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Predslov

ámok spal. Svetlá v oknách dávno pohasli, zmizli aj pásy
ich jasnožltých odleskov na dláždenom nádvorí.
Do Zelenej izby pofukoval teplý južný vetrík a spolu
s ním cez otvorené okno prichádzal aj závan príjemnej, sviežej
kvetinovej vône. Vasilisa sa uvelebila na okennom parapete
a pozorovala, ako sa na oblohe v mihotavých zábleskoch rozsvecujú jagavé hviezdy.
V obrovskej záhrade Čierneho zámku, hýriacej mladou júnovou zeleňou, neúnavne cvrlikali svrčky. Zo zámockých fontán
a jazierok sa ozývalo lenivé kvákanie žiab, kdesi v diake z času
na čas zaškriekal vták. Noc sa napĺňala zvyčajnou nepravidelnou polyfóniou zvukov.
Vasilise sa nechcelo spa, hoci poste mala už dávno – aspoň
formálne – rozostlanú. Pani Fiala síce zostala v Černovode, ale
na dodržiavanie denného poriadku aj tak dohliadali klokeri.
Keby v jej izbe horela po polnoci čo i len jediná svieca, niektorý
sluha by ju určite prišiel bez okolkov zahasi.
Vasilisa mala vo zvyku každý večer pred spaním premýša
o tom najdôležitejšom, čo sa v zámku čiernej kráovnej cez deň
udialo. O zaujímavých hodinách s Mirakulom alebo Mendejrou,
o veselých a trochu nebezpečných výčinoch s Búrkou alebo
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o pútavých lekciách s Maarom a jeho dedkom v hodinárskej
dielni. Ale najčastejšie sa jej myšlienky – doslova ako farebné
číslice časového fléru – vracali k poslednému večeru strávenému s priatemi v Černovode.
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Príhoda

riatelia využili chvíku vona pred blížiacou sa rozlúčkou
a všetci sa stretli v Zelenej izbe. Vasilisa, Feš aj Zachara sa
uvelebili na koberci pred horiacim kozubom, Diana s Nikom sa vyšplhali na okenný parapet a Maar si s rukami prekríženými cez prsia sadol na stoličku stojacu trochu bokom.
Už celú večnos špekulovali nad tým, ako by mohli uskutočni
tajnú výpravu k všetkým hodinovým vežiam, zakresleným na
mape, ktorú Vasilisa získala v čiernej komnate spolu s tajomným
hrdzavým úlomkom. Nikto z dospelých časodejov zatia nemal
o drahocennom náleze ani potuchy.
Priatelia sa dohodli, že budú hada časodejnícku strelu, z ktorej by mohol ten malý úlomok pochádza, pretože zo všetkého
najviac pripomínal ostrie. V prvom rade si však museli ujasni,
či je tá vec natoko dôležitá, aby stálo za to tak riskova.
„Vasilisa, mohla by si ešte raz zopakova slová tej slepej veštkyne?“ požiadala ju Diana už po niekoký raz.
Namiesto Vasilisy sa nečakane ozvala Zachara. „To, čo nájdeš
v Rozoklanom zámku, je vemi nebezpečné, ale skutočne nebezpečným sa to stane až vo chvíli, ke sa to spojí so svojou druhou časou,“
predniesla tichým, tajomným hlasom, ale jej pohad bol bezočivý a veselý. „Získate tak najlepšiu zbraň proti duchom, ale ak sa im,
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nedajbože, dostane do rúk, s Eflarou bude koniec. Na vašej planéte
nastane éra duchov, ktorá dostane pomenovanie Éra Astragora. Už
to proroctvo poznám naspamä,“ zalamentovala, ke skončila.
Diana pokrútila hlavou, lebo Zacharina ahkovážnos sa jej
nepáčila.
„Nechápem, ako by tá zbraň mohla uškodi celej Eflare.“
„Zbraň v rukách duchov,“ spresnila Vasilisa.
„Musí to by nejaká hrozne silná časodejnícka strela,“ vyhlásil
s istotou Feš. „Treba ís čo najskôr na Ostalu a postupne prehada všetky veže, kým je Astragor ešte slabý. Nik, nemám pravdu?“
„Jasná vec! Už po stý raz vám opakujem, že náš časolet bez
problémov zvládne aj dlhú cestu.“ Nik si nahlas vzdychol.
„Keby teda niekto z vás skúsených hodinárov,“ významne pozrel na Feša, „mohol nastavi trasu a zada platné číselné kódy
priechodu…“
„No a v tom je ten háčik. Na prechod cez hranice medzi Eflarou a Ostalou treba ma zvláštne povolenie Radosveta.“ Feš
uprel na kamaráta zamračený pohad. „A to my v nijakom prípade nedostaneme. Preto sa musíme pokúsi získa zaregistrované kódy starých, už nastavených priechodov. Máme predsa medzi sebou nejakých cestovateov! Alebo sa mýlim?“
„Mňa z toho vynechajte!“ vyhlásil Maar a na protest zdvihol
dlane. „Môj dedko síce nemá papierovanie rád, takže evidenciu
pre našu kráovnú zaňho robím ja, ale všetky číselné kódy našich služobných ciest ukladá do sejfu sám. A ja ani neviem, kde
ten sejf je, hoci nejaké tušenie mám…“ Maar sa zamyslene poškriabal na zátylku.
„Možno by nám mohol pomôc môj otec,“ neisto navrhol Nik.
„Len ako mu to povieme?“
„Nijako,“ zavrtela hlavou Vasilisa. „A ani môjmu otcovi, ani
Mirakulovi. Vzali by nám zvitok z čiernej komnaty a hotovo.
Mali by sme po cestovaní.“
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„Aj tak by si sa mohol pokúsi niečo zisti,“ poznamenala
Zachara smerom k Nikovi. „No lepšie bude, ke si jednoducho
vymyslíme nejaký dobrý dôvod… Vasilisa, čo keby si povedala
otcovi, že ti je smutno za Ostalou?“
„To určite, najmä za Astragorom,“ ironicky dodal Feš. „Ohnev
ju nikdy nepustí a dobre urobí. Dievča – a navyše samo – sa
predsa nemôže potulova po hodinových vežiach… A nikto
z nás nemôže ís s ňou. My dvaja so Zacharou sme v podstate
rukojemníci,“ uškrnul sa veavýznamne. „Nika otec radšej zamkne v Lazore, než by mu dovolil cestova pod ochrannou rukou Ohneva staršieho. Diana je víla a podlieha bielej kráovnej.
No a on,“ Feš ukázal na Maara, „je odchovanec vládkyne fúrií.
Po dobre známych udalostiach v Rozoklanom zámku sa nenávis
medzi duchmi, vílami a hodinármi ešte vyostrila. Čudujem sa, že
my sme sa ešte nepohádali.“
Kamaráti sa hne začali usmieva a vymieňa si pohady, ale
ich úsmevy boli trochu kŕčovité. Feš mal pravdu a nikto z nich
nevedel, čo si poča alej.
Vasilisy sa odrazu zmocnila totálna bezradnos a pocit neistoty spojený s obavami. Samozrejme, že nikto z nich nemá toko
skúseností ako dospelí, ktorí sa už určite niekedy ocitli v podobnej situácii. Bola si istá, že Mirakul by jej dal nejakú dobrú
radu… Nepoddala sa však náhlemu návalu paniky, ale, naopak,
vzbúrila sa proti nemu.
„Jednoducho budeme musie naplánova útek!“ rázne oznámila. „Môžeme vyskúša rozličné spôsoby, napríklad…“ Zmĺkla,
pretože nevedela, čo má navrhnú ako prvé.
Feš, ktorý sa pri slove útek mykol, zvesil plecia a z jeho výrazu
bolo bada sklamanie.
„Myslím, že budeme musie všetko poveda dospelým,“ neoblomne vyhlásila Diana a zoskočila z parapetu. „Vedia toho viac
než my a dokážu si poradi.“
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„Lenže tí budú najskôr dlho premýša, diskutova a zvoláva
nespočetné zasadnutia,“ uštipačne dodal Feš. „A ako vždy, stratia drahocenný čas.“
Diana mlčala, ale odhodlaný výraz na jej tvári bol dostatočne
výrečný. Vasilisa ju chápala, no musela s Fešom súhlasi – strácajú čas! A práve jemu pritom hrozí najväčšie nebezpečenstvo.
Astragor sa čoskoro vráti a strieborný kučiar dopadne zle.
„Všetkých nás zatvoria, ak sa sami v časolete pokúsime prekroči
hranice medzi svetmi…“ s istotou povedala Diana. „Taký obrovský
stroj nemôže preletie bez toho, aby si ho niekto všimol. Mohli by
sme sa síce pokúsi prejs zvyčajným spôsobom – jeden za druhým
cez nulové zrkadlá s babylonskými sviecami –, ale tak by nám prehadávanie všetkých veží zabralo niekoko mesiacov. Na krídlach
človek aleko nedoletí a okrem toho by sme museli niečo jes a niekde spa… Navyše, taká dlhá neprítomnos sa nezaobíde bez povšimnutia – budú nás hada… A nielen eflarskí časodejovia…“
Zachara si odkašala a vyvrátila oči dohora. Vyzerala celkom
ako jej bratranec, ke je rozčúlený.
„Diana, ty si až príliš opatrná.“ Zachara prižmúrila oči a obdarila vílu blahosklonným pohadom. „Ale ten tvoj nápad – letie
cez obyčajný časový priechod – sa mi páči. So všetkými tými
kódmi k časoletu by sme sa dlho naahovali. A ak nič nepodnikneme, Astragor nás dostane ako prvý. Ten určite nebude zaháa! Pomstí sa úplne všetkým, uvid…“ V polovici slova sa zarazila a zamračila sa.
„Nech sa k nám skúsi najprv dosta!“ neohrozene zvolal Feš
a zahka ju štuchol do boku. „Nezúfaj, sesternička.“
„Ak máte v pláne len tak sa prechádza po Ostale, mali by ste
si da na svojho bývalého učitea zvláš dobrý pozor,“ zlomysene
podotkla Diana. „Určite je dôvod na obavy.“
„Čo si tak ticho, Maar?“ spýtal sa odrazu Nik. „Máš nejaký
nápad?“
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„Musíme letie časoletom, a to bez akejkovek registrácie,“
okamžite odvetil Maar. „Budú nás síce prenasledova a na Ostale sa zrejme budeme musie schováva pred duchmi, ale s časoletom môžeme skoči do iného času a hotovo, zbohom! Ke sa
budeme spolieha len na krídla, všetkých nás pochytajú a vezmú
do zajatia. V tom lepšom prípade…“
„Aj ja som za časolet.“ Feš súhlasne pohodil hlavou smerom
k Maarovi.
„Aj ja,“ opä ho podporil Nik. „Navyše, ja nemám krídla a beha po stenách veží akosi nedokážem, to sa na mňa nehnevajte.“
„Musíme okamžite kona!“ vyhlásila Vasilisa a obrátila sa k Maarovi. „Páči sa mi Dianin nápad s nulovým zrkadlom. K vežiam sa,
koniec-koncov, môžeme dosta ostalskou dopravou – požičiame si
auto alebo si kúpime lístky na vlak. Akurát sa zakaždým budeme
musie vráti na Eflaru. Každá veža je v inej krajine a cez hranice
by nás nepustili. Na to by sme potrebovali pasy… a nielen tie!“
„Vidíš, to všetko je zbytočne komplikované,“ odfrkla Zachara.
„Jednoducho na tej hranici zastavíme čas a prejdeme, kam budeme chcie, a nikto si to nevšimne.“
„Ty teda nezaprieš, že si Astragorova žiačka,“ uškrnul sa Maar.
„Ver mi, my s dedkom cez tie hraničné kontroly prechádzame
zakaždým, aj ke pritom trpíme. Som si istý, že také hrubé porušenie predpisov by nám len tak neprešlo – hne by nás čapli
nejakí ostalskí hodinári a potom by sme im ažko vysvetovali,
že sme tam len na výlete. A v tomto prípade by nás duchovia
dostali skôr než Eflarčania.“
„Má pravdu,“ podporil ho Feš aj tentoraz. „Vojt mi vravel, že
už len my, teda Dragocijovci, máme rozsiahlu špiónsku sie.
A takých silných rodov sa len v Európe nedopočítaš…“
Zachara sa odula, otočila sa ku kozubu a demonštratívne doň
prihodila nové polienko zo zásobníka na drevo, akoby tým chcela poveda: Rozhodnite sa sami, mne je to jedno.
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„O pár týždňov sa s dedkom chystáme na expedíciu na Ostalu,“ pokračoval Maar. „Myslím, že by som mohol niečo zisti aspoň o zvonici v Berne, máme namierené práve tam. Dedko
často chodieva do Švajčiarska, žije tam vea časodejov.“
„Prečo to nepovieš hne?!“ vyskočil Feš. „Pokús sa zisti kód
priechodu do tej zvonice… Ja by som ho určite vypátral!“
Maar mu venoval pohŕdavý pohad, vyjadrujúci len jedno:
Dokážem si perfektne poradi aj sám.
„To je výborný nápad,“ usmiala sa Diana. „Aj ke najvýraznejšie sú na mape zobrazené veže v Londýne, Moskve a Prahe.
Bernská a benátska sú ledva viditené náčrtky…“
„Najbledšie sú rakúske tancujúce hodiny,“ dodala Vasilisa.
„A len veda nich nie sú z nejakého dôvodu nijaké značky.“
Medzičasom si stihla zapamäta názvy všetkých veží na mape.
„Možno na ne naschvál nechceli upozorňova,“ podotkla Zachara. „Alebo ich predchádzajúci majite mapy dokreslil neskôr… Celkovo sú vemi pekne stvárnené. Páči sa mi taká jednoduchá čierno-biela kresba…“
Dianu, Maara a Nika onedlho zavolali dolu, kde na nich čakali
tri okrídlené vozy, aby ich odviezli do ich domovov. Dragocijovci
zase dostali správu, že sa majú okamžite vráti do Juhozápadnej
veže.
Priatelia sa v rýchlosti rozlúčili a dohodli sa, že budú v kontakte cez časolisty.
