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Noc první
Znávala jsem Ariena – nejmocnìjšího z mocných, chladného muže temných tužeb, jemuž
v žilách kolovalo èisté zlo. Vidìla jsem ho zabíjet, nièit a muèit. Dívala jsem se, jak stojí na otevøené pláni a dlouhé vlasy a vlající plášť mu plní
bouøe, která srovná se zemí celá mìsta. Za zády
mu kráèela armáda pøízrakù tak strašných, že
o tom ani nelze mluvit. Spatøila jsem mnoho krve
na jeho rukou a èasto jsem hledìla do té krásou
obdaøené tváøe a prosila, ať ji osvìtlí aspoò trochu soucitu a porozumìní.
Jenže krev není voda a všichni vìdí, že jeho
krev byla zkažená od narození.
Pøivedli mì k nìmu, když se mi poprvé objevilo
mìsíèní krvácení. To mi bylo ètrnáct a jemu patnáct let. Už tehdy to byl hezký chlapec, vysoký

a plný síly. Tmavé vlasy mu padaly až k pasu, ale
svazoval si je nìkolika širokými støíbrnými
kroužky nebo je spoutával pod èelenkou s ostrými trny. Mìl svìtlou a nedotèenou pleť, napínala
se hladce a sametovì pøes rysy, které dokonalostí
až vyrážely dech. Držel se vzpøímenì a hrdì
a hlavu nosil pyšnì zvednutou. Ruce si stále chránil pøed mrazem i pøed zranìním, ale když si stáhl
rukavice, pøála sis, aby se tì dotkl. Jemnì, a pøece
pevnì a rozhodnì, jako jimi lámal vaz koťatùm.
Tak nádherné to byly ruce, nepoznamenané tìžkou prací, èisté a hladké, se štíhlými a obratnými
prsty. V jejich pohybu jsi nacházela právì tolik
citu, kolik chybìlo jeho duši.
Ale jak už jsem øekla, teprve v jeho oèích na
tebe èekalo to pravé peklo. Staèilo, aby na tebe
upøel chladný pohled, a zachvìla ses hluboko
v nitru neznámou touhou a strachem. Jako by na
tebe skrze nìj hledìlo nìco mnohem staršího,
zkušenìjšího a nelidského. Byl ještì mladíèek,
a už pøed ním i ti nejsilnìjší muži padali na kolena a tøásli se hrùzou.

A to byl teprve zárodek toho, èím se stal pozdìji.
Nemohla jsi ho nemilovat, a musela jsi ho nenávidìt. Nikdo z nás ho nemohl pochopit. Taková už je lidská pøirozenost, že co nechápeme,
toho se bojíme, a èeho se bojíme, to nenávidíme.
Èasto si kladu otázku, jak asi on hledìl na nás. Co
vidìl? A co si pøál vidìt? Naše kletby ho netrápily, ale ani se jim lehkomyslnì nesmál. Naše zášť
ho nedìsila, ale ani ho netìšila. Náš strach ho nemrzel, ale ani nebavil.
Vím ale jistì, že ať už jsem ho víc milovala èi
víc nenávidìla, nezapomenu na nìj do konce
svých dní.
Toho rána tehdy – pro mì už pøed dávnými vìky
– ze mì krev vycházela teprve druhý den, když
jel kolem jeho otec Sinni. Sedìla jsem na zápraží
a tloukla máslo. Zabušila kopyta, v zatáèce jsem
spatøila obrovského èerného konì a na nìm vysokého muže tmavých vlasù a ostrých dravèích
rysù a matka už mì popadla za paži, zvedala mì
ze stolièky a posílala dovnitø. Samozøejmì jsem

poslechla. Pøestože jsem ho nikdy pøedtím nespatøila, poznala jsem až pøíliš dobøe, kdo pøijíždí.
Bála jsem se, to ano, ale zase ne moc. Byl
krásný jarní den a myslela jsem si naivnì, že za
sluneèního svitu stíny nad lidmi nemají žádnou
moc. Takže jsem se pøitiskla ke stìnì vedle okna
a nenápadnì vyhlížela ven, abych si ho mohla poøádnì prohlédnout. Už jsem si pøedstavovala, jak
to budu vyprávìt ostatním dìvèatùm odpoledne
na návsi. Samotný Sinni, tak daleko od hlavního
mìsta, pøímo pøed naším domem, jen krok ode
mì.
Jezdil vždycky sám – jako pozdìji i Arien.
Nepotøeboval žádnou ochranu, protože i kdyby
se nìjaký šílenec odvážil na nìj vztáhnout ruku,
umìl se sám ubránit lépe, než by to svedla stovka
mužù ve zbroji s blyštivými kopími a meèi. Staèil
jediný pohyb paží a naši chalupu by pohltila
zemì.
Projel okolo tryskem, jako když vítr sviští nad
úžinou. Zableskly se støíbrné ozdoby, zazvonily
podkovy, zavlála èerná høíva a vlasy a byl pryè

jako pøízrak. Už už jsem se chystala vybìhnout
ven a podívat se za ním, když se údery kopyt
ozvaly znovu a já pochopila, že se vrací.
Zarazil konì pøed našimi dveømi. Nádherné
zvíøe chvíli vzpurnì tanèilo a vzpínalo se, ale pak
stanulo klidné jako socha a Sinni z jeho høbetu
svrchu shlédl na mou matku, jež klesla na kolena
a neodvažovala se mu pohlédnout do oèí.
„Máš dceru?“ padla otázka.
„Je mladinká, mùj pane. Ještì skoro dítì,“ odpovìdìla matka a tím zpeèetila mùj osud.
„Právì takovou hledám,“ usmál se Sinni.
Jaktìživo jsem takový úsmìv nevidìla. Možná si myslíš, že mu kolem rtù vykreslil hluboké
kruté vrásky, že odhalil tesáky jako šelma a z
hrdla se mu vydralo krvelaèné zavrèení. Ne, má
milá, usmál se jako èlovìk, a pøece jako stvùra,
protože v tom úsmìvu bys marnì pátrala po troše
pobavení, potìšení èi citu.
Seskoèil z konì a zamíøil k domu. Ve mnì by
se v tu chvíli krve nedoøezal. Tiskla jsem se zády
ke zdi a ani nepomyslela na to, že bych se mohla
nìkam schovat nebo prchnout. Kam také utéct

a kde se skrýt pøed mužem jeho schopností? Vùbec jsem nezaslechla kroky a náhle už stál pøede
mnou. Vysoký èerný stín, v jehož pøítomnosti
svìtlo pohasínalo.
Sklonil se ke mnì a pøejel svou tváøí po mé,
jako by do sebe chtìl nasát mùj pach.
„Dokonalá,“ øekl pak. „Pùjdeš se mnou.“
Já chtìla køièet, naøíkat a prosit. Plazit se pøed
ním po zemi, kleèet a žebrat o slitování. Vzlykat
a slzami mu skrápìt nohy. Spínat ruce a zapøísahat ho, aby mì ušetøil. Rozhodla jsem se vzpírat
a bojovat do posledního dechu. Prát se s ním,
škrábat ho a kousat. Kopat kolem sebe a bít pìstmi. Plivat mu do tváøe a rdousit ho, dokud nevypustí duši. Ale on se mì jen dotkl a já sklonila
hlavu a šla pokornì jak ovce na porážku.
Minula jsem matku, která ještì stále ležela na
zápraží a plakala, ale nemohla jsem se s ní ani
rozlouèit. Aspoò ji naposledy obejmout a nechat
se od ní pohladit a políbit. Sinni bez jediného slova vyskoèil na konì, vztáhl ke mnì ruku s jednoznaèným pøíkazem a pak mì posadil pøed sebe.
Ještì než vyrazil, shlédl naposledy na mou mat-

ku, odvázal od opasku mìšec se zlatem a hodil jí
ho k nohám.
A pak už jsme jeli. Nebo letìli? Kdo to mùže
øíct? Mnì to pøipadalo, jako bychom se vznášeli
na køídlech. Lehký odraz a pak let, hlasité zadunìní a další let. Cítila jsem vítr ve vlasech, a pøestože mì unášel vstøíc smrti, poprvé jsem okusila
pravou svobodu. Už jsem se nechtìla vzpírat.
Chtìla jsem se poddat. Radostnì jsem vykøikla
a svìøila se pevné paži, která mì držela v pase,
abych nespadla. Roztáhla jsem ruce a plachtila
lesem a pak ulicemi mìsta jako pták. Volná, navìky volná.
Vjeli jsme do parku kolem zámku a po cestièce vysypané zlatým a bílým pískem jsme dorazili
až ke vchodu. Dva sloužící okamžitì otevøeli
dveøe a uklonili se, když nás vítali. Sinni seskoèil
z konì a ihned pøibìhl muž, aby se o zvíøe postaral. A my zatím vkroèili do pohádkového obydlí.
Dnes si všichni myslí, že Sinni a Arien obývali èerný hrad na útesech s vysokou vìží spálenou
údery bleskù, neustále ovìnèenou bouøkovými
mraèny. Ve skále prý byly vytesány hluboké

a vlhké kobky, kde muèili své obìti a oddávali se
temnotám. Tak krátkou pamìť lidé mají, že už
zapomnìli na nádherný svìtlý zámek s klenutými
loubími, velkými okny a tisícem zlatých vížek,
obklopený zahradami plnými rùží, potùèkù,
mùstkù a jezírek. Proè by také Sinni žil v zatuchlém, vìky zèernalém hradì, když si díky své
moci mohl vystavìt pohodlné sídlo, jež by ho
bylo hodno?
Prý se báli svìtla a milovali temnotu! Jaká lež,
má milá. Milovali svìtlo a temnota jim sloužila,
tak to bylo.
Sinni mì vedl chodbami, nad jejichž nádherou
pøecházel zrak. On sám té kráse nevìnoval ani
pohled, ale já za ním jen klopýtala, jak jsem se ji
snažila hltat oèima. A pak jsme se vynoøili ve
skryté vnitøní zahradì zarostlé smuteèními vrbami a útlými rudými buky, s malou kašnou ve støedu, v níž plavaly rybky modré jako sen. Nemohla
jsem dál. Dýchal z toho takový mír a bezpeèí, že
mi to vehnalo slzy do oèí.
U kašny sedìl na zemi štíhlý mladík a zády se
opíral o naleštìný mramor. Jakmile Sinni vešel,

vztyèil se ladným, pružným pohybem. A tak
jsem se poprvé setkala s Arienem.
Odložil knihu na obrubu nádrže a vykroèil
nám vstøíc. Mìl na sobì úzké tmavé nohavice
a èernou lesklou košili. Žádné šperky, ani jedna
ozdoba, a pøece ho dostateènì krášlila jeho moc.
„Nìco pro tebe mám,“ øekl Sinni a postrèil mì
dopøedu.
Arien si stáhl rukavici, která mu k ruce lnula
jako druhá kùže, a jemnì se mì dotkl na tváøi.
Mìl pøíjemnì teplé prsty a jeho vnitøní síla mì
donutila vzdechnout. Pak mi dlaní sjel na bøicho
a usmál se. Stejnì bez citu jako jeho otec.
„Krvácející panna,“ pronesl tiše. „Takže mi to
dovolíš.“
„Je èas, abys zaèal,“ pøikývl Sinni. „Už se
umíš ovládat.“
„Dìkuji ti,“ mírnì sklonil hlavu Arien.
„Dnešní veèer bude vhodný,“ øekl Sinni. „Pøiprav se peèlivì.“
Odešel a já osamìla s Arienem. Znovu si mì
prohlédl a pak mi pokynul, abych ho následovala. Neodvažovala jsem se promluvit, i když jejich

podivný rozhovor mi znovu nahnal strach. Možná si myslíš, že si teï s dìvèaty veèer u ohnì povídáte hrùzostrašné historky o temných
èarodìjích, ale to není nic ve srovnání s tím, co se
o nich povídalo, dokud ještì žili. Srdce zaživa
vyrvané z tìla, panna znásilnìná ïábelským netvorem, lektvary z lidských oèí a kùže? Má milá,
to jsou jenom povídaèky dobré k vyvolání pøíjemného mrazení v zádech. Vždycky, když s takovým povídáním skonèíte, víte, že se vám nic
nemùže stát, protože je to pohøbeno hluboko
v minulosti, a kdo ví, jestli se to vùbec stalo. Já
ale tehdy vìdìla, že takové vìci se dìjí, znala
jsem lidi, kteøí byli u toho, a už jako malá holka
jsem vidìla pár mrzákù, které Sinni propustil ze
zámku, když už mu nebyli k žádnému užitku.
Chci prostì jen øíct, že když jsem kráèela za
Arienem, vìdìla jsem, že mì mohou potkat tak
strašné vìci, že by bylo lepší vrazit si na místì
dýku do srdce. Ne snad, že by mi to nìjak pomohlo. Zatímco pro normální lidi je hranice mezi svìtem živých a zemí mrtvých tak vysoká a široká,
že pøes ni druhou stranu zahlédneme, jen když se

uprostøed hlubokého spánku vzneseme k výšinám, pro Ariena a jeho otce vždycky pøedstavovala sotva zídku, kterou snadno pøekroèili,
kdykoli si zamanuli. Kdybych svùj život ukrátila
proti jeho vùli, našel by si mì a potrestal po smrti
stejnì jako za života. Ať už mì èekalo cokoli, nemohla jsem se tomu vyhnout.
Vešli jsme do další vnitøní zahrady obehnané
kolem dokola stìnami zámku a vnìjší zdí. Èasem
jsem zjistila, že takových míst se tam nachází
spousta. Nesèetná utajená zákoutí, skryté místnosti, tajné chodby, malé dvorky, zahrádky a nádvoøí, podloubí a rùzné chrámy zasvìcené
podivným bohùm. Nìkdy se mi zdávalo, že zámek se trvale mìní, jako by Sinni nikdy nebyl
spokojen s jeho podobou nebo jako by jej stále
pøetváøel podle svých souèasných potøeb.
Toto místo nebylo tak kouzelnì krásné jako to
pøedchozí. Zde mì neuvítala zeleò a kašna se zurèící vodou a uspávající klid. Ticho tam vyvolávalo napìtí, jako by se každou chvíli mìlo pøihodit
nìco zlého, ze všech stran jsi èekala úder. Zemì
byla posypaná tlustou vrstvou šedobílého popela,

který se pøi každém kroku zvedal a víøil ve vzduchu. Uprostøed stála nádrž s hustou èernou tekutinou. Pochybovala jsem, že by to mohla být voda.
Stála línì jako sirup a ani vánek ji nezèeøil. Když
k ní však pøistoupil Arien, nahnala se k nìmu,
takže hladina na jedné stranì znatelnì poklesla,
zatímco u nìj málem pøetékala pøes okraj. Sotva
znatelnì pohnul rukou dolù, dlaò rovnobìžnì se
zemí, a voda se zase stáhla zpìt. Ale mì to tak vydìsilo, že jsem zùstala stát na dlaždicích lemujících popel a bála se udìlat další krok.
Arien se pøekvapenì otoèil.
„Pojï sem,“ øekl tiše.
„Prosím, neubližuj mi,“ dostala jsem ze sebe,
i když doposud mì pøed prosbami uchránilo pøesvìdèení, že by k nièemu nevedly a mé postavení
jen zhoršily.
Nemýlila jsem se, jako by mì ani neslyšel.
Nevyhrožoval ani nepøikazoval, prostì se otoèil
zády a já cítila, jak nìjaká síla vede mé kroky
k nìmu. Po tváøi mi stékaly slzy, ale nahlas jsem
nevzlykala. Nebyla jsem tak stateèná, spíš jsem
se obávala, že by ho to mohlo popudit a pøichys-

tal by pro mì ještì o nìco horší osud. Pokud mùj
osud vùbec mohl být hroznìjší.
Když jsem došla k nìmu, byla jsem celá ušpinìná od prachu, který se kolem mì zvedal, na
jeho šatech však neulpìlo ani zrníèko.
„Svlékni se,“ vyzval mì.
„Pane, prosím tì, buï milosrdný,“ zašeptala
jsem.
Rozvázal a povolil tkanici u mých šatù a pak
mi je stáhl z ramen. Klesly dolù ke kotníkùm a já
byla náhle bezbranná. Stejnì snadno a jemnì mì
zbavil i spodního prádla. Z vlasù mi vytáhl kožený øemínek, který je poutal, a proèesal mi je prsty, až se jako zlatý vodopád pøelily pøes ramena.
Pak si pøede mnou klekl a rozepjal mi pásky
u sandálù. Vstal a ještì jednou si mì dùkladnì
prohlédl. Spatøil prstýnek, který jsem dostala od
babièky, a stáhl mi ho z prsteníèku.
„Pane, nic jiného nemám, neber mi ho,“ prosila jsem ho.
„Nebudeš ho potøebovat,“ odpovìdìl a jako
by tak zpeèetil ortel smrti. „Vstup do té vody.“
Ta èerná hladina mì dìsila, èekala na moje

mladé tìlo jako dravec, jako by toužila ho pohltit
a strávit. Pøestože mi okraj nádrže konèil u pasu,
tušila jsem, že je mnohem, mnohem hlubší, že
bych v ní mohla utonout a navìky zmizet.
Vzal mì za ruku a otoèil mì èelem k plnému
bazénku. A já poslechla.
Vím, že si teï v duchu myslíš, že ty na mém
místì bys odmítla, ale je velký rozdíl snít o tom,
jak stateènì by ses zachovala, a skuteènì neztratit
odvahu, když tì nebezpeèí jednou dostihne.
A Arien v sobì mìl moc, která ti nedovolovala
mu vzdorovat. Vyzaøovala z nìj síla, takže i slepý
vidìl, že bude-li se vzpírat, bude donucen a k bolesti a trápení se pøidá ještì ponížení a ztráta sebeúcty.
Voda nebyla tak ledová, jak jsem se obávala,
a když jsem chodidly spoèinula na dnì, dosahovala mi právì k bradì. Hladina za mnou se zvedla, utvoøila kápi a pøekryla mé vlasy a zalila mi
oblièej prùhledným povlakem. Ponechala volná
pouze ústa, abych mohla dýchat. Svìt jsem vidìla jako zamlženým zrcadlem a Arienùv hlas ke
mnì dolehl zmìnìný do tajemného odstínu.

