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20. KAPITOLA

N a druhý deň sa Ellis celý čas usmievala a Olwen si ju preto 
počas vyučovania doberala. Odrazu jej dokonca až tak veľmi 
nevadila ani protivná tvár profesora Francisa. Olwen chce-

la, samozrejme, ihneď večer vedieť, čo také úžasné sa v knižnici 
udialo, že Ellis po príchode do izby celá žiarila. Pod nátlakom a po 
mnohých priateľkiných výhražkách jej musela všetko, ako povedala 
Olwen, až do najmenších detailov vyrozprávať. Olwen bola za Ellis 
a Raya šťastná a priala im to.

Dnes večer mala Ellis prvý skupinový seminár s profesorom 
Shahinom a s úzkym kruhom vetulov. Bola nervózna a navyše, ako 
naschvál, sa nechtiac zdržala na izbe a na prvú večernú hodinu 
meškala. Po pár minútach poklusu dobehla pred pracovňu profeso-
ra Shahina. Na chvíľu sa vydýchala, zaklopala na dvere a vkročila 
dnu. Študenti už boli usadení okolo malého stola a všetci naraz na 
ňu upriamili pohoršený pohľad.

„Ehm, dobrý večer. Prepáčte, že meškám,“ ospravedlnila sa.
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„Nabudúce vás poprosím, slečna Seedová, buďte presná. Potr-
pím si na dochvíľnosť,“ povedal prísnym tónom profesor Shahin. 
Ellis ho takého ešte doposiaľ nezažila. Chladného a striktného. Pro-
fesor však nerobil medzi študentmi rozdiely a ona od neho nemohla 
očakávať žiadnu protekciu.

Ako si šla sadnúť na posledné voľné miesto za študentským sto-
lom, zbadala známu protivnú tvár. Vedľa Raya sedela vyškerená 
Viola Sullivanová. Ellis sa na rukách zježili chlpy. Keď si Viola 
všimla, že je celá nesvoja, zámerne sa prisunula stoličkou bližšie 
k Rayovi a musela sa ho okamžite bezodkladne na niečo spýtať. 
Hlboko sa predklonila, pričom jej bolo vidno priamo do výstrihu. 
Ellis pokrútila hlavou a sadla si na voľné miesto.

„Milí vetulovia, toto je novitius Ellisabeth Seedová a bude navšte-
vovať naše spoločné semináre,“ prehovoril profesor Shahin. Medzi 
staršími študentmi to zašumelo. Profesor Shahin si ako consuasor 
vybral po skúške deliriom flagratus len Ellis, čo znamenalo, že bola 
na seminári jediným novitom v skupine vetulov. „Dnes máme na 
pláne mysľomagický súboj,“ ozrejmil profesor, „preto sa presunie-
me do tréningovej haly.“

Postavil sa a skupinka študentov ho nasledovala.
Tréningová hala bola priestranná. Na konci miestnosti boli ro-

zostavené terče a atrapy figurín.
„Každý si spravte dostatok miesta a zaujmite bojový postoj pred 

jedným z terčov,“ oznámil profesor.
Ellis sa postavila pred terč hneď vedľa Raya, ktorý na ňu žmur-

kol a s úsmevom ju pozdravil. „Kde si sa zabudla? Hmmm?“ 
zažartoval.

V predstavách na teba... Pomyslela si Ellis. Spravila však chybu, lebo 
mu myšlienku nechtiac odoslala. Ten trochu zaskočene, no pohoto-
vo reagoval: A povieš mi, na čo konkrétne si v tých predstavách myslela?

To by si len chcel vedieť.
Mládeži neprístupné?



195

Ich romantické flirtovanie prerušili slová profesora. Ellis sa za-
červenala, ani nevedela prečo.

„Mnohí z vás, vetulov, už mysľomagický svetelný lúč poznáte,“ 
začal profesor, „zvyčajne má farbu vášho kameňa zhmotnenej 
myšlienky a používa sa pri útočnej mysľomágii.“ Viola sa na neho 
posmešne pozrela, čím dala jasne najavo, že jej základné novitské 
poučky nemusí vysvetľovať a môže si ich nechať na neskôr.

