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DVADSIATA DRUHÁ KAPITOLA

Pád

Rhys si uvedomil, čo sa deje, skôr ako ja, a keďže ma  
ešte vždy držal za ruku, stiahol ma za seba. Boli sme 

v kúte, mimo dosahu skla, ale podľa zmučených výkrikov 
som usúdila, že ostatní nemali také šťastie. 

Cez rozbité strešné okná skákali dnu tmavé postavy 
a s prekvapujúcou eleganciou pristávali na dlážke. Bola za-
krvavená a pokrytá sklom. Spoznala som tú uniformu – 
mali rovnaké dlhé čierne kabáty ako filmoví bojovníci proti 
zločinu.

To slovo sa ozývalo po celej miestnosti, hoci ho nikto ne-
vyslovil: Vitrovia!

Vtrhli dnu cez rozbitý strop a trylskí strážcovia ich ob-
kľúčili. V strede som uvidela Jena, stopára, ktorý ma s ta-
kým potešením udieral. Jeho oči prehľadávali miestnosť.

„Nie ste pozvaní. Prosím, odíďte!“ Elorin hlas prekričal 
všetko ostatné.
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„Viete, čo chceme, a neodídeme, kým to nedostaneme,“ 
ozvala sa Kyra, Jenova spoločníčka. Bosá kráčala po skle 
a zrejme si to nevšímala. „Musí byť tu. Kde ju skrývate?“

Jen sa otočil do nášho kúta a jeho čierne oči ma zbadali za 
Rhysovým plecom. Prefíkane sa usmial a Rhys si uvedomil, 
že máme problémy. Začal ma tlačiť k dverám, ale kým sme 
sa tam dostali, Jen sa rozbehol k nám a všetci ožili. Vitrovia 
sa vrhli na stráže a na ostatných Trylov.

Elora sa mračila na Kyru, ktorá spadla na zem a zvíjala sa 
od bolesti. Nikto sa jej nedotkol, no podľa výzoru Eloriných 
očí som usúdila, že Kyrine muky nejako súvisia s Elorinými 
schopnosťami.

Videla som, že Tove prevrátil stôl, za ktorým sedel, a po-
užil svoju nadprirodzenú silu, takže Vitrovia leteli preč, aj 
keď sa ich nedotkol. Ľudia kričali a ja som cítila, že v sále 
zadul silný vietor. Aj Willa sa pokúšala pomôcť.

Vtedy už stál Jen pred nami, a tak som viac nesledovala 
chaos v plesovej sále. Rhys sa postavil predo mňa. Chcel ma 
obrániť, Jen ho však udrel a odhodil na zem.

„Rhys!“ Načiahla som sa za ním, no nehýbal sa. Chcela 
som sa presvedčiť, že nie je mŕtvy, ale Jen ma chytil okolo 
pása a nedovolil mi to. 

„Ten ťa teraz chráni?“ usmial sa. „Finna sme odstrašili?“
„Pusti ma!“ Kopala som doňho a snažila som sa mu vy-

trhnúť. 
Hoci ma stále držal, obaja sme odrazu leteli dozadu, ako 

keby ho niekto posotil. Narazil do steny a uvoľnil zovretie, 
takže som sa mohla vyslobodiť a štvornožky mu ujsť.
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Omráčená som vstala a snažila som sa zistiť, čo sa stalo. 
Tove stál na druhej strane stola pokrytého sklom, s dlaňami 
vystretými k Jenovi.

Pochvalne som sa naňho usmiala, no môj úsmev zmizol, 
len čo som pozrela na miestnosť. Vitrovia očividne mali pre-
vahu, a hoci Trylovia v miestnosti počtom prevyšovali útoč-
níkov, väčšina z nich sa nebránila. Proti Vitrom bojovali sto-
pári, ale mnohí šľachtici nerobili nič, iba sa v strachu krčili.

Akýsi Tryl na druhom konci sály začal používať oheň 
a cítila som, že okolo nás šľahá Willin vietor. Keďže Garrett 
nemal nijaké schopnosti, pokúšal sa bojovať s Vitrami ruč-
ne, aj keď boli fyzicky oveľa zdatnejší. 

Okrem Toveho, Willy, Elory a Tryla, ktorý používal 
oheň, nikto z ostatných Trylov nebol ničoho schopný ale-
bo aspoň svoje schopnosti nepoužíval. V miestnosti vládol 
úplný chaos a zhoršovalo sa to. Cez strop prichádzali ďal-
ší Vitrovia. 

„Pre toto musíš pracovať na persuázii.“ Tove bezvýrazne 
pozrel na mňa, keď naňho odzadu zaútočil ďalší Vitra.

„Pozor!“ vykríkla som.
Tove sa otočil, zahnal sa a odhodil útočníka na druhý ko-

niec miestnosti. Obzerala som sa po nejakej zbrani, keď som 
znovu pocítila na drieku Jenove ruky. Kričala som a bránila 
sa zo všetkých síl, no jeho ruky ma zvierali ako kliešte.

Tove sa opäť otočil ku mne, ale dvaja ďalší Vitrovia sa 
hnali za ním, takže mal iba okamih, aby Jena zase šmaril 
o stenu. Tentoraz sme dopadli ešte tvrdšie a bolelo ma to, 
Jen ma však pustil. 
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Hlava mi dunela od nárazu a musela som žmurkať, aby 
som si vyjasnila zrak. Nejaká ruka ma chytila a pomohla 
mi vstať. Nebola som si istá, či ju mám prijať, ale urobila 
som to.

