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ÔSMA KAPITOLA

Ráno potom

Hoci som mala na sebe svadobné šaty, ktoré vážili  
aspoň desať  kíl, nikdy v živote som sa necítila taká 

obnažená.
Stála som konča svojej novej postele v novej spálni. Pred-

tým to bola Elorina izba a teraz patrila mne, mala som v nej 
bývať s manželom. Tove stál vedľa mňa a obaja sme iba hľa-
deli na posteľ.

Keď sa oslava končila, Toveho rodičia, moja matka, Willa, 
Garrett a niekoľko ďalších vysoko postavených ľudí vráta-
ne nechutného kancelára nás vyprevadili do izby. Všetci sa 
smiali, hovorili, aké to budú čarovné chvíle, a potom za nami 
zavreli dvere.

„Bolo zvykom, že keď sa princ alebo kráľ oženil, zatiah-
li okolo postele závesy,“ vysvetľoval Tove, „a potom rodina 
a hlavní úradníci sedeli celú noc okolo, aby sa mohli uistiť, že 
sa manželstvo naplnilo.“
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„To je hrozné,“ zdesila som sa. „Prečo by to, preboha, 
robili?“

„Aby zabezpečili potomstvo,“ pokrčil plecami. „To bol je-
diný dôvod, prečo dohadzovali manželstvá.“

„Som rada, že teraz sa to nerobí.“
„Myslíš si, že počúvajú za dverami?“
„Dúfam, že nie.“
Dívali sme sa na posteľ, zdráhali sme sa pozrieť  jeden na 

druhého. Ani jeden z nás nevedel, čo robiť. Mala som v úmys-
le čakať  dosť  dlho, až by som si bola istá, že všetkým sa zuno-
valo špehovať za dverami a že odišli. Inak som vôbec netuši-
la, ako bude táto noc prebiehať.

Hoci s Tovem nikdy nebudeme mať normálny manželský 
vzťah, ktovie prečo som predpokladala, že vo svadobnú noc 
naplníme náš zväzok. Nakoniec to budeme musieť  urobiť, 
lebo sa od nás očakáva, že splodíme následníka trónu, bez 
ohľadu na to, či sa navzájom priťahujeme. Alebo či Toveho 
vôbec priťahuje opačné pohlavie.

„Tie šaty sú poriadne ťažké,“ ozvala som sa po chvíli.
„Vyzerajú tak,“ Tove sa pozrel na moje šaty a na veľkú vleč-

ku, ktorú som mala počas tanca pripnutú na pleci. „Už len tá 
vlečka musí vážiť  päť  kíl.“

„Najmenej,“ súhlasila som. „Takže... rada by som si ich 
vyzliekla.“

„Jasné.“ Tove zmĺkol. „Pokojne môžeš.“
„No... potrebujem tvoju pomoc.“ Ukázala som si na chrbát. 

„Je tam asi tisíc gombíkov a spôn a ja tam nedočiahnem.“
„Och, pravdaže.“ Tove pokrútil hlavou. „Mal som to vedieť.“
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Otočila som sa chrbtom k nemu a trpezlivo som stála, kým 
rozopol všetky gombíky a spony. Keď som tak o tom rozmýš-
ľala, pripadalo mi to smiešne. Trvalo mu najmenej pätnásť 
minút, než to všetko porozopínal. A celý ten čas sme obaja 
mlčali.

„Hotovo,“ vyhlásil nakoniec. 
„Ďakujem.“ Vpredu som si šaty držala, aby zo mňa ne-

spadli, a otočila som sa k nemu. „Mám si dať  pyžamo?“
Rukami si pošúchal nohavice. „Ak chceš.“
„A ty si dáš?“
„Ja... áno.“ Zvnútra si obhrýzal líce a sklopil oči. „Nemusí-

me. Vieš, no, nemusíme mať sex. Môžeme, ak chceš. Asi. No 
nemusíme.“

„Och,“ povedala som, lebo nič iné mi nenapadlo.
„Chceš?“ spýtal sa Tove a hľadel na mňa.
„Nuž... vlastne nie,“ priznala som. „Mohli by sme sa však 

pobozkať, možno.“
Poškrabal sa po hlave a obzrel sa po izbe. „Môžeme na to 

ísť  pomaly. Dnes je to len prvá noc. Máme celý život na to, aby 
sme... prišli na to, ako spolu spať.“

