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Vanessa hľadela na Matildinu bledú, pehavú tvár. Matilda vyzerala veľmi 
mlado a istým spôsobom takou aj bola. Navždy bude mať pätnásť  rokov. 
Uviazla medzi svetmi, nepatrila ani k živým, ani k mŕtvym. A nevedela, 
čo ju čaká, ak sa jej podarí prekročiť hranice do ríše mŕtvych, ani či ta-
ké niečo vôbec existuje.

Vanessa sa tesnejšie zavinula do deky a pozrela na ostatné. Vyzerali 
tak skutočne. Nedokázala pochopiť, že toto je sen, ktorý snívajú spoloč-
ne. Keď sa tú informáciu pokúšala vstrebať, zvraštila obočie.

„Čo tu robíme?“ opýtala sa Minoo. „Niečo sa stalo?“
Matilda neodpovedala. Len si ich mlčky premeriavala, jednu po 

druhej. Keď sa pohľadom pristavila pri Vanesse, tá pocítila pichanie po-
dobné tomu, ktoré sa dostavilo predtým, ako prostredníctvom Idy pre-
hovoril ktosi iný. V nose ju pošteklil zápach dymu.

„Najskôr vás musím požiadať, aby ste mi sľúbili jednu vec,“ ozvala sa 
Matilda. „Neopustíte parket skôr, ako dohovorím. Sľúbte mi to.“

„Sľubujem,“ riekla Minoo a Anna-Karin bez slova prikývla.
„Jasné,“ prisvedčila Vanessa.
„Prečo od nás chceš, aby sme ti to sľúbili?“ spýtala sa Linnéa.
„Musím sa uistiť, že si vypočujete všetko, čo vám chcem povedať. 

Nielen, že... na to zareagujete.“
„Zdá sa, že pre nás nemáš dobré správy,“ podotkla Linnéa.
„Prosím vás,“ naliehala Matilda a jej hlas im pripadal ešte mladší než 

jej výzor.
Vanessa na ňu hľadela a myslela na všetko, čím si Matilda prešla. 

Patria k sebe. Presne, ako im to Matilda povedala tej noci s krvavo- 
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červeným mesiacom, vtedy, keď k  nim prehovorila prostredníctvom 
Idy.

Ja som vy. Vy ste ja. Sme jedno.
„Musíme jej dôverovať,“ obrátila sa Vanessa k Linnéi.
„Okej,“ pristala. „Sľubujem, že nezdrhnem. Ale to neznamená, že sa 

mi táto záležitosť pozdáva.“
Kavka zatrepotala čiernymi krídlami tak, že sa pri odlete obtreli 

o Matildinu tvár. Vanessa sledovala, ako mizne v hustej tme. Uvažova-
la, čo sa tam nachádza. Či tam vôbec niečo je. Z tej myšlienky sa jej za-
točila hlava.

„Bude to ťažké pre mňa aj pre vás,“ pokračovala Matilda. „Ale... ne-
povedala som vám všetko.“

* * *

Minoo rozumela, prečo si od nich Matilda vynútila sľub, že neodídu. 
V tej chvíli totiž sama netúžila po ničom inom, iba sa z toho sna prebu-
diť. Bála sa, čo sa dozvie.

„Chceš tým povedať, že si nám klamala?“ obvinila ju Linnéa.
„Nie je to také jednoduché. Prosím, dovoľte mi vysvetliť vám to, skôr 

než ma odsúdite,“ požiadala ich Matilda.
Minoo uprela na Linnéu prosebný pohľad. Všetky majú strach, mu-

sia však byť trpezlivé.
„Mágia bola vždy súčasťou tohto sveta,“ pokračovala Matilda. „Šesť 

živlov. Zem. Oheň. Vzduch. Voda. Kov. Drevo.“
Prstom písala vo vzduchu a znaky jednotlivých živlov sa objavova-

li jeden po druhom.
„A vždy tu boli čarodejnice, ktoré ju ovládali. Spočiatku išlo o zá-

kladné zručnosti. Zapáliť oheň, nájsť vodu a jedlé rastliny. Spevniť prí-
strešok. Vystopovať zviera počas lovu, odviesť preč blesky počas búrky. 
Všetko to, čo pomáhalo kmeňu prežiť.“

„A to malo byť kedy?“ zabŕdla Vanessa. „Za Flinstonovcov?“
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Zmätený pohľad v Matildiných ľadovo modrých očiach spôsobil, že 
sa Nicolausovi podobala viac než kedykoľvek predtým.

„Neviem, koho tým myslíš,“ ospravedlnila sa. „Bolo to však veľmi 
dávno. Ešte predtým, ako do nášho sveta prišli démoni.“

Prišli? Minoo uvažovala, či dobre počula.
„Čo myslíš tým prišli?“ opýtala sa Linnéa.
„Áno,“ pridala sa Minoo. „Predtým si nám povedala, že sa doň po-

kúsili dostať, ale že ochrancom sa ich s pomocou ľudí podarilo zastaviť. 
A že vtedy vzniklo sedem trhlín, sedem portálov...“

„Trochu som to zjednodušila,“ priznala Matilda a prosebne sa na ne 
zahľadela. „Neboli ste ešte pripravené.“

„Nemáš právo rozhodovať, kedy sme alebo nie sme pripravené!“ roz-
hnevala sa Linnéa.

