hlasitěji. „Byl 

jsi můj přítel a vybral sis jeho. Rozhodl ses ho poslouchat, i když 
jsi viděl, co mi jeho rozkazy a pravidla dělají. I když jsi viděl, že 
den ode dne čím dál víc chřadnu.“

„Nemáš ponětí, v jak nejisté situaci jsme se těch prvních pár 
měsíců ocitli,“ odsekl Lucien. „Museli jsme vystupovat jednot-
ně, jako poslušní poddaní, a já měl jít příkladem, kterým se bu-
dou řídit všichni ostatní členové dvora.“

„Viděl jsi, co se se mnou dělo, ale měl jsi z něj příliš velký 
strach na to, abys s tím něco udělal.“

Byl to strach. Lucien na Tamlina naléhal, jenže jen do určité 
míry. Nakonec vždycky ustoupil.

„Prosila jsem tě,“ řekla jsem a ta slova vyzněla ostře a uštva-
ně. „Tolikrát jsem tě prosila, abys mi pomohl. Dostal mě ven 
z toho domu, aspoň na hodinu. A ty jsi mě nechal samotnou, 
nebo jsi mě strčil k Ianthe nebo jsi mi řekl, ať to nějak přečkám.“
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„Předpokládám, že Noční dvůr je daleko lepší místo,“ odvětil 
Lucien nebezpečně tiše.

A já si vzpomněla – vzpomněla jsem si, co jsem měla vědět 
a zažít. Co se Lucien a ostatní neměli nikdy dozvědět, i kdyby 
to znamenalo obětovat pro to tajemství vlastní život.

Udělala bych to. Abych ochránila Velaris, Mor, Amren, Cas-
siana, Azriela a… Rhyse.

Hlasem hlubokým, tlumeným a krutým jako spáry, které se 
mi vytvořily na konečcích prstů, krutým jako úchvatná tíha mezi 
mými lopatkami, jsem Lucienovi sdělila: „Až strávíš tak dlou-
hý čas polapený v temnotě, Luciene, zjistíš, že ti temnota začí-
ná oplácet pohled.“

Za duchovním štítem jsem pocítila jiskru překvapení a zlo-
myslného potěšení nad tmavými blanitými křídly, která mi teď, 
jak jsem si uvědomovala, čněla nad rameny. Každičký ledový 
polibek deště mnou prohnal ledovou vlnu. Illyrijská křídla byla 
citlivá – neuvěřitelně citlivá.

Lucien o krok ustoupil. „Co jsi se sebou udělala?“
Mírně jsem se na něj pousmála. „Ta lidská dívka, kterou jsi 

znal, zemřela pod Horou. Nemám zájem trávit věčný život jako 
vladařův mazlíček.“

Lucien začal vrtět hlavou. „Feyre…“
„Vyřiď Tamlinovi,“ řekla jsem a málem jsem se tím jménem 

zadávila při pomyšlení na to, co napáchal na Rhysovi a jeho rodi-
ně, „že jestli do tohohle kraje pošle kohokoli dalšího, uštvu vás jed-
noho po druhém a předvedu mu, co přesně mě temnota naučila.“

V jeho tváři jsem spatřila něco jako nelíčenou bolest.
Bylo mi to jedno. Jen jsem se na něj dívala, neústupně, chlad-

ně a chmurně. Jako bytost, kterou bych se možná jednoho dne 
stala, kdybych zůstala na Jarním dvoře. Kdybych po desetiletí, 
staletí zůstala zlomená… dokud bych se nenaučila nenápadně 
ty střepy bolesti směřovat mimo sebe a nenaučila se vychutná-
vat si bolest druhých.

Lucien kývl na strážce. Bron a Jelen zmizeli polekaní a roz-
třesení spolu se zbylými dvěma.
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Lucien se na chvíli zdržel. Dělil nás od sebe jen vzduch a déšť. 
Tiše Rhysandovi oznámil: „Jsi mrtvý. Ty a celý tvůj prokletý 
dvůr.“

Potom se vytratil. Zírala jsem na prázdné místo, kde před 
okamžikem stál, a čekala jsem a čekala, aniž bych změnila vý-
raz tváře, dokud mi teplý silný prst nepřejel dolů po okraji pra-
vého křídla.

Byl to pocit, jako by mi někdo dýchl do ucha.
Zachvěla jsem se, prohnula jsem záda a přitom jsem zalapa-

la po dechu.
Rhys stál najednou přede mnou a užasle si prohlížel mou 

tvář a křídla za mými zády. „Jak to?“
„Umění proměny,“ vymáčkla jsem ze sebe a sledovala jsem, 

jak mu déšť klouže po zlatavě snědé tváři. To odvedlo mou po-
zornost natolik, že spáry, křídla i vlnící se tma pominuly, a já zů-
stala stát s pocitem lehkosti a chladu na kůži.

Umění proměny… K té došlo při pohledu na část mé minu-
losti, na muže, na kterého jsem si nedovolila vzpomínat. Umění 
proměny – dar od Tamlina, který jsem nechtěla ani nepotřebo-
vala… až doteď.

Rhysův pohled zněžněl. „To byl velice přesvědčivý výstup.“
„Dala jsem mu to, co chtěl vidět,“ zamumlala jsem. „Měli by-

chom si najít jiné místo.“
Přikývl a jeho halena a kalhoty zmizely a nahradil je známý 

kožený bojový oděv, křídla a meč. Můj válečník.
Ne, nebyl můj.
„Jsi v pořádku?“ zeptal se, když mě zvedl do náruče, abychom 

odletěli někam jinam.
Uvelebila jsem se v jeho teple a vychutnávala si ho. „To, že to 

bylo tak jednoduché a že jsem skoro nic necítila, mě znepoko-
juje víc než to setkání.“

Třeba to byl můj problém celou dobu. Proto jsem se při 
Hvězdopádu neodvážila provést ten poslední krok. Cítila jsem 
se provinile, protože jsem se necítila hrozně, ne doopravdy. Ne 
proto, že po něm toužím.
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Stačilo pár mocných záběrů křídly, abychom se vznesli mezi 
stromy. Prolétali jsme nízko nad lesem a déšť mě bodal do tváře.

„Věděl jsem, že jsi byla v strašné situaci,“ řekl Rhysand s ti-
chou zuřivostí a  já ho sotva slyšela přes mrazivě štípající vítr 
a déšť, „ale myslel jsem si, že aspoň Lucien by se za tebe po-
stavil.“

„To jsem si taky myslela,“ odpověděla jsem hlasem křehčím, 
než jsem zamýšlela.

Něžně mě k sobě přitiskl a já na něj zamrkala skrz déšť. Pro 
jednou upíral oči na mě, ne na kraj pod námi. „Křídla ti sluší,“ 
poznamenal a políbil mě na čelo.

Dokonce ani déšť už mi nepřipadal tak studený.
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Z nedalekého „hostince“ se vyklubala ošuntělá krčma s pár po-
koji k pronajmutí – obvykle na hodinu. A jak se ukázalo, byla 
plně obsazená, až na trpasličí pokojík v místě, které bylo kdysi 
součástí podkroví.

Rhys nechtěl, aby někdo zjistil, kdo to přišel mezi vznešené 
i nižší víly, Illyrijce a všemožné další hosty, kterými byla nálev-
na dole nacpaná k prasknutí. I já jsem ho skoro nepoznávala, 
když bez použití magie, prostě jen tím, že změnil držení těla, 
ztlumil dojem nadpozemské moci, až z něj byl obyčejný, vel-
mi pohledný illyrijský válečník, podrážděný tím, že musí vzít 
za vděk posledním dostupným pokojem, který je tak vysoko, že 
do něj vedlo jen úzké schodiště: žádná chodba a žádné poko-
je okolo. Kdybych potřebovala do koupelny, musela bych sejít 
o poschodí níž. Vzhledem k zápachu a zvukům z půl tuctu ta-
mějších pokojů jsem se rozhodla, že ji použiju jen rychle ces-
tou nahoru, a pak jsem se zapřísahala, že tam až do rána ne-
vkročím.

Den strávený hrátkami s vodou, ohněm, ledem a temnotou 
v mrazivém dešti se na mně podepsal tak strašně, že se na mě 
nikdo ani nepodíval, dokonce ani nejopilejší a nejosamělejší zá-
kazníci krčmy. Samotné město si takové pojmenování sotva za-
sloužilo. Byl to hlouček budov tvořený hostincem, obchodem 
s oblečením, zásobovací budovou a nevěstincem. Všechno slou-
žilo lovcům, válečníkům a poutníkům procházejícím touto čás-
tí lesa buď na území Illyrijců, nebo zpátky. Nebo jen nižším 
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 vílám, které tu žily v osamění, spokojené, že přebývají stranou 
od zbytku světa. Město bylo příliš malé a vzdálené na to, aby 
o něj Amarantha a její poskoci kdy projevili zájem.

Upřímně řečeno, bylo mi lhostejné, kde jsme, hlavně že tam 
je sucho a  teplo. Rhys otevřel dveře do podkrovního pokoje 
a ustoupil stranou, aby mě nechal projít.

No, tak jsem se musela spokojit jen se suchem.
Strop byl nakloněný dost nešťastně, takže abych se dostala 

na druhou stranu postele, musela bych přelézt po matraci, a po-
koj byl zaplněný věcmi, až bylo téměř nemožné obejít postel 
k malé skříni přistavěné ke zdi, kterou bych mohla snadno ote-
vřít usazená na posteli.

Na posteli.
„Požádal jsem o dvě,“ bránil se okamžitě Rhys s pozvednu-

týma rukama.
Dech se mu před ústy srážel v páru. Nebyl tu ani krb. A taky 

tu nebylo dost místa na to, abych ho požádala, ať přespí na pod-
laze. Nevěřila jsem si, že bych plamen ovládala dost na to, abych 
se pokusila pokoj ohřát. Nejspíš bych celou tuhle špinavou díru 
vypálila do základů.

„Když nemůžeš riskovat a použít magii, budeme se muset 
zahřát navzájem,“ řekla jsem a vzápětí jsem toho litovala. „Tě-
lesné teplo,“ vysvětlila jsem a už jen proto, abych mu smázla ten 
výraz z tváře, jsem dodala: „Sestry a já jsme musely spát v jedné 
posteli. Jsem na to zvyklá.“

„Budu se snažit krotit svoje nenechavé ruce.“
V puse mi maličko vyschlo. „Mám hlad.“
Při těch slovech ho přešel smích. „Zajdu dolů a seženu nám 

jídlo. Ty se zatím převleč.“ Když jsem zvedla obočí, řekl: „Ač-
koli je má schopnost splynout s davem pozoruhodná, má tvář 
je pořád dost známá. Raději bych se dole nezdržoval moc dlou-
ho, aby mě někdo nepoznal.“ Vytáhl z  vaku plášť a přehodil 
ho přes sebe, přičemž mu křídla, která se neodvažoval nechat 
znovu zmizet, kryly všité pláty. Už dnes svou moc použil – po-
dle vlastních slov dost málo na to, aby si toho nikdo nevšiml, 
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ovšem rozhodně jsme se do té části lesa nehodlali v dohledné 
době vracet.

Stáhl si kápi přes hlavu a já si vychutnávala pohled na stíny 
a hrozbu, které ho provázely, a na jeho křídla.

Smrt na hbitých křídlech. Tak bych ten obraz nazvala.
„Zbožňuji, když se na mě takto díváš,“ poznamenal tiše.
Vibrace jeho hlasu mi vlily žár do žil. „Jak?“
„Jako by má moc nebyla něčím, před čím by bylo radno utéct. 

Jako bys mě skutečně viděla.“
Pochopila jsem, jak krutě jsem ho ranila při naší roztržce po 

návštěvě Dvora nočních můr – muže, který vyrůstal s vědomím, 
že je nejmocnějším vladařem v dějinách Prythianu, že dokáže 
druhým rozsápat mysl, když se nebude mít na pozoru, a že je 
sám, sám nese svou moc a své břemeno. A že strach je nejmoc-
nější zbraní proti nebezpečím, která hrozí jeho lidu.

„Zezačátku jsem se tě bála.“
Ve stínech kápě se zaleskly jeho bílé zuby. „Ne, nebála. Mož-

ná jsem tě znervózňoval, ale nikdy ses mě nebála. Pocítil jsem 
skutečnou hrůzu tolika lidí, že ten rozdíl poznám. Možná proto 
jsem se od tebe nedokázal držet dál.“

Kdy? Než jsem se na to stihla zeptat, odešel dolů a zavřel za 
sebou dveře.

Jen s obtížemi jsem ze sebe svlékala napůl zmrzlé obleče-
ní, které se mi přilepilo k deštěm nasáklé kůži, a při převlékání 
jsem narážela do křivého stropu, zdí okolo a praštila jsem se ko-
lenem o měděný sloupek postele. V pokoji byla taková zima, že 
jsem se musela svlékat po částech: Zledovatělou košili jsem vy-
měnila za suchou, cestovní kalhoty za upnuté, lemované  vlnou 
a promoklé ponožky za tlusté, ručně pletené podkolenky. Když 
jsem se schoulila do svetru, který mi byl moc velký a slabě voněl 
po Rhysovi, posadila jsem se s nohama křížem na postel a če-
kala jsem.

Postel nebyla zas vyloženě malá, ale každopádně nebyla dost 
velká na to, abych si namlouvala, že nebudu spát vedle něj. Zvlášť 
když nemohl zatáhnout křídla.
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Déšť ťukal na střechu jen pár palců ode mě v pravidelném 
rytmu, jenž doprovázel myšlenky, které mi teď tepaly v hlavě.

Jen Kotlík ví, co Lucien nejspíš právě v tuhle chvíli, pokud 
ne už před hodinami, nahlásil Tamlinovi.

Poslala jsem Tamlinovi dopis… a on se ho rozhodl přehlí-
žet. Stejně jako přehlížel nebo odmítal všechny moje požadav-
ky, když jednal podle pomýlených představ o tom, co je správné 
pro mé vlastní dobro a bezpečnost. Lucien byl navíc odhodlaný 
mě odvléct proti mé vůli.

Vílí muži byli majetničtí, dominantní a arogantní, jenže ti 
z Jarního dvora… v jejich výchově bylo cosi zkaženého, proto-
že jsem hluboko v srdci věděla, že by na mě Cassian mohl tla-
čit a zkoušet, co všechno snesu, ale ve chvíli, kdy bych řekla ne, 
by mě nechal být. A já si uvědomovala, že kdyby… že kdybych 
chřadla a Rhys proti tomu nic neudělal, Cassian nebo Azriel by 
mě přišli zachránit. Někam by mě odnesli – někam, kde bych 
potřebovala být – a s Rhysem by to vyřídili později.

Ovšem Rhys… Rhysovi by nikdy neuniklo, že se mnou není 
něco v pořádku. Nikdy by nebyl tak pošetilý, nadutý nebo zahle-
děný sám do sebe. Prokoukl by Ianthe ve chvíli, kdy by se s ní 
potkal. Navíc chápal, jaké to je být bezmocným vězněm a den 
co den bojovat s hrůzami, jež jsou s tím spojené.

Kdysi jsem milovala vladaře, který mi ukázal pohodlí a zá-
zraky Prythianu. Milovala jsem vladaře, který mi poskytl čas, 
jídlo a bezpečí, abych mohla v klidu malovat. Nějaká malá část 
mé duše ho snad bude mít vždycky ráda, jenže Amarantha nás 
zlomila oba. Nebo zlomila mě natolik, že to, kým byl, a to, čím 
jsem se stala, už k sobě nepatřilo.

Mohla jsem to nechat být. Dokázala bych to přijmout. Mož-
ná to bude nějaký čas těžké, ale třeba se to zlepší.

Rhysovy kroky byly téměř neslyšné. Prozradilo ho jen ti-
ché zavrzání schodů. Vstala jsem, abych otevřela, než stihl za-
klepat, a uviděla jsem ho, jak stojí venku s tácem v rukou. Na 
tom byly dvě hromady zakrytých misek, dvě sklenky a lahev 
vína a…
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„Cítím správně dušené maso?“ Nadechla jsem se, ustoupila 
a zavřela jsem dveře, zatímco pokládal tác na postel. Jistě, neby-
lo tu ani místo na stůl.

„Dušené králičí maso, pokud se dá kuchaři věřit.“
„Bez té poznámky na konec bych se obešla,“ poznamenala 

jsem a Rhys se spiklenecky usmál. Při tom úsměvu mě po divně 
zamravenčilo v břiše a  sklopila jsem oči, když jsem si opatr-
ně sedala na postel, abych nestrčila do tácu. Zvedla jsem víka 
z horních misek: dvě porce dušeného masa. „Co je pod nimi?“

„Masový koláč. Na druh masa jsem se neodvážil zeptat.“ 
Vrhla jsem po něm pobouřený pohled, on už se však kolem lůž-
ka vydal ke skříni s vakem v ruce. „Najez se,“ vyzval mě. „Já se 
nejdřív převléknu.“

Byl promoklý na kůži a musel být celý zmrzlý a rozbolavělý.
„Měl ses převléknout, než jsi šel dolů.“ Vzala jsem lžíci a za-

míchala jídlo. Povzdechla jsem si, když mě na zledovatělou tvář 
políbily úponky kouře.

Místnost naplnilo šustění a mokré zvuky zvlhlého obleče-
ní, které ze sebe Rhys shazoval. Snažila jsem se nemyslet na 
jeho nahou snědou hruď pokrytou tetováním. Na jeho pev-
né svaly.

„Celý den jsi strávila výcvikem. To nejmenší, co pro tebe 
mohu udělat, je obstarat ti teplé jídlo.“

Ochutnala jsem sousto. Dušené maso bylo nevýrazné, ale 
jedlé, a co bylo nejdůležitější, horké. Mlčky jsem polykala, po-
slouchala jsem šustění, s nímž se Rhys oblékal, a přitom jsem se 
snažila myslet na ledové koupele, zanícené rány, plíseň na prs-
tech u nohou – na cokoli, jen ne na jeho obnažené tělo, které 
bylo tak blízko, a na postel, na níž jsem seděla. Nalila jsem si 
sklenici vína a druhou jsem naplnila pro něj.

Rhys se konečně protáhl mezi postelí a vyčnívajícím rohem 
stěny s křídly přitaženými k tělu. Měl na sobě volné lehké kal-
hoty a přiléhavou košili, která se zdála být z té nejjemnější ba-
vlny. „Jak jsi ji navlékl přes křídla?“ zeptala jsem se, když se pus-
til do své porce.
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„Na zádech jsou průřezy, které se zapínají na skryté knoflíky. 
Za normálních okolností bych je prostě uzavřel pomocí magie.“

„Takže musíš neustále využívat velkou dávku magie.“
Pokrčil rameny. „Pomáhá mi to odbourávat tlak mé moci. 

Magie se musí uvolňovat – odčerpávat, jinak by se příliš naku-
pila a já bych z toho zešílel. Proto nazýváme illyrijské drahoka-
my Zřídla. Pomáhají nám moc odvádět a zcela ji vyplavit, když 
to je nutné.“

„Opravdu bys zešílel?“ Odložila jsem prázdnou misku a sun-
dala víko, kterým byl přikrytý masový koláč.

„Opravdu. Nebo mě tak aspoň varovali. Když magii dlouho 
neuvolňuji, cítím její tlak.“

„To je hrozné.“
Opět pokrčil rameny. „Všechno něco stojí, Feyre. Pokud je 

cenou za to, že jsem dost silný, abych ochránil svůj lid, to, že mu-
sím s tou mocí bojovat, nevadí mi to. Amren mě toho naučila 
dost o tom, jak ji ovládat. Dost na to, abych byl jejím velkým 
dlužníkem. Díky ní dokážu udržovat štít kolem svého města, 
zatímco jsem tady.“

Všichni kolem něj měli nějakou moc, nějakou užitečnou 
schopnost, a já přitom… nebyla jsem víc než podivný kříženec. 
Problémy, které jsem mu působila, převyšovaly mou cenu.

„To není pravda,“ namítl.
„Nečti mi myšlenky.“
„Co mohu dělat, když občas skrz naše pouto přímo křičíš. 

Kromě toho máš všechno vepsáno ve tváři. Stačí se umět dívat. 
To ovšem činí tvůj dnešní výstup o to působivějším.“

Odložil misku, zrovna když jsem dojedla masový koláč, a já 
jsem sklouzla na polštáře se sklenkou vína ve studených ru-
kou. Popíjela jsem a pozorovala ho, jak jí. „Myslel sis, že půjdu 
s ním?“

Zarazil se se soustem v ústech a pak sklonil vidličku. „Sly-
šel jsem každé vaše slovo. Věděl jsem, že se o sebe umíš po-
starat, jenže i tak…“ Dal si další kousek koláče, polkl a mlu-
vil dál: „Jenže i tak jsem se přistihl, jak se rozhoduji, že jestli 
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ho uchopíš za ruku, najdu způsob, jak s tím žít. Bylo by to tvé 
rozhodnutí.“

Upila jsem vína. „A kdyby mě unesl?“
V jeho očích nebylo nic, jen nesmlouvavé odhodlání. „Pak 

bych roztrhal na kusy celý svět, abych tě získal zpět.“
Po zádech mi přejel mráz a nedokázala jsem od Rhyse od-

trhnout zrak. „Kdyby se mi pokusil ublížit, vystřelila bych na 
něj,“ vydechla jsem.

Až teď jsem si to dokázala přiznat.
Oči se mu zaleskly. „Já vím.“
Když dojedl, odložil prázdný tác do kouta, otočil se ke mně 

na lůžku a dolil sklenici nejdřív mně a pak sobě. Byl tak vysoký, 
že se musel sklonit, aby se hlavou neuhodil do šikmého stropu.

„Prozradím ti jednu svou myšlenku za tvou,“ navrhla jsem. 
„A tentokrát prosím bez výcviku.“

Chraplavě se zasmál, potom dopil víno a položil skleničku 
na tác.

Přihlížel, jak si dopřávám vydatný doušek. „Myslím si,“ řekl 
a přitom sledoval, jak si olizuju dolní ret, „že když se na tebe dí-
vám, mám pocit, že umírám. Že nedokážu dýchat. Myslím si, že 
tě chci tak moc, že se polovinu času, co jsem s tebou, nedokážu 
na nic soustředit a že tento pokoj je moc malý na to, abych se 
s tebou pořádně pomiloval. Zvlášť když mám křídla.“

Srdce se mi bláznivě rozbušilo. Netušila jsem, co dělat s ru-
kama, nohama, s tváří. Polkla jsem zbytek vína, odložila jsem 
sklenku vedle postele, odhodlaně se narovnala a řekla: „Já si my-
slím, že tě nedokážu dostat z hlavy. A že to tak je už dlouhou 
dobu. Už předtím, než jsem opustila Jarní dvůr. Možná jsem 
proto zrádná, ulhaná potvora, ale…“

„Nejsi,“ zarazil mě vážně.
Ale ano. Chtěla jsem Rhysanda vidět i během těch týdnů 

mezi mými návštěvami a bylo mi jedno, že Tamlin přestal na-
vštěvovat mou ložnici. Tamlin nade mnou zlomil hůl, jenže já 
nad ním taky. A proto jsem byla ulhaná mrcha.

„Měli bychom jít spát,“ zamumlala jsem.
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Dlouhou chvíli jsem slyšela pouze bubnování deště, než Rhys 
odpověděl: „Tak dobře.“

Přelezla jsem přes postel ke straně, která se skoro dotýkala 
šikmého stropu, a schoulila jsem se pod prošívanou pokrývku. 
Čisté, chladné povlečení mě obemklo jako ledová ruka, já se 
však zachvěla z jiného důvodu, když se matrace prohnula, po-
krývka zašelestila a dvě svíčky vedle lůžka zhasly.

Temnota na mě dolehla ve stejný okamžik jako teplo jeho 
těla. Měla jsem co dělat, abych se k němu nepřivinula. Ani je-
den, ani druhý jsme se ani nehnuli.

Hleděla jsem do tmy, naslouchala jsem ledovému dešti a sna-
žila se ukrást si pro sebe trochu jeho tepla.

„Chvěješ se, až se třese postel,“ poznamenal.
„Mám mokré vlasy,“ odpověděla jsem a v tom jsem nelhala.
Rhys byl zticha, pak zavrzala matrace a prohnula se přímo 

za mnou, když mě zaplavilo jeho teplo. „Nic od tebe nečekám,“ 
prohodil. „Jen se dělím o  tělesné teplo.“ Při náznaku smíchu 
v jeho hlase jsem se zamračila.

Jeho široké ruce mě objaly z obou stran: Jedna mi klesla na 
břicho a přitáhla mě k jeho pevnému hřejícímu tělu a druhá mi 
přejela pod žebry a pažemi, až mě sevřela kolem hrudi a Rhys 
mě přivinul blíž. Propletl své nohy s mými a pak se přes nás pře-
lila těžší a teplejší tma vonící po citrusech a moři.

Zvedla jsem k té temnotě ruku a nahmátla jsem měkký hed-
vábný povrch jeho křídla, které mě obepínalo a zahřívalo. Po-
hladila jsem ho prstem a Rhys se zachvěl a objal mě ještě silněji.

„Tvůj prst… je hrozně studený,“ procedil skrz zuby a ta slo-
va mi žhnula na krku.

Přemáhala jsem úsměv, když jsem maličko zaklonila krk 
a doufala jsem, že mě jeho horký dech znovu polaská. Přejela 
jsem prstem po délce křídla a lehce jsem nehtem zavadila o jeho 
hladkou blánu. Rhys ztuhl a roztáhl prsty na mém břiše.

„Jsi krutá, záludná žena,“ zavrněl a přejel mi svým nosem 
po odhaleném ohnutém krku. „To tě nikdo nenaučil slušnému 
chování?“
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„Netušila jsem, že Illyrijci jsou takové přecitlivělé květinky,“ 
popíchla jsem ho a dalším prstem jsem sklouzla po vnitřní stra-
ně křídla.

Na zadku jsem ucítila cosi pevného. Zaplavilo mě horko. 
Současně jsem se napjala i uvolnila. Znovu jsem ho pohladila po 
křídle, tentokrát dvěma prsty, a s každým dotekem jsem vzadu 
cítila, jak sebou trhl.

Jeho roztažené prsty mě začaly zvolna lenivě hladit po bři-
še. Jedním mi obkroužil pupek a já se nepatrně přisunula blíž 
a otřela se o něj a přitom jsem se prohnula ještě víc, aby se jeho 
druhá ruka mohla dotknout mého ňadra.

„Jsi pěkně nenasytná,“ broukl rty nad mým krkem. „Nejdřív 
mě mučíš studenýma rukama a  teď bys chtěla… Co vlastně 
chceš, Feyre?“

Chci víc, víc, víc. Div jsem ho neprosila, když jeho prsty opi-
sovaly obliny mých prsou a druhá ruka mě nepřestávala hladit na 
břiše, na podbřišku a pomalu – tak hrozně pomalu – mířila k níz-
kému lemu mých kalhot a k bolesti, která se pod nimi ozývala.

Rhysand mi přejel zuby po krku v pomalém polaskání. „Co 
chceš, Feyre?“ Zlehka mě kousl do lalůčku.

Tiše jsem vykřikla a přitiskla se k němu celým tělem, jako 
bych jeho ruku dokázala přimět, aby vklouzla tam, kde jsem ji 
chtěla mít. Věděla jsem, co ode mě chce slyšet. Já mu ale nehod-
lala dopřát to zadostiučinění. Zatím ne.

Místo toho jsem řekla: „Chci se rozptýlit.“ Nemohla jsem 
popadnout dech. „Chci se pobavit.“

Jeho tělo za mnou ztuhlo.
Napadlo mě, jestli mé lži náhodou neuvěřil. Jestli si myslel… 

jestli si myslel, že to je skutečně to jediné, co chci.
Jeho ruce mě však začaly znovu zkoumat. „Pak mi dopřej to 

potěšení, abych ti poskytl rozptýlení.“
Vklouzl mi rukou pod výstřih svetru, rovnou pod košili. Ucí-

tila jsem dotek jeho kůže na mé a zasténala jsem, když mi mo-
zolnatá ruka přejela shora po prsu a obkroužila mou ztvrdlou 
bradavku.
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„Zbožňuji je,“ vydechl mi do šíje, když se jeho ruka svez-
la k mému druhému ňadru. „Nedokážeš si představit, jak je 
zbožňuji.“

Zaúpěla jsem, když mi pohladil bradavku kloubem prstu, 
a prohnula jsem se pod jeho dotekem v neslyšné prosbě. Cítila 
jsem, že je tvrdý jako žula, a otřela jsem se o něj, čímž jsem si 
vysloužila tiché, ostré zasyknutí.

„Přestaň,“ zavrčel mi do kůže. „Nebo pokazíš zábavu mně.“
Nic takového bych neudělala. Chtěla jsem se otočit a natáh-

nout se k němu. Potřebovala jsem se ho jen dotknout, ale on ne-
souhlasně mlaskl a přitiskl se ke mně silněji, až nezbývalo místo, 
kam bych mohla zajet rukou.

„Nejdřív se tě chci dotýkat,“ řekl hrdelním hlasem, který 
jsem pomalu nepoznávala. „Jen – nech mě, ať se tě dotýkám.“ 
Sevřel mi ňadro rukou, aby podtrhl svá slova.

Ta prosba zněla tak zlomeně a naléhavě, že jsem se zarazila 
a poddala se tomu, když mě druhou rukou znovu pomalu hla-
dil po břiše.

Když se na tebe dívám, mám pocit, že nedokážu dýchat.
Nech mě, abych se tě dotýkal.
Protože jsem žárlil a byl jsem naštvaný…
Je moje.
Vytěsnila jsem ty myšlenky, jejich útržky a části, které mi dal.
Rhys mi opět přejel prstem po lemu kalhot jako kočka, kte-

rá si hraje s večeří.
Znovu.
Znovu.
Zmohla jsem se na: „Prosím.“
Cítila jsem na krku jeho úsměv. „Přece jen umíš být zdvoři-

lá.“ Konečně mi zajel rukou pod kalhoty. Při prvním pohlazení 
se mi z hrdla vydralo táhlé zasténání.

Rhys spokojeně zavrčel, když nahmátl vlhkost, která tam na 
něj čekala, a zakroužil palcem kolem toho místečka mezi mýma 
nohama. Dráždil ho, lehce po něm přejížděl, ale nikdy se ho 
úplně…
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Jeho druhá ruka mi něžně stiskla ňadro v okamžiku, kdy při-
tlačil palec přesně tam, kam jsem chtěla. Trhla jsem boky, zvrá-
tila jsem hlavu na jeho rameno a vzrušeně jsem dýchala, když 
mě palcem pohladil.

Vykřikla jsem a on se tiše, tlumeně zasmál. „Tak?“
Mou jedinou odpovědí byl sten. Víc, víc, víc.
Jeho prsty zvolna, troufale sklouzly dolů, přímo k mému 

středu a každičká část mého těla, mé mysli a mé duše se sou-
středila jen na jeho prsty, které otálely, jako by měl všechen čas 
světa.

Parchant. „Prosím,“ naléhala jsem znovu a pro zdůraznění 
jsem se k němu přitiskla zadkem.

Při tom doteku zasyčel a  vklouzl do mě prstem. Zaklel. 
„Feyre…“

Já už se ale pohybovala proti jeho údu. Rhys dlouze vy dechl 
a opět zaklel. Přitiskl mi rty na můj krk a zlíbal mě až nahoru 
k uchu.

Mé zasténání přehlušilo déšť, když Rhys přidal druhý prst 
a naplnil mě, až jsem nedokázala myslet ani dýchat.

„Tak se mi to líbí,“ zamumlal, zatímco mi rty přejížděl po 
uchu.

Měla jsem dost toho, jakou pozornost věnuje mému krku 
a uchu. Otočila jsem se, jak jen to šlo, a uviděla jsem, že upřeně 
pozoruje mě i ruku v mých kalhotách a sleduje, jak se o něj třu.

Nespouštěl ze mě oči, ani když jsem přitiskla své rty k jeho 
a kousla jsem ho do dolního rtu.

Rhys zaúpěl a zajel prsty hlouběji. Prudčeji.
Všechno jsem hodila za hlavu – včetně toho, čím, kým a kde 

jsem byla – a zcela jsem se mu poddala. Otevřela jsem ústa a jeho 
jazyk vklouzl dovnitř a já věděla, že by se pohyboval stejně, jako 
kdyby byl mezi mýma nohama.

Jeho prsty klouzaly dovnitř a ven, pomalu a drsně, a celý můj 
život se zúžil jen na ten pocit, na napětí v mém nitru, které na-
růstalo s každým hlubokým dotekem, jenž odrážel pohyb jazy-
ka v mých ústech.
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„Netušíš, jak moc…“ Zarazil se a znovu zasténal. „Feyre.“
Když mu mé jméno vyklouzlo ze rtů, už jsem se neovlád-

la. Po páteři mi přejel záchvěv vyvrcholení a  já vykřikla, ale 
Rhys hned přitiskl své rty k mým, jako by ten zvuk chtěl po-
hltit. Jeho jazyk mi zlehka přejel po patře, když jsem se třás-
la v jeho  objetí a všechny svaly v těle jsem měla napjaté. Rhys 
 zaklel  znovu, ztěžka dýchal a hladil mě při posledních vlnách 
rozkoše, až jsem mu zůstala ležet ochablá a roztřesená v  ná ruči.

Nedokázala jsem se pořádně a  dost rychle nadechnout, 
když zvedl ruku z mého klína a odtáhl se, aby se mi podíval 
do očí. „Chtěl jsem to udělat, když jsem na Dvoře nočních 
můr cítil, jak jsi zvlhla,“ svěřil se mi. „Chtěl jsem si tě vzít 
rovnou tam všem na očích. Ale hlavně jsem chtěl udělat to-
hle.“ S  pohledem upřeným do mých očí, zvedl prsty ke rtům 
a olízl je.

A spolu s nimi mou chuť.
Nejradši bych ho snědla zaživa. Sklouzla jsem mu rukou po 

hrudi, abych ho přiměla lehnout na záda, jenže on mě chytil za 
zápěstí. „Až mě budeš lízat,“ řekl drsným hlasem, „chci, aby-
chom byli sami – daleko od ostatních. Protože až k tomu do-
jde, Feyre,“ pokračoval a přitom mě zlehka líbal na čelist a krk, 
„budu řvát tak hlasitě, že budou pukat skály.“

Vmžiku jsem byla znovu vlhká a on se pro sebe zasmál. „A až 
budu lízat já tebe,“ dodal, když mě uchopil do náruče a přivinul 
mě k sobě, „chci tě mít před sebou na stole jako svou soukro-
mou hostinu.“

Slabě jsem zavzlykala.
„Už dlouho přemýšlím o tom, jak a kde tě chci mít,“  broukl 

mi Rhys do kůže na krku a jeho prsty proklouzly pod tkanici 
mých kalhot, pak se však zastavily a pro dnešní večer tam měly 
i zůstat. „Nechci to všechno prožít v jedinou noc. V pokoji, kde 
si to s tebou nemůžu ani rozdat u zdi.“

Zachvěla jsem se. Stále jsem cítila jeho velký ztopořený úd. 
Potřebovala jsem ho vzít do ruky. Chtěla jsem, aby do mě celý 
pronikl…
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„Spi,“ pošeptal mi. Stejně dobře by mi mohl přikázat, ať dý-
chám pod vodou.

Začal se mě znovu dotýkat – ne aby mě vzrušil, ale aby mě 
ukonejšil. Dlouze, slastně mě hladil po břiše a bocích.

Usnula jsem dřív, než bych se nadála.
A možná to bylo tím vínem nebo dozvukem rozkoše, kterou 

ve mně rozpoutal, ale tu noc jsem neměla jedinou noční můru.
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Probudila jsem se rozehřátá, odpočatá a klidná.
Byla jsem v bezpečí.
Skrz špinavé okno proudilo do pokoje sluneční světlo a do-

dávalo zástěně z křídla přede mnou, která mě po celou noc chrá-
nila před chladem, rudý a zlatý lesk.

Rhysand mě stále objímal a  jeho dech byl hluboký a vy-
rovnaný. Věděla jsem, že hluboký a poklidný spánek je u něj 
vzácnost.

To, co se stalo v noci…
Opatrně jsem se otočila k němu a sevření jeho paží o něco 

zesílilo, jako by mi chtěl zabránit, abych se nevytratila s ranní 
mlhou.

Když jsem mu položila hlavu na paži, měl oči otevřené. Dí-
vali jsme se jeden na druhého ve skrýši jeho křídel.

A já si uvědomila, že bych takhle spokojeně vydržela navěky.
Tiše jsem se zeptala: „Proč jsi se mnou uzavřel tu dohodu? 

Proč jsi ode mě požadoval týden z každého měsíce?“
Přimhouřil fialové oči.
Neodvážila bych se přiznat, jakou odpověď jsem očekávala. 

Každopádně to nebylo: „Protože jsem chtěl Amaranthě něco do-
kázat, protože jsem potřeboval vytočit Tamlina a musel jsem tě 
udržet naživu způsobem, který by nepůsobil jako milosrdenství.“

„Ach tak.“
Stiskl rty. „Víš, že bych pro svůj lid a svou rodinu udělal cokoli.“
A já byla pěšákem v jeho hře.
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Složil křídla za záda a já zamrkala v chabém světle.
„Chceš si dát lázeň?“ zeptal se mě.
Představa ušpiněné, zatuchlé koupelny o poschodí níž mě 

vyděsila. Stačilo mi, že si tam jenom odskočím. „Raději bych se 
umyla v potoce,“ odpověděla jsem a zapudila jsem pocit zkla-
mání, který mě zamrazil v břiše.

Rhys se tlumeně zasmál a vykulil se z postele. „Tak odtud 
mizíme.“

Na okamžik jsem zaváhala, jestli se mi všechno, co se stalo 
v noci, nezdálo. Lehký pocit příjemného rozbolavění mezi no-
hama mi potvrdil, že ne, jenomže…

Možná bude snazší předstírat, že k ničemu nedošlo.
Druhou možnost bych nemusela snést.

Většinu dne jsme letěli, daleko a neúnavně, poblíž kraje, kde les-
naté stepi přecházely v Illyrijské hory. O minulé noci jsme ne-
mluvili. Nemluvili jsme skoro vůbec.

Další palouk. Další den, kdy jsem si pohrávala se svou mocí. 
Přivolávala jsem křídla, přenášela se, vyčarovávala oheň, led, 
vodu – a teď i vítr. Vítr a vánky, které se hnaly strmými srázy 
do údolí až k polím pšenice Denního dvora a srážely sněhovou 
pokrývku z nejvyšších vrcholů.

Cítila jsem, jak s ubíhajícími hodinami Rhys čím dál víc po-
lyká slova. Všímala jsem si, jak mě sleduje vždycky, když jsem si 
dopřála chvíli odpočinku. Přistihla jsem ho, jak se chystá něco 
říct, jenže zase ústa zavřel.

V jednu chvíli se rozpršelo a kvůli mrakům, které zakrýva-
ly slunce, byla čím dál větší zima. Přesto jsme se v lese zdrželi 
i po setmění a já se v duchu začala ptát, jaká zvířata tu můžou 
obcházet.

Když mě Rhys zvedl do náručí a vzlétl k obloze, slunce už 
klesalo za obzor.

Vnímala jsem jen vítr, Rhysovo teplo a záběry jeho moc-
ných křídel.
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„Co se děje?“ odvážila jsem se zeptat.
Nespouštěl oči z tmavých borovic míhajících se pod námi. 

„Musím ti povědět ještě jeden příběh.“
Vyčkávala jsem, on se však odmlčel.
Položila jsem mu ruku na tvář. Byl to náš první intimní do-

tek za celý den. Jeho kůže byla chladná a oči chmurné, když 
po mně sklouzl pohledem. „Nechci se k tomu – k tobě – otočit 
zády,“ zapřísahala jsem se tiše.

Jeho pohled zněžněl. „Feyre…“
Vtom však Rhys vykřikl bolestí a jeho tělo se prohnulo.
Ucítila jsem náraz a s ním otupující bolest, která se přihna-

la skrz naše pouto a rozervala mi duchovní štít. Cítila jsem zá-
chvěv z tuctu míst, kde se do něj zabodly šípy vystřelené z luků 
skrytých pod korunami stromů.

Najednou jsme padali.
Rhys mě prudce sevřel a  jeho magie se kolem nás ovinula 

jako temný vítr. Chystal se nás přenést, ale nedokázal to.
Nedokázal to, protože měl tělo probodené jasanovými šípy. 

Propíchaly mu křídla. Našli nás – včera použil zlomek magie 
proti Lucienovi a oni ho nějak dokázali vystopovat a našli nás 
i takhle daleko.

Další šípy.
Rhys proti nim vrhl svou moc, jenže pozdě.
Šípy mu potrhaly křídla a zabodly se do nohou.
Myslím, že jsem křičela, ne ze strachu z toho, že jsme se říti-

li k zemi, ale z obavy o něj – z krve a nazelenalé záře těch šípů. 
Nejen že byly z jasanu. Byly otrávené.

Náhle do mě narazil temný vítr  – jeho moc – a  odhodil 
mě daleko od něj, aby mě dostal z dostřelu šípů. Řítila jsem se 
vzduchem.

Rhysův řev otřásl lesem a horami za ním. Kolem se vznesla 
hejna ptáků a hnala se k obloze, aby unikla tomu křiku.

Narazila jsem do hustého větvoví a tělem mi proběhla šílená 
bolest, když jsem prorážela dřevo, větve a listí. Pak už jsem jen 
padala a padala.
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Soustřeď se, soustřeď se, soustřeď se.
Vrhla jsem před sebe vlnu toho pevného vzduchu, který mě 

jednou ochránil před Tamlinovou zuřivostí, a rozhodila jsem ji 
před sebou jako síť.

Narazila jsem do neviditelné zdi tak tvrdé, až jsem se bála, 
že mi přerazí pravačku.

Ale pád skrz větve jsem zastavila.
Třicet stop pod sebou jsem v narůstající tmě skoro nedoká-

zala zahlédnout zem.
Nevěřila jsem, že štít mou váhu dlouho udrží.
Drala jsem se přes něj po všech čtyřech a snažila se přitom 

nedívat dolů. Posledních pár stop jsem přeskočila na širokou 
větev borovice. Přeběhla jsem po ní ke kmeni a zachytila se ho. 
Lapala jsem po dechu a navzdory bolesti jsem se snažila srov-
nat si myšlenky v hlavě a sžít se s tím, že jsem se ocitla na pev-
né zemi.

Dávala jsem pozor, jestli nezaslechnu Rhyse, tlukot jeho kří-
del nebo jeho další výkřik. Nic.

Nikde jsem nezahlédla lučištníky, vstříc nimž se řítil a od 
kterých mě co nejdál odhodil. Roztřeseně jsem zatnula nehty 
do kůry a doufala jsem, že ho uslyším.

Šípy z jasanu. Otrávené šípy z jasanu.
V lese se setmělo ještě víc a stromy jako by seschly v přízrač-

né kosti. Dokonce i ptáci utichli.
Zadívala jsem se na dlaň – na oko, jež jsem na ní měla vyte-

tované – a poslala jsem skrz něj po našem poutu naslepo myš-
lenku. Kde jsi? Řekni a já pro tebe přijdu. Najdu tě.

Na konci pouta nebyla žádná neproniknutelná onyxová zeď. 
Pouze nekonečný stín.

V lese šelestili jacísi tvorové – obrovští tvorové.
Rhysande.
Žádná odpověď.
Poslední světlo se vytratilo.
Rhysande, prosím.
Neozval se žádný zvuk a pouto, které nás spojovalo…  umlklo. 
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Vždycky jsem cítila, jak mě z druhé strany mého štítu ochraňu-
je, svádí mě a směje se mi. A zničehonic to bylo pryč.

Z dálky zaznělo hrdelní zavytí, jako když o sebe drhnou ka-
meny.

Zježily se mi všechny chlupy na těle. Nikdy jsme se tu ne-
zdrželi po západu slunce.

Rozechvěle jsem se nadechovala, zatímco jsem zakládala je-
den ze zbývajících šípů do luku.

Kolem se po zemi proplazilo cosi hladkého a tmavého. Listy 
zašelestily pod krokem něčeho, co mohly být obří tlapy s drápy 
ostrými jako jehly.

Jakási bytost se dala do křiku. Vysokého, zděšeného jekotu, 
jako by to stvoření něco rvalo na kusy. Nebyl to Rhys, ale cosi 
jiného.

Znovu jsem se roztřásla a hrot šípu se leskl, jak se mi luk 
chvěl v rukou.

