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DVA

ODLÚČENIE

Gabbe podišla dopredu. „Cam má pravdu. Počula som anjela 
Váh hovoriť o týchto posunoch.“ Poťahovala si rukávy svetložlté-
ho kašmírového kardigánu, akoby sa jej nedarilo zohriať. „Volajú 
sa časotrasenia. Je to vlnenie v našej realite.“

„A čím viac sa priblíži,“ dodal Roland s obvyklou nenápadnou 
múdrosťou, „tým bližšie budeme ku konečnému bodu jeho pádu 
a tým silnejšie budú časotrasenia. Čas sa chveje, pretože sa pripra-
vuje na prepísanie.“

„Ako keď ti počítač čoraz častejšie zamŕza, čím bližšie si k do-
končeniu dvadsaťstranového referátu?“ spýtal sa Miles. Všetci sa 
naňho zmätene pozreli. „No čo?“ spýtal sa. „Anjeli a démoni si 
nerobia úlohy?“

Luce klesla na drevenú stoličku za čistým stolom. Cítila sa 
prázdna, akoby časotrasenie uvoľnilo v  jej vnútri čosi dôležité 
a nadobro o  to prišla. V mysli sa jej krížili hlasy hašteriacich sa 
anjelov, no nevychádzalo jej z nich nič užitočné. Musia zastaviť 
Lucifera a ona videla, že ani jeden z nich presne nevie, ako na to.

„Benátky. Viedeň. A Avignon,“ Danielov jasný hlas preťal hluk. 
Sadol si vedľa Luce a ruku položil na zadnú opierku jej stoličky. 
Prstami sa letmo dotkol jej pleca. Keď nadvihol Knihu strážcov, aby 
ju všetci videli, nastalo ticho. Každý sa sústredil.

Daniel ukázal na odsek hustého textu. Luce si až dovtedy ne-
uvedomila, že kniha je v latinčine. Keďže na Doverskej mala pár 
rokov latinčinu, spoznala niekoľko slov. Daniel si podčiarkol a za-
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krúžkoval niektoré slová a  na okraje napísal poznámky, no čas 
a používanie ich urobili takmer nečitateľnými.

Arriane sa vznášala nad ním. „To je fakt škrabopis.“
Zdalo sa, že to Daniela neodradilo. Tmavým elegantným pís-

mom pridal pár poznámok a Luce zalial vrúcny, dôverne známy 
pocit, lebo si uvedomila, že ho už predtým videla. Tešila sa z kaž-
dej pripomienky toho, aká dlhá a hlboká je jej a Danielova láska, 
aj keď ňou bolo len niečo drobné ako rukopis, ktorý sa niesol stá-
ročiami, hláskujúc, že Daniel patrí jej.

„Záznam raných dní po páde urobila nebeská armáda, nestran-
ní anjeli, ktorých vypudili z neba,“ povedal pomaly. „No tá histó-
ria je úplne rozprášená.“

„História?“ zopakoval Miles. „Takže jednoducho nájdeme pár 
kníh, prečítame ich a ony nám akože povedia, kam máme ísť?“

„Nie je to také jednoduché,“ povedal Daniel. „Neexistovali 
žiadne knihy, ktoré by ti teraz niečo povedali; toto boli dni na 
samom začiatku. Takže naša história a príbehy boli zaznamenané 
inými prostriedkami.“

Arriane sa usmiala. „A tu sa to komplikuje, však?“
„Príbeh sa viazal na relikvie – za tisícročia ich bolo mnoho. No 

existujú tri, ktoré sú pre naše hľadanie obzvlášť cenné, tri, ktoré 
môžu skrývať odpoveď, kam na zem anjeli dopadli.

„Nevieme, čo sú tieto relikvie, ale vieme, kde boli naposledy 
spomenuté: v  Benátkach, vo Viedni a  v Avignone. Počas zbiera-
nia informácií a písania tejto knihy sa nachádzali na týchto troch 
miestach. No to už bolo pred nejakým časom, a ani vtedy sa nedalo 
s určitosťou povedať, či tie veci – čokoľvek to je – sú ešte stále tam.“

„Čiže toto sa môže skončiť ako božská honba za preludom,“ 
vzdychol Cam. „Vynikajúce. Premárnime čas, ktorý nám zostáva, 
pátraním po záhadných veciach, ktoré nám môžu, no nemusia po-
vedať, čo potrebujeme vedieť, na miestach, kde môžu, no nemusia 
po stáročia odpočívať.“

Daniel pokrčil plecami. „V podstate áno.“
„Tri relikvie. Deväť dní.“ Annabelle zatrepotala mihalnicami. 

