
In the moment we're lost and found

 

 

Well, maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from 

Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it’s not a cry that you hear at night

It’s not somebody who's seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

And every single breath that we drew was Hallelujah

Leonard Cohen 

 

Čekám s tebou na rozbřesk. Jestli chceš zavrhovat světlo, bu

 

 

 

 
Oh lights go down 

In the moment we're lost and found 
I just wanna be by your side 

If these wings could fly  
For the rest of our lives 

 

Birdy – Wings 

Well, maybe there’s a God above 
But all I’ve ever learned from love 

Was how to shoot somebody who outdrew ya 
And it’s not a cry that you hear at night 

It’s not somebody who's seen the light 
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah (…) 

And every single breath that we drew was Hallelujah
 

Leonard Cohen – Hallelujah (cover Hannah Trigwell)

 

tebou na rozbřesk. Jestli chceš zavrhovat světlo, budu s tebou navěky sedět ve tmě.

And every single breath that we drew was Hallelujah 

(cover Hannah Trigwell) 

tebou navěky sedět ve tmě.



 

∞ Prolog ∞ 
 

O dvanáct tisíc let dříve, Království nebeské 

 

„Prosím! Pokloň se člověku! Cítím, že se stane něco zlého. Bojím se o tebe,“ naléhala 

jsem na …, který hlídkoval před Sněhovým palácem s úkolem mě střežit. „Situace začíná 

být vyostřená, tak na sebe zbytečně neupozorňuj. Spolkni svoji hrdost, nebo to špatně 

skončí.“  

„Hrdost?“ zatvářil se, jako bych řekla něco absurdního. „Vlastně ano, máš pravdu. 

Jsem hrdý na to, že se mu odmítám poklonit.“  

Nechápavě jsem si ho prohlížela. V hlubinách jeho mechově zelených očích se 

skrývalo něco temného. Něco, k čemu mi odmítal dát přístup. Vnitřní vzdor, který ani 

neočekával, že ho někdo přijme s veškerou jeho herezí. Odjakživa byl nepoddajný a 

složitý na převýchovu. Měl své tvary a šel nelehce ohýbat. Stejně jako já vyznával tvrzení, 

že když se někdo zuby nehty drží řádu a formálnosti, je strnulý a ne živý. Na rozdíl ode 

mě, jeho se archandělé snažili formovat a napravovat, protože jim nestačilo, co je. A to on 

ve své nezkrotné přirozenosti zavrhoval. Nepatřila jsem k těm, kteří se ho pokoušeli měnit 

k obrazu svému, ale tentokrát ten jeho otevřený protest byl až příliš nebezpečný.  

„Tak z jakého důvodu to děláš? Proč se Adamovi nepokloníš? Musíš přeci vědět, že 

to ponese následky.“ 

… ve své zelenozlaté velitelské zbroji se na mě zachmuřeně podíval a ten pravý 

důvod mi nevyzradil. „Jestli dovolíš, mám ještě nějaké povinnosti.“ 

Jeho tvrdý tón mě přikoval na místě. „Vždyť víš, že máš volnost pohybu a že tě ke 

strážcování nenutím. Pokud potřebuješ odejít, nemusíš se mě k tomu dovolovat.“ 

„Ale měl bych,“ odpověděl na půl pusy a bez rozloučení odešel. 

Nevěřícně jsem hleděla za jeho vzdalujícími se zády, ochromená jeho nenadálým 

odměřeným chováním. Nikdy jsem jeho závazek mě střežit neudržovala ve striktní rovině 

a nikdy jsem po něm nechtěla, aby mě respektoval jako vyšší autoritu. A on to věděl. 

Přestože svůj post zastával zodpovědně, věděl, že jsem si ho vybrala za svého osobního 

strážce z prostého důvodu – aby mi byl poblíž.  



Zastával mnoho funkcí a měl na bedrech jako velitel legie důležité povinnosti, ale 

nyní by nic neodkladného nemělo jeho strážcování narušovat. Opět. Proč se mi v poslední 

době stranil? Ať už mizel ve své záhadné mlčenlivosti kamkoli, má trpělivost právě 

přetekla. Přivřela jsem podezřívavě oči a vydala se za ním. 

Byla jsem mu utajeně v patách a dávala si maximální pozor, aby moji blízkou 

přítomnost nevycítil. Jakmile vešel do velících vojenských kasáren, napjatě jsem 

vyčkávala. S brzkým příchodem jsem se zhrozila nad výrazem jeho tváře. Ty nevysvětlené 

chmury, které tam měl vepsané, se mnohonásobně prohloubily. Zarývaly se do mě jako 

ostré čepele s dychtivostí mě celou rozsápat. Nechápala jsem jejich původ, ale kdyby to 

bylo možné, všechny bych je z něj sňala a vstřebala do sebe. A pro mě slovo „nemožné“ 

neexistovalo.  

Celým svým bytím jsem se na … navnímala přesně v okamžiku, kdy se před mýma 

očima vytratil. Propojila jsem se s jeho duší a lokalizovala ji. Nedávalo mi to smysl. Byl 

někde, kde jsem to neznala a kde vibrovaly zvláštní těžké energie, které vzdorovaly proti 

tomu, abych se tam za ním přemístila. Nakonec se mi to ale podařilo.   

