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v samotě a pokoře. Měla ráda ty chvíle, kdy jen v tichosti 

rozjímala, přemýšlela o svém životě, četla staré knihy, 

odpočívala.  

Ráda tento čas trávila se svými obavami a smutky.  

Ráda tento čas trávila se svými sny. 

 

II. 

 

Opět ji ten sen probudil. Nebylo to probuzení z noční 

můry, neměla srdce až v krku ani nekřičela, jen tiše otevřela oči 

a skoro nedýchala.  

Byla to přesně ta chvilka mezi snem a realitou, kdy si po 

prvním nádechu uvědomí, že to je pouhý sen a on tu není. Leží 

tu sama. V malé komnatě velkého hradu.  

Z otevřeného okna zavál chladný noční vzduch a ve 

svitu měsíce uviděla zatančit stíny po stěnách svého pokoje. To 

bývaly nejhorší chvíle, píchnutí u srdce, ten pocit zklamání, 

samoty. Otočila se na druhý bok a slabě si povzdechla. Dnes 

v noci už neusne. 

Dlouhé vlasy jí splývaly přes bělostná prsa, měla vlasy 

zacuchané od polštářů, jak se v noci převalovala ze strany na 

stranu. Štíhlá postava prosvítala pod lehkou dekou z tkaného 

lnu a zelené oči zářily nepoznanou touhou. 
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Nakonec vstala a přešla k oknu, v očích se jí leskly slzy, 

noc byla skoro u konce a ona přemýšlela, co dál. Byla to celá 

řada týdnů, co jí pronásledoval sen o muži. Sen o lovci.  

Někde na tomto světě přece musí být! V zemi plné skal, 

jak se jí zdávalo na začátku. Na ostrovech, kde vodopády 

šuměly tak hlasitě, že i její pochyby přehlušily. Nebo v modrém 

oparu, jako dnes v noci? Kde to mohlo být?  

Vzpomínka na dnešní sen jí vytrhla z přemýšlení o 

místech, kde ho potkávala a před očima měla opět jeho.  

Lovce s ledovýma očima. Muže, po jehož boku stál bílý 

tygr, takový, jaké vídávala v knihách velkých cestovatelů. Když 

se na ni ve snu podíval, přestávala dýchat, když se jí ve snu 

dotýkal, teprve začínala žít.  

Co když tam někde v dáli skutečně je, co když i jemu se 

během těchto nocí zdá o ní, zdalipak po ní také touží. A 

přemýšlela, jestli by se kvůli snu dokázala všeho vzdát.  

Slunce pomalu stoupalo nad obzor a Lai učinila 

rozhodnutí, které jí změnilo celý život. 

Myšlenka, která jí bloudila hlavou od doby, kdy ve 

snech začala potkávat svého lovce, nabývala síly každým 

dalším dnem. A dnes v noci, nad krásným časným ránem, 

dorostla v rozhodnutí. 

Nemohla se dočkat konce svítání, až se tržiště pod 

městem otevře a město ožije. Ty dlouhé noci zanechávaly v její 

mysli nesmazatelné stopy.  
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Někdy ji napadalo, že blázní. V tomto světě potkávala 

lid různá neštěstí a samotná dívka, co sdílela tyto pokoje 

s vrstevníky s podobným osudem – osudem nalezených sirotků 

po dlouhých letech nekončících válek, by nebyla výjimkou.  

Stála stále u okna a dívala se do lesů. Přemýšlela nad 

svým životem. O rodinu přišla v den svého narození a jejím 

útočištěm byl tento hrad už dlouhou řadu let.  

Každý z nalezených měl na výběr. Byly to jejich životy a 

je na každém, jak s tím svým naloží. Lai se rozhodla tuto noc. 

Svět byl příliš nevyzpytatelný, než aby si dovolila věřit, že její 

sny jsou pouhým výplodem mysli mladé a ztracené dívky. 

Les se na obzoru tiše kýval v slabém větru, z té dáli to 

vypadalo, že přikyvuje jejím myšlenkám. Usmívala se, když na 

to myslela. Na znamení souhlasu ji chladný vánek pohladil po 

tvářích. 

Za spoustu krásných let svého života se v chodbách 

tohoto hradu naučila starému jazyku knih. Uměla číst i psát. 

Trochu se poučila o číslech a jejich kombinacích. Vynikala 

především ve znalosti bylin a alchymii samotné.  

Uměla se postarat sama o sebe lépe než jakákoliv jiná 

dívka z dobré rodiny. Možná bylo na čase opustit bezpečná 

místa tohoto zázračného koutu a vydat se na cestu.  

Za ním. Chtěla tak moc bláhově za ním! Potřebovala 

vědět, že je skutečný a pokud ano, co jim jejich setkání přinese. 

Myšlenky se v ní bouřily a srdce křičelo.  


