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1. KAPITOLA

Sydney

PRObuDILA JSEM SE DO TMY.
To nebylo nic nového, protože jsem se probouzela do 

tmy už posledních… ani nevím kolik dní. Mohly to být 
klidně týdny nebo dokonce měsíce. V téhle malé studené 
cele s drsnou betonovou podlahou, která mi sloužila jako 
postel, jsem úplně ztratila přehled o čase. Moji věznitelé 
mě udržovali vzhůru nebo ve spánku dle vlastního uvá-
žení. Dělali to pomocí nějaké drogy, takže pro mě bylo 
nemožné počítat dny. Nějaký čas jsem si myslela, že mi 
drogu podstrkují v jídle nebo pití, a tak jsem začala držet 
hladovku. Jediné, čeho jsem tím dosáhla, bylo, že do mě 
jídlo nacpali násilím – což nechci už nikdy znovu zažít –,  
a droze jsem stejně neunikla. Nakonec jsem zjistila, že mi 
drogu pouštějí do cely ventilačním systémem, jenže pře-
stat dýchat jsem nemohla.

Potom jsem dostala nápad, že budu měřit čas podle 
svého menstruačního cyklu, jak to dělají ženy v primitiv-
ních společenstvích. Když nastal můj čas, moji věznitelé 
mě vybavili hygienickými potřebami, jelikož byli posed-
lí čistotou. Můj plán ovšem selhal. Jelikož jsem od své-
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ho uvěznění přestala brát antikoncepci, hormony se mi 
zbláznily a měla jsem nepravidelný cyklus. Tím pádem 
jsem nemohla měřit nic, což ještě zhoršoval můj nepra-
videlný spánek. Jediné, čím jsem si mohla být jistá, bylo, 
že nejsem těhotná, což pro mě představovalo ohromnou 
úlevu. Kdybych se musela obávat o Adrianovo dítě, al-
chymisté by nade mnou měli neomezenou moc. Ale jsem 
ve svém těle sama a zvládnu všechno, co si na mě při-
chystají, říkala jsem si. Hlad, zima. Na tom nezáleží. Od-
mítám se nechat zlomit.

„Přemýšlela jsi o svých prohřešcích, Sydney?“
Kovový ženský hlas se rozlehl po cele, jako by vychá-

zel ze všech směrů zároveň. Posadila jsem se a škrábavé 
šaty si přetáhla přes kolena. bylo to spíš ze zvyku. Kus 
hadru, který mi dali, neměl rukávy a byl tak tenký, že 
absolutně nezahřál. Jediné, co mi poskytl, bylo alespoň 
zdání důstojnosti. Šaty mi dali někdy v průběhu mého 
věznění s tím, že je to projev jejich dobré vůle. Ale mys-
lím, že ve skutečnosti už mě tam nechtěli dál věznit na-
hou, protože viděli, že to stejně nevede tam, kam doufali.

„Spala jsem,“ odpověděla jsem a potlačila zívnutí. 
„Neměla jsem čas přemýšlet.“ Kvůli droze ve vzduchu 
jsem byla neustále ospalá. Jindy mi zase pouštěli do cely 
nějaký stimulant, aby mě udrželi v bdělém stavu, když 
potřebovali. A bylo úplně jedno, jak moc jsem unavená. 
Výsledkem bylo, že jsem se vůbec nikdy necítila odpoča-
tá, což byl jejich záměr. Psychologický boj funguje nejlé-
pe, když je mysl unavená.

„Zdálo se ti něco?“ zeptal se hlas. „Zdálo se ti o spá-
se? Snila jsi o tom, jaké by to bylo, kdybys znovu mohla 
vidět světlo?“

„To víte, že ne.“ Dneska jsem byla nějak nezvykle 
upovídaná. Tyhle otázky mi pokládali neustále a někdy 
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jsem na ně neodpovídala vůbec. „Ale kdybyste do mě 
na chvíli přestali cpát sedativa, možná bych se dokázala 
opravdu vyspat a zdálo by se mi něco, o čem bychom se 
mohli bavit.“

A co by bylo důležitější – kdybych opravdu spala a ne-
měla v sobě všechny ty drogy, Adrian by mě dokázal ve 
snu najít a pomoct mi dostat se z téhle pekelné jámy.

Adrian.
Jeho jméno mě provázelo spoustu dlouhých temných 

hodin. Myšlenky na něj – na minulost i budoucnost – 
mi pomáhaly přežívat přítomnost. Často jsem o něm sni-
la a vzpomínala na pár měsíců, které jsme spolu strávi-
li. Opravdu to byla jen tak krátká doba? Za devatenáct 
let mého života mi nic nepřipadalo tak důležité jako čas, 
který jsem strávila s ním. Moje dny byly plné vzpomínek 
na Adriana. V duchu jsem si přehrávala všechny vzác-
né vzpomínky, radostné i ty vypjatější. A když už jsem 
všechny vzpomínky vyčerpala, snila jsem o budoucnosti. 
Představovala jsem si nejrůznější scénáře a všechny naše 
„únikové plány“.

Adrian.
Jen díky němu dokážu přežívat v tomhle vězení.
Ale taky byl důvodem, proč jsem se sem dostala.
„Nepotřebuješ, aby ti tvoje podvědomí říkalo něco, co 

už tvoje vědomí dávno ví,“ oznámil mi hlas. „Jsi poskvr-
něná a nečistá. Tvá duše je zahalena temnotou. Zhřešilas 
proti svému vlastnímu druhu.“

Povzdechla jsem si nad tou starodávnou mluvou a za-
vrtěla se, abych si udělala větší pohodlí, což bylo bez-
tak nemožné. Svaly jsem měla neustále ztuhlé. V těchhle 
podmínkách zkrátka nebyla žádná útěcha.

„Musím ti říct něco smutného,“ pokračoval hlas. „Zlo-
milas srdce svému otci.“
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Tenhle nový přístup mě vykolejil natolik, že jsem bez 
přemýšlení vyhrkla: „Můj otec žádné srdce nemá.“

„Ale má, Sydney. To víš, že má.“ Pokud jsem se ne-
mýlila, hlas zněl trochu potěšeně, že ze mě něco dostal. 
„Velice lituje, žes padla. Zejména když jsi působila tak 
slibně v našem boji proti zlu.“

Posunula jsem se, abych se mohla opřít o drsnou zeď. 
„Má jinou dceru, která je teď mnohem slibnější, takže 
jsem si jistá, že to otec překoná.“

„I jí jsi zlomila srdce. Oba dva jsou tak nešťastní, že si 
to ani nedovedeš představit. Nebylo by hezké se s nimi 
zase smířit?“

„Nabízíte mi tu možnost?“ zeptala jsem se opatrně.
„Nabízíme ti tu možnost už od začátku, Sydney. Jen 

vyslov ta slova a moc rádi tě povedeme po cestě ke spá-
se.“

„Tvrdíte, že tohle není její součástí?“
„Tohle bylo součástí snahy pomoct ti očistit duši.“
„Jasně,“ poznamenala jsem. „Pomoct mi hladově-

ním a ponižováním.“
„Chceš vidět svou rodinu, nebo ne? Nebylo by hezké 

si s nimi sednout a popovídat?“
Neodpověděla jsem a raději jsem se pokoušela přijít 

na to, jakou hru to se mnou hrají. Hlas mi během mého 
zajetí nabízel spoustu věcí, z nichž většina mi měla po-
skytnout pohodlí – teplo, měkká postel, opravdové ob-
lečení. Nabízeli mi i jiné odměny, jako třeba přívěsek 
s křížkem, který mi vyrobil Adrian, a chutnější a pevněj-
ší stravu než šlichtu, jakou mě tu krmili. Pokoušeli mě 
dokonce tak, že mi do cely klimatizací pouštěli aroma 
kávy. Někdo – pravděpodobně rodina, které na mně to-
lik záleželo – jim prozradil, co mám ráda.

Ale tohle…, možnost vidět lidi a mluvit s nimi, to bylo 
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něco docela nového. Nicméně jsem musela uznat, že Zoe 
ani můj táta se nenacházejí na prvních místech seznamu 
lidí, s nimiž bych ráda mluvila. Ale tímto mi vlastně al-
chymisté nabízeli něco, co mě zaujalo – život mimo tuhle 
celu.

„Co bych musela udělat?“ zeptala jsem se.
„To, co víš už dávno,“ odvětil hlas. „Přiznej svoje pro-

vinění. Vyzpovídej se ze svých hříchů a řekni, že jsi při-
pravená na spásu.“

Málem už jsem řekla: Nemám co přiznávat. To už jsem 
jim řekla stokrát. Možná dokonce tisíckrát. Ale stejně mě 
to lákalo. Setkání s  jinými lidmi by obnášelo, že musejí 
přestat pouštět do klimatizace jed…, ne? A kdybych mu 
dokázala uniknout, mohla bych snít…

„Jenom vyslovím ta slova a uvidím svou rodinu?“
Hlas působil blahosklonně, což mě rozčilovalo. „Sa-

mozřejmě ne hned. Musíš si to zasloužit. Ale budeš 
schopná se posunout do další fáze svého uzdravování.“

„Nápravy,“ řekla jsem.
„Tvůj tón naznačuje, že si myslíš, že jde o něco špat-

ného,“ oznámil mi hlas. „Děláme to proto, abychom ti 
pomohli.“

„Ne, díky,“ opáčila jsem. „už si tady na to místo zvy-
kám. byla by škoda ho opustit.“

bylo mi jasné, že teď začne opravdové mučení a ná-
prava. Jistě by nešlo o fyzické mučení, ale spíš o ovlád-
nutí mysli, kterého tolik toužili docílit. Drsné podmínky 
měly jen vytvářet prostředí vhodné k tomu, abych si při-
padala slabá a bezmocná, abych byla otevřená, až se mi 
během nápravy budou pokoušet pozměnit mysl. Abych 
jim byla vděčná a ještě jim za to poděkovala.

Ale přesto jsem se nemohla zbavit myšlenky, že kdy-
bych se odtud dostala, mohla bych zase normálně spát 
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a snít. Kdybych se tímhle způsobem spojila s Adrianem, 
všechno by se změnilo. Přinejmenším bych věděla, že je 
v pořádku…, kdybych ovšem samotnou nápravu přežila. 
Mohla jsem jen hádat, jaké druhy psychické manipulace 
na mě budou zkoušet, ale s jistotou jsem to nevěděla. Vy-
držela bych to? Dokázala bych si zachovat nedotčenou 
mysl, nebo by mě obrátili proti všem mým zásadám a mi-
lovaným osobám? To bylo riziko, které souviselo s opuš-
těním cely. Taky vím, že alchymisté mají drogy a meto-
dy, díky nimž jejich příkazy vydrží. Ačkoli jsem vůči nim 
nejspíš imunní díky tomu, že než mě uvěznili, pracovala 
jsem s magií, stejně jsem se bála, že bych byla příliš zrani-
telná. Jedinou jistou metodou, jak se ochránit před jejich 
nátlakem, bylo použití magické směsi, kterou jsem dřív 
vyrobila a úspěšně aplikovala kamarádovi – ale ne sobě.

Po dalším uvažování mě přemohla únava. Rozhovor 
s hlasem už zjevně skončil. už jsem byla natolik pouče-
ná, že jsem se nebránila, natáhla se na podlahu a poddala 
se těžkému spánku beze snů, který pohřbil veškeré myš-
lenky na svobodu. Ale než mě droga přemohla, v duchu 
jsem vyslovila jméno, které jsem používala jako mantru, 
a ta mě udržovala při síle.

Adrian…

Těžko odhadnout, po jak dlouhé době jsem se pro-
budila. V  cele jsem našla jídlo. byla to obvyklá šlichta 
z horkých cereálií, která byla pravděpodobně doplněna 
vitaminy a minerály, abych zůstala zdravá. Ale nazvat 
to „horkými cereáliemi“ by bylo příliš laskavé. To spíš 
„vlažné“. Museli se hodně snažit, aby to nemělo žádnou 
chuť. Přesto jsem automaticky jedla, protože jsem si uvě-
domovala, že musím být silná, až se odtud dostanu.
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Pokud se odtud dostanu.
Ta zrádná myšlenka se vynořila dřív, než jsem jí sta-

čila zabránit. bála jsem se toho už od začátku, té děsivé 
možnosti, že mě tu můžou věznit navěky a že už nikdy 
nespatřím nikoho, koho mám ráda – ani Adriana, ani 
Eddieho, ani Jill, zkrátka nikoho z nich. už nikdy nebu-
du moct provádět magii. už nikdy si nepřečtu žádnou 
knihu. To poslední mě dneska zasáhlo nejvíc, protože 
jsem sice temné hodiny zabíjela sněním o Adrianovi, 
ale čas by mi lépe utíkal, kdybych se mohla věnovat tak 
přízemní činnosti, jako třeba čtení podřadného romá-
nu. Klidně bych se spokojila i s časopisem nebo letákem. 
Spokojila bych se s čímkoli, co by nebyla jen tma a ten 
hlas.

Buď silná, řekla jsem si. Buď silná kvůli sobě. Buď silná 
kvůli Adrianovi. Udělal by snad on pro tebe něco menšího?

Ne, neudělal. Ať už je Adrian pořád v Palm Springs, 
nebo se přestěhoval někam jinam, nikdy by se mě ne-
vzdal. Musím být připravená, až budeme zase spolu. 
Musím být připravená, až se znovu sejdeme.

Centrum permanebit. Ta latinská slova mi vytanula 
na mysl a posilovala mě. V překladu to znamená „střed 
vydrží“ a byla součástí básně, kterou jsme s Adrianem 
četli. Teď jsme tím středem my, pomyslela jsem si. A my 
dva vydržíme, ať se stane cokoli.

Dojedla jsem řídké jídlo a zběžně se opláchla v malém 
umyvadle v rohu cely. Tmou jsem šla po paměti k malé 
toaletě. Opravdová koupel nebo sprcha tady nepřichá-
zely v  úvahu (i když to moji věznitelé zmiňovali, aby 
mě nalákali). Denně (nebo jsem aspoň myslela, že den-
ně) jsem se myla drsnou žínkou a studenou vodou, která 
páchla rzí. bylo to ponižující, protože jsem věděla, že mě 
sledují kamerami s nočním viděním, ale přesto to bylo 
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důstojnější než zůstat špinavá. To uspokojení bych jim 
nedopřála. Zůstanu člověkem, i když oni právě o tom 
pochybují.

Když jsem si připadala dostatečně čistá, schoulila jsem 
se u zdi a klepala se zimou, jak mi na vlhkou kůži pro-
nikal chladný vzduch. bude mi vůbec ještě někdy teplo?

„Mluvili jsme s tvým otcem a sestrou, Sydney,“ řekl 
hlas. „Když se dozvěděli, že je nechceš vidět, byli moc 
smutní. Zoe plakala.“

Trhla jsem sebou a zalitovala, že jsem to s nimi hrála. 
Hlas si teď myslí, že rodinná taktika na mě má nějaký 
vliv. Jak si můžou myslet, že chci mít něco společného 
s  lidmi, kteří mě tu nechali zavřít? Jediná moje rodina, 
kterou chci vidět – moje máma a starší sestra – se pravdě-
podobně nenachází na seznamu návštěv, zejména když 
otec zapracoval na rozvodu. Takový výsledek se mi ne-
líbil, ale v žádném případě jsem to nemínila dát najevo.

„Nelituješ, žes jim způsobila bolest?“ zeptal se hlas.
„Myslím, že Zoe a táta by měli litovat, že způsobili 

bolest mně,“ vyštěkla jsem.
„Nechtěli ti ublížit.“ Hlas se snažil působit uklidňu-

jícím dojmem, ale docílil jen toho, že bych jeho majitele 
nejradši praštila, ať už je to kdokoli. A to nejsem typ, kte-
rý se běžně uchyluje k násilí. „udělali, co museli, aby ti 
pomohli. O to se snažíme my všichni. Moc rádi by si s te-
bou popovídali a všechno ti vysvětlili.“

„To jistě ano,“ zamumlala jsem. „Pokud jste s  nimi 
vůbec mluvili.“ Nenáviděla jsem se za to, že se se svými 
vězniteli vůbec bavím. Tolik jsem si s nimi nepovídala už 
hodně dlouho. Musí se jim to moc líbit.

„Zoe se nás ptala, jestli ti může přinést vanilkové níz-
kotučné laté, až tě přijde navštívit. Dovolili jsme jí to. 
Rádi bychom uskutečnili civilizovanou návštěvu, abyste 
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si mohli sednout a pořádně si promluvit. Tak by se ule-
vilo tvojí rodině i tvojí duši.“

Srdce mi zrychleně bušilo a nemělo to nic společné-
ho s  lákavou představou kávy. Hlas mi opět potvrdil 
to, co jsem si myslela. Opravdová návštěva, sednout si 
a pít kávu…, to by se muselo odehrát mimo tuhle celu. 
Pokud je takhle fantazie vůbec reálná, v žádném přípa-
dě přece nepřivedou tátu a Zoe do mojí cely – tedy ne 
že bych je toužila vidět. Ale toužila jsem odtud vypad-
nout. Pořád jsem totiž byla přesvědčená, že mě tu mů-
žou držet věčně a že se budu muset smířit se vším, co 
si na mě přichystají. A opravdu bych to dokázala. Ale 
čeho bych tím dosáhla? Dokázala bych si, že vzdoruju 
a že vydržím všechno, ale ačkoli jsem na to hrdá, k Ad-
rianovi by mě to nijak nepřiblížilo. Ani k mým kama-
rádům… Potřebuju snít. A abych mohla snít, musím se 
dostat z drogového opojení.