„To nie je veľa času.“
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„Daniel má pravdu.“ Gabbe behala pohľadom hore-dolu medzi 
anjelmi. „Musíme sa rozdeliť.“

O tomto sa Daniel vadil s Camom pred tým, než sa začala miest-
nosť otriasať. Či budú mať väčšie šance nájsť relikvie, ak sa rozdelia.

Gabbe počkala, kým Cam zdráhavo prikývne, potom povedala: 
„Tak sme dohodnutí. Daniel a Luce – vy si vezmite prvé mesto.“ 
Pozrela dolu na Danielove poznámky a odvážne sa na Luce usmia-
la. „Benátky. Choďte tam a nájdite prvú relikviu.“

„Ale čo je tá prvá relikvia? Vieme to vôbec?“ Luce sa nahla nad 
knihu a na okraji strany zbadala malú perokresbu.

Aj Daniel ju teraz skúmal a mierne krútil hlavou nad obrázkom, 
ktorý nakreslil pred stovkami rokov. Vyzeralo to skoro ako servíro-
vací podnos, aký jej mama vždy hľadala v starožitníctvach. „Toto 
sa mi podarilo zozbierať pri študovaní pseudoepigrafov – vyhode-
ných svätých textov ranej cirkvi.“

Predmet mal vajcový tvar a sklenené dno, ktoré Daniel šikovne 
zobrazil tak, že na druhej strane priehľadnej plochy nakreslil zem. 
Podnos alebo čo tá relikvia mala byť, mal po oboch stranách čosi, 
čo vyzeralo ako malé odlomené rúčky. Daniel pod ním dokonca 
nakreslil stupnicu a podľa skice to bol veľký artefakt – asi osemde-
siat na sto centimetrov.

„Skoro vôbec si nepamätám, že som to nakreslil.“ Daniel bol zo 
seba sklamaný. „Neviem, čo to je, o nič viac než ty.“

„Som si istá, že keď tam dorazíte, prídete na to,“ ubezpečila ho 
Gabbe, usilujúc sa, aby znela povzbudivo.

„Áno,“ odpovedala Luce. „Som si istá, že na to prídeme.“
Gabbe žmurkla, usmiala sa a pokračovala. „Roland, Annabelle 

a Arriane – vy traja pôjdete do Viedne. A ostáva –“ Keď si uvedo-
mila, čo sa práve chystá povedať, trhlo jej ústami, no aj tak nasadi-
la odvážnu tvár. „Molly, Cam a ja si vezmeme Avignon.“

Cam pohol plecami dozadu a náhlivo rozprestrel svoje neuveri-
teľne zlaté krídla. Končekom pravého krídla udrel Molly do tváre 
a ten náraz ju odhodil skoro dva metre dozadu.

„Ak to urobíš ešte raz, zmasakrujem ťa,“ vypľula Molly a škare-
do pozrela na popáleninu od koberca na svojom lakti. „Vlastne...“ 
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Už-už išla vyraziť za Camom so zdvihnutými päsťami, ale Gabbe 
zakročila.

S  odovzdaným povzdychom odtrhla Cama a  Molly od seba. 
„Keď už hovoríme o masakrovaní, veľmi nerada by som zmasakro-
vala toho z vás, ktorý bude provokovať toho druhého,“ sladko sa 
na dvojicu svojich spoločníkov-démonov usmiala, „ale urobím to. 
Toto bude veľmi dlhých deväť dní.“

„Dúfajme, že budú dlhé,“ zamrmlal potichu Daniel.
Luce sa otočila k nemu. Benátky v jej predstavách boli ako z tu-

ristického sprievodcu: pohľadnicové obrázky gondol plaviacich sa 
kanálmi, západ slnka nad vysokými vežami katedrál a brunetky 
lížuce gelato. No oni sa nechystajú na výlet. Nie, keď sa za nimi 
načahuje pazúrmi ostrými ako britva koniec sveta.

