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Není možné si představit horší zrady
než použít lásky člověka proti němu samotnému.

Pro mého milovaného muže <3,
Pro mé děti <3 :*
Pro vás všechny, které moje knihy baví :)
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Prolog

(shrnutí obou předchozích dílů)

Na zemi existují světy žijící svůj samostatný
život, ale v podstatě jsou do sebe propletené. První svět
je lidský a žijí v něm nic netušící lidé.
Dalšímu světu my zasvěcení říkáme podsvět.
Tento svět, či životní styl (jak chcete) zahrnuje tvory noci
a démony zla. I když toto přirovnání již dávno neplatí (ne
pro všechny). Máme tím na mysli upíry.
Existuje mnoho bájí a pověstí, které tyto tvory
popisují jako krvelačné bestie bez duše. Kteří v životě
nechtějí nic jiného, než zabíjet pro lidskou krev. Báje se
však od skutečnosti velice liší. Upíři existují, ale zdaleka
ne všichni stojí na straně zla. Svět obývá společenství
rodilých upírů. Tedy těch, kteří se jako upíři narodili.
Tito tvorové se sice mimo normální stravu živí i lidskou
krví, ale nezabíjejí pro ni. Postupem času se naučili žít
z darovaných dávek krve, které jim k životu stačí.
Dokonale splynuli s lidským světem. Pracují v něm a
jejich děti navštěvují stejné školy jako děti lidské. Tito
upíři však na světě nejsou sami.
Další skupinou, která se tak trochu přibližuje
k hrůzným legendárním popisům, jež známe, jsou
stvoření upíři. Původně lidé, většinou potomci rodilých
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upírů a lidí, kteří si s sebou nesou upíří gen, díky němuž
je mohou rodilí upíři proměnit ve stvořené.
Dotyčný člověk přijde o svůj dosavadní život,
který je nahrazen novým. Nedá se tedy říct, zda jsou tito
tvorové ještě živí. Hodně stvořených při proměně přijde o
své lidství. Vše je zapříčiněno tím, že upírova krevní
skupina jiná než původní krevní skupina nově
stvořeného. Normálně by člověk zemřel na otravu krve,
ale jelikož upíři jen tak zemřít nemohou, zemřou alespoň
jejich lidské emoce a oni zešílí.
Na pomezí těchto dvou světů existuje ještě jeden.
Svět Vyvolených. Vyvolení jsou původem také lidé, kteří
v sobě nosí takzvaný gen Vyvolených. Ten ve věku
sedmnácti let umožní přeměnu ve tvora se schopnostmi
upíra. Vyvolení jsou jako jediní schopní upíra nenávratně
usmrtit.
Jmenuji se Alexa Straginy a donedávna jsem si
myslela, že jsem Vyvolená. Díky skutečnostem sahajícím
dvě generace před mé narození se stalo, že jsem si s
sebou nesla oba dva geny, aniž bych o nich věděla. Při
proměně, kterou jsem nakonec zdárně prošla, jsem se
neproměnila ve Vyvolenou, ale stal se ze mne vlastně
nový druh. Nyní však předbíhám už moc. Tak tedy od
začátku.
Jmenuji se Alexa Straginy a byla jsem adeptem
Vyvolených. Byla jsem připravena na práci pro Klan
Straginy. Měla jsem vyhledávat jakékoli upíry a následně
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je nenávratně zničit. Svému poslání jsem věřila a
nedokázala si představit, že budu v životě dělat cokoli
jiného.
Když jsem však potkala svého upíra-křtitele,
zrozeného upíra Benjamina, díky jehož krvi se ta má
měla přeměnit a dát mi upíří vlastnosti a nesmrtelnost,
nedokázala jsem křest dokončit. Křest se zakončuje
zabitím upíra-křtitele. Já jsem však potkala svou
spřízněnou duši a lásku svého života. No řekněte sami,
dokázali byste někoho takového zabít? Já tedy ne.
S Benjaminem jsme museli utéct před našimi světy,
abychom se mohli setkat a umožnit přeměnu nezbytně
nutnou k mému přežití.
Díky Vyvolenému jménem Fabian Straginy jsem
se nakonec mohla se svým vyvoleným Benjaminem sejít
a začít nový život po jeho boku. Fabian brilantně
přesvědčil radu Klanu Straginy, abych mohla jít, kam se
mi zachce. Převzal nade mnou plnou zodpovědnost a
poslal mne vstříc mé budoucnosti. Tehdy jsem si
myslela, že už nás čekají jenom dobré zítřky. Jak jsem se
pletla.
Když jsem dorazila za Benjaminem a jeho rodiči
do Vladivostoku, neužila jsem si jejich společnost ani
měsíc. Nejdřív jsem onemocněla. Ochromily mne
svalové křeče, bolesti a nekontrolovatelné výpadky
vědomí. Abych přežila, musela jsem odebírat lidskou
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energii od služebných, kteří pracovali pro Benjamina a
jeho rodinu.
Benjamin se o mne bál natolik, že zavolal
Fabianovi, který nakonec celou věc rozsekl. Dorazil do
Vladivostoku a rozhodl se, že vyzradí tajemství, které
s Irinou (Benjaminovou matkou) pečlivě střežili dlouhá
léta. Zavolali moje rodiče, Sebastiana a Kristu Di
Castelo. (Ano, vzali se a bláhově se domnívali, že svou
existenci utají). Sebastian byl rodilý upír a Krista
Vyvolená. (Nepřipomíná vám to něco?) Také prožili
spříznění, díky němuž jsem zde. A právě díky svému otci
a své babičce (Fabian je otcem Kristy, kterou počal
s lidskou ženou Muriel, nositelkou upířího genu) jsem si
nesla oba dva geny.
Tyto geny si však s sebou v životě nesla ještě
jedna osoba. Moje matka Krista. Oba geny při proměně
spustily reakci, která zapříčinila, že jsme polovyvolené a
stvořené upírky zároveň. (Zdá se vám to zamotané? A co
teprve nám.)
Mezitím, co se moji rodiče a ostatní členové
Benjaminovy rodiny snažili přijít na příčiny mé záhadné
nemoci, jsem byla unesena.
Doktor
Rodenstain,
dlouholetý
přítel
Benjaminových rodičů a rodinný doktor, se ukázal
v pravém světle. Jakmile přišel na pravou podstatu mého
bytí, unesl mne ke svému stvořiteli. Tehdy se mne snažili
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přesvědčit, abych se přidala na jejich stranu. Oni mi
prozradili, kým jsem se doopravdy stala.
Doktor hodně experimentoval s přeměnou upírů,
takže když jsem se mu naskytla jako nový vhodný
exemplář, na nic nečekal. Vždyť já jsem si z obou ras
vzala to hlavní.
Žila jsem, tedy jsem mohla rodit děti (alespoň
myslím), byla jsem jedovatá, a potřebovala k životu krev.
Dokonalá kombinace.
V mém vězení mne mučili zkaženou krví, díky
níž jsem prožívala sebezničující delirium, odolala jsem a
odmítla přistoupit na jejich podmínky.
Abych nezapomněla, k téhle bandě se nakonec
přidal můj ctitel a dlouholetý lektor Peter. Ještě v Praze
se mě pokusil znásilnit a tušil, že to tak můj dědeček
(divné jej tak nazývat, ale Fabian opravdu mým
dědečkem je) nenechá. Peter uprchl z našeho sídla a
přidal se k nejnebezpečnější sektě široko daleko a ještě
k tomu se mu styl jeho nových chlebodárců líbil (fuj).
Odolávala jsem jejich nátlaku dlouho. Nakonec
mne poctil návštěvou i hlavní stvořitel. Peter byl nula, ale
jeho pán se zdál být opravdu nebezpečný. Pokoušel se
mne přinutit k poslušnosti díky velice silnému
mimosmyslovému nátlaku, ani tehdy však neuspěl.
Nakonec mi do cely nechal dovést dívku, Kamillu, kterou
jsem měla zabít, abych přežila. (Nejspíš se domnívali, že
až ji zabiji, přidám se k nim.)
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Díky její obětavosti jsme přežily obě a mně se
nakonec podařilo nás zachránit. I když se to opět
neobešlo bez komplikací. Kamilla byla hodně nemocná a
již v naší cele umírala. Podnikly jsme riskantní útěk, při
kterém jsem zabila Doktora Rodenstaina a pár strážných.
Ještě před tím jsem však přišla na pravou identitu našeho
únosce. Nebyl jím nikdo jiný než Benjaminův starší bratr
Isaac. Šílenec stravovaný dlouholetou nenávistí a
plánující pomstu, která již spěla ke konci. K útěku nám
pomohlo, že Isaac a celá jeho družina věrných spolu
s Peterem opustili sídlo, kde nás drželi. Až později jsem
se dozvěděla, že našemu útěku pomohl fakt, že Isaac a
jeho skupina za jednu noc unesli některé nejmladší členy
šlechtických rodin, včetně Vasila Morozova, syna bývalé
princezny a dcery zemřelého krále podsvěta.
Protože Kamillino křehké tělo skoro nevydrželo
strastiplnou cestu ke svobodě, málem zemřela. Když se
nám nakonec podařilo spojit se s Benjaminem, Kamilla
již neměla naději na přežití. Tehdy jsem Benjamina
přesvědčila, aby ji přeměnil. Poslech mne, přestože rád
nejspíš nebyl. Nakonec jsme odjeli domů a pokoušeli se
pátrat po ztracených dětech.
A tady začneme. (Než však začneme, ještě bych
měla zmínit, že mne Benjamin požádal o ruku a já
souhlasila.)
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Všechno marné
Probudily mne paprsky slunečního světla, které
mi jemně hladily záda a posouvaly se po posteli směrem
k našim obličejům. Benjamin ještě spal, ale zanedlouho
se probudí. Rychle jsem se posadila, až se mi trochu
zamotala hlava. Chvilku jsem vyčkala, a jakmile jsem si
byla jistá, že jsem opět nabyla rovnováhu, vytratila jsem
se do koupelny.
Otevřela jsem dveře, vklouzla dovnitř a potichu
za sebou zavřela. V rohu koupelny byla v zemi vsazená
obrovská rohová vana s vířivkou a vedle ní stál prosklený
sprchový kout. Já jsem však na koupání neměla ani
pomyšlení.
Byla jsem zmatená, nervózní a vyděšená.
Potřebovala jsem se zklidnit a ujasnit si myšlenky.
Vedle vany stálo obrovské umyvadlo vsazené do
dřevěné skříňky s prosklenými dvířky. Nad ním v úrovni
mých očí visela galerka. V jejím zrcadle se odrážel můj
vyděšený obraz. Opřela jsem se o hranu umyvadla a
pustila vodu. Podívala jsem se na sebe znovu a polil mne
studený pot. Právě mi začaly docházet všechny události
včerejšího večera.
Celá scéna se mi vybavila před očima. Osvětlené
jezírko s malým jezem. Miliony přírodních lodiček
s plamínky svíček pohupujících se na zčeřené hladině a
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všude lampionky. Svými komíhajícími se plamínky
uvnitř osvětlovaly louku ukrytou uprostřed lesa.
Sledovala jsem Benjamina klečícího přede mnou,
který právě rozvinul poslední arch opáleného papíru.
Dívala jsem se na slova, jimiž mne žádal o ruku.
Zděšeně jsem pozorovala samu sebe, jak
vyslovuji: „Ano“.
V tu chvíli se mi udělalo mdlo. Honem jsem si
omyla obličej tekoucí vodou a chvíli stála v předklonu
s rukama opřenýma o umyvadlo. Pořád jsem tomu
nemohla uvěřit. Benjamin mne požádal o ruku a já řekla
Ano. Kriste pane vždyť je nám tak málo. Jsme ještě
hrozně mladí. Co na to řeknou rodiče? A brát se nyní,
když je před námi tolik práce? Musíme najít ztracené děti
a zastavit toho šílence. Neuvěřitelné. A on si mě zrovna
teď chce brát? Opravdu jsem řekla ano? Vážně jsem to
udělala?
Jenže já bych jej stejně nedokázala odmítnout. Po
všem, co vykonal. Po všem, co jsme prožili. Věděla jsem,
že je a bude jediným mužem v mém životě, ale proč se
hned brát? Proč ještě chvíli nepočkat?
Z přemýšlení mne vytrhly Benjaminovy ruce
obepínající můj pas. Musela jsem být úplně mimo,
protože jsem ani nezaregistrovala, že vešel do koupelny.
Lekla jsem se, až jsem sebou trhla. Benjamin se ode mne
odtáhl a zmateně pozoroval můj výraz.
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„Pro… promiň. Já jen…,“ koktala jsem. Po
pravdě jsem vůbec netušila, co říct. Benjamin mne
pohladil po tváři a vypnul vodu, která stále tekla.
„Děje se něco?“ zeptal se. V tu chvíli jsem měla
sto chutí vysypat ze sebe veškeré protesty a
protiargumenty k tomu, co jsem včera odsouhlasila. Když
jsem však spatřila jeho výraz a zahleděla se do jeho
nádherných očí, nedokázala jsem říct ani slůvko odporu.
„Musím si dát sprchu,“ usmála jsem se na něj a
doufala, že se mi povedlo skrýt své pochyby a nervozitu.
Benjamin mne políbil a odešel.
Potřebovala jsem trochu soukromí. Nyní se mi
sprcha zdála jako vhodná příležitost k relaxaci a urovnání
svých zmatených myšlenek. Rozhodla jsem se, že nebudu
nikam spěchat. Pustila jsem první trysku a nechala si
díky ní masírovat záda.
Myšlenky mi přeskakovaly v hlavě zběsile jedna
po druhé. Chvilku jsem myslela na včerejší večer.
Chvilku na Kamillu. Potom na rodiče a nakonec jsem si
vybavila Isaaca. Při vzpomínce na něj mi po těle přeběhl
mráz. Abych zahnala chmurné myšlenky, začala jsem
studovat další trysky ve sprchovém koutě. Nakonec jsem
to vzdala a vylezla. Zabalila jsem se do připravené
osušky, vyčistila si zuby a opustila koupelnu. Jemnost a
vůně čisté osušky, v níž jsem opouštěla koupelnu, mi
dodávaly pocit klidu. Zůstala jsem v ní zabalená a usadila
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se na pohovku před krbem. Na stolku již stála připravená
snídaně i se sklenicí čerstvé krve.
Benjamin si ke mně přisedl, žmoulal v ruce krajíc
veky a pozorně studoval moji tvář. Mlčela jsem.
Nevěděla jsem, jak začít. Co jsem mu vlastně chtěla říct?
Odvolat svoje slovo? Ne. Byla jsem rozhodnuta si jej
vzít. Chtěla jsem jen poprosit, abychom se svatbou ještě
nějaký čas počkali.
Už jsem otevírala pusu, že začnu mluvit, ale
Benjamin mne přerušil: „Lituješ, že jsi včera souhlasila?“
Upíral na mne smutný pohled a mně se zhoupnul
žaludek. Jak bych jej mohla odmítnout? Svůj názor jsem
však říct musela: „Ne to ne. Já jen…“
Opět mne nenechal domluvit. „Víš, proč jsem tě
požádal o ruku právě nyní? Proč chci, aby se naše svatba
uskutečnila co nejdřív?“ zeptal se.
Zmateně jsem pokývala hlavou.
„Protože vůbec nevíme, co nás čeká. V budoucnu
zatím vidím jen černo. Musíme se zhostit mnoha úkolů,
aby můj bratr nevyhrál. Nejhorší je, že nemáme žádnou
jistotu, že jej nakonec dokážeme porazit.“
Chtěla jsem něco říct, ale nenechal mne. Přiložil
mi prsty na ústa a pokračoval: „Jediné, co v budoucnu
vidím, a co rozsvěcí temnotu před námi, jsi ty. V tom
moři nejistoty, v němž se nacházíme, si přeji mít alespoň
jeden pevný bod. Nechci už čekat ani minutu a nechci se
bát…, že to třeba nestihneme.“ V posledním slově se mu
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zlomil hlas a jeho už tak smutný pohled ještě víc
posmutněl.
Otevřela jsem ústa a chtěla promluvit, ale neměla
jsem slov. Zase jsem je zavřela a pokývala hlavou.
„Vezmu si tě. A vezmeme se, co nejdřív,“ uzavřela jsem
po chvilce mlčení a pečlivého rozvažování.
Benjamin evidentně ožil, jeho oči se rozsvítily a
já věděla, že pro něj udělám cokoli. Třeba si ho i pozítří
vezmu.
„Benjamine, kdy vlastně pojedeme d…,“ opět
jsem nedořekla, co jsem chtěla. Nyní mne však nepřerušil
Benjamin, nýbrž jeho telefon.
Benjamin jej vzal a podíval se na displej. Volal
jeho otec. Zvedl to a dal na hlasitý odposlech.
„Benjamine, Alexo okamžitě se sbalte a přijeďte, víme,
kde je jedno z dětí.“
Víc říkat nemusel. Okamžitě jsme seskočili z
pohovky a běželi do pokoje. Za patnáct minut jsme měli
sbaleno a připravovali se k odjezdu. Napětí a adrenalin
mi kolovaly v žilách. Úplně jsem zapomněla na téma, o
němž jsme mluvili. Před očima jsem měla jen záchrannou
akci.
Doma na nás již netrpělivě čekali rodiče i
Kamilla. Se slzami v očích se mi vrhla do náručí. Od té
chvíle se ode mne nehnula ani na krok. Pořádně jsem si ji
prohlédla. Zdá se mi to, nebo se za těch pár dní změnila?
Benjamin Kamillu pozdravil a také si ji pozorně prohlédl.
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„Páni, Kamillo, vaše podoba s Alexou je opravdu
neskutečná,“ uzavřel a potom se otočil k otci.
Benjamin měl pravdu, byly jsme k nerozeznání.
Kamilla byla sice menší a měla tak trochu dětskou
postavu, ale z dálky bych ji i já považovala za sebe
samotnou. Neuvěřitelné, opravdu vypadala jako moje
dvojče. Ještě jednou jsem ji objala a měla upřímnou
radost, že ji vidím.
Kamilla se neustále vyptávala na účel naší cesty.
Netušila jsem, kolik moji nebo Benjaminovi rodiče o
našem výletě vědí, a proto jsem raději pořádně mlžila.
Povím jí všechno později.
Potom jsem se začala ptát já na podrobnosti
záchranné mise, ale Krista na mne vrhla přísný ostražitý
pohled a proto jsem raději zmlkla. Děje se tu něco?
Nakonec jsme se dohodli, že si vybalíme a
sejdeme se později. Vyrazila jsem ke svému pokoji.
Benjamin mne však uchopil za ruku a vedl mne na terasu.
Obešli jsme venkovní bazén a mířili směrem k tenisovým
kurtům. Netušila jsem, co se děje, a upřímně už jsem si
žádné překvapení ani nepřála.
Cesta nám netrvala dlouho. Došli jsme k malému
přízemnímu domečku, schovanému u zdi zahrady
nedaleko tenisových kurtů. Z ničeho nic mne zval
Benjamin do náručí. Lekla jsem se, až mi opět poskočil
žaludek. Benjamin otevřel dveře a přenesl mne přes práh.
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Teprve když mne postavil na zem a já se rozhlédla,
uvědomila jsem si, co právě udělal.
„Benjamine?“ hlesla jsem nevěřícně. Benjamin
jen klidně stál a na rtech mu pohrával úsměv.
„Vítej doma,“ řekl, „tohle je svatební dar od mých
rodičů. Náš domeček v lese se jim zdál daleko. Tahle
vzdálenost je dostatečná, abychom měli své soukromí a
mohli jim zůstat nablízku.“
Aha, takže rodiče už o našem zasnoubení vědí.
Bezva.
Úžasem jsem vydechla a ještě jednou a pořádně
se rozhlédla. Náš domeček měl hodně podobné vybavení
jako domeček v lesích. Byl menší než hájenka, kterou
jsme právě opustili, ale to mi vůbec nevadilo. Stačil by i
menší.
Stáli jsme v obývacím pokoji spojeným
s kuchyňským koutem. Dvě stěny pokryla francouzská
okna, která se dala posunout na jednu nebo na druhou
stranu. Naproti skleněným dveřím stála kuchyň, vedle níž
se vinula krátká chodbička zakončená kovovými dveřmi.
V rychlosti jsem si prohlédla všechny pokoje.
Dům měl celkem tři ložnice, koupelnu s toaletou a
obrovský obývák s kuchyňským koutem. Všude
dominovala bílá barva doplněná různými odstíny modré.
Rychle jsem políbila Benjamina. Nyní jsme se mohli
společně vydat za ostatními.
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V pracovně jsme našli moje i Benjaminovy
rodiče. Byl tam i Fabian (můj dědeček) a Elena s
Eusebiem (Benjaminovi prarodiče).
Poslední členku Benjaminovy rodiny jsem ještě
nikdy neviděla, ale okamžitě mi bylo jasné, kdo přede
mnou stojí. Vedle Eusebia stála nádherná snědá žena
s vlasy černými jako uhel. Jejímu úzkému obličeji
dominovaly smaragdově zelené oči. Její krása mne na
první pohled oslnila. Elena mne bedlivě pozorovala.
Podala jsem jí ruku a nechala Benjamina, aby nás
oficiálně představil. Zprvu se mi zdála odměřená a
chladná, ale po chvilce se její postoj uvolnil. Miguel nám
všem pokynul, abychom se posadili.
Teprve nyní jsem si uvědomila, že někteří
v našem spolku chybí.
„Kde jsou Mathias se Sofií a Markusem? Kde je
Kamilla?“ špitla jsem k Benjaminovi.
„Všechny jsem poslal do města. Potřebuji vyřídit
pár záležitostí a také jsem chtěl mít soukromí,“
odpověděl nekompromisně Miguel. Dál už jsem se raději
na nic neptala.
Miguel se opřel v koženém křesle, založil si ruce
na prsou a začal: „Moji špehové se nakonec dostali do
Isaacovi skupiny. Nyní operují v jedné z nižších frakcí.
Až k vedení je nechtějí pustit. Isaac je velice opatrný, co
se týče stvořených, které nestvořil sám.
17
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Zvědové se však dostali k informacím o některých
dětech.“
Zarazila jsem se. Říkal o některých? Než jsem se
však stihla zeptat, Miguel pokračoval: „Děti jsou
rozdělené. O každé se stará jiná frakce. Zjistili jsme, že
nedaleko Vladivostoku u městečka Gornostay je usedlost,
kde prý drží Alfonze Kaisera.
Netušíme, jak dlouho se tam budou ještě zdržovat,
než se přesunou. Musíme si pospíšit. Zítra ráno
vyrazíme.“
Všichni jsme sborem přikývli a začali plánovat
strategii. Miguel vytáhl ze zásuvky mapu a ukázal nám
přesné umístění usedlosti.
„Z hlavní silnice z Vladivostoku do Gornostay
budeme muset sjet na lesní cestu, která nás dovede až na
určené místo.
Na menším prostoru v bezpečném úkrytu lesa je
rozeseto několik větších budov. Budeme se muset
rozdělit a prohledat je všechny najednou. Na rychlosti a
nenápadnosti záleží především.
Je tu však jeden problém. Pokud se nám jej přeci
jen povede zachránit, můžeme se jenom modlit, aby Isaac
ostatní děti nezabil,“ podotknul smutně Miguel.
Akce byla do detailu připravena. Všichni jsme
znali naše rozmístění i čas odjezdu.
Miguel nás propustil a já se nemohla dočkat, až si
popovídám s Kamillou. Asi za hodinu dorazilo auto na
18
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příjezdovou cestu a já vyběhla ven z domu. Omluvila
jsem se Benjaminovi, že si musím promluvit s Kamillou.
Benjamin s úsměvem souhlasil, jen mne poprosil, abych
s nikým nerozebírala náš plán. Nechápala jsem, proč jsou
všichni tak opatrní, ale slíbila jsem mu, že nic
nevyzradím.
Jakmile Kamilla vystoupila z auta, objala jsem ji a
odvedla do našeho domečku. Konečně jsme měly čas
jenom samy pro sebe. Hořela jsem touhou, povědět jí o
našem zasnoubení. Nemohla jsem se dočkat, až do
puntíku vylíčím, jak mne Benjamin požádal o ruku.
Usadila jsem ji do křesla a šla pro krev. Nalila
jsem každé z nás sklenici a otevřela lednici. Byla narvaná
k prasknutí. Vyndala jsem na tác nějaké sýry, kaviár a
další lahůdky. Ještě zbývalo najít nějaké pečivo. Potom
jsem se vydala zpět do obýváku.
Kamilla hořela nedočkavostí. Ošívala se v křesle
a pořád mne zkoumavě pozorovala.
„Tak co. Povídej. Chci vědět všechno do
nejmenšího detailu,“ dožadovala se netrpělivě. Usmála
jsem se, nabrala trochu kaviáru na toast. Dávala jsem si
pořádně záležet na zarovnání černých vajíček, aby mi
nespadaly na zem.
Samozřejmě že jsem vše protahovala. Užívala
jsem si chvíli odhalení. Až když se Kamilla začala
kabonit, nevydržela jsem. Popsala jsem jí svůj únos od
začátku až do konce.
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Kamilla horečnatě přikyvovala a popoháněla moje
vyprávění samým „Hmmm,“ „aha“ a „co bylo dál.“
Musela jsem se zasmát. Byla jsem tak šťastná.
Kamilla mi občas skočila do řeči a zeptala se na nějaký
nepatrný detail. Chvílemi se Kamilla smála se mnou a
jindy jenom žasla a patřičně protahovala slova jako:
„Týýý jo,“ nebo „páááni.“
Byla jako dítě. Dítě, pro které bych udělala
cokoli. Když jsem skončila své vyprávění, Kamilla
trochu posmutněla. Její změny nálady jsem si všimla
hned a zeptala se: „Co se děje, Kami?“
„Cítila jsem se strašně opuštěně. Samozřejmě
všichni jsou tu ke mně moc milí. Snaží se zpříjemnit můj
pobyt zde…, ale cítím se odstrčená.
Chtěla bych pomoci. Vím, že se něco chystá, ale
nikdo mi nechce nic říct. Mám pocit, že mě ze svých
plánů záměrně vynechávají.“ Sklopila zrak a po tváři se jí
skutálela slza.
V žaludku jsem pocítila mírné chvění. Bylo mi jí
líto. Nejradši bych ji vzala zítra s sebou, ale věděla jsem,
že záchranná akce bude velice nebezpečná. Kamilla
nebyla na něco podobného připravená. Věděla jsem, že
bych jí neměla nic říkat, přesto mi přišlo bezpečné,
povědět jí alespoň střípek pravdy. Nechtěla jsem, aby se
cítila odstrčená.
„Zítra pojedeme zachránit jedno dítě, které prý
ukrývají nedaleko. Další podrobnosti ti nemůžu říct,
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protože je sama nevím,“ zalhala jsem. Raději jsem
sklopila zrak, abych se nemusela dívat do jejích dětsky
důvěřivých očí.
Kamilla trochu ožila a snažila se spekulovat nad
možnostmi záchranné mise. Po nějaké chvíli jsme ale
přestaly o záchranné akci mluvit úplně. Věnovaly jsme se
pouze rozebírání a plánování příprav mé a Benjaminovy
svatby.
Netušila jsem, jak rychle nám utíká čas. Podívala
jsem se na hodiny, až když do dveří vstoupil Benjamin s
omluvným pohledem.
„Omlouvám se, že vás ruším, ale je hodně pozdě.
Kamillo, měla bys jít spát,“ řekl mile.
„Pro pána krále, to už je půlnoc?“ zhrozila jsem
se. Kamilla rychle přikývla, zvedla se a odešla. Také
jsem se zvedla a začala uklízet špinavé nádobí. Benjamin
ke mně přistoupil a chytil mne za ruku.
„Nech to být. Musíme jít spát. Za tři hodiny
vstáváme. Obsluha vše zítra uklidí.“ Přikývla jsem a
nechala to být. Najednou si uvědomila, jak moc jsem
unavená. Zalehli jsme do naší nové postele a okamžitě
usnuli.
Zdálo se mi, že jsem sotva zavřela oči a hned mne
opět Benjamin budil, že musíme jít. Zmateně jsem
pohlédla na hodiny. Bylo půl třetí ráno. Ospale jsem se
sesunula z postele a šla rovnou do koupelny. Omyla si
obličej a potom zamířila do obývacího pokoje. Benjamin
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již stál u baru a v ruce držel sklenice s rudou tekutinou.
Jakmile jsem ji pozřela, svět se změnil. Moje únava byla
ta tam. Rázem jsem byla bdělá a připravená na cokoli.
Všichni jsme se sešli před domem. S Benjaminem
jsme dorazili jako poslední a stoupli si k mým rodičům.
Miguel a Eusebio zrovna rozdávali poslední pokyny.
Určovali, kdo s kým pojede, kam půjdeme. Za nedlouho
dorazila na příjezdovou cestu dvě terénní auta
s tónovanými skly. Naskákali jsme do nich a rozjeli se
kupředu. První automobil řídil Eusebio a jeli v něm
Miguel s Irinou společně s mými rodiči. Ve druhém jsme
jeli já a Benjamin, který řídil, společně s Mathiasem,
Markusem a Fabianem. Jenom jsem se modlila, aby nás
bylo dost.
Cesta nám trvala bezmála hodinu. Jakmile jsme se
přiblížili k nenápadné lesní cestě napojující se na hlavní
silnici, obě auta zhasla světla a pomalu zajela na lesní
pěšinu. Jako na povel oba automobily zastavily uprostřed
lesa. Došlo mi, že dál musíme jít pěšky, abychom se
neprozradili. Auta jsme nechali na příjezdové cestě stát
tak, abychom znemožnili jiným automobilům projet.
Plížili jsme se podél cesty a bedlivě sledovali
okolí. Napínala jsem sluch i čich, ale nic jsem
nezaznamenala. Až když se celá naše skupina přiblížila
natolik, že jsme měli budovy na dohled, ucítila jsem
nepatrný náznak upíří existence. Připadalo mi to spíš jako
vzdálený pach, který pomalu odvání vítr. Žaludek se mi
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trochu zhoupl v neblahém tušení. Miguel beze slova
pokynul Eusebiovi a Fabianovi, aby se vydali severním
směrem k budově stojící nejdál od našeho místa. Potom
pokýval na mé rodiče. Ti se od nás také oddělili a začali
se plížit podél lesa opačným směrem. Pak se podíval na
nás a vyslal k nám tichý příkaz, abychom následovali
Sebastiana a Kristu. Sám se s Irinou vydal za Fabianem
a Eusebiem.
Poslední, komu Miguel pokynul, byli Markus
s Mathiasem. Museli jít rovnou k nejbližší budově. Ta
byla umístěna přímo uprostřed louky. Nebyla možnost,
aby se skryli ve stínech lesa. Museli tedy počkat, až se
rozmístíme. Pak nezbývalo, než co nejrychleji vyrazit ke
svému cíli.
Chvíli jsme šli po okraji lesa a blížili se
k poslední budově. Nic jsme neslyšeli, neviděli ani
necítili. Moje neblahé tušení narůstalo každým
okamžikem.
Severní budova, do níž jsme měli vniknout, byla
veliká stará omšelá hala s obrovskými otvory bez skla
místo oken. Všude jsme cítili prach a zatuchlinu.
Přistoupili jsme k žebříku a jeden po druhém jsme
vyšplhali na střechu. Opatrně jsem vykoukla přes okraj
střechy a rozhlédla se po okolí. Nikdo nikde nebyl.
Nezachytila jsem ani nepatrný pohyb. Všichni již byli na
svých místech.
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Pomalu jsme se posouvali po střeše a hledali
možný vchod do budovy, kterým by případní únosci
mohli utéct. Na konci střechy jsme přeci jen objevili
malé střešní dveře. Pokoušeli jsme se je opatrně otevřít.
Jenom jsem se modlila, abychom při otevírání neudělali
nějaký hluk. Po chvíli a se nám povedlo dveře otevřít,
byly však zrezivělé a proto zaskřípaly neuvěřitelně
hlasitě a nepříjemně, až jsme oba nadskočili.
Věděli jsme, že jsme prozrazeni. Bylo třeba jednat
rychle. Zaslechla jsem další zvuky v okolí. I ostatní nás
slyšeli a pochopili, že již nemá cenu se skrývat. Museli
jednat, co nejrychleji.
Společně s Benjaminem jsme vnikli do budovy a
ocitli se na kovovém žebříku sestupujícím do prvního
patra. Vlastně se ani nejednalo o patro v pravém slova
smyslu. Stanuli jsme na provizorně smontovaném
železném lešení. Naklonila jsem se přes zábradlí a
zahlédla letmý pohyb. Benjamin, který mne následoval,
se zadíval stejným směrem. Zřejmě i on spatřil pohyb,
protože jsme se oba ve stejném okamžiku přehoupli přes
zábradlí a skočili dolů.
Rozeběhli jsme se směrem, kde jsme zahlédli
pohyb. Avšak když jsme dorazili na místo, našli jsme jen
Sebastiana a Kristu. Stáli jsme uprostřed prázdné budovy
a napínali sluch. Nikde nebylo místo, kde by se mohli
únosci ukrývat. Naše skupina nenalezla nic. Mohli jsme
jen doufat, že naši společníci byli úspěšnější.
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Pro jistotu jsme ještě jednou prošli celou budovu
a ujistili se, že tu opravdu nikdo není. Byli jsme si jistí,
že v této budově nikdo nebyl velmi dlouho. Pokud na
tomto pozemku opravdu únosci věznili malého Alfonze,
pak tady rozhodně ne. Pomalu jsme vyšli před dům.
Benjamin ukázal Sebastianovi a Kristě, aby šli
zkontrolovat budovu, v níž se nacházeli jeho rodiče. My
se vydali do hlavní středové budovy.
Jakmile jsme dorazili k menšímu přízemnímu
domku, nejprve jsme jej obešli a nenápadně nahlíželi
okny dovnitř. V jednom z pokojů jsme spatřili Markuse a
Mathiase. Oba klečeli na zemi a nad čímsi se hrbili.
Okamžitě jsme vběhli dovnitř a pospíchali až k nim.
Před nimi stála malá židle s provazy omotanými
okolo opěradel a předních nohou. Uprostřed sedátka ležel
kopeček bílého prachu. Markus plakal a Mathias jen
zdrceně pohlížel kamsi na zem před ním. Pozorovala
jsem hrůznou scénu přede mnou a žaludek se mi málem
zvrátil naruby. Nikdy jsem neviděla zemřít upíří dítě, ale
došlo mi, že nejspíš stojím nad ostatky Alfonze Kaisera.
Benjamin se napřímil a nahlas zavolal své rodiče.
Poklekla jsem vedle Markuse a chytila jej za ruku. Ani já
jsem nedokázala poručit svému smutku. Z očí mi kanuly
slzy a mé srdce rvala úzkost na kousky.
Benjaminovi rodiče společně s ostatními u nás
stáli v nepatrném okamžiku. Našli nás stojící okolo židle
s provazy a bílým popílkem uprostřed sedátka. Všichni
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jsme posvátně mlčeli. Jen naše oči se třpytily od slz.
Ihned pochopili důvod našeho smutku.
Benjamin začal tiše rozmlouvat s jeho otcem:
„Našli jste něco? Nebo někoho?“ zeptal se.
Jeho otec jen nešťastně pokýval hlavou: „Ne.
Cítili jsme jen jejich slabý pach. Vše nasvědčuje tomu, že
únosci opustili toto místo před několika dny.“ Podíval se
na bílý popel a dodal: „nejspíš sami.“ V posledním slově
se mu hlas zlomil.
Sebrali jsme popílek a pomalu se smutkem
v srdcích opustili tato hrůzná místa.
„Jak se jen podíváme Kaiserovým do očí?“
zeptala se smutně Irina. Nikdo jí neodpověděl. Mlčky
jsme došli k autům, nasedli a beze slova odjeli.
Všechno bylo marné.
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Nová naděje