„Áno,“ nervózne som sa zasmiala. „Takže si dám  
pyžamo?“

„Áno, a ja tiež.“
Stále si pridržiavajúc šaty pobrala som sa do šatníka a zis-

tila som, že to bude problém. Nemala som tam nijaké obleče-
nie. Neboli tam už ani Elorine veci. Šatník bol prázdny.

„Máš si čo obliecť?“ ozval sa Tove zo spálne. „Lebo bieliz-
níky sú prázdne.“
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„Och, dopekla, stavím sa, že to urobili úmyselne,“ vzdychla 
som si a vrátila som sa do spálne.

„Nedali nám šaty, lebo...“ Zmĺkol a usmial sa.
„Takže nemám v čom spať.“
„Môžeš si dať  moje tričko,“ ponúkol sa Tove. Rozopol si 

vrchný gombík košele, pretiahol si ju cez hlavu a pod ňou 
mal obyčajné biele tričko. „Chceš ho?“

„Áno, ďakujem,“ prikývla som.
Vyzliekol si tričko a podal mi ho. Otočila som sa chrbtom 

k nemu a navliekla som si ho. Pustila som šaty, bolo príjemné 
konečne sa ich zbaviť. Všetko sa mi hneď zdalo ľahšie.

Keď som sa vyzliekla, videla som, že aj Tove si zobliekol 
nohavice a zostal iba v boxerkách. Išla som na svoju stranu 
postele a sadla som si na kraj. Zložila som si šperky okrem 
novej obrúčky s veľkým diamantom.

Vliezla som do postele a vkĺzla som pod kopu prikrývok. 
Posteľ bola obrovská, takže aj keď si do nej ľahol Tove, medzi 
nami bolo dosť  miesta. Počkala som, kým sa uloží, a potom 
som sa načiahla, zhasla som nočnú lampu a izba sa ponorila 
do tmy.

„Je to okej?“ spýtal sa Tove.
„Čo?“
„Že ťa neľúbim.“
„No, áno,“ odvetila som opatrne. „Myslím si, že je to okej.“
„Nevedel som, či ti to mám povedať. Nechcel som zraniť 

tvoje city, no zároveň som mal pocit, že by si to mala vedieť.“ 
Posunul sa na posteli a ja som pocítila nepatrný pohyb po 
svojom boku.
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„Nie, to je v poriadku. Som rada, že si mi to povedal.“ 
Chvíľu som bola ticho. „Ani ja ťa neľúbim.“

„A to je v poriadku?“
„Myslím si, že áno.“
„Bola to pekná svadba,“ pokračoval Tove trochu nečakane. 

„Okrem tej chvíle s tvojím otcom.“
„Áno, naozaj bola pekná,“ súhlasila som. „Willa s Aurorou 

sa snažili.
„Veru.“
Bol to namáhavý deň a predchádzajúcu noc som sa nevy-

spala, preto ma onedlho premohol spánok. Zaspala som vo 
svadobnú noc, stále ešte panna.

Dvere sa prudko otvorili a ja som sa vyľakane zobudila. 
Skoro som vyskočila z postele. Tove vedľa mňa zastonal, pre-
tože som mu v duchu zase uštedrila facku ako vždy, keď som 
sa zobudila vystrašená, a on pri tom zakaždým dopadol naj-
horšie. Už som na to zabudla, lebo naposledy sa to stalo pred 
niekoľkými mesiacmi.

„Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno!“ švitoril Loki a tlačil 
vozík prikrytý striebornými krytmi.

„Čo to robíš?“ spýtala som sa a žmúrila som naňho. Roz-
tvoril žalúzie. Bola som na smrť unavená a nepáčilo sa mi to.