„A keď budeme mať všetky tri relikvie?“ spýtala sa Luce.
„Stretneme sa na vrchu Sinaj,“ odpovedal Daniel, „zhromaždí-

me relikvie...“
„A  pomodlíme sa, aby nám aspoň trochu odhalili, kde sme 

pristáli,“ zamrmlal zachmúrene Cam, šúchajúc si čelo. „A potom 
nám ostáva už len to, aby sme prinútili toho psychopatického ker-
bera, ktorý drží v papuli celú našu existenciu, aby zabudol na svoj 
hlúpy plán ovládnuť celý svet. Môže byť niečo ľahšie? Myslím, že 
máme všetky dôvody na optimizmus.“

Daniel pozrel von otvoreným oknom. Slnko teraz stálo nad in-
ternátom; Luce musela prižmúriť oči, aby sa mohla pozrieť von. 
„Musíme odísť čo najskôr,“ povedal.

„Okej,“ odpovedala Luce. „Musím ísť domov, zbaliť sa a zobrať 
si pas... “ Keď si začala v duchu robiť zoznam toho, čo treba uro-
biť, myseľ jej vírila na všetky strany. Rodičia budú ešte pár hodín 
v  nákupnom centre, čo je dosť času na to, aby zabehla domov 
a zobrala si veci...

„Och, rozkošné.“ Annabelle sa zasmiala, poletovala pri nich 
s nohami pár centimetrov nad zemou. Z neviditeľných prierezov 
na krikľavo ružovom tričku jej vytŕčali svalnaté krídla farby tma-
vostrieborného búrkového mračna. „Prepáč, že ti skáčem do reči, 
ale... že si ešte nikdy necestovala s anjelom?“
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Jasné, že cestovala. Ten pocit, keď ju Danielove krídla vynášali 
do vzduchu, jej prišiel taký prirodzený, ako čokoľvek iné. Tie lety 
boli možno krátke, ale nezabudnuteľné. Vtedy sa k  nemu Luce 
cítila byť najbližšie: jeho ruky okolo jej pása, srdce búšiace blízko 
jej srdca, jeho biele krídla, ktoré ich chránili – pri tom všetkom sa 
Luce cítila absolútne a neskutočne milovaná.

Vo sne letela s  Danielom mnoho ráz, ale v  bdelom stave len 
trikrát: raz ponad tajomné jazero na Meči a kríži, potom pozdĺž 
pobrežia na Shoreline a minulú noc z oblakov dole k domčeku.

„Tak ďaleko sme spolu asi nikdy neleteli,“ uzavrela napokon.
„Zdá sa, že vy dvaja sa neviete dopracovať ani k poriadnemu 

bozkávaniu,“ nemohol si odpustiť Cam.
Daniel si ho nevšímal. „Myslím, že za normálnych okolností by 

sa ti ten výlet páčil.“ Tvár mu potemnela. „Ale nasledujúcich deväť 
dní nemáme čas na normálne veci.“

Luce pocítila na lopatkách jeho ruky, zopol jej vlasy a dvihol 
jej ich z krku. Bozkával ju okolo výstrihu svetra a ruky jej ovinul 
okolo pása. Zatvorila oči. Vedela, čo bude nasledovať. Ten najkraj-
ší zvuk na svete – elegantné zašušťanie, keď láska jej života vypustí 
svoje čisté, snehobiele krídla.

Svet na druhej strane Luciných viečok v tieni jeho krídel mier-
ne potemnel a srdce sa jej naplnilo teplom. Keď otvorila oči, boli 
tam, skvostné ako vždy. Trochu sa zaklonila, pohodlne sa oprela 
o Danielovu hruď a on sa zatočil k oknu.

„Toto odlúčenie je dočasné,“ oznámil Daniel ostatným. „Veľa 
šťastia a rýchlosť vašim krídlam!“

S každým dlhým mávnutím Danielových perutí sa dvihli o tristo 
metrov. Vzduch, ktorý bol predtým chladný a presýtený vlhkos-
ťou typickou pre Georgiu, sa počas výstupu v Luciných pľúcach 
zmenil na studený a ostrý. Uši jej šklbal vietor. Rozslzili sa jej oči. 
Zem pod nimi sa vzdialila a svet na nej sa zlial dokopy a scvrkol 
do ohromujúcej plochy zelene. Meč a kríž mal veľkosť odtlačku 
palca. Potom zmizol.
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Keď Luce zbadala oceán, zakrútila sa jej hlava a pocítila radosť; 
leteli preč od slnka, k tmavému obzoru.

