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Nehybne som ležala v tichu losangeleského ovzdušia a počúvala
Maxonov dych. Bolo stále ťažšie a ťažšie zastihnúť ho, keď bol
skutočne pokojný a šťastný, a ja som si túto chvíľu užívala, vďačná
za zdanie, že najlepšie je na tom vtedy, keď sme spolu sami.
Odkedy sa počet vybraných zúžil na šesť dievčat, bol nervóznejší
ako v deň, keď nás všetkých tridsaťpäť prišlo do paláca. Zrejme si
myslel, že bude mať na svoje rozhodnutia viac času. A hoci ma
hrýzlo svedomie, keď som si to mala priznať, vedela som, že dôvodom, prečo chce viac času, som ja.
Princovi Maxonovi, dedičovi trónu Illey, som sa páčila. Už pred
týždňom mi povedal, že ak by som sa mu priznala, že k nemu
cítim to isté, čo on ku mne, bez akýchkoľvek zábran, súťaž by sa
skončila. Niekedy som sa pohrávala s myšlienkou, aké by to bolo,
keby moje srdce patrilo len jemu.
Skutočnosť však bola iná. Predovšetkým, Maxon nebol len
môj. Bolo tu ešte päť mojich súperiek – dievčat, s ktorými sa
stretával a ktorým tiež šepkal do uška –, a ja som nevedela, čo
si mám o tom myslieť. Prijať Maxona okrem iného znamenalo
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prijať aj korunu, čo bola predstava, ktorú som radšej vytláčala
z mysle – ak už pre nič iné, tak preto, lebo som nevedela, čo to
pre mňa znamená.
Navyše tu bol, samozrejme, Aspen.
Oficiálne sme už spolu nechodili – rozišiel sa so mnou ešte predtým, ako ma vyžrebovali do Selekcie –, keď sa však ukázal v paláci
v uniforme strážcu, všetky tie city, ktorých som sa snažila zbaviť,
opäť naplnili moje srdce. Aspen bol mojou prvou láskou. Keď som
sa naňho pozrela... patrila som jemu.
Maxon netušil, že Aspen je v paláci, no vedel, že som doma
zanechala vzťah, cez ktorý sa snažím preniesť, a šľachetne mi ponúkol čas vyrovnať sa s tým. On sa medzitým usiloval nájsť si iné
dievča, s ktorým by bol šťastný, pre prípad, že by som k nemu
láskou nikdy nezahorela.
Ako Maxon hýbal hlavou a vdychoval vzduch tesne nad cestičkou v mojich vlasoch, zvažovala som túto možnosť. Aké by to
bolo, keby som sa do Maxona jednoducho zamilovala?
„Vieš, kedy som sa na hviezdy pozeral poslednýkrát?“ spýtal sa.
Prisunula som sa k nemu po deke, na ktorej sme sedeli, aby som
sa v chladnej losangeleskej noci trocha zohriala. „Netuším.“
„Môj učiteľ ma pred pár rokmi učil astronómiu. Keď sa pozrieš
bližšie, zistíš, že hviezdy sa farebne líšia.“
„Počkaj – naposledy, keď si sa pozeral na hviezdy, bolo to kvôli
štúdiu? A čo tak pre zábavu?“
Zachichotal sa. „Zábava. Budem si ju musieť naplánovať medzi
porady o rozpočte a stretnutia rady pre infraštruktúru. Och, a ešte je
tu vojenské taktizovanie, na ktoré som, mimochodom, úplne ľavý.“
„Na čo si ešte ľavý?“ spýtala som sa a prechádzala som rukou po
jeho naškrobenej košeli. Maxona dotyk posmelil a rukou, ktorou
ma držal za chrbtom, mi začal kresliť krúžky po pleci.
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„Načo to chceš vedieť?“ spýtal sa a predstieral podráždený tón.
„Pretože o tebe stále viem veľmi málo. A vždy pôsobíš tak dokonalo. Bolo by fajn mať potvrdené, že nie si.“
Oprel sa o lakeť a zahľadel sa mi do tváre. „Veď vieš, že nie som.“
„Nemáš k tomu ďaleko,“ oponovala som. Mimovoľne sme si
vymenili letmé dotyky. Kolená, ramená, prsty.