A nejen to. Až budu někde jinde než v malé temné 
cele, budu moct zase pracovat s magií. Mohla bych zjis-
tit, kam mě to vůbec odvezli. Mohla bych se osvobodit.

Nejdřív ze všeho ale musím opustit tuhle celu. Mys-
lela jsem, že je statečné tady setrvávat, ale najednou mě 
napadlo, že moji odvahu doopravdy otestuje až útěk.

„Líbilo by se ti to, Sydney?“ Pokud jsem se nepletla, 
z hlasu zaznívalo nadšení – skoro až nedočkavost –, což 
kontrastovalo s dřívějším namyšleným a rozkazovačným 
tónem, na který jsem byla zvyklá. Nikdy o mě nepro-
jevovali tak velký zájem. „Chceš začít s prvními kroky 
k očištění své duše? Chceš vidět svou rodinu?“

Jak dlouho už chřadnu v téhle cele, upadám do bez-
vědomí a zase se z něj probírám? Podle svého těla a paží 
jsem poznala, že jsem tu hodně zhubla. Taková ztráta 
váhy trvá několik týdnů. Týdnů, měsíců… Neměla jsem 
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tušení. A zatímco jsem tady, svět pokračuje dál beze mě –  
svět plný lidí, kteří mě potřebují.

„Sydney?“
Nechtěla jsem, aby to vyznělo příliš nedočkavě. „Jak 

můžu vědět, že vám můžu věřit? Že mi dovolíte vidět 
mou rodinu, když… začnu s tou cestou?“

„Zlo a podvody nepatří k našim zvyklostem,“ opáčil 
hlas. „My oceňujeme světlo a upřímnost.“

Lháři, lháři, pomyslela jsem si. Lhali mi celé roky, 
když mi tvrdili, že dobří lidé jsou stvůry, a snažili se mi 
diktovat, jak žít. Ale na tom nezáleželo. Je jedno, jestli 
dostojí svému slibu ohledně mojí rodiny.

„Dostanu… opravdovou postel?“ Schválně jsem to 
řekla přiškrceně. Alchymisté mě naučili stát se vynikající 
herečkou a teď uvidí, jak skvěle mě vycvičili.

„Ano, Sydney. Opravdovou postel, opravdové oble-
čení a opravdové jídlo. A budeš si moct povídat s lidmi, 
kteří ti pomůžou, když je budeš poslouchat.“

To poslední zpečetilo moji dohodu. Pokud mě odtud 
pustí a získám aspoň takovou svobodu, že se budu moct 
pohybovat mezi lidmi, jistě nebudou pouštět do vzdu-
chu drogu. To mě povzbudilo a už jsem se nemohla do-
čkat. bylo mi jasné, že mi zrovna pustili do cely stimu-
lant, který mě přiměl k  nedočkavosti a uspěchanému 
jednání. Na moji unavenou mysl to zapůsobilo přesně 
tak, jak očekávali.

Ze zvyku jsem si sáhla na krk a chtěla se dotknout 
křížku, který jsem už dávno neměla. Nedovol jim, aby tě 
změnili, modlila jsem se tiše. Zachovej mi moji mysl. Ať vy
držím všechno, co přijde.

„Sydney?“
„Co musím udělat?“ zeptala jsem se.
„Víš, co musíš udělat,“ odpověděl hlas. „Víš, co mu-

síš říct.“
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Položila jsem si dlaně na srdce a moje následující slo-
va nebyla vnitřní modlitbou, ale tichým vzkazem Adria-
novi: Počkej na mě. Buď silný a já budu taky silná. Proboju
ju se tím, ať už na mě chystají cokoli. Nezapomenu na tebe. 
Nikdy se k tobě neobrátím zády, i když jim budu muset lhát. 
Náš střed vydrží.

„Víš, co musíš říct,“ zopakoval hlas. Téměř až slintal.
Odkašlala jsem si. „Zhřešila jsem proti svému vlastní-

mu druhu a dovolila jsem, aby mi zkazili duši. Jsem při-
pravená očistit se od temnoty.“

„A jaké jsou tvé hříchy?“ dožadoval se hlas. „Přiznej 
se, cos provedla.“

To bylo těžší, ale přesto jsem dokázala ta slova vy-
slovit. Pokud mě to přiblíží ke svobodě a k Adrianovi, 
řeknu cokoli.

Zhluboka jsem se nadechla a řekla jsem: „Zamilovala 
jsem se do vampýra.“

A pak mě oslepilo světlo.
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2. KAPITOLA

AdriAn

„NEVYKLáDEJ SI TO ŠPATNě, ALE VYPADáŠ 
příšerně.“

Zvedl jsem hlavu ze stolu a zamžoural jedním okem. 
Ačkoli jsem měl i uvnitř na očích sluneční brýle, světlo mi 
připadalo až příliš oslnivé pro moji bolavou hlavu. „Váž-
ně?“ podivil jsem se. „Copak se to dá vykládat dobře?“

Rowena Clarková na mě upřela velitelský pohled, ja-
kým by mě nejspíš obdařila i Sydney. Sevřelo se mi srd-
ce. „Můžeš si to vykládat konstruktivně.“ Nakrčila nos. 
„Máš kocovinu, viď? To znamená, že už bys měl být 
střízlivý. Ale vzhledem k odéru jako z továrny na gin si 
tím nejsem moc jistá.“

„Jsem střízlivý. Skoro.“ Odvážil jsem se sundat si 
sluneční brýle, abych se na ni mohl lépe podívat. „Máš 
modrý vlasy.“

„Tyrkysový,“ opravila mě a sebevědomě se jich do-
tkla. „Takhle jsi mě viděl už před dvěma dny.“

„Fakt?“ Před dvěma dny jsme asi měli tady na Carl-
tonské univerzitě hodinu smíšených médií. Ale sotva 
si pamatuju, co se stalo před dvěma hodinami. „No, je 
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možný, že ani tehdy jsem nebyl moc střízlivý. Ale sluší 
ti to,“ dodal jsem a doufal, že mě to uchrání před jejími 
projevy nesouhlasu. Neuchránilo.

Pravdou bylo, že poslední dobou jsem chodil do školy 
střízlivý jen v polovině případů. Ale vzhledem k tomu, 
že jsem tam vůbec došel, měl jsem za to, že si zaslou-
žím nějakou odměnu. Když Sydney zmizela – ne, když ji 
unesli –, chtěl jsem se školou seknout. Chtěl jsem nikam 
nechodit a nedělat nic, co by nesouviselo s  jejím hledá-
ním. Celé dny jsem se jen choulil v posteli. Čekal jsem  
a snažil se k ní dostat skrze svět snů vyvolaných éterem. 
Ale spojení se nezdařilo. Ať jsem to zkoušel v jakoukoli 
denní či noční dobu, nikdy jsem ji nezastihl ve spánku. 
Nedávalo mi to smysl. Nikdo přece nemůže zůstat vzhů-
ru tak dlouho. S opilými lidmi je těžké se spojit, protože 
alkohol otupuje účinky éteru a blokuje mysl. Nicméně 
jsem pochyboval, že Sydney se svými vězniteli alchymis-
ty pořádá nonstop koktejlovou party.

Mohl jsem pochybovat o sobě a o svých schopnostech, 
zejména poté, co jsem bral léky, které mi na čas zabrá-
nily pracovat s éterem. Jenže moje magie se pak vrátila 
v plné síle a neměl jsem problém spojit se ve snech s ji-
nými lidmi. Možná jsem ve spoustě věcech nešikovný, 
ale co se týče vcházení lidem do snů, jsem ten nejlepší ze 
všech uživatelů éteru. Problém je, že znám jen málo dal-
ších uživatelů éteru, takže mi nikdo nedokázal poradit  
a říct mi, proč se nemůžu se Sydney spojit. Všichni vam-
pýři Morojové používají jeden druh živlové magie. Větši-
na z nich se specializuje na jeden ze čtyř elementů – zemi, 
vzduch, vodu nebo oheň. Jen hrstka nás ovládá éter a na 
rozdíl od jiných živlů neexistuje žádná zdokumentovaná 
minulost tohoto druhu magie. Je spousta teorií, ale nikdo 
s jistotou neví, proč se k Sydney nemůžu dostat.
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Asistent profesorky přede mě hodil štos papírů a stej-
ný před Rowenu, čímž mě vytrhl ze zamyšlení. „Co to 
je?“

„Ehm, tvoje závěrečná zkouška,“ odpověděla Rowe-
na s očima obrácenýma k nebi. „Nech mě hádat. Nepa-
matuješ si ani tohle. Ani to, že jsem ti nabídla, že se budu 
učit s tebou?“

„To jsem asi měl volno,“ zamumlal jsem a nervózně 
jsem se začal probírat papíry.

Rowenin káravý výraz se změnil v soucitný, ale ne-
mohla mi už nic říct, protože profesorka nás okřikla, ať 
jsme zticha a pustíme se do práce. Zíral jsem na písemku 
a uvažoval, jestli bych ji nezvládl napsat nějakým podvo-
dem. Důvodem, který mě vytáhl z postele a přiměl vrá-
tit se na univerzitu, bylo částečně i to, že jsem moc dob-
ře věděl, kolik pro Sydney znamená vzdělání. Odjakživa 
mi záviděla, že mám možnost studovat na univerzitě. Její 
debilní otec jí to nikdy nedovolil. Když mi došlo, že ji 
hned tak nenajdu – a věřte mi, že jsem vyzkoušel spous-
tu obyčejných i magických možností –, rozhodl jsem se, 
že půjdu dál a budu pokračovat v tom, co by chtěla. Do-
končím semestr na univerzitě.

Musím uznat, že nepatřím zrovna k nejzapálenějším 
studentům. Jelikož většina mých předmětů byly různé 
úvody do umění, profesoři mi obvykle přičítali k dob-
ru už jen to, že jsem něco vytvořil. Měl jsem štěstí, ne-
boť „něco“ bylo pravděpodobně tím nejhezčím popisem 
mých nepovedených uměleckých kousků, které jsem po-
slední dobou vytvářel. Prolézal jsem s odřenýma ušima – 
tak tak – ale tahle zkouška může všechno změnit. Otázky 
představovaly buď všechno, nebo nic, dobře, nebo špat-
ně. Nemohl jsem jen nepřítomně něco malovat a pak si 
nechat přičíst body za snahu.
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Když jsem se pokoušel zodpovědět otázky o kresbě 
kontur a malbě krajinek, pocítil jsem, jak se mě zmocňuje 
deprese. A nejen z toho důvodu, že nejspíš písemku po-
kazím. Zklamu i Sydney a její vysoké nároky, které na 
mě vždycky měla. Ale co znamená jeden předmět, když 
už jsem ji zklamal tolikrát? Kdyby se naše role obrátily, 
pravděpodobně už bych s ní nebyl. Jenže ona je chytřej-
ší a vynalézavější. Dokáže neobyčejné věci. Já nedokážu 
ani ty obyčejné.

Po hodině jsem odevzdal písemnou práci a doufal 
jsem, že jsem tím nepromarnil celý semestr. Rowena skon-
čila dřív a čekala na mě před učebnou. „Nemáš hlad?“ ze-
ptala se. „Zvu tě.“

„Ne, díky. Musím za sestřenkou.“
Rowena na mě obezřetně pohlédla. „Nebudeš řídit, 

že ne?“
„už jsem střízlivý, díky za starost,“ opáčil jsem. „Ale 

jestli se ti uleví, mám v plánu jet autobusem.“
„Tak to je asi všechno, co? Poslední den.“
Překvapeně jsem si uvědomil, že je to tak. Chodil jsem 

sice ještě na pár dalších předmětů, ale s Rowenou jen na 
tenhle. „určitě se ještě uvidíme,“ prohlásil jsem.

„To doufám,“ řekla ustaraně. „Moje číslo máš. Nebo 
jsi ho aspoň míval. V  létě se nikam daleko nechystám. 
Kdybys chtěl někam vyrazit, zavolej mi a rády s  tebou 
s Cassie půjdeme… Nebo kdyby sis chtěl o něčem pro-
mluvit… Vím, že jsi poslední dobou zažil krušný časy…“

„už jsem zažil krušnější,“ zalhal jsem. Neznala ani 
polovinu pravdy a v žádném případě jsem jí nemohl po-
vědět, co se doopravdy stalo. Obyčejnému člověku bych 
to nemohl říct. Nechal jsem ji myslet si, že se se mnou 
Sydney rozešla, ale ničilo mě, když mě kvůli tomu li-
tovala. Jenže jsem ji nemohl vyvést z omylu. „určitě se 
brzo ozvu, tak buď na telefonu. Zatím čau, Ro.“
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Polovičatě mi zamávala a já se vydal na nejbližší au-
tobusovou zastávku v  kampusu. Nebylo to nijak dale-
ko, ale pěkně jsem se zpotil, než jsem tam došel. V Palm 
Springs byl květen a prchavé jaro už dávno převálcovala 
letní vedra. Při čekání na autobus jsem si znovu nasadil 
sluneční brýle a snažil se ignorovat pokuřující pár hipíků 
vedle sebe. Aspoň že jsem se nevrátil k cigaretám, když 
Sydney zmizela, ale někdy to bylo těžké. Moc těžké.

Abych se nějak rozptýlil, otevřel jsem batoh, nakoukl 
dovnitř a uviděl malou sošku draka. Pohladil jsem ho po 
hřbetě a ucítil jeho malé šupiny. Žádný umělec by ne-
dokázal vytvořit tak dokonalý umělecký kousek. Drak 
ovšem žádnou soškou nebyl. byl to opravdový drak – 
vlastně callistana, abych byl přesný. To je druh laska-
vého démona, kterého vyvolala Sydney. Říkali jsme mu 
Skokan. byl připoután k ní i ke mně, ale jen ona ho doká-
zala oživit a pak zase změnit v sochu. Skokan měl smůlu, 
že zůstal v neživé podobě, když ji unesli. To znamenalo, 
že je takhle uvězněný. Podle Sydneyiny učitelky magie 
Jackie Terwilligerové je Skokan technicky vzato stále na-
živu, ale bez jídla a aktivity živoří. Všude jsem ho bral 
s  sebou, i když jsem nevěděl, jestli pro něj kontakt se 
mnou něco znamená. Ve skutečnosti potřeboval Sydney, 
což jsem mu nemohl zazlívat. Taky ji potřebuju.

Roweně jsem řekl pravdu – už jsem byl střízlivý. A to 
se mi hodilo. Dlouhá cesta autobusem mi poskytla do-
konalou příležitost zase se porozhlédnout po Sydney.  
I když už jsem se ji nesnažil zběsile a za každou cenu za-
stihnout ve snu, pořád mělo smysl najít si párkrát za den 
chvilku střízlivosti a zkusit to. Jakmile se autobus rozjel 
a já se usadil na sedadle, vyvolal jsem v sobě magii éteru 
a na okamžik se nechal unést nádherným pocitem, který 
ve mně vyvolával. Ale byla to dvojsečná radost, protože 
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jsem si uvědomoval, že kvůli éteru se mě pomalu zmoc-
ňuje šílenství.

Šílenství je příliš ošklivé slovo, ozval se hlas v mojí hla-
vě. Ber to jako nový pohled na realitu.

Trhl jsem sebou. Hlas v mojí hlavě nepatřil mému svě-
domí ani ničemu podobnému. byl to hlas mé mrtvé tety 
Taťány, dřívější královny Morojů. Nebo mi spíš éter vy-
volával tyhle halucinace. Obvykle jsem ji slýchal, když mi 
nálada klesla nebezpečně nízko. Přelud tety Taťány se ke 
mně vrátil, když Sydney zmizela. Světlou stránkou – po-
kud se na to vůbec dá takhle pohlížet – bylo, že manio-
depresivní vedlejší účinky éteru už nebyly tak časté. Jako 
by šílenství éteru změnilo podobu. Je lepší vést v duchu 
rozhovory se zesnulou příbuznou, nebo podléhat drama-
tickým výkyvům nálad? upřímně jsem nevěděl.

Běž pryč, řekl jsem jí. Nejsi skutečná. Navíc je na čase, 
abych se podíval po Sydney.

Jakmile jsem se napojil na magii, natáhl jsem své smy-
sly a hledal Sydney – osobu, kterou znám na světě nejlíp. 
Není snadné najít ve spánku někoho, koho moc neznám. 
Ale najít ji – pokud by spala – by bylo jednoduché. Jen-
že se mi nepodařilo navázat kontakt, a tak jsem nakonec 
magie nechal. buď nespí, nebo ji přede mnou cosi blo-
kuje. Znovu jsem si připadal poražený, a tak jsem sáhl 
do batohu po placatce vodky, abych si ukrátil cestu do 
Vista Azul.

Když jsem dorazil do Amberwoodské přípravné ško-
ly, byl jsem v příjemném opojení, odříznutý od magie, 
ale ne od svého zlomeného srdce. Odpolední vyučová-
ní právě skončilo a mezi budovami pobíhali studenti ve 
stylových uniformách. Chodili se učit nebo co už tak děc-
ka dělají. Došel jsem před dívčí kolej, kde jsem čekal na 
Jill Mastranovou-Dragomirovou.
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Zatímco Rowena jen hádala, co mě trápí, Jill věděla 
naprosto přesně, jaké mám problémy. To proto, že pat-
náctiletá Jill má tu „výhodu“, že mi vidí do hlavy. Loni 
se stala terčem vrahů, kteří chtěli svrhnout z  trůnu její 
sestru, která je královna Morojů a taky moje kamarád-
ka. Technicky vzato vrazi uspěli, ale díky neobyčejným 
schopnostem éteru jsem Jill přivedl zpátky k životu. To 
si na mně pochopitelně vybralo velikou daň a zároveň to 
mezi mnou a Jill vytvořilo psychické pouto, díky němuž 
znala moje myšlenky a pocity. bylo mi jasné, že moje de-
prese a nadměrné pití snáší těžce – ačkoli pití někdy pou-
to úplně otupilo. Kdyby tu byla Sydney, vynadala by mi, 
že jsem sobecký a nemyslím na Jilliny pocity. Jenže Syd-
ney tu není. Tíha zodpovědnosti spočívala jen na mně  
a já si na to nepřipadal dostatečně silný.