Vasilisa smutne sledovala, ako jeden za druhým miznú v nulovom zrkadle, no zároveň si všimla, že Feš naschvál otáa a všetkých púša pred seba. Len čo v hlbinách zrkadla zmizla silueta
jeho sesternice, rýchlo jej pošepkal: „O pol hodiny u teba na
schodisku.“
Skôr než Vasilisa stihla otvori ústa, chlapcovu postavu pohltilo zrkadlo.
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Ako naschvál hne nato prišla pani Fiala a zavolala ju na večeru do jedálne. Musela sa rýchlo vyhovori a presvedči ju, že je
hrozne ospalá, a preto si zaje len niečo malé vo svojej izbe. No aj
tak sa musela pod prísnym pohadom pestúnky naprata obrovskou porciou šalátu s mäsom, ktorú jej naservíroval strieborný
tanier, a vypi šálku bylinkového čaju. Vasilisa sa tak ponáhala,
až sa párkrát skoro zadusila, za čo si zakaždým vyslúžila poriadny
buchnát do chrbta a pestúnkine podozrievavé pohady.
Pani Fiala našastie o chvíu odišla nulovým zrkadlom. Vasilisa si nervózne upravila ofinu a vybehla na schodisko.
Nikde nikoho.
Žeby sa Fešovi nepodarilo vykĺznu? Alebo si z nej len vystrelil? To by sa naňho podobalo… Opatrne vykukla na hlavnú
chodbu, ale ani tam kamaráta nevidela.
„Tomu nerozumiem,“ vzdychla si trpko.
Odrazu na dlani zacítila jemný teplý stisk.
„Pssst,“ pošepkal jej Feš do ucha. „Len nech a nikto nepočuje
a nenájde nás tu!“
Vasilisa sa opatrne obrátila, ale nikoho nevidela.
Aha…
„Sonodah!“
Len čo to vyslovila, zjavil sa pred ňou Feš a jeho strieborno-čierne krídla, pod ktorými sa schovával, sa ladne vrátili za
jeho chrbát a zmizli. Chlapec sa tváril úprimne rozčarovane.
„Zabudni na moje krycie meno, jasné?“ sykol. „Možno si si
všimla, že ja som tvoje nikdy odzadu nevyslovil!“
„To by ešte chýbalo!“ odvetila mu Vasilisa rovnako rozčúleným šepotom. „Prečo si ma sem vôbec volal – aby si ma zase
vystrašil? To si sa rovno mohol premeni na trojzubca, aj tak teraz vyzeráš ako rozzúrená mačka s ihličkovitými zubami.“
„Zbláznila si sa?“ Feš zvraštil obočie. „Keby niekto ovládal časové premeny, vedel by, že je to vemi zložitá vec. Premiestni sa
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do cudzieho časového koridoru, navyše zvieracieho, je vemi riskantné a životunebezpečné. Ale chcel som s tebou hovori o niečom inom…“ V očiach sa mu tajuplne zablýskalo. „Skrátka,
nechceš sa mrknú do pracovne svojho otca?“
„Do Severnej veže?!“ užasla Vasilisa. „Čo si sa pomiatol?“
„Tvoj otec je v knižnici, hrajú s Mirakulom karty,“ vysvetlil
Feš. „Práve som to bol skontrolova. Poda toho, s akou náruživosou sa do toho pustili, odhadujem, že tam budú dlho do noci.
Pri troche opatrnosti si nás nikto nevšimne.“
„Zaujímalo by ma, čo chceš robi v otcovej pracovni.“
Feš nespokojne zažmurkal.
„Nemaj obavy, nemám v pláne nič zlé. Len som si na niečo
spomenul… Ke som bol u tvojho ocinka, všimol som si, že má
na stole čiernobielu knihu s názvom Číselné kódy. U Nikovho
otca som videl takú istú. Keby sa nám ju podarilo nájs, bol by to
obrovský úlovok. Skopíroval by som si potrebné údaje do časolistu a možno by som potom aj sám dokázal nastavi časový priechod pre náš časolet. Chvíu by mi to síce trvalo, ale čo iné nám
zostáva? Neurobi nič je ovea horšie.“
Vasilisa premýšala. Aj ona by rada urobila aspoň niečo, ale
liez bez povolenia do pracovne vlastného otca? No Feš má
pravdu – ničnerobenie je vždy horšie než akákovek snaha…
Túžila sa dosta aspoň do jednej z tých veží na mape. A to až
tak, že sa jej už viac ráz snívalo o zhrdzavenej, ktovieprečo obrovskej časodejníckej strele. V tých snoch k nej dokonca ona
sama ako prvá priloží úlomok. Ostrie strely sa rozžiari, vyšle
silnú svetelnú vlnu, Astragorova čierna vyschnutá postava rozhodí ruky a odletí niekam aleko… V tomto momente sa však
zvyčajne zobudí.
„A čo ak nás otec nachytá?“
„Schováme sa. Dúfam, že vieš, ako sa to robí! Povieš svoje
krycie meno a takto sa schováš pod krídla…“ Feš názorne pred-
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viedol ako: strieborno-čierne tiene krídel ho zahalili a skryli
pred cudzími zrakmi, takže zaraz zmizol. Vasilisa sa opä ocitla
na schodisku sama.
„Radšej by som tam šiel s Nikom,“ priznal neviditený Feš,
„ale ten tu už, bohužia, nie je. A nemá ani krídla… Zato však
nikdy neodmietne poriadne dobrodružstvo.“
„Koko prejavenej dôvery!“ odfrkla mierne urazená Vasilisa.
„Ak chceš vedie, nie som proti. Len nechcem, aby nás niekto
chytil… Si si istý, že si tam tú knihu videl?“
„Pravdaže,“ potvrdil Feš a opä sa ukázal. „Ak sa bojíš, pôjdem
radšej sám. Aspoň niekto musí kona – a nielen sedie a fňuka.“
Vasilisa už-už chcela vypáli britkú odpove, ale ovládla sa.
Na kamarátovom správaní sa jej však niečo nezdalo, akoby jej
čosi tajil – uhýbal pohadom, krčil čelo…
„Zaujímalo by ma,“ podotkla a uprene ho pozorovala, „či by si
ani Nikovi nepovedal, čo máš naozaj za lubom!“
Slová, ktoré vystrelila len tak z brucha, nečakane zasiahli cie:
Feš v úžase vytreštil oči, ale vzápätí nasadil kamennú tvár.
„Čo tým chceš poveda?“
„Pozrime sa, aký si odrazu nechápavý!“ pokračovala Vasilisa
v začatej hre. „Pritom sa chceš vkradnú do pracovne môjho
otca z nejakého úplne iného dôvodu.“
Nastalo ticho. Fešovi sa nedarilo maskova rozpaky, preto sa
opä rozčúlil.
„Vedel som, že nemá cenu dáva sa s tebou dokopy!“ Prižmúril
oči, obdaril Vasilisu tým najzlostnejším pohadom a zmizol.
„Budeš ma poriadny malér!“ povedala už do prázdna.
Mala totálne pokazenú náladu. Poháda sa pre takú zbytočnos! Navyše ju nepríjemne bodla myšlienka, že jej Feš nechcel
poveda pravdu. Rozladená sa vrátila do izby. S námahou otvorila ažké dvere a premýšala, prečo Feš tak náhle zmizol. Ve
nakoniec by určite súhlasila – bez ohadu na riziko. Okrem toho
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by sa do Severnej veže mohli dosta práve z jej izby, keže na
oknách Norta, Dejly a Vasilisy neboli ochranné efery. Len im
trom Ohnev starší umožnil prístup do svojich komnát, a to pre
prípad, že by zámok ktosi napadol alebo niečo podobné.
To znamená, že Feš sa bez jej pomoci určite nezaobíde. Vtom
Vasilise napadlo, že jej najzákernejší kamarát sa jednoducho
mohol…
„Sonodah!“
Chlapec sa okamžite zjavil – stál na parapete v trochu smiešnej póze s pokrčenými kolenami a očividne sa práve chystal vyletie dokorán otvoreným oknom.
„Ani sa nepohni!“ skríkla Vasilisa.
Feš sa zarazil a otočil sa. Oči mu behali na všetky strany a jeho
tvár mala sýtočervený nádych.
„Tak ty si si myslel, že ma oblafneš?!“ Vasilisa si významne
prekrížila ruky cez prsia. „To si teda slabý špión. Aj kamarát,
mimochodom.“
Feš mlčal. Bolo jasné, že nemá v pláne ospravedlni sa.
„O čo vlastne ide?“ pokračovala neoblomne.
Fešovi pravdepodobne došlo, že sa len tak nevzdá, nahlas si
vzdychol a zahundral: „Tak dobre… Začala si sa vypytova a pochybova, tak som sa rozhodol, že a do toho nebudem zapája,
chápeš?“
„Chápem. Tak hovor – čo potrebuješ v otcovej pracovni?“
Chvíu sa navzájom prevrtávali prenikavými pohadmi, ako
keby súažili v zízaní. Vasilisa ani nežmurkla, aby nestratila kontrolu nad súbojom. Už si pomaly začínala myslie, že jej Feš nič
nepovie, ale odrazu si nahlas vzdychol a pomerne zmierlivým
tónom vysvetlil:
„Jednoducho chcem vedie, aké má Norton Ohnev plány.
Možno sa mi podarí nájs nejaké dokumenty, poznámky… Najviac ma zaujíma, čo sa tvoj otec chystá urobi so mnou a so Za-

16

charou. A či bude bojova s Astragorom… Ale na tie kódy na
premiestnenie medzi Eflarou a Ostalou sa tiež môžem pozrie.“
„No prepánajána…“
„Aké prepánajána?!“ vybuchol Feš. „Čas beží a ty tu lamentuješ! Ktovie, ako dlho ešte tvoj otec a jeho kamoš stavite vydržia
masti karty!“
„Tak dobre, nerozčuuj sa hne! Nakukneme do otcovej pracovne – na minútu alebo dve,“ zmierlivo navrhla Vasilisa. „Aj ja
chcem vedie, čo majú tí dvaja v pláne. Ale ak nás chytia…“
„Všetku vinu vezmem na seba.“ Fešov hnev bleskovo vystriedala láskavos. „Poviem, že som a pozval zalieta si na hodinku-dve okolo zámku,“ dodal s úsmevom.
„A oni ti to určite zhltnú,“ zašomrala Vasilisa a tvárila sa, že
jeho narážku nepostrehla. „Radšej to pome urobi tak, aby nás
nenačapali.“
Okno do Severnej veže bolo otvorené, tak ako Vasilisa predpokladala. Otec má rád čerstvý morský vzduch, preto nezatvára
okná, ani ke je chladno, to si radšej poriadne zakúri v kozube.
Aj teraz v ňom ležali rozpálené červené uhlíky, takže napriek
silnému vetru, ktorý sem zvonka fúkal, bolo v izbe príjemne
teplo.
Len čo pristáli, Feš sa vrhol k starodávnemu vyrezávanému
sekretáru, stojacemu vo výklenku vzdialenejšej steny, a postupne
vyahoval jednu zásuvku za druhou.
Vasilise sa to vemi nepozdávalo, hoci jej bolo jasné, že je to
nevyhnutné. Ako inak by mohli zisti, aké plány má Norton
Ohnev? Feš so Zacharou sú vo vemi ažkej situácii – či už ako
hostia, alebo ako zajatci. A ktovie, aký osud chystá Ohnev starší
Astragorovmu žiakovi, aj ke bývalému…
Vasilisa potrebovala zahna nepríjemné myšlienky, preto sa aj
ona rozhliadla okolo seba, hoci mala pocit, že každá vec v tejto
miestnosti na ňu hadí s pohŕdaním.
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Obývacia izba, ako ju nazývali v otcovom dome na Ostale, sa
nejako zásadne nezmenila. Všetko akoby bolo na svojom mieste:
vyrezávané kukučky na stene, pohovka s modrým plyšovým plédom, kozub s ozdobnou čiernou mrežou, nízky okrúhly čajový
stolík, hrdzavohnedá medvedia koža na podlahe. Na rozdiel od
prvých návštev, teraz tá izba Vasilise pripadala dôverne známa
a dokonca milá. Vkradli sa sem síce bez pozvania, ale napriek
tomu mala pocit, že je tu v úplnom bezpečí.
V rohu stálo nulové zrkadlo, veké ako udská postava. Vasilisa pristúpila bližšie, aby si obzrela rám, ktorý vyzeral ako upletený z vrkočov rusaliek. Šupinky boli majstrovsky vyložené ligotajúcimi sa drahokamami – od smaragdov po tyrkysy – a žiarili
modrozeleným leskom. Povrch zrkadla sa z času na čas nepatrne
sčeril, čo znamenalo, že zrkadlo je funkčné a nastavené na
okamžitý prechod. Otec sa môže kedykovek vráti.
„Máš niečo?“ spýtala sa Feša.
„Hadám,“ zavrčal a alej šuchotal papiermi. „Mimochodom,
vedela si, že tvoj otec pracuje na výrobe mechanickej lietajúcej
električky?“ V jeho hlase sa mihol obdiv. „Našiel som zaujímavé
nákresy… Vagóny ako koše zavesené na lietajúcich balónoch,
pričom každý balón letí samostatne po vopred zadanej trase.
Cesta prechádza v čase, po nitkách a uzlových bodoch – princíp
pohybu je rovnaký ako v klbkách. Zaujímavý nápad… Určite
mu s tým pomáhal ten jeho kamoš stavite. Nikovmu otcovi by
sa taký vynález určite páčil.“
„Otec mu o tej električke asi ažko povie… S Lazarevom sú
predsa už dlho rozhádaní,“ pripomenula Vasilisa. „A vôbec, ponáhaj sa s tým.“
„Ve dobre. Ale nič by sa nestalo, keby si mi pomohla.“
Vasilisa však pokrútila hlavou. V tej chvíli jej napadlo, aké by
bolo skvelé, keby sa otec a Lazarev starší zmierili. Kedysi boli
predsa priatelia – a poda všetkého vemi dobrí. Dokonca jej
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niečím pripomínali Feša s Nikom – obaja boli z rozličných vrstiev
časodejníckeho obyvatestva, jeden remeselník, druhý hodinár.
