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Mému krásnému synovi,  
který se narodil v den,  

kdy jsem dopsala tuto knihu.
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1

Nebylo to poprvé, kdy mě vytáhli z postele kvůli důle-
žitému úkolu. Ale bylo to poprvé, kdy se mě někdo vyptával 
na něco tak osobního.

„Jste panna?“
„Co?“ Rozespale jsem si promnula oči pro případ, že se jedná 

o nějaký bizarní sen, který se co nevidět rozplyne. Asi před pěti 
minutami mě probudilo naléhavé zvonění telefonu a ještě jsem 
se tak docela neprobrala.

Moje učitelka dějepisu, profesorka Terwilligerová, se ke mně 
naklonila blíž a jako na divadle hlasitě zašeptala: „Ptala jsem se, 
jestli jste panna.“

„Ehm, ano…“
Teď už jsem se probrala a nervózně se rozhlížela po hale své 

koleje, abych se ujistila, že náš šílený rozhovor nikdo neposlou
chá. Ale nemusela jsem se obávat. Kromě znuděné vychovatelky 
v recepci na druhém konci haly tam nikdo nebyl. Nejspíš proto, 
že každý normální člověk takhle pozdě v noci už dávno spí. 
Když mě před chvílí vzbudil telefonát profesorky Terwilligero
vé, trvala na tom, že se se mnou musí sejít, protože se jedná o zá
ležitost „života a smrti“. Nečekala jsem, že mě bude vyslýchat 
ohledně mého soukromého života.

O krok couvla a vydechla úlevou. „Ano, samozřejmě. Jistěže 
jste panna.“

Přimhouřila jsem oči a nevěděla, jestli mě to má urážet, nebo 
ne. „Samozřejmě? Co to má znamenat? Co se děje?“

Okamžitě se vzpamatovala a posunula si po nose brýle 
s kovovými obroučkami. Pořád jí klouzaly dolů. „Teď není čas 
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na vysvětlování. Musíme jít.“ Popadla mě za paži, ale já jsem 
zůstala stát.

„Madam, jsou tři hodiny ráno!“ Aby pochopila vážnost si
tuace, ještě jsem dodala: „Zítra je škola.“

„To je jedno.“ Otočila se k recepční a přes celou halu na ni 
křikla: „Beru si s sebou Sydney Melroseovou. Paní Weathersová 
se se mnou může dohadovat o večerce zítra.“

Recepční se zatvářila překvapeně, ale byla to jen vysokoško
lačka, kterou najímali, aby držela službu přes noc. Netroufla si 
čelit obávané profesorce Terwilligerové s její majestátní posta
vou a tváří připomínající ptáka. Jedinou skutečnou autoritou, 
která udržovala dívky na koleji, byla ochranka venku. Ale když 
mě profesorka Terwilligerová odvedla ven, strážný jen přátelsky 
pokýval hlavou. Uvažovala jsem, kolik děvčat už asi takhle vy
táhla uprostřed noci.

„Mám na sobě pyžamo,“ připomněla jsem jí. Cestou k jejímu 
autu už ale bylo na protesty pozdě. Profesorka měla červený 
volkswagen brouk s boky pomalovanými kytičkami, což mě vů
bec nepřekvapilo.

„Bez obav,“ řekla a z ohromné sametové kabelky vytáhla 
klíčky.

Pouštní noc kolem nás byla chladná a tichá. Vysoké palmy 
se rýsovaly proti noční obloze. Za nimi zářil měsíc v úplň
ku a hvězdy. Objala jsem se pažemi a ucítila pod prsty hebké 
mikro vlákno, z něhož byl ušitý můj župan. Pod ním jsem měla 
dlouhé pruhované pyžamo a na nohou béžové plyšové pantofle. 
V útulném pokoji na koleji se takový oděv osvědčil, ale na noční 
cestování po Palm Springs nebyl právě ideální. Ostatně prochá
zet se venku v pyžamu se nehodí nikde.

Profesorka odemkla auto a já jsem nastoupila. Odhrnula jsem 
stranou prázdné kelímky od kávy a několik starých časopisů. 
Mojí pořádkumilovnosti se takový nepořádek příčil, jenže to teď 
byla poslední z mých starostí.

„Profesorko Terwilligerová,“ oslovila jsem ji, sotva jsme vy
jely ulicí na předměstí. „Co se děje?“ Když jsme se teď ocitly 
mimo kolej, předpokládala jsem, že mi vše vysvětlí. Nezapo
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mněla jsem na její poznámku, že se jedná o otázku života a smr
ti, a znervózňovalo mě to čím dál víc.

Oči upírala na silnici před námi a v hranatém obličeji se jí 
objevily ustarané vrásky. „Potřebuju, abyste provedla jedno 
kouzlo.“

Strnula jsem a snažila se její slova zpracovat. Ještě přednedáv
nem bych protestovala a vzpouzela se. Nebylo mi to příjemné 
ani teď. Magie mě pořád děsí. Profesorka Terwilligerová ve dne 
učí na amberwoodské střední škole a v noci je čarodějnice. Tvr
dí, že mám také přirozené sklony k magii. Přestože jsem zpočát
ku vzdorovala, naučila mě několik kouzel. Mám pár dobrých 
důvodů, proč bych se měla vyhýbat tajemnu. Krom toho, že mě 
vychovávali v přesvědčení, že magie je špatná, jsem se nechtěla 
zaplétat do více nadpřirozených záležitostí, než je nutné. Patřím 
k tajnému společenství, které tají před světem lidí existenci vam
pýrů. Tohle a k tomu ještě studium by zaneprázdnilo každého.

Přesto mě ale profesorčin magický výcvik v poslední době 
dostal z několika nebezpečných situací, takže už jsem ho tolik 
nezavrhovala. Na tom, že po mně chtěla, abych provedla nějaké 
kouzlo, nebylo nic zvláštního.

„Proč mě k tomu potřebujete?“ zeptala jsem se. Venku jezdilo 
takhle pozdě jen málo aut, takže nás světla reflektorů ozářila 
jen občas. „Jste miliónkrát mocnější než já. Neumím ani zlomek 
kouzel, co umíte vy.“

„Moc je jedna věc,“ uznala, „ale ve hře jsou i jiné faktory 
a omezení. Tohle konkrétní kouzlo sama nesvedu.“

Založila jsem si ruce a zabořila se do sedadla. Když se zamě
řím na praktickou stránku věci, můžu ignorovat, jak mě to celé 
znepokojuje. „A nemohlo to počkat do rána?“

„Ne,“ řekla vážným tónem. „Nemohlo.“
Z tónu jejího hlasu mi přejel po zádech mráz. Dál už jsme jely 

mlčky. Mířily jsme ven z města a předměstí do divoké pouště. 
Čím víc jsme se vzdalovaly od civilizace, tím větší byla tma. 
Na dálnici už jsme neviděly světla domů ani pouliční osvětlení. 
Podél silnice rostlo trnité křoví, jehož siluety mi připomínaly 
zvířata připravená vrhnout se na nás. Nikdo tam není, uklidňo
vala jsem se. A v Amberwoodu nikdo neví, že jsi tady.
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Nervózně jsem se zavrtěla a vzpomněla si na profesorčinu 
otázku ohledně mého panenství. Stanu se snad obětí nějakého 
pohanského rituálu? Litovala jsem, že jsem si s sebou nevzala te
lefon – i když bych stejně nemohla povědět alchymistům, kolik 
času trávím s někým, kdo se zabývá magií. A ne jen tak s leda
kým – s čarodějnicí, která mě magii učí. Radši risknu, že budu 
obětována, než abych čelila hněvu alchymistů.

O dvacet minut později profesorka Terwilligerová zastavila 
u prašné cesty, která vypadala, že nikam nevede. Profesorka 
vystoupila z auta a naznačila mi, abych ji následovala. Bylo tu 
chladněji než v Amberwoodu. Zadívala jsem se na nebe poseté 
hvězdami a zatajil se mi dech. Mimo městské osvětlení hvězdy 
zářily plnou silou. Spatřila jsem Mléčnou dráhu a spoustu sou
hvězdí, která obvykle nejsou vidět pouhým okem.

„Na hvězdy se koukejte potom,“ prohlásila úsečně. „Teď si 
musíme pospíšit, než měsíc postoupí dál.“

Měsíční rituál, pustá poušť, panenská oběť… Do čeho jsem se 
to dostala? Vždycky mě rozčilovalo, jak mě profesorka Terwilli
gerová tlačí do magie, ale nikdy jsem ji nepovažovala za hrozbu. 
Teď jsem si ale nadávala, že jsem byla tak naivní.

Přes rameno si přehodila pytel a zamířila do pustiny, kde se 
tu a tam objevovaly kameny nebo skrovná vegetace. Ani to úžas
né nebeské představení ale nevrhalo příliš mnoho světla. Profe
sorka přesto kráčela tak, že vypadala, že velice dobře ví, kam jde. 
Poslušně jsem ji následovala a klopýtala po kamenitém terénu, 
na který moje plyšové pantofle nebyly právě nejvhodnější.

„Tady,“ řekla, když došla na malé prostranství. Opatrně od
ložila pytel, přikrčila se k němu, a začala vyndávat jeho obsah. 
„Uděláme to.“

Poušť, přes den nelítostně žhavá, byla teď v noci chladná, ale 
já jsem se přesto potila. Bylo to spíš kvůli nervozitě než kvůli 
okolní teplotě nebo tlustému pyžamu. Znovu jsem si uvázala 
uzel na pásku u županu. Takové drobnosti a rutina mě odjakži
va uklidňovaly.

Profesorka Terwilligerová vytáhla velké oválné zrcadlo 
s vroubkovaným stříbrným rámem. Položila ho na zem, podíva
la se na nebe a pak zrcadlo trochu posunula. „Pojďte sem, slečno 
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Melbourneová.“ Ukázala naproti sobě, na místo na druhé straně 
zrcadla. „Posaďte se a udělejte si pohodlí.“

V Amberwoodu vystupuju pod jménem Sydney Melroseová, 
a ne pod svým skutečným, Sydney Sageová. Jenže profesorka 
Terwilligerová moje vymyšlené jméno popletla hned první den 
školy a bohužel už mi to zůstalo. Zařídila jsem se podle jejích 
pokynů, ale nedalo se říct, že se mi sedělo kdovíjak pohodlně. 
Byla jsem si jistá, že slyším v křoví nějaké velké zvíře. Na se
znam ohrožení, která jsem tu prožila, jsem tedy přidala „kojoty“, 
hned za „magii“ a „nedostatek kávy“.

„Tak tedy můžeme začít.“ Profesorka Terwilligerová mě sle
dovala tmavýma děsivýma očima. „Máte na sobě něco kovové
ho? Musíte to sundat.“

„Ne. Aha, počkejte.“
Rozepnula jsem si zlatý řetízek, na kterém jsem na krku no

sila křížek. Měla jsem ten přívěsek už léta, ale nedávno jsem ho 
dala někomu jinému, abych ho uklidnila. On mi ho pak poslal 
zpátky po naší společné kamarádce Jill Mastranové Dragomi
rové. Ještě teď vidím její naštvaný výraz, když ke mně ve škole 
napochodovala a bez jediného slova mi vrazila křížek do ruky.

Teď jsem se dívala, jak se přívěsek leskne v měsíčním světle. 
Pomyslela jsem na Adriana, jemuž jsem křížek dala, a zhoupl se 
mi žaludek. Dala jsem mu ho předtím, než přiznal, že mě milu
je. To mě před pár týdny opravdu vykolejilo. Možná mě to ale 
nemělo překvapit. Čím víc jsem vzpomínala – což bylo poslední 
dobou často –, tím víc jsem si uvědomovala náznaky, z nichž se 
mi mohly jeho city vyjevit už dřív. Jenže jsem tehdy byla příliš 
slepá, než abych si jich všímala.

Samozřejmě nezáleželo na tom, jestli jsem to předvídala, 
nebo ne. Adrian byl pro mě naprosto nevhodný a nemělo to 
nic společného s jeho neřestmi ani hrozící možností, že zešílí. 
Adrian je vampýr. Je sice Moroj – jeden z těch hodných, živých 
vampýrů –, ale to nehraje roli. Lidé a vampýři spolu nemůžou 
chodit. V tomto bodě jsou Morojové i alchymisté zajedno. Pořád 
mě ohromovalo, že mi Adrian vyjevil svoje city. Připadalo mi 
úžasné, že je vůbec má a že měl odvahu mě políbit, i když se mi 
po tom polibku točila hlava a sotva jsem popadala dech.



12 

Samozřejmě jsem ho musela odmítnout. Můj výcvik by mi 
ani nic jiného nedovolil. Situace v Palm Springs nás nutila neu
stále být pohromadě, což bylo od jeho přiznání těžké. Neměla 
jsem problém jen s tím, abych se vyrovnala s naším novým vzta
hem. Adrian mi… chyběl. Před tím debaklem jsme byli kama
rádi a trávili jsme spolu spoustu času. Zvykla jsem si na jeho 
samolibý úsměv a kousavé poznámky. Dokud to všechno ne
skončilo, neuvědomovala jsem si, jak moc se na něj spoléhám. 
Jak moc ho potřebuju. Uvnitř jsem se cítila prázdná, což bylo 
samozřejmě směšné. Proč by mi mělo tolik záležet na nějakém 
vampýrovi?

Někdy mě to rozčilovalo. Proč zničil naše dobré přátelství? 
Proč mi tolik chybí? A co čekal, že udělám? Musel přece vědět, 
že není možné, abychom spolu chodili. Nesmím k němu nic cítit. 
Nesmím. Kdybychom žili mezi Udržovateli – skupinou necivili
zovaných vampýrů, lidí a dhampýrů –, možná bychom mohli… 
Ne. I kdybych k němu něco cítila – a já trvala na tom, že necí 
tím –, bylo by špatné o vztahu vůbec uvažovat.

Teď se mnou Adrian mluvil co nejméně. A neustále se na mě 
díval svýma zelenýma očima takovým pohledem, že mě z něho 
bolelo srdce a…

„Á! Co je to?“
Profesorka Terwilligerová mi na hlavu vysypala misku plnou 

sušených bylin, až jsem nadskočila leknutím. Byla jsem natolik 
zabraná do vzpomínek, že jsem to dřív nepostřehla.

„Rozmarýn,“ odpověděla. „Yzop. Anýz. Nedělejte to.“ Zved
la jsem ruku, protože jsem si chtěla smést z vlasů sušené lístky. 
„Budete to potřebovat na kouzlo.“

„Jasně,“ řekla jsem a vrátila se myšlenkami zase k práci. Opa
trně jsem položila křížek na zem a pokusila se oprostit svoje 
myšlenky od zelených očí. „Kouzlo, které svedu jenom já. Proč 
vlastně?“

„Protože ho musí provést panna,“ objasnila. Snažila jsem se 
neušklíbnout. Profesorka naznačovala, že ona panna není, což 
se dá u čtyřicetileté ženy předpokládat, ale přesto jsem o tom 
nechtěla příliš uvažovat. „A taky kvůli tomu, že osoba, kterou 
hledáme, se přede mnou schovává. Ale před vámi? Vás nečeká.“
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Podívala jsem se do zářícího zrcadla a rázem jsem pochopila. 
„Tohle je hledací kouzlo. Proč ho neprovádíme postupem, jaký 
jsem dělala už dřív?“

Ne že bych toužila si to kouzlo zopakovat. Použila jsem ho, 
když jsem někoho hledala, a vyžadovalo několik hodin zírání 
do misky s vodou. Ale když už jsem věděla, jak na to, bylo mi 
jasné, že bych to zvládla znovu. Navíc se mi nelíbilo pomyšlení, 
že budu provozovat kouzlo, o němž nic nevím. Slova a bylinky 
jsou jedna věc, ale co dalšího po mně může profesorka chtít? 
Abych ohrozila svou duši? Abych obětovala svou krev?

„Tamto kouzlo funguje jen u toho, koho znáte,“ pověděla mi. 
„Ale tohle vám pomůže najít někoho, koho jste nikdy neviděla.“

Zamračila jsem se. Magii sice ráda nemám, ale ráda řeším 
problémy – a záhady, které magie často obnáší, mě zajímají. „Jak 
mám teda vědět, koho hledat?“

Profesorka Terwilligerová mi podala fotku. Moje oči už při
vykly tmě, takže jsem dobře viděla portrét hezké mladé ženy. 
Trochu se podobala mojí učitelce, ale nebylo to znát na první 
pohled. Na rozdíl od profesorky Terwilligerové s nevýraznými 
hnědými vlasy měla tahle žena vlasy tmavé, skoro až černé. Taky 
o sebe mnohem víc dbala, měla na sobě černé saténové večerní 
šaty, které měly daleko k obvyklému hipísáckému profesorčinu 
stylu. Ale i přes markantní rozdíly obě ženy sdílely vystouplé 
lícní kosti a bystré oči.

Zvedla jsem hlavu. „Je to vaše příbuzná.“
„Moje starší sestra,“ přitakala profesorka Terwilligerová ne

výrazně. Starší? Tipovala bych, že žena na fotografii je nejmíň 
o deset let mladší.

„Je pohřešovaná?“ zeptala jsem se. Při předchozím hledání 
šlo o moji unesenou kamarádku.

Profesorka se ušklíbla. „Ne tak, jak si myslíte.“ Z bezedného 
pytle vytáhla malou knížku v kožené vazbě a otevřela ji na za
ložené stránce. Zamžourala jsem na místo, na které ukazovala, 
a uviděla jsem latinský rukopis popisující zrcadlo a byliny, které 
na mě profesorka nasypala. Pak následovaly pokyny, jak kouzlo 
provést. Naštěstí to nevyžadovalo žádné krveprolití.
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„Vypadá to jednoduše,“ řekla jsem s jistou dávkou podezíra
vosti. Poučila jsem se, že kouzla o několika málo krocích a po
můckách vyžadují spoustu psychické energie. Po tom minulém 
hledacím kouzle jsem omdlela.

Přikývla a zřejmě odhadla, na co myslím. „Vyžaduje to hod
ně soustředění – víc než to minulé kouzlo. Ale i když to nechcete 
slyšet, vaše síla od minule vzrostla, takže by to pro vás mělo být 
jednodušší než posledně.“

Zamračila jsem se. Měla pravdu. Nechtěla jsem to slyšet.
Nebo ano?
Částečně jsem si uvědomovala, že bych měla odmítnout po

kračovat v tomhle šílenství. Ale taky jsem se obávala, aby mě 
profesorka nenechala uprostřed pouště, kdybych jí nepomohla. 
Zároveň jsem byla šíleně zvědavá, jak to celé bude fungovat.