„Nehýbej se,“ øekl. „Vrátím se, až vyjde mìsíc.“
Sehnul se pro mé vìci a odešel.
Dnes už ti nepovím, zda mi doba do jeho návratu uplynula rychle nebo pomalu. Vlastnì to
sama nevím. Každá jednotlivá minuta se táhla
jako hodiny, ale hodiny letìly vpøed jako vteøiny.
Mìøila jsem každý vdech a mìla pocit, že to nikdy neskonèí. Temná voda pronikla nenechavými prsty hluboko do mých útrob, vyplnila mi
bøicho a mrazila mì jako sama smrt, a pøesto to
bylo pøíjemné. Poddat se, zapomenout na všechny obavy, nechat se pohupovat a kolébat, tišit
a laskat. Možná proto to uteklo tak rychle, že to
bylo nekoneèné, rozprostíralo se to všude a nikde. Vytrhlo mì to z mého èasu a svìta a potopilo
do šedé mlhy bez vnímání. Vše nezmìøitelné, co
okem nevidíš a ani jinými smysly necítíš, mùže
být stejnì neuvìøitelnì dlouhé, jako se to mùže
odehrát bìhem mrknutí oka – a rozdíl nepoznáš.
Nevím, kdy pøišel, ale najednou jsem si uvìdomila, že už nejsem sama. Voda byla mnohem
chladnìjší a svìtlá a jasná, prùzraèná jako horský

potok. Støíbrné zrcadlo hladiny odráželo mìsíèní
svìtlo v bílých záblescích. Vidìla jsem své paže,
jak plují vodním svìtem dole ladnými pohyby
úhoøù. Kolem mì se vznášela síť dlouhých vlasù,
jako bych byla odìna do závoje nevìsty. A nade
mnou se tyèily dvì temné postavy, jedna mladší
obdoba druhé. Sinni a Arien. Slyšela jsem je jako
ve snách, jako skrze šumìní pøíboje.
„Vìdìl jsem, že bude dokonalá,“ pronesl Sinni. „Její nevinnost je zatím mocná a nièím nezkalená.“
Arien jen krátce souhlasnì pøikývl.
Sinni se vzdálil, ale vidìla jsem, že zùstal opodál, v bezpeèí na dlaždicích. Pravdìpodobnì si
myslíš, že proto, aby Arienovi pomohl, kdyby se
cokoli nedaøilo. Ale to jsi na velkém omylu. Usuzuješ z toho, že rodièe své dìti obvykle milují
a ochraòují, jenže mezi nimi to bylo jinak. Poznala jsem to pochopitelnì až èasem. Èasto jsem si
kladla otázku, proè vlastnì Sinni zplodil syna,
když k nìmu nic necítil. Øíkala jsem si, že snad
toužil po následníkovi, ale k èemu by nesmrtelný
potøeboval následníka? Nebo po pomocníkovi?

Ale to by ho pak nenechal zahynout, naopak pomáhal by mu a chránil ho pøi prvních krocích.
Možná chtìl, aby ho nìkdo miloval, jenže to Arien neumìl. Dodnes si nejsem jista odpovìdí. Tøeba mìl pravdu Arien. Sinni prostì musel mít
nìkoho, kdo by za nìj zkoušel nová a nebezpeèná
kouzla. Tomu by napovídal i ten mùj první veèer
s nimi. Sinni tam stál, jen aby na vlastní oèi vidìl
Arienovy chyby. Ne, aby mu pomohl, ale aby se
sám pouèil, a pokud to Arien pøežije, aby pouèil
i jeho.
Ano, má drahá, ano, jsem stará žena a stále odbíhám od pøíbìhu k nepodstatným vìcem. Tebe
zajímá jen, co se dìlo dál. Ale co když se mi už
chce spát a dopovím ti to až zítra, co? Co si poèneš pak? Tak na mì nepospíchej, nebo se to tøeba
taky nedozvíš nikdy. Je nás už jen málo, kdo pamatuje ty dávné èasy. A jen já jediná jsem celou
tu dobu prožila po Arienovì boku. Není pro mì
jednoduché vzpomínat, když minulost je plná
hoøkosti, tak buï trpìlivá.
Bylo to odporné kouzlo, tehdy jsem si to aspoò myslela. Pozdìji jsem samozøejmì poznala,

že se zdaleka nevyrovnalo jiným ohavnostem,
které Arien páchal bez jakéhokoli svìdomí èi
soucitu. Do ètyø rohù nádrže postavil ètyøi mláïata od ètyø druhù – kotì, štìnì, kùzle a jehòátko.
A doprostøed každé strany posadil jednoho dravého ptáka – kánì, poštolku, mladého orla a sokola. Ta zvíøata musela být oèarovaná, protože se
vùbec nebránila a zùstala pøesnì na tom místì,
kde je zanechal. Když se jich dotýkal, lísala se
k jeho ruce, hravì se k nìmu tiskla a chtìla se
mazlit. Jako by milovala smrt.
Arien se naposledy ohlédl na otce, snad u nìj
hledal ujištìní, ale Sinni mu ani pohybem nenaznaèil, že postupuje správnì. Mlèky na nìj hledìl, v oèích chlad. Arien se tedy odvrátil,
poodstoupil od bazénku a pozvedl paže.
V ten okamžik jemný popelový prach vzlétl
do vzduchu a zavíøil kolem. Na chvíli zakryl bledé mìsíèní svìtlo, ale pak se ustálil jako clona
kolem nádrže, v níž jsem stále ještì nepohnutì
stála. Nade mnou se prašný závoj protrhl, odhalil
mì mìsíci a pøetvoøil mì v sochu ulitou ze støíbra. Arien stál pyšnì vztyèený ve víøících kotou-

èích, paže stále zvednuté a melodickým hlasem
pronášel mnì neznámá slova. Nabývala na síle,
odrážela se ode zdí i od vodní hladiny, toèila se
kolem, létala a vzpouzela se, ale on pokraèoval
a tkal z nich kouzlo svou mocí.
Ano, i já bych si ráda jeho kouzla pamatovala
a možná bych i podlehla pokušení a vyzkoušela
si je, aniž mì osud obdaøil jeho schopnostmi, jenže ten jazyk jsem neznala, a pøestože jsem ho pak
slýchala celá léta, nikdy jsem se z nìj nenauèila
ani slovo. Jako by sám volil, komu se dá poznat
a pøed kým se utají. Neznìlo to jako zpìv ani jako
zaøíkávání bab léèitelek èi modlitby knìží. Byla
to øeè, která sama žila. Vše, co jí bylo øeèeno, stalo se živoucí skuteèností.
Nejsem si jista, jestli její pomocí mohl konat
i dobré vìci. Mnoho dívek dnes rádo poslouchá
pøíbìhy o jeho nevšední kráse, bohatství a síle
a sní o tom, jak by se do nich zamiloval a pak ho
pøivedly na pravou a spravedlivou cestu, ale Arien mezi dobrem a zlem nevidìl žádný rozdíl.
Možná mohl konat dobro, ale rozhodnì to nedìlal. Na tom nic nezmìníš ani tìmi nejživìjšími

sny. A co se žen týká, i ty nejkrásnìjší ho nechávaly chladným.
Ale o tom teï ne. Vidíš, tentokrát ty odvádíš
pøíbìh z jeho urèené cesty jenom pro vlastní potìšení. Jen se netvaø tak pøekvapenì, i já byla
mladá a snila jsem o stejných vìcech jako ostatní
mladá dìvèata. A ano, pøipouštím, že i pøesto, jak
dobøe jsem ho znala, snila jsem i o Arienovi. Ale
teï si poslechni, jak to dopadlo ten veèer.
Když se síly, které rozpoutal, trochu utišily
a slily se do jediného mocného proudu, pøistoupil
Arien ke kotìti a dýkou s ostrou tenkou èepelí mu
proťal hrdlo. Pøipadalo mi, jako by celý svìt vykøikl, kouzlo zavíøilo v prachu, ale stále se ještì
drželo stranou. Arien položil mrtvolku tak, aby
krev vytékala do èisté vody, a smìrem ke mnì se
zaèal šíøit karmínový oblak. Když pøistoupil
k druhému rohu, už jsem vìdìla, co bude následovat, ale to štìnì jako by se ho vùbec nebálo.
Radostnì vyštìklo a poddalo se jeho dotyku.
Chtìla jsem vykøiknout, ale ústa jsem mìla
nìmá. Do vody se vylil druhý krvavý proud,
o nìco silnìjší než pøedchozí. Krev z kùzlete

obarvila vodu do ruda a vìc dokonalo dodìlávající jehnì. Stála jsem v krvavé lázni až po krk a dìlalo se mi zle. Myslela jsem si, že teï je øada na
mnì. Arien seskoèí do vody, obejmou mì jeho
pevné paže a ostøí nádherné dýky mì pohladí po
hrdle.
Ale on místo toho zase odstoupil a zaèal pravidelným pomalým krokem obcházet nádrž. Ze rtù
mu splývaly další jasné vìty plné kouzel a moci
a tkaly pøedivo kolem mì. Voda zakalená krví se
zaèala zahøívat, její oheò mi sežehl paže i nohy,
spálil záda, obtekl bøicho a pak vstoupil do lùna.
Nemohla jsem dýchat a každou èásteèkou své
bytosti vnímala, jak ze mì spodem proudí krev.
Voda se proèistila, i když zùstala rudá. Teï záøila
jako vybroušený rubín, byla plná odleskù a svìtla. K tìlùm obìtovaných mláïat se krouživì a v
rychlém víru snesl zvednutý prach.
Arien vykøikl poslední slova. Ètyøi draví ptáci
se vrhli na ètyøi mršiny – kánì na kotì, poštolka
na štìnì, sokol na kùzle a orel na jehnì. Zvedli se
mocnými údery køídel a zamíøili do ètyø svìtových stran. Z nádrže vylétlo rudé svìtlo a hnalo

se v jejich stopách. Mì opustila bolest a zmocnila
se mì slabost. Všechno kolem pohaslo a já se
propadla do tmy milosrdného bezvìdomí.
Když jsem pøišla k sobì, ležela jsem umytá na
èistém lùžku, obleèená do lnìné košile. Nade
mnou se sklánìla asi padesátiletá žena. Jak mi
tehdy pøipadala stará, a pøece jsem teï dosáhla už
témìø dvojnásobného vìku. Nìkdy si øíkám, jestli to není dùsledek toho, že èlovìk svùj život na
nìjaký èas spojí s nesmrtelným.
Dala mi vypít hustý vývar a chovala se ke mnì
velmi laskavì, ale s jistým smutným soucitem,
jako by mì už pohøbila. Poøád opakovala: „Takové krásné dítì, tak krásné dítì.“ Nu, mìla pravdu,
zdìdila jsem po matce zlaté vlasy, pravidelný oblièej a pleť bez jediného kazu. Už ve ètrnácti bylo
poznat, že ze mì jednou vyroste opravdová krasavice, i když tehdy jsem si o sobì myslela, že se
nikomu líbit nemohu.
Chtìlo se mi spát, ale ona mi bránila: „Musíš
vstát, dítì, Arien pøikázal, abys za ním pøišla
hned, jak se probudíš. Vím, že ti není dobøe, ale

snaž se. Musíš za ním jít, nebo nás potrestá, a to
pøece nechceš.“
Dali mi nádherné šaty, nikdy pøedtím jsem nic
takového nevidìla, natož abych podobný odìv
mìla na sobì. Ani nevìsty u nás ve vsi se nevdávaly v takové nádheøe. Byly ušity z nadýchaného
bílého hedvábí, s dlouhou a bohatou sukní a živùtkem pøiléhajícím k tìlu, a celé bohatì vyzdobené støíbrnou výšivkou. Vypadala jsem v nich
jako nìjaká princezna. Upravili mi vlasy a obuli
mì. Støíbrné pásky mì chladily a líbilo se mi, jak
vyniknou na dohnìda opálených nohou. Žena
z toho ovšem byla zdìšená.
„S tím musíme nìco udìlat. Vypadáš jako pasaèka. Snad se Arien nebude hnìvat. Než tì pøíštì
uvidí, dáme tì trochu do poøádku,“ slibovala, ale
já si z toho nic nedìlala. Arien mì vidìl, když mì
jeho otec pøivezl do zámku, špinavou z cesty,
v lehkých šatech dlouhých jen ke kolenùm, a nijak se kvùli tomu nezlobil.
A pak už mì k nìmu odvedla. Našly jsme ho
v jeho pracovnì, prostorné a vzdušné místnosti,
kam obrovskými okny dopadala spousta svìtla

a blankytné závìsy nadouval svìží vítr pøinášející ze zahrad vùni rùží. Vìøila jsem, že ty šaty mi
dávají nìjakou kouzelnou moc, ale sotva se na
mì podíval. Žena mi pošeptala, že mám èekat,
dokud si mì nevšimne anebo mì nepošle pryè,
a sama se vytratila.
Arien nìco psal. Já tehdy psát neumìla, takže
jsem obdivovala, jak snadno a rychle vede brk po
papíøe. Tìch pár lidí, které jsem kdy psát vidìla,
kreslilo písmena pomalu a s péèí, ale on je èrtal
rychlými netrpìlivými tahy. Plnila stránku jako
záplava pøicházející za jarního tání z hor do údolí.
Nemusela jsem ale èekat dlouho. Brzy papír
odložil a podíval se na mì. Zatímco mì jeho
kouzlo vyèerpalo, on zùstal svìží a plný síly. Pokynul mi k druhému místu u stolu. Nejspíš neèaroval, ale v tom gestu se skrývalo tolik pùvabu,
že jsem mu rázem odpustila všechnu hrùzu pøedchozího veèera. Tedy odpustila bych mu, kdybych se ovšem vùbec odvážila cokoli mu
zazlívat. Vlasy mìl rozpuštìné a stékaly mu po

zádech až k pasu a odráželo se v nich slunce, ale
v oèích zùstával chlad.
Posadila jsem se a snažila se skrývat rozechvìní, v nìmž jsem se sama ještì nevyznala.
Zøejmì to dìlal schválnì. Mìl-li ochránit mé panenství, hodilo se mu, abych se zamilovala právì
do nìj, protože pak bych se zuøivì bránila každému jinému. Vyšlo mu to, rozhodnì v tìch prvních
letech. Bláznivì jsem se tìšila, až mì nechá znovu povolat, i když to s sebou neslo úèast v rùzných odporných rituálech, bolest a únavu,
protože to zároveò také znamenalo, že budu smìt
být s ním.
„Vèerejší veèer mì potìšil,“ øekl tak chladnì,
až jsem se obávala, že se mi jen vysmívá. Jenže
on pokraèoval: „Sinni teï jistì lituje, že mi tì dal.
Pannu takové èistoty a nevinnosti nenachází každý den.“
„Dìkuji ti, pane,“ hlesla jsem.
„Mrzelo by mì, kdybych si ji musel hledat já,
protože ty bys zklamala,“ dodal. „Zachovej si
svou èistotu a nic ti ode mì nehrozí. Ztrať ji a tvá
zcela jistì velmi bolestivá smrt bude první vìc,

kterou uvidí dívka, co tì nahradí, aby se pouèila,
Deshaiés.“
Znal mé jméno! Netušila jsem, jak a kde ho
zjistil, vùbec mì nenapadlo, že si ho tøeba prostì
našel v mé hlavì. Ve své èerstvì probuzené touze
jsem si myslela, že to ukazuje, že o mì má zájem.
Jeho vyhrùžku jsem úplnì pøeslechla. A když
pøede mne položil babièèin prstýnek, zapomnìla
jsem na ni.
„Nìkam si ho schovej,“ øekl. „Pøede mnou ho
nenos.“
„Jistì, mùj pane,“ pøikývla jsem.
„Jmenuji se Arien,“ poznamenal stroze, „a
pøeji si, abys to jméno používala jako ostatní. Mé
jméno samo o sobì znamená, že tu vládnu. Taková oslovení jako mùj pane potøebují ti, co si svou
mocí nejsou jisti. Já si jistý jsem a ty bys mìla být
také.“
„Ano, Ariene, odpusť mi,“ opravila jsem se,
ale v duchu mì tìšilo, že mu smím øíkat jménem.
Pøestože ta žádost byla zahalena do pýchy a povýšenosti, já si hned namlouvala, že tak jen skrývá svùj zájem.

