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Předmluva

as je jenom čtvrtý rozměr, malá tečka na konci hodinové
ručičky, která je nekonečně vysoká, dlouhá jako oka
mžik a široká jako existence sama. 
Čas nám odhaluje mnohem širší pohled na svět a poskytuje
novou úroveň svobody. Čas je fenomén a tajemství zároveň, rodí
se z našeho vztahu k věcem. Je to proces, který můžeme zpoma
lit, roztáhnout, zastavit nebo urychlit.
Hodinář ovládá čas pomocí zvláštního daru, který se měří ve
stupních. 
Nejnižší je třetí stupeň, který umožňuje řídit čas pomocí oby
čejného přání.
Druhý stupeň časodějnického daru dovoluje navíc řídit čas
pouhou silou vůle.
První stupeň dále zahrnuje velkou sílu citů, díky níž může
hodinář přeměnit přání a úsilí na cokoliv.
Jenom nejvyšší stupeň časodějnického daru dává hodináři
schopnost předtuchy a správné volby z nekonečného množství
pravděpodobností budoucích i minulých událostí. Hodinář nej
vyššího stupně vládne čtyřmi úrovněmi svobody zároveň: rozu
mem, citem, činy a intuicí.
Pamatuj – není důležité, na jakém stupni jsi začal, důležité je,
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kam až dojdeš. Protože poznat pravé zákony času může jen ten,
kdo má svobodnou vůli, je odvážný, odhodlaný, vytrvalý a cíle
vědomý. 
„Slovo o času“
Velikého časoděje Eflariuse,
jenž stvořil časovou propast
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Příjezd do tábor a

asilisu probudil prudký úder do čela. Vylétla ze sedačky
a narazila do něčeho tvrdého. 
„Dobré ráno!“ ozvalo se vedle ní. „Ty si teda umíš pospat.“
„Kolik je hodin?“ zeptala se, celá rozespalá, aniž otevřela oči.
„Skoro deset.“
Vasilisa si pomnula bolavé čelo a přinutila se otevřít oči. Když
se úplně probrala, konečně si všimla plavé, nakrátko ostříhané
Leškovy hlavy na vedlejším sedadle. Chlapec se tvářil vážně, ale
jeho světlešedé oči lemované světlými řasami prozrazovaly skry
tý úsměv.
Seděli v autobuse plném dětí. Motor burácel a autobus nad
skakoval na hrbolaté vozovce. Při dalším prudkém otřesu se Va
silisa chytila za opěradlo sedadla před sebou. Chlapec, který se
děl před ní, se nevraživě ohlédl. 
„Promiň,“ řekla mu Vasilisa, ale on ji už neslyšel, protože si
znovu nasadil sluchátka a zaposlouchal se do hudby. Vtom ji na
padlo: „Jak jsme se tu ocitli?“
Lešek rozhodil rukama, jak mu to jen dovolovala úzká ulička
mezi sedadly: copak já vím? Vasilisa si pozorně prohlédla jeho
obličej.  Na levé tváři měl rudou podlitinu, stopu po Severově
políčku. 
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„Taky by mě to zajímalo,“ odpověděl a přejel kamarádku pát
ravým pohledem. „Ale jsem si jistý, že míříme na sportovní tá
bor. Ptal jsem se ostatních, kde jsme… Smáli se mi, jestli jsem
prý spadl z nebe.“
„Takže,“ Vasilisa zoufale bojovala s podvědomým přáním ne
chat Eflaru v krajině snů, „to všechno se doopravdy stalo?“
„Co se stalo, stalo se,“ Leškovy rty se roztáhly v širokém úsmě
vu, očividně mu to všechno přišlo zábavné. „Ale co to vlastně
bylo, dote nechápu. Možná bys mi to mohla vysvětlit? Máme
před sebou ještě alespoň hodinu cesty.“
Vasilisa si opatrně vyhrnula rukáv a na levém zápěstí se jí za
blýskl zlatý náramek. Malý černý ciferník se zlatými čísly a drob
nými ručičkami vypadal jako úplně obyčejné hodinky. 
„Co je to?“ Lešek si zvědavě prohlížel její zápěstí. „Dárek od
otce?“
„Od matky,“ odpověděla Vasilisa zamračeně a chlapec zmlkl.
V autobuse hrála televize, ale nikdo se na ni nedíval. Radost
ný a vzrušený křik dětí film úplně přehlušil.
Vasilisa měla pocit, že se její vědomí rozdvojilo. Na jedné stra
ně byla škola, gymnastika a dlouho očekávaná cesta na letní
tábor, a na druhé svět časodějů a noví přátelé Nik, Diana a Feš. 
„Nevíš, kde jsou ostatní?“ zeptala se znovu. „Myslím ti z Ča
sokruhu?“
Lešek pokrčil rameny.
„Nemám tušení.“
Vasilisa se rozhlédla a pozorně si prohlížela neznámé tváře. Děti
si vykládaly historky z minulého léta a vesele povykovaly. Skupinka
na zadních sedadlech byla zabraná do karetní hry a chvílemi ji hla
sitě komentovala. Nějaká nakrátko ostříhaná dívka si četla, mnozí
měli na uších sluchátka, ale těžko byl někdo z nich hodinářem.
„Možná nás vrátili do minulosti,“ uvažovala Vasilisa nahlas. 
„Zaměnili jednu pravděpodobnost za jinou…“
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„Cože?“
„Chystali jsme se přece jet na tábor…“ Vasilisa si znepokojeně
vzdychla. „Prostě nás vrátili do minulosti, to je vše! Na Eflaře
dokážou ovládat čas.“
„Co je to za nesmysl?“ ohradil se s nedůvěrou Lešek.
„A žádný Časokruh se nekonal… Počkej, kde je můj klíč?!“
Ale to už nahmatala Ocelový zoubek v kapse džínů.
Dívka mlčela a usilovně přemýšlela. Lešek ji nerušil, jen ji ob
čas úkosem pozoroval. 
„Nerozumím tomu,“ vzdala to nakonec.
„Vasiliso…“ zašeptal potichu chlapec a trochu se k ní naklo
nil. „Ty máš opravdu, ehm… křídla?“
„Nejspíš ano,“ přikývla. „Moje máma je totiž víla a otec nej
vyšší duch…“
„Aha,“ odvětil s vážnou tváří kamarád a pohodlně se opřel do
sedadla. Ale z jeho výrazu bylo znát, že vůbec ničemu nerozumí. 
„Copak víly existují?“ zeptal se nakonec.
„Je to tak,“ potvrdila Vasilisa. „Víly, fúrie a celý svět hodinářů,
kteří ovládají časodějnictví.“
„Co ovládají?“
„Hej, Lešo!“ zavolal někdo ze zadních sedadel. „Poj si s námi
zahrát, chybí nám čtvrtý hráč.“
Vasilisa se ohlédla.  Hlas patřil zrzavému chlapci v černém
tričku s lebkou a zkříženými hnáty.
„Za chvilku!“ odbyl jej Lešek. „To je Sergej, jeden z nejstarších
kluků v našem oddílu,“ objasnil Vasilise. „Asi jede jako vedoucí,
protože mu brzy bude sedmnáct.“
„Povídá si s dámou,“ ušklíbl se snědý chlapec, který se trochu
podobal Nikovi. „Nemá na nás čas…“
„Ale nemysli si, až přijedeme do tábora, na nějaké schůzky
můžeš zapomenout,“ pokračoval Sergej s rošáckým výrazem ve
tváři. „Trénink a zase jenom trénink, máme nabitý program.“