Vasilisa si spomenula na prezývky, ktorými sa tieto dve skupiny
zvyčajne častujú, a potichu si vzdychla. No a Mirakul… Ten jej
niečím pripomínal Maara. Zaujímalo by ju, aký vzah má k Nikovmu otcovi on. Ke sa stretli, nijako zvláš sa spolu nebavili…
Pri kozube stáli nové bronzové svietniky – Vasilisa ich nikdy
predtým nevidela. Boli vysoké, všetky rovnaké a predstavovali
klbká zmijí s otvorenými tlamami. Šupinky na hadej koži žiarili
znepokojujúcim kovovým leskom. Vasilisa sa očarene dotkla tenučkého rozoklaného jazyka, ale hne ruku odtiahla – zmija
bola ukovaná tak precízne, že vyzerala ako živá.
Na kozubovej rímse, hne veda bronzových hodín v tvare
orla s roztiahnutými krídlami, stál na prvý pohad nenápadný
rámček na portrét – malý čierny obdĺžnik so strieborným lemom. Vasilisu okamžite zaujal.
„To je zvláštne… Prečo v ňom nie je fotka?“
Feš sa na okamih prestal hraba v kope žltkastých papierov
a rýchlym pohadom nedbalo prešiel po rámčeku.
„Myslíš toto? Ty hlava dubová… Dobre, dobre, nemusíš sa
hne tak tvári. To je predsa obyčajný časofón. S vekou pravdepodobnosou je tam ukrytá nejaká zvláštna, najskôr osobná fotografia, ktorá sa objavuje len v stanovenom čase. Alebo ke ju
niekto vráti do konkrétneho okamihu pomocou číselného kódu.“
„Čiže je chránená heslom?“
„Niečo také. Väčšinou to býva dôležitý dátum – trebárs narodenia. Aj ja mám taký. Hoci môj ukrýva najmä nakreslené portréty. Vlastne len zopár.“
„Ty vieš maova?“ prekvapene sa spýtala Vasilisa.
Feš bol odrazu v rozpakoch.
„Prečo hne ja? To by tak ešte chýbalo… Zachara vie vemi
pekne kresli. Videla si ten obraz v mojej izbe? Tú lo? To je jej
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práca. A mimoriadne sa jej daria portréty. Navyše, v Zmijulane
nemáme časofot… Osobné časogramy máme dokonca zakázané.“
Vasilisa bola hrozne zvedavá, čie portréty si Feš schováva.
Najskôr rodičov…
Ale chlapec už pokračoval v hadaní. Vasilisa rámček zopárkrát otočila, dotkla sa ho časodejníckou strelou a vyslovila svoj
dátum narodenia, ale rámček zostal prázdny.
Odrazu sa Feš prudko vystrel, čím upútal Vasilisinu pozornos.
„Pozri, čo som našiel!“ Víazoslávne potriasol nejakou knihou
v čierno-bielom vzorovanom obale. „Sú tu kódy niekokých časových priechodov, ktoré vytvoril tvoj otec. Navyše tajných, nie
sú na nich vyznačené hranice. Keby sa nám podarilo utiec na
Ostalu po niektorej z týchto trás, tvoj otec by nám to spočítal
dvojnásobne.“
S útosou vystrel ruku, aby knihu schoval naspä do zásuvky,
ale Vasilisa ho zastavila.
„Aj tak to prepíš. Aspoň budeme vedie, že sme neriskovali
zbytočne.“
„To je fakt,“ súhlasil Feš. Vyvolal časolist, otvoril ho na nejakej stránke a vsunul doň čierno-bielu knihu s kódmi.
Vasilisa zatia pristúpila bližšie k zrkadlu premiestnenia, lebo
ju zaujalo takmer neviditené blikanie na jeho povrchu.
„Hotovo,“ spokojne oznámil Feš asi po minúte a knihu vytiahol. „Máš pravdu, aspoň tie kódy v pokoji preštudujem… Len
škoda, že tvoj fotrík na dostupných miestach neschováva nič dôležité. Aspoň nejaké časogramy.“
„Nehovor tak o mojom otcovi,“ nazlostila sa Vasilisa. „A vôbec, radšej už pome. Aj tak tu nie je nič zaujímavé.“
Feš ešte podišiel ku kozubovej rímse, kde stál prázdny rámček
časofónu.
„Nezoberieme ho? Čo ak sú v ňom schované nejaké staré fotografie? Za deň-dva by som na to heslo určite prišiel…“ Dychti-
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vým pohadom preletel po izbe, zrejme sa rozhliadal, čo také by
ešte ulúpil. Ale Vasilisa ho rázne schmatla za ruku.
„Nič nebudeme bra! Úplne stačí, že konáme nečestne, ke…“
„Prečo nečestne?“ prerušil ju úprimne rozhorčený Feš. „Je to
len malá vojnová les… Dopekla, čo je zase toto?“
Feš s Vasilisou svorne zalapali po dychu. Na nízkom stolíku
pri kozube sa totiž objavili dve biele porcelánové šálky, z ktorých
stúpala voňavá aróma čerstvo uvarenej kávy.
„Otec…“ hlesla Vasilisa sotva sa pohybujúcimi perami. „A nie
je sám.“
Zrkadlo tichým zazvonením ohlásilo niečí príchod.
Feš sa spamätal ako prvý. Roztiahol krídla a ako sup sa vrhol
k Vasilise, schmatol ju za ruku a odtiahol za sebou na okenný
parapet. Tam ju objal rukami, zahalil krídlami a bezpečne ich
oboch ukryl pred okolitým svetom do neviditeného kokónu.
Vasilisu zaplavila búrka emócií: v jedinom okamihu sa v nej
vystriedali najrozličnejšie pocity – ako pri prudkej víchrici.
Nehadiac na príšerný strach z toho, že ju teraz odhalia a určite prísne potrestajú, stihla si uvedomi, že Fešove krídla sú
mäkké, nežné a ahučké ako vánok, akoby boli utkané z toho
najjemnejšieho páperia. Mimovone si spomenula na to, ako sa
ich dotkla prvý raz – vtedy sa jej ich hrany zdali tenké a ostré
ako pláty ocele. Aj tak sú zvláštne: môžu by mäkké ako hodváb, ale dokážu sa premeni na vejár z nožov a slúži ako nebezpečná zbraň.
„Ticho,“ pošepkal jej Feš do ucha, hoci sa nechystala nič poveda. Aj tak mala hrdlo stiahnuté od strachu. Uvedomila si, že aj
on sa bojí, asi preto ju objal ešte pevnejšie.
A práve včas – cez zrkadlový priechod sa niekto blížil.
Po chvíli sa ozval živý, veselý hovor:
„Nezabudni, že mám u teba súdok sherry! Ale poriadneho,
dobre vyzretého!“
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Vasilisu prekvapilo, že v otcovom hlase nebolo ani stopy po
zvyčajnom nádychu ahostajnosti, naopak, znel chlapčensky,
rozjarene a nadšene.
„Stále vyhrávaš,“ usmial sa Mirakul. „Keby som nevedel, aký
si v týchto veciach čestný, dávno by som a podozrieval z podvádzania.“
„Výborne, kávu máme na stole. Nedáme si do nej trochu
brandy?“
„Ja nie, akujem, nadnes mám dos.“
Muži sa usadili v kreslách. Na stole sa objavilo čierne puzdro
so zlatými iniciálami a Mirakul z neho vytiahol cigaru – očividne prišlo na objednávku. Ohnev starší zdvihol šálku a odpil si
trochu kávy.
Potom začali prebera záležitosti z Radosveta – čosi o nespokojnosti niektorých členov rady so záležitosami Ohneva staršieho.
Vasilisa sa podvedome ešte tesnejšia pritlačila k Fešovi a nosom
sa mu zaborila do šije. Ovanula ju známa jemná vôňa konvaliniek,
cítila teplo sálajúce z jeho kože, pravidelný pulz tepny, mäkkú jamku nad kúčnou kosou. A odrazu sa zahka zachvela – ako brezový lístok, ktorý sa práve chystá opadnú z konára a odletie do
neznámych končín. Ke Feš zacítil jej rozrušenie, chlácholivo jej
stisol rameno a dokonca sa perami dotkol jej vlasov.
„Všetko bude v poriadku,“ šepol takmer nečujne. „Nenájdu
nás.“
Vasilisino vedomie sa rozdelilo na dve rovnaké časti. Jedna polovica jej bytosti sa rozplývala od šastia z nečakanej blízkosti Feša
a druhá div nezamdlela z neblahej vidiny, že ich pristihnú. Možno
by bolo lepšie, keby hne vyšli z úkrytu, k všetkému sa priznali
a ospravedlnili sa. Potrestajú ich, ale mohli by všetko zvies na…
hm… schôdzku. Alebo poveda, že jednoducho pristáli na parapete, aby si na chvíu oddýchli po dlhom lete. Vasilisa sa už nadychovala, aby to potichu navrhla Fešovi, ale nestihla to.

22

„Damian výborne hral na gitare,“ doniesol sa k nim hlas Nortona Ohneva.
Feš stuhol. Vasilisa cítila jeho napätie – akoby aj prsty stískajúce jej dlaň odrazu skameneli.
„A syn zdedil jeho talent. Aj matkin hlas.“
„Selena nádherne spievala… Pamätáš sa na jej vystúpenie na
Čarovaní? Astragor nás vtedy prvý raz všetkých pustil na Eflaru… Samozrejme, s tajným poslaním, ale to nám nijako nepokazilo tie prvé skvelé dojmy.“
„Bol z nich úžasný pár.“
„Škoda, že mali takú smolu na syna. Prekliaty osud.“
Vasilise sa zdalo, že Feš ani nedýcha. Len divoký tlkot srdca
prezrádzal jeho hlboký nepokoj.
„Dobre vieš, že mali smolu najmä na predsedu rádu,“ namietol
Mirakul. „Lepšie povedané na jeho chorobný záujem o ich syna.
Pamätáš si, ako to všetkých vyviedlo z miery? Privies medzi starších žiakov takého chlapčeka… Ak mám by úprimný, ani ja by
som neodmietol takú čes; ve ja sám som bol v Zmijulane prijatý až ako špecialista na časové paralely… Vtedy som bol mladý,
hlúpy a prahol som po sláve, kdeže… Astragorovi sa na tom
chlapcovi niečo pozdávalo, a tak sa naňho prisal ako pijavica.“
„Mirakul, prosím a.“ Vasilisa kútikom oka videla, ako otec
pohoršene zvraštil čelo, ale usmieva sa neprestal. Očividne ho
ešte stále tešila jeho výhra.
„Aj tak je to smutný príbeh.“
Norton Ohnev zvážnel.
„A neskončí sa o nič veselšie.“
Zavládlo mlčanie. V miestnosti bolo poču len tichý praskot
ohňa v kozube, Mirakulovo vdychovanie dymu z horiacej cigary
a cinkot šálok o tanieriky po každom hlte kávy.
„Vybral si toho chlapca sám,“ ozval sa po chvíli Ohnev starší.
„Nikto netuší prečo. Neviem, čo by som za tú informáciu dal.
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Mimochodom, ty ešte nevieš to najpodstatnejšie – Astragor nečakane zvolal tajnú poradu a oznámil, že Damianov syn bude
jeho alším príjemcom.“
„Čože, len tak – z ničoho nič?“ zapochyboval Mirakul.
„Len si to predstav! Stovky rokov sme čakali – my, členovia
rádu –, že príjemcom bude jeden z nás. Tak sme sa báli… Všetkým sa od strachu doslova podlamovali kolená! Obetova sa za
štúdium u najvyššieho ostalského časodeja je najvyššia cena, ktorú
však zaplatí len jeden z nás. Sú to príšerné spomienky… Koko ráz
sme všetko prepočítavali, zhromažovali si klbká pravdepodobností. Pamätám sa, ako som sa zmáčaný studeným potom budil
v noci zo sna, v ktorom som bol ním – novým Astragorom. Len si
predstav, že stojíš pred zrkadlom a vidíš jeho zamračenú stareckú
tvár, chladný pohad z priepasti bezodného štepu… Brrr…“ Vasilisin otec sa pri tej spomienke striasol. „A odrazu si z nejakého
dôvodu vyberie chlapca, ktorý sotva prijal časodejstvo, a hne ho
privedie do kruhu najstarších žiakov a menuje vyvoleným.“
„Musí to ma nejakú príčinu, o ktorej nikto nevie. Závažnú príčinu. Astragor zrejme videl nejaké znamenie spojené s chlapcom.“
Ozvalo sa podráždené odfrknutie a hne nato vŕzganie kresla,
pretože Ohnev starší vstal a prešiel k oknu.
Vasilisa sa bála aj dýcha, otec bol neuveritene blízko. Mohla
si prezrie všetky detaily jeho náhle zachmúrenej tváre – pavučinu jemných vrások na čele, svetlozelené oči s jantárovými škvrnkami, obklopené hustými bledými riasami, úzke pery, pevne zovreté do tenkej čiarky, bradu zdvihnutú mierne nahor. Dokonca
spozorovala aj smiešne materské znamienko v tvare polmesiaca
pod avým ušným lalôčikom, ktoré si nikdy predtým nevšimla.
O chvíu opä prehovoril:
„Aj ja som si myslel, že ide o niečo také. Znamenie, vidinu
z budúcnosti alebo možno symbolický výpočet osudu. Bohužia,
to už ažko zistíme.“
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„No dobre, ale chlapec je teraz tu,“ začal uvažova Mirakul.
„Astragor sa čoskoro vráti a nikto nevie, ako bude vyzera. Bude
slabý, ale aj tak sa chlapca pokúsi ukradnú. Malý Dragocij začal
svojmu učiteovi nečakane vzdorova… Nezaplatil najvyššiu
cenu a taký prehrešok sa neodpúša.“
„Áno, neodpúša,“ zopakoval Norton Ohnev ako ozvena.
„Čo budeš teda robi? Čo ak, nedaj veký čas, Damianov synáčik zistí, že si to bol práve ty, kto jeho rodičom poradil, aby
skočili z veže?“
Feš zdvihol hlavu a trochu sa od Vasilisy odtiahol. Pery sa mu
skrivili a zachveli – zrejme utrúsil nejakú nadávku na adresu jej
otca. Vasilisa sa k nemu z celej sily pritisla, aby ho nakoniec nepochytila zlos a nevyzradil ich úkryt.