„A teï už jdi,“ propustil mì.
Samozøejmì jsem na jeho vyhrùžku nezapomnìla navìky. Když jsem potkala Vyvyana, vybavilo se mi každé její slovo, a to o to víc, že mì
témìø pøi každém setkání s ním pálil v zádech
Arienùv pohled. Ale v následujících letech to ještì nemìlo být. To jsem ve dne v noci snila o temném muži, kterému jsem byla naprosto lhostejná.
Povolával mì èasto, ať už jsem krvácela nebo
ne. Panenskou krev potøeboval jen obèas, vìtšinou mu staèila i jen prostá pøítomnost nevinné
panny. Stále znovu a znovu jsem ho omlouvala
a ze všeho zlého, èeho jsem byla svìdkem, jsem
vinila jeho otce. To on ho uèil a vedl. To on naøizoval a káral. A Arien ho podle mì chtìl jen potìšit, chtìl od nìj slyšel povzbuzení, ale buï si
jistá, že pochvaly se mu nikdy nedostalo. Za svou
poslušnost sklízel jen chlad.
Ano, samozøejmì, že jsem tehdy byla mladá
a zaslepená podivnou, napùl kouzelnou láskou,
jinak bych jistì mnohem døív pochopila, že Arien
se toho všeho úèastní více než dobrovolnì a výmìnou za svou poslušnost získává vìdìní a moc.

Jenže jsem mìla prozøít až za tøi roky, v den, kdy
Arien svùj zrak namíøil severovýchodním smìrem do kvetoucího království Yersinu a kdy znovu opakoval kouzlo, které si kdysi vyzkoušel
s kotìtem, štìnìtem, kùzletem a jehnìtem.
Tentokrát však ve ètyøech rozích bazénku
uprostøed popelného pole sedìly ètyøi dìti, sotva
tøíleté – syn sedláka, øemeslníka, obchodníka
a šlechtice. A na køídlech jejich smrti se smrt rozletìla i do Yersinu. Èerná smrt horší než mor,
protože nezabíjela rychle, ale pouze ochromovala a nechávala svou obìť žít za hrozných bolestí.
Tak Arien získal své království, když souèasné
už jemu a Sinnimu pohromadì bylo malé. Lid ho
tam zavolal sám, aby ukonèil to strašlivé utrpení,
a já šla s ním.
Jeho èistá a nevinná panna, jež už dávno ztratila nevinnost duše.

Noc druhá
Á, to jsi ty, moje holèièko. Vìdìla jsem, že dnes
zase pøijdeš. Ostatní mì mají za starou pomatenou bábu, která blábolí stále tytéž nesmysly
o velkých èarodìjích, zlých kouzlech a temných
plánech. I moje vlastní dcera mi kdysi naslouchala se shovívavým úsmìvem a moje vnuèka mì
má vyloženì za blázna. Ale ty ne, tebe mùj pøíbìh
zajímá a možná mu i uvìøíš a pak snad ještì není
vše ztraceno.
Ale nebudu zdržovat, obì víme, že dny se mi
už krátí, a já ti chci povìdìt všechno, úplnì
všechno, abys znala celou pravdu, a ne ty smyšlenky, co potulní pìvci po veèeøi u krbu za pohár
dobrého vína vydávají za skuteènost.
Vrátíme se spolu do Yersinu takového, jaký
byl pøed sedmdesáti tøemi roky. Ano, tolik let od
té doby minulo. Pøišla jsem do své budoucí vlasti

jako sedmnáctiletá dívka po boku tehdy osmnáctiletého Ariena. Jestli však já v té dobì ještì poøád byla napùl dítì, on dorostl v hotového muže.
O jeho dospìlosti nebylo pochyb ani v patnácti,
ale teï budil opravdový respekt. Zesílil a ramena
se mu rozšíøila, i když si stále zachovával pružnou a spíše štíhlou postavu. Tváø nosil hladkou
a vlasy až do pasu, oblékal se do èerné a skromnì
se zdobil støíbrem. Jeho ruce vynikaly citlivou
jemností a pohledem dokázal zmámit jakékoli
zvíøe i èlovìka.
Nu, øíkala jsem vèera sice, že Yersin byl
vzkvétajícím královstvím, než ho napadla Arienova zhoubná choroba, která zasáhla každou rodinu. Nemluvila jsem však tak úplnì pravdu.
Yersin byl znám jako chudá zemì a jen proto žil
v klidu a míru. Nikdo o nìj nemìl zájem a Yersin
se na oplátku nestaral o své sousedy. Soustøedil
se jen na to, jak s pøírodou svést vítìzný boj a vydobýt si na ní dostatek jídla. Náš kraj leží na vysoèinì, kde se témìø žádná rostlina neujme. Lidé
se živí pastevectvím a tkalcovstvím a tehdy
všichni dùvìrnì znali bídu, hlad a zimu.

S Arienovým pøíchodem se vìci zmìnily
a mnozí by dnes øekli, že k lepšímu. Jenže tak si
tu dávnou dobu mùže dovolit posuzovat èlovìk,
který v ní nemusel žít a dennì se strachovat o život svùj a svých blízkých. Lidé v Yersinu byli
vždycky svobodní, ale teï se z nich stali otroci,
jejichž city a potøeby vládce nezajímaly.
Yersin za pouhý rok vyrostl v nejbohatší království. Doposud chudá pùda zaèala plodit i tøikrát do roka. Poèasí se zmìnilo ve vlídné
a dodávalo vláhu a slunce pøesnì podle potøeby.
Arien pomocí svých schopností objevil nalezištì
drahých kamenù a jeho démoni je dobývali
a brousili. Postavil silnice, pøemostil øeky, opravil chátrající domy a dal lidem jídlo a teplo. Dohlížel na soudy i na správce a nemilosrdnì trestal
každé porušení práva. Vyhnal z lesù divokou
zvìø a dvakrát do roka poøádal nádherné oslavy,
které braly dech svou nákladností. Založil univerzitu a vybudoval síť škol. Stanovil povinnost
vzdìlání pro všechny dìti od sedmi do tøinácti
let. Když si Yersinu všimly okolní zemì a na hranicích se zaèala houfovat nepøátelská armáda,

povolal vlastní oddíly pøízrakù, duchù a netvorù
a zahnal ji na útìk. A pùvodní královský hrad
pøestavìl ve svùj vlastní zámek, který mohl smìle soupeøit se Sinniho sídlem.
Jenže Arien si zároveò bral, stejnì jako dával.
Kdykoli potøeboval, ať to byla žena, muž èi dítì,
stádo dobytka èi pole. A jeho temní a nelidští služebníci také. Možná si myslíš, že to byla pramalá
cena za blahobyt a bezpeèí, které Yersin získal
výmìnou, že nic na svìtì není zadarmo a lidé
mìli být pøipraveni a ochotnì mu zaplatit. Tak to
ve svìtì opravdu chodí, má milá, jenže nezapomínej, že Ariena o pomoc nikdo nežádal. Vnutil
jim ji bez možnosti výbìru. Museli si ji od nìj
vzít, stejnì jako mu za ni museli zaplatit. Yersin
byl sice chudá zemì, ale spokojená a klidná, žilo
se u nás tiše a pomalu. Teï se všichni báli.
Domem mohla kdykoli v noci projít nepøedstavitelná stvùra a vysát krev všem dívkám v domácnosti, nebo dozrávajícím obilím projeli
nemrtví a za nimi zùstala jen zkáza a zmar. Do
chlévù vnikali démoni a živili se kravským masem. A Arien sám pro ta nejsilnìjší kouzla použí-

val lidské obìti. Potøeboval ty nevinné a èisté,
jejichž duše ještì mìly sílu – dìti. A povìz mi,
která matka by svou dcerku vymìnila za žvanec
jídla a ještì se pøitom usmívala? Nikdo pøed ním
nikde nebyl v bezpeèí.
Jistì, mohl si brát totéž a na oplátku lidem nedat nic. Ponechat je v bídì a hladu a navrch jim
naložit ještì strach a nenávist. Nemusíš se mnou
souhlasit, ale já si myslím, že tak by to bylo lepší.
On to nedìlal ze soucitu nebo z dobroty srdce,
kupoval si prostì jejich klid a oddanost. Chtìl se
temnotám oddávat bez vyrušování a nepøíjemností v podobì povstání a vzpour. Nakrmil je, oblékl a dal jim knihy, v nichž si mohli èíst, zábavu,
kterou si mìli krátit èas, a teplo, aby nemrzli. Léèil je a peèoval o nì. A za to všechno vyžadoval,
aby ho nechali na pokoji a nevyvádìli, když si
sem tam vezme nìjaké to dítì nebo se mu nìco
vymkne z rukou a pár tisíc lidí pomøe na mor
nebo je povraždí ta jeho monstra.
Jinými slovy, má milá, bez podmanìných
svou moc nevidíš. Stejnì jako bez stromu, který
bys mohla pokácet, neoceníš sekeru a bez železa,

které bys mohla kout, kladivo. Stejnì jako normální lidé musí dýchat, Arien potøeboval druhé
ovládat.
Je smutné, že právì v té dobì se do mé lásky
pøimísila první dávka jedu a nenávisti. Mé oèi
spatøily pøi jeho rituálech tolik krutostí, že duše
pochybovala o tom, že to všechno je správné.
A pøesto právì v tu dobu mì Arien k sobì pevnì
pøipoutal. Co bych za to dala døív, kdy jsem se na
každé setkání s ním tìšila jako šílená!
Odešel od Sinniho sám, nevzal si s sebou nic,
žádné vìci, žádné lektvary ani kouzelné pøedmìty, žádné služebnictvo, jen mì. Oba jsme ztratili
domov a v tom novém nikoho neznali. Kromì
toho nás stejnì nikdo nevítal. Jemu to nejspíš
bylo úplnì jedno, ale i tak zøejmì dával pøednost
mé pøítomnosti pøed ostatními. Snad si byl jist
mou láskou. Na každý pád nepotøeboval-li mì
zrovna pøi kouzlech, byla jsem mu prostì k ruce.
Nosila jsem mu jídlo, chystala lùžko, peèovala
o jeho šaty. Mnoho toho nezbývalo, jeho kouzelná moc vìtšinou všechno zaøídila pøede mnou.

Ale nechával mì u sebe a mnohdy se mnou mluvil. Ptal se mì na rùzné vìci.
„Mám v Idziku postavit nový mlýn?“ zeptal se
napøíklad.
A já øekla: „Jistì budou velmi rádi, Ariene.“
Vìdìla jsem, že nejbližší mlýn se odtamtud
nachází skoro dva dny cesty a Idzik se bìhem jediného roku rozrostl na témìø dvojnásobek obyvatel. Naše rozhovory mì nutily neustále si
o Yersinu zjišťovat spoustu vìcí a doplòovat si
znalosti. Už dávno jsem se nauèila èíst a teï jsem
trávila dlouhé hodiny s ním v knihovnì. On si
èetl své temné knihy a já ležela ponoøená do stránek pojednávajících o zemi. Nevím, jestli jsem
mu jen potvrzovala, co stejnì chtìl vykonat, nebo
se opravdu øídil podle mého názoru, ale vždy
souhlasil. Zprvu se mì ptal i na dùvody, ale pozdìji už to dìlal jen zøídka.
A jak mìsíce plynuly, odvážila jsem se i já
ptát jeho. Pamatuji si, jak jsem to udìlala poprvé.
Sedìli jsme spolu na balkonì a on vyhlížel na
kopce všude kolem nás a na hory v dálce. Nad
námi se klenula obloha ozdobená krajkou øíd-

kých oblakù. Vzduch vonìl svìžestí po vèerejším
dešti. Vítr se mu opíral do vlasù, uvolòoval je ze
støíbrných kroužkù a metal mu je do zamyšlené
tváøe.
„Chtìl bych zase jednou vidìt otevøenou krajinu,“ øekl tiše. „Ty hory všude kolem jsou jak
møíže klece, v níž nás uvìznili, Deshaiés. Nìkdy
jen tìžko ovládám touhu srovnat je se zemí. Pak
bych dohlédl až k moøi.“
U nìj to ovšem nebyl jen tak nìjaký povzdech.
Vše, o èem hovoøil, mohl také vykonat. Spøedl by
mocné kouzlo a po vysoèinì Yersinu by nezùstala ani památka. Hned v prvních dnech si postavil
vysokou vìž a z jejího vrcholu by pak svým bystrým zrakem v dáli ocelovou moøskou hladinu
jistì spatøil. Pøesto z jeho poznámky jasnì znìla
touha po domovì, kterou jsem neèekala.
„Tak proè jsi nezùstal v Kalari?“ zeptala jsem
se. „Nemusel jsi pøece do Yersinu odcházet.
Nebo sis mohl vybrat jinou zemi.“
Podíval se na mì pøekvapenì, jako by ani nevìøil, že jsem skuteènì promluvila a odvažuji se

ho zpovídat, ale pak se kupodivu usmál a odpovìdìl.
„V Kalari už pro mì a Sinniho nebylo dost
místa,“ pokrèil rameny. „Musel jsem mít svou
vlastní zemi a Yersin se mi na zaèátek zdál vhodný. Mìl jsem jim co nabídnout. V bohatší zemi
bych si jen bral. Èasem si jistì zvyknu a za deset
let se z tìchto hor vypravím dál na východ, až
k oceánu. Postavím lodì a za dalších deset let ho
pøepluji a pùjdu poøád dál na východ.“
„Až celý svìt pohltí temnota, která ti kráèí
v patách,“ doplnila jsem, aèkoli jsem se pøi tìch
slovech chvìla strachy, ale ponechal je bez povšimnutí.
Jak odlišné byly jeho ambice od tìch Sinniho.
Jeho otec si z Kalari vybudoval baštu, aby se
mohl v klidu a nerušenì vìnovat magii a studiu;
nic víc nechtìl. Arien oproti tomu toužil dobývat
a podmaòovat si. Nestál o to poznávat svìt zavøený v pracovnì a sklonìný nad knihou, ale na cestách. Jeho zvìdavost se netýkala jen tajných
nauk, ale i toho, co mu nabízel skuteèný život.