Vrátili jsme se úplně vyčerpaní. Slunce již
pomalu vycházelo ze svého úkrytu a my věděli, že
musíme ostatní zpravit o našem neúspěchu. Kamilla a
Sofie nám přišly naproti. Když spatřily naše výrazy, obě
se zhrozily. Kamilla přiběhla a objala mne. Sofie beze
slova objala svého muže i syna. „Co se stalo?“ ptala se
po chvíli mlčenlivého utěšování.
„Pojďme dovnitř,“ vybídl nás všechny smutným
hlasem Miguel. Usadili jsme se v jídelně a nechali si
přinést krev. Potom pověděl Miguel oběma ženám, co se
stalo. Kamilla začala okamžitě plakat. Sofie také
vypadala vyděšeně, ale neplakala. Mlčela a nad čímsi
hloubavě přemýšlela. Jakmile jsme vyndali popel a
dohadovali se, co s ním uděláme, Sofie nás přerušila:
„Na židli jste našli jenom tenhle bílý popel?“
Všichni jsme zmateně přikývli a dívali se z jednoho na
druhého.
Sofie se napřímila a jej tvář zahalil podivný výraz.
„To nebyl Alfonz Kaiser,“ prohlásila resolutně a
založila si ruce před prsa. Její postoj nenaznačoval ani
známku pochybností. Nadechla jsem se, že něco řeknu,
ale přerušila mne Irina.
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„Sofie, jestli víš cokoli, co nám pomůže, mluv.
Není čas na vytáčky.“
„Ale já…“ nedořekla Sofie a její obličej
naznačoval, že se v ní sváří boj.
„Mluv!“ řekla Irina nekompromisně a také si
založila ruce v bok. Sofie se jí zprvu dívala do očí, ale
přímý oční kontakt s Irinou nevydržela dlouho.
Rozhlédla se po nás všech a začala vyprávět:
„Nikdy jste neslyšeli, že by zemřelo jakékoli dítě
našeho druhu. Nikdo tento příběh totiž nesmí znát.
Střežím jej již velmi dlouho a je na čase, abych vám
pověděla pravdu.
Co existujeme, zemřelo v našich řadách pouze
jedno dítě, které nedovršilo svou dospělost.“ Nikdo z nás
si nedovolil promluvit. Všichni jsme jen bez dechu zírali
na Sofii a čekali, co řekne

Viktor
„V dobách, kdy naše společenství tvořilo jen pár
nejstarších rodin, nebyl mezi námi žádný panovník.
Nebyl nikdo, kdo by rozsoudil spory a nastolil pořádek.
Rodiny žily každá podle vlastních pravidel a
rozepře mezi nimi narůstaly. Tehdy se sešli otcové
nejstarších rodin a dohodli se, že ustanoví vládce, který
povede naši rasu.
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Rozhodoval
boj.
Nejsilnější
ve
svých
schopnostech se měl stát prvním vůdcem. Všichni
bojovali urputně a nakonec zůstali dva. Porazili všechny
ostatní, ale navzájem se porazit nedokázali. Jejich
schopnosti byly rovnocenné.
Dvě rodiny tedy připadaly v úvahu, že se stanou
královskými. Rodina Horatia Papadopulose a Ivana
Iganova. V té době oba muži měli prvorozené syny,
jmenovali se Viktor Iganov a Horatio Papadopulos. Ani
jeden z nich však ještě nebyl dospělý. Členové rodin tedy
navrhli, připravovat oba syny do dospělosti na post krále.
Až nadejde jejich čas, utkají se spolu. Ten, který prokáže
lepší kvality, se králem doopravdy stane.
Ivan i Horatio byli velice ctižádostiví. Oba chtěli,
aby zrovna jejich syn získal královský post. Avšak jenom
jeden z nich zašel ve své chtivosti tak daleko, že ukul
vražený plán.
Horatio Papadopulos starší vyhledal, zajal a
nakonec zabil jednoho z Vyvolených.“ Při Sofiiných
slovech se Fabian nadzvedl ze židle, nakonec se však
uklidnil a Sofie pokračovala: „Jeho krev si uschoval a
vydal se do Ruska za soupeřem svého syna. Viktorovi
bylo tehdy dvanáct let.
Horatio přijel k Iganovům jako host. Vymyslel si
výmluvu, aby odůvodnil svou návštěvu, a při nejbližší
příležitosti podstrčil chlapci nápoj s krví Vyvoleného.
Chlapec však po pozření otrávené krve nezemřel.
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Horatio nakonec pochopil, že chlapec ještě není
zcela upír, a proto jej krev Vyvoleného nemůže zabít.
Usilovně přemýšlel, jak svůj plán dokončit. Jednoho dne
se mu povedlo zastihnout chlapce o samotě. Malého
Viktora zardousil. Jakmile se ujistil, že je chlapec
opravdu mrtev, utekl zpět ke své rodině do Řecka.
Iganovové našli svého syna ležícího na posteli a
pokoušeli se jej všemožně oživit. Nepovedlo se.
Iganov se rychle dovtípil, co Horatio provedl, a
rozhodl se pomstít vraždu svého milovaného syna. Avšak
před ním i jeho rodinou ležel nelehký úkol. Bylo třeba
zvolit krále, členové ostatních rodin očekávali
rozhodnutí. Nemohl si dovolit říci pravdu. Věděl, že by
celé jejich snažení přišlo vniveč. Znovu by nastal chaos a
boje o královský post.
Přestože Horatiův syn vlastně vyhrál díky
zločinné lsti jeho otce, on sám za jeho konání
zodpovědný nebyl.
Celou dobu byl připravován na post krále a nebyl
nikdo jiný, kdo by se daného úkolu mohl lépe zhostit.
Ivan Iganov však nesnesl pomyšlení, že by král nesl
jméno vraha jeho syna. Rozhodl se tedy pro riskantní
krok. Vymyslel pomstu, ale nemohl ji vykonat sám.
Kontaktoval tedy Vyvolené a prozradil jim místo
pobytu Papadopulovy rodiny. Sám odjel do Řecka a
čekal, až Vyvolení přijdou a vykonají jeho mstu. Dočkal
se, a jakmile začal masakr v rodině jeho soka a vraha
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jeho syna, zachránil posledního přeživšího člena
zdevastované rodiny. Malého Horatia. Vyvolení se tehdy
rozhodli, že chlapce ušetří, protože ještě nebyl dospělý.“
„Jistě, že jsme ho ušetřili. My nezabíjíme děti!“
ihned zareagoval Fabian a přerušil tak Sofiino vyprávění.
Všichni jsme se po něm ohlédli. Seděl s rukama
založenýma a pokynul Sofii, aby pokračovala.
„Nakonec však přeci jen vše vypadalo, že
Vyvolení povraždili úplně všechny členy rodiny
Papadopulos. O to se postaral sám Iganov.
Nikdo z ostatních rodin neměl tušení, jak vlastně
chlapci vypadají. Obě rodiny je držely v ústraní, aby je
nikdo nemohl ovlivnit. Tato skutečnost se Ivanovi velice
hodila.
Ivan Horatiovi prozradil hanebný čin jeho otce.
Horatio byl celou dobu vychováván, aby byl čestný a
spravedlivý. Nedokázal se skutkem svého otce souhlasit,
přestože jej miloval.
Přísahal, že nikdy nikomu nevyzradí, že není jeho
vlastní syn. Ivan si jej osvojil, vychoval a nakonec si jej
zamiloval jako vlastního. Když mladý Horatio, novým
jménem Viktor Iganov, dospěl, ostatní jej ustanovili
prvním králem.
Teprve tehdy, když Ivan Iganov pomstil smrt
svého syna, dokázal se s ním konečně rozloučit. Nevěděl
však, jak s tělem svého chlapce naložit. Jelikož vydával
Horatia za svého vlastního syna, nemohl nikomu říct, že
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jeho pravý syn je mrtev. Společně se svou manželkou
synovo tělo spálili na dřevěné pagodě. Chlapcovo tělo
pohltil neúprosný živel a spálil je na prach, který nakonec
odvál vítr. Stejně jako zbytky msty za vraždu milovaného
syna.
A tak náš národ dostal prvního krále a zdánlivě
přišel o jednu z nejstarších rodin.“
Jakmile Sofie skončila, střídavě jsem těkala
pohledem na ni a na ostatní. Všem starým upírům se
zračil na tvářích pořádný šok. Nakonec se však na jejich
tvářích rozlil nepatrný úsměv.
„Myslíš to vážně?“ zeptala jsem se nevěřícně.
„Smrtelně vážně,“ odpověděla prostě Sofie.
Čekala jsem, že něco dodá, ale mlčela.
„Tedy náš první král…“ začal Miguel, ale Irina jej
zastavila. Položila mu ruku na zápěstí a zřejmě mu cosi
sdělila, protože svou myšlenku nedokončil.
„Vy té pohádce vážně všichni věříte?“ zeptala
jsem se příkře a rozhlédla jsem se po ostatních.
Docházela mi trpělivost. Proč najednou všichni ožili?
Vždyť tu zemřelo dítě. Jak to, že všechny uklidnil jeden
hloupý, dost neuvěřitelný příběh?
Otázky se mi rojily v hlavě a můj žal narůstal.
Sofie otevírala ústa, že mi podá vysvětlení, ale přerušila
ji Irina. Mávla rukou a řekla: „Není vhodný čas ani
místo. Všichni jsme unaveni. Alexo, musí ti stačit
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vysvětlení, že jsme si naprosto jisti. Popel, který jsme
našli, nebyl Alfonze. Můžeme tedy stále doufat, že je
naživu. Nyní půjdeme všichni spát, pak si promluvíme.“
Tón Irinina hlasu mi nedal žádnou možnost
protestovat. Sklopila jsem pohled a otočila se k odchodu.
Kamilla mne následovala, ale Benjamin nás dohnal.
Poprosil ji, aby nás nechala o samotě. Jeho chování mi
připadalo trochu hrubé, ale pravdou bylo, že jsme si
potřebovali odpočinout.
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Co je to se mnou?
Cítil jsem Alexino rozhořčení. Chápal jsem ji. Ani
já jsem nedokázal pochopit, proč se moji rodiče tak
rychle uklidnili díky jedinému příběhu. Cítil jsem však,
že můžu být doopravdy klidný. Rodiče uvěřili Sofiině
verzi naprosto bez výhrad. Byli si jistí, že ta trocha
popela, kterou jsme našli, rozhodně nebyl Alfonz Kaiser.
Pokoušel jsem s Alexou mluvit po cestě domů, ale byla
podrážděná a unavená. Nechám náš rozhovor na později.
Ulehl jsem vedle ní do postele a skoro okamžitě usnul.
Zdálo se mi, jako bych sotva zavřel oči, když
jsem je opět otevřel. Slunce již naplno svítilo do našeho
pokoje. Tou noční akcí jsem si kompletně přehodil režim.
Alexa ještě spala. Otočena zády ke mně, poklidně
oddechovala. V pokoji zavál větřík a odvanul její vlasy
z krku. V tu chvíli jsem se zarazil. Očekával jsem, že
spatřím její znamení, ale nebylo tam. Prostě zmizelo.
Opatrně jsem začal odhrnovat další vlasy z jejího krku.
V tu chvíli se probudila. Odhrnula si vlasy z čela a
konečně se ke mně otočila.
Dívala se mi do očí a podivně se usmívala.
Ztuhnul jsem a nevěřil vlastním očím. Nedokázal jsem
vydat jedinou hlásku. Jen jsem se na ni díval a nechápal,
co se děje. Naproti mně neležela Alexa, nýbrž Kamilla.
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Byla nahá, jen přikrytá slabou dekou. Dívala se mi
zamilovaně do očí přesně jako Alexa a usmívala se.
Zakýval jsem hlavou ze strany na stranu a
promnul si oči, ale byla tam stále. Potom se ke mně
naklonila a políbila mne. Nedokázal jsem jí oponovat.
Nedokázal jsem se hnout. Jen jsem ztuhle seděl na posteli
a chtě nechtě se podvoloval jejím polibkům.
Její polibek byl natolik jiný než Alexin. Přišel mi
vášnivý, opojný, prostě nádherný. Jeho síla a intenzita
projela celým mým tělem v jediném okamžiku. Když
skončila, odtáhla se. Zlehka se dotkla mého obličeje a
zmizela jako dým.
Probudil jsem se celý zpocený. Okamžitě jsem se
posadil a nedokázal se vzpamatovat. V puse jsem ještě
cítil její chuť. Celá scéna se opakovala. Já sedící na
posteli a Alexa spící otočená zády ke mně. Je to Alexa?
Lekl jsem se.
Opatrně jsem jí z krku odhrnul vlasy a tentokrát
jsem její znamení spatřil okamžitě. Bylo přesně tam, kde
mělo být. Oddechl jsem si. Alexa se nevzbudila, což bylo
dobře. Potřeboval jsem se vzpamatovat, než jí pohlédnu
do očí.
Potichu jsem se vytratil do koupelny. Uvědomil
jsem si ale, že bych Alexu sebemenším hlukem probudil.
Vzal jsem si šaty a řekl si, že mi pár bazénů rozhodně
neuškodí.
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Chladivá voda, v níž jsem udělal několik temp, mi
rozproudila ztuhlou krev v žilách. Díky jednoduchým
stále se opakujícím pohybům jsem na chvilku zapomněl
na dnešní sen. Uplaval jsem několik bazénů, než jsem si
dovolil zpomalit.
Musel jsem se zamyslet nad sebou samotným. Co
se to se mnou děje? Vím, že Alexa je moje vyvolená.
Chci si ji vzít. Ona je ta pravá. Ale co Kamilla? Kamilla
je má stvořená. Máme krevní pouto. Proto ten sen? Její
polibek ve mne zanechal úžasné a nezapomenutelné
pocity.
I s Alexou cítím euforii, ale s pocitem při
Kamillině polibku se nedalo srovnat nic, co jsem dosud
cítil ke komukoli včetně Alexy. Co se to se mnou děje?
Bylo velmi nepříjemné přemýšlet o Kamille i o Alexe
podobným způsobem. Musím na dnešní sen urychleně
zapomenout. Byl to jen sen, opakoval jsem si stále
dokola a doufal, že přesvědčím sám sebe.
Doplaval jsem k hraně bazénu a přemýšlel, že
vylezu z vody. Když jsem se však dlaněmi dotknul
okraje, spatřil jsem útlé ženské nohy. Vzhlédl jsem a
zjistil, že u břehu stojí Kamilla. Dívala se na mne skoro
až bojácně a stále odvracela pohled stranou. Byla velice
nervózní. Na chvilku jsem uvažoval, jestli se jí nezdál
stejný sen.
Nakonec se mi zadívala do očí a řekla: „Promiň,
nechtěla jsem tě rušit. Jen jsem ti přišla říct, že tě shání
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Alexa.“ Sklopila zrak, rychle se otočila a utekla. Byl
jsem rád, že nepůjdeme za Alexou spolu. Začínal jsem
být z Kamilliny přítomnosti nervózní. Rychle jsem se
usušil a vydal se za Alexou. V hlavě se mi však honily
představy o Kamille. Než jsem došel domů, poručil jsem
si na dnešní sen prostě zapomenout.
Když jsem přicházel k našemu domečku, stála
Alexa ve dveřích a vyhlížela mne. Jakmile jsem ji spatřil,
rozhořel se ve mně oheň, jako bych ji viděl poprvé v
životě. Rozběhl jsem se k ní a políbil ji. Moje láska k ní a
vroucnost, s níž jsem ji objímal, celá má duše patřila
jenom jí.
Nedokázal jsem pochopit, že jsem mohl přemýšlet
o jiné. Alexu zjevně moje reakce potěšila a s radostí můj
polibek opětovala. Dnes připravila snídani ona. Sedli
jsme si spolu a promluvili si. Vysvětlil jsem jí, že jsem
nechápal postoj rodičů k Sofiinu příběhu stejně jako ona.
Avšak pokud moji rodiče Sofii důvěřují, mají k tomu
zcela jistě své důvody. Alexa slíbila, že se pokusí být
optimističtější. Doufali jsme, že se pravdu brzy dozvíme.
Po snídani, která se stala oázou klidu v jinak
bláznivém dni, jsme vyrazili k hlavnímu domu. Po cestě
mi ještě Alexa oznámila, že se jí Kamilla svěřila se svou
náklonností k Markusovi. Z jejího postoje jsem pochopil,
že byla z Kamillina poblouznění nadšená. Naopak já
rozhodně její postoje nesdílel. Nesl jsem za Kamillu
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odpovědnost. Nemohl jsem připustit, aby tropila nějaké
hlouposti.
Alexa mé brblání nebrala na vědomí a oznámila
mi, že pokud dnes nebude nic jiného v plánu, půjdeme ve
čtyřech na večeři. Takové dvojité rande. Zcela mne
odzbrojila. Nedokázal jsem pochopit, proč ji těší, že si
Kamilla něco začne zrovna s Markusem.
Dorazili jsme do domu, kde všichni snídali.
Přisedli jsme si a nalili si čaj. Kamilla seděla vedle
Markuse až nepřirozeně blízko a něčemu se spolu
nepříjemně smáli. Dostal jsem na Markuse neskutečný
vztek. Jeho přítomnost v domě mých rodičů mi začínala
vadit. Markus nás s úsměvem pozdravil a dál zabředl do
hovoru s Kamillou. Zpražil jsem jej mrazivým pohledem,
ale ani si mne nevšiml. Alexa oproti tomu celá zářila při
pohledu na ně, jak si rozumí.
Nikdo jiný nic neříkal, a proto jsem se zeptal:
„Máme nějaké nové zprávy?“
Rodiče si vyměnili vědoucí pohled, ale jen
pokývali hlavami. Nikdo nic neřekl. Znovu mne naplnil
neuvěřitelný vztek. Zdálo se mi, že mi záměrně nechce
nikdo nic říct. Měl jsem pocit, že mne z něčeho
důležitého vynechali.
Už jsem chtěl začít něco namítat, ale matka se na
nás podívala a jakoby nic se zeptala: „Jak daleko jste
s přípravami na svatbu?“
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Zůstal jsem na ni zírat, jako opařený. Zrovna
tohle téma jsem nechtěl vůbec načínat. Máme před sebou
přeci jiné a důležitější věci, nebo ne? Ale všichni
vypadali jako by nebylo nic důležitějšího než naše
svatba. Okamžitě začali všichni plánovat přípravy.
Matka rozdala úkoly a po snídani jsme se všichni
rozdělili. Matka s Kristou a Alexou odjely do města
nechat ušít šaty. Markuse a Kamillu odvezli s sebou.
Dostali za úkol vybrat květiny na svatební hostinu. Sofie
s Mathiasem zařizovali pozvánky. Doslova jsem se
rozlítil, když mne otec poslal s babičkou do města nechat
ušít i můj oblek na svatbu. Věděl jsem, že se něco děje,
ale oni přede mnou všechno tajili.
Nejprve jsem byl nevrlý a naštvaný, ale jakmile
jsme opustili dům, jako by ze mne spadlo nějaké těžké
břemeno. Lépe se mi dýchalo i přemýšlelo. Cítil jsem se
volný. Nakonec jsem si nákupy s babičkou docela užil.
Jeli jsme ke krejčímu, potom zašli do divadla a na
výstavu. Připadalo mi, že babička zdržuje náš návrat
domů, jak jen může. Už jsem nebyl naštvaný, nevadilo
mi trávit s ní čas.
Náš návrat se však blížil a já začal pociťovat
nervozitu. Vzpomněl jsem si na slíbenou večeři ve
čtyřech a moje nálada spadla na bod mrazu.
Jakmile jsme dorazili domů, přiběhla ke mně
nadšeně Alexa. Euforie z ní přímo čišela. Objala mne a
políbila. V tu chvíli jsem zapomněl na celý svět. Byla pro
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mne jenom ona. Tak moc jsem si přál být jenom s ní.
Prostě sami dva.
Odvedla mne do salónu a nadšeně vyprávěla o
dnešním dni. Nemohl jsem se na ni vynadívat. Byl jsem
šťastný, když jsem sledoval, jak se raduje. Moje nálada
však z ničeho nic ochladla. Nejspíš mne přepadla neblahá
předtucha. Za chvilku se ve dveřích objevili Markus
s Kamillou. Nechápal jsem, jak se do ní mohl tak
najednou zbláznit. Nikdy před tím jsem si nevšiml, že by
o ni jevil sebemenší zájem. Najednou se s ní drží za ruku
a směje se jako blázen. Jejich smích mi byl natolik
nepříjemný, že jsem se zvedl a odešel.
Alexa mne za nedlouho dohnala a uraženě se
ptala, co se mi stalo. Nedokázal jsem jí odpovědět. Sám
jsem netušil, proč mi přítomnost Markuse tolik vadí.
Alexa mne objala, ale její objetí se mi zdálo studené. I
když se smála, nepřipadala mi jako dřív. Něco se
změnilo, ale co? Změnila se ona nebo já? Nedokázal
jsem si své pocity vysvětlit.
Alexa mne chytila za ruku a odvedla do našeho
domečku. Jakmile jsem se vzdaloval od Markuse, opět se
mi začalo lépe dýchat. Znovu jsem začínal vidět jen
Alexu. Opět jsem byl šťastný z její přítomnosti.
Alexa se převlékla. Potom přišla ta strašná chvíle,
kdy mi oznámila, že můžeme odjet na domluvenou
večeři. Moje dobrá nálada byla ta tam.
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Nejhorší na celé té věci bylo, že večeří můj
úmorný večer nekončil. Alexa domluvila ještě kino.
Začínal jsem být čím dál víc nabručený. Na jakékoli
Alexiny dotazy jsem odpovídal chladně a Markusovi
jsem jen odsekával. Jediný, kdo mi ten večer přišel
snesitelný, byla Kamilla. Celou dobu jen tiše seděla a
cudně odvracela pohled, vždy když se naše oči střetly.
Alexa naproti tomu mluvila až příliš. Hlasitě se
s Markusem bavili a smáli se. Potřeboval jsem klid, chtěl
jsem ticho. Ten pocit mi nahrazoval pouze pohled do
klidných Kamilliných očí.
Uprostřed večeře jsem neposlouchal ani Alexu ani
Markuse. Vzpomněl jsem si na snový polibek. Jakmile
jsem si vybavil jeho intenzitu, zamrazilo mne. Nemohl
jsem si pomoci a zadíval se na Kamillu. Ve stejný
moment i ona vzhlédla od talíře a zkoumavě se na mne
podívala. Hlavou mi proletěla myšlenka, které jsem se
nemohl zbavit celý zbytek večera. „Jaké by bylo, políbit
ji doopravdy!“
Ta myšlenka mi stále neodbytně tepala v hlavě.
Uvědomil jsem si, že si přeji snít. Doufal jsem, že se
dnešní sen bude opakovat.
V kině se mi dostalo dokonce klidu i od Alexy a
Markuse. Oba seděli a tiše pozorovali dění na plátně.
Dívali jsme se na nějaký film opěvovaný kritikou, ale já
mu nevěnoval žádnou pozornost. Seděl jsem mezi
Alexou a Kamillou. Intenzivně jsem si uvědomoval její
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přítomnost. V tmavém sále Kamillina blízkost jen
umocnila moji jedinou myšlenku. Na kratičký okamžik
jsem si představil, že se k ní nenápadně nakloním a
políbím ji.
V tom okamžiku se náhodou její ruka dotkla mé a
mnou projel silný výboj energie a spalující touha, která
mne ovládla. Moje touha začínala být silnější než já.
Zvedl jsem se a odešel ze sálu.
Na toaletách jsem si opláchl obličej a nedokázal
uvěřit, co jsem právě málem provedl.
Skoro jsem se neovládl a opravdu chtěl Kamillu
políbit. V sále, kde seděla i moje nastávající žena.
Začínal jsem se nenávidět. Do sálu jsem se už nevrátil,
věděl jsem, že si musím pročistit hlavu. Zavolal jsem taxi
a odjel domů. Napsal jsem Alexe, že mi není dobře.
Věděl jsem, že pozná moji lež, ale lepší tohle, než to, co
jsem chtěl původně udělat.
Doma jsem padnul do postele a skoro okamžitě
usnul.
Noční můry se mi v hlavě prolínaly jedna přes
druhou. Poslední mne však opravdu vyděsila. Otevřel
jsem oči a nestačil se divit. Zuby jsem měl zabořené
v něčím hrdle. Pevně jsem svíral čísi umírající tělo a
zrovna se rozhodoval, jestli jej nechám žít, nebo moji
rukou zemře.
Vyděsil mne fakt, že se mi líbil pocit absolutní
moci nad životem a smrtí. Sál jsem krev obyčejného
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člověka a věděl, že ho zabíjím. Nehodlal jsem však
přestat. Jeho krev byla úplně jiná než darovaná. Tak
lahodná, živá, plná energie a moci.
Připadal jsem si jako král. Já bych měl
rozhodovat, koho zabiju a koho nechám žít. Vždyť lidé
jsou slabí, jenom potrava, nic víc. My jsme ti silní. My
bychom je mohli využívat po libosti, ale zbaběle se
schováváme a chráníme je. Proč vlastně? Nejsou nic. Na
žebříčku potravního řetězce jsou až pode mnou.
„Ale, ale, chlapeček nám zlobí. To se přeci
nedělá, Bene,“ uslyšel jsem za zády. Přestal jsem sát a
otočil se. Svou oběť jsem však nepouštěl, připraven dál
pokračovat.
Nade mnou stála Kamilla a její krása mne
ohromila. Z koutku jí vytékala kapička krve. Vzala mne
za ruku a já pustil toho ubožáka, ze kterého jsem pil.
Uchopila můj obličej do svých dlaní a políbila mne.
Konečně! Spalující žár, který jsem cítil včera v noci, se
nedal srovnat s tím, co jsem cítil nyní. Projela mnou vlna
emocí. Láska? Snad. Chtíč? Ano, ohromný chtíč. Chtěl
jsem ji, musel jsem ji mít.
„Ještě. Prosím. Ještě jednou mne polib,“ žadonil
jsem. Pousmála se a znovu mne políbila. Byla jako
droga. Čím víc jsem dostával, tím víc jsem chtěl.
„Benjamine!“ uslyšel jsem v hlavě naléhavý
výkřik. Ten výkřik mne úplně probral. Už jsem nechtěl
víc. Nechtěl jsem nic, co mi Kamilla nabízela.
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Moje vyvolená mi zakřičela v hlavě. Ta pravá,
která dávala mému životu smysl. Alexa!
Okamžitě jsem se probral a posadil se. Alexa
sebou na posteli házela ze strany na stranu celá zpocená.
Ne a ne se probudit. Pevně jsem ji uchopil a zatřásl s ní.
Nereagovala. Stále sténala, oči měla otevřené, zornice
rozšířené děsem.
Nevěděl jsem, co dělat. Najednou se mi vybavila
ta chvíle, kdy poprvé upadla do komatu.
„Alexo!“ vykřikl jsem, nic se však nestalo. Alexa
se dál zmítala v mé náruči, stále neschopná se probudit.
„Alexo, prober se!“ Vykřikl jsem znova a začal třást
jejím tělem. Nakonec moje snažení přeci jen zabralo a
Alexa se probrala.
Klepala se a z očí jí tekly slzy. „Co se stalo?“
zeptal jsem se. Dýchala přerývaně a ze začátku
nedokázala ani promluvit. Zmocnila se mne panika. „Co
je s tebou, Alexo?“ řekl jsem, ale pomyslel si: „Co je to
s námi?“
Alexa se trochu uklidnila, stále dýchala zrychleně,
ale už byla schopná mluvit.
„Co je to s námi Benjamine?“ zeptala se a mne
píchlo v žaludku. Co jí mám říct? Že toužím po Kamille?
Že ji ve snech podvádím? Jsou to vlastně sny? Než jsem
stihl cokoli říct, Alexa pokračovala: „Dva dny čekám, že
budeme snít, ale ty nikde. Místo toho mám hrozné noční
můry.
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Vrací se mi dny strávené u Isaaca. Barvitě si
vzpomínám na vše, co jsem tam prožila. Cítím stejné
šílenství i bolest, kterou jsem prožívala, když jsem byla
uvězněná. Tehdy mi pomáhalo vědomí, že mne hledáš.
Že vůbec existuješ. Ale tady v těch snech mám pocit, že
jsem úplně sama. Jako bys mi zmizel.“
Nevěřícně jsem ji pozoroval a bez dechu
poslouchal, co říká. Jak moc jsem ji nechal trpět.
Sobecky jsem myslel jenom na sebe a zapomněl na ni.
Nebyl jsem tu pro ni. Nechal jsem ji samotnou.
Propadal jsem se hanbou. Ne! Takhle to prostě
nejde dál. Musím se Kamilly zbavit. Nedokážu žít s ní i
s Alexou zároveň. Musím si zvolit a volím Alexu. Zítra
požádám otce a odjedeme.
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Přiznání
Nedokázal jsem znovu usnout. Až příliš jsem se
obával, co by se mi mohlo zdát. Ležel jsem vedle Alexy a
pozoroval ji, jak neklidně spí a převaluje se. Díval jsem
se na ni a pukalo mi srdce. Styděl jsem se sám za sebe a
přemýšlel, co se svým šílenstvím udělám. Musím to
někomu říct, ale Alexe pravdu říct prostě nedokážu.
Zadíval jsem se z okna a zjistil, že začíná pomalu
svítat. Opatrně jsem odsunul Alexinu ruku stranou.
Políbil jsem ji, napsal krátký vzkaz a odešel do domu
mých rodičů.
Našel jsem ji v knihovně. Tušil jsem, že nespí.
Matka seděla na lenošce a líně listovala nějakou knihou.
Když jsem přišel, vzhlédla od knihy a ustaraně mne
sledovala.
„Musíme si…,“ začal jsem, ale ona mne
nenechala ani domluvit. Zvedla prsty k ústům a v němém
gestu mi naznačila, abych ji následoval. Nechápal jsem
proč ta komedie, ale nehodlal jsem se hádat nebo
vyzvídat. Odvedla mne do garáže, vzala si klíčky od
jednoho z vozů zaparkovaných hned u výjezdu z garáže.
Opět mi pokynula, abych ji následoval. Poslechl jsem a
bez řečí nasedl do vozu. Tentokrát jsem se ani nehádal,
kdo bude řídit. Tušil jsem, že bych dnes neuspěl.
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Opustili jsme naše pozemky a odjeli do hotelu
v centru. Opravdu jsem si připadal jako v nějakém
špionážním filmu. Kdyby nebyla situace tak vážná, asi
bych se docela zasmál. Nicméně na mém přiznání nebylo
pranic zábavného. Mlčeli jsme celou cestu až do hotelu.
Matka předala klíčky řidiči, aby náš vůz bezpečně
zaparkoval, a zavedla mne do hotelu. K mému
překvapení jsme však nešli hlavním vchodem, jak jsem
předpokládal, ale zadním. Vyšli jsme po schodišti až do
druhého patra. Teprve zde matka přivolala výtah. Její
chování se mi zdálo čím dál víc podezřelé.
Když jsme nastoupili do výtahu, vytáhla matka
speciální klíč a zastrčila jej do zdířky umístěné pod
tlačítky s podlažími. Jakmile dolehl na své místo, cvakl.
Ozval se potvrzovací tón a výtah se rychle rozjel nahoru.
Nejvyšší patro hotelu, ve kterém jsme se
nacházeli, patřilo jednomu jedinému bytu.
„Myslel jsem, že vím o všech obytných
prostorách naší rodiny,“ řekl jsem trochu dotčeně.
Maminka krátce přikývla a řekla: „Ano, ale tohle
není byt naší rodiny.“
Otevřel jsem pusu a pak ji zase zavřel. Nevěděl
jsem, co říct. Maminka mne usadila do pohodlného
křesla a sama si sedla naproti.
„Tak povídej,“ vyzvala mne. Nejprve jsem
nevěděl, jak začít. Po nějaké chvíli vyprávění jsem si
však uvědomil, jak moc se mi ulevuje, když odhaluji
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pravdu. Líčil jsem jí své skryté pocity a skončil dnešním
snem i probuzením.
Bedlivě mne poslouchala, jen tu a tam mne
přerušila, abych jí vysvětlil detaily.
Když jsem skončil, chvíli potichu přemýšlela,
potom se napřímila a oznámila mi: „Jdeme.“
Zprvu jsem nechápavě seděl a jen na ni zíral.
Čekal jsem nějaké reakce, nejspíš pohoršení, zahanbení,
vztek, ale žena přede mnou se chovala naprosto chladně.
Potřeboval jsem vědět, nebo alespoň mít
představu, co s těmi informacemi udělá. Zdálo se však,
že mi nepoví vůbec nic.
„Mami…“ zkusil jsem zaprosit. Ta nevědomost
mne ničila.
Matka se však ode mne odvrátila a řekla:
„Musíme jít. Je třeba začít jednat.“ Jediná odpověď,
kterou jsem z ní dostal, mi zněla v uších, dokud znovu
nepromluvila. Než jsme dojeli k domu, matka zastavila u
krajnice.
Otočila se ke mně a vážně pravila: „Nikomu nic
neříkej. Ovládej se. Chraň si svoje myšleny i před
Alexou. Rozumíš?!“ na poslední slova kladla zvláštní
důraz. Zničeně jsem přikývl.
Jakmile jsme dorazili k domu, matka vyskočila
z auta a rovnou zamířila do jídelny. Beze slova jsem ji
následoval a horlivě přemýšlel, co má asi za lubem. Na
tváři se jí z ničeho nic rozlil úsměv. Chovala se jako
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bychom zrovna přijeli z nákupů. Kolik úsilí ji asi muselo
stát, takhle se přetvařovat.
Přistoupila ke svému muži a políbila jej. Obdařila
úsměvem všechny, kteří nás sledovali a jako by nic
začala mluvit: „Dostala jsem úžasný nápad. Svatba se
bude konat ve Španělsku. Byla bych moc ráda, kdyby se
Benjamin a Alexa vzali v kostele, kde jsme se brali i my
s Miguelem.
Všichni ji konsternovaně pozorovali, ale matka si
ostatních vůbec nevšímala a pokračovala: „Eleno, budeš
tak laskavá a odletíš ještě dnes s Benjaminem dohodnout
veškeré podrobnosti?“ podívala se babiččiným směrem a
ani nečekala na odpověď. Potom se podívala směrem
k Alexe, vzdechla a nešťastně pravila: „Alexo, vypadáš
příšerně, měla bys zajet do lázní, potřebuješ si
odpočinout. Co kdybys s sebou vzala i Kamillu? My
ostatní stejně budeme probírat nedůležité záležitosti.“
Alexa v absolutním šoku hleděla na svou budoucí
tchýni a nedokázala říct ani slovo. Fabian se nadechnul,
ale matka jej zpražila ledovým pohledem, kterého jsme si
všimli snad jenom já s Fabianem.
Ostatní se stále probírali ze změn, které matka
právě určila. Čekal jsem, kdy otec matku nějak usadí.
Přeci není možné, aby jí to všechno prošlo, právě nyní
když máme tolik jiných starostí. Matka jej však jen
jemně chytila za ruku, podívala se mu do očí a otec jen
jemně přikývl.
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Náhlá změna plánu byla odsouhlasena a
požehnána králem. Nikdo si nedovolil nic namítat. Ještě
to odpoledne jsem se sbalil a rozloučil se s Alexou.
Byla stejně zmatená jako všichni ostatní. Netušila,
proč moje matka tak náhle změnila veškeré dosavadní
plány. Nebyl jsem schopen jí přiznat sebemenší zrnko
pravdy. V tu chvíli jsem byl upřímně rád, že se jí teď
nějakou dobu nepodívám do očí. Poznala by, že něco
tajím.
„Setkáme se ve snu, ano?“ ujišťoval jsem se.
Obával jsem se, že mi Alexa nebude věřit. Ona mne však
jen objala a políbila.
„Budu na tebe čekat,“ odpověděla.
Myslel jsem, že mne doprovodí alespoň na letiště.
Matka ji však před mým odjezdem na letiště vzala do
města. Ani ona se s námi nerozloučila. Odjížděli jsme jen
s babičkou. Na letiště nás vezl dědeček. Neustále si něco
nesouhlasně mumlal, ale nahlas neřekl nic. Na letišti se
s námi rozloučil a rychle odjel zpět.
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Rána za ránou
Když Benjamin odletěl, jako by ve mně něco
umřelo. Opět nás osud rozdělil, ale nyní mohla za naše
odloučení Irina. Vůbec jsem nechápala, proč to všechno
dělá. Proč boří naše plány a po libosti je mění jen kvůli
svatbě, která mi momentálně přišla nejméně důležitá?
Poslední dobou mi vůbec nebylo dobře. V noci
jsem špatně spala a už pár dní jsem měla žaludek jako na
vodě. Teď ještě tohle! Celé Irinino chování mi přišlo,
jako obrovská zrada. Benjamin byl můj jediný záchytný
bod. Jenom na něj jsem se mohla plně spolehnout a ona
ho pošle pryč.
Nejdřív jsem si myslela, že pojedu vyprovodit
Benjamina alespoň na letiště, ale spletla jsem se. Irina
mne zavolala pět minut před jeho odjezdem a oznámila
mi, že musíme jet zrušit hostinu do města. Nechápala
jsem, proč mne k tomu tak nutně potřebuje. Irina však
trvala na svém. Musela jsem ji doprovodit.
Nechápu, že se jí nikdo nevzepřel. I na ostatních
bylo vidět, že s jejími postoji nesouhlasí. Nikdo si však
nedovolil říct jí svůj názor do očí. Ani já ne. Všichni
jsme tancovali, jak pískala. Nikdo, snad kromě Iriny,
neměl tušení, co zamýšlí.
Vrátily jsme se z města v pozdních odpoledních
hodinách. Při našem výletu jsme stihly zařídit zrušení
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hostiny a cateringu v domě, objednat lázně a dojít si na
oběd.
Než jsme nastoupily do auta a chystaly se odjet
domů, měla Irina záhadný telefonát. Jakmile jí začal
vyzvánět telefon, začala se Irina chovat velmi podezřele.
Poslala mne do auta a sama poodešla pár metrů. Mluvila
cizí řečí a zdálo se mi, že je rozrušená. Nakonec telefon
položila a přisedla si ke mně. Měla jsem sto chutí zeptat
se, co se děje a kdo jí volal. Ale neodvážila jsem se,
seděla jsem vedle ní jako pecka a mlčela.
Po cestě Irina všechny zbylé členy naší skupiny
obvolala a zařídila, abychom se sešli doma. Po příjezdu
se ihned odebrala rovnou do jídelny. Mně naznačila,
abych ji následovala. Bez řečí jsem poslechla. Nad vším,
co následovalo potom, mi zůstával rozum stát.
Jídelna se poslední dobou změnila v jednací
místnost. Když jsme vešly, všichni již seděli na svých
místech a čekali, co se bude dít. Irina mi naznačila, abych
se posadila. Sama přešla k Miguelovi a zaujala vedle
něho své místo.
Políbila jej a potom si stoupla. Než začala mluvit,
ozval se mi v hlavě její hlas: „MLČ!“ Tón, který mi stále
ještě zněl v hlavě, dával jasně najevo, že to myslí
smrtelně vážně. Pod jeho vahou jsem se musela přikrčit.
Tak moc mi připomněla Isaaca, až mne zamrazilo. Řekla
mi jenom jedno slovo, ale neexistovalo, že bych
neposlechla.
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„Když jsme byly ve městě, donesla se mi špatná
zpráva.“ Podívala se na stůl a vzdechla, jako by ani
nemohla pokračovat. Potom se ale napřímila a mluvila
mnohem tvrdším tónem, než který mi zazněl v hlavě.
Poprvé jsem měla z Iriny strach.
„Nedaleko našeho domu byl zabit jeden člověk a
druhý byl velice vážně zraněn. Nemusím říkat, že nešlo o
normální zabití, či zranění. Žádný z upírů, kterého
známe, by si nedovolil lovit tak blízko našeho domova.
Díky bohu se druhému člověku podařilo přežít. Vypadal,
že je mrtev, a proto jej nejspíš nechali nepokoji. Naši
strážní jej bedlivě hlídají. Jakmile nám bude schopen
identifikovat toho, kdo mu zranění provedl, podnikneme
rázné kroky, aby se podobný incident již nemohl
opakovat.“
Všichni se po sobě zmateně podívali. Jenom já se
nedívala na ostatní, můj zrak spočinul pouze na Irině.
Studovala jsem výraz jejího obličeje, ale nešlo z něho
vůbec nic vyčíst. Najednou však Irina úplně otočila. Její
výraz se změnil a z jejího hrůzného blýskání v očích
nezbylo vůbec nic.
Opět se otočila ke mně a něžně pravila: „Alexo,
lázně jsou již zařízené. Vy s tím stejně nic nenaděláte.
Připravte si s Kamillou věci, až s Miguelem pojedeme za
tím zraněným člověkem, svezeme vás. Lázně máme po
cestě.“
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Nevěřícně jsem kmitala pohledem z ní na Miguela
a zpět. Čekala jsem nějaké znamení, že je Miguel stejně
zmatený jako já. Miguel však jenom přikývl a danou
situaci nijak nekomentoval.
Kamilla i já jsme se zvedly na ráz a pomalu jsme
odcházely z jídelny. Ostatní ještě seděli na svých
místech. Nikdo nepromluvil. Opustila jsem dům a šla si
sbalit potřebné věci do lázní. Ani ne za čtvrt hodiny jsme
stály s Kamillou připravené před domem a čekaly na naše
hostitele. Nikdo jiný kromě Iriny z domu nevyšel.
Stoupla si k nám a mlčky vyčkávala. Za nedlouho vyjelo
z garáže černé luxusní auto. Byla jsem překvapená, když
jsem zjistila, že za volantem sedí Miguel.
Irina se posadila na přední sedadlo spolujezdce a
my s Kamillou nasedly dozadu. Obě jsme po sobě
zmateně pokukovaly. Ani jedna z nás se neodvážila
promluvit.
Co se to tu k čertu děje? Ta otázka mi neustále
vibrovala v hlavě.
Za čtvrt hodiny nás Miguel vysazoval před
lázněmi. Oba se s námi rozloučili se slovy, že nás tu
později vyzvednou. Překvapilo mne, že neudali přesný
čas. Prostě jen řekli, že nás později vyzvednou. Celá
situace byla čím dál zmatenější. Nebo jsem možná byla
zmatená jenom já.
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Kamilla se snažila být v pohodě, ale všimla jsem
si jejího napětí. Ptala se mne na různé procedury, ale bylo
vidět, že ji náš rozhovor moc nezajímá.
U recepce na nás čekala slečna oblečená v bílém
tričku a krátkých šortkách. Obdařila nás vřelým
úsměvem a navigovala do šaten.
Sice jsem již tento resort navštívila, ale když se
nás zeptali, zdali máme vybrané procedury, raději jsme si
nechaly poradit.
Nejprve nás zavedli do bahenních koupelí, potom
na masáž, a když mi pokládali na záda lávové kameny,
přestávala jsem vnímat svět. Různé vůně olejů a mastí
opojně prosycovaly naše okolí a ukolébávaly nás.
Přestala jsem se soustředit. Moje mysl pomalu
odplouvala do říše snů.
Neusnula jsem však úplně. Jakmile jsem ucítila
nepříjemné mravenčení v břiše, rázem jsem se posadila.
Všechny kameny mi spadaly ze zad na lehátko i na zem.
Byla jsem si jistá, že je něco špatně.
Kamilla na mne udiveně zírala. Přiložila jsem si
prsty k ústům a naznačila jí, aby byla zticha. Napínala
jsem sluch, ale nezaslechla jsem jediný zvuk.
Nepříjemné mravenčení v břiše mezitím přešlo
v bodání. Zabalila jsem se do osušky a naznačila
Kamille, aby učinila totéž. Beze slova poslechla a potom
jsme se potichu vytratily směrem k bazénům s vířivkami.
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Pomalu jsem se plížila podél hrany bazénu a
nevšimla si, že Kamilla mi již není v patách. Když jsem
ucítila další silnější bodnutí v žaludku, bylo pozdě.
Ucítila jsem je ve vteřině, ale když jsem se
otočila, abych Kamillu postrčila za svá záda, zděsila jsem
se. Byli čtyři. Stáli u vchodu, kterým jsme právě přišly, a
jeden z nich držel bezvládné Kamillino tělo v náručí.
Chtěla jsem zakřičet. Rozeběhla jsem se k nim a
vyskočila, ale do něčeho jsem v letu narazila.
Až moc pozdě jsem zjistila, že nebyli čtyři, ale
pět. Jeden schovaný za sloupem čekal na můj výpad a
dočkal se. Mrštil svou ruku do směru mého letu a srazil
mne k zemi. Chtěla jsem se okamžitě zvednout, ale zalehl
mne svým mohutným tělem. Jeho stoupenci i s Kamillou
zmizeli. Marně jsem se pokoušela vyprostit se
z nepřítelova sevření. Jeho síla se zdála až neuvěřitelná.
Možná jsem byla rychlejší a obratnější, ale jakmile mne
ten kolos sevřel ve svém náručí, neměla jsem sebemenší
naději.
Upír se mi díval do očí, ošklivě se ušklíbl a praštil
mnou hlavou o zem tak silně, že jsem přestala vnímat.
Před očima jsem měla jen tmu. Jen vzdáleně jsem si
uvědomovala zvuk uhánějících kroků. Proč mne
nezabil?, ptala jsem se sama sebe a okamžitě si
odpověděla: „Protože neví jak!“ Ani já sama nevím, jak
bych se zabila. Jsem upír, tedy můžu obživnout, když
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mne někdo zabije a krev Vyvolených na mne nejspíš také
nebude fungovat. Můžu vůbec zemřít?
Tma, jež mne obepínala, začala pomalu
ustupovat. Zaslechla jsem kroky mířící mým směrem. Ty
kroky mohly být jenom upíří. Promnula jsem si kořen
nosu a začala pomalu mžourat do světla, které se přede
mnou rozsvěcelo. Zpočátku jsem viděla jen rozmazané
barvy. Po chvilce se však barvy začaly rozjasňovat a
zostřovat. Rozhlédla jsem se a viděla, že sedím v kaluži
krve, která stéká po dlaždicích a barví vodu bazénu, u
něhož jsem seděla.
Neuvěřitelná bolest mi tepala v hlavě, až jsem se
bála, že se nebudu moci pohnout. Někdo mne chytil za
paži. Otočila jsem se směrem, kde jsem věděla, že někdo
stojí. Jakmile jsem pohnula hlavou, tepavá bolest ještě
zesílila. Chytila jsem se za pravý spánek, místo ze
kterého bodavá pulzující bolest vycházela. Jakmile jsem
odtáhla ruku, zjistila jsem, že je od krve. Až nyní jsem si
začala pomalu dávat věci do souvislostí. Krev, která je
všude okolo mne, je moje. Bolest hlavy mám, protože je
nejspíš rozseknutá, a Kamilla…?
„Kamillo,“ vykřikla jsem nešťastně, ale sama
jsem moc dobře věděla, že je pozdě. Kamilla byla pryč.
Unesli ji stvoření. Nedokázala jsem ji ochránit. Schoulila
jsem se do klubíčka a slzy se mi začaly samy kutálet
z očí.
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Jemný stisk na mé paži, na který jsem zapomněla,
trochu zesílil. Podívala jsem se na místo stisku a všimla
si něčí ruky, jak obepíná moji paži. Vzhlédla jsem a
spatřila Irinu. „Jsi v pořádku?“ zeptala se smutně.
Přikývla jsem a konečně se rozhlédla. Prostor
bazénu byl plný lidí. Byli tu skoro všichni. Fabian,
Krista, Sebastian i Miguel s Eusebiem. Několik lidí v této
skupině chybělo a dva z nich jsem postrádala naprosto
bytostně.
„Je to moje vina,“ řekla jsem a opět se schoulila
do klubíčka. Něčí ruce mne podebraly a houpavým
krokem mne odnášely pryč z budovy. Sebastian mne
nesl. Jeho kolébavá chůze a ochranná náruč mne trochu
zahřály u srdce. Za celou dobu, co se známe, jsme k sobě
se Sebastianem zatím nedokázali najít cestu. Jistě, byla
jsem jeho dcera a on můj otec, ale nikdy jsme si sami
nesedli a nepromluvili si.
Nyní mne však nesl a v jeho obličeji se odrážel
ochranitelský otcovský pud. Nedopustil by, aby se mi
cokoli stalo. Poprvé jsem opravdu cítila, že Sebastian je
můj otec. Poprvé jsem z něj cítila opravdovou
neutuchající lásku.
Ani nevím, jak jsme se dostali domů. Cestu si
vybavuji jen mlhavě. V autě se mnou jela Krista a Irina.
Obě se na mne obezřetně dívaly. Nevěděla jsem, co jim
říct. Byla moje chyba, že jsem nedokázala Kamillu
ochránit. Všechno byla moje vina. Myšlenky mi zběsile
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létaly hlavou a u jediné se nakonec zastavily. U Isaaca.
Dostal ji zpět. Kdo ví, co ji nyní čeká.
„Musíme ji okamžitě zachránit,“ vypálila jsem ze
sebe, až se obě ženy lekly.
„Jistě, jistě, hned zítra…,“ snažila se mne utišit
Krista, ale já se nedala.
„Zítra bude pozdě, musíme ji jet zachránit hned,“
nenechala jsem se uchlácholit a horečně vymýšlela plán.
Moje zběsilé plánování zarazila Irina. Nejen tím, co
řekla, ale s jak ledovým klidem to řekla: „A kam chceš
jet? Víš kde je? Ty snad víš, jak ji zachránit?“
Irina mne úplně odzbrojila. Neměla jsem
nejmenší tušení, kde se Kamilla nachází. I kdybych je
měla, netušila jsem, jak ji zachránit. Mou mysl pohltilo
jen vědomí, že je Kamilla pryč. Cítila jsem se podivně
otupělá a prázdná.
Jakmile jsme dorazili zpět, Irina nařídila, abych si
šla lehnout. Nedovolila mi však odejít do domečku.
Nechala pro mne připravit pokoj v hlavní budově.
Poslušně jsem odešla, lehla si a okamžitě usnula.
Doufala jsem, že uvidím terasu a krásné modré
moře. Čekala jsem, že spatřím naši pláž a Benjamina.
Zároveň jsem se však obávala, že opět přijdou děsivé
noční můry. K mému překvapení nepřišlo ani jedno.
Poprvé po velice dlouhé době jsem upadla do bezesného
spánku.
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Špatné zprávy
Po Kamillině zmizení a Benjaminově odjezdu čas
neskutečně rychle utíkal. Bylo až neuvěřitelné, jak moc
se opět změnily naše plány.
Jakmile se Benjamin dozvěděl, co se stalo, chtěl
se okamžitě vrátit. Irina však trvala na svém. Musel
zůstat s Elenou ve Španělsku, přestože byla naše svatba
odložena na neurčito. Naše skupinka se rozdělila.
Eusebio odletěl za Elenou a Benjaminem. Fabian se vrátil
zpět do Prahy, kde Vyvolení plánovali uspořádat sněm.
Musel jim povědět, co se dozvěděl o zmizení jejich
adeptů. (Upravenou verzi, samozřejmě.)
Miguel s mými rodiči měli plno práce s hledáním
zmizelých dětí. Plánovali a pátrali po nich, ale vše se
zdálo marné. Markus i s rodiči odjeli zpět domů. Slíbili
jsme jim, že jim zavoláme, jakmile budeme vědět cokoli
nového.
A Irina? Rozhodla se, že mne ještě víc vyškolí
v mých mimosmyslových dovednostech. Nebyla jsem
proti. Čas strávený učením alespoň na chvíli zaháněl
stesk a myšlenky na Benjamina a Kamillu.
Den po Eusebiově odletu ke mně Irina přišla a
oznámila mi, že mne začne učit sebeovládání. Nechápala
jsem, proč mne chce naučit právě tuto vlastnost. Byla
jsem přesvědčena, že se umím ovládat dobře. Irina mne
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však rychle vyvedla z omylu. Nešlo o mou impulsivnost,
nýbrž o ovládání mých myšlenek a snů.
Odvedla mne do jednoho z pokojů v domě.
Naznačila mi, abych se posadila do křesla a sama se
usadila proti mně.
„Co mám dělat?“ zeptala jsem se nedočkavě.
Irina se na mne podívala a v hlavě mi opět zazněl
její hlas: „Braň se!“
Hlavou mi začaly proudit obrazy a myšlenky,
které evidentně nebyly moje. Najednou se celý pokoj, v
němž jsme seděly, vytratil a namísto něj jsem viděla
překrásnou krajinu plnou palem. Rozhlédla jsem se a
snažila se zorientovat. Byla jsem si jistá, že právě tady
v tom záhadném místě mám být. Že tu chci být. Něco
v mém mozku mne však varovalo. Slabý hlásek v mém
nitru mi říkal, že není pravda, co vidím, ani co cítím.
Pokoušela jsem si vzpomenout, kde jsem byla,
než jsem se dostala sem. Hlava mne bolela, přesto jsem
urputně bojovala s představou, v níž jsem se nacházela.
Až se najednou uprostřed listnatého ráje objevil stůl a
vedle něho stolička. Postupně se mi opět začal vybavovat
pokoj, ve kterém jsem skutečně seděla. Poslední, kdo se
mi zjevil, byla Irina.
Seděla naproti mně, dívala se na mne a usilovně
se soustředila. Výjev přede mnou opět zmizel a já se
objevila v tmavém zákoutí staré Prahy. Uličky, domy i
krámy, vše bylo tak skutečné. Já už jsem však věděla, že
61