„Nechaj ju dohovoriť,“ napomenula ju Minoo.
Matilda jej venovala vďačný pohľad.
„Démoni vytvorili sedem trhlín a dostali sa tak do nášho sveta,“ vy-

svetľovala. „Bol vtedy chaotický a  primitívny, bol to svet, do ktorého 
túžili vniesť poriadok. Vniesli doň teda vlastnú mágiu, ktorá mala civili-
zovať najvyvinutejší druh. Človeka. A človek sa zmenil. Usadil sa. Začal 
si budovať spoločenstvá.“

Minoo si spomenula na hodiny dejepisu a neolitickú revolúciu. Ľu-
dia uskutočnili rovnaký enormný skok vo svojom vývoji bez ohľadu na 
to, v ktorej časti planéty žili. Vynašli poľnohospodárstvo, začali chovať 
dobytok a organizovali sa do spoločenstiev.

Takže toto má byť vysvetlenie?
„Vznik spoločenstiev však sprevádzali aj vojny, útlak, epidémie...“ po-

kračovala Matilda. „Hoci sa ľudský druh vyvíjal, chaos v mnohých ohľa-
doch narastal. Démoni sa uzniesli, že náš svet opustia a  vrátia sa doň 
neskôr. Pozrieť sa, ako ich experiment pokročil. No neodišli všetci. Necha-
li tu niekoľkých ako istú formu kontroly... Budú sa nazývať ochrancovia.“

Minoo prišlo zle. Bola si istá, že sa čochvíľa povracia.
V hlave počula ozvenu Maxových slov.
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Nič nie je, ako si myslíte.
Linnéa stála nepohnuto ako socha. Minoo čakala, že predvedie jeden 

zo svojich výbuchov. Skutočne si želala, aby prišiel. No nič sa nestalo.
Anna-Karin sa zdvihla zo svojho miesta na podlahe.
„Sú ochrancovia a démoni... to isté?“ dostala zo seba.
„Boli tí istí,“ prisvedčila Matilda. „Na začiatku. Keď sem prišli. S dé-

monmi, ktorí zostali v našom svete, sa však stalo čosi neočakávané. Zme-
nili sa.“

„Myslela som si, že niečo také je nemožné,“ utrúsila Vanessa uštipač-
ne. „Nie sú náhodou démoni nemenní a dokonalí?“

„Áno, tak vidia samých seba,“ uznala Matilda. „Ale nie je to pravda. 
Keď sem démoni prišli, rovnováha v mágii tohto sveta sa narušila. Nie-
ktoré miesta sa stali magickejšími než iné. Hladina mágie začala perio-
dicky klesať a  stúpať. Všetko sa zmenilo. Aj démoni, ktorí tu zostali. 
Začali sa cítiť súčasťou nášho sveta. Chceli ho ochrániť pred svojimi 
niek dajšími príbuznými.“

Minoo sa zazdalo, že z nepreniknuteľnej temnoty obklopujúcej altán 
k nim doliehajú šepotajúce hlasy. Zneli, akoby súhlasili s tým, čo hovorí 
Matilda, ako keby chceli vyvolené upokojiť.

„Ochrancom sa podarilo posilniť portály tak, že ich bolo možné 
otvárať a zatvárať iba z nášho sveta. No nemohli ich celkom zapečatiť. 
Na to bola potrebná mágia tohto sveta. Vyžadovalo si to výnimočnú ča-
rodejnicu, ktorá by ovládala všetkých šesť živlov a ktorá by sa narodila 
v blízkosti niektorého portálu v istej magickej epoche. Vyvolenú. A aby 
vyvolenej pomohli, založili ochrancovia Radu.“

„Tú úžasnú Radu,“ poznamenala Vanessa pohrdlivo.
„Ochrancov predsa nemožno viniť za to, že sa Rada v priebehu tisíc-

ročí skorumpovala,“ nesúhlasila Matilda. „Ochrancovia boli čoraz slabší 
a ich komunikácia s ľuďmi sa stávala čoraz ťažšou...“

„Prečo si nám nepovedala pravdu hneď na začiatku?“ prerušila ju 
Linnéa.

Jej hlas bol ľadovo chladný.
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„Môže byť pre vás ťažké to pochopiť,“ odvetila Matilda.
„Chceš tým povedať, že pre teba bude ťažké sa vyhovoriť,“ obvini-

la ju Linnéa.
Matilda ju ignorovala.
„Samy viete, že budúcnosť je v neustálom pohybe. Že ju ovplyvňujú 

všetky rozhodnutia, ktoré urobia ľudia, a zároveň veci, čo sa udejú v prí-
rode. Ochrancovia sa po celý čas usilujú spoznať budúcnosť, zistiť, ako 
ju ovplyvňujú jednotlivé rozhodnutia, aj to, kam vedú rozličné cesty.“

Skôr než pokračovala, uprela pohľad na Minoo.
„Keď som bola vyvolenou, ochrancovia mi povedali, že moje šance 

zatvoriť portál sú mizivé a riziko, že sa démoni dostanú dnu, priveľké. 
Požiadali ma, aby som sa vzdala svojich schopností a prenechala mož-
nosť zavrieť portál ďalším vyvoleným.“

Minoo vedela, že sa Matilda vzdala svojich schopností, no vždy si 
kládla otázku prečo. Teraz sa to dozvedela. To ochrancovia Matilde po-
radili, aby prenechala šancu svojim nasledovníkom.

