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Pro ty, kterým se stýskalo, 

a všem bytostem světla. 

Společně hojíme svět.  

 

Znáš místo mezi spánkem a bděním? 

Tam, kde si pamatuješ sny? 

Tam na tebe budu navěky čekat. 

Tam tě budu navěky milovat.   

 

Petr Pan 

(převzato z filmového zpracování) 
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You've got the words to change a nation 

but you're biting your tongue 

You've spent a life time stuck in silence 

Afraid you'll say something wrong 

If no one ever hears it  

How we gonna learn your song 

So come on, come on 

 

You've got a heart as loud as lions 

So why let your voice be tamed 

Baby we're a little different 

There's no need to be ashamed 

You've got the light to fight the shadows 

So stop hiding it away 

Come on, Come on 

 

I wanna sing, I wanna shout 

I wanna scream till the words dry out 

So put it in all of the papers 

I'm not afraid 

They can read all about it 

Read all about it 

 

Yeah we're all wonderful, wonderful people 

So when did we all get so fearful 

And now we're finally finding our voices 

So take a chance, come help me sing this 

 

Emeli Sandé  - Read All About It 
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∞ Prolog ∞ 

 
So, so you think you can tell 

Heaven from Hell? 
Blue skies from pain? 

Can you tell a green field 
From a cold steel rail? 
A smile from a veil? 

Do you think you can tell? 
 

Pink Floyd – Wish You Were Here 
 

∞ 

 

Pobřeží Sanfranciského zálivu, Oakland 

 

„Vzpomínáš si, jak to všechno začalo?“ 

„Jestli si na to vzpomínám?“ Usmála jsem se na Adama, který se mnou seděl na 

okraji dřevěného mola nad blyštivým Sanfranciským zálivem a stejně jako já s pokorou 

v srdci vítal rozbřesk. Čekali jsme na něj tak dlouho. „Měla jsem amnézii, ne mrtvičku.“ 

Adam sklonil hlavu a lehce se uchechtl. „Jenže ta tvoje slavná amnézie trvala 

devatenáct let.“ 

Zadívala jsem se mu do očí a hltala každý detail jeho tváře. Pořád jsem se ho 

nedokázala nabažit. Tak šíleně moc mi chyběl. Všechny okamžiky s ním pro mě byly 

cenné a tolik chtěné. To, že jsem se ho na ty nekonečné roky musela vzdát, pro mě byla ta 

nejhorší věc na světě. Nic drtivějšího jsem do té doby v životě nepodstoupila. Ani 

odloučení od Kassiela mě nebolelo tak ukrutně, protože mě konejšilo vědomí, že bude 

moct být se mnou. Ale Adam… Adam si zakusil muka. A to nejen v posledních 

devatenácti letech.  

„Možná máš z nás dvou lepšího pamatováka, ale věř mi, že bych na naše společné 

začátky nikdy nezapomněla,“ konejšila jsem teď pro změnu já Adama. Ztišila jsem hlas a 

nechala ho prostoupit do hlubin jeho duše: „Sám jsi viděl, že k navrácení mé paměti a tím 

i navrácení mě samotné jsi byl nejdůležitější ty. Prvotní ve všech směrech. Jsi pro mě 

nenahraditelný. Bez tebe bych to nebyla já… a to už od okamžiku našeho stvoření. Jsi 

mojí nerozlučnou součástí, bez které bych nemohla žít. Tohle pouto nedokáže nic 

zpřetrhat. A tak to zůstane navěky.“ 

Píchlo mě na hrudi, když Adam s mými slovy zavřel oči a trhaně se nadechl. Uběhl 

teprve týden od chvíle, kdy jsem se mu vrátila. Věděla jsem, že to bude chtít ještě nějaký 

čas, než se všechny jeho rány zahojí. To, co si prožil, bylo až příliš intenzivní. 
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Pro něj to nebyla žádná pohádka na dobrou noc. Žádný jímavý příběh z bájí. Ale 

život. Neúprosná realita, se kterou nešlo smlouvat. 

A přesto teď v sobě pociťoval nesmírný vděk. Odrážel se v každém jeho gestu, 

slově, pohledu a úsměvu. Byl ukolébavkou pro mé pokání. 

Adam mlčky propletl své prsty s mými a pevně je sevřel. Pohlcovaly ho myšlenky, 

které nás uzavíraly do ticha. Celý ten týden, den za dnem jsem mu dávala to, co 

potřeboval nejvíc. Trpělivé pochopení a moji přítomnost, která ho ujišťovala, že to není 

pouhý sen, ze kterého se probudí. 

Jednala jsem přesně tak jako on, když jsem si coby smrtelná Elaine sahala až na 

samotné dno. Byl tu pro mě, nijak na mě nespěchal a i v tichu dokázal s láskyplnou 

oddaností pofoukat mé popálené srdce.  

Bez něho už bych dávno nebyla mezi živými. Vložila jsem mu na bedra neúnosné 

poslání. Tíhu světů jsem nechala na těch svých, protože Adam po celou dobu bojoval jen 

pro mě. Aniž by si uvědomoval, že tím spasí i sebe. 

Nikdo si nedokáže představit, jak pro mě ta rozhodnutí byla mučivá, jak útrpné bylo 

převzít otěže a zahrnout do toho nebezpečného plánu své nejdražší, které miluji. Nikdo si 

nedokáže představit, jaký strach mě svíral. Ale byla jsem si skálopevně jistá, že se na ně 

můžu spolehnout. V jednom kuse jsem Kassiela vyzývala, aby mi věřil, ale celý ten můj 

záměr byl založený na tom, že jsem věřila já jim. Měla jsem v nich nezdolnou důvěru. 

Odevzdala jsem jim svůj život a všechny ty roky jsem chránila ty jejich. 