Stínová dáma

to, co vidím, není skutečné. Soustředila jsem se a bolest
hlavy povolila. Najednou bylo mnohem snazší vrátit se
zpět do reality. Irina se zavrtěla v křesle a pousmála se.
Obraz se znovu změnil. Stála jsem na pláži
našeho ostrova a sledovala příboj. Racci létali nad mou
hlavou a hlasitě povykovali. Zavřela jsem oči a znovu se
soustředila. Přestože jsem si moc přála ocitnout se právě
zde, věděla jsem, že mě Irina jen klame. Jakmile jsem
opět oči otevřela, spatřila jsem ji.
Dlouhé hodiny jsem jen tak seděla a snažila se
blokovat svoje myšlenky před Irininou myslí. Byla velice
dobrá ve čtení a matení myšlenek. Nejspíš jenom díky
tomu, že jsem i Vyvolená, jsem se velice záhy naučila,
jak se soustředit a nedovolit jí, aby manipulovala s mojí
myslí.
Irina se zdála být spokojená. Po představě našeho
ostrova se zastavila, zahleděla se mi do očí a vážně
pravila: „Tohle místo si zakaž. Nesmíš se sem vracet,
nesmíš se vídat s Benjaminem. Ani tady, ani nikde jinde.
Je ti to jasné?“ apelovala na mne.
Zmateně jsem zakroutila hlavou. „Ale proč?“
zeptala jsem se. Nedokázala jsem pochopit, proč chce,
abych se naučila blokovat proti Benjaminovi.
Irina mi slíbila, že mi vše vysvětlí později, ale
trvala na svém přání. Ač nerada, poslechla jsem ji. Cítila
se ještě víc opuštěná, než kdy dřív. Po Benjaminovi i
Kamille se mi stýskalo čím dál víc.
62

Upíří krev III

Naše cvičení probíhalo každý den ve stejnou
dobu. Hned po snídani jakmile jsme se posilnily,
odebraly jsme se do pokoje a začaly s cvičením. Trávily
jsme spolu celé dny. Zlepšovala jsem se, ale cítila jsem
se velice unavená.
Jednoho dne ráno jsme se všichni jako obvykle
sešli u snídaně. Miguel vypadal ustaraně. Netušila jsem,
co se děje. Jeho pohled se mi však vůbec nelíbil. Všichni
jsme seděli mlčky a snídali. Nakonec jsem nevydržela to
napětí a zeptala se: „Co se děje?“
Miguel se napřímil a jeho výraz se změnil. Tvářil
se přísně a odměřeně. Chtěl něco říct, ale Irina jej
zastavila a promluvila místo něj. Její hlas zněl mateřsky,
ale také přísně a vážně.
„Dostáváme různé zprávy o plenění a zabíjení
lidí. Jde o spoustu mrtvých, brutálně zabitých a
ulovených. Vždy však nechají svědka. Ten popisuje
jedinou osobu, kterou si z útoku pamatuje.“
Nechápavě jsem těkala pohledem z Miguela na
Irinu a zpět. Irina se nadechla a pokračovala: „Popisují
tebe, Alexo.“
„Cože?!?!“ vyhrkla jsem. Víc jsem ze sebe
nedostala. Byla jsem úplně konsternovaná.
„Svědci popisují brutalitu, s jakou osoba tobě
podobná loví a zabíjí lidi. Jakmile vytáhneme tvoji
fotografii, všichni svědkové tě okamžitě poznají. Zatím
držíme informace o svědcích v tajnosti, ale nebude
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dlouho trvat a náš svět se o tobě dozví,“ řekla smutně
Irina.
„Ale já…,“ netušila jsem, co mám vlastně říct.
Všechno to bylo tak absurdní. Chápala jsem význam
Irininých slov, ale nedávaly mi žádný smysl.
„Musíme tě dostat ze země, než na všechno
přijdou rodilí. Hrozí ti trest a ani my tě nemůžeme
ochránit,“ oznámila mi Irina.
Poslouchala jsem, ale slova mi vplula jedním
uchem dovnitř a druhým jakoby odplouvala pryč.
„Vždyť já jsem celou dobu s někým. Jak si
kdokoli z vás může myslet, že bych zabíjela a lovila
lidi?“ ptala jsem se a zmateně se dívala z jednoho na
druhého. Nikdo mi však neodpověděl. Nikdo mi neřekl,
že se jedná o žert. Nikdo mne neutěšil. Došlo mi, že
situace je opravdu vážná.
Irina se zvedla, políbila svého muže a řekla:
„Ještě dnes odletíme. Jenom my dvě. Tady zůstat
nemůže.“
Krista se zvedla, aby konečně něco řekla, ale Irina
ji zastavila: „Nemůžete jet s námi, je mi líto. Musíte
zůstat tu a pomoci Miguelovi. Já se o Alexu postarám,
slibuji,“ ubezpečila ji Irina.
Krista chvíli nerozhodně stála, pak se posadila a
zabořila pohled do stolu. Bylo jasné, že se Irině
nepostaví.
64

Upíří krev III

Ještě týž den jsme v tichosti opustily dům. Nikdo
nás nevezl na letiště. Jely jsme jen já a Irina. Donutila
mne odbarvit a ostříhat si vlasy. Moji čerň, kterou jsem si
zamilovala, nyní překrývala myší šeď. Památkou na mé
krásné vlasy zbyly jen černé prameny, které se
nepodařilo odbarvit. Vlasy, mé milované dlouhé vlasy,
mi nyní nesahaly ani na ramena. Byla jsem smutná a
naštvaná, Irina se mi zdála přehnaně paranoidní. Avšak
nedovolila jsem si postavit se jí. Poslechla jsem všechny
její příkazy do jednoho bez odmlouvání.
Na letiště nás dovezl taxík, ani letadlo jsme
neměly vlastní. Jako bychom byly obyčejné turistky. Na
sobě jsem měla džíny a tričko s nějakým nápisem.
Odbarvené ostříhané vlasy ještě zakrývala kšiltovka, až
potom byla Irina konečně spokojená.
Ani mi neprozradila, kam máme vlastně
namířeno. U odbavovacího okénka si jen vyzvedla
letenky a pak jsme se přesunuly k hale, kde jsme čekaly
na vstup do letadla. Až v letadle mi podala palubní lístek,
abych si jej mohla prohlédnout. Naše příští zastávka?
Washington.
Jakmile jsme seděly v letadle, ulevilo se mi. Jako
by ze mě spadla ohromná tíha. Irina si s klidem
prolistovávala časopis, který rozdávaly letušky.
Evidentně neměla zájem se mnou rozebírat své budoucí
plány.
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Cesta nám trvala neuvěřitelně dlouho. Ani jsem
nedokázala uvěřit, když naše letadlo konečně dosedalo na
ranvej a my se octly na letišti v DC. Jsme u cíle. Nebo
ne?
Čekala jsem, že půjdeme do hotelu a konečně se
vyspíme. Z letu jsem byla rozlámaná a časový posun mne
úplně odboural. Irina mne však překvapila, když před
letištní halou zavolala taxi a nechala nás odvést k
malému letišti pro soukromá letadla kousek za městem.
K mému dalšímu překvapení jsem zjistila, že už na nás
čeká připravený malý aeroplán i s pilotem. Napadlo mne,
kdy asi opravdu tento výlet skončí.
Nasedly jsme do letadla, které se vzneslo do
vzduchu a odnášelo nás, kdo ví kam. Tehdy začala
konečně Irina mluvit. Unaveně se na mne podívala a
zasadila poslední ránu do mého už tak rozlámaného
srdce.
„Alexo, je na čase přiznat si pravdu. Kamilla
nebyla unesena. Ona s nimi odešla dobrovolně. Nyní ničí,
loví, zabíjí a vydává se za tebe. Proto nechávají svědky.“
Do očí se mi vedraly slzy a jedna po druhé kanuly
po tvářích. Otevřela jsem ústa a chtěla něco říct, něčím
argumentovat, ale Irinina slova mi najednou začínala
dávat jistý pokřivený smysl.
„To přeci nemůže být pravda. Proč by to Kamilla
dělala?“ vydechla jsem.
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„Kamilla je velice silnou stvořenou s enormně
vyvinutým smyslem pro čtení a matení myšlenek.
Benjamin, její stvořitel, jí dal silnou zbraň a ona ji
opravdu využila. Benjamin je velmi dobrý ve všem, co
dělá, ale Kamilla jej v této schopnosti předčila. Mátla
jeho myšlení a tvoje také. Hrála si s námi se všemi.
Už delší dobu jsme vás sledovali. Jak bezmezně
jste jí důvěřovali, ochraňovali jste ji a přitom jste ji oba
znali jen chvilku. Nakonec přišel Benjamin a svěřil se mi
se sny, do kterých ho Kamilla přivedla. Proto s tebou
nemohl snít. Ona jej plně ovládala. Čím blíž mu byla a
čím déle na něj působila, tím víc jej měla ve své moci.
Proto jsem ho odeslala do Španělska. Myslím však, že
jakmile Kamilla utekla, jela za ním.
My jsme pro jistotu Benjamina přestěhovali.
Netuším však, jak moc silné jejich krevní pouto je. Je
dost možné, že jej nakonec najde a ovládne úplně.
Proto se před ním musíš chránit, rozumíš. On je
naše slabé místo. Díky němu měla veškeré informace,
které jsme se před ní snažili utajit,“ přestala mluvit a dala
mi chvilku, abych ten nápor vstřebala. Stále jsem
nemohla věřit, že mluvíme o naší Kamille.
„Ale…,“ znovu jsem zkusila něco říct, ale Irina
opět pokračovala a ubíjela moje zažité vědomí o jediné
přítelkyni, kterou jsem kdy měla.
„Zamysli se, Alexo! Isaac je možná šílenec, ale
věř mi, že jeho inteligenci, bychom neměli podceňovat.
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Přišel o jednoho špeha v naší rodině, potřeboval vědět, co
se u nás děje. Nasadil k nám prostě nového. Dlouho jsme
si nebyli jistí, a tak jsme nastražili past. Kamilla se
chytla. Netušila, kolik toho o jejím řádění víme, a proto
raději ustoupila a přidala se ke svým stoupencům.
Uvědom si, jak vypadáš ty a jak vypadá ona. Jste
k nerozeznání. Pokud tě chce zdiskreditovat, má nejlepší
příležitost. Ty se teď díky ní nemůžeš ukázat před
rodilými. Oni mají vlastní zvědy. Jistě již vědí, jak
vypadá vražedkyně. Co nejdříve budou žádat pomstu.“
Zakroutila jsem hlavou ze strany na stranu ve
snaze utřídit si myšlenky. Vše do sebe zapadlo a začalo
dávat dokonalý smysl. Irina měla pravdu úplně ve všem.
Já bláhová si ještě Kamillin únos dávala za vinu. Jak
hloupá a naivní jsem byla. Sklopila jsem zrak, zabořila
hlavu do dlaní a opět jsem si uvědomila, jak veliká vina
na mne padá.
Nejen, že jsem ji přivedla mezi nás. Já jsem
donutila Benjamina, aby ji stvořil. On je nyní
zodpovědný za její řádění a bude souzen. Jakmile mi
došla poslední skutečnost, s hrůzou jsem se podívala do
Irininých očí.
„Co budeme dělat?“ zeptala jsem se a úzkost, jíž
jsem cítila, na mne dopadla jako balvan. Vše, co se stalo,
byla moje vina.
Irina se zadívala z okna a prohlásila rezolutním
hlasem: „Teď to začneme řešit po mém.“
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Zvědavě jsem se na ni zadívala a doufala, že mi to
vysvětlí. Tentokrát se na mne usmálo štěstí. Irina mi
konečně poodhalila další část skryté pravdy.
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Stínová dáma
„Některé ženy našich vysoce postavených rodů
někdy zastávají jistou netradiční funkci. Proto jsme věřili
Sofii, když nám vyprávěla příběh o Horátiovi. Sofie sice
na svůj věk nevypadá, ale je jednou z nejstarších upírek
vůbec. Ona je jakýsi kronikář naší rasy. Jsou příběhy,
které říct smí a příběhy, které střeží. Ona je paměť nás
všech. Příběhy, které střeží, by pohnuly vědomím naší
rasy a mohly by nám vážně ublížit. Avšak zapomenout
je, by znamenalo ještě větší nebezpečí, než si je
pamatovat a střežit je. Jeden z těch příběhů je třeba právě
o tvých rodičích.“ Podívala se na mne a já zkoprněla.
„Takže Sofie o mých rodičích, celou tu dobu
věděla?“ zeptala jsem se.
„Ano, Sofie si pamatuje veškeré naše dějiny. Ona
ví o všem, co se u nás událo. Střeží i další příběh, který
by hluboce otřásl podsvětem. Ten příběh známe jenom
my dvě a nyní jej prozradím i tobě. Postupně jsme jej
vymodelovaly do přijatelné podoby. Ten příběh se mezi
námi předává se z generace na generaci, je však upraven
tak, abychom jej dokázali přijmout.
„O Isobel jsi jistě slyšela. Zamilovala se do
člověka jménem Zachariáš. Tušila, že by mohla změnit
jeho krev a darovat mu tak věčný život, aby spolu mohli
zůstat navždy. Nakonec se jí to opravdu povedlo a ona
přivedla na svět prvního stvořeného. Zachariáš sice byl
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první, rozhodně však nebyl jediný. Na jeho naléhání
vytvořila armádu jemu podobných, kteří se stali
nezvladatelnými. Plenili, vraždili, zmasakrovali třeba i
celé vesnice v jediný den. Tehdy se poprvé a naposled
spojili rodilí s Vyvolenými, aby je dokázali porazit, což se
také povedlo. Isobel i s celou její armádou byla zničena,“
vyprávěla Irina a já jenom tiše přikyvovala, protože jsem
tento příběh znala od Benjamina. Tehdy se mi snažil
vysvětlit rozdíl mezi rodilými a stvořenými upíry.
Když Irina skončila, čekala jsem nějaké poučení,
radu nebo něco podobného. Jenže ona pokračovala a mně
postupně padala brada dolů, když jsem poslouchala, jak
to bylo doopravdy.