„Ty si to nepochopil?“ Ohnev starší sa prudko obrátil. „Ve
som ho zachránil, chlapčiska nevačného! A ktovie, prečo ho
zachraňujem zas a zas…“
Ohnev starší sa vrátil ku kozubu, pozrel na rámček prázdneho
časofónu a usadil sa v kresle.
Mirakul vytiahol alšiu cigaru. Zamyslene ju pošúchal medzi
prstami a vrátil naspä do puzdra.
„Len odauješ dátum jeho prevtelenia, to je všetko,“ vyhlásil
sucho. „Nechápem, prečo to robíš. Neexistuje horší nepriate
než bývalý spojenec. Najmä ke je reč o Astragorovi. Tým skôr,
že si sa verejne postavil proti nemu a vyzval ho na súboj!“
„Hádam sa ma nechystáš opusti, Mirakul!“ usmial sa Ohnev
starší. „Vlastne by som ti to ani nezazlieval.“
Stavite sa ticho zasmial, ale nijako jeho slová nekomentoval.
„Ke bude ma Astragor nové telo, rozohrá svoju vekú hru,“
povedal po krátkej pauze. „A potom si to všetci, s prepáčením,
zlizneme. To budeš toho chlapca alej chráni, aj ke ti pôjde
o krk? Tak či tak budeš stá pred neahkou vobou. Ja by som ti
odporúčal, aby si to neodkladal.“
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Ohnev starší opä vstal a pristúpil ku kozubu. Časodejníckym
náramkom sa dotkol rámčeka a ten razom ožil. V striebornej
lište sa objavila čiasi tvár. Vasilisa nevidela, komu patrí, bolo to
prialeko.
„V tú noc som im šiel poveda o Astragorových úmysloch. Že
ich jediný syn, ktorého chceli ukry, je uňho. A že za ich zradu
ho určite zabije. Nemali šancu mu uniknú.“
„Stihol si si prezrie ich klbko?“ Mirakulov hlas sa nečakane
zachvel.
„Videl som ovea viac… Podarilo sa mi preniknú do Astragorovej centrálnej siete. V obrovskom klbku siete som videl ich
osudy a prezrel si stovky pravdepodobností. Ale prijatené riešenie som nenašiel. Osudová chvía sa vždy končila smrou. Len
v prípade smrti oboch rodičov mal chlapec šancu ži trochu
dlhšie.“
„Chápem,“ zamračil sa Mirakul. „Damianovi si však nepovedal to hlavné – že svojou takzvanou radou si ešte viac pritiahol
Astragorovu pozornos na osobu Feša Dragocija.“
„Dobre vieš, že všetko sa nedá predvída. Stále sa snažím hada nové nitky chlapcovho osudu, ale nedarí sa mi nájs nič dobré. Niečo mi uniká – čosi dôležité, čomu zatia nerozumiem.“
Norton Ohnev odrazu nahnevane zvolal:
„Myslím, že je načase, aby sa chlapec sám stal bojovníkom
a začal sa bi za svoj osud! Lenže on namiesto toho hrá na gitare,
spieva pesničky a vozí moju dcéru na lodi vo svojom osobnom
zákutí!“
„Norton, ty starneš, kamarát,“ rozosmial sa Mirakul nečakane. „Rozprávaš ako žiarlivý otec ochraňujúci svoju dcéru pred
každým predstaviteom mužského pohlavia… Navyše si k tomu
chlapcovi nespravodlivý. Je dôvtipný, stále sa učí a nezakne sa
ani tých najzložitejších úloh. A vždy sa vzpieral vplyvu svojho
hrozného učitea. Len si spomeň na jeho nedávny útek! A usku-
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točnil ho, mimochodom, sám, nikto mu predsa nepomáhal. Ktokovek iný by sa na jeho mieste zosypal. Dokonca aj ty, Norton,
si až teraz v sebe našiel dos síl na to, aby si sa vzoprel Astragorovi, nemám pravdu? Aj ke si po tom túžil už dávno.“
„Aj tak musí za seba bojova sám.“ Ohnev starší tvrdohlavo
pokrútil hlavou. „V opačnom prípade so sebou stiahne kopu alších životov. Práve preto sa mi nepáči, že sa točí okolo Vasilisy.
Oslabuje ho to. A oslabuje to aj ju! Nezabudol si, dúfam, že sa
blíži ten osudový okamih! Onedlho bude moja dcéra musie urobi vemi ažké rozhodnutie.“
Mirakulov výraz sa nepatrne zmenil. Vasilisa by prisahala,
že v staviteových očiach sa mihli skutočné obavy. Srdce jej
začalo splašene bi – čo je to za rozhodnutie, ktoré bude musie
urobi? Čo je to za osudový okamih? Možno to otec povie…
Odrazu si všimla, že ju Feš prestal objíma, hoci jeho krídla ju
aj naalej schovávali pred zrakmi iných. Pohad na chlapcovu
tvár ju zaskočil ešte viac – líca mu pokrýval sýty rumenec
a pohad upieral dolu, na jeden bod. V jeho duši zrejme zúril
poriadny uragán…
Nulové zrkadlo odrazu tíško zazvonilo. Po chvíli opä – a ovea
hlasnejšie.
„Nemôžu sa bezo mňa chvíu zaobís!“ zamračil sa Ohnev
starší. „Zrejme zase nejaký problém s tými hlúpymi rusalkami.
S blížiacim sa letom sú vždy hrozne vrtošivé. Chcú slobodu alebo zvláštne privilégiá – raz je to šampanské k fontáne, inokedy
alpské plesnivce do venčekov.“
„Tak tie chudinky prepusti,“ zaškeril sa stavite veselo. „Čo je
to vôbec za staromódny zvyk!“
„Majú zmluvu ešte na dva roky. Vaka matke, to ona mi dala
taký kráovský darček. Sláva dávnym hodinám, že mi nepriniesla nejaké nebezpečné žiabrodychovce. Dokážem si predstavi,
akú rados by mali moji hostia povedzme z takého mušopuva.“
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„Len bež, počkám a tu,“ mávol rukou stavite a opä vytiahol
z puzdra cigaru. „A vieš ty čo, nech nám prinesú to brandy. Po
tých tvojich úprimnostiach mám totálne pokazenú náladu, potrebujem sa vzchopi.“
„Zabudni na brandy! Naopak, priprav sa na to, že dnešný večer bude dlhý. Musíme toho vea prebra.“
Ohnev starší si ešte niečo namrzene zahundral popod nos
a náhlivo vkročil do zrkadla.
Len čo zmizol, Vasilisa rázne zašepkala: „Sonodah!“
Nemala chu trča tu celú noc a počúva cudzie rozhovory.
V okamihu sa spolu s Fešom zjavili na parapete. Mirakulovi,
ktorý sa práve chystal potiahnu z čerstvo zapálenej cigary, sa na
tvári zjavil úprimne šokovaný výraz. Vasilisa si spomenula, že
v takýchto situáciách sa zvyčajne používa fráza pozeral s otvorenými ústami.
„Vedel som, že mi Ohnev klamal!“ ozval sa Feš zlostne do
toho trápneho ticha.
Vtedy sa Mirakul spamätal.
„Okamžite lete do svojich izieb!“ prikázal potichu, ale dôrazne. „A modlite sa, aby sa Norton o vašom neodpustitenom
správaní nedozvedel, inak obaja zomriete v strašných mukách,
a to skôr než si myslíte. Povedal som okamžite!!!“
Feš sa drzo uškrnul, naschvál pomaly rozprestrel krídla a bez
rozlúčky ako prvý vyletel von oknom.
Vasilisa nesmelo prešapovala na parapete a nevedela, čo má
robi. Nemohla len tak odletie, pretože sa pred staviteom, ktorého si vemi vážila, príšerne hanbila.
„Nechceli sme vás počúva,“ ozvala sa nakoniec tichým hlasom. „Bola to náhoda.“
Mirakul mlčal. Vasilisa pochopila, že sa odpovede nedočká,
mávla krídlami a už sa chystala odletie, ke ju zrazu dohnal
učiteov hlas:
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„Som si istý, že a prehovoril, aby si sledovala vlastného otca.
Ale mala si mu to vyhovori! Ak mám by úprimný, Vasilisa,
som naozaj sklamaný. Zachovala si sa vemi hlúpo.“
Zo Severnej veže odletela červená od hanby. Nabrala rýchlos
a vzniesla sa vysoko do oblakov, až ju prúd chladného vzduchu
ostro bodal do rozpálenej tváre. Len potom sa jej trochu uavilo.
Po Fešovi akoby sa zahla zem. Vasilisa ešte chvíu lietala nad
vežami, ale nakoniec sa vrátila do Zelenej izby. Celú noc nemohla zaspa, úporne sa snažila vyzna v tom, čo si vypočula. Až
nadránom, ke obloha za oknami zbledla, upadla do driemot.
Snívalo sa jej o malom chlapcovi, ktorý napäto hadí do starého
popraskaného zrkadla. Netušila, kto to je – či Feš, či otec, ke
bol diea, stavite alebo dokonca sám Astragor…
Ráno Vasilisu pod zámienkou, že je to pre jej bezpečnos, odviezli do Čierneho zámku. A tak je teraz tu, skoro bez všetkých
priateov… Feš ani Zachara neodpovedajú na jej listy, zrejme im
zakázali s kýmkovek si písa, najmä s Vasilisou. S Nikom nebola vôbec v spojení a od Diany jej chodili len stručné správy, že
má v Bielom zámku kopu práce, ale, samozrejme, rada by ju prišla navštívi. Ešteže tu boli aspoň Maar s Búrkou, hoci Maar sa
zanedlho chystá odís na tú expedíciu na Ostalu, o ktorej im
toko hovoril.
A to sa už blížil siedmy júl – Vasilisine narodeniny! Ktovie, či
bude oslavova…
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a druhý deň po rannom vyučovaní s Mendejrou čakalo
na Vasilisu prekvapenie – prišiel Norton Ohnev. Zistila
to od klokera, ktorý jej oznámil, že do Čierneho zámku
zavítali vzácni hostia. Vzápätí dostala do časolistu správu od
otca s prosbou, aby sa slávnostne obliekla a zišla do Kozubovej
siene.
Zvedavá a vzrušená od napätia si rýchlo obliekla prvé šaty,
ktoré jej prišli pod ruku, narýchlo si prečesala vlasy – pani Fiala
by jej vzhad určite neschválila –, za dve minúty zdolala troje
schodov a dve chodby a plnou parou sa oprela do ažkých dubových dverí. Bola taká rozochvená, že ledva stihla zasta pred dlhým, sviatočne prestretým stolom.
V malej skupinke hostí, ktorí si práve sadali za stôl, zbadala aj
Mirakula. Pri pohade na otca v spoločnosti stavitea ju premkol
panický strach v očakávaní neodvratného trestu za prehrešok,
ktorého sa s Fešom dopustili.
Nakoniec sa ukázalo, že bola pozvaná na slávnostný obed pri
príležitosti príchodu hostí. Búrka tam už našastie sedela, zrejme
násilím oblečená do dlhých bledomodrých a už poriadne pokrčených šiat, v ktorých sa očividne cítila nepohodlne. O chvíu sa
k hosom pridala aj Mendejra, ktorá prišla v sprievode dvoch
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vílích chlapcov s rovnako zachmúrenými tvárami. Víla temných
myšlienok ich predstavila ako Ivorra a Jagosa, svojich najstarších
žiakov. Hne po nich dorazil starček Fatum, takisto so svojím
žiakom, Morom – vysokým, pekným, ale mierne úlisným chlapcom. Jeho plné pery sa každú chvíu rozplývali v úsmeve, ale
malo to odpudzujúci účinok.
Búrka Vasilise pošepkala, že najvyšší časodejovia mávajú zvyčajne jedného alebo dvoch žiakov.
„Asi tak svetu ukazujú,“ dodala s úškrnom, „že alšej generácii majú čo odovzda.“
Pre Vasilisu to nebola nijaká závratná novinka – ve aj Astragor mal húf študentov najrozličnejšieho veku… A pani Mortinová
dokonca celú hodinársku školu. Ktovie, či aj Mirakul má nejakých žiakov…
Vasilisa si čoskoro všimla, že všetci hostia na ňu z času na čas
vrhajú neskrývane zvedavé pohady. Starček Fatum ju dokonca – a to bez akejkovek hanby – skúmal dlho a pozorne. Občas
s námahou rozlepil pery do zlovestného, arogantného úsmevu,
ktorý odhalil jeho krivé žlté zuby, a povedal niečo svojmu žiakovi, ktorý okamžite uprel oči na Vasilisu. Dievčina sa tak definitívne utvrdila vo svojej nevraživosti k obom. Možno je Fatum
Daros skvelý odborník, ale ako človek pôsobí tým najodpudzujúcejším dojmom.
Búrka do situácie vniesla viac svetla: čierna kráovná na poobedie zvolala dôležitú poradu, ktorá sa má v prvom rade týka
Vasilisy. S najväčšou pravdepodobnosou bude na pretrase jej
časový flér. Teraz tu vládkyňa fúrií nebola, ale súbila, že v priebehu niekokých hodín dorazí.
Vasilise prebehol mráz po chrbte. Otec predsa hovoril, že jej
dar musí zosta v tajnosti, pretože by sa mohli nájs udia, ktorí
by chceli jej schopnosti zneuži… a ešte niečo v tom zmysle.
A odrazu pozve tokých hodinárov! Žeby vedel, že sa alej než
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k žonglovaniu s číslicami nedostane? Aby zahnala nepríjemné
myšlienky, snažila sa sústredi na rozhovor Mirakula s Fatumom.
Tí sa však bavili o nejakom spore, ktorý vyhral stavite, a Fatum
sa čoraz väčšmi mračil.