Přijely tři autobusy, které pendlují po kampusu, a Jill 
nevystoupila ani z jednoho z nich. Vždycky jsme se jed-
nou týdně scházeli a já v tom pokračoval i teď, když už 
jsem nedokázal pokračovat v ničem jiném. Vytáhl jsem 
telefon a napsal jí: Čau. Jsem tady. Všechno v pohodě?

Žádná odpověď mi nepřišla, a tak jsem si začal dělat 
starosti. Po útoku vrahů Jill poslali sem do Palm Springs, 
aby se tu ukrývala mezi lidmi, protože poušť není zrovna 
místem, které by vyhledávali Morojové ani Strigojové –  
zlí nemrtví vampýři. Alchymisté – tajné společenství, 
které udržuje lidi stranou od vampýrů – poslali Sydney 
jako prostředníka, aby zajistili, že všechno bude probíhat 
hladce. Alchymisté chtěli zabránit tomu, aby ve světě Mo-
rojů propukla občanská válka, a Sydney odváděla dobrou 
práci, když se vším Jill pomáhala. Sydney ovšem zklama-
la, když se zamilovala do vampýra. To se příčilo názorům 
alchymistů. byli přesvědčeni, že lidé a vampýři mají exis-
tovat odděleně, a tak zareagovali brutálně a účinně.
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I poté, co Sydney zmizela, a nahradila ji kamenná tvář 
Maura, Jill měla pořád relativně klid. Nic nenaznačovalo, 
že by se odkudkoli blížilo nějaké ohrožení, a dokonce se 
k nám dostaly jakési náznaky, že by se Jill mohla vrátit 
do morojské společnosti, až jí příští měsíc skončí škola. 
Pro Jill nebylo obvyklé, že by takhle zmizela a nedala  
o sobě vědět, takže když mi neodpověděla na esemesku, 
napsal jsem Eddiemu Castilovi.

Zatímco Jill a já jsme Morojové, on je dhampýr – rasa, 
která se zrodila smíšením lidské a vampýří krve. Dham-
pýři se cvičí, aby nás chránili, a on patřil k  nejlepším. 
Ale jeho impozantní bojové dovednosti bohužel nestači-
ly, když Sydney pronásledovali alchymisté. Obelstila ho 
a přiměla ho, aby se rozdělili. Obětovala se, aby ho za-
chránila. S tím se Eddie nemohl vyrovnat. Jeho ponížení 
zničilo jeho počínající romantický vztah s Jill, protože si 
nepřipadal dost dobrý pro morojskou princeznu. Stále jí 
oddaně sloužil jako její bodyguard, takže mi bylo jasné, 
že kdyby se s ní něco stalo, věděl by to jako první.

Ale ani Eddie mi neodpověděl na esemesku a stej-
ně tak další dva dhampýři, kteří Jill ochraňují. To bylo 
zvláštní, ale když mlčí všichni, nejspíš to znamená, že 
jsou spolu a v pořádku, jen je zrovna zaměstnává něco 
jiného. Jill se jistě brzy ukáže.

Slunce nepříjemně pálilo, a tak jsem obešel budovu 
a našel jinou lavičku, která stála ve stínu palem. Poho-
dlně jsem se na ní usadil a zanedlouho jsem usnul. Jed-
nak mě zmohlo včerejší ponocování v baru a taky to, že 
jsem dopil placatku vodky. Vzbudily mě hlasy a zazna-
menal jsem, že slunce na nebi už vykonalo řádný kus 
cesty. Nade mnou postávali Jill a Eddie spolu s dalšími 
kamarády Angeline, Treyem a Neilem.

„Ahoj,“ pozdravil jsem je ochraptěle a vzpřímil se do 
sedu. „Kde jste byli?“
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„A kdes byl ty?“ dotázal se Eddie.
Jill na mě něžně pohlédla svýma zelenýma očima. „To 

je v pořádku. Celou dobu byl tady. Zapomněl. To je po-
chopitelné, když… no, prožívá teď krušný časy.“

„Na co jsem zapomněl?“ zeptal jsem se a nervózně se 
díval z jednoho na druhého.

„To je jedno,“ odpověděla vyhýbavě Jill.
„Na co jsem zapomněl?“ vykřikl jsem.
Angeline Dawesová, jedna z Jilliných dhampýrských 

ochránců, jako obvykle bezmyšlenkovitě vyhrkla: „Na 
Jillinu závěrečnou přehlídku.“

Nechápavě jsem vykulil oči a pak mi to došlo. K Jilli-
ným aktivitám patřilo módní návrhářství a klub šití. Za-
čala s modelingem, ale když se ukázalo, že vystupování 
na veřejnosti je pro její pozici příliš nebezpečné, uchý-
lila se do zákulisí světa módy a navrhovala oblečení –  
a byla v tom hodně dobrá. Poslední měsíc neustále mluvila  
o velké přehlídce a výstavě, kterou pořádá její klub  
u příležitosti konce školního roku. Těšilo mě, že je zase 
po dlouhé době z něčeho tak nadšená. Věděl jsem, že i ji 
trápí, co se stalo Sydney. Trápí ji i moje deprese a poka-
žený vztah s Eddiem, takže žije pod skoro tak temným 
mrakem jako já. Těšila se na přehlídku a na možnost 
předvést svou práci, což byla v celkovém kontextu udá-
lostí maličkost, ale pro dospívající dívku, která potřebuje 
trochu normálnosti, to bylo mimořádně důležité.

A já na to zapomněl.
Teď jsem se rozpomínal na útržky rozhovoru, kdy mi 

sdělovala datum a čas konání akce, a že jsem jí slíbil, že ji 
tam přijdu podpořit. Dokonce mi to připomněla ještě ten-
hle týden, když jsme se viděli. Vzal jsem na vědomí, co 
mi řekla, a vydal se do nedalekého baru oslavit tequilový 
čtvrtek. bylo pochopitelné, že mi to vyklouzlo z hlavy.
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„Sakra, omlouvám se, nezletilá. Zkoušel jsem ti psát…“ 
Zvedl jsem telefon, abych jim ho ukázal, jenže to nebyl te-
lefon, ale placatka vodky. Rychle jsem ji strčil do batohu.

„během přehlídky jsme museli mít vypnuté mobily,“ 
objasnil Neil. To byl třetí dhampýr ve skupině, který do 
Palm Springs přibyl teprve nedávno. Časem jsem si ho 
oblíbil nejspíš proto, že měl taky zlomené srdce. byl ší-
leně zamilovaný do jedné dhampýrky, která jako by se 
ztratila z  povrchu zemského. Ale na rozdíl od Sydney 
Olive Sinclairovou nejspíš neunesli alchymisté, ale mlče-
la z osobních důvodů.

„Tak… jaký to bylo?“ zkusil jsem to. „Vsadím se, že 
tvoje věci sklidily úspěch, že jo?“

Připadal jsem si tak strašně hloupě, že to bylo k ne-
přežití. Možná nedokážu bojovat proti tomu, co alchy-
misté udělali Sydney. Možná se nedokážu připravit na 
zkoušku. Ale proboha, snad jsem aspoň mohl přijít na 
módní přehlídku! Stačilo jen přijít, sedět tam a tleskat. 
Ani to jsem nedokázal, což mě najednou nesnesitelně tí-
žilo. Mysl mi zastřel černý opar, který způsoboval, že 
jsem nenáviděl všechno a všechny – a nejvíc sám sebe. 
Nebylo divu, že jsem nedokázal zachránit Sydney. Vždyť 
se nedokážu postarat ani sám o sebe.

To nemusíš, zašeptala mi v hlavě teta Taťána. Já se o te
be postarám.

Jill vycítila moje temné rozpoložení a oči se jí zalesk-
ly soucitem. „bylo to super. Neboj, ukážeme ti fotky. byl 
tam profesionální fotograf a dá všechny fotky na inter-
net.“

Pokusil jsem se zaplašit temnotu a přinutil se k na-
pjatému úsměvu. „To rád slyším. Tak co kdybychom teď 
všichni někam vyrazili to oslavit? Zvu vás na večeři.“

Jill posmutněla. „Angeline a já večeříme se studijní 
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skupinou. Teda možná bych to mohla zrušit. Zkoušky 
budou až za měsíc, takže vždycky můžu…“

„Zapomeň na to,“ řekl jsem a zvedl se. „Někdo v to-
mhle poutu musí být na zkoušky připravený. užij si to. 
uvidíme se jindy.“

Nikdo se mě nepokusil zastavit, ale po chvilce mě 
doběhl Trey Juarez a srovnal se mnou krok. byl nejspíš 
tím nejpodivnějším členem naší party – kluk, který dřív 
patřil k  lovcům vampýrů. Zpřetrhal s nimi svazky jed-
nak proto, že to byli psychopati, a pak taky proto, že 
se navzdory rozumu zamiloval do Angeline. Ti dva byli 
v naší partě jediní, kteří se blížili k tomu, co připomínalo 
šťastný milostný život, ale kvůli nám ostatním nešťast-
ným duším se snažili svůj vztah zlehčovat.

„Jak se chceš dostat domů?“ zeptal se mě Trey.
„Kdo říká, že jdu domů?“ opáčil jsem.
„Já. Na party už nemáš co pohledávat. Vypadáš pří-

šerně.“
„To už jsi dneska druhý, kdo mi to říká.“
„V tom případě bys možná měl začít poslouchat,“ 

prohlásil a vedl mě ke studentskému parkovišti. „Pojď. 
Odvezu tě.“

byla to od něj snadná nabídka, protože jsme spolu 
bydleli.

Tak to ale nebylo od začátku. Původně bydlel na Am-
berwoodu, kde studoval spolu s  ostatními. Jeho býva-
lá skupina – bojovníci světla – měla ohledně vztahů lidí 
a vampýrů stejné názory jako alchymisté. Jenže zatím-
co alchymisté před obyčejnými lidmi existenci vampýrů 
skrývali, bojovníci k tomu zaujímali brutálnější přístup  
a vampýry lovili. Prohlašovali sice, že jdou pouze po 
Strigojích, ale ani s Moroji a dhampýry nekamarádili.

Když se Treyův otec dozvěděl o Angeline, udělal něco 
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jiného než Sydneyin otec. Neunesl svého syna a nenechal 
ho zmizet beze stopy, pan Juarez syna prostě vydědil  
a odřízl od všech prostředků. Trey měl štěstí, že měl 
školné zaplacené až do konce školního roku. ubytování 
na koleji ale ne, a tak ho před pár měsíci vyhodili. Přišel 
za mnou a nabídl mi, že mi bude na ubytování přispívat 
ze svého skromného platu z kavárny, aby mohl dokončit 
studium na Amberwoodu. Přijal jsem ho jako spolubyd-
lícího a peníze odmítl, protože jsem věděl, že by to tak 
Sydney chtěla. Měl jsem jen jedinou podmínku, a sice, že 
se nikdy nesmí stát, že přijdu domů a přistihnu ho, jak se 
s Angeline válí na mém gauči.

„Piju jí krev,“ řekl jsem po pár minutách jízdy za ne-
příjemného mlčení.

„To je nějaký vampýrský vtípek?“ zeptal se Trey.
Střelil jsem po něm pohledem. „Víš, jak to myslím. 

Podělal jsem to. Nikdo toho po mně tolik nechtěl. Jediný, 
co jsem měl udělat, bylo zapamatovat si, že mám jít na 
její módní přehlídku, a já to podělal.“

„Stala se ti spousta hrozných věcí,“ řekl diplomaticky.
„Stejně jako všem ostatním. Sakra, podívej se na sebe. 

Celá tvoje rodina popírá tvou existenci a dělá, co může, 
aby tě vykopli ze školy. Našel sis práci, máš dobrý znám-
ky, děláš sporty a při tom všem jsi ještě dosáhl na stýp-
ko,“ povzdechl jsem si. „Zatímco já jsem nejspíš prolítl  
i z úvodu do umění. Vlastně to bude možná z více před-
mětů, protože mě tenhle týden pravděpodobně čekají 
další zkoušky. Ani o tom nevím.“

„Jo, ale pořád mám Angeline. A to stojí za to, abych 
se vypořádal s tím ostatním. Zatímco ty…“ Trey to nedo-
pověděl a v opáleném obličeji se mu mihl výraz bolesti.

Moji kamarádi tady v Palm Springs o mně a o Syd-
ney věděli. byli jediní ze světa Morojů (nebo lidí), kdo 
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věděl o našem vztahu. bylo jim líto, co se se Sydney stalo  
a jaký to na mě mělo dopad. Taky ji měli rádi. Samozřej-
mě ne tak jako já, ale Sydney zkrátka byla loajální osob-
nost, kterou si kamarádi velice oblíbili.

„Taky mi chybí,“ zašeptal Trey.
„Měl jsem toho udělat víc,“ poznamenal jsem a shrbil 

se na sedadle.
„udělals toho až až. Víc než bych čekal. A nejen vchá-

zení do snů. Hledal jsi jejího tátu, tlačil jsi na Moroje, 
Mauře jsi udělal ze života peklo… Vyčerpal jsi už všech-
no.“

„umím být otravný,“ uznal jsem.
„Prostě jsi narazil do zdi, to je všechno. Až moc dobře 

tají, kde ji vězní. Ale jednou se u nich objeví trhlina a ty 
na ni přijdeš. A já ti budu stát po boku. Stejně tak ostatní 
kamarádi.“

Jeho rázná promluva u něj nebyla právě obvyklá, ale 
přesto mě nerozveselila. „Nevím, jak tu trhlinu objevit.“

Trey vykulil oči. „Marcus.“
Zavrtěl jsem hlavou. „Ten už taky vyčerpal všechny 

možnosti. Neviděl jsem ho už měsíc.“
„O to nejde.“ Trey zabočil k domu, kde bydlíme,  

a ukázal před sebe. „Támhle je Marcus.“
Opravdu. Na schodech před budovou seděl Marcus 

Finch, rebel a bývalý alchymista, který Sydney povzbu-
zoval, aby uvažovala sama za sebe. Snažil se ji najít, ale 
bezvýsledně. Otevřel jsem dveře dřív, než Trey zastavil.

„Kdyby neměl nějakou zprávu, nepřišel by sem osob-
ně,“ vykřikl jsem nadšeně. Vyskočil jsem z auta a rozbě-
hl se přes trávník. Moji letargii okamžitě vystřídala mo-
tivace. To bylo ono. Marcus na to přišel. Marcus našel 
odpovědi.

„Co se děje?“ vyhrkl jsem. „Našels ji?“
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„Ne tak docela.“ Marcus se zvedl a uhladil si své 
blond vlasy. „Pojďme dovnitř a promluvíme si.“

Když jsme dostrkali Marcuse do obýváku, Trey byl 
skoro stejně nedočkavý jako já. Oba jsme na něj zírali se 
založenýma rukama. „Takže?“ pobídl jsem ho.

„Mám seznam lokalit, které alchymisté pravděpodob-
ně využívají jako nápravná centra,“ začal Marcus. Jenže 
nevypadal tak nadšeně, jak by měl. Stiskl jsem mu paži.

„To je úžasný! Začneme je prohledávat a –“
„Je jich třicet,“ přerušil mě.
Nechal jsem ruku zase klesnout. „Třicet?“
„Třicet,“ zopakoval. „A nevíme přesně, kde jsou.“
„Ale řekl jsi, že –“
Marcus pozvedl ruku. „Nejdřív mě to nech vysvět-

lit. Pak můžeš mluvit. Tenhle seznam, který jsem dostal 
od svého zdroje, obsahuje města ve Státech, kde se al-
chymisté poohlíželi po tom, kde by mohli vybudovat 
nápravná a operační centra. Seznam je několik let sta-
rý. Moje zdroje potvrzují, že v  jednom městě ze sezna-
mu alchymisté skutečně vybudovali nápravné centrum, 
ale nevíme s  jistotou, které město vybrali, ani umístění 
v něm. Existuje způsob, jak to zjistit? Jistě. Znám lidi, co 
to můžou začít obhlížet. Jenže to musíme dělat místo po 
místě a každé nám nějakou dobu zabere.“

Veškerá naděje a nadšení z  Marcusovy návštěvy se 
náhle rozplynuly. „Nech mě hádat. ,Nějaká doba‘ je pár 
dní?“

ušklíbl se. „To bude různé případ od případu a bude 
záležet na tom, jak těžké bude každé město prohledat. 
Odškrtnout jedno ze seznamu může zabrat pár dní. Ale 
možná taky pár týdnů.“

Myslel jsem, že po zkoušce a po tom, co se stalo s Jill, 
už se nemůžu cítit hůř, ale zjevně jsem se pletl. Poraže-
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necky jsem klesl na gauč. „Pár týdnů krát třicet. To může 
trvat víc než rok.“

„Pokud nebudeme mít štěstí a nebude v  jednom 
z prvních měst, které prohledáme.“ Ale bylo mi jasné, že 
ani on to nepovažuje za pravděpodobné.

