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TRETIA KAPITOLA

V bezvedomí

Rhys odrazu stíchol. Sotva som vyšla z izby, začula som, 
ako niekto beží hore schodmi, a kým som stihla reagovať, 

bola tam.
Kyra, stopárka Vitrov, s ktorou som už mala do činenia, sa 

zjavila navrchu schodiska. Tmavé vlasy mala nakrátko ostriha-
né a postavu jej zahaľoval dlhý čierny kožený kabát. Pričupená 
sa držala zábradlia. Len čo ma zbadala, uškrnula sa a ukázala 
mi viac zubov, ako by si človek vedel predstaviť. Rozbehla som 
sa k nej, spoliehajúc sa na moment prekvapenia, ale nemala som 
šťastie. 

Vyhla sa prv, než som sa dostala bližšie, a kopla ma do bru-
cha. Zatackala som sa a teatrálne som sa chytila za brucho, 
no len čo sa ku mne znova priblížila, udrela som ju do tváre. 

Kyru to nevykoľajilo, vrhla sa na mňa a vrátila mi oveľa sil-
nejší úder. Keď som spadla, stála nado mnou, usmievala sa 
a z nosa jej kvapkala krv. 
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Horko-ťažko som vstávala, no ona ma chytila za vlasy a prud-
ko ma za ne potiahla, aby ma prinútila vstať. Vtedy som ju kop-
la a ona sa mi odplatila tým, že ma kopla do boku tak silno, až 
som vykríkla. Kyru to rozosmialo a znova ma kopla. 

Tentoraz sa mi zahmlilo pred očami a všetko na chvíľu zmiz-
lo. Prestávala som počuť a sotva som sa držala pri vedomí. 

„Prestaň!“ vykríkol silný hlas. 
Keď som zažmurkala a otvorila opuchnuté oči, videla som, 

ako nejaký muž beží hore schodmi ku Kyre. Bol vysoký a pod 
čiernym svetrom sa mu črtali vypracované svaly. Kyra ma pus-
tila na zem.

„Ja jej predsa nemôžem naozaj ublížiť, Loki,“ povedala a sko-
ro kvílila.

Opäť som sa pokúsila vstať, hoci sa mi krútila hlava, a ona ma 
nohou zrazila k zemi.

„Okamžite prestaň!“ oboril sa na ňu muž. Kyra s grima-
sou o krok cúvla. 

Týčil sa nado mnou a potom si kľakol. Mohla som sa od neho 
odplaziť, ale nedostala by som sa ďaleko. Naklonil hlavu a zve-
davo na mňa hľadel.

„Takže to kvôli tebe je všetok ten rozruch,“ poznamenal.
Načiahol sa ku mne a chytil moju tvár do rúk. Nie bolestivo, 

len ma nútil, aby som sa naňho pozrela. Jeho karamelové oči sa 
vpili do mojich. Chcela som sa odvrátiť, ale nemohla som.

Potom ma zahalila zvláštna hmla, a hoci som bola vyľakaná, 
cítila som, ako sa mi telo uvoľňuje a strácam schopnosť bojovať. 
Viečka som mala príliš ťažké, aby som ich udržala otvorené. Ne-
mohla som tomu zabrániť – zaspala som.
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Snívalo sa mi o vode, ale na nič konkrétnejšie som si nemohla 
spomenúť. Bolo mi chladno, ako keď človeka trasie od zimy, no 
netriasla som sa. Líca som mala horúce a ležala som na niečom 
mäkkom.

„Vravíš, že je princezná?“ spytoval sa Matt a jeho hlas dunel 
kdesi nado mnou. Hlavu som mala pri jeho nohe, a čím väčšmi 
som sa preberala, tým silnejšie som si uvedomovala, ako ma bo-
lí celé telo.

„Nie je až také ťažké tomu uveriť,“ povedal Rhys. Jeho hlas 
prichádzal odkiaľsi z druhej strany miestnosti. „Keď uveríš to-
mu všetkému okolo Trylov, princeznú už stráviš ľahko.“

„Ja už neviem, čomu mám veriť,“ priznal Matt.
S námahou som otvorila oči. Viečka som mala neprirodze- 

ne ťažké, ľavé oko, kde ma Kyra udrela, mi opuchlo. Miestnosť  
sa so mnou kolísala a ja som žmurkala, aby som zaostrila 
pohľad. 

