Gavar zaťal ruce v pěst. Cítil, jak mu v hrudi zlostně víří Síla podobná ohni v srdci draka a chystá se vytrysknout ven. Tohle zatracené sjednocení rodiny bylo na Gavara moc. Ten chlap ho pozoroval
s výrazem predátora a v Gavarovi stoupal vztek.
„Ty jsi mu fakticky řekl, že mu můžeš dát Sílu? Věděl jsem, že jsi
mizera, ale tohle je krutý dokonce i na tebe.“
Otec zůstal klidný. „Viděl jsi, co Crovan umí. On ovládá Sílu.
Může ji z tebe vytáhnout.“
„Viděl jsem, jak ji zničil. Něco zničit je snadné.“
„To ty přeci dobře znáš,“ ozvala se Bouda a škrobeně složila ruce
do klína. „Docela úspěšně ničíš to, co jsme my ostatní udělali. Pošpinil jsi jméno Jardinů. Jako manžel mě zanedbáváš. Přerušil jsi Krvavou slavnost. Vzpomínáš, co jsem ti včera říkala? Je načase, abys
s námi začal spolupracovat.“
„Otec mi vyhrožuje, ty a Jenner kolem mě kroužíte, jako kdybych
byl nějaké zraněné zvíře. To je tvoje představa, jak si hrát na šťastnou
rodinku?“
Otec opustil svoje místo za pohovkou, ale nejdřív naposledy pohladil Boudu po krku. Pak se postavil těsně před Gavara. Jejich hrudi se skoro dotýkaly. Vypadali jako dva zápasníci, kteří se chystají
k boji. Gavar byl o několik centimetrů vyšší než otec, ale ten člověk
byl ztělesněná hrozba.
„Gavare, nikdo z nás tě nechce zpochybnit jako dědice. Jenner
bude spokojený, že bude mít Sílu, a Bouda bude spokojená s místem
po tvém boku. Pokud nám pomůžeš. Ale tvoje žena má pravdu. Potřebujeme, abys ukázal svoji loajalitu a spolupracoval s námi. Chceme, abys šel za Midsummer Zelstonovou.“
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„Za Midsummer?“ Gavar na něj zůstat nevěřícně zírat. Tohle byla
poslední věc, kterou by od otce čekal. „Jestli mě chcete využít jako
úkladného vraha, tak Astrid Halfdanová by nebyla tak nápadná, a určitě je mnohem schopnější. A pokud chcete diplomata, tak v úlisných omluvách je skvělý Jenner.“
„My tě nepotřebujeme jako úkladného vraha ani jako diplomata,“ ozvala se Bouda a poprvé se usmála. „Chceme, aby se z tebe stal
zrádce.“
Otec ho poplácal po rameni. Gavar se překvapeně posadil, aby si
vyslechl jejich plány.
Nejdřív si myslel, že špatně slyší. Z Midsummerina „směšného
představení“, o kterém se včera zmínila Bouda, se vyklubal efektní
útok za pomoci… draka. Sochy ze střechy Domu světla. Přesto byl
pro všechny obrovským překvapením.
„Když z ní máte strach, tak proč ji jednoduše nezatknete?“ řekl.
„Protože my nechceme odstranit jen ji, ale celé to zhoubné hnutí
za rovnoprávnost,“ odpověděla Bouda. „Díky mému důvěrnému
zdroji jsem věděla, že Midsummer mezi ně patří, ale nikdy by mě
nenapadlo, že zajde takhle daleko. Vypadá to, že pokaždé, když někoho z nich zničíme, je tu někdo další, kdo v jeho práci pokračuje.
Po Meilyrově smrti to byla moje sestra. Po Didi…“
V té chvíli se jí zlomil hlas. Dokazovalo to, že Bouda je přes to
všechno jen člověk. Pevně sepnula ruce, až jí zbělaly klouby.
„Po mojí sestře Midsummer Zelstonová. Vzhledem k tomu, že Silyen právě osvobodil všechny otroky z Far Carr, je možné, že k nim
patří i on. Všichni víme, jak to může být nebezpečné s jeho mocnou
Sílou a s jeho nepředvídatelným chováním. Musíme zjistit co nejvíc.
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