„To, jak se všechno až doteď vyvíjelo, bych rozhodně 
neoznačil za štěstí,“ poznamenal jsem. „Nechápu, proč 
by se to teď mělo změnit.“

„Je to lepší než nic,“ prohlásil Trey. „Je to první oprav-
dové vodítko, jaké máme.“

„Musím najít jejího tátu,“ zamumlal jsem. „Musím ho 
najít a za pomoci nátlaku z něj vymáčknout, kde je sakra 
Sydney.“ Veškeré pokusy najít Jareda Sage byly taky ne-
úspěšné. Podařilo se mi jen mu zavolat, ale ihned zavěsil. 
Po telefonu nátlak moc dobře nefunguje.

„I kdyby se ti to podařilo, nejspíš by to nevěděl,“ řekl 
Marcus. „Mají tajnosti i jeden před druhým, aby se chrá-
nili před vynuceným doznáním.“

„A je to tu.“ Zvedl jsem se a zamířil do kuchyně pro 
drink. „Trčíme na místě, stejně jako předtím. Za rok mi 
povíš, že tvůj seznam byl jen slepá ulička.“

„Adriane ,“ povzdechl si Marcus a vypadal tak pora-
ženě, jak jsem ho ještě nikdy neviděl. Obvykle působil 
jako kluk z reklamy na sebevědomí.

Trey zareagoval pragmatičtěji. „už žádný pití. Dnes-
ka jsi toho vypil až až, kámo.“

„Za to mě budou soudit,“ vyštěkl jsem. Nenalil jsem 
si pa náka, ale popadl jsem první dvě láhve s likéry, kte-
ré mi přišly pod ruku. Odkráčel jsem do svého pokoje  
a práskl za sebou dveřmi, ale nikdo se mě nepokusil za-
stavit.

Než jsem rozjel svou one-man party, znovu jsem se 
pokusil dostat k Sydney. Nebylo to snadné, protože jsem 
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v sobě pořád měl trochu vodky z odpoledne, ale přesto 
jsem váhavě éter uchopil. Jako obvykle nic, ale chtěl jsem 
to zkusit už kvůli tomu, že Marcus byl s jistotou přesvěd-
čený, že je ve Státech. Na Východním pobřeží byl zrovna 
podvečer, a tak jsem chtěl zjistit, jestli už třeba Sydney 
nemá půlnoc. Evidentně ne.

Zanedlouho jsem se ve společnosti láhví zoufale po-
koušel zapomenout na všechno. Na školu. Na Jill. Na 
Sydney. Nenapadlo by mě, že je vůbec možné cítit se 
takhle mizerně, mít emoce tak hluboké a černé, že z nich 
nedokáže vyvstat jediný konstruktivní pocit. Když to 
skončilo mezi mnou a Rose, myslel jsem, že žádná ztráta 
už nemůže být hroznější. Mýlil jsem se. Mezi námi nikdy 
nebylo nic významného. Když jsem ji ztratil, ztratil jsem 
vlastně jen možnost.

Ale se Sydney…, se Sydney jsem měl všechno –  
a všechno jsem ztratil. Lásku, porozumění, úctu. To, že 
se oba stáváme lepšími kvůli tomu druhému, a dokud 
budeme spolu, zvládneme všechno. Jenže už spolu ne-
jsme. Odervali nás od sebe a já netušil, co se stane teď.

Střed vydrží. Tuhle větu Sydney vytvořila z „Druhého 
příchodu“, což byla báseň od Williama butlera Yeatse. 
Ve svých nejčernějších chvílích jsem se obával, že původ-
ní slova básně jsou mnohem příhodnější: Věci se rozpada
jí, střed nemůže vydržet.

Propil jsem se až do zapomnění, ale docílil jsem jen 
toho, že jsem se probudil uprostřed noci s ukrutně bo-
lavou hlavou. bylo mi na zvracení, ale když jsem se do-
potácel do koupelny, ani to se mi nepodařilo. Jen jsem 
se cítil mizerně. Možná proto, že tam pořád ležel Syd-
neyin hřeben, který mi ji připomínal. Nebo možná pro-
to, že jsem vynechal večeři a nevzpomínal si, kdy jsem 
naposledy pil krev. Nebylo divu, že jsem v tak hrozném 



34

stavu. během let pití jsem si vybudoval ohromnou to-
leranci na alkohol, takže mi z něho skoro nikdy nebylo 
špatně. Tentokrát jsem to tedy musel opravdu přehnat. 
bylo by moudré začít se zavodňovat a pít litry vody, ale 
namísto toho jsem se rozhodl pokračovat v sebedestruk-
tivním chování. Vrátil jsem se do svého pokoje, dal si 
další drink, ale bylo mi ještě hůř.

Hlava i žaludek se mi uklidnily, až když začalo sví-
tat. Přiměl jsem se ke chvíli spánku v posteli. Po pár ho-
dinách mě ale vyrušilo zaklepání na dveře. Nejspíš bylo 
dost tiché, ale s přetrvávající bolestí hlavy mi to připada-
lo, jako by do dveří někdo vší silou bušil sbíječkou.

„běž pryč,“ vypravil jsem ze sebe a zakaleným zra-
kem pohlédl na dveře.

Trey strčil hlavu dovnitř. „Adriane, je tady někdo, 
s kým musíš mluvit.“

„už jsem slyšel, co má Marcus na srdci,“ opáčil jsem. 
„S ním už jsem skončil.“

Dveře se otevřely víc a někdo proklouzl dovnitř ko-
lem Treye. Přestože se se mnou při každém pohybu točil 
celý svět, posadil jsem se a zamžoural. Poklesla mi čelist 
a uvažoval jsem, jestli nemám halucinace. Nebylo by to 
poprvé. Obvykle jsem si jen představoval tetu Taťánu, 
ale tahle osoba byla stoprocentně živá a krásná. Ranní 
slunce jí osvětlovalo vystouplé lícní kosti a blond vlasy. 
Ale v žádném případě tady být nemohla.

„Mami?“ zasípal jsem.
„Adriane.“ Vplula do pokoje a usedla vedle mě na 

postel. Něžně se dotkla mojí tváře. Její ruka mě na rozpá-
lené kůži studila. „Adriane, je čas jít domů.“
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3. KAPITOLA

Sydney

ALCHYMISTůM JSEM JEJICH SVěTELNý ŠOK 
odpustila, protože jakmile jsem začala zase vidět, nabídli 
mi sprchu.

Stěna v mojí cele se odsunula a za ní mě pozdravila 
mladá žena, možná tak o pět let starší než já. byla obleče-
ná ve slušivém kostýmku ve stylu, jaký alchymisté milují, 
a černé vlasy měla stažené do pevného francouzského dr-
dolu. Její makeup neměl chybu a voněla po levanduli. Na 
tváři jí zářila zlatá lilie. Pořád ještě jsem neviděla tak jako 
dřív, ale jak jsem tak stála u ní, bolestně jsem si uvědomi-
la rozdíl mezi námi. Pořádně jsem se neumyla celé věky 
a můj oděv byl jen o trochu lepší než hadr na podlahu.

„Já jsem Sheridanová,“ oznámila mi chladně. uvažo-
vala jsem, jestli ona byla tím hlasem, který se mnou mlu-
vil. byla jsem přesvědčená, že pracovali na směny a pou-
žívali nějaký počítačový program, který hlas upravil tak, 
že zněl pořád stejně. „V současné době jsem tady ředitel-
ka. Následuj mě, prosím.“

Na vysokých podpatcích zamířila do chodby a já ji beze 
slova následovala. Zatím jsem si nevěřila natolik, abych 
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promluvila. Ačkoli jsem se v cele mohla trochu pohybo-
vat, bylo to omezené a moc jsem nechodila. Moje strnulé 
svaly náhle protestovaly proti té změně, takže jsem za ní 
postupovala jen pomalu, jeden bolestivý krok za druhým. 
Minuly jsme spoustu neoznačených dveří a já uvažovala, 
co se asi za nimi skrývá. Další temné cely a slabé hlásky? 
Žádné dveře nebyly označeny jako východ, což bylo jedi-
né, co mě zajímalo. Nebyla tam ani okna a naprosto nic 
nenaznačovalo, jak by se odtud dalo dostat.

Sheridanová došla k  výtahu hodnou chvíli přede 
mnou a trpělivě tam na mě čekala. Obě jsme nastoupi-
ly, vyjely nahoru a vystoupily v podobně pusté chodbě. 
Jedny dveře vedly někam, kde to vypadalo jako sprchy 
u tělocvičny. byla tam kachličkovaná podlaha a několik 
sprchových kójí. Sheridanová ukázala do jedné, kde bylo 
mýdlo a šampón.

„Až pustíš vodu, poteče jen pět minut,“ upozornila 
mě. „Tak ji používej moudře. Až budeš hotová, budeš 
tady mít připravené oblečení. Počkám na chodbě.“

Vyšla ze sprch, jako by mi naoko chtěla dopřát sou-
kromí, ale stejně mi bylo jasné, že jsem sledována. O iluzi 
důstojnosti jsem přišla už ve chvíli, kdy jsem se tady ocit-
la. Začala jsem ze sebe svlékat ty hadry, když vtom jsem 
si všimla zrcadla na stěně. A co bylo důležitější – kdo na 
mě ze zrcadla kouká.

uvědomovala jsem si, že jsem v hrozném stavu, ale 
pohlédnout pravdě do očí byl docela jiný zážitek. Prv-
ní věc, která mě šokovala, bylo, jak moc jsem zhubla. To 
byla ironie, vzhledem k tomu, že jsem celý život byla pří-
mo posedlá tím, abych si udržela štíhlou postavu. Svého 
cíle jsem rozhodně dosáhla a mnohem víc. Nebyla jsem 
štíhlá, ale podvyživená. Košile mi visela na vychrtlém 
těle a obličej jsem měla propadlý. Prázdný pohled očí 
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zvýrazňovaly černé kruhy pod nimi v kontrastu s bledou 
pletí, která tak dlouho neviděla slunce. Vypadala jsem, 
jako bych se zotavovala ze smrtelné choroby.

Vlasy jsem měla taky špatné. Ačkoli jsem se domní-
vala, že si je ve tmě cely docela normálně myju, na světle 
to vypadalo jako vtip. Měla jsem je mastné a rozcuchané. 
bezpochyby jsem byla pořád blondýna, ale barva byla 
matná, protože jen studenou vodou jsem z nich nedoká-
zala smýt špínu a pot. Adrian mi vždycky říkal, že mám 
vlasy jako ze zlata, a někdy si ze mě utahoval, že mám 
svatozář. Co by asi řekl teď?

Adrian mě nemiluje kvůli mým vlasům, pomyslela jsem 
si a zadívala se do očí svému odrazu v zrcadle. Aspoň ty 
zůstaly hnědé. Pořád stejné. Tohle je jen zevnějšek. Moje 
duše, moje aura, moje povaha… nic z toho se nezměnilo.

Odhodlaně jsem se odvrátila od zrcadla, ale vtom jsem 
si všimla něčeho jiného. Vlasy jsem měla delší, než jsem 
si pamatovala. Dobře o tři centimetry. Sice jsem si uvědo-
movala, že bych si potřebovala oholit nohy, ale co se v cele 
dělo s mými vlasy, jsem netušila. Teď jsem se snažila vy-
bavit si, jak rychle vlasy rostou. Asi centimetr za měsíc? 
To znamená, že jsem tu strávila dva nebo tři měsíce, po-
kud budu brát v úvahu ubohou dietní stravu. Měla jsem 
z toho větší šok než ze svého zevnějšku.

Tři měsíce! Ukradli mi tři měsíce života, kdy do mě ve tmě 
cpali drogy.

Co se mezitím stalo s Adrianem? S Jill? S Eddiem? Za 
tři měsíce se jim mohl úplně změnit život. Jsou v bezpečí 
a daří se jim dobře? Jsou pořád v Palm Springs? Zmocni-
la se mě panika, kterou jsem se snažila mírnit. Ano, uply-
nula dlouhá doba, ale nemůžu dovolit, aby mě to ovliv-
nilo. už tak se mnou alchymisté hrají své psychologické 
hry, tak jim v tom přece nebudu ještě pomáhat.
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Ale stejně… tři měsíce.
Svlékla jsem si hadr, který měl představovat košili, 

vešla do sprchy a zatáhla za sebou závěs. Když jsem pus-
tila vodu a tekla teplá, měla jsem co dělat, abych si v čiré 
extázi nelehla na zem. Poslední tři měsíce mi byla tak 
strašná zima a teď jsem najednou měla teplo, které jsem 
tolik chtěla. Tedy ne takové teplo, po jakém bych toužila. 
Nastavila jsem teplotu na maximum a litovala, že tu není 
vana, do které bych se mohla ponořit. Ale i sprcha byla 
úchvatná. Se zavřenýma očima jsem si povzdechla a po-
prvé po dlouhé době byla spokojená.

Pak jsem si vzpomněla na varování Sheridanové, ote-
vřela jsem oči a vzala si šampón. Vetřela jsem si ho do 
vlasů a opláchla. Tu proceduru jsem zopakovala třikrát 
a doufala, že to postačí, abych se zbavila nejhorší špíny. 
Chtělo by to ještě několikrát se osprchovat, abych byla 
doopravdy čistá. Potom jsem si celé tělo vydrhla mý-
dlem, dokud jsem neměla kůži růžovou a páchnoucí po 
dezinfekci. A pak už jsem si jen užívala slastného pocitu 
pod tekoucí teplou vodou, dokud se nevypnula.

Když jsem vyšla ze sprchy, na lavici jsem našla pečli-
vě poskládané oblečení. Volné kalhoty a tričko, jaké nosí 
pracovníci nemocnic – nebo spíš vězni. Vše bylo okro-
vé barvy, neboť alchymisté zachovávají svůj vkus. Dali 
mi dokonce i ponožky a hnědé pantofle. Ani mě nepře-
kvapilo, že to byla přesně moje velikost. Dárkový set 
doplňoval ještě hřeben, který mi poskytl alespoň zdání 
upravenosti. Můj odraz v zrcadle pořád ještě nevypadal 
dobře, ale aspoň už to bylo o trochu lepší.

„Cítíš se lépe?“ zeptala se mě Sheridanová s  úsmě-
vem, který ovšem nedosáhl k jejím očím. Vedle jejího 
upraveného zevnějšku jsem vypadala uboze, ačkoli jsem 
se snažila, jak jen jsem mohla. Ale utěšovala jsem se tím, 
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že mám pořád ještě sebeúctu a že dokážu samostatně 
myslet.

„Ano,“ odpověděla jsem. „Děkuju.“
„Tohle budeš taky potřebovat,“ řekla a podala mi 

plastovou kartičku, na které bylo moje jméno, čárový 
kód a fotka z  časů, kdy jsem vypadala mnohem lépe. 
Kartička se dala přicvaknout k límečku.

Vedla mě zpátky k výtahu. „Jsme moc rádi, že sis zvo-
lila cestu spásy. Opravdu. Těším se, až ti budu pomáhat 
na cestě ke světlu.“

Výtah nás zavezl do dalšího patra. Vešly jsme do míst-
nosti s tetovacím stolem. Veškerá útěcha z horké sprchy 
a opravdového oblečení se rázem rozplynula. Chtějí mě 
přetetovat? Samozřejmě. Proč spoléhat jen na fyzické  
a psychické mučení, když můžou člověka ovládat pomo-
cí magie?

„Chceme ti jenom trošku poopravit tetování,“ objas-
nila Sheridanová. „už je to dlouho, co ti to dělali.“

Nebyl to ještě ani rok, ale bylo mi jasné, že ona i ostat-
ní to opravdu chtějí. Alchymistické tetování obsahuje in-
koust s vampýří krví, která je nabitá nátlakem, aby posí-
lila oddanost. Moje tetování zjevně nefungovalo. Magie 
nebo ne, nátlak je v podstatě jen silný příkaz, který se 
s dostatečným odhodláním dá překonat. Na mě pravdě-
podobně zdvojnásobí obvyklou dávku, abych byla po-
slušnější a přijala jejich řeči.

Jenže alchymisté nevěděli, že jsem podnikla jisté kro-
ky, abych se právě před tím chránila. Než mě unesli, vy-
robila jsem svůj vlastní inkoust – nabitý lidskou magií, 
která alchymisty obzvlášť děsí. Podle informací, které 
jsem shromáždila, tahle magie neguje jakýkoli nátlak ob-
sažený v inkoustu s vampýří krví. bohužel jsem ale do-
sud neměla možnost tenhle inkoust sama použít, takže 
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jsem neměla ochranu navíc. Jediné, co jsem měla, bylo 
tvrzení jedné mojí známé čarodějnice, která byla pře-
svědčená, že mě chrání moje práce s magií. Podle ní mi 
lidská magie pronikla do krve a působí proti vampýří 
krvi v alchymistickém tetování. Samozřejmě jsem nemě-
la šanci provozovat kouzla o samotě v cele, takže jsem 
mohla jen doufat, že to, co jsem dělala v minulosti, na 
mně zanechalo trvalé stopy.

„Staň se znovu jednou z nás,“ prohlásila Sheridano-
vá v okamžiku, kdy se tatérova jehla dotkla mojí tváře. 
„Přiznej své hříchy a hledej vykoupení. Přidej se k nám 
v bitvě, v níž osvobozujeme lidi od poskvrny vampýrů  
a dhampýrů. Jsou to temné stvůry a nemají místo v při-
rozeném běhu světa.“

Napjala jsem se a nemělo to nic společného s  jehlou 
pronikající mi pod kůži. Co když není pravda, co mi 
ta čarodějnice řekla? Co když mě magie neochrání? Co 
když už mi inkoust proniká do těla a zákeřnou mocí mi 
mění myšlenky? To byla jedna z mých největších obav –  
že mi změní mysl. Najednou se mi těžko dýchalo a zmoc-
nila se mě hrůza. Tatér přestal a zeptal se mě, jestli mě 
to moc nebolí. Polkla jsem, zavrtěla hlavou a nechala ho 
pokračovat. Svou paniku jsem se snažila skrývat.