Kde jsi? Kde jsi? Kde jsi?
Ať tě najdu. Ať tě najdu. Ať tě najdu.
Sejmula jsem tětivu z luku. Každičký záblesk světla by mě 

mohl prozradit.
Tma byla mým spojencem. Mohla mě skrýt.
Když jsem se poprvé přenesla, přiměl mě k tomu vztek. Stej-

ně jako když k tomu došlo podruhé.
Rhys byl zraněný. Zranili ho. Vybrali si ho za terč útoku. 

A teď… Teď…
Nebyla to žhnoucí zloba, co mnou proudilo.
Bylo to něco pradávného, ledového a tak nelítostného, že to 

mou mysl vyostřilo jako břitvu.
Pokud jsem ho chtěla najít, pokud jsem se chtěla dostat na 

místo, kde jsem ho viděla naposledy, musela jsem se taky stát 
stvořením temnoty.

Když jsem sbíhala po větvi dolů, cosi se s vrčením a syčením 
prodralo nedalekým křovím. Já se však zahalila kouřem a svitem 
hvězd a přenesla se z konce větve na protější strom. Bytost pode 
mnou zařvala, jenže já si jí nevšímala.
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Byla jsem noc. Byla jsem vítr.
Přenášela jsem se ze stromu na strom tak rychle, že si zvířa-

ta potulující se lesem sotva všimla mé přítomnosti. A když jsem 
si dokázala přičarovat drápy a křídla, dokázala bych si promě-
nit i oči.

Lovila jsem za šera dost často na to, abych poznala, jak se 
chovají oči zvířat. Jak planou.

Stačil chladný příkaz a mé panenky se rozšířily a pozměnily. 
Na okamžik mě oslepilo, když jsem se znovu přenesla mezi stro-
my, přeběhla jsem po široké větvi a přenesla se vzduchem k další.

Když jsem přistála, noční les se projasnil. Pokud šlo o ty věci 
obcházející dole po lesní půdě… raději jsem se na ně nedívala.

Ne, soustředila jsem se na přenášení mezi stromy, až jsem se 
ocitla na kraji místa, kde na nás zaútočili. Celou dobu jsem po-
potahovala za naše pouto a pátrala jsem po známé zdi na jeho 
druhé straně. A pak…

Ve větvích vysoko nade mnou zel zaražený šíp. Přenesla jsem 
se na mohutnou větev.

Když jsem šíp vytrhla ze dřeva, mé nesmrtelné tělo jeho pří-
tomnost vylekala a ze rtů mi uniklo tiché zavrčení.

Nedokázala jsem spočítat, kolik šípů Rhyse zasáhlo. Před ko-
lika mě zachránil vlastním tělem.

Zastrčila jsem šíp do toulce a pokračovala dál. Obcházela 
jsem oblast, dokud jsem nezahlédla další šíp, tentokrát na zemi 
poseté borovicovým jehličím.

Měla jsem dojem, že se v mých stopách leskne jinovatka, 
když jsem se přenesla směrem, odkud byl šíp vystřelený, a při-
tom jsem nacházela stále další. Všechny jsem si ponechala.

Potom jsem objevila místo, kde byly větve borovic polámané 
a roztříštěné. Konečně jsem ucítila Rhyse a na stromech kolem 
se zatřpytila námraza, když jsem našla skvrny jeho krve na vět-
vích a na zemi.

Všude okolo byly jasanové šípy.
Jako by útočníci čekali, až nás budou moct přepadnout ze 

zálohy, a vypustili smršť stovek šípů, příliš rychle na to, aby je 
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Rhys stihl postřehnout a vyhnout se jim. Zvlášť když jsem od-
váděla jeho pozornost. Celý den.

Prudce jsem se přenášela po okolí a raději jsem na zemi ne-
zůstávala příliš dlouho pro případ, že by mě bytosti potulující 
se nedaleko ucítily.

Ze stop jsem vyčetla, že Rhys dopadl tvrdě a že ho museli 
odvléct pryč. Rychle.

Snažili se skrýt kapky jeho krve, ale přestože ke mně v mysli 
nepromlouval, dokázala bych jeho vůni najít kdekoli. Byla jsem 
odhodlaná najít ji kdekoli.

Možná byli dobří, pokud šlo o zametání stop, ovšem já byla 
lepší.

Pokračovala jsem v  lovu a  s  jasanovým šípem založeným 
v luku jsem nacházela náznaky jejich pohybu.

Rhyse odnesly přinejmenším dva tucty útočníků, i když jich 
tu na začátku útoku bylo víc. Ostatní se přesunuli a zanechali 
tu menší oddíl, aby ho odvlekl k horám – ke komukoli, kdo tam 
na něj mohl čekat.

Postupovali rychle, čím dál hlouběji do lesů k dřímajícím 
obrům Illyrijských hor, a Rhys celou cestu krvácel.

Z toho jsem poznala, že je naživu. Žil, i když pokud se mu 
rány nezatahovaly, jasanové šípy odvedly svou práci.

Jediným dobře mířeným šípem jsem zastřelila jednoho z Tam-
linových strážců. Snažila jsem se nemyslet na to, co by dokáza-
la jejich záplava. Rhysův výkřik bolesti mi dosud zněl v uších.

A ve své nelítostné, neutuchající zuřivosti jsem se rozhod-
la, že jestli Rhys nepřežil, jestli mu ublížili tak, že už se z toho 
nezotaví… bylo mi lhostejné, kdo ti útočníci byli a  proč to 
udělali.

Předem byli všichni mrtví.
Od hlavní skupiny se oddělily stopy. Nejspíš poslali průzkum-

níky, aby našli místo, kde by přečkali noc. Zpomalila jsem přená-
šení a nyní jsem se opatrně vydala v jejich stopách. Dvě skupiny 
se rozdělily, jako by se snažily zatajit, kam se vypravily. Rhysova 
vůně se držela obou.
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Takže mu sebrali oblečení. Protože věděli, že je vystopuju. 
Viděli mě s ním. Uvědomovali si, že si pro něj dojdu. Past, nej-
spíš to byla past.

Zastavila jsem se v horních větvích stromu nad místem, kde 
se skupiny rozdělily, a  rozhlížela jsem se po zemi. Jedna část 
útočníků zamířila dál do hor, druhá se vydala podél úpatí.

Hory byly illyrijským územím a výprava by se vystavova-
la nebezpečí, že ji odhalí hlídka. Předpokládali, že neuvěřím, 
že budou tak hloupí, aby se tam vypravili. Usoudili by, že si 
budu myslet, že se budou raději držet v nechráněném, nestře-
ženém lese.

Zvažovala jsem své možnosti a nasávala pach obou cest.
Nepočítali s dalším, nenápadným pachem, jejž za sebou za-

nechávali a který se mísil s Rhysovou vůní.
A já se přiměla na něj nemyslet, když jsem se přenesla ke 

stopám směřujícím do hor a hnala jsem se rychleji než vítr. Ne-
myslela jsem na to, že jsem na Rhysovi zachytila svůj vlastní 
pach, který na něm ulpíval po včerejší noci. Ráno se sice pře-
vlékl, ovšem pach na jeho těle… Nevykoupal se, takže z něj má 
vůně doslova sálala.

Přenášela jsem se tedy za ním, za sebou. Když se na úpatí 
hory objevila úzká jeskyně, v  jejímž ústí se zatřepotalo chabé 
světlo, zastavila jsem se.

Ozvalo se prásknutí biče.
Opustila mě všechna slova, všechny myšlenky a pocity. Další 

prásknutí bičem a další.
Přehodila jsem si luk přes rameno a vytáhla jsem druhý ja-

sanový šíp. Rychle jsem dvojici šípů svázala k sobě, takže se na 
obou koncích leskl hrot, a stejnou věc jsem provedla s dalšími 
dvěma. Když jsem byla hotová, podívala jsem se na dvě spěš-
ně vyrobené dýky v rukou, a když bič zapráskal znovu, přenesla 
jsem se do jeskyně.

Vybrali si skrýš s úzkým vstupem, za nímž se rozevíral širo-
ký, stáčející se tunel, a rozbili tábor za ohybem chodby, aby je 
nikdo neodhalil.
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Průzkumníci vpředu – dva muži z  rodu vznešených víl ve 
zbroji bez jakýchkoli znaků, které bych poznávala – si ničeho 
nevšimli, když jsem proklouzla kolem.

Dva další průzkumníci drželi hlídku hned před ústím jesky-
ně a pozorovali dvojici mužů před sebou. Přenesla jsem se blíž 
a zmizela jsem, než mě stihli zahlédnout. Připlížila jsem se za 
ohyb tunelu. Čas mi utíkal mezi prsty a ohýbal se. Oči zvyklé 
na noční vidění mě v tom světle pálily, proto jsem je proměnila 
a mezi mžiknutími jsem se přenesla mezi dalšími strážemi.

Když jsem v jeskyni uviděla zbylé čtyři útočníky, spatřila jsem 
nevelký oheň, který tu zapálili, a zjistila jsem, co Rhysovi udě-
lali… zatlačila jsem na pouto mezi námi a málem jsem se roz-
vzlykala, když jsem ucítila tu nezdolnou zeď. Za ní však nic ne-
bylo. Jen ticho.

Pomocí jakýchsi podivných řetězů z modrého kamene mu roz-
táhli paže a zavěsili ho mezi stěny jeskyně. Jeho tělo tam bezvlád-
ně viselo a jeho záda byla zničenou změtí masa. A jeho křídla…

Nechali mu v nich zabodnuté šípy. Sedm.
Byl ke mně otočený zády a já poznala, že je naživu jen podle 

toho, jak mu stékala krev po kůži.
Víc jsem vidět nepotřebovala. Vzplála jsem vztekem.
Přenesla jsem se ke dvěma strážcům s biči v ruce.
Ostatní vykřikli, když jsem jim jasanovými šípy krutě přeje-

la hluboko po hrdlech, jako jsem to udělala už tolikrát při lovu. 
Jeden, druhý – v tu ránu padli k zemi s biči v bezvládných ru-
kou. Než stihli strážci zaútočit, znovu jsem se přenesla k nej-
bližším z nich.

Vystříkla krev.
Přenesení, útok; přenesení, útok.
Ta křídla – ta krásná, mocná křídla.
To už se přihnali i strážci od ústí jeskyně.
Zemřeli jako poslední.
Krev na mých rukou mi připadala jiná než ta, která mě zbro-

tila pod Horou. Tohle krveprolití jsem si vychutnala. Krev za 
krev. Jejich krev za každou prolitou kapku Rhysovy krve.
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Když dozněly jejich poslední výkřiky, v jeskyni se rozhosti-
lo ticho a já se přenesla před Rhyse. Zastrčila jsem si zkrvavené 
jasanové dýky za opasek a uchopila jsem ho za tvář. Byl bledý, 
příliš bledý.

Jeho oči se ale mírně pootevřely a zasténal.
Beze slova jsem se vrhla k řetězům, které ho poutaly, a sna-

žila jsem se nevšímat si krvavých otisků rukou, které jsem mu 
zanechala na kůži. Ty řetězy byly jako led, horší než led. Měla 
jsem z nich špatný pocit. Vzepřela jsem se bolesti a podivnému 
pocitu, který ve mně vyvolávaly, i malátnosti, která mi tížila pá-
teř, a uvolnila jsem pouto.

Rhys narazil koleny o kameny tak prudce, že jsem sebou zdě-
šeně trhla, spěchala jsem však k  jeho druhé ruce, kterou měl 
stále vytaženou vzhůru. Krev mu stékala po zádech i po hrudi 
a hromadila se v prohlubních mezi svaly.

„Rhysi,“ zašeptala jsem. Sama jsem div nepadla na kole-
na, když jsem ucítila záchvěv vědomí za jeho duchovním ští-
tem, jako by z něj bolestí a vyčerpáním zbyl pouhý plamínek. 
Jeho křídla provrtaná šípy zůstávala roztažená, tak bolesti-
vě napnutá, až mě z toho mrazilo. „Rhysi, musíme se přenést 
domů.“

Znovu otevřel oči a vyhrkl. „Nemůžeme.“
Ať potřeli šípy jakýmkoli jedem, jeho magie, jeho síla…
Jenže tady zůstat nemohl, ne když se poblíž zdržovala ta 

druhá skupina. Proto jsem mu řekla: „Vydrž.“ Uchopila jsem 
ho za ruku a vrhla jsem se s ním do noci a kouře.

Přenesení bylo neskutečně obtížné, jako by mě stahova-
la zpět celá jeho tíha a všechna jeho moc. Připadalo mi, že 
se brodím blátem, ale soustředila jsem se na les a na mechem 
porostlou jeskyni, kterou jsem během dneška viděla ukrytou 
po straně říčního břehu, když jsem zaháněla žízeň. Nahléd-
la jsem do ní a nespatřila jsem v ní nic kromě listí. Bylo tam 
sice trochu vlhko, ale aspoň tam budeme v bezpečí. Bylo to 
lepší než zůstat pod širým nebem. Jinou možnost jsme bez-
tak neměli.
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Každá míle mě stála značné úsilí. Já však nepouštěla Rhyso-
vu ruku ze strachu, že když ho nechám spadnout, nechám ho 
někde, kde bych ho už možná nikdy nenašla.

Nakonec jsme dorazili na místo, přímo do jeskyně a Rhys 
zaskučel bolestí, když jsme dopadli na mokrou, studenou ka-
mennou podlahu.

„Rhysi,“ naléhala jsem na něj, když jsem klopýtala tmou, ne-
proniknutelnou tmou, ve které žily bytosti, kvůli kterým jsem se 
neodvážila rozdělat oheň.

Byl strašně studený a nepřestával krvácet.
Přiměla jsem se znovu proměnit oči a při pohledu na jeho 

zranění se mi sevřelo hrdlo. Z ran na zádech stále prosakovala 
krev, ale jeho křídla… „Budu ty šípy muset vytáhnout.“

Znovu zasténal. Opíral se rukama o zem, a když jsem vi-
děla, že ani nedokáže prohodit poťouchlou poznámku nebo se 
pousmát.

Přešla jsem k jeho křídlu. „Bude to bolet.“ Se zatnutými zuby 
jsem zkoumala, jak šípy protínaly tu krásnou blánu. Budu je 
muset zlomit vpůli a oba konce vytáhnout.

Ne, nemůžu je lámat. Budu je muset rozříznout – pomalu, 
opatrně a hladce, aby ho úlomky a drsné části neporanily ještě 
víc. Kdo ví, co by mohla tříska z jasanu způsobit, kdyby v bláně 
zůstala zabodnutá?

„Udělej to,“ vydechl ochraptěle.
V křídlech mu vězelo celkem sedm šípů: tři v tomhle křídle 

a čtyři v druhém. Z nějakého důvodu mu vytáhli šípy z nohou 
a rány už se stihly zpola zacelit.

Krev skápla na podlahu.
Vytáhla jsem nůž, který jsem měla připevněný ke stehnu, 

prozkoumala jsem místo, kde se šíp zanořil, a zlehka jsem se-
vřela dřík. Rhys sykl a já se zarazila.

„Udělej to,“ zopakoval. Klouby prstů mu zbělely, jak ruce 
opřené o zem zatnul v pěst.

Přiložila jsem zoubkovaný okraj ostří k šípu a začala jsem 
ho co nejopatrněji přeřezávat. Krví zbrocené svaly na Rhyso-
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vých  zádech se pohnuly a napjaly a on začal prudce, nepravidel-
ně dýchat. Příliš pomalu, postupovala jsem příliš pomalu.

Jenomže kdybych řezala rychleji, mohla bych mu ještě víc 
ublížit. Mohla bych poškodit citlivé křídlo.

„Věděl jsi,“ spustila jsem, abych přehlušila zvuk nože, „že mi 
jednou v létě, když mi bylo sedmnáct, Elain koupila barvy? Měli 
jsme trochu peněz, abychom si nakoupili něco navíc, a ona mně 
a Nestě koupila dárky. Neměla dost na to, aby pořídila celou 
sadu, ale koupila mi červenou, modrou a žlutou. Vypotřebovala 
jsem je do poslední kapky, snažila jsem se z nich dostat co nejvíc 
a vyzdobila jsem naši chalupu malými obrázky.“

Ztěžka vydechl a já konečně dřík přepůlila. Aniž bych ho va-
rovala, co přijde, hladce jsem šíp vytáhla.

Rhys zaklel, tělo mu ztuhlo v křeči, z rány se mu vyvalila krev 
a pak se zastavila.

Ulehčeně jsem vydechla a pustila jsem se do dalšího šípu.
„Vyzdobila jsem stůl, skříně, dveře… V pokoji jsme měli sta-

rý černý prádelník, ve kterém jsme každá měla jednu zásuv-
ku. Stejně jsme neměly moc oblečení, co bychom do něj daly.“ 
S druhým šípem jsem si poradila rychleji a Rhys napjal svaly, 
když jsem ho vytahovala. Z rány vytekla krev, pak se však zača-
la srážet. Na řadu přišel třetí šíp. „Namalovala jsem pro Elain 
na její zásuvku květiny,“ vyprávěla jsem a přitom jsem nepřestá-
vala řezat. „Malé růže, begónie a kosatce. A pro Nestu…“ Šíp 
s cvaknutím dopadl na zem a já vytrhla konec.

Dívala jsem se, jak se krev vyřinula ven a zastavila se. Dívala 
jsem se, jak Rhys pomalu pokládá křídlo na zem a celý se při-
tom třese.

„Nesta,“ pokračovala jsem, když jsem se pustila do druhého 
křídla. „Pro ni jsem namalovala plameny. Vždycky byla vzteklá 
a jenom planula. Mám pocit, že by se rychle spřátelila s Am-
ren. Myslím, že by se jí navzdory všemu ve Velarisu líbilo. 
A řekla bych, že Elain by si ho taky zamilovala. I když by se 
nejspíš držela v blízkosti Azriela, jen aby měla trochu klidu 
a pokoje.“
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Při tom pomyšlení jsem se usmála. Slušelo by jim to spolu. 
Kdyby Azriel přestal tajně milovat Mor. O tom jsem ovšem po-
chybovala. Azriel ji nejspíš bude milovat, dokud z něj nezbude 
jen temný stín mezi hvězdami.

Vytáhla jsem čtvrtý šíp a sáhla jsem po pátém.
Rhysův hlas zněl drsně, když se s pohledem upřeným na zem 

zeptal: „Co jsi namalovala pro sebe?“
Zbavila jsem ho pátého šípu, přesunula se k šestému a po 

chvíli jsem odpověděla: „Namalovala jsem noční oblohu.“
Rhys zůstal nehybně klečet a  já mluvila dál: „Namalovala 

jsem hvězdy, měsíc, oblaka a nekonečnou tmavou oblohu.“ Šes-
tý šíp byl venku a já pokračovala v přeřezávání sedmého. „Ne-
tušila jsem proč,“ dodala jsem. „V noci jsem vycházela ven jen 
málo kdy. Většinou jsem byla po lovu tak unavená, že jsem je-
nom chtěla jít spát. Ale někdy si říkám…“ Vytáhla jsem po-
slední šíp. „Říkám si, jestli nějaká část mé duše nevěděla, co mě 
čeká. To, že nikdy nebudu s něhou pečovat o všechno možné, 
ani se nestanu někým, kdo plane jako oheň, ale že budu tichá 
a trpělivá jako noc a budu mít tolik stránek jako ona. Že budu 
krásná pro ty, kteří budou vědět, kde můj půvab najít, a pokud 
ho nebudou chtít hledat a jen se ho budou bát, tak mi na nich 
nemusí nijak zvlášť záležet. Říkám si, jestli jsem i v zoufalství 
a beznaději byla opravdu sama. Říkám si, jestli jsem nehledala 
tohle místo a vás všechny.“

Rána přestala krvácet a Rhys sklonil k zemi i druhé kříd-
lo. Zbičovaná záda se mu zvolna začínala hojit. Obešla jsem ho 
a klekla jsem si před něj, zatímco se skláněl nad zemí s rukama 
zapřenýma o kameny.

Zvedl hlavu. Oči měl plné bolesti a ze rtů se mu vytratila 
barva. „Zachránila jsi mě,“ zachraptěl.

„Kdo to byl, mi můžeš vysvětlit později.“
„Číhali na nás v záloze,“ odpověděl Rhys bez ohledu na mé 

ujištění a pozorně si prohlížel můj obličej, jestli nejsem zraně-
ná. „Hybernští vojáci s prastarými řetězy, které jim dal sám král, 
aby zrušily mou moc. Museli nás najít podle magie, kterou jsem 
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včera použil. Je mi to líto.“ Slova se z něj jen řinula. Odhrnu-
la jsem mu tmavé vlasy dozadu. Proto jsem nedokázala použít 
naše pouto a v duchu k němu hovořit.

„Odpočiň si,“ řekla jsem a chtěla jsem vytáhnout ze  svého 
vaku pokrývku. Bude mu muset postačit. Než jsem se stihla 
zvednout, uchopil mě za zápěstí. Víčka měl ztěžklá. Příliš rych-
le ztrácel vědomí. Příliš rychle a neodvratně.

„Také jsem tě hledal,“ zamumlal.
A omdlel.
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Spala jsem vedle něj, abych se s ním podělila o co nejvíc tepla, 
a po celou noc jsem sledovala vchod do jeskyně. Lesní zvířata 
neustále obcházela kolem a jejich vrčení a sykot pominuly až se 
šedým světlem, které se kolem rozlilo před úsvitem.

Mdlé sluneční světlo zalilo stěny jeskyně a Rhys stále ne-
věděl o světě. Jeho kůže byla lepkavá potem a já mu prohlédla 
rány a zjistila jsem, že se sotva stihly zacelit a uniká z nich lesk-
lá olejnatá tekutina.

Když jsem mu položila dlaň na čelo, zaklela jsem. Byl v jed-
nom ohni.

Šípy byly natřené jedem, který zůstával v jeho těle.
Illyrijský tábor byl moc daleko a s pomocí své síly, oslabené 

po včerejší noci, bych nás daleko nedonesla.
Pokud mu ovšem nasadili ty strašné řetězy, aby ho zbavili 

moci, a sestřelili ho šípy z jasanu, potom ten jed…
Uplynula hodina a Rhysův stav se nezlepšoval. Ne, jeho na-

zlátlá pokožka byla bledá a bledla ještě víc. Dýchal jen povrch-
ně. „Rhysi,“ oslovila jsem ho tiše.

Nepohnul se. Zkusila jsem s ním zatřást. Kdyby mi řekl, co 
to bylo za jed, třeba bych dokázala najít něco, co by mu pomoh-
lo. Jenže on se neprobral.

Kolem poledne mě panika sevřela do ocelových spárů.
Nevěděla jsem nic o jedech a protijedech a tady venku, da-

leko od všech… Dokázal by nás Cassian včas najít? Zvládla by 
se sem Mor přenést? Neustále jsem se Rhyse snažila probudit.
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Jed ho uvrhl do hlubokého spánku. Nechtěla jsem riskovat 
a čekat, až nám někdo přijde na pomoc.

Nechtěla jsem riskovat jeho život.
Proto jsem ho zabalila do co nejvíce vrstev a pak jsem si vza-

la svůj plášť, políbila Rhyse na čelo a odešla jsem.
Byli jsme jen několik yardů od místa, kde jsem v noci proná-

sledovala útočníky, a když jsem vylezla z jeskyně, snažila jsem se 
nedívat na stopy zvířat, která obcházela kolem, přímo nad námi. 
Jejich šlépěje byly obrovské a děsivé.

To, co jsem chtěla lovit já, však mělo být ještě hrozivější.
Byli jsme poblíž řeky, a tak jsem nedaleko ní nastražila past. 

Když jsem ji chystala, nedovolila jsem svým rukám, aby se třásly.
Do středu jsem položila hezký, zánovní, bohatě zdobený 

plášť a potom mi nezbývalo než čekat.
Hodinu. Dvě.
Už jsem se chtěla doprošovat o pomoc Kotlíku a Matky, když 

se v lese znenadání rozhostilo povědomé plíživé ticho.
Jeho ozvuk se nesl ke mně. Ptáci přestali štěbetat a vítr pře-

stal šelestit větvemi borovic.
Pak se ozvalo zapraštění, které se rozeznělo po lese, následo-

vané jekotem, při němž mi zalehly uši. Napjala jsem luk a vydala 
jsem se za Surielem.

Byl stejně hrůzný, jak jsem si pamatovala:
Rozedraný háv jen stěží zakrýval tělo, které jako by nebylo 

pokryté kůží, ale pevnými, odranými kostmi. Z úst bez rtů mu 
čněly přerostlé zuby a jeho prsty – dlouhé a vyhublé – o sebe 
cvakaly, když potěžkával pěkný plášť, který jsem položila do-
prostřed pasti, jako by tam látku přivál vítr.

„Feyre, Ničitelka kleteb,“ ucedil, když se ke mně otočil, hla-
sem, který byl současně jediný a složený z mnoha dalších hlasů.

Sklonila jsem luk. „Potřebuju tvou pomoc.“
Čas, docházel mi čas. Cítila jsem to. To naléhání, které mě 

skrz pouto s Rhysem nutilo spěchat.
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„Jaké pozoruhodné změny tě za jediný rok potkaly – tebe 
i celý svět,“ prohodil Suriel.

Rok. Ano, od toho, co jsem se poprvé dostala za zeď, uběhlo 
už něco přes rok.

„Mám nějaké otázky,“ řekla jsem.
Usmál se a já přitom viděla všechny jeho skvrnité, nepřiro-

zeně dlouhé zuby. „Máš dvě otázky.“
Byla to odpověď a současně rozkaz.
Nemarnila jsem čas. Ne když šlo o Rhyse. Ne když les mohl 

být plný nepřátel, kteří po nás pátrali.
„Jakým jedem potřeli ty šípy?“
„Krvemorem,“ odpověděl Suriel.
Ten jsem neznala. Nikdy jsem o něm neslyšela.
„Kde najdu lék?“
Suriel zacvakal prsty o sebe, jako by se odpověď nacházela 

uvnitř toho zvuku. „V lese.“
Zasyčela jsem a nakrabatila jsem čelo. „Prosím, prosím tě, 

teď není čas na hádanky. Čím ho vyléčím?“
Suriel naklonil hlavu na stranu a kost se zaleskla na slun-

ci. „Svou krví. Dej mu svou krev, Ničitelko kleteb. Oplývá léči-
telským darem vladaře Jitřního dvora. Uchrání ho před zlobou 
krve moru.“

„To je všechno?“ naléhala jsem na něj. „Kolik krve potřebuje?“
„Jen pár doušků.“ Po tváři mi přejel malátný, suchý vítr, tolik 

odlišný od chladných cárů mlhy, které se obvykle vznášely ko-
lem. „Už jsem ti jednou pomohl. A teď jsem ti pomohl znovu. 
Takže mě osvobodíš, než mi dojde trpělivost, Ničitelko kleteb.“

Jakási prastará lidská část mé duše, kterou jsem si dosud 
podržela, se zachvěla, když jsem pohlédla na past, kterou měl 
omotanou kolem nohou tak, že ho držela přivázaného k zemi. 
Možná, že se tentokrát Suriel nechal polapit a věděl, jak se do-
stat na svobodu. Naučil se to ve chvíli, kdy jsem ho zachránila 
před nágy.

Byla to zkouška cti. A  laskavost. Na oplátku za šíp, který 
jsem loni vystřelila, abych ho ušetřila.
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Přesto jsem založila šíp a zneklidněla jsem při pohledu na lesk 
jedu, kterým byl pokrytý. „Děkuju ti za pomoc,“ pověděla jsem 
mu a chystala jsem se dát na útěk pro případ, že by se na mě vrhl.

Surielovy poskvrněné zuby zacvakaly. „Jestli chceš uspíšit 
uzdravování svého druha, použij vedle krve také výhonky růžo-
vě kvetoucí trávy u řeky. Přiměj ho, aby je rozžvýkal.“

Vystřelila jsem šíp na past, ještě než stihl domluvit.
Past se vmžiku uvolnila a to slovo se mi zaťalo do srdce.
Druh.
„Co jsi to řekl?“
Suriel se zvedl v plné výšce, a ačkoli stál na protější straně 

palouku, jako by se nade mnou tyčil. Neuvědomila jsem si, že 
přes svou kostnatost je svalnatý. A mocný.

„Pokud si přeješ…“ Suriel se zarazil a široce se usmál, při-
čemž předvedl skoro všechny hnědé zuby, napěchované vedle 
sebe. „Takže jsi to nevěděla.“

„Co?“ ucedila jsem.
„Vladař Nočního dvora je tvůj druh.“
Nebyla jsem si jistá, jestli vůbec dýchám.
„Zajímavé,“ pronesl Suriel.
Druh.
Druh.
Druh.
Rhysand byl můj druh.
Ne milenec nebo manžel, ale víc než to. Naše pouto bylo tak 

hluboké a  trvalé, že přesahovalo všechno ostatní jako vzácný 
svazek, který se těšil nesmírné úctě.

Nebyla jsem Tamlinovou družkou.
Ale Rhysandovou.
Žárlil jsem a byl jsem naštvaný…
Jsi moje.
„Ví to?“ Ta slova mi vyklouzla z jazyka tichá a pokroucená.
Suriel sevřel svůj nový plášť v prstech připomínajících kos-

ti. „Ano.“
„Dlouho?“
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„Ano. Od toho…“
„Ne. Může mi to říct sám. Chci to slyšet od něj.“
Suriel znovu naklonil hlavu. „Ty prožíváš příliš mnoho věcí, 

příliš rychle. Nedokážu je přečíst.“
„Jak by mohl být mým druhem?“ Druhové si byli rovní, ales-

poň v některých ohledech.
„Je nejmocnějším vladařem, který kdy chodil po této zemi, 

a ty jsi… něco nového. Vytvořilo tě všech sedm vladařů. Nepo-
dobáš se ničemu na světě. Copak si v tomto ohledu nejste po-
dobní? Nejste srovnatelní?“

Můj druh. A on to věděl už hodnou dobu.
Zadívala jsem se k řece, jako bych dohlédla až k jeskyni, kde 

Rhysand spal.
Když jsem se obrátila zpět k Surielovi, už tam nebyl.

Našla jsem růžově kvetoucí trávu, vytrhla ji ze země a spěchala 
jsem nazpátek k jeskyni.

Rhys byl naštěstí napolo při smyslech. Vrstvy pokrývek, kte-
ré jsem přes něj přehodila, teď ležely rozházené po dece, a když 
jsem vešla do jeskyně, usmál se na mě.

Hodila jsem po něm trávu a přitom jsem mu holou hruď za-
sypala hlínou. „Tohle rozkousej.“

Rozespale na mě zamrkal.
Můj druh.
Poslechl mě, i když se na rostlinu mračil, než z ní utrhl pár 

listů a začal je žvýkat. S úšklebkem je spolkl. Strhla jsem ze sebe 
kazajku, vyhrnula si rukáv a vykročila jsem k němu. Věděl to 
a tajil to přede mnou.

Věděli to i ostatní? Nebo to uhodli?
Slíbil, že mi nebude lhát a že mi nebude nic tajit.
A tahle nejdůležitější věc v mém nesmrtelném životě…
Přejela jsem si dýkou po předloktí a padla jsem před ním na 

kolena. Byla to dlouhá a hluboká rána, já však necítila bolest. 
„Napij se. Dělej.“
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Rhys znovu zamrkal a zvedl obočí, ale já mu nedala mož-
nost cokoli namítat. Rázně jsem mu položila ruku do týlu, zved-
la jsem předloktí k jeho ústům a přiměla jsem ho, aby přitlačil 
rty k mé kůži.

Když se má krev dotkla jeho úst, zarazil se. Pak široce roze-
vřel rty a jeho jazyk mi přejel po ruce, když sál mou krev. Jeden 
doušek. Druhý. Třetí.

Rychle jsem paži odtáhla. Rána už se začínala scelovat a já 
přes ni stáhla rukáv.

„Na nic se mě nebudeš ptát,“ přikázala jsem mu a Rhys ke 
mně zvedl hlavu. Jeho tvář byla poznamenaná vyčerpáním a bo-
lestí a na rtech se mu leskla má krev. Trochu jsem se nenáviděla 
za svá slova a za to, že jsem se k němu takhle chovala, když byl 
zraněný, jenže mně to bylo jedno. „Budeš jen odpovídat na mé 
otázky. Nic víc.“

V očích se mi objevil ostražitý výraz, potom ale přikývl, vlo-
žil si do úst dalších pár lístků a rozkousal je.

Vztekle jsem si ho měřila, toho válečníka, polovičního Illy-
rijce, který byl mým druhem a spřízněnou duší.

„Jak dlouho už víš, že jsem tvou družkou?“
Rhys ztuhl a spolu s ním jako by se zastavil celý svět.
Polkl a pak hlesl: „Feyre.“
„Jak dlouho už víš, že jsem tvou družkou?“
„Ty… ty jsi polapila Suriela?“
Bylo mi dokonale ukradené, jak na to dokázal přijít.
„Řekla jsem, že se na nic nebudeš ptát.“
Měla jsem pocit, že se mu ve tváři mihl výraz paniky. Znovu 

kousl do lístků, jako by mu okamžitě pomáhaly. Jako by věděl, 
že chce sebrat všechnu sílu, aby tomu mohl čelit. Aby mohl čelit 
mně. Do tváří se mu už stihla vrátit barva, možná díky léčivým 
účinkům mé krve.

„To podezření jsem měl dlouho,“ vysvětlil mi Rhys a znovu 
polkl. „S jistotou jsem si to uvědomil, když tě Amarantha vraž-
dila. A když jsme stáli na balkoně v kraji pod Horou po tom, 
co jsi nás osvobodila, a  já cítil, jak mezi námi vzniklo pouto. 
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 Myslím, že když jsi byla stvořena… naše pouto tím víc vyniklo 
a já ho dokázal lépe vycítit. Tehdy jsem se na tebe podíval a síla 
toho všeho mě zasáhla jako blesk.“

Tehdy vytřeštil oči, klopýtl vzad, jako by ho něco šokovalo 
nebo vyděsilo, a vzápětí zmizel.

To bylo před víc než půl rokem.
Krev mi tepala v uších. „Kdy ses mi to chystal říct?“
„Feyre.“
„Kdy ses mi to chystal říct?“
„Nevím. Chtěl jsem to udělat včera. Nebo jakmile by sis 

všimla, že mezi námi nejde o pouhou dohodu. Doufal jsem, že 
si to uvědomíš, když jsme spolu byli v posteli.“

„Vědí o tom ostatní?“
„Amren a Mor ano. Azriel a Cassian to tuší.“
Tváře mi hořely. Oni to věděli! „Proč jsi mi to neřekl?“
„Byla jsi zamilovaná do jiného. Měla sis ho vzít. A pak jsi 

musela snášet tolik věcí, že mi nepřipadalo správné ti to pro-
zradit.“

„Zasloužila jsem si to vědět.“
„Předchozí noc jsi mi řekla, že se chceš rozptýlit a pobavit. 

Nestála jsi o druha a už vůbec ne o někoho jako já – kdo má 
dost problémů sám se sebou.“ Takže ho pronásledovala slova, 
která jsem mu vmetla do tváře po návštěvě Dvora nočních můr.

„Dal jsi mi slib. Slíbil jsi, že přede mnou nebudeš nic tajit 
a nebudeš se mnou hrát žádné hry. Slíbil jsi to.“

Něco v mé hrudi se tříštilo. Jakási část mého já, o níž jsem si 
myslela, že je dávno mrtvá.

„Já vím, že ano,“ ujistil mě Rhys a jeho tvář působila o něco 
zdravěji. „Myslíš, že jsem ti to nechtěl povědět? Myslíš, že se mi 
líbilo slyšet, že mě chceš pouze pro zábavu a uspokojení? My-
slíš, že jsem z toho nešílel natolik, že mě ti parchanti dokázali 
sestřelit, protože jsem měl plnou hlavu otázek, jestli ti to mám 
prostě říct, nebo počkat? Nebo se třeba spokojit s drobky, které 
bys mi házela, a být za ně vděčný? Nebo zda tě nemám nechat 
odejít, aby ses nemusela do konce života mít na pozoru před 
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nájemnými vrahy a vladaři, kteří po tobě půjdou jen proto, že 
jsi se mnou?“

„Já to nechci poslouchat. Nechci poslouchat tvoje vysvět-
lování, že ses domníval, že víš všechno nejlíp a že bych to ne-
zvládla…“

„Nic takového jsem ne…“
„Nechci poslouchat, jak mi říkáš, že ses mě rozhodl držet 

v nevědomosti, když to věděli tvoji přátelé. Když jste za mě 
všichni rozhodovali, co je pro mě dobré…“

„Feyre…“
„Odnes mě do illyrijského tábora. Okamžitě.“
Zhluboka se chrčivě nadechoval. „Prosím.“
Jenže já se k němu přihnala a popadla ho za ruku. „Okamži

tě mě odnes zpátky.“
Viděla jsem bolest a žal v jeho očích. Viděla jsem je a nedba-

la jsem na ně. Ne když se ta věc v mé hrudi svíjela a praskala. 
Ne když mě srdce – mé srdce – zoufale bolelo, tak krutě, až jsem 
pochopila, že se během posledních pár měsíců nějak dokázalo 
uzdravit. Že ho uzdravil on.

A teď mě bolelo.
Rhys to všechno a ještě víc vyčetl z mé tváře a já v jeho vi-

děla jen čirou agónii, když posbíral všechny síly a s bolestným 
zasténáním nás přenesl do illyrijského tábora.
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Dopadli jsme do zmrzlého bláta přímo před kamenným domkem.
Myslela jsem si, že nás chce přenést dovnitř, ovšem síly ho 

zradily. Přes dvůr jsem u okna zahlédla Cassiana a Mor, kteří 
právě snídali. Zděšeně se na nás podívali a vmžiku se hnali ke 
dveřím.

„Feyre,“ zaúpěl Rhys a holé paže mu div nepodjely, když se 
pokusil vstát.

Nechala jsem ho ležet v bahně a utíkala jsem k domu.
Dveře se rozlétly a Cassian s Mor už se řítili k nám a přitom 

si nás prohlíželi od hlavy po paty. Když Cassian zjistil, že jsem 
celá, uháněl k Rhysovi, který se pokoušel vstát a holou kůži měl 
obalenou blátem, ovšem Mor si všimla mého výrazu.

Došla jsem k ní, chladná a prázdná. „Chci, abys mě odvedla 
někam daleko,“ řekla jsem. „A hned.“ Potřebovala jsem se od-
sud dostat. Potřebovala jsem přemýšlet, dopřát si trochu pro-
storu, ticha a klidu.

Mor zatěkala pohledem mezi námi a kousla se do rtu.
„Prosím,“ naléhala jsem a hlas se mi při tom slově zlomil.
Rhys za mnou opět zaúpěl mé jméno.
Mor se mi znovu zadívala do očí a uchopila mě za ruku.
Zmizely jsme ve větru a noci.
Potom mě oslnil nečekaný jas a  já hltala pohledem okolí. 

Obklopovaly nás hory a čerstvý sníh, který se leskl v poledním 
světle a byl neskutečně čistý oproti špíně, kterou jsem byla po-
krytá.
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Stály jsme vysoko na vrcholcích a zhruba sto yardů od nás 
jsem spatřila dřevěnou chalupu schovanou mezi dvěma horský-
mi štíty, které ji chránily před větrem. V domě byla tma, a kam 
až jsem dohlédla, nic kolem něj nebylo.

„Ten dům chrání kouzla, takže se do něj nikdo nemůže pře-
nést. Dál než sem se bez svolení naší rodiny nikdo nedostane.“ 
Mor se vydala vpřed a sníh jí křupal pod nohama. Nefoukalo 
a den byl teplý, což mi připomnělo, že do světa už přišlo jaro, 
i když bych se vsadila, že tu bude pořádně mrznout, jakmile za-
padne slunce. Kráčela jsem za ní a najednou mě cosi zamraven-
čilo na kůži. „Takže můžeš vejít,“ prohlásila Mor.

„Protože jsem jeho družka?“
Mor se brodila dál po kolena vysokým sněhem. „Uhodla jsi 

to, nebo ti to prozradil?“
„Řekl mi to Suriel. Potom, co jsem ho ulovila, abych z něj 

dostala, jak mám Rhyse uzdravit.“
Mor zaklela. „Je… je v pořádku?“
„Přežije to,“ odpověděla jsem. Už se na nic neptala a já se 

necítila dost sdílná na to, abych se jí svěřila s čímkoli dalším. 
Když jsme dorazily ke dveřím chalupy, Mor je mávnutím ruky 
odemkla.

Hlavní místnost obložená dřevem sestávala z kuchyně po 
pravé straně a obývacího pokoje s koženou pohovkou pokrytou 
kožešinami po levé. Úzká chodba vedla dozadu ke dvěma lož-
nicím a společné koupelně. Nic víc tam nebylo.

„Když jsme byli mladší, posílali nás sem ‚rozjímat‘,“ sdělila 
mi Mor. „Rhys mi sem potají nosil knížky a alkohol.“

Při zvuku jeho jména jsem sebou trhla. „Je to dokonalé,“ od-
pověděla jsem sevřeným hlasem. Mor mávla rukou a v krbu se 
rozhořel oheň a místnost zaplavilo teplo. Na lince v kuchyni se 
objevilo jídlo a  v potrubí cosi zavrzalo. „Nebudeš potřebovat 
dřevo na otop,“ sdělila mi. „Bude hořet, dokud neodejdeš.“ Po-
vytáhla obočí, jako by se ptala, kdy to bude.

Odvrátila jsem se. „Prosím, neříkej mu, kde jsem.“
„Bude se tě snažit najít.“



„Vyřiď mu, že nechci, aby mě našel. Aspoň nějaký čas.“
Mor se kousla do rtu. „Nic mi do toho není…“
„Tak nic neříkej.“
Ona si to ale nedala rozmluvit. „Chtěl ti to povědět a mučilo 

ho, že nemůže. Jenže… Nikdy jsem ho neviděla tak šťastného, 
jako když je s tebou. A pochybuji, že to má cokoli společného 
s tím, že je tvůj druh.“

„Mně je to jedno.“
Mor se odmlčela a  já cítila, jak se jí na jazyk derou slova, 

která mi chtěla říct, a tak jsem ji předběhla. „Děkuju,“ pronesla 
jsem ve zdvořilém rozloučení.

Mor sklopila hlavu. „Za tři dny se na tebe přijdu podívat. 
V ložnicích je oblečení a budeš tu mít veškerou horkou vodu, co 
budeš potřebovat. Dům je očarovaný tak, aby se o tebe postaral. 
Stačí si něco přát nebo o to požádat a tvá prosba bude splněna.“

Netoužila jsem po ničem než po samotě a tichu, ovšem… 
horká lázeň by mohla být slibným začátkem.

Než jsem stihla říct cokoli dalšího, Mor vyšla z chalupy.
Zůstala jsem stát ve ztichlé místnosti a hleděla jsem do ztra-

cena. Byla jsem sama a v okruhu několika mil nebylo živé duše.
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V podlaze horské chalupy byla zabudovaná hluboká vana, dost 
velká na to, aby se do ní vešla i křídla Illyrijců. Naplnila jsem ji 
skoro vařící vodou a bylo mi jedno, jak magie v domě fungu-
je, hlavně že funguje. Vklouzla jsem do ní a přitom jsem sykala 
a cukala nohama i rukama.

Po třech dnech bez koupele bych se v té teplé, čisté vodě nej-
raději dala do pláče.

Bez ohledu na to, že jsem bez ní kdysi musela vydržet celé 
týdny, když nanosit horkou vodu bylo v chalupě naší rodiny tak 
obtížné, že to nestálo za tu námahu. Navíc jsme neměli ani vanu 
a k tomu, abychom se umyli, bychom potřebovali vědra a věd-
ra vody.

Umyla jsem se tmavým mýdlem, které vonělo po kouři a bo-
rovicích, a když jsem byla hotová, zůstala jsem tam sedět a sle-
dovala jsem, jak mezi pár svíčkami stoupá pára.

Druh.
To slovo mě vyhnalo z vody dřív, než bych chtěla, a proná-

sledovalo mě, když jsem na sebe navlékala oblečení, které jsem 
našla v zásuvce v ložnici: tmavé přiléhavé kalhoty, velký, kré-
mově bílý svetr, který mi sahal do půli stehen, a tlusté ponožky. 
Zakručelo mi v břiše a já si uvědomila, že jsem od včerejška nic 
nejedla, protože…

Protože byl těžce zraněný a já přišla o rozum – úplně jsem 
zešílela –, když mi ho vzali a sestřelili ho z oblohy jako dravé-
ho ptáka.
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Jednala jsem instinktivně, v touze ho ochránit, která vychá-
zela z hlubin mé duše…

Z hlubin mé duše…
Na dřevěné lince jsem našla nádobu s polévkou, kterou sem 

musela přinést Mor, a našla jsem litinový hrnec, abych si ji ohřá-
la. Poblíž plotny ležel čerstvý křupavý chléb a  já ho polovinu 
snědla, zatímco jsem čekala, až se polévka ohřeje.