Z nich dvou byl Sinni vždy ten schopnìjší a Arien ten nebezpeènìjší.
Nauèila jsem se rozpoznávat jeho nálady, dokonce jsem obèas spatøila záblesk nìjakého lidského citu, ale ve srovnání s ostatními byl vždy
chladný a vzdálený, jako by se ho nic netýkalo.
Jistì, i na nìj mìla pøijít øada, ale s tím jsem já nemìla nic spoleèného. A èím víc jsem ho znala,
tím ménì jsem se vyznala sama v sobì. Neumìla
jsem se rozhodnout, jestli ho miluji nebo nenávidím. Spala jsem s ním v jedné místnosti a nabízelo se mi tak mnoho vynikajících pøíležitostí ho
zabít, když ležel bezbranný na lùžku, a pøece
jsem se o to nikdy ani nepokusila. Pravdìpodobnì mì oèaroval. Byl by ostatnì šílený, kdyby totéž neudìlal se vším služebnictvem, a s jeho
schopnostmi to pro nìj musela být hraèka. Jenže
mì myšlenky na vraždu pøepadaly èasto, ale pak
jsem se podívala do té ve spánku tak èisté tváøe
a láska vždycky pøevážila.
Teprve teï vím, že moje nenávist se ani tak
netýkala jeho èinù jako jeho samotného. Mohl
být bohem – osud mu nadìlil krásu, sílu, chyt-

rost, odvahu i sebeovládání. Kdyby zavrhl ty
temné schopnosti a zmìnil se v èlovìka, lidé by
ho milovali a šli za ním, ale on jimi pohrdal. Jeho
moc mu ale byla vším a za lidskou náklonnost by
ji nevymìnil. Nenávidìla jsem ho pro to, èím
mohl být, ale èím se nikdy nestal.
Když se rok s rokem sešel, ukázalo se, že se
Yersin s jeho vládou pøece jen tak snadno nesmíøí.
Byla jsem zrovna unavená po jednom z Arienových nových kouzel. Nebral na mì nejmenší
ohledy. Když potøeboval, musela jsem pøijít
a sloužit mu, jak si zamanul. Znamenalo to celé
noci proležet na ledových kamenech nebo v mrazivé vodì. Když jsem zrovna krvácela, vídávala
jsem pøízraky, jak chtivì hltají mou krev. Èasto
jsem musela strpìt mnohé mužské dotyky a roztírat si po tìle semeno. A do toho všechna hrùza
nejrùznìjších krutých smrtí. Ani když se koneènì
naskytla pøíležitost, nemohla jsem v noci spát, takové jsem mìla noèní mùry – a dodnes je mívám.
Obvykle mì nechával aspoò trochu odpoèinout a nenutil mì vstávat pøed polednem, ale ten-

tokrát mì probudil brzy ráno. Nebe sotva
vybledlo studeným svìtlem úsvitu. Celá rozlámaná jsem se posadila. Nakreslil na prázdný tác
prstem znamení a pronesl nìkolik slov a vzápìtí
na nìm ležela snídanì. Dotkl se poháru a ten se
naplnil až po okraj ovocnou šťávou. Pak ke mnì
vztáhl ruce a pohladil mì po vlasech. Pøejel mi
teplými dlanìmi po krku a ramenech, pøes prsa
k pasu a nohám. Zašeptal jednu dvì nesrozumitelné vìty a já pøed ním sedìla odìná do cestovního úboru.
„Rychle se najez,“ pøikázal. „Chci co nejrychleji vyrazit.“
Sám zùstal v oblíbené èerné, jen vlasy si stoèil
do tìžkého uzlu v týlu a ovázal je koženou šòùrkou. Byl mladý a nedoèkavý, plný dychtivosti
a oèekávání. Jako by koneènì dovolil svému
vìku projevit se a nadmíru si to užíval.
„Kam se chystáme, Ariene?“ zeptala jsem se.
„Do Geyeru,“ odpovìdìl úseènì.
To království leželo na jih od Yersinu a Kalari. Byla to dost bohatá zemì, plná úrodných nížin
a šťastných lidí. Pøedstavila jsem si, co je èeká,

jestliže se o nì zaèal zajímat Arien, a udìlalo se
mi zle.
„Proè?“ vydechla jsem a na jídlo nemìla ani
pomyšlení. „Øíkal jsi pøece, že ti Yersin bude staèit aspoò deset let.“
„Když budu chtít, podmaním si tu bezvýznamnou zemi tøeba zítra,“ odsekl, „a tebe se nebudu ptát na svolení, Deshaiés.“
„Proè tam jedeme, Ariene?“ zeptala jsem se
znovu, i když jeho tón mi dostateènì naznaèil, že
otázky tentokrát nejsou žádoucí. Jenže mnì na
tom záleželo.
Šlehl po mnì pohledem zpod dlouhých øas,
ale nakonec promluvil: „Zjistil jsem, že bývalý
princ Yersinu Vyvyan tam sbírá armádu, aby
svou zemi osvobodil. Zøejmì mu nestaèilo, že
jsem jeho otce stáhl z kùže, tu nechal vydìlat
a poslal mu ji darem. Nìkteøí lidé se nepouèí,
i když pøed sebou mají jasné varování.“
Masem starého krále nakrmil psy, jeho kosti
proklel a nechal je pøibít na vrata hlavního høbitova, jeho lebku si ponechal a povìsil ji jako držák
na pochodnì v hlavní síni. Ne kvùli sobì, aspoò

pøedpokládám, že to nedìlal kvùli sobì, protože
stejnì jako neumìl cítit lásku, nepoznal ani nenávist. Podle mì to udìlal kvùli lidem, jako by mu
nestaèily historky, které o nìm už kolovaly, a považoval za nutné nechat kolovat další.
Trochu se mi ulevilo a dokázala jsem pozøít
aspoò pár soust. Pokud byl princ Vyvyan takový
blázen, aby zaèínal boj s Arienem, pak si svùj
osud nejspíš zasloužil. Jistì, byla bych jeho snažení naklonìna a chválila bych ho mezi prvními,
kdyby mìl aspoò nìjakou nadìji na úspìch,
ovšem za tenhle nerozum si podle mì tehdy nezasloužil ani soucit.
„Vypij ten pohár,“ napomenul mì Arien netrpìlivì. „Posílí tì. Jsi ještì unavená a cesta øíší
mrtvých je tìžká.“
„Nemùžeš mì tu nechat?“ zeptala jsem se
s hrdlem staženým novou hrùzou, aèkoli jsem
vlastnì ani neèekala, že øekne ano.
„Ne,“ zavrtìl hlavou. „Nevím, co mohu èekat,
a musím být schopný kdykoli otevøít hranici. Pospíchej!“

„Nemohl bys mi aspoò øíct, že s tebou se mi
nic nestane?“ zaprosila jsem.
„To pøece dávno víš,“ odvìtil.
Doposud jsem pro nìj hranici pouze otevírala,
jenže to mezi mrtvé chodil jen na výzvìdy, poptat
se, co nového se pøihodilo, a poradit se… Ale jak
já vlastnì mohu vìdìt, co v øíši mrtvých hledal?
Jenom hádám a pravdìpodobnì špatnì. Ani jsem
netušila, že je možné dopravit se tudy z místa na
místo.
Bylo to však stejné jako s èasem. V øíši mrtvých od sebe vše leželo nemìøitelnì daleko, takže se to stejnì dobøe mohlo nacházet
i nemìøitelnì blízko.
Znala jsem rituál otevírání hranic velmi dobøe.
Patøil k tìm jednodušším a obešel se bez krve
a skuèení obìtí. Arien pomocí svého kouzla vyvolal stìnu, jež dìlila náš svìt od jejich, a zhmotnil ji. Tyèila se pøede mnou jako pavuèina. A já
jako panna jsem ji prostì protrhla. Vždycky jsem
do tìch mlžných a šedých krajù za ní jen nahlédla, ale tentokrát jsem musela udìlat týž krok jako
on a vstoupit.

Jakmile jsem prošla, Arien stìnu zase zacelil.
„Bojíš se, že by mrtví mohli vstoupit do našeho svìta?“ zašeptala jsem. Mùj hlas znìl podivnì
dutì, jako by se stal pøízrakem stejnì jako já
sama.
„Ti mají své vlastní cesty,“ odpovìdìl pohrdavì. „Ale nìkdo živý by se mohl zatoulat sem
a zpùsobit vážné škody. Svìt mrtvých je pøíliš
køehký, aby ho živí používali místo silnice, když
neznají správné zpùsoby.“
Udivenì jsem na nìj hledìla. Jak se mnou
mluvil, jeho tìlo jako by zprùsvitnìlo a kolem nìj
vzplanul èerný oheò, korunovala ho temná záøe
a uprostøed ní svítil jeho svìtlý oblièej. Pohlédla
jsem na svou ruku a lekla se, když jsem spatøila,
že totéž se stalo mnì, ale moje plameny byly jasnì bílé a záøící.
„Co to je?“
„Aura,“ odvìtil, jako by to vše vysvìtlovalo.
Když jsem se ale tváøila stále stejnì nechápavì,
dodal: „Ve svìtì mrtvých tìlo ustupuje a duše
získává navrch. Každá má svou barvu. Tvoje je
barvou nevinnosti a ta má barvou zkušeností.“

Spíše ta barva odrážela jeho èernou duši, bylo
to boží varování pøed zlem ukrývajícím se v nìm.
Nebo skuteèné zlo možná vždycky kráèí ruku
v ruce se zkušenostmi a mìli jsme pravdu oba.
Pøes to vše, co jsem vidìla a zažila po jeho boku,
jsem se nikdy nièeho nedopustila a nijak se neprovinila. Ani svìdomím, ani skutkem. Byla
jsem tedy svým zpùsobem nezkušená. Zajímalo
by mì, jakou barvu bude mít moje duše, až znovu
vstoupím do svìta mrtvých. Vím, že nebude bílá,
ale stále ještì doufám, že mì neozdobí stejná
temná záøe jako tenkrát jeho.
Vyrazili jsme šedou pustinou a šli dlouho, neuvìøitelnì dlouho, ale když znovu zašeptal své
kouzlo a já roztrhla clonu dìlící dva svìty, bylo
poøád brzké ráno a nacházeli jsme se nedaleko
hlavního mìsta Geyeru.
Ne, má milá, na mrtvé jsem nezapomnìla.
Jednoduše jsem žádné nevidìla. Arien s nimi ve
svém záhadném jazyce mluvil celou cestu, ale
pro mì zùstali neviditelní, zrovna jako by se nezjevili ani tobì. On jim to snadno mohl pøikázat,
nás by neposlechli. A buï za to vdìèná. Kdybys

mìla jeho schopnosti, kdo ví, jak by ses s takovým pokušením vypoøádala.
A teï už jdi. Jsem unavená. Mluvím celou
noc, hrdlo mám ochraptìlé a ústa vyprahlá. Pøíštì
bys snad mohla s sebou pøinést džbánek èerveného vína. Toho temnì rudého z yersinských vinic,
sladkého jako med, co v nìm tanèí slunce jako po
strmých stráních, které mám tak ráda.
Nepøemlouvej mì, má milá. V mém vìku se
tolik hodin povídání rovná pìti dnùm jízdy na
koni pro tebe. Navíc by se tvá matka mohla zaèít
ptát, kde trávíš celé noci, a pak bys už nesmìla
pøicházet. O Vyvyanovi ti povím až zítra. Jak
bych ho mohla vynechat? Když se on a Arien setkali, zdánlivì se nic nestalo, nezøítila se obloha,
nezachvìla se zemì ani nevzplály sady a pole,
pøesto ten den byl pøedurèen a ani jeden z nich se
tomu nemohl vyhnout. Když si pohlédli do oèí,
oba poznali osud. Arien zøejmì do poslední podrobnosti, do poslední vìty, kterou si kdy mìli
øíct, a Vyvyan citem.
Bohové, má milá, odpovím ti, ale to je tvá poslední otázka a pak pùjdeš. Ano, i Vyvyan byl

krásný, aèkoli kdo ví? Mým starým oèím se
všichni mladí jeví jako bohové, tak plní síly a života. A teï už jdi a pøíštì pøijï zrána, dokud budou ještì všichni spát, nebo zase až pozdì veèer,
až je skolí únava po celodenní práci.

Noc tøetí
Ó, ano, s pohárem v ruce kloužou slova po jazyce
tak hladce jako sladké víno hrdlem. A zamlžená
pamìť se projasòuje a náhle si vzpomínám na tolik podrobností, o kterých jsem si myslela, že
jsem je jednou provždy zapomnìla. Všechny barvy najednou víc záøí a staré kosti se zahøívají žárem mladého tìla. Pamatuji se, že tenkrát
v Geyeru jsem ani nepotøebovala plášť a bylo to
na léto hodnì chladné ráno! Foukal studený vítr
a zvedal mi vlasy a práskal jimi jako s otìžemi,
aby mì popohnal. Noèní tma sotva opadla a slunko ještì nemìlo dost síly høát a jen se bledì blýskalo na svìtle modré obloze. Nohy mì studily od
rosy, jež se na stéblech trávy blyštìla jako led.
A za sebou jsme mìli cestu øíší mrtvých. Kdybych podobné ráno zažila dnes – a já vím, že už je
nezažiji –, roztøásla bych se tak, že by mi museli

donést nìkolik pokrývek a celý džbán tohohle
výteèného vína, okoøenìného, ohøátého a dochuceného silnou koøalkou, abych se aspoò trochu
zahøála. Ale tenkrát? Pohodila jsem hlavou, vydala tìlo vìtru napospas a ještì mìla pocit, že mì
ten ranní chlad oèišťuje.
Vystoupili jsme do skuteèného svìta v hustém
mlází, ale cesta do hlavního mìsta vedla sotva
pár krokù od nás. Když jsem rozhrnula vìtve, vidìla jsem vysoké hradby vybudované z mohutných kvádrù narudlého kamene. Hlavní brána už
byla otevøená a kolem ní se zvedal oblak prachu
od projíždìjících povozù a procházejících lidí,
kteøí se z širého okolí stahovali na trh, aby prodali, co vyrobili nebo vypìstovali. Strážní proud nijak nekontrolovali. Línì se opírali o zeï a jen
obèas nìkoho zastavili, spíš však ze zvìdavosti
a dlouhé chvíle než kvùli bdìlosti. Vybírali si
peèlivì. Tu to byl vùz se sudy s vínem, potom
kára se zeleninou. Jejich snídanì jistì byly bohaté a trhovci si na to zøejmì dávno zvykli, protože
pro nì už mìli nachystané malé balíèky.
Nahoøe na hradbách vlály barevné praporce se

symboly jednotlivých cechù a na nejvyšší vìži
hradu tyèícího se nad mìstem se ve vìtru vzdouvaly dvì vlajky. Jedna patøila vládnoucímu rodu
Geyeru – vzpínající se kùò v rudém poli – a ta
druhá Vyvyanovi – rozkvetlý modrý hoøec utopený ve zlaté barvì slunce. Mìla bych spíše øíct,
že šlo o symbol Yersinu, než jej dobyl Arien, který si na praporce a vlajky nikdy moc nepotrpìl.
Protože ji nepoužíval, nemohl ji pošpinit spojením se svým jménem a ta kvìtina záhy zaèala
symbolizovat odpor proti nìmu.
Že nevíš, jak vypadá hoøec, dítì? To se ti ani
nedivím. Arien všechno øešil rozhodnì a s koneènou platností. Když se takhle párkrát s tím kvìtem setkal, postaral se jednoho veèera o to, aby tu
kvìtinu na skalnatých svazích Yersinu už nikdy
nikdo nevidìl. Ztratila se bìhem jedné noci a postupnì vymizela z lidské pamìti. Vyvyan hoøec
tehdy ještì na svém praporci používal, ale pozdìji jej zmìnil do té podoby, jak ho znáš dnes.
„Deshaiés,“ oslovil mì tiše Arien.
Odvrátila jsem se od výhledu na mìsto a otoèila se k nìmu. Upravil si plášť, aby mu bylo tep-

leji, ale vítr mu jej stejnì rval z tìla.
Z upraveného úèesu se mu pod jeho nárazy draly
ven dlouhé èerné prameny a zaplétaly se do hustých vìtví všude kolem. Les šumìl a ohýbal se
a listí tanèilo a toèilo se ve zbìsilém kole. Stáli
jsme velmi blízko u sebe, skryti pøed okolím,
uzavøeni v zelené, opojnì vonící živoucí kobce.
Bylo mi nádhernì, má milá. Jako by den kolem
nás pøekypoval a pøetékal silou a já ji dýchala
s každým èerstvým závanem. Do žil mi vstoupilo
nìco jako šílenství, ale bylo to šílenství nadìlené
bohy. Byla jsem si náhle jista, že ať udìlám cokoli, nemohu se dopustit chyby.
Pøitiskla jsem se k nìmu s tìlem zbièovaným
vìtrem, ale hoøícím vzrušením, a políbila ho na
rty. Neodtáhl se ani mì od sebe neodstrèil, i když
se mu napjaly všechny svaly. Jeho rty byly chladné a suché právì tak, jak jsem si to vždy pøedstavovala, a z opojné vùnì jeho kùže se mi toèila
hlava. A pak jsem od nìj odskoèila, jako by mì
uštkl.
Proè? Bylo to hrozné, pøíšerné, dìsivé a ponižující. Byl to mùj první polibek, dala jsem ho

z vlastní vùle a ráda, a pøesto byl odporný, jako
by skrze nìj do mì vstoupilo nìco z Arienovy
duše. Èasto si kladu otázku, jestli se on tak cítil
celý život. Byla to holá a èerná beznadìj, naprosté zoufalství, pod nímž vše trpklo a vadlo. Touha
po nìèem, co mu bylo odepøeno, odòato jednou
provždy. Chtìl vìøit a toužil milovat, ale neumìl
to. Nevìdìl jak. Tušil, že mu tím uniká nìco krásného, nìco úžasného a nemohl to mít, i když jinak dostal vše, po èem vztáhl ruku. Nejspíš však
šlo pouze o odraz mého vlastního cítìní, když
jsem si pøi tom dotyku náhle a s koneènou platností uvìdomila, že není schopen lásky, že mì
nemiluje, nikdy mì nemiloval a nikdy mì ani milovat nebude. Myslím, že to je nejblíže pravdì.
Nebylo v nìm nic dobrého, a proto i pøi polibku
ve mnì probudil jen beznadìj. Ale nìkdy ho také
podezírám, že to udìlal úmyslnì, aby mì polekal
a odradil, abych to už víckrát nezkoušela. Prostì
provedl jedno z tìch svých èerných kouzel.
To nádherné ráno náhle zvadlo, dosud zpívající les temnì zahuèel a osvìžující vzduch studil
a nedal se dýchat.