Zhluboka jsem se tedy nadechla, odrecitovala zaklínadlo 
z knihy a položila fotku doprostřed zrcadla. Zopakovala jsem 
zaklínadlo a fotku zase odstranila. Naklonila jsem se dopře
du, zadívala se na zářivý povrch zrcadla, pokusila se oprostit 
od všech myšlenek a splynout s tmou a měsíčním svitem. Mno
hem rychleji, než jsem očekávala, mnou projel záchvěv energie. 
Ale v zrcadle se zatím nic nezměnilo. Dívala jsem se jen na svůj 
odraz s rozcuchanými blond vlasy, v nichž místy ulpěly suché 
lístky.

Energie ve mně vzrůstala, byla čím dál hřejivější a radostněj
ší. Zavřela jsem oči a poddala se jí. Připadalo mi, že se koupu 
v měsíčním svitu, jako bych jím sama byla. Takhle bych vydržela 
věčně.

„Vidíte něco?“
Hlas profesorky Terwilligerové představoval nevítané vyru

šení z mojí blaženosti, ale přesto jsem poslušně otevřela oči 
a zadívala se do zrcadla. Můj odraz zmizel. Viděla jsem budo
vu, před níž se vznášela stříbřitě šedá mlha, ale věděla jsem, že 
není fyzické povahy. Vytvořila ji magie. Byla to jakási mentální 
překážka, která mi bránila vidět obraz za ní. Zapojila jsem vůli 
a protlačila svou mysl skrz ni. Po chvíli se mlha rozplynula.

„Vidím budovu.“ Můj hlas se podivně nesl nocí. „Je to sta
rý viktoriánský dům. Tmavě červený, s tradiční verandou. Před 
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ním rostou hortenzie. Je tam nějaká cedule, ale nedokážu ji pře
číst.“

„Poznáte, kde ten dům stojí?“ Profesorčin hlas jsem vnímala 
jako z veliké dálky. „Podívejte se kolem.“

Pokusila jsem se rozšířit své zorné pole až za dům. Chvilku 
mi to trvalo, ale pak se obraz rozšířil jako ve filmu. Spatřila jsem 
i okolní podobné domy, všechny ve viktoriánském stylu, s pro
stornými verandami a porostlé popínavými rostlinami. Všechny 
byly krásné, představovaly dokonalý kousek historie zasazený 
do moderního světa.

„Nic konkrétního nevidím,“ řekla jsem. „Jen malebnou ulici.“
„Jděte ještě dál. Snažte se uvidět větší obraz.“
Udělala jsem to a bylo to, jako bych se vznesla k nebi a shlí

žela na tu čtvrť z ptačí perspektivy. Domy přecházely v další a ty 
nakonec ustoupily průmyslovým a komerčním oblastem. Postu
povala jsem dál. Průmyslové budovy houstly. Protínalo je čím 
dál víc ulic. Domy byly čím dál vyšší, až se nakonec zhmotnily 
do známé siluety města.

„Los Angeles,“ prohlásila jsem. „Ten dům stojí na předměstí 
Los Angeles.“

Uslyšela jsem, jak profesorka ostře vdechla. Pak řekla: „Dě
kuju vám, slečno Melbourneová. To stačí.“

Náhle mi před očima prolétla ruka, která zničila obrázek 
města. Pominula i moje euforie. Už jsem se dál nevznášela, už 
jsem si nepřipadala jako stvořená ze světla. Krutě jsem dopadla 
do reality, do kamenité pouště, a uvědomila si, že mám na sobě 
pyžamo. Byla jsem vyčerpaná a celá jsem se třásla. Připadalo mi, 
že každou chvíli omdlím. Profesorka Terwilligerová mi podala 
termosku s pomerančovým džusem a já jsem okamžitě začala 
žíznivě pít. Když se mi do těla dostaly živiny, začalo mi být 
o něco lépe. Intenzivní využití magie odčerpává z těla cukr.

„Pomohlo vám to?“ zeptala jsem se, jakmile jsem vypila celý 
obsah termosky. Dotěrný hlas v mojí hlavě mi hned začal spílat, 
kolik kalorií obsahuje pomerančový džus, ale ignorovala jsem 
ho. „Tohle jste se chtěla dozvědět?“

Profesorka Terwilligerová mě obdařila úsměvem, který  
ovšem nedosáhl až do jejích očí. „Ano, pomohlo. Ale chtěla jsem 
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tohle?“ Zadívala se kamsi do dálky. „Ne, ani ne. Doufala jsem, 
že řeknete jiné město. Nějaké hodně vzdálené.“

Sebrala jsem ze země svůj křížek a zase si ho zapnula kolem 
krku. Ten důvěrně známý předmět mě uklidňoval a dodával mi 
zdání normálnosti po tom, co jsem právě udělala. Taky ve mně 
vyvolával výčitky svědomí, když jsem si vzpomněla na euforii, 
kterou jsem díky magii prožila. Lidé by neměli ovládat magii – 
a už vůbec by si ji neměli užívat. Přejela jsem prsty po křížku 
a znovu pomyslela na Adriana. Nosil ho vůbec? Nebo ho doma 
přechovával pro štěstí? Dotýkaly se ho jeho prsty tak jako moje?

Profesorka Terwilligerová začala balit věci. Zvedla jsem se 
krátce po ní. „Co to přesně znamená, madam?“ zeptala jsem se. 
„Že jsem viděla Los Angeles?“

Následovala jsem ji zpátky k autu, ale ona hned neodpo
věděla. Když po chvíli promluvila, její hlas zněl netypicky po
chmurně. „Znamená to, že je mnohem blíž, než se mi zamlouvá. 
A taky to znamená, že ať chcete nebo ne, budete muset velice 
rychle zapracovat na svých magických schopnostech.“

Zastavila jsem se. Najednou mě to namíchlo. Co je moc, to je 
moc. Byla jsem unavená a všechno mě bolelo. Vytáhla mě sem 
uprostřed noci, a teď mi vykládá takové věci? Když navíc dob
ře ví, jaké mám z magie pocity? Její slova mě přímo vyděsila. 
Co s tím mám společného? Tohle bylo její kouzlo, její záležitost. 
Přesto mi to přikázala s takovou rozhodností, že jsem z toho 
měla dojem, jako bych já byla důvod, proč jsme vyrazily do té
hle pustiny.

„Madam,“ začala jsem.
Profesorka Terwilligerová se otočila a naklonila se ke mně, 

takže nás dělilo jen několik centimetrů. Zalapala jsem po dechu 
a polkla veškerá rozčilená slova, která jsem už už chtěla vychrlit. 
Nikdy jsem ji neviděla takhle se tvářit. Nepůsobila děsivě, to ne, 
ale dívala se na mě intenzivním pohledem, jaký jsem u obvykle 
roztržité profesorky nikdy dřív nezaznamenala. Tvářila se… vy
děšeně. Otázka života a smrti.

„Sydney.“ Jen málokdy mě oslovovala křestním jménem. 
„Ujišťuju vás, že to z mé strany není žádný fígl. Vy si vylepšíte 
svoje magické schopnosti, ať se vám to líbí nebo ne. A ne proto, 
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že bych byla krutá nebo se snažila splnit si nějaké sobecké přání. 
Dokonce ani ne proto, že nesnáším, když vaše schopnosti při
cházejí vniveč.“

„Tak proč teda?“ pípla jsem. „Proč se toho musím naučit 
víc?“

Zvedl se vítr a odvál mi z vlasů pár lístků a květů. Naše stíny 
náhle působily zlověstně a měsíční svit spolu s hvězdami, které 
ještě před chvílí vypadaly božsky, byl náhle chladný a drsný.

„Protože je to pro vaši vlastní ochranu,“ odpověděla profe
sorka Terwilligerová.
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Pak už mi profesorka odmítla říct něco víc. odvezla mě zpát-
ky do Amberwoodu a cestou jako by si ani neuvědomovala, že 
jsem tam taky. Mumlala si pro sebe věci jako „není dost času“ 
a „potřebuju další důkazy“. Když mě konečně vysadila, pokusi
la jsem se z ní vytáhnout další informace.

„Co to mělo znamenat, že bych se měla chránit?“ zeptala 
jsem se. „Před čím?“

Parkovaly jsme na zakázaném místě. Profesorka se stále tvá
řila neklidně. „Vysvětlím vám to jindy, zítra na našem nezávis
lém studiu.“

„Nemůžu,“ připomněla jsem jí. „Odjíždím hned po vyučo
vání. Pamatujete? Musím stihnout letadlo. Říkala jsem vám to 
minulý týden. A včera. A dneska taky.“

To ji vytrhlo ze zamyšlení. „Opravdu? Tak tedy dobrá. V tom 
případě uděláme, co bude nutné. Uvidím, co pro vás budu mít 
ráno.“

Potom jsem si šla lehnout, ale moc času na spaní už mi ne
zbývalo. A když jsem pak ráno přišla na hodinu dějepisu, pro
fesorka dostála svému slovu. Došla k mojí lavici a podala mi 
starou knihu vázanou v červené popraskané kůži. Latinský ná
zev by se dal přeložit jako Elementy bitvy. Zamrazilo mě z toho. 
Kouzla vytvářející světlo nebo neviditelnost jsou jedna věc. Ta 
mají praktické využití a téměř si je dokážu odůvodnit. Ale bo
jová kouzla? Něco mi napovídalo, že s tím asi budu mít menší 
problém.

„Čtivo do letadla,“ prohlásila. Mluvila svým obvyklým 
školním hlasem, ale v jejích očích jsem přesto postřehla náznak  
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úzkosti z minulé noci. „Zaměřte se pouze na první část. Věřím, 
že to provedete jako vždy pečlivě.“

Žádný ze studentů, kteří přicházeli na hodinu, nám nevěno
val pozornost. Jako svou poslední hodinu jsem ten den měla mít 
nezávislé studijní sezení o historii pozdní antiky, kterou jsem se 
učila taky s profesorkou Terwilligerovou. Často ale tahle sezení 
využívala k tomu, aby mě pasivně agresivním způsobem učila 
magii. Takže nebylo nic zvláštního na tom, že mi dává knihu.

„A taky by mi moc pomohlo, kdybyste zjistila, kde přesně se 
ta čtvrť nachází,“ dodala.

Na okamžik jsem se nezmohla na slovo. Lokalizovat jednu 
čtvrť v ohromné oblasti okolí Los Angeles? „To je… hrozně velká 
oblast,“ řekla jsem nakonec a vzhledem k tolika svědkům kolem 
jsem pečlivě volila slova.

Přikývla a posunula si brýle po nose. „Já vím. Většina lidí by 
to pravděpodobně nezvládla.“ Po tomhle polovičním kompli
mentu se vrátila za katedru.

„Jaká čtvrť?“ zeptal se nový hlas.
Eddie Castile právě dorazil a usedl do vedlejší lavice. Eddie 

je dhampýr, takže má v sobě směsku lidské a vampýří DNA, 
která se předává už od dob, kdy se obě rasy začaly mísit. Přesto 
byl Eddie na pohled k nerozeznání od obyčejného člověka. Měl 
pískově světlé vlasy a hnědé oči, což podporovalo naše tvrzení, 
že jsme dvojčata. Ve skutečnosti byl Eddie tady v Amberwoodu 
jakožto osobní strážce Jill. Pronásledovali ji odpadlíci její vlast
ní rasy Morojů. Přestože jsme je od našeho příchodu do Palm 
Springs ani nezahlédli, Eddie byl neustále ve střehu a připraven 
vrhnout se do boje.

Schovala jsem knihu vázanou v červené kůži do batohu. 
„Neptej se. Další její pošahaný úkol.“ Nikdo z mých kamarádů 
– kromě Adriana – nevěděl, že s profesorkou Terwilligerovou 
provozuju magii. A ještě jsem zapomněla na Jill. Všichni Moro
jové ovládají některý druh elementární magie. Ta Adrianova se 
nazývá éter a je vzácná a mocná a v oblasti uzdravování dokáže 
zázraky. Použil svou magii, aby přivedl Jill zpátky k životu poté, 
co ji vrazi zabili. Tím se Jill stala „stínem políbenou“ a mezi Jill 
a Adrianem se vytvořilo psychické pouto, které jí umožňova
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lo vnímat jeho emoce a někdy dokonce vidět jeho očima. Díky 
tomu se toho Jill dozvěděla o Adrianovi a mně víc, než se mi 
líbilo.

Vytáhla jsem z batohu klíčky od auta a neochotně je podala 
Eddiemu. On byl jediný, komu jsem důvěřovala natolik, že jsem 
ho nechala řídit svoje auto. Kdykoli jsem odjela z města, půjčila 
jsem mu ho pro případ, že by potřeboval pro naši skupinu něco 
vyřídit. „Tady máš. A koukej mi ho vrátit tak, jak je. A ať se An
geline ani nepřibližuje k sedadlu pro řidiče.“

Zazubil se na mě. „Vypadám snad jako sebevrah? Nejspíš 
s tím autem ani nevyjedu. Určitě nechceš, abych tě pak hodil 
na letiště?“

„Nestihl bys vyučování,“ řekla jsem. Jediný důvod, proč jsem 
dneska mohla odejít ze školy dřív, byla nezvyklá povaha mého 
nezávislého studia.

„To by mi nevadilo, věř mi. Máme písemku z biologie.“ 
Ušklíbl se a ztišil hlas. „Víš, jak ji nesnáším.“

Neubránila jsem se úsměvu. Eddiemu i mně je osmnáct 
a maturitu už máme za sebou. Já jsem studovala doma a on 
na elitní akademii pro Moroje a dhampýry. Ale tady jsme se jen 
těžko mohli vydávat za studenty a přitom nechodit na vyučo
vání. Mně práce navíc nevadila, ale Eddie nebyl tak zapálený 
do učení jako já.

„Ne, díky,“ pověděla jsem mu. „Pojedu taxíkem.“
Zazvonilo a Eddie se ve své lavici narovnal. Než si profesor

ka Terwilligerová zjednala ticho, ještě mi pošeptal: „Jill strašně 
mrzí, že nemůže letět taky.“

„Já vím,“ zašeptala jsem. „Ale všichni víme, proč nemůže.“
„Jo,“ souhlasil. „Jen nechápu, proč se zlobí na tebe.“
Otočila jsem se k profesorce a záměrně ho ignorovala. Jill 

díky poutu jako jediná věděla, že mi Adrian řekl, že mě miluje. 
To byla další věc, kterou jsem netoužila nikde roztrubovat, jen
že Adrian si nedokázal pomoct. Přestože Jill dobře věděla, že 
vztahy mezi lidmi a vampýry jsou špatné, nemohla mi odpustit, 
že jsem Adriana tak bolestně ranila. A aby to bylo ještě horší, 
nejspíš jeho bolest taky prožívala.
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Ačkoli ostatní naši kamarádi nevěděli, co se stalo, bylo jim 
jasné, že mezi mnou a Jill náhle není něco v pořádku. Eddie 
mě kvůli tomu hned začal vyslýchat. Odbyla jsem ho nejasnou 
odpovědí, že se Jill nelíbí nová pravidla, která jsem jí ve škole 
nastolila. Eddie mi to neuvěřil, ale Jill mu taky nic neřekla, takže 
dál tápal a rozčilovalo ho to.

Vyučování mi rychle uteklo, a než jsem se nadála, seděla 
jsem v taxíku a jela na letiště. Do malého kufru jsem si sbalila 
jen to nejnutnější. Kufr s malým batůžkem jsem snadno pobrala 
sama. Snad posté jsem vytáhla malou stříbrnobílou dárkovou 
taštičku a prozkoumala její obsah. Byla to drahá křišťálová ozdo
ba, jaká se věší na verandu nebo do okna. Zobrazovala dvě holu
bice v letu, obrácené zobáky k sobě. Znovu jsem ozdobu zabalila 
do papíru, vrátila do dárkové taštičky a tu jsem si zase uklidila 
do batohu. Doufala jsem, že to bude vhodný dárek k nadcháze
jící příležitosti.

Jela jsem totiž na vampýří svatbu.
Nikdy dřív jsem na žádné nebyla. To nejspíš žádný alchy

mista. Přestože pracujeme s Moroji a chráníme je, máme jasně 
stanovené mezi a nezacházíme dál než za pracovní vztahy. Ale 
po nedávných událostech se obě skupiny rozhodly, že bude 
dobré naše pracovní vztahy trochu vylepšit. Jelikož tahle svatba 
je velkolepá událost, byla jsem pozvána spolu s dalšími několika 
alchymisty.

Novomanžele znám a teoreticky jsem byla nadšená z toho, 
že se berou. Znervózňovalo mě to ostatní, co tahle akce bude 
obnášet – početnou společnost Morojů a dhampýrů. I když tam 
budou další alchymisté, vampýrů na nás bude přesila. Za dobu, 
kterou jsem strávila v Palm Springs s Eddiem, Jill a ostatními, 
jsem udělala ve vztahu k vampýrům ohromný pokrok. S touhle 
partou jsem skvěle vycházela a teď už jsem je všechny považo
vala za kamarády. Ale i když jsem byla v těchhle záležitostech 
liberální, pořád ve mně zůstávaly obavy, jaké mají alchymisté 
vůči světu vampýrů. Morojové a dhampýři možná nejsou zlé 
stvůry, jak jsem kdysi věřila, ale rozhodně to nejsou lidé.

Litovala jsem, že se mnou nemůžou letět kamarádi, ale to 
vůbec nepřicházelo v úvahu. Smyslem našeho pobytu v Palm 
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Springs je ukrývat tu Jill a držet ji v bezpečí před těmi, kdo ji 
chtějí zavraždit. Jak Morojové, tak Strigojové se většinou vyhý
bají slunným pouštním oblastem. Kdyby se Jill najednou ob
jevila na takové důležité morojské události, zničilo by to naše 
utajení. Eddie a Angeline – další dhampýrka, která Jill v Amber
woodu chrání– musejí také zůstat v pozadí. Na svatbu jsem byla 
pozvána jen já a Adrian. Naštěstí budeme cestovat odlišnými 
lety. Kdyby si totiž někdo všiml, že cestujeme společně, mo hlo 
by to přilákat pozornost do Palm Springs a následně k Jill. Adri
an dokonce ani neletí z Palm Springs. Poletí z Los Angeles, což 
je dvě hodiny cesty na západ, aby si nás nikdo nespojoval.