Profesor prešiel pohľadom po študentoch a oznámil im: 
„Zaujmite pozície a trénujte vyslanie svetelných lúčov na terče.“ 
Po tom, čo vysvetlil zadanie úlohy, sa pomaly presunul k Ellis. Sklo-
nil sa nad ňou a pošepkal jej do ucha: „Na to, aby si dokázala vyvo-
lať útok, musíš čerpať zo svojho hnevu.“

Viola sa otočila k nim a chvíľku profesora a Ellis pozorovala.
„Snaž sa zhmotniť svoj hnev, spojiť ho so silou z fylacteru, zamie-

riť a vyslať na nepriateľa útok,“ dokončil profesor Shahin. Jedným 
okom však sledoval Violu, ktorá z nich ešte stále nespúšťala oči.

„Slečna Sullivanová, odporúčam vám, aby ste sa sústredili na 
vašu úlohu, nie na iných okolo seba,“ pokarhal ju. Ellis sa uškrnula. 
Viola sa naježila, nahnevane na figurínu vyslala svetelný ohnivý lúč 
a tá začala ihneď horieť. Niektorí z vetulov reagovali na jej manéver 
s uznaním.

„Vidíte, že ak chcete, tak sa viete koncentrovať aj na štúdium, 
slečna Sullivanová,“ pochválil ju profesor.

Profesor Shahin sa pomaly prechádzal tréningovou halou 
a sledoval, ako študenti pracujú so svetelnými lúčmi a ich kontro-
lou. Ellis privrela oči a predstavila si Stevena Francisa. Spojila dlane 
a namierila ich na figurínu. Vyslala svoj svetelný lúč a terč trafila na 
prvýkrát. Niekde vnútri sa potešila. Profesor Shahin mal pravdu, 
stačí správne koncentrovať svoj hnev. Profesor sa z diaľky pozeral 
na Ellisin úspešný útok a sám pre seba sa popod nos usmial.

Po malej chvíli zahlásil: „Máte ešte päť minút na tréning a po-
tom ideme naostro.“
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„Čo to znamená?“ spýtal sa nechápavo, no šokovane jeden 
z vetulov.

„Znamená to, že najlepšie sa niečo naučíte, ak vám ozaj pôjde 
o váš holý zadok! Duel!“

Ray sa otočil na profesora a namietol: „Ale to nie je na školách 
dovolené!“

„Pán Vigory, ak si myslíte, že do tejto skupiny nepatríte, môžete 
kedykoľvek odísť. Ja však trvám na svojom. Jedine tak sa dokážete 
niečo naučiť.“

Vetulovia si začali ihneď naťahovať svaly a rozcvičovať sa. El-
lis vystrašene hľadela na ich odhodlanie v očiach. Bola nováčikom 
a nemala žiadne poňatie o útočnej mágii.

„Kto má záujem ísť prvý?“ nadhodil profesor Shahin. Tréningo-
vá hala stíchla, tak dodal: „Môžete si vybrať súpera.“

Viola sa ihneď prihlásila. „Ja pôjdem,“ povedala s úsmevom.
„Skvelé, slečna Sullivanová. Páči sa mi vaše zanietenie.“
Viola nečakala ani sekundu a s posmeškom v hlase dodala: 

„A vyberám si Ellis Seedovú!“
Ray sa postavil a zaprotestoval: „Pán profesor, myslím si, že to 

nie je dobrý nápad. Sám predsa viete, že Ellis je novitius a toto je jej 
prvá hodina na skupinovom seminári. Doposiaľ nikdy...“

Profesor Shahin ho prerušil slovami: „Myslím si, že by sme mali 
nechať rozhodnutie na samotnej slečne Seedovej.“ Pozrel sa na Ellis 
a povedal: „Čo poviete? Príjimate výzvu do duelu?“

Ellis hľadela zmätene raz na Raya a raz na profesora Shahina. 
Jej pohľad však skončil na vyškerenom protivnom ksichte Violy Sul-
livanovej. Vzpriamila sa a rozhodne oznámila: „Výzvu prijímam. 
Idem do toho! Aké sú pravidlá?“

Zopár študentov potichu zhíklo, lebo Viola bola hlavným vetu-
lom oprávnene.

Ray sa pozrel na Ellis spýtavým pohľadom. Klamal by sám sebe, 
ak by povedal, že sa o ňu nebál. Vedel, o čo Viole šlo a taktiež vedel, 
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čo od nej možno čakať. Poznal ju už dosť dlho na to, aby zistil, že jej 
nemožno veriť, a že všetko robí s určitým, často nekalým zámerom 
len a len pre svoj prospech.