Lietanie s  Danielom bolo vzrušujúcejšie a  intenzívnejšie, než 
si pamätala. A predsa bolo tentoraz čosi iné – Luce už na to pri-
šla. Teraz bola bezstarostná, zosúladená s  Danielom, uvoľnene 
spočívala v jeho náručí. Nohy mala v členkoch jemne prekrížené 
a špičkami čižiem sa dotýkala jeho prstov na nohách. Ich telá sa 
jednotne pohojdávali podľa pohybu jeho krídel, ktoré sa im v ob-
lúku týčili nad hlavami a tienili slnko, potom sa natiahli dozadu 
a spravili ďalšie silné tempo.

Vošli za líniu oblakov a zmizli v hmle. Okolo nich nebolo nič, 
len páperová bieloba a hmlisté, vlhké pohladenie. Ďalší záber krí-
del. Ďalšie stúpanie. Luce sa nepozastavila nad tým, ako bude tam 
hore, na hraniciach atmosféry, dýchať. Je s Danielom. Je v bezpe-
čí. Idú zachrániť svet.

Daniel sa čoskoro vyrovnal, neletel už ako raketa, ale ako ne-
uveriteľne silný vták. Nespomalili – ich rýchlosť možno dokonca 
vzrástla –, no keďže telá mali vodorovne so zemou, hluk vetra sa 
zmiernil; svet bol jasnobiely a nečakane tichý, taký pokojný, ako-
by práve vznikol a ešte nik nevyskúšal zvuk.

„Je ti dobre?“ Jeho hlas ju chránil. Mala pocit, že všetko na 
svete, čo nie je také, ako má byť, môže napraviť láskyplná sta-
rostlivosť.

Naklonila hlavu doľava a pozrela na Daniela. Tvár mal pokojnú 
a na perách jemný úsmev. Z očí sa mu lialo také sýte fialové svetlo, 
že už len to by ju mohlo udržať v povetrí.

„Si premrznutá,“ zamrmlal jej do ucha, šúchal jej prsty, aby sa 
zohriali, a vysielal Luce do celého tela horúčavu.

„Už je to lepšie,“ povedala.
Prerazili oblačnú prikrývku: Bolo to ako v  lietadle, keď sa 

pohľad z okrúhleho okienka zmení z monotónnej sivej na neko-
nečnú paletu farieb. Rozdiel bol v tom, že okienko tu chýbalo 
a  medzi jej pokožkou a  ružovkastými večernými oblakmi na 
východe či výraznou indigovou farbou oblohy vo veľkej výške 
nebolo nič.
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Oblačná krajina bola neznáma a  strhujúca. Luce zastihla ne-
pripravenú. Toto bol svet, ktorý s Danielom obývali len oni dvaja 
– svet vo výške, vrcholce najvyšších minaretov lásky.

Ktorý smrteľník by o  tomto nesníval? Koľkokrát túžila Luce 
byť na druhej strane okienka v lietadle? Chodiť a mať pod nohami 
zvláštnu svetložltú farbu slnkom zaliatych dažďových mračien? 
Teraz je tu, premožená krásou ďalekého sveta, ktorý cíti na po-
kožke.

No Luce a Daniel sa nemôžu zastaviť. Nasledujúcich deväť dní 
sa nemôžu zastaviť ani raz – inak sa všetko ostatné skončí.

„Ako dlho to potrvá do Benátok?“ spýtala sa.
„Už by to nemalo trvať oveľa dlhšie,“ takmer zašepkal do jej 

ucha.
„Hovoríš to ako pilot, ktorý už hodinu čaká na povolenie pri-

stáť a už piaty raz pasažierom sľubuje – už len desať minút,“ do-
berala si ho Luce.

Keď Daniel nereagoval, pozrela naňho. Zmätene sa mračil. Ne-
pochopil tú metaforu.