To mi připomnělo úkol od profesorky Terwilligerové. Najít 
jednu čtvrť v celé oblasti Los Angeles. Jistě, žádný problém. Na
hrávalo mi jediné, a sice, že viktoriánské domy se velmi odlišují. 
Kdybych našla nějakou společnost zabývající se historií, možná 
by mě podle mého popisu někam nasměrovali. To by podstatně 
zúžilo možnosti.

Hodinu před startem už jsem čekala na letišti. Zrovna když 
jsem se začetla do knihy od profesorky Terwilligerové, z am
pliónu se ozvalo hlášení: „Cestující Melroseová, dostavte se pro
sím k zákaznickému servisu.“

Žaludek se mi sevřel. Posbírala jsem svoje věci a přistoupila 
k pultíku, kde mě s úsměvem přivítala pracovnice aerolinek.

„S politováním vám musím oznámit, že na tento let máme 
zarezervováno víc letenek, než je možné,“ řekla. Její energický 
hlas ani zářivý úsměv nenaznačovaly, že by ji to mrzelo.

„Co přesně to pro mě znamená?“ zeptala jsem se s narůstají
cím zděšením. „Mám zarezervované místo.“ S byrokracií se po
týkám neustále, ale nadměrné rezervování letů je něco, co jsem 
nikdy nepochopila. Jak se to vůbec může stát? Přece je nemůže 
překvapit, kolik mají v letadle sedadel.

„Znamená to, že tímhle letem nepoletíte,“ objasnila. „Vy 
a další dobrovolníci uvolníte svá sedadla téhle rodině. Jinak by 
se museli rozdělit.“

„Dobrovolníci?“ zopakovala jsem a sledovala směr jejího po
hledu. U místa na sezení se na mě usmívala rodina se sedmi 
dětmi. Děti byly malé a rozkošné, měly velké oči a připomínaly 
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mi muzikály o roztomilých sirotcích, kteří nalezli nový domov. 
Nasupeně jsem se obrátila zase k pracovnici aerolinek. „Jak to 
můžete udělat? Byla jsem tady ještě před předepsaným časem! 
Musím stihnout svatbu. Nemůžu ji zmeškat.“

Žena vytáhla palubní lístek. „Vynahradíme vám to. Zarezer
vovali jsme vám jiný let do Filadelfie – ten dřívější. A jako omlu
vu za nepříjemnosti můžete cestovat první třídou.“

„To je teda něco,“ zamračila jsem se. Rozčilovalo mě to už 
z principu. Mám ráda pořádek a zavedené postupy. Když se 
změní, úplně to vykolejí můj svět. Podívala jsem se na palubní 
vstupenku a nevěřila vlastním očím. „Vždyť to odlétá teď!“

Přikývla. „Jak jsem řekla, dřív. Být vámi, tak si pospíším.“
Vzápětí se ozvalo hlášení, poslední výzva pro cestující mého 

nového letu, aby nastoupili do letadla. Moc často nenadávám, 
ale tentokrát jsem měla co dělat, abych se udržela, zvlášť když 
jsem zjistila, že moje nová brána se nachází na opačné straně ter
minálu. Bez dalšího slova jsem popadla svoje věci a co nejrych
leji se rozběhla tím směrem. V duchu jsem si říkala, jak na tyhle 
aerolinky napíšu stížnost. Nějakým zázrakem jsem stihla dora
zit, než zavřeli dveře letadla. Pracovnice, která mě odbavova
la, mi jen vážně sdělila, abych příště svou cestu lépe plánovala 
a udělala si časovou rezervu.

Ignorovala jsem ji a zamířila k letadlu, kde mě přivítala mno
hem přívětivější letuška – hlavně když jsem jí ukázala letenku 
do první třídy. „Sedíte tamhle, slečno Melroseová,“ řekla a uká
zala do třetí řady. „Moc nás těší, že s námi letíte.“

Pomohla mi nacpat kufr do zavazadlového prostoru nad hla
vou, což bylo náročné, protože to místo už zaplnila zavazadla 
ostatních cestujících. S využitím kreativních znalostí o zákonech 
prostoru se jí to nakonec podařilo a já klesla do sedadla, vyčer
paná z toho náhlého štěstí. To asi nebude relaxační výlet. Než 
letadlo vyjelo na dráhu, stačila jsem si tak sotva zapnout bez
pečnostní pás. Vyndala jsem z kapsičky bezpečnostní pokyny, 
abych je mohla sledovat spolu s letuškou. I když létám často, 
pokaždé mi připadá důležité ty postupy sledovat. Když letuška 
ukazovala, jak použít kyslíkovou masku, ovanula mě důvěrně 
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známá vůně. Uprostřed toho chaosu se změnou letu jsem ani 
nevěnovala pozornost tomu, kdo sedí vedle mě.

Adrian.
Nevěřícně jsem na něj vykulila oči. Sledoval mě s pobavením 

a bezpochyby vyčkával, jak dlouho mi potrvá, než si ho všimnu. 
Ani jsem se ho nevyptávala, co tady dělá. Věděla jsem, že letí 
z mezinárodního letiště v Los Angeles, a já se jakýmsi prapodiv
ným řízením osudu ocitla ve stejném letadle jako on.

„To není možné,“ vykřikla jsem. Vědkyni ve mně příliš ohro
mila shoda náhod a nedokázala jsem se hned přizpůsobit téhle 
nepříjemné situaci. „Jedna věc je, že mě přesunuli na jiný let. Ale 
že skončím hned vedle tebe? Víš, jaká je pravděpodobnost? Je to 
neuvěřitelné.“

„Někdo by tomu mohl říct osud,“ poznamenal. „Nebo toho 
možná do Filadelfie tolik nelítá.“ Na přípitek pozvedl sklenku 
s průhlednou tekutinou. Jelikož jsem Adriana nikdy neviděla 
pít vodu, předpokládala jsem, že je to vodka. „Mimochodem, 
rád tě vidím.“

„Hmm, já tebe taky.“
Motory se rozburácely, takže jsem byla ušetřena další kon

verzace. Začala mi docházet realita. Jsem v pasti, čeká mě pěti
hodinový let s Adrianem Ivaškovem. Pět hodin. Pět hodin sedět 
jen několik centimetrů od něj, vdechovat vůni jeho předražené 
kolínské a dívat se do jeho vědoucích očí. Co budu dělat? Nic, 
samozřejmě. Nemohla jsem nikam odejít. Nebylo úniku, neboť 
cestující první třídy nebývají vybaveni padáky. Zběsile jsem se 
snažila vymyslet, co říct, a srdce mi divoce bušilo. Adrian mě 
sledoval mlčky a ve tváři měl samolibý úsměv. Čekal, až začnu 
konverzaci.

„Takže,“ řekla jsem nakonec s pohledem upřeným na svoje 
ruce. „Jak to jde s tvým autem?“

„Nechal jsem ho zaparkovaný na ulici. Předpokládám, že 
tam ještě bude, až se vrátím.“

Trhla jsem hlavou a poklesla mi čelist. „Cože jsi udělal? Jestli 
tam zůstane přes noc, odtáhnou ti ho!“

Adrian se rozchechtal ještě dřív, než jsem to dopověděla. 
„Tak takhle na to, když chci vyvolat vášnivou reakci?“ Zavrtěl 
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hlavou. „Bez obav, Sageová. Dělal jsem si legraci. Je v bezpečí 
parkoviště v domě, kde bydlím.“

Cítila jsem, jak mi hoří tváře. Bylo mi hrozně, že jsem mu to 
zbaštila, a taky mi bylo trapně, že takhle vyvádím kvůli autu. 
Musela jsem ovšem uznat, že to není jen tak ledajaké auto. Byl 
to nádherný klasický mustang, který si Adrian koupil nedáv
no. Vlastně si ho koupil, aby na mě udělal dojem. Předstíral, že 
neumí řídit s ruční řadicí pákou, abych ho to učila a trávila tak 
s ním víc času. To auto mi připadalo úchvatné, ale pořád mě 
ohromovalo, že Adrian podstoupil tolik problémů, jen abychom 
mohli být spolu.

Vystoupali jsme do letové hladiny a letuška se vrátila s dal
ším drinkem pro Adriana. „Něco pro vás, slečno?“ zeptala se.

„Dietní colu,“ odpověděla jsem automaticky.
Jakmile se vzdálila, Adrian sykl: „Tu jsi mohla dostat zadar

mo i v druhý třídě.“
Obrátila jsem oči v sloup. „Musíš mě následujících pět hodin 

otravovat? Pokud ano, vrátím se do druhé třídy a uvolním místo 
někomu šťastnějšímu.“

Adrian pozvedl ruce. „Ne, ne. V pořádku. Já se nějak zaba
vím.“

Ukázalo se, že jeho zábava spočívá v luštění křížovek v pa
lubních časopisech. Vytáhla jsem tedy knihu od profesorky Ter
willigerové a začala číst, ale nedokázala jsem se soustředit, když 
seděl vedle mě. Neustále jsem ho koutkem oka sledovala. Jednak 
jsem se chtěla přesvědčit, jestli se na mě taky dívá, a pak taky 
proto, abych si prohlížela jeho obličej. Byl to tentýž Adrian jako 
vždycky, hezký, s rozcuchanými hnědými vlasy a obličejem jako 
socha. Přísahala jsem si, že s ním nepromluvím, ale když jsem si 
všimla, že už dlouho nic nenapsal a jen hlasitě poklepává perem 
do stolku, nemohla jsem si pomoct.

„Co nevíš?“ zeptala jsem se.
„Vynálezce stroje na vyzrňování bavlny na sedm.“
„Whitney,“ odpověděla jsem.
Sklonil se nad křížovku a napsal to tam. „,Nejtvrdší z Moh

sovy stupnice.‘ Taky na sedm.“
„Diamant.“
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O pět slov později jsem si uvědomila, co provádí. „Hele,“ 
okřikla jsem ho. „To ne.“

Zadíval se na mě andělským pohledem. „Co ne?“
„Ty víš co. Chceš mě navnadit. A víš, že nedokážu odolat.“
„Já?“ podivil se.
Ukázala jsem na časopis. „Triviality.“ Odvrátila jsem se 

od něj celým tělem a demonstrativně si otevřela knihu. „Mám 
nějakou práci.“

Poznala jsem, že mi Adrian nakukuje přes rameno, a snažila 
se nevnímat jeho blízkost. „Zdá se, že Jackie ti dává ve škole 
zabrat.“ Adrian se s profesorkou Terwilligerovou nedávno set
kal a bůhvíproč na ni zapůsobil natolik, že se začali oslovovat 
křestními jmény.

„To je mimo školní osnovy,“ objasnila jsem.
„Vážně? Myslel jsem, že už v těchhle záležitostech nechceš 

pokračovat.“
Naštvaně jsem knihu zaklapla. „Taky že ne! Jenže pak řek

la…“ Radši jsem to nedopověděla, protože jsem si uvědomila, 
že bych se neměla s Adrianem zaplétat více, než je nutné. Ale 
bylo příliš snadné sklouznout zase k našemu starému přátelství. 
Zdálo se to správné, jenže to evidentně bylo špatné.

„Co pak?“ naléhal na mě něžně.
Podívala jsem se na něj a neviděla žádnou samolibost ani 

posměch. Dokonce jsem neviděla ani jeho bolest, která mě po
sledních pár týdnů tolik trápila. Tvářil se zaujatě, což moje 
myš lenky odvedlo od úkolu profesorky Terwilligerové. Tohle 
jeho rozpoložení nesmírně kontrastovalo s tím, co následovalo 
po našem polibku. Ale přesto byl teď tady, připravený podpořit 
mě. Proč najednou ta změna?

Zaváhala jsem a nevěděla, co dělat. Od minulé noci jsem 
stále přemýšlela o profesorčiných slovech a o své vizi. Pokou
šela jsem se přijít na to, co to všechno znamená. Adrian jako 
jediný věděl, že jsem se s profesorkou zapletla do magie (kro
mě Jill). Až dosud jsem si neuvědomila, že umírám touhou se 
o tom s někým bavit. A tak jsem se vzdala a vypověděla mu svůj 
pouštní příběh.
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Když jsem skončila, překvapil mě jeho zachmuřený výraz. 
„Když se tě snaží tu a tam naučit nějaké kouzlo, dobrá. Ale po
kud tě zatáhne do nějakýho nebezpečí, je to něco jinýho.“

Jeho zájem mě trochu překvapil – a to možná neměl. „Ale 
z toho, co říkala, jsem vyrozuměla, že ona to na svědomí nemá. 
Vypadala naštvaně kvůli… no, já nevím.“

Adrian ukázal na knihu. „A tohle ti nějak pomůže?“
„Asi jo.“ Přejela jsem prsty po deskách s vyrytými latinskými 

slovy. „Jsou tam ochranná a útočná kouzla – o něco náročnější 
než věci, jaké jsem kdy dělala. Nelíbí se mi to. Tahle kouzla jsou 
pokročilá. Řekla mi, abych je přeskočila.“

„Nemáš ráda magii obecně,“ připomněl mi. „Ale pokud tě ta 
kouzla udrží v bezpečí, pak bys je asi neměla ignorovat.“

Nerada jsem přiznávala, když měl pravdu. Jen ho to povzbu
zovalo. „Jasně, ale ráda bych věděla, před čím se vlastně snažím 
držet v bezpečí. Ne. Tohle nemůžeme.“

Aniž bych si to uvědomila, zase jsem sklouzla k našemu sta
rému modelu a povídala si s Adrianem jako vždycky. Dokonce 
jsem mu důvěřovala. Zatvářil se překvapeně.

„Co nemůžeme? Přestal jsem od tebe chtít, abys mi pomáhala 
s křížovkou, ne?“

Zhluboka jsem se nadechla a v duchu se obrnila. Věděla jsem, 
že tahle chvíle nastane, jakkoli jsem ji toužila oddálit. Jen jsem 
nečekala, že nastane v letadle.

„Adriane, musíme si promluvit o tom, co se stalo. Mezi 
námi,“ prohlásila jsem.

Chvilku mu trvalo, než moje slova zpracoval. „No… Pokud 
vím, tak se mezi námi nestalo nic.“

Odvážila jsem se na něj pohlédnout. „Přesně tak. Mrzí mě, co 
se stalo a co jsem řekla, ale všechno to byla pravda. Musíme to 
překonat a dál normálně žít. Je to pro dobro naší party v Palm 
Springs.“

„Zvláštní. Já už jsem to překonal,“ řekl. „To ty to znova vy
tahuješ.“

Opět jsem zčervenala. „Ale to kvůli tobě! Tys strávil posled
ních pár týdnů v mizerné náladě a sotva jsi se mnou promluvil. 
A když už jsi se mnou promluvil, byla v tom nějaká kousavá 
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poznámka.“ Když jsme nedávno večeřeli u Clarence Donahuea, 
v obýváku jsem uviděla toho nejděsivějšího pavouka na světě. 
Sebrala jsem veškerou svou odvahu a toho příšerného malé
ho tvora osvobodila. Adrian můj statečný čin komentoval slo
vy: „Páni! Nevěděl jsem, že se umíš postavit tomu, z čeho máš 
strach. Myslel jsem, že tvojí obvyklou reakcí je křičet a utíkat 
před tím, předstírat, že to vůbec neexistuje.“

„Máš pravdu,“ řekl a přikyvoval mým slovům. Už zase se 
tvářil neobvykle vážně. „A omlouvám se.“

„Opravdu?“ Jen jsem na něj zírala. „Takže… jsi s tím vším 
skončil? Už jsi to tak přestal cítit?“ Nedokázala jsem se přimět 
k tomu, abych to víc rozvedla. Přestal jsi mě milovat.

„Ale ne,“ odpověděl. „To ani v nejmenším.“
„Ale řekl jsi…“
„Přestal jsem s trucováním,“ objasnil. „Přestal jsem být nála

dový – i když jsem vlastně trochu náladový odjakživa. Takový 
je holt Adrian Ivaškov. Ale už to nebudu přehánět. Nepomohlo 
mi to s Rose, nepomůže mi to ani s tebou.“

„Se mnou ti nepomůže nic,“ vykřikla jsem.
„To teda nevím.“ Nasadil zamyšlený výraz, který u něj vy

padal přitažlivě. „Ty nejsi tak ztracený případ jako ona. S ní 
jsem musel překonat její hlubokou lásku k ruskému válečníkovi. 
My dva musíme překonat jen stovky let hluboko zakořeněných 
předsudků a tabu mezi našimi dvěma rasami. To je snadný.“

„Adriane!“ Už zase se ve mně vzedmul vztek. „To není vtip.“
„Já vím. Pro mě rozhodně ne. A proto tě nebudu trápit.“ Dra

maticky se odmlčel. „Prostě tě budu milovat, ať už mě chceš, 
nebo ne.“

Přišla letuška s nahřátými ručníky, takže náš rozhovor ustal 
a Adrianova slova se mezi námi těžce vznášela ve vzduchu. 
Ohromilo mě to natolik, že jsem se na odpověď zmohla, až když 
se letuška zase vrátila.

„Ať už tě chci, nebo ne? Co to proboha znamená?“
Adrian se ušklíbl. „Promiň. Vyznělo to výhrůžněji, než jsem 

zamýšlel. Myslel jsem to tak, že je mi jedno, že tvrdíš, že spolu 
nemůžeme chodit. Je mi jedno, jestli mě považuješ za nejzlejší 
nepřirozenou stvůru, jaká kdy kráčela po téhle zemi.“
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V tu chvíli jsem si díky jeho volbě slov vzpomněla, jak mě 
označil za nejkrásnější stvoření, jaké kdy kráčelo po tomhle svě
tě. Ta slova mě děsila tehdy stejně jako teď. Seděli jsme tenkrát 
v místnosti osvětlené jen svíčkami a on se na mě díval jako ještě 
nikdo…

Nech toho, Sydney. Soustřeď se.
„Mysli si, co chceš, a dělej, co chceš,“ pokračoval Adrian. 

