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„To je děs!“ zhrozila se tehdy Piper. „On nechal svou ženu
umřít?“
Táta rozhodil rukama. „Byla to tvrdá oběť. Ale jeden život
přinesl na celé generace mír mezi hady a Čerokézi. Děda Tom
věřil, že čerokézská hudba vyřeší skoro každý problém. Myslel,
že poznáš spoustu písní a staneš se největší hudebnicí rodiny.“
Tvrdá oběť. Předvídal snad děda něco takového i jí, i když
byla ještě tak malá? Vycítil, že je dítě Afrodíty? Táta by jí nejspíš řekl, že se zbláznila. Děda Tom nebyl žádný věštec.
Ale stejně… Slíbila, že pomůže s touto výpravou. Kamarádi
na ni spoléhali. Zachránili ji, když ji Midas proměnil ve zlato.
Přivedli ji zpátky k životu. Nemůže jim to oplatit lží.

„Já – sháněla jsem tátu, ale dostala jsem se jenom k jeho
osobní asistentce a ta říkala, ať si nedělám starosti.“
„Jane?“ vzpomněl si Leo. „Neříkala Médeia něco o tom, že
ji ovládá?“
Piper přikývla. „Abych dostala tátu zpátky, měla jsem tuhle
výpravu sabotovat. Já nevěděla, že to budeme my tři. Pak, když
jsme vyrazili, se mi Enkelados zjevil znova: že chce vás dva
mrtvé. Prý vás mám dovést k hoře. Nevím přesně, k jaké, ale je
to u Sanfranciského zálivu – z vrcholu jsem viděla Golden
Gate Bridge. Mám tam být do poledne slunovratu, takže zítra.
Výměna.“
Nedokázala se podívat klukům do očí. Čekala, že na ni začnou křičet, obrátí se k ní zády nebo ji rovnou vyhodí do té
vánice venku.
Místo toho se k ní Jason přisunul a zase ji objal. „Bože, Piper. Je mi to moc líto.“
Leo přikývl. „Bez legrace. A tys to v sobě dusila celý týden?
Piper, mohli jsme ti pomoct.“
Zabodla se do nich pohledem. „Proč na mě nekřičíte, nebo
něco? Nakázal mi vás zabít!“
„Ale no tak,“ domlouval jí Jason. „Na téhle výpravě jsi nás
oba zachránila. Klidně bych ti svěřil vlastní život.“
„I já,“ hlásil se Leo. „Vezmeš mě taky do náruče?“
„Vy to nechápete!“ vyjekla Piper. „Když jsem vám to řekla,
nejspíš jsem právě zabila tátu.“
„To pochybuju.“ Trenér Hedge si odříhl. Krmil se tofu burgerem na papírovém talíři, žvýkal to všechno najednou jako
plněnou placku. „Obr Enkelados ještě nedostal, co chce, takže
tvého tátu pořád ještě potřebuje jako páku. Počká až do toho

Postupně se začala rozehřívat. Přestala se třást a uvelebila se
Jasonovi na prsou. Leo jim rozdal jídlo. Piper se nechtělo pohnout, promluvit, udělat nic, čím by tu chvíli porušila. Ale
nedalo se nic dělat.
„Musíme si promluvit.“ Posadila se zpříma, aby viděla na
Jasona. „Nechci už vám nic tajit.“
Dívali se na ni s pusami plnými hamburgerů. Teď už vycouvat nemohla.
„Tři dny před tím výletem do Grand Canyonu,“ začala,
„jsem měla vizi ve snu – nějaký obr mi říkal, že tátu unesl jako
rukojmí. Prý mám spolupracovat, nebo tátu zabije.“
Plameny zapraskaly.
Konečně se Jason zeptal: „Enkelados? Už ses o něm zmínila.“
Trenér Hedge hvízdl. „Pořádný kousek. Chrlí oheň. Nerad
bych, aby si ugriloval mého tátu kozla.“
Jason ho umlčel pohledem. „Mluv dál, Piper. Co bylo pak?“