„Nikdy si neletel lietadlom,“ konštatovala. „Prečo by si mal, 
keď máš toto?“ Ukázala na jeho nádherné mávajúce krídla. „Zo 
všetkého toho čakania a jazdenia taxíkom by si sa asi zbláznil.“

„Chcel by som s tebou letieť lietadlom. Možno si urobíme výlet 
na Bahamy. Tam sa lieta, nie?“

„Áno.“ Luce prehltla. „Urobme si výlet.“ Pomyslela si nechtiac, 
koľko neskutočných vecí sa bude musieť udiať tým správnym spô-
sobom, aby mohli oni dvaja cestovať ako normálny pár. V  tejto 
chvíli, keď bolo tak veľa v stávke, bolo ťažké rozmýšľať o budúc-
nosti. Budúcnosť sa zdala taká nejasná a vzdialená ako zem pod 
nimi – a Luce dúfala, že bude aj taká krásna.

„Ako dlho to naozaj potrvá?“
„Pri tejto rýchlosti štyri, možno päť hodín.“
„Nebudeš si potrebovať odpočinúť? Nabrať sily?“ Luce zahan-

bene pokrčila plecami, pretože ešte stále nevedela, ako funguje 
Danielovo telo. „Neunavia sa ti ruky?“

Potlačil smiech.
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„Čo je?“
„Práve som doletel z neba a, páni, mám také unavené ruky!“ 

Daniel jej podpichovačne stisol pás. „Predstava, že sa niekedy 
unavím, kým ťa držím, je absurdná.“

Akoby to chcel dokázať, ohol chrbát, krídla vytiahol vysoko 
nad plecia a raz nimi jemne mávol. Keď ich telá elegantne vyleteli 
nahor a obleteli oblak, zložil jednu ruku z jej pásu, aby videla, že 
ju šikovne udrží aj jednou. Voľnú ruku potom natiahol dopredu 
a prstami jej prešiel po perách, očakávajúc bozk. Keď ich poboz-
kala, vrátil ruku na jej driek a uvoľnil si druhú ruku, pričom sa 
výrazne naklonil doľava. Aj tú ruku mu pobozkala. Potom Daniel 
ohol plecia okolo jej pliec a stisol ju tak silno, že ju mohol pustiť 
oboma rukami a ona sa udržala vo vzduchu. Bol to taký lahodný 
pocit, až sa Luce rozosmiala. Daniel urobil vo vzduchu obrovský 
premet. Vlasy sa jej prilepili na tvár. Nebála sa. Letela.

Keď ju Daniel opäť chytil oboma rukami za pás, zovrela mu ich. 
„Je to, akoby sme boli pre toto stvorení,“ povedala.

„Áno. Tak trochu.“
Neúnavne letel ďalej. Rútili sa cez oblaky a vzduchom, cez krát-

ke nádherné lejaky, a  hneď nato vyschli vo vetre. Míňali trans-
atlantické lietadlá takou veľkou rýchlosťou, že si Luce predstavila, 
ako nič netušiaci pasažieri vidia iba nečakaný strieborný záblesk, 
a jemná turbulencia im mierne rozčerí drinky.

Keď leteli ponad oceán, oblaky zredli. Luce až sem cítila slanú 
hmotnosť jeho hlbín; voňal jej ako oceán z inej planéty, nie kriedo-
vo ako na Shoreline ani poloslano ako doma. I keď sa jej nechcelo 
veriť, že je súčasťou obrazu, ktorý vidí na rozbúrenom mori, po-
hľad na obrovský tieň Danielových krídel na jeho sčerenej hladine 
ju upokojoval.

„Luce?“ spýtal sa Daniel.
„Áno?“
„Aké to bolo s rodičmi dnes ráno?“
Pohľadom prebehla po siluete osamotenej dvojice ostrovov na 

tmavej vodnej ploche pod nimi. Rozmýšľala, kde sú a ako ďaleko 
od domova sa nachádzajú.
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„Ťažké,“ priznala. „Zrejme som sa cítila tak, ako si sa ty musel 
cítiť už miliónkrát. Vzdialená tým, ktorých ľúbim, pretože k nim 
nemôžem byť úprimná.“