Pokrútil hlavou s miernym úsmevom na tvári. „Tak dobre. Neovládam vojenskú taktiku. Som v tom úplné nemehlo. A zrejme
som aj hrozný kuchár. Nikdy som to neskúšal, takže...“
„Nikdy?“
„Nevšimla si si tie skupinky ľudí, ktorí ti nosili koláče na oslavách? Tí náhodou kŕmia aj mňa.“
Zachichotala som sa. Doma som pomáhala v podstate pri každom varení. „Viac,“ nástojila som. „Na čo si ešte ľavý?“
Tisol ma k sebe a v očiach mu svietila iskierka tajomstva. „Nedávno som zistil jednu vec...“
„Povedz.“
„Ukázalo sa, že si od teba neviem udržať odstup. Je to veľmi
vážny problém.“
Usmiala som sa. „Skúšal si to vôbec?“
Predstieral zamyslenie. „Nuž, nie. A nečakaj, že s tým začnem.“
Ticho sme sa zasmiali, pritisnutí jeden k druhému. V takých
chvíľach bolo veľmi ľahké stotožniť sa s predstavou, že by takto
vyzeral zvyšok môjho života.
Šuchorenie listov a trávy oznamovalo, že sa ktosi blíži. Hoci na
našej schôdzke nebolo nič nevhodné, bolo mi trocha trápne, a tak
som si rýchlo sadla. Maxon ma hneď nasledoval, zatiaľ čo strážca
obišiel živý plot a podišiel k nám.
„Vaša výsosť,“ povedal s úklonom. „Prepáčte za vyrušenie, pane, no
bolo by nemúdre zostávať vonku takto neskoro. Rebeli by mohli...“
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„Chápem,“ povedal Maxon s povzdychom. „Hneď pôjdeme dnu.“
Strážca nás nechal samých a Maxon sa obrátil ku mne. „Ďalší
môj nedostatok: strácam trpezlivosť s rebelmi. Už ma unavuje naťahovať sa s nimi.“
Postavil sa a vystrel ku mne ruku. Keď som ju chytila, v očiach
som mu videla smútok a zúfalstvo. Od začiatku Selekcie nás rebeli
napadli už dvakrát – raz to boli Severní, ktorí len narobia spúšť,
a druhý raz zasa krvilační Južní. Hoci moje skúsenosti boli neveľké, rozumela som jeho vyčerpaniu.
Maxon zdvihol deku a vytriasal ju. Očividne nebol nadšený, že
sa naše rande skončilo predčasne.
„No tak,“ povedala som, vynucujúc si tak jeho pohľad. „Bavila
som sa.“
Prikývol.
„Nie, vážne,“ povedala som a podišla k nemu. Chytil deku do
jednej ruky, aby mi tú druhú mohol ovinúť okolo pása. „Niekedy
by sme si to mali zopakovať. Môžeš mi povedať, ktorá hviezda má
akú farbu, pretože ja ich vôbec neviem rozoznať.“
Maxon sa na mňa smutne usmial. „Niekedy si želám, aby bolo
všetko jednoduchšie, normálne.“
Chcela som ho objať a len čo som sa pohla, Maxon pustil deku
a objatie opätoval. „Nerada vám to hovorím, vaša výsosť, ale k normálnosti máte ďaleko, aj keď vám na chrbát nedýchajú stráže.“
Jeho výraz sa trocha zjemnil, no stále prezrádzal nervozitu.
„Normálneho by si ma mala radšej.“
„Viem, že tomu ťažko uveríš, ale naozaj ťa mám rada takého,
aký si. Len potrebujem viac...“
„... času. Ja viem. A ja som pripravený dať ti ho. Len chcem mať
istotu, že keď ten čas vyprší, budeš chcieť ostať so mnou.“
Odvrátila som pohľad. To som sľúbiť nemohla. Vo svojom srdci
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som Maxona a Aspena neustále porovnávala a ani jeden nikdy
skutočne nezvíťazil. Teda, s výnimkou prípadov, keď som s nimi
bola sama. Pretože v takej chvíli ma lákalo sľúbiť Maxonovi, že tu
budem preňho, až kým nás smrť nerozdelí.
To som však nemohla.