Isobel
Isobel nebyla zamilovaná, když stvořila
Zachariáše. Byla šílená. Její otec byl jedním z prvních
upírů a její rodina patřila k nejstarším. Byla přesvědčena,
že by měla vládnout ona, protože byla nejstarší a
nejmocnější z dětí nejstarších rodin. Z boje o trůn však
byla vyřazena, protože byla žena.
Tehdy vymyslela zničující plán, jak svého cíle
přeci jen dosáhnout. Cítila to, co všichni ostatní. Ovšem
jen ona byla schopná dovést svůj šílený plán do konce.
Dlouhou dobu se snažila vytvořit následovníka. Mnoho
lidí při její snaze zemřelo, ale nakonec se jí to podařilo.
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Zachariáš nebyl úplně první stvořený, byl však
opravdu jedním z prvních vůbec. Zůstal takový, jaký byl
před stvořením, ale převzal Isobelin náhled na svět.
Jakmile Isobel věděla, jak stvořit upíra, vytvořila velikou
armádu a připravovala se na převzetí moci.
Rodilí tehdy věděli, před čím stojí, a dlouho
odolávali náporu její armády. Nakonec však pochopili, že
sami nejspíš nevyhrají, a proto vyslali delegaci
k Vyvoleným. Dohodli se s Radami několika klanů a
slíbili si vzájemnou pomoc. Jedině díky pomoci od
vašich lidí jsme mohli rázně zakročit a učinit přítrž
zvěrstvům, které Isobel a jejími stoupenci páchali.
Jakmile bylo po všem, spojenectví skončilo.
Dějiny všech se upravily tak, aby byli všichni
přesvědčení o svém vítězství bez pomoci druhé strany.
Isobel i její stoupenci byli zničeni. Tedy skoro všichni
byli usmrceni. Zbyla však hrstka těch, kteří se dokázali
vymanit z jejího vlivu a pomohli rodilým při jejím zajetí.
Kdyby nebylo jich, nedokázali bychom vůbec nic. Těm,
kteří nám pomáhali, byla udělena milost.“
Irina se na chvilku zastavila a nejspíš rozvažovala
svoje další slova. Využila jsem tu chvilku a zeptala se:
„Irino, jak to všechno víš?“ Podívala se mi do očí a pak
mi vyrazila dech: „Isobel byla moje sestra.
Stejně jako Isaac byla i Isobel prvorozená! A
šílená. Její mánie se přenesla na našeho syna, který se
rozhodl jít v jejích šlépějích. Stejně jako moji synové, i já
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s Isobel jsme se výrazně lišily. Isobel byla po svém otci,
kdežto já po matce. Nejspíš jedině proto jsem zůstala
normální. U mých synů se situace obrátila. Sice jsem
byla spíš po matce, ale i z otce jsem si nesla předurčení.
To jsem pravděpodobně předala svému prvnímu synovi.
Druhý byl díky bohu spíš po Miguelovi.
Já se osobně s Isobel nikdy nesetkala, protože ji
popravili několik set let před mým narozením, ale hanbu
za její činy nesla celá naše rodina. Otec ani matka tu
potupu nevydrželi a raději se nechali zajmout a usmrtit
od Vyvolených. Z našeho rodu jsem zůstala jenom já.
Teprve tehdy, když jsem se vdala za Miguela a stala se
královnou, se na hanbu mojí rodiny začalo pomalu
zapomínat.
Možná jsi slyšela, že když zemře stvořitel,
přestanou na jejich stvořené platit příkazy a stvoření se
stanou volní,“ pokračovala dál Irina a podívala se na
mne. Pomalu jsem přikývla a vzpomněla si, jak mi
Benjamin vyprávěl o rozhovoru s Mathiasem.
„V některých případech toto pouto přejde na jinou
osobu. V Isobelině případě, ač se to zdá nemožné, přešlo
rozhodování na mne. Stvoření tehdy ucítili volání mé
krve a sami mne vyhledali, jakmile jsem dospěla.
Tehdy jsem byla čerstvě vdaná za Miguela.
Neměla jsem potuchy, jak s jejich loajalitou naložit.
Nechtěla jsem mít s nejstaršími stvořenými nic
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společného. Oni se však rozhodli chránit mne i mou
rodinu, ať chci nebo ne.
Jednoho dne mi přinesli zprávu o spiknutí proti
Miguelovi. Díky nim jsme Miguela zachránili a překazili
spiknutí v počátcích. Miguel o něm dodnes nemá ani
potuchy.
Rozhodla jsem se využít své služebníky k dobré
věci. Stala jsem se skrytou Miguelovou ochránkyní a mí
stoupenci mne nazvali Stínovou dámou. Od té doby pro
mne tajně pracují. Shání informace, které by mohly
zdiskreditovat nebo jinak ublížit mému muži nebo mojí
rodině. Mnohokrát se mi spolupráce s nimi vyplatila.“
Zmlkla, podívala se z okénka a pokývala hlavou. I já
jsem vyhlédla a všimla si, že konečně přistáváme.
„Kam vlastně jedeme?“ zeptala jsem se, ale
odpověď jsem stejně již tušila.
„Povoláme nejstarší,“ řekla mi Irina a připoutala
se, protože jsme právě dosedaly.
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Našla mne
V tichosti jsme opouštěli Vladivostok. Na letišti
jsme se ještě rozloučili s dědečkem a vydali se
k odbavení. Jakmile jsem nastupoval do letadla, začalo se
mi lépe dýchat. Jenom mne mrzelo, že jsem se nemohl
rozloučit s Alexou. Stále mne trápily výčitky svědomí
kvůli zmateným pocitům ke Kamille i Alexe, ale
momentálně jsem dokázal myslet jen na jednu z nich.
Alexa mi neskutečně chyběla. Seděl jsem u okénka, díval
se ven a pozoroval vzdalující se krajinu. Přemýšlel jsem
o minulosti i budoucnosti. Štvalo mne, že netuším, co
bude dál.
Po krátkém přestupu v Moskvě jsme opět nasedli
do letadla. Jakmile jsme vzlétli, jakoby ze mne opadla
neviditelná tížící mlha, která zatemňovala mou mysl.
Konečně jsem si připadal volný a dostal jsem lepší
náladu. Jako by mne doma cosi nutilo být neustále
naštvaný. Začal jsem přemýšlet čistě bez špatných emocí.
Když jsem se pořádně zamyslel, zjistil jsem, že ani proti
Markusovi již žádnou nevoli nepociťuji.
Stačil však jeden den a moje stará špatná nálada
se vrátila. Když jsme dorazili k babičce, čekaly na nás
velmi nepříjemné zprávy. Volali rodiče a zvěstovali
Kamillin únos. Chtěl jsem se okamžitě vypravit zpět,
abych mohl být s Alexou. Ale matka moje počínání
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zarazila. Než jsem stačil zaprotestovat, vzala si telefon
babička a poslala mne pryč. Bez sebe vzteky jsem se
otočil a šel si vybalit. Babička se ještě nějakou chvíli
dohadovala s matkou. Pokoušel jsem se vyluštit význam
jejich hašteření, ale neměl jsem sebemenší šanci. Babička
odpovídala matce v jednoduchých frázích nebo jenom
jedním slovem. Nic z těch krátkých vět mi nedávalo
smysl.
Uprostřed vybalování vstoupila do pokoje
babička, založila si ruce na prsou a zavelela: „Zase si
zabal, odjíždíme!“
V tu chvíli pohár mojí trpělivost přetekl. I když
jsem myslel jasně a bylo mi lépe, neovládl jsem se.
Vztek, který jsem tak dlouho potlačoval, vybublal na
povrch. Věděl jsem, že babička vlastně za nic nemůže,
ale už jsem měl dost těch manipulací. Měl jsem po krk
toho, že se ke mně chovali jako k malému dítěti.
„Odjíždíme? Jak odjíždíme? Kam odjíždíme?
Jestli neletíme zpět, nikam nejedu!“ vyštěkl jsem. Založil
jsem si ruce na prsou a připadal si opravdu trochu jako
vzpurné dítě.
Babička mne obdařila chladným pohledem.
Vyndala z kapsy mobil a vytočila číslo. Do hrobového
ticha jsem slyšel jen tlumené vyzvánění. Jakmile dotyčný
na druhém konci hovor zvedl, okamžitě mě veškerý vztek
přešel. Otec mne zpacifikoval několika ráznými větami a
doporučeními. Byl jsem naštvaný, ale neposlechnout otce
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jsem si nedovolil. Nasupeně a beze slova jsem opět balil
svá zavazadla. Nemohl jsem ani promluvit. Musel bych
pokládat otázky, které mi vířily v hlavě, a otec mi
zakázal, se na cokoli ptát.
Zanedlouho jsme opět odjížděli. Netušil jsem
kam, ani jak dlouho bude naše cesta trvat. Stravoval mne
vztek, ale zarytě jsem mlčel. Jen tu a tam jsem si pro sebe
zabrblal.
Autem jsme jeli asi dvě hodiny, než jsem spatřil
malé letiště. Pochopil jsem, že naše cesta bude delší, než
jsem očekával. Na ranveji stálo připravené malé letadlo,
které jsem důvěrně znal. Nechápal jsem, proč jsme
neletěli z Barcelony. Bylo mi však jasné, že babička jen
plní dané instrukce. Nevědomost, do níž mne zahalily
matčiny intriky, se mi vůbec nelíbila.
Teprve když jsme oblétali cílové město a chystali
se přistát, konečně jsem pochopil, kde naše cesta nejspíš
skončí. Udiveně jsem hleděl na babičku a poprvé od
telefonátu s otcem jsem promluvil. Zvědavost nakonec
zvítězila nad uražeností. „My jedeme do Prahy?“
Babička jenom neurčitě pokývala hlavou. V tu
chvíli jsem si vůbec nebyl jistý, co měla její odpověď
znamenat. Přistáli jsme na malém letišti pro soukromá
letadla v krajní části Prahy. Před letištěm již čekal
připravený taxík. Nastoupili jsme a vyrazili. Naše cesta
však nevedla do domu mých rodičů v centru, jak jsem
původně předpokládal.
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Můj nový domov nebyl nakonec v žádné
z pražských částí. Taxi nás zavezlo do menšího města asi
tak šedesát kilometrů od Prahy. Mým novým domovem
se stal byt v činžovním domě v centru lázeňského města
Poděbrady.
Když jsme opouštěli Prahu a míjeli čtvrť, kde
bydlela Alexa, vzpomínky na mne dolehly naplno.
Vzpomínal jsem na můj život zde, na začátky s Alexou a
najednou se mi úzkostí stáhlo hrdlo. Tak moc jsem si
přál, aby tu byla Alexa se mnou. Tak moc jsem ji
postrádal a potřeboval. Oni mi však bránili se s ní jakkoli
spojit. Mohl jsem jen doufat, že se uvidíme ve snu.
Byl jsem natolik unavený z cestování a změn
času, že jsem ihned po příjezdu padnul do postele a usnul
jako špalek. Mé doufání však nedopadlo, jak jsem si přál.
Žádný dům na pláži, žádná Alexa. Jenom obyčejný
zmatený sen.
Po pár dnech za námi dorazil dědeček a pověděl
nám novinky z Ruska. Nic mne nezajímalo tolik jako
zprávy o Alexe. O té se však dědeček nezmínil. Nakonec
jsem se na ni zeptal přímo, ale děda mne okázale
ignoroval a převedl téma hovoru někam jinam.
Co se děje? Proč přede mnou nemluví o Alexe?
Usínal jsem každý večer víc a víc frustrovaný
skutečností, že se nedokážu s Alexou spojit. Telefon
měla nedostupný, ani na emaily neodpovídala. Jako by
nás odřízli a vzali mi půlku mne samotného. Začínal jsem
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si připadat stejně opuštěně jako v době, kdy Alexu unesl
Isaac.
Po nějakém čase, kdy jsem každou noc uléhal a
doufal, že Alexu spatřím, se mi stalo ve snu něco jiného.
Jako bych se vrátil v čase. Byl jsem v našem
domě ve Vladivostoku. Seděl jsem na posteli a díval se,
jak Alexa spí. Otočená zády ke mně poklidně
oddechovala. V pokoji zavál větřík a odvanul její vlasy
z krku. Po zádech mi přejel mráz, když jsem zjistil, že
Alexino znamení tam není. V tom se probudila. Odhrnula
si vlasy z čela a otočila se ke mně.
Dívala se mi do očí a usmívala se. Ztuhnul jsem a
jen na ni zíral. Nedokázal jsem vydat hlásku. Naproti
mně ležela Kamilla. Dívala se mi zamilovaně do očí
přesně jako v prvním snu a usmívala se. Naklonila se ke
mně a chtěla mne políbit. Tentokrát jsem však uhnul.
„Kamillo, co se to d…,“ nestihl jsem ani
dopovědět. Kamille se zablesklo v očích, přitiskla mi dva
prsty na ústa a pošeptala mi: „Konečně! Našla jsem tě,
Benjamine.“
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Nejstarší
Netušila jsem, v jaké zemi se nacházíme. Přistáli
jsme uprostřed ničeho. Tedy přesněji řečeno, přistáli jsme
na miniaturní náhorní plošině uprostřed lesů.
Obklopovaly nás jenom stromy sahající do neskutečné
výšky.
Pilot letadla vystoupil a promlouval s Irinou.
Nerozuměla jsem jim ani slovo a tiše jsem si nadávala, že
jsem se měla věnovat i studiu více cizích jazyků.
Nakonec se Irina s pilotem přestala dohadovat.
Vzaly jsme naše zavazadla a vyšly bránou před areál
přistávací plošiny. Postavily jsme kufry na příjezdovou
cestu vedoucí z nitra hlubokých lesů do jiného nitra
hlubokých lesů na druhé straně. Alespoň tehdy mi to tak
připadalo. Irina se rozhlížela a napínala sluch. Bezděčně
jsem ji napodobila a zanedlouho jsem opravdu
zaregistrovala přibližující se automobil.
Mlčky jsme čekaly další minutu, než jsme jej
spatřily. Řítilo se k nám cosi, co si mohlo před pár
desítkami let říkat i automobil. Ta věc měla všude jen
zrezivělé plechy a v místech, kde kdysi mohla být okna,
nebylo nic. Nechápala jsem, že (dobře, říkejme tomu tedy
automobil) ještě drží pohromadě, že se již dávno
nerozsypal. Dveře se otevřely a před nás předstoupil
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chlapec, který měl tolik odvahy, aby to řídil. Připadalo
mi, že je mu maximálně patnáct let. Jeho výraz však
prozrazoval, že je mnohem starší. Jeho oči zářily
nádhernou moří a momentálně mne propalovaly zlým
nedůvěřivým pohledem. Připadalo mi, že se mi ten
chlapec díval rovnou do duše.
Irina k němu přistoupila a chlácholivě jej vzala za
loket. Konečně na mne přestal zírat a zahleděl se na ni.
Políbil jí ruku a poklekl před ní. Irina mu něco řekla a on
se postavil. Když jsem zpozorovala, jak se na ni dívá,
nevěřila jsem vlastním očím. On Irinu zbožňoval. Ne tak
jako Miguel, ale ani on na ni nehleděl tak naléhavě jako
tento cizinec. Připadalo mi, jako by se matka setkala
s dlouho neviděným synem.
Cítila jsem se trochu trapně. Připadalo mi, že
narušuji jejich soukromou chvíli, že bych tu vůbec
neměla být. Irina se usmála, pohladila cizince po tváři a
zavelela, nejprve v cizí řeči a potom promluvila ke mně:
„Sedni si dozadu. Gabriel ti vezme zavazadla.“
Sama se usadila na sedadlo vedle řidiče a čekala.
Bez okolků jsem poslechla. Koutkem oka jsem se snažila
nenápadně Gabriela pozorovat.
Měl obrovské charisma. Jeho ledový pohled
naznačoval, že si mne zrovna neoblíbil. Bylo zajímavé,
jak se jeho pohled měnil, když se díval na mne a když na
Irinu.
81

Stínová dáma

Nakonec i Gabriel nasedl do auta, nastartoval a
vyrazili jsme. Pomalu jsme se nořili dál a dál do
divokého pralesa. Připadalo mi zvláštní, že chlapec
v jeho věku (rozhodně vypadal maximálně na patnáct let)
může řídit automobil a nikdo se nad takovou věcí ani
nepozastaví. Ale kdo by se nad tím měl vlastně
pozastavit? Ocitli jsme se uprostřed ničeho.
Ač jsem tomu dlouho nemohla uvěřit, naše auto
vydrželo celou strastiplnou cestu a dovezlo nás až k cíli.
Asi po dvou hodinách, strávených na lesní cestě,
přejížděním samých hrbolů od kamenů a kořenů
všudypřítomných stromů v autě bez polstrování, kdy
jsem necítila své zadní partie, jsme konečně dorazili do
tábora.
Pohled na mé budoucí bydliště mě natolik
šokoval, že jsem málem z toho rádoby auta vypadla.
Před námi se tyčila hradba vyrobená z kůlů nahoře
sesekaných do špiček. Když jsme se přibližovali k
opevnění, hroty kůlů se pomalu sesouvaly dolů proti
nám. Začínala jsem se trochu obávat, že do nich
najedeme. Gabriel evidentně nehodlal zastavit. Kůly však
zajely kamsi pod nás a vytvořily tak most nad vodním
příkopem lemujícím celý obedněný areál.
Jakmile jsme most přejeli, ohlédla jsem se a
spatřila spleť kladek, provazů a závaží, které kůly
posouvaly zpět vzhůru, aby vytvořily bránu uzavírající
celé lesní město.
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Tohle přeci neexistuje, ne? Tohle bývá jen
v televizi, opakovala jsem si stále dokola. Avšak vše, co
jsem viděla okolo sebe, bylo skutečné až moc. Město
bylo natolik rozlehlé, že jsem se zprvu nedokázala
zorientovat. Celý komplex se ukrýval hluboko v lesích.
Žádná ze střech ani hradeb nepřesahovaly výšku okolních
stromů.
Koruny všudypřítomných stromů propouštěly jen
tu a tam paprsek denního světla. Tehdy mi připadalo, že
je spíš večer než poledne.
Gabriel vzal všechna naše zavazadla a vedl nás
k domu uprostřed města. Všude pracovali lidé.
Upravovali cesty i domy stojící okolo nás. Nedokázala
jsem pochopit, v jakém světě jsem se to vlastně ocitla.
Všichni lidé měli upíří gen, cítila jsem ho. Zdálo se mi,
že tu byli zcela dobrovolně. Žili po boku upírů a vůbec
jim to nevadilo, nebáli se jich.
Z domů začali vycházet upíři. Evidentně stvoření,
protože muži vypadali stejně jako Gabriel a jediná žena,
která se k nám také blížila, vypadala jako Gabrielova
sestra. Všichni se dívali na Irinu stejně jako Gabriel.
Jejich pohled prozrazoval respekt, lásku a obdiv.
Všichni postupně před Irinou poklekli a
promlouvali k ní v jazyce, kterému jsem nerozuměla.
Irina jim každému krátce odpověděla. Až když
odpověděla poslednímu upírovi, který před ní klečel,
vydaly jsme se k domu, jenž se měl stát mým novým
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domovem. Upřímně jsem doufala, že tady moc dlouho
nepobudu.
Gabriel křikl nějaký povel a všichni se vrátili ke
své práci. Jediný kdo jej neposlechl, byla dívka, která mi
připadala jako Gabrielova sestra. Ta jediná ve tváři
obdivný pohled neměla. Dívala se na mne s despektem a
na Irinu…? Vypadalo to, že ji neměla ráda, ale bála se jí.
Gabriel jí něco příkře řekl, ale ona mu jen
odsekla. Ani se na něj nepodívala. Nespouštěla z nás
pohled. Na něco se zeptala Iriny, tedy alespoň myslím, že
se ptala. Připadalo mi to tak. Irina jí odpověděla a potom
se obě podívaly na mne.
Bylo mi hrozně. Nerozuměla jsem jim, ale bylo
mi jasné, že se baví o mně. Dívka se na mne dlouho
ostražitě dívala, potom se však na místě otočila a
odcházela. Ještě přes rameno něco štěkla a byla pryč.
Tázavě jsem se zadívala na Irinu. Mohla jsem tušit, že mi
nic nepoví. Otočila se směrem za Gabrielem, který právě
vcházel do domu. Nevěděla jsem, co dělat, a tak jsem je
následovala.
Gabriel odnesl Irininy věci do jednoho a moje do
druhého pokoje. Potom se uklonil směrem k nám oběma
a odešel. V domě nastalo ticho. Irina se na mne po chvíli
mlčení podívala a řekla: „Jdi si vybalit a odpočiň si. Pak
si promluvíme. Musím si jít ještě něco zařídit. Ty, ale
sama nikam nechoď. Rozumíš?“
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Přikývla jsem a odebrala se do svého pokoje.
Stejně jako celý areál i dům byl celý ze dřeva. Skromné
vybavení mého pokoje zahrnovalo postel, noční stolek a
v rohu jednu skříň. Vybalila jsem si věci a posadila se na
postel. Únavou se mi klížily oči. Jen na chvilku jsem je
zavřela a najednou se mnou někdo jemně třásl. Otevřela
jsem je a byla překvapená, protože jsem zírala do tmy.
Viděla jsem dobře, ale musela jsem si malinko
zvyknout na tu změnu. Musela jsem usnout. Byla již
hluboká noc, nikde žádná světla. Podívala jsem se vedle
sebe a zjistila, že u mne sedí Irina. Dívala se na mne
vlídně, ale ustaraně.
„Jak dlouho jsem spala,“ zeptala jsem se.
„Pár hodin. Potřebovala sis odpočinout. Máme
před sebou hodně práce, Alexo. Teď tě čeká jedno
setkání a opravdu netuším, jestli pro tebe bude příjemné,“
odpověděla s mateřskými obavami.
Zmateně jsem ji pozorovala a čekala, co mi poví
dál.
„Ještě než půjdeš za Sibilou, musím ti něco
vyprávět,“ řekla a přisedla si blíž.

