Jules se otočila. Ve dveřích spatřila Emilii. Neuvědomovala si,
že by ji slyšela přicházet po schodech. Ani neslyšela, že by zavrzaly panty. A Camden také ne, což bylo ještě pozoruhodnější.
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„Od Mathildy jsem neslyšela nic jiného než samé hlouposti.
Ale všimla jsem si, že tebe zjevně moc nepřekvapily.“
„To proto, že ti řekla to, co jsem čekala,“ odpověděla Emilia,
načež ukázala na nízký strop a špinavé okno. „Tohle není zrovna
nejvhodnější pokoj pro královnu. Avšak pro takovou, která se potřebuje schovat, je to nejlepší volba.“

Ani druhý den po setkání v hostinci Jules nedokázala dostat
z hlavy to proroctví.

Jules si jen odfrkla.
„Nejsem žádná královna. Vidíš to?“ zatahala si za konečky
zkrácených vlasů. „Celé hnědé. A tohle?“ ukázala si na oči. „Dvě

Pokud to vůbec bylo proroctví. Sama jasnovidka říkala, že je
to spíš pocit. Že jí v mysli vytanula slova. Vím jen to, žes kdysi

různé barvy, ale ani jedno černé. Vidělas i mou matku. Madrigal.
Té nekoluje v žilách ani kapka posvátné krve, to mi tedy věř.“

byla královnou a můžeš se jí stát zas. Taková snůška nesmyslů.

„Neřekla jsem, že pocházíš z linie současných královen,“ opo-

Jestli to tak s darem vidění chodí pokaždé, pak jasnovidcům není

novala Emilia a sklonila hlavu tak, že Jules zahlédla její dva pevné

co závidět.

drdoly. Dokonce i ve vlastním domě, v hnědých botách a plizované

„Nevyměnila bych ho s nimi ani za tu polydonickou kletbu,“
pošeptala Camden, která zastříhala ušima.
Pak se postavila na zadní a předními tlapami se opřela o pa-

sukni po kolena působila formálně. Na Vatrosech vypadalo snad
všechno oblečení jako uniforma, bez ohledu na střih nebo materiál.
„Tak co tím tedy chceš říct?“

rapet jediného okna v pokoji. Bylo tak zastříkané blátem, že při

„Chci říct, že doba současných královen už pominula.“

pohledu ven ani nepoznaly, kolik může být zhruba hodin. Jules

Jules jen zamrkala. Současná linie královen vládla Fennbirnu

ji poplácala po zádech.

po celou jeho zaznamenanou historii. „Vážně?“ zamumlala. „A jak

„Možná jsme přece jen měly odjet s Arsinoe na pevninu.“

mi chceš vysvětlit, že na trůnu sedí s korunou na hlavě královna

„Jak můžeš něco takového tvrdit po tom, co ti řekla Mathilda?“

Katharina?“
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