Keď sa mi napokon zrak vyjasnil, stále som nechápala, čo vi-
dím. Dlážka vyzerala ako hlinená a steny boli z hnedých a zo 
sivých kameňov. Zdali sa mi vlhké a drsné. Pripomínalo mi to 
starú pivnicu... alebo žalár.

Rhys sa prechádzal na druhej strane miestnosti a na tvári mal 
čerstvé odreniny. Pokúsila som sa posadiť, no celé telo ma bole-
lo a hlava sa mi krútila.

„Hej, pomaly,“ chlácholil ma Matt a chytil ma okolo pliec, ja 
som ho však nepočúvala.

Dvíhala som sa, až som sa napokon posadila. Stálo ma to 
oveľa väčšiu námahu než zvyčajne. Zvraštila som tvár a oprela 
som sa o múr vedľa Matta.
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„Tak už si sa prebrala,“ uškrnul sa Rhys. Pravdepodobne bol 
jediný človek na svete, ktorý sa mohol tváriť veselo aj v takejto 
situácii. 

„Ako sa cítiš?“ spýtal sa Matt. On nemal viditeľné modriny, 
lenže vedel sa brániť lepšie ako Rhys a ja. 

„Výborne.“ Klamala som cez stisnuté zuby, hoci ma bolelo aj 
dýchať. Podľa ostrej bolesti v bránici som odhadovala, že mám 
puknuté rebro, ale nechcela som Matta znepokojovať. „Čo sa 
deje? Kde sme?“

„Dúfal som, že ty to nejako vysvetlíš,“ povedal Matt. 
„Ja som mu to už hovoril, ale neveril mi,“ sťažoval sa Rhys.
„Tak teda kde sme?“ spýtala som sa Rhysa a Matt sa 

zamračil.
„Nie som si celkom istý.“ Rhys pokrútil hlavou. „Myslím si 

však, že sme v paláci Vitrov v Ondariku.“
„V Ondariku?“ zopakovala som.
„To je hlavné mesto Vitrov,“ vysvetľoval Rhys. „Neviem, ako 

ďaleko je to od Föreningu.“
„Spoznala som to dievča, čo na mňa zaútočilo,“ povedala 

som s povzdychom. „Kyra ma napadla už aj predtým.“
„Čože?“ Matt neveriacky vyvalil oči. „Títo ľudia išli po tebe 

už prv?“
„Áno, preto som musela odísť.“ Zatvorila som oči, lebo ma až 

priveľmi bolelo držať ich otvorené. Svet sa podo mnou krútil.
„Hovoril som ti,“ ozval sa Rhys. „Neklamem. Po tom, čo sa 

stalo, by si mi už mohol trochu veriť.“
„Rhys neklame,“ potvrdila som a mykla som sa. Dýchalo sa 

mi čoraz ťažšie, musela som sa nadychovať len veľmi plytko 
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a od toho sa mi ešte väčšmi krútila hlava. „Vie o tom oveľa viac 
než ja. Ja som medzi Trylmi nebola až tak dlho.“

„Prečo tí Vitrovia idú po tebe?“ spýtal sa Matt. „Čo od teba 
vlastne chcú?“

Pokrútila som hlavou, nebola som ochotná riskovať tú bolesť 
a prehovoriť.

„Ja neviem,“ ozval sa Rhys, keď som neodpovedala. „Nikdy 
predtým sa nesnažili niekoho dostať tak ako ju, lenže ona je 
prvá princezná, ktorú som poznal, a už nejaký čas sa o nej 
hovorilo.“

Chcela som vedieť, čo sa hovorilo, všetci mi však odpovedali 
len nejasne, a tak som vedela iba to, že jedného dňa vraj budem 
mocná. Lenže necítila som sa veľmi mocná, najmä nie teraz. 
Všetko ma bolelo, už len keď som rozprávala, navyše som bola 
zamknutá v žalári. 

Ba ešte horšie – nielenže som nezachránila seba, ale zatiahla 
som do problémov aj Rhysa a Matta. 

„Wendy, si v poriadku?“ spýtal sa Matt.
„Áno,“ zaklamala som znova.
„Nevyzeráš tak,“ podotkol Rhys.
„Si úplne bledá a sotva dýchaš,“ pokračoval Matt a počula 

som, ako vedľa mňa vstáva. „Potrebuješ lekára.“
„Čo robíš?“ ozval sa Rhys.
Otvorila som oči a videla som, čo chce Matt urobiť. Jeho plán 

bol jednoduchý a jasný – šiel k zamknutým dverám a zabúchal 
na ne.