První stvoření
„Ze začátku, když se Isobel pokoušela stvořit
první stvořené, jí bylo jedno, koho stvoří. Většina lidí
stejně ze začátku zahynula. Avšak po čase, když přišla na
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princip stvoření, začala si svoje oběti vybírat. Volila je
podle dispozic, které ti daní jedinci měli. Vycítila
přednosti, které se v lidech ukrývaly, a podle toho začala
budovat velice mocnou a duševně i jinak silnou armádu.
Nebýt toho, že ji její nejmocnější bojovníci
nakonec zradili, nikdy by ji rodilí nedokázali porazit.
Mysleli jsme si, že je nemožné vymanit se ze stvořitelova
vlivu. Těmto jedincům se to však díky jejich výjimečným
a velice silným vlastnostem podařilo. Nelíbilo se jim,
jaké úkoly musí plnit. Zabíjení, mučení a drancování
byly proti jejich přirozenosti, a proto se rozhodli Isobel
zradit. Všichni bojovníci, kteří nám pomáhali, tak učinili,
protože si mysleli, že se oprostí od jejího vlivu a konečně
budou definitivně svobodní.
Když se po čase dozvěděli, že stejně zůstanou
věrni jedné nadřazené krvi, většina z nich tehdy hodně
zuřila. Moje vedení však nebylo v rozporu s jejich
přesvědčením, a proto se s tím většina z nich smířila a
věrně mi slouží. Všichni poslouchají, ale ne všem se to
líbí.
Každý proměněný, kterého zde potkáš, se pyšní
odlišným darem, a na každého z nich je dobré dát si
pozor. Až bude pravý čas, seznámíš se tu s každým
stvořeným a poznáš jeho dar. Někteří se stanou tvými
učiteli. Ty se hodně snaž, naučit se co nejvíc, Alexo.
Ano?“ řekla Irina a čekala na můj souhlas. Potom
pokračovala: „Nyní se setkáš se Sibilou. Sibila vidí do
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budoucnosti a minulosti. Ona je však jedna z mála těch,
kteří s mou nadvládou ne úplně souhlasí.
Je velice svéhlavá a i když její vidiny patří mně,
zahaluje je různými říkankami a hádankami, aby mi
znesnadnila její vize prohlédnout. Mohla bych jí nařídit,
aby mi vše vyjevila narovinu, ale nechci jí poroučet více,
než musím. A proto již velmi dlouho hrajeme hry na
hádanky. Nakonec se však i Sibila umoudřila. Když
nastane nějaká neodkladná záležitost, prozradí mi své
vize bez obalu. Nejednou mně a mé rodině zachránila
život. I ona si totiž uvědomuje, že bez mé ochrany není
v bezpečí.
Sibila si tě přála vidět, hned jak jsme dorazily. Já
jsem však trvala na tom, aby sis odpočinula. Musíš mít
sílu, aby ses jí mohla postavit tváří v tvář. Myslíš, že jsi
připravena na vaše setkání?
Nejspíš to nebude příjemné setkání, Alexo.“
Podívala se na mne a já se zhluboka nadechla. Najednou
se mi asi trémou zamotala hlava a v žaludku mne píchlo.
„Ano, jsem připravená,“ řekla jsem, i když to
nebyla pravda. Nebyla jsem připravená, ale byla bych
někdy? Musela jsem jednat, a tak jsem do toho raději
skočila po hlavě.
Irina mne vedla uličkou vinoucí se mezi domy až
k domku na samém konci opevnění. Obydlí bylo zadní
stěnou přilepené ke skále, která nahrazovala hradby.
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Přede dveřmi stála dívka, jíž jsme potkaly při
příjezdu. Podívala se na Irinu a pak na mne. Cosi
zaševelila a ukázala směrem dovnitř. Irina vykročila
první, ale dívka ji zastavila. Stoupla si před vchod a
začala se s ní hádat. Vehementně ukazovala na mne, cosi
vykřikovala a bojovně pokládala ruce v bok. Irina
nakonec ustoupila. S velkou mírou nevole mi oznámila,
že dovnitř mohu vejít jenom já. V tu chvíli jsem
zpanikařila.
„Já jí nebudu rozumět, Irino,“ vyhrkla jsem.
„Rhina ti všechno vysvětlí…, po svém. Uvidíš
sama. Porozumíš jim,“ chlácholila mne. Ustoupila nám
z cesty a Rhina mne chytila za zápěstí. Vtáhla mne do
domu a zabouchla za sebou dveře.
Dům měl jednu obývací místnost, z níž vedly
dvoje dveře. Rhina mne jedněmi protáhla. Ocitly jsme se
v pokoji, který se svým zařízení velmi podobal mému.
Na stěně za postelí byl zavěšen zajímavý barevný gobelín
znázorňující nějakou bitvu.
Rhina k němu přešla a odtáhla jej na stranu.
K mému překvapení za ním nebyla zeď domku ale díra.
Obě jsme jí prolezly a Rhina zevnitř zatáhla gobelín zpět.
Byl připevněn na dřevěné desce pasující přímo do otvoru
vedoucího do jeskyně. Jakmile uzavřela Rhina otvor do
domku, ocitly jsme se v úplné tmě. Stála jsem na místě
jako přimražená a vůbec netušila, co dělat.
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Nikdy jsem se neocitla v takové černi. Moje okolí
vždy osvětlovalo alespoň nepatrné světlo, od hvězd, od
okolních lamp, od měsíce. Všechny tyto zdánlivě
nepatrné odlesky mi pomáhaly vidět i ve tmě. Ale nyní?
Nyní jsem neviděla vůbec nic. Cítila jsem se
úplně bezmocně. Najednou mne chytila ledová ruka a
vytrhla mne z hrůzy, která mne jímala.
Lekla jsem se tak, že jsem málem vykřikla, ale
nakonec jsem se přeci jen ovládla. Byla jsem ráda, že
jsem se neztrapnila hned první den. Rhina mne táhla za
ruku a vedla nás do ústí malé jeskyně. Po krátké chvilce
jsem uviděla v dálce blikotat slabé světlo. Soustředila
jsem se naň a jeskyně okolo mne nabyla konečně
nějakých obrysů. Znovu jsem prozřela.
Došly jsme až k mihotavému světélku, ze kterého
se vyklubala malá svíce. Byla položena na kamenné
desce ve výšce stolu. Okolo ní byly rozesety balvany,
které měly nejspíš sloužit jako židle. Rhina mne odvedla
k jednomu kameni a trhnutím za paži mne tvrdě usadila.
Zpoza stínů nedalekého rohu vystoupila dívka.
Rhiino dvojče se usadilo se naproti mně. Do očí jsem jí
neviděla, protože je měla zahalené šátkem. Rhina se na
společnici láskyplně zadívala. Konečně jsem v jejím
obličeji spatřila nějaký cit. Začínala jsem se bát, že je
z kamene. Posadila se po jejím boku a chytila ji pevně za
ruku.
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Žena přede mnou zachrčela. Zakývala se tělem
dozadu a dopředu a nakonec ze sebe vydala velice divný
syčivý zvuk, který mi drásal ušní bubínky. Sibila mne
chytila za ruku a její drsné prsty začaly studovat moji
dlaň. Její stisk byl tak pevný, že jsem chvílemi přestávala
svou ruku cítit. Místo jejího stisku mne nepředstavitelně
pálilo, jako by moje ruka byla v plamenech. Z druhé
strany mne uchopila další ruka. Její stisk také pálil, místo
ohně však připomínal led. Sibila znovu začala chrčet, ale
její chrčení se chvílemi měnilo ve skřeky a nářek.
V hlavě mi najednou začaly hýřit obrazy, které nebyly
moje.
Instinktivně jsem se začala těm vidinám bránit.
Proti jejich moci jsem však neměla sebemenší šanci.
Hlava mi třeštila a bolela jako střep.
Pozorovala jsem samu sebe. Moje tělo se nehybně
otáčelo ve vzduchu. Oči rudě planuly a z úst mi
odkapávala krev. Podívala jsem se pod sebe a spatřila
těla lidí s rozdrásanými hrdly. Všude bylo plno krve.
Náhle jsem vedle spatřila Benjamina. Přistoupil ke mně a
políbil mne. Pak jsem si však uvědomila, že to nejsem já.
V nepatrných rozdílech jsem poznala Kamillu.
Nevěřícně jsem zírala, jak objímá a líbá mého
vyvoleného. Kousek od nich stál Isaac. Díval se na ně a
usmíval se. Potom se v jediném okamžiku všichni
podívali mým směrem a já v tu chvíli zjistila, že jsem
hmotná. Že stojím kousek od té malé nebezpečné
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skupinky. Všechno ve mně na mne křičelo: „POZOR!
NEBEZPEČÍ!“
Chvíli mne mlčky pozorovali. Najednou se ke
mně vrhli se šílenými výrazy ve tvářích. Přikrčila jsem
se, instinktivně jsem si rukama chránila obličej a čekala,
kdy ucítím jejich náraz. Nestalo se tak a já vyjeveně
vzhlédla. Co je zastavilo?
Všichni stáli naproti mně a vrčeli. Nedívali se mi
však do očí, ale na balon, který jsem najednou měla
místo břicha. Ucítila jsem, jak se pod kůží mého
nafouklého břicha něco pohnulo. Jakmile jsem ten pohyb
ucítila, okamžitě jsem jej i mé veliké břicho začala
neuvěřitelně milovat.
Podívala jsem se na Benjamina a snažila se na něj
promluvit, ale nedokázala jsem vydat jedinou hlásku.
Vztáhla jsem k němu ruku, ale on ucukl a chytil se
Kamilly. Objala jsem své lůno i dítě uvnitř. Věděla jsem,
že je Benjaminovo, cítila jsem, že on je otec.
Chtělo se mi brečet. Cítila jsem se podvedená.
Dítě mi však dodalo novou naději a sílu ochránit to, co
mi najednou přišlo nejdražší na světě. Znovu jsem se
podívala Benjaminovi do očí a bojovala s pocitem
ublížení a marnosti. Bojovala jsem s touhou a nenávistí
v jednom.
Vyslala jsem k němu nejsilnější myšlenku, jakou
jsem dokázala. „Chraň nás! Benjamine. Jsi naší součástí.
Patříš nám a ne jim. Musíš být s námi.“ Benjaminův
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výraz se na moment změnil. Tvářil se nešťastně. Jakoby
bojoval sám se sebou.
Chtěl být s námi, ale něco jej pevně drželo
v Kamillině blízkosti. V tu chvíli se u naší skupinky
objevil člověk. Kamilla se podívala na Benjamina a
ukázala prstem na toho nebohého člověka. Benjaminův
výraz ještě chvíli prozrazoval vnitřní boj. Nakonec však
touha po krvi vyhrála. Vrhnul se k němu a než jsem
stačila jakkoli zasáhnout, zakousl se nebohé oběti do
hrdla. Chtěla jsem na něj zakřičet. Říct mu, že je špatné
to, co dělá. Avšak nedokázala jsem udělat nic.
Z ničeho nic však Benjamin odhodil bezvládné
tělo stranou a otočil se směrem ke mně. V jeho pohledu
nebylo nic, než čiré šílenství. Jako by mne ani
nepoznával. Zuřivost jím lomcovala, krev mu odkapávala
z úst a jiskry nenávisti mu sršely z očí. Podíval se
směrem ke Kamille a jeho pohled se okamžitě změnil.
V jeho pohledu jsem nyní spatřila to, co jsem
kdysi vídala, když se díval na mne. Zírala jsem na ni a
nenáviděla ji každičkou částečkou své duše.
Kamilla velmi pomalu a rozvážně pozvedla prst a
ukázala mým směrem. Její výraz prozrazoval radost z
vítězství. Můj poslední pohled patřil Benjaminovi, který
se právě zběsile řítil ke mně. Vrčel a cenil tesáky. Ruce
vztahoval k mému hrdlu. Věděla jsem, že už jej nic
nezastaví.
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Než mne však stihl napadnout, celý obraz se
změnil. Seděla jsem na posteli a za ruku mne drželi můj
otec s matkou. Seděli naproti mně a za nimi stál Miguel
s Irinou a Fabianem. Horečnatě jsem hledala Benjamina.
Z očí mi kanuly slzy a chtěla jsem křičet, ale
nedokázala jsem to. On tam však stál. Stál a díval se na
mne jako vždy. Plný lásky a odevzdanosti. Nikdo jiný
pro něj nikdy neexistoval.
Rychle jsem se rozhlédla, ale Kamilla v této vizi
nebyla. Všechno bylo správně. Měla jsem okolo sebe
rodinu. Mojí rodinu a žádné nepřátele.
Potom se obraz znovu změnil. Jen krátký záblesk
mi stačil, abych se cítila dokonale zmatená. Viděla jsem
Markuse, jak se drží za ruku s dívkou, evidentně
adeptkou Vyvolených. Nikdy před tím jsem ji neviděla,
ale s jistotou jsem věděla, že opravdu existuje a stane se
Vyvolenou. V jeho ani v jejím výrazu nebylo po odvěkém
nepřátelství ani stopy. Potom celý obraz zmizel a já se
znovu objevila v jeskyni.
Seděla jsem na kameni a nedokázala se pohnout.
Sibila mou ruku pustila, ale Rhina ji stále ještě držela.
Sibila dýchala zhluboka a namáhavě sípala. Jako kdyby jí
každý nádech a výdech působil bolest. Potom začala
potichu našeptávat Rhině.
Rhina, stále držíce mou ruku, začala mi do hlavy
posílat další obrazy. Pomalinku jsem je začínala chápat.
Přestože jsme si nerozuměly, dokázala dát do svojí
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myšlenky takový důraz na nějaký obraz či pocit, že jsem
nakonec pochopila poselství, které se mi snaží předat.
Rhina mi ukázala obraz z první vize. Kamilla
stojící vedle Benjamina a držící jej za ruku. Vedle nich
stál Isaac a já naproti. Nikdo z nás se nehýbal. Jako když
stopnete film. Najednou jsem věděla, že to, co vidím, se
může, ale nemusí stát. Dívala jsem se na skupinku před
sebou a horečně přemýšlela, jak zabránit Kamille, aby mi
Benjamina takhle ukradla. Můj pohled se stočil na stranu,
kde stál člověk, kterého v první vizi Benjamin napadl.
Najednou mi došlo, že není důležité, co chci já. Je
důležité zabránit jim, aby takto ovládli Benjamina.
Zabránit Kamille, aby mi jej vzala, bylo až na druhém
místě. Já musím zabránit tomu, aby se z Benjamina
nestala krvelačná bestie a vrah. Konečně jsem věděla, co
mám dělat.
Rhina mi ukázala další obraz, scénu kde jsem se
svojí rodinou. Nyní už mi bylo jasné, že vidím další
možnou verzi mé budoucnosti. Tato verze mi nejspíš
měla dodat sílu, kterou jsem tak moc potřebovala. Sílu a
vědomí, že ještě můžu neblahý osud změnit.
Čekala jsem, že se podíváme na poslední výjev a
doufala, že pochopím jeho podstatu, ale pletla jsem se.
Mé vidění zmizelo stejně rychle, jako se objevilo.
Seděla jsem v jeskyni naproti dvěma ženám, které
mi nerozuměly, ale stejně jsem se jich zeptala: „Co měla
znamenat ta poslední vize?“ Střílela jsem pohledem
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z jedné na druhou a začala si uvědomovat, že se odpovědi
nedočkám.
Najednou se za mými zády něco pohnulo.
Vyskočila jsem ze svého místa, otočila jsem se a zaujala
bojový postoj. Ramena mi poklesla, když jsem zjistila, že
se dívám do tváře Gabrielovi. Byl tam celou dobu?
Slyšela bych, kdyby přišel. Kdyby tam však stál celou
dobu, všimla bych si ho.
Jak to udělal? Gabriel se na mne usmál. Poprvé
od chvíle, co jsme se poznali. Uchopil mne za ruku a
beze slova mne odváděl kamenitou chodbou pryč
z jeskyně. Až když jsme putovali delší dobu a naše cesta
se neustále vinula směrem vzhůru, uvědomila jsem si, že
se nejspíš nevracíme stejnou cestou. Gabriel mne zavedl
k jinému východu z jeskyně. Jakmile jsem vyhlédla
otvorem ven, zjistila jsem, že zírám až na obzor. Byli
jsme v neuvěřitelné výšce. Hluboko pod námi se
rozléhaly malinké špičky stromů, kam až oko dohlédlo.
Z toho pohledu se mi zatočila hlava. Začalo svítat. Slunce
se šplhalo na oblohu a načervenalé paprsky ranního
světla pomalu osvětlovaly nový svět, v němž jsem se
ocitla.
Gabriel se usadil na kamennou zem a ukázal
vedle sebe. Pochopila jsem jeho povel a poslušně se
usadila vedle něj. Netušila jsem, co si budu povídat
s člověkem, který nezná moji řeč. Ale Gabriel na mne
promluvil dokonalou češtinou. Mluvil tak dobře, že bych
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byla přísahala, že se v Čechách narodil a prožil tam celý
svůj život. S ústy dokořán jsem jej sledovala a
poslouchala, co mi sděloval.
„Měla jsi štěstí, Rhina nikdy nevysvětluje Sibiliny
vize. Rhina ani Sibila Stínové dámě nikdy nedají nic
zadarmo.“
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Jiná možnost
„Gabrieli?!?“ vydechla jsem.
„Není čas na vysvětlování. Máme úkol. Prý jsi
naše jediná naděje.“ Ušklíbl se a sjel mne pohledem od
hlavy k patě a zpět. Potom se zvednul a pokynul mi,
abych učinila totéž. Opět jsme vyrazili. Vedle otvoru ve
skále, na jehož okraji jsme zrovna seděli a kochali se
výhledem do zalesněného okolí, se vinula úzká cestička
stoupající podél skály na její vrchol. Trochu se mi
zamotala hlava při pomyšlení na tu hloubku pod námi.
Avšak smrti následkem pádu jsem se opravdu obávat
nemusela, a tak jsem se trochu uklidnila. Při pomyšlení
na to znemožnění, kdybych však opravdu spadla, se mi
opět zhoupnul žaludek.
Slunce líně stoupalo po obloze a intenzita jeho
svitu nás začínala pálit do zad. Stoupali jsme pár desítek
minut, až se před námi konečně objevil okraj skály.
Konečně jsme se ocitli na náhorní plošině, ze které jsme
mohli shlížet na celé široké a daleké okolí. Neviděli jsme
však nic než mraky pod námi a čisté nebe nad námi.
Gabriel se postavil naproti mně a zamyšleně mne
pozoroval. Netušila jsem, co má v plánu, ale jeho pohled
se mi vůbec nelíbil. Zčista jasna vyrazil proti mně.
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Jeho rychlost se nedala srovnat s žádnou jinou
upíří rychlostí, s jakou jsem se doposud setkala. Jeho
pohyby nebyly plynulé, jak jsem očekávala. Pohyboval
se zvláštně trhaně. O to víc však byl rychlejší a
nebezpečnější. V jednu chvíli byl tady a v druhé někde
jinde. Jeho pohyby nešly absolutně předvídat. Než jsem
se nadála, srazil mne k zemi a jeho tesáky se nebezpečně
blížily k mému hrdlu.
Tak tak jsem se vzpamatovala. Přetočila jsem se
na bok a shodila jej ze sebe. V tu ránu jsem stála a čekala
na výpad. Věděla jsem, že jsem jej povalila napravo od
sebe, a proto jsem čekala útok z pravé strany. Gabriel
mne však překvapil, protože zaútočil zleva. Jak se tam
k čertu tak rychle dostal? Opět mne povalil a znovu
útočil tesáky na můj krk. Čekal, že jej budu chtít shodit
jako posledně, a proto mi pevněji zaklínil jeho kolena
kolem boků. Nehlídal však mé ruce. To byla jeho chyba.
Vymrštila jsem ruku přímo k jeho obličeji a
pokusila se nasměrovat své prsty tam, kde měl oči.
Nepovedlo se mi to, protože v poslední chvíli zareagoval
a uhnul. I to mi však stačilo, protože v ten moment
povolil sevření nohou a já se opět mohla otočit a vymanit
se z jeho sevření.
Opět jsem stála, ale bylo mi jasné, že se nemohu
spolehnout, na očekávání z jaké strany zaútočí.
Zariskovala jsem tedy a čekala na výpad. Ne však
z druhé strany, protože tuto taktiku proti mně již použil.
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Dovtípila jsem se, že se pokusí napadnout mne zezadu.
Rychle jsem se otočila. Aniž bych jej viděla, ucítila jsem
zepředu silný náraz. V poslední chvíli jsem si však
ochránila hrudník pažemi, a tak jsem alespoň částečně
odrazila jeho útok. Netrvalo však ani desetinu vteřiny a
Gabriel mne držel pod krkem. Nohy se mi houpaly ve
vzduchu a já se jenom bezmocně snažila uvolnit ocelové
sevření, v němž držel můj krk. Co to k čertu je? Jak to, že
je tak rychlý? Jak to, že neregistruji jeho pohyby? A pak
mi to došlo.
V malé chvíli jsem si uvědomila, že se mnou
nějakým způsobem manipuluje, a proto nedokážu odrazit
jeho útok. Proto nevidím, jak se pohybuje. Proto je tak
rychlý. Došlo mi, že abych jej porazila, nebude mi stačit
síla ani rychlost. Musím použít hlavu. Musím se obrnit
proti jeho mysli, protože ta mne mate. Celou svou bytostí
jsem se soustředila a dívala se mu do očí. Byl trochu
menší než já, ale nataženou rukou mne držel opravdu
pevně. Neměla jsem šanci, abych se zapřela nohama.
Nedosáhla jsem na zem.
Zavřela jsem oči a uvědomila si, že musím
ovládnout jeho myšlenky. Musím jej zpomalit. Srdce mi
bušilo a v hlavě tepala silná bolest. Ta však zanedlouho
ustoupila a já věděla, že jsem se na Gabriela napojila.
Vyslala jsem k němu nejsilnější příkaz, jakého jsem byla
schopná. Zprvu se nic nedělo. Jeho sevření nepovolovalo.
Pak se ale přeci jen začal Gabriel tvářit poněkud
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zmateně. Jen na chvilku jsem mu dokázala vnuknout
myšlenku, že místo mne drží ve vzduchu knihu. Nic
jiného mne v ten moment nenapadlo.
Viděl tu knihu jen na chvilku, než se
vzpamatoval. Avšak i tak málo mi stačilo, abych se
vymanila z jeho sevření. Na nic jsem nečekala a podsekla
mu nohy. Jakmile ležel na zemi, naskočila jsem na něj.
Koleny jsem mu pevně zaklínila nad boky a jeho tělo
svou vahou přišpendlila k zemi. Ruce jsem mu sevřela
tak silně, jak jen jsem dokázala. Upřeně jsem mu zírala
do očí a křičela. Mimosmyslově jsem k němu vysílala ty
samé příkazy, které jsme vykřikovala nahlas.
„PŘESTAŇ BOJOVAT! PŘESTAŇ SE MNOU
BOJOVAT A VZDEJ SE!!!“ Gabriel se přestal vzpouzet.
Ležel na zemi a upřeně se mi díval do očí. Najednou se
mu na obličeji vyloudil úsměv a jeho oči jiskřily
vzrušením.
„Vzdávám se,“ řekl, ale jeho úšklebek a tón hlasu,
kterým to řekl, se mi vůbec nelíbily.
Ještě chvíli jsem jej držela a přemýšlela, jestli mu
můžu věřit. Nakonec jsem usoudila, že ano, a pomalu se
zvedla. Gabriel se posadil. Stále se potutelně usmíval.
Podíval se směrem za mne a jen nepatrně pokýval
hlavou.
Než jsem se stihla otočit a zjistit, komu dal
Gabriel znamení, ucítila jsem v zádech neuvěřitelnou
palčivou bolest. Otočila jsem se, ale než jsem se nadála,
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nebo stihla zaujmout obranné postavení, zírala jsem na
obrovskou ohnivou kouli letící směrem ke mně. Pokusila
jsem se jí uhnout, ale její kus mi stejně sežehl pravé
rameno. Ležela jsem na zemi a rozhlížela se. Chtěla jsem
vědět, komu vděčím za milé přivítání. U okraje skály stál
muž, vypadal nejméně o deset let starší než Gabriel, ale
jejich podoba se nedala zapřít. V jeho dlani se rozšlehl
malý plamínek. Zvětšoval se a nabýval tvaru koule. Než
jsem se nadála, mrštil ji proti mně. Uskočila jsem včas a
tentokrát jsem se jí vyhnula. Bylo mi však jasné, že bych
tu také mohla strávit celý den a jen se vyhýbat ohnivým
koulím. Jenže na to jsem rozhodně neměla čas ani sílu.
Došlo mi, že rychlost ani síla mi v tomto případě
opět nejsou k ničemu. Musím bojovat ohněm proti ohni.
Nebo spíš musím dokázat ten oheň uhasit. Všimla jsem
si, že se mému protivníkovi v dlani opět zvětšuje plamen.
Usilovně jsem se soustředila jen na jeho dlaň. Poručila
jsem jeho plamenům, aby se podvolily mé vůli a zhasly.
Povedlo se a plápolavá koule v mužově ruce se začala
zmenšovat. Než jsem však stihla plamen uhasit úplně,
uchopily mne zezadu dvě paže.
Gabriel, pomyslela jsem si. Jak může být tak
podlý, vždyť jeho už jsem porazila. To mu však
nezabránilo, aby mne vytrhl ze soustředění, a plamenná
koule se opět začala muži zvětšovat v rukou. Než jsem
opět nabyla sebeovládání, letěla koule proti nám. Gabriel
v poslední chvíli uskočil a ohnivá koule se neodvratitelně
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řítila jen na mne. Moje soustředění však již bylo zpět.
Vztáhla jsem proti kouli své ruce a nechápu jak, ale tu
věc jsem uchopila. Otočila jsem se směrem ke Gabrielovi
a mohutnou silou ji po něm mrštila. Než však stačila
koule zasáhnout nový cíl, uprostřed letu prostě zhasla a
zmizela.
Než jsem se stihla vzpamatovat, vznesla jsem se
do vzduchu metr nad zem. Udiveně jsem se rozhlížela, a
nakonec spatřila na našem malém bitevním poli další
osobu. Tentokrát to byla žena. S úsměvem na tváři mne
pozorovala a užívala si momenty mé naprosté
odevzdanosti. Z této šlamastiky se nejspíš nedostanu.
Netušila jsem, jakým způsobem mne ta žena dostala ze
země do vzduchu, a proto jsem nedokázala přijít na
způsob, jak se na zem opět vrátit.
Zírala jsem na ni a jediné, co mne napadlo, bylo jí
poručit. Musím poručit všem, jinak si se mnou budou
moci dělat, co budou chtít. Je jich moc.
Než jsem však stihla cokoli udělat nebo říct,
otočil se Gabriel k ženě a oslovil ji. Mluvil na ni
přátelsky, ale s jistým podtónem, že bych si jej
nedovolila neposlechnout ani já. I když jsem mu
nerozuměla ani slovo.
Začala jsem se pomalu snášet k zemi. Chvíli jsem
čekala další útok, ale žádný již nepřišel. Všichni tři ke
mně přistoupili a Gabriel se mne zeptal, jestli může
mluvit v angličtině, protože jeho společníci naší řeči
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nerozumí. Byla jsem bez sebe blahem, že ostatní umí
alespoň anglicky. Přikývla jsem a Gabriel mi mé
protivníky představil.
„Toto je Josef a Mhirna. Dovedou mnohem víc,
než ti předvedli. Stejně jako já tě budou učit. Jsi velice
silná osobnost. Ještě nikdo mi nikdy nebyl tak dobrým
soupeřem jako ty. Myslím, že s tebou v čele máme jistou
naději.“ S těmi slovy se všichni uklonili, otočili se a
odcházeli zpět k cestičce vedoucí dolu ze skály.
Následovala jsem je a přemýšlela o Gabrielových
slovech. „Dovedou mnohem víc?“ Ta slova mne děsila.
Minuli jsme otvor ve skále, jímž jsme přišli, a
posouvali se po další úzké cestičce směrem dolů. Cítila
jsem se lépe, až když jsem se konečně dotkla pevné
země.
Gabriel a Josef s Mhirnou se ihned rozeběhli
směrem k středu vesnice. Ve vesnici byl nějaký rozruch.
Uslyšela jsem nářek a okamžitě vyrazila za nimi.
S hrůzou jsem čekala, co se stalo. Že by nás našli rodilí?
Už o mně vědí a přišli si pro mne? Nebo nás našel Isaac?
Kde je Irina, nestalo se jí snad něco?
Přiběhla jsem k chumlu upírů a lidí. Irina stála
v první řadě a nešťastně shlížela na zem. Na zemi ležel
muž, člověk. V hrudi měl zabodnutý kůl. Co se stalo?
Zeptala jsem se směrem k Irině. Irina mi však
neodpověděla, jen stála na místě a mlčky potlačovala
slzy.
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Dívala jsem se na plačící a naříkající nesmrtelnou
ženu objímající muže, kterého pomalu ale jistě život
opouštěl. Poznala jsem ji, byla to Sibila. Muž chroptěl a
z úst mu proudila krev. Několik přítomných upírů se
zvedlo a odešlo. Zůstala nás jenom hrstka. Slyšela jsem
nepravidelné údery mužova srdce a věděla stejně jako
všichni ostatní, že se blíží nevyhnutelný konec. Jakmile
muž vydechl naposledy, Sibila jej políbila a potom se
zadívala Irině do obličeje.
Nesrozumitelně začala něco blábolit a po kolenou
se přibližovala k Irininým nohám. Chytila pevně lem
jejích šatů a plakala. Rukou si otírala slzy smíchané
s prachem ze země, na níž právě ležel její mrtvý druh.
Irina k Sibile poklekla a tiše s ní rozmlouvala. Jejich řeči
jsem nerozuměla, ale všichni ostatní ano. Viděla jsem
v jejich obličejích očekávání. Nakonec Irina nesouhlasně
pokývala hlavou a sklopila zrak. Sibila se rozlítila, začala
křičet a nakonec plivla Irině do obličeje.
Nedokázala jsem uvěřit tomu, co jsem právě
viděla. Nikdy si nikdo k Irině nedovolil více, než tato
žena. Najednou přiskočil Gabriel a chtěl ženu za její
drzost potrestat. To už jsem však nevydržela.
Nerozuměla jsem jim, ale vytušila jsem dost, abych se té
nebohé ženy zastala.
„Dost Gabrieli, nech ji. Ona neví, co dělá,“ křikla
jsem na něj a postavila se mezi ně. Gabriel zastavil svou
ruku ve vzduchu a těkal pohledem ze mne na Irinu a zpět.
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Irina jen němě přikývla a on svou ruku spustil. Potom
Irina vstala a podívala se na mne. „Pojď za mnou!“
ozvalo se mi v hlavě. Poslechla jsem a následovala ji do
našeho domu.
„Ona ho milovala, že? Chtěla po tobě, abys ho
stvořila?“ zeptala jsem se. Irina jen smutně přikývla.
„Když za mnou nejstarší poprvé přišli a
přesvědčili mne, abych je vedla, oznámila jsem jim, že
nikdy žádného následovníka nestvořím. Oni souhlasili.“
Zadívala se z okna a potom pokračovala: „Jistě sis
všimla, že život zde je úplně jiný než život jaký žijeme
my. Tady žijí upíři a lidé pohromadě.
Musí ti být jasné, že tito upíři nežijí z žádných
dávek krve. V těchto končinách je prakticky nemožné
sehnat darovanou krev. Zároveň však všichni mají přísný
zákaz pro krev zabíjet. Vymysleli jsme tedy kompromis.
Dárci sem ochotně jdou sami. Mají za své služby
velice dobře zaplaceno. Díky své službě pro nás člověk
uživí celou svoji velikou rodinu na několik let. Všem,
kteří tento tábor opustí, náležitě upravíme vzpomínky.
Nic si nepamatují. Myslí si, že peníze dostali za práci v
táboře. Což je také částečně pravda.
Někteří se však rozhodnou zůstat. Zamilují se a
zůstanou po boku nějakého stvořeného. Toto je i případ
Sibily a Daniela. Daniel tu byl se Sibilou více než patnáct
let.“
„Co se mu vlastně stalo?“ zeptala jsem se.
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„Byla to nešťastná náhoda. Daniel opravoval
střechu nedalekého domu, uklouzl po střeše a dopadl
velice nešťastně na kůly, které měl připravené k pozdější
opravě opevnění tábora. Jeden hrot byl položený přes
ostatní kůly, na ten Daniel dopadl.“
„Patnáct let spolu a jen tak ze dne na den jeden o
druhého přijít. To musí být hrozné. Zvlášť když víš, že
s tím budeš žít na věky,“ mumlala jsem si pro sebe.
„Sibila věděla, že Daniel jednoho dne zemře. Byl
jen člověk a ona věděla, že jej neproměním. Chápu, že
truchlí, ale nemůžu jí pomoci,“ prohlásila resolutně Irina.
Připadalo mi, že přesvědčuje hlavně samu sebe. Chvíli
pak mlčky seděla a mně se v hlavě rojila spousta
myšlenek.
„Ty jí nemůžeš pomoci kvůli svému přesvědčení.
Zdá se mi to správné. Ale já jí pomoci můžu,“
odpověděla jsem po chvilce přemýšlení.
„Jak to myslíš?“ zhrozila se Irina, „nevíme, jestli
jsi schopná někoho stvořit. Copak chceš být jako Isobel?
Nebo Isaac? Zahrávat si se životy ostatních jenom proto,
abys zjistila, čeho jsi nebo nejsi schopná?“ Ošklivě si
mne měřila.
„Irino, špatně jsi mě pochopila. Nechci se pokusit
oživit mrtvé, chci Sibile nabídnout jinou možnost. Pokud
spolu nemohou žít věčně…,“ nechala jsem tu větu vyznít
do ztracena.
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Irině chvilku trvalo, než pochopila, co jsem měla
na mysli.
„No ty ses zbláznila, Alexo?! Ty ji chceš zabít?“
„Chci jí jenom nabídnout východisko. Pokud bez
něj bude navěky nešťastná, potom já jí můžu dopřát,
raději s ním na věky odejít.“
Irina nesouhlasně kývala hlavou ze strany na
stranu.
„Ne to prostě nedovolím. Sibila je moc důležitá.
Ani nebyli spříznění. Ona se z toho vzpamatuje,“
oponovala mi.
„Irino!“ zvýšila jsem na ni hlas, „jak můžeš
rozhodovat o něčím životě? Jak můžeš vědět, že láska
k tomu muži nebyla její osudová, spříznění nespříznění?
Povyšuješ snad naše city nad ty její? Mám dojem, že její
utrpení dokazuje samo o sobě, jak moc ji jeho ztráta
zasáhla. Nemůžeš jí zakázat svobodnou volbu.
Půjde o její rozhodnutí, ať se ti to líbí nebo ne. Já
jí tu možnost prostě nabídnu. Nikdo nemá právo
rozhodovat o jejím bytí či nebytí. To už koneckonců
udělala Isobel a já nechci být jako ona, ty snad ano?“
Irina na mne v šoku hleděla a poprvé bylo vidět,
že neví, co říct. Párkrát se nadechla, ale nic neřekla.
Nakonec, když se trochu uklidnila, přeci jen promluvila:
„Armáda je má. I kdyby souhlasila s tvým šíleným
plánem, můžu jí to zakázat. Jaká pak bude síla tvého
slova, když budou všichni vědět, že tvé sliby já lehce
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zruším? Sibila je moc důležitá, aby mohla jen tak náš
svět opustit.“
„Máš pravdu ve všem, co jsi řekla,“ odpověděla
jsem, „ale co tvé svědomí? Dovolí ti upřít Sibile její
vlastní rozhodnutí? Opravdu jí dokážeš zakázat odejít?
Nejde o mne, upíři i lidé zde si o mě myslí své i bez
zbytečných slibů, ale co ty? Co až se všichni dozvědí, že
jejich milovaná Stínová dáma, ta, která se snaží být
strašně humánní a mírumilovná, ta, která se stará o jejich
dobro a bezpečí, jim zakazuje ukončit jejich vlastní
existenci jenom z vypočítavosti? Nezapomeň, že stejně
tak, jak je Sibila důležitá, může být i nebezpečná. Pokud
Isaac přijde na to, kde je a co umí, nechci ani domyslet,
co se může stát.“
Poprvé jsem dokázala Irině oponovat. Konečně
jsem jí řekla vše, co jsem měla na srdci. Konečně jsem se
cítila být si s ní tak trochu rovna. Irina jen chvíli mlčky
seděla a nakonec nepatrně přikývla.
„Nejdřív si se Sibilou promluvím já, až s ní budu
hotová, můžeš jí nabídnout svůj návrh,“ řekla. Zvedla se
a odešla. Chvíli jsem seděla na židli a opájela se hrdostí
na sebe samotnou.
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Smíření
Chvilku po Irinině odchodu někdo zaklepal na
naše dveře. Zvedla jsem se a otevřela je. Jaké bylo mé
překvapení, když jsem za nimi spatřila Rhinu. Její pohled
však nebyl studený a odměřený jako posledně. Poprvé se
na mne nedívala s nenávistí. Pokynula jsem jí rukou, aby
vešla, ona však jen nervózně zavrtěla hlavou a podobným
gestem mi naznačila, abych ji následovala. Poslechla
jsem bez váhání a šla.
Ukázalo se, že mne vede na místo z dnešního
rána. Okamžitě jsem začala být ostražitá a čekala na
první útok. Nic se však nedělo. Uprostřed louky, na níž
jsme dnes ráno bojovali, seděl v trávě Gabriel. Rhina
mne dovedla až k němu a posadila se. Učinila jsem totéž
a zvědavě těkala pohledem z jednoho na druhého.
Rhina se nervózně rozhlédla a potom něco řekla
v cizí řeči Gabrielovi.
„Rhina chce vědět, jestli jsi myslela vážně, co jsi
dnes řekla Stínové dámě,“ řekl Gabriel příjemným
hlasem.
„Co máte na mysli?“ zeptala jsem se zmateně.
„Jsi ochotná nám dovolit odejít? Přestože víš, že
pro tebe i ostatní můžeme být užiteční?“ zeptal se
s nadějí v hlase.
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Chvilku jsem o jeho slovech přemýšlela. Nemohu
nic slibovat za Irinu a už vůbec nechci dělat cokoli za
jejími zády. Nakonec však vyhrálo svědomí. Také bych
chtěla mít možnost odejít, kdybych měla předurčeno žít
na věky.
„Ano, myslela jsem to vážně. Ale nechci dělat
nic, co by bylo v rozporu s příkazy Stínové dámy.“
odpověděla jsem.
Jakmile jí Gabriel moje slova přeložil, Rhina mu
opět něco řekla. Tentokrát se však nedívala na něj, ale
pozorovala jenom mne.
„Proč?“ zeptal se Gabriel.
„Proč co?“ nechápala jsem jeho otázku.
„Proč bys to dělala? Pro tebe i Stínovou dámu je
mnohem výhodnější, když jsme na živu,“ odpověděl
Gabriel a nedůvěřivě si mne měřil.
„Protože ctím život a svobodnou volbu. Pokud si
nepřejete žít, dokážu vám pomoci. Avšak moje řešení je
trvalé. Již nikdy více neobživnete. Můj dar nelze vzít
zpět. Proto byste měli svá rozhodnutí co nejlépe zvážit.“
Když si vyslechla mou odpověď, začala Rhina
opět něco povídat. Gabriel jí jen poslouchal a tiše
přikyvoval.
„Co říkala?“ zeptala jsem se a začalo mne
rozčilovat, že si nemůžeme promluvit samy.
„Tolik let,“ začal Gabriel a pohled měl upřený
kamsi do minulosti.
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„Nechápu,“ opáčila jsem.
„Tolik let už jsme na živu. Tolik let a přitom je
věčný život proti naší přirozenosti.
Upíři, dokonce i Vyvolení, se rodí s předpokladem
nekonečného života, a proto pojem času tolik nevnímají.
My jsme však byli lidé. Lidé, kteří měli zemřít. Náš čas
již dávno nadešel, ale my stále žijeme. Všichni, pro které
jsme žili, jsou již po smrti. Ti, pro které žijeme nyní, také
odejdou, ale my přežijeme. Opět pohřbíme své milované,
opět budeme čekat, kdo další náš život opustí. Stále
dokola se snažíme navázat nová přátelství a vztahy
s lidmi, ale nakonec je pohřbíme a přežijeme.
Pohřbil jsem již mnoho přátel, dokonce i milenek,
které jsem měl opravdu rád. Vím, že přežiji a pohřbím
mnoho dalších milenek i přátel, kteří v budoucnu přijdou.
Dokážeš si představit, jaký náš život vlastně je?“
„Proč si nehledáte partnery mezi nesmrtelnými?“
navrhla jsem.
„V tomto táboře jsme všichni vzešli od Isobel.
Nedokážeme se milovat. Cítíme k sobě bratrskou a
sesterskou lásku, ale nic víc.“
„Proč si tedy nehledáte druhy mezi rodilými nebo
stvořenými upíry od jiných stvořitelů?“ zeptala jsem se.
„Ty o našem světě moc nevíš, viď?“ zeptal se
Gabriel nešťastně.
„Asi ne,“ odpověděla jsem a cítila se zahanbená.
Celý život mi vštěpovali, že upíři jsou naši nepřátelé, ať
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už rodilí nebo stvoření. Bylo mi jedno, jestli cítí nebo ne.
Nezajímala jsem se o to. Až poté, co jsem potkala
Benjamina, jsem začala na upíry nahlížet jinak, ale jen na
rodilé. Stvoření, které jsem doposud poznala, pro mne
znamenali jedině nepřátele bez citu a lidskosti. Ale nyní
jsem žila mezi stvořenými, kteří nebyli mí nepřátelé.
Kdysi byli lidé, kteří o svém osudu nemohli rozhodovat.
Nemohli si zvolit, čím se stanou.
Gabriel se nadechl a začal vysvětlovat: „Naše rasa
je pro rodilé upíry něco jako poddruh. Jsme spodina
podsvěta. Nikdo z rodilých by nechtěl milovat otroka,
protože tím pro rodilé jsme. Byli jsme stvořeni za účelem
sloužit a plnit rozkazy rodilých. Naše činy nebyly
vykonány z naší vůle, a přece jsme za ně zodpovědní.
Všichni rodilí na nás takto nahlížejí.
A co se týká jiných stvořených? Jak můžeme
cokoli cítit k někomu, kdo je ovládám někým jiným?
Každý stvořený, se kterým jsem se doposud setkal, jen
plnil příkazy svého stvořitele. Nikdy nešlo o příjemné
věci. Stvoření byli a budou tvořeni jenom proto, aby
sloužili. Aby plnili příkazy jejich stvořitelů. Většina
příkazů zní většinou podobně. Zabíjej a nič, aby mohl
tvůj pán mít větší moc.“
„Ale vždyť někteří z vás jsou stvoření proto, aby
mohli žít se svým stvořitelem jako s druhem,“
poznamenala jsem chabě.
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Gabriel se ušklíbl. „Viděla jsi někdy rodilého a
stvořeného jako pár?“
„Ne,“ řekla jsem rychle. Pak ale mi došlo, že to
není pravda a rychle jsem se opravila. „Vlastně ano.
Moje matka a můj otec, stejně jako já a Benjamin jsme se
nakonec stali stvořitelem a stvořenou.“
„Ano, ale tvoje matka i ty jste měly být Vyvolené,
že?“ Tvůj otec ani tvůj druh neměli v úmyslu vás stvořit.
Dokonce je mezi vámi spříznění, nebo ne?“ zeptal se
Gabriel.
Proboha, jak tohle ví?, ptala jsem se sama sebe.
„Ano, je to tak,“ odpověděla jsem po pravdě.
„Stvořitel, který stvoří svého druha, se k němu
nakonec také začne chovat přinejmenším jako ke sluhovi.
V jejich případě nejde o spříznění, ale pouze o lásku.
Láska je vždy jenom dočasná. Jakmile pomine, zůstane
jen sluha a pán. Oddaný sluha a pán, který poroučí.“
Gabriel udeřil pěstí do země. Rhina jej láskyplně
pohladila po ruce a pomohla mu vstát. Bylo jasné, že náš
rozhovor je u konce.
„Gabrieli, jakou řečí mezi sebou všichni
mluvíte?“ zajímala jsem se.
„Jde o stvořený jazyk, který nás naučila Isobel.
Něco spojila z různých jazyků a něco si vymyslela.
Tímto způsobem nás chtěla sjednotit. Chtěla z nás
vytvořit silnějšího protivníka. Z její strany šlo o velmi
dobrý tah. Nikdo nám nerozuměl tehdy ani teď. Většina
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z nás se časem naučila angličtinu nebo i další jazyky.
Používáme je, pokud se potřebujeme domluvit s
ostatními.“
„Naučíte mne mluvit vaší řečí?“ zeptala jsem se.
„Proč?“ podivil se Gabriel, „většina z nás ti
rozumí.“
„Chtěla bych rozumět i těm, kteří se jiné jazyky
nenaučili. Nechci se domlouvat přes prostředníky. Také
tu s vámi nějakou dobu budu žít, bylo by dobré znát vaše
způsoby a jazyk.“
„Gabriel pomalu přikývl a přeložil Rhině náš
rozhovor. Pozorně si mne změřila a nakonec přikývla.
Něco Gabrielovi řekla, potom se otočila a odešla. Gabriel
se na mne podíval a oznámil mi: „Výcvik začne zítra.“
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Lákání do pasti
Probudil jsem se zpocený. Stále mi v hlavě zněla
ozvěna Kamilliných slov „Konečně! Našla jsem tě,
Benjamine.“
Byl to jen sen. Byl to jen sen, opakoval jsem si
stále dokola. Něco mi však našeptávalo, že nejde o
obyčejný sen. Bál jsem se, že jde o noční můru, která je
až příliš skutečná. Nedovolil jsem si znovu usnout.
Posilnil jsem se krví. Sedl jsem si do křesla a otevřel
knihu, která ležela na polici. Nějaká sci-fi o upírech.
Ušklíbl jsem se. To si ale počtu, pomyslel jsem si.
Nakonec jsem se do příběhu opravdu začetl. Když
mi babička přinesla snídani, byl jsem již za půlkou celé
knihy. Dohodli jsme se, že vyrazíme do města.
Poděbrady jsou nádherné město, ale já zatím pořád seděl
doma. Vycházel jsem ven, jen když bylo třeba.
Procházeli jsme se po kolonádě, sledovali vodní
fontány, které tryskaly vodu do výšky několika metrů.
Prohlíželi jsme si sousoší rozestavěné v parku podél celé
kolonády. Dokonce jsme ochutnali i minerální vodu
vyvěrající přímo z pramene.
Kolonáda vede přímo na náměstí Jiřího
z Poděbrad, z něhož se dá velice snadno dostat k řece
proudící nedaleko. Rozhodli jsme se, že naše další kroky
povedou k ní. Když jsme však přecházeli silnici, vmísil
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se k nám houf turistů, pár lidí se o mne v tom chumlu
otřelo.
Najednou mi v hlavě zazněl nádherný hlas:
„Benjamine.“ Byl tak opojný, lákavý a tak neskutečně
blízko. Otočil jsem se, ale nikde jsem ji neviděl. Otočil
jsem se na druhou stranu a tu se mi zdálo, že jsem zahlédl
její nádherné černé dlouhé vlasy. Je to pravda, Kamilla
mne našla a volala mne k sobě.
V tu chvíli pro mne nic jiného neexistovalo. Chtěl
jsem ji. Potřeboval jsem ji jako nic jiného na světě. Nebyl
nikdo jiný než Kamilla a byla tak blízko. Chtěl jsem se za
ní rozeběhnout, ale v tom mne cosi zabrzdilo. Čísi ruka
mne pevně držela za paži a její stisk ještě zesílil, když
jsem se chtěl vytrhnout a rozeběhnout se směrem, kde
jsem ji spatřil.
Mlžný opar, ve kterém jsem se nacházel a neviděl
nic jiného než ji, se najednou rozplynul jako pára nad
hrncem. Naléhavý pocit potřeby běžet za Kamillou
zmizel. Stál jsem uprostřed silnice na přechodu a Eusebio
se mnou lomcoval. Jakmile jsem se probral, přeběhl jsem
na druhý chodník přímo pod sochu Jiřího z Poděbrad.
„Co se s tebou stalo?“ ptal se mě Eusebio
nahněvaně. „Stál si jako opařený a civěl do prázdna
přímo uprostřed přechodu pro chodce.“
„Promiň, už se to nestane,“ slíbil jsem, ale netušil,
zda svému slovu budu schopen dostát. Celý zbytek
procházky jsem se cítil jako v mátohách. Přemítal jsem
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nad svými pocity. Proč vždy, když se Kamilla objeví,
zachovám se jako blázen? Máme krevní pouto, tak proto?
S Alexou mám také krevní pouto, dokonce silnější, a
nikdy jsem se kvůli ní nechoval jako šílenec.
Jakmile jsme dorazili domů, upadl jsem do
postele a okamžitě usnul. Byl jsem úplně vyčerpaný. Než
jsem se nadál, otevřel jsem oči a opět jsem se ocitl na
náměstí Jiřího z Poděbrad. Stejná scéna jako dnes
odpoledne, jen tentokrát se nikdo z lidí okolo mne
nehýbal. Nikdo kromě Kamilly. Pomalu se blížila ke mně
a trochu se usmívala.
„Tu tvoji stráž budeš mít u sebe pořád?“ zeptala
se hlasem tak nádherným, že mu nešlo odolat.
„Nespouštějí mne z očí ani na minutu. Od té
doby, kdy jsem jim utekl ve Španělsku, začali být hodně
ostražití,“ odpovídal jsem a bylo mi jasné, že nedokážu
lhát.
Jako by do mne Kamilla napumpovala sérum
pravdy. Kdyby se zeptala na cokoli, nezalhal bych jí.
Proč vlastně? Miloval jsem ji, chtěl jsem ji, byla vším, co
jsem potřeboval.
Najednou jsem se však zarazil. Myšlenky mi
plynuly v hlavě jedna za druhou, ale připadaly mi nějak
nesprávné. Já přeci miluji a toužím po někom jiném. Ale
po kom? Někdo na mne určitě čeká, ale nedokázal jsem
si vzpomenout kdo. Najednou pro mne neexistoval nikdo
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jiný, než Kamilla. Tak sladce se na mne dívala. Tak
neodolatelně se smála. Nemohl jsem se na ni vynadívat.
„Chci tě vidět, Benjamine. Ale jenom tebe.
Potřebuji být s tebou a ty zase potřebuješ být se mnou,“
řekla mi a její pohled mne úplně zdolal.
„Nějak to vymyslím. Kde jsi?“ zeptal jsem se.
„Nemohu ti říct, kde jsem. Ale najdu si tě, zase
zítra, ano?“
„Nemohu se dočkat,“ řekl jsem a najednou se
rozplynula. Můj sen však neskončil.
Nebe se zatáhlo a pokryly jej černé bouřkové
mraky. Stál jsem na místě a rozhlížel se. Okolo mne se
nikdo nehýbal. Všichni stáli strnule a vypadali jako
voskové figuríny. Byli bledí a nehybní. Procházel jsem se
okolo nich a viděl, jak jim v žilách tepe životodárná krev.
Okamžitě jsem si vzpomněl na chuť krve, kterou jsem sál
v mém prvním snění s Kamillou. Byla tak intenzivní,
opojná, plná energie a života.
Nikdo se ani nepohnul. Všichni stáli jako
přimražení. Pozoroval jsem jejich tepny a žíly pulzující
pod jejich tenkou kůží. Poslouchal jsem jejich srdce a
představil si, jak rozhání tu úžasně chutnou tekutinu po
jejich těle. Zmocnil se mne další mocný chtíč. Chtěl jsem
ochutnat, chtěl jsem vyzkoušet, jestli i nyní bude krev
taková jako v prvním snění. Nedokázal jsem si poručit.
Nechtěl jsem si poručit, abych se probudil.
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Věděl jsem, že sním. Věděl jsem, že se dokážu
kdykoli probudit, ale nechtěl jsem. Ocitl jsem se na
náměstí obklopen nehybnými těly. Stál jsem uprostřed
hejna a vybíral si svou kořist. Přemítal jsem, z koho se
napiju, čí krev mi poslouží jako potrava.
Přeci sním. Mohu se tedy chovat jinak než
normálně. Když ve snu napadnu člověka a nakrmím se
z něj, nikomu přeci doopravdy neublížím.
Potřeboval jsem vědět, že ta krev bude chutnat
jako poprvé. Zastavil jsem se u jedné černovlasé holky.
Byla snědá, hubená, vlasy jí spadaly na ramena a její
oříškové oči se dívaly kamsi za moji hlavu. Nejspíš byla
krásná, ale já ji nevnímal jako krásnou ženu. Vnímal
jsem ji jako chutnou potravu. Její krev byla vhodná, její
hrdlo bylo určeno, abych jej prokousl a nakrmil se. Z ní
se dnes napiji, řekl jsem si.
Vše okolo nás zmizelo. Vybral jsem si. Zbyla jen
ona a já. Díval jsem se na její hrdlo a odpočítával vteřiny.
Poslední chvilky než ochutnám její život.
Nahnul jsem se připraven začít, ale v tu chvíli na
mne moje oběť stočila pohled. Stále se nehýbala, jen na
mne promluvila. Promluvila však hlasem, který jsem znal
odjakživa. Konečně jsem slyšel hlas, který jsem
potřeboval, aby mne přiměl probudit se z téhle bizardní
noční můry.
Najednou jsem si na všechno vzpomněl. Jak jsem
mohl zapomenout na Alexu? Už jsem věděl, kdo je má
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vyvolená a pro koho žiji. Jak jsem jen mohl zapomenout?
Přede mnou sice nestála Alexa, ale má oběť na mne
promluvila jejím hlasem.
„Probuď se, Benjamine, musíš se probudit!
Hned!“ přikazovala.
Rázem jsem otevřel oči a posadil se. Seděl jsem
na posteli, zpocený, a v hlavě mi ještě zněla Alexina
slova. Díval jsem se do tmy. Objal jsem svoje kolena a
nemohl uvěřit tomu, co jsem se právě chystal udělat. Co
to se mnou je?
Bál jsem se znovu usnout. Vstal jsem, posilnil se
a šel si dát sprchu. Voda, která dopadala na moji hlavu a
záda mne pobírala víc a víc do bdělosti. Přehrával jsem si
svůj sen kousek po kousku. Co jsem cítil, co říkal, jak
jsem přemýšlel. To jsem prostě nemohl být já. To nejsem
já. Vím, co v životě chci. Vím, co potřebuji. Proč
pokaždé na vše zapomenu, jakmile se v mých snech
objeví Kamilla?
Cítil jsem se bezradný. Připadal si jako malý kluk,
který potřebuje pomoc, ale bojí se o ni požádat. Potřebuji
Alexu. Musím s ní alespoň mluvit.
Venku ještě vládla hluboká noc, ale já byl
dokonale probraný. Vzal jsem tedy rozečtenou knihu ze
včerejška a chystal se zjistit, jak její děj skončí.
Nedokázal jsem se však dostatečně soustředit, a tak jsem
knihu zase odložil. Místo čtení jsem se zadíval z okna.
Nikde nebylo nic vidět, ale já vydržel stát u okna až do
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svítání. Z mého zahloubání mne probudily první slabé
paprsky vycházejícího slunce. Pozoroval jsem mlhu,
která se líně valila pod našimi okny. Halila do sebe
chodníky, stromy i keře a přiléhající domy. Připadal jsem
si stejně jako ty domy. Začínal jsem se cítit ztracený.
Bloudil jsem v mlze, která mne začínala pohlcovat a
ničila mne samého.
Bylo mi jasné, že se sebou musím něco udělat.
Jenže jsem netušil co. Potřeboval jsem mluvit s Alexou.
Potřeboval jsem se ujistit, že je skutečná. Že mne
neopustila, někde je a čeká na mne. Potřeboval jsem
vědět, že je ochotná podat mi pomocnou ruku v jakékoli
chvíli. Že je jenom moje.
Za sebou jsem zaslechl šramot. Ohlédl jsem se a
spatřil babičku. Přistoupila ke mně a pohladila mne po
tváři.
„Co se s tebou děje, Benjamine?“ zeptala se
s obavami v hlase.
Posadil jsem se do křesla a nešťastně k ní vzhlédl.
„Potřebuji mluvit s Alexou.“
„Benjamine, to nejde,“ odpověděla nešťastně.
Prostoupil mne neuvěřitelný vztek. Praštil jsem
pěstí do opěradla židle, na níž jsem seděl, až jsem je
rozlomil.
„Potřebuji s ní mluvit! Nejde o rozmar, prostě
potřebuji vědět, kde je. Je to nutné. Prosím,“ žadonil
jsem.
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Zabořil jsem obličej do dlaní a nechal svůj vztek
pomalu vychladnout. Cítil jsem se prázdný, ublížený, a
jediné, nač jsem dokázal pomyslet, byla marnost.
Marnost nad vším, co se dělo. Babička si ke mně přisedla
a konejšivě mne pohladila po ruce.
„Uvidím, co se dá dělat,“ řekla nakonec. Ta slova
mne zahřála, potěšila a vehnala mi novou naději do žil.
Naději, že se konečně pohnu dál. Že si konečně srovnám
svoje myšlenky a pocity. Ve dveřích se objevil děda a
tázavě se na nás podíval. Pak sjel pohledem na rozbité
křeslo a zamračil se.
„Promiň,“ řekl jsem jen. Babička neřekla ani
slovo, ale bylo mi jasné, že jejich rozhovor proběhl
v soukromí jejich myslí. Nepotřebovali slova, byli
spříznění. Jak moc jsem jim záviděl, že mohou být spolu.
Nevydržel jsem se na ně dívat. Zvedl jsem se a odešel do
svého pokoje.
Opět jsem se zadíval ze svého okna. Pozoroval
jsem lidi korzující pod našimi okny, když jsem jej spatřil.
Stál nedaleko našeho domu a díval se na mne. Byl
schovaný za sloupem, ale já dobře věděl, že mne
pozoruje. Odvrátil jsem pohled a doufal, že si mne
nevšiml. Byl to ten samý stvořený, kterého jsem viděl u
fast foodu ve Vladivostoku, nebo mu byl jen podobný?
Jedno bylo jasné, Isaac nás našel.
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Musím varovat babičku a dědu. Musíme se
přemístit. Rozeběhl jsem se do pokoje a tiše babičce a
dědovi naznačil, aby mne následovali.
Opatrně jsem se přiblížil k oknu a vyhlédl ven.
Stvořený už na svém místě nestál. Vykoukl jsem ještě
jednou a pořádně se rozhlédl, ale po nepříteli nikde ani
stopy. Nakonec jsem zavřel okno, zhluboka se nadechl a
řekl prarodičům, koho jsem viděl. Mohlo mi dojít, že mi
neuvěří. Již delší dobu si mysleli, že jsem se zhroutil
nebo něco podobného. Od odletu z Ruska jsem s nimi
skoro nepromluvil. Jindy jsem jen dostal záchvat vzteku.
Žádný div, že mi nevěřili, ale alespoň se snažili. To jsem
musel ocenit.
Pár hodin jsme se dohadovali, zda odjet nebo
zůstat. Nakonec děda zavolal otci. Nechtěl, abych byl
doma, a proto jsme s babičkou odešli. Procházeli jsme se
podél vody. Zprvu jsem se stále obezřetně otáčel a hledal,
jestli nás někdo nesleduje. Po nějaké chvíli jsem se však
uklidnil a přestal být tolik vystresovaný.
Mlčky jsme šli parkem nedaleko řeky. Najednou
mne zamrazilo vzadu na krku. Okamžitě jsem se zastavil
a rozhlížel se kolem. Babička ostražitě zastavila a také se
rozhlížela. Začal jsem se cítit jako ve snu. Vše okolo mne
se zpomalilo, jako by vše zahalila mlha. Přikryla stromy,
keře i lidi nedaleko mne. Jakmile mi ze zorného pole
zmizela i babička, začal jsem se opravdu obávat.
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Tušil jsem, koho spatřím, a radost jsem rozhodně
neměl. Když jsem byl při smyslech, děsila mne. Stála
tam, nepatrně se usmívala a jednou rukou si hrála
s pramenem svých nádherných černých vlasů.
Pomalu se ke mně začala přibližovat. Stál jsem na
místě jako opařený. Nedokázal jsem se pohnout, ani
promluvit. Díval jsem se jí do očí a nedokázal myslet na
nic jiného než na ni. Došla až ke mně a pohladila mne po
tváři. Její dotyk pálil stejně jako touha, která mi vřela
v žilách. Chtěl jsem ji popadnout do náručí, ale nemohl
jsem se pohnout.
Kamilla se pousmála a nepatrně jí blýsklo v očích.
Vztáhla ke mně ruce a uchopila můj obličej do dlaní.
Přitáhla si jej blíž k sobě a políbila mne. Síla jejího
polibku mi rozpálila tváře a rozproudila ztuhlou krev
v žilách. Srdce mi začalo zběsile bušit. V ústech jsem
pocítil sladkokyselou příchuť. Jako by celé mé tělo
explodovalo. V hlavě mi hučelo, cítil jsem mohutný
příval života, tepla a energie.
Věděl jsem, že mám v ústech krev. Pocity, které
jsem právě prožíval, se však vůbec nedaly srovnat
s požitím obyčejné darované krve. Tahle chuť byla jiná,
mocná, živá, nádherná, a nedala se srovnat s ničím, co
jsem doposud ochutnal. Chtěl jsem víc. Potřeboval jsem
víc. Musel jsem ochutnat doopravdy. Kamilla se odtáhla
a z koutku jí vytekla kapička krve. Nedokázal jsem od ní
odtrhnout oči. Pozoroval jsem ji, jak zpomaleně padá.
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Konečně dopadla na moji botu a já se zase dokázal
soustředit.
Znovu jsem se Kamille zahleděl do očí. Usmála
se a odhalila tak svoje krví smáčené tesáky.
„Bene! Jsi můj a já jsem tvoje, ale dokud budeš
s nimi, nemůžeme být spolu. Musíš se jich zbavit. Dnes
si pro tebe přijdu. Nikdo mi v tom nezabrání. Přeješ-li si
však, abych ušetřila jejich životy, odejdi od nich. Vím, že
se ti líbí, co ti dávám. Věř, že ti můžu dát mnohem,
mnohem víc. Dnes v noci se konečně dočkáme a budeme
spolu.“
Po těch slovech se rozplynula jako dým a spolu
s ní mne i mé okolí přestala halit podivná mlha. Zmateně
jsem se rozhlédl. Jako by se nic nestalo. Babička stála
nedaleko ode mne a podezřele mne pozorovala. Než jsem
se stihnul vzpamatovat, změřila si mne a řekla: „Co je?
Slyšíš něco? Viděl jsi něco?“
Uvědomil jsem si, že se mi zase něco zdálo.
Zakýval jsem hlavou ze strany na stranu a ubezpečil ji, že
se mi jen něco zdálo. V tu chvíli babičce zazvonil mobil.
Volal děda, abychom se vrátili. Začal jsem přemýšlet,
jestli odjedeme, nebo zůstaneme. Svůj sen jsem se
pokusil odsunout do pozadí. Ne však na dlouho.
Jakmile jsme dorazili domů a já si sundával boty,
celý sen se mi vybavil znovu. S hrůzou jsem zjistil, že to
možná žádný sen nebyl. Netuším, jak to Kamilla udělala,
ale na mojí botě opravdu utkvěla kapička krve.
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Vzpomněl jsem si, co řekla, a najednou mi došlo, že
nechci odjet. Chtěl jsem být s ní. Potřeboval jsem ji.
Chtěl jsem vše, co mi nabízela. Budu se jich muset nějak
zbavit, ale jak?
Děda mi s radostí oznámil, že otec souhlasil. Ještě
dnes si sbalíme a odpoledne odjíždíme.
Zachvátila mne panika. Zavřel jsem se do pokoje
a bylo mi jedno, za jak krátkou chvíli zjistí, že jsem
utekl. Otevřel jsem okno a vyskočil z něj. Bylo mi jedno,
jestli mne někdo viděl. Utíkal jsem směrem
k nedalekému nádraží. Plán byl jednoduchý, nasednu na
první vlak, který pojede, a v noci se sem vrátím. Do té
doby budou snad babička s dědou pryč. Zjistí, že jsem
odcestoval vlakem, a pojedou mne hledat. Jestli je
napadne, že jsem se mohl vrátit, bude již pozdě. Kamilla
na mne jistě už někde čeká.
Měl jsem štěstí. Vlak na Kolín zrovna odjížděl.
Neváhal jsem a rovnou nasedl.
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Výcvik
Ráno, nebo možná odpoledne, mne probudil
ledový stisk. Rychle jsem se posadila a zjistila, že hledím
do Rhininy tváře.
„Co je, stalo se něco?“ mluvila jsem zmateně.
Rhina mi naznačila, abych se rychle zvedla a šla s ní.
V předpokoji stála Irina a měla sbalené kury.
„Irino, co se děje?“ zeptala jsem se rychle.
„Odjíždím, Alexo. Musím,“ odvětila.
„Ale,“ pokusila jsem se něco namítnout.
„Alexo, musíš tu zůstat. Tvůj výcvik je pro nás
všechny životně důležitý. Neodjížděla bych, kdyby to
nebylo důležité,“ ubezpečovala mne, ale cosi v její řeči
mi napovídalo, že je vlastně ráda, že odjíždí.
„Co se děje, Irino? Prosím, řekni mi to,“ žadonila
jsem. Avšak už jsem Irinu znala. Bylo mi jasné, že se nic
víc nedozvím.
„Alexo, pro všechny bude bezpečnější, když
nebudeš vůbec nic vědět. Pochop to. Musíš zůstat. Tady
jsi v bezpečí. Nauč se, co nejvíc to půjde. Uč se rychle a
dobře, protože tě brzy budeme potřebovat. Jsi velmi
zranitelná a ty nesmíš být slabá, rozumíš?“
Rychle mne objala, pak přešla k připravenému
autu a nastoupila. Dřevěná brána se posunula dolů a auto
se rozjelo. Nemohla jsem je sledovat za obzor, protože
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jakmile auto přejelo přes příkop, brána se začala
neúprosně zvedat. Opustila mne poslední osoba, na níž
jsem se mohla spolehnout. Ať byla Irina jakákoli, tady mi
byla ze všech nejbližší. Zůstala jsem sama. Sama mezi
těmi, které jsem donedávna považovala za své jediné
pravé nepřátele.
Po chvilce ke mně přistoupil Gabriel. Chytil mne
za ruku a vedl k úzké cestičce, která se vinula na
vrcholek skály. Bylo mi jasné, co mne čeká. Když jsme
dorazili na vrchol, stála tam skupinka stvořených upírů
podobných si jako vejce vejci. A přeci jsem byla schopná
rozpoznat nepatrné detaily, které je odlišovaly. Některé
tváře jsem znala. Rhina, Josef a Mhirna byli postaveni do
kruhu a vedle nich stáli další tři.
Gabriel mne zavedl doprostřed kruhu a sám jej
uzavřel. Dívala jsem se na jejich odhodlané tváře a
zmocňovala se mne panika.
Najednou jsem ucítila silné otřesy pod nohama.
S hrůzou jsem se podívala dolů a viděla, jak zem praská a
přímo pode mnou se rozevírá obrovská puklina. S křikem
jsem uskočila, ale v tom okamžiku mne uchopila
neviditelná síla a vynesla do vzduchu. Mhirna, to mi bylo
jasné okamžitě. Ale jak proti ní bojovat?
„DOST!“ zakřičela jsem a otočila se proti ní.
Mhirna se zastavila a pustila mne z neviditelného sevření.
Najednou se okolo mne zavířil vzduch a vytvořil menší
128