„A potom ťa za to Rada odsúdila na smrť,“ dodala Linnéa. „Nemohli 
ťa aspoň varovať?“

Matilda zosmutnela a Minoo si zaželala, aby si Linnéa aspoň raz do-
kázala odpustiť svoj sarkazmus.

„Vždy treba počítať s  prvkom náhody,“ povedala Matilda. „Ani 
ochrancovia nevedia predpovedať všetko. Ako napríklad to, že namiesto 
jednej vyvolenej vás bolo sedem.“

Premerala si ich jednu po druhej.
„Ochrancovia sa vás po celý čas snažili usmerňovať tak, aby bola bu-

dúcnosť čo najpriaznivejšia. Usilovali sa vám poskytnúť správne infor-
mácie v správnom čase. A niekedy ste boli nútené hľadať si informácie 
na vlastnú päsť.“

Takže preto boli Matilda a ochrancovia takí tajnostkárski. To preto 
im po celý čas dávali len indície namiesto jasných odpovedí. Pretože ak 
vyvolené prišli na niektoré veci samy, mohli pozitívne ovplyvniť prípad-
nú budúcnosť.
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„Ochrancovia robili, čo mohli, aby vás chránili,“ podotkla Matilda. 
„Z času na čas sa však tragickým okolnostiam nedá vyhnúť. Buď sú pev-
ne zviazané s prebiehajúcimi udalosťami, alebo by iné rozhodnutie vied-
lo k omnoho horším dôsledkom.“

Minoo sa usilovala vstrebať, čo sa práve dozvedela.
Vedeli ochrancovia, že Elias, Rebecka a Ida zomrú?
Vedeli, že sa to stane, a nechali tomu voľný priebeh?
„Vy hnusné svine!“ vykríkla Linnéa a  schmatla Matildu za košeľu. 

„Nechali ste ich zomrieť!“
Z  Matildy sa vyvalil kúdol čierneho dymu, ovinul svoje chápadlá 

okolo Linnéy a pevne ju uchopiac, uvoľnil jej zovretie.
„Čo sa to deje?“ vykríkla Vanessa, ktorá ten čierny dym nevidela. 

„Linnéa?“
Linnéa zo seba dostala iba pridusený zvuk. Anna-Karin sa všetkému 

vydesene prizerala.
„Pusti ju!“ nevydržala to Minoo.
„Až keď sa upokojí,“ odvetila Matilda. „Vystavuje nás nebezpečen-

stvu. Neviete, čo sa nachádza tam vonku! Neviete, čo by sem mohla 
prilákať.“

Ukázala na temnotu. Minoo pocítila záchvev chladu.
„Ochrancovia nie sú vševediaci,“ vysvetľovala Matilda. „Nie sú vše-

vidiaci. Hovoríš, že sme vám klamali. Áno. Nepovedali sme vám celú 
pravdu. No nebudem klamať, keď poviem, že za všetkým, čo sme urobili, 
bola snaha ochrániť vás. Ochrániť celý tento svet. Verte mi.“

Dym, ktorý zväzoval Linnéu, sa vytratil.
„To naozaj nemuselo byť,“ precedila Linnéa pomedzi zuby. Otriasla 

sa, prešla k zábradliu a oprela sa oň.
Minoo mala zmiešané pocity.
Mala by sa na Matildu a ochrancov hnevať, no akoby sa nedokáza-

la zmocniť toho, čo cíti. Sama vedela, aké ťažké môže byť urobiť správne 
rozhodnutie. A muselo to byť ešte oveľa ťažšie, keď človek pred sebou vi-
del množstvo možných budúcností alebo prinajmenšom ich časti.
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„Ak ochrancovia vidia budúcnosť,“ ozvala sa Anna-Karin, „dokážu 
to aj démoni?“

„Ťažko povedať,“ odvetila Matilda. „Ale domnievame sa, že toho ve-
dia dosť. Niekedy možno viac ako my sami.“

Čosi Minoo zaškrelo. Čosi, čo povedala Matilda.
„Keď si sa vzdala svojich schopností, ako si si mohla byť istá, že sa 

potom démoni nedostanú dnu? Ich požehnaný predsa mohol v správny 
čas portál otvoriť, nie?“