Profesor Shahin vyvolal svetelný lúč a nakreslil ním do priestoru 
kruh. Ellis s Violou sa odrazu ocitli uprostred po obvode žiariace-
ho kruhu. „Môžete vyvolávať prvky obrannej a útočnej tréningovej 
mysľomágie s tým, že nemôžete oponenta naozaj zraniť. Snažte sa 
ho dostať na zem alebo mimo žiariacej hranice,“ vysvetlil pravidlá 
duelu. Po chvíľke dramatickej pauzy sa nadýchol a zvolal: „Súboj 
sa môže začať!“

Profesor Shahin nestihol ani len dopovedať vetu a Viola vyslala 
na Ellis prvý svetelný útok. Ellis podobnú špinavosť, našťastie, ča-
kala, a tak uskočila na stranu. Mysľomagickému lúču sa bezpečne 
vyhla. Predstavila si tvár Stevena Francisa a vyslala na Violu prvý 
lúč. Tá však jej krok predpokladala a vytvorila pred sebou obranné 
silové pole. Viola bola ozaj dobrou mysľomagičkou. Ihneď reago-
vala protiútokom a Ellis schytala prvú ranu. Odhodilo ju mierne 
do strany. V ľavom ramene ju pálilo, no snažila sa zotrvať v kruhu.

„Neboj sa, novitius. Dlho nevydržíš,“ provokovala ju Viola.
Ellis sa sústredila, snažila sa byť stále v pohybe, aby ju Viola 

nemohla zamerať, no o malú chvíľu schytala ďalší útok. Tentoraz 
nešlo len o liznutie, ale o strelu v plnej sile. Čupla si a predychá-
vala. Viola sa zatiaľ len rehotala, krúžila okolo nej a provokovala 
ju ponižujúcimi narážkami. „No čo, fejderka? Na nič iné sa 
nezmôžeš?“

Vtedy si Ellis niečo uvedomila. Prečo by som si mala predstavovať tvár 
Stevena Francisa a smerovať svoju silu a energiu niekam do neznáma, keď práve 
predo mnou stojí objekt môjho hnevu? Sullivanová, ktorá je protivná a celý čas ma 
ponižuje! Čupiac na zemi sa dotkla oboch svojich príveskov, privrela 
oči a všetok svoj hnev sústredila na Violu. Okolo Ellis sa odrazu zja-
vila kruhová svetelná vlna, ktorá celou silou odhodila svojím tlakom 
Violu na stranu až von z kruhu. Sullivanová nechápala, čo sa deje. 
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Ležala na zemi a spamätávala sa z mysľomágie, ktorú na ňu jej sú-
perka pred chvíľou vyslala.

Ellis sa potešila a v zápale boja zvýskla: „A máš to!“
Violin výraz hovoril za všetko. Ak by mohla, tak by Ellis tu a te-

raz rovno zabila. Nedokázala zniesť potupu, ktorú práve prežívala 
– pred profesorom Shahinom, pred Rayom a pred celou svojou sku-
pinou vetulov, ktorým velila. Hlavný vetulus teraz sedel porazený na 
zemi akousi nulou – nováčikom bez akýchkoľvek mysľomagických 
skúseností, prostou fejderkou. Myslela si, že sa so Seedovou len tro-
chu pohrá a ukáže jej, kto je kráľovnou Nebulosy, no namiesto toho 
tu teraz ležala na zemi potupená a ponížená. V očiach sa jej zjavili 
plamene hnevu a v mysli už kula na Ellis Seedovú pomstu.

Po hodine vyšla Ellis z učebne a Ray za ňou ihneď pribehol. „Si 
v poriadku?“ spýtal sa a nežne sa jej dotkol ramena.

„Nič to nie je,“ odpovedala hrdinsky.
Pohladil ju po líci a pobozkal ju. „Ty si blázon. Bál som sa o teba. 

Takto riskovať. Sullivanová je dobrou a skúsenou mysľomagičkou.“ 
Ray dohovoril a ako na zavolanie sa zjavila Viola, ktorá prechá-
dzala okolo nich. Premerala si Ellis od hlavy po päty a pohŕdavo 
pohodila vlasmi.

