„Tohle se nikdy nemělo stát,“ zavrtěl hlavou Antonin sedící
u tmavého oválného stolu s hlavou v rukách. „Dvě travičky v jedné generaci. Královna Arsinoe za námi měla přijít. Měli jsme ji
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vychovat my.“
„Spolu s vámi, královno Katharino,“ dodala rychle Genevieve a Antonin zvedl oči.
„Samozřejmě, že spolu s ní.“
Katharina se přinutila k úsměvu. Jistě. Jenže se zdálo, že Arsinoe je silnější travička. Kdyby je vychovávali společně, Kathari-

Vysoko v západní věži očekávali Katharina a Pietyr zprávy ohledně uprchlých královen. Společnost jim při tom dělala i nejvyšší
kněžka a členové Černé rady včetně hejna kněžek a Sáry Westwoodové. Byli by dovnitř vpustili i Cait nebo Madrigal Miloneovou, kdyby se některá z nich uráčila dostavit do města na duel.
„Kde je váš král manžel?“ zeptala se Luca a Genevieve začala
těkat očima sem a tam tak zběsile, až Pietyr dospěl k závěru, že jí
je snad bude muset zalepit, aby je ještě nevyzradila.
„Na Greavesdrakeu, nejvyšší kněžko,“ odpověděla Katharina.

na by nejspíš žila jen do té doby, než by se zbavili Mirabelly. A pak
by ji nejspíš někdo podřízl, pravděpodobně někdo z Arronů.
Katharina se obrátila ke dveřím. Na chodbě už zněly kroky
posla a všichni nedočkavě vstali.
„Jaké máte zprávy o Mirabelle?“ zeptala se Luca ostře. „Co se
stalo s královnami?“
„Přijeli jsme příliš pozdě,“ hlesl udýchaný chlapec. „Upláchly
nám na lodi.“
„A vy jste je nepronásledovali?“ vyštěkl Pietyr. Nebohý posel
sklopil zrak k zemi.
„To by vzhledem k tomu, že tu loď řídí Mirabella, ani nemě-

„Odpočívá.“
Celá skupina byla překvapivě klidná. Všichni jen odevzdaně
čekali. Působili téměř trpělivě. Ve skutečnosti ale nešlo o trpělivost, nýbrž o čirý šok. Královnám se nějak podařilo uprchnout
z cel a všichni cítili tíhu prázdného místa, které měla zaplňovat

lo smysl,“ zastala se ho Luca. „S jejím vichrem a proudy by je nikdo nedohnal.“
„S tak silným darem by je mohla i potopit, kdyby se o to pokusili,“ dodala Sára. Katharina přimhouřila oči.
„A jakým směrem se vydaly?“ chtěla vědět Luca.

Natalia Arronová.
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