Hostia jedli a pili a Ohnev starší mal po celý čas dobrú náladu; v jednom kuse žartoval a podchvíou reagoval na zákerné
poznámky Mendejry, ktorá sa nijako netajila svojou nevraživosou k nemu. Dokonca súhlasil s jej výzvou, aby s Mirakulom
predviedli priateský okrídlený boj. Búrka pri tej správe div neomdlela od šastia. Ukázalo sa totiž, že už dávno túži vidie skutočný boj časodejov.
Po dezerte – smotanovej torte s jahodami, ktorá Vasilisu aj
Búrku okamžite rozptýlila od akýchkovek chmúrnych myšlienok a obáv – sa všetci hostia pobrali do záhrady. Tým skôr, že
čierna kráovná prostredníctvom hlavnej inerciálnej navigácie
poslala správu, že sa zdržala v časovom priechode.
„Kráovná šla do Čierneho jazera,“ dôverne oznámila Búrka
Vasilise. „V jeho vodách je ukrytá sie časových priechodov do
najrozmanitejších kútov sveta.“
Otec aj stavite si medzitým vyzliekli kabáty a zostali len
v podkasaných košeliach so širokými rukávmi, úzkych nohaviciach a pre hodinárov nevyhnutných špicatých topánkach.
Na Vasilisino prekvapenie sa obaja chopili dlhých časodejníckych striel, podobných strieborným kopijam, aké videla u strážcov na hranici medzi kráovstvami víl.
„Pozri sa, budú bojova s naozajstnými dobcami!“ nadchla sa
Búrka. „Škoda, že Maar to neuvidí!“
„Tak čo, si pripravený na súboj?“ oduševnene zvolal Mirakul.
Napol sa ako struna, zatvoril oči, za chôdze roztiahol krídla granitovej farby a vyletel vysoko do vzduchu.
Ohnev starší predviedol rovnaký postoj, nato vzlietol, ale bez
akýchkovek krídel, a pevnejšie stisol dobec v ruke.
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Všetci diváci ako na povel zaklonili hlavy. Všetci okrem Vasilisy – tá s vytreštenými očami sledovala telá patriace otcovi
a staviteovi, ktoré zostali stá na zemi: nehybné a so zatvorenými očami, akoby zastavené v čase. Hore sa na vzdušný súboj
chystali ich dvojníci!
„Tvoj otec dokáže urobi svoje krídla neviditenými,“ povedala
Búrka s úctou, nevšímajúc si kamarátkin šok. „Predstav si, že môže
z ničoho nič zaútoči, pričom nikto nečaká, že vôbec vzlietne.“
„Áno, áno, zákerný útok je Ohnevova obúbená stratégia,“
zamyslene zareagovala na jej slová Mendejra. „Nemá zutovanie
ani s najbližšou rodinou.“
Nič viac nepovedala, ale Vasilisa by prisahala, že víla temných
myšlienok naráža na súboj čiernej kráovnej s vlastným synom,
po ktorom jej natrvalo zostala jazva.
Dobce v rukách protivníkov sa nečakane rozžiarili oslepujúcim bielym svetlom.
„Bojujeme na život a na smr!“ zvolal stavite s úsmevom.
„Súhlasím!“ zaznela odpove.
Vasilisa sa nechápavo zamračila. Čo sú to za žarty?
Búrka si všimla jej nechápavý pohad a hne jej začala vysvetova:
„Budú sa bi v časovej paralele – v budúcnosti, ktorá sa nikdy
nestane. Dobec je zbraň, ktorá vytvára imaginárne herné pole.
Fiktívne! Vidíš, ako žiari? Dobce zvyčajne používajú členovia
stráže. Ke sa napríklad niekto pokúsi bez povolenia prekroči
hranicu, môžu ho zabi v imaginárnom poli, len pre výstrahu.
A ak to nepomôže, až vtedy použijú skutočné zbrane v skutočnej
realite… Vieš, boj s dobcami som ešte nikdy nevidela!“
Ja som o nich dokonca ani nepočula, pomyslela si Vasilisa.
Ale to sa už od kamarátky nakazila zápalom a vzrušením.
Mirakul bol očividne odhodlaný vyhra a zaútočil ako prvý.
Jeho priamy úder bol taký prudký a hrôzostrašný, až si Vasilisa
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skoro zakryla oči v strachu, či staviteov dobec otca skrz-naskrz
neprepichne. No Ohnev starší nemal v pláne da sa trafi. Jednoducho uskočil nabok a ešte pritom stihol ostrím strely zasiahnu protivníka do ramena. Mirakula to neodradilo – prudko sa
otočil a opä zaútočil.
Po niekokých minútach začal by boj agresívnejší – výkriky
súperov stíchli a z tvárí im zmizli úsmevy. Tyče pri prudkom
náraze vydávali nepríjemný dunivý zvuk. Ohnev starší ukazoval
neuveritenú ohybnos a svižnos, používal dokonca zopár prvkov z akrobacie, čo sa Vasilise zvláš páčilo. Mirakul sa pohyboval elegantnejšie, ale v rýchlosti zaostával a nie vždy stíhal odvraca protivníkove výpady.
Po chvíli si Vasilisa všimla, že otec stratil ovea menej síl než
Mirakul. Hoci každú chvíu odrážal staviteove údery, sám už
takmer neútočil. Architekt bol očividne unavený a začal robi
chyby.
„Tak čo, vzdávaš sa?“ zvolal Ohnev starší a zdvihol dobec ako
kopiju.
„Nikdy!“ zreval stavite, prudko dychčiac.
Opä zaútočil, ale nestihol svoj výpad dokonči, lebo Norton
Ohnev sa medzitým rozohnal a vrhol naňho dobec takou silou,
až sa sám vo vzduchu pretočil. Stavite ho chytil, ale ajha –
ostrie mu vošlo hlboko do hrude.
Vasilisa s Búrkou jednohlasne vykríkli – prvá od hrôzy a druhá od nadšenia.
„To nebolo čestné!“ nahnevane zakričal skutočný Mirakul,
ktorý sa prebral na zemi. „Vrha zbraň je zakáz…“
Nestihol však dokonči, pretože sa veda neho mihol čierny
tieň – vládkyňa fúrií práve vyletela do vzduchu.
„Môj nepremožitený syn sa ako vždy musí predvádza…
Tak čo, so mnou nechceš súperi?“ Čierna kráovná so zrejmým potešením chytila dobec, ktorý zostal po Mirakulovom
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dvojníkovi, a za sprievodu nadšených výkrikov divákov ho pretočila v ruke.
„Nikdy som nijaký súboj neodmietol,“ galantným tónom odvetil Ohnev starší, „ale…“
„Predsa neodbiješ starenku,“ dobromysene povedala čierna
kráovná. „Dopraj mi, aby som si trochu ponaahovala kosti.“
Vasilisa videla, že otcovi sa druhý súboj nepozdáva, ale napriek tomu zdvihol dobec a ten sa okamžite rozsvietil.
Čierna kráovná sa na rozdiel od Mirakula s útokom neponáhala. Točila dobcom blízko pri tele – chvíu rýchlejšie, potom
zase pomalšie – a jeho ostrie opisovalo dômyselné kruhy a osmičky. Ohnev starší čakal na jej útok, pohyboval sa opatrne ako
striehnuci dravec a len občas si prehodil zbraň z ruky do ruky,
aby ju držal čo najpevnejšie.
Vzdialenos medzi protivníkmi sa trochu skrátila. Odrazu
čierna kráovná vyletela do výšky, zdvihla dobec vysoko nad
hlavu, ale nevrhla sa na súpera s očakávaným útokom – jednoducho ho preskočila a zaútočila od chrbta. Norton Ohnev sa
akurát stihol otoči, takže dobec ho zasiahol do kúčnej kosti –
a jeho dvojník v tej chvíli zmizol.
Čierna kráovná pristála na zemi za hlasného prevolávania na
slávu.
Vasilisa si až vtedy uvedomila, že nikde nevidela jej dvojníčku.
S úžasom sa na to spýtala Búrky.
„Áno, naša kráovná naozaj bojovala,“ s rešpektom jej potvrdila Búrka. „Nikdy za seba neposiela dvojníčku… Vraví sa, že
ešte nijaký zápas neprehrala.“
Norton Ohnev medzitým otvoril oči a okamžite venoval matke nahnevaný pohad, plný svetlozelených iskier.
„Bojovala si bez dvojníčky!“ nesúhlasne poznamenal.
„Zbožňujem súboje s dobcami,“ neskrývala svoju spokojnos
čierna kráovná. „Dokonca by som povedala, že by sa mali kona
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častejšie, najmä medzi staršou generáciou – pre ten skvelý pocit
zadosučinenia… Mám vari všetku rados prenecha svojej dvojníčke? Nikdy!“
„Čo poviete na tie súboje?“ spýtal sa Mirakul dievčat. „Ak
mám by úprimný, ja vemi spokojný nie som, bola to hanebná
prehra. Ale som rád, že ma mal kto pomsti.“
„Aaach!“ vydala zo seba Búrka.
„Vemi to bolelo?“ súcitne sa spýtala Vasilisa.
Mirakul spokojne prikývol: „Akoby nie! Ve v tom je to potešenie – zaži emócie ako v skutočnom súboji… No pozor, bojova s dobcami je do osemnástich rokov zakázané!“
Búrka, ktorá netrpezlivo prešapovala na mieste, v tej chvíli
zvädla – určite sa na to práve chystala opýta.
„Niečo vymyslíme,“ žmurkol na ňu Mirakul. „Zdá sa, že sa tu
nejaký čas zdržím.“ Privrel oči, ale zaujatý nejakou myšlienkou
viac nepovedal.
Čierna kráovná osobne požiadala hostí, aby sa zhromaždili
v Kozubovej sieni na menšiu poradu. Len čo to dopovedala, oči
všetkých sa ako na povel upreli na Vasilisu. Starček Fatum ju
obdaril takým zlostným a vyčítavým pohadom, akoby ho práve
oklamala alebo mu v jedinom okamihu zničila celý život.
Ohnev starší pristúpil k dcére a gestom jej naznačil, aby ho
nasledovala, z čoho usúdila, že sa blíži nejaká významná chvía
v jej živote.
A tak to aj bolo. Len čo sa hodinári usadili za stolom, Norton
Ohnev sa ujal slova a všetkým povedal o dcérinom časodejníckom dare. Vasilisa zatia stála veda neho a hanblivo sa červenala. Na tvárach hostí sa však zračili pochybnosti svedčiace o jedinom: nikto otcovi neveril! Dokonca ani stavite. Hoci trpezlivo
počúval, čím alej príhovor jeho starého priatea pokračoval,
tým viac sa jeho pery krivili do ironického úškrnu.
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Ohneva staršieho však reakcie poslucháčov nevyviedli z miery. Pokojným tónom, akoby šlo o niečo bezvýznamné, požiadal
dcéru o názornú ukážku. Len čo Vasilisa s dávno natrénovanou
ahkosou vyvolala číslice a usporiadala ich – zopakujúc sto ráz
vyskúšané zadanie – do kruhu okolo seba, Mirakulov výraz sa
zmenil: obočie mu vyletelo nahor a jeho ústa sa mimovone
otvorili. Bolo vidie, že je v šoku. Rovnaký úžas sa zračil aj na
ostatných tvárach a sálou sa šíril zmätený šepot a výkriky.
Vasilisa pre istotu predviedla všetko, čo sa naučila – zoradila
číslice do radu, zvinula ich ako stuhu a zoskupila do obrovskej
gule. Mirakul sledoval jej počínanie s mimoriadnym záujmom.
Starček Fatum bol prvý, kto to nevydržal. Krivkajúc vyrazil
k Vasilise a cestou si hundral popod fúzy niečo ako: Sú to triky!
Všetky tie jeho triky dobre poznáme! Rýchlo sa dotkol jednej číslice –
tá zasyčala a s puknutím zmizla. Po nej zmizli aj ostatné. Prekvapená Vasilisa opä rýchlo vyvolala časový flér a ovinula ho okolo
seba ako trblietavú stuhu. Fatum sa zamračil ešte viac a z nejakého
dôvodu obdaril Mirakula zúrivým pohadom. Potom sa však vrátil
na svoje miesto a sadol si veda Mora, očividne znepokojeného
správaním učitea, a do konca zasadania nepovedal ani slovo.
Zato Mirakul sa zaradoval. Aj on pristúpil k Ohnevovcom
a potichu sa spýtal:
„Je to vrodený dar alebo… získaný?“
Ohnev starší mu na pol úst odvetil:
„Vrodený, samozrejme. V našej rodine mal podobný dar len
jeden človek… Lenže ten okolo seba roztáčal nielen číslice, ale
postupne aj celé epochy…“
„Máš pravdu, bol to znamenitý darebák,“ zaškeril sa Mirakul.
„Kto to bol?“ zaujímalo Vasilisu, ale otec aj stavite sa tvárili,
že jej otázku prepočuli.
„Vieš, prečo sa pýtam?“ vytrvalo pokračoval Mirakul. „Duchovia radi rozdávajú veké dary, ako sú kamene nálady. A na
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výmenu žiadajú to najcennejšie. Si si istý, že si si za ten dar nenarobil dlhy u istého ducha, nášho starého známeho?“
Vasilisa počúvala jeho slová s vekým prekvapením. Aj napriek zaobalenej narážke sa okamžite dovtípila, že hovoria o Astragorovi, a preto nastražila uši. A čo to stavite hovoril o kameňoch nálady? Žeby biela kráovná dostala svoj dar od vekého
ducha Ostaly? Čoho cenného sa zaň vládkyňa víl bude musie
vzda? Alebo už vari dávno zaplatila? Nahlas sa však nespýtala,
aj tak by jej neodpovedali.
„Áno, som si istý,“ vyhlásil Ohnev starší. „Navyše, vaka pomerne úspešnej zhode náhod o Vasilisinom časodejníckom dare
nevie.“
„Zatia,“ podotkol Mirakul. „Zato o ňom vedia skoro všetci
ostatní.“
„Všetci nie,“ prerušil ho Ohnev. „Ona,“ vyslovil so zvláštnym
dôrazom, „ešte nič netuší.“
„A čo z toho? Tá zmija sa to tiež čoskoro dozvie.“
„Presne v to dúfam!“
„Ach taaak!“ chápavo zatiahol stavite.
Vasilisa, márne sa snažiac uhádnu, kto je tá zmija, sa v ich
rozhovore definitívne stratila… Žeby to bola Jelena?