„Toho som sa obával.“
„V niektorých ohľadoch je pre mňa ľahšie byť s tebou a ostatný-

mi anjelmi než s rodičmi a najlepšou kamarátkou.“
Daniel chvíľu rozmýšľal. „Ale to nechcem. Nemalo by to tak 

byť. Vždy som ťa chcel iba ľúbiť.“
„Aj ja. Chcem len to.“ No už keď to Luce hovorila, hľadiac na 

stmievajúcu sa východnú oblohu, vybavila si posledné minúty 
doma a želala si, aby bola urobila veci inak. Mala silnejšie objať 
otca. Keď vychádzala z dverí, mala si vypočuť, naozaj vypočuť, 
maminu radu. Mala sa viac zaujímať o kamarátkin život na Dover-
skej. Nemala byť taká sebecká a uponáhľaná. A teraz sa každou 
sekundou vzďaľuje od Thunderboltu, od rodičov a Callie. Každú 
sekundu zápasila s pocitom, že ich už nikdy nemusí znova vidieť.

Luce z celého srdca verila v to, čo s Danielom a ostatnými anjel-
mi robia. Nie po prvý raz opustila pre Daniela ľudí, na ktorých jej 
záležalo. Pomyslela na pohreb, ktorý videla v Prusku, na tmavé vl-
nené kabáty a vlhké červené oči jej najbližších, zakalené od smút-
ku nad jej skorou, náhlou smrťou. Spomenula si na svoju krásnu 
matku v stredovekom Anglicku, kde strávila Deň sv. Valentína; na 
svoju sestru Helen; a na dobré priateľky Lauru a Eleanor. To bol 
jediný život, v ktorom nevidela vlastnú smrť, ale videla dosť na to, 
aby vedela, že Lucindin neodvratný skon zdevastoval mnoho ľudí. 
Pri tej predstave ju rozbolel žalúdok. A potom si Luce spomenula 
na Luciu, dievča, ktorým bola v Taliansku. Prišla vo vojne o rodi-
nu a okrem Daniela nemala nikoho. Jej život – akokoľvek krátky 
– mal vďaka jeho láske zmysel.

Keď sa Danielovi pritisla silnejšie k hrudi, vsunul ruky do ru-
kávov na jej svetri a prstami jej krúžil po ramenách, akoby jej na 
koži kreslil malé svätožiary. „Povedz mi o najlepšej časti tvojich 
životov.“

Chcela povedať: vždy, keď som ťa našla. No nebolo to také jed-
noduché. Bolo ťažké o nich čo i len samostatne rozmýšľať. Jej mi-
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nulé životy sa začali krútiť a zasekávať ako plôšky kaleidoskopu. 
Bol tu ten nádherný okamih na Tahiti, keď Lulu Danielovi tetova-
la hruď. A to, ako ušli z boja v Číne, pretože ich láska bola dôleži-
tejšia než akákoľvek vojna. Mohla vymenovať tucet vzrušujúcich 
okamihov osamote, tucet nádherných, horko-sladkých bozkov. 
Luce však vedela, že to nie sú tie najlepšie časti.

Tá najlepšia časť sa odohráva teraz. Zo svojich ciest naprieč 
stáročiami si so sebou zoberie toto: Daniel znamená pre ňu 
všetko, a  ona preňho tiež. Jediný spôsob, ako môžu zažiť tú 
hlbokú úroveň lásky, je ponoriť sa do každého nového okamihu 
spolu, akoby bol čas vytvorený z oblakov. Luce vedela, že po-
kiaľ ide o týchto deväť dní, ona aj Daniel podstúpia pre svoju 
lásku akékoľvek riziko.

„Bolo to poučné,“ povedala napokon. „Už keď som prvý raz 
sama prešla cez Oznamovateľa, bola som odhodlaná zrušiť kliat-
bu. No bolo toho na mňa veľa, a  kým som si neuvedomila, že 
v každom živote, ktorý som navštívila, som sa o sebe naučila niečo 
dôležité, cítila som zmätok.“

„Ako čo, napríklad?“ Boli tak vysoko, že na okraji stmievajúcej 
sa oblohy bolo vidno náznak zaoblenia Zeme.

