„Luke není naše momentální priorita,“ řekla Dina. „Musíme stanovit hranice nové vládě Whittama Jardina. Jennere, teď už víš, že
Abigail je v bezpečí, a tak musíš odjet. Taky musíš přijmout zákon
mlčenlivosti o všem, co jsi tu viděl a slyšel. Nemůžeme riskovat, že
něco prozradíš, i když neúmyslně.“
„Ne.“
To slovo vylétlo Abi z úst dřív, než Jenner stačil vykřiknout: „Já
nikam nepojedu.“
Okamžitě se k nim otočily všechny hlavy. Abi se soustředila na
členy Klubu a snažila se dát dohromady jejich jména. Tohle jsou sestry Hilda a Tilda. Dvojice, o které se mylně domnívala, že to jsou
rodiče Renie, jsou Jessica a Oz. Mladík, který se v jednom kuse chichotá a vyhýbá se očnímu kontaktu, se jmenuje Asif.
A vedle ní sedí Renie. Dívka se naježila.
„Jakmile sis uvědomila, že Crovan by mohl prohledat Lukovu mysl
a zjistit naše jména, okamžitě jsi pro nás přijela,“ řekla Renie Bodině. „Vůbec jsi nezaváhala. A my musíme udělat to samý pro Luka.“
„Luke mě zachránil, společně s tebou, doktore,“ ozval se Oz a otočil se k Meilyrovi. „Přišel do vězení ve falešné uniformě. A na rozdíl
od tebe neměl žádnou tajnou Sílu, která by mu zachránila krk, kdyby se něco zvrtlo.“
„S Lukem to je něco úplně jiného,“ odsekla Bodina. „Tohle není
procházka kolem přihlouplých stráží. Arailt Crovan patří v Británii
mezi pár jedinců obdařených nejmocnější Sílou. Nejspíš s úplně největší Sílou, když vezmeme v úvahu, že nikdo živý nikdy nezničil něčí
Sílu tak, jak to udělal Crovan Meilyrovi.“
Abi ji nechápala. Dina Matraversová, o jejímž soucitu a Síle se
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přesvědčila, když po výbuchu v Kynestonu bez zaváhání vyléčila obyčejného sluhu. Zachránila členy Klubu, kteří byli po Lukově uvěznění v nebezpečí. Proč teď odmítá pomoct Lukovi? To nedává smysl.
„Já nemám tak velkou Sílu, abych se mohla sama postavit Crovanovi,“ pokračovala Mocná. „Meilyr mi zatím pomoct nemůže
a Jenner mi očividně nemůže pomoct, ani kdyby chtěl. Navíc to není
jen Crovan, koho se musíme obávat. Ten jeho hrad, Eilean Dóchais,
je plný velice nebezpečné pradávné síly. Kolují o tom různé legendy.
Dokud se Meilyr neuzdraví, nemůžeme při osvobozování Luka riskovat.“
Abi jí chtěla odseknout, ale vtom Jenner odstrčil židli, vyskočil
a chystal se něco namítnout. Dřív, než některý z nich stačil promluvit, ozval se někdo jiný.
„Já se neuzdravím. Podívej se na mě.“
Hlas Meilyra Tresca zněl jasně a zřetelně. Na druhém konci stolu
zavzlykala jeho nejmladší sestra.
Dědic Highwithelu opřel hůl o opěrku svého sedadla, narovnal se
a natáhl paži, která se mu roztřásla námahou. Prsty, zkroucené křečí,
sebou zaškubaly. Abi si všimla, že mu na krku vystoupily žíly. Bože,
jak mohl včera večer sejít po všech těch schodech? Udělal to jen proto, aby ji přivítal? Abi s tímto mužem spojovalo jen to, že byla Lukova sestra.
Možná to bylo všechno, co potřebovala. Podívala se na Meilyra.
Členové Klubu mu byli naprosto oddaní. Abi sem přišla s přesvědčením, že se setká s mužem, který zneužil bratrovu loajalitu a přeměnil ho v chodící zbraň. Teď už věděla, že to není pravda.
Ale když to nebyl Meilyr, kdo tedy?
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