Matilda uhla pohľadom a Minoo to odrazu došlo.
„Požehnaný potreboval tvoje schopnosti, aby mohol otvoriť portál,“ 

ozvala sa.
„Áno,“ priznala Matilda. „Schopnosti a duša vyvoleného sú kľúčom 

k portálu.“
„Takže preto nás chcel Max zabiť,“ pochopila Vanessa. „Nevidel v nás 

iba hrozbu. Potreboval nás.“
Matilda bez slova prikývla.
„O  Eliasovu a  Rebeckinu dušu však neskôr prišiel,“ pripomenula 

Minoo. „Sú preč.“
„Aj Idina duša,“ dodala Anna-Karin.
„Na otvorenie alebo zatvorenie portálu je potrebných všetkých šesť 

živlov, však?“ uisťovala sa Minoo.
„Áno,“ prisvedčila Matilda.
„Takže sme vlastne boli od samého začiatku nahraté,“ poznamenala 

Linnéa. „Odkedy zomrel Elias.“
„To isté by malo platiť aj pre démonov,“ doplnila Vanessa.
„No nesprávajú sa tak,“ namietla Minoo. „Pokračujú v tom, čo zača-

li. Prečo napríklad požehnali Oliviu?“
„To nevieme,“ priznala Matilda. „Malo by to byť tak, že sme... nahra-

tí, presne tak ako hovoríte. Ale dokonca aj po Eliasovej smrti sme videli 
možné budúcnosti, v ktorých sa portál uzavrel. A aj potom, keď Minoo 
porazila Maxa, sme videli budúcnosti, v ktorých sa ho démonom poda-
rilo otvoriť.“
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„Takže musí jestvovať aj iný spôsob,“ nadhodila Minoo.
„Áno,“ súhlasila Matilda. „Zdá sa, že pravidlá sa zmenili. A démo-

ni si to museli všimnúť tiež. Ak by sa Olivii podarilo uskutočniť ľud-
skú obetu počas jarnej rovnodennosti, získala by vaše schopnosti i duše. 
So všetkou životnou silou, ktorá by sa pri masovej vražde uvoľnila, by 
sa jej možno pošťastilo otvoriť portál... To však nevieme isto. Sú to len 
dohady.“

„Všimla som si,“ poznamenala Linnéa tvrdo.
„Ale čo ja?“ zaujímalo Minoo. „Ak kľúč predstavuje šesť živlov...“
Matilda na ňu pozrela.
„Na zatvorenie či otvorenie portálu ťa vlastne nepotrebujú. Preto 

mohli démoni sľúbiť Maxovi, že ťa nechajú nažive. Možno dokonca dú-
fali, že prejdeš na ich stranu.“

Keď jej Max v jedálni vravel, že patria k sebe, bola zhnusená. Na-
vyše vyzeralo to, ako keby veril, že ho nechá zabiť ostatné vyvolené. 
Že ho nechá zničiť celý svet. Ako im to len s démonmi mohlo vôbec 
napadnúť?

Pocítila chlad, keď si uvedomila, že démoni možno videli budúcnosť, 
v ktorej to urobila.

„Ale aká je potom moja úloha?“ dožadovala sa Minoo odpovede.
„Si požehnaná ochrancami,“ vysvetľovala Matilda. „Dokážeš brániť 

ostatné vyvolené pred tými, ktorých požehnali démoni. To však nie je 
všetko.“

Vážne sa na Minoo zahľadela.
„Ako som povedala, pravidlá sa zmenili. Teraz, keď už kľúč nie je 

kompletný, tvoja úloha pri zatvorení portálu sa zmenila tiež.“
„Ako?“
„To nám nie je jasné.“
„Nechceš nám to povedať?“ neodpustila si Linnéa.
Matilda na ňu ani nepozrela.
„Vieme, že sa na vás démoni opäť pokúsia zaútočiť,“ pokračovala. 

„Pretože Maxovi už raz požehnali, nebolo ťažké sa ho znovu zmocniť. 
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Jeho životná sila však už bola prislabá. Boli nútení naliať doňho svoju 
vlastnú mágiu. Dostal jej priveľa a prirýchlo.“

„Predávkovali ho magickými anabolikami,“ konštatovala Vanessa.
Minoo si spomenula na čierny oheň a na to, ako zničil Maxa. V mysli 

sa jej vybavil jeho neľudský krik, ktorý sa k nej odvtedy vracal ako ozve-
na v snoch.

„Majú démoni v  Engelsforse aj ďalších požehnaných?“ opýtala sa 
Anna-Karin.

Matilda pokrútila hlavou.
„Nikoho sme nevideli. Ale jeden sa ešte vráti.“
„Olivia,“ pochopila Linnéa. „Takže žije?“
Matilda prikývla.
„Vieš, kde sa nachádza?“ zaujímala sa Linnéa.
„Nie,“ priznala Matilda. „Ale vieme, že sa vráti do Engelsforsu. Zno-

vu jej požehnajú. A potom bude oveľa silnejšia, ako bol Max.“
Matilda sa na vyvolené zahľadela svojimi ľadovo modrými očami.
„Musíte sa cvičiť vo svojich schopnostiach,“ pripomenula im. „Musí-

te sa stať silnejšími. Ste poslednou nádejou tohto sveta.“
„Poslednou nádejou?“ zopakovala Linnéa. „Ak sa nám nepodarí por-

tál zatvoriť, môže tak urobiť ďalší vyvolený, nie?“
„Presne tak,“ podporila ju Vanessa. „Aj ty si to nechala na ďalšieho. 

