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„Nemůžu slíbit Slunci, že bude následováno Měsícem. Nemůžu 

zaručit Měsíci, že za ním Slunce půjde, a přesto se ti dva čas od 

času na obloze potkávají.“ 

 

 

„Slunce je také samo a stále svítí.“ 
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Kiss me hard before you go 
Summertime sadness 

I just wanted you to know 
That baby, you're the best 

… 

I'm feelin' electric tonight 
Cruisin' down the coast, goin' 'bout 99 
Got my bad baby by my heavenly side 
I know if I go, I'll die happy tonight 

… 

Think I'll miss you forever 
Like the stars miss the sun in the morning sky 

Later's better than never 
Even if you're gone I'm gonna drive 

 

Lana Del Rey – Summertime Sadness 
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∞ Prolog ∞ 
 

O takřka devatenáct let dříve, Sedmé nebe 

 

„Archanděli Kassieli, tážeme se tě znovu a naposledy. Kde je tvá družka? Proč s ní 

nebesa ztratila spojení?“  

Kassiel stál uprostřed ohromného kulatého sálu v záplavě oslňujícího nebeského 

světla a hleděl na vyvýšené křišťálové tribuny, v jejichž čestném středu při jiných 

tribunálech sedával on sám. Teď však jeho místo bylo prázdné, protože v tomto procesu 

byl předvolán jako hlavní svědek a jak očekával, brzy i podezřelý. 

Bylo pro něj nesnesitelné se při své výpovědi dívat do očí těm, se kterými po tisíce let 

zastával hodnost spravedlivého soudce a se kterými byl odnepaměti v blízkých i 

přátelských vztazích, ale neměl na výběr. Musel jejich pohledům čelit a to neochvějně, 

protože jinak by si sám podepsal ortel. 

Věděl, že si tímhle bude muset projít, a i když se na to psychicky připravoval a 

navenek působil tak, jak měl, uvnitř sváděl krutý boj se strachem a úzkostí. Cítil, jak má 

sevřené útroby a jak se mu hlas vytrácí v hrdle.  

Nebál se o sebe. Nikdy mu nešlo o sebe… 

„Jak jsem řekl, vážená rado, nemám ponětí o tom, kde je.“ Jeho upřímné zoufalství 

mu dodávalo na důvěryhodnosti. Svůj ztrhaný zevnějšek nijak předstírat nemusel, protože 

to, co teď prožíval, mu v usoužené tváři samovolně vhánělo slzy do očí. Ten strach, který 

ho obklopoval, byl přímo dusivý. Srážel ho na kolena, ale nutil se zůstat silný. Otevřel 

chvějící se rty a procítěně dodal: „A věřte mi, že já jsem ten hlavní, kdo si to přeje vědět 

nejvíc.“ 

Výbor dvaceti nejvyšších archandělů a andělů na Kassiela shlížel se soucitem a 

lítostí, z čehož Kassiel usuzoval, že ho z ničeho nepodezírají. To vedlo k podstatnému – 

zatím nemají tušení, kam se Ellie poděla a jak je možné, že se jim ztratila z „hledáčku“. 

Kassiel začínal být čím dál víc neklidný, nervózní a netrpělivý. Věděl, že tohle 

vyslýchání musí bez odporu podstoupit, ale nutkavě chtěl, potřeboval a musel teď být 

úplně někde jinde. Zatímco se členové výboru radili, jeho to čekání ubíjelo. Už je čas. 

Musí okamžitě odejít a to tak, aby nevzbudil podezření. Pohledem se intenzivně vpil do 
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Michaelových starostlivých karamelových očí s tichou prosbou, aby ten výslech urychlil. 

Ukonči to. 

„M ůžeš teď jít, Kassieli,“ vyzval ho k jeho úlevě archanděl Michael, sedící na 

nejvyšší tribuně uprostřed na vyvýšeném křišťálovém trůnu, který byl hoden jeho 

výsostného postavení. „Nyní si vyslechneme další výpovědi, a pokud bude zapotřebí, 

dostavíš se k předvolání znovu.“ 

Kassiel beze slova kývl, vyměnil si s Michaelem ještě jeden tichý pohled a bez 

protahování opustil sál. Musí si být jistý, že ho nikdo nebude sledovat, a zároveň si musí 

pospíšit. Až rada zjistí, co se stalo, nějaký čas – snad jen pár let – si nebude moct dovolit 

opustit nebesa. V tom lepším případě. 

Tenhle přelomový okamžik mu nabízel jedinou možnost a on ji nesměl propásnout za 

žádnou cenu, protože kdo ví, jestli to nebude jeho poslední možnost… Tím, že se tam 

rozhodl jít, neuvěřitelně moc riskoval, ale stále se ujišťoval, že ho nikdo nesleduje a že u 

nikoho nebudí podezření. O jejím zmizení zatím věděla jen Nejvyšší rada, která seděla 

v soudním sále, chod nebes ještě nebyl narušený a žádný z andělů proto neměl důvod se 

pátrat po tom, kam Kassiel jde. I tak byl pořád ve střehu, jednal opatrně, ale rychle a snažil 

se, aby ho při opuštění nebes nikdo neviděl. Teď si žádné nechtěné svědky dovolit 

nemohl.  

Ta šílená úzkost a tíseň. Bušící, vyděšené srdce. Ten strach o ni byl tak drásavý, že 

Kassiel nevěřil, že se mu podaří se ho někdy zbavit. Byl mu vydán napospas a šel mu 

vstříc jako na porážku gilotinou.  

Tak moc se o ni bál, že mu ta vnitřní hrůza úplně zatemňovala mysl, bortila jeho 

duševní rovnováhu a vnášela tklivé pochyby a pochmurné myšlenky. Nikdy se necítil tak 

rozpolcený, neklidný, frustrovaný a vystrašený. Každá sekunda pro něj byla jako věčnost a 

on si naplno uvědomoval, že každá sekunda může její věčnost utnout. 

Věčnost. Nesmrtelnost. Už jen její duše těch slov bude hodna, kdežto její tělo bude 

smrtelné, lehce zranitelné a tak křehké. A zvlášť teď v době největší bezbrannosti, kdy se 

nebude schopná bránit. Bolelo ho pomyšlení, že by ji mohl v jediném zlomku sekundy 

ztratit. Svíralo ho to a štěpilo jeho odhodlání na tisíce kousků.  

Když se Kassiel zjevil před nemocnicí v San Francisku, celá oblast kolem 

Sanfranciské zátoky, takzvaná Bay Area, se dostala do područí silné sněhové bouře, která 

tu snad nikdy neměla obdoby. Byl to Kassielův strach, který ji nechtěně vyvolal. 

 