Když tatér skončil, nemyslela jsem, že se cítím jinak. 
Pořád jsem milovala Adriana a svoje morojské a dham-
pýrské kamarády. Stačí to? Nebo inkoustu nějakou dobu 
potrvá, než začne účinkovat? A pokud mě neochrání 
moje magie, bude stačit síla vůle, aby mě zachránila? 
Předchozí přetetování jsem evidentně překonala. Doká-
žu to znovu?

Když mě tatér propustil, Sheridanová mě odvedla 
pryč a bavila se se mnou, jako bych za sebou měla pro-
ceduru v lázních a ne pokus o ovládnutí mysli. „Já se po 
tom vždycky cítím tak osvěžená. Ty ne?“
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Připadalo mi neuvěřitelné, že se chová tak nenuce-
ně, jako bychom byly kamarádky, které si spolu vyrazily 
na procházku. A přitom mě nechali celé měsíce polona-
hou hladovět v temné cele. Čekala snad, že budu natolik 
vděčná za sprchu a teplé oblečení, že na všechno ostatní 
zapomenu? Po chvilce jsem si uvědomila, že to skutečně 
předpokládá. Zřejmě existovalo mnoho lidí, kteří vyšli 
z temných cel a byli ochotni udělat cokoli, aby se mohli 
vrátit k obyčejnému pohodlí.

Když jsme vyjely do dalšího patra, všimla jsem si, že 
mám hlavu čistší a smysly ostřejší. Nejspíš to mělo dů-
vod. Když se mnou byla Sheridanová, už mi nepouštěli 
ten plyn, takže jsem poprvé po dlouhé době dýchala čis-
tý vzduch. Až dosud jsem si neuvědomila, jak ohromný 
je to rozdíl. Teď už mě Adrian bude moct navštívit ve 
snu, ale to bude muset ještě počkat. Aspoň můžu zase 
provozovat magii, když už nemám otrávené tělo. Snad 
se zbavím i účinku tetování. Ale najít nestřeženou chvil-
ku bude těžké.

V chodbě, kterou jsme kráčely, byly několikery otevře-
né dveře vedoucí do navlas stejných místností, v nichž 
stály úzké postele. Zapamatovávala jsem si všechno, ko-
lem čeho jsme prošly, každé poschodí a každou místnost. 
Pořád jsem hledala cestu ven, i když ta patrně neexisto-
vala. Sheridanová mě zavedla do pokoje s číslem osm.

„Osmičku jsem vždycky považovala za šťastné číslo,“ 
řekla mi. Kývla směrem k jedné ze dvou postelí v pokoji. 
„Ta je tvoje.“

Na okamžik mě pomyšlení na postel ohromilo nato-
lik, že jsem si neuvědomila, co tohle celé znamená. Ne že 
by postel vypadala bůhvíjak pohodlně, ale stejně. S pod-
lahou cely se to nedalo srovnávat, i když matrace byla 
tvrdá a deka vyrobená z podobně tenkého materiálu jako 
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moje předchozí košile. V téhle posteli se bezpochyby vy-
spím. budu spát a snít o Adrianovi…

„budu mít spolubydlící?“ zeptala jsem se, když jsem 
zaznamenala i druhou postel. Těžko říct, jestli tam už ně-
kdo bydlí, protože jsem neviděla žádné osobní věci.

„Ano. Jmenuje se Emma. Můžeš se toho od ní spous-
tu naučit. Na její pokroky jsme velice hrdí.“ Sheridano-
vá vyšla z pokoje. „Pojď. Můžeš se s ní seznámit hned.  
A s ostatními taky.“

Chodba odbočující z hlavní chodby nás zavedla k míst-
nostem, které vypadaly jako prázdné učebny. Když jsme 
došly na konec, ucítila jsem něco, co už jsem dlouho necí-
tila – vůni jídla. Opravdového jídla. Sheridanová mě ved-
la do jídelny. Žaludek se mi bolestně sevřel hlady. Zvykla 
jsem si na ubohou vězeňskou stravu natolik, že už jsem 
svůj stav považovala za normální. Až teď jsem si uvědo-
mila, jak moc toužím po stravě, která nesestává jen z vlaž-
ných cereálií.

Jídelna byla mnohem menší než ta amberwoodská. 
Stálo tam jen pět stolů, z nichž u tří seděli lidé v mun-
dúrech stejných jako ten můj. Tohle zřejmě budou moji 
spoluvězni. Všichni měli na tvářích vytetované zlaté li-
lie. bylo jich dvanáct, takže i se mnou to dělalo šťastnou 
třináctku. Co by na to asi řekla Sheridanová? Vězni byli 
různého věku, pohlaví i ras, ale vsadila bych se, že jsou 
to všechno Američané. V některých věznicích je součás-
tí procesu, že z vás udělají outsidera. Ale tady nás chtěli 
navrátit do svých řad, a tak dali dohromady jedince se 
stejnou kulturou a jazykem. Sledovala jsem je a uvažova-
la, jaké jsou asi jejich příběhy a jestli bych v někom z nich 
mohla najít spojence.

„To je baxter,“ řekla Sheridanová a kývla směrem 
k  muži v  bílém, se strnulým výrazem. Stál u okénka, 
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kde se vydávalo jídlo. „Jeho jídlo je vynikající. určitě ti 
bude chutnat. A tohle je Addison. Dohlíží na oběd a lek-
ce umění.“

Nebýt toho představení, nepoznala bych, že Addison 
je žena. bylo jí kolem padesáti a měla na sobě naškrobe-
ný kostýmek, ale ne tak stylový jako Sheridanová. Stála 
u zdi a všechno sledovala ostřížím zrakem. Vlasy měla 
oholené a tvrdě řezaný obličej ještě zvýrazňovalo to, že 
žvýkala žvýkačku. Jedinou její ozdobou byla zlatá lilie. 
Rozhodně bych nečekala, že taková osoba bude vyučo-
vat umění. To mě přivedlo k dalšímu zjištění.

„budu mít lekce umění?“
„Ano, samozřejmě,“ odpověděla Sheridanová. „Krea-

tivita má terapeutické účinky při uzdravování duše.“
Než jsme vešly do jídelny, všichni si tiše povídali, 

ale jakmile jsme vstoupily, všechny hlasy rázem utich-
ly. upřely se na mě oči všech vězňů i dozorců. A nikdo 
z nich nevypadal přátelsky.

Sheridanová si odkašlala, jako bychom i bez toho ne-
byly středem pozornosti. „Máme tady nového hosta, kte-
rého bych vám ráda představila. Tohle je Sydney. Syd-
ney právě přišla z rozjímání a už se nemůže dočkat, až 
se k vám přidá na vaší cestě k očištění.“

Chvilku mi trvalo, než mi došlo, že „rozjímání“ muse-
lo být moje uvěznění ve tmě na samotce.

„Vím, že pro vás bude těžké ji přijmout,“ pokračovala 
sladce Sheridanová. „A já vám to nezazlívám. Nejenže 
je pořád velice obklopena temnotou, ale byla poskvrně-
na tím nejbezbožnějším způsobem – měla intimní vztah 
s vampýry. Pochopím, když se s ní nebudete chtít bavit, 
abyste se neposkvrnili, ale doufám, že ji aspoň zahrnete 
do svých modliteb.“

Obrátila se na mě s nepřirozeným úsměvem. „uvidí-
me se později na komunitě.“
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Od chvíle, kdy jsem se dostala z cely, jsem byla ner-
vózní, ale když se teď obrátila k odchodu, zmocnil se mě 
strach a panika. „Počkejte. Co mám dělat?“

„Jíst, samozřejmě.“ Prohlédla si mě od hlavy k patě. 
„Pokud se ovšem nebojíš o udržení váhy. To je na tobě.“

Nechala mě ve ztichlé jídelně, kde na mě zíralo ně-
kolik párů očí. Nikdy jsem se necítila příliš sebevědomě, 
ale teď to bylo o to horší, že tihle cizí lidé znali moje ta-
jemství. Rychle jsem se snažila vymyslet, co dělat. Coko-
li, co mě dostane od těch upřených pohledů a o krok mě 
přiblíží k útěku a k Adrianovi. Jíst, řekla Sheridanová. 
Ale jak to tady chodí? Tady to není jako v Amberwoodu, 
kde z ředitelny pověří starší studenty, aby pomáhali těm 
novým. Sheridanová je vlastně odradila od toho, aby mi 
pomáhali. Vynikající technika, pomyslela jsem si. Chtějí, 
abych se zoufale snažila získat uznání ostatních a dost 
možná viděla v Sheridanové cosi jako svou jedinou „ka-
marádku“.

Úvahy nad psychologií alchymistů mě uklidňovaly. 
Logika a řešení hádanek je něco, co dobře zvládám. Tak 
teda jo. Jestli chtějí, abych se starala sama o sebe, mají to 
mít. Odvrátila jsem se od ostatních vězňů a odhodlaně 
došla k okénku, kde stál strnule se tvářící baxter. S oče-
káváním jsem si stoupla přímo před něj a doufala, že to 
bude stačit. Nestačilo.

„Ehm, promiňte,“ řekla jsem tiše. „Mohla bych do-
stat…“ Cože to Sheridanová říkala, že mají za jídlo? bě-
hem času stráveného na samotce jsem ztratila pojem  
o čase. „… nějaký oběd?“

Něco zavrčel v odpověď, otočil se a dělal něco, na co 
jsem neviděla. Když se zase obrátil ke mně, podával mi 
skromně naplněný tác.

„Děkuju,“ řekla jsem a vzala si ho. Přitom jsem se ne-
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chtěně otřela rukou o tu jeho v rukavici. Překvapeně vy-
křikl a zatvářil se znechuceně. Opatrně si sundal rukavi-
ci, které jsem se dotkla, zahodil ji a vzal si novou.

Vytřeštila jsem překvapeně oči, ale radši jsem si hned 
vzala tác a odešla. Ani jsem se nepokoušela přisednout si 
k ostatním a rovnou jsem se usadila u jednoho z prázd-
ných stolů. Spousta vězňů na mě dál zírala, ale někteří 
se vrátili k  jídlu a šeptání. Snažila jsem se nemyslet na 
to, jestli se baví o mně. Soustředila jsem se jen na jídlo. 
Dostala jsem malou porci špaget s  červenou omáčkou, 
která vypadala, jako by ji někdo vyhrabal z koše, banán 
a sklenici plnotučného mléka. Před příchodem sem bych 
se ničeho z toho ani nedotkla. Všechny bych poučovala  
o obsahu tuku v mléce a o tom, že banány patří k dru-
hům ovoce s nejvyšším obsahem cukru. Zpochybňova-
la bych kvalitu jídla a poukázala bych na konzervanty 
v červené omáčce.

Ale veškeré moje dřívější výhrady vzaly zasvé. bylo 
to jídlo. Opravdové jídlo, ne patlavé cereálie bez chuti. 
Nejdřív jsem snědla banán a skoro jsem u toho ani ne-
dýchala. Musela jsem se mírnit, abych nevypila všechno 
mléko na ex. Cosi mi napovídalo, že baxter by mi ne-
přidal. Se špagetami jsem si počínala opatrněji, už jen 
proto, že jsem předpokládala, že můj žaludek by mohl 
zareagovat na náhlou změnu stravy. Žaludek se mnou 
ale nesouhlasil a chtěl, abych všechno spořádala a ještě 
vylízala talíř. Po tom, co jsem posledních několik měsíců 
jedla, mi špagety připadaly jako z gurmánské restaurace 
v Itálii. Od toho, abych všechno snědla, mě naštěstí ušet-
řilo zvonění, které se ozvalo po pěti minutách. Všichni 
vězni se jako jeden zvedli a odnesli své tácy k velkému 
koši, kde hlídkovala Addison. Vysypali z  táců zbytky 
jídla do koše a pak je pečlivě poskládali na nedaleký vo-
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zík. Honem jsem udělala totéž a vydala se za ostatními 
ven z jídelny.

Po baxterově reakci, když jsem se ho omylem dotkla, 
jsem si už dávala pozor, abych ostatní ušetřila problé-
mů, a tak jsem si od nich zachovávala bezpečný odstup. 
V  úzké chodbě se mi všichni zoufale snažili vyhnout  
a prováděli u toho takové manévry, že by mě to za jiných 
okolností rozesmálo. Ti, kteří byli ode mě dál, se vyhýba-
li očnímu kontaktu a předstírali, že neexistuju. Ti, kteří 
byli tak blízko, že se očnímu kontaktu vyhnout nemohli, 
mě probodávali ledovými pohledy. Šokovalo mě, když 
jsem zaslechla, jak někdo zašeptal: „Děvka.“

Připravila jsem se na spoustu věcí a čekala, že mě 
budou nazývat různými jmény, ale tohle mě vykolejilo. 
Překvapilo mě, jak moc to bolí.

Následovala jsem hlouček do třídy a čekala, dokud 
všichni neusedli do lavic, abych si nevybrala nějakou 
špatnou. Když jsem si konečně našla prázdné místo, dva 
lidé nejblíž u mě si odsunuli svoje lavice co nejdál. byli 
zhruba dvakrát tak staří jako já, takže to celé situaci do-
dávalo zvrácený, a přitom komický nádech. Když učitel 
v obleku uslyšel pohyb lavic, ostře vzhlédl.

„Elso, Stuarte, tady nemají vaše lavice být.“
Ti dva si utrápeně posunuli lavice zase zpátky do 

řad, jelikož pořádkumilovnost alchymistů je silnější než 
jejich strach ze zla. Z  pohledů, které na mě vrhali, mi 
bylo jasné, že tímhle jsem rozšířila svůj seznam hříchů. 
učitel se jmenoval Harrison a opět jsem netušila, je-li to 
jméno nebo příjmení. byl to postarší alchymista s  říd-
noucími bílými vlasy, který mluvil nosem. Zanedlouho 
jsem zjistila, že nás má učit současné záležitosti. Na oka-
mžik mě to nadchlo, protože jsem myslela, že nám bude 
vykládat něco o světě venku. Jenže vzápětí mi došlo, že 
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tohle bude velmi specializovaný pohled na současné zá-
ležitosti.

„Na co se teď díváme?“ zeptal se, když se před námi 
na velkém monitoru objevila fotka dvou dívek s rozerva-
nými hrdly. Zvedlo se několik rukou a učitel vyvolal stu-
dentku, která se přihlásila mezi prvními. „Emmo?“

„Na útok Strigojů, pane.“
To mi bylo taky jasné. Moje spolubydlící Emma mě 

zaujala. Věkově jsme si byly blízké a v lavici seděla tak 
nepřirozeně rovně, že určitě za pár let bude mít problém 
se zády.

„Dvě dívky zavražděné před klubem v Petrohradě,“ 
upřesnil Harrison. „Ještě jim nebylo ani dvacet.“ Fotka 
se změnila na další příšernou scénu. Tentokrát se před 
námi objevil postarší muž, kterému někdo zjevně vypil 
krev. „budapešť.“ Pak další. „Caracas.“ A další. „Nové 
Skotsko.“ Vypnul projektor a začal přecházet sem a tam. 
„Rád bych vám řekl, že tyto fotografie byly pořízeny mi-
nulý rok. Nebo minulý měsíc. Ale to by nebyla pravda. 
Odváží si někdo tipnout, kdy byly pořízeny?“

Emma se opět přihlásila. „Minulý týden, pane?“
„Správně, Emmo. Studie prokazují, že za poslední rok 

nedošlo k poklesu útoku Strigojů. Některé důkazy do-
konce naznačují, že naopak vzrůstají. Proč myslíte, že je 
tomu tak?“

„Protože strážci je nepronásledují tak, jak by měli?“ 
Opět odpověděla Emma. Panebože, pomyslela jsem si. 
Moje spolubydlící je vychovatelka Sydney Sageové.

„To je jistě jedna teorie,“ souhlasil Harrison. „Stráž-
ce mnohem víc zajímá pasivní ochrana Morojů, než aby 
aktivně hledali Strigoje pro dobro nás všech. Když padl 
návrh, aby se počty strážců zvýšily tím, že by do jejich 
řad vstupovali mladší členové, Morojové sobecky odmít-
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li. Zjevně jim stačí, když jsou v bezpečí oni, a nemají zá-
jem pomáhat nám ostatním.“

Skousla jsem si jazyk. Věděla jsem, že to není pravda. 
Morojové mají nedostatek strážců, protože je málo dham-
pýrů. Dhampýři nemůžou mít děti s  jinými dhampýry. 
Zrodili se v  časech, kdy se lidé svobodně mísili s Mo-
roji, a nyní jejich rasa přežívá tak, že se Morojové mísí 
s dhampýry, z čehož vždy vzejdou dhampýrské děti. Je 
to genetická záhada dokonce i pro alchymisty. Od svých 
kamarádů vím, že věk strážců je teď žhavým tématem,  
o které se velmi zajímá i morojská královna Vasilisa. bo-
jovala za to, aby se dhampýři stávali plnohodnotnými 
strážci až v osmnácti. Nedělala to ze sobectví, ale proto, 
že byla přesvědčená, že dhampýři si zaslouží normální 
dospívání, než začnou riskovat své životy.

Nicméně jsem si uvědomovala, že tohle není vhodné 
místo, kde bych se mohla podělit o své informace. I kdy-
by se dozvěděli pravdu, stejně by ji nikdo nechtěl slyšet 
a já nemohla riskovat, že si pustím pusu na špacír. Mu-
sím se chovat, jako bych patřila mezi ně a byla na cestě 
ke spáse, abych si zachovala tolik privilegií, kolik jich jen 
můžu získat. Nezáleží na tom, jak bolestné je poslouchat 
Harrisonovy tirády.

