bychom nebyli hluboko pod zemí, jako by se příliš brzy a zcela
najednou rozjasnil den. Zvedne se vlna popela a prachu a pak
nás oba porazí silné bum. Chvíli dokonce letím. Když si představím svět jako kůži napnutou na rámu válečného bubnu, jaký si
pamatuju z doby před několika staletími, tak v tuhle chvíli
zrovna někdo zabubnoval.
Jakmile dopadnu zády na dřevěná prkna podlahy, moje krev
vítězně zapěje. Za očními víčky se mi objeví obraz: krajina
v plamenech a obrys zchátralého města se zoufalým názvem
Crofton.
Zatímco se škrábu na nohy, směju se jako pominutá. Poskytovatel času leží na břiše, kam ho výbuch odhodil, a lapá po dechu jako ryba na suchu. „Takže jsi to ty,“ zašeptá. Na rtech mu
odumře mé skutečné jméno: Čarodějka.
To je jedno. Na dně bronzového kotlíku se přelévá třpytivá
tekutina, která vydává vlastní, slabé světlo. Nemá žádnou barvu a zároveň obsahuje všechny barvy světa. Vidět kouzlo obyčejnýma lidskýma očima je dost těžké. Muž, který mi umírá
u nohou, jej vytvořil z nejlepších semperských drahokamů a jediného roku kovokrve, který sladká Jules Emberová zanechala
v Everless.
Zvednu si kotlík ke rtům a napiju se Alchymistova času.
Dám si jen doušek.
S tím zbytkem mám jiné plány.
V hrdle ucítím ostrou bolest.
Dýchám, žiju, a zatímco se mé slabé tělo chvěje, zachytím
se desky stolu. Čekám, až čas splyne s mým a já ucítím tisíc
dýk jako v tu noc na Everless, kdy mi konečně došlo, kdo se ve

skutečnosti skrývá pod kůží a v srdci Jules Emberové. Čekám,
až se její čas pokusí vybojovat si ze mě cestu, jako by to byl
živý tvor.
Ale to se nestane. Namísto toho se mi do žil vlije síla.
Místnost je plná energie, kouzlo v každé částici jen čeká na
odemčení a vpuštění do světa jako smečka divokých psů.
Odleju pár kapek tekutiny do tmavě zelené láhve, aby nebylo vidět její diamantovou průzračnost.
Nahoře předám láhev everlesskému chlapci Ivanovi Tenburnovi. Bojí se mě a drží láhev s tekutinou, jako by ho mohla
pokousat. Výborně. Potřebuju, aby byl opatrný. Potřebuju, aby
se náš výtvor dostal do Croftonu v absolutním pořádku.
Tam mi pomůže dostat Alchymistu.
„Zažehni oheň,“ pošeptám mu do ucha.
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