Tušil to, ještě než jsem nás vůbec zachránila z Amaranthi-
na područí.

Překazil můj svatební den, aby mě ochránil před strašnou 
chybou, nebo jednal ve vlastním zájmu? Protože jsem byla jeho 
družka a on se nedokázal smířit s tím, že by mě k sobě připou-
tal jiný muž?

V tichosti jsem jedla večeři a jediným mým společníkem byl 
tiše praskající oheň.

Přes záplavu myšlenek jsem však zachytila i záchvěv úlevy.
Můj vztah s Tamlinem byl od počátku odsouzený k nezda-

ru. Opustila jsem ho, jen abych našla svého druha. Abych ode-
šla za svým druhem.

Kdybych hledala způsob, jak nás ušetřit ostudy a ochránit 
nás před pomluvami, už jen to – to, že jsem našla svého skuteč-
ného druha – by bylo řešením.

Nebyla jsem ulhaná, proradná mrcha, ani zdaleka. I když 
Rhys… Rhys věděl, že jsem jeho družka.

A já zatím sdílela lože s Tamlinem. Měsíce a měsíce. Věděl, 
že s Tamlinem spím, ale nedal mi to nijak najevo. Nebo mu na 
tom možná nezáleželo.

Třeba o to pouto nestál a doufal, že pomine.
Nic jsem Rhysovi nedlužila a neměla jsem se mu za co 

omlouvat.
Jenomže věděl, že na to nezareaguju dobře. Že mě víc zraní, 

než mi pomůže.
A co kdybych to věděla?
Co kdybych věděla, že Rhys je můj druh, když jsem byla za-

milovaná do Tamlina? Nijak to neomlouvalo, že mi to nepro-
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zradil. Neomlouvalo to uplynulé týdny, kdy jsem se tak hrozně 
nenáviděla za to, že po něm tolik toužím. Tehdy mi to měl říct. 
Jenže já to chápala.

Umyla jsem nádobí, smetla jsem drobky z malého jídelního 
stolu umístěného mezi kuchyní a obývákem a zalezla jsem do 
jedné z postelí.

V noci jsem se choulila vedle něj a počítala jeho nádechy 
a výdechy, abych se ujistila, že stále žije, a předešlou noc jsem 
mu ležela v náruči s jeho prsty mezi nohama a s jeho jazykem 
v ústech. A teď… ačkoli bylo v chalupě teplo, pokrývka studi-
la a postel byla velká a prázdná. Sněhem pokrytý kraj za ma-
lým skleněným oknem v měsíčním světle modře zářil a vítr 
zněl jako ztracený sten, když kolem chalupy hnal velké třpy-
tivé vločky.

V duchu jsem se ptala, jestli mu Mor prozradila, kde jsem.
Ptala jsem se, jestli se mě opravdu vydá hledat.
Druh.
Můj druh.

Probudilo mě slunce zářící na sněhu. S přimhouřenýma očima 
jsem hleděla do jeho jasu a proklínala se, že jsem nezatáhla zá-
věsy. Okamžik mi trvalo, než jsem si uvědomila, kde jsem. Proč 
jsem v opuštěné chalupě hluboko v horách, aniž bych věděla, co 
to je za hory.

Rhys se jednou zmínil o svém oblíbeném útočišti, které Mor 
s Amren spálily během hádky na popel. Napadlo mě, jestli měl 
na mysli tohle místo. Jestli ho dal znovu postavit. Všechno tu 
bylo pohodlné a ošuntělé, ale v poměrně dobrém stavu.

Mor a Amren o tom věděly.
Nedokázala jsem říct, jestli je za to nenávidím.
Rhys jim nepochybně přikázal, aby mi nic nevyzradily, a ony 

jeho přání respektovaly, ale stejně…
Ustlala jsem postel, připravila si snídani, umyla jsem nádobí 

a zůstala jsem stát uprostřed hlavní místnosti.
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Utekla jsem.
Přesně jak Rhys čekal. Řekla jsem mu, že každý, kdo to má 

v hlavě v pořádku, by od něj utekl. Nechala jsem ho zraněného 
v blátě na mrazu jako zbabělec, jako blázen.

Odešla jsem od něj – den po tom, co mi pověděl, že jsem je-
diná věc, kterou by nikdy neopustil.

Vyžadovala jsem upřímnost a při první skutečné zkoušce jsem 
mu nedovolila, aby se mnou tak jednal. Neměla jsem k němu 
dost ohledů na to, abych ho vyslechla.

Ty mě vidíš.
No, a já ho odmítla vidět. Možná jsem odmítla vidět to, co 

jsem měla přímo před nosem.
Odešla jsem.
A možná, možná jsem to neměla udělat.

Někdy po poledni jsem se začala nudit.
Šíleně a neskutečně, protože jsem byla uvězněná v chalupě, 

zatímco venku v mírném jarním dni pozvolna tál sníh. Poslou-
chala jsem, jak ze střechy nepřetržitě skapává voda.

Nuda ve mně vyvolala zvědavost, a jakmile jsem prošla zá-
suvky a skříně v obou ložnicích (oblečení, zbytky staré pentle, 
nože a zbraně zastrčené mezi tím vším, jako by je tam někdo 
odhodil a zapomněl na ně), skříňky v kuchyni (jídlo, zavařeniny, 
hrnce, pánve a kuchařka potřísněná skvrnami) a obývací pokoj 
(pokrývky, nějaké knihy a další všemožně poschovávané zbraně), 
vlezla jsem i do komory se zásobami.

Na to, že chalupa byla vladařovým útočištěm, byla… ne vylo-
ženě prostá, protože tu bylo všechno vyrobeno a vybráno s nej-
větší péčí, ale všední. Jako by to bylo jediné místo, kde mohli 
být sami a padnout do postele nebo na pohovku, kde si nemu-
seli na nic hrát a střídali se v tom, kdo uvaří večeři, kdo půjde 
na lov, kdo uklidí.

Byli jako rodina.
Připadala jsem si tu jako v domě rodiny – takové, kterou 
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jsem nikdy tak úplně nepoznala a nikdy jsem se neodvážila dou-
fat, že bych ji kdy mohla mít. Jak jsem si zvykala na osamělost 
a formálnost života v sídle, přestala jsem to očekávat. Měla jsem 
se stát symbolem pro zlomený lid a velekněžčinou zlatou mod-
lou a loutkou.

Když jsem otevřela dveře komory, opřel se do mě studený 
průvan, ale díky magii, která chalupu udržovala obyvatelnou, se 
kolem rozhořely svíce. Na policích bez nánosu prachu (nepo-
chybně jedna z výhod magie) se leskly další zásoby jídla. Knihy, 
vybavení do přírody, vaky, lana a – jaké překvapení – další zbra-
ně. Procházela jsem všechny ty věci, které byly upomínkami na 
minulá i budoucí dobrodružství, a když jsem obcházela kolem, 
málem bych přehlédla to nejdůležitější.

Půl tuctu plechovek s barvou.
Papír a pár pláten. Štětce, staré a potřísněné barvou, kterou 

na nich zanechaly nedbalé ruce.
Byly tu i další umělecké potřeby – pastelové a vodové barvy, 

něco, co vypadalo jako uhel na črty, ale já nemohla odtrhnout 
zrak od barev a štětců.

Kdo z nich se tu pokoušel malovat, když ho sem poslali nebo 
si užíval odpočinek spolu s ostatními?

Říkala jsem si, že se mi ruce třesou chladem, když jsem sáhla 
pro jednu z plechovek a otevřela jsem víko.

Barva byla čerstvá. Nejspíš díky magii, která tohle místo 
uchovávala ve stále dobrém stavu.

Nahlédla jsem do tmavého lesklého vnitřku plechovky, kte-
rou jsem otevřela: modrá.

Začala jsem sbírat všechno potřebné.

Malovala jsem celý den.
A když zapadlo slunce, malovala jsem po celou noc.
Když jsem si umyla ruce, tvář a krk a odvrávorala jsem do 

postele, měsíc už zapadl. Ani jsem se neobtěžovala svléknout 
a nechala jsem se unášet spánkem.
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Ještě než jarní slunce začalo znovu rozpouštět sníh v okol-
ních horách, už jsem byla vzhůru a stála jsem se štětcem v ruce.

Udělala jsem si přestávku jen na tak dlouho, abych se na-
jedla. Slunce znovu zapadalo, znavené prací, kterou odvedlo na 
nánosu sněhu venku, když vtom někdo zaklepal na dveře hlav-
ního vchodu.

Zůstala jsem jako opařená. Byla jsem zacákaná od barev 
a krémový svetr už jsem stihla zničit.

Ozvalo se další zaťukání, lehké, ale odhodlané. A pak jsem 
zaslechla: „Prosím, viď, že nejsi mrtvá.“

Nevěděla jsem, jestli je to úleva, nebo zklamání, co se mi roz-
lilo v hrudi, když jsem otevřela dveře a uviděla za nimi Mor, jak 
si fouká horký dech na ruce.

Podívala se na barvu, kterou jsem měla na kůži a ve vlasech, 
a na štětec v mé ruce.

A pak uviděla, co jsem udělala.
Vstoupila z chladné jarní noci dovnitř a tichým hvízdnutím 

zavřela dveře. „No, rozhodně ses činila.“
To tedy ano.
Pomalovala jsem téměř každý volný povrch v hlavní míst-

nosti.
Nejen širokými tahy štětce, ale malbami – malými obráz-

ky. Některé byly jednoduché: shluky rampouchů visící dolů po 
stranách rámu dveří. Rozpouštěly se do prvních jarních vý-
honků, potom v létě naplno rozkvetly, než získaly zářivé bar-
vy a ztmavly do podzimních listů. Po obvodu karetního stolku 
u okna jsem namalovala kruh z květin, jídelní stůl jsem vyzdo-
bila listy a vzdouvajícími se plameny.

Mezi složitě propojené obrazce jsem ovšem namalovala i je. 
Črty Mor, Cassiana, Azriela, Amren… a Rhyse.

Mor došla k velkému krbu, jehož římsu jsem vyzdobila čer-
nou barvou, v níž se táhly zlaté a rudé žíly. Zblízka to vypadalo 
jako jednolitá, hezká malba, ale z pohovky…

„Illyrijská křídla,“ dovtípila se Mor. „Ach jo, budou se tím do 
omrzení vychloubat.“
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Potom však přešla k oknu, které jsem olemovala svislými 
pruhy zlaté, měděné a bronzové barvy. Mor si prsty prohráb-
la vlasy a naklonila hlavu. „Pěkné,“ zhodnotila mé dílo, když si 
pokoj prohlédla znovu.

Její pohled padl na dveře otevřené do zadní chodby a pro-
táhla obličej. „Proč tam jsou Amreniny oči?“ zeptala se.

Skutečně jsem přímo nad dveře do středu oblouku nama-
lovala planoucí stříbřité oči. „Protože vždycky všechny sle-
duje.“

Mor vyprskla. „To tedy nestačí. Namaluj vedle ní moje oči. 
Ať mužská část rodiny ví, že je sledujeme obě, až se sem přiletí 
týden v kuse opíjet.“

„To dělají?“
„Dělávali to.“ Před příchodem Amaranthy. „Každý podzim se 

ti tři zamkli na pět dní v domě a bez ustání pili a lovili, a když 
se vrátili do Velarisu, vypadali polomrtví, ale zubili se jako bláz-
ni. Hřeje mě u srdce pomyšlení, že teď to budou muset provádět 
pod mým a Amreniným dohledem.“

Na rtech mi zahrál úsměv. „Čí jsou ty barvy?“
„Amreniny,“ odpověděla Mor a zakoulela očima. „Jedno léto 

jsme tu byli všichni a ona se rozhodla, že se naučí malovat. Vy-
drželo jí to asi dva dny, než se začala nudit a místo toho se pus-
tila do lovení nebohých tvorů v okolí.“

Tiše, ochraptěle jsem se uchechtla. Zamířila jsem ke stolu, 
který jsem používala jako hlavní místo pro míchání a  třídění 
barev. Možná jsem byla zbabělec, když jsem se k ní otočila zády, 
abych se zeptala: „Máš nějaké zprávy od mých sester?“

Mor začala procházet skříňky v kuchyni. Buď tam hledala 
jídlo, nebo chtěla zjistit, co potřebuju. Přes rameno prohodila: 
„Ne, zatím ne.“

„Je… zraněný?“ Nechala jsem ho v ledovém bahně, zraně-
ného a stále ještě pod vlivem jedu, kterého se jeho tělo snaži-
lo zbavit. Při malování jsem si s tím pokoušela nelámat hlavu.

„Teprve se uzdravuje, ale je v pořádku. Samozřejmě je vyto-
čený, ale ať s tím jde do háje.“
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Smíchala jsem Mořino žluté zlato s červenou, kterou jsem 
použila na illyrijská křídla, až vznikla jasně oranžová. „Děkuju 
ti, že jsi mu neprozradila, že jsem tady.“

Pokrčila rameny. Na lince se začalo objevovat jídlo: čerstvý 
chléb, ovoce, nádobky s něčím, co jsem cítila až z druhé míst-
nosti, a div jsem neúpěla hlady.

„Měla by sis s ním ale promluvit. Pochopitelně až potom, 
co ho necháš podusit, ovšem vyslechni ho,“ řekla, aniž by při-
tom na mě pohlédla. „Rhys má vždycky pro všechno své důvo-
dy a možná je nesnesitelně arogantní, jenže na jeho instinkty 
se obvykle dá spolehnout. Dělá chyby, ale… Měla bys ho vy-
slechnout.“

Už jsem se rozhodla, že to udělám, přesto jsem odpověděla: 
„Jak dopadla tvá návštěva na Dvoře nočních můr?“

Zarazila se a v obličeji nepřirozeně zbledla. „Dobře. Vidět 
mé rodiče je vždy radost, jak jsi nejspíš uhodla.“

„Uzdravuje se tvůj otec?“ Přidala jsem do oranžové kobalto-
vou modř Azrielových Zřídel a míchala jsem barvu, dokud jsem 
nezískala tmavě hnědou.

Chmurně se pousmála. „Pomalu ano. Je možné, že jsem mu 
během návštěvy zlámala další kosti. Matka mi potom zapově-
děla přístup do jejich soukromých komnat. Jaká škoda.“

Jakousi divokou část mé duše její slova potěšila. „Skutečně 
škoda,“ souhlasila jsem. Přidala jsem do barvy trochu mrazivě 
bílé, abych hnědou zesvětlila, ověřila jsem si odstín, když na mě 
Mor upřela pohled, a pak jsem popadla stoličku, na kterou jsem 
se mohla postavit, abych vyzdobila rám dveří.

„Nutí tě k tomu Rhys často? Abys snášela návštěvy u nich?“
Mor se opřela o linku. „Rhys mi v den, kdy se stal vladařem, 

dal svolení k tomu, abych je všechny zabila, kdykoli se mi zlíbí. 
Chodím na ty schůze a ke Dvoru nočních můr, abych jim to čas 
od času připomněla. A abych udržovala kontakty mezi oběma 
dvory, ať už jsou sebevíc napjaté. Kdybych tam zítra napocho-
dovala a zavraždila své rodiče, Rhys by ani nemrkl. Možná by 
mu to způsobilo jisté obtíže, ovšem potěšilo by ho to.“
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Soustředila jsem se na skvrnku karamelové hnědé, kterou 
jsem namalovala vedle Amreniných očí. „Je mi líto, co všechno 
sis musela prožít.“

„Děkuji,“ odpověděla a přišla blíž, aby mě sledovala při práci. 
„Návštěvy u nich jsou pro mě vždycky bolestné.“

„Zdá se, že si o tebe Cassian dělá starosti.“ Další nenecha-
vá poznámka.

Mor pokrčila rameny. „Myslím, že Cassian by si také vychut-
nal možnost rozcupovat celý ten dvůr na kusy. Mými rodiči po-
čínaje. Třeba ho to jednou nechám udělat. Bude to dárek – pro 
něj a Azriela. Dokonalý dárek ke slunovratu.“

Až příliš ledabyle jsem se zeptala: „Řekla jsi mi o tom, jak ses 
vyspala s Cassianem, ale ty a Azriel jste nikdy…?“

Ostře se zasmála. „Ne. Azriel? Po té záležitosti s Cassianem 
jsem se zapřísáhla, že si s Rhysovými přáteli nic nezačnu. Žád-
ný strach, Azriel nemá o milenky nouzi. Dokáže je lépe udržet 
v tajnosti než my, ovšem mívá je.“

„Takže kdyby o tebe někdy projevil zájem, chtěla bys…?“
„Problém by nebyl se mnou, ale s ním. Mohla bych se mu 

svléknout rovnou před nosem a on by nehnul brvou. Sice se proti 
těm illyrijským zmetkům při každé příležitosti bouřil a vyváděl 
je z omylu, ale i kdyby ho Rhys jmenoval velarisským princem, 
stále by sám na sebe pohlížel jako na nicku z nemanželského 
svazku, který není nikoho hoden. Obzvlášť mě.“

„Ale… ty o něj máš zájem?“
„Proč se na to ptáš?“ Její hlas zněl najednou napjatě a příkře. 

Tak ostražitý tón jsem u ní nikdy neslyšela.
„Pořád se snažím přijít na to, jak všichni společně fungujete.“
Mor se pro sebe zasmála a  její opatrnost zmizela. Snažila 

jsem se nedat najevo úlevu. „To se musíš probrat pěti sty lety 
spletité historie. Hodně štěstí.“

To mě vůbec nepřekvapovalo. Dokončila jsem malbu je-
jích očí – medově zlatých vedle Amreniných očí v odstínu rtuti. 
„Namaluj Azrielovy. Vedle mých. A Cassianovy vedle Amreni-
ných,“ vyzvala mě. Skoro jako by to byla odpověď.
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Zvedla jsem obočí.
Mor se na mě nevinně usmála. „Abychom nad tebou moh-

li bdít.“
Jen jsem zavrtěla hlavou a seskočila jsem ze stoličky, abych 

přišla na to, jak zachytit oříškově hnědé oči.
„Je to tak zlé – být jeho družkou?“ zeptala se potichu Mor. 

„Být součástí našeho dvora a naší rodiny i se vší tou spletitou 
historií?“

Smísila jsem barvy v malé misce a odstíny spolu vířily jako 
tolik vzájemně propojených životů. „Ne,“ hlesla jsem. „Ne, není.“

A měla jsem svou odpověď.
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Mor zůstala přes noc, a dokonce namalovala pár jednoduchých 
postaviček na stěnu vedle dveří zásobárny. Tři ženy s neskutečně 
dlouhými vlajícími vlasy podobnými jejím a tři okřídlené muže, 
u nichž se jí nějak povedlo zachytit dojem jejich vlastní důleži-
tosti. Kdykoli jsem se na její malbu podívala, musela jsem se smát.

Odešla po snídani. Musela vyjít za hranici štítu, který zne-
možňoval přenášení, a já její roztřesené siluetě v dáli zamávala, 
než se dočista vytratila.

Hleděla jsem na třpytící se sněhovou pokrývku, která odtála 
dost na to, aby se v ní objevila holá místa, na nichž jsem viděla 
zimou pobledlou trávu, jež se zvedala k modrému nebi a horám. 
Věděla jsem, že léto muselo nakonec přijít i do tohoto rozpou-
štějícího se snového světa, protože jsem v chalupě našla rybář-
ské pruty a další vybavení, které naznačovalo, že ho používají za 
teplého počasí. Přesto bylo obtížné představit si, jak sníh a led 
vystřídá tráva a polní květiny.

Spatřila jsem samu sebe jakoby v závanu zářivé vodní tříště: 
Jak běžím po louce, která dřímala pod tenkým povlakem sněhu, 
jak stříkám vodou, když se brodím potůčky, které už protkáva-
ly půdu, a hoduju na velkých letních bobulích, zatímco slunce 
klesá za hory.

Potom bych se vrátila do Velarisu, kde bych se konečně moh-
la procházet čtvrtí umělců, vcházet do obchodů a galerií a pře-
vzít jejich poznatky a třeba… jednoho dne bych si třeba otevřela 
vlastní obchod, kde bych neprodávala svá díla, ale učila druhé.
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Mohla bych učit ty, kdo na tom byli jako já: Byli zlomení 
a snažili se s tím bojovat – snažili se navzdory temnotě a bolesti 
zjistit, kým jsou. Na konci každého dne bych se vracela domů 
vyčerpaná, ale spokojená a naplněná.

Šťastná.
Den co den bych se vracela do známého domu, ke svým přá-

telům, kteří by měli plno historek o tom, co přes den zažili. Po-
sadili bychom se ke stolu a společně se navečeřeli.

A Rhysand…
Rhysand…
Byl by tam. Dal by mi peníze, abych si mohla otevřít vlastní 

obchod, a protože bych nechtěla, aby mi moji žáci platili, pro-
dávala bych obrazy, abych mu uhradila dluh. Protože bych ten 
dluh urovnala, ať si je mým druhem, nebo ne.

Během léta by byl tady. Létal by nad loukou, honil by mě 
přes potůčky vzhůru po svahu porostlém trávou. Seděl by se 
mnou pod hvězdami a krmil mě velkými letními bobulemi. 
Stejně tak by byl i u stolu v domě ve městě. Burácel by smíchem 
a už by nikdy nebyl chladný, krutý a vážný. Už by nikdy nebyl 
ničím otrokem nebo děvkou.

A v noci… V noci bychom se spolu vydali nahoru. Šeptal 
by mi o svých dobrodružstvích a já mu šeptala o tom, jaký byl 
můj den.

Dokázala jsem si to představit.
Budoucnost.
Budoucnost, kterou jsem si přála, světlou jako úsvit nad 

 Sidrou.
Byla to cesta, cíl a výzva, ať zjistím, co dalšího mi nesmr-

telnost může nabídnout. Už se mi nezdála strašně netečná 
a prázdná.

A já budu bojovat do posledního dechu, abych jí dosáhla – 
a ubránila ji.

Věděla jsem, co musím udělat.
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Uplynulo pět dní a já vymalovala každou místnost v chalupě. 
Dostala jsem od Mor další barvy, než se přenesla pryč, spolu 
s takovým množstvím jídla, které jsem v žádném případě ne-
mohla sníst.

Po pěti dnech jsem však měla po krk toho, jak jsem zabřed-
lá ve svých myšlenkách. Měla jsem po krk čekání i tajícího, ka-
pajícího sněhu.

Mor se naštěstí navečer vrátila a hřmotně a netrpělivě zabu-
šila na dveře.

Před hodinou jsem se vykoupala. Odrhla jsem si barvu z míst, 
kde bych nikdy nevěřila, že bych se mohla umazat, a vlasy jsem 
měla ještě mokré, když jsem spěšně otevřela dveře. Opřel se do 
mě prudký chladný vítr.

Jenže o rám dveří se neopírala Mor.
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Zírala jsem na Rhyse.
A on zíral na mě.
Tváře měl zrůžovělé chladem, vlasy rozcuchané a opravdu se 

zdálo, že mrzne, když tam stál s křídly přivinutými k tělu.
Uvědomovala jsem si, že stačí jediné slovo, a odletí do stu-

dené noci. Že když zavřu dveře, odletí a nebude na mě tlačit.
Když za mnou zachytil pach barev, roztáhl chřípí, ale ne-

spustil ze mě oči. Čekal.
Druh.
Můj druh.
Tenhle krásný, silný, nesobecký muž, který se obětoval a zni-

čil pro svou rodinu a svůj lid, a přitom si myslel, že to nestačí, 
že všechny zklamal. Azriel se domníval, že si nezaslouží něko-
ho, jako je Mor. A já se musel ptát, jestli Rhys… jestli z nějaké-
ho důvodu necítil stejné pochyby kvůli mně. Ustoupila jsem na 
stranu a podržela mu dveře.

Přísahala bych, že jsem skrz naše pouto zachytila záchvěv 
úlevy, ze které se mi div nepodlamovala kolena.

Rhys si však prohlédl mé malby. Žasl nad zářivými barvami, 
díky nimž chalupa ožila, a prohodil: „Ty jsi nás namalovala.“

„Doufám, že to nevadí.“
Prohlédl si rám dveří vedoucích do chodby. „Azriel, Mor, 

Amren a Cassian,“ poznamenal k očím, které jsem namalovala. 
„Dřív nebo později některý z nich namaluje knír pod oči toho, 
kdo ho ten den nejvíc naštve.“
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Stiskla jsem rty, abych se neusmála. „Mor už něco v tom 
smyslu slíbila.“

„A co moje oči?“
Polkla jsem. Tak dobrá, nebudeme chodit kolem horké kaše.
Srdce mi tlouklo tak divoce, že jsem věděla, že ho slyší. „Bála 

jsem se je namalovat.“
Rhys se ke mně otočil. „Proč?“
Už žádné hrátky a popichování. „Nejdřív proto, že jsem na 

tebe měla takovou zlost, že jsi mi to neřekl. Potom proto, že jsem 
si dělala starosti, že by se mi příliš líbily a zjistila bych, že ke mně 
necítíš to samé. Potom proto, že jsem měla strach, že kdybych 
je namalovala, začalo by se mi po tobě stýskat tolik, že bych se 
na ně jen celý den dívala, a to mi připadalo jako ubohý způsob, 
jak trávit čas.“

Malinko zvedl koutek úst. „To tedy ano.“
Koukla jsem se na zavřené dveře. „Přiletěl jsi sem.“
Přikývl. „Mor mi nechtěla říct, kam jsi odešla, ovšem není 

moc míst, která jsou bezpečná jako toto. A protože jsem k tobě 
nechtěl dovést naše hybernské přátele, musel jsem si poradit 
starým osvědčeným způsobem. Chvíli to trvalo.“

„Cítíš se lépe?“
„Úplně jsem se uzdravil. Navíc dost rychle vzhledem k tomu, 

že mě otrávili krvemorem. Díky tobě.“
Uhnula jsem před ním pohledem a otočila se ke kuchyni. 

„Musíš mít hlad. Ohřeju ti jídlo.“
Rhys se napřímil. „Ty bys mi něco uvařila?“
„Ohřála,“ zdůraznila jsem. „Neumím vařit.“
Ne že by v tom byl zvláštní rozdíl. V každém případě to, že 

jsem mu nabídla jídlo… Nalila jsem do hrnce trochu studené 
polévky a zapálila jsem hořák. „Neznám vaše pravidla,“ řekla 
jsem otočená zády k němu. „Musíš mi je vysvětlit.“

Zůstal stát uprostřed chalupy a sledoval každý můj pohyb. 
Ochraptěle odpověděl: „Když žena svému druhovi nabídne jíd-
lo, jde o důležitou chvíli. Odkazuje to na doby před dávnými 
a dávnými časy, kdy jsme byli ještě napůl zvířaty. Pořád to  ovšem 
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hraje velkou roli. Ta první chvíle hraje velkou roli. Některé páry 
tomu věnují zvláštní příležitost a uspořádají slavnost jen proto, 
aby žena mohla svému druhovi nabídnout jídlo. Tak to obvykle 
dělají bohaté víly. Znamená to, že žena… přijímá svazek.“

Hleděla jsem do polévky. „Pověz mi svůj příběh. Řekni mi 
všechno.“

Pochopil mou nabídku. Bude mi vyprávět, zatímco budu va-
řit, a já se na konci rozhodnu, jestli mu jídlo nabídnu, nebo ne.

Židle zavrzala o dřevěnou podlahu, když se posadil ke sto-
lu. Na chvíli zavládlo ticho přerušované jen ťukáním vařečky 
o hrnec.

Potom Rhys spustil: „Během války mě zajalo Amaranthino 
vojsko.“

Přestala jsem míchat. Sevřel se mi žaludek.
„Cassian a Azriel byli v jiných legiích, takže netušili, že jsem 

se svými muži padl do zajetí. A že nás Amaranthini kapitáni 
týdny věznili a přitom mučili a zabíjeli moje válečníky. Probo-
dali mi křídla jasanovými šípy a nasadili mi stejné řetězy jako 
před pár dny, aby mě zkrotili. Ty řetězy jsou jednou z největších 
výhod, které Hybern má. Jsou z kamene vytěženého z hlubin 
země, jenž dokáže rušit moc vznešených víl. Dokonce i mou. 
A tak mě připoutali mezi dva stromy a bičovali mě, kdykoli se 
jim zachtělo. Snažili se mě přimět, abych jim prozradil, kde se 
nacházejí vojska Nočního dvora, a využívali mé válečníky – je-
jich smrt a bolest – k tomu, aby mě zlomili.

Jenže já se zlomit nenechal,“ řekl drsným hlasem, „a oni byli 
příliš tupí na to, aby pochopili, že jsem Illyrijec a že by mě do-
kázali přimět k čemukoli, kdyby se pokusili uříznout mi křídla. 
Možná jsem měl štěstí, ale nikdy to nezkusili. A Amarantha… 
Té bylo lhostejné, že jsem tam byl. Byl jsem jen dalším vladařo-
vým synem a Jurian právě umučil její sestru. Záleželo jí pouze 
na tom, aby ho dostala a zabila. Neměla podezření, že s každou 
vteřinou a nadechnutím chystám její smrt. Byl jsem připrave-
ný přitom zemřít. Zabít ji za každou cenu, i když to znamena-
lo rozsápat si vlastní křídla, abych se osvobodil. Pozoroval jsem 
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 stráže a vysledoval jsem její návyky, takže jsem věděl, kdy kde 
bude. Stanovil jsem den a čas. Byl jsem připravený – byl jsem 
sakra připravený to skoncovat a počkat na Cassiana, Azriela 
a Mor v jiném světě. Necítil jsem nic kromě zuřivosti a úlevy 
z toho, že tam moji přátelé nejsou. Jenže den předtím, než jsem 
měl Amaranthu v plánu zabít, postavit se jí a zemřít, se ona 
a Ju rian střetli v bitvě.“

Odmlčel se a polkl.
„Byl jsem svázaný řetězy v bahně a musel jsem přihlížet, jak 

bojují. Dívat se, jak mě Jurian připraví o to zadostiučinění, jen-
že ona ho zabila. Viděl jsem, jak mu vyrvala oko, pak mu utrhla 
prst, a když padl k zemi, přihlížel jsem, jak ho vleče zpět do tá-
bora. Pak jsem poslouchal, jak ho pomalu, den po dni, trhá na 
kusy. Jeho křik nebral konce. Byla tolik zabraná do jeho muče-
ní, že nepostřehla, že dorazil můj otec. V panice Juriana zabila, 
než aby viděla, jak ho osvobozují, a uprchla. Můj otec mě tedy 
zachránil – a řekl svým mužům, i Azrielovi, aby mi nechali ja-
sanové bodce v křídlech jako trest za to, že jsem se nechal za-
jmout. Byl jsem na tom tak zle, že mě léčitelé varovali, že pokud 
se pokusím bojovat, než se mi křídla uzdraví, už nikdy nebudu 
znovu létat. Takže jsem byl nucen vrátit se domů, abych se zo-
tavil, zatímco zuřily závěrečné boje.

Potom byla uzavřena Úmluva a byla vystavěna zeď. Noční 
dvůr dal otrokům svobodu už dávno předtím. Nevěřili jsme, 
že lidé zachovají naše tajemství. Ne když se množili tak rych-
le a často, že moji předkové nedokázali ovládat všechny je-
jich mysli najednou. Náš svět se však přesto změnil. Válka se 
na nás všech podepsala. Když se z ní Cassian a Azriel vrátili, 
byli jiní. Stejně jako já. Vydali jsme se sem – do této chalupy. 
Ještě jsem byl zraněný, a tak mě sem donesli společnými sila-
mi. Byli jsme tady, když dorazily zprávy o konečných podmín-
kách Úmluvy.

Zůstali se mnou, když jsem křičel na hvězdy, že Amarantha 
zůstane bez trestu za všechno, co spáchala, za každý svůj zlo-
čin. Že bez trestu vyvázl i král Hybernu. Na obou stranách prý 
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bylo tolik obětí, že nebylo možné všechny viníky  popohnat před 
spravedlnost. Dokonce i můj otec mi přikázal, abych to nechal 
být a snažil se připravit na budoucí soužití. Já však Amaranthě 
neodpustil nic z toho, co udělala mým válečníkům. Ani jsem na 
nic z toho nezapomněl. Tamlinův otec byl její přítel. A když ho 
můj otec zabil, byl jsem tak zatraceně hrdý, že snad pocítila as-
poň zlomek z toho, co jsem prožíval, když vraždila mé vojáky.“

Ruce se mi třásly, když jsem míchala polévku. Netušila jsem… 
Nenapadlo by mě…

„Když se Amarantha staletí poté vrátila na náš ostrov, stále 
jsem ji chtěl zabít. Nejhorší na tom bylo, že ani nevěděla, kdo 
jsem. Nepamatovala si, že jsem vladařův syn, kterého držela 
v zajetí. Byl jsem pro ni pouze synem muže, který zabil jejího 
přítele. Byl jsem jen vladařem Nočního dvora. Ostatní vlada-
ři byli přesvědčeni, že jí jde pouze o mír a obchod. Podezíral ji 
jen Tamlin. Nenáviděl jsem ho, ale on znal Amaranthu osobně, 
a pokud jí nedůvěřoval on, bylo mi jasné, že se nezměnila.

Proto jsem se rozhodl ji zabít. Nikomu jsem o tom neřekl. 
Ani Amren. Nechal jsem Amaranthu, ať si myslí, že mám zá-
jem o obchodování a spojenectví, a rozhodl jsem se vydat na 
večírek pořádaný pod Horou, kde měly všechny dvory oslavit 
naši obchodní smlouvu s Hybernem. Až by se Amarantha opi-
la, pronikl bych jí do mysli a přiměl bych ji přiznat se ke všem 
lžím a zločinům, kterých se dopustila. Pak, než by kdokoli stihl 
zareagovat, bych jí roztavil mozek. Byl jsem připravený jít kvůli 
tomu do války.“

Otočila jsem se a opřela se o linku. Rhys se díval na své ruce, 
jako by jeho příběh byl knihou, kterou v nich mohl číst.

„Jenomže ona uvažovala a jednala rychleji. Byla zvlášť vycvi-
čená, aby dokázala vzdorovat mým schopnostem, a měla silný 
duchovní štít. Tolik jsem se soustředil na to, abych jím pronikl, 
že jsem ani nepomyslel na nápoj, který jsem držel v ruce. Ne-
chtěl jsem, aby tam ten večer byl Cassian, Azriel nebo někdo 
další, kdo by se stal svědkem toho, k čemu jsem se chystal, takže 
nikoho nenapadlo k mému nápoji přičichnout.
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A když jsem ucítil, jak přicházím o svou moc kvůli kouz-
lu, které do pohárů vložila při přípitku, naposledy jsem ji vrhl, 
abych vymazal Velaris, jeho ochranná kouzla a všechno, co je 
dobré, z myslí členů Dvora nočních můr, kterým jsem jako 
jediným dovolil, aby mě doprovázeli. Spustil jsem štít kolem 
Velarisu, který byl svázaný s mými přáteli, takže museli zůstat 
ve městě, nebo riskovat, že se jeho obrana zhroutí, a z posled-
ních sil jsem jim vysvětlil, co se děje a aby se za mnou nevy-
pravovali. Během několika vteřin Amarantha získala všechnu 
mou moc.“

Když ke mně pozvedl oči, měl v nich uštvaný, chmurný  výraz.
„Na místě pobila polovinu Dvora nočních můr, aby mi uká-

zala, že jí v tom nezabráním. Byla to msta za Tamlinova otce. 
A já pochopil… v ten okamžik jsem pochopil, že udělám všech-
no pro to, abych jí zabránil zaměřit se znovu na můj dvůr. Aby se 
nemohla příliš dlouho pozastavit nad tím, kdo jsem a co milu-
ji. Usoudil jsem, že to je nová válka, jiný druh bitvy. A v tu noc, 
když ke mně neustále obracela pozornost, mi došlo, co chce. Vě-
děl jsem, že jí nešlo ani tak o to, aby si se mnou zašukala, jako 
o to, aby se pomstila duchu mého otce. Ovšem pokud po tom 
toužila, měla to mít. Přinutil jsem ji prosit a křičet a použil jsem 
své zbylé síly k tomu, abych jí to udělal tak dobře, že bude chtít 
víc. Až po tom bude prahnout.“

Zachytila jsem se linky, abych nesklouzla na zem.
„Potom proklela Tamlina a můj druhý velký nepřítel se tím 

pádem pro nás všechny stal možností, jak se osvobodit. S kaž-
dou nocí, kterou jsem s Amaranthou strávil, jsem věděl, že na-
půl zvažuje, jestli se ji pokusím zabít. Nemohl jsem využít své 
schopnosti k  tomu, abych jí ublížil, a proti fyzickým útokům 
byla dobře chráněná. Ovšem během těch padesáti let, kdykoli 
jsem si to s ní rozdával, jsem myslel na to, jak ji zabiji. Vůbec to 
netušila. Ani v nejmenším. Protože jsem si při těchto povinnos-
tech vedl natolik dobře, že byla přesvědčená, že si to taky uží-
vám. Takže mi začala důvěřovat víc než všem ostatním. Zvlášť 
když jsem předvedl, co dokážu udělat jejím nepřátelům. Já to 
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ale dělal rád. Nenáviděl jsem se, ale dělal jsem to rád. Po deseti 
letech jsem přestal věřit, že své přátele nebo lid znovu uvidím. 
Zapomněl jsem, jak vypadali. A přestal jsem doufat.“

V očích se mu mihl stříbrný záblesk a Rhys zamrkal, aby 
ho zapudil. „Před třemi lety,“ pokračoval tichým hlasem, „se mi 
začaly zdát ty… sny. Nejprve to byly krátké výjevy, jako kdy-
bych se díval očima někoho jiného. Oheň praskající v krbu v se-
tmělém domě. Balík slámy ve stodole. Králičí nora. Ty vidiny 
byly zastřené, jako bych se díval skrz zamlžené sklo. Byly jen 
letmé, jen občasné zakmitnutí každých pár měsíců. Nepřiklá-
dal jsem jim význam, dokud jsem při jednom z nich nespatřil 
ruku… Krásnou lidskou ruku, která držela štětec a malovala na 
stůl květiny.“

Srdce se mi zastavilo.
„V tu chvíli jsem za tím obrazem vyslal myšlenku. Představu 

noční oblohy – vzpomínku, která mi přinášela radost, když jsem 
to nejvíc potřeboval. Klenbu noční oblohy, hvězdy a měsíc. Ne-
věděl jsem, jestli ta představa našla cíl, ale přesto jsem to zkusil.“

Ani jsem nedýchala.
„Těch snů – záblesků, které mi přinášely obraz té osoby, té 

ženy – jsem si nesmírně cenil. Byly připomínkou, že ve světě je 
přece jen ještě mír a světlo. Že je nějaké místo a člověk v něm, 
který žije v takovém bezpečí, že může malovat květiny na stůl. 
Ty vize se vracely celá léta, až do… loňského roku. Jednou, když 
jsem spal vedle Amaranthy, jsem s trhnutím procitl ze snu… 
a  ten byl zřetelnější a  jasnější, jako by ta mlha pominula. Ta 
žena – ty jsi snila. Byl jsem v tvém snu a přihlížel jsem tvé noční 
můře o nějaké ženě, která ti podřezává hrdlo, zatímco tě honil 
Bogge. Nemohl jsem za tebou, nedokázal jsem k tobě promlu-
vit, ale spatřila jsi náš lid a já pochopil, že ta mlha byla nejspíš 
zeď a že jsi… že jsi nyní v Prythianu.

Vídal jsem tě ve tvých snech – shromažďoval jsem ty výjevy, 
stále dokola jsem je procházel a snažil jsem se přijít na to, kde 
jsi a kdo jsi. Pronásledovaly tě však hrozné noční můry a ty by-
tosti náležely ke všem dvorům. Budil jsem se s tvou vůní v nose 
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a celý den, na každém kroku mi nedávala pokoje. Potom se mi 
však jednou v noci zdálo o tom, jak stojíš mezi zelenými kopci 
a pozoruješ hranice připravené pro Calanmai.“

V hlavě mi nezazněla jediná myšlenka.
„Věděl jsem, že jen jeden dvůr pořádá tak obrovskou oslavu. 

Znal jsem ty kopce a uhodl jsem, že tam nejspíš budeš. Proto 
jsem Amaranthě řekl…“ Rhys polkl. „Řekl jsem jí, že se chci 
vydat na oslavy na Jarní dvůr, abych něco vyzvěděl na Tamlina 
a zjistil, jestli na slavnost nedorazí někdo, kdo by se s ním chtěl 
spřáhnout. Před vypršením lhůty stanovené kletbou jsme si byli 
tak blízcí, že byla paranoidní a nepokojná. Nařídila mi, abych 
k ní zrádce přivedl. Slíbil jsem, že to udělám.“

Znovu ke mně zvedl oči.
„Když jsem tam dorazil, cítil jsem tě, a tak jsem sledoval tvou 

vůni a našel jsem tě. Lidskou dívku – zcela lidskou dívku, kte-
rou se snažili odvléct ti zkurvení piktové, kteří ji chtěli.“ Zavrtěl 
hlavou. „Měl jsem chuť je na místě zabít, ale pak do tebe strčili 
a já se k tobě prostě vrhl. Začal jsem mluvit, aniž bych tušil, co 
říkám. Věděl jsem jen, že tam jsi a že se tě dotýkám a…“ Ro-
zechvěle vydechl.

Tady jsi. Hledal jsem tě.
První slova, která mi řekl a která vůbec nebyla lež ani hrozba, 

aby odradil ty nižší víly.
Děkuji, že jste ji pro mě našli.
Vzdáleně jsem si uvědomovala, jak se mi svět rozpadá pod 

nohama, jako písek, který moře odnáší od břehu.
„Podívala ses na mě,“ vzpomínal Rhys, „a já pochopil, že ne-

máš nejmenší tušení, kdo jsem. Že jsem možná viděl tvé sny, 
zato ty jsi neviděla mé. A byla jsi prostě jen člověk. Byla jsi tak 
mladá a zranitelná. V nejmenším jsem tě nezajímal a mně bylo 
jasné, že kdybych se zdržel příliš dlouho, někdo by mě uviděl 
a nahlásil to a Amarantha by si tě našla. Proto jsem se obrátil 
k odchodu s tím, že se mě ráda zbavíš, jenže ty jsi na mě zavo-
lala, jako bys mě ještě nechtěla pustit, ať už sis to uvědomova-
la, nebo ne. A já pochopil… pochopil jsem, že jsme se ocitli na 
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tenkém ledě. Věděl jsem, že s tebou nebudu moct znovu hovořit, 
setkat se s tebou ani na tebe myslet.

Nechtěl jsem vědět, proč jsi v Prythianu. Nechtěl jsem ani 
zjistit tvé jméno. Protože vidět tě ve snech byla jedna věc, zato 
ve skutečnosti… Myslím, že v tu chvíli jsem v hloubi srdce po-
znal, co jsi, a nehodlal jsem si to připustit, protože pokud by 
byla sebemenší možnost, že jsi mojí družkou, udělali by ti straš-
né věci, Feyre.

Nechal jsem tě tedy odejít, a když jsem tě ztratil z očí, řekl 
jsem si, že třeba… třeba byl Kotlík laskavý, ne krutý, že mi do-
volil tě spatřit. Aspoň jednou. Jako dar za to, co jsem musel sná-
šet. A když jsi odešla, našel jsem ty tři pikty. Vtrhl jsem jim do 
myslí, přetvořil jejich životy a minulost a přivlekl jsem je před 
Amaranthu. Donutil jsem je přiznat se, že chtěli tu noc získat 
na svou stranu další povstalce. Přiměl jsem je lhát a tvrdit, že ji 
nenávidí. Pak jsem se díval, jak je rozřezává zaživa a oni křičí, že 
jsou nevinní. Vychutnával jsem si to, protože jsem věděl, co ti 
chtěli udělat. A uvědomoval jsem si, že to bledlo vedle toho, jak 
by s tebou naložila Amarantha, kdyby tě našla.“

Přitiskla jsem si ruce na krk. Měl jsem tehdy své důvody tam 
být, řekl mi jednou pod Horou. Nemysli si, Feyre, že jsem za to 
nezaplatil.