„Pomyslel som si, že vy dvaja holúbkovia budete potrebo-
vať raňajky,“ vyhlásil. „A tak som požiadal šéfkuchára, aby 
vám urobil niečo fantastické.“ Prestrel stôl a zadíval sa na 
nás. „Na novomanželov spíte akosi ďaleko od seba.“

„Och, božemôj,“ zastonala som a stiahla som si prikrývku 
až na hlavu.
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„Vieš, myslím si, že si hovädo,“ povedal mu Tove, keď vstal 
z postele. „No umieram od hladu, takže som ochotný to pre-
hliadnuť. Aspoň tentoraz.“

„Hovädo?“ Loki predstieral, že je urazený. „Iba si robím 
starosti o vaše zdravie. Ak vaše telá nie sú zvyknuté na takú 
namáhavú činnosť, ako je dlhá noc plná milovania, mohli by 
ste schradnúť, keď nedostanete potrebné množstvo bielkovín 
a tekutín. Bojím sa o vás.“

„Áno, obaja sme presvedčení, že si prišiel práve preto,“ po-
znamenal Tove uštipačne a zobral si pohár pomarančového 
džúsu, ktorý mu Loki nalial.

„A čo ty, princezná?“ Loki sa na mňa pozrel a naplnil ďalší 
pohár.

„Ja nie som hladná,“ vzdychla som si a posadila som sa.
„Vážne?“ Loki nadvihol obočie. „To znamená, že minulú 

noc...“ 
„To znamená, že minulá noc ťa nemá čo zaujímať,“ odsekla 

som. Vstala som a krivkala som k Elorinmu saténovému žu-
panu, ktorý zostal prehodený na kresle. Chodidlá a členky 
ma boleli od tancovania.

„Kvôli mne sa nemusíš prikrývať,“ poznamenal Loki, keď 
som si obliekla župan. „Nemáš nič, čo by som nevidel.“

„Ó, mám toho veľa, čo si nevidel,“ povedala som a zakrúti-
la som sa do župana.

„Mala by si sa vydávať častejšie,“ doberal si ma Loki. „Si 
potom tak krásne temperamentná.“

Zagúľala som očami a šla som k stolu. Loki ho celý pre-
strel, do stredu postavil ešte aj vázu s kvetmi, z podnosov 
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zložil vrchnáky a odhalil bohaté raňajky. Sadla som si oproti 
Tovemu a až vtedy som si uvedomila, že Loki si pritiahol tre-
tiu stoličku.

„Čo to robíš?“ spýtala som sa.
„No, keď už som sa tak namáhal a dal som to pripraviť, 

môžem sa najesť  aj ja. Namiešal som mimózy.“ Loki si sadol 
a podal mi pohár s koktailom z pomarančového džúsu a zo 
šampanského.

„Ďakujem,“ povedala som a pozrela som sa na Toveho, aby 
som zistila, či Loki môže zostať.

„Je to síce idiot,“ vyhlásil Tove s plnými ústami a pokrčil 
plecami, „ale mne je to jedno.“

Úprimne, obaja sme boli radi, že je Loki s nami. Bol ako 
nárazník medzi nami dvoma a pomohol nám vyhnúť sa 
trápnemu rannému rozhovoru po našej svadobnej noci. 
A hoci by som to nikdy nepriznala nahlas, Loki ma rozosmial 
a práve teraz som vo svojom živote potrebovala trochu 
ľahkovážnosti.

„Tak, ako ste sa vyspali?“ vyzvedal Loki a uchlipkával si 
koktail.

Vtedy niekto rýchlo zaklopal a dvere sa otvorili prv, než 
som stihla zareagovať. Dnu vošiel Finn a ja akoby som dosta- 
la úder do žalúdka. Bol to ten posledný človek, ktorého by 
som tu čakala. Myslela som si, že tu už nie je. Po predminu- 
lej noci som predpokladala, že odišiel, lebo na svadbe som ho 
nevidela.

„Princezná, je mi ľúto...“ začal, keď vbehol dnu, no práve 
zbadal Lokiho a zastal. 
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