„Musíš byť opatrnejší, Tove,“ povedal dotyčný.
„Iba som sa snažil vyslobodiť ju!“ odsekol Tove a ďalší 

Vitra vykríkol, lebo Tove ho odhodil do stola na druhej stra-
ne miestnosti. „A mám tu prácu!“

Zvrtla som sa, aby som zistila, kto mi pomohol, a vyrazi-
lo mi dych. Finn v čiernej mikine s kapucňou pod čiernym 
sakom si prezeral skazu okolo nás. Stál vedľa mňa, držal 
ma za ruku a ja som v tej chvíli nedokázala ani rozmýšľať, 
ani sa pohnúť.

„Finn!“ zhíkla som a on sa napokon pozrel na mňa. V je-
ho tmavých očiach sa zračila úľava i panika zároveň.

„Toto je úplné peklo!“ zavrčal Tove.
Stôl sa prevrátil a oddelil ho od Finna a odo mňa. Tove ho 

pomocou svojich schopností šmaril do Vitrov, ktorí sa tlači-
li na kancelára, a potom sa ponáhľal k nám. Zdalo sa, že 
všetci Vitrovia majú čo robiť, a tak si na okamih vydýchol.

„Je to horšie, ako som si myslel.“ Finn stisol pery.
„Musíme chrániť princeznú,“ vyhlásil Tove.
Stisla som Finnovu ruku a hľadela som, ako Jen vstáva, 

no Tove ho znova treskol o stenu. 
„Odvediem ju odtiaľto,“ navrhol Finn. „Zvládneš to tu?“
„Nemám na výber.“ Tove sotva mal čas odpovedať, keď 

Willa na druhej strane miestnosti začala kričať. Nevidela 
som ju a to ma ešte väčšmi vystrašilo.
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„Willa!“ Chcela som utekať k nej, no Finn ma objal a ťahal 
ma naspäť.

„Dostaň ju odtiaľto!“ prikázal Tove a zamieril ta, odkiaľ 
sa ozýval Willin krik.

Finn ma začal ťahať z plesovej sály a ja som sa naťahova-
la, aby som videla, čo sa deje. Tove zmizol a nezazrela som 
ani Eloru, ani Willu. Keď ma Finn vliekol von, potkla som 
sa o Rhysovu nohu a spomenula som si, že tam leží v bez-
vedomí a krváca. Bránila som sa Finnovi a snažila som sa 
dostať k Rhysovi. 

„Je v poriadku. Nedotknú sa ho!“ ubezpečoval ma Finn. 
Stále ma držal jednou rukou okolo drieku a bol silnejší ako 
ja. „Musíš odtiaľto vypadnúť!“

„Rhys!“ prosila som.
„Chcel by, aby si bola v bezpečí!“ naliehal Finn a napo-

kon sa mu podarilo dostať ma k dverám. 
Odtrhla som oči od Rhysa a ohromilo ma, keď som na 

okamih zazrela chaos v sále. Odrazu všetky lustre padli na 
dlážku a jediné svetlo vychádzalo z plameňov. Ľudia kriča-
li a ich zúfalé volanie sa ozývalo odvšadiaľ. 

„Ten obraz,“ zašepkala som a v duchu sa mi vynorila 
maľba, ktorú som videla v Elorinej tajnej izbe. To bolo toto. 
Presne táto scéna.

Nijako som tomu nemohla zabrániť. Dokonca som to ani 
nechápala, až kým nebolo neskoro. 

„Wendy!“ kričal Finn a nútil ma pohnúť sa.
Pustil mi driek, chytil ma za ruku a ťahal ma preč. Voľnou 

rukou som si zdvihla šaty, aby som sa na nich nepotkla, 
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a takto sme bežali po chodbe. Stále som počula tú hrôzu 
z plesovej sály a netušila som, kam bežíme. 

Nemala som čas spýtať sa ho na to ani cítiť vďaku za to, 
že som znovu s ním. Jedinou útechou mi bolo, že keby som 
dnes večer zomrela, aspoň by som strávila posledné minú-
ty života s Finnom. 

Zahli sme za roh k hlavnému vchodu a Finn prudko za-
stal. Prichádzali odtiaľ traja Vitrovia a ešte nás nezbadali. 
Finn zmenil smer, rozbehol sa po chodbe do jednej z obýva-
čiek a ťahal ma so sebou.

Potichu za nami zavrel dvere a zostali sme takmer v tme. 
Cez okno dopadalo mesačné svetlo a on bežal do kúta me-
dzi knižnicou a stenou. Pritiahol ma k sebe a zakryl ma svo-
jím telom.

Vonku sme počuli Vitrov. Zatajila som dych, tlačila som 
si tvár na Finnovu hruď a modlila sa, aby nevošli do izby. 

Keď napokon prebehli okolo, Finn neuvoľnil zovretie, ale 
počula som, ako sa jeho srdce spomalilo. Napriek panike 
a strachu som si začala uvedomovať, že Finn ma pevne ob-
jíma. Pozrela som sa naňho a sotva som rozoznala jeho  
črty vo svetle z okien vedľa nás. 

„Toto som už videla,“ zašepkala som. „To, čo sa stalo 
v plesovej sále. Elora to namaľovala. Vedela, že sa to stane!“ 

„Pst,“ povedal Finn potichu.
Stíšila som hlas. „Prečo tomu nezabránila?“
„Nevedela, kedy sa to stane ani ako,“ vysvetľoval Finn. 

„Vedela iba, že musí zabezpečiť väčšiu ochranu.“
„Tak prečo si potom odišiel?“ spýtala som sa šeptom.
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