Rhys nezvedl zrak od stolu a vyprávěl dál: „Nevěděl jsem, že 
tam jsi s Tamlinem. Že žiješ na Jarním dvoře. Amarantha mě 
tam ten den po slunovratu vyslala, protože jsem si při Calan-
mai vedl tak dobře. Chystal jsem se ho zesměšňovat a třeba se 
s ním pustit do křížku, když jsem však vešel do jídelny a zachy-
til jsem tu povědomou vůni, která však zůstávala skrytá. A pak 
jsem si všiml toho talíře a vycítil to kouzlo a najednou jsi byla 
přede mnou. Žila jsi v domě mého druhého úhlavního nepříte-
le. Jedla jsi u jeho stolu. Cítil jsem na tobě jeho pach. Dívala ses 
na něj, jako… jako bys ho milovala.“

Klouby prstů mu zbělely.
„Rozhodl jsem se, že musím Tamlina vystrašit. Musel jsem 

vystrašit tebe a Luciena, ale hlavně Tamlina, protože mi ne-
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uniklo ani to, jak tě pozoruje. To, co jsem tehdy udělal…“ Stiskl 
rty tak silně, až se z nich vytratila barva. „Vnikl jsem ti do my-
sli a sevřel ji, abys to ucítila, aby tě to vyděsilo a ranilo. Donutil 
jsem Tamlina prosit – stejně jako Amarantha přiměla prosit mě, 
abych mu ukázal, jak je bezmocný a že tě nedokáže ochránit. 
Modlil jsem se, aby toto mé představení postačilo k tomu, aby 
tě poslal pryč. Zpět do říše lidí, daleko od Amaranthy. Protože 
kdyby tě našla… Kdybys zlomila tu kletbu, našla by tě a zabila.

Byl jsem ale tak sobecký, tak hloupě sobecký, že jsem ne-
dokázal odejít, aniž bych zjistil tvé jméno. Dívala ses na mě, 
jako bych byl netvor, takže jsem si řekl, že na tom stejně nese-
jde. Když jsem se tě zeptal, jak se jmenuješ, lhala jsi a já to po-
znal. Držel jsem tvou mysl v rukách a ty jsi v sobě našla vzdor 
a prozíravost, abys mi zalhala do očí. Proto jsem od tebe zno-
vu odešel, a  jakmile jsem zmizel z dohledu, vyzvracel jsem se 
z  podoby.“

Rty se mi třásly. Stiskla jsem je k sobě.
„Jednou jsem se vrátil, abych se přesvědčil, že jsi pryč. Při-

dal jsem se k ostatním ten den, kdy vyplenili sídlo, abych svému 
divadýlku nasadil korunu. Prozradil jsem Amaranthě jméno té 
dívky, protože jsem byl přesvědčený, že sis ho vymyslela. Ne-
tušil jsem… netušil jsem, že pošle své nohsledy, aby Clare při-
vedli. Jenže kdybych se k své lži přiznal…“ Ztěžka polkl. „Když 
Clare přivedli pod Horu, pronikl jsem jí do mysli. Zbavil jsem 
ji bolesti a nařídil jí, aby křičela, když to od ní budou očekávat. 
A oni… oni ji všemožně mučili. Snažil jsem se věci napravit, ale 
po týdnu už jsem jim nemohl dovolit, aby v tom pokračovali. 
Aby ji dál trýznili. Proto jsem jí, když ji mučili, vklouzl opět do 
mysli a skončil jsem to. Necítila bolest. Necítila nic z toho, co jí 
dělali, dokonce ani ke konci. Jenže stále ji vidím. Ji i mé váleč-
níky a další, kteří kvůli Amaranthě zemřeli.“

Po tvářích mu krátce skanuly dvě chladné slzy.
Aniž by je setřel, mluvil dál: „Myslel jsem, že tím to skon-

čilo. Když Clare zemřela, Amarantha byla přesvědčená, že jsi 
po smrti. Byla jsi v bezpečí a daleko, moji lidé byli v bezpečí 
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a Tamlin prohrál, takže bylo po všem. Byl s námi konec. Jenže 
pak, v ten den, kdy tě Attor přivedl, jsem byl v zadní části trůn-
ní síně. Feyre, v životě jsem nezažil takovou hrůzu, jako když 
jsem tě viděl, jak s ní uzavíráš dohodu. Byla to iracionální, stu-
pidní hrůza – vždyť jsem tě neznal. Neznal jsem ani tvé jméno. 
Myslel jsem ale na ty ruce malířky, na květiny, které jsi vytváře-
la před mýma očima, a na to, jak by Amaranthu potěšilo, kdyby 
ti zlámala prsty. Musel jsem stát a přihlížet, jak tě Attor a jeho 
poskoci bijí. Musel jsem se dívat na odpor a nenávist v tvé tváři, 
když ses na mě podívala, když jsi viděla, jak vyhrožuji, že roz-
tříštím Lucienovu mysl. A pak – pak jsem se dozvěděl tvé jmé-
no. Když jsem slyšel, jak ho říkáš, bylo to jako odpověď na otáz-
ku, kterou jsem si kladl pět set let.

Tehdy jsem se rozhodl, že budu bojovat. A že budu bojovat 
špinavě, že budu vraždit, mučit a manipulovat s druhými, ale 
budu bojovat. Pokud byla naděje, že se osvobodíme od Ama-
ranthy, pak jsi ji představovala ty. Napadlo mě… napadlo mě, že 
mi Kotlík posílal ty sny, aby mi dal najevo, že to ty nás zachrá-
níš. Zachráníš můj lid.

Sledoval jsem tě při první zkoušce a přitom jsem předstí-
ral – stále jen předstíral, že jsem někým, koho nenávidíš. Když 
ses při boji s Middengardem těžce zranila, našel jsem způsob, 
jak tě podpořit. Způsob, jak se postavit Amaranthě, zasít zrnko 
naděje mezi ty, kteří tu zvěst dokázali rozluštit, a jak tě udržet 
naživu, aniž by to vzbudilo pozornost. A způsob, jak se pomstít 
Tamlinovi. Jistě, chtěl jsem ho využít proti Amaranthě, jenže 
také jsem se mu chtěl pomstít za svou matku a sestru a za to, že 
měl tebe. Když jsme spolu uzavřeli tu dohodu, tolik jsi mě nená-
viděla, že jsem si mohl být jistý, že jsem svou práci odvedl dobře.

A tak jsme přežívali, jak se dalo. Přinutil jsem tě oblékat si 
ty šaty, aby Amarantha neměla nejmenší podezření, a nutil jsem 
tě pít víno, aby sis nepamatovala hrůzy, které jsi noc co noc za-
žívala. Tu poslední noc, když jsem vás dva přistihl na chodbě… 
žárlil jsem. Žárlil jsem na něj a byl jsem bez sebe vzteky, že do-
stal tuto jedinou šanci uniknout Amaranthině pozornosti, ale 
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místo toho, aby ti pomohl utéct, tě pouze chtěl mít chvíli pro 
sebe, a Amaranthě má žárlivost neunikla. Viděla mě, jak tě lí-
bám, abych zahladil stopy, jenže uhodla, proč to dělám. Poprvé 
pochopila mé důvody. A tak jsem jí tu noc potom, co jsem tě 
opustil, musel být k službám. Donutila mě zůstat s ní déle než 
obvykle a snažila se ze mě vymáčknout odpovědi. Já jí však dal 
jen ty, které chtěla slyšet: Že nejsi nic, že jsi lidská sběř a že tě 
chci jen využít a odkopnout. Potom… chtěl jsem tě vidět. Na-
posledy. O samotě. Uvažoval jsem o tom, že ti všechno povím, 
jenomže jsem se neodvažoval prozradit, že ten, kým jsem se stal, 
ten, za koho jsi mě považovala, byla pouhá iluze.

Pak přišla tvá poslední zkouška, a když tě začala mučit, cosi 
se ve mně přetrhlo způsobem, který jsem nedokázal vysvětlit. 
Už jen to, že jsem tě viděl krvácet a slyšel tvůj křik, mě odzbro-
jilo. Konečně mě to zlomilo. Když jsem zvedl ten nůž, abych ji 
zabil, pochopil jsem to. V ten okamžik jsem pochopil, co jsi zač. 
Věděl jsem, že jsi má družka a že miluješ jiného muže. Obětova-
la jsi samu sebe, abys ho zachránila, ale bylo mi to jedno. Pokud 
jsi měla umřít, byl jsem odhodlaný zemřít s tebou. Nedokázal 
jsem na to přestat myslet, když jsi křičela. Když jsem se ji poku-
sil zabít. Byla jsi má družka, má družka, má družka.

Jenže vtom ti zlomila vaz.“
Po tváři se mu řinuly slzy.
„A já ucítil, jak jsi zemřela,“ zašeptal.
I mně kanuly slzy.
„A tato krásná, úžasná věc, která vstoupila do mého života, 

tento dar od samotného Kotlíku byl najednou pryč. V zoufalství 
jsem vší silou svíral pouto mezi námi. Nešlo o naši dohodu – ta 
nic neznamenala, byla jako pavučina. Uchopil jsem ale pouto 
našich duší a přitáhl ho k sobě. Musel jsem tě přimět, aby ses 
nevzdávala a zůstala se mnou, protože pokud bychom se osvo-
bodili… Pokud bychom se osvobodili, pak nás tam bylo sedm. 
Mohli bychom tě přivést zpět. A já bych jim všem bez váhání 
zaryl spáry do mysli, aby to udělali. Byl jsem odhodlaný přimět 
je, aby tě zachránili.“ Ruce se mu třásly. „S posledním výdechem 
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jsi nás všechny osvobodila a má moc – přelil jsem ji do našeho 
pouta. Do pouta, které mě spojovalo s mou družkou. Cítil jsem, 
jak se tvá duše třepotá na druhém konci a zůstává na místě.“

Domov. Řekla jsem Řezbáři kostí, že na konci toho pouta 
byl domov. Ne Tamlin, ne Jarní dvůr, ale… Rhysand.

„Amarantha zemřela a já v duchu promluvil do myslí ostat-
ních vladařů a přesvědčil je, aby předstoupili a poskytli ti jiskry 
moci. Žádný z nich neodmítl. Myslím, že byli příliš ohromení 
na to, aby řekli ne. Pak jsem se musel znovu dívat, jak tě Tamlin 
objímá a líbá. Chtěl jsem se vrátit domů, do Velarisu, ale musel 
jsem se zdržet, abych se ujistil, že se věci daly do pohybu a že jsi 
v pořádku. Proto jsem počkal tak dlouho, jak jen to šlo, a potom 
jsem tě zavolal skrz pouto. A ty jsi mě našla.

V ten okamžik jsem ti málem pověděl pravdu, jenže… byla 
jsi tak smutná a unavená. A projednou ses na mě dívala, jako 
bych za něco stál, a já se rozhodl, že až se příště potkáme, zba-
vím tě závazků naší dohody. Protože jsem byl sobecký a věděl 
jsem, že kdybych ti v tu chvíli dal volnost, Tamlin by tě zavřel 
na svém dvoře a já už bych tě nikdy znovu nespatřil. Když jsem 
tě měl opustit… Myslím, že když ses proměnila ve vílu, naše 
pouto se natrvalo zpečetilo. Věděl jsem, že existuje, ovšem teh-
dy mě to poznání zasáhlo naplno, a to takovou silou, že jsem 
zpanikařil. Pochopil jsem, že kdybych zůstal jen o vteřinu déle, 
hodil bych následky za hlavu a vzal tě s sebou. A pak bys mě 
navěky nenáviděla.

Přistál jsem na Nočním dvoře, kde už na mě čekala Mor, 
a byl jsem tak bez sebe, tak nepříčetný, že jsem se jí se vším svě-
řil. Neviděl jsem ji padesát let a první slova, co jsem jí řekl, byla: 
‚Je to moje družka.‘ A tři měsíce jsem se snažil sám sebe pře-
svědčit, že beze mě se ti bude žít lépe. Snažil jsem se přesvědčit, 
že mě za všechny ty věci, které jsem spáchal, musíš nenávidět. 
Cítil jsem tě však skrz naše pouto, skrz tvůj skloněný duchovní 
štít. Vnímal jsem tvou bolest, smutek a osamělost. Cítil jsem, jak 
se stejně jako já usilovně pokoušíš uniknout temnotě, do níž tě 
uvrhla Amarantha. Doslechl jsem se, že se máš vdát za  Tamlina, 
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a namlouval jsem si, že jsi šťastná, a já bych ti měl štěstí přát, 
i když mě to div nezabilo. Byla jsi sice mou družkou, ale to štěs-
tí sis zasloužila.

V den tvé svatby jsem se chtěl ztřískat do němoty s Cas-
sianem, který netušil, proč o to stojím, jenomže vtom jsem tě 
znovu ucítil. Cítil jsem tvou paniku a zoufalství a slyšel jsem, jak 
prosíš, aby tě někdo – kdokoli – zachránil. Ztratil jsem hlavu. 
Přenesl jsem se na slavnost a tak tak, že jsem si vzpomněl, kým 
mám být. Jakou roli mám sehrát. Viděl jsem jen tebe v těch při-
pitomělých svatebních šatech, ve kterých jsi vypadala neskuteč-
ně hubeně. Strašně hubeně a bledě. Nejradši bych ho za to zabil, 
ovšem musel jsem tě dostat pryč. Musel jsem se odvolat na naši 
dohodu, aspoň jedenkrát, abych tě odtamtud dostal a ujistil se, 
jestli jsi v pořádku.“

Rhys ke mně zničeně zvedl zrak. „Nedokázal jsem snést, že 
tě musím poslat zpět, Feyre. Že musím přihlížet, jak měsíc za 
měsícem čím dál víc chřadneš. Ničilo mě vědomí, že s  tebou 
sdílí lože. Nejen proto, že jsi má družka, ale protože jsem…“ 
Sklopil oči a vzápětí na mě znovu pohlédl. „Věděl jsem… Vě-
děl jsem, že tě miluji od chvíle, kdy jsem zvedl ten nůž, abych 
zabil Amaranthu.

Když jsi konečně přišla sem, rozhodl jsem se, že ti to neřek-
nu. Nic z toho. Nezrušil jsem naši dohodu, protože tvá nená-
vist byla lepší než druhé dvě možnosti: Že jsi ke mně nic necíti-
la, nebo že bys ke mně mohla cítit něco podobného, a kdybych 
dovolil, abych tě miloval, nakonec by mi tě vzali. Stejně jako 
mou rodinu a mé přátele. Proto jsem ti nic neprozradil. Díval 
jsem se, jak se vytrácíš před očima, až do toho dne, kdy tě uvěz-
nil v domě.

Kdyby tam tehdy byl, zabil bych ho. Místo toho jsem po-
rušil zásadní pravidla, když jsem tě odnesl. Amren tvrdila, že 
kdybych tě přiměl připustit, že jsem tvým druhem, vyhnul bych 
se hromadě potíží, ale nedokázal jsem tě do toho svazku nu-
tit. Stejně tak jsem se nemohl pokusit tě svést, abys náš vztah 
přijala. I když jsem tím Tamlinovi zavdal právoplatný důvod 
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k  vyhlášení války. Už sis toho tolik prožila. Nechtěl jsem, aby 
sis myslela, že všechno, co jsem udělal, mělo za cíl získat tě, jen 
abych ochránil svou zemi. Jenže jsem si nemohl pomoct, toužil 
jsem s tebou být, miloval jsem tě a chtěl jsem tě. Pořád bez tebe 
nedokážu být.“

Opřel se na židli a dlouze si povzdechl.
Pomalu jsem se otočila k plotně, na které se už vařila polév-

ka. Nabrala jsem ji do misky.
Sledoval každý můj krok, když jsem mířila ke stolu s kouří-

cí miskou v rukou.
Zastavila jsem se před ním a zadívala jsem se na něj dolů.
Pak jsem se zeptala: „Miluješ mě?“
Rhys přikývl.
Napadlo mě, jestli „milovat“ není příliš slabé slovo pro to, co 

cítil a co pro mě udělal. Pro to, co já cítila k němu.
Postavila jsem před něj misku. „Tak jez.“
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Dívala jsem se, jak polyká sousto za soustem, a jeho oči přitom 
těkají mezi mnou a polévkou.

Když dojedl, odložil lžíci.
„Neřekneš mi nic?“ zeptal se nakonec.
„Chystala jsem se ti povědět, k čemu jsem se rozhodla, už ve 

chvíli, kdy jsem tě uviděla stát na prahu.“
Rhys se ke mně otočil na židli. „A teď?“
Uvědomovala jsem si každý svůj nádech a každičký pohyb, 

když jsem se mu posadila na klín. Položil mi ruce něžně na boky 
a tázavě si mě prohlížel.

„A teď ti chci, Rhysande, říct, že tě miluji. Chci ti říct…“ 
Jeho rty se zachvěly a já setřela slzu, která mu vyhrkla na tvář. 
„Chci ti říct,“ zašeptala jsem, „že jsem zlomená, ale uzdravu-
ju se a celé mé srdce patří tobě. Je pro mě čest – čest být tvou 
 družkou.“

Objal mě a přitiskl mi čelo k rameni. Celý se chvěl. Jemně 
jsem mu rukou prohrábla hedvábné vlasy.

„Miluji tě,“ zopakovala jsem. Ta slova jsem se předtím ne-
odvážila vyřknout ani v duchu. „A prožila bych znovu každou 
vteřinu toho všeho, jen abych tě našla. Pokud přijde válka, bude-
me jí čelit společně. Nedovolím, aby mě od tebe kdokoli odvedl. 
A nedovolím ani, aby tě kdokoli odvedl ode mě.“

Rhys vzhlédl a na tváři se mu leskly slzy. Znehybněl, když 
jsem se naklonila blíž a jednu mu slíbala. Pak druhou. Tak jako 
kdysi slíbal slzy on mně.
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Když jsem od nich měla vlhké a slané rty, odtáhla jsem se 
a zadívala se mu do očí. „Jsi můj,“ vydechla jsem.

Jeho tělem projel záchvěv, který mohl být vzlyknutím, to už 
však jeho rty našly mé.

Bylo to něžné, hebké. Polibek, jaký by mi možná dal, kdyby 
nám byl dopřán čas a klid na to, abychom se setkali navzdory 
našim odděleným světům. Abychom se vzájemně dvořili. Obja-
la jsem ho kolem ramen a pootevřela jsem ústa, aby mi do nich 
mohl vsunout jazyk a hladit jím můj. Druh – můj druh.

Ucítila jsem, jak se vzrušil, a zasténala jsem mu do pusy.
Ten zvuk byl pro něj poslední kapkou. Plynulým pohybem 

mě zvedl a položil mě na stůl – vedle všech těch barev i na ně.
Náš polibek teď byl o to vášnivější a já objala Rhysova záda 

nohama a přitáhla jsem ho k sobě. Odtrhl své rty od mých, 
jen aby mi je přisáhl ke krku. Přejížděl mi zuby a jazykem po 
kůži, zatímco jeho ruce zajely pod můj svetr a klouzaly výš 
a výš, až uchopil má ňadra. Prohnula jsem se pod jeho dote-
kem a zvedla ruce, když mi jediným hbitým pohybem svetr 
svlékl.

Odtáhl se, aby si mě prohlédl, mé od pasu nahoru nahé tělo. 
Barva mi potřísnila vlasy i paže, jenže já nedokázala myslet na 
nic jiného než na jeho rty, když se sklonil, přisál je k mému prsu 
a přejel mi jazykem po bradavce.

Zajela jsem mu prsty do vlasů a on se opřel rukou  vedle 
mé hlavy – rovnou na paletu s barvami. Tiše se zasmál a já bez 
dechu sledovala, jak ruku znovu zvedl a  načrtl mi kruh ko-
lem prsa. Pak zajel prsty níž a namaloval šipku mířící dolů pod 
 pupek.

„Abys nezapomněla, kde to skončí,“ prohodil.
Zavrčela jsem na něj nevyřčený rozkaz a on se znovu zasmál 

a jeho rty našly mé druhé ňadro. Přirazil ke mně boky, aby mě 
dráždil. Dráždil mě tak strašně, že jsem se ho musela dotknout. 
Potřebovala jsem cítit jeho kůži. Všude na rukou a pažích jsem 
měla barvu, ale vůbec jsem na to nedbala a popadla jsem ho za 
oblečení. Pohnul se, aby mi pomohl ho sundat. Zbraně a  kožený 
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úbor dopadly na zem a já mohla obdivovat jeho nádherné, teto-
vané tělo, mocné svaly a křídla nad jeho rameny.

Můj druh. Můj druh.
Vášnivě mě políbil. Jeho holá kůže mě neskutečně hřála, 

a když jsem mu roztouženě položila ruce na tvář, rozmazala 
jsem barvu i na ní. Vetřela jsem mu ji do vlasů, až v nich měl 
jasně modré, červené a zelené prameny. Jeho ruce mě uchopily 
kolem pasu a já zvedla boky ze stolu, abych mu pomohla svlék-
nout ponožky a kalhoty.

Rhysand se odtáhl a já nesouhlasně vyjekla, ten zvuk se však 
změnil v zajíknutí, když mě popadl za stehna a stáhl mě ke kraji 
stolu bez ohledu na barvy, štětce a nádobky s vodou. Pak si po-
ložil moje nohy na ramena po stranách těch překrásných křídel 
a klekl přede mě.

Klekl na hvězdy a hory vytetované na kolenou. Nikdy by se 
před nikým a před ničím nesklonil.

Kromě své družky. Ženy, která mu byla rovna.
Při prvním doteku Rhysandova jazyka jsem vzplála.
Chci tě mít před sebou na stole jako svou soukromou hostinu.
Když jsem zasténala a on mě prvně ochutnal, spokojeně za-

vrčel a divoce se na mě vrhl.
Jednou rukou přidržoval mé boky na stole, zatímco mě dlou-

hými tahy jazyka dováděl k šílenství. A když jím vklouzl do-
vnitř, zachytila jsem se kraje stolu, kraje světa, který se měl co 
chvíli kolem mě rozplynout.

Rhys mě lízal a líbal mezi nohama a pak jeho ústa vystřída-
ly prsty, které tepaly v mém nitru, zatímco sál mou přecitlivělou 
kůži a lehounce po ní přejížděl zuby.

Strhl mě příliv slasti. Prohnula jsem se jako luk a mé vědomí 
se roztříštilo na milion kousků. Rhys mě nepřestával lízat a jeho 
prsty se stále pohybovaly.

„Rhysi,“ zachraptěla jsem.
Teď. Chtěla jsem ho hned teď.
On však dál klečel, tiskl mě rukou ke stolu a vychutnával 

si mě.
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Nechala jsem se opět unášet rozkoší. Rhys vstal z podlahy, 
až když jsem se celá třásla, napůl jsem vzlykala a byla jsem slad-
ce zmalátnělá.

Přelétl po mně pohledem. Ležela jsem před ním nahá, po-
krytá barvou, kterou měl i on rozmazanou po tváři a těle, a vě-
noval mi nenucený, spokojený mužný úsměv. „Jsi moje,“ zavrčel 
a zvedl mě v náručí.

Stačila by mi zeď. Chtěla jsem, aby mě přitiskl ke zdi a vzal 
si mě, ale odnesl mě do pokoje, kde jsem přespávala, a s dojem-
nou něhou mě položil na postel.

Zcela nahá jsem se dívala, jak si rozepíná kalhoty, a pak už 
jsem před sebou měla jeho velké ztopořené mužství. Při tom po-
hledu mi vyschlo v ústech. Chtěla jsem ho, chtěla jsem mít celý 
jeho nádherný úd v sobě, chtěla jsem mu zatínat nehty do zad, 
až naše duše splynou v jednu.

Beze slova se nade mě sklonil s křídly přitisknutými k tělu. 
Nikdy neléhal se ženou, když je měl vytažená. Ale já byla jeho 
družka. Podrobí se jen mně.

Tolik jsem se ho chtěla dotýkat.
Natáhla jsem se vzhůru nad jeho rameno a pohladila jsem 

mocnou křivku křídla.
Rhys se zachvěl a já viděla, jak jeho úd poskočil.
„Hraní nech na později,“ ucedil skrz zatnuté zuby.
Tak tedy dobrá.
Jeho ústa se přitiskla k mým v prudkém, hlubokém polib-

ku, při kterém se střetly jazyky i zuby. Položil mě na polštá-
ře a já mu přitiskla nohy na záda, opatrně, abych nezavadila 
o křídla.

Všechna opatrnost šla stranou, když jsem ucítila, že se do mě 
chystá proniknout. Vtom se zastavil.

„Hraní nech na později,“ zavrčela jsem mu do úst.
Rhys se zasmál a vibrace jeho hlasu jsem cítila až v morku 

kostí, když do mě zajel. Poprvé, podruhé, potřetí.
Skoro jsem nedýchala a sotva jsem dokázala myslet na něco 

víc než na místo, kde se naše těla propojila. Na okamžik zne-
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hybněl, abych si přivykla na jeho přítomnost, a když jsem ote-
vřela oči, viděla jsem, jak se na mě dívá.

„Zopakuj to,“ zamumlal.
Věděla jsem, co má na mysli.
„Jsi můj,“ vydechla jsem.
Maličko se odtáhl a znovu, pomalu, trýznivě pomalu do mě 

pronikl.
„Jsi můj,“ zasténala jsem.
Zase se odtáhl a přirazil.
„Jsi můj.“
Opět, tentokrát rychleji a hlouběji.
V tu chvíli jsem to ucítila, to pouto mezi námi jako nezlom-

ný řetěz, jako paprsek světla, který nikdy neuhasne.
Pouto, které s každým zavlněním našich těl plálo jasněji, zá-

řivěji a silněji. „Jsi můj,“ zašeptala jsem a přejela mu rukama po 
vlasech dolů na záda a po křídlech.

Můj přítel, s nímž jsem přečkala řadu nebezpečí.
Můj milenec, který zhojil mou zlomenou a znavenou duši.
Můj druh, jenž na mě čekal, i když ztratil naději a všechno 

se obrátilo proti němu.
Pohybovala jsem boky současně s ním a on mě nepřestával 

líbat. Naše tváře zvlhly potem. Celé mé tělo hořelo a napínalo 
se, a když zašeptal „Miluji tě“, dočista jsem se přestala ovládat.

Rozkoš mnou otřásla a on ke mně tvrdě a rychle přirážel, 
aby ji prodloužil, až jsem cítila, viděla a vnímala vůni pouta mezi 
námi. Naše pachy se smísily a já náležela jemu a on mně a byli 
jsme začátek, střed i konec. Byli jsme písní zpívanou od prvního 
uhlíku světla, který ve světě zaplál.

Když Rhys dosáhl vyvrcholení, vykřikl a zajel do mě až po ko-
řen. Hory venku se otřásly a zbylý sníh se z nich sesunul jako třpy-
tivý bělostný vodopád, který ihned pohltila noc vyčkávající dole.

Rozhostilo se ticho přerušované pouze naším zrychleným 
dechem.

Vzala jsem jeho umazanou tvář do barevných dlaní a přimě-
la ho, aby se na mě podíval.
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Jeho oči zářily jako hvězdy, které jsem kdysi, tak velice dáv-
no namalovala.

Usmála jsem se na něj a nechala jsem pouto, jež nás spojilo, 
průzračně a oslnivě planout mezi námi.

Nevím, jak dlouho jsme tam leželi a lenivě jsme se jeden dru-
hého dotýkali, jako bychom opravdu měli všechen čas na světě.

„Myslím, že jsem se do tebe zamiloval,“ broukl Rhys, když 
mi přejížděl prstem po paži, „když jsem si uvědomil, že lámeš 
ty kosti, abys nastražila past na Middengarda. Nebo možná ve 
chvíli, když jsi mi ukázala prostředníček za to, že jsem se ti vy-
smíval. Tolik mi to připomnělo Cassiana. Poprvé po desítkách 
let se mi chtělo smát.“

„Zamiloval ses do mě,“ prohodila jsem ironicky, „protože jsem 
ti připomínala přítele?“

Cvrnkl mě do nosu. „Chytračko. Zamiloval jsem se do tebe, 
protože jsi byla jednou z nás, protože ses mě nebála a rozhodla 
ses zakončit svůj nezapomenutelný výstup tím, že jsi po Ama-
ranthě hodila kus kosti jako oštěp. V ten okamžik jsem ved-
le sebe cítil Cassianova ducha a přísahal bych, že jsem ho za-
slechl, jak říká: ‚Jestli se s ní, ty pitomý zmetku, neoženíš, udělám 
to já sám.‘ “

Potichu jsem se zasmála a přejela jsem mu rukou umazanou 
od barvy po tetovaném hrudníku. Aha, ta barva.

Byli jsme jí pokrytí od hlavy až po paty a stejně tak dopad-
la i postel.

Rhys sledoval můj pohled a vrhl na mě úsměv, ze kterého 
přímo čišelo rošťáctví. „Jaké štěstí, že je vana dost velká pro dva.“

Krev mi začala vřít v žilách, ale když jsem chtěla vstát z lůž-
ka, Rhys byl rychlejší a popadl mě do náruče. Všude měl ma-
zance barvy, která mu ztuhla i ve vlasech, a jeho nebohá, krásná 
křídla… Zůstaly na nich otisky mých rukou. Odnesl mě nahou 
do vany, kam už se napouštěla voda, jak kouzla v chalupě vyšla 
vstříc našim potřebám.
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Rhys sešel po schodech do vody a jeho spokojené zasyknutí 
mě pohladilo po uchu a snad jsem taky krátce zasténala, když 
nás posadil do vany a mě zalila horká voda.

Na kamenném kraji se objevil košík s mýdly a oleji a já Rhy-
sovi vyklouzla z náruče, abych se ponořila hloub do vody, za-
tímco mezi námi stoupala pára. Rhys vzal mýdlo vonící po bo-
rové smůle a podal mi ho spolu s žínkou. „Zdá se, že mi někdo 
umazal křídla.“

Tváře mi jen hořely, ale v břiše mě zamravenčilo. Illyrijští 
muži a jejich přecitlivělá křídla.

Pokynula jsem mu prstem, ať se otočí. Poslechl mě a roz-
táhl ta úžasná křídla, abych na nich mohla najít všechny skvrny 
od barvy. Nanejvýš opatrně jsem žínku namydlila a začala jsem 
smývat rudé, modré a fialové šmouhy.

Světlo svic tančilo po jeho nesčetných bledých jizvách, kte-
ré byly až na ztvrdlé části blány téměř neviditelné. Rhys seděl 
s rukama opřenýma o okraj vany a s každým mým pohybem se 
zachvěl. Koukla jsem se mu přes rameno a neunikl mi důkaz té 
citlivosti. „Aspoň že se ty zvěsti o tom, že rozpětí křídel odpo-
vídá velikosti jiných částí těla, nemýlily.“

Svaly na zádech se mu napjaly, když se tlumeně zasmál. „Máš 
pěkně opovážlivou a nevymáchanou pusu.“

Napadlo mě, kde všude bych se ho tou pusou mohla dotýkat, 
a maličko jsem zrudla.

„Myslím, že jsem se do tebe zamilovávala nějakou dobu,“ 
řekla jsem a ta slova byla sotva slyšitelná v proudech vody, kte-
rou jsem mu ta překrásná křídla myla. „Ale při Hvězdopádu 
jsem si tím byla jistá. Nebo jsem se tomu aspoň přiblížila a to-
lik mě to vyděsilo, že jsem nad tím nechtěla víc uvažovat. Byla 
jsem zbabělá.“

„Měla jsi velmi dobré důvody, aby ses tomu pomyšlení vy-
hýbala.“

„Ne, neměla. Možná kvůli Tamlinovi ano, jenže s tebou to 
nemělo nic společného, Rhysi. Vůbec nic. Nikdy jsem se ne-
obávala, jaké by to mělo důsledky, kdybych byla s tebou. I  kdyby 
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nás měli štvát všichni nájemní vrazi světa… stojí to za to. Ty za 
to stojíš.“

Lehce sklonil hlavu a ochraptělým hlasem odpověděl: „Dě-
kuji ti.“

V tu chvíli mi to div nezlomilo srdce – všechny ty roky, kdy 
si myslel pravý opak. Políbila jsem ho na holý krk a on se natáhl 
dozadu a pohladil mě prstem po tváři.

Když jsem byla hotová s jeho křídly, uchopila jsem ho za ra-
meno, aby se ke mně otočil. „Co teď?“

Beze slova mi vzal mýdlo z rukou, obrátil mě, začal mi omý-
vat záda a lehce po nich přejíždět žínkou.

„To je na tobě,“ odpověděl. „Můžeme se vrátit do Velarisu 
a nechat naše pouto stvrdit kněžkou, která se v ničem nepodobá 
Ianthe, to ti slibuji. Ta nás pak oficiálně prohlásí druhem a druž-
kou. Můžeme uspořádat malou oslavu, večeři s našimi… blízký-
mi. Pokud ovšem nechceš mít velkou slavnost, i když se myslím 
shodneme na tom, že je nemáme právě v lásce.“ Jeho silné ruce 
mi mnuly ztuhlé a bolavé svaly na zádech, až mi z úst vyklouzlo 
zasténání. „Také bychom mohli předstoupit před kněžku a ne-
chat se prohlásit manželi i druhy, pokud mě chceš nazývat lid-
štějším slovem.“

„Jak budeš nazývat ty mě?“
„Družka,“ odvětil. „I když říkat ti ‚ženo‘ zní také lákavě.“ 

Jeho palce mě masírovaly podél páteře. „A pokud chceš počkat, 
nemusíme udělat nic z toho. Jsme druhové, ať už to vykřičíme 
do světa, nebo ne. Není třeba s rozhodováním nijak spěchat.“

Otočila jsem se. „Ta otázka se týkala Juriana, krále, královen 
a Kotlíku, ale jsem ráda, že mám ohledně našeho vztahu tolik 
možností. A že uděláš, co budu chtít. Vypadá to, že tě mám pěk-
ně omotaného kolem prstu.“

V očích mi zajiskřilo kočičí pobavení. „Krutá krásko.“
Vyprskla jsem. Představa, že mu připadám krásná…
„Jsi krásná,“ řekl. „Jsi to nejkrásnější, co jsem kdy viděl. My-

slel jsem si to už od té první chvíle, kdy jsem tě uviděl při Ca-
lanmai.“
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Bylo to hloupé, hloupé, že pro mě krása vůbec něco zname-
ná, ale najednou mě pálily oči.

„Což je dobře,“ dodal, „protože ty sis myslela, že já jsem nej-
krásnější muž, jakého jsi kdy viděla, takže jsme si kvit.“

Zamračila jsem se a on se dal do smíchu, sklouzl mi rukama 
k pasu a přivinul mě k sobě. Posadil se na lavici zabudovanou 
ve vaně a já mu rozkročmo sedla na stehna a začala mu hladit 
svalnaté paže.

„Zítra,“ pokračoval a jeho výraz zvážněl. „Zítra odletíme do 
sídla tvé rodiny. Královny nám poslaly zprávu. Za tři dny se vrátí.“

Překvapeně jsem se napřímila. „A to mi říkáš až teď?“
„Nechal jsem se jaksi rozptýlit,“ odpověděl a oči mu potmě-

šile zajiskřily.
Světlo v jeho očích, jeho tichá radost… Vyrazily mi dech. 

Budoucnost, čeká nás společná budoucnost. Já budu mít bu-
doucnost. Život.

Jeho úsměv pohasl v cosi užaslého, cosi naplněného úctou 
a já zvedla ruce a uchopila jeho tvář do dlaní.

Vtom jsem si všimla, že má kůže září.
Chabě, jako by pod mou pokožkou prosvítalo jakési vnitřní 

světlo, které pronikalo do světa. Teplé bílé světlo připomínající 
slunce nebo hvězdu. Rhysovy užaslé oči se upřely do mých, když 
mi přejel prstem po paži. „No, teď se aspoň můžu vychloubat, 
že se dokážu postarat, aby má družka doslova zářila štěstím.“

Rozesmála jsem se a zář se rozjasnila ještě o trochu víc. Rhys 
se ke mně sklonil a měkce mě políbil, až jsem se k němu slast-
ně přitiskla a položila mu ruce kolem krku. Byl tvrdý jako skála 
a tiskl se ke mně. Seděla jsem přímo nad jeho údem, stačil by 
jediný lehký pohyb a pronikl by do mě.

Rhys se však zvedl z vody a já mu ovinula nohy kolem pasu, 
když mě odnášel zpět do ložnice, zatímco z nás skapávala voda. 
Domácí kouzla se postarala o čisté povlečení, které mě hřálo 
a hladce klouzalo po mém nahém těle, když mě položil na po-
stel a zahleděl se na mě. Zářila jsem, zářila jsem jasně a čistě 
jako hvězda.



566

„Denní dvůr?“ zeptala jsem se.
„Na tom nesejde,“ ujistil mě drsným hlasem a zrušil kouzlo, 

jímž neustále svazoval svou moc.
Jednou mi řekl, že to je nepatrná magie, jejímž cílem je za-

střít jeho pravou podobu a skutečný rozsah jeho schopností.
Přestal krotit svou majestátnost a naplnil celý pokoj, svět 

i mou duši třpytivou ebenovou mocí. Hvězdami, větrem a stíny; 
klidem, sny a ostrým břitem nočních můr. Temnota z něj sálala 
jako úponky páry, když natáhl ruku a položil dlaň na zářící kůži 
na mém břiše.

Když ruka noci roztáhla prsty, světlo proniklo plazícími se 
stíny a já se zvedla na loktech, abych ho políbila.

Kouř, mlha a rosa.
Potom jsem ochutnala jeho rty a on je rozevřel, abych mohla 

svým jazykem pohladit jeho a přejet mu jím po zubech. Vše, čím 
byl, leželo přede mnou – jako jediná poslední otázka.

Chtěla jsem to všechno.
Uchopila jsem ho za ramena a přitáhla k sobě. Když si lehl na 

záda, zahlédla jsem, jak sebou křídla zachycená pod ním vzdo-
rovitě škubla. Já však zavrněla: „Illyrijské děťátko.“ A sklouzla 
jsem mu rukama po svalnatém břiše a ještě níž. Přestal cokoli 
namítat.

Byl v mé ruce tak obrovský – jeho úd byl tvrdý a přitom heb-
ký, že jsem po něm užasle sjela prstem. Rhys zasyčel a jeho úd 
sebou škubl, když jsem palcem pohladila jeho špičku. Se zálud-
ným úsměvem jsem to zopakovala.

Natáhl ke mně ruce, jenže já ho přimrazila pohledem. „Teď 
je řada na mně,“ řekla jsem mu.

Rhys se na mě ležérně, mužně usmál, potom se uvelebil na 
posteli, položil ruku pod hlavu a čekal.

Nafoukaný parchant.
A tak jsem se sklonila a vzala jsem ho do úst.
Při tom doteku sebou trhl a vyhrkl: „Sakra.“ Zasmála jsem 

se a přitom jsem rty sklouzla níž.
Zatínal ruce do prostěradla, až mu zbělely klouby prstů, a já 
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po něm přejela jazykem a jemně jsem ho dráždila zuby. Při jeho 
zasténání mi v žilách zaplál oheň.

Popravdě mě překvapilo, že vydržel celou minutu, než mě 
vyrušil.

Lépe řečeno, vrhl se na mě.
V jednom okamžiku jsem ho měla v ústech a přejížděla jsem 

jazykem přes jeho široký žalud, v dalším mě držel kolem pasu 
a obrátil mě na břicho. Koleny mě přiměl roztáhnout nohy, 
popadl mě za boky, zvedl je a pak do mě jediným pohybem 
 pronikl.

Mít ho v sobě byl tak úžasný pocit, že jsem sténala do pol-
štáře, zatnula jsem prsty do prostěradla a zvedla jsem se na 
lokty.

Rhys se úplně odtáhl a opět přirazil a v té chvíli mě zaplavil 
výbuch věčnosti. Napadlo mě, že se roztříštím na kusy, protože 
se ho nedokážu nabažit.

„Jsi nádherná,“ zamumlal, když se ve mně pohyboval, a při-
tom mě líbal na páteř.

Dokázala jsem se zvednout tak, abych viděla, jak jsme spoje-
ní – viděla jsem, jak se ze mě rozlévá sluneční světlo proti jeho 
svíjející se tmě, jak se prostupují, splývají a obohacují se. Ten po-
hled mě přemohl s takovou silou, že jsem se s jeho jménem na 
rtech nechala strhnout extází.

Rhys mě zvedl k sobě, jednou rukou mě uchopil za ňadro, 
zatímco druhou přejížděl po uzlíčku nervů mezi mýma noha-
ma a hladil ho, až jsem nedokázala rozpoznat, kdy skončilo jed-
no vyvrcholení a začalo druhé. Rhys do mě nepřestával přirážet 
a líbal mě na krk a na ucho.

Pomyslela jsem si, že bych mohla zemřít slastí. Tím, jak moc 
ho chci, rozkoší z toho, že jsem s ním.

Otočil se se mnou a vyklouzl ze mě, jen aby si lehl na záda 
a přitáhl mě nad sebe.

V temnotě se cosi zalesklo – záblesk stále přítomné bolesti, 
jizva. A já pochopila, proč mě chce mít takhle. Proč chce, aby to 
skončilo tak, že budu na něm.
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Zlomilo mi to srdce. Naklonila jsem se vpřed a něžně, lásky-
plně ho políbila.

Když se naše rty setkaly, nechala jsem ho do sebe vniknout 
a tentokrát jsem ho cítila daleko hlouběji. Zamumlal mi do úst 
mé jméno. Nepřestávala jsem ho líbat, zatímco jsem se nad ním 
zlehka vlnila. Později budeme mít dost příležitostí k drsnému, 
rychlému milování. Ale teď… Nemyslela jsem na to, proč chce 
skončit touhle pozicí. Proč chce, abych tu nečistou temnotu za-
hnala svým světlem.

Chtěla jsem však zářit, budu zářit pro něj. Budu zářit pro svou 
budoucnost.

A tak jsem se posadila s rukama opřenýma o jeho hruď a osvo-
bodila jsem světlo v sobě, nechala jsem ho, ať zapudí temnotu 
toho, co mu udělali, mému druhovi, mému příteli.

Rhys vykřikl mé jméno a trhl boky vzhůru. Náhle jsem ho 
měla tak hluboko v sobě, že mi před očima zavířily hvězdy.

Myslím, že světlo, které ze mě prýštilo, mohlo být svit hvězd, 
nebo mě možná klamal zrak, když se mě zmocnila nová vlna 
slasti. Rhys se jí nechal strhnout se mnou, a když do mě vy stříkl, 
stále dokola opakoval mé jméno.

Když jsme skončili, zůstala jsem na něm s rukama zatnutý-
ma do jeho hrudi, plná úžasu nad ním. Nad námi.

Rhys mě zatahal za mokré vlasy. „Budeme muset najít kouz-
lo, kterým to světlo skryjeme.“

„Stíny dokážu skrývat dost dobře.“
„To ano, ale ty se přestáváš ovládat, jenom když tě něco roz-

čílí. A vzhledem k tomu, že mám v úmyslu tě učinit nejšťastněj-
ší ženou na světě, mám takový pocit, že se budeme muset naučit 
tu tvou úchvatnou záři krotit.“

„Ty prostě nedokážeš přestat přemýšlet a plánovat.“
Rhys mě políbil na koutek úst. „Neumíš si představit, kolik 

věcí dokážu vymyslet, když jde o tebe.“
„Vzpomínám si, že ses zmiňoval o nějaké zdi.“
Jeho smích byl smyslným příslibem. „Příště tě, Feyre, ošu-

kám u zdi.“
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„S takovou vervou, že popadají obrazy.“
Rhys vybuchl smíchy. „Ukaž mi znovu, co dokážeš s tou svou 

nevymáchanou pusou.“
Vyhověla jsem mu.

Byla chyba pokoušet se o srovnání, protože jsem věděla, že by 
nejspíš každý vladař dokázal, aby jeho milenka v noci neza-
mhouřila oka, jenže Rhysand byl nenasytný. V tu noc jsem se 
prospala nanejvýš hodinu, i když to byla stejnou měrou také 
moje vina.

Nedokázala jsem přestat. Nedokázala jsem se nabažit jeho 
chuti ve svých ústech a toho pocitu, když mě naplnil. Chtěla 
jsem víc, víc, víc, až jsem si myslela, že samou rozkoší vyletím 
z kůže.

„Není to nic neobvyklého,“ pověděl mi Rhys s pusou pl-
nou chleba, když jsme se posadili ke stolu ke snídani. Tak tak 
že jsme došli do kuchyně. Sotva vylezl z postele a já viděla jeho 
nádherná křídla, svalnatá záda a hezký zadek, vrhla jsem se na 
něj. Svezli jsme se na podlahu a Rhys spáry roztrhal pěknou 
předložku před postelí, když jsem si ho osedlala.