9

1

8

5

9

1

4

7 3
2

3
1

8
12
1

7

„Já budu mít taky tréninky!“ rozohnila se Vasilisa.
„Nevšímej si jich,“ řekl Lešek a zrudl. „Jenom nás škádlí…“
„Já si jich nevšímám.“
„Nějak se červenáte!“
Chlapci se zasmáli.
Ale Vasilisa i Lešek jim přestali věnovat pozornost a partička
našla čtvrtého hráče, jakéhosi hubeného světlovlasého kluka,
takže už je nechali na pokoji a věnovali se hře.
„Můžeš mi to nějak vysvětlit?“ začal se znovu vyptávat Lešek. 
„Například co je zač ten Mark?“
Vasilisa nespěchala s odpovědí. Nevěděla, kde má začít, a na
víc se jí vůbec nechtělo všechny ty minulé události znovu pro
žívat. Ani ve vzpomínkách. No, leda těch několik příjemných
chvilek. A kromě toho ji mrzelo, že její noví přátelé zmizeli. Co
když je už nikdy neuvidí?!
„Mimochodem, dost jsem si kvůli tobě vytrpěl,“ pronesl Lešek
dotčeně. „Přepadli mě, svázali a pak… Promiň, ale až potkám
tvého bratra, rovnou mu jednu vpálím! Bít svázaného povale
ného člověka, bídák jeden!“ Při této vzpomínce Lešek tak silně
zatnul pěsti, až mu zbělely klouby.
„Zajímalo by mě, kam se všichni poděli…“ uvažovala nahlas
Vasilisa, jako by neslyšela chlapcovo hořekování.
„Možná jsou v jiných autobusech?“ Lešek si povzdechl, trochu
ho urazilo, že mu dívka nevěnuje pozornost. „Za námi jich jede
ještě pět…“
„Aha…“
„V tomhle jsou skoro všichni z našeho oddílu. Tvoje gymnast
ky jedou asi někde vzadu.“
„A proč já jedu s tebou, a ne s nimi? Že by popletli časová
vlákna?“
Lešek se podrbal na nose a zatvářil se kysele.  Vasilise bylo
trapně.
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„Tak dobře,“ řekla nakonec. „Povím ti to všechno popořádku. 
Ale nepřerušuj mě.“
Dívka chvíli přemýšlela a pak začala vyprávět o velké slavnos
ti v otcově domě, na které se seznámila s Elenou Mortinovou
a jejím oblíbencem Markem. Leška nejvíce zaujal zázrak s poko
jem, který se na slavnost zničehonic zvětšil. Ale jakmile uslyšel,
že Mark Vasilise vyhrožoval, a dokonce jí div nezlomil prsty,
znovu se zamračil.
„Jestli se mi dostane pod ruku,“ procedil skrze zuby Lešek,
„tak mu ukážu! A tvému bratrovi taky!“
„To radši ne!“ polekala se Vasilisa. „Vždy jsi viděl, jaký je to
ničema. Raději si s nimi nic nezačínej. Za Markem stojí mocní
a velmi nebezpeční časodějové. Doufám, že ho to z Časokruhu
zaválo na druhý konec světa, třeba na Arktidu.“
„To by bylo nejlepší,“ souhlasil zamračený Lešek. „I když bí
lých medvědů a tučňáků by mi bylo líto… A navíc se ho ani
trochu nebojím.“
Tradiční rodinná zkouška stupně časodějnického daru na Leš
ka překvapivě neudělala zvláštní dojem, zato Vasilisin útěk z do
mova vyvolal přímo bouřlivou reakci.
„Seš skvělá!“ vykřikl nadšeně. „Říkal jsem ti hned, a z toho
hloupého baráku utečeš. Promiň, ale ta tvoje famílie… Mimo
chodem, pořád jsi mi neřekla nic o otci… Jaké bylo vaše první
setkání?“
Lešek se díval tak žádostivě, že Vasilisa nedokázala jeho nalé
hání odolat. Vyprávěla pomalu a znovu při tom prožívala nešast
né shledání s otcem, pohlavek, který jí uštědřil, Severův zlomy
slný pohled a uvěznění ve studené kůlně. 
„Mizera jeden!“ ulevil si kamarád, když domluvila. „Léta si na
tebe nevzpomněl, a najednou tě bude bít! To přece není normální!“
Vasilise nebylo při vzpomínce na nepříjemnou událost dobře,
a tak raději změnila téma a začala vyprávět o tom, jak se sezná
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mila s Nikem a Fešem. Schválně vynechala příhodu s trojzubci,
zato dlouze popisovala, jak se proplétali chodbami Vzdušného
zámku, a barvitě líčila budovu Radnice a Lazoru. Dokonce se
odhodlala vyprávět o Fešových černých křídlech.
Lešek to přijal s klidem, viděl přece křídla Vasilisy.
„Takže tam mají všichni křídla?“ ujistil se.
„Ne, jenom nejvyšší hodináři.  Vlastně hodináři nejvyššího
kruhu, nebo tak nějak.“
„Takže ty jsi něco jako vyvolená?“ Lešek podezíravě přimhou
řil oči.
„Sám jsi vyvolený!“ rozčílila se Vasilisa.  „Jestli si mě budeš
dobírat, už ti nic neřeknu.“
„A jak to mám vědět?“ pokrčil rameny Lešek.  „Kdybych to
neviděl na vlastní oči, nikdy bych ti to nevěřil. Hele, ukážeš mi
pak, jak umíš lítat?“
„Pokud si vzpomenu, jak se to dělá…“ broukla si spíš pro sebe
dívka.
Vasilisa si nechtěla přiznat, že je docela hrdá na to, že je z ní
hodinářka a má opravdová křídla. A i když zatím skoro nic ne
umí, má nejvyšší stupeň časodějnického daru.  Samotnou ji to
uvedlo do rozpaků, a tak raději tyto ješitné myšlenky zahnala. 
Navíc Eflařané ji nepřijali zrovna s otevřenou náručí a Feš se jí
od začátku jenom vysmíval.  Aby se stala dobrou hodinářkou,
bude se muset ještě hodně učit.
Vasilisa rázně zavrtěla hlavou a začala vyprávět o zákeřné lsti
Severina staršího vůči Nikovu otci, Konstantinu Lazarevu. Líči
la schůzi Radosvěta, vynesení rozsudku a hrozný trest. Když si
vzpomněla, jak Lazarev po časodějnickém zásahu strašně zestárl,
celá se zachvěla. I Leškovi bylo z jejího vyprávění úzko.
„Ten prevít,“ procedil skrze zuby. „Tvůj otec je pěknej bídák.“
Vasilisa mlčela. Na srdci ji tížil kámen. Vzpomněla si na svůj
souboj s Elenou Mortinovou a na to, jak do něj otec zasáhl. 
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„NE,“ řekl tehdy Severin starší. Nedovolil Eleně, aby jí ublí
žila…
Aby zahnala černé myšlenky, začala raději popisovat překrás
ný zámek Černovod, který se tyčí nad mořem, Trůnní sál s nád
hernou mozaikou, fontánu s rusalkami a zelený pokoj. Zároveň
se nevyhnula líčení útěku z otcova zámku a toho, jak Maryška…
„Co to znamená, že ho začasovala?“ nechápal Lešek, „jako že
ho zabila?!“
„Nejdřív jsem si to taky myslela.“ Vasilisa si při vzpomínce na
tu hroznou událost povzdechla. „Ale ukázalo se, že začasované
ho člověka je možné zachránit. Nika vyhodili z jeho časového
koridoru a zase ho do něj vrátili.“ Vasilisa se zarazila. Co to je
nom Elena říkala… už ví! Ty, kterým v žilách proudí duchovní
krev, nejde zachránit. Takzvané poloduchy. 
„Hlavní je, že je v pořádku,“ dodala rychle.  „Zachránil ho
jeho otec. A Nik se pak stal hodinářem, jak si už dávno přál.“
„Takže hodinářem se může stát, kdokoliv chce?“
„To ani náhodou,“ zavrtěla hlavou Vasilisa.  „Naopak, není
to vůbec snadné. Ale při zasvěcení mi víly nabídly, že mi splní
jakékoliv přání, a já je poprosila o to, aby měl Nik časodějnický
dar.“
„Jo ták,“ protáhl Lešek významně.  A hned dodal nejistě:
„A za mě bys taky mohla ztratit slovo?“
„Copak ty se chceš stát hodinářem?“ podivila se Vasilisa.
„Jasně,“ přitakal Lešek a upadl do ještě větších rozpaků. „Vždy
je to tak zajímavé, umět lítat a čarovat.“
„Časovat,“ opravila ho roztržitě dívka.
Vasilisu kamarádova reakce překvapila.  Sotva se dozvěděl
o časodějnictví, už by se chtěl stát hodinářem? A ona se přitom
rozhodovala tak dlouho… Navíc Lešek nemá tušení, jak vážná
je to věc. Časodějnictví odhaluje tajné zákony, dává moc a mi
mořádnou zodpovědnost. Proto určitě kazí charakter. Vasilisa si
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vzpomněla na Feše a usmála se. Už při jejich prvním setkání ji
Nik varoval, že všichni hodináři jsou trochu střelení.
„No dobře, dělal jsem si legraci,“ pronesl rozpačitě Lešek, pro
tože si její mlčení vyložil po svém. „A co bylo dál?“
Dívka už se nezabývala detaily a stručně mu povyprávěla o víle
Dianě, která jí pomohla na útěku z Černovodu, o noci strávené
v lese a soutěži v hudbě a tanci na Čarování v Čarodolu, v Údolí
víl.  Povídala a povídala, s čím dál tím větším nadšením líčila
zasvěcení mezi časoděje, vyprávěla o tajemných květinách sta
ročasech, o Víle světlých činů Celestýně a Víle temných myšle
nek Mendejře. O jejím prvním letu a Fešově neustálé nedůvěře,
a nakonec o tom, jak ji unesli a Mark z ní pomocí výhrůžek
vymámil Rubínový klíč, který jí darovaly víly. 
„A dál už to znáš. Zjistila jsem, že mám Černý klíč, nejtajem
nější ze všech sedmi klíčů,“ uzavřela svou řeč Vasilisa.
Lešek chvíli mlčel a mračil se.
V autobuse zatím vládlo bujaré veselí. Řidič právě oznámil, že
se blíží k táboru. Mnozí přilepili nosy na okénka, ale po obou
stranách silnice se stále jen míhaly vysoké borovice, které se
slévaly v jednolitou stěnu.
Vasilisa přerušila dlouhé mlčení jako první:
„Tak co si o tom všem myslíš?“
„Je to dost zapeklitý příběh,“ odpověděl Lešek a hned se ze
ptal: „Poslyš, a ty tomu Fešovi Dragocijovi věříš? Nezdá se ti, že
ti chce ublížit?“
„Proč?“ Vasilisu otázka upřímně překvapila. „Je to vlastně cel
kem hodný kluk, jen trochu…“
„Zlý, hrubý, podrážděný a nafoukaný,“ dokončil za ni Lešek.
Vasilisa na to nic neřekla. Byla zaskočená tak věrným portré
tem majitele Stříbrného klíče. 
„Je to Nikův nejlepší přítel a já mu naprosto důvěřuju,“ pro
nesla neoblomně.
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Lešek si schválně hlasitě odkašlal: „Jak myslíš.“
Před nimi se konečně objevila velká kovaná brána s dřevěnou
cedulí a nápisem Výšinka.
Vasilisa vystoupila z autobusu skoro poslední. Rozhlédla se na
všechny strany, ale žádné známé tváře neviděla. Dokonce i Le
šek najednou někam zmizel!
Co bude dělat? Nic s sebou nemá, ani kartáček na zuby. 
Vasilise přejel mráz po zádech v předtuše nepříjemného vy
světlování vedení tábora, když vtom dostala nápad. Musí najít
Olgu! Oblíbená trenérka jí určitě pomůže.
„Vasilisko, podívej!“ Vedle ní se objevil Lešek.
S úsměvem od ucha k uchu jí podával úplně nový menší tma
vomodrý batoh s bílým vázáním a kovovými přezkami na kapsách.
„To není moje…“ Vasilisa si s lítostí prohlížela pěkný značkový
batoh.
„Řidič to právě vyložil ze zavazadlového prostoru a volal Kdo
je Ohnivá? Řekl jsem mu, že ti to předám. Podívej, jaký mám já. 
Je úplně nový, přímo z obchodu… Hele, je na něm ještě cenov
ka. A všechny věci v něm jsou moje. No není to zázrak?!“
Vasilisa si dřepla, pomalu rozvázala šňůrky a otevřela batoh. 
Uvnitř byly dvoje pečlivě složené džíny, několik barevných tri
ček, prádlo, v sáčku byl kartáček na zuby a pasta, bůhvíproč dět
ská s obrázkem dráčka, ještě zabalené mýdlo a tenisky. Úplně na
dně byl nadvakrát složený její starý batůžek, který si Vasilisa ob
vykle brávala na tréninky. A vedle něj byl důvěrně známý zápis
ník s otřepaným přebalem.
Vasilisa vytřeštila oči.  Jak se tam dostal její starý deník?!
Vždy zůstal v bytě její nevlastní babičky Marty. Při vzpomínce
na babičku pocítila výčitky svědomí. Její pečovatelka byla sice
výstřední, už jen kvůli tomu, jak se obklopovala spoustou koček,
ale přece jen Vasilisu vychovala a vždycky se k ní chovala hezky. 
Vasilisa si slíbila, že jakmile bude moct, půjde Martu navštívit. 
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Ale te měla svých problémů dost. Musí zjistit, jak se s Leškem
ocitli na táboře, kdo jim dal tyhle věci a…
„Kde se tady vzal můj deník?“ pronesla zamyšleně, když listo
vala jeho stránkami.
„Ty máš deník?“ divil se Lešek.
„Měla jsem, v dětství,“ odpověděla dívka, celá rudá. „Zapiso
vala jsem si tam svoje problémy, různá trápení a tak, prostě
deník.“
„To je hloupé,“ podotkl pochybovačně kamarád. „Co kdyby si
to někdo přečetl?“
„To by si mohl zkusit!“ Vasilisa schovala deník zpátky do ba
tohu. „Lidi si přece píšou deník proto, aby si uspořádali myšlen
ky, vypsali se ze svých smutků a ulevilo se jim.“
„Svoje myšlenky by si měl každý nechat sám pro sebe,“ po
učil ji chlapec a ukázal si prstem na spánek. „Tam si je nikdo
nepřečte.“
„O tom silně pochybuju,“ zamumlala dívka, ale Lešek už ji
neslyšel.
Zvolání, které se neslo nad lesem, přehlušilo hlučící dav dětí:
„Pozor, pozor! Všichni, komu je třináct až šestnáct let, se hlas
te u mě. A to rychle, nebo budete bez oběda!“
Hlas patřil tomu Sergejovi v černém tričku s lebkou, který
v autobuse zval Leška, aby se přidal ke karetní hře. Vedle něj
stála vysoká hubená dívka s napjatým soustředěným pohledem. 
Na pihovatém orlím nose jí jako zázrakem držely ohromné kula
té brýle s masivními obroučkami. V rukou měla tlustý sešit, jenž
vypadal jako třídní kniha, a zapisovala do něj jména dětí, které
právě přijely.  Vedoucí tuto funkci očividně nebrala na lehkou
váhu. Do čela se jí vryla hluboká vráska a rty měla od vynalože
ného úsilí pevně semknuté. 
„Co jsem říkal?“ špitl Lešek Vasilise do ucha. „Náš Sergej je
vedoucí! Musíme si pospíšit, nebo na nás nezbyde místo a přiřadí
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nás k mrňatům. Nejmladší děti mají přísný režim a hlavně hodně
zákazů.“
„Jakých zákazů?“ nechápala Vasilisa.
Na rozdíl od Leška, který jezdil na tábor skoro každý rok, byla
na podobném místě poprvé, proto pro ni všechna psaná i nepsa
ná pravidla zkušených táborníků byla novinkou. 
„Žádný noční pochod a spaní pod širým nebem, zákaz koupá