Moje zrádné myšlenky naštěstí neodhadl. Působil pozoruhodně 
klidně. „Budu tě milovat, i když je to beznadějný.“

Nevím, proč mě to tolik šokovalo. Rozhlédla jsem se, abych 
se ujistila, že nás nikdo neposlouchá. „Co? To nemůžeš!“

Naklonil hlavu na stranu a prohlížel si mě. „Proč ne? Neubli
žuje ti to. Říkal jsem ti, že je mi jedno, jestli mě chceš. A pokud 
ano, tak budu jedině rád. Tak co na tom sejde, když tě budu 
milovat jen tak zpovzdáli?“

To mi nebylo docela jasné. „Protože… Protože to nesmíš!“
„Proč ne?“
„Musíš… Musíš se pohnout dál,“ řekla jsem mu. Ano, to zně

lo rozumně. „Musíš si najít nějakou jinou. Víš, že já ne… prostě 
nemůžu. To dobře víš. Jenom se mnou marníš čas.“

Trval na svém. „Je to můj čas, který marním.“
„Ale je to šílené! Proč bys to dělal?“
„Protože si nemůžu pomoct,“ odpověděl a pokrčil rameny. 

„A když tě budu milovat dál, třeba se časem zlomíš a začneš 
mě milovat taky. Sakra, jsem si jistý, že tak napůl už do mě jsi 
zamilovaná.“

„To teda nejsem! A všechno, cos právě řekl, je prostě k smí
chu. Je to zvrácená logika.“

Adrian se vrátil ke své křížovce. „Mysli si, co chceš, a nezále
ží na tom, jak normálně to mezi námi vypadá. Jsem pořád tady, 
pořád jsem do tebe blázen a záleží mi na tobě víc, než kdy může 
nějaký zlý stvůře záležet.“

„Nemyslím, že jsi zlý.“
„Vidíš? Už to začíná vypadat slibně.“ Znovu poklepal na ča

sopis propiskou. „Romantická viktoriánská básnířka. Osm pís
men.“
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Neodpověděla jsem. Adrian už po zbytek letu to nebezpečné 
téma nevytáhl. Většinou mlčel, a když promluvil, pak na doko
nale bezpečná témata, jako třeba naše večeře nebo nadcházející 
svatba. Někoho, kdo by nás poslouchal, by nikdy nenapadlo, že 
je mezi námi něco divného.

Jenže já jsem to věděla.
To vědomí mě užíralo. Pořád jsem se tím zabývala. A když 

jsme pak přistáli, už jsem nedokázala na Adriana pohlížet jako 
dřív. Kdykoli se naše pohledy střetly, vybavila se mi jeho slova: 
Jsem pořád tady, pořád jsem do tebe blázen a záleží mi na tobě víc, než 
kdy může nějaký zlý stvůře záležet. Na jednu stranu mě to uráželo. 
Jak se opovažuje? Jak se mě opovažuje milovat, ať ho chci, nebo 
ne? Řekla jsem mu, že ne. Nemá na to právo.

A na druhou stranu? Na druhou stranu mě to děsilo.
A když tě budu milovat dál, třeba se časem zlomíš a začneš mě 

milovat taky.
Bylo to směšné. Nemůžete přece někoho přimět, aby vás mi

loval, tím, že budete milovat vy jeho. Nezáleží na tom, jak je 
Adrian okouzlující nebo zábavný. Alchymistka nikdy nemůže 
chodit s Morojem. To není možné.

Jsem si jistý, že tak napůl už do mě jsi zamilovaná.
Naprosto nemožné.
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Adrian dodržel slovo a už se nezmínil o našem vztahu – 
nebo spíš o našem neexistujícím vztahu. Ale chvílemi jsem za
znamenala v jeho pohledu cosi, co na mě působilo jako ozvěna 
jeho prohlášení o tom, jak mě bude dál milovat. Nebo to byla jen 
jeho typická drzost.

Přesedli jsme na další let a potom jeli ještě hodinu autem. 
Když jsme konečně dorazili do malého městečka v horách Poco
no, už byla noc. Vystoupili jsme z auta a já zažila šok. Prosinec 
v Pensylvánii se velmi, velmi lišil od prosince v Palm Springs. 
Mrazivý vzduch mě zasáhl a pronikal mi do pusy a do nosu. 
Na zemi ležela vrstva čerstvého sněhu, která se leskla ve světle 
téhož úplňku, při němž jsme s profesorkou Terwilligerovou pro
vozovaly magii. Hvězdy zářily stejně intenzivně jako v poušti, 
ale díky chladnému vzduchu tak nějak ostřeji.

Adrian zůstal ve vypůjčeném autě. Když mi řidič podával 
můj malý kufr, Adrian se zeptal: „Nechceš s tím pomoct?“ Dech 
se mu ve studeném vzduchu srážel v páru.

To od něj byla netypická nabídka. „To zvládnu. Ale díky. Tak
že ty tady nezůstáváš?“ Kývla jsem směrem k domu s cedulí 
zobrazující postel a příbor, u níž auto zastavilo.

Adrian ukázal směrem dál po silnici, kde na kopci stál 
ohromný osvětlený hotel. „Já bydlím tamhle. Tam se taky budou 
konat všechny oslavy, pokud tě to zajímá. Nejspíš právě začaly.“

Zachvěla jsem se a nemělo to nic společného se zimou. Mo
rojové obvykle žijí v noci, takže jejich dny začínají se západem 
slunce. Ti, kteří žijí mezi lidmi – tak jako Adrian –, si musejí 
zvyknout na denní aktivity. Ale tady v městečku plném mo
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rojských hostů bude mít Adrian možnost vrátit se k nočnímu 
životu, což je pro něj přirozenější.

„Jasně,“ řekla jsem. Následovala chvilka trapného mlčení, 
ale mráz mi naštěstí poskytl záminku k úniku. „Radši už půjdu 
do tepla. Ráda jsem s tebou cestovala.“

Usmál se. „Já s tebou taky, Sageová. Tak ahoj zítra.“
Dveře od auta se zavřely a já si bez Adriana náhle připadala 

hrozně osamělá. Auto zamířilo k hotelu na kopci. Můj penzió
nek ve srovnání s ním působil uboze, ale byl hezký a útulný. Al
chymisté mě tam ubytovali právě proto, že věděli, že Morojové 
budou přespávat jinde. Nebo aspoň většina z nich.

„Přijela jste na svatbu, drahoušku?“ vyptávala se mě majitel
ka, když mě zapisovala. „Máme tady i další svatebčany.“

Přikývla jsem, podepsala účet a odešla. Nepřekvapilo mě, že 
i tenhle penzión je plný hostí, ale určitě jich tu bude méně než 
v hotelu. Přesvědčila jsem se, že jsem za sebou zamkla dveře 
pokoje. Svým kamarádům v Palm Springs věřím, ale o jiných 
Morojích a dhampýrech jsem pochybovala.

Městečka a penzióny jako tento obvykle přitahovaly páry 
na romantických výletech. Ani můj pokoj nebyl výjimkou. Stála 
tam ohromná postel s baldachýnem a u krbu vířivka ve tvaru 
srdce. Celé to místo přímo křičelo láskou a romantikou, což ob
rátilo směr mých myšlenek zase k Adrianovi. Ignorovala jsem 
to, jak jen to šlo. Napsala jsem zprávu Donně Stantonové, vy
soce postavené alchymistce, která dohlížela na moje přidělení 
v Palm Springs.

Dorazila jsem do Pocono Hollow a ubytovala se v penziónu.
Odpověděla mi okamžitě. Výborně. Uvidíme se zítra. Po chvil

ce následovala další esemeska. Zamkněte se.
Stantonová spolu s dalším alchymistou byli také pozváni 

na svatbu. Nacházeli se ale na východním pobřeží, takže sem 
mohli pohodlně dojet až zítra. Záviděla jsem jim.

Přestože jsem byla nervózní, spala jsem překvapivě dobře 
a ráno jsem se dokonce odvážila vylézt na snídani. Morojů jsem 
se ovšem bát nemusela. Ve sluncem zalité jídelně jsem snídala 
jako jediná.
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„To je zvláštní,“ poznamenala majitelka, když mi přines
la kávu a vejce. „Vím, že spousta hostů byla vzhůru dlouho 
do noci, ale myslela jsem, že aspoň pár se jich přijde najíst.“ Aby 
zdůraznila vážnost situace, ještě dodala: „Koneckonců snídaně 
je v ceně.“

Morojové po nočním životě stále ještě spali, takže jsem se 
odvážila trochu prozkoumat městečko. Přestože jsem si s sebou 
vzala vysoké boty a teplý kabát, ta zima mě pořád šokovala. 
V Palm Springs jsem se rozmazlila. Zanedlouho jsem procházku 
městem vzdala a zbytek odpoledne strávila u krbu nad knihou 
od profesorky Terwilligerové. První část jsem jen tak přelétla 
a pokračovala jsem k pokročilejším kouzlům, o nichž mi řekla, 
že bych je měla přeskočit. Možná to bylo tím, že to bylo zakáza
né, ale nedokázala jsem se od knihy odtrhnout. Rozsah kouzel 
popsaných v knize mě pohltil natolik, že když se ozvalo zakle
pání na dveře, nadskočila jsem leknutím. Strnula jsem a uvažo
vala, jestli si nějaký zmatený Moroj nespletl dveře a nemyslí si, 
že jde ke kamarádovi. Nebo hůř – k dárci.

Telefon mi vzápětí zavibroval textovkou od Stantonové. Jsme 
před vašimi dveřmi.

Když jsem je otevřela, spatřila jsem Stantonovou s Ianem 
Jansenem, což byl alchymista asi mého věku. Jeho přítomnost 
tady mě překvapila. Iana jsem neviděla od doby, kdy mě spolu 
s ním a Stantonovou zadrželi Morojové a vyslýchali nás ohledně 
dhampýrské uprchlice. Tehdy byl do mě Ian zamilovaný. A po
kud jsem mohla soudit z jeho omámeného úsměvu, když mě 
teď uviděl, nic se na tom nezměnilo. Pozvala jsem je dál a zase 
za nimi zamkla. Oba měli stejně jako já na levé tváři vytetova
nou zlatou lilii. Bylo to znamení našeho řádu. Inkoust obsahoval 
vampýří krev, díky níž se rychle uzdravujeme a taky nám ma
gicky brání rozebírat záležitosti alchymistů s lidmi, kteří o nich 
nemají ponětí.

Stantonová povytáhla obočí nad vanou ve tvaru srdce 
a usedla do křesla ke krbu. „Dostala jste se sem bez problé 
mů?“

Kromě toho, že jsem musela cestovat s krásným vampýrem, který 
je přesvědčený, že mě miluje?
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„Bez problémů,“ odpověděla jsem. Podívala jsem se na Iana 
a zamračila se. „Nečekala jsem, že přijedeš. Teda, samozřejmě 
jsem ráda, ale po tom, co se stalo posledně…“ Odmlčela jsem se, 
protože mi náhle něco došlo. Rozhlédla jsem se. „Jsme tu všich
ni. Všichni, co jsme tehdy měli, ehm, domácí vězení.“

Stantonová přikývla. „Padlo rozhodnutí, že pokud se mají 
vztahy mezi oběma našimi skupinami zlepšovat, Morojové za
čnou tím, že všechno vynahradí konkrétně nám třem.“

Ian se zamračil, založil si ruce a opřel se o zeď. Měl hnědé oči 
a hnědé, pečlivě zastřižené vlasy. „Nechci, aby nám ty stvůry 
po tom, co se stalo v létě, něco vynahrazovaly. Nemůžu ani uvě
řit, že jsme vůbec tady! Je jich tu plno. Kdo ví, co se může stát, 
když to jeden z nich dnes v noci přežene s šampaňským a začne 
se poohlížet po svačince? Jsme tu, čerství lidé.“

Nejradši bych mu řekla, jak je to směšné, ale podle logiky 
alchymistů byly jeho obavy opodstatněné. A když jsem si uvě
domila, že většinu přítomných Morojů neznám, připadalo mi to 
ještě pravděpodobnější.

„Asi bychom se měli držet pohromadě,“ řekla jsem. Ian se 
šťastně usmál a mně došlo, že jsem špatně zvolila slova.

Alchymisté se jen zřídka zúčastňují společenských událostí 
a tohle nebyla výjimka. Stantonová se po chvíli vrhla do práce 
a prošla s námi naše plány a účel naší zdejší návštěvy. Vytáhla 
složku dokumentů o Soně a Michailovi, jako bych o nich nic 
nevěděla. Alchymisté ovšem netušili, co jsem se Soňou prožila, 
a tak jsem spolu s Ianem přikyvovala každé informaci, jako by 
pro mě byla něčím novým.

„Oslava bude patrně probíhat až do úsvitu,“ prohlásila Stan
tonová a posbírala svoje papíry. „Potom Ian a já odjedeme a ces
tou vás vysadíme na letišti. Nemusíte tady strávit ještě další 
noc.“

Ian se zachmuřil. „Ani minulou noc jsi tady neměla zůstat 
sama. Někdo se o tebe měl postarat.“

„Dokážu se o sebe postarat sama,“ vyštěkla jsem o něco přík
řeji, než jsem původně zamýšlela. Ať se mi to líbilo nebo ne, tré
nink profesorky Terwilligerové mě zocelil – doslova i obrazně. 
A k tomu ještě lekce sebeobrany, kterou jsem nedávno absolvo
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vala. Tam jsem se naučila dávat na sebe pozor a bedlivě sledovat 
okolí. Ian to možná myslel dobře, ale nelíbilo se mi, že si myslí, 
že potřebuju, aby mě někdo rozmazloval.

„Slečna Sageová si vede dobře, jak vidíte,“ poznamenala 
Stantonová suše. Bylo jí jasné, že Ian je do mě zamilovaný, a mně 
bylo stejně tak jasné, že pro takové nesmysly nemá pochopení. 
Pohledem zabloudila k oknu, za nímž zapadající slunce barvilo 
nebe do oranžova a červena. „Tak tedy dobrá. Už je skoro nača
se. Neměla byste se začít chystat?“

Oba přijeli slavnostně vystrojeni, ale já se musela připravit. 
Odešla jsem tedy do koupelny a oni zapředli rozhovor. Kdykoli 
jsem se z koupelny vynořila a šla si pro hřeben, náušnice nebo 
něco jiného, Ian mě sledoval lačným pohledem. No nazdar. To
hle rozhodně nepotřebuju.

Svatba se konala v místní chloubě – ohromném skleníku, 
kam nepronikla zvenčí zima. Soňa milovala rostliny a květiny, 
takže tohle bylo místo jejích snů, kde se toužila vdávat. Na skle
něných stěnách se srážela pára z drastického rozdílu mezi tep
lotou uvnitř a venku. My tři jsme vešli do vstupní haly, kde se 
za normálních okolností prodávaly vstupenky do skleníku. Tam 
jsme konečně potkali Moroje, kteří se skrývali před slunečním 
svitem.

Kolem vstupu jich popocházelo asi pětadvacet. Všichni byli 
draze oblečení a se svými štíhlými postavami a bledými obličeji 
působili strašidelně krásně. Někteří z nich svatbu organizovali 
a směrovali hosty dále do skleníku. Většina Morojů byli normál
ní hosté. Ti se zastavovali, aby se zapsali do knihy hostů nebo 
aby poklábosili s přáteli či příbuznými, které dlouho neviděli. 
U stěn stáli dhampýři na stráži. Měli na sobě černobílé uniformy 
a sledovali, jestli nehrozí nějaké nebezpečí. Jejich přítomnost mi 
připomněla, že tady jde o mnohem větší hrozbu, než že by si nás 
nějaký opilý Moroj spletl s dárci.

Vzhledem k tomu, že se svatba konala v noci, znamenalo to, 
že by mohli zaútočit Strigojové. Strigojové jsou velice odlišný 
typ vampýrů. Liší se natolik, že jsem si připadala skoro jako 
blázen, že mě znervózňují přítomní Morojové. Strigojové jsou 
nemrtví a své oběti zabíjejí, na rozdíl od Morojů, kteří pijí krev 
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od dobrovolných dárců, jen aby se udrželi při životě. Strigojové 
jsou zlí, rychlí a silní – a vycházejí jedině v noci. Sluneční světlo 
je pro Moroje nepříjemné, ale pro Strigoje je smrtící. Většinou 
zabíjejí lidi, ale mnohem víc jim chutnají Morojové a dhampýři. 
Takovéhle shromáždění Morojů a dhampýrů na malém místě je 
prakticky totéž jako nabídnout Strigojům bufet.

Ale jak jsem se dívala na dhampýrské strážce, bylo mi jasné, 
že Strigoj by se sem tak snadno nedostal. Strážci tvrdě trénují 
po celý život a zdokonalují se v boji proti Strigojům. A vzhle
dem k tomu, že se má téhle svatby zúčastnit morojská královna, 
předpokládala jsem, že zabezpečení viditelné na první pohled je 
jen zlomkem toho skutečného.

Když nás spatřili, někteří shromáždění přestali mluvit. Ne 
všichni Morojové vědí o alchymistech a o tom, jak spolupracuje
me s jejich lidmi. Přítomnost tří lidí, kteří nejsou dárci, tudíž pů
sobila neobvykle. I ty, kteří o alchymistech věděli, nejspíš naše 
přítomnost překvapila, protože naše vzájemné vztahy jsou čistě 
pracovní. Stantonová začala dávat najevo svou nervozitu a Ian 
otevřeně dělal znamení proti zlu, kdykoli se na nás podíval ně
jaký Moroj nebo dhampýr. Já jsem zachovávala klid, ale přála 
jsem si, abych narazila aspoň na jednu známou tvář.

„Slečna Stantonová?“
Rozběhla se k nám Morojka s kulatým obličejem. „Já jsem 

Colleen, svatební koordinátorka. Mluvily jsme spolu po telefo
nu?“ Napřáhla ruku a Stantonová na okamžik zaváhala, než jí 
s ní potřásla.

„Ano, samozřejmě,“ odpověděla chladně a zdvořile. „Děku
jeme za pozvání.“ Představila jí Iana a mě.

