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  Oklopovala ji pouze temnota a chlad. Nic víc. Znala onen pocit… 

   Chtěla pryč. 

   Avšak jak se zde tak najednou octla?  

   Rozhlížela se. Roztřásla se, ale nebylo to chladem. 

   Bezedné černo, jež ji sužovalo a obtáčelo se kolem ní jako had… Začala se klepat ještě víc. 

Hlavou jí proudilo tisíce otázek, na něž neznala odpovědi. 

   Zlo nebylo tolik hutné jako u té, kterou již porazila, uvědomila si… Což znamená, že se 

naštěstí octla u její dcery, nebo snad ne?? Třeba se jen za dny prožité různými 

dobrodružstvími, při nichž hodně kouzlila, naučila být proti zlobě a krutosti odolná… 

   Srdce se jí snad snažilo prorazit cestu ven zpod žeber, když si všimla daleké, slabé 

probleskující záře černotou. Měla tyrkysovou barvu.  

   Další diamant.  

   Ilkvenltisin.  

   Ve tmě, kde byl jediným světlem, vypadal jako symbol naděje, přestože tomu ve skutečnosti 

tak zdaleka nebylo. Kdybyste se na něj podívali z trochu jiného úhlu, působil by až 

melancholicky. A jak z něj sálala ta neutuchající zloba a touha po krvi… 

   Přivřela oči a nechala se naplnit magií. Začal jí prostupovat důvěrně známý pocit – je 

schopna všeho a svede svůj životní úkol na jedničku. Je volná. Na chvíli si připadala jako 

královna dvou světů. 

   Najednou věděla, co má udělat. Tušila, že pokud bude mít v rukávu diamant a podaří se jí 

ho ovládnout, výhody budou na její straně.  

   Sebejistě k němu vykročila.  

   Avšak když ji od něj dělilo jen pár kroků, cestu jí přehradila malá postava. A pak se stalo 

něco… co Lilien nikdy neočekávala…  

   …něco, po čemž se jí zatajil dech… 

   Postava se napřímila a prostorem bez nebe a země se rozezněl její jasný hlas: „Nechci ti 

ublížit.“ 

   Svět přestal existovat. 

   Stáhl se, smrskl a zase rozpojil. 

   Jako by šla letní krajinou a najednou před sebou uviděla mohutný ledovec… Věděla jen 

jedno – stalo se něco, co se nikdy nemělo stát pravdou. Něco, co možná v budoucnu pozmění 

samotný osud… 

   Spěšně si začala prohlížet ji. Krutou bytost z Temnot, proti níž by měla bojovat. 

   Ilkvenltis působila na osmnáct, možná devatenáct. 

   Její spíše ošklivější obličej, který halily stíny, vypadal se zákeřným úšklebkem na drobných 

tmavých rtech nebezpečně. Ne všechny černé vlasy sahající po ramena měla sčesané z úzké 

bledé tváře – spadala do ní ofina. Vypadalo zvláštně, že mezi kadeřemi prosvítaly i stříbrné 

pramínky. Co Ilkvenltis musela zdědit po své matce, byly její oči karamelové barvy. Stejně 



jako u Murfory měly kočičí vzhled – až na to, že zornice se i v temnotě zdály nezvykle úzké. 

Lilien nespatřila žádné bělmo a pocítila téměř jistotu, že princezna ve svém „domově“ musí 

vidět stejně dobře jako kočka. 

   Oblékla se do nápadného ošacení. Krátké šedé tričko jen po pas a bez rukávů bylo napůl 

průhledné, ale na nějakých místech jej prošívala tentokráte již neprůhledná černá látka. Na 

bocích se jí pohupovala látka zvláštní ebenové barvy sahající téměř po zem. 

   Před spasitelkou se zjevila její noční můra… Ilkvenltis byla velice podobná své matce – až 

na to, že byla nízkého vzrůstu. Mohli byste si všimnout i jejích bot s docela vysokými 

podpatky, s jejichž pomocí vypadala asi průměrně vysoká. 

   „Co je?“ optala se ostře a poněkud úlisně i váhavě zároveň, na ústech nasazený rozhořčený 

výraz.Tvářila se, že před chvílí neřekla závažnou informaci. 

   Když dívka zaslechla hlas nejmladší Kruté bytosti z Temnot, jako kdyby jí někdo nečekaně 

vyrazil všechen kyslík z plic. Naprosto šokovaná od princezny odstoupila zpátky. Její zelené 

oči však stále visely na ní.  

   Měla pocit, že tlak už déle nevydrží a každou chvíli se sesype… Ne, opravdu netušila, co si 

má myslet. Vůbec!! Vždyť tohle je Ilkvenltis, zlá princezna, dcera obávaného Jazadera a 

Murfory… Musí s ní bojovat!! Jde o Krutou bytost z Temnot!! připomínala si logická fakta. 

   „No co?“ zeptala se bytost. Ladným pohybem si pohodila vlasy, aby skryla bolest v očích…  

   Liliana poznala, že se snaží nedávat své pocity najevo. 