Môžeme to urobiť aj my, no nie? Dozrieme iba na to, aby sa požehna-
nému nepodarilo otvoriť portál. A nech tú kravinu nadobro zavrie ďalší 
vyvolený. O tristo rokov alebo tak nejako.“

„Nijaký ďalší nie je,“ oznámila im Matilda.
Priblížil sa k nim zvuk krídel. Keď kavka pristála na zábradlí, Minoo 

pocítila ich závan.
„Ako to myslíš?“ dožadovala sa odpovede.
„V istom bode sa nám budúcnosť vykryštalizovala celkom jasne,“ tr-

vala Matilda na svojom. „Po vás už ďalší vyvolený nebude. Buď ste po-
slednými vyvolenými preto, lebo sa vám podarí portál zatvoriť...“

Stíchla.
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„Alebo sme posledné preto, lebo démoni vyvolajú apokalypsu,“ do-
plnila ju Vanessa.

Minoo myslela na čierny dym, ktorý videla vo svojej vízii. Na to, 
ako pohlcoval Engelsfors a všetko noril do absolútnej temnoty. Bola to 
apokalypsa?

„Čas čoskoro vyprší,“ upozornila ich Matilda. „Posledný boj sa odo-
hrá v priebehu jedného roka.“

Minoo už toľko ráz počula, že apokalypsa sa blíži.
Toľko ráz počula, že osud sveta stojí a padá na vyvolených.
No až teraz mala pocit, že tie slová sú skutočné.
„Máme nádej,“ povzbudzovala ich Matilda. „Videli sme to jasne. 

A ukázala sa nám aj ďalšia možnosť.“
Podišla k Minoo.
„Dostaneš ponuku od istého cudzinca. Musíš ju prijať. Musíš urobiť, 

čo sa od teba bude očakávať, a dotiahnuť to do konca.“
„Akú ponuku?“ nechápala Minoo.
„Včas to pochopíš.“
Matilda ju objala. Minoo prekvapilo teplo jej tela. Pripadala jej ta-

ká živá.
Priala by som si, aby to bolo jednoduchšie, ozval sa jej v hlave Matildin 

hlas.
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89
Linnéa sedela na prednom sedadle v  Nicolausovom aute. Slimačím 
tempom sa presúvali engelsforskými ulicami. Husto snežilo, vločky sa 
lepili na sklá auta. Stierače robili, čo mohli.

Linnéa sledovala padajúce vločky. Myslela na tie, ktoré padali na pa-
rapet vo Vanessinej obývačke. Aj na tie, ktoré pomaly zakrývali Oliviino 
mŕtve telo na chodníku pred domom.

Vyvolení sa nedajú len tak nahradiť.
Napriek tomu bola Olivia presvedčená o tom, že ona dokáže por-

tál otvoriť.
Nicolaus zaparkoval pri Minooinom dome. Linnéa si na schodoch 

všimla postavu. Gustaf. Dostavil sa nepríjemný pocit v žalúdku.
Vystúpila z auta. Gustaf mal pritenký kabát. A vo vlasoch sneh. Ce-

lý bol zasnežený a uplakaný.
„Musím s vami hovoriť,“ privítal ich.

Sadli si do obývačky. Anna-Karin podala Gustafovi deku a on si ju pre-
hodil cez plecia.

„Minoo včera prišla ku mne,“ začal. „A dala mi toto.“
V ruke držal pokrkvanú obálku, vlhkú od snehu. Linnéa mu ju vza-

la, otvorila ju a rozložila list.
Musím Vás na čas opustiť.
Viem, že to nepochopíte, najmä nie ty, Linnéa, ale nemám na výber. 

Chvíľa, keď bude možné portál zatvoriť, sa blíži a ja musím všetok svoj čas 
venovať tréningom s radným Kruhom. Sťahujem sa na panské sídlo, a kým 
nebude po všetkom, prerušujem kontakt s Vami aj s mojou rodinou.
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Moji rodičia si budú myslieť, že som sa presťahovala kvôli práci na veľkom 
projekte, ktorý Alexander dokončuje. Anna-Karin, prosím, utvrď ich v tom.

Nesnažte sa so mnou spojiť. Nijakým spôsobom. Držte sa od panského sí-
dla čo najďalej. Rada za to pojednávanie Annu-Karin s Vanessou nepotrestá, 
ale len pod podmienkou, že nám dáte pokoj.

Už som si zbalila veci a vzala som so sebou aj strieborný kríž a  lebku. 
Vám by boli na nič.