Možná si někdo myslí, že jsem se to rozhodla podstoupit kvůli vlastnímu cíli a 

osobní pomstě. Že nade mnou zvítězila neústupná tvrdohlavost a dychtivost mít to, po 

čem jsem toužila. Nebylo to tak. I já jsem neměla na výběr. I já jsem do toho byla vtažena 

vyššími silami. A musela jsem věřit, že přežijeme… nic jiného mi nezbývalo, protože mi 

tu jistotu nikdo nedal. 

A teď po tom všem čelím dalšímu nutnému úkolu. Zahojit Adamovu ryzí duši, která 

se z toho traumatu ještě plně nevzpamatovala. 

Tvé vzdechy slyším, nebylo jich málo. Slunce je z nebe ještě neodsálo.  

I pro mě ta děsivá představa, že jsme mohli jeden druhého nadobro ztratit, byla příliš 

živá a neutišitelná. I na mě ty prožité emoce byly stále pořád těžké. Ale musela jsem 

zůstat silná. Pro něj. 

V tomhle ohledu byla Kassielova duše silnější. Dokázal se se zlou minulostí rychle 

vypořádat a řešil jen to, co je teď. Za ten týden ani jednou nepadl do tmy bolestivých 

vzpomínek a užíval si naše vybojované štěstí s rozverností jeho vlastní. Adam tak snadno 

zapomenout neuměl. Byl vnitřně mnohem zranitelnější. Podepsaly se na něm ty tisíce let 

nespravedlnosti, zavržení a bezpráví.  
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Tento rozbřesk byl sice ještě částečně melancholický, ale i tak nás naplňoval 

všeobjímajícím štěstím. Bojovali jsme do posledního dechu a dokázali jsme to. Dokázali 

to. Vdechli mi život. 

Každý nádech byl pro mě vděčným a dojatým požehnáním. 

Adam mě objal kolem ramen, přitiskl si mě k sobě a já se mu přitulila do náruče. 

Byly jsme jako sochy vytesané z jednoho kamene, a přesto by žádný mistr nedokázal 

vystihnout emoce a hloubku tohoto okamžiku. Splývala jsem na něžných, oddaně 

láskyplných vibracích s rytmem Adamova srdce a on s tím mým, jako by nám stačilo 

pouze jedno. Ty vzájemné city byly tak silné a světelně čisté, že probíjely nekonečné 

věky i neprostupnou tmu.  

Ačkoliv jsme byli pohrouženi do ticha, Adam byl se mnou i v myšlenkách. Políbil 

mě do vlasů a oslovil mě tak, jak na mě jeho duše odpradávna volala: „Jsem rád, že tě 

mám zpátky, sestřičko.“ 

Zavřela jsem blaženě víčka, které s příchodem zlatavého rozbřesku pohladily 

vzpomínky. Usmála jsem se a na rtech mi jako tichá modlitba uvízla ozvěna Adamových 

slov: Vzpomínáš si, jak to všechno začalo?  
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∞ Hra o dar moci ∞ 
 

Kiss me hard before you go 
Summertime sadness 

I just wanted you to know 
That baby, you're the best 
Think I'll miss you forever 

Like the stars miss the sun in the morning sky 
 

Lana Del Rey – Summertime Sadness 
 

∞ 

 

Před čtrnácti tisíci lety, Království nebeské 

 

Přemístila jsem se k armádnímu cvičišti třetí nejvyšší legie a sledovala úhledné 

útvary tisícovky andělů, které právě pod hlasitými povely svého velitele ukončovaly 

výcvik. Byla to působivá podívaná, která mě momentálně ale nijak nenadchla. Založila 

jsem ruce na hrudi a čekala, až budou andělé propuštěni zpět do kasáren. 

Když kolem mě procházeli, všichni do jednoho se mi uctivě ukláněli. Ještě jsem si 

na to nezvykla. Sklonila jsem neznatelně hlavu a nechala své dlouhé bělostné vlasy, aby 

mi lehce zakryly tvář. V sekundě jsem si uvědomila, že se to nepřísluší, a zase jsem 

zaujala vyrovnaný postoj. Zřejmě až tak vyrovnaný nebyl… 

„Á, tenhle výraz znám a mám takový podezření, že jsem ho stvořil já,“ prorokoval 

River, který ke mně úsměvně přicházel ve své zlatozelené velitelské zbroji. Tak jako 

pokaždé, i teď se matná zeleň v jeho očích v mé přítomnosti rozhořela. „Čemu vděčím za 

tvoji urozenou návštěvu mezi nás, nuznou chátru, veličenstvo Chione?“ 

„Haha, zase ty tvoje srandičky?“ Následovala jsem ho na skleněnou planinu se 

stříbrnými vodopády, ve které se zrcadlily naše postavy i s křídly, ačkoliv jsme v tomto 

okamžiku měli hmotná těla. Zatímco má křídla byla sněhově bílá se zelenými odlesky 

polární záře, na těch černých Riverových majestátně zářila hvězdná klenba, které jsem 

vdechla život při našem společném stvoření a stala se tak osvětlovačem hvězd. Tento 

tichý titul jsem v sobě utajeně nosila jako poklad. 

V těch místech, kde jsem ho schovávala, ve mně hořel stejný žár jako v Riverovi. 

S titulem Chione jsem ho ale musela potlačit. I když jsme s Riverem byli vzhledově 

dokonalými protiklady, vnitřně jsme byli takřka totožní. Ovšem v něčem jsem si s ním 

opravdu nezavdala. S jeho prořízlou pusou.  

Živě si pamatuju jeho reakci, když jsem mu rozechvěle oznámila, že mě chce 

Kassiel pojmout za svoji zákonnou družku. Zapřemýšlel se a naoko vážně se zeptal:  