Collen ukázala směrem ke vstupu do atria. „Pojďte dál. Máte 
zarezervovaná místa. Sama vás tam zavedu.“

Protáhla nás kolem zírajících zvědavců. Sotva jsme vešli 
do atria, zastavila jsem se a zapomněla, že jsme obklopeni vam
pýry. Hlavní skleník byl zkrátka úchvatný. Vysoké klenuté stro
py tvořilo jen orosené sklo. Uprostřed bylo místo na sezení ozdo  
bené dalšími květinami, podobně jako na lidských svatbách. 
Na stupínku pokrytém záplavou květin si měli novomanželé 
říct své „ano“.
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Skleník mě ohromoval natolik, až se mi z toho tajil dech. 
Jako bychom vstoupili do tropické džungle. Na stromech a rost
linách kvetly barevné květy, které ve vlhkém vzduchu vydávaly 
omamnou vůni. Jelikož venku byla tma, skleník osvětlovaly dů
myslně rozmístěné pochodně a svíce vrhající mystické a přitom 
romantické světlo. Připadalo mi, že jsem vkročila na nějaké ritu
ální místo uprostřed Amazonie. Mezi stromy a keři samozřejmě 
popocházeli téměř schovaní strážci a bedlivě sledovali okolí.

Colleen nás zavedla do pravé části k našim židlím označe
ným nápisem REZERVACE. Židle stály spíš v zadní části, samo
zřejmě ne tak blízko jako místa pro rodinu, ale přesto naše usa
zení naznačovalo, že si nás Morojové považují a snaží se uvolnit 
naše vzájemné napjaté vztahy.

„Můžu vám něco přinést?“ nabídla se Colleen. Až teď jsem 
si uvědomila, že její překypující energii vyvolává spíš nervozita. 
Znervózňovali jsme ji skoro tolik – ale určitě ne tolik – jako oni 
nás. „Dáte si něco k pití?“

„Zatím ne,“ odpověděla Stantonová za nás za všechny. 
„Díky.“

Colleen nedočkavě přikyvovala. „Dobře. Kdybyste cokoli 
potřebovali – i kdyby to byla maličkost –, neváhejte o to požá
dat. Obraťte se na kohokoli z organizátorů a oni už mě najdou.“ 
Ještě chvilku tam postávala a nervózně si žmoulala ruce. „Asi už 
bych se měla jít podívat na ostatní. Pamatujte, že kdybyste něco 
potřebovali, jsem vám k dispozici.“

„Já bych potřeboval odtud vypadnout,“ zamumlal Ian, jak
mile se vzdálila. Já jsem radši neřekla nic. Kdybych ho začala 
ujišťovat, že jsme v bezpečí, uvrhla bych na sebe podezření. Ale 
kdybych se naopak tvářila, jako že jsme v ohrožení, lhala bych. 
Můj názor se nacházel kdesi uprostřed mezi těmi dvěma extré
my.

Někdo mi podal program a Ian se ke mně naklonil blíž, než 
mi bylo příjemné, aby si ho mohl taky přečíst. V programu byl 
uveden seznam písní a čtení a také účastníci svatby. Z Ianova 
výrazu mi bylo jasné, že čekal, že po čtení z Listu Korintským 
bude následovat něco jako „Bezbožné krveprolití“. Jeho další 
slova mi to ostatně potvrdila.
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„To se jim povedlo, že to všechno vypadá tak normálně, 
viď?“ poznamenal a ani se nesnažil skrývat znechucení ve svém 
hlase. Jeho nepřátelský postoj mě překvapil. Nepamatovala jsem 
si, že by byl v létě takový extremista. „Jako by to byla opravdová 
svatba.“

Neztišil hlas, takže jsem se úzkostlivě rozhlížela, jestli ho 
snad někdo nezaslechl. „Takže ty tvrdíš, že to není opravdová 
svatba?“ zeptala jsem se ho šeptem.

Ian pokrčil rameny, ale aspoň pochopil a začal taky šeptat. 
„U nich? Na tom nezáleží. Oni nemají opravdové rodiny nebo 
opravdovou lásku. Jsou to stvůry.“

Ironií bylo, že se zmínil o „opravdové lásce“ zrovna ve chvíli, 
kdy jsem na opačné straně atria zahlédla Adriana s jeho otcem. 
Adrian se vždycky hezky oblékal, ale v něčem takhle slavnost
ním jsem ho ještě nikdy neviděla. Nerada jsem to přiznávala, 
ale moc mu to slušelo. Měl na sobě tmavomodrý oblek s téměř 
černou vestou a pod ní měl světle modrou košili. Celkový do
jem dotvářela modrobíle pruhovaná kravata. Vymykal se, jeli
kož většina přítomných mužů zvolila černou nebo šedou, ale 
jeho odlišnost nepůsobila nepatřičně. Když jsem si ho prohlí
žela, zvedl hlavu a zachytil můj pohled. Usmál se a kývl mi 
na pozdrav. Málem jsem mu úsměv opětovala, ale včas jsem 
si uvědomila přítomnost Stantonové. Naposledy jsem se na něj 
podívala a radši jsem se odvrátila.

„Pane Jansene,“ řekla Stantonová strnule. „Nechte si své ná
zory pro sebe. Bez ohledu na to, zda jsou opodstatněné či nikoli, 
jsme tu jako hosté, takže se budeme chovat civilizovaně.“

Ian s nechutí přikývl, a když střelil pohledem po mně, zčer
venal. Jako by mu to napomenutí mohlo u mě zmařit šanci. Ale 
nemusel se obávat, vzhledem k tomu, že žádnou nikdy neměl.

Colleen za námi poslala jiného organizátora, aby se přesvěd
čil, že nám nic nechybí. Zatímco mluvil se Stantonovou, Ian se 
naklonil ke mně. „Jsem jediný, komu připadá šílené, že jsme 
tady?“ Kývl hlavou směrem ke Stantonové. „Myslí si, že je to 
v pořádku, ale proboha! Vždyť nás drželi v zajetí. To je neodpus
titelné. Copak tě to neštve?“
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Tehdy se mi pochopitelně naše zadržení nelíbilo, ale později 
jsem pochopila, proč k tomu muselo dojít. „Hrůza, že to uděla
li,“ zalhala jsem a doufala, že to zní přesvědčivě. „Zuřím, kdy
koli si na to vzpomenu.“

Ianovi se ulevilo natolik, že už toho tématu nechal.
Seděli jsme mlčky, zatímco atrium se dál plnilo svatebčany. 

Než začal samotný obřad, ve skleníku se shromáždily asi dvě 
stovky lidí. Neustále jsem se rozhlížela, jestli neuvidím někoho 
známého, ale zatím jsem viděla jen Adriana a jeho otce. Na po
slední chvíli přispěchala zářivě oděná postava. Zaúpěla jsem 
a Stantonová sykla nelibostí. Právě dorazil Abe Mazur.

Zatímco Adrian sladil barvy svého oblečení velice stylově, 
Abe používal barvy jako urážku vkusu. Musela jsem ovšem 
uznat, že tentokrát na sobě neměl to nejkřiklavější, v čem jsem 
ho kdy viděla. Přišel v bílém obleku, zářivě zelené košili a vzor
kované kravatě. Jako obvykle měl v uších zlaté náušnice a jeho 
lesklé černé vlasy ve mně vyvolávaly podezření, jestli si na ně 
nenapatlal celou pomádu. Abe je Moroj pochybné morálky 
a taky je to otec mojí kamarádky a Adrianovy bývalé dham
pýrské lásky Rose Hathawayové. Abe mě znervózňoval, proto
že jsem s ním v minulosti měla jisté tajné dohody. Stantonovou 
znervózňoval, protože je Moroj, jakého alchymisté nikdy nedo
kážou udržet pod kontrolou. Abe se usadil do první řady, čímž 
si vysloužil od koordinátorky Colleen zděšený pohled. Tipovala 
jsem, že to asi nebylo součástí jejího zasedacího pořádku.

Ozvaly se fanfáry a všichni v zadní části skleníku začali pa
dat na kolena. Postupně klekali všichni a šířilo se to jako vlna. 
Stantonová, Ian a já jsme na sebe nechápavě pohlédli. Vzápětí 
mi to došlo.

„Královna,“ zašeptala jsem. „Královna přichází.“
Z výrazu Stantonové jsem usoudila, že s něčím takovým roz

hodně nepočítala. Měla jen zlomek vteřiny na to, aby rozhodla, 
jak se budeme v takové situaci chovat, abychom působili civili
zovaně.

 „Nebudeme klekat,“ zašeptala. „Zůstaňte sedět.“
To bylo opodstatněné, jelikož morojské královně nejsme vá

záni oddaností. Přesto mě znervózňovalo, že jako jediní neklečí
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me. Po chvilce se ozval hlas, který oznámil: „Její královské Veli
čenstvo královna Vasilisa, první svého jména.“

Když vešla, dokonce i Ian s obdivem zadržel dech. Vasilisa 
– neboli Lissa, jak ji Adrian s Rose neustále nazývali – byla ztě
lesněním nadpozemské krásy. Nemohla jsem uvěřit, že je stej
ně stará jako já. Nesla se tak důstojně a královsky, že působila 
bezvěce. Byla vysoká a štíhlá a ladně se pohybovala. Platinově 
blond vlasy jí lemovaly obličej jako závoj z jiného světa. Přes
tože měla na sobě moderní koktejlky levandulové barvy, půso
bila na mě, jako by byla oděna ve velkolepé viktoriánské róbě. 
Po jejím boku kráčel černovlasý mladík s pronikavýma modrý
ma očima. Její přítel Christian Ozera byl nepřehlédnutelný, když 
natolik kontrastoval s její světlostí.

Když královský pár usedl do první řady – a zatvářil se pře
kvapeně, že tam na něj už čeká Abe –, všichni zase usedli na svá 
místa. Kdesi ukrytý cellista začal hrát a všichni vydechli úlevou, 
že teď už nastane obvyklý svatební obřad.

„Není to úžasné?“ zamumlal mi Ian do ucha. „Její trůn je tak 
křehký. Jedno uklouznutí, a propukl by chaos.“

To byla pravda a právě z toho důvodu je Jillino bezpečí tolik 
důležité. Podle starého morojského zákona musí mít panovník 
aspoň jednoho žijícího člena rodiny, aby si udržel trůn. Jill je 
jediná, kdo zbyl z Lissiny pokrevní linie. Ti, kteří se Lisse posta
vili kvůli jejímu mládí a názorům, si uvědomili, že zabít Jill pro 
ně bude mnohem jednodušší než se zaměřit přímo na královnu. 
Mnoho Morojů tomu zákonu oponuje a snaží se ho změnit. Než 
se to vyřeší, politický důsledek pokusu o vraždu Jill by byl ne
dozírný. Alchymisté mají v popisu práce chránit Moroje a utajo
vat jejich svět před lidmi, takže bylo nutné udělat vše proto, aby 
ve společenství Morojů nevypukl chaos. A z mnohem osobněj
ších důvodů jsem chtěla udržet Jill naživu, protože za dobu, kdy 
jsme byly spolubydlící, mi na ní začalo záležet.

Vyhnala jsem si z hlavy pochmurné myšlenky a raději se sou
středila na další fázi svatebního obřadu. V čele procesí kráčely 
družičky v tmavě zelených saténových šatech. Uvažovala jsem, 
jestli si Abe pro dnešek zvolil zelenou košili proto, aby se s nimi 
barevně sladil. Pokud ano, moc se mu to nepovedlo.
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A pak jsem spatřila první kamarádský obličej kromě Adria
na. Rose Hathawayovou. Vzhledem k tomu, že dala novoman
žele šťastně dohromady, mě nijak nepřekvapilo, že jde za dru
žičku. Po otci zdědila tmavé vlasy a oči a z družiček byla jako 
jediná dhampýrka. Nemusela jsem vidět překvapené pohledy 
některých hostů, aby mi bylo jasné, jak je to neobvyklé. Pokud 
si toho Rose všimla a starala se o to, nedávala to nijak najevo. 
Hrdě kráčela vpřed a celá zářila štěstím. Jelikož jsou dhampýři 
hodně podobní lidem, byla Rose menší než její morojští společ
níci a taky měla atletičtější postavu na rozdíl od štíhlých útlých 
Morojů.

Rose měla postavu, jaká by byla mezi lidmi považována 
za velice normální a zdravou, ale já jsem si proti Morojům připa
dala tlustá. Uvědomovala jsem si, že je to směšné – navíc když 
mám menší velikost než Rose –, ale těžko jsem se těchhle svých 
pocitů mohla zbavit. Adrian mi nedávno promlouval do duše 
a zašel dokonce tak daleko, že prohlásil, že mám možná poru
chu příjmu potravy. Rozzuřilo mě to a řekla jsem mu, aby se 
staral o sebe, ale od té doby jsem na svoje chování pohlížela 
jinak. Teď jsem se snažila jíst víc a přibrala jsem přesně půl kila, 
což mi připadalo příšerné a nesprávné. Pak mi ale můj kamarád 
Trey řekl, že poslední dobou vypadám skvěle. Posílilo to moje 
odhodlání, že pár kil navíc mě nezabije, a dokonce mi to i může 
prospět. Nic z toho jsem samozřejmě Adrianovi nepřiznala.

Když vešla Soňa, všichni jsme povstali. V šatech slonovinové 
barvy a se zrzavými vlasy ozdobenými malými bílými růžič
kami vypadala nádherně. Královna byla úchvatná, ale ze Soni 
vyzařovalo cosi, co překonalo dokonce i Lissinu krásu. Možná 
to v sobě mají všechny nevěsty. Kolem Soni se vznášelo ovzduší 
lásky a ona celá zářila. Bodlo mě v hrudi, což mě překvapilo.

Iana nejspíš zklamalo, že nenásledovalo žádné krveprolití, 
nýbrž milý obřad plný citů. Nemohla jsem uvěřit kamenným 
výrazům svých kolegů alchymistů. Mně samotné bylo do pláče, 
když pár odříkával svoje sliby. I kdyby si Soňa s Michailem ne
museli projít peklem, aby mohli být spolu, takový obřad prostě 
chytne za srdíčko. Poslouchala jsem, jak si slibují věčnou lásku, 
a zrak mi přitom padl na Adriana. Neviděl, že se na něj dívám, 
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ale přesto jsem na něm poznala, že na něj obřad zapůsobil stejně 
jako na mě. Okouzlil ho.

To u něj nebylo zrovna časté. Připomínalo mi to, že pod 
jeho sarkastickým zevnějškem se skrývá trpící umělec. To se mi 
na Adrianovi líbilo – tedy ne to, že trpí, ale to, že dokáže tak hlu
boce prožívat svoje emoce a potom je přetransformovat v umě
ní. Taky mám nějaké pocity, stejně jako každý, ale nedokážu 
je vyjádřit kreativním způsobem. Nemám to v povaze. Někdy 
jsem Adriana kvůli jeho umění pěkně potrápila, hlavně když 
namaloval něco abstraktnějšího. Tajně jsem ale jeho šikovnost 
obdivovala a milovala jsem mnohotvárnost jeho osobnosti.

Snažila jsem se udržet si neutrální výraz a vypadat jako nor
mální alchymistka, kterou ani v nejmenším nezajímají bezbožné 
vampýrské obřady. Ani jeden z mých společníků se nade mnou 
nepozastavil, takže se mi to zřejmě dařilo. Možná mě čeká bu
doucnost hráčky pokeru.

Soňa s Michailem se políbili a dav hlasitě zajásal. Povyk na
bral na hlasitosti, když se políbili podruhé a pak ještě potřetí. 
Po obřadu následovala oslava, která se konala v hotelu, kde byl 
ubytován Adrian spolu s většinou ostatních Morojů. Soňa s Mi
chailem odešli jako první, následovala je královna spolu s dal
šími královskými. Stantonová, Ian a já jsme trpělivě čekali, až 
na nás přijde řada a naloží nás do jedné z limuzín, které odváže
ly svatebčany do necelý kilometr vzdáleného hotelu. Kdyby tak 
nemrzlo, dalo by se to v pohodě ujít i na vysokých podpatcích.

Konečně na nás přišla řada a všichni tři jsme nasedli do li
muzíny. „Teď už jenom musíme přežít oslavu,“ poznamenal Ian, 
sotva za námi šofér zabouchl dveře. „Aspoň že máme auto sami 
pro sebe.“

Vtom se ale dveře otevřely a vedle mě usedl Abe. „Máte tu 
místo ještě pro jednoho?“ zeptal se a usmál se na mě a na Stan
tonovou. „Rád vás opět vidím, milé dámy. A vy musíte být Ian. 
Je mi potěšením.“ Natáhl k Ianovi ruku. Nejdřív se zdálo, že mu 
s ní Ian nepotřese, ale po příkrém pohledu Stantonové to přece 
jen udělal. Potom na svou dlaň dlouho zíral, jako by čekal, že 
každou chvíli vzplane.
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Cesta trvala jen pět minut, ale z tváří alchymistů jsem usou
dila, že jim to připadá jako pět hodin.

„Myslím, že je úžasné, že vás tři pozvali,“ řekl Abe dokonale 
klidným tónem. „Vzhledem k tomu, jak úzce spolupracujeme, 
měli bychom se scházet častěji, nemyslíte? Možná nás jednou 
pozvete na nějakou vaši svatbu.“ Mrkl na mě. „Jsem si jistý, že 
na tebe stojí frontu spousta mladých mužů.“

Dokonce ani Stantonová si nedokázala zachovat neutrální 
výraz. Její zděšení napovídalo, že existuje málo svatokrádežněj
ších věcí, než když vampýr přijde na lidskou svatbu. Když jsme 
dojeli k hotelu, viditelně se jí ulevilo, ale Abeho jsme se ještě ne
zbavili. Nějaká všímavá osoba – pravděpodobně Col leen – nás 
usadila k jednomu stolu, protože si nejspíš myslela, že pro nás 
bude příjemné sedět s Morojem, kterého známe. Abe se vyžíval 
v tom, jak na nás jeho přítomnost působí. Musela jsem ovšem 
uznat, že mi připadalo osvěžující slyšet někoho otevřeně mlu
vit o našich vzájemných napjatých vztazích. Bylo to mnohem 
příjemnější než předstírat, že je všechno v naprostém pořádku.

„Není v tom žádná krev,“ ujistil nás Abe, když nám donesli 
večeři. My tři alchymisté jsme váhali, jestli vůbec kuře rozkro
jit, dokonce i já. „Krev je pouze v drincích a o takové si musíte 
požádat na baru. Nikdo vám nic nepodstrčí a dárci se zdržují 
v jiné místnosti.“

Ian a Stantonová se tvářili, že je to nepřesvědčilo. Rozhodla 
jsem se tedy, že z nich budu nejstatečnější, a bez váhání jsem 
se pustila do jídla. Vampýři jsou možná nepřirozená stvoření, 
ale rozhodně mají vynikající kuchyni. Po chvilce se do večeře 
pustili i ostatní alchymisté a dokonce i oni museli uznat, že je 
velice dobrá.