„Dalším faktorem může být to, že sami Morojové při-
spívají k nárůstu populace Strigojů. Když se jich zeptáte, 
většina Morojů vám odpoví, že nechce mít se Strigoji nic 
společného. Ale můžeme tomu věřit, když se tak snad-
no přeměňují v  tato ohavná monstra? Pro Moroje je to 
prakticky určité stadium vývoje. Žijí ,normální‘ životy, 
mají děti a práci, ale když je pak začne dohánět jejich 
věk…, je pro ně příhodné pít o něco déle z  jejich ,dob-
rovolných‘ obětí. Potom prohlásí, že to byla ,nehoda‘…  
a je to tu!“ bylo ubíjející sledovat množství Harrisono-
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vých uvozovek, které naznačoval prsty ve vzduchu. „Sta-
nou se z nich nesmrtelní a nedotknutelní Strigojové. Jak 
by také ne? Morojové nemají příliš silnou vůli, ne jako 
lidé. A samozřejmě nemají ani silného ducha. Jak mohou 
taková stvoření odolat pokušení věčného života?“ Harri-
son v předstíraném smutku zavrtěl hlavou. „Obávám se, 
že právě proto populace Strigojů neklesá. Naši takzvaní 
spojenci nám zrovna moc nepomáhají.“

„Kde máte důkaz?“
Hlas opozice překvapil všechny ve třídě – zejména 

když si uvědomili, že vyšel ode mě. Nejradši bych si jed-
nu vrazila a vzala svoje slova zpátky. Z vězení jsem ne-
byla venku ještě ani dvě hodiny! Jenže už bylo pozdě  
a ta slova ze mě vyletěla. Můj soukromý zájem o Moroje 
stranou, ale nepřenesu přes srdce, když někdo vydává 
svoje spekulace a dojmy za fakta. Alchymisté by to měli 
vědět, když mě léta cvičili v umění logiky.

Znovu se na mě upřely všechny oči a Harrison došel 
před moji lavici. „Ty jsi Sydney, viď? Je okouzlující, že 
tě mám ve třídě tak brzy poté, co jsi vyšla z rozjímání.  
Ještě víc okouzlující je, že tě slyším mluvit, sotva ses k nám 
přidala. Většina nově příchozích si dává na čas. A nyní… 
byla bys tak laskavá a zopakovala nám, cos právě řekla?“

Polkla jsem a nenáviděla se za to, že jsem vůbec pro-
mluvila, jenže už bylo pozdě to změnit. „Ptala jsem se, 
kde máte důkaz, pane. Vaše postřehy jsou přesvědčivé 
a dokonce se zdají rozumné, ale pokud nemáme důkaz, 
kterým bychom je mohli podpořit, pak sami nejsme nic 
jiného než stvůry šířící lži a propagandu.“

Všichni spoluvězni kolektivně zalapali po dechu  
a Har rison přimhouřil oči. „Chápu. A ty snad máš nějaké 
vysvětlení, které by se dalo považovat za ,důkaz‘?“ Další 
uvozovky.
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Proč jsem jen nezůstala zticha?
„Víte, pane,“ začala jsem pomalu. „I kdyby bylo tolik 

dhampýrských strážců, kolik je Strigojů, nemohli by se 
jim rovnat. Strigojové jsou skoro vždy silnější a rychlejší. 
I když někteří strážci zabíjejí samostatně, Strigoje musejí 
pronásledovat ve skupinách. Když se podíváte na aktu-
ální populaci dhampýrů, uvidíte, že jich rozhodně není 
tolik jako Strigojů. Dhampýrů je málo. Nedokážou se re-
produkovat tak snadno jako Morojové a lidé – a už vů-
bec ne jako Strigojové, když už jste to zmínil.“

„Jak jsem tak pochopil,“ prohlásil Harrison, „ty jsi od-
bornice na reprodukování s Moroji. Dost možná máš zá-
jem osobně se podílet na zvýšení populace dhampýrů, 
že ano?“

Ve třídě se ozvalo hihňání a já jsem mimoděk zčerve-
nala. „To jsem ani v nejmenším neměla v úmyslu, pane. 
Jenom tvrdím, že pokud budeme kriticky analyzovat dů-
vody, proč –“

„Sydney,“ přerušil mě. „Obávám se, že nebudeme 
ana lyzovat nic, protože je zřejmé, že nejsi připravená 
studovat s ostatními.“

Srdce se mi zastavilo. Ne, ne, ne, ne. Nemůžou mě po-
slat zase zpátky do tmy, sotva jsem se odtamtud dostala.

„Pane…“
„Myslím, že po menší očistě budeš schopná pokračo-

vat s ostatními.“
Netušila jsem, co to znamená. Vtom vpadli do třídy 

dva rozložití chlapi, kteří zřejmě byli připraveni kdykoli 
zasáhnout. Pokusila jsem se o další protest, ale ti dva mě 
odtáhli z místnosti dřív, než jsem stačila škemrat u uči-
tele. A tak jsem se dohadovala aspoň s těmi hromotluky. 
Chrlila jsem na ně, že to musí být nějaké nedorozumění  
a že kdyby mi dali druhou šanci, všechno by výborně 
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fungovalo. Dál s kamennými výrazy mlčeli. Žaludek mi 
poklesl při představě, že mě zase zavřou. Nadbíhala 
jsem alchymistům a jejich psychologickým hrám, abych 
si polepšila, ale už jsem si neuvědomila, jak moc jsem na 
nich závislá. Pomyšlení na to, že mi znovu seberou dů-
stojnost a základní životní potřeby, bylo pro mě příliš.

Tentokrát mě ale odvedli jen o jedno patro níž, ne 
až dolů k celám. Ocitla jsem se v dobře osvětlené míst-
nosti s velkým monitorem a křeslem vybaveným pouty. 
Opodál stála Sheridanová a tvářila se klidně jako vždy…  
a mávala v ruce stříkačkou.

Nešlo o tetování, byla to hrozivě vypadající stříkačka 
s velikou jehlou. „Sydney,“ prohlásila sladce, když mě 
muži připoutali ke křeslu. „Jaká ostuda, že tě znovu vi-
dím po tak krátké době.“
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4. KAPITOLA

AdriAn

ChTěL JSEM MáMě POLOŽIT TOLIK OTáZEK, 
že jsem nevěděl, kde začít. Tou nejdůležitější nejspíš 
bylo, co tady vůbec dělá. Podle posledních zpráv, které 
jsem o ní měl, by si měla v morojském vězení odpykávat 
trest za křivé svědectví a napomáhání k vraždě.

„Můžeme si promluvit později, máme spoustu času,“ 
trvala na svém. „Teď ale musíme chytit letadlo. Lidský 
hochu, můžeš nám koupit nějaký kufr?“

„Jmenuje se Trey,“ řekl jsem. „A je to můj spoluby-
dlící, ne moje peněženka.“ Dopotácel jsem se ke skříni  
a vyndal z ní kufr, ve kterém jsem si přivezl věci do Palm 
Springs. Máma si ho ode mě vzala a začala mi balit věci, 
jako by mi bylo osm.

„Ty odjíždíš?“ zeptal se Trey ohromeně.
„Asi jo.“ Trochu jsem o tom popřemýšlel a najednou 

mi to připadalo jako skvělý nápad. Proč jsem pořád tady 
v poušti a mučím se? Sydney je pryč. Jill dělá ohromné 
pokroky a učí se, jak mě skrze pouto blokovat. To kvůli 
mému chování poslední dobou. Navíc za měsíc odtud 
taky odjede. „Ano,“ prohlásil jsem jistějším tónem. „ur-
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čitě odjíždím. Nájem je předplacený až do podzimu. Mů-
žeš tu zůstat.“

Musím se dostat z tohohle místa a pryč od vzpomínek 
na Sydney. byla všude, kam jsem se podíval. Nejen v tom-
hle bytě, ale i v  Amberwoodu a v  celém Palm Springs. 
Každé místo mi ji připomínalo. Nevzdal jsem hledání, ale 
hledat ji můžu i někde, kde mi to nebude působit taková 
muka. Tohle je možná nový začátek, který potřebuju.

Tohle… a že je moje máma zpátky! Hrozně mi chy-
běla. Samozřejmě jinak než Sydney a celou dobu jsme 
spolu nebyli v kontaktu. Máma nechtěla, abych ji navště-
voval ve snech, a otec jí odmítal doručovat moje dopisy. 
Dělal jsem si starosti, jak Daniella Ivaškovová přežije ve 
vězení, ale když jsem ji teď viděl, bylo zřejmé, že jí tam 
neubližovali. Vypadala elegantně jako vždycky, byla 
dobře oblečená a pečlivě nalíčená. Po pokoji se pohybo-
vala s typickou autoritou a sebedůvěrou, která ovšem se-
hrála roli v jejím uvěznění.

„Na,“ řekla a podala mi něco ze skříňky. „Tohle měj 
u sebe. Nebylo by dobré, kdyby ti to našli v zavazadle.“

Podíval jsem se do dlaně a spatřil jiskřící diamanty  
a rubíny zasazené v platině. byl to dárek od tety Taťány. 
Tyhle zdobené manžetové knoflíčky mi dala pro „zvlášt-
ní příležitosti“, jako bych měl milión důvodů nosit na 
rukávech věci za tisíce dolarů. Kdybych zůstal u dvo-
ra, možná bych je užil. Ale tady v Palm Springs pro mě 
představovaly pokušení a jednou jsem je dal do zasta-
várny, abych získal nějakou hotovost. Pevně jsem je se-
vřel v dlani, až se mi ostré hroty kamenů zaryly do kůže. 
Pak jsem si je strčil do kapsy.

Máma mi sbalila ani ne za deset minut. Když jsem jí 
řekl, že sbalila jen zlomek mého majetku, mávla rukou. 
„Není čas. u dvora ti koupíme nové věci.“
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Takže míříme ke dvoru. To mě ani nepřekvapova-
lo. Moje rodina vlastní všude možně po světě několik 
domů, ale jejím hlavním sídlem je morojský královský 
dvůr v horách Pocono v Pensylvánii. A upřímně, bylo mi 
úplně jedno, kam máme namířeno, hlavně že to bude 
pryč odtud.

V obýváku na nás čekal ostražitý strážce. Máma mi ho 
představila jako Dalea a řekla, že je zároveň i naším ři-
dičem. Neohrabaně jsem se rozloučil s Treyem, který byl 
stále ohromený z  toho náhlého vývoje událostí. Zeptal 
se mě, jestli nemá něco vyřídit Jill nebo ostatním, což mě 
zarazilo. Nakonec jsem zavrtěl hlavou.

„To není třeba.“
Jill pochopí, proč jsem musel odjet od svých vzpomí-

nek a selhání. Cokoli bych jí řekl slovy, by bledlo ve srov-
nání s tím, co pocítí skrze pouto. Ostatním buď může říct 
pravdu, nebo si něco vymyslet. Eddie si jistě pomyslí, že 
utíkám, ale to, že jsem tu zůstal tři měsíce, mě přiblíži-
lo jen k zoufalství a ne k Sydney. Tahle změna je možná 
vším, co potřebuju.

Máma nám zarezervovala letenky první třídou do 
Pensylvánie. Dale seděl přes uličku. Dlouho jsem žil 
skromným studentským životem, takže mě takový luxus 
trochu vykolejil. Ale čím déle jsem seděl vedle mámy, tím 
přirozenější mi to připadalo. Letuška nám nabídla drin-
ky, ale kvůli své bolavé hlavě jsem si poručil jen vodu.  
A taky jsem nechtěl poslouchat máminy komentáře.

„Jsem doma týden,“ řekla, jako by mluvila o tom, že 
se vrátila z dovolené. „Samozřejmě jsem měla plno práce 
s tím, abych všechno dala do pořádku, ale na tebe jsem 
myslela především.“

„Jak jsi věděla, kde mě hledat?“ zeptal jsem se. Jelikož 
jsem pobýval s Jill, místo našeho úkrytu bylo dobře stře-
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ženým tajemstvím. Nikdo by neriskoval Jillin život tak, 
že by mě odhalil.

Svraštila obočí. „Dostávala jsem matoucí zprávy. Ano-
nymní. Psalo se v nich, že si procházíš ,krušnými časy‘ 
a že mě potřebuješ. Obsahovaly tvou adresu a striktní 
instrukce, abych si to nechala pro sebe, jelikož děláš pro 
královnu důležitou práci. Něco jsem o tom zaslechla –  
o tvojí práci na naší ochraně před Strigoji. Velice půso-
bivé.“

Prochází si krušnými časy. Těmito slovy mě včera večer 
hájila Jill, když jsem zapomněl na její módní přehlídku. 
Málem jsem zaúpěl. Nikdo by neriskoval Jillino bezpečí, 
aby pověděl mojí mámě, kde jsem – nikdo kromě samot-
né Jill.

„Ví někdo, že jsi tady?“ zeptal jsem se.
„Samozřejmě, že ne,“ odvětila máma a zatvářila se 

uraženě. „Nikdy neodhaluju tajemství důležitá pro bu-
doucnost Morojů. Pokud existuje způsob, jak vymýtit 
Strigoje, udělám, co budu moct, a pomůžu ti s tím… Ale 
musím uznat, broučku, že opravdu nevypadáš dobře.“

Jestli si moje máma myslí, že v Palm Springs provádí-
me jen nějaký výzkum, tak prosím. Teď, když mě našla, 
snad nebude mít důvod se nad tím zamýšlet.

„Mírně řečeno,“ přitakal jsem.
Položila ruku na mojí. „Co se děje? Vedl sis tak dobře. 

Vyrozuměla jsem, že jsi začal zase studovat. A ta práce 
pro královnu?“

S překvapením jsem si uvědomil, že jsem se ani nepo-
díval, co se děje v mých dalších dvou předmětech. Čekají 
mě v nich závěrečné zkoušky? Vrcholí nějaké projekty? 
Sakra. Příchod mojí mámy a šance uniknout mě ohromi-
ly natolik, že jsem úplně zapomněl na Carlton. Možná 
jsem zpackal svůj poslední pokus o úspěch na univerzitě. 
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Ale hrdost v mámině hlase mě dojala, a tak jsem jí nedo-
kázal sdělit tu poslední část.

„Jo, měl jsem toho spoustu,“ prohlásil jsem neurčitě.
„Tak co se stalo?“ zeptala se.
Podíval jsem se jí do očí a spatřil v nich soucit, což  

u ní nebývalo časté. Než se dostala do vězení, byla to pe-
dantská aristokratická Daniella Ivaškovová, chladná a ne-
zaujatá. Tak jsem ji znal velice dobře, ale v podobných 
chvílích jako je tato, jsem v ní viděl svou matku. A náhle 
jsem se přistihl, že jí říkám pravdu… nebo aspoň určitou 
verzi pravdy.

„No…, jde o jednu holku, mami.“
Povzdechla si. „Ach, Adriane. A to je všechno?“
„To není všechno!“ vykřikl jsem naštvaně. „Ona byla 

ta pravá. Změnila všechno. Změnila mě.“
„Dobře, dobře,“ pokoušela se mě uklidnit. „Omlou-

vám se. Co se s ní stalo?“
Přemýšlel jsem, jak přizpůsobit pravdu, abych ji mohl 

sdělit. „Její rodina mě neschvaluje.“
Teď se pro změnu naštvala máma, protože předpo-

kládala, že mluvím o nějaké Morojce. „To je směšné! Po-
cházíš z té nejlepší morojské pokrevní linie, jak ze strany 
Tarusů, tak ze strany Ivaškovů. Ani sama královna by 
nemohla chtít lepší rodokmen. Pokud s tebou má rodina 
toho děvčete problém, nemá všech pět pohromadě.“

Téměř jsem se usmál. „Tak v tom s tebou souhlasím.“
„V čem je tedy problém? Pokud je dospělá – proboha, 

Adriane, řekni mi, že je dospělá a ne nezletilá.“
„Je dospělá.“
Matce se viditelně ulevilo. „Pak snad o sobě může 

rozhodovat sama a být s  tebou bez ohledu na to, co si 
myslí její rodina. A pokud je na jejich straně, tak za to ne-
stojí a bude ti líp bez ní.“
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Chtěl jsem jí říct, že to není tak jednoduché, jenže 
když jsem chodil s Rose, moc dobře to nebrala. Dham-
pýrka byla neodpustitelná. Lidská žena by byla nemy-
slitelná.

„Myslím, že to má spíš něco společného se mnou 
osobně než s mým rodokmenem,“ řekl jsem.

Matka nesouhlasně sykla. „Tak uvidíme, jestli přijde. 
Kdo by nechtěl mého chlapce? A neber si tyhle věci tak 
těžce. Co ty to s těmi děvčaty máš, drahý? buď pro tebe 
neznamenají vůbec nic, nebo naopak všechno. Vždycky 
je to extrém.“

„Protože nedělám nic jen napůl, mami. A hlavně, když 
se to týká lásky.“

Když jsme přistáli a mohl jsem si zapnout mobil, obje-
vil jsem zprávu od Jill: Jo, byla jsem to já. Vím, že jsi přišel 
do Palm Springs kvůli mně, ale myslela jsem, že je na čase, 
abys věci změnil. Když jsem se od Lissy dozvěděla, že se tvoje 
máma vrátila, myslela jsem, že by bylo fajn, kdybys ji viděl. 
Tak jsem vám pomohla se spojit. Doufám, že je to ok.