ní v řece,“ začal vyjmenovávat Lešek a prodíral se davem vrstev
níků, aby se dostal co nejblíž k Sergejovi. „K snídani krupicová
kaše s medem, bléé.“ Při té představě se otřásl. „A taky – velké
táborové hry se účastní jen ti starší, z prvního a druhého oddílu. 
Do třetího oddílu berou děti od sedmi let.“
„Jaké hry?“ Vasilisa kamarádovi sotva stačila. 
„Á, Rozněve, poj sem!“ Zrzavý vedoucí si nakonec všiml je
jich snahy prodrat se davem. „A přive i tu svoji kámošku. Ro
zestupte se! Zrzky přijímáme přednostně,“ mrknul na Vasilisu. 
„Kolik ti je? Zapiš se u Rity.“
„Za tři týdny jí bude třináct,“ řekl rychle Lešek.
Vedoucí Rita se na Vasilisu sotva podívala a vyštěkla:
„Píšu tě do třetího oddílu.“
Vasilisa se zasmušila, vždy jí právě Lešek živě vylíčil příšerné
vyhlídky těch, které zapíšou do oddílu mrňat.
„Mohla bych prosím být ve druhém oddíle?“ odhodlala se po
žádat.
„Ne!“
„Strašně moc bychom chtěli být v jednom oddíle! Jsme ka
marádi od dětství,“ škemral Lešek, ale Rita neoblomně zavrtě
la hlavou.
„To nejde.“
Vasilisa byla zoufalá, už viděla talíře s krupicovou kaší a tlupu
křičících prvňáků nad nimi.
Ale Sergej situaci zachránil.
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„Margarito!“ oslovil vedoucí dobrácky a objal ji kolem ramen. 
„Pročpak jsi tak přísná? Od dětství jsou kamarádi, pořád spolu,
nerozlučná dvojice, dovol jim, a jsou společně v jednom oddílu. 
A jestli ti nejsou sympatičtí, tak je zapiš rovnou do prvního,
k těm nejstarším, ještě rádi pak utečou do třetího. Ale opravdu,
co by dělali mezi mrňaty…“
„No dobrá, tak tedy druhý… a je to aspoň trochu podle pra
videl,“ řekla Rita a zrudla.
Sergejův příjemný hlas měl na dívku přímo magický vliv. 
Vasilisa s Leškem dostali orazítkované potvrzení o registraci
a vydali se za ostatními širokou alejí vedoucí kolem řady chatek se
sedlovou střechou. V hlavní budově vystáli krátkou frontu a vý
měnou za formuláře dostali od správcové klíče od svých chatek
s čísly 13 a 21. 
„Paráda!“ pronesl spokojeně Lešek.  „Budeme bydlet kousek
od sebe, naše chatky jsou hned naproti.“
„A kolik spí v jedné chatce lidí?“ Vasilisa si zvědavě prohlíže
la nejbližší sedlovou střechu.
„Čtyři nebo pět,“ odpověděl kamarád a kvapně dodal: „Tak já
jdu, za chvilku se u tebe stavím.  Nebo se stav ty, jestli budeš
rychlejší… A pak půjdeme na oběd. Nevím jak ty, ale já bych
snad snědl koně i s kopyty.“
Dveře do chatky číslo třináct byly pootevřené. Zevnitř se ozý
valy veselé dívčí hlasy. Vasilisa vyběhla po nízkém vrzajícím scho
dišti na verandu a energicky vstoupila dovnitř na hrubý koberec.
Jaké bylo její překvapení, když spatřila své spolubydlící! Na
postelích hned u dveří naproti sobě seděly Dáša a Máša z jejího
gymnastického družstva. Obě dvě vytřeštily své bleděmodré oči
a užasle na ni zíraly. Vasilisu nepřestávalo udivovat, jak si jsou
podobné. Dáša s Mášou nebyly sestry, ale vypadaly, jako by to
byla dvojčata. Dokonce se i stejně tvářily.
„Ahoj,“ pozdravila je směle.
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„Nazdárek…“
Vasilisa nevěděla, jak se má v jejich přítomnosti chovat, pro
tože Dáša a Máša patřily k Inčiným kamarádkám. 
Ale děvčata si vyměnila letmý pohled a sama zahájila rozho
vor.  Sdělila jí, že trenérka Olga nemohla přijet kvůli nějakým
zdravotním problémům. Už se snad cítí dobře, ale lékaři jí odjezd
na tábor nedoporučili, aby se prý nenervovala s dětmi.
Vasilise se z té nemilé představy sevřelo srdce. Přísná, ale hod
ná trenérka byla jediný dospělý člověk, který ji spojoval s minu
lostí, s Ostalou. A najednou…
„Často se na tebe ptala,“ sdělila jí důvěrně Dáša a Máša hned
dodala:
„Olga se obávala, jestli pojedeš na tábor, když jsi nechodila na
tréninky. A vůbec, kde jsi vlastně byla celou tu dobu?“
„Jela jsem k moři,“ plácla Vasilisa první, co ji napadlo. Navíc
to částečně byla pravda.
„Aha…“ Podle všeho tato odpově dívky neuspokojila, ale už
se dál nevyptávaly. 
Vasilisa si s nimi ještě chvíli povídala o trénincích a Olžině
záhadné nemoci (vždy neměla nikdy ani chřipku!). Pak si zabra
la volnou postel hned u okna, rychle vybalila věci ze svého ta
jemného batohu do nízké skříňky a převlékla se do trička a spor
tovních šortek. Oblečení bylo vybráno skvěle a tenisky jí padly
jako ulité. Vasilisa si v nich dokonce několikrát poskočila. Super!
Z okénka jejich chatky bylo vidět přímo na vysoký lakový
plot, který zakrýval výhled na hustý les. Vasilisa pouhým okem
odhadla, že by ho určitě dokázala přelézt. V noci by se sice do
lesa bála, ale brzy ráno by mohla zkusit dostat se z tábora a pro
všechny případy se porozhlédnout, kudy by bylo možné utéct.
Zatímco takto uvažovala, rozčesala si vlasy a sepnula je do
silného culíku, jako to dělávala na tréninku, a spokojeně se pro
hlédla v malém čtvercovém zrcadle, které viselo nad skříňkou.
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„A kdo spí tady?“ pokynula hlavou k sousední posteli, na níž
ležela jasně červená sportovní kabela a velká papírová nákupní
taška s logem značkového obchodu s oblečením.
Dáša s Mášou si vyměnily zvláštní pohled, ale odpovědět ne
stihly. Ozvalo se známé zapískání. Lešek ji volal. 
Vasilisa se rozhodla, že se nebude zdržovat dalšími řečmi,
a vyrazila ven. Ale ve dveřích se střetla s Inkou, která za sebou
táhla kufr na kolečkách.  Habánka tak pronikavě hvízdla, až
z toho všechny skoro ohluchly. Vasilisa si automaticky zacpala
uši. Hvízdnutí se brzy změnilo na protáhlé: „To snad néé!“
„Jenom ne ty!“ pronesly obě zároveň, ale Inka zlostně a Vasi
lisa odevzdaně.
Máša a Dáša zvědavě vykukovaly za dveřmi a čekaly, jak se
situace vyvine.
„Takže zrzka nakonec přijela?“ Bleděmodré Inčiny oči se zúži
ly a vypadaly jako dvě ledové štěrbinky.
„Jak vidíš,“ pokrčila Vasilisa rameny, když se vzpamatovala. 
„S dovolením!“
Inka jí kupodivu okamžitě ustoupila.
„Půjdu za vedoucí,“ křikla za Vasilisou, „a poprosím ji, aby tě
někam přestěhovala, klidně do tělocvičny.“
„To by bylo fajn,“ odpověděla dívka, aniž by se otočila. „Aspoň
mi to na tréninku půjde ještě líp.“
Inka zařvala jako divoké zvíře a Vasilise se po tváři rozlil širo
ký úsměv.
„Co že jsi tak veselá?“ zeptal se podezřívavě Lešek, jen co ji
uviděl.
„V chatce se mnou bydlí Inka.“
„No to je teda důvod k radosti…“ podivil se.
Vasilisa bezstarostně mávla rukou.
„Je to v pohodě.  Kolohnátka si chce někde stěžovat, aby ji
přestěhovali do jiné chatky.“
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„Nejlepší by bylo, kdyby ji přestěhovali na úplně jiný tábor.“
„Jo, to by nebylo špatný.“
„U mě se taky vyskytl menší problém,“ Lešek si zhluboka po
vzdychl. „Problém jménem Věrka. Na tábor přijela i moje sestře
nice,“ objasnil, když viděl Vasilisin překvapený výraz. „Je ve tře
tím oddíle, ale…“
„Ty máš sestřenici? Odkdy?“
„Vzdálenou… nedávno jí bylo deset. Před chvilkou jsem volal
s mámou, prosila mě, abych na ni dohlížel… Chápeš to?“ Chla
pec ztišil hlas: „Našim vůbec nebylo divný, že jim volám. Jenom
se mě zeptali, jestli jsem dorazil v pořádku. Jako bych vůbec ne
zmizel. Nevíš, co je dneska za den?“
Lešek nečekal na odpově a chytil za límec nějakého chlapce,
který šel zrovna kolem.
„Nevíš, kolikátého dneska je?“
„Dvacátého,“ vykoktal nešastník, a jakmile byl propuštěn,
rozběhl se alejí pryč.
„To není možné,“ vyhrkla Vasilisa ohromeně. „To by zname
nalo, že jsme celý týden byli kdovíkde. A navíc, kam se poděli
ostatní?“
„Radši na ně moc nemysli, nebo se objeví, až to budeš nejmíň
čekat. A ještě toho budeme litovat. Každopádně tě budu mít ra
ději neustále na očích. Jenomže musím hlídat i sestřenici. Celý
prázdniny jsou v čudu.“
„To je v pohodě, na malou dohlídneme,“ usmála se Vasilisa. 
„Máš pravdu, vlastně o nic nejde.“
„Na malou?! To ji ještě neznáš,“ pokračoval schlíplým hlasem
Lešek. „Takovou rošandu, jako je ona, svět neviděl.“
„Nepřeháněj, to zvládneme!“ Vasilise se vrátila dobrá nálada. 
„Co budeme dělat?“
„Půjdeme na oběd!“ Lešek se vesele usmál. „Vidíš tu žlutou bu
dovu nalevo od sportoviště? Kdo tam bude dřív?“ mrknul šibalsky.
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Oba vyrazili současně, ale do otevřených dveří jídelny vběhla
Vasilisa jako první. Leškovi to však náladu nezkazilo. Demonstra
tivně kamarádku předběhl a sedl si ke stolu u okna, kde už byly
připravené talíře se zelnou polévkou a ošatky s voňavým pečivem.
„Paráda!“ Lešek si spokojeně zamnul ruce.  „Druhé nám za
chvíli přinesou. Vždycky ho rozvážejí na servírovacích stolcích.“
Vasilisa rychle zdolala svoji porci a při čekání na hlavní jídlo
si prohlížela všechny mladé sportovce, kteří neustále proudili
do jídelny. Najednou si všimla Míši ze sportovní školy a zamá
vala mu. 
„Proč jsi nechodila na tréninky?“ křikl na ni. 
Vasilisa měla připravenou odpově.
„Byla jsem u moře!“
Lešek se zakuckal, div nevyprsknul polévku na stůl.
„To byl teda výlet,“ usmál se.
„Opravdu je tam moře. Dokonce jsem se v něm koupala!“ Va
silisa si zamyšleně zastrčila pramínek vlasů za ucho.
Její útěk s Fešem z Černovodu se samozřejmě jen těžko dal
považovat za koupání.
Neudržela se a vstala ze židle. Naklonila se přes stůl a tak, aby
to nikdo neslyšel, Leškovi pošeptala do ucha:
„Co myslíš, kde jsou ostatní klíčníci? Myslíš, že je to mohlo
zanést na různá místa na planetě? Nebo možná měli potíže s při
stáním…“
„Mám takový pocit, že by to tak bylo nejlepší,“ odpověděl
Lešek, také šeptem. „Ale něco mi říká, že to nebude tak jedno
duché. Třeba ten Mark. Takoví jako on se nikdy jen tak ne
ztratí.“
Lešek pomstychtivě přimhouřil oči. Vasilisa chtěla v rozhovo
ru pokračovat, ale vtom u nich zastavil servírovací stolek s jíd
lem, a oba zmlkli.
Dvě usměvavé dívky v kuchařských čepicích jim hbitě a ob
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ratně naservírovaly vepřový plátek s bramborovou kaší a salát
z červené řepy. Před každého ještě postavily sklenici s pomeran
čovým džusem a pokračovaly v jízdě k dalšímu stolu. 
„Fuj, nesnáším řepu,“ ohrnul nad salátem nos Lešek.  „A ta
kaše je nějaká řídká… Dám si jen maso.“
„Měl by ses posilnit,“ namítla Vasilisa. „Sněz všechno. Kdo ví,
co se nám dnes ještě může přihodit.“
„Po tom pobytu u moře jsi dost pesimistická. Chceš moji kaši?
Nějak mě přešel hlad.“
„Nechci,“ odmítla dívka. „Abych řekla pravdu, nemám na jíd
lo ani pomyšlení. Mám strach, co se jim mohlo stát. Kde je te
Nik s Dianou a Feš? A kam se poděli ostatní? Drželi jsme se za
ruce a pak… Pak jsem se probudila.“
„Já to měl úplně stejně,“ přitakal Lešek.
Vasilisa spolkla rozžvýkané sousto a vyslovila to, co ji tolik
trápilo:
„Třeba se jim stalo něco hrozného? Co když zemřeli? Ne, to
jistě ne!“ zavrtěla rozhodně hlavou. „Určitě jsou v pořádku! Ale
mohlo se jim něco přihodit, a te potřebují naši pomoc.“
„To si nemyslím,“ nesouhlasil Lešek.  „Jak jsem říkal, takoví
jako oni se jen tak neztratí. Kdybys neměla ty náramkové hodin
ky, myslel bych si, že se mi to celé jenom zdálo.“
Vasilisu takové řeči rozčílily. 
„To se ti teda nezdálo!“ vyhrkla, a dokonce bouchla pěstí do
stolu, až nádobí nadskočilo. „Všechno to bylo doopravdy,“ doda
la už trochu tišeji. „Stalo se toho až příliš. A dokonce je to na
opak. Právě to, že jsme te na obyčejném letním táboře, mi spíš
připadá jen jako sen.“
Lešek se zaraženě podrbal na zátylku. Bylo vidět, že o všem
hodně pochybuje. Ale najednou vyskočil:
„Poslyš, slíbilas, že mi ukážeš, jak létáš! Tak zjistíme, jestli se
nám to zdálo, nebo ne.“
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Vasilisa obrátila oči v sloup. Jak má Leškovi vysvětlit, že ča
sodějný svět Eflary opravdu existuje? Vždy tam prožila samá
neobvyklá dobrodružství!
„Tak dobře,“ rozhodla se. „Ukážu ti, jak létám, i když to zatím
ještě moc neumím.“
Lešek se rozzářil, hbitě přikývl a tvářil se, že uvěří jakémuko
liv, i tomu nejmenšímu časodějnictví. 
Rychle dopili džus, odnesli špinavé nádobí na odkládací stoly
v rohu jídelny a běželi do hlavní budovy přečíst si rozvrh. 
Všechny tréninky začínaly až po poledním klidu, takže měli
ještě spoustu volného času. Vtom ale Leška poplácal po rameni
nějaký kluk z jejich oddílu a sdělil mu, že za deset minut začíná
schůzka jejich družstva. 
„Můžu přijít o něco později,“ usoudil Lešek. „Stejně ještě není
ani po obědě.“
K demonstraci Vasilisiných schopností si vybrali nenápadné
místo za jednou z chatek, na trávníku schovaném v houští lísko
vých keřů, které sem plotem pronikalo z lesa. 
Vasilisa zavřela oči a roztáhla paže do stran, jako by se chysta
la předvést akrobatické číslo. Zhluboka se nadechla, představila
si, jak jí přejíždí blesk z náramku po ruce až k lopatkám, kde se