Mrzí ma, že je to takto, ale nemám inú možnosť.
Minoo
Linnéa zložila list. Podala ho Anne-Karin a Nicolausovi, ktorí sede-

li vedľa seba.
„Videl som, že niečo nie je v poriadku,“ pokračoval Gustaf. „Spočiat-

ku používala mágiu, ale potom s tým prestala a ja som si myslel... Pove-
dala, že sa niečo stalo, ale nechcela... Nechápal som to.“

Linnéa pocítila vnútornú ťažobu. Minoo si vybrala, na čej strane sto-
jí. A ona si želala, aby ju jej voľba prekvapila.

„Minoo by to nikdy dobrovoľne neurobila,“ ozvala sa Anna-Karin.
„Ale urobila,“ protirečila jej Linnéa. „Ak jej ochrancovia povedali...“
„Ako, dopekla, môžeš byť taká?“ rozhneval sa Gustaf. „Prečítaj si ten 

list! Bojí sa! Vyhrážali sa jej!“
„Ani podľa mňa nie je všetko s  kostolným poriadkom,“ prisvedčil 

Nicolaus, dôkladne študujúc list. „Akoby zvažovala každé slovo v oba-
ve, že povie priveľa.“

„Chce, aby sme si mysleli, že nás zradila, a držali sa tak od nej čo 
najďalej,“ dodala Anna-Karin. „Chce nás ochrániť! Vari to nechápeš, 
Linnéa?“

Anne-Karin blčali líca. A hoci sa Linnéa za to hanbila, nedokázala 
Minoo veriť tak ako ostatné.

„Je jedno, či to urobila dobrovoľne, alebo nie,“ tvrdila. „Vôbec by tam 
nemala byť. Najmä nie po tom, čo nám povedala Olivia.“

„O čom to hovoríte?“ nechápal Gustaf.
Anna-Karin mu porozprávala, čo sa stalo. Linnéa ju nepočúvala.
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Vyvolení sa nedajú len tak nahradiť.
Kľúč predstavujú duše vyvolených.
Duše všetkých vyvolených.
Sú potrební všetci.
„Zostali tu,“ ozvala sa z ničoho nič Linnéa.
Ostatní stíchli. Skúmavo si ju prezerali.
„Neodišli,“ konštatovala. „Elias, Rebecka a Ida museli uviaznuť me-

dzi svetmi rovnako ako Matilda.“
Pochybovačne na ňu hľadeli. Ale Linnéa si tým bola čoraz istejšia.
„Veď rozmýšľajte!“ trvala na svojom. „Démoni to nevzdali ani po 

tom, čo Max prišiel o Eliasovu a Rebeckinu dušu. Museli vedieť, že tie 
duše nie sú úplne stratené.“

„Ale Matilda nám povedala...“ začala Anna-Karin.
„Presne tak,“ prerušila ju Linnéa. „Matilda povedala, že Elias s Re-

beckou tam nie sú. No pracuje pre ochrancov a tí nám radi klamú.“
Všetko bolo také očividné, že si Linnéa mala chuť vylepiť, že na to ne-

prišla už skôr. Že uverila toľkým veciam, hoci si nahovárala, aká je kritická 
a pochybovačná. Že sa ani len nepokúsila skontaktovať sa s Eliasom. Mala 
pocit, akoby ho opustila, a z tej predstavy sa jej zmocňovala panika.

„Rebecka je na tom istom mieste ako Matilda?“ zarazil sa Gustaf.
„Mohlo by to tak byť,“ odvetil Nicolaus zamyslene.
„A bola tam po celý ten čas?“ overoval si Gustaf. „Odkedy zomrela?“
Linnéa mu pozrela do očí a presne vedela, ako sa cíti.
„Ale ak tam ich duše zostali, prečo nám to ochrancovia zatajili?“ uva-

žovala Anna-Karin. „Prečo nám Matilda tvrdila, že pokračovali ďalej?“
Nicolaus sa tváril zmätene.
„Ani ja tomu nerozumiem,“ povedal. „Možno to nevedela ani ona 

sama.“
„Kašlem na ich dôvody,“ rozohnila sa Linnéa. „Nikdy nezistíme, pre-

čo ochrancovia a Matilda robia to, čo robia. Olivia mala v úmysle portál 
otvoriť. Musela byť presvedčená, že má prístup k Eliasovej, Rebeckinej 
a Idinej duši. A v tom prípade k nim musíme mať prístup aj my.“
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„Ak Olivia vravela pravdu,“ pripomenul jej Nicolaus.
„Áno,“ súhlasila. „Najskôr sa musíme uistiť, že naozaj uviazli medzi 

svetmi.“
„Ale čo urobíme s Minoo?“ ozval sa Gustaf.
Linnéa naňho pozrela. Hoci mu nechcela ublížiť, musela to spraviť.
„Nič,“ odvetila.
Gustaf očervenel v tvári.
„Takže ju mieniš nechať napospas Rade?“ rozhneval sa.
„Jasné, že nie,“ ubezpečila ho Linnéa. „No teraz s tým nemáme čo 

urobiť. Ak je to tak, ako si myslíte, a držia ju ako väzňa, nemôžeme tam 
len tak vtrhnúť bez nejakého plánu. Mohlo by nás to všetkých stáť život. 
A ak je to tak, ako si myslím ja, a zdržiava sa tam dobrovoľne, musíme 
mať dôkazy, ktoré ju presvedčia, aby sa k nám vrátila.“