Jsi nejlepší, nezletilá, odepsal jsem jí.
Její odpověď mě přiměla k úsměvu. A ještě něco nevíš. 

Ve tvých dalších dvou předmětech se neskládaly zkoušky, ale 
hodnotily se finální projekty. S Treyem jsme ti prohrabali byt 
a objevili jsme pár prací, které jsme tam dali. Nevím, jestli 
prolezeš, ale nějaká aktivita je lepší než žádná.

Došlo mi to. Jill dávala pozor, co se děje na mých ho-
dinách, i když já jsem byl duchem mimo. Začal jsem se 
spoustou projektů, které jsem nikdy nedotáhl do konce, 
takže těžko říct, co do školy odnesla. Ale rozhodně lepší, 
než kdybych se v tom svém bídném rozpoložení pokou-
šel vytvořit něco, čím bych si mohl vylepšit známky. Teď 
už to bylo v rukou osudu.

Jak nás Dale vezl ke dvoru, jedna věc mě zarážela. 
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Máma mi řekla, že je zpátky týden. Jill jí dala mojí ad-
resu, aby mě mohla osobně navštívit, ale bylo to nutné? 
Přestože místo Jillina pobytu je tajemstvím, Lissa by jis-
tě nějak bezpečně zařídila, aby mi máma mohla zavolat, 
pokud by o to požádala. Proč to neudělala? Jako by se 
vyhýbala kontaktu se mnou a zareagovala, až když Jill 
upoutala její pozornost a upozornila ji na moje problé-
my. Ale i kdyby se mnou bylo všechno v pořádku, máma 
by se mi přece hned ozvala…, ne?

Nebo o tom možná moc přemýšlím. Nemůžu pochy-
bovat o její mateřské lásce. Ať už má jakékoli chyby, zále-
ží jí na mně. byl jsem rád, že je teď v pořádku a že ze mě 
spadly obavy. Ale kdykoli jsem zavedl řeč na její uvězně-
ní, rychle změnila téma.

„Skončilo to,“ prohlásila, když jsme mířili k branám 
královského dvora. „Odseděla jsem si svůj trest a to je 
vše. Jediné, co potřebuješ vědět, je, že jsem díky tomu 
přehodnotila svoje životní priority a vím, na čem skuteč-
ně záleží.“ Něžně se dotkla mojí tváře. „A ty jsi na vrcho-
lu mých priorit, broučku.“

Morojský královský dvůr vypadal jako univerzita se 
spoustou gotických budov roztroušených na rozlehlých 
pozemcích. Lidé si ostatně mysleli, že je to vzdělávací 
instituce, jakási soukromá elitní škola. Nastálo tam by-
dleli vládní úředníci a jistí Morojové a samozřejmě tam 
bylo plno ubytovacích kapacit pro návštěvníky a veške-
ré možné služby, které obyvatelům zpříjemňovaly život. 
Vlastně to bylo město samo pro sebe.

Čekal jsem, že nás matka odveze do našeho rodin-
ného městského domu, ale namísto toho jsme skončili  
u jedné z ubytoven pro hosty. „Když už jsi žil sám, ne-
dovedu si představit, že bys chtěl být zavřený v domě 
s otcem a se mnou,“ objasnila. „Později se můžeme poo-
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hlédnout po něčem natrvalo, ale zatím ti královna zaří-
dila bydlení tady.“

Sice mě to překvapilo, ale v jedné věci měla pravdu –  
skutečně jsem nechtěl, aby měl otec přehled o tom, 
kdy odcházím a kdy se vracím. Ostatně ani matka. Ne 
že bych měl v úmyslu provozovat nějaké šílenosti. Při-
šel jsem sem kvůli novému začátku, odhodlán najít jiné 
zdroje, jak bych mohl pomoct Sydney. Když mě matka 
pracně našla, předpokládal jsem, že mě bude chtít držet 
pod zámkem.

Recepční v budově mi přidělil pokoj a matka mě ob-
jala na rozloučenou. „Teď mám jednu schůzku, ale zítra 
se zase sejdeme, ano? Na večeři budeme mít hosty. Tvůj 
otec tě jistě rád uvidí. Tak přijď a všechno si povypráví-
me. budeš teď v pořádku, že ano?“

„Samozřejmě,“ ujistil jsem ji. Většinu dne jsme strávi-
li na cestě a navíc ještě hrála roli změna času. „Nezbývá 
moc problémů, do kterých bych se mohl dostat. Nejspíš 
už si půjdu lehnout.“

Znovu mě objala a já se vydal nahoru do svého poko-
je. byl to apartmán s jednou ložnicí, jaký byste našli v ja-
kémkoli pětihvězdičkovém hotelu. Sotva jsem hodil kufr 
do ložnice, obvolal jsem pár lidí a začal spřádat plány. 
Pak jsem se rychle osprchoval (dneska poprvé) a šel zase 
ven. Ale ne proto, abych vyváděl nějaké šílenosti.

Někomu by pochopitelně schůzka s Rose Hathaway-
ovou a Lissou Dragomirovou šílená připadat mohla.

Obě žily v královském paláci, který zvenčí vypadal 
jako univerzita. uvnitř ale na každého dopadla plná tíha 
morojské historie a majestátnost starého světa. Křišťálo-
vé lustry, sametové závěsy, obrazy monarchů, kteří vlád-
li v  minulosti. Královniny pokoje ovšem působily mo-
derněji, protože si je zařídila podle vlastního vkusu a ne 
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jako oficiální kancelář. byl jsem rád, že si vybrala jiné 
pokoje, než ve kterých žila a zemřela moje teta. I tak mi 
připadalo neskutečné sem přijít, aniž by mě pronásledo-
valy vzpomínky.

Když jsem dorazil, obě dívky seděly v  Lissině obý-
váku. Lissa seděla s překříženýma nohama na pohovce 
obklopená knihami, zatímco Rose si hověla hlavou dolů 
v křesle, takže jí tmavé vlasy spadaly až na zem. Jakmile 
mě uviděla, s neuvěřitelnou dhampýří rychlostí vyskoči-
la, přiběhla ke mně a přátelsky mě objala. „Fakt jsi tady. 
Nejdřív jsem myslela, že si děláš srandu. Myslela jsem, 
že zůstáváš s Jill.“

„Zrovna teď mě nepotřebuje,“ řekl jsem a došel jsem 
k Lis se. Zvedla se od knih. „Končí školní rok, takže má 
teď plno práce.“

„O tom mi povídej,“ poznamenala Rose, střelila po-
hledem po Lisse a obrátila oči v sloup. „Tady s naší pil-
nou studentkou teď není vůbec žádná zábava.“

Lissa se na svou nejlepší kamarádku shovívavě usmá-
la. „Zkoušky začínají už zítra.“

„Moje už skončily,“ řekl jsem.
„A jak jsi je zvládl?“ zeptala se Lissa a zase usedla.
Zadíval jsem se na její knihy. „Řekněme, že mě to ne-

stálo tolik úsilí jako tebe.“
„Vidíš?“ zavrčela Rose a zase si dřepla do křesla.
Sedl jsem si do křesla mezi dívky a uvažoval o své 

pramalé šanci zvládnout tenhle semestr. „Myslím, že Lis-
sa na to jde správně.“

V  osmnácti letech byla Lissa nejmladší morojskou 
královnou v historii. byla zvolena v době chaosu, který 
následoval po vraždě mojí tety. Nikdo by jí nevyčítal, 
kdyby nevystudovala vysokou nebo by studovala dálko-
vě, jenže Lissa celý život snila o studiu na velké univer-
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zitě a měla za to, že jakožto vládkyně by měla mít řád-
né vzdělání. Studovala na univerzitě v Lehighu, která je 
vzdálená pár hodin cesty. Zvládala si udržet skvělý pro-
spěch a k tomu ještě vládnout neklidnému národu. To by 
kromě ní zvládala snad jedině Sydney.

Lissa si dala nohy na stolek a já jsem se za použití éte-
ru krátce podíval na její auru. byla hřejivá a spokojená, 
se záblesky zlaté barvy, které označují uživatele éteru. 
„Pak určitě pochopíš, že se ti nemůžu věnovat dlouho. 
Než půjdu spát, musím se naučit pár dat a míst. A zítra 
brzo ráno vstávám do školy. Po zbytek zkouškového ví-
kendu pak zůstáváme v kampusu.“

„Nebudu tě dlouho zdržovat,“ ujistil jsem ji. „Jen se tě 
chci na něco zeptat.“

Lissa se zatvářila trochu překvapeně a já si uvědomil, 
že si nejspíš myslela, že ji chci vidět jen tak. „Pátralas tro-
chu po tom, co se stalo Sydney Sageové?“

Mírné překvapení se změnilo ve veliké překvapení. 
„Zase tohle?“ podivila se. Vyznělo to podrážděně, ačkoli 
to tak určitě nemyslela. Nikdo kromě naší party z Palm 
Springs nevěděl, co pro mě Sydney znamená. Lissa na 
rozdíl od Rose ani nevěděla, že jsme se Sydney kama-
rádi.

Při zmínce o Sydney se Rose zamračila. „Pořád je po-
hřešovaná?“

Lissa se na nás dívala z jednoho na druhého. „Nevím 
nic víc, než když ses mě na to ptal před pár měsíci. Vy-
ptávala jsem se a bylo mi řečeno, že ji přidělili jinam a že 
je tajné kam.“

„To je lež,“ vyhrkl jsem zapáleně. „unesli ji a poslali 
do jednoho z těch jejich zatracených nápravných center!“

„Tos mi říkal už předtím a pokud se nic nezměni-
lo, nemáš pro to žádný důkaz,“ prohlásila Lissa klidně. 
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„bez důkazu je těžko můžu nařknout ze lži… a navíc 
nemám právo řešit, co dělají se svými vlastními lidmi.“

„Máš na to právo, protože to, co dělají, se příčí zá-
kladním pravidlům slušnosti a vzájemné úcty. Drží ji 
tam proti její vůli a mučí ji.“

Lissa zavrtěla hlavou. „Do toho se jim nemůžu mí-
chat. Strážci taky často seberou dhampýry, kteří zběh-
nou, a pak je potrestají. Co kdyby nám alchymisté zkou-
šeli mluvit do toho, jak to děláme? Řekli bychom jim 
totéž, co ti teď říkám já: Není to v naší pravomoci. Oni 
mají svoje lidi, my zase ty naše. Kdyby někomu z mých 
lidí hrozilo nebezpečí od nich, pak ano, měla bych právo 
proti alchymistům zakročit.“

„Jenže to neuděláš, protože Sydney je člověk,“ po-
vzdechl jsem bezvýrazně. Veškeré naděje, s nimiž jsem 
sem přišel, se začaly rozpadat.

Aspoň že Rose se tvářila soucitněji. „Vážně ji mučí?“
„Ano,“ odpověděl jsem. „Teda nemám od ní žádnou 

zprávu a ani mi nikdo přesně neřekl, co s ní provádějí, 
ale znám někoho, kdo ví o tom, co tam s lidmi dělají.“

V Lissiných zelených očích, tak podobných Jilliným, 
se zračil smutek. „Adriane, uvědomuješ si, jak šíleně to 
vyznívá?“

Zmocnil se mě vztek. Jednak kvůli vlastní bezmoci 
a taky proto, že alchymisté Lissu obalamutili svým lha-
ním. „Je to pravda! Sydney se s námi všemi kamarádila. 
už se dávno nechovala jako alchymistka, která nás pova-
žuje za stvůry zla. Stala se naší kamarádkou. Zatraceně, 
k Jill se chovala, jako by to byla její sestra, což je ironie, 
protože Sydneyina vlastní sestra ji zradila. Zeptej se Ed-
dieho. byl u toho, když ji unesli.“

„Ale ne u toho, co se dělo pak,“ namítla Lissa. „Ne-
viděl, jestli ji po únosu mučili, jak tvrdíš. Neviděl, jestli 
ji snad nepřidělili někam jinam, někam daleko od vás. 
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Možná, že to je jediná ,léčba‘ od alchymistů, když si my-
slí, že se pleteš do jejich ideologie.“

„Mají v zásobě mnohem víc,“ zavrčel jsem. „Cítím to 
v kostech.“

„Liss,“ začala nervózně Rose. „Přece musí existovat 
něco, co můžeš udělat…“

Vrátila se mi naděje. Když je Rose na mojí straně, pak 
možná můžeme přesvědčit i ostatní, aby nám pomohli. 
„Hele,“ řekl jsem. „Co kdybychom k  tomu zkusili při-
stupovat jinak? Než aby ses znovu přímo ptala alchy-
mistů, mohla bys třeba… já nevím… poslat průzkumnou 
jednotku, která by prošetřila místa, kde je možný, že ji 
drží.“ Připadalo mi to jako geniální nápad. Marcusovi už 
docházely zdroje na prohledávání míst z jeho seznamu, 
ale třeba bychom mohli získat Moroje a další dhampýry.

Rose se rozzářila. „Do toho rozhodně jdu. Sydney je 
moje kamarádka a mám zkušenosti s – “

„Ne!“ utnula ji Lissa a zvedla se. „Nechte toho oba 
dva! Slyšíte se vůbec, co říkáte? Žádáte mě, abych po-
slala průzkumnou jednotku, která by se vloupala do bu-
dov alchymistů? To je jako vyhlášení války! Dovedete 
si představit, jak by to vyznělo, kdyby to bylo opačně? 
Kdyby poslali týmy lidí na nás?“

„Vzhledem k jejich etice by mě nepřekvapilo, kdyby 
se o to už pokusili.“

„Ne,“ zopakovala Lissa. „Nic víc s  tím dělat nemů-
žu, pokud to přímo neovlivňuje moje lidi. Ráda bych po-
mohla všem na celém světě – ano, i Sydney. Ale teď mám 
zodpovědnost vůči svým vlastním lidem. Pokud budu 
riskovat, pak jedině kvůli nim.“

Vstal jsem, plný hněvu a zklamání a dalších emocí, 
které jsem nedokázal ani pojmenovat. „Měl jsem tě za ji-
nou vůdkyni. Myslel jsem, že bojuješ za to, co je správné.“

„Ano, to dělám,“ řekla a bylo na ní znát, že se nutí zů-
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stat klidná, což ji stojí velké úsilí. „A zrovna teď bojuju za 
větší svobodu pro dhampýry a podporuju Moroje, aby 
se bránili sami. bojuju za to, aby se upravil zákon o věku 
strážců a aby se moje vlastní sestra konečně nemusela 
ukrývat! A při tom všem ještě chodím do školy a snažím 
se držet na uzdě velmi hlasitou frakci, která neustále po-
žaduje moje sesazení. A ani se mě neptej, kolik času mám 
na svůj soukromý život. Jsi teď spokojený, Adriane?“

„Aspoň máš nějaký soukromý život,“ zamumlal jsem 
a vykročil ke dveřím. „Promiň, že jsem tě vyrušil od uče-
ní. Hodně štěstí u zkoušek.“

Rose se mě pokusila zavolat zpátky a nejspíš za mnou 
i vyběhla, ale Lissa ji vzápětí zavolala zpět. Nikdo za 
mnou nešel, a tak jsem zamířil z královského budoáru 
ven palácovými chodbami. Vřel ve mně vztek a frustrace. 
byl jsem si jistý, že když budu s Lissou mluvit osobně –  
a dokonce střízlivý! – a vysvětlím jí, o co mi jde, něco 
pro Sydney udělá. Chápal jsem, že nemůže podniknout 
nic proti alchymistům oficiálně, ale jistě by mohla vyslat 
skupinu v čele s Rose Hathawayovou, která by pracovala 
tajně. Lissa mě zklamala. Tvrdila o sobě, že je průkopni-
ce, jenže se nakonec ukázalo, že je úplně stejná byrokrat-
ka jako všichni ostatní politici.

Zmocnila se mě temná a zlověstná beznaděj, která mi 
říkala, že jsem byl blázen, když jsem sem vůbec přišel. 
Jak jsem jen mohl věřit, že se něco změní? Rose sice vy-
padala, že by mi ráda pomohla, ale jak bych ji mohl pře-
mluvit, aby jednala za zády své nejlepší kamarádky? To 
těžko. Rose je lapená v tomhle systému. A já jsem zase la-
pený ve vlastní neschopnosti pomoct Sydney. Jsem k ni-
čemu…

„Adriane?“
Když jsem za sebou zaslechl ten hlas, zrovna jsem se 

chystal vyjít z palácových dveří ven. Ohlédl jsem se a uvi-
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děl hezkou Morojku s šedýma očima a tmavými kudrna-
tými vlasy. Rozběhla se ke mně. Na okamžik moje emoci-
onální bouře ustala, protože jsem pátral v paměti, odkud 
tu dívku znám. Došlo mi to.

„Charlotte?“
usmála se a nečekaně mě objala. „Jsi to ty,“ vyhrkla 

nadšeně. „bála jsem se, že jsi zmizel. Neodpovídal jsi mi 
na zprávy a nezvedal telefon.“

„Neber si to osobně,“ ujistil jsem ji a otevřel dveře. 
„Zanedbával jsem všechny.“ To byla pravda. Když Syd-
ney unesli, jako bych zmizel z povrchu zemského.