vznítí jako ohnivý květ. Musí jen v duchu vyslovit své číselné
jméno…
Vasilek!
Ale nestalo se nic. V Leškově tváři se zračilo neskrývané zkla
mání, ale mlčel. Jenom si přešlápl z nohy na nohu.
Vasilisa to zkoušela znovu a znovu, ale křídla se ne a ne obje
vit. Zoufale se pokoušela alespoň tasit střelu, ale náramek na její
levé ruce se ani nepohnul.
„Takže to nefunguje,“ prohlásil Lešek.
„Možná nás prostě jenom vrátili na Ostalu,“ zhrozila se Vasi
lisa.
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Pomyslela si, že se do toho možná nějakým lstivým časoděj
nictvím zapletl její otec, aby vystrčil svoji dceru z Časokruhu. Co
když už nikdy neuvidí veselého dobrosrdečného Nika, vždycky
klidnou a sebevědomou vílu Dianu, a dokonce ani toho nesnesi
telného bručouna Feše? Jejím srdcem jako by projela jehla, až se
jí z toho chtělo zoufalstvím brečet. Otci se nepochybně podařilo
přemístit ji domů! Zatímco ona bude tady na táboře, ostatní bu
dou hledat Šarlatový kvítek, aby zachránili Eflaru… K čemu by
jim taky byla hodinářka-začátečnice, která ani nezná všechny
zákony času, a dokonce ani neumí tasit časodějnickou střelu!
„Ale Černý klíč mám stále u sebe,“ řekla spíš pro sebe Vasili
sa. „Kdyby nás přemístili domů, proč by mi ho nevzali?“
„To nevím,“ pronesl Lešek potichu. „Tak já jdu za ostatními. 
Nic si z toho nedělej, jo? Za chvíli ti taky začíná trénink. Potom
se sejdeme a probereme to.“
V tělocvičně bylo asi třicet lidí. Mnohé Vasilisa viděla poprvé. 
Ze školy znala akorát Inku a Světlanu, se kterými tančila v jedné
soutěžní sestavě, „dvojčata“ Mášu a Dášu, a Míšu, který jako
vždy seděl stranou. 
Trenér dosud nepřišel, dívky si líně povídaly mezi sebou
a chlapci začali hrát fotbal. Jen Míša seděl na lavičce a tvářil se,
že se protahuje.
„Co je s Olgou?“ zeptala se Vasilisa a sedla si vedle něj na la
vičku. 
„Jé, ahoj! Olga je v nemocnici,“ začal jí ochotně vyprávět
chlapec. Vasilisa se vmžiku zasmušila, ale on ji rychle uklidnil:
„Neboj se, je v pořádku! Doktoři jí naordinovali klid a odpoči
nek. A zakázali jí jet na tábor. Naši Olgu to samozřejmě vzalo. 
A ostatní koneckonců taky…“
Trenér, který měl Olgu zastoupit, nedorazil, zato přišel kluk
z fotbalového týmu a pověřil Inku jakožto nejstarší dívku z celého
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družstva vedením tréninku. Takže Vasilisa skoro celou dobu strá
vila obíháním tělocvičny dokola. Kolohnátka měla totiž dojem,
že se při rozcvičce flákala.  Vasilisa se nebránila, při běhání se
dobře přemýšlí a ona měla plnou hlavu starostí. Nejvíce ji trápilo,
kam se poděli ostatní klíčníci a co se doopravdy stalo trenérce
Olze. Měla by se na to zeptat otce. Ale jak to udělat? Černá krá
lovna ji varovala, že po Ocelovém zoubku všichni prahnou, včet
ně Severina staršího, takže jí ho budou chtít vzít, a proto za ní
otec určitě dříve či později přijde… A Eflařané mohli uvíznout
někde mezi světy a časovými pásmy. Vasilisa jednou četla v něja
ké fantasy, že něco podobného se klidně může stát. Samozřejmě
že to byla fikce, které se nedá stoprocentně věřit, ale i v životě se
přece dějí nejrůznější věci. Ona sama je toho zářným příkladem.
K večeři byl tvarohový nákyp s medem. Lešek nesnášel med
a rovnou svoji porci odmítl, zato snědl všechno pečivo a dal si
k němu čaj. O nevydařeném kamarádčině časodějnictví se ani
slovem nezmínil a Vasilisa mu za to byla vděčná.
Večer se konal u příležitosti prvního táborového dne slavnost
ní ohňostroj. Temné noční nebe najednou rozzářily pestré ohni
vé barvy, kouzelné spirály a fontány zlatých jisker. Děti výskaly
nadšením a Vasilisa s Leškem nejhlasitěji ze všech. 
Po ohňostroji se opékal šašlik, kuřecí špízy s brambory a rajča
ty. Sergej s ostatními vedoucími bůhvíodkud přivedli rovnou na
stadion skupinu bubeníků a přímo pod širým nebem začaly divo
ké africké tance. Brzy se k nim přidal skoro celý tábor. Než šla
Vasilisa spát, úplně na Eflaru a klíčníky zapomněla. Jakmile si
lehla do postele, usnula se šastným úsměvem na tváři.
Neviděla, jak přišla naštvaná a uražená Inka, protože vedoucí
odmítla kohokoli kamkoliv stěhovat, a místo toho Ince poradila,
aby byla k ostatním milejší a tolerantnější.  Chatka brzy úplně
ztichla a jedna z „dvojčat“ dokonce začala slabě pochrupávat.
Uprostřed noci se Vasilisa probudila.
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Nejdříve si nemohla uvědomit, kde je. V místnosti bylo šero
a na stropě, přímo nad její postelí, poletovaly nezbedné modré
jiskry.
Najednou si uvědomila, že to ona je původcem té zvláštní
záře. Vyskočila z postele, a opravdu. Její dlaně slabě zářily. Se
pnula je a rychle je odtrhla od sebe. Mezi nimi se objevil známý
pruh miniaturních číslic. To je přece časový flér!
Vasilise poskočilo srdce radostí. Takže se jí to nezdálo – do
opravdy je hodinářka! A umí létat…
Byl horký červenec, takže okno bylo otevřené dokořán. Vasi
lisa si svižně natáhla tričko a kraasy, vyhoupla se na okenní
parapet a tiše seskočila do měkké trávy. Přikrčila se, aby si jí ni
kdo nevšiml, a běžela mezi domky na stadion. V tom spěchu si
zapomněla obout tenisky, a tak ji na asfaltové cestě do bosých
chodidel píchaly ostré kamínky.  Nevadí, jestli se jí to podaří,
boty nebude potřebovat.
Celý tábor spal. Všechna okna byla tmavá. Zdálo se, že spaly
i lampy, které osvětlovaly alej. V silné záři měsíce v úplňku bylo
jejich světlo velmi chabé. 
Vasilisa rozpřáhla ruce a šeptem vyslovila své číselné jméno:
„Vasilek!“
V ten okamžik se za jejími zády ozval tichý šelest křídel; dívka
jimi zatřepotala, udělala několik kroků, zamáchala jimi ještě sil
něji a vzlétla.
Letěla tak snadno a volně, jako by se už od dětství denně
vznášela ve vzduchu. Let jí přinášel pocit radosti a lehkosti, cíti
la se naprosto skvěle. 
Vasilisa letěla nad chatkami, obletěla dokola stadion, pozorně
si prohlédla celý tábor, jestli ji někdo nesleduje, a potom se roz
hodla přeletět plot a vznést se vzhůru. 
Nad korunami stromů Vasilisu vylekala třepetající se křídla
nočních ptáků.  Chvíli kroužila nad lesem a pak se rozhodla
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přistát na vrcholku borovice. Větve byly tenké, ale pevné. Va
silisa se bez větších potíží chytila kmene vonícího smůlou
a jehličím, a zatímco bosýma nohama balancovala na tenkých
větvích, zaposlouchala se.  Odněkud se opět ozvalo houkání
vyplašené sovy, doléhalo sem tajemné ukání a skřípání.
Měsíc zahalil mrak a nebe bylo najednou úplně temné. 
Vasilisa zamáchala křídly a odrazila se od větve, sklouzla, ale
neupadla, obratně vyrovnala let. Na chvíli se zastavila nad ko
runami stromů a zahleděla se do dálky. Až na horizontu zářila
světla nočního města. Zajímalo by ji, jak dlouho by k němu asi
musela letět. Určitě hodně dlouho… Ale spát se jí vůbec nechtě
lo. Hlavou jí probleskla bláznivá myšlenka. Co kdyby se proletěla
mezi věžáky? Určitě si jí nikdo nevšimne. Navíc se může kdyko
liv stát neviditelnou, stačí jen vyslovit své číselné jméno a skrýt
se pod křídly. Když si dobře rozvrhne čas, do rána by se mohla
stihnout vrátit. Vasilisa si nechtěla přiznat, že se chce prostě ješ
tě proletět, aby se definitivně utvrdila v tom, že se jí časodějnic
tví nezdálo, že si ho nevymyslela.
Jak byla ponořená do těchto úvah, ani si nevšimla, že už je za
lesem, jenž obklopoval tábor.  Před ní se rozprostírala široká
prudká řeka. Vasilisa byla trochu unavená, a tak se rozhodla, že
si udělá krátkou přestávku. Řeka vypadal mělce, ale proud vody,
který se urputně dral přes kameny, v ní nevyvolával důvěru. Ta
kovou řeku by určitě nedokázala přebrodit.
A vtom se stalo něco nečekaného.
Zavál a zafučel ostrý suchý vítr; praštil ji do tváře, nadzdvihl
jí vlasy, zatočil se ve víru a zmizel. Vyplašená Vasilisa si sedla na
břeh, aby si nabrala trochu vody a omyla zpocené čelo. Ale vzá
pětí překvapením vyjekla. Řeka se změnila v tenkou zdobenou
krajku z pramínků vody, jako by se jí dotkla berla-mrazilka. 
Bylo naprosté ticho. Vasilisa vyskočila, ale její pohyb byl po
malý, jako by se proměnila v devadesátiletou stařenu, která se
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jen stěží dokáže narovnat. Že by se zastavil čas? Když si uvědo
mila, co by to mohlo znamenat, ohlédla se, k čemuž musela vy
naložit obrovské úsilí. Srdce se jí v hrudi sevřelo strachy. Podél
břehu se k ní blížil člověk. Jeho tmavá silueta se rozplývala v šedé
mlze, jako by se nezjevila z jiného světa celá.
Vasilisa cítila, jak ji ovládá strach a proudí k jejímu hrdlu, ale
snažila se mu nepoddávat. Ani nevěděla jak, a už v ruce pevně
svírala časodějnickou střelu. 
„Kdo jste?“ zeptala se tiše dívka, ale v absolutním tichu se její
hlas nepřirozeně rozléhal.
Člověk neodpověděl. Přibližoval se pomalou plynulou chůzí,
až se zastavil těsně před ní. Dlouhé černé vlasy rámovaly jeho
obličej, který byl jen šedou skvrnou bez sebemenších rysů.
„Kdo jste?“ zašeptala znovu Vasilisa.
Dívka ucouvla, až vstoupila do řeky, jež se zastavila v čase,
a voda jí pevně obemkla kotníky. Ten pocit byl velmi nepříjem
ný, ale jít zpátky na břeh už nemohla. V cestě jí stál ten zvláštní
člověk v tmavém plášti.
Neznámý najednou promluvil:
„Dej mi… Ocelový… zoubek.“
Vykročil směrem k ní, ale dívka ze všech sil ucukla vzad. 
I kdyby chtěla, nemohla by tomu člověku Černoklíč dát. Tajem
ná časodějná věc zůstala v chatce číslo třináct.
Vasilisa ještě o kousek ucouvla – i když v těžké vodě mohla sot
va pohnout nohama – aby se alespoň trochu vzdálila od strašlivé
ho člověka, který se jí chystal ublížit.  Zpozorovala, jak se mu
v měsíčním světle zablýskla v ruce časodějnická střela. Užuž se ji
chystal zvednout nad hlavu, ale Vasilisa byla rychlejší. Vší silou se
rozmáchla, jako by držela hůlku s gymnastickou stuhou, a neče
kaně prudce před sebe vyslala ohnivou spirálu. Vasilisu to samot
nou tak zaskočilo, že div neupustila svou zbraň z ruky. Její protiv
ník sice útok bez problémů odrazil, ale už se ji nechystal napadnout. 
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Vasilisa chtěla na svého nepřítele vystřelit ještě jednu spirálu,
ale vtom se objevil další stín. Kdosi jejího protivníka chytil za
hrdlo a začal ho škrtit. Pomalu a nemilosrdně. Chroptící člověk
se pokoušel vyprostit ze smrtelného sevření. Z posledních sil se
mu podařilo uskočit a zahalen do mléčné šedé mlhy zmizel.
„Vra se!“ poručil stín, pohrozil Vasilise prstem a také se roz
plynul. 
V ten moment se vše vrátilo na obvyklé místo. Řeka se zato
čila v bouřlivém víru. Vasilisa nestihla ani vykřiknout, když se
bou plácla do vody, která ji ihned začala unášet po proudu. Byla
tak ledová, až z ní měla křeče v nohou. 
V druhém nebo třetím záhybu klikaté řeky se jí nějak podaři
lo vyškrábat se na břeh. Vasilisa klečela na všech čtyřech, kašla
la a plivala vodu a lačně lapala po dechu. Křídla měla totálně
promočená, takže na let mohla zapomenout. Zpátky bude muset
jít pěšky. Tmavou nocí, lesem a roklemi, po neznámých temných
stezkách…
Z mraků vykoukl zářící měsíc, ale studené nevýrazné světlo
nemohlo dívku chvějící se chladem nijak zahřát. Najednou jí pří
mo před obličejem zaplálo malé světýlko.  Vasilisa leknutím
uskočila, zakopla o pařez, upadla a ošklivě si odřela koleno. Ma
linké světýlko jí několikrát zakroužilo nad hlavou a poté vyrazilo
vpřed do hustého houští, které se i při pohledu zblízka zdálo být
zcela neprostupné.
Že by jí světýlko chtělo ukázat směr? Vasilisa si řekla, že stejně
nemá co ztratit. Kdyby hledala cestu do tábora sama, určitě by
zabloudila. 
Musela utíkat, aby svého průvodce neztratila, takže se brzy za
hřála.  Koleno ji pořádně pálilo, ale jakou měla radost, když ji
světýlko zavedlo až k plotu tábora. Vyčerpaná strachy a únavou
Vasilisa stěží přelezla plot. Kovové pletivo jí vyklouzlo z prstů, zara
chotilo a zaskřípalo tak hlasitě, že to snad muselo všechny vzbudit.
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Jakmile se Vasilisa ocitla na území tábora, světélko se beze
stopy rozplynulo. Ale Vasilisa už na něj neměla ani pomyšlení. 
Musela běhat sem a tam, aby si co nejdříve vysušila křídla, jinak
by je nemohla schovat! Nakonec se jí to podařilo. Když se vy
škrábala na okenní parapet jejich chatky, za lesem dávno začalo
svítat.
Vasilisa se podívala na hodinky.  Bylo čtvrt na pět! Zaplula
pod peřinu, zatajila dech a poslouchala. Naštěstí její spolubydlící
byly stále ponořené do snů, některá dokonce hlasitě pochrupá
vala. Vasilisa si s úlevou zhluboka vzdychla a slíbila si, že už ni
kdy nebude v noci chodit do lesa! Alespoň sama ne…
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2