Když ke mnì vztáhl ruce, málem jsem je
v prvním hnutí mysli s výkøikem odporu srazila
stranou, ale pak jsem si pøece jen na poslední
chvíli uvìdomila, proti komu vlastnì stojím,
a dovolila jsem mu, aby mi prsty sevøel spánky.
Ten dotyk mi vynahradil ošklivost polibku, protože v jeho rukou vždy bylo jemnosti, až se mi
chtìlo plakat.
„Alain,“ vyslovil tiše.
Tehdy jsem pochopitelnì netušila, co udìlal,
ale jasnì jsem cítila moc kouzla kolem nás. A i
kdybych ji necítila, vidìla bych ji, protože les na
okamžik strnul v dokonalé nehybnosti, jako by se
na chvíli zabrzdil èas. Když se zase rozbìhl, Arien se stáhl a navlékl si kožené rukavice.
„Pùjdeme, Deshaiés,“ øekl a rozhrnul mlází.
Následovala jsem ho a za chvíli jsme se vynoøili u cesty vedoucí k hlavnímu mìstu. Lehce se
na ni vyšvihl z pøíkopu, který ji lemoval, a pak se
sklonil, podal mi ruku a pomohl mi také nahoru.
Jeho síla mì vzhledem ke štíhlosti postavy stále
ještì udivovala, ale už jsem ho znala natolik, že
jsem vìdìla, že kdyby to potøeboval, mohl by mì

nést celé hodiny a ani by se pøi tom nezadýchal.
Nechtìla bych být bojovníkem, který by se rozhodl zmìøit s ním síly.
Povrch silnice byl hladký a udusaný jako mlat
a ležela na nìm tlustá vrstva prachu. Za dešťù se
tu vozy jistì musely prodírat hlubokým bahnem.
Litovala jsem ty lidi. Sama jsem si zvykla na nádherné a pevné cesty v Kalari a Yersinu, ale takové umìl budovat jen Sinni a Arien. Brzy nás oba
pokrýval jemný prach a já si ke rtùm a k nosu tiskla cíp pláštì, abych se nezadusila.
Lidé nám pochopitelnì vìnovali dost pozornosti. Arien mìl radìji vzít konì. Oba jsme se
sice oblékli do cestovního odìvu, ale jak už jsem
ti povídala døíve, Arien stejnì jako jeho otec dal
na neokázalý pøepych. Málokdy jsi u nìj vidìla
výrazné šperky nebo draze barvené látky, ale
všechno, co vzal do ruky, muselo být dokonalé.
I bez barev a šperkù veškeré jeho vybavení køièelo do svìta svou nemalou cenu. A nemùžeš samozøejmì pominout ani jeho nevšední vzhled. I já
ostatnì tehdy už patøila mezi uznávané krásky.
Utrpení pøi temných èarách mi nikdy nedovolilo

nabrat váhu, takže jsem mìla štíhlou až køehkou
postavu a po otci jsem zdìdila výšku. Vlasy jsem
mìla svìtlé jako ten úsvit a nosila je dlouhé až ke
kolenùm. Šperky mi Arien sice zakazoval, protože mu pøekážely pøi kouzlech, ale nepotøebovala
jsem je. Lidé øíkali, že se mi v oèích usadil nekoneèný smutek, a ve tváøi jsem prý nosila tajemství.
V té dobì jsem ještì neznala Vyvyana, takže
jsem netušila, do jaké míry to je skuteènì pravda.
Arien dal jasnì najevo, že tvrdì potrestá každého
muže, který by se odvážil na mì byť i jen pohlédnout. Nedostávala jsem milostná psaní, jak bych
si asi zasloužila, nikdo mé pùvaby neopìval pomocí veršù a jejich potvrzení jsem musela hledat
v zrcadle, nikoli v mužských vyznáních. Ale jak
jsme tak kráèeli k hlavnímu mìstu Geyeru a já na
sobì cítila stovky obdivných pohledù a naslouchala šeptaným øeèem, zlepšovala se mi nálada.
Arien nasadil ostré tempo, takže jsme míjeli
i øadu vozù, a když jsme procházeli kolem zahradníka, který do mìsta vezl èerstvé kvìtiny,
usmál se na mì ten mladík a hodil mi bílou rùži.

Arien to nechal bez povšimnutí, ale sotva jsme
ho zanechali za sebou, vzal kvìt z mých rukou
bez jediného slova vysvìtlení, stáhl si na okamžik rukavici a rùže bìhem chvilièky uvadla
a seschla.
Pak mi ji vrátil se slovy: „Nedovolil jsem ti
s nikým flirtovat. Chovej se jako v Yersinu, Deshaiés, ať na to nedoplatíš.“
Ach, ty moje milá, vím, že ses poøád ještì nevzdala a moc by sis to pøála, ale nežárlil, opravdu
nežárlil. Na mnì mu vùbec nesešlo. Tedy na
mých citech. Na mém panenství mìl pochopitelnì nemalý zájem. Hlídal si prostì, co bylo jeho.
A já mìla velké štìstí, že svou silou sežehl jen tu
rùži, protože, vìø mi, bylo v jeho moci podobnì
vysát život i z èlovìka a mladá žena se pod jeho
dotykem mohla promìnit ve staøenu bìhem mrknutí oka tak, jako o svùj pùvab pøišla ta kvìtina.
Brzy jsme stanuli pøed branou a bez vìtších
obtíží jsme vstoupili do mìsta. Nikdy bych nevìøila, jak snadno mùže zlo proniknout chránìnými
hradbami. Vpustili ho mezi sebe a ještì ho uvítali
úsmìvem. Modlila jsem se ke všem bohùm, které

jsem znala, aby ti nevinní a nevìdomí lidé do veèera nepoznali, co je Arien vlastnì zaè. Prosila
jsem, aby mìsto bylo pøi našem odchodu stejnì
šťastné a bezpeèné, jako když jsme pøicházeli.
Ale brzy jsem na všechny obavy zapomnìla
a propadla kouzlu královského sídla. Mùže ti to
pøipadat divné, ale já byla duší poøád ještì venkovanka. Žila jsem sice od svých ètrnácti let v nádherných zámcích po boku velkých vládcù, ale co
jsem vlastnì ze samotného mìsta kdy spatøila?
Nic. Drželi mì uzavøenou za zdmi ve zlaté kleci.
Mìla jsem vše, na co jsem si vzpomnìla, a krásu
Sinniho a Arienova paláce nemohlo pøekonat
žádné dílo lidských rukou, necítila jsem tedy ani
potøebu vycházet. Takže teï jsem se vlastnì poprvé ve své dospìlosti ocitla ve velkém a živoucím mìstì.
Pøekvapily mì ulice sevøené mezi bloky domù
vysokých mnohdy i tøi patra. Shora se z oken
ozývaly hlasy probouzejících se lidí a Arien se
moudøe držel tìsnì u zdí, aby nás nezasáhl proud
splaškù vylévaných bezstarostnì pøímo na dláždìní. Páchlo to tam odpadky, moèí, hnojem a tle-

jícími zbytky, ale mnì se to líbilo. Bylo to totiž
cítit lidmi, všude kypìl život. V otevøených dveøích øemeslnických dílen, v køiku požadujícím
uvolnìní cesty, ve hrách dìtí, které se motaly
všude kolem, v rachotu povozù a buèení dobytka.
Záøil na mì z barevného obleèení a pestrých šátkù, které si ženy vázaly kolem bokù. Štìkal na
mì od žebrajících poulièních psù a natahoval se
ke mnì rukama žebrákù lidských.
Otáèela jsem se kolem dokola a nemohla se
toho pohledu nasytit. Široce jsem se usmívala
a zdravila snad každého, kdo se mi pøipletl do
cesty. Arien to mlèky trpìl. Postupnì jsme se
dostali do èistìjší ètvrti a mì doslova omráèila lákavá vùnì linoucí se z pekaøství.
„Mám hrozný hlad,“ obrátila jsem se na Ariena.
„Jedla jsi,“ namítl, ale nemìl pravdu. Jeho snídanì jsem se skoro nedotkla, jakou jsem mìla
hrùzu z cesty øíší mrtvých.
„Mám opravdu hrozný hlad, Alaine,“ pøesvìdèovala jsem ho, a teprve když jsem to neznámé jméno vypustila z úst, uvìdomila jsem si, jak

zvláštnì zní. Pøetvoøil tvrdé jméno plné moci na
mìkký a hladký zvuk, na hudbu.
Usmál se, jako by ho potìšilo, že kouzlo funguje. Nechtìl, aby jeho totožnost vešla ve známost, a pojistil si i mì. Dotklo se mì, že mi
nevìøí, ale on zamíøil do toho pekaøství a dovolil
mi, abych si vybrala, na co mám chuť, a tak jsem
mu ten trik rychle odpustila. Toho dne, má milá,
nic nechutnalo jako jindy. Rohlíky upeèené lidskýma rukama a právì vytažené z pece, buchty
plnìné povidly, které nìkdo na podzim celý den
vaøil na kamnech a sladil cukrem – nedá se vypovìdìt, jak úžasný zážitek jsem z toho jídla mìla.
To mi pøipomíná, že bys mi zítra mohla pøinést
tøeba povidlový koláè.
Arien se nièeho nedotkl, ale s úsmìvem mi
nesl papírové kornouty naplnìné až po okraj, dokud jsem do sebe nedostala úplnì všechno.
A když jsme dorazili na tržištì, kde už èile bzuèel
obchod na všech stranách, shovívavì pøijal moje
nadšení, chodil se mnou od stánku ke stánku
a koupil mi vše, na co jsem ukázala. Všichni nás
považovali za mladé manžele. Ariena škádlili, že

by své pohledné ženì nemìl nic odpírat, a on si to
nechal líbit. Jak snadno jsem zapomnìla, kdo ve
skuteènosti je a proè jsme do Geyeru pøicestovali. Unaveni jsme se na obìd uchýlili do jednoho
ze tøí hostincù v blízkosti tržištì. Arien se jídlu
opìt vyhnul, ale já si dala peèenou kachnu a bílý
chléb a mastnota mi po prstech stékala až k zápìstí. S úsmìvem mì pozoroval nad pohárem
vína, které si pøed tím promìnil, aby vyhovovalo
jeho chuti. On byl vùbec dost vybíravý a nároèný.
A pak se to všechno pokazilo. Do hostince
vpadl nìjaký muž a zaèal hlasitì vykládat, že
princ Vyvyan hovoøil k lidu na hlavním námìstí.
Zøejmì to dal k lepšímu jen proto, aby mu nìkdo
koupil pohár vína, jenže Ariena to rozhnìvalo, to
jsem poznala na první pohled. Pøijel do Geyeru
jen kvùli Vyvyanovi a teï kvùli mnì pøišel o výbornou pøíležitost, jak k nìmu proniknout.
Zvedl se, hodil hostinskému takovou èástku,
že rovnou mohl zaplatit za celou hospodu, a rázným krokem zamíøil k východu. A mnì nezbylo
než ho následovat. Tváø mìl tak temnou, že se mu

všichni klidili z cesty. Litovala jsem každého,
komu se to nepovedlo vèas a nešťastnou náhodou
o nìj byť i jen zavadil. Arien se po takovém provinilci otoèil jako had a zasyèel: „Ať ztratíš zrak
i sluch a nohy tì více neunesou.“ Nebo: „Mor na
tebe i na tvou rodinu.“
Co se týká prokletí, obvykle dokázal být neuvìøitelnì vynalézavý, ale tentokrát se zøejmì tolik hnìval, že se nad kletbami nijak zvlášť
nezamýšlel a bezmyšlenkovitì používal ty nejobyèejnìjší. Avšak o nic ménì kruté. A nejhorší
bylo, že ho ti nešťastníci brali smrtelnì vážnì
pouze v okamžiku, kdy ta slova byla pronesena,
ale jakmile se od nich odvrátil a spìchal dál svou
cestou, ulevilo se jim a jen se divili, že se tak
snadno nechali vydìsit, místo aby se mu vrhli
k nohám a prosili jej, aby z nich to prokletí sejmul. Nikdo tady nemohl vìdìt, že pronese-li takovou kletbu Arien, pak se osud podvolí
a vykoná, co urèil. Jeden muž, který se zrovna
objímal s dívkou a jehož musel srazit stranou, se
mu dokonce odvážil postavit. Když ho totiž Arien míjel, podle svého zvyku prohodil: „Ať muž-

nost opustí tvé tìlo a již nikdy neuspokojíš ženu.“
Vlastnì šlo o velmi mírnou kletbu.
„Hej, co si o sobì myslíš, ty smrade!“ vyjel
muž na Ariena, který vedle nìj se svou hladkou
tváøí opravdu vypadal velmi mladì.
„Prosím, pane, nech to být,“ pokusila jsem se
ho zarazit, ale on zøejmì považoval za nutné zachovat si èest pøed svou vyvolenou a vùbec mì
neposlouchal.
Arien se k nìmu vrátil a postavil se mu èelem.
Sjel ho pohledem a muž okamžitì zbledl. Až pøíliš pozdì mu došlo, že si svého protivníka nevybral dobøe. Arien nebyl žádný obyèejný
mladíèek, co si tajnì pùjèil otcùv nejlepší plášť
a vyrazil se svou milou poprvé do velkého mìsta
na trh. Bylo to znát z každého jeho gesta, z každièkého pohybu a z jeho pohledu na lidi hledìla
temnota.
„Co jsi zaè?“ vydechl muž a sevøel rukou
ochranný amulet, který mìl zavìšený na krku.
„Jak jsem øekl, tak se stane,“ pronesl Arien
svým lehce výsmìšným a pohrdavým tónem. „A
protože nevíš, jak se chovat, nechť tvá neplodná

bedra sežehne nesnesitelná bolest, již utiší pouze
pleny namoèené ve zkyslém mléce.“
To pro nìj už bylo typiètìjší. Nejenže toho
chudáka pøipravil možná o jediné potìšení, jež ve
své chudobì mìl, ale ještì se postaral, že až do
konce života bude dny trávit v páchnoucích plenách nebo zkroucený v bolestech. Ale on zvolí ty
pleny. Až ho kletba dostihne, vzpomene si na
tento okamžik a bude vìdìt, jak si pomoci.
Arien se zatím obrátil k bledé dívce, která se
skrývala za zády svého milence.
„Nechť jsi o každém tøetím úplòku obtìžkána
a o každém pátém potrať!“ vyøkl další prokletí.
Dívka hlasitì vzlykla, ale byla mnohem rozumnìjší, protože pøed Arienem klesla na kolena: „Odpusť mi, pane. Prosím tì, netrestej mì.“
Bylo mi jí líto, víc než jejího partnera, ten si za
prokletí ostatnì mohl sám, ale ona byla vskutku
nevinná. Chtìla jsem jí pomoci, a tak jsem se
k Arienovi naklonila a pošeptala mu: „Budíš pozornost.“
Nelhala jsem, opravdu se kolem nás zaèal tvoøit hlouèek lidí. Arien se rozhlédl a podle mì

chtìl v prvním hnutí mysli ztrestat všechny, že se
mu pletou do cesty, chvatnì jsem tedy témìø neslyšnì pokraèovala: „Nejsme v Yersinu, Alaine,
nemají nejmenší tušení, kdo jsi. To by se jistì
chovali jinak. Nechceš-li prozradit svou totožnost, pak je netrestej, protože tak se Vyvyan o tvé
pøítomnosti ve mìstì dozví rychleji, než se ty
stihneš dostat k nìmu.“
„Podceòuješ mì, Deshaiés,“ odpovìdìl, ale
stáhl si rukavice a sehnul se pro hrst špíny ze
zemì. Rozhodil ji kolem sebe a zamumlal tøi
krátká úseèná slova.
Lidé se zaèali rozcházet a Arien chtìl pokraèovat v cestì, ale dodala jsem si odvahy a zastavila ho.
„Ta dívka, Alaine,“ pøipomnìla jsem mu dìvèe stále ještì kleèící v prachu.
Podíval se na mì a já okamžitì zneklidnìla,
protože pro mì náhle byl neèitelný jako zrcadlo.
Co já vím, mohl tøeba uvažovat o tom, že stejnou
kletbu uvalí i na mì. Ale on se nakonec sklonil
k dívce a pøitiskl jí dva prsty na èelo.
„Snímám z tebe znamení osudu,“ øekl a dívka

se úlevou rozvzlykala ještì víc. Jenže on neskonèil.
Vytáhl nùž a odøízl jí pramen vlasù. Dlouho
jej hladil a ze rtù mu vycházel nesrozumitelný šepot. Netušila jsem, co má v úmyslu, ale dala jsem
jí radìji najevo, ať se nehýbe a èeká. Arien ji pak
vzal za ruku, rozøízl jí dlaò a do otevøené rány
vložil její vlasy.
„Až spatøíš muže, jehož budeš chtít za manžela, dotkni se ho tím pramenem a tvé pøání se splní. Tvùj dùm nikdy neopustí bohatství a osud
vám nadìlí tøi zdravé dìti. Dva chlapce a jednu
dívku. Tu dívku støež. Èeká ji výjimeèný osud.“
A pak se od ní koneènì odvrátil a pokraèoval
dál, teï již o nìco klidnìji. Možná si uvìdomil,
že Vyvyana na námìstí už stejnì nezastihne. Šla
jsem po jeho boku a bála se na sebe upozornit.
Marnì jsem pøemýšlela, co mìlo znamenat to
pøedstavení s prokletou dívkou. Mohlo pochopitelnì jít jen o vrtoch, ale nìjak jsem tušila, že to
má souvislost s tím, jak jsem se opovážila zasáhnout do jeho vùle.
Nakonec promluvil sám: „Víckrát se neodva-