Její pozoruhodné šedé oči mě sledovaly s  obavami. 
„Je všechno v pořádku?“

„Jo, jo. Teda ne. Je to složitý.“
„No, já mám čas,“ řekla, když jsme vyšli do teplé letní 

noci. „Můžeme zajít někam na jídlo a popovídat si.“
Zaváhal jsem, protože jsem si nebyl jistý, jestli se můžu 

Charlotte svěřit. Setkal jsem se s ní letos, krátce poté, co 
pomohla svojí sestře proměnit se ze Strigojky do původ-
ní podoby. Charlotte byla uživatelka éteru jako já a tro-
chu mi pomohla, když jsem se snažil zachytit sílu, která 
je v proměněných Strigojích. Objevili jsme, že tahle síla 
může fungovat jako vakcína, která ostatním zabrání, aby 
byli proti své vůli proměněni ve Strigoje. Její sestra Olive 
byla objektem Neilovy lásky, pokud se tomu tak dá říkat. 
Ti dva se setkali jen párkrát a možná mezi nimi něco málo 
proběhlo. Když pak s Neilem přestala komunikovat, vy-
váděl, jako by spolu chodili celé roky.

„Jsem dobrá posluchačka,“ naléhala Charlotte, když 
jsem nic neříkal.

usmál jsem se na ni. „To jistě jsi. Ale nechci tě una-
vovat.“

„unavovat?“ Drsně se zasmála. „Tak to hodně štěstí. 
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už mě dost unavuje éter, takže máš tvrdou konkurenci. 
Od té doby, co jsem zachránila Olive, tak… Chápeš to? Je 
to jako temný chmurný oblak.“

„Jo, to znám,“ přisvědčil jsem.
„Zdá se, že to tak budu mít už každý den, takže je to 

fakt úchvatný. To si jistě dovedeš představit. A po tom 
všem, co jsem pro Olive udělala, ona teď utekla, proto-
že se usnesla, že potřebuje strávit nějaký čas o samotě, 
aby přemýšlela o všem, co se stalo! Ničí náš sen a já ne-
mám možnost s ní ani promluvit. Pokusila jsem se vydat 
se ji hledat, jenže Soňa trvá na tom, abych tady zůstala  
a pomáhala jí s výzkumem éteru. Zajistili mi tady luxus-
ní ubytování, ale nemám tady moc co dělat, a tak jsem na 
poloviční úvazek vzala práci sekretářky v paláci. A můžu 
ti říct, že ,zákaznické služby‘ pro bandu do sebe zahle-
děných královských jsou horší než peklo.“ Odmlčela se  
a patrně jí došlo, s kým mluví. „bez urážky.“

Rozesmál jsem se, poprvé po hodně dlouhé době. 
„Nic se nestalo. Znám ty týpky, o kterých mluvíš. A kdy-
bys náhodou se sestrou mluvila, vyřiď jí, že zlomila Nei-
lovi srdce.“

„Jasně,“ řekla Charlotte. „Myslím, že potřebuje pře-
mýšlet i o něm.“

„A to je dobře, nebo špatně?“ zeptal jsem se.
„Netuším,“ zasmála se.
Taky jsem se rozesmál a v  tu chvíli jsem se rozho-

dl, že její nabídky využiju. „Tak fajn. Zajdeme se někam 
najíst…, i když po uplynulých čtyřiadvaceti hodinách… 
bych spíš zašel na drink. To ty asi nechceš, co?“ Nejspíš 
to byl strašný nápad, ale nikdy dřív mě to neodradilo.

Charlotte mě chytila za ruku a vedla mě k budovám 
na druhé straně trávníku. „Díkybohu,“ poznamenala. 
„už jsem si myslela, že mě nepozveš.“



67

5. KAPITOLA

Sydney

KDYŽ JSEM VIDěLA SHERIDANOVOu SE STŘí-
kačkou, na okamžik jsem si pomyslela, že se rozhodla 
pro nějakou extrémní formu obnovení tetování. Napad-
lo mě, že namísto toho, aby mi vpravila pod kůži malé 
množství magicky nabitého inkoustu, hodlá mi píchnout 
ohromnou dávku, abych byla poslušná.

Na tom nezáleží, snažila jsem se přesvědčit samu sebe. 
Ochrání mě moje magie a nezáleží na tom, kolik toho do mě 
vpraví. Znělo mi to rozumně, ale stejně jsem si nebyla jis-
tá, jestli je to pravda.

Ale jak se ukázalo, Sheridanová si pro mě přichystala 
něco docela jiného.

„Po našem posledním rozhovoru všechno vypadalo 
tak slibně,“ řekla a zabodla mi jehlu do paže. „Nemůžu 
uvěřit, žes to sama nezvládla ani hodinu.“

Málem jsem jí odsekla: „Starých zvyků se člověk těž-
ko zbavuje,“ ale včas jsem si uvědomila, že se musím 
chovat kajícně, pokud chci nějaké výhody. „Omlouvám 
se,“ řekla jsem. „ujela jsem. Omluvím se i Harrisonovi, 
jestli to…“
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V žaludku jsem začala pociťovat podivný pocit, který 
nejprve začal jen trochu nepříjemně, ale postupně sílil ve 
strašlivou nevolnost, která mi zachvátila celé tělo. Jako 
bych měla v žaludku rozbouřené moře. Hlava mi začala 
tepat bolestí. Cítila jsem, jak mi stoupá teplota a na kůži 
mi vyvstává pot.

„budu zvracet,“ řekla jsem. Nejradši bych sklonila 
hlavu, jenže jsem nemohla, protože jsem byla přivázaná 
v křesle.

„Ne,“ namítla Sheridanová. „Nebudeš. Ještě ne. užij 
si představení.“

Měla jsem ruce připoutané ke křeslu a hlavu taky, tak-
že jsem s ní nemohla ani otočit a byla jsem nucena koukat 
před sebe na plátno. Zapnuli projektor a já se v duchu 
připravila na otřesné fotky. Jenže jsem uviděla... Moroje. 
Šťastné Moroje. Přátelské Moroje. Morojské děti. Moroje 
při obyčejných činnostech, jako je sport nebo jídlo v re-
stauraci.

Ale bylo mi příliš zle, než abych přemýšlela, proč mi 
ukazují takové překvapivé fotografie. Dokázala jsem 
myslet jen na to, jak ráda bych se vyzvracela. byl to ten 
druh nevolnosti, kdy je vám jasné, že se vám uleví, když 
ze sebe dostanete ten jed. Ale Sheridanová měla pravdu. 
Nedokázala jsem se vyzvracet, i když jsem chtěla. Muse-
la jsem tam sedět a trpět nevolností, která mi převracela 
útroby. Trpěla jsem. Připadalo mi nemožné, že mi vůbec 
může být takhle strašně zle. Úpěla jsem a zavírala oči, 
abych ulevila bolesti hlavy, ale Sheridanová myslela, že 
to dělám z jiného důvodu.

„Nedělej to,“ řekla. „Mám pro tebe radu: Půjde to 
mnohem lépe, když se na to budeš koukat dobrovolně. 
Máme způsoby, jak ti udržet oči otevřené. Ale to by se ti 
nelíbilo.“
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Zamrkala jsem, abych rozehnala slzy, a zadívala se 
zase na plátno. Přestože jsem trpěla, můj mozek se po-
koušel přijít na to, proč jí tak záleží na tom, abych sle-
dovala fotky šťastných Morojů. Co na tom záleží, když 
mám dojem, že mám vnitřnosti vzhůru nohama?

„Snažíte se...,“ vypravila jsem ze sebe a žaludek se mi 
obrátil tak, až jsem si myslela, že se mi přece jen uleví. 
Neulevilo. „... vytvořit mi Pavlovovu reakci?“

Je to klasická technika. ukažte mi fotky a vyvolejte mi 
nevolnost, když se na ně budu dívat. Cílem je, že si na-
konec spojím Moroje – neškodné, šťastné Moroje – s ex-
trémním nepohodlím a utrpením. Jenže v tom byl jeden 
problém.

Sheridanová mě obdařila pohledem, který jasně vyja-
dřoval, co můžu v budoucnu očekávat.

Srdce mi pokleslo. Nebo to možná byl můj žaludek. 
Vzhledem k  tomu, co se mi v  těle dělo, jsem to nedo-
kázala rozlišit. Nevím, jak dlouho ten stav trval. Možná 
hodinu. Nedokázala jsem vnímat čas, když jsem se sou-
středila jen na to, abych přežila další vlnu nevolnosti. Po 
nějaké době, která mi připadala jako věčnost, mi Sheri-
danová píchla další injekci a plátno potemnělo. Poskoci 
mi uvolnili pouta a někdo mi podal kyblík.

Pár vteřin jsem nechápala. Potom už ale přestalo pů-
sobit to, co mi bránilo nalézt úlevu. Vyzvracela jsem 
zbytky skromného oběda a žaludek se snažil dostat ze 
sebe ještě víc. Nakonec už jsem neměla co zvracet a po-
stupně mě to přešlo. Ale byl to dlouhý a bolestivý pro-
ces, v jehož průběhu už mi bylo úplně jedno, že tady dá-
vím před lidmi. Ačkoli to bylo strašné, ulevilo se mi, že 
se mi z těla konečně dostalo to, co nevolnost způsobova-
lo. Jeden z poskoků mi kbelík odebral a Sheridanová mi 
velkoryse nabídla vodu a možnost vyčistit si zuby u ma-
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lého umyvadla u stěny místnosti. umyvadlo se nacháze-
lo hned vedle skříňky plné léků. V zrcadle nad umyva-
dlem jsem uviděla, jak příšerně vypadám.

„Tak dobrá,“ prohlásila Sheridanová radostně. „Zdá 
se, že jsi připravená na hodinu umění.“

Hodina umění? byla jsem připravená schoulit se do 
klubíčka a spát. byla jsem zesláblá a roztřesená a měla 
jsem dojem, jako bych měla žaludek obrácený naruby. 
Ale o můj stav se nikdo nestaral a poskoci mě vyved-
li z místnosti. Sheridanová mi zamávala na rozloučenou 
s tím, že se brzy zase uvidíme.

Můj doprovod mě odvedl nahoru do podlaží, kde 
se nacházely třídy, a tam mě postrčili do místnosti, kte-
rá vypadala jako ateliér pro vězně. Addison, ta strnulá 
oboupohlavní matróna od oběda, zrovna začala vyučo-
vat. Dnešním úkolem zjevně bylo pokračovat v  mal-
bě zátiší s  miskou s  ovocem. Zdálo se, že alchymistic-
ká hodina umění bude tím nejnudnějším vůbec. Přestože 
Addison mluvila, všechny oči se upíraly na mě. Většinou 
mě všichni sledovali s chladnými výrazy. Někdo dokon-
ce s trošku samolibým výrazem. Všichni věděli, co se mi 
stalo.

Tady v  nápravném centru už jsem pochopila jednu 
věc – a sice, že ta nejlepší místa jsou co nejblíž k učite-
lům. V Amberwoodu to bylo právě naopak. Takže jsem 
aspoň mohla usednout do zadní řady. Tam na mě nikdo 
nekoukal, leda by se musel otočit a ignorovat Addison. 
K tomu se pochopitelně nikdo neodhodlal. bylo mi tak 
bídně, že jsem se soustředila jen na to, abych se udržela 
vzpřímená, a učitelku jsem poslouchala jen na půl ucha.

„Někteří z vás včera učinili obrovský pokrok. Emmo, 
konkrétně tobě to jde výborně. Lacey, Stuarte, vy budete 
muset začít znovu.“
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Rozhlédla jsem se kolem a pokusila se přiřadit k ob-
ličejům jména, jenže jsem všechny viděla zezadu. Po-
myslela jsem si, že moje očista mi nejspíš zatemnila mo-
zek, protože Addisoniny komentáře mi náhle nedávaly 
smysl. Ale ne, byla jsem si jistá, že jsem studenty určila 
správně. byla to moje spolubydlící Emma, která vypada-
la, že má asijsko-americké předky. Černé vlasy měla sta-
žené do tak pevného drdolu, že jí to napínalo kůži v obli-
čeji. Její obraz mi nepřipadal nijak výjimečný a sotva bylo 
poznat, že se jedná o ovoce. Stuart byl jedním z těch, kdo 
si ode mě odsunuli lavici na Harrisonově hodině. Zdálo 
se, že má výtvarný talent, a jeho obraz jsem považovala 
za jeden z nejlepších. Chvilku mi trvalo, než jsem si dala 
dohromady, kdo je Lacey. Poznala jsem to podle toho, že 
vyměnila své pomalované plátno za prázdné. Její obraz 
nebyl tak dobrý jako Stuartův, ale přesto byl o mnoho 
lepší než ten Emmin.

Tohle není o šikovnosti, uvědomila jsem si. Je to o přes
nosti. Stuartovy hrušky byly dokonalé, ale namaloval 
jich o něco víc. Taky pozměnil rozmístění ovoce a mísu 
namaloval modrou. Vypadala mnohem líp než hnědá, 
ve které ovoce leželo. Emma odvedla školáckou práci, 
ale namalovala správný počet ovoce na správném místě  
a všechny barvy přesně odpovídaly skutečnosti. Alchy-
misté nepožadují kreativitu ani vylepšení. Tohle je o ko-
pírování a dělání toho, co vám řeknou, bez otázek a bez 
zápalu.

Nikdo mi nepomohl ani neporadil, a tak jsem tam 
chvíli hloupě postávala a snažila se pochopit, co dělají 
ostatní. Od Adriana jsem znala základy práce s akrylový-
mi barvami, ale sama jsem to nikdy nezkoušela. u ovoce 
se povalovaly štětce a tuby s barvami, a tak jsem se tam 
spolu s ostatními studenty vydala a vybrala si základní 
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barvy. Všichni se mě stranili, a když jsem si vybrala jed-
nu barvu a pak ji zase vrátila, protože přesně neodpoví-
dala, ten, kdo si vzal barvu po mně, ji pečlivě otřel. Nako-
nec jsem se s několika tubami vrátila na místo, spokojená, 
že aspoň barvy odpovídají, když už o svých malířských 
schopnostech pochybuju. Aspoň že tuhle část hry alchy-
mistů zvládnu.

Šlo mi to pomalu. Pořád ještě jsem se cítila špatně a ze-
sláblá a měla jsem co dělat, abych vůbec dokázala malo-
vat. Doufala jsem, že nás nebudou známkovat za rychlost. 
Když jsem konečně přiložila štětec k plátnu, otevřely se 
dveře a objevila se v nich Sheridanová s jedním ze svých 
poskoků. Oba nesli tácy s hrnky a já nemusela říct ani slo-
vo, protože už z vůně mi bylo jasné, co hrnky obsahují.

Kávu.
„Omlouvám se za vyrušení,“ prohlásila Sheridano-

vá s širokým falešným úsměvem. „Všichni jste tak tvrdě 
pracovali, že nás napadlo, že vám přineseme trošku po-
vzbuzení. Vanilkové laté.“

Polkla jsem a nevěřícně zírala na svoje spoluvězně, 
kteří se k ní nahrnuli a každý si vzal hrnek. Vanilkové 
laté. Kolikrát jsem o něm během svého zajetí snila, když 
jsem hladověla a neměla nic než vlažnou šlichtu? Ani mi 
nezáleželo na tom, jestli je nízkotučné nebo plné cukru. 
Podobné věci mi chyběly tak dlouho, že mi instinkt velel 
po vzoru ostatních popadnout hrnek.

Jenže jsem nemohla. Ne po očistě, jakou jsem právě 
absolvovala. bolel mě krk i žaludek a bylo mi jasné, že 
kdybych snědla nebo vypila něco jiného než vodu, oka-
mžitě to půjde zase ven. Kávová píseň sirén mi dlouho 
mučila mysl, ale můj podrážděný žaludek věděl svoje. 
Teď bych nedokázala pozřít ani tu šlichtu, natožpak něco 
tak kyselého, jako je laté.
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„Sydney?“ zeptala se Sheridanová s  úsměvem. Po-
zvedla tác. „Jeden tu ještě zbyl.“ beze slova jsem zavrtěla 
hlavou a ona postavila hrnek na Addisonin stůl. „Ne-
chám ho tu, kdyby sis to rozmyslela, ano?“

Nedokázala jsem spustit oči z  hrnku a uvažovala 
jsem, co asi chce Sheridanová víc – jestli vidět mě trpící 
a deprivovanou, nebo mě přinutit riskovat, že se pozvra-
cím před všemi svými spolužáky.

„Tvoje oblíbená?“ zeptal se mě hluboký hlas.
byla jsem si jistá, že nikdo nemůže mluvit na mě, tak-

že jsem se ani nepodívala, kdo to řekl. Až po chvíli jsem 
s velkým úsilím odtrhla zrak od vytoužené kávy a zjistila, 
že promluvil můj soused. byl to vysoký hezký kluk, mož-
ná o pět let starší než já. Měl štíhlou postavu a na očích 
brýle s kovovými obroučkami, které mu dodávaly na do-
jmu intelektuála, což se alchymistům příliš nezamlouvá.

„Proč jsi to řekl?“ zašeptala jsem.
Vědoucně se usmál. „Takhle to chodí vždycky. Když 

jde někdo poprvé na očistu, potom ho odmění nějakým 
jeho oblíbeným jídlem nebo pitím. Mimochodem, pro-
miň.“ Odmlčel se, aby se napil laté. „Neměl jsem kafe už 
celé věky.“

Trhla jsem sebou a podívala se jinam. „Jen si posluž.“
„Aspoň žes odolala,“ dodal. „Ne každý to dokáže. 

Addison nerada riskuje, že by tu někdo rozlil teplý ná-
poj, ale kdyby se jí někdo v ateliéru pozvracel, určitě by 
se jí to nelíbilo.“

Podívala jsem se na naši učitelku, která zrovna něco 
radila šedovlasému vězni. „Zdá se, že nemá ráda moc 
věcí. Kromě žvýkaček.“

Vůně kávy zesílila a byla lákavá. Zoufale jsem se ji 
snažila nevnímat. Zvedla jsem štětec a pokusila se za-
čít malovat hrozny, když vtom jsem vedle sebe zaslechla 
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