Ocitla jsem se před odstrašivě masivní černou bránou, jejíž existence přede mnou 

byla dosud utajena. Kam můj zrak dohlédl, všude byla jen popraskaná žlutooranžová 

vyprahlá půda a za tím gigantickým kolosem duněly hromy s varovnými blesky. Ta brána 

se na nic nenapojovala, nic za ní nebylo. Co je tohle za místo? Předěl dimenze? Portál? 

Kam ten vchod vede? 

Rázným krokem jsem vyšla vstříc ozbrojeným andělům a dala jim rozkaz, aby mě 

pustili dovnitř. „Omlouvám se, má paní, ale mám příkaz…“ 

„Ano, já vím. Jsem do této skutečnosti zasvěcená.“ Rychle jsem usoudila, že fakt, že 

mě ten strážce všeobecně oslovil „má paní“ namísto Chione, značil, že nepřebírá rozkazy 

od Kassiela. Ať už jde o cokoli, nařízení pramení z ještě vyšší moci a Kassiel o této 

střežené záležitosti možná nemá ani tušení. „Archanděl Michael mi dal své svolení bránou 

projít.“  

Hlavní strážce mé výsostné prohlášení nechtěl zpochybňovat, ale i tak mě poprosil o 

stvrzující dekret. Vykouzlila jsem na rtech sebejistý úsměv a zhmotnila falešnou listinu, 

kterých jsem díky Kassielově členství v archandělské radě viděla nespočetně. Byla jsem si 

jistá, že by mě Kassiel za tento trestný podvod určitě nepochválil. Strážce dal po 

přezkoumání dokumentu příkaz k odemčení brány. S potlačovaným údivem jsem zírala na 

to obrovské množství zámků a zaklínačských formulí k jejich otevření. Ne, Kassiel by mě 

zaručeně nepochválil, ale kdyby tohle viděl, udělal by to samé, co já. 



Žasla jsem, když se za otevřenou bránou objevily ještě dvě další, taktéž přísně 

uzamčené a chráněné strážci. Nemýlila jsem se. Byl to portál vedoucí do jiné dimenze, 

která sousedila s Královstvím nebeským. Ale proč by nebesa stvořila něco takového? Co 

bylo nutné držet za třemi hlídanými branami mimo dosah andělského světa?  

Při vstupu ke mně dolehl spalující žár a pach síry. Bylo tu sžíravé temno jako v 

uzavřeném nitru sopky. Skalní stěny byly poseté neuhasínajícími loučemi a v pravidelných 

rozestupech to zde střežili ozbrojení andělé. Poté, co jsem váhavě postoupila do útrob 

těchto neznámých ponurých katakomb, jsem se zarazila při pohledu na obrovské cely. 

Bylo to vězení. Ale pro koho? Koho tady drželi? 

Tyto cely byly prázdné, ale hrozivý zvuk v dáli mě pobízel, abych se nezastavovala a 

statečně šla dál. Ocitla jsem se nad obrovskou propastí s vroucí lávou, přes kterou vedl 

poměrně úzký skalní most, který jsem co nejrychleji přešla, a nakázala strážím před 

uzamčeným vstupem, aby mě pustili dovnitř. To, co jsem v tom kamenném žaláři spatřila, 

mě omráčilo. V zemi byly zamřížované kobky, ze kterých se ozýval příšerný nepřirozený 

řev. Paralyzovaně jsem hleděla na jednoho strážce, který dloubl dlouhým kopím do jedné 

z těch kobek… ale i tak jsem to viděla. Dlouhý pařát s popraskanou lávově rudou a 

popelavě černou kůží, který se chtěl dostat ven. 

Co je to za zrůdy? Muselo jich tu být nejmíň třicet.  

Můj zděšený pohled se zaměřil na celu na samém konci žaláře hlídanou největším 

počtem strážců. Přimhouřila jsem oči do tmy a snažila se rozeznat, co je vevnitř. Nic 

takového jsem dosud necítila. Bylo to ryzí zlo. Jako ve snu jsem prošla kolem strážců 

potemnělou chodbou a to, co se přede mnou v té cele zjevovalo, mi s každým dalším 

krokem čím dál víc nepopsatelně dráždilo smysly, které se s něčím takovým dosud 

nesetkaly. V mohutných řetězech tam byla svázaná nahá žena s černočervenými vlasy až 

na zem, které se s mým příchodem rozhořely. Byly zaplaveny v ohni, který musel být 

tvořen a podněcován jí. Netušila jsem, co je ta žena zač a jaké temné síly ovládá, ale byla 

jsem si jistá jediným. Nebyla anděl. Ani žádná dosud známá bytost. 

„Co tu kruci děláš?“ ozval se mi za zády rozrušený šepot. Poplašeně jsem se otočila 

na …, který mě bezmyšlenkovitě popadl za ruku a tak, aby nevzbudil ve strážcích 

podezření, mě táhl pryč ze žaláře.  

Počkala jsem s výslechem, až za mostem přes lávu nebudeme nikomu na očích: „Proč 

jsi mi neřekl, že ti přidělili úkol to tu hlídat?! Kdo je ta žena? Co je to za monstra? Proč to 

nebe tají?!“ 

 


