s ní i Mirabella a Luca v tu chvíli neměla čas se s ní dohadovat
o tom, zda zůstane, nebo půjde.
Když do stanu vběhla Jules, na vteřinu se na sebe s Mirabellou
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zahleděly. Jejich pohled byl napjatý, stejně jako celá nastalá situace. Netrval nijak dlouho, ale Mirabella si od té doby pamatovala,
jak divoký má Jules výraz a jak moc se podobá své pumě.
„Královna Mirabella by tu neměla být,“ poznamenala Natalia
svým ledově klidným hlasem. Jako by jí jediné v tom stanu nebušilo srdce jako o závod. „Její hlas nemá v radě žádnou váhu.“

Netrvalo dlouho a Černá rada se sešla ve stanu, jejž Luca ur-

„Stejně jako hlas mnohých dalších, kteří se tu sešli,“ poznamenala Cait.

čila. Byl malý a téměř prázdný, na zemi leželo jen několik kober-

„Ty samozřejmě zůstat můžeš, Cait,“ uklidnila ji Natalia.

ců a povalovalo se v něm pár hromad krabic. Plachty měl sice jen

„Všichni Miloneové, jakožto její opatrovníci, mají právo zůstat.“

tenké a navíc nedbale upevněné, ale díky lidem, kteří se v něm

„Tisíceré díky,“ odpověděla Cait sarkasticky. „Tak je to prav-

sešli, začal hned působit jistějším a pevnějším dojmem.
Na jedné straně stáli traviči Paola Vendová a Lucian Marlowe
spolu s válečnicí Margaretou Beaulinovou a Renatou Hargro-

da? Našli ji?“
„To se brzy dozvíme,“ prohlásila Luca. „Poslala jsem na pobřeží kněžky, aby ty trosečníky přivedly, ať už se jedná o kohokoli.“

veovou. V jejich čele se tyčila Natalia Arronová, hadí hlava, jak

Když členové rady zaslechli slovo „trosečníci“, posměšně se

jí někdy přezdívala Luca. A za ní členové rady z rodu Arronů.

ušklíbli a Natalia je musela pokárat pohledem jako malé děti. „Po-

Allegra, Antonin, Lucian a Genevieve, která se nacházela hned

kud jedním z oněch trosečníků skutečně je královna Arsinoe, pak

vedle Natalie. Říkalo se, že je v radě jejíma očima a ušima. Její

by královna Mirabella měla odejít. Sama víš líp než kdokoli jiný,

skrytou zbraní. Mirabelle se od prvního pohledu ani trochu ne-

že až do Vylodění se spolu nemají setkat.“

líbila.

„Jednou už se setkaly,“ opáčila Luca. „Takže podruhé jim to

Mirabella sama byla v tom stanu vlastně jen náhodou. Když
za Lucou přiběhly kněžky s tím, že konečně našly Arsinoe, byla
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neublíží. Královna zůstane. Zůstane a bude mlčet, stejně jako ty,
mladá Miloneová.“
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