Sněm časodějů

a stěně se mihl tenký paprsek.
Za ním druhý, třetí, na dřevěném kruhovém lustru
vzplály modré plamínky a pokoj zaplavilo měkké barev
né světlo.
Za okamžik z velkého zrcadla, které stálo v rohu vedle krbu,
začali vycházet lidé. Muži v elegantních oblecích a ženy v dlou
hých šatech. Svižně se rozptýlili po pokoji a každý si zabral místo,
které mu nejvíce vyhovovalo.
V pokoji bylo cítit zvláštní napětí, naprosté ticho narušoval
jenom slabý tikot kukaček s věžičkami. Tváře přítomných vypa
daly chmurně, možná ten dojem vyvolávala podivná hra stínů
zvolna kroužících po stěnách. 
„Dámy a pánové, vítám vás ve svém skromném příbytku,“
pronesl tiše vysoký světlovlasý muž, který vyšel ze zrcadla jako
poslední. Stál v uvolněné póze opřený o krbovou římsu. „Pokud
nemáte žádné námitky, můžeme začít.“
Za jeho zády vykukoval Mandigor. Menší, shrbený, od pohle
du nervózní člověk. Kdyby tu byla Vasilisa, určitě by ředitele ško
ly Temnočasů hned poznala. Na jeho velké holé hlavě, podobné
kulečníkové kouli, se odrážela mihotavá světla lustru.  Mandi
gor se neposadil, přestože dvě křesla vedle krbu zůstala prázdná. 
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Nervózním pohled bloumal po obrovské hnědé medvědí kůži
s tmavými skvrnami, roztažené na podlaze. Šelma měla vyceně
né zuby a rubínově červené oči upřené na pevně zavřené dveře.
Na každé straně pohovky s modrým přehozem, bohatě zdo
beným stříbrným lemováním, seděla žena. Ta štíhlá, se světlý
mi vlasy a v honosných šatech s okázalou černou krajkou, byla
velmi krásná, ale byl z ní cítit jistý chlad. Z jejích pronikavě
bleděmodrých očí vyzařovala lhostejnost a povýšenost. Druhá
žena byla jejím přesným opakem. Měla široká ramena, snědou
ple a pronikavé černé oči.  Vypadala jako bájná bojovnice-.
-amazonka. 
Dámy byly opřené o měkké polštáře na pohovce a občas si
vyměnily pohrdavý a ostražitý pohled, jako by od sebe navzájem
očekávaly nějakou lest.
„Děkujeme ti za pohostinnost, Severine,“ poděkoval hostiteli
trochu nepřítomně jeden z hostů, vysoký prošedivělý muž. 
Dokonce i v malém prostoru obývacího pokoje vypadal před
seda Radosvěta, veliký časoděj Astarius, majestátně a důležitě. 
Usadil se do velkého semišového křesla a pomalu, s neskrývanou
zvědavostí si prohlédl celý pokoj. 
„Pokud si dobře pamatuji, je toto univerzální pokoj?“ zeptal se
majitele domu.
Severin starší krátce přikývl.
„Můj dům navrhoval slavný eflarský architekt,“ řekl tiše. „Jako
první dokázal rozšířit prostor pomocí Möbiovy pásky, takzvanou
metodou půlotáček…“
„Ano, tvůj dědeček byl velký hodinář, Severine.“ Astarius
trochu pozvedl obočí. „Avšak jeho umění mnohdy sloužilo také
temným silám. Byl jedním z těch, kdo odhalili tajemství začaso
vání člověka. Kdysi založil Řád výjimečných, jenž je v současné
době zakázaný.  A také přišel s několika vynálezy, za které byl
následně vyhnán z Astrohradu.“
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Tvář Severina staršího potemněla vztekem. Mandigor ustou
pil a schoval se za zády hostitele.  Ostatní hodináři dál zarytě
mlčeli. 
„Ó ano, Radosvět pokládá za správné oplácet dobro zlem,“
pronesl nečekaně sklíčeně otec Vasilisy, „a vyhánět ty nejodda
nější.“
„Jsme ti vděční, Severine Ohnivý,“ řekl Astarius. „Přinesl jsi
Astrohradu čtyři Klíče k času. Ale přece nebudeš zapírat, že jsi
je nezískal zrovna čestně? Mimochodem, naši vzácnou Radu ne
můžeme zahájit bez chybějících hostů. Měli bychom být zdvořilí
a počkat na Bílou královnu. A také náš mistr hodinář Konstan
tin Lazarev slíbil, že určitě dorazí.“
„Pochybuji,“ namítl Severin starší opět s vyrovnanou tváří,
„že se Bílá královna zúčastní našeho milého shromáždění. Je na
to příliš… bázlivá. A co se týče Lazareva, klidně se obejdeme bez
něho.“
„Jsi příliš rychlý v soudech, Severine,“ ozvalo se od otevřené
ho okna. „Ostatně jako vždy.“
Na kraji parapetu seděla žena v tmavých třpytivých šatech
a opírala se o okenní rám. Ze špičatého klobouku splýval černý
závoj, který jí zcela zakrýval tvář i vlasy.
„Přijde,“ pokračovala žena. „Dokonce i navzdory tvé přítom
nosti.“
Severin si ženu přeměřil rychlým pohledem.
„Černá královna se může mýlit, jako vždy.  Nejen ve svých
soudech, ale i v činech.“
„Stejně jako ty, Severine, stejně jako ty.“
„Zatímco marníme čas čekáním,“ pokračoval hostitel a obrá
til se na Astariuse, „naše děti jsou v nebezpečí… Navrhuji ne
ztrácet už ani minutu a okamžitě vyzvat ducha Ostaly Astrago
ra, předsedu Řádu Dragocijů.“
„Já jsem již tady,“ ozval se tlumený, ale zřetelný hlas.
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Hodiny na zdi hlasitě a úzkostlivě třikrát zvučně odbily. Všich
ni přítomní se k nim otočili a rázem strnuli. 
Ciferník se právě s lehkostí oddělil od korpusu hodin a vysu
nul se dopředu. Ze vzniklého otvoru se vyvalily spirály hustého
šedavého dýmu. Jeho prameny se u podlahy pomalu stočily a za
čaly houstnout, až před hodináři stanul vysoký člověk v dlou
hém tmavofialovém plášti s nejasnou tváří olemovanou řídkými
černými vlasy. Z obličeje, jehož rysy byly čím dál tím zřetelnější,
vystupoval velký ostrý nos, úzké rty a nakonec hluboké ostražité
oči schované pod tmavými vrásčitými víčky.
„Jsem tu již nějakou chvíli, vážení,“ opět promluvil nově pří
chozí. „Rozhodl jsem se využít pohostinnosti pána tohoto domu
o trochu dříve. Zdá se, že nastala doba, kdy duchové a hodináři
mají konečně společný cíl.“
Napětí v pokoji dosáhlo nejvyšší míry. Lidé strnuli jako sochy
a nespouštěli zrak z příchozího.
„Vidím tu řadu známých tváří,“ pokračoval pomalu zvláštní
host a zkoumavým upřeným zrakem si prohlížel přítomné. „Nu
což, o to snazší bude domluva.“
„Cožpak duchové mohou cestovat po časových mostech?“ ze
ptala se příkře Černá královna.  „Cožpak pro tebe, Astragore,
není pobyt v budoucnosti zhoubný?“
Duch se k ní otočil.
„Bohužel máte pravdu, drahá.  Pobyt na Eflaře je pro mě
velmi náročný.  Na planetě, jež je pouhým přízrakem a kte
rou hodináři tak nerozumně stvořili v budoucnosti. Ale ten
to dům, jak známo, navrhl jeden prohnaný chlapík,“ muž se
ušklíbl. „Obydlí Ohnivých se nachází na obou planetách zá
roveň, proto mám příležitost popovídat si se starými známý
mi. I přesto bych však byl rád, kdybychom naši záležitost vy
řešili co nejdříve.“
„Vítám tě, Astragore,“ ozval se Astarius. „Doufám, že mluvím
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za všechny, když řeknu, že je nám ctí vidět zde velikého ducha
Ostaly, předsedu slovutného Řádu Dragocijů.“ Vstal, aby se mu
mohl poklonit.
Severin starší se rovněž hluboce poklonil a Mandigor rázem
následoval jeho příkladu. Dámy Astragora přivítaly krátkým po
kývnutím hlavy. 
Pouze Černá královna se sotva podívala jeho směrem a pro
nesla:
„Pojme se rovnou velikého ducha Ostaly zeptat, zda má při
pravené nějaké řešení, které nemá v plánu za žádnou cenu mě
nit?“ Z jejího hlasu zazníval sarkasmus. 
„Máte pravdu, paní královno, vládkyně temných víl,“ odpově
děl host lhostejným tónem. „Mám dostatečně kompromisní ře
šení ke spokojenosti nás všech. Astariusi, ty jsi moudrý a máš
zdravý úsudek, proto budu mluvit pouze s tebou. A poté můžeš
moje slova předat ostatním. Ušetříme tak drahocenný čas a ne
budeme jím mrhat na zbytečné emoce.“
Po tomto proslovu se Astragor celému shromáždění krátce
uklonil, vykročil směrem ke stěně s hodinami a prošel zdí. Asta
rius se mlčky zvedl a stejným způsobem zmizel za ním.
Vzduch nad medvědí kůží se zatřpytil a v pokoji se objevily
další dvě postavy. Snědý muž v prostém černém plášti a krásná
rusovlasá žena v jednoduchých sněhobílých šatech, opírající se
o jeho rámě.
„Omluvte naše zpoždění,“ pronesla žena a elegantně si urov
nala klobouk, tak aby se tenká průsvitná vlečka spouštěla na
jedno rameno. Ladně se otočila a posadila se na pohovku, přímo
doprostřed mezi obě dámy. 
„To já zdržel Bílou královnu,“ pronesl uctivě muž. „Bu zdráv,
Severine, dlouho jsme se neviděli.“
„Konstantin Lazarev,“ procedil skrze zuby Severin a zavřel oči,
jako by se bál dát najevo, co si myslí. 
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„Bu zdráva, Diaro,“ pozdravila Bílá královna černovlasou
hodinářku, která seděla nalevo, a podala jí ruku.
„Vaše Veličenstvo,“ zamumlala žena a užuž se chystala vstát
a poklonit se, ale královna ji nenuceným gestem zastavila.
„Žádné formality, Diaro. Dnes už jsme se přece jednou viděly
u dvora, když jsme probíraly účast naší Železné klíčnice, tvojí
svěřenkyně Diany Fréziové na Časokruhu…“
„Vítám tě, Eleno!“ Její velké modré oči se zahleděly na druhou
ženu. Ta najednou vyskočila, jako by ji uštkl had, a spěchala si
stoupnout ke krbu za majitele domu, Severina.
Medvědí kůži zasypaly zelené smaragdy, ale mezi nimi bylo i ně
kolik modrých kamenů.  Nikoho z přítomných to nepřekvapilo,
všichni dávno věděli o královnině jedinečném časodějném daru
vyjadřovat svou náladu rozsypáváním drahokamů – zelených sma
ragdů, když byla veselá, modrých akvamarínů, když její srdce sví
ral hněv. Brilianty znamenaly úzkost a žal, a když ve vládkyni víl
vřela nenávist, kolem ní se sypaly rudé rubíny.
„Její Veličenstvo je jako vždy rozhazovačné,“ pronesl Severin
a líně si prohlížel pestrobarevné drahé kameny na podlaze. „Jak
na slova, tak na emoce.“
„Můžeš si ty kameny nechat, Severine,“ pronesla královna
a její zářivě modré oči vzplály hněvem. „Možná to bude dost na
pokrytí tvých výdajů za posledních dvanáct let. Tím spíš, když
tolik toužíš po tom, co ti nepatří.“
„Jak se opovažuješ!“ zasyčela Elena a vrhla se na královnu, ale
zastavilo ji okřiknutí ženy v černém závoji.
„Prosím bez hloupých a zbytečných šarvátek,“ pronesla přísně
Černá královna a postavila se.  „My všichni, kdo jsme tady,
k sobě chováme různé záště, ale na světě jsou důležitější věci než
naše malé spory.“
Elena se otočila a mlčky se vrátila ke krbu. V odtažité póze, již
zaujala, se podobala soše.
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„Zatímco veliký Astarius rozmlouvá s velikým duchem Osta
ly,“ pokračovala Černá královna, „nenabídneš hostům šálek ká
vy, milý hostiteli?“ Poslední slova pronesla ironicky.
„S radostí, velevážená,“ odpověděl Severin s chladným úsměš
kem a luskl prsty.
Vmžiku do pokoje vlétly malinkaté motýlí víly seskupené do
dvojic nebo trojic a vlekly bílé šálky s velkými černými květy na
stejně vzorovaných talířcích. Některé z víl táhly dlouhé stříbrné
lžičky. Celé hejno neslo velkou baňatou kávovou konev, z jejíhož
úzkého hrdla se linula příjemná sladká vůně. 
„Tobě slouží víly?!“ vykřikla s nelibostí Bílá královna. „Jsi člo
věk, a víly ti nemají co sloužit!, Severine Ohnivý, copak ty ne
znáš hlavní časodějnický zákon, který hlásá, že všichni jsou si
před časem, a tedy i jeden před druhým, rovni?“
„Všichni mí sluhové jsou zde zcela dobrovolně,“ odpověděl