„Co není neobvyklé?“ zeptala jsem se. Skoro jsem se na něj 
nedokázala podívat, jinak bych snad vybuchla.

„To… šílenství,“ odpověděl váhavě, jako by se bál, že by sta-
čilo nesprávné slovo a vrhli bychom se na sebe, než bychom do 
sebe dostali trochu jídla. „Když pár přijme toto pouto, úplně je 
to ochromí. Opět je to památka na doby, kdy jsme byli zvířa-
ty. Nejspíš to mělo za cíl oplodnění samice.“ Při jeho slovech 
se mi zastavilo srdce. „Některé dvojice týden nevyjdou z domu. 
Muži beztak začnou být tak náladoví, že může být nebezpečné, 
když jsou mezi ostatními vílami. Zažil jsem, že moudří, vzdě-
laní muži z vílího rodu udělali z pokoje kůlničku na dříví jen 
proto, že nedlouho po uzavření svazku nějaký jiný muž na jejich 
družku upřel příliš dlouhý pohled.“

Sykavě jsem vydechla. Vybavil se mi jiný rozbitý pokoj.
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Rhys pochopil, co mě trápí, a tiše řekl: „Rád bych věřil, že 
se dovedu ovládat víc než ostatní muži našeho rodu, ale měj se 
mnou trpělivost, Feyre, pokud budu trochu nesvůj.“

To, že to dokázal připustit… „Nechceš odtud odejít.“
„Chci zůstat v ložnici a šukat tě, dokud z toho oba ne ochrap-

tíme.“
V tu chvíli jsem byla připravená mít ho znovu. Bolestně jsem 

po něm toužila, ale museli jsme odejít. Královny. Kotlík. Jurian. 
Válka. „Pokud jde o těhotenství…“ nadhodila jsem a jako bych 
na nás oba v tu chvíli vychrstla vědro ledové vody.

„Nepoužili jsme… neužívala jsem žádný nápoj proti oplod-
nění. Tedy poslední dobou.“

Rhys odložil chléb. „Chceš ho začít znovu pít?“
Kdybych to udělala, kdybych ho dneškem začala užívat, sma-

zal by všechno, co jsme včera v noci dělali, jenže… „Když jsem 
družkou vladaře, očekává se ode mě, že ti porodím potomky, 
takže bych ho třeba pít neměla.“

„Nic takového se od tebe neočekává,“ zavrčel. „Děti jsou 
vzácnost, to je pravda. Neskutečná vzácnost a jsou pro nás pra-
vým pokladem. Jenomže je s tebou nechci mít, pokud je sama 
nechceš, pokud je nebudeme chtít oba. Právě teď, když je válka 
na spadnutí a Hybern… Přiznám se, že mě děsí pomyšlení na 
to, že by má družka otěhotněla, když jsme obklopení tolika ne-
přáteli. Děsím se toho, co bych mohl udělat, kdybys byla těhot-
ná a někdo tě ohrožoval. Nebo ti ublížil.“

Podivný svíravý pocit v mé hrudi polevil, i když mi přejel 
mráz po zádech, když jsem si představila, že by svět pocítil jeho 
moc a zuřivost, kterou jsem spatřila na Nočním dvoře. „V tom 
případě ho začnu ještě dnes pít. Jakmile se vrátíme.“

Zvedla jsem se od stolu na roztřesených nohou a zamířila 
jsem do ložnice. Potřebovala jsem se vykoupat, byla jsem Rhy-
sem doslova pokrytá a i po snídani jsem v puse stále cítila jeho 
chuť. Vtom se Rhys ozval za mými zády: „Byl bych ale nejšťast-
nějším mužem na světě, kdybys mi jednoho dne prokázala tu 
čest, že bys mi porodila děti. Chtěl bych to s tebou sdílet.“
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Otočila jsem se k němu. „Nejdřív chci žít,“ odpověděla jsem. 
„S tebou. Chci vidět svět a zažít dobrodružství. Chci zjistit, co 
znamená být nesmrtelná, být tvou družkou a členem tvé rodiny. 
Chci být na děti připravená. A sobecky tě chci mít nějaký čas 
sama pro sebe.“

Jeho úsměv byl něžný a laskavý. „Máš tolik času, kolik jen 
budeš chtít. A pokud tě budu mít jen pro sebe po zbytek věč-
nosti, rozhodně si nebudu mít na co stěžovat.“

Stihla jsem dojít ke kraji vany, než mě Rhys popadl, odnesl 
mě do vody a pomalu a láskyplně se se mnou pomiloval upro-
střed stoupající páry.
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Rhys nás přenesl do illyrijského tábora. Neměli jsme v úmys-
lu se tam zdržovat tak dlouho, že bychom mohli ohrozit jejich 
bezpečí, a vzhledem k tomu, že nás obklopovaly desetitisíce illy-
rijských válečníků z okolních horských vrcholků, Rhys pochy-
boval, že by se našel někdo tak hloupý, aby tu na nás zaútočil.

Prostě jsme se objevili na blátivé cestě před malým domkem, 
když vtom se za námi ozval Cassianův nevzrušený hlas: „Že jste 
si ale dali na čas.“

Rhysovi se z hrdla vydralo divoké, zuřivé zavrčení, které se 
nepodobalo ničemu, co jsem kdy zaslechla, a rychle jsem ho po-
padla za paži, když se ke Cassianovi prudce otočil.

Cassian se na něj podíval a dal se do smíchu.
Illyrijští válečníci ovšem vzlétli z tábora k obloze a odnášeli 

přitom s sebou ženy a děti.
„Máte za sebou náročnou jízdu?“ nadhodil Cassian a svázal 

si přitom tmavé vlasy odranou kůží.
Rhys se po tom vzteklém zavrčení pohroužil do nepřirozené-

ho ticha. Nestála jsem o to sledovat, jak srovnává tábor se zemí, 
a tak jsem poznamenala: „Až ti vyrazí všechny zuby, nechoď ke 
mně plakat, Cassiane.“

Cassian založil ruce na hrudi. „Že by pouto s tvou družkou 
trošku drhlo?“

Rhys na to nic neodpověděl.
Cassian se uchechtl. „Feyre se nezdá být unavená. Třeba by 

se chtěla projet se mnou…“
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Rhys vybuchl.
Změnili se ve změť křídel, svalů a cvakajících zubů, jak se 

tam váleli v bahně, rozpřahovali se pěstmi a…
A já si uvědomila, že Cassian moc dobře ví, co říká a dělá, 

když ze sebe Rhyse skopl, protože ten nesáhl po své moci, kte-
rou by dokázal srovnat okolní hory se zemí.

Viděl osten v Rhysových očích a věděl, že ho bude muset 
ztlumit, než se vypravíme dál.

Rhys si to taky uvědomoval. Z toho důvodu jsme se nejprve 
přenesli sem místo do Velarisu.

Byl na ně neskutečný pohled. Dva illyrijští muži zápasi-
li v bahně na kamenech, lapali po dechu a plivali krev. Žádný 
z dalších Illyrijců se neodvážil přistát.

Uvědomila jsem si, že to ani neudělají, dokud Rhys nevybije 
svůj vztek nebo neopustí tábor. Pokud běžný muž z vílího rodu 
potřeboval týden na to, aby si přivykl… Jakou dobu potřeboval 
Rhysand? Měsíc nebo dva? Rok?

Cassian se zasmál, když mu Rhys vrazil ránu pěstí do ob-
ličeje, až mu z něj vystříkla krev. Okamžitě mu úder oplatil 
a já sebou trhla, když se Rhysova hlava stočila do strany. Už 
jsem Rhyse viděla bojovat, ale vždycky při tom byl elegantní 
a   ovládal se. A zažila jsem jeho vztek, jenže nikdy nebyl tak 
zvířecký.

„Nějaký čas jim to vydrží,“ prohodila Mor, která se opírala 
o rám dveří. Ty mi taky podržela. „Vítej v naší rodině, Feyre.“

A mě napadlo, že to musejí být nejkrásnější slova, jaká jsem 
kdy slyšela.

Rhys s Cassianem strávili hodinu tím, že do sebe bušili až do 
naprostého vyčerpání, a když se dovlekli zpět do domu, zkrva-
vení a špinaví, stačil mi jediný pohled na mého druha, abych za-
toužila po jeho vůni a doteku.

Cassian a Mor se pohotově odebrali někam jinam a Rhys 
neztrácel čas s tím, že by mě úplně svlékl. Přitiskl mě ke kuchyň-
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skému stolu a přiměl mě sténat jeho jméno tak hlasitě, že mě 
slyšeli i Illyrijci, kteří dosud kroužili vysoko na obloze.

Když jsme skončili, napětí v ramenou a neklid, který mu čí-
hal v očích, zmizely. Potom Cassian zaklepal na dveře a podal 
Rhysovi vlhkou žínku, abych se mohla umýt. Chvíli nato jsme 
se všichni čtyři přenesli do hudby a světla Velarisu.

Domů.

Sotva zapadlo slunce, vešli jsme s Rhysem ruku v ruce do jídel-
ny v Domě větru, kde už seděli Mor, Azriel, Amren a Cassian 
a čekali na nás.

Všichni současně vstali.
Současně se na mě podívali.
A současně se uklonili.
Byla to Amren, kdo promluvil: „Budeme ti sloužit a chrá-

nit tě.“
Všichni si položili ruce na srdce.
Čekali na mou odpověď.
Rhys mě nevaroval předem a já si říkala, jestli ta slova měla 

vycházet z mého srdce a měla jsem je pronést bez postranních 
úmyslů a úskoků. A tak jsem promluvila.

„Děkuji vám,“ odpověděla jsem a přiměla jsem se zachovat 
klidný tón. „Ale byla bych raději, kdybyste byli mými přáteli, 
než abyste mi sloužili a chránili mě.“

Mor s mrknutím odvětila: „Jsme tvoji přátelé, ale pořád ti 
budeme sloužit a chránit tě.“

Do tváří se mi nahrnula horkost, když jsem se na ně usmá-
la. Moje rodina.

„Když jsme vyřídili toto,“ pronesl za mnou nenuceně Rhys, 
„můžeme se najíst? Umírám hlady.“ Když Amren s ironickým 
úsměvem otevřela ústa, rychle dodal: „Prosím neříkej, co máš na 
jazyku, Amren.“ Rhys vrhl příkrý pohled na Cassiana. Oba byli 
dosud pokrytí modřinami, ovšem rychle se hojili. „Pokud si to 
nechceš vyříkat na střeše.“



575

Amren mlaskla a místo toho na mě rázně kývla. „Slyšela 
jsem, že ti v lese narostly tesáky a zabila jsi nějaká hybernská 
zvířata. Jen tak dál, děvče.“

„Spíš mu zachránila jeho bídný život,“ ozvala se Mor a dolila 
si víno. „Chudáček Rhysánek se dostal do pěkné kaše.“

Pozvedla jsem sklenku, aby mi ji Mor mohla doplnit. „Je prav-
da, že vyžaduje značné opečovávání.“

Azrielovi zaskočilo víno a já zachytila jeho pohled, který pro 
změnu působil vřele. Dokonce vlídně. Vtom jsem ucítila, jak se 
Rhys vedle mě napjal, a spěšně jsem se od velitele zvědů od-
vrátila.

Provinilý výraz v Rhysových očích mi prozradil, že je mu to 
líto a bojuje s tím. Bylo to tak zvláštní, vznešené víly s jejich pra-
dávnými instinkty, kterými střežily své druhy. Byl to naprostý 
protipól jejich dávných tradic a vědění.

Nedlouho po večeři jsme se vypravili do země smrtelníků. 
Mor nesla kouzelnou kouli, Cassian nesl Mor, Azriel letěl blíz-
ko nich a Rhys… Rhys mě k sobě přivinul a jeho silné paže mě 
pevně držely. Mlčky jsme se nesli nad temným mořem.

Letěli jsme vyzradit královnám tajemství, které tak dlouho 
uchovávali za cenu velikého utrpení.
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Do světa lidí konečně přišlo jaro a z mokré půdy vystrkovaly 
hlavičky krokusy a narcisy.

Tentokrát dorazily pouze nejstarší královna a zlatovlasá krá-
lovna.

Doprovázelo je však množství stráží.
Opět jsem na sobě měla vzdušné šaty slonovinové barvy 

a korunu ze zlatých pírek. Opět jsem stála po Rhysandově boku, 
když se královny a jejich strážci přenesli do obývacího pokoje.

Teď jsme se však s Rhysandem drželi za ruce a bez hnutí 
jsme vyčkávali. Byli jsme písní bez konce a začátku.

Nejstarší královna po nás, našich rukou a korunách přejela 
prohnanýma očima, bez vyzvání se posadila a urovnala si sukni 
smaragdových šatů. Zlatovlasá královna zůstala stát o chvíli déle 
a zlehka naklonila hlavu lemovanou zářivými kadeřemi na stra-
nu. Pozvedla koutky rudých rtů a usedla vedle své společnice.

Rhys, aniž by před nimi třeba jen sklonil hlavu, řekl: „Váží-
me si toho, že jste si udělaly čas na to, abyste se s námi znovu 
setkaly.“

Mladší královna pouze pokývla a její jantarové oči se upře-
ly na naše přátele stojící za námi: Cassian s Azrielem drželi 
stráž po obou stranách arkýřových oken, kde stály Elain a  Nes ta 
v celé své parádě. Za nimi bylo vidět Elaininu zahradu v plném 
květu. Nesta byla znovu napjatá a Elain se kousala do rtu.

Mor stála po Rhysandově boku z druhé strany, tentokrát 
v modrozelených šatech, které mi připomínaly poklidné vody 
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Sidry, a ve snědých rukou držela onyxovou truhlici, v níž bylo 
uloženo Veritas.

Stará královna si nás všechny změřila ledovým zrakem a po-
drážděně pronesla: „Potom, co jsme byly posledně tak hrubě 
uraženy…“ Při těch slovech probodla Nestu pohledem a má se-
stra jí ho oplatila s prudkým, nezdolným plamenem v očích. 
Stará žena pohoršeně zamlaskala. „… jsme řadu dní přemýšle-
ly, zda bychom se sem měly vrátit. Jak vidíte, tři z nás tu urážku 
shledaly neodpustitelnou.“

Lhala, aby hodila vinu na Nestu a pokusila se mezi nás zasít 
svár za to, co se Nesta snažila bránit… S překvapivým klidem 
jsem jí odpověděla: „Pokud to byla nejhorší urážka, jakou jste 
kdy zažily, řekla bych, že všechny budete poněkud šokovány, až 
vypukne válka.“

Mladší královna opět povytáhla koutky úst a jantarové oči jí 
zazářily jako lvu v lidské podobě. „Takže si přece jen získal tvé 
srdce, Ničitelko kleteb,“ zavrněla ke mně.

Oplatila jsem jí pohled, zatímco jsem si s Rhysem sedala na 
židle a Mor vklouzla na místo vedle něj.

„Pochybuji,“ prohlásila jsem, „že to byla pouhá náhoda, že 
nám Kotlík umožnil, abychom se našli v předvečer války, která 
znovu zasáhne naše dva národy.“

„Kotlík? A dva národy?“ Zlatovláska si pohrávala s  rubí-
novým prstenem na ruce. „Náš lid se nedovolává Kotlíku; náš 
lid není nadán magií. Podle mě je váš národ – a náš. Nejste 
o moc lepší než ty Požehnané děti.“ Zvedla pěstěné obočí. „Co 
se s nimi stane, když se vydají za zeď?“ Otočila hlavu k Rhyso-
vi, Cassianovi a Azrielovi. „Jsou vaší kořistí? Nebo je využijete 
a odvrhnete, aby zestárli a zchřadli, zatímco vy zůstáváte navě-
ky mladí? Jaká škoda a jaká nespravedlnost, že jsi obdržela to, 
oč všichni ti blázni nepochybně žebronili, Ničitelko kleteb. Ne-
smrtelnost, věčné mládí… Copak by lord Rhysand dělal, kdy-
bys stárla a on ne?“

Rhys se klidným hlasem zeptal: „Mají tvé otázky nějaký vý-
znam kromě toho, že se ráda posloucháš?“



578

Zlatovlasá královna se tiše zasmála, obrátila se ke staré krá-
lovně a její žluté šaty při tom pohybu zašelestily. Stařena pou-
ze zvedla vrásčitou ruku k truhlici v Mořiných štíhlých prstech. 
„To je důkaz, který jsme si vyžádaly?“

Nedělej to, rozkřiklo se moje srdce. Neukazuj jim to.
Než Mor stihla třeba jen přikývnout, promluvila jsem zno-

vu: „Copak má láska k vladaři nestačí jako důkaz našich dob-
rých úmyslů? Není dost výmluvným důkazem to, že tu jsou mé 
sestry? Má sestra má na prstě železný zásnubní prsten, a přesto 
je na naší straně.“

Zdálo se, že Elain přemáhá nutkání schovat ruku za sukni 
šatů v bledě růžovém a modrém odstínu, ale držela se zpříma, 
zatímco si ji královny prohlížely.

„Řekla bych, že to je důkaz její hlouposti,“ ušklíbla se zlato-
vlasá královna. „Když je zasnoubená s mužem, který nenávidí 
víly, a ohrožuje sňatek tím, že se spolčuje s vámi.“

„Neopovažuj se pronášet odsudky ohledně věcí, o kterých nic 
nevíš,“ zasyčela tiše Nesta hlasem plným jedu.

Zlatovláska složila ruce na klíně. „Zmije se znovu ozvala.“ 
Zadívala se na mě a pozvedla obočí. „Bývalo by moudřejší ji na 
tuto schůzku nezvat.“

„Poskytla nám svůj dům a riskuje své společenské postavení, 
abychom se tu mohli setkávat,“ namítla jsem. „Má právo si vy-
slechnout, o čem se při těchto schůzích mluví, a zastupovat lid 
zdejšího kraje. Obě na to mají právo.“

Stařena mladší královnu přerušila, než stihla odpovědět, a opět 
mávla vrásčitou rukou na Mor. „Ukažte nám to tedy. Dokažte 
nám, že se mýlíme.“

Rhys na Mor nenápadně kývl. Ne, nebylo to správné ukázat 
jim pravdu a odhalit jim poklad, jakým byl Velaris, který se stal 
mým domovem.

Válka vyžaduje oběti, promluvil ke mně v duchu Rhys skrz 
drobnou mezeru v mém štítu, kterou jsem pro něj ponechávala 
otevřenou. Pokud nedáme v sázku Velaris, riskujeme tím, že přijde
me o Prythian – a nejen o něj.
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Mor otevřela víko černé truhlice.
Stříbřitá koule uvnitř se třpytila jako hvězda za sklem.
„Toto je Veritas,“ pronesla Mor hlasem, který byl současně 

mladý i starý. „Dar zakladatele mého rodu. V dějinách Pry thia-
nu byl použit jen párkrát, když jsme do světa vpustili  pravdu.“

Zvedla kouli ze sametové podušky. Nebyla větší než zralé ja-
blko a padla jí do dlaně, jako by z ní Mořino tělo a samotná její 
podstata byly utvořeny.

„Pravda je smrtící. Pravda je svoboda. Pravda dokáže ničit, 
napravovat a spoutávat. Veritas v sobě pojímá pravdu celého 
světa. Jsem Morrigan,“ pravila a její oči najednou působily, jako 
by nebyly zcela z tohohle světa. Naskočila mi husí kůže. „Víte, 
že mluvím pravdu.“

Postavila Veritas mezi nás na koberec a obě královny se na-
klonily blíž.

Byl to však Rhys, kdo řekl: „Chcete důkaz našich dobrých 
úmyslů, abyste nám mohly svěřit Knihu?“ Veritas začalo pul-
zovat a s každým zatepáním se z něj rozrůstala pavučina svět-
la. „Na mém území se nachází jedno místo, město míru, umění 
a prosperity. Protože pochybuji, že byste se vy nebo vaši stráž-
ci odvážili vypravit za zeď, ukážu vám ho, ukážu vám pravdu 
těchto slov. Ukážu vám toto místo v samotném Veritas.“

Mor natáhla ruku a  z koule vystoupal bledý oblak, kte-
rý když se nesl kolem našich kotníků, splynul se světlem Ve-
ritas.

Královny zděšeně ucukly a stráže pospíchaly vpřed s rukama 
na mečích, ale oblaka se dál nesla pokojem, když koule zjevila 
pravdu o Velarisu, ať už ji přebírala od Mor nebo od Rhyse. Byla 
to pravda ze samé podstaty našeho světa.

V matném šeru se objevil výjev.
Byl to Velaris z pohledu shora, jak ho viděl Rhys, když 

k němu slétal. Byla to tečka na pobřeží, když však klesl dolů, 
město i řeka byly zřetelně vidět v celé své kráse.

Obraz se naklonil a natočil, jako by Rhys prolétl městem 
zrovna dnes ráno. Přehnal se nad loděmi a moly, nad domy, uli-
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cemi a divadly. Nad Velarisskou duhou, plnou barev a   života 
v  jasném jarním slunci. Mávali mu šťastní a  ohleduplní lidé, 
kteří byli tak laskaví a přátelští. Míjel obraz za obrazem – Palá-
ce, restaurace, Dům větru. To všechno, všechno z toho úžasného 
města. Z mého domova.

Přísahala bych, že v  těch výjevech byla láska. Nedokázala 
jsem vysvětlit, jak ji Veritas dokázalo zachytit, ale ty barvy… 
Rozuměla jsem barvám a světlu a tomu, co sdělovaly. Co kouzel-
ná koule dokázala nějak převzít prostřednictvím spojení s Rhy-
sovými vzpomínkami.

Iluze pominula a  barvy, světlo i  oblak se stáhly zpět do 
koule.

„Toto je Velaris,“ vysvětlil Rhys. „Pět tisíc let jsme ho tajili 
před všemi bytostmi zvenku a teď o něm víte. Toto město chrá-
ním pomocí fám, všemožných zvěstí a strachu. Proto jsem za váš 
národ bojoval ve válce, jen abych zahájil svou údajnou krutovlá-
du, jakmile jsem nastoupil na trůn, a postaral jsem se o to, aby 
o ní všichni slyšeli nejrůznější legendy. Pokud ale mám za to, že 
ochráním své město a lid, zaplatit tím, že mnou bude svět opo-
vrhovat, budiž.“

Dvě královny třeštily oči na koberec, jako kdyby tam měs-
to dosud viděly. Mor si odkašlala a zlatovlasá královna sebou 
trhla, jako by Mor vykřikla, a upustila na zem zdobný krajkový 
kapesník. Sklonila se, aby ho zvedla, a tváře měla přitom lehce 
zrůžovělé.

Stařena k nám však zvedla zrak. „Vaši důvěru… oceňujeme.“
Čekali jsme.
Na tvářích obou královen se objevil vážný, kamenný výraz 

a já byla ráda, že sedím, když stará královna konečně promluvi-
la: „Uvážíme to.“

„Není čas nad tím uvažovat,“ namítla Mor. „S každým pro-
marněným dnem se Hybern přiblíží strhnutí zdi.“

„Probereme to s našimi společnicemi, a až budeme připrave-
ny, sdělíme vám naše stanovisko.“

„Nechápete, co tím dáváte všanc?“ pronesl Rhys bez názna-
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ku povýšenosti. Jeho tón byl pouze – možná pouze šokovaný. 
„Potřebujete toto spojenectví stejně jako my.“

Strará královna pokrčila vyzáblými rameny. „Mysleli jste si, 
že nás dojme váš dopis, vaše prosba?“ Příkře kývla na nejbližšího 
strážce a ten sáhl pod plát zbroje a vytáhl složený list. Stará žena 
ho začala předčítat: „Píši Vám ne jako vladař, ale jako muž zami
lovaný do ženy, jež byla kdysi člověkem. Píši Vám s prosbou, abyste 
jednaly rychle. Abyste zachránily její lid – a přitom i můj. Píši Vám, 
abychom jednoho dne poznali skutečný mír. Abych jednoho dne mohl 
žít ve světě, kde žena, kterou miluji, může navštěvovat svou rodi
nu bez obav z nenávisti a ze msty. V lepším světě.“ Odložila dopis.

Rhys ten list napsal před týdny. Než se stal mým druhem. 
Nebyla to žádost o  setkání, ale milostný dopis. Natáhla jsem 
k němu ruku, uchopila jeho prsty a jemně je stiskla. Rhysovy 
prsty se sevřely kolem mých.

Pak však promluvila stará královna: „Jak můžeme vědět, že 
to vše není nějaká léčka?“

„Cože?“ vyhrkla Mor.
Zlatá královna souhlasně přikývla a opovážila se Mor říct: 

„Od války se řada věcí změnila. Od vašeho takzvaného přátel-
ství s našimi předky. Možná nejsi tím, kým tvrdíš, že jsi. Tře-
ba se nám vladař vloudil do myslí, aby nás přesvědčil, že jsi 
Morrigan.“

Rhys na to nic neříkal. Všichni jsme mlčeli, dokud Nesta ne-
řekla nebezpečně tichým hlasem: „Mluvíte jako šílenci. Nadutí, 
tupí blázni.“

Elain ji popadla za ruku, aby ji umlčela, jenže Nesta vykroči-
la vpřed s tváří zbledlou hněvem. „Dejte jim Knihu.“

Královny zamrkaly a dotčeně se narovnaly.
Má sestra se na ně utrhla: „Dejte jim Knihu.“
Nejstarší královna ucedila: „Ne.“
To slovo pro mě bylo jako úder do břicha.
Nesta se však nedala odbýt a rozhodila rukama v gestu, kte-

ré zahrnovalo nás, pokoj i celý svět. „V tomto kraji žijí nevinní 
lidé. Pokud nechcete nasazovat vlastní krky proti silám,  které 
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nás ohrožují, pak zdejším lidem dopřejte šanci se bránit. Dejte 
mé sestře tu Knihu.“

Stařena se prudce nadechla nosem. „Mohli byste být evakuo-
váni…“

„K tomu byste potřebovali deset tisíc lodí,“ namítla Nesta 
a hlas se jí přitom zlomil. „Potřebovali byste vojsko. Já to propo-
čítala. A pokud se připravujete na válku, nepošlete své lodě pro 
nás. Jsme tu v pasti.“

Stařena zatnula prsty do naleštěných opěradel křesla a mír-
ně se naklonila vpřed. „Pak ti doporučuji, abys požádala jedno-
ho z těch vašich okřídlených víláků, aby tě přenesl přes moře, 
děvče.“

Nesta ztěžka polkla. „Prosím.“ Pochybuji, že bych to slovo 
někdy z jejích úst slyšela. „Prosím, nenechávejte nás, abychom 
tomu čelili sami.“

S nejstarší královnou to ovšem nehnulo a já nedokázala na-
jít správná slova.

Přinesli jsme jim důkaz… udělali jsme všechno. Dokonce 
ani Rhys nic neříkal a z jeho výrazu se nedalo nic vyčíst.

Pak však Cassian přistoupil k Nestě a  strážci ztuhli, když 
mezi nimi prošel, jako by byli pšeničnými klasy v poli.

Dlouze se na mou sestru zadíval. Ta stále nenávistně hleděla 
na královny očima, v nichž se leskly slzy – slzy vzteku a zoufal-
ství vyvolané tím ohněm, který prudce sžíral její nitro. Když si 
konečně Illyrijce všimla, zvedla k němu zrak.

Cassian drsným hlasem pronesl: „Před pěti sty lety jsem bo-
joval v bitvách, ke kterým došlo nedaleko tohoto domu. Bojoval 
jsem po boku lidí i víl a spolu s nimi jsem proléval krev. Stanu 
na tom bitevním poli znovu, Nesto Archeronová, abych ochrá-
nil tento dům a tvůj lid. Nenapadá mě lepší způsob, jak ukončit 
svůj život, než při obraně těch, kteří to nejvíc potřebují.“

Viděla jsem, jak Nestě sklouzla po tváři slza i  jak Cassian 
natáhl ruku a setřel ji.

Nesta před jeho dotekem neucukla.
Podívala jsem se na Mor, aniž bych věděla proč.
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Oči měla široce otevřené a nebyla v nich žárlivost, ani po-
dráždění, jen snad cosi jako úžas.

Nesta polkla a odvrátila se od Cassiana, který se na ni ještě 
chvíli díval a potom se otočil ke královnám.

Obě ženy se beze slov zvedly.
Mor vstala taky. „Jde vám o peníze? Stanovte cenu,“ vyzva-

la je naléhavě.
Zlatá královna se posupně usmála, když je obklopily jejich 

stráže. „Máme všechno bohatství, co potřebujeme. Nyní se vrá-
tíme do paláce a předneseme tu věc našim sestrám.“

„Předem je jasné, že řeknete ne,“ nedala se Mor.
Zlatá královna se ušklíbla. „Možná.“ A vzala stařenu za se-

schlou ruku.
Stará královna zvedla hlavu a řekla: „Ceníme si vašeho pro-

jevu důvěry.“
A najednou byly ty tam.
Mor zaklela a  já se podívala na Rhyse. Rvalo mi to srdce 

a chtěla jsem, aby mi vysvětlil, proč na ně nenaléhal, proč jim 
neřekl nic víc.

Avšak on upíral oči na křeslo, na němž seděla zlatá královna.
Pod ním ležela truhlice, kterou královna musela skrývat pod 

nadýchanou sukní.
Truhlice, kterou musela vyndat z nějakého úkrytu, když se 

sklonila, aby zvedla kapesník.
Rhys o tom věděl. Přestal s nimi hovořit, aby je odtud co nej-

rychleji dostal.
Jak a v čem se jí podařilo sem tu olověnou truhlici pronést, 

bylo mou nejmenší starostí.
Ne když pokoj naplnil hlas druhé, závěrečné části Knihy.
Život, smrt a znovuzrození.
Slunce, měsíc a temnota.
Tlení, květ a kosti.
Buď pozdravena, sladká. Buď pozdravena, paní noci, princezno 

rozkladu. Buď pozdraveno, zvíře s tlamou plnou tesáků a rozechvě
lý koloušku. Miluj mě, dotýkej se mě, zpívej mi.
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Bylo to šílené. Zatímco první polovina byla chladně vypočí-
tavá, tato truhlice byla chaos, zmatek, svět zbavený zákonů. Ra-
dost a zoufalství.

Rhys ji bez váhání zvedl a položil ji na křeslo zlaté králov-
ny. Nepotřeboval mou moc, aby ji otevřel, protože nepodléhala 
kouzlům žádného vladaře.

Rhys zvedl víko. Na zlatém kování Knihy ležel lístek se 
vzkazem:

Přečetla jsem si tvůj dopis o ženě, kterou miluješ. Věřím ti a vě
řím v mír.

Věřím v lepší svět.
Pokud se tě na Knihu někdo zeptá, řekni, že jsi ji ukradl při na

šem setkání.
Ostatním nevěř. Šestá královna nebyla nemocná.
To bylo všechno.
Rhys Knihu dechů zvedl.
Světlo, tma, šeď, světlo, tma, šeď.
Otočil se k mým sestrám. Cassian se stále držel v Nestině 

blízkosti. „Rozhodnutí je na vás, paní. Chcete tu zůstat, nebo 
odejít s námi? Slyšely jste, jaká je situace, a spočítaly jste, kolik 
lidí by odtud mohlo být evakuováno.“ S uznalým pokývnutím 
se zadíval do Nestiných šedomodrých očí. „Pokud se rozhodne-
te zůstat, do hodiny sem vyšlu jednotku svých vojáků, kteří bu-
dou váš dům střežit. Pokud si přejete žít s námi ve městě, které 
jsme jim právě ukázali, navrhuji, abyste si ihned zabalily věci.“

Nesta pohlédla na Elain, která dosud mlčela a vyděšeně se 
rozhlížela. Čaj, který připravila – nejjemnější, nejexotičtější čaj, 
co se dal koupit –, zůstal nedotčený na stole.

Elain si palcem přejela po železném prstenu.
„Je to na tobě,“ vyzvala ji Nesta s nezvyklou něhou. Pro ni by 

byla ochotná se vydat do Prythianu.
Elain polkla. Vypadala jako laňka lapená do pasti. „Já nemo-

hu. Já…“
Avšak můj druh vlídně přikývl. Chápal ji. „Budou vás hlí-

dat strážci, kteří zůstanou neviditelní a skrytí. Postarají se sami 
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o sebe. Kdybyste si to rozmyslely, jeden strážce bude každý den 
v poled ne a o půlnoci čekat na vaše rozhodnutí. Můj domov je 
i vaším domovem. Jeho dveře jsou vám vždy otevřeny.“

Nesta přelétla pohledem mezi Rhysem a Cassianem a pak se 
zadívala na mě. Ve tváři byla stále bledá zoufalstvím, ale sklonila 
hlavu a řekla mi: „Proto jsi na svou zásuvku namalovala hvězdy.“
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Okamžitě jsme se vrátili do Velarisu. Tušili jsme, že si královny 
brzy všimnou, že Kniha zmizela, zvlášť když neurčitá zmínka 
o šesté z nich naznačovala, že mezi nimi došlo k jakési špina-
vé hře.

Během pár minut jsme druhou polovinu předali Amren, kte-
rá se ani nevyptávala na setkání s královnami, vytratila se s ní 
do jídelny v Rhysově domě a zavřela za sebou dveře. Nezbývalo 
nám než čekat.

A tak jsme čekali.

Uběhly dva dny.
Amren tajný jazyk ještě nerozluštila.
Rhys a Mor odcestovali brzy odpoledne na návštěvu Dvora 

nočních můr, aby vrátili Veritas Keirovi, aniž by si toho  všiml, 
a ujistili se, že správce skutečně shromažďuje vojsko. Podle zpráv, 
které přinesl Cassian, illyrijské legie nyní rozbily ležení po ce-
lém pásu hor a čekaly na rozkaz vzlétnout, jakmile dojde k  první 
bitvě.

Uvědomila jsem si, že k ní opravdu brzy dojde. I kdybychom 
pomocí Knihy zrušili moc Kotlíku, i kdybych dokázala Kotlík 
zastavit a zabránit králi, aby jeho prostřednictvím strhl zeď, jeho 
armády se srocovaly. Třeba bychom mohli potom, co zneškod-
níme Kotlík, přenést boje na jeho území.

Od mých sester nepřišel jediný vzkaz a Azrielovi vojáci ne-
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poslali jedinou zprávu o tom, že by změnily názor. Vzpomněla 
jsem si, že otec stále obchoduje na kontinentě. U něj jsem taky 
netušila, jak se rozhodne.

Neozvaly se ani královny a právě na ně jsem nejčastěji my-
slela. Na zlatookou královnu s dvojakou tváří, která neměla jen 
lví zbarvení, ale i srdce.

Doufala jsem, že se s ní znovu setkám.
Zatímco byli Rhys a Mor pryč, Cassian s Azrielem zůstá-

vali v domě a pokračovali v přípravách naší neodvratné návště-
vy Hybernu. Po té první večeři, kdy se Cassian vytasil s jednou 
z Rhysových velmi starých lahví vína, abychom pořádně oslavili 
můj svazek s Rhysem, mi došlo, že se sem přestěhovali, aby mi 
dělali společnost, večeřeli se mnou… Illyrijci se zkrátka rozhod-
li, že se o mě postarají.

Rhys mi to potvrdil tu noc, kdy jsem mu napsala dopis, který 
mi zmizel před očima. Podle všeho mu nevadilo, že jeho nepřá-
telé zjistí, že je na Dvoře nočních můr. Pokud by ho hybernská 
vojska následovala až tam, pak nezbývalo než jim popřát hod-
ně štěstí.

Napsala jsem Rhysovi: Jak mám Cassianovi a Azrielovi na
značit, že tu nemusejí zůstávat a ochraňovat mě? Jsem ráda, že mám 
společníky, ale nepotřebuju strážce.

Rhys odepsal: Nic jim nenaznačuj. Jestli zajdou příliš daleko, 
pořádně je srovnej. Jsi ale jejich přítelkyně a moje družka. Instinkt 
jim přikazuje chránit tě. Když je vykopneš z domu, tak se posadí na 
střechu.

Vy illyrijští muži jste nesnesitelní, sdělila jsem mu.
Rhys odpověděl pouze: Ještěže to vynahrazujeme působivým 

rozpětím křídel.
I na opačné straně jeho území se mi v žilách rozproudila 

krev a skroutila jsem prsty na nohou. Tak tak že jsem udrže-
la pero, abych mohla napsat: To působivé rozpětí křídel mi chybí 
v posteli. A ve mně.

Pochopitelně, on na to.
Se vzteklým zasyknutím jsem naškrábala: Zmetku.
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Skoro jsem skrz naše pouto – pouto, které mě spojovalo 
s mým druhem – cítila, jak se směje. Potom mi poslal odpověď: 
Až se vrátím, zajdeme do toho obchodu na druhém břehu Sidry, kde 
si budeš muset vyzkoušet všechna ta krajková prádélka, a já se na 
tebe přitom budu dívat.

Usínala jsem s tou představou a přála jsem si, aby má ruka 
byla jeho. Modlila jsem se, aby brzy dořešil záležitosti na Dvoře 
nočních můr a vrátil se ke mně. Do kopců a hor v okolí Velari-
su přišlo jaro a já se s Rhysem chtěla vznášet nad žlutými a na-
chovými květy.

Druhý den odpoledne byl Rhys stále pryč, Amren byla pořád 
zabraná do Knihy, Azriel se vydal na obhlídku města a blízké-
ho pobřeží a Cassian a já jsme k mému údivu zrovna doposlou-
chávali časný odpolední koncert, při kterém hráli jakousi dáv-
nou vílí symfonii. Amfiteátr se nacházel na druhém břehu Sidry, 
a i když se Cassian nabídl, že tam se mnou zaletí, raději jsem šla 
po svých, přestože mě po drsné ranní lekci, kterou mi uštědřil, 
bolel každý sval v těle.

Byla to krásná hudba – podivná, ale krásná a Cassian mi řekl, 
že byla složena v době, kdy na světě ještě nežili lidé. Připadla mu 
matoucí a nevyrovnaná, jenže já jí byla unešená.

Vraceli jsme se v přátelském mlčení po jednom z hlavních 
mostů klenoucích se přes řeku. Zastavili jsme se pro krev pro 
Amren, která nám za ni poděkovala a sdělila nám, ať zase vy-
padneme, a nyní jsme měli namířeno k Paláci nití a šperků, kde 
jsem chtěla koupit dárky pro své sestry za to, že nám pomohly. 
Cassian slíbil, že jim je pošle po dalším průzkumníkovi, který 
bude mít za úkol podat nejnovější zprávu. Napadlo mě, jestli při 
té příležitosti pošle něco Nestě.

Zastavila jsem se uprostřed mramorového mostu a Cassian 
zůstal vedle mě, když jsem se zahleděla na modrozelenou vodu 
protékající líně pod námi. Cítila jsem, jak se proud hluboko dole 
svíjí a víry sladké a slané vody se mísí a pohupují řasami, jimiž 
bylo dno tečkované slávkami pokryté. Vnímala jsem i to, jak po 
kamenech a bahně zlehka přebíhají hbitá malá stvoření. Cítil to 
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Tarquin taky? Plaval v rybích snech, když spal ve svém paláci 
na ostrově v moři?

Cassian se opřel lokty o široké kamenné zábradlí a jeho rudá 
Zřídla vypadala jako oživlé hořící tůně.

„Hodně to pro mě znamenalo, co jsi onehdy slíbil mé sestře,“ 
řekla jsem snad proto, že jsem byla klevetnice, která ráda strkala 
nos do cizích věcí.

Cassian pokrčil rameny, až mu zašustila křídla. „Udělal bych 
to pro kohokoli.“

„Znamenalo to hodně i pro ni,“ dodala jsem a on podezíra-
vě přimhouřil oříškové oči. Já však ledabyle upírala pohled na 
řeku. „Nesta není jako většina lidí,“ vysvětlila jsem mu. „Zdá se 
být chladná a krutá, ale já myslím, že to je něco jako zeď. Nebo 
štít podobný tomu, kterým Rhys chrání svou mysl.“

„Proti čemu?“
„Proti citům. Podle mě Nesta všechno prožívá a vidí toho až 

příliš moc; nic jí neunikne a sžírá ji to jako plamen. To, že si ko-
lem sebe udržuje tu zeď, jí zabraňuje v tom, aby se tím nechala 
přemoct. Aby jí na něčem příliš nezáleželo.“

„Mně se zdá, že jí sotva záleží na čemkoli jiném kromě Elain.“
Prohlédla jsem si jeho pohlednou snědou tvář a přitom jsem 

se mu zadívala do očí. „Nikdy nebude jako Mor,“ řekla jsem. 
„Nikdy nebude nespoutaně milovat a věnovat svou lásku kaž-
dému, s kým se setká. Ovšem pro těch pár lidí, na kterých jí 
záleží… Myslím, že by pro ně rozsápala celý svět. Rozsápala 
by pro ně i samu sebe. Ona a já máme své neshody. Ale pokud 
jde o Nestu…“ Pousmála jsem se. „Nikdy nezapomene, že ses 
na bídl, že budeš Elain bránit. Že budeš bránit její lid. Bude si 
 tuhle laskavost pamatovat až do smrti.“

Napřímil se a poklepal klouby prstů na hladký mramor. „Proč 
mi to říkáš?“

„Jen jsem si myslela, že bys to měl vědět. Až se s ní znovu 
potkáš a ona tě zase vydráždí, což se nepochybně stane. Měl bys 
však vědět, že v hloubi duše cítí vděk, i když ho nedokáže vyjá-
dřit. Ale ten pocit zůstává v jejím srdci.“
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Odmlčela jsem se a uvažovala jsem, jestli na něj nemám dál 
naléhat, jenže vtom se tok řeky pod námi změnil.

Nešlo o hmatatelnou změnu. Došlo k  jakémusi záchvěvu 
v proudu, v korytě i v pohybu drobných živočichů plazících se 
po říčním dně. Jako když do vody někdo vylije inkoust.

Cassian okamžitě zpozorněl, zatímco jsem přejížděla pohle-
dem po řece a obou jejích březích.

„Co to ksakru bylo?“ zabručel. Poklepal prstem na Zřídla na 
obou rukách.

Vyjeveně jsem sledovala, jak se mu od zápěstí začíná po pa-
žích rozvinovat a plazit šupinatá černá zbroj, jež nahradila ha-
lenu. Vrstvu za vrstvou ho pokrývala jako svrchní kůže a už mu 
dosahovala k  ramenům. Objevila se na ní další Zřídla a dal-
ší část zbroje mu zakryla krk, ramena a svezla se mu po hrudi 
k pasu. Jen jsem zamrkala a zbroj mu přikryla nohy až po cho-
didla.

Obloha byla bez mraku a ulice byly plné hovoru a života.
Cassian se nepřestával pomalu rozhlížet dokola po Velarisu.
Řeka pode mnou stále poklidně proudila, ovšem já cítila, jak 

se stáčí, jako by se snažila uniknout. „Od moře,“ vydechla jsem. 
Cassian zaměřil pohled vpřed k řece před námi a vysokým úte-
sům v dáli, o které se v místě, kde se střetávaly s oceánem, tříš-
tily prudké vlny.

Tam jsem na obzoru spatřila černý obrys. Rychle se pohybo-
val a přitom, jak se přibližoval, narůstal do šířky.

„Řekni mi, že to jsou ptáci,“ vyhrkla jsem. Moc se mi vli-
la do žil a já zatnula prsty v pěst, abych ji upokojila, umírnila…

„Žádná z  illyrijských hlídek by o  tomto místě neměla vě-
dět…“ řekl Cassian, jako by to byla odpověď. Přelétl zrakem ke 
mně. „Musíme se okamžitě vrátit do domu.“

Černý obrys se rozdělil a roztříštil se do bezpočtu tvarů. Pří-
liš velkých na to, aby to byli ptáci. Až příliš velkých. Vyjekla 
jsem: „Musíš vyhlásit poplach.“

Ovšem lidé už si toho všimli. Někteří ukazovali do dálky, 
další křičeli.
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Cassian ke mně natáhl ruku, ale já uskočila. Na konečcích 
prstů mi tančil led a v krvi skučel vítr. Postavím se jednomu po 
druhém. „Přiveď Azriela a Amren…“

Už dorazili k útesům – bezpočet okřídlených bytostí s dlou-
hými údy, z nichž některé nesly vojáky. Útočil na nás voj ná-
jezdníků.