Když jsme dojedli, Ian se odvážně odebral na toaletu, takže 
měla Stantonová chvilku, aby mě vyzpovídala. „Když jste odjíž
děla, bylo všechno v pořádku?“ Ačkoli naše vztahy byly napja
té, na naší misi udržet ve světě Morojů stabilitu se nic nezmě 
nilo.

„Ano,“ odpověděla jsem. „Je tam klid. Žádné problémy.“ 
O mých osobních dramatech nic vědět nemusela. Jakoby nic 
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jsem se jí zeptala: „Máte nějaké zprávy o Bojovnících? Nebo 
o Marcusovi Finchovi?“

Stantonová zavrtěla hlavou. „Ne. Ale pokud něco objevíme, 
určitě vám dám vědět.“

Zdvořile jsem se na ni usmála, i když jsem o jejích slovech 
vážně pochybovala. Moje alchymistické mise se mi ne vždy 
zamlouvaly, ale většinu života jsem se řídila rozkazy a nezpo
chybňovala je. Vždycky jsem věřila, že moji nadřízení vědí, co 
je nejlepší, a že jednáme v zájmu vyššího dobra. To, co se stalo 
v poslední době, mě však přimělo o tom uvažovat. Snažili jsme 
se zmařit plány fanatickým lovcům vampýrů, kteří se nazývají 
Bojovníci světla. Stantonová mi zatajovala informace a tvrdila, 
že uplatňujeme taktiku, při které má každý vědět jen to nejnut
nější. Chválila mě, jaká jsem dobrá alchymistka, že to chápu, 
ale ten incident mě dopálil. Nechtěla jsem být jen něčí pěšák. 
Chápu, že v boji za vyšší dobro jsou těžká rozhodnutí nezbytná, 
ale odmítám se nechat využívat nebo ohrožovat kvůli nějakým 
„důležitým“ lžím. Svůj život jsem vložila do rukou alchymistů 
a vždycky jsem věřila, že to, co dělají a říkají, je správné. Myslela 
jsem, že jsem pro ně důležitá a že se o mě vždycky postarají. Teď 
už jsem si tím ale tak jistá nebyla.

Jenže co můžu dělat? Alchymistům jsem vázána přísahou. 
Ať už se mi líbí, jak pracují, nebo ne, neexistuje z toho cesta ven, 
nemůžu jim odporovat…

Přinejmenším do té doby, dokud se nedozvím něco víc 
o Marcusovi Finchovi.

Nedávno jsem zjistila, že se postavil Bojovníkům světla a po
mohl Morojovi jménem Clarence. Přestože Bojovníci většinou 
pronásledují Strigoje, kdysi se rozhodli, že se jejich cílem stane 
Clarence. Marcus se postavil na jeho obranu a přesvědčil je, aby 
ho nechali na pokoji. Byla jsem si téměř jistá, že si Clarence celou 
tu historku vymyslel, jenže pak mi ukázal Marcusovu fotku.

A v tom bodě se všechno opravdu zašmodrchalo. Zdálo se 
totiž, že se Marcus postavil i alchymistům. Clarence i jeden z Bo
jovníků naznačovali, že Marcus kdysi byl alchymistou, ale už 
není. Nevěřila jsem tomu, dokud jsem neuviděla jeho fotku. Ne
měl na tváři vytetovanou zlatou lilii, ale ornamentální tetování 
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modrým inkoustem, které bylo tak velké, že zlatou lilii překrylo, 
pokud se ji pokoušel schovat.

Když jsem to uviděla, můj život se změnil. Netušila jsem, že 
je možné nechat si přetetovat něco natolik silného. Ani ve snu 
mě nenapadlo, že někdo může od alchymistů odejít nebo to vů
bec chtít. Ne po tom všem, co nám odmalička vtloukali do hlavy. 
Jak může někdo vůbec uvažovat, že odstoupí od našich úkolů? 
Jak může někdo zběhnout a prostě od alchymistů odejít? Co se 
stalo, že se takhle rozhodl? Prožil snad něco podobného jako já?

A nechali ho jen tak jít?
Když jsem se na něj vyptávala, Stantonová mi řekla, že alchy

misté o Marcusovi nic nevědí. Já jsem ovšem věděla, že je to lež. 
Netušila, že mám jeho fotku. Jeho nové tetování sice překrylo 
zlatou lilii, ale vespod jsem postřehla stopy, že skutečně býval 
jedním z nás. A pokud má na sobě alchymistickou značku, pak 
o něm alchymisté docela jistě vědí. Tají to, což mě zaujalo ještě 
víc. Vlastně jsem Marcusem začala být tak trochu posedlá. In
stinkt mi napovídal, že je klíčem k mým problémům a že mi 
může pomoct odhalit tajemství a lži alchymistů. Bohužel jsem 
netušila, kde ho hledat.

„Je důležité, aby se nikdo z přítomných nedozvěděl, co dě
láte. Takže pamatujte na diskrétnost,“ dodala Stantonová, jako 
by bylo třeba mi to připomínat. Mezi obočím se jí objevila malá 
vráska. „Dělá mi starosti, že tu bude mladý Ivaškov. Nikdo ne
smí poznat, že se víc znáte. Takové maličkosti by mohly překazit 
naši misi.“

„Ale ne,“ namítla jsem okamžitě. „S Adrianem si nemusíte 
dělat starosti. Chápe, jak je naše práce důležitá. Nikdy by ne
udělal nic, co by ji překazilo.“

Ian se vrátil, takže náš rozhovor ustal. Večeře zanedlouho 
přešla v tanec. Jak se atmosféra uvolnila, přišlo se s námi se
známit několik Morojů. Připadala jsem si skoro stejně populární 
jako nevěsta s ženichem. Ian si potřásl rukama s tolika Moroji, 
že už mu na tom nepřipadalo nic nepatřičného. A přestože byla 
tahle událost pro moje společníky nepříjemná, nakonec mi bylo 
jasné, že svůj účel splnila a vztahy mezi alchymisty a Moroji se 
trochu upravily. Stantonová a Ian se s nimi rozhodně nemínili 
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bůhvíjak přátelit, ale určitě je příjemně překvapilo, jak přátelsky 
a vlídně se k nim svatebčané chovají.

„Jsem rád, že máme možnost spolu pobýt,“ pověděl mi Ian 
uprostřed společenských konverzací. „Vzhledem k naší práci je 
to hrozně těžké. Já jsem teď na ústředí v St. Louis, kde pracuju 
v archivech. Kam poslali tebe?“

Utajení je klíčem k Jillině ochraně. „Jsem na jedné misi, ale 
nemůžu ti říct kde. Víš, jak to chodí.“

„Jasně, jasně. Ale kdybys mě někdy chtěla navštívit…, všech
no bych ti tam ukázal.“

Jeho zoufalství bylo skoro až roztomilé. „Myslíš jako, že bych 
přijela na dovolenou?“

„No jo. Ehm, totiž ne.“ Věděl stejně dobře jako já, že alchy
misté moc dovolené nemají. „Ale pořádají se tam i sváteční bo
hoslužby. Kdyby ses rozhodla přijet, dej mi vědět.“

Kněží alchymisté odjakživa na Vánoce a na další svátky po
řádají mše. Rodiny některých alchymistů se jich každoročně zú
častňují. Já už jsem hezky dlouho na žádné nebyla, protože při 
svém pracovním vytížení na to nemám čas.

„Budu na to pamatovat.“
Nastala dlouhá pauza a po ní ze sebe zdráhavě vypravil: 

„Požádal bych tě o tanec, ale za těchhle bezbožných okolností 
by to nebylo správné.“

Strnule jsem se na něj usmála. „Jistě. A navíc jsme tady pra
covně. Musíme se zaměřit na budování dobrých vztahů s nimi.“

Ian se nadechl k odpovědi, když vtom ho přerušil známý 
hlas. „Slečno Sageová?“

Vzhlédli jsme a já spatřila, jak se nad námi tyčí Adrian 
v modrém obleku. Tvářil se dokonale zdvořile a zdrženlivě, což 
značilo, že se nejspíš schyluje k nějaké katastrofě.

„Moc rád vás zase vidím,“ řekl, jako bychom se neviděli bůh
víjak dlouho. Přikývla jsem na souhlas. Jak jsem ujistila Stanto
novou, Adrian si uvědomoval, že kdyby dal najevo, že se známe 
blíže, mohlo by to na nás uvrhnout podezření a někdo by nás 
pak mohl vystopovat k Jill. „Slyšel jsem správně, že jste se právě 
bavili o budování dobrých vztahů?“
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Nezmohla jsem se na slovo, a tak odpověděl Ian. „Přesně tak. 
Jsme tu proto, abychom mezi našimi skupinami nastolili přátel
štější vztahy.“ Jeho hlas ovšem vyzníval dost nepřátelsky.

Adrian s vážností pokýval hlavou, jako by si Ianovy nevraži
vosti nevšiml. „Myslím, že je to vynikající nápad. A přišel jsem 
na něco, co by bylo excelentním gestem pro naši společnou bu
doucnost.“ Tvářil se jako nevinnost sama, ale v očích mu ulič
nicky zajiskřilo, což jsem u něj už dobře znala. Podal mi ruku. 
„Nechcete si zatančit?“
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Strnula jsem. nevěřila jsem si.
Co si Adrian myslel? I když pomineme celé to drama mezi 

námi, je naprosto neodpustitelné žádat o něco takového přede 
všemi Moroji a alchymisty. V Palm Springs s mými kamarády 
možná panuje uvolněnější atmosféra, takže tam by takový po
žadavek nevyzněl tak strašně šíleně. Ale tady? Riskoval, že se 
prozradí, že se známe, čímž zase riskoval Jillino bezpečí. Bylo to 
skoro stejně špatné jako to, že mi vyjevil svoje city. Ačkoli jsem 
trvala na tom, že jeho lásku neopětuju, už jen to, že věci pokro
čily až takhle daleko, mi mohlo u alchymistů přivodit pořádný 
malér.

Hlavou se mi honily všechny tyhle myšlenky a mezi nimi 
se náhle objevila ještě jedna. Dobrá alchymistka by si neměla 
lámat hlavu s takovými věcmi. Dobrá alchymistka by měla být 
zděšena při pouhém pomyšlení na tanec s Morojem. Na to, že se 
bude dotýkat Moroje. Když jsem si to uvědomila, nasadila jsem 
rozhořčený výraz a doufala, že vypadá uvěřitelně.

Naštěstí byli ostatní natolik šokováni, že mi nikdo nevěno
val pozornost. I dobré vztahy mají svoje meze. Stantonová i Ian 
se tvářili nepokrytě znechuceně. Opodál stojící Moroje to sice 
nerozhořčilo, ale tvářili se ohromeně nad takovým závažným 
porušením etikety. A taky… jsem zaznamenala, jak si několik 
Morojů vyměnilo pohledy, které jasně říkaly, že je ani v nejmen
ším nepřekvapuje, že se Adrian Ivaškov dopustil takové neho
ráznosti. Toho jsem u nich byla svědkem často. Lidé jen odmávli 
jeho chování s tím, že Adrian je prostě takový.
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Ian se zmohl na slovo jako první. „Ona… ne! Rozhodně ne
může!“

„Proč ne?“ Adrian těkal pohledem mezi námi a pořád se 
usmíval jako sluníčko. „Přece jsme všichni přátelé, ne?“

Abeho jen málokdy něco šokovalo a ani tentokrát nedal svůj 
údiv znát. „Jsem si jistý, že o nic nejde.“ Tón jeho hlasu ovšem 
působil nejistě. Věděl, že Adrian mi není tak docela neznámý, 
ale bezpochyby předpokládal, že mám své alchymistické vý
hrady. Ostatně dnes večer se ukázalo, že většina alchymistů má 
problém už jen s potřásáním rukama s Moroji.

Stantonová vypadala, že se to v ní sváří. Bylo mi jasné, že 
Adrianův požadavek považuje za nemístný. Polkla. „Možná… 
Možná by to bylo hezké gesto.“ Střelila po mně soucitným po
hledem, kterým jako by říkala: Občas prostě musíte hrát za celý 
tým.

Ian trhl hlavou směrem k ní. „Zbláznila jste se?“
„Pane Jansene,“ štěkla po něm a podařilo se jí vložit varovný 

tón do pouhého oslovení.
Všichni obrátili zraky ke mně, protože si uvědomili, že je to 

koneckonců moje rozhodnutí. V tu chvíli jsem nevěděla, jestli 
mě to má šokovat nebo děsit – při představě tance s Adrianem 
jsem pociťovala obojí. Podívala jsem se na Stantonovou a poma
lu jsem přikývla. „Jistě. Dobře. Dobré vztahy, že ano?“

Ian celý zrudl, ale po příkrém pohledu Stantonové už se ne
odvážil nic říct. Když mě Adrian vedl na parket, zaslechla jsem 
šepot zvědavých Morojů: „Chudinka alchymistka. U něj se ni
kdy nedá předvídat, co udělá.“

Adrian mi dal ruku kolem pasu předepsaným způsobem, při 
němž si zachovával dostatečný odstup. Snažila jsem se nevzpo
mínat na to, jak mě objal naposledy. Ačkoli nás dělila dostatečná 
vzdálenost, dotýkali jsme se rukama a náš postoj byl intimní. 
Uvědomovala jsem si každý jeho prst na svém těle. Dotýkal se 
mě lehce, ale přesto to na mě působilo velice silně a vyvolávalo 
to ve mně žár.

„Co tě to napadlo?“ zeptala jsem se, když jsme se začali po
hybovat do rytmu. Snažila jsem se ignorovat jeho ruce. „Máš 
vůbec tušení, do jakého průšvihu jsi mě zatáhl?“
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Adrian se zazubil. „Ne. Všichni tě litují. Po tanci se zlým 
a hříšným vampýrem z tebe bude mučednice. Práci u alchymis
tů máš zajištěnou.“

„Myslela jsem, že na mě nebudeš tlačit kvůli…, no, ty víš… 
Kvůli tamtomu.“

Nahodil nevinný výraz. „Zmínil jsem se snad o tom jediným 
slovem? Jen jsem tě požádal o tanec. Bylo to politické gesto, to je 
vše.“ Odmlčel se, aby nechal vyznít svá slova. „Zdá se, že ty si 
to nějak nemůžeš vyhnat z hlavy.“

„Přestaň překrucovat moje slova! To není pravda. Ani v nej
menším.“

„Měla bys vidět Stantonovou, jak nás sleduje,“ poznamenal 
pobaveně s pohledem upřeným za mě.

„Všichni nás sledují,“ zavrčela jsem. Samozřejmě, že neztich
la celá místnost, ale několik zvědavců překvapeně zíralo na ta
nec Moroje s lidskou dívkou, ještě ke všemu alchymistkou.

Pokýval hlavou a provedl se mnou otočku. Byl dobrý taneč
ník, což mě vůbec nepřekvapilo. Adrian je někdy drsný a má 
nevhodné poznámky, ale pohybovat se umí. Možná, že když 
někdo vyrůstá ve společenství elitních Morojů, k jeho vzdělává
ní patří i lekce tance. Nebo k tomu má prostě přirozené vlohy. 
Stejně jako k líbání…

Uf! Adrian měl pravdu. To já si to nedokážu vyhnat z hlavy.
Znovu se podíval na Stantonovou. „Tváří se jako generál, 

který právě poslal svoje vojsko na sebevražednou misi.“
„Je příjemné vědět, že jí na mně záleží,“ poznamenala jsem. 

Na okamžik jsem zapomněla na tanec a pomyslela na prohláše
ní Stantonové, že mi říká jen to nezbytné.

„Jestli chceš, tak si tě můžu přivinout blíž,“ navrhl. „Jen abys 
věděla, jak moc jí na tobě záleží. Vždycky ti rád pomůžu, to 
přece víš.“

„Ty jsi fakt týmový hráč,“ řekla jsem. „Pokud má moje ohro
žení prospět vyššímu dobru, Stantonová nejspíš nezakročí.“

Adriana opustil jeho sebejistý úsměv. „Už ti něco prozradila 
o tom chlápkovi, kterýho hledáš? O Martinovi?“

„Jmenuje se Marcus,“ opravila jsem ho. Zamračila jsem se. 
Její odmítnutí mě pořád trápilo. „Pořád mi tvrdí, že o něm nic 
neví. Nemůžu na ni víc zatlačit, aby mě nezačala podezírat.“
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„Napadlo mě, jak ho můžeš najít,“ prohlásil Adrian. Kdyby 
se netvářil tak vážně, myslela bych si, že žertuje.

„Opravdu?“ podivila jsem se. Alchymisté mají nekonečné 
zdroje informací a kdykoli se můžeme spojit s nejrůznějšími 
agenturami a organizacemi. Posledních pár týdnů jsem prověřo
vala kdeco, takže mi připadalo nepravděpodobné, že by Adrian 
kápl na něco, co jsem já neobjevila.

„Jo. Máš jeho fotku, viď? Nemůžeš s ní provést stejný kouzlo, 
jako jsi dělala teď? Vystopovat ho takhle?“

Překvapilo mě to natolik, že jsem při tanci zaškobrtla. Adrian 
mě naštěstí pevně zachytil, abych neupadla. Zachvěla jsem se 
při našem krátkém těsném kontaktu. Napětí mezi námi zhoustlo 
a zjistila jsem, že zároveň s našimi těly se k sobě přiblížily i naše 
rty.

Nezmohla jsem se na slovo. Jednak kvůli tomu, že jsme byli 
tak blízko, a pak taky kvůli tomu, jak mě jeho slova ohromila. 
„To… Ty brďo! To vůbec není špatný nápad…“

„Já vím,“ řekl. „I sám sebe jsem tím překvapil.“
Tenhle případ se skutečně nijak výrazně nelišil od případu 

sestry profesorky Terwilligerové. Potřebuju lokalizovat něko
ho, koho jsem nikdy neviděla. Mám jeho fotku a to je vše, co je 
ke kouzlu potřeba. Něco jiného ovšem bylo, že bych sama tako
vé kouzlo iniciovala. Je to těžká magie a zvládla jsem ji jen díky 
pomoci profesorky Terwilligerové. Taky jsem měla morální dile
ma provést kouzlo sama. Se svým svědomím jsem se srovnávala 
lépe, když mi připadalo, že mě k tomu někdo nutí.