okamžitě hostitel. „Zákon nezakazuje dobrovolnou službu, je to
tak, Vaše Veličenstvo?“
Královna byla rozčilená a k drahokamům na medvědí kůži
přibyla hrst rubínů.
„Ještě trochu, a budu si moct dovolit další velkolepý zámek,“
ušklíbl se Severin Ohnivý, ale tentokrát se na drahocenné ka
meny na podlaze zadíval mnohem upřeněji.
„Můžeš ty kameny darovat svým dobrovolným sluhům,“ pro
nesla rusovlasá královna a zamračila se.
„Jak si přejete, Vaše Veličenstvo,“ pronesl pán domu a rukou
pokynul vílám: „Je to vaše.“
Malinké služebné se okamžitě vrhly na drahé kameny a za
chvíli na medvědí kůži nic nezbylo. 
Bez jediného zvuku se ze zdi zjevil Astarius. Vypadal čile a spo
kojeně, ale jeho oči se pod šedivým obočím zdály být kalné a od
tažitý pohled napovídal, že veliký hodinář přemýšlel o něčem
důležitém, co však pečlivě skrýval v hloubi temných zorniček.
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Jediným gestem odmítl kávu, kterou mu nabízely víly, a ozná
mil všem:
„Astragor souhlasil, že bude spolupracovat s Radosvětem. 
Ochrání děti a odhalí jim tajemství zrodu nového Šarlatové
ho kvítku. Zaručil se za nedotknutelnost všech klíčníků a slíbil
mi, že jim nijak neublíží. Ale jen pod podmínkou, že se eflarští
hodináři neukážou na Ostale, dokud Šarlatový kvítek nesplní,
k čemu je předurčen. Jinými slovy, klíčníci musejí jednat samo
statně.“
Vzduch v místnosti natolik zhoustl, že byl téměř k nedýchá
ní. Na tvářích všech přítomných se zračila nejistota, zmatenost
a rozhořčení. Jenom tmavá silueta u okna nesdílela všeobecné
obavy. Černý závoj vládkyně fúrií se ani nepohnul. 
„Jak to myslí, samostatně?“ vyjádřila jako první své rozhořče
ní Elena. „Bez naší pomoci?“
Astarius si odkašlal a promluvil klidným hlasem. 
„Astragor žádal, abych vám obzvláště zdůraznil, že jakékoliv
vměšování ze strany Eflařanů bude chápáno jako porušení hranic
mezi planetami a bude nejpřísněji potrestáno v souladu s Hlav
ním časodějnickým zákonem, a sice úplným začasováním…“
„To přece není možné, vždy naši klíčníci jsou ještě tak mla
dí!“ vykřikla roztrpčeně Bílá královna a medvědí kůži opět zasy
paly brilianty prozrazující, že vládkyně víl je nanejvýš pobouře
ná. „Nemůžeme je přece nechat jen tak, bez pomoci a podpory!
Když jsme se rozhodli znovu stvořit Časokruh podle starodáv
ných plánů, mluvili jsme pouze o prostém obřadu. Copak tehdy
Astragor nesouhlasil s tím, že nám odhalí tajemství zrození Šar
latového kvítku?“
„Nebere svůj slib zpět,“ pronesl trochu unaveně Astarius. 
„Veliký duch Ostaly dovolí Eflařanům provést obřad spojený
s Šarlatovým kvítkem na jeho zemi. Ale jen pod podmínkou, že
děti bude mít pod kontrolou pouze on. Klíčníci, strážci a tajní
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pozorovatelé budou čekat na obřad rozkvětu na obyčejném let
ním táboře.“
„To se nestane,“ pronesl rozhodně Severin starší.  „Důvěřuji
Astragorovi, ale nechci riskovat syna a…“
„Nikdo nechce riskovat!“ přerušila ho rázně Bílá královna. 
„Nechci, aby naší holčičce ublížili! Ten Zlatý klíčník, Mark, ve
mně vzbuzuje nedůvěru…“
„Ach tak?!“ Elena se chladně ušklíbla. „V tom případě bu ráda,
že je Astragor vzal pod svou ochranu, protože já jsem už dávno
chtěla zjistit, jak dlouho její tělo vydrží bez srdce!“ Poslední slova
Elena přímo vykřikla a mimoděk se k Bílé královně přiblížila. 
„Ty budeš první, kdo tady přijde o srdce!“ tmavovlasá hodi
nářka Diara vyskočila z pohovky a svým tělem zaštítila Bílou
královnu.
„Promiňte, Eleno,“ vmísil se do toho Mandigor, „proč vám
vadí Železná klíčnice, malá dáma Diana?“
Tři ženy na něj rázem pohlédly v němém úžasu. Severin Oh
nivý nedokázal skrýt škodolibý úsměšek, Astarius nespokojeně
zavrtěl šedivou hlavou. 
„Poperou se tam,“ pronesla vládkyně fúrií do naprostého ti
cha, „naši mladí klíčníci… Je dost pravděpodobné, že si navzá
jem podřežou krky! Když my, dospělí lidé, neumíme ovládat své
emoce, co můžeme čekat od dětí, které ještě zcela nechápou
mravní zákony, zato jsou plné hloupých předsudků, které jsme
jim do hlavy vtloukli my…“
„Černá královna je samozřejmě ušlechtilost sama,“ ozval se
Severin starší a opět se opřel o krbovou římsu. „Stojí nad všemi
intrikami, hloupými rozepřemi a předsudky. Vždy sama bez je
diného zaváhání vybrala Černou klíčnici…“
„Nikdo z vás nemá ani tušení, co Černý klíč obnáší.  Abych
řekla pravdu, už mám dost všech těch hloupých dohadů, že v sobě
skrývá pouze zlo.“
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Černá královna s lehkostí seskočila z okenního parapetu, na
rovnala se, udělala několik kroků směrem k Severinovi staršímu
a ocitla se vedle Astariuse, který všechno dění se zájmem sledoval.
„Podle mě,“ pokračovala hněvivě Černá královna, „jsem našla
toho nejdůstojnějšího majitele z těch, kteří byli ještě k mání. 
Všechno je lepší než dát tak drahocennou věc tvému synáčkovi,
který získal Rubínový klíč ubohým a podlým podvodem. Kluk se
má holt od koho učit.“
Vzápětí začali mluvit jeden přes druhého. Dotčená Elena se
s křikem pokoušela zaútočit na Bílou královnu, v čemž jí bránil
zmatený Mandigor, který se pokoušel rozjařenou hodinářku za
stavit a zároveň přivést k rozumu. Rusovlasá vládkyně víl se na
opak snažila udržet rozzuřenou Diaru, a Černá královna a Seve
rin starší na sebe řvali jízlivé urážky.
Mlčel pouze Konstantin Lazarev, který vše pozoroval s úsmě
vem, a Astarius, jenž zamyšleně poukával prsty do opěrky křes
la. Někdy Lazarev udělal gesto rukou, jako by se pokoušel vmísit
do dění, ale protože bitka zatím nezačala, zůstal sedět na místě.
„Pokud se ctihodné shromáždění konečně uklidní,“ přerušil
hluk mocným hlasem Astarius, „rád bych vám sdělil ještě jednu
důležitou zprávu.“
Vřava jako mávnutím kouzelného proutku ustala.
Veliký hodinář pokračoval:
„Astragor navrhuje znovu zvětšit časovou propast mezi našimi
planetami, a to docela zajímavým způsobem … Jinými slovy –
chce ji přemostit.“
„Nechceš tím snad, Astariusi, říct,“ pronesl pomalu Severin
starší a mimoděk udělal krok směrem k němu, „že Astragor zno
vu prahne po vytvoření přechodu na Eflaru pro duchy?“
„Ano,“ odpověděl stručně veliký časoděj. „Copak jsi to netušil
už dříve, Severine?“
Jejich pohledy se setkaly. 
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„Samozřejmě že Ohnivý toho ví mnohem víc než my,“ vložila
se do toho Černá královna.  „Ale rozhodně nemá v plánu se
o své informace s někým podělit. Za dobu strávenou na Ostale
se mohl spřáhnout s místními časoději, tedy s duchy. Vždy on
sám je… poloduch.“
„Vážená vládkyně fúrií, přece se nesnížíme k osobním úto
kům.“ Astarius se zvedl z křesla, upravil si oblečení a teprve poté
pokračoval: „Astragor tvrdí, že most mezi Eflarou a Ostalou vrá
tí svět časodějům. Duchové, lidé a víly se spojí.“
„Nebo spolu opět začnou válčit,“ přerušil jej Lazarev. „Nesmí
me zapomenout, že v dávných dobách hodináři přesídlili na ji
nou planetu kvůli tomu, aby se vyhnuli válce s duchy.“
„Proč to trápí zrovna mistra hodináře?“ pronesl jedovatě Se
verin Ohnivý.  „Copak mu není jedno, jestli bude vyrábět své
mechanismy pro duchy, nebo hodináře?“
Lazarev přimhouřil oči a obdařil Ohnivého staršího pohrda
vým pohledem, avšak mlčel.
„Znovu vás vyzývám, abyste zachovali klid.“ Astarius udělal
pauzu a poté pokračoval: „Pojme si připomenout historii Šarla
tového kvítku. Kdysi dávno, na počátku éry Času, tato podivu
hodná květina vyrostla ze samého srdce Země, proto měla tako
vou moc. Dávní časodějové v čele s Eflariusem poznali její sílu,
vyslovili mocné přání vytvořit časovou propast, a posunuli tak
naši planetu o sto hodin dopředu. Všichni víme, že časová pro
past byla původně materiálním objektem, jenž byl součástí naší
planety.  Když se časodějové zachraňovali před duchy, rozhodli
se přesunout na tuto novou, „třetí“ zemi svůj nejlepší zámek,
v jehož zdech byla nashromážděna velká časodějnická tajemství. 
Ale země, která byla stvořena mezi světy, se zničehonic stala
příliš křehkou, začala tát, zmenšovat se, čas v tom prostoru ply
nul podle jiných zákonů… A zámek postupně mizel a objevoval
se na jiných místech. Když Eflarius zjistil, že by brzy mohla vel
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kolepá stavba zmizet navždy, nebo ještě hůř, nenávratně se změ
nit, sám vyslal na zámek mocný úder časodějné spirály a doufal,
že jej rozboří až k základům. Ale zámek úder vydržel a jenom se
rozeklál na dvě poloviny.  Od té doby je nazýván Rozeklaným
zámkem. Na Eflaře bylo poté na těch nejméně očekávaných mís
tech nalezeno sedm klíčů od jeho sedmi tajných komnat.“ Asta
rius zmlkl a zhluboka se nadechl.
Všichni mlčeli v očekávání dalšího vyprávění, jenom hostitel
Severin Ohnivý se významně díval na hodinky a všem dával
okázale najevo, že převyprávěním dávné legendy jen ztrácejí čas.
„A nyní, až naši klíčníci dají klíče od Rozeklaného zámku
dohromady a vysloví před Šarlatovým kvítkem své přání, časová
propast se opět stane zemí.  Světem, kde čas plyne sice podle
jiných zákonů, ale stále to bude skutečný, samostatný svět. A na
víc je velmi pravděpodobné – sám jsem to viděl v budoucnos
ti – že Rozeklaný zámek bude v tomto světě znovu existovat.“
Astarius přejel po přítomných upřeným pohledem. „Stejně jako
my ani Astragor neztrácel čas a prováděl různé výpočty, zkou
mal mapy země i nebe, studoval starobylé texty… Také on viděl
Rozeklaný zámek na zemi časové propasti.“
„Nu což,“ řekl Severin Ohnivý do naprostého ticha, „když už
jsou naše plány alespoň v něčem stejné jako plány duchů Ostaly,
jsme na správné cestě. Až se klíčníci sejdou, předloží všech sedm
klíčů a vysloví zaklínadlo – Stříbrný, Bronzový a Zlatý mezi sebou
zápolí. Železný tajemství rozkvětu odhalí, Křišálový Rozeklaný zá
mek najít dokáže, Rubínový všechna tajemství vypoví a Černý cestu
k samotnému srdci ukáže – Šarlatový kvítek rozkvete.  Tehdy si
budou muset přát novou časovou propast…“
„Která bude větší a stálejší než v dávných dobách,“ dokončil za
něj Astarius. „Na rozdíl od původní stohodinové časové propas
ti bude tato mnohem trvalejší… Jestli se nám to podaří, napra
víme chybu dávných časodějů a novou časovou propast učiníme
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nekonečnou.  Proto se musíme rozhodnout, jestli jsme ochotni
toto riziko podstoupit.“
„Při vší úctě, Astariusi,“ ozvala se Černá královna, „už jsme to
řešili na desítkách důležitých i méně důležitých sněmů. Radosvět
omílá téma klíčů skoro každý týden, přítomní mi jistě dají za
pravdu…“ Její černý závoj se pomalu zavlnil ze strany na stranu. 
„Všichni máme zájem na stvoření nekonečné časové propasti,
abychom se alespoň nejbližších tisíc let nedostali do podobné
ho průšvihu. Mě osobně navíc zajímá, jestli jsou naše propočty
správné a časová propast se skutečně stane samostatnou zemí,