„Pomoc! Pomôžte niekto! Wendy potrebuje lekára!“ kričal, až 
mi v ušiach zaľahlo.
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„Prečo si myslíš, že jej budú chcieť pomôcť  ?“ Rhys nechápal 
jeho konanie a ja som si myslela presne to isté. Kyra ma pri úto-
ku rozhodne nešetrila. 

„Ešte ju nezabili, čiže pravdepodobne nechcú, aby bola mŕt-
va.“ Matt prestal búchať, aby odpovedal Rhysovi, a potom zno-
va trieskal do dverí a kričal o pomoc.

Ten rachot sa ozýval po miestnosti a ja som to už nemohla 
vydržať. Hlava mi dunela. Chcela som Mattovi povedať, aby 
prestal, keď sa dvere náhle otvorili.

Bola to perfektná chvíľa, aby Matt s Rhysom zaútočili, no ani 
jednému to nenapadlo. Obaja iba odstúpili.

Do miestnosti vošiel Vitra, ktorý bol v našom dome. Ten, pri 
ktorom som stratila vedomie, a nejasne som si pamätala, že Ky-
ra mu hovorila Loki. Na to, že bol Vitra, boli jeho strapaté vlasy 
prekvapujúco svetlé, takmer blonďavé.

Vedľa neho kráčal trol. Naozajstný trol. Nízky, goblinovský. 
Črty mal humanoidné, ale pokožku slizkú a hnedú. Na hlave 
mal klobúk, spod ktorého mu trčali chumáče sivých vlasov. Lo-
kimu nesiahal ani po pás, no keďže to bol naozajstný trol, zdal 
sa mi desivejší.

Rhys a Matt civeli na hobgoblina a určite by som naňho cive-
la aj ja, keby som bola schopná vyvaľovať oči. Sotva som však 
dokázala udržať hlavu vzpriamenú. 

„Hovoríš, že to dievča potrebuje lekára?“ spýtal sa Loki a zadí-
val sa na mňa. Hľadel na mňa rovnako zvedavo ako predtým.

„To urobila Kyra?“ vyzvedal hobgoblin a jeho hlas bol na ta-
kého malého tvora prekvapujúco hlboký. Pozrel sa na Lokiho, 
aby mu to potvrdil, a potom dodal: „Treba ju skrotiť.“
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„Myslím si, že Wendy nemôže dýchať,“ prerušil ich Matt a je-
ho črty stvrdli, ledva sa ovládal.

Určite iba môj stav mu bránil zaútočiť na Lokiho. Keby mu 
ublížil, nemohli by mi pomôcť. 

„Pozriem sa na ňu.“ Loki podišiel ku mne, jeho kroky boli 
dlhé a cieľavedomé.

Hobgoblin zostal pri dverách a strážil ich pred Mattom 
a Rhysom, no oni boli príliš sústredení na mňa, aby uvažovali 
o úteku.

Loki si čupol predo mňa a znepokojene si ma prezeral. Aj keď 
som mala priveľké bolesti, aby som cítila strach, asi by som sa 
ho beztak nebála. Fyzicky bol oveľa silnejší ako ja a mal nejakú 
schopnosť, ktorá ma uvrhla do bezvedomia, možno ich ovládal 
aj viac. Akosi som však vedela, že mi pomôže.

„Čo ťa bolí?“ spýtal sa.
„Ledva dýcha, nemôže ani hovoriť!“ naliehal Matt. „Okamži-

te potrebuje lekára.“
Loki zdvihol ruku, aby ho umlčal, a Matt si sťažka vzdychol. 
„Môžeš rozprávať  ?“ Loki hľadel na mňa.
Keď som otvorila ústa, namiesto slov som sa mučivo roz-

kašľala. Zavrela som oči a snažila som sa potlačiť kašeľ. Napo-
kon som sa však rozkašľala tak silno, až mi po lícach tiekli slzy 
a cítila som čosi vlhké. Otvorila som oči a videla som, že moje 
stehná a Lokiho chodidlá sú červené. Vykašliavala som krv 
a nemohla som to zastaviť.

„Ludlow!“ skríkol Loki na hobgoblina. „Priveď Saru! Hneď!“
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