„Zistila som, že nezomriem, len čo ťa pobozkám, ale že to má 
spoločné niečo s tým, čo si v tom okamihu uvedomím, koľko po-
chopím o sebe a svojej histórii.“

Pocítila, že Daniel za ňou prikývol. „To bolo pre mňa vždy naj-
väčšou záhadou.“

„Naučila som sa, že moje minulé verzie neboli vždy najmilšie, 
ale že ty si dušu v  ich vnútri aj tak miloval. A z  tvojho príkla-
du som sa naučila spoznať tvoju dušu. Máš... špecifickú žiaru, 
jasnosť, a  aj keď si fyzicky nevyzeral ako ty, dokázala som ťa 
v novom živote spoznať. Vždy som videla dušu, ktorá akoby pre-
krývala tvoju tvár. Bol si pre mňa neznámou egyptskou verziou 
teba a zároveň Danielom, po ktorom som túžila a ktorého som 
ľúbila.“

Daniel otočil hlavu a pobozkal ju na spánok. „Asi si to neuve-
domuješ, ale vždy si v sebe mala silu spoznať moju dušu.“
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„Nie, nevedela som – nemala som schopnosť...“
„Ale áno, len si to nevedela. Myslela si si, že si blázon. Videla si 

Oznamovateľov a nazývala ich tieňmi. Myslela si, že ťa celý život 
prenasledujú. A keď si ma prvý raz uvidela na Meči a kríži alebo 
keď si si po prvý raz uvedomila, že ti na mne záleží, uvidela si 
pravdepodobne aj niečo iné, čo si si nevedela vysvetliť, niečo, čo 
si sa snažila poprieť.“

Luce silno zatvorila oči spomínajúc. „Keď si prechádzal okolo, 
nechával si za sebou vo vzduchu fialovú hmlu. No potom som 
žmurkla a bola preč.“

Daniel sa usmial. „To som nevedel.“
„Ako to myslíš? Práve si povedal...“
„Domnieval som sa, že niečo vidíš, ale nevedel som čo. Nech 

išlo o čokoľvek príťažlivé, čo si vo mne, v mojej duši, videla, uka-
zovalo sa ti to podľa toho, ako si to potrebovala vnímať.“ Usmial 
sa na ňu. „Takto spolupracuje tvoja duša s mojou. Fialová žiara je 
pekná. Som rád, že to bola práve ona.“

„Ako vidíš moju dušu ty?“
„Aj keby som chcel, nedokážem to vyjadriť len slovami, ale jej 

kráse sa nič nevyrovná.“
To bol dobrý spôsob, ako opísať tento let svetom s Danielom. 

Všade okolo nich sa v ohromných galaxiách trblietali hviezdy. Me-
siac bol obrovský, husto posiaty krátermi a spolovice zahalený ble-
dosivými oblakmi. Luce bola v náručí milovaného anjela, v teple 
a bezpečí, čo bol pôžitok, ktorý jej na výprave cez Oznamovateľov 
tak veľmi chýbal. Vzdychla a zatvorila oči...

Vtedy uvidela Billa.
Hoci sa jej nezjavil ten zlý, spaľujúci netvor, na ktorého sa Bill 

premenil, keď ho videla naposledy, tá vízia bola agresívna a na-
padla jej myseľ. Bol to len Bill, jej kamenný chrlič; držal ju za ruku 
a zlietal s ňou zo stožiara stroskotanej lode, na ktorej sa objavi-
la na Tahiti. Netušila, prečo ju v Danielovej náruči zastihla táto 
spomienka. Ale ešte stále cítila v ruke tvar jeho malej kamennej 
paprče. Spomenula si, ako ju prekvapila jeho sila a elegancia. Spo-
menula si aj na to, ako sa s ním cítila v bezpečí.
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Teraz jej po tele behal mráz a  nepohodlne sa pri Danielovi 
krútila.