Upíří krev III

tornádo. Bylo tak malé, že mne obepnulo, uzavřelo mne
v jeho oku a vyneslo do vzduchu.
Nemohla jsem ani dýchat. Netušila jsem co dělat
a moje panika narůstala. Musím se soustředit, musím se
soustředit!
Najednou mi došlo, co se mnou Mhirna
prováděla. Bylo to tak očividné, že se mi chtělo smát,
když jsem na to přišla. Už jsem tušila, jak se z tohohle
průšvihu možná dostanu. Telekinezi jsem na sobě ještě
nikdy nezkoušela, ale nic lepšího mne v tu chvíli
nenapadlo. Soustředila jsem se veškerou svou myslí a
uchopila samu sebe neviditelnou silou, která mne vynesla
ze sevření větrného oka. Chvíli jsem levitovala ve
vzduchu a nemohla věřit vlastním očím. Já jsem se
vznášela, to byla paráda. Jenže jsem se soustředila jen na
levitaci a neuvědomila si, že mají další zbraně, které mi
mohou ublížit.
Najednou mne do zad zasáhla palčivá bolest.
Josef. Úplně jsem na něj zapomněla. Otočila jsem se
k němu a zakázala mu zapálit další oheň. Jakmile jsem se
však přestala soustředit, spadla jsem na zem. V tu ránu
mne znovu obklopil vzdušný vír, tentokrát mne však
nevynesl vzhůru, ale špendlil k zemi. Přestože okolo mne
bylo vzduchu dost, mně v plicích ubýval a ubýval. Slzy
mi proudily z očí. Upadla jsem na kolena a nakonec se i
ta pode mnou podlomila.
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Ležela jsem na zemi a s mlhou před očima
sledovala dění okolo sebe. V plicích už jsem neměla
žádný vzduch. Ležela jsem na zemi a čekala. Ale na co?
Zemřít jsem nemohla. Mohla jsem omdlít, ale nic se
nestalo.
Věděla jsem, že musím zastavit toho, kdo ovládá
vzduch. Ale který z nich to je? Pozorně jsem si je
prohlížela. Mhirna ovládala telekinezi. Josef zase oheň.
Zbýval Gabriel, ale ten by na mne tento trik použil hned
napoprvé. Ne, ne, můj protivník je nový. Těkala jsem
pohledem mezi tvářemi dvou mužů a jedné ženy. Snažila
se rozpoznat v jejich tvářích nějaký náznak, kdo na mne
útočí. Všichni se však tvářili stejně. Soustředili se.
Pak jsem se zaměřila na jejich aury. Každá měla
jinou barvu. Podívala jsem se okolo sebe a zjistila, že vír,
který mne obklopoval a ubíjel, je potažen jakoby
nazelenalým oparem. Aura druhé ženy měla stejnou
barvu jako opar, který mne obklopoval. Byla jsem si více
než jistá, že na mne útočí ona. Vyslala jsem k ní silnou
myšlenku: „PŘESTAŇ!“ Vír polevil a ustal.
Avšak jakmile vír ustal, opět jsem se vznesla do
vzduchu. Nyní už jsem věděla, že se musím nějak zbavit
Mhirny. Ale jak to udělat? Stále na mne mohl zaútočit
ještě Josef, Gabriel a ostatní. Situace byla bezvýchodná.
Netušila jsem, co si počít. Byli v přesile. Neměla jsem
sebemenší šanci.
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„Vzdávám se,“ zakřičela jsem a chtělo se mi
brečet. Byla jsem vyčerpaná a bolela mne hlava. Ještě
chvíli jsem se vznášela ve vzduchu a pak Gabriel něco
poručil Mhirně. Pomalu mne snesla na zem.
„Je vás moc. Nedokážu bojovat s takovou
přesilou,“ konstatovala jsem unaveně. Tak tak jsem se
držela na nohou a ruce se mi třásly. Gabriel ukázal na
zbývající členy našeho spolku. Jednoho po druhém mi
představil.
„Mhirnu, Rhinu, Josefa a mne již znáš.“ Postupně
ukázal na všechny, o kterých mluvil. Potom ukázal na
ženu, která ovládala vzduch, a představil ji: „Toto je
Raphaela, vedle ní stojí Rufus a poslední člen se jmenuje
Kodim.“ Všichni na mne postupně pokývali hlavou a
uklonili se. Zopakovala jsem jejich pohyby a pokusila se
na ně usmát. Moc mi to nešlo, protože mne ještě pořád
pálily plíce a do očí se mi draly slzy.
Gabriel pokračoval: „Jak už jsi zjistila, Josef
ovládá oheň, Raphaela vzduch, Rufus zemi, Mhirna umí
pohybovat věcmi myšlenkou, Rhina umí manipulovat
s myslí a Kodim ovládá vodní živel.
Každý z nás umí ovládat jednu věc, kterou jsme
se snažili vypilovat k dokonalosti, ale ty…,“ sjel mne
pohledem od hlavy až k patě a pokračoval, „umíš ovládat
všechny tyto vlastnosti a ještě mnohem víc.
Potřebuješ jenom cvičit. Potřebovala bys však
několik desítek let, abychom tě naučili vše, co umíme.
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Jenže právě času nám moc nezbývá. Musíš se učit rychle.
Jinak našeho nepřítele nedokážeme porazit.“
Dívala jsem se zmateně z jednoho na druhého a
netušila, co po mně vlastně chtějí. Gabriel si nevšímal
mého výrazu a pokračoval: „Tvůj problém, největší
problém a slabost, která nás možná všechny zabije, je
tvoje nesoustředěnost.“
Vztek, který ve mně bublal, vystřelil z ničeho nic
napovrch.
„Dělám, co můžu. Dokázala bych vás jednoho po
druhém hravě porazit. Kdybych vás chtěla zabít, jeden po
druhém byste postupně odpadali, jenže takhle je vás moc.
Útočíte všichni najednou a nebojujete fér. Nikdo
nedokáže vyhrát nad přesilou.“
Nedokážu si přesně vysvětlit, co Gabriel udělal
nebo jak, ale najednou mne držel pod krkem a moje nohy
se houpaly pár centimetrů nad zemí. Díval se mi do očí a
připadalo mi, že v jeho pohledu se skrývá tolik nenávisti,
stejně jako v Isaacovi.
Chytila jsem jeho prsty a snažila se jeho stisk
rozevřít, ale neměla jsem nejmenší šanci. Gabriel mne
držel pevně. Evidentně mne nechtěl pustit a hřímal
hlasem tak silným, že kdybych stála na zemi, asi bych se
pod jeho vahou musela přikrčit.
„Jsi tak hloupá, že si opravdu myslíš, že bys
kohokoli z nás dokázala porazit, nebo rovnou zabít?
Opravdu jsi tak naivní a domníváš se, že by tě žádný
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z nás nepřemohl? Mýlil jsem se, tvoje slabost není
nesoustředěnost, ale pýcha. A ta nás zabije určitě.“
Jakmile to dořekl, odhodil mne přes polovinu louky. Pak
se otočil a odešel.
Sbírala jsem se ze země a dívala se za ním.
Netušila jsem, co zmůže pár mých uražených slov. Sedla
jsem si na zem a cítila se jako zbitý pes. Slzy se mi
hrnuly do očí a najednou jsem si uvědomila, jak slabá
jsem.
Všichni po jednom postupně opouštěli louku.
Nikdo se po mně ani neohlédl. Zůstala jenom Rhina.
Přisedla si ke mně a chvilku mlčela. Potom uchopila moji
ruku. Zase jsem cítila chlad. Její dotyk studil tolik, že mi
připomínal žár. Jakmile jsem se však přestala soustředit
na chlad, začaly mi do hlavy proudit Rhininy myšlenky.
Viděla jsem postupně každého ze skupinky, která
mne ještě před chvilkou obklopovala. Rhina mi ukázala,
co každý z nich umí. Co se mnou prováděli. Také jsem
měla velice silný pocit, že jsem dosud zažila jen střípek
z jejich opravdového umění.
Brzy jsem pochopila, že se jednalo o zahřívací
kolo. Moje hlava rychle zchladla a moje pýcha se
změnila v pokoru. Udělala jsem největší chybu, jaké jsem
byla schopná. Netušila jsem, jak silní protivníci proti
mně stojí. A dovolila jsem si podcenit je hned na začátku.
Uvědomila jsem si, že se musím každému z nich
omluvit. Gabriel měl pravdu. Kdybych takto podcenila
133

Stínová dáma

své nepřátele v reálu, nepřežila bych ani pět minut.
Uvědomila jsem si, že pravděpodobně není nikdo lepší,
kdo by mne mohl učit. Ani Benjamin ne.
Benjamin. Když jsem si na něj vzpomněla, opět
se mi vedraly slzy do očí. Najednou jsem si přála nebýt
zrovna tady. Tak moc jsem jej chtěla vidět. Cítit jeho
vůni. Být s ním. Připadala jsem si neskutečně opuštěná.
K dalšímu smutnění jsem však nedostala prostor, protože
ledový stisk, který jsem skoro přestala vnímat, zesílil.
Rhina mi naznačila, abych se zvedla. Spolkla
jsem hořkost v puse a vydala se hledat své učitele.
Věděla jsem, co mě čeká. Musela jsem se jít omluvit.
Všem.