„Cassiane.“
V Cassianově ruce se však objevil illyrijský meč, dvojče toho, 

který měl na zádech. V druhé ruce se mu blýskal bojový nůž. 
Obojí mi podal. „Vrať se do domu. Hned.“

To by mě ani ve snu nenapadlo. Pokud sem přilétali, mohla 
jsem využít svou moc v náš prospěch: Zmrazit jim křídla, spálit 
je, zlomit je. I když jich bylo tolik, i když…

Vojsko dosáhlo vnějšího okraje města neskutečně rychle, 
jako by je nesl ničivý vítr, a zasypalo smrští šípů lidi, kteří prcha-
li ulicemi a hledali úkryt. Popadla jsem zbraně, které mi Cas-
sian nabízel, a chladný kov mi zasyčel v rukou rozpálených jako 
výheň.

Cassian zvedl ruku do vzduchu. Z jeho Zřídla vystřelil proud 
rudého světla a hnal se vzhůru, přičemž na nebi nad městem vy-
tvořil pevnou stěnu, která stála přímo v cestě blížícímu se vojsku.

Když okřídlená legie narazila do štítu, Cassian zatnul zuby 
a zaskučel, jako kdyby pocítil náraz každého těla.

Průhledný štít se roztáhl a strhl útočníky zpět.
Oba jsme oněmělí hrůzou sledovali, jak se ty bytosti s napřa-

ženýma rukama vrhly proti štítu.
Nebyly to jen tak obyčejné víly. Při pohledu na ně se magie, 

která se ve mně probouzela, zachvěla a pohasla.
Všechny vypadaly jako Attor.
Všechny měly dlouhé ruce a nohy, šedou kůži, hadí nosy 

a zuby ostré jako žiletky. Když jejich legie rozrazila Cassianův 
štít, jako by to byla pavučina, zahlédla jsem, jak se jim na vychrt-
lých šedých rukou ve slunci lesknou náloketníky se stejnými na-
modralými kameny, z nichž byly vyrobeny řetězy, kterými spou-
tali Rhyse.
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Kámen, jenž rušil a odpuzoval magii, přímo ze zvráceného 
pokladu hybernského krále.

Jeden po druhém se probojovávali skrz štít.
Cassian proti nim vyslal další stěnu. Některá ze stvoření od 

ní odlétla a vrhla se na předměstí, které zůstalo zranitelné mimo 
štít. Horkost, která se mi drala do dlaní, vychladla do lepkavé-
ho potu.

Lidé ječeli a prchali a mně bylo jasné, že Cassianův štít ne-
vydrží.

„UTÍKEJ!“ zařval Cassian. Dala jsem se do běhu s vědomím, 
že tu zůstává nejspíš kvůli mně, že potřebuje Azriela a Amren.

Vysoko nad námi trojice nestvůr vrazila do klenby rudého 
štítu. Rvala ji drápy a trhala ji vrstvu za vrstvou pomocí nálo-
ketníků s kameny.

Proto král vpád celé měsíce odkládal: Shromažďoval síly. 
Zbraně, kterými bude moct bojovat proti magii a proti vzneše-
ným vílám, které se na ni budou spoléhat.

Ve štítu se protrhla puklina a Cassian mě strhl k zemi. Při-
tiskl mě k mramorovému zábradlí, roztáhl nade mnou kříd-
la a postavil se tak pevně jako kusy opracovaného kamene za 
mými zády.

Na mostě zazněl křik, syčivý smích a pak…
Ozvala se mokrá, křupavá rána.
„Do prdele,“ ucedil Cassian. „Do prdele!“
O krok ustoupil a já se zpod něj zvedla, abych se podívala, 

kdo to je.
Na mostě z bílého mramoru se leskla krev a zářila na slun-

ci jako rubíny.
A tam, na sloupu jedné z vysokých, elegantních lamp lemu-

jících most…
Její tělo bylo zlomené. Záda se jí tím nárazem prohnula, jako 

kdyby prožívala vrcholnou rozkoš.
Zlaté vlasy jí ostříhali dohola a zlaté oči jí vyrvali z důlků.
Škubala se nabodnutá na sloupu. Kovová tyč jí projela přímo 

útlým hrudníkem a kov nad ní byl pokrytý krví a vnitřnostmi.
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Kdosi se na mostě pozvracel a utíkal dál.
Já však nedokázala odtrhnout pohled od zlaté královny. A od 

Attora, který se prohnal dírou, kterou vytvořil ve štítě, a přistál 
na vrcholu krví nasáklého sloupu.

„Smrtelné královny vám posílají pozdravy,“ zasyčel, „a při-
pojuje se k nim také Jurian.“ Potom hbitě a plynule vyskočil 
do vzduchu a zamířil rovnou ke čtvrti divadel, z níž jsme před 
chvílí odešli.

Cassian mě přitiskl zpět k mostu a pak se vrhl za Attorem. 
Vzpomněl si ale na mě a zarazil se. Potom však zachraptěl: 
„Utíkej.“

„Běž domů. Dělej.“
To byl jeho poslední rozkaz – a zároveň rozloučení, když 

vzlétl na oblohu za Attorem, který už mizel v ulicích plných 
křičících víl.

Kolem mě netvoři v rudém štítu tvořili další a další pukli-
ny a hrnuli se dovnitř, přičemž shazovali dolů hybernské vojáky, 
které přenesli přes moře.

Vojáky všech tvarů a velikostí – nižší víly.
Zlatá královna otvírala a zavírala ústa jako ryba na suchu. 

Zachraň ji, pomoz jí.
Má krev. Mohla bych…
Udělala jsem krok k ní, jenomže její tělo zůstalo bezvlád-

ně viset.
Ucítila jsem, jak kolem tiše prolétla smrt, aniž bych tušila, 

odkud se ve mně vzala schopnost to vycítit.
Křik, bušení křídel, svištění a nárazy šípů vystřídalo náhlé 

ticho.
Dala jsem se do běhu. Hnala jsem se k našemu břehu Sid-

ry, k Rhysovu domu. Nebyla jsem si jistá, jestli bych se dokázala 
přenést. Sotva jsem dokázala myslet, když mi v hlavě ostře zněla 
ozvěna paniky. Zbývalo mi nanejvýš pár minut, než zaútočí na 
naši ulici. Jen pár minut na to, abych se tam dostala a přivedla 
s sebou do domu co nejvíc lidí. To místo střežila kouzla. Dovnitř 
se nikdo nedostane, dokonce ani ty stvůry.
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Kolem prchaly víly, uháněly do úkrytů, za svými přáteli a ro-
dinami. Dospěla jsem na konec mostu, za nímž se zvedaly přík-
ré kopce.

Hybernští vojáci už dorazili na vrchol kopce ke dvěma Pa-
lácům a smáli se křiku a prosbám lidí, které vytahovali na ulici, 
když vpadali do domů. Po dláždění stékaly říčky krve.

Tohle udělaly ony. Královny vydaly toto město umění, hud-
by a jídla těm nestvůrám. Král musel použít Kotlík, aby zrušil 
kouzla, která nás chránila.

Z druhé strany města zazněl ohlušující výbuch, který  otřásl 
budovami. Jeho náraz mě smetl k  zemi. Zbraně mi vypadly 
z rukou a rozedřela jsem si dlaně o dlažbu. Zděšeně jsem se 
otočila k řece a přitom jsem se snažila zvednout a popadnout 
zbraně.

Na obloze už byli Cassian i Azriel a všude, kam zalétli, umí-
raly okřídlené stvůry. Vystřelovali šípy z rudého a modrého svět-
la a ty štíty…

Dvojice štítů, rudý a modrý, se propojila se syčením a srazi-
la zbytek zrůdné letky. Trhala svaly a křídla, rozpouštěla kosti.

Pak se z oblohy snesly ruce kryté náloketníky s kameny. Jen 
ruce. Tloukly do střech a s cákáním padaly do řeky. To bylo 
všechno, co z nich zbylo – poté, co je dva illyrijští válečníci od-
zbrojili kouzlem.

Bezpočtu dalších se však podařilo přistát a bylo jich příliš 
mnoho. Rvali střechy na kusy, vyráželi dveře a odevšad zazníva-
ly výkřiky, které ihned umlkaly.

To nebyl útok s cílem vyplenit město. Chtěli ho vyvraždit.
Jen pár ulic přede mnou se na kopci Velarisská duha kou-

pala v krvi.
Attor a jeho spolubojovníci se tam shromažďovali.
Jako by jim královny poradily, kde mají udeřit. Kde bude Ve-

laris nejzranitelnější. V tlukoucím srdci města.
Domy olízly plameny a oblohu zastřel černý kouř.
Kde byl Rhys? Kde byl můj druh?
Za řekou opět zazněl hromový výbuch.
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Nebyl to však Cassian ani Azriel, kdo držel druhý břeh řeky, 
ale Amren.

Stačilo jí pouze ukázat útlýma rukama a vojáci padali – pa-
dali, jako by je zradila vlastní křídla. Řítili se do ulic, zmítali se, 
dusili, drásali vše kolem sebe a křičeli, stejně jako křičeli lidé 
ve Velarisu.

Rychle jsem otočila hlavu k Duze, jež byla jen pár ulic dale-
ko, avšak zůstala nechráněná. Bezbranná.

Ulice přede mnou byla prázdná jako osamocená bezpečná 
cesta peklem.

Ze čtvrti umělců zazněl ženský výkřik a  já věděla, kam se 
vydat.

Přehmátla jsem po jílci illyrijského meče a přenesla se do 
hořící, krvácející Duhy.

Tohle byl můj domov. Tohle byli moji lidé.
Pokud jsem měla zemřít při jejich obraně, při obraně toho 

malého místa ve světě, kde vzkvétalo umění…
Tak dobrá.
Stala jsem se tmou, stínem a větrem.
Přenesla jsem se na kraj Duhy, když se zpoza nejzazšího 

rohu vyhrnuli hybernští vojáci. Vyřítili se do ulice vedoucí k řece 
a ničili kavárny, kde jsem sedávala a smála se. Nevšimli si mě, 
dokud jsem nezaútočila.

Dokud jim illyrijský meč nezačal protínat hlavy jednu po 
druhé.

Nechala jsem za sebou šest mrtvol, a když jsem se zastavila 
na úpatí Duhy a pohlédla jsem vzhůru vstříc ohni, krvi a smrti. 
Bylo jich příliš mnoho. Bylo tam příliš mnoho vojáků.

Nepřežiju to. Nikdy je všechny nepobiju…
Spatřila jsem však mladou štíhlou vílu se zelenou kůží, která 

se rozmachovala starou zrezavělou tyčí a bránila svůj obchod – 
galerii. Uvnitř se krčili vzlykající lidé.

Obklíčilo ji pět okřídlených vojáků, kteří se jí a kusu staré-
ho železa, kterým jim hrozila, vysmívali. Pohrávali si s ní a po-
pichovali ji.
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Ona však neustupovala a na tváři měla stále odhodlaný vý-
raz. Kolem ležely rozbité obrazy a keramika a přistávali tam 
další vojáci. Rozbíhali se ulicí a vraždili.

Za řekou se rozlehlo další zahřmění a já nevěděla, jestli ho 
přivolala Amren, Cassian nebo Azriel.

Řeka.
Všimli si mě tři vojáci, kteří byli na kopci, a rozběhli se smě-

rem ke mně.
Já ale utíkala rychleji zpět k řece pod kopcem, ke zpívající 

Sidře.
Přihnala jsem se na kraj nábřeží. Voda už byla zalitá krví a já 

vší silou dupla.
Sidra se jako by v odpověď vzdula.
Podvolila jsem se té moci, jež mi pulzovala v kostech, krvi 

a dechu. Stala jsem se Sidrou, prastarou a hlubokou, a podřídi-
la jsem ji své vůli.

Pozvedla jsem zbraně a přinutila řeku, aby se zvedla, přetvá-
řela jsem ji a měnila.

Hybernští vojáci zůstali stát jako opaření, když jsem se k nim 
otočila.

Vtom se zpoza mě vyřítili vlci stvoření z vody.
Vojáci se obrátili a dali se na útěk.
Jenže moji vlci byli rychlejší. Já byla rychlejší, když jsem bě-

žela s nimi v samém srdci smečky.
Jeden vlk za druhým se s vytím hnali ze Sidry a byli stejně 

velcí jako ten, kterého jsem kdysi zabila. Zaplavovali ulice a utí-
kali vzhůru do kopce.

Sotva jsem uběhla pět kroků, smečka se vrhla na vojáky, kteří 
se vysmívali obchodnici.

Po sedmi mých krocích je strhli k zemi, voda jim zalila  hrdla 
a dusila je.

Když jsem doběhla k vojákům, můj meč se dal do zpěvu, 
když jsem jim odtínala hlavy lapající po dechu.

Obchodnice vzlykala a nespouštěla ruku s tyčí, ale poznala 
mě a kývla.
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Dala jsem se znovu do běhu a ztratila jsem se mezi vodními 
vlky. Někteří vojáci vzlétali na oblohu a rychle ustupovali.

A tak mým vlkům narostla křídla a spáry a stali se sokoly, 
jestřáby a orly.

Vráželi do těl a zbroje vojáků a smáčeli je vodou. Když vo-
jáci na nebi pochopili, že se takhle neutopí, zastavili se a dali se 
do pohrdavého smíchu.

Já ovšem zvedla ruku k obloze a zatnula ji v pěst.
Voda, která útočníkům zbrotila křídla, zbroj i tváře, se změ-

nila v led.
Led byl tak chladný, že musel existovat ještě před světlem. 

Předtím než slunce ohřálo zemi. Byl to led země v područí 
zimy, led oněch částí mé duše, které neznaly slitování a nezna-
ly lítost nad netvory, kteří se dopustili takových zvěrstev a tolik 
ublížili mým lidem.

Tucty okřídlených vojáků zmrzlých na kost se naráz zřítily 
z oblohy a roztříštily se na dlažbě.

Vlci se zuřivě proháněli kolem mě. Rvali oběti na kusy, du-
sili je a lovili. A ti, kdo před nimi uprchli, ti, kteří se dostali na 
oblohu, mrzli a rozbíjeli se napadrť; mrzli a rozbíjeli se napa-
drť, až byly ulice pokryté ledem, kusy těl a tříští křídel a ka-
menů.

Nakonec křik mých lidí utichl a řev vojáků se stal písní v mé 
krvi. Jeden z vojáků vzlétl nad jasně vymalované budovy a já ho 
poznala.

Attor zoufale mával křídly a jeho šedou kůži a náloketníky 
s kameny pokrývala krev nevinných. Vyslala jsem za ním vod-
ního orla, ale Attor byl rychlejší a hbitější.

Vyhnul se mému orlovi, jestřábovi a sokolovi. Vznesl se vy-
soko a prodral si cestu vzhůru na nebe. Pryč ode mě a mé moci – 
od Cassiana a Azriela, kteří drželi řeku a většinu města, i od 
Amren, jež používala svou temnou moc, aby útočníky bez vidi-
telných zranění strhávala k zemi.

Nikdo z mých přátel si nevšiml, jak se Attor vznesl vzhůru, 
aby mohl uprchnout.
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Odletí do Hybernu ke králi. Rozhodl se sem vydat a vést své 
druhy, aby se pomstil, a já nepochybovala, že zlatá královna se 
lvím srdcem trpěla v jeho spárech stejně jako Clare.

Kde jsi?
Do mysli se mi skrz škvíru v mém štítě z dálky vloudil Rhy-

sův hlas.
KDE JSI?
Attor uprchne. S každým okamžikem mířil výš a výš.
KDE…
Zastrčila jsem illyrijský meč a bojový nůž za opasek a spě-

chala jsem sebrat šípy, které dopadly na ulici, když je vystřelili 
na mé lidi. Šípy z jasanu pokryté známým nazelenalým jedem. 
Krvemorem.

Jsem přesně tam, kde mám být, odpověděla jsem Rhysovi.
A přenesla jsem se na oblohu.
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Přenesla jsem se na nedalekou střechu. V obou rukou jsem tří-
mala šípy z jasanu a rozhlížela jsem se, kde na obloze zahlédnu 
Attora, jak divoce mává křídly.

FEYRE.
Nekompromisně jsem pozvedla duchovní štít proti tomu 

hlasu; proti němu.
Teď ne. Ne v tuhle chvíli.
Matně jsem cítila, jak buší do štítu a řve na něj, jenže ne-

mohl proniknout skrz.
Attor byl můj.
Z dálky se ke mně, k Velarisu hnala mocná temnota, která 

pohlcovala svět. Vojáci, kteří se jí dostali do cesty, už se znovu 
nevynořili.

Můj druh. Ztělesněná smrt. Vítězná noc.
Vtom jsem spatřila Attora znovu. Mířil nad moře k Hyber-

nu a ještě stále byl nad městem.
Přenesla jsem se a vrhla jsem k němu své vědomí jako síť. Ta 

mu zajela do mysli a já použila její tkaninu jako provaz, který 
mě vedl skrz čas, prostor a vítr.

Zachytila jsem jeho zlobu jako olejnatou skvrnu, zapřela jsem 
se celým svým já a soustředila jsem se na Attorovo nitro připo-
mínající studnici zvrácenosti a hnusu.

Když jsem se vynořila z větru a stínu, ocitla jsem se přímo 
na Attorovi.

Ten zavřískl a křídla se mu prohnula, když jsem do něj vra-



600

zila a vbodla jsem mu otrávené jasanové šípy do obou křídel. 
Rovnou skrz hlavní sval.

Attor se prohnul bolestí a jeho rozeklaný jazyk protnul vzduch 
mezi námi. Město pod námi se změnilo v rozmazanou skvrnu 
a z té výšky byla Sidra pouhým potůčkem.

Vmžiku jsem sevřela Attorovo tělo. Stala jsem se živoucím 
plamenem, který spálil vše, čeho jsem se dotkla. Stala jsem se 
stejně nezlomnou jako zeď chránící mou mysl.

Attor se s ječením zmítal v mém sevření, ale s křídly probo-
denými šípy a s tím, jak jsem ho tiskla…

Náhle jsme se řítili k zemi.
Dolů do města naplněného krví a bolestí. Vítr nás bičoval.
Attor nedokázal uniknout mému žhnoucímu stisku, natož se 

zbavit otrávených šípů, které mu protrhly křídla a mrzačily ho. 
V nose mě štípal smrad jeho spálené kůže.

Zatímco jsme padali, stihla jsem jednou rukou popadnout 
dýku.

Temnota zastírající obzor se prudce přiblížila, jako by mě 
postřehla.

Ještě ne.
Ještě ne.
Přiložila jsem dýku k Attorovu kostnatému, protáhlému hrud-

nímu koši. „Tohle je za Rhyse,“ zasyčela jsem mu do zašpičatě-
lého ucha.

V ruce jsem ucítila chvění oceli, jež dřela o kost.
Na prstech mě zahřála stříbřitá krev a Attor se rozkřičel.
Vytrhla jsem dýku a z rány vystříkla krev a potřísnila mi tvář.
„Tohle je za Clare.“
Bodla jsem ho znovu a otočila jsem dýkou.
Už jsem rozeznávala jednotlivé domy. Proud Sidry zrudl, 

avšak obloha byla vyčištěná – nezbyli na ní žádní vojáci a na 
ulicích stejně tak.

Attor vřeštěl a syčel, klel a škemral, když jsem dýku trhnu-
tím vytáhla.

Dokázala jsem rozlišit lidi; viděla jsem jejich obrysy. Zem se 
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nám řítila vstříc. Attor sebou škubal tak divoce, že jsem měla co 
dělat, abych ho udržela v sevření žhnoucím jako výheň. Popále-
ná kůže mu odpadávala z těla a prolétala kolem nás.

„A tohle,“ vydechla jsem a naklonila jsem se blíž, až jsem mu 
ta slova šeptala do ucha, do jeho prohnilé duše. Vrazila jsem do 
něj dýku potřetí a vychutnávala si tříštění kostí a svalů. „Tohle 
je za mě.“

Už bych dokázala spočítat kameny v dláždění. Viděla jsem, 
jak mi smrt otvírá náruč.

Když se v kaluži krve vyostřil náš odraz, s ústy u netvorova 
ucha, tak blízko, jako bych hovořila k milenci, jsem  zašeptala: 
„Na shledanou v pekle.“ A ponechala jsem mu dýku v boku.

Vítr zvlnil krev na dlažbě jen pár palců pod námi.
A já se přenesla pryč a ponechala jsem Attora osudu.

Uslyšela jsem křupnutí a vlhký náraz, i když jsem procházela 
světem poháněná svou mocí i rychlostí volného pádu. Objevila 
jsem se o několik stop dál. Mé tělo se přitom vzpamatovávalo 
pomaleji než má mysl.

Podlomila se mi kolena a já se svezla proti zdi narůžovo na-
třené budovy za mnou. Tak tvrdě, že se omítka pod mou páteří 
a rameny prohnula a popraskala.

Celá rozechvělá jsem se snažila popadnout dech. Na ulici 
přede mnou leželo cosi zlámaného a na dláždění z toho vytékala 
krev. Attorova křídla se změnila v pokroucenou změť. Za nimi 
jsem zahlédla kusy zbroje, rozbitých kostí a spáleného masa. Víc 
z něj nezbylo.

Ta vlna temnoty, Rhysandovy moci konečně dospěla na stej-
ný břeh řeky.

Nikdo nevykřikl, když hvězdami postříbřený vodopád noci 
utnul všechno světlo.

Měla jsem pocit, že slyším tlumené chraptění a drápání, jako 
by tma hledala vojáky, kteří se ještě skrývali v Duze, když tu 
 náhle…
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Vlna zmizela a svět zalilo sluneční světlo.
Uslyšela jsem před sebou boty skřípějící o suť a tlukot a še-

lest mocných křídel.
Na tváři jsem ucítila dotek ruky, která mi zvedla bradu, když 

jsem upřeně zírala na roztříštěné pozůstatky Attora. Náhle se 
na mě upřeně dívaly fialové oči.

Rhys. Byl tu.
A… a já jsem…
Naklonil se ke mně. Obočí se mu lesklo potem a ztrhaně dý-

chal. Pak mě něžně políbil na rty.
Aby nám oběma připomněl, kým jsme a co jsme. Mé ledové 

srdce roztálo, úponek temnoty dokázal ukonejšit oheň v mém 
nitru a voda opustila mé žíly a vrátila se do Sidry.

Rhys se odtáhl a pohladil mě palcem po tváři. Kolem pla-
kali lidé a naříkali, ale už nekřičeli hrůzou. Krveprolití a zkázu 
jsme zastavili.

Můj druh broukl: „Feyre, Ničitelka kleteb, Ochránkyně Duhy.“
Objala jsem ho kolem pasu a rozvzlykala se.
Přestože město oplakávalo mrtvé, vladař Nočního dvora mě 

držel v náruči, dokud jsem se nedokázala postavit čelem tomu 
novému světu zalitému krví.
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„Podařilo se nám zabezpečit Velaris,“ oznámil Rhys v hlubo-
kých nočních hodinách. „Ochranná kouzla, která Kotlík zničil, 
byla znovu obnovena.“

Až teď jsme se konečně zastavili potom, co jsme hodiny spo-
lečně s ostatními obyvateli pomáhali zraněným, opravovali po-
škozené budovy a snažili se všemožně najít odpovědi. A nyní, 
když hodiny odbíjely třetí, jsme se znovu všichni sešli.

Nedokázala jsem si představit, jak se Rhys ještě udrží na no-
hou, když se opřel o krbovou římsu v obývacím pokoji. Já tak tak 
dokázala sedět na pohovce vedle Mor. Obě jsme byly pokryté 
špínou a krví. Jako všichni ostatní.

Cassian se zhroutil do křesla upraveného pro křídla Illyrij-
ců a ve tváři byl strašně potlučený. Zranění se mu hojila pomalu 
a já pochopila, že během těch dlouhých minut, kdy sám bránil 
město, vyčerpal svou moc. Ovšem v oříškových očích mu dosud 
plály zuřivé uhlíky.

Amren na tom nebyla o moc lépe. Šedý oděv drobné ženy byl 
roztrhaný skoro na cáry a její kůže pod ním byla bledá jako sníh. 
Napůl spala na pohovce naproti mně opřená o Azriela, který na 
ni co chvíli vrhal znepokojené pohledy, ačkoli i z jeho ran ne-
přestávala prosakovat krev. Modrá Zřídla na hřbetech jeho zjiz-
vených rukou vyhlížela mdle a utlumeně. Byla dočista prázdná.

Když jsem těm, kdo přežili útok na Duhu, pomáhala ošetřovat 
zraněné, sčítat mrtvé a zahájit práce na opravách, Rhys mě čas od 
času zkontroloval, zatímco veškerou mocí, která mu ještě  zbyla, 
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obnovoval ochranná kouzla. Během jedné z našich krátkých pře-
stávek mi prozradil, co Amren udělala na svém břehu řeky.

Prostřednictvím temné moci vyvolala v myslích vojáků halu-
cinace a oni uvěřili, že se zřítili do Sidry a topí se, nebo že letí ve 
výšce tisíce stop nad městem a vrhli se rychle, rázně dolů, jenže 
okamžik nato zjistili, že je od ulice dělí jen pár stop, a roztříštili 
si lebky. Na ty nejkrutější a nejzvrhlejší seslala jejich noční můry 
a oni zemřeli hrůzou, když se jim zastavila srdce.

Někteří spadli do řeky a utopili se ve vlastní krvi. Další do-
čista zmizeli.

„Velaris je možná v bezpečí,“ odvětil Cassian, který se ani 
nepokoušel zvednout hlavu položenou na opěradlu židle, „ale 
na jak dlouho? Hybern o městě díky těm královským zmijím 
ví. Komu dalšímu to tajemství prodají? Jak dlouho potrvá, než 
ostatní dvory začnou čenichat kolem? Nebo než Hybern opět 
použije Kotlík, aby zničil naši obranu?“

Rhys zavřel oči. Držel se strnule a já viděla, jaká tíha doléhá 
na jeho tmavou hlavu.

Nechtěla jsem mu přidělávat další starosti, ale musela jsem 
se zeptat: „Když se všichni vypravíme do Hybernu zničit Kotlík, 
kdo bude bránit město?“

Všichni mlčeli. Rhys polkl.
„Já tu zůstanu,“ nabídla se Amren. Cassian chtěl něco na-

mítnout, Rhys však pomalu obrátil hlavu ke své pobočnici. Am-
ren mu pohled oplatila a dodala: „Pokud se Rhys musí vydat do 
Hybernu, pak jsem jediná z vás, kdo dokáže město udržet, do-
kud nedorazí pomoc. Dnes nás dokázali překvapit. Strašlivě. Až 
odejdete, budeme lépe připraveni. Nová ochranná kouzla, která 
jsme dnes vyčarovali, tak lehce nepadnou.“

Mor si zhluboka povzdechla. „Takže co teď budeme dělat?“
Amren odpověděla prostě: „Vyspíme se a najíme.“
Byl to Azriel, kdo hlasem ochraptělým od bojového běsnění, 

dodal: „A pak podnikneme protiúder.“
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Rhys si nepřišel lehnout.
A když jsem vystoupila z lázně, jejíž voda se zbarvila špínou 

a krví, nebylo po něm nikde vidu ani slechu.
Cítila jsem ale tah pouta, jež nás svazovalo, a ztěžka jsem vy-

šla po schodech, přičemž mě ztuhlé svaly zoufale bolely. Rhys 
seděl na střeše ve tmě. Mohutná křídla měl roztažená za zády 
tak, že spočívala na taškách.

Vklouzla jsem mu na klín a objala ho kolem krku.
Upíral zrak na město kolem nás. „Tak málo světel. Dnes 

v noci je vidět tak málo světel.“
Neohlédla jsem se. Pouze jsem mu přejela prsty po tváři 

a potom jsem mu pohladila palcem rty. „Nemůžeš za to,“ utě-
šovala jsem ho tiše.

Jeho oči zatěkaly k mým a já je v té tmě skoro neviděla. „Že 
ne? Vydal jsem jim město na milost. Řekl jsem, že jsem ochot-
ný podstoupit riziko, ale… Nevím, koho nenávidím víc: krále, 
ty královny nebo sebe.“

Odhrnula jsem mu vlasy z tváře, jenže on mou ruku zachy-
til a zastavil mé prsty. „Nepustila jsi mě k sobě,“ zašeptal. „Po-
zvedla jsi proti mně štít. Úplně. Nedokázal jsem k tobě najít 
cestu.“

„Mrzí mě to.“
Rhys se hořce zasmál. „Mrzí? Měla bys na sebe být hrdá. Ten 

štít… To, cos udělala s Attorem…“ Zavrtěl hlavou. „Mohla jsi 
přitom zemřít.“

„Budeš mi to vyčítat?“
Nakrabatil čelo. Pak mi zabořil tvář do ramene. „Jak bych 

ti mohl vyčítat, že jsi bránila můj lid? Ano, nejradši bych tě 
 zaškrtil za to, že ses nevrátila do domu, jenže rozhodla ses 
za ně bojovat. Za Velaris.“ Políbil mě na krk. „Nezasloužím 
si tě.“

Srdce se mi sevřelo. Myslel to vážně, opravdu se na to díval 
takhle. Znovu jsem ho pohladila po vlasech a řekla jsem mu: 
„Zasloužíme si jeden druhého. A zasloužíme si být šťastní.“ Ta 
slova byla jedinými zvuky ve ztichlém, potemnělém městě.
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Rhys se zachvěl v mém objetí. A když jeho ústa našla má, 
nechala jsem ho, ať mě položí na střechu a pomiluje mě pod 
hvězdami.

Amren tajný jazyk rozluštila druhý den odpoledne a neměla pro 
nás dobré zprávy.

„K tomu, abyste zrušili moc Kotlíku,“ sdělila nám namísto 
pozdravu, když jsme se shromáždili u jídelního stolu v Rhyso-
vě domě, kam jsme přiběhli od oprav, se kterými jsme pomáhali 
potom, co jsme se krátce prospali, „se Kotlíku musíte dotknout 
a pronést následující slova.“ Sepsala je pro mě na papír.

„Jsi si tím jistá?“ zeptal se Rhys, který měl unavené oči po 
včerejším útoku i po tom, co celý den uzdravoval své poddané 
a pomáhal jim.

Amren zasyčela. „Pokusím se neurazit, Rhysande.“
Mor se protlačila mezi nás a zadívala se na dvě poloviny 

Knihy dechů položené vedle sebe. „Co se stane, když spojíme 
obě části?“

„To neuděláme,“ odvětila Amren nenuceně.
Když jsem měla obě poloviny před sebou, jejich hlasy se spo-

jovaly, zpívaly a syčely – dobro, zlo a šílenství; tma, světlo a chaos.
„Jestli spojíte oba díly,“ vysvětlila Amren Rhysovi, když se 

na ni tázavě podíval, „vlna magie zasáhne všechny, i ty nejskry-
tější kouty země. Nepřilákáte k sobě pouze krále Hybernu, ale 
i daleko starší a zlovolnější nepřátele. Věci, které dlouho spaly. 
A mělo by to tak i zůstat.“

Maličko jsem se otřásla a Rhys mi položil ruku na záda.
„Takže musíme jednat hned,“ prohlásil Cassian. Jeho tvář 

se uzdravila, trochu však kulhal kvůli zranění, kterého jsem si 
předtím pod jeho bojovým oděvem nevšimla. Krátce kývl na 
Rhyse. „Nemůžeš se přenést, aniž by nezachytili tvou stopu, tak-
že nás všechny přenesou Mor a Az. Feyre rozbije Kotlík a vy-
padneme odtamtud. Zaútočíme a zase se stáhneme, než si toho 
někdo všimne, a hybernskému králi zbude nový hrnec.“
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Polkla jsem. „Kotlík by mohl být kdekoli na hradě.“
„My víme, kde je,“ odpověděl Cassian.
Zamrkala jsem a Azriel mi pověděl: „Zúžili jsme možnos-

ti na spodní úrovně hradu.“ Díky práci jeho zvědů a tomu, že 
tuhle výpravu po celé ty měsíce plánoval. „Každý kout hradu 
a okolního území je ostře střežen, proniknout dovnitř ale není 
nemožné. Vymysleli jsme, jak náš vpád načasovat, aby se naše 
malá skupinka mohla rychle a nenápadně dostat dovnitř a zase 
ven a zmizet, než si nepřítel uvědomí, co se děje.“

Mor namítla: „Jenže hybernský král by si Rhysovy přítom-
nosti mohl všimnout, jakmile dorazíme. A pokud má Feyre zru-
šit moc Kotlíku a my nemáme moc času, mohla by ta skutečnost 
představovat nebezpečí.“

Cassian řekl: „To jsme také zvážili. Proto nás ty a Rhys pře-
nesete na pobřeží a my potom poletíme k hradu, zatímco Rhys 
zůstane na místě.“ Uvědomila jsem si, že mě budou muset pře-
nést, protože jsem ještě neovládala přenášení na dlouhé vzdá-
lenosti. Alespoň ne bez spousty přestávek. „Co se kouzla týče,“ 
pokračoval Cassian, „toto riziko musíme všichni podstoupit.“

Rozhostilo se ticho, když čekali na Rhysovu odpověď. Můj 
druh se mi upřeně díval do tváře a v jeho očích jsem četla ne-
jistotu.

„Je to dobrý plán,“ přesvědčoval ho Azriel. „Král nezná náš 
pach. Najdeme Kotlík a  zmizíme, než si čehokoli všimne… 
Rhysi, bude to opovážlivější urážka než krvavější a přímější po-
stup, který jsme zvažovali. Včera jsme je porazili, takže když se 
vydáme do toho hradu…“ Z  jeho jindy poklidné tváře čišela 
touha po pomstě. „Zanecháme jim pár upomínek na to, že jsme 
tu poslední zatracenou válku nevyhráli bez důvodu.“

Cassian pochmurně přikývl, a dokonce i Mor se pousmála.
„Chcete po mně,“ řekl Rhysand nakonec nebezpečně leda-

bylým tónem, „abych zůstal stranou, když se má družka vypraví 
do jeho pevnosti?“

„Ano,“ odvětil Azriel stejně nevzrušeně a Cassian se nená-
padně postavil mezi ně. „Pokud Feyre bude zrušení moci  Kotlíku 
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dělat potíže nebo bude vyžadovat více času, uloupíme ho, a až 
ho rozbijeme na kusy, pošleme je zpět tomu parchantovi. Tak 
jako tak, až budeme hotovi, Feyre ti o tom dá vědět prostřednic-
tvím vašeho pouta a ty a Mor nás přenesete pryč. Když nás pou-
ze přijdeš vyzvednout, nedokážou tě dost rychle vystopovat.“

Rhysand si zničeně sedl na pohovku vedle mě a dlouze vy-
dechl. Jeho oči přelétly ke mně. „Jestli se tam chceš vydat, Fey-
re, tak běž.“

Kdybych ho už beztak nezbožňovala, již jen pro tohle bych si 
ho zamilovala. Za to, že netrval na tom, abych zůstala doma, za 
to, že mě v důsledku včerejších událostí nehodlal věznit.

Navíc jsem si uvědomila, jak zle se mnou předtím zacháze-
li, když jsem měla tak nízká očekávání. Když mi svoboda, kte-
rou mi dal, připadala jako privilegium, ne jako neodmyslitelné 
právo.

Rhysův pohled potemněl a já poznala, že vyčetl, co si myslím 
a co prožívám. „Můžeš být mou družkou, ale stále jsi svobodný 
člověk,“ ujistil mě. „Jen ty sama určuješ svůj osud a jsou to tvá 
rozhodnutí. Ne moje. Včera ses rozhodla. Rozhoduješ se každý 
den. To se nikdy nezmění.“

Možná mě chápal jen proto, že i on byl bezmocný, zbavený 
svobodné vůle, byl nucený dělat strašné věci a věznili ho. Pro-
pletla jsem své prsty s jeho a stiskla je. Spolu najdeme mír a svou 
budoucnost. Spolu za ně budeme bojovat.

„Tak se vydejme do Hybernu,“ prohlásila jsem.

Hodinu nato jsem byla v půli schodů, když jsem si uvědomila, 
že stále nevím, do kterého pokoje se vydat. Od našeho návratu 
z horské chalupy jsem přespávala u sebe v ložnici, ale co jeho 
pokoj?

Tamlin si své komnaty nechával pro sebe a spával u mě a já 
předpokládala, že tady to bude stejné.

Když už jsem byla téměř u dveří, Rhysand za mnou proho-
dil: „Můžeme používat tvůj pokoj, jestli chceš, ale…“ Opíral se 
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o otevřené dveře své ložnice. „Budeme buď u tebe, nebo u mě, ale 
odteď budeme mít jeden společný pokoj, jestli s tím souhlasíš.“

„Nechceš mít prostor pro sebe?“
„Ne,“ sdělil mi na rovinu. „Pokud ovšem nestojíš o větší sou-

kromí. Potřebuji, abys mě chránila před nepřáteli pomocí svých 
vodních vlků.“

Vyprskla jsem. Přiměl mě, abych mu tuhle část boje opako-
vala stále dokola. Kývla jsem směrem k jeho ložnici. „Tvá po-
stel je větší.“

Tím se to vyřešilo.
Když jsem vešla dovnitř, viděla jsem, že mé šaty už tam jsou 

a vedle jeho šatní skříně stojí ještě druhá. Zadívala jsem se na 
rozměrnou postel a pak na volné místo kolem nás.

Rhys zavřel dveře, vydal se ke stolu pro malou truhličku 
a beze slova mi ji podal.

Když jsem otevřela víko, srdce se mi rozbušilo jako zvon. Ve 
světle svic se zaleskl hvězdný safír, jako by to byl jeden z duchů 
Hvězdopádu uvězněný v kameni.

„Prsten tvé matky?“
„Matka mi ho dala, aby mi připomínal, že je stále se mnou, 

i během nekrutějšího výcviku, a když jsem dosáhl dospělosti, 
vzala si ho zpět. Bylo to dědictví, které si ženy v její rodině pře-
dávaly dlouhou řadu let. Má sestra ještě nebyla na světě, takže 
matka nevěděla, že by jí ho mohla jednou předat. Ale dala ho 
Tkadleně a pak mi řekla, že kdybych se měl někdy oženit nebo 
si najít družku, pak by ta žena buď měla být dost chytrá, nebo 
silná na to, aby ho získala nazpět. A pokud by má vyvolená ne-
byla ani jedno, ani druhé, prý by manželství nepřežila. Slíbil 
jsem jí, že má budoucí nevěsta nebo družka projde touto zkouš-
kou… a tak tam prsten po staletí čekal.“

Zahořely mi tváře. „Řekl jsi, že to je něco cenného.“
„To je. Pro mě a mou rodinu.“
„Takže má výprava ke Tkadleně…“
„Bylo nezbytné, abychom si ověřili, že dokážeš podobné před-

měty najít, ovšem tento jsem zvolil z čistě sobeckých důvodů.“
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„Takže jsem získala svůj snubní prsten, aniž by ses mě vůbec 
zeptal, jestli se za tebe chci vdát.“

„Něco na tom bude.“
Naklonila jsem tázavě hlavu. „Chceš, abych ho nosila?“
„Jen pokud chceš ty.“
„Až se vydáme do Hybernu… a třeba se něco pokazí. Pozná 

někdo, že jsme druh a družka? Mohli by to proti tobě využít?“
V jeho pohledu se mihla zloba. „Pokud nás spolu uvidí a za-

chytí náš pach, dojde jim to.“
„A když se tam objevím sama se snubním prstenem Noční-

ho dvora…“
Rhys tiše zavrčel.
Zavřela jsem truhličku a ponechala prsten uvnitř. „Až zruší-

me moc Kotlíku, chci to s tebou prožít všechno. Vyhlásíme náš 
svazek před ostatními, vezmeme se, uspořádáme přihlouplou 
oslavu a pozveme na ni celý Velaris – to všechno.“

Rhys převzal truhličku z mých rukou, postavil ji na noční 
stolek a začal mě odvádět k posteli. „A co kdybych chtěl zajít 
ještě o krok dál?“

„Máš nějaké návrhy?“ prohodila jsem sladce, když mě polo-
žil na pokrývky.
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Nikdy jsem na sobě neměla tolik oceli. Byla jsem ověšená zbra-
němi, které jsem měla ukryté i v botách a v kapsách. Na zádech 
jsem měla zavěšený illyrijský meč.

Ještě před pár hodinami jsem po všech těch hrůzách a žalu 
prožívala neskutečnou radost. Jen před pár hodinami jsem byla 
v jeho náručí, když jsme se milovali.

Teď přede mnou Rhysand, můj druh, vladař a partner, stál 
v předsíni společně s Mor, Azrielem a Cassianem a všichni byli 
ozbrojení a připraveni v šupinaté zbroji. Všichni jsme byli ne-
zvykle tiší.

Potom promluvila Amren: „Hybernský král je starý, Rhysi, 
velmi starý. Nezdržujte se tam.“

Poblíž mé hrudi se ozval hlas: Zdravím tě, spanilá, podlá lhářko.
Měla jsem u sebe obě poloviny Knihy dechů a každá byla 

v jiné kapse. V jedné z nich bylo zřetelně napsané kouzlo, jež 
jsem měla pronést. Neodvažovala jsem se ho vyslovit, ačkoli 
jsem si ho přečetla snad tucetkrát.

„Vrátíme se zpátky, ještě než se ti po nás stihne zastesknout,“ 
řekl Rhysand. „Dobře Velaris ohlídej.“

Amren si zamyšleně měřila mé ruce skryté v  rukavicích 
a zbraně. „Vedle toho Kotlíku působí Kniha neškodně,“ pozna-
menala. „Pokud kouzlo selže nebo s Kotlíkem nedokážeš hnout, 
uteč.“ Když jsem přikývla, Amren nás opět přelétla pohledem. 
„Šťastně tam doleťte.“ Větší projev starostí se od ní asi nedal 
čekat.
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Otočili jsme se k Mor, která stála s nataženýma rukama a če-
kala na mě. Cassian a Rhys se mohli přenést s Azrielem, při-
čemž můj druh se od nás měl odpojit několik mil od pobřeží 
a Illyrijci měli chvíli nato najít mě a Mor.

Otočila jsem se k ní, jenže Rhys přede mě přistoupil s na-
pjatým výrazem. Zvedla jsem se na špičky a políbila ho. „Budu 
v pořádku – všichni budeme v pořádku.“ Během polibku ze mě 
nespouštěl oči, a když jsem se odtáhla, upřel okamžitě pohled 
na Cassiana.

Ten se uklonil. „Přísahám, že ji budu ochraňovat za cenu 
vlastního života, vladaři.“

Rhys se podíval na Azriela, který přikývl, uklonil se a pro-
hlásil: „Za cenu obou našich životů.“

To mému druhovi postačilo a nakonec pohlédl na Mor, která 
jednou přikývla, ale nahlas řekla: „Znám své rozkazy.“

Zajímalo by mě, o jaké rozkazy šlo a proč mi o nich nikdo 
neřekl, ona mě však vzala za ruku.

Než jsem se stihla rozloučit s Amren, byli jsme pryč.

Byli jsme pryč a hnali se širým nebem k moři temnému jako noc.
Náhle do mě vrazilo teplé tělo a zachytilo mě, než jsem stih-

la zpanikařit a možná se přenést někam jinam. „Jen klid,“ řekl 
mi Cassian a stočil se doprava. Ohlédla jsem se a spatřila jsem 
Mor, která se řítila dál a pak se znovu přenesla pryč.

Nezachytila jsem jediný náznak ani stopu Rhysovy přítom-
nosti někde poblíž nebo za námi. Několik yardů před námi 
směrem k pevnině, kam jsme se nyní blížili, letěl Azriel, hbitý 
jako stín nad černou vodou.

Hybern.
Neplála tam žádná světla, ale ten kraj mi připadal prastarý. 

Jako by to byl pavouk, který nesmírně dlouho číhal ve své pa-
vučině.

„Byl jsem tu dvakrát,“ zamumlal Cassian. „A v obou přípa-
dech jsem odpočítával minuty do chvíle, kdy odtud zmizím.“



613

Chápala jsem proč. Před námi se zvedla stěna útesů bílých 
jako kost s rovnými, travnatými vršky vedoucími do kraje zvl-
něných pustých kopců, který byl prodchnutý neodbytným po-
citem nicoty.

Amarantha své otroky raději povraždila, než by jim dala svo-
bodu. Byla zdejší velitelkou – jednou z mnoha. Pokud bojovníci, 
kteří přepadli Velaris, byli předvojem… Polkla jsem a protáhla 
si prsty v rukavicích.

„To před námi je jeho hrad,“ ucedil Cassian skrz zatnuté 
zuby a zabočil.

Za ohybem pobřeží stál vysoký, rozpadající se hrad vystavěný 
na útesech nad mořem.