„Stejně to můžu zkusit až příští měsíc,“ řekla jsem, když jsem 
si vzpomněla na knihu kouzel. „Jeho fotku mám tady s sebou, 
ale kouzlo se musí provádět o úplňku. Dneska úplněk končí 
a takhle narychlo neseženu všechny potřebné ingredience.“

„Co k tomu potřebuješ?“
Pověděla jsem mu to a on přikyvoval. Slíbil, že mi všechno 

sežene.
Ušklíbla jsem se. „Kde teď v noci seženeš anýz a yzop? 

V tom hle městečku.“
„Tohle městečko je plný bizarních obchůdků. Je tu jeden, kde 

prodávají byliny, mýdla a parfémy. Tam ti vyrobí, co si jenom 
vyvzpomeneš. Zaručuju ti, že mají, co potřebuješ.“
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„Zaručuju ti, že mají zavřeno.“ Provedl se mnou další umě
leckou otočku a já s ním dokonale udržela krok.

Píseň už pomalu končila. Čas plynul rychleji, než jsem my
slela. Zapomněla jsem, že se na nás někdo dívá. Dokonce jsem 
zapomněla i na to, že tančím s vampýrem. Prostě jsem tančila 
s Adrianem, což bylo snadné a přirozené, pokud jsem nemyslela 
na to, že máme publikum.

Už zase se tvářil rošťácky. „S tím si nedělej starosti. Najdu 
majitele a dohodnu s ním výjimku.“

Zaúpěla jsem. „Ne. Žádný nátlak.“ Nátlak je schopnost 
vam pýrů vnutit někomu svou vůli. Všichni vampýři mají tuto 
schopnost v určitém rozsahu, ale ti, kteří ovládají éter, ji mají 
ještě větší. Mezi Moroji je používání nátlaku považováno za ne
morální. Alchymisté to považují za hřích.

Skladba skončila, ale Adrian mě hned nepustil. Naklonil se 
ke mně blíž. „Chceš čekat další měsíc, abys Marcuse našla?“

„Ne,“ uznala jsem.
Adrianovy rty se ocitly jen několik centimetrů od mých. 

„V tom případě se sejdeme za dvě hodiny u hotelového vcho
du pro personál.“ Chabě jsem přikývla a on ode mě odstoupil 
a pustil mě. „A ještě poslední známka dobrých vztahů.“ Vysekl 
mi poklonu hodnou románů Jane Austenové, pokynul k baru 
a hlasitě řekl: „Děkuji vám za tanec. Můžu vás doprovodit 
k baru na drink?“

Bez jediného slova jsem ho následovala a hlava mi třeštila 
z toho, co všechno budu muset udělat v následujících dvou ho
dinách. U baru mě Adrian překvapil, když objednal zázvorové 
pivo. „Chválím tě za zdrženlivost,“ poznamenala jsem. Došlo 
mi, že musí zůstat střízlivý, aby mohl pracovat s éterem. Dou
fala jsem, že toho moc nevypil ani předtím. Pro něho by totiž 
byla jen jediná věc lepší než otevřený bar, a sice krabička cigaret, 
která by se mu náhle objevila u dveří.

„Jsem mistr v sebeovládání,“ prohlásil.
Tím jsem si tak jistá nebyla, ale neodporovala jsem mu. Upí

jela jsem svou dietní colu, stáli jsme a příjemně mlčeli. Poblíž 
seděli u baru dva Morojové a bavili se tak hlasitě a rozjařeně, že 
bylo jasné, že to s pitím už poněkud přehnali.
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„Nezáleží na tom, jak je ta holka liberální, ale určitě je na ni 
pěkný pohled,“ prohlásil jeden z nich. „Vydržel bych se na ni 
dívat celý den, hlavně když má na sobě tyhle šaty.“

Jeho kamarád přikyvoval. „Je to rozhodně zlepšení oproti 
Taťáně. Je hrozné, co se jí stalo, ale možná, že je ta změna k lep
šímu. Usmívala se ta ženská vůbec někdy?“ Oba se tomu vtipu 
zasmáli.

Adrian vedle mě strnul a jeho úsměv se vytratil. Bývalá mo
rojská královna Taťána byla Adrianova prateta. V létě byla za
vražděna. Přestože o ní Adrian mluvil jen málokdy, od mnoha 
lidí jsem slyšela, že si byli velmi blízcí. Adrian zavrčel a otočil se. 
Bez váhání jsem ho chytila za ruku a pevně mu ji stiskla.

„Adriane, nedělej to,“ řekla jsem mu tiše.
„Sydney, tohle nemůžou říkat.“ Oči se mu nebezpečně za

leskly, což jsem u něj ještě nikdy neviděla.
Stiskla jsem mu ruku ještě víc. „Jsou opilí a hloupí. Nestojí 

za to. Prosím tě, nevyvolávej tady scénu – už kvůli Soně.“ Zavá
hala jsem. „A kvůli mně.“

Pořád z něj sálal hněv a na okamžik se zdálo, že moje prosby 
bude ignorovat a hodí po Morojích skleničku. Nebo něco hor
šího. Viděla jsem rozzuřené uživatele éteru a byli strašliví. Na
konec ho vztek pozvolna přešel a ucítila jsem, že i jeho ruka se 
uvolnila. Na okamžik zavřel oči, a když je vzápětí zase otevřel, 
měl rozostřený zamlžený pohled.

„Nikdo ji doopravdy neznal, Sydney.“ Bolest v jeho hlase mi 
trhala srdce na kusy. „Všichni ji považovali za hroznou semet
riku. Nepoznali ji jako zábavnou a milou dámu. Nedovedeš si 
představit, jak moc mi chybí. Nezasloužila si takhle umřít. Ona 
jediná mě chápala – dokonce víc než moji vlastní rodiče. Přijala 
mě. Viděla v mojí duši dobro. Ona jediná ve mě věřila.“

Stál sice přede mnou, ale duchem nepřítomen. Poznala jsem, 
že tohle jeho plácání způsobil éter. Ten si pohrává s myslí svých 
uživatelů. Někdy plácají páté přes deváté a jsou při tom mimo 
jako Adrian právě teď. Jindy ztrácejí pojem o realitě. A jindy 
v nich zase éter vyvolává zoufalství, jehož následky mohou být 
zničující.
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„Nebyla jediná,“ konejšila jsem ho. „Taky v tebe věřím. Ona 
teď má klid a na tom, jaká byla, nic nezmění, co tady někdo vy
kládá. Prosím tě, vrať se ke mně.“

Pořád zíral kamsi do dáli. Po chvilce zamrkal a zaostřil 
na mě. Stále se tvářil smutně, ale aspoň už se ovládal. „Jsem 
tady, Sageová.“ Vyprostil ruku z mého sevření a rozhlédl se, aby 
se přesvědčil, že si nikdo nevšiml, že ho celou dobu držím. Na
štěstí taneční parket ovládla nevěsta s ženichem, takže je všichni 
sledovali. „Dvě hodiny.“

Kopl do sebe zbytek piva a odešel. Sledovala jsem ho, dokud 
se neztratil v davu. Pak jsem se vrátila ke stolu a cestou jsem 
pohlédla na hodiny. Nashle za dvě hodiny.

Jakmile jsem se přiblížila ke stolu, Ian vyskočil. „Jsi v pořád
ku?“

Žádní Morojové poblíž nebyli, takže ho slyšela jen Stantono
vá. Vypadala, že sdílí jeho obavy. „Mrzí mě, že jste to musela 
podstoupit, slečno Sageová. Vaše oddanost práci je jako vždy 
obdivuhodná.“

„Dělám, co můžu, abych pomohla, madam,“ řekla jsem. Dě
lala jsem si starosti o Adriana a doufala, že ho éter znovu nepře
může.

„Ublížil ti?“ zeptal se Ian a ukázal na mě. „Tvoje ruce.“
Podívala jsem se na ně a zjistila, že si třu dlaně o sebe. Hřály 

mě v místech, kde se jich Adrian dotýkal. „Co? Ale kdepak. Jen 
se snažím setřít si tu poskvrnu. Vlastně… bych se měla jít umýt. 
Hned se vrátím.“

Připadalo jim to jako dokonale rozumný nápad, takže se ani 
nepokoušeli mě zadržet. Rozběhla jsem se k toaletám. Jakmile 
jsem se vzdálila od alchymistů, vydechla jsem úlevou. Vyhnula 
jsem se dvěma kulkám, když alchymisté nepoznali, že se kama
rádím s vampýrem a navíc že s ním plánuju magickou operaci.

„Sydney?“
Z toalet jsem vyšla tak zamyšlená, že jsem si ani nevšimla, že 

opodál postává Rose s Dimitrijem Belikovem. Drželi se za ruce 
a smáli se mému údivu. Dnes večer jsem Dimitrije nikde nevidě
la a až jeho černobílá strážcovská uniforma mi napověděla proč. 
Byl tady pracovně a ve skleníku se bezpochyby skrýval ve stínu 
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stromů a všechny sledoval. Teď měl jistě pauzu, protože jinak by 
tady jen tak nepostával s Rose. A u Dimitrije „jen tak postávat“ 
stejně znamená, že je připraven se kdykoli vrhnout do boje.

Ti dva byli překrásný pár. Oba byli tmavovlasí, tmavoocí 
a neuvěřitelně atraktivní. Nedivila jsem se, že se do Rose Adrian 
kdysi zamiloval. Překvapilo mě ovšem, jak je mi to pomyšle
ní nepříjemné. Stejně jako mezi Soňou a Michailem existovalo 
mezi Rose a Dimitrijem jakési pouto lásky, které bylo skoro až 
viditelné.

„Jsi v pohodě?“ zeptala se mě Rose přívětivě. „Nemůžu uvě
řit, že ti to Adrian provedl.“ Vzápětí se nad tím zamyslela. „Teda 
spíš tomu můžu uvěřit.“

„Jsem v pořádku,“ ujistila jsem ji. „Myslím, že ostatní alchy
misty to vyděsilo mnohem víc než mě.“ Opožděně jsem si 
uvědomila, že ačkoli Rose s Dimitrijem vědí, že znám Adriana 
z Palm Springs, nemůžu ani před nimi dělat, že vůbec o nic ne
jde. Nasadila jsem tedy nasupený výraz. „Ale stejně to přehnal.“

„Vhodné chování nikdy nebylo Adrianovi vlastní,“ pozna
menal Dimitrij.

Rose se tomu zasmála. „Jestli tě to potěší, moc vám to spolu 
slušelo. Těžko uvěřit, že jste nepřátelé na život a smrt…, nebo co 
si to alchymisti vlastně myslí.“ Ukázala na moje šaty. „Dokonce 
jste i barevně sladění.“

Úplně jsem zapomněla, co mám vlastně na sobě. Měla jsem 
hedvábné šaty s krátkými rukávy, skoro celé černé, jen dole 
na sukni ozdobené tmavomodrými cákanci. Byla to odvážnější 
barva, než jaké obvykle nosím, ale černá ji trochu mírnila. Když 
jsem si vzpomněla na Adrianův oděv v odstínech modré, uvě
domila jsem si, že se skutečně barevně doplňujeme.

Moc vám to spolu slušelo.
Nevím, jak jsem se tvářila, ale můj výraz Rose rozesmál.
„Netvař se tak zděšeně,“ řekla a oči jí zářily. „Bylo hezké 

sledovat Moroje s člověkem, jako by k sobě patřili.“
Patřili k sobě.
Proč říká takové věci? Její slova narušovala moje chladné 

a logické chování, které jsem si snažila zachovat. Bylo mi jasné, 
že Rose mluví přátelsky a diplomaticky, o což se tu pokoušeli 
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všichni. Ale přestože Rose s Dimitrijem jsou velice pokrokoví, 
věděla jsem, že i je by šokovalo, kdyby se dozvěděli pravdu 
o Adrianových citech a našem monumentálním polibku.

Po zbytek oslavy ve mně narůstala úzkost. Naštěstí jsem ji 
nemusela skrývat. Morojové i alchymisté ode mě takové cho
vání očekávali. Stantonová zanedlouho musela zapojit své di
plomatické schopnosti, protože ji přišel o tanec požádat Moroj 
středního věku. Zřejmě se rozhodl následovat Adrianova pří
kladu a prokázat dobrou vůli. Jakkoli byl Adrianův čin drzý, 
některým Morojům připadal jako chytrý tah a rozhodli se ho ná
sledovat. Poté, co mě Stantonová povzbuzovala, sama nemohla 
odmítnout, a tak se se zaťatými zuby vrhla na taneční parket. 
Iana o tanec nikdo nepožádal, což bylo jedině dobře. Nevypadal 
ani trochu zklamaně.

Adriana už jsem nikde neviděla, nejspíš mi sháněl ingredien
ce potřebné ke kouzlu. Čas plynul, a když už uběhly téměř dvě 
hodiny, uvědomila jsem si, že jsem si na tenhle výlet Marcuso
vu fotku sice vzala (jen málokdy jsem ji opouštěla), ale mám ji 
ve svém pokoji. Omluvila jsem se tedy Ianovi a řekla mu, že se 
potřebuju v penziónu přezout a že pojedu jedním z aut, která 
dopravovala svatebčany po městečku.

Ian se okamžitě zatvářil ochranitelsky. „Chceš, abych šel s te
bou? Venku není bezpečno.“

Zavrtěla jsem hlavou. „Ne, ty musíš zůstat tady. Stantonová 
je ve větším ohrožení.“ Stála u baru a bavila se se dvěma Moro
ji. Uvažovala jsem, jestli si zatančí ještě jednou. „Navíc je ještě 
brzy, takže většina z nich se zdržuje tady, a ne venku. Aspoň že 
ten penzión vedou lidé.“

Ian nemohl zpochybnit moji alchymistickou logiku, takže mě 
nakonec neochotně nechal jít. Auto jsem chytila snadno a zpátky 
jsem se dostala v rekordním čase. Dokonce jsem se i přezula, aby 
si mohli ověřit moje tvrzení. Na svatbě jsem měla boty na pod
patcích, ale pro jistotu jsem si s sebou sbalila i jedny bez podpat
ků. Pro všechny případy.

Když jsem pak došla ke vchodu pro personál, došlo mi, že 
moje chytré plány mají trhlinu. V tom spěchu a nervozitě jsem si 
v autě zapomněla teplý šál. To auto už pravděpodobně odjelo. 
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Čekala jsem tedy na Adriana v ukrutné pensylvánské zimě, ob
jímala se rukama a doufala, že neumrznu, než se objeví.

Dostál svému slovu a přišel přesně na čas. Přes rameno nesl 
pytlovinovou tašku. A co bylo ještě lepší, už zase se choval nor
málně. „Můžeme vyrazit,“ oznámil mi.

„Vážně?“ podivila jsem se a zuby mi drkotaly. „Sehnal jsi 
všechno?“

Poklepal na tašku. „Ty něco chceš, já ti to obstarám. Kde to 
provedeme?“

„Na nějakém odlehlém místě.“ Rozhlédla jsem se kolem. 
Za hotelovým parkovištěm se rozprostírala prázdná louka, která 
vypadala, že by mohla tomuto účelu posloužit. „Tamhle.“

Přejít pečlivě posolené parkoviště nebyl problém, ale jakmile 
jsme se ocitli mimo silnici na zasněžené louce, moje praktické 
boty bez podpatků byly rázem taky k ničemu. Navíc mi byla 
taková zima, že jsem měla dojem, že mám kůži stejně modrou 
jako šaty.

„Stůj,“ řekl mi Adrian na jednom místě.
„Musíme ještě trochu dál,“ namítla jsem.
Adrian byl natolik rozumný, že si na naši akci oblékl vlněný 

kabát. Teď si ho svlékl. „Na.“
„Bude ti zima,“ zaprotestovala jsem, ale když mi svůj kabát 

přehodil přes ramena, nebránila jsem se. Adrian je vyšší než já, 
takže jeho tříčtvrťák na mně vypadal jako dlouhý kabát. Cítila 
jsem z něj kouř a kolínskou.

Přitáhl mi kabát těsněji k tělu. „Já mám dlouhý rukávy 
a sako. Teď už pojď, honem.“

To mi nemusel říkat dvakrát. Kromě toho, že byla hrozná 
zima, jsme si museli pospíšit taky kvůli tomu, aby nás někdo 
nepřistihl. Tohle bych ani já alchymistům nevysvětlila.

Když jsme konečně našli přijatelné místo, měsíc stále jasně 
zářil. Prohrabala jsem Adrianovu tašku a ohromilo mě, že se
hnal skutečně všechno včetně zrcadla a sušených lístků a kvě
tů. Mlčky mě sledoval, jak všechno rozkládám, a promluvil, až 
když jsem se chystala začít.

„Můžu ti s něčím pomoct?“ zeptal se něžně.



58 

„Jenom sleduj,“ řekla jsem. „A kdybych omdlela, tak mě 
chyť.“

„Rád.“
Kouzlo jsem si zapamatovala už s profesorkou Terwilligero

vou, a tak jsem se do toho pustila. Ale znervózňovalo mě, že 
kouzlím sama a navíc v tak nepříznivém prostředí. Bylo těž
ké se duševně soustředit, když jsem přitom klečela ve sněhu. 
Pak jsem si ale vzpomněla na Stantonovou a na lži, jimiž mě 
alchymisté krmí. Vzedmula se ve mně jiskřička vzteku, který 
mě zahřál. Zadívala jsem se na Marcusovu fotku a nasměrova
la svoje myšlenky. Marcus byl asi Adrianova věku, měl blond 
vlasy po ramena a jeho modré oči působily zamyšleně. Tetování 
na jeho tváři se skládalo z indigových srpků měsíce. Pomalu se 
mi podařilo do kouzla zapadnout.