žuj, Deshaiés. Nemysli si, že když ti nìkdy naslouchám, smíš mi naøizovat, co mám dìlat a jak
se mám chovat. Ty sloužíš mnì, ne já tobì. Nejsi
na tomto svìtì jediná panna.“
„Dìkuji ti,“ øekla jsem, protože jsem to považovala za jedinou správnou a možnou odpovìï.
Nemìlo smysl vymlouvat se a pøedstírat, že jsem
se ho nepokusila ovládnout. „Dìkuji ti za ni.“
„Myslíš, že jsem byl laskavý?“ zeptal se.
„Ano,“ pøikývla jsem. „Vždycky jsem vìdìla,
že když se rozhodneš, dokážeš konat dobro stejnì
jako zlo a být laskavý stejnì jako krutý.“
„Na tomto svìtì neexistuje nic takového jako
dobro a zlo, Deshaiés, nebo lépe øeèeno: dobro
a zlo jsou jedno. Neoddìlitelnì spojené,“ odpovìdìl. „Lituješ každého z tìch prokletých, ale vùbec nemyslíš na to, že byl-li jim nadìlen tìžký
osud, musel být nìkomu jinému odòat. Proè se
nezajímáš o ty lidi, kterým jsem jejich hoøké
pøedurèení vymìnil za lepší? O rodinu, která by
jinak zemøela pøi epidemii, nebo o toho hluchého, co náhle zaène slyšet, a slepého, který prozøe,
èi o chromého, jenž se postaví na nohy. Myslíš si,

že je hezké, že ta dívka teï dostane manžela podle svého výbìru a bude bohatá, milovaná a šťastná, ale je ti jedno, že jsem tak tøeba znièil život
jiné dívce.“
Chvíli jsem mlèela. Pøiznám se, že to mì skuteènì nikdy nenapadlo. A pøitom kdybych se poøádnì dívala, mohla jsem již zpozorovat, že
každé zlo, které Arien spáchá, se ve svých dùsledcích projeví jako dobro. On si jen vybírá, kde
je zpùsobí a kde nastanou následky.
„Nemáš právo mìnit, co jednou bylo urèeno,“
namítla jsem posléze.
„Možná na to nemám právo, ale mám sílu to
dìlat a touhu to dìlat,“ odvìtil. „A tebe se nebudu
ptát na svolení. Jsem opravdu zvìdavý, jestli mi
za dnešní milosrdenství budeš tak vdìèná, až
dcera té dívky dospìje a já si ji vezmu jako svou
pannu. Co se asi tak v ten den stane s tebou, má
milá Deshaiés?“
Najednou mi s koneènou platností došlo, že se
skuteènì hodnì hnìvá, ale pøedevším, že jsem ho
hroznì zklamala. Žila jsem s ním již ètyøi roky
a sdílela s ním témìø vše. Dovolil mi studovat,

dovolil mi ptát se a odpovídal, ale já nikdy nevolila ty správné otázky. Nikdy jsem se ho nesnažila pochopit, jen jsem hledala dùvody, proè ho
nenávidìt a odsuzovat.
Ne, má milá, neprotiøeèím si, dobøe si pamatuji, že jsem øekla, že v Arienovi nebylo nic dobrého, a na tom také trvám. Netvrdím, že kdybych
ho pochopila, nenávidìla bych o nìco ménì nebo
bych ho o nìco více milovala. Nemyslím si, že by
se tím cokoli zmìnilo. Jen si to možná zasloužil.
Tehdy mì prostì poprvé napadlo, že možná stál
o nìkoho, kdo by ho neodsuzoval, ne proto, aby
si potvrdil správnost svého konání, jen prostì
chtìl, aby to s ním nìkdo sdílel. Èerná magie ho
tìšila, ale nikdo jiný kromì jeho otce ji neumìl
ocenit. Až do té pøíhody s tou dívkou v Geyeru si
mohl myslet, že já ji obdivuji, aèkoli ji nepøijímám, ale tam podle mých hloupých øeèí poznal,
že jsem za ty ètyøi roky nepochopila vùbec nic.
A co se týká té nenarozené dcery, nemám nejmenší tušení, co by se stalo, kdyby se život dál
vyvíjel v klidu a bez všech tìch událostí kolem
Vyvyana, ale myslím si, že bych ho snad nakonec

dokázala pøesvìdèit, aby to dìvèe nechal na pokoji. Takový vliv jsem na nìj zase mìla, to si nemysli.
Když jsme došli na hlavní námìstí, ještì poøád
se tam nacházelo dost lidí a probírali mezi sebou,
o èem hovoøil Vyvyan. O zlu, které se usídlilo
v Yersinu a pøichází z Kalari. O odporných tváøích èerných mágù, které poznamenala ohavnost
duše, o povinnosti chránit Geyer jako poslední
baštu svìtla a dobra. O nutnosti bránit se jediným
možným zpùsobem – útokem. Zlo je nesmírnì
nebezpeèné, pøesvìdèoval všechny Vyvyan, sílí
totiž již jen tím, že pøed ním lidé zavøou oèi
a ucpou si uši, místo aby zaťali pìsti, pozvedli
zbranì a vyrvali ho ze zemì i s koøeny.
Souhlasila jsem s každým slovem a dodnes
tvrdím, že Vyvyan mìl pravdu. Se zlem se vždy
musí bojovat plnou silou a bez slitování a pøi tom
boji je nutné riskovat úplnì vše vèetnì štìstí, klidu, zdraví i života.
Cože?! Ještì jednou pøede mnou vypustíš z úst
takovou hloupost, a jak jsem stará, ohnu tì pøes
koleno a budu tì bít tak dlouho, až to z tebe vy-

mlátím, ty hloupé dìvèe! Jistìže dobro a zlo nejsou jedno! Stojí proti sobì a je naší povinností
zlo vymýtit jednou provždy. Je úplnì lhostejné,
co si o tom myslel Arien. Ne, vlastnì to není lhostejné. Právì proto, že si to myslel Arien, je to
špatné. On byl zlý, temný, v jeho duši nebyla ani
špetka citu. A jeho názory už jen proto musely
být nesprávné. Kdo ví, jestli si to všechno nevymyslel, jen aby se ospravedlnil.
Prosím?! No dobrá, máš pravdu, není pravdìpodobné, že by se pøed kýmkoli toužil ospravedlòovat, a nejménì ze všech pøede mnou, ale i tak,
dítì, už nikdy neopakuj ty jeho nebezpeèné lži.
Nevyprávím ti tu svùj pøíbìh proto, aby ses do
nìj zbláznila a obdivovala ho, ale aby sis uvìdomila, jaké hrùze jsme ke svému štìstí a díky Vyvyanovì odvaze unikli, a pochopila, že i když teï
máme mír a klid, stále musíme bojovat s hrozbou
a zùstat bdìlí a ostražití.
Tys mì tedy rozzlobila, teï se musím napít
a oddechnout si, než budu moct pokraèovat.
Tak popojdeme dál.
Arien snadno zjistil, že Vyvyan odešel se svý-

mi nejbližšími – pøíbuznými a pøáteli, do té nejlepší hospody na námìstí, aby za ním mohli pøijít
lidé, kteøí mìli zájem pøidat se k vojsku, jež sbíral
do velkého boje proti temnotì. Jeho nižší velitelé
zapisovali naverbované a pøidìlovali je do jednotek nováèkù k základnímu výcviku. Od Vyvyana
to byl skvìlý tah vydržet tam a dát tak každému
najevo, jak moc mu záleží na tom, aby jeho armáda byla co nejsilnìjší, a jak oceòuje i toho nejménì dùležitého ze svých vojákù. I když ho jistì
nudilo celá odpoledne takhle vysedávat, vyplácelo se mu to a jeho vojsko sílilo každým dnem.
Arien snadno prošel neprostupným chumlem
u stolkù se zapisovateli, lidé se mu tak nìjak podvìdomì radìji klidili z cesty, aniž by musel používat kouzla. A já šla za ním hloubìji do hlavní
místnosti zaplnìné huèícím davem.
Nevím, jestli pøedem znal Vyvyanovu podobu, ale i kdyby ji neznal, jen tìžko se mohl zmýlit. Na první pohled bylo jasné, kolem koho se
toèí všechen ruch ve výèepu. U jednoho ze stolù
spíše vzadu sedìl asi pìtadvacetiletý svìtlovlasý
muž širokých ramen odìný v tmavozelené košili,

pod níž se napínalo silné svalstvo. Pøesto nepùsobil mohutným dojmem. Mìl pravidelné rysy
a pleť opálenou od sluníèka a ty nejkrásnìjší oèi,
jaké jsem kdy vidìla. Zelené jako hluboký les
nebo voda v tùni zarostlá øasou.
Ano, má drahá, zamilovala jsem se na první
pohled. Teprve tam jsem poznala, jaký je rozdíl
mezi skuteènou láskou a poblouznìním. Vyvyan
byl pro mì živoucí jako plamen ohnì a Arienova
pøítomnost mì studila jako led. Vìdìla jsem, že
pøede mnou sedí muž mého osudu, a poprvé po
letech mi panenství, které chránilo mùj život, pøipadalo trpké. Už v tu první chvíli, pøi tom prvním
pohledu, pøi prvním nadechnutí jsem tušila, že
když Vyvyan bude mùj cit opìtovat, nic mì nezastaví – ani Arienovy výhrùžky.
Co cítil on? Pozdìji rád tvrdil, že totéž co já,
ale lhal nebo si ve vzpomínkách zkreslil minulost
a ani o tom nevìdìl. Snad si nedokázal pøiznat, že
mohl být okouzlený nìkým jiným, tím spíše mužem, kterého tak hluboce nenávidìl, když jsem
pøed ním stála já. Jenže já mu to stejnì nikdy nemìla za zlé, protože jsem už léta žila vedle Arie-

na a dobøe jsem vìdìla, jak umí pùsobit na lidi,
zachce-li se mu.
Jenže si myslím, že tenkrát ani tak nešlo o Arienovo temné charisma jako o osud, s nímž si tak
lehkomyslnì zahrával. Zasvištìl jim nad hlavami, zatoèil se místností, až i ti, kterých se to netýkalo, pøekvapenì zmlkli a rozhlíželi se kolem
sebe, a zamotal nitì Arienova a Vyvyanova života tak podivnì, že je oba to stálo mnoho bolesti
a krve, než je od sebe zase oddìlili. A že já tam
stála s nimi, pohrál si osud i se mnou a pøipoutal
mì k nim obìma.
Arien zaváhal jen na okamžik, ale i to bylo
zvláštní, protože on nikdy neváhal. Podle mì to
setkání otøáslo i jím a jen tvrdost, s níž se k sobì
odjakživa choval, ho ochránila pøed útìkem.
Díky jeho schopnostem to pro nìj nebyl jen nezøetelný pocit, ale zcela jistì jasnì pochopil, co se
chystá a co se stane. Možná mìl odejít a nechat to
být, ale nejspíš už stejnì bylo pozdì.
Jednou rukou povolil na svém plášti støíbrnou
sponu ve tvaru pìti v bìhu spojených vlèích tìl.
Krátce se rozhlédl kolem po plnì obsazených

stolech a pak zamíøil k tomu jedinému aspoò trochu volnému, ke stolu prince Vyvyana.
„Dones mi bílé víno!“ køikl na hostinského
ztraceného kdesi vzadu v davu.
„Sem si nemùžeš sednout,“ povstal jeden
z Vyvyanových mužù a postavil se mu do cesty.
Byl to pøirozenì Laiwe, Vyvyanùv nejbližší
pøítel. Tehdy jsem ho ještì neznala, ale pozdìji
jsem se o nìm ledacos dozvìdìla. Pocházel z pomìrnì chudých pomìrù – narodil se v rodinì kováøe. Jeho otec však pracoval pøímo na
královském hradì, a protože Laiwe a Vyvyan
byli na rok stejnì staøí a mìli podobné zájmy, nemohli se dlouho míjet. Brzy se z nich stali nejprve spiklenci v rùzných dosti nebezpeèných
dìtských hrách, potom kamarádi, kteøí jeden druhého zachraòovali pøed pøísnou výchovou, a nakonec pøátelé, již si pøísahali na život a na smrt,
a když pak Arien napadl Yersin, tu pøísahu také
dodrželi. Vyvyana tehdy zasáhla Arienova proklatá choroba, a aè se všichni báli k nìmu pøiblížit z obavy pøed nákazou, Laiwe u jeho lùžka

prosedìl celé dny. Laiweho otec zemøel ve stejný
den jako starý král.
Jak Laiwe vypadal? No trošku starší než na
tìch pìtadvacet. Mìl hnìdé vlasy i oèi a vždycky
se dobøe opaloval, takže jeho pleť po zimì rychle
získávala ten zlatì bronzový nádech. Hezky se
usmíval, dobøe bojoval, možná až moc pil, ale to
se mu dalo odpustit, protože když se opil, býval
zábavný a vtipný a vìtšinou nezuøil, nehádal se
a nechtìl se bít jako jiní muži, když pøeberou.
Mìla jsem ho celkem ráda a on mì nakonec také.
Líbil by se ti, má milá, i když byl trochu prostší.
Myslím, že kdyby ho Vyvyan nevytáhl z kovárny
a neudìlal svým spoleèníkem, býval by v životì
šťastnìjší, ale on by nìco takového zuøivì popøel.
Byl hrdý na to, že se dostal tak vysoko.
„Jinde není volné místo,“ odpovìdìl stroze
Arien. „Jsme celý den na cestì. Chceme se napít.
Má sestra je unavená.“
„Ať si pøisednou, Laiwe,“ zasáhl Vyvyan.
„Má pravdu, nepatøí nám to tu. A ta dívka je skuteènì velmi bledá.“
Poprvé se na mì podíval, ale jen krátce, pak se

jeho zrak zase vrátil k Arienovi, jako mùru pøitahuje oheò. Arien i po dlouhém chození po mìstì
vypadal stále stejnì upravenì, jen vítr mu z uzlu
vlasù na týlu vytrhl nìkolik tmavých pramenù,
které mu teï volnì splývaly kolem svìtlé tváøe.
Posadil se naproti Vyvyanovi a pokynul mi,
abych si také sedla. Plášť ledabyle hodil na lavici
vedle sebe a nauèeným pohybem si stáhl kožené
rukavice.
„Na léto jsi dost teple obleèený, pane,“ prohodil s úsmìvem Vyvyan.
Arien si rukavice klidnì zasunul za opasek
a teprve pak k nìmu vzhlédl. K mému nekoneènému údivu opìtoval jeho úsmìv. Jeho krása
v ten okamžik zazáøila jako drahokam, i Vyvyan
vedle nìj na chvíli vypadal jako podomek.
„Jmenuji se Vyvyan,“ napøáhl k nìmu princ
ruku.
„Alain,“ pøedstavil se Arien v odpovìï a nabízenou pravici pøijal do své. Obøí opálená ruka
ztvrdlá od zacházení s meèem, poškrábaná a zpocená, na krátkou chvíli spoèinula v útlé svìtlé
dlani s jemnou kùží a dlouhými obratnými prsty.