anomální zónou, územím nového časodějnictví.  My všichni
Eflařané jsme připraveni riskovat cokoliv, abychom konečně
měli pevnou půdu pod nohama.  Už proto, že Eflara přestane
být planetou-přízrakem, jak nám dnes toto posměšné přízvisko
ochotně připomněl Astragor.“
„Má někdo nějaké námitky?“ zeptal se Astarius.
Nikdo neodpověděl, každý očividně přemýšlel a v duchu zva
žoval svůj názor. 
„Je jasné, že nám všem leží na srdci osud světa,“ ozval se na
jednou Lazarev, „ale mysleme také na děti.“
Astarius se náhle zamračil, přikývl, opřel se lokty o opěradlo
křesla a řekl:
„Myslím, že je čas, abychom přešli k následující zprávě od
Astragora… Za to, že dá pozor na naše klíčníky, požaduje od
měnu.“
„Odměnu?! Svatý čase!“ Diara se hlasitě zasmála, což vyvola
lo skeptický úsměv na tváři Severina Ohnivého. „A jakou? Zla
to? Rubíny nebo jantary? Nějaké časodějnické znalosti? Nebo
snad osobní horoskop?“ Diara si s opovržením odfrkla.
„Žádá, abychom mu darovali kalich Šarlatového kvítku,“ od
pověděl vážně Astarius. „Samozřejmě až poté, co klíčníci vysloví
přání o stvoření nové časové propasti.“
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Tvář Severina Ohnivého zkameněla. Bílá královna se zamrači
la a svěsila ramena. Mandigor hlasitě polkl, jako by právě pohltil
žábu. A Elena sebou tak trhla, že loket, kterým se opírala o řím
su, jí sklouzl z krbového rámu a tato povýšená dáma klesla do
nelichotivé pózy na kolena. Rychle však vyskočila a celá zmatená
pod uštěpačnými pohledy ostatních dam zčervenala studem. 
„A tomu klíčníkovi, který mu kalich Šarlatového kvítku při
nese, slibuje cenný dar. Prý něco opravdu zajímavého, jak se sám
vyjádřil, co dotyčnému značně pomůže v dalším studiu.“
Severin starší rychlým pohybem zdvihl ruce k čelu a hned je
zase spustil; otevřel ústa, jako by chtěl něco říct, ale očividně si
to rozmyslel. Jeho tvář měla opět lhostejný výraz. Lazarev nesou
hlasně zavrtěl hlavou, avšak také neřekl ani slovo.  Vládkyně
temných víl se otočila tváří k oknu, jako by ji naprosto přestalo
zajímat okolní dění.
V pokoji bylo takové ticho, že se z toho napětí snad chvěl
i lustr nad hlavami přítomných. Plameny svící na dřevěném kole
se nepatrně mihotaly, jako by odrážely obavy shromážděných
hodinářů.
„Astragor má i tak spoustu zajímavých věciček,“ pronesla
skeptickým tónem Černá královna a otočila se ke shromáždění. 
„Jen si vzpomeňte třeba na věštecké zrcadlo. Abych byla upřím
ná, hořím zvědavostí, co si to ten tisíciletý kmet vymyslel…“
„To přece nejde!“ zvolala náhle Bílá královna. „Každý z nás by
chtěl vlastnit kalich Šarlatového kvítku, aby mohl prozkoumat
všechny jeho kouzelné schopnosti! Je to ta nejmocnější časoděj
ná rostlina.“
„Myslím, že už tak od nás duchové dostanou velký dárek. 
Most mezi Ostalou a Eflarou není žádná maličkost. Jestli bude
časová propast nekonečná, budou k nám moct kdykoliv přijít na
návštěvu.“ Černá královna zkřížila ruce na hrudi. „A to dokonce
i když o to nebudeme zrovna stát… Nemám pravdu, Severine?“
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Muž se na ni ani nepodíval.
„Myslím, že bychom kalich Šarlatového kvítku měli velikému
duchovi Ostaly dát,“ řekl ponuře.  „Astragor přísahal, že bude
děti nejen hlídat, ale jak slíbil, ani jim neublíží.“
„Nemůžeme přece takhle dávat děti v sázku!“ zazněl Diařin
hlas do ticha.  Žena dokonce rozhořčením povstala.  „Bojím se
obzvláš o dívky.“
„Pochybuji, že se maličké Dianě podaří jako první utrhnout
Šarlatový kvítek, a získat tak cenu od Astragora,“ pronesla jedo
vatě Elena. „Nemáš důvod se obávat, drahoušku.“
Diara prudce vstala, aby něco namítla, ale vtom se zvedla Bílá
královna.
„I já jsem proti takovému riziku,“ pronesla tlumeným hlasem. 
„Děti jsou ještě tak malé a Astragor je lstivý a nebezpečný. Celé
to vypadá jako nějaká zvláštní a nebezpečná léčka.“
„Jak už se v životě několikrát ukázalo,“ přerušila ji náhle Čer
ná královna, „lidé v boji za vlast, bohatství a moc obětují mno
hé. Například jsou tací, co nechají napospas osudu sotva naroze
né dítě.“
Bílá královna smrtelně zbledla.
„Proto souhlasím s tím, že dám v sázku svoji kandidátku,“ po
kračovala žena v černém závoji.  „Přirozeně mluvím o Černé
klíčnici, kdyby někdo zapomněl.“
„V tom případě jsem také pro,“ pronesl Severin starší a narov
nal se. Vrhnul chladný pohled na Černou královnu a pokračo
val: „Věřím v syna, Rubínového klíčníka. A v Marka, Zlatého
klíčníka. Jsem si jistý, že jednomu z nich se podaří jako prvnímu
přinést Astragorovi Šarlatový kvítek.“
„Co se mě týče, také věřím svojí chráněnce Maryšce, Křišá
lové klíčnici,“ prohlásila Elena a nuceně se usmála. „Je to šikov
ná dívka a silná hodinářka. Můžeš počítat i s mým hlasem, cti
hodný Astariusi.“
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„Také souhlasím,“ pronesl tiše Lazarev. „Nevěřím Astragoro
vi.  Je silný, vypočítavý, krutý a nemilosrdný. A a je čas mým
svědkem, jsem si jist, že hraje svoji hru. Ale Astragor je svým
způsobem čestný. A jestli veliký duch složil přísahu, neporuší ji. 
Jsem si jist, že klíčníkům neublíží. Ale vůbec nevěřím Markovi
a té Maryšce, která napadla mého syna,“ Lazarevův hlas zněl
najednou důrazněji. „A hlavně těm, na čí příkaz jednají!“
Jeho pohled se zaryl do Severina staršího. 
„Maryška se bránila,“ zapěla sladkým hláskem Elena a stanula
za zády Severina staršího. „To tvůj syn spolu se svým kamarádem
-poloduchem vnikli do Černovodu protizákonně. Můžeš nám po
děkovat, že byli zproštěni viny.“
Lazarevovy hnědé oči se zúžily, chřípí se mu nadouvalo a tvář
zrudla vzteky. Ale ovládl se a mlčel. 
„Tvůj syn není klíčník,“ zřetelně vyslovil Severin starší. „Ne
musíš se o jeho osud bát. Astragora nezajímá. A co se týče Stří
brného klíčníka, Feše Dragocije, všichni dobře víme, že duch
Ostaly má plné právo rozhodnout za něj.“
„Vy jste se všichni zbláznili.“ Bílá královna se postavila, pro
sebně sepjala ruce a obrátila se k Astariusovi: „Oznamuji, že chci
odvolat Železnou klíčnici Dianu. Když jsme se rozhodli roztočit
Časokruh, mluvili jsme o pouhém obřadu! Sedm klíčníků, tři
strážci a dva tajní pozorovatelé z Ostaly se měli spojit okolo Šar
latového kvítku a vyslovit společné přání, aby zvětšením časové
propasti zachránili náš svět. Nic víc! Astragorovi musí být jasné,
že jestli zanikne Eflara, zanikne i časodějnictví!“
„Astragor si nepřeje zánik Eflary. Chce jenom získat Šarlatový
kvítek,“ ozval se Astarius. „A obdarovat klíčníka, který mu ka
lich vzácné rostliny přinese. To je jeho jediná podmínka.“
„Já jsem také proti!“ nečekaně vykřikla Diara.
„Dianu nemůžeme odvolat a nahradit ji jiným klíčníkem,“
s výsměchem pronesl Severin starší.  „Vážené víly, radím vám,
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abyste se uklidnily. Jestli se klíčníkům nepodaří vypěstovat Šar
latový kvítek, všichni zemřeme. Proto tak potřebujeme Astrago
rovu pomoc.“
„Jsem si jistá, že ty už ses o sebe postaral, Ohnivý,“ procedila
skrze zuby tmavovlasá hodinářka. „Radosvět má už dávno pode
zření, že jsi s Astragorem uzavřel tajnou dohodu!“
„Vážená vílo, vaše dohady mě nezajímají,“ namítl klidným
hlasem Severin starší. „Ale musím říct, že jsou dost absurdní.“
„Dokaž to!“ usmála se chladně Diara. „Žil jsi na Ostale dlou
hých dvanáct let, jsem si jistá, že jste spolu měli cosi do činění…“
„Dámy a pánové, prosím, abyste se vrátili k našemu tématu!“
Astariusův hlas zněl přísně. „Chce ještě někdo něco říct?“
Odpovědí bylo velikému časodějovi mlčení.
„Pokud tomu tedy rozumím dobře,“ slavnostně pronesl Seve
rin starší, „většina hlasů je pro? Výborně, tím pádem je rozhod
nuto, přijmeme Astragorovu pomoc.“
„Ano, ale znovu se vrátíme k legendě…“ řekl pomalu Asta
rius. „Všichni víme, že ten, kdo utrhl čarovnou rostlinu, zemřel. 
Nikdo si nepamatuje, co přesně způsobilo jeho smrt. Kdysi dáv
no mi Astragor sdělil, že cestoval do minulosti, do doby, kdy
Šarlatový kvítek vyrostl. Dvanáct dětí prý stálo v kruhu a nad
jedním z nich se vznášel černý dým. Tehdy uviděl, že nejprve je
třeba přeříznout stonek Šarlatového kvítku a teprve poté vyslo
vit přání…“
„Takže ten klíčník, který mu přinese Šarlatový kvítek, sám
brzy zemře?“ zeptal se chladně Severin starší.
„Ne, ten kdo držel Šarlatový kvítek v rukou, zůstal živ. Byl to
syn velikého Eflariuse. Podle legendy žil dlouho a šastně. Ze
mřel někdo jiný, majitel Černého klíče.“
V Eleniných očích vítězně zajiskřilo, ale vmžiku je sklopila.
„Viděl snad už sám veliký Astarius,“ zeptala se nasládlým hlás
kem, „kdo bude ten nešastník tentokrát?“
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„Máte pravdu, vážená paní Mortinová. Byl jsem v budouc
nosti,“ odpověděl Astarius. „Ale bohužel, možností vývoje této
významné události je příliš mnoho, takže se mi nepodařilo ur
čit nejpravděpodobnější sled dění. Všichni víme, že se to stává,
když nám budoucnost nechce odhalit správnou odpově, pro
tože by tato informace mohla zmařit správný průběh děje a při
nést velké neštěstí… Jinými slovy,“ pokračoval Astarius v na
prostém tichu, „musíme hlasovat, i když můžeme spoléhat pouze
na osud. Kdo je pro Astragorův návrh, prosím zvedněte ruku. 
A kdo je proti… “
„Kdo je proti,“ přerušil ho Severin starší, „a si živě představí,
že brzy bude celá Eflara i s námi, našimi dětmi a tisíci dalších lidí
odsouzena k zániku.“
Skoro současně se do vzduchu zvedlo pět rukou. Bílá královna
chvíli váhala, a pak ruku také zvedla.  Po vzoru své vládkyně
neochotně zvedla ruku i Diara. 
„Vzhledem k tomu, že jsme dospěli k víceméně jednomyslné
shodě, dovoluji si ukončit naše malé shromáždění,“ pronesl Asta
rius a zvedl se. „Na brzké shledání, pánové a dámy.“
Všichni vstali, vzájemně se uctivě poklonili a začali jeden po
druhém odcházet zrcadlovou chodbou.
Černá královna se rozplynula v mihotající se obsidiánové
mlze a Bílá královna zmizela ve stříbrných odlescích světla v zr
cadle, znovu zavěšena do Lazareva. Astarius je následoval.
V pokoji zůstala Elena, Mandigor a sám hostitel.
„Tady ne,“ pronesl stručně pán domu.
Elena i Mandigor se hluboce poklonili a vyšli na chodbu.
Severin starší zůstal sám.  Došel k pohovce a pomalu přejel
konečky prstů po jejím opěradle a zastavil se v místě, kde se ještě
před chvílí nacházela půvabná hlava Bílé královny. Na modrém
potahu nápadně jasně zářily rudé rubínové kapky. Oči Severi
na staršího najednou zrudly hněvem. Sevřel prsty okraj potahu
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a prudce jím trhnul, takže se všechny drahocenné kameny sesy
paly na medvědí kůži.
„Očekávám znamenitou hru, Astragore,“ zadrmolil Severin
starší. 
Dlouhým pohledem přehlédl pokoj a také odešel. V tu ránu
v místnosti zhasly všechny svíce, jako by je sfoukl silný vítr.
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Klíčníci