To sa už stavite obrátil čelom k hosom a nahlas Nortonovi
Ohnevovi zagratuloval k odhaleniu takého výnimočného daru
v jeho rodine. Vasilise bola pochvala časového architekta príjemná, ale jedna vec ju znepokojila – krátky ostrý pohad, ktorý
po svojom stručnom príhovore uprel na otca. Ani keby ho pred
niečím varoval… Nesúviselo to nejako s tým osudovým okamihom, ke Vasilisa bude musie urobi vemi ažké rozhodnutie?
Prekvapeniam toho dňa však ešte nebol koniec. Ohnev starší
odrazu chytil Mirakula za rameno, vzápätí aj Vasilisu a slávnostne menoval svojho kamaráta za hlavného učitea svojej dcéry
a ju za jeho jedinú žiačku.
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Hostia vyjadrili úctu tichým odmeraným potleskom. Len starček Fatum si čosi pobúrene hundral popod nos, hoci jeho žiak sa
za jeho chrbtom usmieval a dokonca na Vasilisu nehorázne drzo
žmurkal – bu tak dával najavo svoje rozpoloženie, alebo mal
skrátka taký tik.
Zato Vasilisa sa cítila úžasne. Ve bodaj by nie, ke stavite
súhlasil, že bude jej učiteom! To znamená, že raz aj z nej môže
by významná časová architektka! Možno nie až taká významná, ale určite sa bude snaži ukáza svoju najlepšiu stránku.
Bohužia, týmto príjemným oznámením sa zasadanie neskončilo. Vasilisa sa musela postavi na stôl a dookola ukazova svoj
flér. Poslušne plnila všetky želania – jej číslice lietali po celej
sále, stáčali sa do špirál alebo kruhov, mizli a na tlesknutie sa
opä objavovali. Čoskoro z toho začala by nervózna – cítila sa
ako cvičená opička, ktorá počas cirkusového predstavenia svedomito predvádza všetky triky.
A vôbec, prečo všetci gratulujú otcovi s Mirakulom, a nie jej?
Ve je to jej dar! Sú síce nadšení jej umením ovláda číslice fléru, ale ani jeden z nich nepovedal: Gratulujem, Vasilisa! Dokonca ani Mirakul…
Čierna kráovná si Vasilisinu skleslú náladu všimla ako prvá.
Nahlas poakovala všetkým za to, že prišli, rázne chytila vnučku pod pazuchu a odovzdala ju do rúk Búrke, ktorá unudene
stála pri dverách do siene. Tej bolo našastie úplne fuk, aký dar
sa u Vasilisy objavil, a tak vyrazili do ohrady za Meluzínou, aby
si spolu zalietali.
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3

Tikker

rešiel týždeň.
Vasilisa chodievala každé ráno k Mendejre a spolu
s Búrkou u nej až do obeda trčala na vyučovaní. Po večeroch študovala s Mirakulom teóriu stavitestva, ale popoludnia
mohla, našastie, trávi, ako chcela.
V ten deň spolu s Búrkou zamierili do svojho obúbeného,
úplne najzapadnutejšieho kúta zámockej záhrady. Vasilisa najprv
kamarátke ukazovala rozličné prvky modernej gymnastiky a tá
sa ich pokúšala zopakova, ale s chabým výsledkom. Nato Búrka
po chvíli oznámila, že toho má už dos, a navrhla, aby si trochu
zabojovali s krídlami. Tentoraz vycúvala Vasilisa – s výhovorkou, že ešte vždy má modriny z posledného tréningu.
Búrka viac nenaliehala a hne navrhla, že zabehne do kuchyne a zoženie niečo pod zub. Kým sa rozhodnú, čo budú robi,
môžu sa trochu posilni. Vasilisa sa zatia uvelebila v tráve, otvorila časolist a chystala sa skontrolova poštu.
Od Feša ani Zachary nemala, bohužia, nijaké správy. Ani Nik sa
neozval, hoci všetkým písala každý deň. Dostala však nový list od
Diany. Z časolistu vyletel biely papierik podobný servítke a úslužne
sa pred ňou otvoril. Bolo v ňom napísané, že biela kráovná sa chce
s Vasilisou stretnú, ale kamarátka neuviedla nijaké podrobnosti.
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Zato ju však informovala o novinkách z Astrogradu: hovorí sa, že
Astarius sa onedlho vydá na dlhú cestu v čase, ale zatia je vo
Hviezdnej veži. A dopočula sa aj zvláštne zvesti o pani Mortinovej,
ktorá údajne odchádza z vedenia školy, aby sa mohla venova politike; zrejme sa usiluje aj o post hlavy Astrogradu, čím by nahradila
Astariusa. Jedna vec ju potešila – Jelena sa poda všetkého hrozne
pohádala s Ohnevom starším, pretože ich dlho nikto nevidel spolu.
Búrka sa vrátila s vekou táckou chlebíčkov a všelijakých sladkostí, s porcelánovou kanvičkou, z ktorej stúpala voňavá para,
a s dvoma hrnčekmi. Kým svoju koris rozkladala rovno na trávu, Vasilisa sa s ňou delila o novinky.
Dievčatá sa kŕmili čokoládovými sušienkami v tvare eflarov,
lízankovými špirálkami a časodejníckymi strelami z ovocného
želé a premýšali, ako najlepšie oslávi Vasilisine blížiace sa narodeniny. Mohli by sa napríklad stretnú s priatemi, ak im to otec
dovolí. A okrem toho Vasilisa vemi túžila po tom, aby prišla aj
biela kráovná.
Búrka navrhla, že by bolo najlepšie obráti sa na čiernu kráovnú a trva na tom, že štrnás rokov je v živote každého človeka
neuveritene významný medzník, a preto ho treba oslávi, aspoň
striedmo. Alebo radšej roztopašne a pompézne!
Práve v tom najlepšom bode príjemného rozhovoru Vasilise
zazvonil náramok. Mirakul volal svoju novopečenú žiačku na
pravidelné vyučovanie.
V Kozubovej sieni sa vznášala ospalá dusná atmosféra blížiaceho
sa večera, aký zvyčajne strieda horúci deň. Niekde pod stromom
štebotali vtáky, ktoré sem omylom zablúdili, pri kozube sa ponevierali dvaja klokeri – jeden odstraňoval popol a druhý ukladal
do zásobníka na drevo nové polienka.
Vasilisa bola po celom dni trochu unavená, ale pozorne stavitea počúvala a snažila sa zapamäta si všetko, čo práve predná-
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šal o klbkách, prepletených časových koridoroch udí aj o osudových uzloch. Po tej príhode s odpočúvaním ho nechcela rozčúli
ani najmenším prehreškom. A Mirakul – odvtedy, čo sa dozvedel o jej časovom fléri – sa k nej správal mimoriadne zdvorilo.
Dokonca aj teraz na sebe občas cítila jeho skúmavý a trochu
ostražitý pohad.
„Stačilo, nadnes bolo teórie dos,“ oznámil nečakane a širokým gestom odsunul knihy nabok. „Dnes je tak horúco, že najlepšie by bolo vykúpa sa v Čiernom jazere… Aj ke o ňom kolujú rôzne tajomné príbehy, takže by som sa tam radšej vemi
dlho nezdržiaval.“ Usmial sa na Vasiliu, plesol si po kolenách
a rázne vstal. „Potrebuješ kyvadlo! Nejakú malú trblietavú vecičku na retiazke, ktorá sa dá roztoči na všetky strany a spusti
tak presný chod času. No musím a hne varova, že ho budeš
ustavične nosi pri sebe, preto by to malo by niečo ahké…“
Vasilisa si mlčky zložila medailón, ktorý dostala od bielej
kráovnej.
„To je presne to, čo potrebujeme!“ rozžiaril sa stavite. „A ja som
ti chcel na tvoj prvý pokus požiča svoje vreckové hodinky. Ale tie
sú pre dievčenskú ruku priažké… Tvoj nádherný medailón je ako
stvorený na kyvadlo. Odkia máš taký krásny šperk?“
Vasilisa mlčala; premýšala, či jej taký užitočný darček nedala
biela kráovná naschvál – môže doň schova nájdenú mapu a dá
sa použi na zosilnenie časového fléru. Možno sa jej na to spýta,
ke sa nabudúce naskytne príležitos. Ale ktovie, či bielu kráovnú ešte vôbec niekedy uvidí…
Táto myšlienka ju tak ovládla, že sa dokonca skepticky uškrnula, načo jej Mirakul venoval nechápavý pohad, pretože ešte
vždy čakal na odpove.
„Prepáčte, zamyslela som sa,“ spamätala sa. „Je to iba darček.“
„No dobre,“ povedal stavite a alej nenaliehal. „Pome sa
teda pusti do nášho experimentu.“

42

Chytil retiazku dlhými štíhlymi prstami a opatrne medailón
roztočil nad stolom.
„Pokia chceš pozna budúcnos, pohyb treba vykonáva
v smere hodinových ručičiek. A proti ich smeru, ke chceš na
hliadnu do minulosti. Snaž sa, aby sa kyvadlo točilo rovnomerne. Pozri, pri pohybe vzniká zvláštna inerciálna kupola – časové
pole. Preto musíš kyvadlo roztoči nad tým miestom, ktorého čas
sa chystáš zisti. Napríklad nad nejakou starou vecou – od drobného prstienka až po strieborné tróny triády. V druhom prípade
by si však musela zväčši akčný polomer a roztoči retiazku
takmer do horizontálnej polohy, aby si zachytila čo najväčšiu
plochu priestoru. Inými slovami: musela by si trochu vzlietnu,
aby sa tikker pri otáčaní o teba nezachytával.“
„Tikker?“
„Áno, tak sa tento vynález volá. Je to vemi užitočná vecička a spolu s tvojím časovým flérom môže prinies neobyčajné
výsledky… A teraz to skús sama. Začni v smere hodinových
ručičiek.“
Vasilisa horela od zvedavosti. Snaživo rozkrútila retiazku,
medailón sa zaleskol odrazmi plamienkov množstva sviec, ktoré
takto podvečer blčali v Kozubovej sieni, a jeho svetlo sa pred
Vasilisinými očami zlialo do jedného zlatého kruhu. Odrazu si
spomenula, že podobný kruh vzniká, ke sa objavuje časolist.
Aj Nika videla prvý raz v ohnivom kruhu – inerciálna navigácia zrejme funguje na nejakom komplikovanom princípe časového poa.
„Presne tak, správne, snaž sa drža rytmus,“ povzbudzoval ju
Mirakul. „Teraz vyvolaj číslice,“ pokynul jej a pod točiaci sa
tikker vložil malý list svetlozeleného papiera.
Časový flér sa zakrútil okolo Vasilisy ako zvyčajne, ale odrazu
sám od seba zamieril k točiacemu sa kyvadlu a zakrátko ho premenil na pestrofarebnú ligotavú kupolu z číslic.
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„Daj tikker preč!“ prikázal Mirakul. „Prestaň ním toči a posuň ho trochu nabok.“
Vasilisa poslúchla a kupola z číslic sa zosypala na papier doslova ako kôpka lístia.
Vtom sa objavili tiene. Prvý vyšiel zo samotného lístka ako
tenký pásik sivého dymu – bledý plamienok dohárajúceho táboráka. Za ním sa začali objavova alšie, vyrastali na rozličných
miestach veda lístka: najskôr chaoticky, ale potom sa začali preplieta a spája do pohybujúcich sa obrazov. Vasilisa ohromene
sledovala, ako sa vo vzduchu rovno pred ňou začali odohráva
výjavy: nejaké ryšavé dievča – ve to je predsa ona – vytvára
číslice na tom istom svetlozelenom papieri. Ke ukončilo svoju
prácu, podalo lístok Mirakulovi… Jeho tieň bol síce čiernobiely,
ale určite to bol on! Vasilisa úkosom pozrela na skutočného Mirakula, ale ten bol plne ponorený do sledovania alších objavujúcich sa tieňov.
Vasilisa sa chcela pozrie, čo je na lístku napísané – to je teda
niečo! Papier z tieňa vzlietol, priblížil sa k nej a mnohonásobne
sa zväčšil. Vyzeralo to, akoby so staviteom sledovali nejaký film,
lenže nie na filmovom plátne, ale priamo vo vzduchu!
Na zelenom papieri svietil nápis TIKKER.
„Práve pozorujeme vyžarovanie slabého eferového poa,“ po
šepkal jej Mirakul s pohadom stále upreným na tiene. „Sledujeme najpravdepodobnejšiu budúcnos… Pozri sa, ako horí!“
A naozaj, tiene v plnej kráse zobrazovali plameň pohlcujúci
papierový lístok. Ke papier dohorel, vidiny zmizli a zostal len
skutočný svetlozelený list – opä celý a nepoškodený.
„Na prvý raz to vôbec nebolo zlé,“ pochválil ju spokojný Mirakul. „V mantisách sa dokonca objavili farby, to je dobre…“ Ke
sa naňho Vasilisa nechápavo pozrela, vysvetlil jej: „Mantisy sú
veterné tiene, z ktorých vystupujú obrazy času. Zatia sa ti darí
vyvola len obraz, ale dúfam, že nepotrvá dlho a s mojou malou
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pomocou sa naučíš prida aj zvuky a vône. Mimochodom, ak sa
nemýlim, to ty si chcela ten lístok priblíži, nie?“
Vasilisa prikývla.
„Výborne! To znamená, že sa ti mantisy podriaujú – a to je
vemi dobré znamenie.“ Staviteov hlas znel nadšene. „Možno
by sme mohli zača experimentova so zložitejšími vecami.“
„Môžem sa teda pozrie na budúcnos akejkovek veci?“ živo
sa zaujímala Vasilisa. Hne si spomenula na hrdzavý úlomok
strely, ktorý si teraz hovel v medailóne – jej tikkeri.
„Nerob si plané nádeje,“ schladil stavite jej zápal. „Nie všetky
veci sú dychtivé vyjavi svoje tajomstvá, ani zaleka. A čím je
vec staršia, tým je mlčanlivejšia… Okrem toho je bezpečnejšie
nezahráva sa s budúcnosou. Vždy je lepšie drža sa najpravdepodobnejšej linky vývinu udalostí.“ Mirakul podal Vasilise pero.