„Čo je?“
„Bill.“ To slovo malo kyslú príchuť.
„Lucifer.“
„Viem, že je Lucifer. Viem to. No chvíľu bol pre mňa niečím 

iným. Z nejakého dôvodu som ho brala ako kamaráta. Máta ma, 
ako blízko som si ho pustila k telu. Hanbím sa za to.“

„Nehanbi sa.“ Daniel si ju pritiahol bližšie. „Existuje dôvod, 
prečo ho volali Zornička. Lucifer bol nádherný. Poniektorí vravia, 
že bol zo všetkých najkrajší.“ Luce sa zazdalo, že v Danielovom 
hlase sa mihol náznak žiarlivosti. „Bol aj najmilovanejší, nielen 
Trónom, ale aj mnohými anjelmi. Pomysli na to, aký vplyv má na 
smrteľníkov. Moc prúdi z toho istého zdroja.“

Hlas sa mu zachvel a potom stvrdol. „Nehanbi sa za to, že si 
mu podľahla, Luce...“ Hoci sa zdalo, že Daniel má toho na srdci 
viac, odmlčal sa.

„Začalo to byť medzi nami napäté,“ priznala Luce, „ale nikdy 
mi nenapadlo, že sa môže zmeniť na také monštrum.“

„Niet väčšieho temna ako skazené svetlo. Pozri.“ Daniel zmenil 
uhol svojich krídel, veľkým oblúkom sa vrátil naspäť a krútil sa 
okolo vonkajšej strany kopovitého oblaku. Z jednej strany ho po-
sledné lúče večerného slnka sfarbili do zlatoružova. Keď ho oblie-
tali, Luce si všimla, že jeho druhá strana je tmavá, napitá dažďom. 
„Jasno a temno zbalené dokopy, obe nutné na to, aby vzniklo toto. 
A tak je to aj s Luciferom.“

„Aj s Camom?“ spýtala sa Luce, keď Daniel ukončil kruh a po-
kračoval v lete ponad oceán.

„Viem, že mu nedôveruješ, ale môžeš. Ja mu verím. Camova 
temnota je legendárna, no je len fragmentom jeho osobnosti.“

„Ale prečo je potom s Luciferom? Prečo by sa k nemu pridal 
nejaký anjel?“

„Cam nie,“ povedal Daniel, „aspoň nie na začiatku. Boli to 
veľmi nestabilné časy. Bezprecedentné. Nepredstaviteľné. V čase 
pádu boli anjeli, ktorí sa ihneď pridali k Luciferovi, no aj iní, ako 
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Cam, ktorých Trón vypudil preto, že si nevybrali dosť rýchlo. Zvy-
šok histórie poznačilo pomalé vyberanie strán, keď sa anjeli buď 
vrátili do neba, alebo sa pridali k peklu, až kým neostalo len zopár 
nezávislých.“

„Tam sme teraz?“ spýtala sa Luce, aj keď vedela, že Daniel nerád 
hovorí o tom, ako si on ešte stále musí zvoliť stranu.

„Kedysi sa ti Cam fakt páčil,“ povedal Daniel, prenesúc pred-
met rozhovoru mimo seba. „V niekoľkých životoch na zemi sme si 
boli my traja veľmi blízki. Cam prešiel k Luciferovi oveľa neskôr 
– až po tom, čo mu zlomili srdce.“

„Čo? Kto to bol?“
„Nik o  nej nerozpráva rád. Nesmieš im prezradiť, že o  tom 

vieš,“ povedal Daniel. „Mne sa jeho voľba nepáčila, no nemôžem 
povedať, že ju nechápem. Neviem, čo by som spravil, keby som 
o teba niekedy naozaj prišiel. Rozplynul by sa mi celý svet.“

„To sa nestane,“ povedala Luce príliš rýchlo. Vedela, že tento 
život je jej poslednou šancou. Ak teraz zomrie, už sa nevráti.

Mala tisíc otázok o žene, ktorú Cam stratil, o zvláštnom záchve-
ve v Danielovom hlase, keď rozprával o Luciferovej príťažlivosti, 
o tom, kde bola ona, keď padal. No ťažili ju viečka a telo mala od 
únavy ochabnuté.

„Odpočiň si,“ zahrkútal jej do ucha Daniel. „Zobudím ťa, keď 
budeme pristávať v Benátkach.“

Nepotrebovala viac počuť, aby si dovolila zdriemnuť. Zavrela 
oči pred fosforeskujúcimi vlnami tisíce metrov pod nimi a pono-
rila sa do sveta snov, kde deväť dní nemalo žiaden význam, kde sa 
mohla ponárať, letieť do výšin a zdržiavať sa v oblačnej nádhere, 
kde mohla bez najmenšieho rizika pádu letieť do nekonečna.
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