„Nemám z toho dobrý pocit,“ ozvala sa Anna-Karin. „Nevieme, čo sa 
na panskom sídle deje.“

„Podľa mňa má Linnéa pravdu,“ pridal sa Nicolaus. „Kým niečo pod-
nikneme, musíme vedieť viac. Neplánovaný útok by mohol nás aj Minoo 
uvrhnúť do veľkého nebezpečenstva. Okrem toho nesmieme zabúdať, že 
Minoo je nesmierne mocná čarodejnica. Nie je bezbranná.“

Anna-Karin neochotne prikývla.
„Pôjdem tam,“ vyhlásil Gustaf, vstal a zhodil zo seba deku.
„To nesmieš!“ vykríkla Anna-Karin. 
„Súhlasím s Annou-Karin,“ povedal Nicolaus. „Radný Kruh je moc-

ný, bez mihnutia oka vám ublížia. A Minoo tým nepomôžete.“
Gustaf nepovedal nič. Hľadel na vázu na konferenčnom stolíku pred 

sebou. No Linnéa počula, čo si myslí. Vedel, že Nicolaus má pravdu. Bol 
rovnako bezmocný ako obyčajne. Rovnako bezcenný. Nikdy nedokáže 
pomôcť tým, ktorých miluje. Ani Rebecke. Ani Minoo. Nemôže urobiť 
nič. Vôbec nič.

Keď Gustaf zmietol vázu zo stola, takže sa rozbila na tisíc kúskov, 
Linnéa nadskočila.

V miestnosti sa rozhostilo hrobové ticho.
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Gustaf zatínal päste. Prudko dýchal. Pozeral na črepy.
„Gustaf....“ oslovila ho Linnéa.
„Povedzte Minooiným rodičom, že im to zaplatím,“ povedal a vy-

šiel do haly.
Počuli, ako za sebou zabuchol vchodové dvere. Linnéa pozrela na 

Annu-Karin a na Nicolausa.
„Úbohý chlapec,“ pokýval Nicolaus hlavou. „Ten pocit bezmocnos-

ti musí byť strašný.“
„No my nie sme bezmocní,“ namietla Linnéa. „Musíme usporiadať 

seansu. Urobíme to už dnes večer.“
„Ale nie je sobota,“ upozornila ju Anna-Karin. „Mona povedala, že 

seansu možno usporiadať iba v sobotu o polnoci...“
„Seriem na Monu!“ prerušila ju Linnéa. „Budeme to skúšať každú 

noc, kým sa to nepodarí. Kým sa nám nepodarí spojiť sa s nimi.“

* * *

Čakali na ňu s Walterom vo vstupnej hale.
Sigrid, Nejla, Felix a Viktor stáli v polkruhu pred recepčným pultom. 

Alexandra ani Claru Minoo nevidela. Začal v nej hlodať nepokoj a ona 
ho zatúžila otupiť. Ale Walter jej zakázal používať mágiu počas ceremó-
nie. Chcel, aby bola dokonale pri zmysloch.

Ako sa má Adriana? A Clara? Čo s ňou vlastne Walter urobil? Minoo 
sa usilovala zachytiť Viktorov pohľad, ten sa však na ňu odmietal pozrieť.

„Takže stalo sa toto,“ začal Walter objasňovať situáciu. „Minoo sa 
vlámala do Adrianinej izby, aby z nej ukradla predmet, ktorý poklada-
li za dôležitý jej priateľky. Adriana ju prichytila. Minoo sa pokúsila ujsť 
a došlo k nešťastiu. Nevieme, či sa z toho Adriana dostane.“

Minoo nevedela posúdiť, či ostatní jeho historke uverili. Sigrid sa 
tvárila šokovane. Zdalo sa, že Nejla má zlú náladu. Felix s Knihou schém 
v rukách vyzeral skoro spokojne. Minoo mu to nemala za zlé. Konečne 
to nebol on, koho verejne pranierovali.
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„Je to mnohonásobná tragédia,“ zdôraznil Walter. „Dokážem však 
Minoo pochopiť. Konala na základe pomýlenej lojality voči svojim pria-
teľkám. A ľutuje to. Však, Minoo?“

„Áno,“ prisvedčila s pohľadom upretým do zeme.
Sneh na jej topánkach sa topil a vytváral na podlahe mláčku.
„A pochopili ste, kam patríte?“ opýtal sa jej Walter.
„Áno,“ zopakovala.
Walter vzal Felixovi z rúk Knihu schém a otočil sa k nej. Pravú ruku 

položila na ošúchanú koženú väzbu. Pod končekmi prstov cítila vystu-
pujúce kruhy. Cestou sem musela tie slová opakovať, kým ich nevedela 
odriekať ako Otčenáš.