„Moje osobné,“ usmial sa. „Tak čo, pamätáš sa, čo máš napísa?“
Vasilisa chytila list papiera a rýchlo naň napísala TIKKER. Rúčka pera bola biela, tak ako predpokladala.
„A teraz ho spálime!“
Mirakul papier s očividným pôžitkom zapálil.
„A čo keby sme si ho nechali?“ zvedavo sa spýtala Vasilisa.
„Alebo ho roztrhali na kúsky! To by sme zmenili budúcnos…
To sú veci!“ nezdržala sa prekvapeného zvolania. „Vlastne môžem riadi osudy, dokonca aj cudzie! To je paráda…“
Stavite okamžite zvážnel.
„Vasilisa, musíš si zapamäta dôležité pravidlo: neprovokuj
budúcnos, pokia to nie je nevyhnutné. Nikto netuší, čo sa má
sta. Ke človek pozná budúcnos, môže ju zmeni – nezvratne
a s neblahými následkami. Radšej skúmaj minulos – to, čo sa
už stalo. Ako hovorí stará časodejnícka múdros: ke dobre
poznáš minulos, pochopíš súčasnos a odhadneš budúcnos. Ale
pamätaj si, že v minulosti nesmieš do toku času zasahova,
mohla by si zniči nielen svoj osud, ale aj osud niekoho iného.
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Hodinári skúmajú minulos len z jedného dôvodu – študujú
dejiny. Nie preto, aby mohli napravi chyby, ale preto, aby sa im
vyhli v budúcnosti.“
Architekt sa odmlčal a Vasilisa využila ticho na otázku, ktorá
ju už dlho trápila:
„A čo časové paralely? Vari ich hodinári nevytvárajú preto,
aby všetko napravili? Prečo porušujú to dôležité pravidlo, o ktorom ste práve hovorili?“
Stavite obdaril dievčinu dlhým skúmavým pohadom. Vasilisa proti svojej vôli očervenela, pretože jej bolo jasné, že Mirakul
vemi dobre pochopil, na čo sa pýta.
„Vasilisa, tvoj otec urobil vekú chybu, ke využil právo najvyšších časodejov. Vytvoril si nový život, a ke po určitom čase
zistil, že spáchal niečo nenapravitené, vrátil sa. Ale svoj paralelný život tak nenávratne zničil… Niektoré osudy boli z plátna
času vymazané…“
„Niekto zomrel?“ vyakala sa dievčina.
„Skôr sa vôbec nenarodil,“ sucho odvetil stavite.
„A nedá sa to nejako napravi?“
Mirakul zvraštil obočie, hlas mal zrazu prísny a podráždený:
„O čom som pred chvíou hovoril?! Vasilisa, chybám treba
predchádza, aby sme si potom nemuseli láma hlavy nad tým,
ako ich napravi. Chcem, aby si pochopila, že tvoj dar – či skôr
tvoje schopnosti so sebou prinášajú obrovskú zodpovednos. Nemôžeš ich využíva len tak pre zábavu. Vieš, v čom spočíva dospelos? Teraz sa ti určite zdá, že najdôležitejšie je dospie, aby si
si konečne mohla robi, čo chceš. Zaobstara si dobrú prácu, dos
peňazí, vlastný zámok. Možno sa vyda, ma deti a raz zostarnú – skrátka, hra vekú napínavú hru menom Život. Uhádol
som, nemám pravdu?“
Vasilisa neurčito zavrtela hlavou. Pravda bola taká, že o budúcnosti zatia takto vážne neuvažovala, súčasnos jej vrchovato
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stačila. Ve to hlavné je teraz študova a ma dobrých priateov,
s ktorými by chcela dospieva… Tak nejako.
„Čo myslíš,“ pokračoval stavite a pozorne sledoval jej reakciu,
„kedy sa končí detstvo?“
„No, asi v dvanástich?“ nesmelo navrhla. „Alebo ke človek
doštuduje a začne pracova…“
Stavite mal však iný názor. Jeho zlostný pohad neveštil nič
dobré.
„Z dieaa sa stane dospelý človek, ke sa osamostatní a vedome prijme zodpovednos!“ vyhŕkol príkro. „Za svoje činy, za životy
ostatných udí, ktorých tie činy ovplyvňujú, za všetko! Rozumieš? Za všetko! A je dôležité pochopi význam tých slov čo najskôr!“
Náhle sa odmlčal a prudko sa nadýchol. Vasilisa z takej lekcie
očervenela až po korienky vlasov. Mala pocit, akoby sa stavite
neprihováral jej, ale akoby opakoval prednášku, ktorú už adresoval niekomu inému. Ešte nikdy nevidela ustavične ironického
a dobráckeho Mirakula takého rozčúleného a rozrušeného. Dokonca aj vtedy, ke ich s Fešom pristihol pri odpočúvaní, vyzeral
ovea pokojnejší.
„Nadnes stačí,“ povedal odrazu celkom iným tónom. Neusmieval sa, ale prestal meta blesky. „Ten kloker pri dverách mi
už pol hodiny posunkuje, že je čas ís na večeru. A ja ešte musím
napísa Astariusovi správu o našom experimente s tikkerom,
takže ti zaželám dobrú noc trochu skôr. A radím ti, aby si popremýšala o mojich slovách.“
Mirakul odišiel a Vasilisa ešte dlho sedela v Kozubovej sieni
a rýpala sa vidličkou v rezni so zemiakovou kašou. Vôbec nevnímala, akú chu má jedlo, ustavične musela myslie na to, prečo
stavitea tak rozhnevala jej otázka o časových paralelách. Žeby
otcovou vinou kedysi zomreli udia? Alebo ide o matku Norta
a Dejly? Odrazu jej napadlo, že by dospelý je ovea ažšie, než si
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doteraz myslela… Ve čím je človek starší, tým viac zodpovednosti nesie za svoje rozhodnutia. A nikto predsa nie je neomylný.
Dokonca aj taký inteligentný a odvážny človek ako jej otec sa
vea ráz dopustil chýb… Vasilisa si nechtiac spomenula na zaucho, ktoré dostala pri ich prvom stretnutí, a nedokázala potlači náhle rozrušenie. Čo ak to celé bolo o tom okamihu, ke
bude musie urobi akési ažké rozhodnutie? Vzdychla si a odsunula tanier. Radšej si pôjde ahnú do Zelenej izby. Ve ráno je
múdrejšie ako večer…
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4

Otec

áno bolo zamračené, na okennú tabuu už dve hodiny
bubnovali dažové kvapky. V kráovstve víl bolo vaka
časodejstvu zvyčajne krásne počasie, ale čierna kráovná mala rada búrky a nikdy ich nemenila za slnečný deň. Vasilisa neraz zažila taký výjav, že zatia čo nad Čiernym zámkom
hrmelo a blýskalo sa, za hranicami zámockých pozemkov na jasnomodrej oblohe bez obláčika svietilo slnko.
Aj Vasilisa mala rada búrky, no jedna vec jej prekážala –
v daždi sa nedalo lieta a ona už bola zvyknutá každé ráno sa
popreháňa okolo vysokých špicatých veží.
Namiesto lietania sa teda dnes rozhodla vyskúša zopár experimentov s tikkerom. Vybrala hrdzavý úlomok zo zvitku a roztočila nad ním medailón. Niekde vo svojom vnútri dúfala, že sa jej
podarí zazrie aspoň čas jeho minulosti. Napríklad to, z akej
strely pochádza.
Číslice časového fléru sa postupne poskladali do pestrofarebnej kupoly, presne takej, aká sa zjavila na včerajšom vyučovaní
u stavitea. Ale mantisy – tie záhadné tiene, ktoré ukazujú čas –
sa neobjavili. Asi po hodine usilovného točenia bolo Vasilise
jasné, že ak s tým okamžite neprestane, odpadnú jej všetky prsty
alebo jej naveky zdrevenie ruka. S povzdychom si musela pri-
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zna, že hrdzavý úlomok zrejme patrí k tým starým veciam, ktoré sa o svoje tajomstvá deli nechcú.
Vtom niekto zaklopal na dvere a do miestnosti vstúpil kloker – chlapec s ulízanými plavými vlasmi a typickou kovovou
tvárou. Na sebe mal stredoveké oblečenie: pláš, úzke gamaše
a klobúk s perom. Očividne to bol jeden z osobných sluhov čiernej kráovnej. Uklonil sa a zvonivým mechanickým hlasom tlmočil Vasilise otcovu žiados, aby prišla na raňajky do jeho súkromných komnát.
Vasilise sa rozbúchalo srdce – od radosti, ale aj z obáv. Samozrejme, bolo skvelé, že sa otec rozhodol s ňou raňajkova… Lenže čo ak mu stavite – po tom, čo sa včera tak nahneval – nakoniec predsa len všetko vytrúbil o poklesku, ktorého sa dopustili
s Fešom, a on teraz zúri?
Vasilisa sa snažila oddiali okamih nepríjemného vysvetovania. Naschvál sa len pomaly vliekla po chodbe, pričom kloker ju
s miernym odstupom trpezlivo nasledoval. Po chvíli sa však upokojila – otec sa s ňou určite chce len porozpráva. Možno sa jej
opýta na tikker… Alebo žeby ju zavolal kvôli jej blížiacim sa
narodeninám? Tak vemi túžila aspoň raz oslávi svoje narodeniny, ako sa patrí! Babička Marta, jej niekdajšia opatrovateka,
nemala rada návštevy a o oslave nikdy nechcela ani poču, akokovek ju Vasilisa prosila. A minulý rok presne siedmeho júla
rozkvitol šarlátový kvet a všetci oslavovali záchranu Eflary a Ostaly pred zrážkou…
Avšak ten, kto na jej narodeniny nikdy nezabudol, bol Lešek.
Už od prvej triedy, ke sa zoznámili v športovej škole, jej každý
rok dával nejaké zaujímavé veci, napríklad súpravu gélových
pier, švihadlo s počítadlom alebo čokoládovú tortu, ktorú upiekla jeho babička špeciálne pre ňu. A ke mala dvanás, dal jej
dokonca ružu, hoci sa hrozne hanbil a tvrdil, že ju odtrhol v záhone pred školou. Vasilisa vemi dobre vedela, že tam rástli len
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georgíny, astry a sedmokrásky. Okrem toho ju Lešek vždy podporoval, a ke sa pohádali, zakaždým sa prišiel zmieri ako prvý.
Vasilise sa zovrelo srdce od smútku – tak vemi jej za ním bolo
smutno! Aká irónia, že teraz ich delí časová priepas medzi planétami, a pritom kedysi bývali v jednom vchode… Nemôže mu
dokonca ani napísa list!
Vasilisine myšlienky okamžite zablúdili k novým priateom –
vemi jej chýbali aj Diana, Nik, Zachara, Feš… Dokonca aj
Maar odišiel so svojím dedkom na expedíciu. Keby sa tak na jej
narodeniny zišiel celý rád priatestva! Ktovie, či Ohnev starší
vôbec bude chcie čokovek oslavova, kým sa nezistí, kde je teraz Astragor. Ve sa môže schováva kdekovek – a dokonca
v komkovek! Vasilisa sa nezdržala a znepokojene sa obzrela na
klokera, ktorý pokorne cupkal za ňou. Odvtedy, čo sa jej tak
často vracal sen, v ktorom sa k nej cez zrkadlo vkradol kloker
s bronzovou tvárou, bola k mechanickým sluhom vládkyne fúrií
dos podozrievavá. Tento sa však podobal skôr na Maara než na
vekého ducha… Aj tak je škoda, že Maar odišiel s dedkom na
Ostalu, do alekého neznámeho Bernu…
Pred dverami do hosovských izieb Vasilisu opä premohol
strach: čo ak má otec zlú náladu alebo…?
Situáciu našastie zachránil kloker. Vošiel do izby ako prvý,
podržal Vasilise ažké dvere a znehybnel v úctivej poklone.
Vasilisa sa zhlboka nadýchla a rázne vykročila, pripravená na
energický pozdrav, no namiesto neho z nej vyšlo len:
„Eh…“
S tým najpokojnejším výrazom na tvári, aký si len možno
predstavi, na ňu hadela Jelena Mortinová. Otcova priateka
bola ako vždy vyfintená v luxusnom oblečení – mala na sebe
čierne šaty zdobené zlatou výšivkou, na hlave jej trónil klobúk so
vzorovaným závojom a na rukách, v ktorých držala čierny čipkovaný dáždnik a elegantnú cestovnú tašku z čiernej lakovanej
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kože, mala tenké dlhé rukavičky. Vasilise prebehla hlavou nepríjemná myšlienka, že určite prišla na otcovo pozvanie. Ťažko by
sa odvážila vstúpi do zámku čiernej kráovnej len tak z vlastnej
vôle…
„Nazdar, zlatíčko,“ ozvala sa hodinárka bežným tónom, akoby
Vasilisu zdravila každý deň a akoby sa medzi nimi nikdy nič
nestalo – žiadne vyhrážky, žiadny boj v časovej slučke ani väznenie v Zmijulane, kde Jelena vytvorila ilúziu Astragora, aby si
z Vasilisy vystrelila, a potom na ňu poštvala svojho obúbenca
Marka, zlatého kučiara.
„Čo tu robíte?“ precedila Vasilisa cez zuby a ledva sa ovládala.
„Kto vás sem vôbec pustil?“
„Aké nezdvorilé!“ výsmešne stisla pery Jelena. „Pozrime sa,
ako nám holubička vyrástla… Správa sa, akoby bola v tomto
dome najdôležitejšia. Ale si nejaká bledá a vychudnutá – ako
ošklbané kura… A vyzeráš absolútne nedôstojne.“
„Aspoňže vy ste dnes v dôstojnom stave,“ odsekla jej Vasilisa
pokojne, narážajúc na dávne stretnutie, ke bola Jelena Mortinová poriadne opitá.
Hodinárkine oči vzbĺkli adovým ohňom, strojená ahostajnos okamžite zmizla a úzke pery sa jej skrivili do zlostného
úškabku. Ale skôr než stihla niečo poveda, dvere sa opä otvorili a do izby vstúpil Norton Ohnev.
