
Prolog 
 
 
„jsem zpět, vrátil jsem se domů. Konečně je celá rodina pohromadě.“ 
 

Když se Robert vracel domů, obdržel zprávu o smrti Kate. Byl v šoku, 
neměl tušení, že by on nebo jeho sourozenci byli v takovém nebezpečí.  
 
 
Prošel městem a zamířil přímo domů. Když vešel, prvně se přivítal s Lusy, 
bylo na ní ještě vidět, že se trápí. 
„konečně, hlava rodiny je zpět.“ 
„pojď, obejmi mě sestro.“ 
„si celý promáčený?“ 
„strašně tam prší, jsou tu bratři?“ 
„jen Tomas, je v pokoji.“ 
Vyšel schody a vstoupil do pokoje. 
„bratře?“ ozval se u dveří. 
„tak už jsi dorazil.“ 
„jsem tu tak rychle jak to jen šlo, už víš něco víc?“ 
„ne potom lovci co zabil Kate, není žádná stopa.“ 
„dobře hledejme dál. Rád jsem tě viděl.“ 
„já tebe taky.“  
Tomas byl rád, zdálo se, že Robert zapomněl na minulé křivdy, i když 
takový jako on nikdy nezapomínají na svou první 
lásku.  
 
Uprostřed toho největšího deště začal někdo zoufale klepat na dveře. 
Robert neváhal a šel ke dveřím. 
Za dveřmi stála mladá žena s jasnými rezavě zlatými vlasy. Byla značně 
zmoklá, její mokré vlasy se jí přilepily 
k tváři. Ta tvář, Robertovi připomínala 
jeho ztracenou lásku, připomínala mu 
čas klidu a ženu, pro kterou by udělal 
cokoliv. 
„dobrý den mohla bych se u vás 
schovat.“ 
„ale jistě pojďte dál.“ 
„děkuji vám, jsem Elis Kawen.“ 
„já jsem Robert Salene.“ 
Robert ji zavedl do obývacího pokoje a seznámil se sourozenci. 
„tak tohle jsou mí sourozenci Lusy a Tomas.“ 
„těší mě.“ 
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„podívej jak je celá promáčená.“ začala Lusy. „vezmu ji nahoru do pokoje.“ 
Když šla Elis nahoru do pokoje, všimla si pěti obrazů rodiny, kde byl jeden 
obraz škrtnut červenou stuhou. 
 
 Nahoře v pokoji Lusy se začala převlékat. Na mysl se jí vybavilo tolik 
otázek. 
„můžu se na ně zeptat?“ 
„samozřejmě.“ 
„zajímají mě ty obrazy v obývacím pokoji.“ 
„aha ty jsou tak staré jako tenhle dům.“ 
„staré? Ale vy vypadáte stejně jako na těch obrazech.“ 
„ano Robert je nechal udělat, když byla naše rodina ještě celá.“ 
„rozumím, takže ta rudá stužka znamená…“ 
„že jsme přišli o sestru, ale změňme téma, jak se ti tady libí?“ 
„je to tu dost zajímavé, odpuste dosti staré.“ 

„tomu rozumím a co 
říkáš na mé bratry, víš, 
chtěla bych pro ně, aby tady 
byli konečně šťastný.“ 
„no musím říct, že 
Robert se zdá milí.“ 
„to tedy je, přijel chvíli před 
tebou.“ 

„podívejte, přestalo pršet, už tedy půjdu.“ 
 

Elis 
 
Když se Elis vrátila domů, už na ní čekala její matka Helena a starší sestra 
Lauren. 
Obě seděli u stolu a vykládali karty. 
„právě včas, zlatíčko. Vykládáme karty.“ uvítala ji matka. 
„už zase, dobře víte, že nejsem žádná čarodějka.“ 
„zatím zlatíčko. Posaď se, jako vždy uděláme předpověď ze tří karet.“ 
Helena zamíchala karty tarotu a vyložila Elis tři karty. 
 



 
 
Devítka mečů Jetel                       Smrt 

- Strach, zlý osud                                     - Štěstí, naděje Bolest, 
a zoufalství.                                                 a spokojenost. rozklad.     
 
 