„Maxon,“ zašepkala som, keď som videla, ako ho moja nerozhodnosť skľučuje. „To ti nemôžem sľúbiť. Viem však, že tu chcem
byť. Chcem vedieť, či máme spolu... či máme...“ Habkala som hľadajúc správne slovo.
„Budúcnosť?“ hádal Maxon.
Usmiala som sa, šťastná, že ma tak ľahko pochopil. „Áno. Chcem
vedieť, či máme vôbec šancu na čosi ako spoločnú budúcnosť.“
Odhrnul mi prameň vlasov za plece. „Myslím, že tá šanca je
veľká,“ povedal vecne.
„Aj ja si to myslím. Len... počkaj, dobre?“
Prikývol s už spokojnejšou tvárou. Takto som chcela zakončiť
dnešnú noc – s nádejou. Teda, možno ešte s niečím. Zahryzla som
si do pery a naklonila som sa k Maxonovi s otázkou v očiach.
Bez najmenšieho zaváhania sa sklonil ku mne a pobozkal ma.
Jeho ústa boli teplé a nežné. Cítila som sa obdivovaná a sama som
túžila po ďalšom bozku. Vydržala by som tak aj celé hodiny, len
aby som zistila, či sa toho pocitu niekedy nabažím. Maxon sa však
odtiahol až príliš skoro.
„Poďme,“ povedal veselo, ťahajúc ma smerom k palácu. „Radšej sa dostaňme dovnútra skôr, než si po nás pricválajú strážcovia
s nastavenými kopijami.“
Keď ma Maxon zanechal pri schodoch, únava na mňa padla
ako kus kameňa. Doslova som sa dovliekla na druhé poschodie
a potom za roh k svojej izbe, keď ma čosi odrazu opäť prebudilo.
„Och!“ povedal Aspen, prekvapený, že ma vidí. „Myslím, že som
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najhorší strážca na svete – po celý čas som bol v tom, že si u seba
v izbe.“
Zachichotala som sa. Elitná šestica dievčat mala v noci spať a pri
posteli ich mala strážiť aspoň jedna slúžka. To mi nikdy nevoňalo,
a tak Maxon nástojil na tom, aby mi pred izbou pre každý prípad
hliadkoval strážca. Háčik bol v tom, že väčšinou bol tým strážcom
Aspen. To, že každú noc bol rovno pred mojimi dverami, vo mne
vyvolávalo zvláštny pocit medzi nadšeným vzrušením a hrôzou.
Bezstarostnosť však v tejto chvíli vyprchala, len čo Aspenovi došlo, s kým som bola, keď som bezpečne neodfukovala v posteli.
Znepokojene si odkašľal.
„Bavila si sa?“
„Aspen,“ zašepkala som, rozhliadajúc sa, či sme na chodbe sami.
„Nebuď naštvaný. Som súčasťou Selekcie a takto to tu chodí.“
„Ako sa mu mám vyrovnať, Mer? Ako o teba môžem bojovať,
keď vždy hovoríš len s jedným z nás?“ Bola to dobrá pripomienka,
ale čo som mohla robiť?
„Prosím, nehnevaj sa na mňa, Aspen. Snažím sa zrovnať si to
v hlave.“
„Nie, Mer,“ povedal už opäť nežne. „Nehnevám sa na teba. Len
mi chýbaš.“ Neodvážil sa tie slová vysloviť nahlas, len pohybmi úst.
Milujem ťa.
Zalialo ma teplo.
„Viem,“ povedala som a priložila som mu ruku na hruď. Na
chvíľu som pustila z hlavy všetko, čo sme riskovali. „To však nemení nič na tom, kde sme a že teraz patrím medzi Elitu. Potrebujem čas, Aspen.“
Chytil ma za ruku a prikývol. „Ja ti ho dať môžem. Skús však...
dať trocha času aj ty mne.“
Nechcela som začínať s tým, aké by to bolo zložité, a tak som sa
10

naňho len slabo usmiala a jemným pohybom som odtiahla ruku
z jeho zovretia. „Musím ísť.“
Pozoroval ma, ako som vošla do svojej izby a zavrela za sebou
dvere.
Čas. V týchto dňoch ho žiadam veľa. Dúfam, že keď ho budem
mať dostatok, všetko zapadne na svoje miesto.
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