Rýchlo zhodnotil situáciu, pozrel na Jelenu a takmer presne
zopakoval Vasilisine slová:
„Dovo mi, aby som sa opýtal, čo tu robíš!“
Hodinárkin výraz bol odrazu pokorný, nežný a trochu rozrušený. Vasilisa preklínala Jelenino pokrytectvo a rýchlo sa pozrela
na otca, aby zistila, či vidí, s kým má do činenia. Ale Ohnev
starší bol stále pokojný.
„Nehnevaj sa, Norton,“ zaštebotala Jelena. „Len som si chcela
vyjasni zopár drobností…“

52

Ktovieprečo pozrela na Vasilisu so zvláštnym zamysleným výrazom. Ani keby sa rozhodovala, akým jedom by ju bolo najlepšie
otrávi. Vasilisa si odrazu všimla, že pani Mortinová sa nejako zmenila. Lícne kosti mala výraznejšie, oči sa jej nezdravo horúčkovito
leskli, na tvári sa jej zrkadlila akási bezútešná odhodlanos a v okolí výrazne namaovaných úst sa jej vytvorili dve hlboké vrásky.
Poda všetkého sa hodinárke v poslednom čase nedarilo ktovieako dobre – zrejme ju poriadne sužovali roztržky s Ohnevom
starším.
„Mám dojem, Jelena, že sme sa už na všetkom dohodli,“ ozval sa
Ohnev. „V prípade, že by bolo treba rieši nejakú naozaj dôležitú
záležitos, sa dostavím sám. Mimochodom, tvoje šteňa a čaká na
chodbe,“ kývol smerom k dverám, ktoré ešte vždy držal kloker.
„Zrejme ti pribehlo poveda, že tvoja komnata je pripravená.“
„Mark sa onedlho vráti do Astrogradu,“ poznamenala Jelena
nespokojným tónom. „Aj tak sa bojí, že ho začasuješ… Vidíš,
poctivo plním všetko, o čo si ma požiadal.“
„Dovidenia v Kozubovej sieni, Jelena.“ Ohnev starší sa uškrnul, zaboril svoj pohad do hodinárkiných očí a pobozkal jej
ruku v rukavičke.
Jelena sa okamžite uvonila a oči sa jej rozžiarili. Vasilisa mala
čo robi, aby sa ovládla a nezačala kriča – tak v nej všetko od
rozhorčenia a zlosti vrelo! Navyše si všimla, ako cez pootvorené
dvere dnu nazrel Mark, ktorý trpezlivo čakal na svoju patrónku
vonku na chodbe. Zbadal, že Vasilisa sa naňho pozerá, a ako
vždy sa na ňu ironicky zaškabil. To však nič nezmenilo na tom,
že vyzeral vystrašený a napätý, akoby každú sekundu čakal od
Nortona Ohneva nejaký podraz.
Ten sa však zachoval ako skutočný džentlmen – odprevadil
Jelenu k dverám, na rozlúčku sa jej uklonil a zlatého kučiara
celkom ignoroval. Z Markovho výzoru bolo zrejmé, že mu to vôbec neprekáža.
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Nato sa Ohnev starší konečne obrátil k svojej dcére a sadol si
k malému stolíku, ktorý bol už dávno prestretý na raňajky.
„Neprekážalo by ti, keby sme sa porozprávali pri jedle? Včera
sme so starým kamošom Mirakulom a s matkou sedeli až do
neskorých hodín a preberali všetky naše záležitosti, preto som
nestihol večera. Takže by som si s chuou dal zopár tých vemi
lákavo vyzerajúcich palaciniek.“
Vasilisa namrzene prikývla a sadla si k stolu. Hne k nim priskočil kloker a nalial im čaj – najprv Vasilise, potom Ohnevovi
staršiemu –, ponúkol im cukor, mlieko a pohár medu.
Zatia čo ich obsluhoval, otec neprehodil ani slovko. Aj Vasilisa mlčala, pretože bola poriadne nahnevaná. Ako sa len mohol
s Jelenou opä pomeri!
Palacinky, poskladané na tanieri do trojuholníkov, nádherne
voňali čerstvo osmaženým cestom. Vasilisu tá lahodná vôňa neodolatene pošteklila v nose a začali sa jej zbieha sliny, ale rozhodla sa, že počká, kým otec začne hovori.
Ohnev starší so zjavným pôžitkom zjedol niekoko palaciniek,
ktoré si bohato natrel medom, pomaly ich zapil čajom s mliekom
a až potom sa opýtal:
„Tak ako sa ti páči v Čiernom zámku? Čo tvoje štúdium s novým učiteom?“
„Super…“ zahundrala Vasilisa a zo všetkých síl sa snažila neda najavo pocit krivdy. „Pán Mirakul mi toho vea porozprával o klbkách a osudoch. A včera ma naučil zaobchádza
s tikkerom. Dokonca sa mi podarilo vyvola mantisy,“ dodala
hrdo.
„Áno, počul som o tom. Výborne, výborne…“
Norton Ohnev pokýval hlavou, ale vyzeral, že je myšlienkami
celkom inde.
„Často mi je smutno za kamarátmi,“ odvážila sa podotknú
Vasilisa. „Maar odišiel s dedkom na expedíciu, Rimma s Cziou
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prichádzajú len na víkendy… Okrem Búrky sa v podstate nemám s kým rozpráva. Je s ňou síce zábava, ale aj tak by som sa
hrozne rada stretla aj s ostatnými priatemi…“
Otec zavrel oči. Evidentne vemi dobre chápal, kam tým jeho
dcéra mieri, a jedným kútikom úst sa pousmial.
„Nemusíš sa bá, Vasilisa, je mi to jasné. Mám pre teba dobré
správy. Po prvé, kráovský mechanik a jeho vnuk sa dnes vracajú domov. Po druhé, čo sa týka našich vzácnych… ehm… hostí,
Dragocijovci prídu, skôr než sa nazdáš. A po tretie… Nie, moja
milá, teraz ma dobre počúvaj,“ zdôraznil, ke videl, že dcéra ho
po tých skvelých správach skoro nevníma a myšlienkami je úplne inde. „Onedlho budeš ma narodeniny.“
Vasilisa zmeravela, neverila vlastným ušiam.
„Čierna kráovná navrhla, aby sme usporiadali vekú oslavu… A ja s ňou jednoznačne súhlasím. Navyše by som ti chcel
vynahradi všetky tie narodeniny, ktoré som vinou istých okolností zmeškal, a splni ti tvoje želanie. Inými slovami: môžeš si
pozva, koho chceš.“
„Kohokovek?“ naradostene sa uistila Vasilisa. „Aj Dianu,
Nika a Danilu?“
Norton Ohnev prikývol, ale tak pomaly, akoby ho k tomu
niekto nútil. Navyše sa zatváril tak, ani čoby nemal inú možnos, len sa zmieri s akýmkovek dcériným želaním.
A Vasilisa si tú príležitos nemienila da ujs.
„Tak ešte musíme pozva pani Delšovú a… bielu kráovnú.
Vemi by som si to želala.“ Vasilisa sa dala unies a prosebne zopla ruky. „Samozrejme, pokia bude chcie prís.“
Norton Ohnev sa zatváril nanajvýš ahostajne.
„Ako chceš, ja som ti k tomu povedal svoje… Napíš si zoznam
hostí a daj ho čiernej kráovnej. Rozošle im pozvánky.“
„Dobre!“ zaradovala sa Vasilisa. „Musím si premyslie, koho
pozvem…“
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„Nezabudni na súrodencov – a vôbec, treba pozva všetkých
kučiarov.“ Ohnev starší postrehol, ako sa dcéra zamračila,
a znovu sa usmial na pol úst.
„Samozrejme,“ zmierlivo hlesla Vasilisa a snažila sa tvári dobrosrdečne. Nechcela sa s otcom háda. Ve jej čoskoro splní najtajnejšie želanie – prvý raz v živote bude oslavova vlastné narodeniny!
„A bol by som rád, keby si osobne pozvala aj pani Mortinovú
a pána Mandigora,“ doložil dobráckym tónom.
Vasilisa vytreštila oči.
„Jelenu?! Nikdy!“
Div sa nezadusila od rozhorčenia. Ako jej vôbec mohol niečo
také navrhnú?!
„Sú to moje narodeniny! To radšej nebudem oslavova vôbec,
než by som sa mala díva na ten jej ksicht medzi svojimi hosami!“ rozohnila sa a dokonca si dupla.
Otcovi obočie vyletelo až doprostred čela, hoci na tvári mu
zotrval ahostajný výraz.
„Páni! Vidím, že som prišla v tom najzaujímavejšom.“
Čierna kráovná v dlhých čiernych šatách a hustom závoji nečujne priplávala k Vasilise. Krátko ju objala, dotkla sa jej líca
okrajom závoja a pohladkala ju po hlave.
„Pekne si moju dcéru rozmaznala, veličenstvo,“ ozval sa Norton Ohnev, a to bez náznaku úsmevu, hoci oči mal stále veselé.
Vládkyňa fúrií sa zasmiala.
„Aspoň niekto z nás ju rozmaznáva,“ významne zahlásila
a usadila sa pri stolíku. Okamžite k nej priskočil kloker, ale ona
ho mávnutím ruky odohnala.
„Nechcem ma Jelenu na svojich narodeninách!“ rezolútne
vyhlásila Vasilisa a obrátila sa k čiernej kráovnej po pomoc.
„Mimochodom, ani Marka! Najmä po tom, čo sa stalo… Ako
to, že to nechápete?!“ dodala, ke videla, že ani jeden z nich na
jej slová nijako nereaguje.
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Čierny závoj sa otočil k Ohnevovi staršiemu, a akoby získal
jeho mlčanlivý súhlas, pozrel sa spä na Vasilisu.
„A teraz si vypočuj ty nás, zlatíčko. Vieme, že si bystré a odvážne dievča. Trochu prchké, ale v tvojom veku sa to dá prepáči. Preto sme sa rozhodli zasväti a do jedného tajného plánu…
Navyše, aj pre tvoju bezpečnos je lepšie nezosta v nevedomosti,
ale, naopak, by na všetko pripravená. Hlavne nám súb, že to,
čo sa teraz dozvieš, nikomu nevyzradíš. Ani tvoji priatelia nesmú
nič tuši. Najmä kučiari.“
„Na tvoje narodeniny nepripravujeme len oslavu,“ ozval sa
Ohnev starší a pozorne sledoval dcérinu reakciu. „Bude to aj pasca.“
„Pasca?“ Vasilisa sa naňho nechápavo pozrela. „Na koho?“
„To uvidíme. Potrebujeme, aby niektorí udia vyložili karty na
stôl… Určite vyjde najavo, kto je zradca. Taká veká oslava, kde
je hromada udí, je pre Astragorových prisluhovačov neodolateným pokušením. Budú kona. Veký duch Ostaly sa presunul
do nového tela, preto je teraz slabý, ale určite sa nám bude chcie
pomsti. Ve sme mu vzali jeho synovca…“
Vasilisa na otca nechápavo hadela.
„Takže Astragor…“ Nedokončila vetu, ale otec jej rozumel.
„Naši vyzvedači zistili, že sa objavil v novom tele. Bohužia,
netušíme, ako vyzerá… Kolujú všelijaké zvesti.“
„Zatia nič nevieme naisto,“ dodala čierna kráovná.
„Presne tak.“
„To znamená, že Astragor nás môže počas oslavy napadnú?“
Vasilise z tej predstavy naskočila husia koža.
„Pochybujem, že by tak riskoval,“ pokrútil hlavou Ohnev starší. „Ako som povedal, veký duch Ostaly je teraz slabý… Lenže
v našich radoch má svojich špiónov, ktorí sa na oslave určite objavia. Pozvali sme všetkých, koho podozrievame. Myslím, že sa
v prvom rade pokúsia unies Feša Dragocija, preto ho budeme
stráži zvláš starostlivo.“
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„Ja posilním ochranu okolo zámku,“ ozvala sa čierna kráovná. „Hoci mi je proti mysli, že sa po mojich pozemkoch bude
potĺka toko udí… Pravdupovediac, ten plán sa mi až tak nepáči,“ dodala po krátkej pauze. „Je to priveké riziko. Niektorému dieau by sa mohlo niečo sta. Astragor nebude ma zutovanie – je plný hnevu a bude schopný všetkého, len aby získal
svojho synovca. A potom tomu chlapcovi nebude čo závidie…
Najväčšie obavy však mám z toho, že aj Vasilise môže hrozi
obrovské nebezpečenstvo. Veký duch Ostaly pokojne využije
tvoje deti, aby sa k tebe dostal. Na jeho mieste by som konala
rovnako. Nevoz sem aspoň dvojčatá a Vasilise pridelíme posilnenú ochranku.“
„Vaka za radu, matka,“ kyslo odvetil Ohnev starší, ale jeho
výraz bol aj naalej vražedne pokojný. „Pokia sa Nort s Dejlou
na oslave neukážu, vzbudí to podozrenie a medzi hosami sa rozšíria kadejaké zbytočné klebety. Musíme by opatrní.“
„Presne tak – opatrní!“
„Zabúdaš, drahá matka, že ak nevyužijeme šancu vyzva Astragora na súboj teraz, kým je slabý, v budúcnosti by náš vzdor
mohol prerás do rozsiahlej vojny – a v tom prípade budú trpie
mnohí alší… Zrejme si už nepamätáš minulos, výsos. Dúfam,
že a ešte nesužuje skleróza!“ Ohnev starší odrazu vyskočil. „Rád
by som ti pripomenul, že si už dala svoj súhlas! Alebo tvoje slovo
nič neznamená?“
Čierna kráovná sa vystrela a okázalo si prekrížila ruky cez
prsia.
„Moje slovo znamená vea, drahý Norton. V opačnom prípade
by som tú tvoju blondínu hnala až na hranice a tam odovzdala
štafetu Belke… Postaraj sa, aby boli deti v bezpečí, a ja nepoviem ani slovo!“
„Nemaj obavy, budeme dobre stráži všetkých kučiarov!“
takmer zavrčal Ohnev starší. „A moje deti dupovane!“
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