„Smím se tì zeptat, odkud pocházíš?“ vyptával se princ.
„Smíš,“ pøikývl Arien, ale nic nedodal.
Èekala jsem, že se Vyvyan urazí, ale chvíli jen
nechápavì èekal a pak se hlasitì rozesmál. I pozdìji mìl rád lidi, kteøí dokázali pøekroèit hranici
postavení, jež ležela mezi ním a druhými. Øekla
bych, že se domníval, že Arien je buï nezøízenì
odvážný a drzý, nebo prostì opravdu netuší,
s kým se setkal, ale obì ty možnosti ho lákaly.
Vùbec ho nenapadlo, že Arien svou odpovìï
skuteènì myslel doslova. Dal mu svolení se ptát.
Nikdy by ho nenapadlo cítit se vùèi Vyvyanovi,
princi královského rodu, v podøízeném postavení, spíše naopak.
„A odkud tedy pøicházíš?“ zeptal se Vyvyan
a stále ještì se usmíval.
„Pocházím z Kalari,“ odvìtil Arien, „ale pøicházím z Yersinu.“
Vyvyan zbledl a nadechl se k další otázce,
pøerušil ho však zvuk roztøíštìného džbánu.
Všichni se obrátili k hostinskému, který bìlejší
než sama smrt zíral na Ariena jako na zjevení.

U nohou mu ležely støepy v louži vína, ale jako
by si to ani neuvìdomoval. No, dalo se to vlastnì
èekat. Do Geyeru bìhem nìkolika mìsícù odešlo
právì tolik uprchlíkù, kolik lidí nové pomìry
i pøes všechny temné povìsti pøitáhly do Yersinu.
A v hlavním mìstì bylo jen otázkou èasu, kdy
Arien na nìkoho takového narazí.
„To tì vydìsí každá hloupost?!“ štìkl Arien
a tím zøejmì zachránil celou situaci. Dal hostinskému jasnì najevo, že si nepøeje, aby ohlednì
jeho totožnosti vznikl jakýkoli rozruch. „Tak aspoò sesbírej ty støepy a dones mi nové víno!
A hoï sebou, už jsem èekal dost dlouho!“
Svá slova doprovodil nenápadným pohybem
prstù a muž se koneènì pohnul. Horeènì se sklonil k zemi a sbíral pozùstatky džbánu a dvou pohárù. Vyvyan Arienovi položil ruku na pøedloktí
v uklidòujícím gestu.
„Také pochází z Yersinu,“ øekl tiše na vysvìtlenou. „Vyhnala ho odtamtud temnota, tak se nediv, že nezùstal klidný.“
„Kdybych mìl takhle vyvádìt pokaždé, když
uslyším jméno své zemì, musel bych už dávno

ztratit rozum,“ zavrèel Arien, ale zvedl se.
„Omluvím se mu.“
Nešel se omluvit, jen se ujistit, že hospodský
nebude mluvit, ale copak to mohl Vyvyan vìdìt?
V jeho oèích Arien právì projevil soucit. Jak nebetyèný omyl! Napadlo mì ale, že bych té situace
tøeba sama mohla využít a Vyvyana nìjak varovat. Jenže jak? Arienovo kouzlo mì mìlo pevnì
v moci, a když jsem pohlédla na Vyvyana, polilo
mì horko, které mi dozajista muselo obarvit
i líce. Teprve v Arienovì nepøítomnosti se na mì
princ poøádnì podíval a ve tváøi se mu odrazilo
okouzlení, které jen zvýšilo mé rozpaky.
„A jaké je tvé jméno, má paní?“ zeptal se mì.
„Deshaiés, mùj pane,“ zašeptala jsem, protože
jsem si nebyla jista vlastním hlasem, a zároveò
jsem se za to proklínala, neboť jsem nechtìla vypadat tak zakøiknutì a plaše.
Ale pøisoudil mou neprùbojnost zcela jiným
pøíèinám: „Máš za sebou jistì zlé vìci, ale neboj
se, tady budeš v bezpeèí. Vìøím, že bratr ti byl
doposud dostateènou oporou, avšak pokud budeš
potøebovat, kdykoli se mùžeš obrátit i na mì.“

„Mùj pane,“ dodala jsem si odvahu. Èas se
krátil, Arien se mohl vrátit každou chvíli a nìkdo
pøed ním Vyvyana musel varovat. „Mùj bratr,
on…“ zaváhala jsem, ale pak odhodlanì pokraèovala: „Není tak docela tím, za koho se vydává.“
V tu chvíli mi na rameni lehce spoèinula cizí
ruka a ve mnì by krve nedoøezal, když jsem zaslechla Arienùv hlas: „Deshaiés, má milá, musíš
na to už zapomenout. Ty èasy se nikdy nevrátí.“
Postavil pøede mì pohár a nalil mi vychlazené
bílé víno.
„Napij se, hned ti bude lépe,“ vyzval mì a já
poslechla, vydìšená k smrti.
Jenže on si klidnì sedl a nalil si také.
„Odpusť mé sestøe ty øeèi,“ obrátil se na Vyvyana, na rtech shovívavý úsmìv. „Mladé dívky
se se ztrátou postavení a pøepychu vždy vyrovnávají hùøe. Muž nemá èas pøemýšlet, co ztratil,
musí se starat, aby pøežil.“
„Se ztrátou postavení?“ zeptal se Vyvyan.
„Náš rod v Kalari patøil k tìm starým a bohatým,“ pokrèil Arien lhostejnì rameny, jako by to

pro nìj už dávno byla uzavøená kapitola, a já se
nestaèila divit, jak hladce lže. „A pak se jednou
Sinni rozhodl, že nás znièí.“
„Jen tak?“ zapochyboval Vyvyan.
„Neznáš moc dobøe mou zemi, když si myslíš,
že Sinni pro své konání potøebuje nìjaké dùvody,“ namítl Arien klidnì. „A nemysli si, že i kdyby je potøeboval, nìkdo v Kalari by mu pøíèinu
zavdal. Všichni jsou rádi, když si jich nevšímá,
a snaží se nevzbuzovat jeho pozornost. I mùj otec
byl vždycky opatrný, ale ke stáru se nejspíš domníval, že mu dlouholetá známost se Sinnim
dává právo kritizovat ho a napomínat a žádat po
nìm nápravu nìkterých køivd.“
Ta vìta byla adresována pøímo mnì, to jsem
moc dobøe vìdìla. Bála jsem se Ariena tak moc,
že jsem málem ztratila vìdomí.
„On Sinniho hnìv nepøežil, my ano. Odešli
jsme ze zemì a dìkovali osudu, že nás nepronásledoval, aèkoli nám kromì jména nezbylo nic.
Ale nový domov jsem nevybral dobøe,“ dokonèil
Arien. „V Yersinu do roka a do dne panovaly
stejné poøádky jako v Kalari, a tak jsme zase na

cestì. Slyšel jsem, že sbíráš vojsko. Vyhledal
jsem tì, abych se k tobì mohl pøipojit.“
„Ach, mùj pøíteli,“ naklonil se k nìmu Vyvyan. „Ta proklatá stvùra a ten parchant, co ho zplodil s nìjakou èernou èarodìjnicí, nièí životy nám
všem. Už jste si našli bydlení?“
„Zatím ne,“ odpovìdìl Arien.
„Pak pøijmi dnes veèer pohostinství v mém
domì,“ nabídl nám Vyvyan.
„Vùbec nás neznáš,“ namítl Arien.
„Tvého otce zabil Sinni, mého Arien,“ odvìtil
princ. „Jakého lepšího spoleèníka do boje bych si
mohl pøát?“
A bylo dokonáno. Kdyby si Arien nepøisoudil
šlechtický pùvod, pravdìpodobnì by nakonec
skonèil ve vojenském táboøe. Kdyby neupøedl tu
historku o zabitém otci, zøejmì by si k sobì Vyvyana tak snadno nepøipoutal. Pøesto jsem vùbec
nechápala, proè to dìlá. Nemusel hrát tohle divadlo. Mohl se dát poznat už v okamžiku, kdy ho
poznal hostinský, zabít Vyvyana a zmizet. Možná pro nìj ale chystal krutìjší smrt.
Když nás Vyvyan vedl do èásti hradu, kterou

mu jeho strýc, král Geyeru, vyhradil, chvìla jsem
se hrùzou o nìj, ale i o sebe.
Takže tak se poprvé setkal Arien s Vyvyanem,
ale už jsem slyšela støídání stráží, tak se seber
a utíkej spát, jinak se ti nebude ráno chtít vstávat.
Vím, že máš moc otázek, moje malá holèièko, ale
to všechno až zítra. Všechny si je hezky nachystej a já ti k tomu ještì prozradím, že zítra ti budu
povídat o kouzelných zbraních.
Ano, opravdu existovaly a já je vidìla a vlastníma rukama se jich dotýkala.
Tak a teï už opravdu dobrou noc.

Noc ètvrtá
Copak se stalo, moje milá, žes pøišla tak pozdì?
Už jsem se bála, že tvá matka odhalila tyhle návštìvy a zakázala ti je. To by bylo moc zlé. Znát
jen jednu èást pøíbìhu je horší než neznat jej vùbec. Tak se posaï a poslouchej, ať ti toho dnes
stihnu povìdìt co nejvíc. Poøád si myslím, že
budu mít dost èasu, ale zapomínám, že délka
mého života už dávno nezáleží jen na mnì.
Pokoj, který nám poskytl princ Vyvyan, byl
prostorný, svìtlý a pìknì zaøízený, aèkoli mì trochu odpuzoval. Zvykla jsem si na strohý pøepych
Arienova sídla spoèívající v dokonalosti linií
a vysoké jakosti používaných materiálù, takže
pøezdobenost a množství okrasných detailù mì
rozptylovalo a popouzelo. Vyvyan mì chtìl ubytovat s ostatními ženami, ale Arien se rozhodnì
postavil proti a princ mu trochu udivenì vyhovìl.

Byla bych pochopitelnì radìji, kdyby na tom
trval, protože takhle jsem s Arienem záhy osamìla. Pøedpokládám, že kdyby mu to okolnosti dovolovaly, zabil by mì, jenže to by pak musel èelit
otázkám, kam zmizela jeho pøekrásná sestra a co
se jí asi pøihodilo.
Místo toho mì udeøil otevøenou dlaní do oblièeje. Nijak silnì, ale nebyla jsem na to od nìj
zvyklá a navíc jsem od té chvíle v hospodì, co
odhalil mùj neumìlý pokus o zradu, trnula hrùzou, takže jsem se chytila za pálící tváø a rozplakala se.
„Couro!“ pronesl tiše.
Pak se vydal ke dveøím, zajistil je závorou
a zviditelnil hranici. Pokynul mi rukou, abych
vytvoøila otvor a vstoupila. Nedokázala jsem
uvìøit svému štìstí. Bylo opravdu možné, že mì
nepotrestá?
„Alaine,“ zašeptala jsem a litovala, že ani
když jsme spolu o samotì, nedokážu vyslovit
jeho skuteèné jméno.
„Pracuj, Deshaiés,“ nedovolil mi omluvit se.

„Jen tím jsi užiteèná, když teï už nemyslíš hlavou, ale klínem.“
Pøistoupila jsem k chvìjící se stìnì a protrhla
ji dlaní. Šlo to ztuha, mnohem obtížnìji než ráno,
a Arien to pozoroval s vševìdoucím pohledem.
Zaèala jsem se bát, že ten otvor nesvedu rozšíøit
natolik, aby bylo možné jím projít, že jsem nadobro ztratila své schopnosti. A èím víc jsem se
bála, tím ménì se mi daøilo. Když jsem skonèila,
koupala jsem se v potu.
„Staèí jen málo, Deshaiés, aby se narušila dùvìra mezi kouzelníkem a jeho pannou. To, èeho
ses dopustila dnes, tì mohlo znièit spolehlivìji
než noc vášnì s oddílem vojákù. Na tvém místì
bych byl mnohem opatrnìjší,“ øekl Arien, než se
kolem mì protáhl do øíše mrtvých.
Následovala jsem ho beze slova. Dùvìra? Nerozumìla jsem tomu. Jakápak dùvìra mezi námi
dvìma? Jeho otec mì ve ètrnácti unesl z domova
a od té doby jsem byla Arienovou otrokyní. Klopýtala jsem vedle nìj šedými stíny a pøemýšlela,
horeènì pøemýšlela, co mìl na mysli. A pak jsem
si smutnì pøiznala, že mezi námi bylo víc dùvìry

než mezi skuteèným bratrem a sestrou. Vzdìlal
mì, vedl mì pøi prvních krocích a nakonec mi do
rukou vložil vládu nad svým královstvím, které
jsem s jeho bezmeznou dùvìrou spravovala, zatímco on se vìnoval magii. Naslouchal mým radám a doporuèením, nekontroloval mì,
nedohlížel na mì. Prostì mi vìøil. Už dávno jsem
pro nìj znamenala víc než pouhá panna. A já èasem zaèala vìøit jemu. S dùvìrou jsem do jeho
rukou svìøovala své tìlo i duši pøi tìch nejtemnìjších rituálech a vìøila, že se postará, aby se mi
nic nestalo. Dal mi domov a naplnil mùj život
smyslem. Zatímco Vyvyan usiloval, aby mi to
všechno vzal. Arien jistì právem oèekával, že
budu stát pøi nìm, ale to nebral v potaz mùj odpor
ke zlu jako takovému. I když se jistì snažil, já se
nikdy nemohla stát takovou stvùrou jako on.
Nevím, proè jsem èekala, že se vynoøíme
v jeho sídle v Yersinu, snad proto, že odtamtud
jsme do Geyeru odcestovali, ale když jsme znovu
pøekroèili hranici, ocitli jsme se na naprosto neznámém místì.
Stáli jsme v cizí ložnici. Za okny zuøila snìho-

vá bouøe, museli jsme se tedy nacházet hodnì daleko na severu. Vítr bil do oken vyplnìných
zamrzlými sklenìnými tabulemi, které napùl zasypala bílá nadílka. V ohništi øeøavìl popel
a vzduch byl dusnì teplý. Na lùžku sotva krok
ode mì ležel mohutný zarostlý muž. Vlnité vlasy
mìl podél tváøe spletené do dvou tlustých copù
a i vousy si podobnì svázal. Jeho nahotu zakrývala pouze pøikrývka, zpod níž vyènívala jedna
silná noha, lýtko i stehno obalené obrovskými
svaly, kùže poznamenaná bledými èervy jizev.
Arien se pohyboval tiše jako duch, zatímco já
stála pøimražená na místì a malátnì jsem uvažovala, kdo to asi mùže být a proè jsme tam dorazili. Arien nejprve zajistil závoru na dveøích a pak
nabral z ohništì horký popel a rozhodil ho v kruhu kolem lùžka. Sotva žhavé uhlíky dopadly na
kožešiny na podlaze, zaèalo hoøet a zvedlo se ohnivé kolo. Statný muž se posadil se zuøivým výkøikem, ale jakmile se pøiblížil k planoucímu
ohni, uskoèil se zaskuèením zase zpìt. Na dveøe
zvenku dopadla první rána a ozvalo se nesrozumitelné volání. Arien nìkolika rychlými kroky

obešel postel, muž uvnitø kruhu se za ním zuøivì
otáèel a chrlil ze sebe nadávky. Arien vykonal
další obchùzku, hlasitì odsekával slova v kouzelném jazyce a dlaní tišil plameny. Jak ty klesaly,
klesal i muž uvnitø, až spoèinul na zemi. Zùstal
pøi vìdomí, ale nemohl se ani pohnout.
Arien vykøikl nìkolik posledních slov, oheò
znovu zahuèel a muž zmizel.
„Pojï rychle, Deshaiés,“ vzal mì za ruku
a hbitì se protáhl èekajícím otvorem v hranici.
Jediným švihnutím rukou ho za sebou zavøel
a vyrazili jsme na další namáhavou cestu.
Tentokrát jsme se dostali do Yersinu, pøímo
na jedno z utajených vnitøních nádvoøí, ze všech
stran chránìné vysokými zdmi paláce. Tam na
nás již èekal mohutný muž ze severu. Jakmile se
Arien objevil, vrhl se po nìm, ale narazil na kouzelnou ochrannou bariéru, v níž jsem se skrývala
i já. Muž to však jen tak snadno nevzdal, bil do
magického štítu pìstmi, kopal do nìj, škrábal jej
nehty a pokoušel se ho prorazit širokým èelem.
Nakonec se Arien nad jeho marnou snahou