asilisa se převracela z boku na bok a pokoušela se v brz
kém ranním čase usnout. Černý člověk z nočního dob
rodružství se jí zjevoval před očima jako děsivý stín a na
háněl jí hrůzu.  Co když je někde poblíž a zase si přijde pro
Ocelový zoubek?
Ještěže ji tentokrát zachránil ten druhý člověk. Ale kdo to byl?
Musel vědět o táboře, když na ni křičel: „Vra se!“ Že by se setkala
s jedním z tajných pozorovatelů Časokruhu? Na tuhle otázku Va
silisa neuměla odpovědět. Řeka, která se rázem zastavila, jako by ji
přikryl led, a hrobové ticho nad lesem dívce připomněly časovou
smyčku, do které ji vtáhla Elena. Byl to stejně prázdný a mrtvý pro
stor. Svět se zastavil, jako by dočista vyschl, zestárl v jediném oka
mžiku, stejně jako tehdy… Strašný, nepříjemný a mrazivý pocit.
Vasilise to nedalo, odhrnula peřinu a vstala z postele. Nejdří
ve zkontrolovala, jestli je Černý klíč na svém místě.  Ocelový
zoubek, jak jej nazývala na zasvěcení Víla temných myšlenek,
spokojeně ležel v boční kapse džínů.  Vasilisa chvíli přemýšlela
a pak kinžál zabalila do trička a uložila do batůžku. Tak cennou
věc by měla nosit stále u sebe.
Na mobilu svítilo šest hodin. Stejně nemůže usnout, tak půjde
raději na hrazdu nebo se jen proběhnout na stadion. Může třeba
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natrénovat ten přemet, který se jí včera na tréninku tak nepove
dl. Jakou škodolibou radost z toho Inka měla!
Vasilisa se nakonec rozhodla, že se od chatky nebude moc
vzdalovat. Na zápraží se protáhla, rozběhla se, na trávě udělala
několik hvězd za sebou a užuž se chystala zakončit plejádu oním
nešastným saltem, když vtom se ozval výkřik:
„Fíha! To není špatné, na to, že je tak brzy!“
Hlas jí byl velmi povědomý. Vasilisa se překvapením svalila na
bok, aniž by přemet zdárně dokončila.  Hbitě vyskočila a roz
hlédla se. Hlas se ozýval odněkud zleva. Ale ne, bylo to přímo
z chatky naproti!
A opravdu, pootevřené okno se otevřelo dokořán a na trávu
z něj vyskočil kluk. Byl to Feš. Bezstarostný, usměvavý a oprav
dový. Jednoduchá černá mikina a džíny mu neobyčejně slušely,
protože vypadal jako normální kluk. I když na nohou měl, tak
jako vždy, měkké černé boty s ostrou špičkou. Ale vypadaly jako
sportovní boty.  V ruce držel hrníček, ze kterého se kouřilo. 
A mimochodem, když skákal z okna, nerozlil ani kapku!
„Ahoj Vasilku!“ pronesl s úsměvem a jako by se nechumelilo
upil nápoj z hrníčku. „Jak to, že se ti to nepovedlo?“
Dívka si zaraženě hnětla natlučený bok.
„Myslela jsem, že se mi jenom zdáš,“ přiznala popravdě. „Kde
ses tady vzal?“
Vasilisa měla takovou radost z toho, že se Feš objevil v táboře,
že mu div neskočila kolem krku. Ale hned se ovládla. Nebude
mu ukazovat, jak ji to těší, akorát by se jí zase vysmíval. 
Místo toho se zeptala:
„A Nik je tady taky? A Diana?“
Feš se opět líně napil z hrníčku.
„Nik ještě spí a Diana je v chatce číslo šestnáct… Nebo sedm
náct?“ Jak přemýšlel, nakrčil nos. „Jenom ty seš už vzhůru, Vasil
ku, a já taky.“
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„Neříkej mi tajným jménem!“ zlobila se Vasilisa. „Stejnak jsi
ho ze mě vymámil nečestně!“
„Sama jsi mi ho přece řekla,“ bránil se okamžitě Feš.  „Svůj
klíč jsi ještě neztratila?“
Vasilisa zvedla batoh a hodila si ho přes rameno.
Feš ji se zájmem sledoval a pak poznamenal:
„Ani klíč, ani zbraň… Záhada… A majitelka Černého klíče
jakbysmet zvláštní.“
To už si Vasilisa nenechala líbit:
„Ty jeden…“ vrhla se na něj a chtěla mu vlepit pohlavek, ale
chlapec unikl. Ozval se tichý šelest, prudké máchnutí a Feš vy
letěl na střechu chatky.
„Co to děláš?!“ polekala se Vasilisa. „Vždy tě někdo uvidí…“
Dívka se s obavami rozhlédla, jestli poblíž není někdo, kdo by let
Stříbrného klíčníka mohl spatřit.
Ale nikde nebylo ani živáčka. Navíc všude vládlo tak nezvyk
le napjaté ticho… Nebylo slyšet ani ptačí zpěv, vítr či jakýkoliv
jiný zvuk. 
„Nikdo mě neuvidí!“ pronesl s úsměvem Feš a najednou při
ložil dlaně k ústům jako hlásnou troubu a hlasitě zakřičel: „Jo
-ho-hó!!!“
Vasilisa se s hrůzou rozhlédla. Čekala, že uslyší sbor rozespa
lých rozrušených hlasů.
„Hej, Feši!“ ozvalo se najednou z chatky. „Proč jsi zastavil čas?
Přestaň dělat blbosti… Ahoj Vasiliso.“
Na verandu vyšel Nik, sice trochu rozespalý, ale veselý a usmě
vavý jako vždy. Také se úplně změnil. Měl na sobě kalhoty, tričko
a šedý rolák, vypadal úplně jako obyčejný kluk ze sportovní školy.
Vasilisa měla z mladšího Lazareva takovou radost, že se mu
rovnou vrhla kolem krku. Nik ji na oplátku také pevně objal.
„Jsem rád, že jsme zase všichni pohromadě.“ V jeho hlase byla
znát nelíčená úleva. „Když jsme se po příjezdu registrovali, hned
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jsem se podíval do seznamu. Naštěstí jsem tvoje jméno okamžitě
našel, přesně jak mi psal otec.“
Vasilisa měla strašnou radost.  Byla tak šastná ze shledání
s přáteli, že chtěla Nika znovu obejmout a už ho nikdy nepustit. 
Ale místo toho se jen usmála a klidným hlasem se zeptala:
„Takže Feš umí zastavit čas?“ pohlédla vzhůru.
Chlapec se dolů nechystal, naopak přeletěl na střechu vedlejší
chatky a zachytil se za větrník ve tvaru špice. Potom se odrazil
a přeskočil na další.
„No vidíš,“ Nik měl co dělat, aby zadržel smích: „Feš nako
nec získal svobodu a dělá si, co chce… Dokonce zastavil čas. 
Ty sis toho nevšimla? Hodináři zastavený čas poznají hned
a sami se mohou svobodně přesunovat do bezčasí jako te
my… Ostalčané samozřejmě nemají o těchto tricích s časem
ani potuchy.“
„Ale tráva se chvěje a vítr taky trochu fouká… Když jsem
bojovala s Elenou, bylo to úplně jiné.  Bylo ticho a mrtvo, vy
všichni jste nehybně stáli, jako byste byli z vosku.“
Nikovi ztuhl úsměv na tváři.
„Ty jsi bojovala s Elenou?“
Vasilisa si povzdechla.
„Jo, stalo se toho celkem dost… Ale to je na dlouho.  Měli
bychom si všichni sednout a probrat to. Mám tolik otázek. A kde
vlastně jsou ostatní?“
Nik přimhouřil oči. Pochopil, že toho te z Vasilisy víc nedo
stane, a tak řekl:
„Diana za chvilku přijde. Dorazili jsme pozdě večer, tak jsme
tě nechtěli budit.“
Vasilisa se hlasitě uchechtla, na což Nik reagoval tázavým po
hledem.
„Pak vám všechno řeknu,“ ujistila jej. „Poslyš, a kde jsou ostat
ní… klíčníci?“
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„Taky tady,“ oznámil otráveně Nik. „Radosvět nás bude všech
ny kontrolovat a posílat nám instrukce přes časolisty.  Otec mi
slíbil, že mi vše v dopise podrobně vysvětlí. Neumím si ani před
stavit, jak tu s nimi budeme vycházet…“
Nik to nedořekl, ale Vasilisa ho moc dobře pochopila. Před
stava, že znovu uvidí Marka, Severa, Maryšku, a dokonce Dejlu,
byla nesnesitelná.
„Vidím, že Fešovi se na Ostale líbí,“ poznamenala, aby zahna
la nepříjemnou představu. A opravdu, Stříbrný klíčník přelétá
val z chatky na chatku dál a dál. 
„Líbí? To si nemyslím… Ve skutečnosti,“ Nik najednou ztišil
hlas, „na Ostalu vůbec nechtěl. Kamkoliv jinam, klidně znovu
na Černovod, jenom ne do tohoto světa.“
„Proč?“ podivila se Vasilisa. „Copak vás ve škole naším svě
tem straší?“
„Samozřejmě že ne.“
„Tak o co jde?“
Nik viděl, že Vasilisa očekává podrobnosti, hluboce si povzde
chl, podrbal se na zátylku a pronesl:
„Protože jsme se domluvili, že budeme myslet na Lazor. Tvůj
bratr a ostatní určitě mysleli na Černovod, i když Jaris asi myslel na
něco jiného, pokud se ještě nespřáhl s Markem… Diana říkala, že
bude myslet na Čarodol, aby nás Časokruh odnesl k vílám. A na
jednou jsme se ocitli na Ostale, a ještě k tomu na dětském táboře.“
„Na sportovním!“ opravila ho Vasilisa. „Ale já jsem nemyslela
na nic!“
Nik se na ni zkoumavě podíval.  Dívka se snažila tvářit co
nejupřímněji. Vždy to také byla pravda, sama na nic konkrétní
ho nemyslela. No, možná že na radu Černé královny trochu mys
lela na Ostalu…
„Možná sis zrovna náhodou vzpomněla,“ usoudil chlapec. 
„A Feš tolik doufal, že svou vlastní silou přinutí Časokruh
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