Ellis s Rayom kráčali spoločne k ubytovni. Ray ju odprevadil 
pred bránu Puelly, pobozkal ju na dobrú noc a odišiel do svojej izby. 
Ellis vošla do budovy dievčenskej ubytovne a nasmerovala si to pria-
mo do bloku A. Veselo si vykračovala a vznášala sa v oblakoch. My-
seľ mala plnú Rayových sladkých bozkov a víťazstva nad Violou. 
V duchu robila saltá. Doposiaľ sa nikdy v živote podobne necítila. 
Tak šťastne a spokojne. Ray sa dnes postavil na hodine za ňu, lebo 
mu na nej záleží. A jej sa podarilo vytvoriť pôsobivú mysľomágiu 
a zatvorila tak ústa hlavnému vetulovi. Super deň. Pomyslela si.

Ellisine myšlienky však vyrušili blížiace sa kroky nesúce sa 
priestorom ubytovne. Zo šera tmavej chodby k nej vykročila Viola, 
ktorá sa zjavila odnikiaľ ako nejaký tieň.
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„Seedová, neviem, či si moju správu nepochopila dosť jasne!“
„Viola, nechaj ma na pokoji. Som unavená a nenechám sa vyto-

čiť. Áno, pochopila som to dosť jasne. Vyzvala si ma na súboj, lebo 
si si myslela, že ma porazíš a ukážeš sa pred Rayom. No tebe sa to 
nepodarilo. Efekt bol opačný.“

Ellis vykročila na rázcestí k chodbe smerujúcej k svojej izbe. Vio-
la ju schmatla za rameno: „Ešte som neskončila!“

„Viola, aký máš, prosím ťa, problém?“
„Ak nechceš mať problém ty, tak sa drž od Raya Vigoryho čo 

najďalej. Je môj!“
Ellis sa posmešne usmiala a odvetila: „Myslím si, že je len na 

ňom, aby sa rozhodol, s kým chce tráviť svoj voľný čas a s kým nie. 
S kým sa chce bozkávať a s kým nie. Za koho sa postaví a za koho 
nie.“

Jej slová Violu len väčšmi nahnevali a tá sa na oplátku snažila za-
rezať do živého: „Neboj sa, fejderka, veľmi dobre viem, ako chutia 
jeho bozky. Nie si jediná, ktorá ich okúsila! Bolo nás viac.“

Ellis sa cítila akoby dostala facku. Bolo jej jasné, že chalan ako 
Ray sa nebozkával po prvýkrát práve s ňou, no informácia od pro-
tivnej Violy ju zabolela. Nedala to však na sebe znať a snažila sa 
Sullivanovú odpinkať.

„Máš pravdu, Viola. O-kú-si-la si. Je to minulý čas od slovesa 
okúsiť, čo znamená, že sa ten dej odohral v minulosti!“

Viola sa rozčúlila. Do tváre sa jej nahrnula červeň. „Ako sa 
opovažuješ!“

„Ja len konštatujem...“ bránila sa zámerne pokojným hlasom 
Ellis.

„Keď nenecháš Raya na pokoji, tak ti spravím zo života peklo. 
Dobre viem, že ťa profesor Shahin navštívil pred skúškou Tributia. 
Videla som vás. Stretnutie s kýmkoľvek počas Tributia je zakázané, 
nehovoriac o profesoroch! Keďže mám profesora Shahina rada, 
myslela som, že si to nechám pre seba a nenahlásim vás, ale ak 
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budem musieť bojovať, tak použijem všetky dostupné zbrane!“ El-
lis celá zmeravela. Nevedela, ako má na túto informáciu reagovať. 
Viola pokračovala: „Ako by sa asi tak vedeniu akademického se-
nátu, či dokonca Grémiu páčila informácia, že ti profesor Shahin 
pomohol dostať sa do tohto projektu? Že ti prišiel povedať, z čoho 
bude skúška pozostávať? Alebo ti lepšie znie románik medzi štu-
dentkou a profesorom na Akadémii?“

„V-v-vieš, že to nie je pravda, Viola,“ zakoktala Ellis.
„A ako by sa to páčilo Vigorymu? Pravdou je, že som ťa vide-

la v ten deň s profesorom Shahinom, či nie?“
„Ale, ale...“ koktala.
„No vidíš, ak chceš zostať na Akadémii aj naďalej, musíš pocho-

piť jedno: Ray Vigory je môj! Tak sa mi láskavo nepleť do cesty, 
lebo ťa zničím!!!“