134

Upíří krev III

Lov
Vlak se rozjel a mně spadl neuvěřitelný kámen ze
srdce. Plán jsem měl vymyšlený. V Kolíně přesednu na
vlak do Prahy, několikrát po cestě vystoupím a
přestoupím na jiný spoj. V noci se vrátím zpět do
Poděbrad. Bylo mi jasné, že Eusebio i s Elenou už budou
pryč. Budou mne hledat. Budou projíždět trasu vlaků a
pokoušet štěstí. Nemyslím, že je napadne vracet se do
Poděbrad. Ne hned.
Na tváři se mi usadil podivný výraz. Myslel jsem
si, že mi spadl kámen ze srdce, protože jsem se zbavil
svých věznitelů. Čím více jsem se však vzdaloval od
prarodičů a hlavně od Poděbrad, mysl se mi pročišťovala.
Začínal jsem přemýšlet nad svým činem a najednou mi
celý můj útěk přišel jako neskutečná pitomost.
Postupně jsem si začal uvědomovat maličkosti,
které mi unikaly. Došlo mi, že kdyby Kamilla utekla od
Isaaca a hledala by nás, věděla by, že má jet do
Vladivostoku. Ale ona to neudělala. Takže nehledala nás.
Hledala jenom mne. Když jsem ji spatřil ve snech, nebo
co to bylo, choval jsem se jinak. Neovládal jsem se. Ona
mne nějakým způsobem ovládala. Nutila mne, aby se mi
líbily věci, které jinak odsuzuji. Děsilo mne, jak moc
mne má ve své moci. Neměl jsem tušení, jak proti ní
bojovat.
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Také zde byli Isaacovi stvoření. Jeden z nich
dokonce pozoroval má okna. To znamenalo, že o mně ví.
Věděli o mně oba. Oba mne našli. Dnes by si pro mne
přišla, ale Isaac by byl s ní. Ona není přítel. Nikdy nebyla
náš přítel.
Moje růžové brýle najednou spadly a já si
uvědomil, proč jsem se cítil tak zmatený. Konečně jsem
pochopil, proč mne Kamilla děsila. Byla velmi dobrá ve
čtení a matení myšlenek. Já i všichni ostatní jsme ji
podcenili. Netušil jsem ale, jak moc.
Ovládala mne. Celou dobu si se mnou hraje a já jí
to baštím jako malý kluk. Najednou jsem si začal
připouštět, jak silný protivník Kamilla opravdu je.
Došlo mi, že mne Kamilla nechce zabít. Ona i
Isaac se mnou mají zřejmě svoje plány. Já jsem se jim
však nehodlal vzdát bez boje. Nakonec bylo dobře, že
prarodiče opustí Poděbrady. Vzpomněl jsem si na slova,
která Kamilla použila: „Dnes si pro tebe přijdu. Nikdo mi
v tom nezabrání. Přeješ-li si však, abych ušetřila jejich
životy, odejdi od nich.“ Bylo mi jasné, že to myslela
smrtelně vážně.
Tady nešlo jen o můj život, ale i o životy
ostatních. Pomalu mi začaly docházet další skutečnosti.
Já jsem ji stvořil. Jsem za její počínání odpovědný.
Kamilla stejně jako Alexa jsou moje stvořené a jsou si
nesmírně podobné. Konečně jsem pochopil, proč moje
matka Alexu někam uklidila.
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Nenávist, kterou jsem najednou začal pociťovat
ke Kamille, mi pomohla rychleji pročistit hlavu.
Došlo mi, že nechci-li ublížit svým blízkým,
musím se od nich držet dál. Isaac s Kamillou chtějí
hlavně mne. Nedopustím, aby mé jednání ohrozilo členy
rodiny, které mám rád.
Vzpomněl jsem si na pocity, které u mne
převládaly, když byla Kamilla poblíž. Bylo mi jasné, že
je velmi silná a ve spojení s Isaccem prakticky
neporazitelná. Potřeboval jsem pomoc, ale od koho?
Když jsou Kamilla a Isaac tak duševně mocní, kdo by se
proti nim dokázal postavit, aniž by jej ovládli?
V hlavě se mi zjevil obraz jediného člověka, který
mi mohl pomoct. Naštěstí byl tak blízko, že se mi chtělo
zasmát se na takovou shodnou okolností. Vystoupil jsem
v Pečkách a běžel k telefonnímu automatu.
Fabianovo číslo jsem si vybavil hned. Zvedl
telefon okamžitě, ale jakmile jsem promluvil, opět jej
položil. Pak jsem si řekl, že nebude od věci koupit si
nový telefon. Než přijdou na to, kde jsem použil platební
kartu, budu už dávno pryč. Rozeběhl jsem se do města a
v první prodejně zakoupil telefon i sim. Věděl jsem, že
už nemám čas. Nemohl jsem se v Pečkách déle zdržovat.
Doběhl jsem na nádraží a nasedl na vlak do Brna.
Potřeboval jsem zvětšit cestovní koridor.
Ve vlaku jsem se trochu uklidnil a pokusil se
Fabianovi zavolat znovu. Tentokrát mi přišlo, že je
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Fabian ostražitější. Telefon zvonil dlouho, než jej
zvednul.
„Fabiane, to jsem já a potřebuji tvou pomoc,“
vychrlil jsem ze sebe a doufal, že nezavěsil.
„ Kde jsi?“ ozvalo se na druhém konci.
„Jedu ve vlaku do Brna.“
„Víš, že tě vaši hledají? Proč jsi utekl?“ ptal se
rozhořčeně.
„Musel jsem. Všem, kteří jsou se mnou, hrozí
nebezpečí. Mně můžeš pomoct jen ty a tvoji lidé.“
V telefonu bylo ticho, a proto jsem pokračoval.
„Kamilla a Isaac nás v Poděbradech našli.
Kamilla si pro mne dnes chtěla přijít. Musel jsem
uprchnout.“ Neřekl jsem Fabianovi celou pravdu. Příliš
jsem se styděl za to, jak jsem se sebou nechal
manipulovat. Jistě, budu mu muset říct vše, ale až se
uvidíme osobně.
„Co od nás chceš?“ zeptal se opatrně Fabian.
„Mám jedinečnou příležitost polapit alespoň
Kamillu. Ona je však silná. Velice silná. Nedokážu jí
vzdorovat. Nikdo z našich to nedokáže. Jediný, na koho
její přesvědčení nebudou fungovat, jsou Vyvolení.“
„Jak si představuješ, že ji polapíme?“ zeptal se
Fabian bez okolků.
„Vrátím se do Poděbrad. Kamilla slíbila, že si
mne najde. Pravděpodobně mne okamžitě zmanipuluje.
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Proto musíte zakročit, než vyvedu něco, čeho bych
později velice litoval.“
„Jak to myslíš?“ zeptal se Fabian, ale já prostě
nebyl schopen říct mu celou pravdu. Najednou mi bylo
jasné, co mi chce Kamilla nabídnout. Nedokázal jsem
říct, jestli dokážu odolat volání živé krve pod jejím
vlivem.
„Jsi tam, Benjamine?“ ozvalo se ze sluchátka.
„Ano, jsem tu,“ odpověděl jsem hned, „prosím,
hlavně dorazte. Nedovolte jim, abych s nimi odešel.
Neříkej nikomu z našich, co se chystám udělat, protože
by mi chtěli pomoct a mohli by sami padnout do léčky.
To nemůžu dovolit.“
Fabian chvilku mlčel. Nakonec mi však slíbil, že
nikomu nic neřekne.
„Dobře. Sejdeme se v Poděbradech na nádraží
v osm večer. Nejezdi do Prahy. Je tu sněm. Všude jsou
Vyvolení a ti pro tebe nebudou mít stejné pochopení, jako
já. Rozumíš?“ apeloval na mne Fabian.
„Rozumím, tedy v osm v Poděbradech,“ odvětil
jsem s úlevou.
„Měj se, Benjamine. Zatím se opatruj,“ rozloučil
se Fabian, aniž čekal na odpověď, zavěsil.
Nyní bych opravdu potřeboval oporu. Strašně
moc jsem si přál vidět Alexu. Slyšet její hlas a cítit její
vůni. Bylo hrozné cítit se tak sám.
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Ještě několikrát jsem přestoupil. Ve vlacích jsem
strávil nakonec celý den.
Blížila se osmá hodina. Seděl jsem ve vlaku, který
měl zanedlouho zastavit v Poděbradech na nádraží.
Modlil jsem se, aby Eusebio s Elenou už byli pryč a aby
místo nich na nádraží čekal Fabian, jak jsme se dohodli.
Vystoupil jsem a rozhlédl se. Fabiana jsem nikde
neviděl ani necítil. Chvíli jsem se procházel po nádraží i
před ním. Nakonec mi došlo, že Fabian zřejmě nedorazí.
Prostě mne v tom nechal. Vjel do mne vztek, ale rychle
jsem se zase uklidnil. Fabian by mi to neudělal jen tak.
Muselo mu do toho přijít něco neodkladného, ale proč mi
nedal vědět? Nakonec jsem se rozhodl, že se pokusím
Kamillu chytit sám. Lepší příležitost mít zřejmě nebudu.
Musím se jen hlídat, snad to dokážu.
Vyšel jsem z nádraží, líně se procházel po
kolonádě a rozhlížel se na všechny strany. Město i
kolonáda se nořily do tmy a ulice se začaly pomalu
vylidňovat, jen kolonáda žila stále svým vlastním
životem.
Netušil jsem, co má Kamilla v plánu, ale nechtěl
jsem nikomu ublížit. Řekl jsem si, že bude lepší, když se
přesunu do méně zalidněné části města. Zahnul jsem
z kolonády do postraní uličky, která vedla k části
rodinných domů a vilek na okraji Poděbrad. Mířil jsem
k řece.
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Napadlo mne, že zajdu na místo, kde mne
Kamilla zahalila do posledního snu. Ihned na místě mi
bylo mi jasné, že můj instinkt zabodoval. Netrvalo
dlouho a začal jsem pociťovat tlak na zadní straně
mozku. Tlak se změnil v brnění. Nasál jsem
všudypřítomnou vůni, která v mžiku prosytila celé mé
okolí, a otočil se. Kamilla stála přímo za mnou. Byla
sama, tedy alespoň jsem si to měl myslet. Bylo mi však
jasné, že rozhodně sama není. Proti její moci jsem byl
slabý, ale co kdyby.
Přiblížila se ke mně a objala mne. Srdce mi začalo
divoce bít. Pocity se mi slévaly jeden do druhého a
postupně mizely. Zůstal jen jeden jediný. Touha.
Nezkrotná touha po Kamille, po jejím objetí a
polibku. Neprahl jsem však jenom po nich. Kamilla se
ode mne odtáhla, uchopila můj obličej do dlaní a
pokusila se mne políbit. Strašně moc jsem si přál, aby se
to stalo, ale něco mi bránilo. Něco ve mně křičelo, že to
nesmím Alexe udělat. Jakmile jsem si na Alexu
vzpomněl, myšlenky se mi opět vyčistily a z touhy po
Kamille najednou nezbylo vůbec nic.
Nedal jsem však na sobě nic znát. Nechal jsem se
políbit, ale tentokrát v tom nebyla ani špetka citu. Hlavu
jsem měl čistou. Snažil jsem se zaplnit si jí vzpomínkami
na Alexu.
Kamilla se odtáhla a pozorně si mne prohlédla.
Jakmile se mi přímo zadívala do očí, měl jsem pocit, že
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se dívá až do duše. Že si svými modrými pronikavými
duhovkami propaluje cestu k mým největším tajemstvím.
Pomalu mi docházelo, že ji nedokážu oklamat ani na pár
minut.
Kamilla naklonila hlavu na stranu. Stále mne
pozorovala a její úsměv pohasl.
Smutným, i když neskutečně lákavým hlasem
promluvila: „Ale, ale, Benjamine. Já myslela, že se
nemůžeš dočkat našeho setkání, a ty zatím myslíš na
jinou.“
Jakmile to dořekla, jako by všechny svaly v mém
těle najednou zkolabovaly. Stál jsem na místě, neschopen
se pohnout, a do hlavy se mi vkrádala mlha. Byl bych
přísahal, že jsem ji zprvu cítil. Mlha postupně halila
obrazy mé vyvolené, až mi v srdci ani ve vzpomínkách
nezbyl jediný. Potom už jsem viděl jen Kamillu.
V její tváři se rozlil vítězný úsměv. Pohladila mne
po tváři a řekla: „Tak je to lepší, ne?“
Nedokázal jsem z ní spustit oči. Celá moje
podstata na mne doslova křičela, že v mém životě
existuje jen jediná žena a ta právě stojí přede mnou.
Kamilla vztáhla ruku a svým nádherným prstem ukázala
kamsi vedle mne. Podíval jsem se tím směrem a spatřil
dva stvořené držící v náručí bezvládné tělo dívky.
„Slíbila jsem, že se ti bude líbit, co ti dám. Tady
máš můj první dárek,“ oznámila mi medovým hlasem.
Podíval jsem se na dívku, nasál její pach. Něco mi však
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zprvu nesedělo. Zmatně jsem se podíval na Kamillu a
chtěl cosi podotknout. Kamilla mne však znovu jemně
pohladila po tváři a letmo mne na ni políbila. Mlha v mé
hlavě ještě víc zhoustla. Na nic jiného jsem nedokázal
myslet. Věděl jsem jediné, že se chci nakrmit.
Těšil jsem se, že konečně pocítím tu omamnou
chuť a vůni čerstvé krve, přímo ze živé oběti. Poodešel
jsem kus od Kamilly a převzal si dívku. Nebyla
v bezvědomí, dívala se kamsi za moji hlavu a její pohled
byl zcela zastřený. Dívka jen nepatrně pohnula hlavou a
díky tomu jsem měl lepší přístup k její krční tepně. Svět
pro mne přestal existovat.
Díval jsem se na krk své první oběti. Nehodlal
jsem ji nechat na živu, chtěl jsem si své první krmení
náležitě vychutnat až do konce. Jaké to asi je, když vám
v náručí zhasíná život, nad nímž máte absolutní kontrolu?
Věděl jsem, že se to velmi brzy dozvím. Odpočítával
jsem sladké vteřiny, než ochutnám její teplo, její krev.
Než ji připravím o její bezcenný život. Tik tak, tik tak.
Zavřel jsem oči a naposledy nasál její omamnou vůni.
Otevřel jsem ústa a svými špičáky se chystal rozedrat její
hrdlo.
Netuším, co přesně se stalo pak, protože těch
několik chvil se mi prostě slilo do jediného mžiku. Něco
okolo mne proletělo. Neměl jsem ponětí, co to bylo.
Najednou jsem si uvědomil, že v náručí držím
bezbrannou lidskou dívku. Mlha v mé hlavě se rychle
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rozplynula. Ohlédl jsem se a spatřil, jak jeden stvořený
leží vedle mne na zemi. Druhému stvořenému, kterého
držel v pevném sevření Fabian, právě proudila do úst
jeho krev. Znovu jsem se rozhlédl, Kamilla však už byla
pryč.
Fabian si něco mumlal. Přešel k druhému
stvořenému a vlil i jemu do útrob jed, který jej připravil o
nesmrtelný život.
„Fabiane…,“ nevěděl jsem, co říct. Všechno
viděl. Právě proto, co jsem se chystal udělat, nás
Vyvolení zabíjejí. Zjistil, že i já jsem obávanou stvůrou,
která prahne po lidské krvi.
Podíval jsem se dívce do očí a vnuknul jí
myšlenku, aby šla domů. Vymazal jsem jí část
vzpomínek, aby si nic nepamatovala. Dívka zmateně
zamrkala, otočila se a utekla. Sám jsem si sednul na zem,
obepnul si kolena a zadržoval slzy deroucí se mi do očí.
Chtělo se mi křičet a brečet nad sebou samotným.
Fabian ke mně přistoupil, chytil mne za loket a
zvednul mne. Chvíli mne pozoroval a bylo vidět, že chce
něco říct, ale bojuje sám se sebou.
„Pojď,“ řekl nakonec docela potichu a odváděl
mne pryč od té noční můry.
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Spřízněná noční můra
Rhina mne vedla přes louku, ale já ji zastavila.
Podívala jsem se jí do očí a snažila se jí vnutit svoji
myšlenku. Doufala jsem, že když ona umí bez problému
ovládnout moje myšlení, dokážu já ovládnout to její.
Nebylo to však vůbec nic snadného, Rhina se
zprvu silně bránila jakémukoli útoku z mé strany. Až
když pochopila, že jí nechci ublížit, nechala mne do její
hlavy vstoupit. Ukázala jsem jí obrazy všech mých
učitelů a vnukla jí naléhavý pocit ospravedlnění.
Pochopila, že se potřebuji všem omluvit, přikývla a opět
se otočila k odchodu.
Znovu jsem s ní trhla a donutila ji podívat se mi
do očí. Přála jsem si, aby mi řekla, jak se mám omluvit
v jejich jazyce. Rhina na mne chvíli překvapeně hleděla,
potom se usmála a kývla na mne hlavou.
Poklonila se, ve vzduchu vytvořila nějaké gesto
rukama a obřadně pronesla: „J:o val’kelekter!gart
Ale:s’gha:fäne:r T!u damna:kirrot’hurs.“ *
Pokusila jsem se ji napodobit. Gestu se jen
pousmála. Když jsem se však pokusila zopakovat, co
řekla, rozesmála jsem ji natolik, až jí vytryskly slzy z očí.
*

Slovník naleznete na straně 921
145

Stínová dáma

Postavila se vedle mne, uchopila mne za obě ruce
a pomalu jimi kroužila ve vzduchu. Jakoby malovala
neznámý obrazec. Když se mne dotýkala, proudily mi do
hlavy její myšlenky. Krok po kroku mi popisovala, co a
jak mám dělat a říkat.
Několikrát mi ještě pomohla a potom jsem vše
vyzkoušela sama. Když jsem si byla jistá, že se
neztrapním, poprosila jsem Rhinu, aby mne odvedla za
každým členem našeho spolku.
Rhina k mé velké vděčnosti učinila, oč jsem ji
požádala. Obešla se mnou všechny, které jsem stihla za
tu krátkou chvilku urazit. Několikrát jsem zopakovala
omluvné gesto i omluvu samotnou. Pokaždé, jakmile
jsem domalovala neviditelný obrazec, výraz mých učitelů
se změnil. Zprvu se tvářili nezaujatě. Když jsem se jim
potom zahleděla do očí, spatřila jsem výraz, který jsem si
nedokázala dost dobře vysvětlit. Rhina vždy k mému
výstupu něco dodala. Znovu se jejich výraz změnil.
Upjatost povolila, jejich koutky poskočily nahoru a jejich
oči mi daly jasně na srozuměnou, že je mi odpuštěno.
Každý z nich se nakonec poklonil a my jsme odešly.
Gabriela jsem si nechala nakonec. Chtěla jsem
nejprve vidět reakce ostatních. Nevím proč, ale
potřebovala jsem se předem ujistit, že mi bude ochoten
odpustit.
Když jsme dorazily ke Gabrielovu příbytku,
zrovna se začalo stmívat. Opatrně jsem zaklepala.
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Gabriel otevřel a v jeho očích jsem opět spatřila záblesk
nenávisti. Připadala jsem si proti němu nepatrná stejně
jako dnes na louce, když mne držel pod krkem.
„Můžu?“ zeptala jsem se opatrně.
„Pojď dál,“ řekl a pokynul mi, abych vešla.
Vstoupila jsem dovnitř. Nerozhlížela jsem se napravo ani
nalevo a rovnou spustila. Chtěla jsem mít tu omluvu co
nejrychleji za sebou. Uklonila jsem se. Pomalu jsem
začala ve vzduchu opisovat neviditelný obrazec a přitom
zřetelně a jasně vyslovila: „J:o val’kelekter!gart
Ale:s’gha:fäne:r T!u damna:kirrot’hurs.“
Gabriel se nejprve tvářil rozpačitě a potom
pokýval hlavou. Cítila jsem, jak mi padá obrovský balvan
ze srdce. Až potom jsem si dovolila pořádně se
rozhlédnout. Nestihla jsem se ani vzpamatovat z úlevy,
kterou jsem pocítila. Zahltil mne totiž úplně jiný cit,
vlastně několik pocitů najednou; hněv, vztek, překvapení
a zase hněv. Na Gabrielově posteli seděla dívka. Ona
mne však nechávala ledově klidnou. Mne rozlítil pohled
na její krční tepnu, kde ze dvou malých ranek vytékala
čerstvá krev.
„Gabrieli?“ vydechla jsem zlostně. Víc jsem
prostě říct nedokázala. Chtěla jsem se otočit, ale Gabriel
mne chytil za ruku a se zlostným výrazem si mne
přisunul blíž k jeho tělu.
„Jak se opovažuješ nás soudit?“ zasyčel.
Polkla jsem několik slov a několikrát jsem se
nadechla. Nechtěla jsem si Gabriela znepřátelit.
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Potřebovala jsem ho. Zároveň jsem si jej velice vážila,
ale pohled, který se mi naskytl, mne prostě vyvedl
z míry.
„Nesoudím tě,“ odsekla jsem příkře a vytrhla se
z jeho sevření. Odstoupila jsem dva kroky vzad a získala
tím pro sebe důležitý prostor, abych si ujasnila myšlenky.
Vždyť mi o tomhle životním stylu Irina říkala.
Měla jsem čekat, že darování krve dříve či později
spatřím. Jen jsem nečekala, že to bude tak brzy.
„Musím si zvyknout na váš styl života, to je vše.
Můžu odejít?“ zeptala jsem se rychle. Moje rozhodnutí
co nejrychleji odejít však nepramenilo jen z toho, abych
se nemusela dívat na dívku, která dobrovolně darovala
Gabrielovi krev. Potřebovala jsem odejít, protože si moje
tělo uvědomilo, že jsem již dlouho nepozřela žádnou
krev.
Najednou mi došlo, že bych se také měla co
nejdřív nakrmit. Ale jak, když tady nebyla žádná
darovaná krev v lahvičkách ani v sáčcích? Pomalu mi
začalo docházet, že i já nakonec budu muset pozřít krev
od dárce. Na to jsem však zdaleka nebyla připravená.
Gabriel kývnul hlavou a otevřel mi. Z jeho domu
jsem odcházela klidně, rozvážně a pomalu. Jakmile jsem
však zašla za roh, rozeběhla jsem se. Běžela jsem co
nejrychleji do svého opuštěného domu, který jsem ještě
dopoledne sdílela s Irinou. Vážně to byl jen jeden den?
Připadalo mi, jako by uběhl měsíc od doby, co Irina
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odjela. Ulehla jsem do postele a neklidně usínala. Cítila
jsem se jako zbitý pes. Moje veškeré myšlenky se stáčely
k jedinému cíli. Potřebovala jsem se nakrmit.
Nebyla jsem dostatečně posilněná ani připravená,
proto jsem se nedokázala bránit. Stalo se to. Prostě jsem
tomu už nedokázala vzdorovat. Přestože mne Irina
varovala a já jí slíbila, že se mu vyhnu, ocitla jsem se ve
snovém spříznění. Zprvu jsem se chtěla probudit, ale
Benjaminova budoucí přítomnost pro mne byla natolik
lákavá, že jsem prostě nedokázala odolat. Vědomí, že ho
uvidím a uslyším, že mi dodá trochu potřebných sil, že
ucítím jeho teplo, mi prostě nedovolilo se probudit.
Stála jsem na terase a srdce mi bušilo až v krku.
Benjamin se dlouho neukazoval. Nakonec, když už jsem
se začala obávat, ocitla jsem se na nějakém náměstí.
Nepoznávala jsem to místo, ale cítila jsem Benjaminovu
vůni. Byla jsem si jistá, že tu někde je. Stála jsem
obklopena nehybnými těly cizích lidí. Všichni se dívali
jedním směrem. Také jsem se tím směrem podívala a
nestačila se divit.
Stál tam Benjamin, ale vůbec si mne nevšiml.
Zíral na nějakou dívku a v jeho očích jsem spatřila touhu.
Pomalu mi došlo, co se chystá udělat. Stála jsem na svém
místě přikovaná k zemi, neschopná se pohnout.
Vzpamatovala jsem se, až když se Benjamin
naklonil k dívce blíž. Pokusila jsem se na něj zakřičet, ale
nic se nestalo. Z mých úst neunikla ani hláska. Koutkem
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oka jsem zaznamenala letmý pohyb. Otočila jsem se a
spatřila Kamillu a Isaaca, jak si Benjamina se zájmem
prohlížejí. Oba jako na povel otočili své hlavy mým
směrem a připadalo mi, že se snaží na mne zaostřit.
Nebylo pochyb, že jsem se dostala do léčky. Isaac
se nejspíš snažil zjistit, kde se nacházím. Došlo mi, že
čím déle budu dlít ve snu, tím větší šanci na mé odhalení
mu dám. Musela jsem však Benjaminovi pomoct. Bylo
jasné, že se neovládá a že za to můžou tihle dva.
Usměrnila jsem svou myšlenku a tak silně, jak jsem jen
dokázala a vyslala ji směrem k němu. Hned na to jsem se
probudila. Myšlenka vyslaná k Benjaminovi byla jasná.
Přikázala jsem mu, aby se okamžitě probudil. Snad se mi
to povedlo.
Seděla jsem na posteli a přerývaně dýchala.
Dívala jsem se do prázdna a snažila se vzpamatovat ze
všeho, co jsem viděla. Musím to někomu říct. Co když
mne Isaac odhalil? Co když ví, kde jsem? V ohrožení
jsem už nebyla jenom já. Při myšlence, že by si Isaac
mohl podrobit zdejší mocné obyvatele, mne jímala hrůza.
Dveře do mého pokoje se rozrazily a v nich stál
Gabriel, Rhina a Sibila. S hrůzou jsem zírala z jednoho
na druhého, až po několika vteřinách mi došlo, že Sibila
měla vidění.
„Co se stalo?“ zeptala jsem se rychle, ale bylo mi
jasné, že se mi nebude líbit, co uslyším. Obávala jsem se,
že za vše nejspíš budu moci já.
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Gabriel si mne změřil ledovým pohledem a potom
se studeně zeptal: „Cos dělala ve spřízněném snění?
Copak jsi nedostala přesné instrukce?“
Sklopila jsem zrak a bylo mi do pláče. Jak jsem
jim měla vysvětlit, že jsem prostě potřebovala
Benjaminovo teplo? Že jsem po tom všem, co jsem
zjistila, prostě potřebovala vědět, že je na světě někdo,
kdo mne miluje celou svou duší?
„Omlouvám se. Nedokázala jsem se ovládnout.
Nedokázala jsem si poručit. Našel nás?“ zeptala jsem se a
nešťastně se podívala na Gabriela. Bylo mi jasné, že moc
dobře ví, o kom mluvím.
„Ne! Rhina tě hlídala a dokázala tě před nimi
skrýt. Příště se jí to ale nemusí podařit znovu.
Taková hloupost, Alexo. Ty jsi tak neukázněná.
Neumíš splnit ani jednoduché úkoly. Jak máme uvěřit, že
nám pomůžeš?“ Zamračil se na mne. Jen tak tak jsem
skrývala slzy a hasila oheň, který mne neskutečně pálil
v krku. Rhina chytila Gabriela za paži a něco mu řekla
smířlivým tónem.
Gabriel chvilku vypadal, že o něčem přemýšlí.
Nakonec přikývl a zavelel: „Obleč se, půjdeš s námi.“
Poslechla jsem. Šoupavým krokem jsem
následovala tu malou skupinku, která mne přepadla
uprostřed spánku. Svaly mne bolely a hlava mi třeštila.
Celková slabost, kterou jsem pociťovala, byla zjevně
151