Nebyl ze vznešeného mramoru ani z elegantního vápence, 
ale z podivně bílého kamene, který barvou připomínal kosti. 
Noční oblohu protínal snad tucet věží. V oknech a na balkonech 
se sem tam mihotala světla. Venku nikdo nebyl, žádná hlídka. 
„Kde jsou všichni?“

„Stráže se právě vyměňují.“ Opravdu to měli dobře naplá-
nované. „Dole u moře jsou dvířka, u kterých na nás bude čekat 
Mor a nebudou tam žádné stráže.“

„Asi nás nemůže přenést dovnitř.“
„Hrad střeží příliš mnoho ochranných kouzel a nemůžeme 

ztrácet čas tím, že je Mor bude odstraňovat. Rhys by to možná 
dokázal, jenže s ním se setkáme u dveří cestou ven.“

V ústech mi maličko vyschlo a Kniha nad mým srdcem pro-
mluvila: Domov – vezmi mě domů.

A já to skutečně cítila. S každým máchnutím křídel jsme čím 
dál víc zrychlovali a klesli jsme tak hluboko, že mě moře zastu-
dilo v kostech. Cítila jsem to.

Stará, krutá věc, kterou nevázala věrnost k nikomu kromě sebe.
Kotlík. Nemuseli zjišťovat, kde ho na hradě ukrývají. Nepo-

chybovala jsem, že mě přivábí přímo k sobě. Otřásla jsem se.
„Jen klid,“ zopakoval Cassian. Snesli jsme se k úpatí útesů 

nad mořem a zastavili se na plošině. Tam už čekala Mor s tase-
ným mečem a otevřenými dveřmi.
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Cassian si ulehčeně vydechl, ovšem Azriel k ní dorazil jako 
první. Rychle a neslyšně dosedl a okamžitě se vydal do hradu, 
aby obhlédl vstupní chodbu.

Mor na nás čekala a upírala oči na Cassiana, když jsme při-
stávali. Nepromluvili spolu, ale jejich pohled byl příliš dlouhý na 
to, aby byl jen zběžný. Musela jsem se ptát, co díky svému výcvi-
ku a vytříbeným smyslům vytušili.

Chodba před námi byla potemnělá a tichá. Okamžik nato se 
objevil Azriel, který oznámil: „O stráže jsem se postaral.“ Jeho 
nůž z  jasanového dřeva byl zakrvácený. Azovy chladné oči se 
upřely do mých. „Pospěš si.“

Nepotřebovala jsem se soustředit, abych vystopovala Kotlík v jeho 
skrýši. Přitahoval mě s každým mým nadechnutím a vtahoval 
mě do svého temného objetí.

Pokaždé, když jsme došli na křižovatku, Cassian a Azriel se 
rozdělili a po chvíli se vrátili se zakrvácenými zbraněmi a chmur-
nými výrazy a beze slov mě varovali, ať spěchám.

Uplynulé týdny pracovali za pomoci Azrielových zdrojů na 
tom, aby tuhle výpravu dokonale naplánovali. Pokud bych po-
třebovala víc času, než mi poskytli, pokud bych s Kotlíkem ne-
dokázala pohnout, mohly by veškeré naše snahy přijít vniveč. 
Ovšem ne tohle zabíjení. Ne, to mi vůbec nevadilo.

Tihle lidé ublížili Rhysovi. Přinesli si nástroje, kterými ho 
zneškodnili. Poslali legii, aby zničila a vyvraždila mé město.

Sešla jsem dolů do pradávného žaláře s  tmavými poskvr-
něnými zdmi. Mor se držela při mně a neustále se rozhlížela. 
Představovala mou poslední obrannou linii.

Uvědomila jsem si, že kdyby se Cassianovi a Azrielovi něco 
stalo, postará se o to, abych se za každou cenu dostala ven a vrá-
tila se domů.

V žaláři však nikdo nebyl – poté, co Illyrijci skoncovali se 
strážemi, tu nikdo nezbyl. Provedli to skutečně mistrně. Dorazi-
li jsme k dalšímu schodišti, jež vedlo hluboko do dalších úrovní.



615

Žaludek se mi zvedl, když jsem ukázala prstem. „Tam. Je 
tam dole.“

Cassian vykročil dolů s illyrijským mečem potřísněným tma-
vou krví.

Mor a Azriel snad ani nedýchali, dokud se od zdí schodiště 
neodrazilo Cassianovo tiché hvízdnutí.

Mor mi položila ruku na záda a společně jsme se vypravi-
ly do tmy.

Domov, povzdechla si Kniha dechů. Domov.
Cassian stál v kruhové komnatě pod hradem a nad ramenem 

mu poletovala koule vílího světla.
Uprostřed místnosti stál na malém stupínku Kotlík.
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Kotlík byl nepřítomností i přítomností. Temnotou i jejím pra-
menem.

Nebyl ale životem, radostí, světlem ani nadějí.
A jeho jméno bylo dost zavádějící, protože byl velký zhruba 

jako vana. Byl vykovaný z tmavého železa a jeho tři podstavce – 
ony tři podstavce, kvůli kterým král vyplenil chrámy – měly tvar 
propletených větví pokrytých trny.

Nikdy jsem neviděla nic tak odporného – a lákavého.
Mor byla ve tváři bledá jako smrt. „Pospěš,“ vyzvala mě. 

„Máme jen pár minut.“
Azriel se rozhlédl po komnatě, pak se zadíval ke schodům 

a na Kotlík a jeho podstavce. Když jsem se chtěla vydat ke stu-
pínku, natáhl ruku, aby mě zastavil. „Poslouchejte.“

To jsme taky udělali.
Nebyla to slova, ale jakýsi tep.
Jako by v místnosti pulzovala krev. Jako by Kotlík měl ži-

voucí srdce.
Svůj k svému. Přišla jsem blíž. Mor se mi držela za zády, ale 

nezastavila mě, když jsem vystoupila na stupínek.
V Kotlíku nebylo nic, jen vířící inkoustová čerň.
Možná z něj skutečně vzešel celý svět.
Když jsem položila ruku na okraj, Azriel s Cassianem ztuhli. 

Zaplavila mě bolest – bolest, extáze, moc i slabost. Vše, co bylo 
i nebylo, oheň a led, světlo a tma, potopa i smrtící sucho.

Byla to mapa stvoření.
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Ovládla jsem se a připravila se k přečtení kouzla.
Papír se mi třásl v ruce, když jsem ho vytáhla z kapsy a pře-

jela jsem prsty po Knize uvnitř.
Lhářko s medovým jazykem, paní mnoha tváří…
S jednou rukou na polovině Knihy dechů a s druhou na Kot-

líku jsem udělala krok mimo své tělo a přitom mi krví proje-
la vlna energie, jako bych nebyla ničím víc než hromosvodem.

Ano, nyní to chápeš, princezno mršin – vidíš, co musíš udělat…
„Feyre,“ zamumlala Mor varovně.
Jenže má ústa působila cize, mé rty mohly být klidně až ve 

Velarisu, když mnou Kotlík a Kniha proudily a splývaly.
Tu druhou, zasyčela Kniha. Přines tu druhou… ať se spojíme. 

Ať se osvobodíme.
Vytáhla jsem Knihu z kapsy, zastrčila si ji pod paži a vylovila 

jsem druhou polovinu. Půvabná dívko, krásný ptáčku – tak slad
ká, tak štědrá…

Spolu, spolu, spolu.
„Feyre.“ Mořin hlas protnul píseň obou polovin.
Amren se mýlila. Když byly části Knihy oddělené, jejich moc 

byla roztříštěná a nestačila na to, aby mohla bojovat s propastí 
moci Kotlíku. Ovšem spolu… Ano, pokud bych je spojila, kouz-
lo by účinkovalo, jakmile bych ho vyslovila.

Kdyby byla Kniha celá, nebyla bych pouze propojením je-
jích polovin, ale její paní. Kotlík jsme odnést nemohli – musela 
jsem to udělat hned.

Mor však pochopila, k čemu se chystám, a s kletbou se ke 
mně vrhla.

Byla ale příliš pomalá.
Položila jsem jednu polovinu knihy na druhou.
Uši mi zalehly tichým přívalem moci, který se mi zatnul do 

morku kostí.
A nic se nestalo.
Mor odněkud z veliké dálky řekla: „Nemůžeme riskovat.“
„Dej jí chvilku,“ přerušil ji Cassian.
Byla jsem Knihou i Kotlíkem, zvukem i tichem.



618

Byla jsem živoucí řekou, skrz kterou Kniha a Kotlík prýšti-
ly jeden do druhého, a mé vody se zvedaly výš a výš a přetékaly 
v příboji, jenž neměl konec ani začátek.

To kouzlo… ta slova…
Podívala jsem se na Knihu v ruce, jenže mé oči nevnímaly 

a rty se mi nepohnuly.
Nebyla jsem ničí nástroj ani pěšák. Nehodlám být poutem 

nebo poskokem těchhle věcí.
To kouzlo jsem se naučila zpaměti. Pronesu ho, vydechnu, 

bude mou myšlenkou.
Z hlubin mé paměti se vynořilo první slovo. Ztěžka jsem 

se k němu vlekla, natahovala jsem se pro to jedno slovo, jedi-
né slovo, které bude nití, jež mě přivede zpátky k sobě, k tomu, 
kým jsem…

Silné ruce mě odtáhly vzad a odtrhly mě od mé vize.
Obklopilo mě šeré světlo a plísní pokrytý kámen, místnost 

se otáčela, když jsem zalapala po dechu a uvědomila si, že se 
mnou Azriel třese a oči má tak vytřeštěné, že jsem viděla hlavně 
jeho bělma. Co se stalo? Co…

Nahoře zazněly kroky. Azriel mě vmžiku strčil za sebe a po-
zvedl zkrvavený meč.

Ten pohyb mi vyčistil hlavu dost na to, abych ucítila, jak mi 
po rtu a bradě stéká něco mokrého a teplého. Krev, vytékala mi 
z nosu.

Zvuk kroků však zesílil a moji přátelé stáli připravení k boji, 
když po schodech sešel hezký hnědovlasý muž. Byl to člověk. 
Jeho uši byly zakulacené, zato jeho oči…

Znala jsem jejich barvu. Na jedno z nich, zasazené v krysta-
lu, jsem se tři měsíce dívala.

„Hloupý blázne,“ řekl mi.
„Juriane,“ vydechla jsem.
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Odhadovala jsem vzdálenost mezi mými přáteli a  Jurianem 
a zvažovala jsem, jak bych si se svým mečem vedla proti dvojici 
zkřížených mečů na jeho zádech. Cassian vykročil k blížícímu 
se válečníkovi a zavrčel: „Ty.“

Jurian se uchechtl. „Zdá se, že jsi to dotáhl daleko. Blahopřeji.“
Cítila jsem, jak se k nám Rhys žene. Jako záchvěv noci a zlo-

by se zjevil po mém boku. Kniha v tu ránu zmizela a Rhys to 
provedl tak hbitě, když mi ji vzal a zastrčil si ji pod kazajku, že 
jsem si skoro nevšimla, že to udělal.

Ve chvíli, kdy mi její kov zmizel z rukou… Matko na nebi, 
co se to stalo? Zkazila jsem to, zkazila jsem to tak neskutečně, 
když jsem se nechala uboze ochromit.

„Vypadáš dobře, Juriane,“ prohodil Rhys, když přešel po bok 
Cassiana a nevzrušeně se postavil mezi mě a válečníka z dáv-
ných dob. „Na mrtvolu.“

„Když jsem tě viděl naposledy,“ ušklíbl se Jurian, „zahříval jsi 
Amaranthě postel.“

„Takže si na to pamatuješ,“ poznamenal zamyšleně Rhysand, 
zatímco já jsem byla bez sebe zlostí. „Zajímavé.“

Jurianův pohled se svezl k Mor. „Kde je Miryam?“
„Je mrtvá,“ odpověděla Mor stroze. Tu lež říkala už pět set 

let. „Utopila se spolu s Drakonem v Erythrianském moři.“ Tvá-
řila se netečně jako pravá princezna nočních můr.

„Lhářko,“ broukl Jurian. „Vždycky jsi byla prolhaná, Mor-
rigan.“
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Azriel zavrčel a podobný zvuk jsem nikdy předtím neslyšela.
Jurian si ho nevšímal a hruď se mu začala prudce zvedat a kle-

sat. „Kam jste odvlekli Miryam?“
„Pryč od tebe,“ zašeptala Mor. „Vzala jsem ji k princi Drako-

novi. Stali se druhy a vzali se v tu noc, kdy jsi zavraždil Clythii. 
Už na tebe nikdy znovu nepomyslela.“

Jeho snědá tvář se zkřivila záští. Jurian, hrdina lidských le-
gií, který se nakonec stal zrůdou stejně strašnou jako ty, proti 
nimž bojoval.

Rhys se natáhl dozadu a zachytil mou ruku. Už jsme toho vi-
děli dost. Znovu jsem popadla okraj Kotlíku a snažila jsem se ho 
přimět, aby mě uposlechl a aby se přesunul pryč spolu s námi. 
Připravila jsem se na příval větru a temnoty.

Jenomže ty nepřišly.
Mor uchopila za ruce Cassiana s Azrielem a zůstala nehnu-

tě stát.
Jurian se usmál.
„Nějaký nový trik?“ prohodil Rhys znuděně a jeho prsty se-

vřely mou ruku pevněji.
Jurian pokrčil rameny. „Byl jsem vyslán, abych odvedl vaši 

pozornost a on mezitím mohl provést kouzlo.“ V jeho úsměvu 
bylo cosi vlčího. „Tento hrad neopustíte, dokud vám to nedovo-
lí. Nebo skončíte rozsekaní na kusy.“

V tu chvíli by se ve mně krve nedořezal. Cassian s Azrielem 
zaujali bojový postoj, ale Rhys zvedl hlavu. Ucítila jsem, jak jeho 
temná moc narůstá, jako kdyby chtěl Juriana na místě rozdrtit 
na kaši.

Jenže k ničemu nedošlo. Nezachytila jsem ani závan větru 
poznamenaného nocí.

„Taková drobnost,“ řekl Jurian. „Vzpomínáš si na ni? Mož-
ná jsi zapomněl. Ještěže jsem tam byl a zůstával jsem neustále 
bdělý, Rhysande. Ukradla jeho knihu kouzel, aby vám odebrala 
vaši moc.“

V mé duši se roztavené jádro moci jednoduše zastavilo, jako 
když v zámku cvakne klíč. Jakékoli propojení mezi mými schop-
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nostmi a mou myslí a duší bylo přetrhnuto – ne, svírala ho ne-
viditelná ruka, takže jím nemohlo nic proudit.

Zkusila jsem proniknout do Rhysovy mysli, k našemu poutu.
Narazila jsem do pevné stěny. Ne do jeho štítu, ale do nezná-

mého, necitelného kamene.
„Postaral se,“ pokračoval Jurian, zatímco jsem tloukla do té 

neviditelné zdi a marně se snažila přivolat své schopnosti, „aby 
se k němu právě tato kniha vrátila. Ona neuměla používat ani 
polovinu z těch hrůznějších kouzel. Dovedete si představit, jaké 
to je nemoct pět set let spát, pít, jíst, dýchat ani cítit? Dovede-
te si představit, jaké to je být neustále vzhůru a muset sledovat 
všechno, co dělá?“

Zešílel z toho. Mučila jeho duši, dokud nezešílel, jak prozra-
zoval pronikavý lesk v jeho očích.

„Tak strašné to být nemohlo,“ odvětil Rhys, i když jsem vě-
děla, že upírá veškerou sílu své mysli na kouzlo, které nás svazo-
valo a ochromovalo, „pokud teď pracuješ pro jejího pána.“

Jurian se usmál a předvedl nepřirozeně bílé zuby. „Budeme 
vás mučit dlouho a důkladně.“

„To zní rozkošně,“ odbyl ho Rhys a snažil se nás nasměrovat 
ven z komnaty s neslyšným výkřikem: Utíkejte.

Vtom se nahoře na schodech objevil někdo další.
A já ho hluboko v srdci poznala. Jeho po ramena dlouhé čer-

né vlasy, narudlou kůži, oděv, který byl spíš praktický než zdobný. 
Překvapilo mě, že je středně vysoký. Svaly ale měl jako mladý muž.

Jeho tvář však připomínala smrtelného muže kolem čtyřicít-
ky a byla vyrovnaná a pohledná. Aby skryla bezedné, nenávistné 
černé oči, které v ní plály.

Král Hybernu poznamenal: „ Ta léčka byla natolik jednodu-
chá, že jsem upřímně překvapen, že jste ji neodhalili.“

Jurian tak rychle, že to nikdo z nás ani nepostřehl, prohnal 
Azrielovi hrudí skrytou střelu z jasanového dřeva.

Mor vykřikla.
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Nezbývalo nám nic než následovat krále.
Jasanová střela byla pokrytá krvemorem, který jak hybern-

ský král tvrdil, prýštil tam, kam ho nasměroval. Pokud bychom 
s ním bojovali nebo s ním odmítli jít nahoru, jed by Azrielovi 
pronikl do srdce. A když se mu podařilo potlačit naši moc a my 
se nemohli přenést pryč…

Kéž bych se tak mohla dostat k Azrielovi a dopřát mu něko-
lik doušků své krve. Jenže to by trvalo příliš dlouho a vyžadova-
lo by to příliš mnoho pohybu.

Cassian s Rhysem vlekli Azriela mezi sebou a  jeho krev 
za námi skapávala na podlahu, když jsme stoupali po točitých 
schodištích králova hradu.

Snažila jsem se jí vyhýbat, když jsem je s Mor následovala. 
Jurian nám kráčel za zády a Mor se třásla – zoufale se snažila 
ovládat, jenže to nedokázala, když hleděla na konec šípu vyční-
vající z mezery mezi Azrielovými křídly.

Nikdo z nás se neopovážil na hybernského krále zaútočit, 
zatímco kráčel vpřed a vedl nás kdovíkam. Kotlík odnesl s se-
bou. Ironicky se na mě podíval a nechal ho zmizet lusknutím 
prstu.

Věděli jsme, že král neblafuje. Stačilo by mu mávnout rukou 
a Azriel by zemřel.

Teď už byli na chodbách stráže i dvořané. Vznešené víly 
a  stvoření, která jsem nedokázala zařadit. Usmívali se, jako 
bychom se měli stát jejich jídlem. Jejich oči působily mrtvě 
a prázdně.

Nikde tu nebyl nábytek ani žádné umění. Jako by byl celý 
hrad kostrou nějakého mocného zvířete.

Dveře do trůnního sálu byly otevřené a mně náhle zatrnulo. 
Trůnní síň – ona trůnní síň, v níž si Amarantha osvojila zálibu 
ve veřejných projevech krutosti. Podél jako kosti bílých zdí se 
plazila vílí světla. Za okny bylo vidět rozbouřené moře pod útesy.

Král vystoupil na stupínek vytesaný z jediného kusu tmavé-
ho smaragdu. Jeho trůn byl vytvořený z kostí. A já zbledla jako 
smrt, protože to byly lidské kosti. Zahnědlé a vyhlazené časem.
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Zastavili jsme se před ním, s pohrdavě se usmívajícím Ju-
rianem za zády. Dveře trůnní síně se zavřely.

Potom král promluvil k nikomu určitému: „Splnil jsem svou 
část dohody a nyní očekávám, že splníš svou.“

Ze stínů poblíž postranních dveří se vynořily dvě postavy.
Začala jsem vrtět hlavou, jako bych tím dokázala popřít, co 

vidím, když na světlo vystoupili Lucien s Tamlinem.
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V Rhysandovi by se v tu chvíli krve nedořezal. Cassian zavrčel 
a Azriel, který visel mezi nimi, se marně pokusil zvednout hlavu.

Já ale nespouštěla oči z Tamlina – z jeho tváře, kterou jsem 
kdysi hluboce milovala a nenáviděla. Zastavil se dobrých dva-
cet stop od nás.

Měl na sobě svůj bandalír s noži a mně došlo, že to jsou illy-
rijské bojové nože.

Jeho zlaté vlasy teď byly kratší a tvář měl pohublejší, než 
když jsem ho viděla naposledy. Jeho zelené oči byly široce ro-
zevřené, když si mě prohlížel od hlavy po špičky bot. A vypa-
dal ještě šokovaněji, když jeho pohled padl na můj bojový oděv, 
 illyrijský meč a nože a když si všiml, jak stojím mezi svými přá-
teli, mezi členy své rodiny.

Spolupracoval s hybernským králem. „Ne,“ vydechla jsem.
Tamlin se opovážil udělat krok vpřed a přitom na mě zíral, 

jako bych byla duch. Lucien mu položil ruku na rameno, aby ho 
zastavil, a jeho kovové oko se otočilo.

„Ne,“ řekla jsem znovu, tentokrát hlasitěji.
„Co tě to stálo?“ zeptal se tiše Rhysand, který zůstával po 

mém boku. Drásala jsem zeď oddělující naše mysli a rvala ji ze 
všech sil. Tlačila jsem do té pěsti, jež dusila mou magii, a snaži-
la se strhnout ji pryč.

Tamlin si ho nevšímal a místo toho se otočil ke králi. „Máš 
mé slovo.“

Král se usmál.
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Vykročila jsem k Tamlinovi. „Co jsi to udělal?“
Král Hybernu odpověděl ze svého trůnu: „Uzavřeli jsme do-

hodu. Když mu tě předám, dovolí mým vojskům vstoupit do 
Prythianu skrz jeho území, které poté využijeme jako základnu, 
abychom zbořili tu směšnou zeď.“

Zavrtěla jsem hlavou. Lucien uhýbal očima před prosebným 
pohledem, který jsem vrhla jeho směrem.

„Jste šílení,“ zasyčel Cassian.
Tamlin ke mně natáhl ruku. „Feyre,“ rozkázal, jako by k sobě 

volal psa.
Nepohnula jsem se. Musela jsem se dostat na svobodu. Mu-

sela jsem osvobodit tu zatracenou moc.
„Je dost obtížné tě zastihnout,“ poznamenal král a ukázal na 

mě prstem. „Pochopitelně jsme se rovněž dohodli, že pro mě 
budeš pracovat, až se navrátíš domů ke svému manželovi. Je to 
manžel, nebo budoucí manžel? Nevzpomínám si.“

Lucien přelétl pohledem mezi námi a zbledl. „Tamline,“ za-
mumlal.

Tamlin však ruku, kterou mi podával, nesklonil. „Odvedu tě 
domů.“

O krok jsem ustoupila k Rhysandovi, který stále s Cassia-
nem přidržoval Azriela.

„Je tu ještě jedna záležitost. Další věc, kterou jsem požado-
val,“ pokračoval král. „Tedy, požadoval ji Jurian. Vlastně tak za-
bijeme dvě mouchy jednou ranou. Přál si smrt vladaře Nočního 
dvora a chtěl zjistit, kdo jsou jeho přátelé. Jurian doslova šílel 
z toho, že jsi tuto skutečnost za celých padesát let neprozradil. 
Nyní to tedy víš, Juriane, a můžeš s nimi naložit, jak chceš.“

Moji přátelé kolem mě jako by zkameněli. Napjatě vyčkávali. 
Azriel nenápadně sklouzl zakrvácenou zjizvenou rukou ke svým 
dýkám. Jeho krev tvořila kaluž vedle mých bot.

Zřetelným, pevným hlasem jsem Tamlinovi sdělila: „Nikam 
s tebou nepůjdu.“

„Až splním poslední část mé dohody, budeš mluvit jinak, má 
milá,“ odbyl mě král.
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Žaludek se mi sevřel hrůzou.
Král krátce kývl k mé levé ruce. „Zruším pouto mezi vámi 

dvěma.“
„Prosím,“ špitla jsem.
„Jak jinak by Tamlin mohl získat zpět svou nevěstu? Nemů-

že mít manželku, která jednou za měsíc prchá k jinému muži.“
Rhys mlčel, jen Azriela zachytil ještě silněji. Sledoval a od-

hadoval situaci a snažil se přijít na kloub kouzlu, které zastavilo 
jeho moc. Když jsem si představila, že by to ticho mezi našimi 
dušemi trvalo navěky…

Hlas mě zradil, když jsem Tamlinovi, jenž dosud stál na pro-
tější straně neumělého půlkruhu, který jsme vytvořili před stu-
pínkem, řekla: „Ne. To mu nesmíš dovolit. Napsala jsem ti – na
psala jsem ti, že jsem v pořádku. Že jsem odešla.“

„Nebylo ti dobře,“ zavrčel Tamlin. „Využil vaši dohodu, aby 
tebou manipuloval. Proč myslíš, že jsem byl tak často pryč? Hle-
dal jsem způsob, jak tě osvobodit. A ty jsi odešla.“

„Odešla jsem, protože bych v tom domě umřela!“
Hybernský král pohrdlivě mlaskl. „Zdá se, že toto jsi nečekal.“
Tamlin na něj zavrčel, ale vzápětí ke mně opět natáhl ruku. 

„Pojď se mnou domů. Ihned.“
„Ne.“
„Feyre.“ V jeho hlase zněl nezpochybnitelný rozkaz.
Rhys stěží dýchal – stěží se pohnul.
A já si uvědomila… uvědomila jsem si, že je to proto, že ne-

chce, aby si někdo všiml jeho vůně. Naší vůně. Našeho pouta.
Jurian tasil meč a hleděl na Mor, jako by se ji chystal zabít 

jako první. Azrielova sinalá tvář se zkřivila zuřivostí, když si vši-
ml jeho výrazu. Cassian, který ho stále držel na nohou, si všech-
ny měřil, odhadoval a připravoval se k boji, aby ostatní bránil.

Přestala jsem tlouct do pěsti, která drtila mou moc, a něžně, 
láskyplně jsem ji pohladila.

Jsem víla a nejsem, celá i nijaká, řekla jsem kouzlu, které mě 
svíralo. Nedržíš mě. Jsem stejná jako ty – skutečná i ne, jen o málo 
víc než shluk vláken moci. Nedržíš mě.
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„Půjdu s tebou,“ odpověděla jsem tiše Tamlinovi a Lucie-
novi, který nejistě přešlapoval, „když je necháte jít. Pusťte je.“

Nedržíš mě.
Tamlinova tvář se zkřivila záští. „Jsou to zrůdy. Jsou…“ Aniž 

by dokončil větu, přešel síní ke mně, aby mě odvlekl. Odvlekl 
mě odtud a pak se nepochybně přenesl pryč.

Nedržíš mě.
Stisk, který dusil mou moc, se mírně uvolnil a pak zmizel.
Tamlin se ke mně vrhl a vmžiku překonal těch pár stop, kte-

ré nás dělily. Tak rychle… příliš rychle…
Stala jsem se mlhou a stínem.
Přenesla jsem se mimo jeho dosah a král se tlumeně zasmál, 

když Tamlin klopýtl.
A padl k zemi, když ho do tváře zasáhla Rhysandova pěst.
Udýchaná jsem ustoupila přímo Rhysandovi do náruče. Jed-

na jeho ruka mě objala kolem pasu a Azrielova krev, kterou byl 
potřísněný, mi prosákla na záda. Za námi Mor přiskočila na 
místo, které uvolnil Rhys, a položila si Azrielovu paži kolem 
ramen.

Ta zeď z odporného kamene však stále zůstávala v mé mysli 
a zadržovala Rhysovu moc.

Tamlin se zvedl. Utíral si krev, která se mu řinula z nosu, 
a přitom ustupoval zpět k Lucienovi, jenž zůstával na svém mís-
tě s rukou na jílci meče.

Když se však Tamlin přiblížil ke svému vyslanci, náhle za-
vrávoral a vztekem zbledl.

Poznala jsem, že to Tamlin pochopil okamžik předtím, než 
se král dal do smíchu. „Neuvěřitelné. Tvá nevěsta tě opustila 
a našla si druha. Matka má, jak se zdá, zvrácený smysl pro hu-
mor. A jaký má tvá milá talent! Pověz mi, děvče, jak jsi to kouz-
lo dokázala rozplést?“

Nevšímala jsem si ho. Když jsem však spatřila nenávist v Tam-
linových očích, podlomila se mi kolena. „Je mi to líto,“ řekla jsem 
mu a myslela jsem to upřímně.

Tamlin nespouštěl oči z Rhysanda a jeho tvář byla plná  téměř 
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zvířecí zuřivosti. „Ty,“ zavrčel, spíš jako netvor než víla. „Co jsi 
s ní provedl?“

Za námi se otevřely dveře a dovnitř se vřítili vojáci. Někte-
ří vypadali jako Attor, jiní ještě hůř. Čím dál víc jich za řinčení 
zbroje a zbraní plnilo síň a východy z ní.

Mor a Cassian s bezvládným Azrielem, který byl na pokra-
ji mdlob, přelétali pohledem po každém z vojáků a jejich zbra-
ních a odhadovali, kudy máme nejlepší šanci uniknout. Tuhle 
starost jsem jim přenechala, abych spolu s Rhysem mohla čelit 
Tamlinovi.

„Nepůjdu s tebou,“ obořila jsem se na Tamlina. „A i kdyby 
ano… Jsi bezpáteřní, zpitomělý blázen, když nás prodáváš jemu! 
Víš, co chce s Kotlíkem udělat?“

„Ach, mám s ním plno záměrů,“ ujistil nás král.
Vtom se Kotlík znovu objevil mezi námi.
„A mohu je začít ihned naplňovat.“
Zab ho, zab ho, zab ho.
Nedokázala jsem rozpoznat, jestli ten hlas patřil mně nebo 

Kotlíku, a bylo mi to lhostejné. Přivolala jsem svou moc.
Vmžiku mě obklopily spáry, křídla a  stíny, ocitla jsem se 

mezi vodou a ohněm.
Potom ale zmizely, zadušené tou neviditelnou rukou, která 

mou moc zase zaškrtila takovou silou, že jsem zalapala po dechu.
„Á,“ prohodil ke mně král a znovu mlaskl, „podívejme se na 

ni. Dítě všech sedmi dvorů – tolik podobné a nepodobné všem. 
Jak jen Kotlík v tvé přítomnosti vrní blahem. Chystala ses ho 
použít? Zničit? S tou knihou bys dokázala všechno, co by sis 
přála.“

Když jsem na to nic neřekla, král pokrčil rameny. „Však mi 
to brzy povíš.“

„Já s tebou žádnou dohodu neuzavřela.“
„Ne, zato tvůj pán ano, takže mě uposlechneš.“
Mé tělo zalila zuřivost jako roztavená ocel. „Jestli mě odtud 

odvedeš, jestli mě odvedeš od mého druha, zničím tě. Zničím 
tvůj dvůr a všechno, co je ti drahé,“ zasyčela jsem na Tamlina.
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Tamlin stiskl rty, ale řekl na to jen: „Nevíš, o čem mluvíš.“
Lucienovi se ve tváři mihl bolestivý výraz.
Král rázně pokývl strážcům u postranních dveří, kterými vešli 

Tamlin a Lucien. „Ne, to opravdu neví.“ Dveře se znovu otevře-
ly. „Nikoho ničit nebudeš,“ pokračoval král, když dveřmi prošli 
nějací lidé – jakési ženy.

Čtyři ženy. Čtyři lidé. Čtyři zbývající královny.
„Protože,“ dodal král, když strážci královen zaujali místo za 

svými paními a cosi přitom vlekli ve svém středu, „jak nyní zjis-
tíš, Feyre Archeronová, je v tvém nejlepším zájmu, aby ses cho-
vala rozumně.“

Čtveřice královen nás probodla pohledy plnými nenávisti. 
Nenávisti.

Potom se rozestoupily, aby jejich strážci mohli projít.
Srdce mi sevřela hrůza, jakou jsem v životě nepoznala, když 

muži před hybernského krále přivlekli mé spoutané sestry s rou-
bíky v ústech.
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Byla to nová podoba pekla. Nový druh noční můry. Zašla jsem 
dokonce tak daleko, že jsem se pokusila probudit.

Jenže ony tam skutečně byly – v nočních košilích, jejichž 
hedvábí a krajky byly špinavé a potrhané.

Elain tiše vzlykala a její roubík byl zvlhlý slzami. Nesta měla 
rozcuchané vlasy, jako by se bránila jako divoká kočka, a udý-
chaně si změřila nás i Kotlík.

„V den, kdy ses vypravil pro Knihu, ses dopustil velké chy-
by,“ sdělil král Rhysandovi, který mě pevně objímal. „Nepotře-
boval jsem ji. Klidně bych ji nechal v úkrytu. Ovšem ve chvíli, 
kdy kolem ní začali čenichat tvoji válečníci, mě napadlo: Kdo 
jiný by mohl být prostředníkem v říši lidí než můj znovuzro-
zený přítel Jurian? Zrovna se zotavil po měsících, kdy po mém 
kouzlu nabíral síly, a s největší radostí se vypravil na kontinent 
na prodlouženou návštěvu.“

Královny se na Juriana dokonce usmály a sklonily hlavy. Rhys 
zesílil objetí v tichém varování.

„Chrabrý, prohnaný Jurian, který koncem války zažil tak kruté 
utrpení, je nyní mým spojencem a pomohl mi přesvědčit krá-
lovny, aby přispěly k úspěchu mé věci. Samozřejmě si také řekl 
o odměnu, ale to je teď nepodstatné. Je od něj moudré, že spolu-
pracuje se mnou a s mými muži místo toho, aby umožnil vám, 
zrůdám z Nočního dvora, panovat a útočit. Jurian měl pravdu, 
když Jejich Veličenstva varoval, že se pokusíte zmocnit Kni-
hy a že je budete krmit lžemi o lásce a dobrotě, a přitom se on 
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sám stal svědkem toho, čeho je vladař Nočního dvora schopen. 
Hrdi na vojsk smrtelníků byl znovuzrozen na důkaz dobré vůle, 
již chovám ke světu lidí. Nemám v úmyslu vpadnout na konti-
nent, naopak s nimi chci spolupracovat. Má moc uchránila je-
jich dvůr před nepovolanými zraky, a dokázala jim tak výhody, 
které jim přináším.“ Ironicky se usmál na Azriela, který sotva 
dokázal pozvednout hlavu, aby na něj zavrčel. „Skutečně jsi na 
mě udělal dojem, stínopěvče, jak ses snažil proniknout do je-
jich posvátného paláce. Tvé úsilí pochopitelně Jejich Veličen-
stvům podalo důkaz o tom, že váš dvůr není tak mírumilovný, 
jak se zdá.“

„Lháři,“ ucedila jsem. Spěšně jsem se otočila ke královnám, 
přičemž jsem se od Rhyse odvážila jen na krok. „Jsou to lháři, 
a jestli nepropustíte mé sestry, pobiju…“

„Slyšíte ty hrozby, jazyk, kterým hovoří na Nočním dvoře?“ 
sdělil král královnám smrtelníků, jejichž strážci nás nyní v půl-
kruhu obstoupili. „Vraždění, ultimáta… Chtějí život brát, za-
tímco já jej chci dávat.“

Nejstarší královna mu, aniž by vzala na vědomí mě nebo má 
slova, odpověděla: „Tak nám to dokaž – přesvědč nás, že nám 
můžeš poskytnout dar, o němž jsi mluvil.“

Rhysand mě stáhl zpátky za sebe a řekl královně: „Jsi blázen.“
Král ho však přerušil. „Skutečně? Proč by se měly poddat stá-

ří a neduhům, když jim nabízím něco mnohem lepšího?“ Mávl 
rukou ke mně. „Věčné mládí. Chceš snad popřít jeho přínos? 
Smrtelná královna se tak stane panovnicí, jež bude vládnout na-
věky. Jsou tu samozřejmě jistá rizika – přerod může být… obtíž-
ný. Ovšem člověk se silnou vůlí by ho mohl přežít.“

Nejmladší, tmavovlasá královna se maličko usmála. Aro-
gantní mládí a hořké stáří. Pouze dvě zbylé královny, oděné 
v bílé a černé, jako by zaváhaly a přistoupily blíž k sobě a ke 
svým obřím strážcům.

Stará královna zvedla hlavu: „Podej nám důkaz. Ukaž, že je 
to možné provést a že je to bezpečné.“ Onehdy se o věčném 
mládí zmínila. Vmetla mi to do tváře. Ta pokrytecká mrcha.
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Král přikývl. „Proč myslíte, že jsem požádal svou drahou pří-
telkyni Ianthe, aby zjistila, s kým by Feyre Archeronová ráda 
trávila věčnost?“

Přestože mi hrůza naplnila uši ohlušujícím tichem, ohlédla 
jsem se na královny a ve tváři se mi nepochybně zračila otázka.

Král mi vysvětlil: „Jich jsem se na to zeptal jako prvních, 
 ovšem pokládaly to za příliš obhroublé zradit dvě mladé, pomý-
lené ženy. Ianthe podobnými skrupulemi netrpěla. Můžete to 
oba považovat za můj svatební dar,“ dodal k Tamlinovi.

Ten se zachmuřil. „O co jde?“
Král naklonil hlavu na stranu a vychutnával si každé slo-

vo. „Myslím, že velekněžka čekala na tvůj návrat, aby ti to řek-
la,  ovšem to ses nikdy nepozastavil nad tím, proč se domnívá, že 
bych mohl zrušit dohodu? Proč nad tím tolik hloubala? Vele-
kněžky byly po tisíciletí nuceny klečet před vladaři a během 
těch let, která Ianthe strávila na cizím dvoře, se dokázala ote-
vřít novým myšlenkám. Když jsme se setkali a  já jí představil 
vizi Prythianu bez vladařů, kde by velekněžky mohly důstojně 
a moudře vládnout, nemusel jsem ji dlouho přesvědčovat.“

Udělalo se mi zle. Musela jsem Tamlinovi přiznat, že stejně 
vypadal i on.

Lucien vytřeštil oči. „Ona prodala… ona prodala Feyřinu ro-
dinu tobě?“

Pověděla jsem Ianthe o  svých sestrách všechno. Sama se 
mě na to zeptala. Vyptávala se mě, jak se jmenují a kde žijí, 
a  já byla tak hloupá, tak zlomená, že jsem jí vyklopila dočista 
všechno.

„Prodala?“ Král si pobaveně odfrkl. „Nebo je zachránila z pout 
smrti? Ianthe tvrdila, že obě mají pevnou vůli jako jejich sestra. 
Nepochybně přežijí a dokáží našim královnám, že proměna je 
možná. Pokud má člověk dost sil.“

Srdce mi přestalo bít. „Neopovažuj se…“
Král mě utnul: „Radím vám, abyste se připravili.“
Vtom v síni propuklo peklo.
Strhla nás bílá, nepomíjející a hrůzná moc.
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Rozmetla nás po podlaze a já věděla jen to, že mě  Rhysand 
kryje vlastním tělem. Vykřikl bolestí, když ho králova moc za-
sáhla naplno.

Cassian se stočil a  široce rozprostřel křídla, aby ochránil 
Azriela.

Jeho křídla… jeho křídla…
Cassianův řev, když mu křídla drásaly spáry čiré magie, byl 

tím nejúděsnějším zvukem, jaký jsem kdy slyšela. Mor se k němu 
vrhla, ale příliš pozdě.

Rhys byl vmžiku na nohou, jako by se chtěl na krále vrhnout, 
jenže ta moc nás nepřestávala bičovat. Rhys se zhroutil na kolena.

Mé sestry ječely skrz roubíky, ale Elain vykřikla varování. 
Varování, abych…

Zprava ke mně po mé nechráněné straně běžel Tamlin. Aby 
mě konečně popadl.

Vrhla jsem na něj nůž vší silou, kterou jsem v sobě měla.
Musel se sklonit, aby se mu vyhnul. Mezitím jsem uchopila 

další a Tamlin ustoupil a nevěřícně hleděl na mě a Rhyse, jako 
by spatřil pouto mezi námi.

Když jsem se však otočila, obklopili nás vojáci a odřízli nás 
od sebe. Bleskurychle jsem se obrátila a uviděla jsem Cassiana 
a Azriela na zemi a Juriana, který se tiše smál při pohledu na 
krev prýštící z Cassianových zničených křídel.

Zbyly z nich pouhé cáry.
Snažila jsem se k němu dostat. Má krev. Mohla by postačit 

k tomu, aby…
Mor, která dosud klečela vedle Cassiana, zaútočila na krále 

s výkřikem plným čiré zášti.
Král po ní vrhl osten moci. Ona však uhnula s nožem při-

praveným v ruce a…
V tu chvíli Azriel zaúpěl bolestí.
Mor zůstala jako přimražená stopu od trůnu. Její nůž zařin-

čel na podlaze.
Král vstal. „Jsi vskutku mocná královna,“ vydechl.
Mor ustoupila. Krok za krokem.
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„Skvostná kořist,“ pronesl král a hltal ji přitom temným po-
hledem.

Azriel, který bezvládně ležel ve vlastní krvi, zvedl hlavu. Oči 
měl plné zášti a bolesti, když na krále zavrčel: „Neopovažuj se jí 
dotknout.“

Mor se na něj ohlédla a v jejím zraku byl skutečný strach. 
Strach a cosi dalšího. Nezastavila se, dokud znovu nepoklekla 
vedle něj a nepřitiskla mu ruku na ránu. Azriel zasyčel, ale po-
ložil své zakrvácené prsty na její.

Rhys se postavil mezi mě a krále, když jsem padla na ko-
lena před Cassianem. Strhla jsem kožený rukáv, který mi kryl 
předloktí.

„Nejdřív tu hezkou,“ zavelel král, jenž mezitím Mor pustil 
z hlavy.

Otočila jsem se – avšak královi strážci mě popadli zezadu. 
Rhys byl hned u mě, když vtom Azriel vykřikl a prohnul se v zá-
dech, jak ho stravoval králův jed.

„Prosím, pusť z hlavy všechny hloupé nápady, Rhysande,“ 
řekl král. „Pokud do toho kdokoli z vás zasáhne, stínopěvec 
zemře. Škoda že ten druhý surovec přišel o křídla.“ Posměš-
ně se uklonil mým sestrám. „Dámy, věčnost čeká. Dokažte Je-
jich Veličenstvům, že je Kotlík bezpečný pro jedince se silnou 
vůlí.“

Zavrtěla jsem hlavou neschopná se nadechnout, vymyslet, 
jak z toho ven.

Elain se třásla a naříkala, když ji vlekli vpřed. Ke Kotlíku.
Nesta znovu začala bojovat s muži, kteří ji drželi.
„Zadržte,“ vyhrkl Tamlin.
Lucien vedle něj položil opět ruku na rukojeť meče. „Za-

stavte to.“
Nesta ječela na strážce i krále, když se Elain nechtěně krok 

za krokem blížila ke Kotlíku. Král mávl rukou a nádobu po 
okraj naplnila jakási tekutina. Ne, ne…

Královny pouze přihlížely s kamennými výrazy. Rhys a Mor, 
které ode mě oddělovaly stráže, se neodvážili ani pohnout.
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Tamlin se na krále obořil: „Toto není součástí naší dohody. 
Okamžitě to zastav.“

„To je mi jedno,“ odpověděl král prostě.
Tamlin se vrhl k trůnu, jako by chtěl krále rozsápat na kusy.
Ta doběla rozžhavená magie do něj však udeřila a strhla ho 

k zemi. Připoutala ho k ní.
Tamlin zápolil se světelným obojkem kolem krku a zápěstí. 

Jeho zlatavá moc vzplála kolem, ale k ničemu to nebylo. Drá-
sala jsem pěst, která nepřestávala svírat mé zápěstí, rvala jsem ji 
na cáry stále dokola.

Lucien vykročil, když Elain uchopili dva strážci a zvedli ji. 
Začala kopat a plakala, přitom nohama narážela do Kotlíku, 
jako by ho chtěla odstrčit. Jako by ho chtěla převrhnout.

„Tak dost.“ Lucien se rozběhl k Elain, ke Kotlíku.
Králova moc však spoutala i jeho. Když se ocitl na zemi ve-

dle Tamlina, měl dost rozumu na to, aby vypadal zděšeně, když 
přelétl svým jediným okem mezi Elain a vladařem.

„Prosím,“ snažila jsem se uprosit krále, který dal pokyn, aby 
Elain strčili do vody. „Prosím, udělám cokoli. Dám ti, co budeš 
chtít.“ Vyskočila jsem na nohy, zanechala jsem Cassiana ležící-
ho bezvládně na zemi a podívala jsem se na královny. „Prosím – 
nepotřebujete důkaz. Já sama jsem důkaz, že to je možné. Jurian 
je důkaz, že to je bezpečné.“

Stará královna odsekla: „Jsi zlodějka a  lhářka. Spikla ses 
s naší sestrou. Měl by tě stihnout stejný trest jako ji. Toto po-
važuj za dar.“

Elain se nohou dotkla vody a dala se do křiku – křičela hrů-
zou, která mě zasáhla tak krutě, že jsem se rozvzlykala. „Pro-
sím,“ dovolávala jsem se nikoho určitého.