Jakmile se v zrcadle objevil obraz města, pocítila jsem stejnou 
euforii jako minule. Tentokrát mi ve výhledu nebránila žádná 
mlha, protože Marcus pravděpodobně nevládl ochrannou ma
gií jako sestra profesorky Terwilligerové. Obraz se ustálil a já 
spatřila skromný byt. Na podlaze ležela matrace a v rohu stála 
prastará televize. Rozhlédla jsem se, jestli něco nepoznám, ale 
na nic jsem nepřišla. Vodítko mi poskytlo až jediné okno pokoje. 
V dálce jsem viděla budovu ve španělském stylu, která vypada
la jako kostel nebo klášter. Měl bílé štukované zdi a kupolovité 
červené střechy na věžích. Pokusila jsem se na tu stavbu podí
vat jinak, vzlétnout, jako když jsem kouzlo provozovala minule, 
jenže najednou jsem si začala uvědomovat pensylvánskou zimu, 
která mi proniká do těla. Obraz se roztříštil a já zase klečela 
na zasněžené louce.

„Uf,“ povzdechla jsem si a přitiskla si dlaň na čelo. „Skoro.“
„Vidělas něco?“ zeptal se Adrian.
„Nic užitečného.“
Stoupla jsem si a trochu se mi zatočila hlava, ale udržela jsem 

se na nohou. Adrian byl skutečně připraven mě zachytit, kdy
bych omdlela. „Jsi v pohodě?“

„Asi jo. Jen mám trochu lehkou hlavu, jak mi klesla hladina 
cukru.“ Pomalu jsem posbírala všechny věci. „Měla jsem ti říct, 
abys koupil i pomerančový džus.“
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„Třeba ti pomůže tohle.“ Adrian vytáhl z vnitřní kapsy saka 
stříbrnou placatku a podal mi ji.

Typické – Adrian ochotně nabízí alkohol. „Víš přece, že nepi
ju,“ namítla jsem.

„Když si párkrát lokneš, tak se neopiješ, Sageová. A dneska 
večer máš štěstí, mám kahluu. V tom je spousta cukru a má to 
kávovou příchuť. Jen to zkus.“

Zdráhavě jsem mu podala tašku a vzala si od něj placatku. 
Cestou zpátky k hotelu jsem se trošku napila a zašklebila se. 
„To nemá kávovou příchuť.“ Ať už se lidé snaží alkohol ochutit 
jakkoli, mně to vždycky připadá nechutné. Nechápu, jak může 
Adrian tolik pít. Ale cukr jsem z likéru cítila a po pár doušcích se 
mi opravdu udělalo líp. To bylo všechno, co jsem vypila, protože 
jsem z nejrůznějších důvodů chtěla zůstat střízlivá.

„Cos viděla?“ zeptal se Adrian, když jsme slezli na parko
viště.

Popsala jsem mu to a zklamaně si povzdechla. „To může být 
jakákoli stavba v Kalifornii. Nebo na jihozápadě. Nebo v Me
xiku.“

Adrian se zastavil a přehodil si tašku přes druhé rameno. 
„Možná…“ Z kapsy u saka vytáhl mobil a něco na něm vyťukal. 
Třásla jsem se zimou, ale snažila jsem se trpělivě čekat, co objeví. 
„Vypadala ta budova jako tohle?“

Zadívala jsem se na displej a poklesla mi čelist. Dívala jsem 
se na fotku budovy ze své vize.

„Ano! Co je to?“
„Stará misie Santa Barbara.“ A pak ještě pro případ, že bych 

potřebovala nápovědu, dodal: „Je v Santa Barbaře.“
„Jak jsi to věděl?“ vykřikla jsem. „Jak jsi věděl, co je to za bu

dovu?“
Pokrčil rameny. „Protože jsem v Santa Barbaře byl. Pomohlo 

ti to?“
Moje zklamání se rázem změnilo v nadšení. „Ano! Z umís

tění okna vím skoro přesně, kde se ten byt nachází. Možná jsi 
našel Marcuse Finche.“ Nechala jsem se pohltit svou radostí 
a stiskla Adrianovi paži.
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Rukou v rukavici mě pohladil po tváři a usmál se na mě. 
„A představ si, že Angeline tvrdí, že jsem příliš hezký na to, 
abych mohl být užitečný. Zdá se, že mám přece jen co nabídnout 
světu.“

„Ale stejně jsi hezký,“ vyhrkla jsem. Ta slova ze mě vyletě
la dřív, než jsem jim stačila zabránit. Opět mezi námi zavládlo 
napětí. Světlo měsíce ozařovalo jeho krásný obličej. Pak ale ten 
okamžik pominul, protože se ze tmy ozval hlas.

„Kdo je tam?“
Oba jsme sebou trhli a odskočili od sebe. Ze stínu se vynořila 

černobíle oděná postava. Strážce. Neznala jsem ho a příliš pozdě 
si uvědomila, jak jsem byla hloupá, když jsem si myslela, že se 
nám podaří nepozorovaně se vytratit z hotelu a zase se do něj 
vrátit. V okolí se nejspíš pohybovalo plno strážců, kteří všechny 
hlídali před Strigoji. Nestarali by se o to, že se nějaká dvojice 
vytratí z hotelu, ale náš návrat přirozeně vzbudil pozornost.

„Ahoj, Pete,“ pozdravil ho Adrian a vykouzlil přátelský 
úsměv, v němž exceloval. „Rád tě zase vidím. Doufám, že ti tady 
venku není moc velká zima.“

Strážce se trochu uklidnil, když Adriana poznal, ale pořád se 
tvářil podezíravě. „Co vy dva děláte venku?“

„Jen doprovázím slečnu Sageovou zpátky,“ odpověděl  
Adrian. „Byla si pro něco v penziónu.“

Střelila jsem po něm zmateným pohledem. Penzión nestál 
tímhle směrem. Pete se na okamžik zatvářil omámeně. Pak chá
pavě přikývl. „Aha. Radši už se vraťte, ať tady nezmrznete.“

„Díky,“ řekl Adrian a vedl mě pryč. „Až budeš mít pauzu, 
určitě vyzkoušej ty pohovky. Jsou úchvatné.“

„Tys na něj použil nátlak,“ zašeptala jsem, sotva jsme se 
vzdálili z doslechu.

„Jen trošku,“ připustil Adrian. Zněl, jako že je sám na sebe 
hrdý. „A že jsem tě doprovázel, to je opodstatněný důvod. 
O tom nebude moc přemýšlet. Když chceš někoho přinutit, aby 
uvěřil nějaké historce, nejlepší je, když je v ní trocha pravdy…“

„Adriane? Sydney?“
Už jsme došli skoro až k budově hotelu, když se před námi 

objevila postava ve slonovinových šatech. Před námi stála Soňa 
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zahalená v kožešinovém šálu. Opět mě zasáhla její krása a štěstí, 
které z ní vyzařovalo. Nechápavě se na nás usmála.

„Co vy dva děláte venku?“ podivila se.
Ani jeden z nás se nezmohl na slovo. Adriana nenapadla žád

ná pohotová odpověď ani fígl. Soňa taky ovládá éter, takže by 
na ni nátlak neúčinkoval. Honem jsem se pokusila vymyslet ji
nou výmluvu než Šli jsme ven provozovat zakázanou magii, protože 
se snažíme odhalit tajemství, které mi alchymisté nechtějí prozradit.

„Nikomu to neříkej,“ vyhrkla jsem. Zvedla jsem placatku. 
„Adrian mi dal tajně napít kahluy. Stantonová mě zabije, jestli 
na to přijde.“

Soňa se samozřejmě zatvářila překvapeně. „Myslela jsem, že 
nepiješ.“

„Dnešek byl dost stresující,“ řekla jsem. To rozhodně nebyla 
lež.

„A má to kávovou příchuť,“ dodal Adrian, jako by nám zrov
na tahle informace mohla prospět.

Nevěděla jsem jistě, jestli nám to Soňa uvěřila, a tak jsem se 
radši pokusila změnit téma. „Mimochodem, gratuluju. Neměla 
jsem možnost ti poblahopřát dřív. Vypadáš nádherně.“

Soňa přestala vyslýchat a usmála se. „Děkuju. Zdá se mi to 
tak neskutečné. S Michailem jsme si toho prošli tolik… Bývaly 
doby, kdy by mě ani nenapadlo, že to dopracujeme až k svatbě. 
A teď…“ Podívala se na diamantový prsten, který se jí třpytil 
na ruce. „Teď jsme tu.“

„Co vy děláte tady venku, paní Tannerová?“ Adrian už se 
vzpamatoval a zase byl samá legrácka. „Neměla byste být uvnitř 
a zbožně hledět na svého chotě?“

Zachichotala se. „Máme před sebou celý život pohromadě. 
Popravdě jsem si chtěla na chvilku odpočinout od těch davů.“ 
Soňa se zhluboka nadechla svěžího mrazivého vzduchu. „Asi 
bych se měla brzy vrátit. Budu házet kyticí. Takovou šanci přece 
nepropásneš, ne?“ To bylo určeno mně.

Ušklíbla jsem se. „Myslím, že to radši vynechám. Už tak jsem 
dneska večer vyvolala spoustu spekulací.“

„Aha, jistě. Váš šokující tanec.“ Soňa se dívala z jednoho 
na druhého a tvářila se zase zmateně. „Moc vám to spolu sluší.“ 
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Na několik vteřin zavládlo trapné ticho. Pak si Soňa odkašla
la. „No, já už radši půjdu do tepla. Doufám, že si to rozmyslíš, 
Sydney.“

Vešla do budovy a já odolala touze začít bušit hlavou do zdi. 
„Ví, že jsme jí lhali. Pozná to.“ Uživatelé éteru dokážou z jem
ných náznaků vyčíst mnohé. Soňa je v tom jedna z nejlepších.

„Pravděpodobně,“ připustil Adrian. „Ale pochybuju, že ji 
napadlo, že jsme šli na louku provozovat magii.“

Napadla mě strašlivá myšlenka. „Proboha! Ona si určitě my
slí, že jsme šli ven provozovat… však víš… nějaké, ehm, roman
tické věci.“

To Adriana pobavilo víc, než by mělo. „Vidíš, už s tím zase 
začínáš. To je první věc, která tě napadne.“ Melodramaticky po
třásl hlavou. „Nemůžu uvěřit, žes mě nařkla z toho, že já jsem 
tím posedlý.“

„Já tím nejsem posedlá!“ vykřikla jsem. „Dospěla jsem jenom 
k logickému závěru.“

„Logickému pro tebe. Ale v jednom měla pravdu – měli by
chom jít dovnitř.“ Úzkostlivě si sáhl na vlasy. „Obávám se, že 
mi zmrzl gel.“

Vrátila jsem mu placatku a otevřela dveře. Ale než jsem jimi 
prošla, zaváhala jsem a ohlédla se po něm. „Adriane? Díky, žes 
mi pomohl.“

„Od čeho jsou přátelé?“ Přidržel mi dveře a já vešla.
„Jo, ale dneska večer ses překonal kvůli něčemu, co s tebou 

nemá nic společného. Moc si toho cením. Nemusel jsi mi pomá
hat. Ty na rozdíl ode mě nemáš důvod proniknout do tajemství 
alchymistů.“

Nevěděla jsem, co dalšího říct, a tak jsem jen kývla na zna
mení díků. Když nás uvnitř obklopilo teplo a hluk, zaslechla 
jsem, jak Adrian poznamenal: „Já mám jiný důvody.“
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Krátce poté jsem odešla spolu s alchymisty a nečekala 
jsem, že v dohledné době Adriana znovu uvidím. Měl se zdržet 
s Moroji v Pensylvánii ještě pár dní, takže jsem nemohla doufat, 
že zpátky poletíme zase spolu. Můj návrat do Kalifornie proběhl 
v klidu, jen mi hlavou neustále vířily myšlenky na všechno, co 
se seběhlo v posledních pár dnech. Zaměstnávalo mě toho víc 
než jen tajemné varování profesorky Terwilligerové a moje nová 
stopa vedoucí k Marcusovi.

Když jsem si na letišti v Palm Springs mávla na taxi, dosta
la jsem esemesku od Eddieho. Jsme na jídle U markýze. Nechceš 
se k nám připojit? Za chvilku následovala další zpráva. Můžeš 
nás pak odvézt zpátky. Nasměrovala jsem taxikáře na vzdálené 
předměstí, a ne do Amberwoodu na Vista Azul. Měla jsem hlad, 
protože v letadle ve druhé třídě vůbec nepodávali jídlo. A taky 
už jsem se nemohla dočkat, až budu zase řídit svoje auto.

Když jsem dorazila do restaurace, u stolu tam seděl Eddie, 
vedle něho Angeline a naproti nim Jill. Okamžitě mi bylo jas
né, proč se rozhodli zajet na jídlo tak daleko od školy. Aby se 
mohli Eddie s Angeline projevovat jako pár. V Amberwoodu 
nás všichni považují za příbuzné. Eddie, Jill a já se vydáváme 
za sourozence, zatímco Angeline vystupuje jako naše sestřenice. 
Eddie s Angeline spolu nedávno začali chodit, takže musejí před 
spolužáky svůj vztah skrývat, aby to nevyvolalo podezření. Už 
tak vyvoláváme pozornosti víc než dost.

Angeline se tulila k Eddiemu a ten vypadal, že si to báječně 
užívá. Bylo hezké se na ně koukat. Eddie bral své povinnosti ve
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lice vážně a často býval napjatý. Angeline se chovala neotesaně, 
nepředvídatelně a mnohdy nevhodně. Přesto se ukázalo, že se 
k němu hodí. Eddie ovšem kvůli jejich vztahu ve své práci nijak 
nepolevil.

Na opačné straně stolu to ale vypadalo jinak. Jill se tvářila ne
šťastně, seděla na židli zhroucená se založenýma rukama. Svět
le hnědé vlasy jí splývaly do obličeje a částečně ho zakrývaly. 
Po nevydařeném vztahu s klukem, který se toužil stát Strigojem, 
chodila s Eddieho lidským spolubydlícím a pak si uvědomila, 
že nejvhodnější by pro ni byl Eddie. To byl dobrý nápad, jelikož 
Eddie ji dlouho tajně miloval a sloužil jí oddaně jako rytíř své 
dámě. Nikdy nevěřil, že je pro Jill dost dobrý, a když mu nijak 
neprojevovala náklonnost, nakonec se uchýlil k Angeline – zrov
na ve chvíli, kdy po něm Jill zatoužila. Tehdy to vypadalo jako 
v nějaké komedii od Shakespeara. Jenže pak jsem viděla Jillin 
smutný obličej… Byla jsem rozpolcená, protože jsem věděla, že 
kdyby Eddie její city opětoval, smutná by byla pro změnu An
geline. Byl to veliký zmatek a těšilo mě na tom jen to, že mě se 
žádné romantické pletky netýkají.

„Sydney!“ Jill se rozzářila, sotva mě uviděla, a hned si od
hrnula vlasy z obličeje. Možná jen toužila po nějakém rozptý
lení, nebo možná její chmury rozehnala Adrianova náklonnost 
ke mně. Já jsem každopádně uvítala návrat k našemu starému 
přátelství. To bylo lepší než její věčné zasmušilé úvahy a obviňu
jící pohledy kvůli tomu, že jsem Adriana odmítla.

„Ahoj, lidi.“ Usedla jsem vedle Jill. Okamžitě jsem vytáhla 
telefon, otevřela fotogalerii a podala přístroj Jill, protože mi bylo 
jasné, že chce hned vědět všechno o svatbě. Přes všechny ty in
triky se mi podařilo nacvakat pár snímků, aniž si toho alchy
misté všimli. Přestože něco z toho Jill jistě viděla Adrianovýma 
očima, zajímala ji každá drobnost.

U prohlížení fotek šťastně vzdychala. „Podívejte na Soňu. Jak 
jí to sluší!“ Angeline s Eddiem se naklonili přes stůl, aby se taky 
podívali. „Jé. A tady je Rose a Lissa. Ty taky vypadají skvěle.“ 
V Jillině hlase zazníval podivný tón. S Rose se kamarádila, ale 
její nevlastní sestra pro ni pořád byla záhadou. Jill a Lissa se 



 65

dozvěděly teprve nedávno, že jsou sestry. Politika pak Lissu při
nutila, aby se vůči Jill chovala víc jako královna než jako blízká 
příbuzná. Pro obě byl jejich vztah složitý.

„Bavila ses tam?“ zeptal se mě Eddie.
Na okamžik jsem se zamyslela, co na to odpovědět. „Bylo to 

zajímavé. Mezi alchymisty a vašimi lidmi pořád panuje napětí, 
takže chvílemi vládla zvláštní atmosféra.“

„Aspoň že tam byl Adrian. Muselo být příjemný mít tam ně
koho známýho,“ řekla Angeline v dobře míněné nevědomos
ti. Ukázala na fotku, kterou jsem pořídila na oslavě. Měla jsem 
v úmyslu zachytit celou tu událost pro Jill, ale Adrian mi zrovna 
vlezl do záběru. Působil jako nějaký krásný model na večírku. 
„Vždycky vypadá tak hezky.“ Angeline nesouhlasně zavrtěla 
hlavou. „Jako všichni tam. Asi se tam nedali dohromady žádní 
nevhodní lidé, co?“

Angelinina rychlá dedukce byla známkou, že dělá pokroky. 
Její lid, Udržovatelé, žije v divočině v Západní Virginii. Jednou 
z jejich nejbizarnějších zvyklostí je otevřenost vůči smíšeným 
vztahům mezi vampýry, dhampýry a lidmi. Často tam propu
kaly přátelské potyčky a Angeline teprve časem pochopila, že 
takové chování není v Americe běžně přijatelné.

„Pokud vím, tak ne,“ odpověděla jsem. „Ale možná se něco 
seběhlo, když jsem odjela.“ To vykouzlilo ve tváři Jill a Eddieho 
úsměv a v Angelinině výrazu se objevil záblesk naděje.

Když přišla servírka, objednala jsem si dietní colu a salát. 
Možná jsem upustila od přísného počítání kalorií, ale teď mi 
připadalo, že stále ještě cítím na jazyku všechen ten cukr ze sva
tebního dortu, který jsem spořádala po provedení kouzla.

Angeline sevřela pevněji Eddieho paži a usmála se na něj. 
„Kdyby ses někdy odhodlal zajet k nám domů, mohl bys bojovat 
s mým bratrem Joshem, abys dokázal, že jsi pro mě dost dobrý.“

Musela jsem polknout smích. Navštívila jsem komunitu 
Udržovatelů, takže jsem věděla, že mluví s absolutní vážností. 
Ovládla jsem se, abych si udržela normální výraz. „Copak i tak 
neporušujete dost pravidel, když spolu chodíte? To je k tomu 
nutná ještě rvačka?“
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