   Ale proč ta lítost??  

   Slyšitelně se nadechla, a svým výrazným hlasem promluvila: „Lilien. Říkám ti pravdu. Svá 

slova myslím vážně. Udělala jsem chybu.“ Zněla rozhodně a z tónu přímo sálala upřímnost. 

Jako kdyby skutečně říkala pravdu… 

   Jako kdyby neměla plán nejdřív dívku vykolejit a pak se jí zbavit. 

Jakési silné vnitřní přesvědčení Lilien nutkavě přesvědčovalo, že… že Ilkvenltis nelže. Ano, 

znovu se přihlásil hlas její intuice. 

   Věděla to stejně jistě, jako když jednou přišla domů a ještě předtím, než vůbec otevřela 

počítač, vytušila, jaká bude jedna nová zpráva v internetových novinách… Poznala podobně 

neochvějně, co přesně učitel dá do písemky z angličtiny… Po nesmyslné hádce s Izabelou 

předpokládala, slovo od slova, co jí sdělí. Nejlepší kamarádka opravdu ve tři hodiny 

odpoledne zavolala a řekla: „Omlouvám se. Měla jsi pravdu, všechno je má chyba. Víc ti 

řeknu zítra ve škole.“ Pak zavěsí. 

   Stejně jako jednou měla předtuchu, že Nevvran tvrdí pravdu a že existuje jiný svět, na který 

má ona jít… 

   Ne, nebyl to jenom pocit – šlo o cosi úplně jiného, odlišného. Jakási zvláštní, mocná síla, 

která úplně obklopila srdce. Pocit, který avšak zároveň nebyl pocitem. Obrazy, jež představují 

pravdy světa… 

   Možná, že její intuice je následkem její velké čarovné moci. Pokud tomu tak doopravdy je, 

měla by jí důvěřovat. 

   Nejdříve se však potřebovala utvrdit. „Al-e jak-k?“ podařilo se jí ze sebe vydolovat. Už tak 

celkem velké oči vykulila do velikosti obalu od vlašského ořechu… Nic nechápala. Nic… 

   „Víš, Lilien, to je složitá cesta. A…“ pozastavila se, „když už mluvíme o cestě… no, víš… 

snad nedělám chybu… prosím… mohla bych se k vám… prostě přidat?“ Při posledním slovu 

ji probodla pohledem. Tvářila se velice pravdomluvně. 



   Poslední řeč dostala Lilianu nejvíc. Jsou Kruté bytosti z Temnot moc naivní, když si myslí, 

že se dá tak snadno napálit?? Právě toto jí připadalo nejpodivnější…  

   Ale… 

   …Stále oné skutečnosti nemohla úplně uvěřit. 

   „COŽE??“ vypálila po chvilce váhání. Došla jí trpělivost, přestala se ovládat.  

Avšak troufala si díky tomu, že v hloubi duše věděla, že jí Ilkvenltis nic neudělá!? Sama si 

nebyla jistá. 

   „Ty, Krutá bytost z Temnot,“ pokračovala pomalu, přitom si na jazyku vychutnávala 

každičké slovo, „krvelačný tvor, co zabil pomocí nestvůr, které stvořil, a různých nástrah, 

TOLIK nevinných lidí? Spáchal příliš mnoho dalších ohavných činů? TY se chceš postavit 

svému vlastnímu otci a zradit jej?? TY se chceš k nám přidat, přidat se po tolika letech ke 

světlé straně a pomáhat!? Myslíš, že se tak snadno necháme nachytat??“ 

   „Ne… Chci se k vám přidat,“ prohlásila ledově klidným hlasem. Na tváři se jí objevil 

dobromyslný úsměv. „Vím, že to nemůžeš pochopit. Zatím… Musím ti vše vysvětlit. Ale i 

tvému společníkovi. Prý tě doprovází nějaký kluk, tak tomu taky různé věci vypovím. 

S radostí nechám zmizet svou kouzelnou tmavou kopuli a objevím se venku, na slunci…“ 

Zatvářila se, jako kdyby to pro ni bylo něco dlouho nedosažitelného a nepřirozeného. 

   Odmlčela se. Zlomeně sklopila hlavu. Lilien si nedokázala pomoci, stáhl se jí dost 

nepříjemně žaludek – těžce.  

   Za pár sekund prosebně zamrkala a už smutně pravila: „Tolik svých činů lituji…“ Její 

kočičí oči se zaplnily slzami nad tím vším, co v minulosti provedla. 

   Pravými.  

   Lilien stála před velkým rozhodnutím. Jakou cestu si má jen vybrat? Měla nutkání říct ano – 

něco jí silně našeptávalo, že když tak učiní, udělá dobře. 

   Ne, opravdu nejde o klam… 

   Prudce se nadechla a vydechla se slovy: „Tak ano. Zkusíme to… Uvidíme, uvidíme…“ 

 