Nesta nepřestávala bojovat a řvát skrz roubík.
Elain, pro kterou by Nesta byla schopná vraždit, prodat sebe 

samu a krást. Něžná a sladká Elain. Elain, která se měla vdát za 
syna lorda, jenž nenáviděl víly…

Stráže jediným pohybem strčily mou sestrou do Kotlíku.
Elain zmizela pod hladinou, ještě než dozněl můj výkřik.
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Už se znovu nevynořila.
V síni zněl jen Nestin křik. Cassian se za ním slepě vrhl – za 

Nestou, která skučela bolestí.
Král Hybernu se zlehka uklonil královnám. „Pohleďte.“
Rhys, jehož ode mě pořád dělila hradba strážců, zatnul ruce 

v pěst. Nehýbal se, stejně jako jsme se neodvažovaly hnout Mor 
a já. Ne když král držel v hrsti Azrielův život.

Vtom se Kotlík obrátil na bok, jako by ho překlopily nevi-
ditelné ruce.

Vyhrnul se z něj vodopád vody, která by se do něj ani ne-
mohla vejít. Černé vody pokryté kouřem.

Elain to vyplavilo tváří dolů na kameny, jako by ji tu vyvrh-
la vlna.

Nohy měla neskutečně bledé a útlé. Nevzpomínala jsem si, 
kdy jsem je naposledy viděla holé.

Královny se prodraly kupředu. Živá, musela být živá, muse-
la chtít žít.

Elain se sykavě nadechla. Její křehká páteř se zvedala a mok-
rá noční košile byla skoro průhledná.

Když se na loktech zvedla ze země, s roubíkem stále v ús-
tech, a otočila se, aby se na mě podívala…

Nesta se dala znovu do křiku.
Bledá kůže začala zářit. Elainina tvář se stala ještě krásněj-

ší – nepopsatelně krásnější a její uši… Elaininy uši pod zvlhlý-
mi vlasy byly špičaté.

Královny zalapaly po dechu a já jsem na okamžik nedoká-
zala myslet na nic jiného než na otce. Co udělá, co řekne, až na 
něj jeho nejmilejší dcera pohlédne s tváří víly.

„Takže to můžeme přežít,“ špitla nejmladší, tmavovlasá krá-
lovna s rozzářenýma očima.

Padla jsem na kolena a stráže se mě ani nenamáhaly chopit, 
zatímco jsem naříkala. Co to udělali, co to udělali…

„A teď laskavě tu fúrii,“ prohlásil hybernský král.
Prudce jsem otočila hlavu k Nestě, která ztichla. Kotlík se 

znovu zvedl.
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Cassian se opět zazmítal a zhroutil se na podlahu, pak ale 
trhl rukou. Směrem k Nestě.

Elain se třásla na mokrých dlaždicích. Košili měla vyhrnu-
tou ke stehnům a skrz zvlhlou látku jí byla vidět drobná ňadra.

Lucien zavrčel na krále navzdory magické oprátce, která mu 
svírala hrdlo. „Nenechávej ji stát na té zatracené zemi…“

Objevil se záblesk světla, cosi zaskřípalo a Lucien náhle krá-
čel k Elain, zbavený pout. Tamlin zůstával připoutaný na zemi 
a ústa mu kryl roubík z bílé, průsvitné magie. Přitom nespouštěl 
zrak z Luciena, který…

Který si sundal kabátec a poklekl před Elain. Ta před nabí-
zeným kabátcem ucukla. Ucukla před Lucienem.

Stráže přivlekly Nestu ke Kotlíku.
Pochopila jsem, že jsou různé druhy muk.
Muka, která jsem podstoupila já a  kterým byl vystavený 

i Rhys.
A pak byla tahle.
Muka, kterým se Rhys padesát let zoufale snažil vyhnout; 

noční můry, které ho pronásledovaly a při nichž se nedokáže 
pohnout a nemůže bojovat, zatímco někdo ničí jeho blízké. Mé 
oči se střetly s pohledem mého druha. V jeho fialových očích 
jsem zachytila agónii – zuřivost, vinu a nevýslovnou agónii. 
 Zrcadlily se v nich mé vlastní pocity.

Nesta vzdorovala s každým krokem.
Neulehčovala jim to. Drápala, kopala a trhala sebou.
Jenže to nestačilo.
A nebylo nás dost na to, abychom ji zachránili.
Přihlížela jsem, když ji zvedli. Elain se stále chvěla na pod-

laze zahalená do Lucienova kabátce. Neohlédla se na Kotlík za 
sebou, ani když Nestiny divoce kopající nohy rozrazily vodu.

Cassian se opět zazmítal. Roztrhaná křídla sebou škuba-
la a rozstřikovala krev. Svaly se mu třásly. Při Nestině zuřivém 
křiku ztěžka otevřel rozostřené, nevidoucí oči v odpověď na ja-
kési volání v krvi, na slib, který jí dal. Bolest ho ovšem znovu 
omámila.
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Stráže Nestu ponořily až po ramena, ona však sebou škubala, 
i když voda šplíchala kolem. Zatínala jim nehty do rukou a je-
čela vzteky, plná vzdoru.

„Ponořte ji,“ sykl král.
Stráže jí s námahou zatlačily do útlých ramen a na hlavu se 

zlatohnědými vlasy.
Když jí strkaly obličej pod hladinu, Nesta se naposledy za-

zmítala a vytrhla ze sevření strážců dlouhou bledou paži.
S vyceněnými zuby ukázala prstem na hybernského krále.
Jediným prstem na něj vrhla kletbu a zatracení.
Příslib.
Když Nestě zatlačili hlavu pod vodu a  silou jí stáhli ruku 

dolů, král Hybernu měl tolik rozumu, aby se zatvářil poněkud 
znepokojeně.

Temná voda se chvíli pohupovala a pak se hladina ustálila.
Vyzvracela jsem se na podlahu.
Strážci konečně nechali Rhysanda klečet vedle mě v rozlé-

vající se kaluži Cassianovy krve a on mě k sobě přivinul, když se 
Kotlík znovu naklonil.

Vylila se z něj voda a Lucien zvedl Elain do náruče, aby ji 
nezkropila. Tamlinova pouta zmizela spolu s roubíkem. Vmži-
ku byl na nohou a zuřivě se obrátil ke králi. Dokonce i pěst sví-
rající mou mysl ochabla v pouhé polaskání, jako by král věděl, 
že zvítězil.

Bylo mi to lhostejné, když teď Nesta ležela ochable na ka-
menných dlaždicích.

Poznala jsem, že se změnila.
Ať byla Elain stvořená jakkoli… Nesta byla jiná.
Vycítila jsem to, ještě než se prvně nadechla.
Jako by byl Kotlík, když ji tvořil… nucený vydat víc, než 

chtěl. Jako by s ním Nesta zápolila, i když zmizela pod hladi-
nou, a rozhodla se, že pokud ji Kotlík stáhne do pekel, vezme 
ho s sebou.

Jako by prst, jímž ukázala na hybernského krále, byl přísli-
bem smrti.
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Nesta se nadechla, a když jsem spatřila svou sestru, s novým 
druhem krásy a protáhlýma ušima… Když se na mě Nesta po-
dívala…

Zuřivost, moc, lstivost.
Pak ten výraz pominul a její tvář se zkroutila hrůzou a šo-

kem. Nesta ale nezaváhala, nezastavila se. Byla volná – byla ne-
spoutaná.

Vstala a přitom zakopávala na o něco delších, štíhlejších no-
hách. Strhla si roubík z úst…

Vrazila do Luciena, vytrhla mu Elain z náruče, a když klo-
pýtl vzad, zaječela na něj: „Nech ji být!“

Elainina chodidla uklouzla na podlaze, Nesta ji však držela 
na nohou, přejížděla jí rukama po tváři, ramenou, vlasech a na-
říkala: „Elain, Elain, Elain.“

Cassian se znovu pohnul. Pokusil se vstát, jít za Nestiným 
hlasem, zatímco držela Elain a dokola volala její jméno.

Elain však jen vyděšeně hleděla přes její rameno.
Na Luciena, jehož tvář dokázala konečně vnímat.
Její tmavě hnědé oči se upřely do rudohnědého a kovové-

ho oka.
Nesta stále plakala, zuřila a prohlížela Elain…
Lucien spustil ruce k bokům.
Hlas se mu zlomil, když Elain zašeptal: „Jsi moje družka.“
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Nedovolila jsem si o Lucienových slovech příliš přemýšlet. Nes-
ta se k němu vztekle otočila. „Nic takového není,“ ucedila a opět 
ho odstrčila.

Lucien neustoupil ani o píď. S mrtvolně bledou tváří upře-
ně hleděl na Elain. Má sestra nic neřekla. Železný prsten se jí 
matně leskl na prstu.

Hybernský král zamumlal: „Zajímavé. Opravdu velice zají-
mavé.“ Potom se otočil ke královnám. „Vidíte? Dokázal jsem 
vám ne jednou, ale dvakrát, že to je bezpečné. Která z vás chce 
být přetvořena jako první? Třeba taky získáte za druha pohled-
ného šlechtice z rodu víl.“

Předstoupila nejmladší královna, která skutečně těkala oči-
ma po všech vílích mužích v síni. Jako by si mohla vybírat.

Král se tiše zasmál. „Nuže dobrá.“
Zaplavila mě vlna tak sžíravé nenávisti, že jsem se nedoká-

zala ovládnout a v srdci jsem neměla jinou píseň než bojový po-
křik. Zabiju je. Zabiju je všechny.

„Když jsi tak přístupný dohodám,“ ozval se znenadání Rhys, 
který vstal a  zvedl přitom i mě, „možná s  tebou také jednu 
 uzavřu.“

„Vskutku?“
Rhys pokrčil rameny.
Ne. Už žádné dohody, už žádné oběti. Už se nesmí část po 

části vzdávat sám sebe.
Už ne.



641

A kdyby král odmítl, kdyby se nedalo dělat nic, jen přihlížet, 
jak moji přátelé umírají…

To jsem nemohla přijmout. Nemohla jsem to snést – to-
hle ne.

A pro Rhyse, pro rodinu, kterou jsem nalezla… Nepotřebo-
vali mě – ne doopravdy. Jen abych zrušila moc Kotlíku.

Zklamala jsem je. Stejně jako jsem zklamala sestry, jejichž 
životy jsem právě zničila…

Vzpomněla jsem si na prsten, který na mě doma čekal, a vy-
bavila jsem si prsten na Elainině ruce, od muže, který by ji nyní 
nejspíš uštval a zabil. Pokud by ji Lucien vůbec nechal odejít.

Pomyslela jsem na všechny ty věci, které jsem chtěla nama-
lovat, a nikdy k tomu nedojde.

Ale pro ně – pro mou pokrevní rodinu i rodinu, kterou jsem 
si vybrala sama, pro svého druha… Ta myšlenka, která mě na-
padla, se najednou nezdála tolik děsivá.

A já se tedy nebála.
Padla jsem na kolena v křeči, chytila se za hlavu a skřípa-

la jsem zuby, vzlykala jsem, vzlykala a lapala po dechu, rvala si 
vlasy.

Ta kouzelná pěst mě nestihla znovu zachytit, když jsem se 
jako blesk prohnala kolem.

Rhys ke mně vztáhl ruce, jenže já dala průchod své moci 
v záblesku bělostného, čirého světla – všeho, co královo kouzlo 
nedokázalo utlumit. Ten záblesk světla byl určený pouze Rhy-
sovi. Vyčarovala jsem ho jen kvůli němu. A doufala jsem, že po-
chopí.

Světlo plnilo síň a shromáždění vojáci se syčením ustupovali.
I Rhys ztuhl a král a královny zůstali stát s otevřenými ústy. 

Otočili se i mé sestry s Lucienem.
Avšak tam, hluboko ve světle Dne… se mi podařilo to za-

chytit. Očistnou, jasnou moc. Ničitelka kleteb – Ničitelka kou-
zel. Světlo zahladilo pouta, jež mi svazovala tělo, a odhalilo mi 
propletence kouzel a čar, ukazovalo mi cestu skrz ně… a já plála 
jasněji a hledala jsem, hledala jsem…
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Ochranná kouzla pohřbená uvnitř jako kost bledých zdí hra-
du tvořila pevnou změť.

Znovu jsem nechala vyšlehnout to oslnivé světlo, abych od-
vedla pozornost od svého malého triku, když jsem přetínala 
prastaré tepny kouzel.

Teď už jsem jen musela sehrát svou roli.
Když světlo pohaslo, zůstala jsem ležet schoulená na podla-

ze s hlavou v dlaních.
Ticho. Všichni byli zticha a jen na mě zírali.
Dokonce i Jurian se přestal nadutě usmívat od zdi, o niž se 

opíral.
Já ale upírala oči jen na Tamlina, když jsem sklonila ruce, 

zoufale se nadechla a zašeptala: „Tamline?“
Nehnul se ani o píď. Král za ním na mě užasle hleděl. Jestli 

poznal, že jsem jeho ochranná kouzla nelítostně roztrhla, a jestli 
pochopil, že jsem to udělala záměrně, teď nebyla moje starost – 
aspoň prozatím.

Znovu jsem zamrkala, jako kdybych se snažila vyčistit si hla-
vu. „Tamline?“ Zadívala jsem se na své ruce, na krev, a když jsem 
spatřila Rhyse, své přátele s chmurnými výrazy a své mokré, ne-
smrtelné sestry…

Na Rhysově tváři nešlo vyčíst nic než šok a zmatek, když 
jsem se od něj snažila neobratně dostat pryč.

Pryč od nich. K Tamlinovi. „Tamline,“ dostala jsem ze sebe 
zase. Lucien vykulil oči, když se postavil mezi mě a Elain. Spěš-
ně jsem se otočila ke králi Hybernu. „Kde…“ Opět jsem se oto-
čila k Rhysandovi. „Co jsi to se mnou udělal?“ vydechla jsem ti-
chým hrdelním hlasem a přitom jsem couvala k Tamlinovi. „Co 
jsi to udělal?“

Dostaň je pryč. Dostaň mé sestry pryč.
Hraj to, prosím tě, hraj tu hru se mnou. Prosím…
Nezachytila jsem jediný zvuk, stopu štítu, záchvěv, který by 

naznačoval, že nás k sobě váže pouto. Králova moc ho zablo-
kovala příliš úspěšně. Nemohla jsem s tím nic dělat, ať už jsem 
byla Ničitelka kleteb, nebo ne.
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Rhys ovšem strčil ruce do kapes a zavrněl: „Jak jsi mi doká-
zala uniknout?“

„Cože?“ zasyčel vztekle Jurian, odstrčil se od stěny a rázně 
vyrazil k nám.

Já se ale otočila k Tamlinovi a nevšímala jsem si jeho tváře, 
pachu a oblečení, ačkoli to všechno bylo špatné. Obezřetně mě 
pozoroval. „Nedovol mu, aby mě znovu odvedl. Nedovol mu… 
nedovol…“ Nedokázala jsem přemoct vzlyky, které se mi draly 
z hrdla, když jsem si naplno uvědomila závažnost toho, co dělám.

„Feyre,“ pronesl Tamlin tiše a já pochopila, že jsem zvítězila.
Rozplakala jsem se o to víc.
Dostaň mé sestry pryč, prosila jsem Rhyse úpěnlivě skrz to 

neslyšné pouto. Zničila jsem pro vás ochranná kouzla – pro vás 
všechny. Dostaň je pryč.

„Nenech ho, aby mě odvedl,“ zaštkala jsem znovu. „Nechci 
se tam vrátit.“

Když jsem pohlédla na Mor, na slzy, které jí stékaly po tvá-
řích, když pomáhala Cassianovi na nohy, došlo mi, že ví, o co mi 
jde. Slzy ale zmizely a vystřídala je lítost nad Cassianem, když 
se s nenávistným, zhrozeným výrazem obrátila k Rhysandovi 
a obořila se na něj: „Co jsi udělal tomu děvčeti?“

Rhys tázavě naklonil hlavu. „Jak se ti to povedlo, Feyre?“ Byl 
celý zalitý krví. Ještě jedna poslední hra – byla to poslední hra, 
kterou jsme spolu měli sehrát.

Zavrtěla jsem hlavou. Královny rychle ustoupily a jejich stráž-
ci mezi námi vytvořili zeď.

Tamlin mě bedlivě pozoroval a Lucien stejně tak.
Potom jsem se otočila ke králi. Usmíval se, jako by mě pro-

koukl.
Já ale řekla: „Zruš to pouto.“
Do Rhysanda jako by udeřil blesk.
Rozběhla jsem se ke králi a kolena mě zabolela, když jsem 

padla na podlahu před jeho trůnem. „Zruš to pouto. Tu doho-
du, to… to pouto, které mě k němu váže jako k mému druhovi. 
Přinutil mě k tomu, přinutil mě to odpřisáhnout…“
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„Ne,“ zarazil mě Rhysand.
Já si ho však nevšímala, přestože mi pukalo srdce, přestože 

jsem věděla, že to nechtěl říct. „Udělej to,“ prosila jsem snažně 
krále a přitom jsem se v duchu modlila, aby si nevšiml zruše-
ných ochranných kouzel, dveří, které jsem ponechala doširoka 
otevřené. „Já vím, že to dokážeš. Jen mě osvoboď. Osvoboď mě 
od toho.“

„Ne,“ okřikl mě Rhysand.
Tamlin však těkal očima mezi námi a já jsem se na něj po-

dívala, na vladaře, jehož jsem kdysi milovala, a zašeptala jsem: 
„Už ne. Už žádné zabíjení – žádné vraždění.“ Vzlykala jsem skrz 
zatnuté zuby. Potom jsem se přinutila podívat na své sestry. „Už 
ne. Vezmi mě domů a nech je jít. Pověz mu, že to je součástí do-
hody, a nech je jít. Ale už žádné krveprolití, prosím.“

Cassianovi každý pohyb působil bolest, ovšem zvedl se dost 
na to, aby se na mě mohl podívat zpoza roztrhaného křídla, 
a v jeho bolestí zastřených očích jsem zachytila pochopení.

Dvůr snů. Náležela jsem ke dvoru snů a snílků.
Když jsem pomyslela na jejich sny, na to, oč usilovali a pro co 

se obětovali, byla jsem si jistá, že to dokážu.
Dostaň mé sestry pryč, řekla jsem Rhysovi naposledy a vyslala 

jsem tu prosbu k té kamenné zdi mezi námi.
Obrátila jsem se k Tamlinovi. „Už ne.“ Jeho zelené oči se 

upřely do mých – a žal a něha v nich byly tou nejodpornější věcí, 
co jsem kdy viděla. „Vezmi mě domů.“

Tamlin s rozhodností sdělil králi: „Nech je jít, zruš její pou-
to a tím to skončíme. Její sestry půjdou s námi. Už jsi zašel pří-
liš daleko.“

Jurian začal něco namítat, jenže král odvětil: „Tedy dobrá.“
„Ne,“ zopakoval Rhys a to bylo vše, co řekl.
Tamlin se na něj utrhl: „Je mi u prdele, jestli je tvojí družkou. 

Je mi u prdele, jestli si myslíš, že na ni máš právo. Je moje – a jed-
noho dne ti splatím veškerou bolest, kterou kvůli tobě prožila, 
veškeré utrpení a zoufalství. Jednoho dne se třeba rozhodne, že 
si přeje tvou smrt, a já jí s radostí vyhovím.“
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Odejdi – prostě jdi. Vezmi mé sestry s sebou.
Rhys mě propichoval pohledem. „Nedělej to.“
Já ale před ním ustupovala, dokud jsem nevrazila Tamlinovi 

do hrudi. Jeho teplé, těžké ruce mě uchopily za ramena. „Udě-
lej to,“ vyzval krále.

„Ne,“ vyhrkl Rhys znovu a zlomil se mu hlas.
Král však na mě ukázal prstem a já vykřikla.
Tamlin mě uchopil za paže a já křičela a křičela bolestí, která 

mi rvala hruď a levou ruku.
Rhysand se s řevem zmítal na zemi. Měla jsem dojem, že 

možná křičí mé jméno, možná ho vyrážel z hrdla, když jsem se 
zmítala a štkala jsem. Trhalo mě to na kusy, umírala jsem, umí-
rala…

Ne. Ne, to jsem nechtěla, nechtěla jsem…
V uších mi zapraskalo.
Svět se roztrhl vedví, když se mé pouto s Rhysem přetrhlo.
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67

Omdlela jsem.
Než jsem otevřela oči, uběhlo pouhých pár minut. Mor vlek-

la pryč Rhyse, který na zemi lapal po dechu a s vytřeštěnýma 
očima zatínal ruce v pěst a zase je roztahoval.

Tamlin mi z levačky strhl rukavici.
Pod ní se objevila čistá, holá kůže. Tetování zmizelo.
Nepřestávala jsem vzlykat a Tamlin mě objal. Jeho dotek ve 

mně vyvolával odpor. Z jeho pachu se mi div nezvedal žaludek.
Mor pustila límec Rhysandova kabátce a Rhys se odplazil – 

odplazil zpět k Azrielovi a Cassianovi. Jejich krev mu potřísnila 
ruce i krk, když se skrz ni vlekl. Jeho chraplavý dech se do mě, 
do mé duše zatínal jako nůž.

Král na něj pouze mávl rukou. „Můžeš jít, Rhysande. Jed 
z těla tvého přítele vyprchal, obávám se však, že křídla toho dru-
hého jsou poněkud nepoužitelná.“

Nebojuj s  tím – nic neříkej, naléhala jsem na Rhyse zoufa-
le, když se dostal ke svým bratrům. Odveď mé sestry. Odstranila 
jsem ochranná kouzla.

Ticho.
Podívala jsem se – jen jednou – na Rhysanda, Cassiana, Mor 

a Azriela.
Celou dobu ze mě nespouštěli zrak. Tváře měli zakrvácené 

a čišel z nich chlad a zlost, ale pod tím vším… Věděla jsem, že 
pod tím vším se skrývá láska. Chápali slzy, které mi kanuly po 
tváři, když jsem se s nimi neslyšně loučila.
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Potom se Mor hbitě jako zmije přenesla k Lucienovi. K mým 
sestrám. Pochopila jsem, že chce Rhysovi ukázat, co jsem udě-
lala. Že jsem do obrany hradu vypálila díru, kterou můžou utéct.

Rázně Luciena odrazila úderem dlaně do hrudníku a jeho 
křik otřásl síní, když popadla obě mé sestry za ruce a zmize-
la s nimi.

Lucienův řev ještě nestihl doznít, když Rhys vyrazil kupře-
du, chytil Azriela a Cassiana, a aniž by se ke mně otočil, pře-
nesl oba pryč.

Král vyskočil z trůnu a proklínal své strážce i Juriana, že mé 
sestry nestihli zadržet. Chtěl vědět, co se stalo s ochrannými 
kouzly střežícími hrad.

Téměř jsem ho neslyšela. V mé mysli se rozhostilo ticho. 
Hluboké ticho, jež vystřídalo temný smích a zlomyslné pobave-
ní. Větrem ošlehaná pustina.

Lucien vrtěl hlavou a snažil se popadnout dech, pak se k nám 
uštvaně otočil. „Dostaň ji zpátky,“ zavrčel na Tamlina a přehlušil 
tím i králův zuřivý výstup. Měla jsem před sebou muže z vílího 
rodu – druha své sestry –, který se přestával ovládat touhou brá-
nit to, co mu náleželo.

Tamlin mu nevěnoval pozornost a já stejně tak. Sotva jsem 
se udržela na nohou, otočila jsem se však ke králi, který se zkla-
maně posadil na trůn a uchopil opěradla s takovou silou, až mu 
zbělely klouby prstů.

„Děkuji ti,“ vydechla jsem s rukou na hrudi – její pokožka 
byla tak bledá, tak bílá. „Děkuji ti.“

Král však jen řekl královnám, které se nyní držely opatrně 
daleko: „Začněte.“

Královny se podívaly na sebe, potom na své znejistělé stráže, 
zvolna zamířily ke Kotlíku a přitom se usmívaly čím dál spo-
kojeněji. Jako vlci obcházející kořist. Jedna z nich svou družku 
okřikla za to, že do ní strčila, a král jim tlumeně sdělil něco, co 
jsem ani nechtěla poslouchat.

Jurian si to během narůstající hádky s potutelným smíchem 
nakráčel k Lucienovi. „Víš, jak Illyrijci nakládají s  hezkými 
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 ženami? Z té tvé družky nezbude ani vlásek – rozhodně nic, co 
by ti mohlo k něčemu být.“

Lucien místo odpovědi zavrčel a ten zvuk byl plný divoké 
zášti.

Plivla jsem Jurianovi k nohám. „Táhni do pekel, ty odpor-
ná svině.“

Tamlinovy ruce sevřely má ramena silněji. Lucien se ke mně 
otočil a jeho kovové oko zavířilo a přimhouřilo se. Rozum, jejž 
si po staletí tříbil, ho ani teď nezklamal.

Pochopil, že z únosu svých sester nepanikařím.
„Získáme ji zpět,“ řekla jsem tiše.
Jenže Lucien si mě ostražitě měřil. Až moc ostražitě.
„Vezmi mě domů,“ požádala jsem Tamlina.
Vtom však král přerušil dohadující se královny: „Kde to je?“
Dala bych přednost jeho pobavenému, arogantnímu hlasu 

než krutému tónu, který proťal síň.
„Ty… měla jsi mít v moci Knihu dechů,“ osopil se na mě 

král. „Cítil jsem ji tu, s…“
Hrad se otřásl v základech, když mu došlo, že jsem ji nemě-

la v kabátci.
„Zmýlil ses,“ odvětila jsem prostě.
Roztáhl chřípí. Dokonce i moře hluboko pod námi jako by 

ustoupilo v hrůze z hněvu, jenž jeho zarudlému obličeji doda-
la popelový nádech. Vtom však zamrkal a jeho zloba pominula. 
Příkře Tamlinovi řekl: „Až Knihu získáme, očekávám, že se zde 
ke mně připojíš.“

Obklopila mě moc vonící po šeříku, cedru a prvních výhon-
cích zeleně. Co chvíli jsme se měli přenést pryč – skrz ochranná 
kouzla, která jsem rozbila napadrť, aniž to tušili.

Proto jsem řekla králi, Jurianovi i přítomným královnám, 
které už stály u kraje Kotlíku a syčely na sebe, která z nich do 
něj vstoupí první: „Za to, co jste udělali mým sestrám, osobně 
zapálím vaše pohřební hranice.“

S těmi slovy jsme zmizeli.
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68
Rhysand

Dopadl jsem tvrdě na podlahu. Byl jsem doma a Amren byla oka-
mžitě při nás. Položila ruce na Cassianova křídla a s klením pro-
hlížela jeho rány. Potom se začala věnovat ráně v Azrielově hrudi.

Obojí nedokázala napravit ani její kouzla. Ne, potřebova-
li jsme pro oba léčitele a to rychle, protože pokud by Cassian 
přišel o křídla… Věděl jsem, že by mu smrt byla milejší. Stejně 
jako každému Illyrijci.

„Kde je?“ zeptala se rázně Amren.
Kde je, kde je, kde je?
„Odnes tu knihu,“ řekl jsem a hodil jsem obě poloviny na 

zem. Protivilo se mi dotýkat se jich, cítit jejich šílenství, zoufal-
ství a radost. Amren mému příkazu nevěnovala pozornost.

Mor zatím nedorazila. Odnesla nebo ukryla Nestu a Elain 
někam, kde to pro ně podle ní bylo nejbezpečnější.

„Kde je?“ naléhala Amren znovu, zatímco tiskla ruku na 
Cas sianova zničená záda. Bylo mi jasné, že nemá na mysli Mor.

Sestřenka se objevila, jako bych ji v myšlenkách přivolal – 
udýchaná a ztrhaná. Svezla se na podlahu vedle Azriela a ruce 
pokryté krví se jí třásly, když mu z hrudi vytrhla šíp. Krev vy-
stříkla na koberec. Mor zakryla ránu prsty a v místnosti zaplálo 
slabé světlo, když její moc zcelila kosti, svaly a žíly.

„Kde je?“ obořila se na mě znovu Amren.
Nedokázal jsem se přimět dostat ze sebe ta slova.
Proto je Mor řekla za mě, zatímco klečela u Azriela. Oba 

moji bratři byli stále v milosrdném bezvědomí. „Tamlin králi 
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nabídl možnost průchodu svou zemí a naše hlavy na podnose 
výměnou za to, že Feyre polapí a zruší její pouto s Rhysem, aby 
ji Tamlin mohl odvést zpět na Jarní dvůr. Ianthe ovšem Tamlina 
zradila a řekla králi, kde najde Feyřiny sestry. Král je pak nechal 
předvést spolu s královnami, aby dokázal, že je může učinit ne-
smrtelnými. Strčil je do Kotlíku a my nemohli nic dělat, když je 
přeměnil. Měl nás v hrsti.“

Amreniny oči barvy rtuti se upřely na mě. „Rhysande.“
„Neměli jsme jinou možnost a Feyre si to uvědomovala,“ 

dokázal jsem odpovědět. „Proto předstírala, že se osvobodila 
z moci kouzel, kterými jsem podle Tamlina spoutal její mysl. 
Předstírala, že nás nenávidí, a řekla mu, že se chce vrátit domů – 
ale jen pokud zastaví krveprolití. Pokud nás propustí.“

„A vaše pouto?“ vydechla Amren. Cassianova krev se jí leskla 
na rukou, když zpomalovala její tok.

Mor odvětila: „Požádala krále, aby ho zrušil, a on jí vyhověl.“
Měl jsem pocit, že snad umírám – jako by mi to rvalo hruď 

vedví.
„To není možné,“ prohlásila Amren. „Takové pouto nelze 

zrušit.“
„Ne, nelze,“ řekl jsem.
Obě se na mě podívaly.
Snažil jsem si vyčistit hlavu a ovládnout zlomené srdce – 

zlomené z  toho, co udělala má družka, co obětovala pro mě 
a mou rodinu. Pro své sestry. Protože ji nenapadlo… nenapadlo 
ji, že je nepostradatelná. I po tom všem, co vykonala. „Král zrušil 
naši dohodu. Bylo to těžké, ale nepoznal, že nešlo o pouto mezi 
druhem a družkou.“

To Mor překvapilo. „Ví to Feyre?“
„Ano,“ zašeptal jsem. „A teď je má družka v rukou nepřítele.“
„Dojdi si pro ni,“ sykla Amren. „Okamžitě.“
„Ne,“ odpověděl jsem a nenáviděl jsem to slovo.
Nevěřícně si mě měřily a já bych nejraději začal řvát při po-

hledu na krev, jíž byly potřísněné, a na mé trpící bratry, kteří 
před nimi leželi v bezvědomí na koberci.
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S těžkým srdcem jsem své sestřence řekl: „Neposlouchala jsi, 
co mu Feyre řekla? Slíbila, že ho zničí – zevnitř.“

Mor zbledla a její magie na Azrielově hrudi se zamihota-
la. „Vydala se do toho domu, aby ho porazila. Aby porazila je 
všechny.“

Přikývl jsem. „Nyní je mým zvědem a je se mnou v přímém 
spojení. Cokoli král Hybernu udělá, kamkoli se vydá, ať bude 
spřádat jakékoli plány, ona o tom bude vědět a nahlásí mi to.“

Protože nás spojoval náznak barvy, radosti, světla a stínu – 
náznak její přítomnosti. Naše pouto. Chabé a jemné, aby ho ni-
kdo nedokázal odhalit…

„Je tvou družkou,“ osopila se na mě Amren. „Ne zvědem. 
Jdi pro ni.“

„Je mou družkou a mým zvědem,“ odpověděl jsem nezvykle 
tichým hlasem. „A je vladařkou Nočního dvora.“

„Cože?“ špitla Mor.
V duchu jsem pohladil prstem pouto, které se nyní skrýva-

lo hluboko v našem nitru, a vysvětlil jsem jim: „Kdyby jí sun-
dali druhou rukavici, spatřili by tetování na pravé ruce. Dvojče 
toho prvního. Získala ho včera v noci, když jsme se potají vy-
kradli z domu, zašli za kněžkou a já odpřisáhl, že je mojí vla-
dařkou.“

„Ne… ne manželkou,“ vyhrkla Amren s překvapeným zamr-
káním. Ten výraz jsem u ní neviděl… celá staletí.

„Ne manželkou, ne ženou. Feyre je vladařkou Nočního dvo-
ra.“ Je mi po všech stránkách rovna. Bude nosit korunu a sedět 
na trůně po mém boku. Nikdy nebude ponechána stranou a ne-
bude mít na starost pouze rození potomků, večírky a výchovu 
dětí. Je mou královnou.

Jakoby v odpověď jsem skrz naše pouto pocítil záchvěv lásky. 
Musel jsem se ovládnout, abych samou úlevou neztratil klidnou 
masku, kterou jsem se snažil udržet.

„Chceš mi říct,“ vydechla Mor, „že má vladařka je teď ob-
klopená nepřáteli?“ Na slzami zmáčený obličej se jí vkradl smr-
tící klid.
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„Chci vám říct,“ odvětil jsem s pohledem upřeným na krev, 
která se díky Amrenině péči srážela na Cassianových křídlech. 
Azrielovo krvácení pod rukama Mor konečně začínalo sláb-
nout. Postačí to, abychom je udrželi naživu, než sem dorazí lé-
čitel. „Chci vám říct,“ zopakoval jsem, zatímco má moc opět 
narůstala a vlévala se mi do kůže i kostí plná touhy vytrysknout 
do světa, „že se vaše vladařka obětovala pro svůj dvůr a že až na-
stane správný čas, udeříme.“

Možná nám to, že je Lucien Elaininým druhem, nějak po-
může. Na něco už přijdu.

A pak pomohu své družce roztrhat Jarní dvůr, Ianthe, ty 
smrtelnické královny a hybernského krále na kusy. Pomalu.

„A  co budeme mezitím dělat?“ chtěla vědět Amren. „Co 
Kotlík? A co Kniha?“

„Mezitím,“ odpověděl jsem s pohledem upřeným ke dveřím, 
jako bych Feyre viděl, jak jimi se smíchem vchází dovnitř plná 
života a krásy, „se vydáme do války.“
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69
Feyre

Tamlin s námi přistál na štěrku na příjezdové cestě.
Dočista jsem zapomněla, jaké tu panovalo ticho.
Jeho sídlo bylo tak malé a prázdné.
Kolem bylo jaro v plném rozpuku. Vzduch byl teplý a pro-

dchnutý vůní růží.
Stále tu bylo krásně, ale já měla před sebou dveře hlavní-

ho vchodu, za kterými mě zamkl. Viděla jsem i okno, na kte-
ré jsem bušila, abych se dostala ven. Půvabné vězení porostlé 
růžemi.

Přesto jsem se usmála a s rozbolavělou hlavou jsem skrz slzy 
poznamenala: „Myslela jsem si, že už ten dům nikdy znovu ne-
uvidím.“

Tamlin na mě hleděl, jako by tomu všemu nemohl uvěřit. 
„To jsem si také myslel.“

A tak jsi nás zaprodal – zaprodal jsi kvůli tomu všechny nevinné 
víly v tomhle kraji. Jen abys mě dostal zpět.

Láska – láska byla balzám i jed.
Jenže láska mi plála v hrudi. Spolu s poutem, kterého se král 

Hybernu ani nedotkl, protože netušil, jak hluboko a daleko by 
musel sáhnout, aby ho dokázal roztrhnout. Aby mě odtrhl od 
Rhysanda.

Bolelo to – pekelně to bolelo, když ukončil dohodu mezi 
námi – a Rhys svou úlohu sehrál dokonale. Jeho hrůza byla na-
prosto uvěřitelná. Vždycky jsme spolu byli skvěle sehraní.

V nejmenším jsem o něm nepochybovala. Neřekla jsem nic 
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kromě Ano, když mě předchozí noc zavedl do chrámu a já mu 
dala svůj slib. Jemu, Velarisu a Nočnímu dvoru.

A teď… zachytila jsem skrz naše pouto něžné, milující po-
hlazení ukryté pod pustinou, která zbyla po naší dohodě. Odpo-
věděla jsem na něj záchvěvem přání, abych se ho mohla dotýkat, 
objímat ho, smát se s ním.

Tyto myšlenky jsem však na sobě nedala znát. Dala jsem na-
jevo jen tichou úlevu, když jsem se opřela o Tamlina a s povzde-
chem jsem poznamenala: „Připadá mi – připadá mi, jako by to 
byl nějaký sen nebo noční můra. Ale… nezapomněla jsem na 
tebe. Když jsem tě tam dnes uviděla, začala jsem to kouzlo rvát 
nehty, bojovat s ním, protože jsem věděla, že by to mohla být 
má jediná šance a…“

„Jak ses vymanila z  jeho moci?“ zeptal se za námi úsečně 
Lucien.

Tamlin na něj varovně zavrčel.
Úplně jsem ho pustila z hlavy. Druha mé sestry. Usoudila 

jsem, že Matka musí mít smysl pro humor. „Chtěla jsem to. Ne-
vím, jak se mi to podařilo. Jen jsem mu chtěla uniknout, a tak 
jsem to udělala.“

Upírali jsme pohled jeden na druhého, vtom mi však Tamlin 
přejel palcem po rameni. „Jsi – jsi zraněná?“

Snažila jsem se potlačit příval vzteku. Věděla jsem, co má 
na mysli. To, že si myslel, že by Rhys někomu něco takového 
udělal. „Já… nevím,“ vykoktala jsem. „Já… na tohle si nepa-
matuju.“

Lucien přimhouřil kovové oko, jako by vycítil mou lež.
Já se však podívala na Tamlina a pohladila ho prsty po rtech. 

Svou prázdnou holou kůží. „Jsi skutečný,“ špitla jsem. „Osvo-
bodil jsi mě.“

Měla jsem co dělat, abych ruce nezměnila ve spáry a nevy-
rvala mu oči. Tomu zrádci. Lháři. Vrahovi.

„Osvobodila ses sama,“ zašeptal Tamlin. Potom ukázal na 
dům. „Odpočiň si a pak si o tom promluvíme… Musím najít 
Ianthe a vyjasnit si pár věcí, a pořádně.“
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„Tentokrát chci být součástí všeho,“ řekla jsem a zastavila 
jsem se, když se mě pokusil odvést zpět do toho nádherného 
vězení. „Už žádné… už přede mnou nesmíš mít žádné tajnosti. 
Nechci žádné stráže. Prosím. Musím ti toho o nich tolik pově-
dět – jsou to jen útržky, ale… můžu ti pomoct. Můžeme přivést 
nazpět mé sestry. Dovol mi, abych ti pomohla.“

Abych ti pomohla vydat se špatným směrem. Abych pomohla sra
zit tebe i tvůj dvůr na kolena a zničit Juriana a ty záludné, zrádné 
královny. Potom roztrhám Ianthe na krvavé cáry a zakopu je v ně
jaké díře, kterou nikdy nikdo nenajde.

Tamlin si pátravě prohlédl mou tvář a po chvíli přikývl. „Za-
čneme znovu. Teď bude všechno jiné. Když jsi zmizela, uvě-
domil jsem si… že jsem se mýlil. Strašně jsem se mýlil, Feyre. 
A lituji toho.“

Na to bylo už pozdě. Příliš pozdě. Já mu ale položila hlavu 
na paži, když mě objal a odváděl mě k domu. „Na tom nezáleží. 
Už jsem doma.“

„Navždy,“ slíbil mi.
„Navždy,“ zopakovala jsem jako papoušek a ohlédla jsem se 

dozadu, kde na štěrkové cestě stál Lucien.
Upíral na mě oči a tvářil se nesmlouvavě, jako kdyby pro-

hlédl všechny mé lži.
Jako by věděl o druhém tetování pod mou rukavicí a o kouz-

le, kterým jsem ho chránila.
Jako by věděl, že si právě vpustili lišku do kurníku, a nemohl 

proti tomu nic dělat.
Pokud chtěl ještě někdy vidět svou družku – Elain.
Věnovala jsem mu sladký, ospalý úsměv. Tímhle začala naše 

nová hra.
Došli jsme k širokému mramorovému schodišti vedoucímu 

k hlavnímu vchodu sídla.
A tak Tamlin nevědomky přivedl vladařku Nočního dvora 

do samého srdce svého území.
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Poděkování

Děkuji následujícím lidem, díky nimž je můj život skutečně po-
žehnaný:

Svému manželu Joshovi: Díky tobě jsem tento rok zvládla. 
(Stejně jako spoustu let předtím, ale tento rok zvlášť.) Nemám 
slov, kterými bych popsala, jak moc tě miluji a jak jsem vděč-
ná za všechno, co děláš. Za bezpočet jídel, která jsi uvařil, abych 
nemusela přestat psát; za stovky kusů nádobí, které jsi potom 
umyl, abych mohla odběhnout zpátky do pracovny a pokračo-
vat v práci; za hodiny, kdy jsi venčil Annie, obzvlášť brzy ráno, 
abych se mohla vyspat… Tato kniha je nyní díky tobě skuteč-
ností. Děkuji ti za to, že jsi mě nosil, když jsem byla příliš vy-
čerpaná, za to, že jsi mi utřel slzy, když jsem měla srdce plné 
bolesti, a za to, že ses se mnou vydal za spoustou dobrodružství 
po celém světě.

Annie, která si to nemůže přečíst, ale také si zaslouží podě-
kování: Každá vteřina s tebou je dar. Děkuji ti za to, že se při 
svém poměrně samotářském povolání s tebou necítím ani tro-
chu osaměle – a  za smích, radost a  lásku, kterou přinášíš do 
mého života. Miluji tě, štěňátko.

Susan Dennardové, mé sestře snovačce a anam cara: Jsem si 
jistá, že tímto už lámu rekord, ale děkuji ti za to, že jsi kama-
rádka, na kterou se vyplatí počkat, a  za fantastické a  skuteč-
ně úžasné chvíle, které spolu zažíváme. Alex Brackenové, Erin 
Bowmanové, Lauren Billingsové, Christině Hobbsové, Victo-
rii Aveyardové, Jennifer L. Armentroutové, Geně Showalterové 
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a Claire Legrandové: Mám ohromné štěstí, že jste mými kama-
rádkami. Zbožňuji vás.

Mé agentce Tamar Rydzinské: Co bych bez tebe byla? Od 
začátku jsi moje skála, hvězda, která mě vede, a víla kmotřička. 
Máme za sebou sedm knih a já stále nemám slov, kterými bych 
vyjádřila svůj vděk. Mé redaktorce Cat Onderové: Spolupraco-
vat s tebou na těchto knihách je vrcholem mé kariéry. Děkuji ti 
za tvou moudrost, laskavost a tvou redakční genialitu.

Mým fenomenálním týmům Bloomsbury po celém světě 
a CAA – Cindy Lohové, Cristině Gilbertové, Jonu  Cassirovi, 
Kathleen Farrarové, Nigelu Newtonovi, Rebecce McNallyové, 
Natalii Hamiltonové, Sonii Palmisanové, Emmě Hopkinové, 
Ianu Lambovi, Emmě Bradshawové, Lizzy Masonové,  Courtney 
Griffinové, Erice Barmashové, Emily Ritterové,  Grace Whoo-
leyové, Eshani Agrawalové, Nicku Thomasovi, Alici Griggové, 
Elise Burnsové, Jenny Collinsové, Linette Kimové, Beth Elle-
rové, Diane Aronsonové, Emily Klopferové, Melisse Kavoni-
cové, Donně Markové, Johnu Candellovi, Nicholasi Churcho-
vi, Adibě Oemarové, Hermione Lawtonové, Kelly de Grootové 
a celému týmu spravujícímu zahraniční práva. Děkuji, že jste mi 
pomohli splnit mé sny. Cassie Homerové: Děkuji ti za všechno. 
Je radost s tebou spolupracovat.

Mé rodině (zvlášť pak mým rodičům): Miluji vás víc než 
celý svět.

Louisse Angové, Nicole Wilksinsonové, Eleně Yipové, Sashe 
Alsbergové, Vilmě Gonzalezové, Damaris Cardinaliové,  Alexe 
Santiagové, Rachel Domingové, Jamie Millerové, Alici Fan-
chian gové a Maasovské Třináctce: Neskutečně si vážím vaší štěd-
rosti, přátelství a podpory.

A závěrem chci poděkovat svým čtenářům: Jste úžasní. Oprav-
du úžasní. Bez vás by nic z tohoto nebylo možné. Děkuji vám 
z hloubi srdce za všechno, co pro mě a mé knihy děláte.
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