slitoval, nedbale pohnul prsty a zamezil dalšímu
útoku znehybòujícím kouzlem.
„Zbyteènì plýtváš svou silou, Lagerani,“ pronesl.
Tobì to jméno nejspíš nic neøíká, má milá, ale
v té dobì ještì pøed velkou válkou, po níž se pak
pochopitelnì oslavovali úplnì jiní bojovníci, byl
Lagerani proslulý jako nejvìtší váleèník všech
dob. Nikdo ho nikdy neporazil. Uèili ho prý ti
nejvìtší z bojových mistrù, ale i on sám byl známý jako autor nìkolika chvatù a léèek. Lageraniho obrat v souboji na meèe jsem znala i já, a to
jsem byla jen dívka, která se o boj nijak zvlášť
nezajímala. Prostì Arien unesl nejvìtšího a nejschopnìjšího bojovníka celého známého svìta
jako nemluvnì. Nedokázala jsem tomu ani uvìøit, ale jen mi to znovu potvrdilo, že po tváøi zemì
nechodí takový muž, který by se mohl silou nebo
chytrostí postavit Arienovì moci.
„Øíká se o tobì, že jsi celkem schopný bojovník,“ pokraèoval Arien. „A takového hledám.“
„Co jsi zaè?“ zavrèel muž. „Povìz mi své jmé-

no, ať ho upletu ze smyèek tvých støev, až ti rozpáøu bøicho!“
„Tak daleko snad zacházet nebudeme,“ napomenul ho laskavì Arien. „Mám pro tebe jistou
nabídku.“
„Tvé jméno, kluku!“ dožadoval se muž.
„Tak dobrá, když na tom trváš, ale vìø mi, že
až budeš znát mé jméno, nebudeš o nic šťastnìjší,“ pokrèil Arien rameny. „Jmenuji se Arien.
A nacházíš se v království Yersinu.“
Lagerani na nìj strnule hledìl, ale pak si to
zøejmì srovnal v hlavì, a aby dostál své povìsti,
zeptal se už klidnì: „Jaká je tvá nabídka?“
„Mám se svým otcem spor a ty mi ho pomùžeš
rozsoudit,“ odpovìdìl Arien. „Za svou pomoc
dostaneš tu nejštìdøejší odmìnu. Pøísahám, že
pokud uspìješ, splním ti každé pøání.“
„Úplnì každé pøání?“ pochyboval Lagerani.
„Má moc má pochopitelnì svá omezení, ale
tvá pøedstavivost také, takže silnì pochybuji, že
by sis mohl pøát nìco, co bych ti nemohl dát,“ odvìtil Arien a na jeho znamení se pøímo pøed Lageranim objevila neskuteèná hromada drahých

kamenù a šperkù. „Nebo pro mì za mì žádej
klidnì celý Yersin.“
„Co mám vykonat?“ zeptal se Lagerani
a vztekle vykøikl, když poklad pøed jeho zraky
zase zmizel.
„Prokaž, že jsi vskutku to, za co tì mají,“ odpovìdìl Arien a cennosti vystøídala zbroj a zbranì. Vidìla jsem meè, luk a šípy, okovanou hùl,
kopí, oštìp, železný øetìz, síť z ocelových lanek,
nože a vrhací dýky, prostì vše, na co si jen lze
vzpomenout. „Až do svítání budeš na tomto nádvoøí bojovat s mými služebníky. Smíš si zvolit
jakoukoli zbraò a tøikrát mùžeš dát znamení
k pøerušení boje, aby sis odpoèinul nebo zvrátil
nevýhodu na své stranì. Budeš-li ráno naživu,
uspìl jsi. Zemøeš-li…“ Arien výmluvnì pokrèil
rameny.
„A když odmítnu?“ zeptal se Lagerani.
„Nenabídl jsem ti možnost odmítnout,“ odvìtil Arien.
„Zvítìzím-li, budu si pøát tvou smrt,“ varoval
ho stateèný bojovník a sehnul se pro zbroj. „A
pak si vezmu tvé království.“

Ach, má milá, takový boj jako tenkrát jsem už
pak nikdy nevidìla. Lagerani dostál své povìsti
a bojoval jako lev. Arien stál proti nìmu celou
noc a z hlubin temnoty vytahoval do svìtla mìsíèní noci jeden pøízrak za druhým, démoni se
Lageranimu vrhali po hrdle, aby se napili jeho
krve, nemrtví po hrudníku, aby uloupili jeho
duši, bazilišci mu podráželi nohy, kùži mu sežehl
draèí dech a paže mu umdlévaly pod tíhou obrovských hadù, kteøí se ve smyèkách svých tìl pokoušeli spoutat to jeho. Tøikráte požádal
o oddych a tøikráte se mu ho dostalo, jak Arien
pøislíbil. Tøikráte se Lagerani vždy s novou silou
a novým lstmi vrhl do boje. Kolem nìj se vršila
dýmající hromada mršin, brodil se až po kolena
v krvi a vyhøezlých vnitønostech a dupal po
práchnivìjících kostech. Použil všechny zbranì,
které mu Arien poskytl, a nejen je. Pro Lageraniho bylo pøi boji zbraní vše, co se mu naskytlo
k ruce. Nìkolikrát to vypadalo, že zvítìzí, ale
Arien vždy znovu otevøel cesty do jiných rozmìrù a zavolal další temné nepøátele.
Já se krèila za ním a v modlitbách volala svítá-

ní, i Lagerani v nì zøejmì vkládal své nadìje. On
se ohlednì Arienovy cti zmýlit mohl, já však tak
dùvìøivá být nemìla. Když se první sluneèní paprsky dotkly nádvoøí a Lagerani vítìznì vykøikl,
Arien se jen usmál. Hrdinný bojovník v tu chvíli
na jeho pøíkaz pøišel o svou zbroj i o všechny
zbranì a stanul proti zbývajícím pøíšerám nahý.
S posledním dechem proklel Arienovo jméno
a pak démoni roztrhali jeho tìlo na kusy. Já už ani
neplakala, jen jsem se ještì víc skrèila, skryla si
hlavu v dlaních a nedívala se. Nedívala se na nic
dál. Nakonec jsem musela ztratit vìdomí.
„Deshaiés, vstávej,“ probral mì Arienùv
chladný hlas. „Musíme se vrátit do Geyeru.“
Zvedla jsem se a pohlédla na nìj. Byl nahý
a celý pokrytý zasychající Lageraniho krví. Mìl
ji i na rtech. Pozdìji jsem se dozvìdìla, že jedl
jeho maso, srdce a mozek, aby si pøisvojil jeho
sílu, odvahu a zkušenosti. Pøehodil si pøes nahá
ramena svùj jemný plášť a ukázal rukou na èekající chvìjivou bariéru. Odtrhla jsem od nìj pohled a z posledních sil ji protrhla. Dìlalo se mi
zle, když jsem vidìla, jak se krev, kterou si obar-

vil kùži, pomalu vytrácí. Pøedstavovala jsem si,
jak prosakuje jeho pokožkou a spojuje se s jeho
vlastní krví, jako by ji celým tìlem hltavì pil.
K mému pøekvapení na nìj v našem pokoji
v Geyeru èekaly Lageraniho zbranì, èepele
a hroty ještì pokryté slizem a èernajícími se tìlními tekutinami zabitých netvorù. Arien se jednoduchým kouzlem oblékl do èerného a okamžitì
k nim pøiklekl. Já padla na lože, pøitáhla si deku
až k bradì a nechtìla dál vìdìt o svìtì. Už napùl
ponoøená do snu jsem zaznamenala, že se tam
o nìco pozdìji zastavil Vyvyan a Arien s ním v tichosti odešel.
Nevím, kam ten den šli ani o èem se spolu bavili. Pøedpokládám, že Vyvyan mìl zase proslov
k lidem na hlavním námìstí a pak se staral o doplnìní øad svého vojska dobrovolníky. A Arien mu
pøi tom jistì stihl navykládat spoustu lží, opøíst
ho pohádkami o své odvaze, stateènosti a èistotì
svých úmyslù, omámit ho výmysly o pøátelství
a dùvìøe a okouzlit ho svým šarmem a pøirozeným pùvabem. Když se vraceli, zdìšenì jsem naslouchala jejich jasným mladým hlasùm, které se

hlasitì rozléhaly chodbou a znìly smíchem. Arien zjevnì dosáhl svého, protože Vyvyan netuše
nic zlého ho pozval, aby se druhý den po jeho
boku zúèastnil porady hlavního velení. Zaslechla
jsem to, když se s ním na chodbì louèil a pøál mu
dobrou noc.
„Tak už jsi vzhùru,“ prohodil Arien, když za
sebou zavøel dveøe.
Neodpovìdìla jsem mu, po tøech prùchodech
svìtem mrtvých a tìch jatkách v Yersinu jsem se
poøád ještì cítila vyèerpaná. Navíc to byl jediný
zpùsob, jak dát najevo vzdor a odpor.
„Uvítej mì, jak se sluší, Deshaiés,“ napomenul mì a já se rychle vzpamatovala.
„Jsem ráda, že jsi zpìt, Alaine,“ pokusila jsem
se usmát. „Mìl jsi úspìšný den?“
„Teprve jsem zaèal,“ odvìtil. „Èeká nás dlouhá noc, Deshaiés. Láska ti mlží rozum a to není
dobøe. Zapomeò na Vyvyana. Copak má smysl
milovat mrtvého?“
„Ještì žije,“ namítla jsem.
„To ho mám zabít hned, abych získal zpìt
tvou poslušnost?“ zeptal se. „Pokud to musí být,

udìlám to, ale pro vás oba by bylo lepší, kdybys
poslouchala i bez toho a on mohl žít.“
„Stejnì ho nakonec zabiješ,“ opáèila jsem.
„Nebo on mì,“ odpovìdìl. „Víš, že i to se
mùže stát? Vidìl jsem svou smrt stejnì jako jeho.
Koho by sis vybrala, kdyby o našem životì mìlo
rozhodnout tvé konání?“
Hledìla jsem na nìj a netušila, jestli žertuje
nebo mluví vážnì. Ale on málokdy vtipkoval,
jako by mu smysl pro humor úplnì chybìl. Øekla
bych, že se vlastnì vùbec nedokázal bavit. Znal
toho tolik, že za vším vidìl stíny, které ho okrádaly o smích. Jenže jestli mluvil vážnì, mohl si
doopravdy namlouvat, že kdybych mìla vybrat
jednoho z nich, odsoudila bych na smrt Vyvyana
a jeho zachránila? Ale proè se do toho všeho
vlastnì pouštìl, hrozilo-li mu takové nebezpeèí?
A jak by ho vùbec mohl Vyvyan porazit? Vždyť
jsem právì vèera v noci na vlastní oèi vidìla, jak
lehce a snadno rozdrtil nejmocnìjšího bojovníka
všech dob a pøivlastnil si jeho sílu, odvahu a zkušenosti.
Jenže Arien to skuteènì myslel smrtelnì váž-

nì a stále ještì èekal na mou odpovìï. A jak tam
tak stál, jemný oblièej zahalený v závoji dlouhých èerných vlasù, to pružné tìlo lapené ve
chvíli vyrovnaného klidu, a hledìl na mì, náhle
jsem se o nìj zaèala strachovat. Ať byl sebehorší,
nechtìla jsem, aby se mu nìco zlého stalo. Nechtìla jsem ale ani, aby cokoli špatného potkalo
Vyvyana. Nevyznala jsem se sama v sobì. Neumìla jsem se rozhodnout. Nakonec jsem to nevydržela. Nemìl právo po mnì vyžadovat
takovou odpovìï.
Vykøikla jsem mu do tváøe: „Nenávidím tì!
Cos mi to provedl, že tì nedokážu ani nenávidìt?!“
„Hezké, jen co je pravda,“ ušklíbl se. „Dejme
se radìji do práce.“
Strhl ze stolu tìžkou èernou látku a odhalil
mým oèím zbranì, které tam dopravil z Yersinu.
Už záøily èistotou. Tìžko øíct, jestli i ony krev
a špínu z boje pohltily nebo jestli si s nimi dal tu
práci a vyèistil je, ale teprve teï jsem mohla ocenit jejich nádheru. Jednoduché tvary bez ozdob,
spojení èerné a bílé oceli, tmavého tvrdého døeva

a obsidiánu s bledým žilkováním. Pøepychové,
drahé a dokonalé. Zcela jistì lehké i pevné, odolné a pøesné. Tajily v sobì hlubokou krásu jako
vše ostatní, èím se Arien obklopoval. Vzala jsem
do ruky jednu dýku a strnula, když mi paží jako
ostré bodnutí projela síla. Ta zbraò sama chtìla
bojovat, chtìla mì vést a pomáhat mi.
„Polož to!“ pøikázal mi Arien. „Ještì nejsou
ustálené.“
„Co je s nimi?“ ptala jsem se užasle.
„Pøi boji jsem do nich ukládal všechny dovednosti, které Lagerani použil,“ odpovìdìl mi.
„Teï jen èekají, až je využiji. Takové zbranì
jsou nebezpeèné a nyní by si s nimi mohl hrát
kdokoli. Potøebuji je zkrotit a ustálit tak, aby odpovídaly pouze na mou výzvu.“
„Co mám dìlat?“ zeptala jsem se.
„Svlékni se,“ požádal mì a sám ze sebe také
rychle shodil obleèení. „Teï pøistup ke mnì
a postav se mi za záda.“
Udìlala jsem, co chtìl, aèkoli jsem z toho byla
zmatená. Doposud mou èistotu chránil a teï to
vypadalo, že si ji sám bude chtít vzít. Chvìla

jsem se až v hloubi duše a modlila se ke všem bohùm: Takhle ne, jen ne takhle, ne bez lásky, ne
bez touhy. Vyslyšeli mì nebo jsem prostì jen
byla hodnì naivní, když jsem pøedpokládala, že
by po mnì dokázal toužit natolik, aby k nìjakému spojení vùbec došlo.
„Pøitiskni se ke mnì celým tìlem, Deshaiés,“
vyzval mì. „Pøitiskni se k mým zádùm a dej mi
ruce kolem pasu.“
Poslechla jsem, pøitiskla se k jeho teplé a hladké pokožce a zaboøila tváø do záplavy vlasù. Nadechla jsem se zhluboka jeho vùnì a jako
zmámená ho pevnì objala. Na okamžik mì napadlo zabloudit dlaní níž a probudit v nìm chtíè,
ale pak jsem tu neøestnou myšlenku odehnala.
Nevidìla jsem, co s tìmi zbranìmi dìlal, když je
k sobì pøipoutával, ale pozdìji jsem si to podle
množství bodných, øezných a seèných ran dala
dohromady. Omýval jejich èepele a hroty ve
vlastní krvi a pøi tom šeptal slova poutacího rituálu.
Když skonèil a dovolil mi od sebe zase pood-

stoupit, zùstala na stole ležet jen ta dýka, kterou
jsem tak neprozøetelnì vzala do ruky.
„Mùže být tvá, pokud o ni stojíš,“ øekl Arien.
Dlanì i pøedloktí mu krvácela. „Dobøe by tì chránila.“
„Jak ji získám?“ chtìla jsem vìdìt.
Chytil mì zezadu a jeho paže uvìznily mùj
pas. Byl skoro o pùl hlavy vyšší než já, ale sklonil
se, takže jsem cítila, jak mì jeho dech lechtá na
tváøi.
„Vezmi ji do ruky a hluboko se øízni. Musí se
celá omýt tvou krví. Dìlej to pomalu, Deshaiés,
nenech se pohánìt bolestí a strachem. To zaøíkání
potøebuje èas,“ pošeptal mi.
Vzala jsem dýku do ruky a znovu mì vylekala
její síla, ale teï nezùstalo jen u bodnutí, útok pøešel v brnìní a pak v pálení.
„Spìchej, Deshaiés,“ promluvil naléhavì Arien. „Tohle není hra, ta dýka nad tebou mùže zvítìzit a ovládnout tì.“
Spìšnì jsem si èepelí pøejela po dlani a zasykla jsem bolestí.

„Hloubìji, Deshaiés,“ napomenul mì Arien.
„Mnohem hloubìji.“
Sebrala jsem odvahu a poslechla. Byla jsem
zvyklá ho poslouchat na slovo a to mi pomohlo.
Z rány se vyvalil proud krve a vzápìtí jsem zaslechla první slova Arienova zaklínadla. Omoèila jsem hrot a roztírala vlastní krev po èepeli až
k rukojeti. Temná slova neznámého jazyka se
vznášela nade mnou. Upadla jsem do jakéhosi
stavu vytržení. Jeho hlas mì ukolébával a s utíkající krví jsem cítila stále vìtší malátnost. Dodnes
nechápu, jak svedl opakovat totéž s tolika zbranìmi, jestliže mì málem zabila jen ta dýka.
Když jsem se vzpamatovala, ležela jsem na
lùžku, nahé tìlo pøikryté dekou, a ránu, v níž nepøíjemnì škubalo, ovázanou bílým šátkem.
„Až naberu sílu, vyhojím ti to,“ slíbil mi Arien
a podal mi tu nádhernou dýku. „Je tvá, Deshaiés.“
Lehl si vedle mì, ale ani se mì nedotkl. To já
se pøitiskla k jeho tìlu, ale pøestože mi položil
ruku kolem ramen, jako bych hledala vodu na
poušti. Tehdy jsem se ještì neodvážila zeptat,