„Ja, Minoo Falková Karimiová, prisahám, že budem Rade slúžiť svo-
jimi myšlienkami, slovami i skutkami. Vždy budem dodržiavať jej usta-
novenia. Nikdy nepoužijem mágiu bez jej povolenia. Nikdy nepoužijem 
mágiu s cieľom porušiť nemagické zákony. Nikdy neodhalím svoju ča-
rodejnícku identitu pred nemagickou verejnosťou. A budem Rade ver-
ná až do smrti.“

Odtiahla ruku.
Na prísahe vernosti nebolo nič magické. Napriek tomu mala pocit, 

ako keby jej hrudník zovrela železná obruč.
Teraz jej život patril Rade.
„Ďakujem, Minoo,“ povedal Walter. „Samozrejme, želal by som si, 

aby to prebehlo za iných okolností, ale aj tak si dovoľujem privítať vás 
v našom spoločenstve.“

„Ďakujem,“ dostala zo seba.
„Ako som už povedal, mám pre Minooin čin pochopenie,“ obrátil sa 

Walter k ostatným. „Napriek tomu musím prijať isté disciplinárne opat-
renia. Počnúc touto chvíľou sa Minoo bude zdržiavať iba vo svojej izbe 
a trénovať bude výlučne so mnou. Bez môjho dovolenia s ňou nikto ne-
smie hovoriť.“

Nik sa na ňu nepozrel. Bola pre nich neviditeľná. Párijka.
„Môžete ísť, Minoo,“ prepustil ju Walter. „Tašky dostanete neskôr.“
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Ako námesačná kráčala po chodbách a po schodoch až k miestnosti 
s ďatelinovými tapetami. Tej, ktorá bola odteraz jej domovom.

Vyzula si topánky, vyzliekla bundičku a prešla k posteli. Zažala lam-
pu na nočnom stolíku. Posadila sa. V ušiach jej revalo ohlušujúce ticho.

Uvažovala, či už ostatní čítali jej list. Dúfala, že ju nenávidia. Že ju 
považujú za zradkyňu, s ktorou už nemôžu počítať. A že im nenapadne 
sem chodiť a zachraňovať ju.

Priblížili sa kroky. Dvere sa otvorili a vošiel Viktor. Niesol jej tašky. 
Dvere sa za ním zavreli.

„Prepáč,“ zašepkala. „Snažila som sa ju presvedčiť, aby to nerobila.“
Viktor ju úplne ignoroval. Položil jej tašky na zem vedľa šatníka.
„Čo s ňou urobil? Ako jej je?“ vypytovala sa.
Viktor sa ani nepohol. A do tváre mu nevidela. Po chvíli sa ozval tak 

ticho, že ho takmer nepočula.
„Sľúbila si, že ju do toho nezatiahneš.“
„Chcela som.“
Viktor sa na ňu otočil s pohľadom plným hnevu.
„Vieš, čo jej Walter povedal?“ spýtal sa potichu. „Neurobím ti nič, čo 

si si už neurobila sama.“
Minoo cítila, ako sa jej zmocňuje nevoľnosť. 
„Otvoril jej jazvy,“ dodal Viktor.
Minoo si vybavila biele značky na Clariných zápästiach a naplo ju.
Má pomerne nízky prah bolesti.
„Prepáč, nemyslela som...“
„Prestaň,“ prerušil ju Viktor.
Ale už nevyzeral nahnevane. Iba unavene.
„Viem, že to nebola tvoja chyba.“
Hľadel do zeme.
„Tak rád by som ho zabil,“ zašepkal. „A vzal odtiaľto Claru. Aj teba. 

A Felixa. Ale musíme zachrániť svet. Okrem toho by sa za nami pusti-
li. Našli by nás. Kým by nás potrebovali, nechali by nás žiť, no sú tu aj 
ďalšie veci...“
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Naliehavo na ňu pozrel.
„Zostali už len tri znamenia,“ pokračoval. „Nemôže trvať dlho a nad-

íde čas, keď budeme môcť zatvoriť portál. Však?“
„Áno,“ prisvedčila Minoo. „Nemôže.“
„Musíme vydržať.“
Minoo prikývla. Vydržať. Presne to musia urobiť.
„Už som porušil Walterov príkaz tým, že som sa s tebou rozprával,“ 

povedal Viktor a prosebne sa na ňu zahľadel. „Nemôžem to urobiť zno-
vu. Rozumieš?“

„Rozumiem,“ ubezpečila ho.
Podišiel k nej a zľahka sa dotkol jej pleca.
„Zvládneme to,“ povedal.
Potom sa prudko otočil a zmizol na chodbe. Minoo počula, ako za-

sunul kľúč do zámky a otočil ním.
Ľahla si na posteľ. Vypustila čierny dym a namierila ho na seba. Zmiz-

la vo svojich spomienkach. Celkom ju pohltili.
Všetko bolo opäť dokonalé.
Jej ruka spočívala na jeho hrudi. Jednu nohu mala vyloženú na je-

ho nohe.
Priala si, aby takto mohla ležať večne. Nemuselo by sa už stať vôbec 

nič, nikdy. Doteraz nerozumela ľuďom, ktorí hovorili, že by chceli zasta-
viť čas. Teraz to chápala. Bola šťastná.
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