Stínová dáma

zapříčiněna napětím, tréninkem a nedostatkem spánku i
krve.
Odvedli mne do jedné z budov nalepených na
skálu. Gabriel zabušil na dveře. Vykoukla z nich nějaká
dívka. Chvilku jí cosi vysvětloval a potom mi
s příjemným výrazem pokynula, abych šla dál. Netušila
jsem, co po mně budou chtít. Byla jsem však natolik
unavená, že jsem odmítala cokoli řešit, nebo nad tím
přemýšlet.
Dívka mne usadila na židli, usmála se na mne a
potom na někoho zavolala. Ze dveří jednoho z pokojů
vyšel mladík, objal ji a také se na mne usmál. Dívka
ukázala na sebe a potom na mladíka. Tupě jsem na oba
zírala a snažila se přijít na to, co mi unikalo. Dívka se
mne na cosi zeptala, ale její řeči jsem vůbec nerozuměla.
Najednou se mi za zády ozval Gabriel. Jeho hlas
byl o dost přívětivější, než jakým se mnou mluvil před
chvílí v mém příbytku: „Anna se tě ptá, jestli dáš
přednost jí, nebo spíš jejímu druhovi.“
„V čem?“ zeptala jsem se a pořád jsem nechápala,
co se to tu děje.
„Potřebuješ se posilnit. Anna se tě ptá, jestli
preferuješ jako dárce ji, nebo spíš jejího partnera.“
Konečně mi došlo, co se po mě chce. Vůbec se mi
to ale nelíbilo. Tohle prostě nedokážu. Ano už jsem se
krmila z člověka, ale to bylo nezbytné a ke Kamille jsem
v tu chvíli měla velice blízko.
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Nevím, jestli bych to dokázala znova. Krmení
z lidí mi přišlo tak strašně špatné, že jsem si nedokázala
představit, že prostě někoho kousnu do krku a hotovo.
„Gabrieli, já…,“ hlas se mi zadrhnul, „tohle asi
nedokážu,“ hlesla jsem smutně a zabořila obličej do
dlaní. Gabriel mávnutím ruky poslal oba mé dárce pryč
z jejich obydlí. Osaměli jsme. Kleknul si ke mně, uchopil
moje ruce do svých a donutil mne tak, abych se mu
podívala do očí.
„Gabrieli, měl jsi pravdu. Já asi nejsem ta pravá,
která vás může zachránit. Nejsem dost silná. Tohle já
prostě nedokážu.“
Už jsem nedokázala udržet svoje slzy a nechala
je, aby mi kanuly po tvářích. Jedna po druhé dopadaly na
mé dlaně, které stále držel Gabriel v mém klíně. Chvilku
bylo ticho. Nejspíš se rozmýšlel, co mi říct.
Předpokládala jsem, že mi vyčte moji slabost. Že potvrdí,
že nejsem dost dobrá, abych je vedla. Neudělal však ani
jedno.
„Alexo, jsme na tebe tvrdí, ale to neznamená, že
v tebe nevěříme. Naopak. Vkládáme do tebe veškeré naše
naděje. I Stínová dáma v tebe věří. Cítíme tvůj obrovský
potenciál. Ty ale slábneš a my potřebujeme, abys byla
silná.
Alexo, stále bojuješ se svojí podstatou. Jsi to, co
jsi. Nikdo na tom už nic nezmění. Jsi upír, ať chceš nebo
nechceš. Proměnila ses.
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Nemohla sis vybrat, čím se staneš. Vím, že ses
nechtěla stát upírem, stejně jako my. Ale stalo se. Musíš
se s tím smířit. Musíš se naučit žít s vědomím, kdo jsi, a
přestat se za to stydět. My se sami se sebou také nakonec
smířili. Věř mi, že jsme se museli naučit žít i se
vzpomínkami a výčitkami za skutky, které jsme spáchali
v područí Isobel.
My odmítáme žít z mrtvých dávek krve, stejně
jako spousta rodilých upírů. Ti o tom ale samozřejmě
nemluví. Na tuhle frašku si hraje většina podsvěta.
Všichni se snaží být strašně humánní. Nechtějí ubližovat
lidem. Pijí jen darované dávky, blablabla.“ Gabriel
mávnul neurčitě rukou a zašklebil se. Bylo mi jasné, že
opovrhuje většinovým postojem podsvěta.
„My také uznáváme lidský život, ale preferujeme
staré způsoby. Nepopíráme naši podstatu. Nikomu
neubližujeme. Lidé nám sami nabízejí své služby a my
jim štědře oplácíme. Nikdo tu není proti své vůli a
všichni vědí, co se jim stane. Alexo, víš vůbec, že živá
krev ti dává mnohem víc síly než mrtvá?“ zeptal se mne
Gabriel a naléhavě se mi přitom díval do očí.
„Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Krev je krev.
Je nutná k mému přežití, když už jsem dopadla, jak jsem
dopadla,“ odvětila jsem nepřítomně. Jakmile jsem však
tohle dořekla, došlo mi, co se mi Gabriel celou dobu
snaží sdělit. Došlo mi, že pokud se budu stydět za svůj
původ, za to, čím jsem se stala, budu slabá a zranitelná.
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Sama pod sebou si řežu větev, na níž sedím. Sama si
házím klacky pod nohy. Musím se přestat nenávidět.
Nezbývá mi, než se smířit sama se sebou. Je třeba
přijmout, co se ze mne stalo.
Vždyť Benjamin je také upír a nikdy mne
nenapadlo mu jeho původ nebo rasu vyčítat. On přeci
také nemůže za to, čím se narodil. Stejně jako já. Pomalu
mi zapadly další kousky skládačky mého podivného
života do sebe a trochu se mi ulevilo. Moje já si konečně
začalo odpouštět za něco, co jsem ve skutečnosti, nikdy
nemohla ovlivnit. Bylo mým předurčením stát se
upírkou. Slzy mi přestaly kanout a já se konečně pořádně
podívala Gabrielovi do očí.
Nemyslím, že si uvědomoval, jak moc mi v tu
chvíli pomohl. Zpozoroval však určitou změnu v mém
výrazu, a proto pokračoval: „Naši protivníci se rozhodně
neživí mrtvou krví. Jsou velmi silní a živá krev jim
pomáhá být ještě mocnější. Abychom se jim dokázali
vyrovnat, musíme proti nim použít stejné zbraně. Chápeš,
co ti chci říct, Alexo? Já potřebuji…, my všichni
potřebujeme, celý podsvět potřebuje, abys byla co
nejsilnější. Ať se ti to líbí nebo ne, náš osud je ve tvých
rukách. Pokud se odmítneš posilnit životem, nikdy
nevyhraješ. Rozumíš? Není to tak těžké. Věř mi, že tito
lidé ti dobrovolně dávají to, co ty ze všeho nejvíc
potřebuješ.“
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Chvilku mne mlčky pozoroval a nechával mi čas.
Postupně jsem zpracovala vše, co mi řekl, a nakonec
uznala, že má pravdu. Pomalu jsem přikývla.
Nadechla jsem se a řekla mu, aby zavolal dívku.
Připadalo mi, že bych se nedokázala krmit z muže.
Takový osobní kontakt mi přišel až přespříliš intimní.
Měla jsem pocit, že bych Benjamina svým způsobem
podváděla.
Gabriel zavolal na dívku, která zanedlouho
vstoupila do dveří. Posadila se ke mně a laskavě se na
mne podívala. Viděla, že jsem nervózní. Pohladila mne
po tváři a konejšivě mi řekla cosi, čemu jsem
nerozuměla. Gabriel mezi tím místnost tiše opustil a
nechal nám soukromí. Stále jsem si nebyla úplně jistá,
jestli je dobré, co dělám.
Dívka se ke mně posadila, odhrnula si vlasy a
přehodila je na druhé rameno. Odhalila celý svůj krk a
hlavu ještě mírně naklonila ke straně. Zkušeně krok za
krokem dělala vše, abych měla co nejlepší přístup ke
krční tepně. Seděla v nepřirozené poloze a trpělivě
čekala.
Panika ve mně postupně narůstala a já chvílemi
přestávala dýchat. Ruce se mi začaly potit. Pod tenkou
vrstvou kůže chránící její krční tepnu, jsem cítila proudit
její život. Zírala jsem na ni a přesvědčovala samu sebe,
že se prostě musím nakrmit.
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Dívka jako by vycítila mou paniku a vnitřní boj.
Usmála se na mne a konejšivě mi opět něco řekla. Sama
se zhluboka nadechla a čekala. Došlo mi, že čeká na mne.
Také jsem se nadechla a potom jsme spolu vydechly.
Ještě několikrát jsme se společně nadechly a vydechly,
dokud jsem necítila, že mé zběsilé srdce zpomalilo.
V tu chvíli jsem pocítila jakési zvláštní souznění
s lidskou dívkou sedící přede mnou. Najednou mi bylo
lehčeji. Cítila jsem se připravená. Dívka jakoby mi četla
myšlenky, opět naklonila hlavu a nastavila svůj krk tak,
abych mohla prokousnout její krční tepnu.
Naposledy jsem se nadechla, přiblížila jsem své
špičáky k jejímu hrdlu a jedním kousnutím protnula
tepnu. Z ranek mi do úst začala proudit tekutina. Zprvu
jsem nepocítila rozdíl. Krev byla příjemně teplá.
V ústech se mi rozlila známá příchuť a tělo mi kousek po
kousku zaplavovalo vzrušení a očekávání. Chvilku se
nedělo nic neobvyklého. Až do doby, kdy se mi krev
začala vstřebávat do oběhu. Tehdy se pro mne změnilo
naprosto vše. Celý můj svět, můj život, se znovu obrátil
vzhůru nohama.
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Zdánlivé bezpečí
Přestal jsem vnímat okolí. Bylo mi jedno, co se
okolo mne odehrává. Konečně jsem se cítil v bezpečí,
alespoň na chvíli. Vypnul jsem všechny smysly a
soustředil se jen na chůzi. Díval jsem se na zem a
pozoroval svoje nohy, jak pravá střídá levou.
Nepotřeboval jsem sledovat cestu. Fabian mne stále držel
pevným stiskem a někam mne vedl. Pouhá chůze,
obyčejné, stále se opakující pohyby míjejících se kroků
mne uklidňovaly. Nakonec jsme však přeci jen zastavili.
Fabian mne nechal nastoupit do připraveného vozu a sám
si sedl na místo řidiče. Až nyní jsem si uvědomil, že je
sám. Že byl celou dobu jenom on sám.
„Fabiane, kde jsou ostatní?“ zeptal jsem se.
„Koho myslíš?“ odvětil suše Fabian.
„Myslím tím Vyvolené, kde jsou?“
Fabian se na mne podíval a pokýval hlavou ze
strany na stranu.
„Kdybych kohokoli ze svých lidí přivedl s sebou,
myslíš, že bys toto setkání přežil?“ Významně se na mne
podíval. Pochopil jsem, že bylo předem jasné, že na tuhle
akci bude muset Fabian dorazit sám.
„Ale vždyť jsi mohl zemřít. Mohlo jich být
mnohem víc. Bylo to velmi nebezpečné a ty jsi hodně
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riskoval.“ řekl jsem trochu vyčítavě. Alexa by mi nejspíš
nikdy neodpustila, kdyby kvůli mně Fabian zemřel.
„Kamilla stejně uprchla,“ dodal jsem neochotně.
Uvědomoval jsem si však, že jedině Fabianovi vděčím za
svůj život a svobodu. Byl jsem moc rád, že mne v té
bryndě nenechal.
„Nikdo nevyhrál,“ odpověděl Fabian zamyšleně.
„My sice nemáme Kamillu, ale oni zase nezískali tebe.
Musím tě odtud dostat. Musím vymyslet, co s tebou,“
mumlal si Fabian pod vousy. Připadalo mi, že mluví
hlavně sám k sobě.
Díval jsem se na své ruce složené v klíně.
Neodvážil jsem se podívat se na něj přímo.
„Děkuju, Fabiane. Nebýt tebe, nevím, co by se
mnou bylo. Kdybys pro mne nepřišel, mohl bych…,“
nedokázal jsem tu větu ani dokončit, ale její
nesmazatelný dopad mezi námi zůstal viset, dokud
Fabian znovu nepromluvil.
„Promiň, že jsem nepřišel dřív. Potřeboval jsem
poznat Kamillinu sílu. Potřeboval jsem vědět, čeho je
schopná. Nemohl jsem být na nádraží. Okamžitě by nás
odhalili.
Je dobře, že jsi o mně do poslední chvíle
nevěděl,“ mluvil hloubavě. Připadalo mi, že celou situaci
vysvětluje spíš sobě než mně. Pak se ke mně ale otočil:
„Benjamine, musím tě ukrýt někam, kde tě Kamilla
nenajde. Nemůžu tě vzít do Prahy. Vyvolení číhají na
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každém rohu a já mám své povinnosti. Musíme zavolat
tvým rodičům.“
„Nemohli bychom zavolat Alexe?“ vypálil jsem
ze sebe. Vlastně jsem nepočítal, že by mi to prošlo.
Zapomněl jsem však, že mluvím s Vyvoleným, který
nemusí poslouchat moji matku ani otce.
„Asi máš pravdu. Alexa by mohla pomoct. Je
napůl Vyvolená,“ zkonstatoval Fabian a pokýval hlavou.
„Opravdu?“ nemohl jsem věřit vlastním uším, „ty
bys jí opravdu zavolal?“ Moje nadšení neznalo hranic.
„Nic ti neslibuji. Pokusím se jí zkontaktovat, ale
nevím, jestli to vyjde,“ řekl Fabian a stočil volant ke
krajnici. Až nyní jsem se rozhlédl. Zastavili jsme u
dvoupatrového domu, na jehož rohu světélkoval postarší
neonový nápis „Hotel“. Ze vzezření budovy bylo jasné,
že se nejedná o standard, na který jsem zvyklý.
„Ubytuj se jen na jednu noc. Zítra musíš opustit
hotel i město a odcestovat. Musíš být stále v pohybu,
jedině tak znesnadníš Kamille, aby tě našla. Cestuj všemi
možnými prostředky kromě stopu.
Vždy se zamysli, až budeš plánovat svou další
cestu. Jakmile tě to bude někam lákat, vyber destinaci co
nejdál od místa, kam bys chtěl vyrazit. Ubytovávej se
v podobných hotelech nebo motelech. Oni si myslí, že tě
znají. Že tě dříve či později dostanou.
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Pokud jim to nechceme dovolit, musíš se před
nimi skrývat, alespoň dokud nedorazí Alexa a její rodiče.
Stále u sebe měj mobil,“ dával mi důležité pokyny.
„Dobře,“ odvětil jsem a vystoupil z jeho auta.
„Opatruj se, Benjamine. Vážně tě velmi nerad
nechávám samotného. Jinak to ale nejde, chlapče.
Každý večer ti zavolám, abych zkontroloval, jestli
jsi v pořádku a kde zrovna jsi. Tady máš, vezmi si nějaké
peníze a těmi plať. Nepoužívej kartu.“ Fabian mi podal
sumu peněž, potom se dveře automobilu zavřely a do
noční tmy zavrčel motor. Jen jsem chabě sledoval, jak se
ode mne vzdaluje. Bylo mi trochu úzko při pomyšlení, že
kromě Alexy je Fabian momentálně jediný člověk, který
může být mou opravdovou oporou.
Vešel jsem do hotelu a zíral na prázdnou omšelou
recepci. Chvíli se nikdo neukázal, tak jsem se postavil
přímo k pultu a zazvonil na připravený zvonek. Hotel
zevnitř nevypadal tak špatně jako z venku. Napravo od
recepce bylo rozmístěno několik stolů určených jen pro
hotelové hosty. Nalevo pak byla restaurace s barem a
výčepem. U stolů sedělo pár hostů, kteří si právě
vychutnávali svoje pití a vesele mezi sebou klábosili.
Po zazvonění přišla recepční. Jak jsem záhy
pochopil, byla také servírka, pomocná kuchařka a
uklízečka v jednom. Mile, ale trochu ustaraně se na mne
usmála.
„Prosil bych pokoj na tuto noc,“ řekl jsem.
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„Nezlobte se, ale odbavujeme pouze předem
rezervované hosty. Náš hotel končí. Nové hosty již
neubytováváme,“ odvětila mi dívka a trochu nervózně se
rozhlédla po okolí. Právě se začali scházet hoteloví hosté.
Usazovali se ke stolům a čekali na večeři.
„Jsem si jistý, že můžete udělat výjimku,“ řekl
jsem a vyslal k dívce přesvědčivou myšlenku. Dívce se
na moment zastřel pohled, podívala se do knihy a vzala
do ruky tužku.
„Vaše jméno?“ zeptala se.
„Jan Novák,“ řekl jsem první neutrální jméno,
které mne napadlo.
„Váš občanský průkaz,“ oznámila mi slečna.
Opět jsem použil přesvědčení: „Již jsem vám jej
ukázal. Zapsala jste si mé číslo nahoru do této kolonky,“
odvětil jsem příjemně a ukázal do kolonky na vedlejší
stránce.
Dívce se opět zastřel pohled a poslušně opsala
číslo jiného klienta ubytovaného přede mnou. Potom se
otočila a podala mi klíč s visačkou.
„Večeře jsou od půl sedmé do desáté a snídaně od
osmé do půl jedenácté. Obědy nevaříme,“ vysvětlovala.
„Nevadí, nechci se zdržet do oběda,“ odvětil
jsem.
„Pokoj prosím opusťte do desáté hodiny
dopoledne,“ poznamenala ještě dívka a ukázala
k proskleným dveřím vedoucím do obytné části hotelu.
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Cítil jsem se vyčerpaný. Potřeboval bych se
posilnit, ale na blízku nebyl nikdo, kdo by mi podal
doušek krve. Z posledních sil jsem mentálně zkontroloval
okolí. Až když jsem si byl jist, že se v okolí nepohybuje
žádný upír, ulehl jsem a doufal, že díky spánku naberu
alespoň nějaké síly.
Myšlenky se mi začaly uklidňovat a postupně
jsem se vnořil do říše snů. Zdálo se mi to jako poprvé,
když jsem zjistil, že spřízněně sním. Stál jsem na pláži a
očekával příchod své vyvolené. Nevím, proč se mi dosud
nedařilo spojení s Alexou navázat. Nedokážu si vysvětlit,
proč se to podařilo právě nyní. Bylo mi to fuk. Všechno
bylo jedno, konečně se svět srovnal, konečně vše
fungovalo tak, jak mělo. Když jsem se nadechl a ucítil
její vůni, myslel jsem, že mi vyskočí srdce z hrudi.
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Rozdělení vědomí
Životem překypující tekutina mi proudila z krční
tepny přímo do úst. Cítila jsem teplo, život a energii.
Euforie spojená s krmením se nedala srovnat s ničím, co
jsem doposud zakusila. Pořád jsem se krmila a užívala si
slast vyvolanou krví poháněnou tepajícím srdcem do
mého stále sílícího těla. Zprvu jsem se soustředila jen na
krmení. Po nějakém čase jsem však zjistila, že čím více
pojímám energii z živé krve, zostřují se mé smysly do
takových mezí, které jsem dosud nepoznala. Moje
vědomí jako by se rozdělilo. Uvědomovala jsem si
mnoho věcí najednou. Sledovala jsem pulz dívky, která
se dobrovolně propůjčila, abych se mohla nakrmit. Bála
jsem se, abych jí neublížila a byla jsem připravena
kdykoli skončit. Také jsem si uvědomovala změny
v mém těle a vědomí. Zároveň jsem dokázala sledovat
dění okolo domu. Napínala jsem své vědomí a pokoušela
se zjistit, jak daleko se můžu dostat.
Byla jsem schopná vycítit několik stvořených
v mém okolí, cítila jsem jejich sílu a energii. Pomalu
jsem dokázala rozpoznat, čí které vědomí je. V jediném
momentu mi došlo, že mám dost. Moje tělo mi řeklo, kdy
je naplněné. Kdy mohu skončit s krmením, protože víc už
není třeba.
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Přestala jsem sát a pustila dívku, která seděla se
zastřeným zrakem a výrazem blaženosti naproti mně.
Udiveně jsem ji pozorovala. Vypadalo to, že je mimo. Že
celé darování krve pro ni bylo také příjemné, i když asi
trochu jiným způsobem než pro mne.
Nakonec se dívka trochu probrala a na někoho
zavolala. Do místnosti vešel mladík, kterého mi také
nabízeli jako dárce. Donesl dívce bílou látku, kterou si
přidržela na rankách. Potom jí pomohl vstát a odváděl ji
opatrnými váhavými kroky pryč z jejich domu.
Fascinovaně jsem je pozorovala, dokud neodešli.
Ve dveřích se objevila Gabrielova hlava, natočil ji
mírně na stranu a potutelným úsměvem mne pozoroval.
Vstala jsem, ale okamžitě se mi zamotala hlava. Udělala
jsem krok vzad a opět si sedla na židli. Připadala jsem si,
jako by moje tělo bylo opilé. Moje smysly však nikdy
nebyly tak střízlivé jako právě nyní.
Gabriel ke mně přistoupil a pomohl mi vstát.
Teprve když jsem si byla jistá, že jsem nabyla
rovnováhu, mne pustil.
„Jdeme,“ oznámil mi a mně bylo jasné, co bude
následovat. Po cestě řekl do tmy pár vět, jako by mluvil
sám se sebou. Než jsme dorazili k úzké cestičce vedoucí
na náhorní plošinu, přidali se k nám všichni účastníci
našeho malého výcvikového týmu. Všechny jsem
pozdravila. Odpověděli mi shodně: „Lo:r hei:rem
val’kelekter!gart“ uklonila jsem se a zopakovala jsem
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jejich pozdrav. Všichni se po sobě podívali a Gabriel ke
mně přistoupil: „Tento pozdrav je určený jen pro tebe a
znamená: Zdravím tě, Vyvolená.“
„Jak vás mám tedy pozdravit?“ zeptala jsem se.
Gabriel se mi podíval do očí a řekl: „Lo:r hei:rem
damna:kirrot’hurs“
„Co to znamená?“ zeptala jsem se.
„Zdravím tě, zatracený,“ odpověděl Gabriel, aniž
by projevil jakékoli pohoršení.
„Jsi si jistý, že si přeješ, abych vás nazývala
zatracenými?“ zeptala jsem se zaraženě.
„Alexo, my jsme zatracení. Stali jsme se
zatracenými, jakmile z nás Isobel udělala to, co z nás
udělala. Vykonali jsme tolik ohavných skutků, že se ani
jinak pojmenovat nedokážeme. Jak jsem řekl. Smířili
jsme se s tím, co jsme. Ty bys také měla. Co nejdřív.“
S těmi slovy se otočil a šel v čele naší skupiny na
vrchol hory, která byla zahalena do roušky nejtemnější
noci. Na spánek jsem ani nepomyslela. Překypovala jsem
energií. Chtěla jsem vyzkoušet, co dovedu.
Jakmile jsme dorazili na vrchol, moji učitelé se
okolo mne rozestoupili. Utvořili kruh, ve kterém mne
uzavřeli. Pozorovali mne a já těkala z jednoho na
druhého. Čekala jsem, kdo na mne zaútočí.
„Tvoje chyba je,“ začal Gabriel, „že se soustředíš,
jen na jediný cíl.“
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„Ale vy podvádíte. Útočíte všichni najednou!“
odpověděla jsem mu, aniž bych přestala těkat z jednoho
na druhého.
„Alexo, vždycky na tebe bude útočit nepřítel
vším, co má. My nepodvádíme. Chováme se tak, jak se
bude chovat nepřítel,“ odvětil Gabriel s chladnou logikou
jemu vlastní.
„Já ale nevím, jak vás můžu porazit, když jste
v takové mocné přesile.“ Sklopila jsem zrak k zemi.
„Musíš se naučit soustředit se na nás na všechny
najednou. Dnes tě naučíme, jak lépe využívat svoji
mysl,“ Gabriel nasadil učitelský tón, který se mi vůbec
nelíbil.
Pokývala jsem však hlavou, aby věděl, že jsem
mu rozuměla. Mhirna se na mne podívala, přikrčila nos a
nad obočím se jí objevila malá nenápadná vráska:
„Lent’hä:gered“* řekla a já se rázem vznesla do vzduchu.
„Nebojuj s ní“ zakřičel Gabriel rychle a pokýval
na Rufuse. Ten jeho pokývání oplatil a sehnul se k zemi.
Položil na ni dlaně a sotva slyšitelně pošeptal směrem
k zemi: „Fri:gj’o’tthererded hjerete!Cor Fra:hell”
Zem pod jeho rukama začala praskat. Zřetelně
jsem slyšela rupnutí, potom se od Rufosových dlaní
začala linout klikatá puklina v zemi.
*

Slovník naleznete na …
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Z počátku se nezdálo, že by byla příliš hluboká.
Z jejích útrob se však začala linout pára a nesnesitelný
sirný zápach. Po chvilce se z průrvy začala linout láva.
Až později jsem si všimla, že k té rudé tekoucí
hmotě vztáhla ruce Mhirna. Aniž by mne pustila
z neviditelného sevření, podívala se na magma a vyřkla
další slovo. Připadalo mi, jako by čarovali. Jako by ten
prastarý jazyk pomáhal vytvořit vše, co jsem nyní
pozorovala vytřeštěnýma očima. Bojovala jsem sama se
sebou. Viděla jsem to, ale můj mozek všechno
vehementně popíral. Mhirna udělala ve vzduchu nějaké
gesto a vyslovila: „Wa:hrer’underg“
K mému obrovskému překvapení se láva
nechovala tak, jak bych od ní čekala. Nerozlila se
z pukliny, ale pomalu se táhla do vzduchu. Zprvu tvořila
sloup končící těsně pod mými chodidly. Potom se však
láva roztáhla po celé délce puklinky. Úzká lávová stěna
se pomalu začala kulatit a bortit na jednu stranu. Tvořila
dojem převracející se vlny.
Bylo neskutečné, ohromující a neuvěřitelné dívat
se na celý výjev pode mnou. A stále ještě nebyl konec.
Pomalu jsem roztáhla své vědomí, a aniž bych
spouštěla oči z Mhirny nebo přestala sledovat Rufuse,
začala jsem vnímat i Josefa. Jeho aura mi napověděla, že
se chystá zaútočit. Josef roztáhl dlaň, a prohlásil: „Je:go
Brann’iger“
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Čekala jsem, že v ní zažehne ohnivou kouli, ale
nestalo se tak. Z lávové vlny pode mnou však z obou
stran začaly bublat a vyplouvat nedefinovatelné tvary.
Chvilku jsem je pozorovala a pak mi došlo, že se formují
do tvarů oválů a koulí. Ne jen ohnivých, ale i lávových.
Koule chvilku levitovaly u lávové vlny, se kterou byly
ještě spojeny lávovým lankem.
Mhirna opsala ve vzduchu nějaké gesto ukazující
směrem k lávovým předmětům a řekla: „Lent’hä:gered.“
Až tehdy se koule odpoutaly od lávy a vznesly se do
vzduchu. V pravidelných trajektoriích začaly kroužit
kolem mne. Cítila jsem, jak mi na čele vyrašil pramínek
potu. Opravdu bych si nepřála ocitnout se v takové
situaci naostro.
Jak to ta Mhirna dělá?, napadlo mne. Všimla jsem
si, že je schopná ovládat několik věcí najednou.
Nezpozorovala jsem na ní ani náznaky zakolísání či
únavy. Čím dál víc si tito tvorové získávali můj bezbřehý
obdiv.
Něco mi napovídalo, že přijdou ještě další kousky
a ta myšlenka mi ani nestihla vychladnout v hlavě.
Rafaela a Kodim shodně jako jeden vyřkli v tom samém
okamžiku jednu větu.
Rafaela pronesla hlubokým zastřeným hlasem:
„Je:go lufter’ghaeli.“
A Kodim vyslovil: Je:go Vann’aqer.“
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Puklinka, z níž vycházel úzký táhlý pruh lávy, se
ještě roztáhla. K mému úžasu začala ze země vedle lávy
vyvěrat ještě voda. Jakmile se vylila ven, vznesla se do
vzduchu a utvořila malý vodní vír, který se nějakou
chvíli točil a formoval. Přibližoval se ke mně a pomalu
mne halil do vodní koule, která však uvnitř byla suchá a
plná vzduchu.
Přes rozostřené vodní stěny jsem pozorovala malé
lávové útvary oblétávající kouli, v níž jsem byla
uvězněna. Lávová vlna pode mnou se ještě víc
přibližovala k mým chodidlům.
Zaregistrovala jsem však, že ještě pořád neútočí
všichni. Zbývali Rhina a Gabriel. V tu chvíli se moje
vědomí zastřelo. Najednou jsem oslepla a neviděla vůbec
nic. Ocitla jsem se v černé tmě a čekala, co se mnou
bude. S malou úlevou jsem uslyšela Gabriela, jak na mne
křičel pokyny: „Začni postupně rozplétat smyčku našich
nástrah. Pamatuj však, že musíš stále každého z nás
hlídat. Jakmile polevíš, síla každého z nás opět vzroste.
Pokud nás chceš porazit všechny, musí nás tvé vědomí
obsáhnout všechny. Musíš nám zabránit, abychom na
tebe útočili. Rozumíš, Alexo?“
Pokývala jsem hlavou, ale netušila, jestli se mi to
pokývání jen neodehrálo v hlavě. Bylo mi jasné, že
musím opět nabýt vědomí. Potřebovala jsem vidět. Do
tmy mne zcela určitě zahalila Rhina. Musím se tedy
soustředit nejprve na ni. Rozhodla jsem se, že nejlepší
170

Upíří krev III

obrana je útok. Pokusím se tedy vyřadit Rhinu z boje
podobně, jak to udělala ona mně.
Vymodelovala jsem si v mysli obraz mého a
Benjaminova ostrova. Sen byl plný bílého písku,
modrého moře a křičení racků. Celý obraz působil
uklidňujícím a šťastným dojmem. Přesně takovým, jaký
jsem z něho vždy měla já.
Věděla jsem, že se proti mně Rhina obrnila. Už
jednou jsem jí však vnikla do hlavy. Právě ve chvíli, kdy
cítila, že jí nechci ublížit. Doufala jsem, že její
soustředění poleví, když si nebude myslet, že útočím.
Můj pokus měl pramalou šanci na úspěch již od začátku,
ale kdo nic nezkusí, nic nezjistí. Napadlo mne, že tito
tvorové jsou zvyklí na ošklivý boj. Rhina tedy možná
bude připravena na děsivý obraz čehokoli. Nebude však
počítat s klidem, mírem a láskou vyzařující z vize, kterou
jsem se jí chystala ukázat. Bylo to až k nevíře, ale měla
jsem pravdu. Pokus o odzbrojení se mi povedl napoprvé.
Černá tma mne pomalu opouštěla a já opět
spatřila vodní bublinu, která mne obepínala. Rhina měla
zastřený pohled mířící kamsi do neurčita a malinko se
usmívala. Bylo mi jasné, že nyní se musím soustředit na
vodu i vzduch najednou.
Tyto dva živly jsou propojené. Vzduch tvoří
bublinu, v níž se nacházím, a voda nás obklopuje. Pokud
zneškodním toho, který ovládá vzduch, ponořím se do
vodní koule. Pokud však zneškodním toho, kdo ovládá
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vodu, kde se ocitnu? Opět v oku tornáda? Znovu
přišpendlená k zemi a lapající po vzduchu, který mi
nebude zbývat v plicích? Jednoho zneškodním a druhý
zesílí svůj atak. Ne, musím je vyřídit najednou.
Zároveň však musím udržet Rhinu v představě
mého a Benjaminova ostrova, aby na mne nemohla
znovu zaútočit.
Jak to říkal Gabriel? Musím pojmout všechna
jejich vědomí? Dokážu to? Pořád jsem se plně věnovala
Rhině, pomalinku jsem však stahovala své soustředění.
Stále jsem kontrolovala vizi posílanou k Rhině tak, abych
si byla jistá, že pořád vidí a cítí to, co chci.
Najednou mi vše přišlo jednoduché a přirozené.
Přesně jsem pochopila, co měl Gabriel na mysli. Začala
jsem sledovat barevné aury Raphaely a Kodima.
Pozorovala jsem jejich barvy vinoucí se z každé vrstvy,
které mne obklopovaly. Jako by se z každé z nich táhnul
uzounký barevný vlásek velmi pevně spojeného vědomí.
Zachytila jsem se každé barvy a sledovala ji až
k jejímu původci. Měla jsem před sebou dva protivníky,
které jsem potřebovala odstranit. Ale jak? Jak se jich
zbavit najednou? Použít na ně jejich zbraně? Použít na ně
jinou fyzickou zbraň? Co jim třeba podpálit vlasy nebo
oblečení? Ne. Tuto variantu jsem zamítla. Stále tu byl
Josef. Nemyslím si, že by pro něj byl problém je v mžiku
uhasit. Rychle jsem si probrala, co vlastně ještě umím.
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Mohla bych oba dva třeba oslepit. Tak jako to
Rhina udělala mně. Rhina… Je jediná, která umí ovládat
myšlenky. Ona mi však již neublíží. Nemůže mne
zastavit. Co kdybych…, ano, za pokus to rozhodně stojí.
Stejnou myšlenku vymodelovanou do nejmenších
nádherných detailů, jíž jsem použila k duševnímu
uvěznění Rhiny, jsem vyslala i k dalším dvěma
protivníkům a chvilku jsem netrpělivě čekala, co se
stane. Reakce Raphaely a Kodima byly prakticky totožné
s Rhininou. Ani jeden z nich nebyl připravený na obraz,
který jsem k nim vyslala.
Stěny vzdušného víru a vodní koule se zbortily
v jednom okamžiku a narazily jedna do druhé. Ozvala se
příšerná rána. Voda, která mne ještě před chvilkou
obklopovala, mne zlila od hlavy až k patě. Vír se
rozpustil a voda dopadla na zem, kterou smáčela stejně
jako mne. To že jsem byla mokrá, mi v podstatě
vyhovovalo. Pod chodidly mne totiž stále strašila horoucí
lávová stěna, která se ke mně přibližovala. Okolo mne
stále ještě poletovaly lávové a ohňové útvary, vydávající
dost silný žár.
Uvědomila jsem si, že pokud chci vyhrát, mám
v ruce jednoduchý nástroj. Rhina, Raphaela a Kodim již
byli uvěznění v mém snu. Nebyl nikdo, kdo by mi zhatil
moje plány. Rozhodla jsem se, že zahalím do snu
všechny. Opět jsem bez problémů oddělila své vědomí,
které se soustředilo na mé tři dosavadní vězně, a použila
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jsem svůj model na Mhirnu i Josefa. Zároveň jsem však
musela působit silou i sama na sebe, abych se pomalu
snesla k zemi. Bylo mi jasné, že jakmile se Mhirna
přestane soustředit, dopadnu na zem jako shnilá hruška.
Než jsem se nadála, stála jsem na pevné zemi. Všichni
měli zastřené pohledy a mírné úsměvy. Vypadali šťastně.
Pak mne ale napadlo, že se mi ze zřetele přeci jen
někdo ztratil. Na koho jsem zapomněla? Přejela jsem
pohledem z jednoho na druhého. Rhina, Mhirna,
Raphaela, Josef, Kodim, Rufus, ale kde je Gabriel?
Než jsem se nadála, stál u mne a držel mne pod
krkem. Už mne unavovalo, jak mne pokaždé vyzvedl do
vzduchu, jako bych byla jen hadrová panenka.
Rychle jsem zkontrolovala své duševní vězně.
Všichni si užívali vidinu klidu a míru. Další svou částí
jsem se tedy zaměřila na Gabriela.
„Pusť mě!“ poručila jsem a přidala do svého
rozkazu tolik přesvědčení, kolik mi mé oddělené vědomí
dovolilo. Pokusila jsem se jej lapit do stejného snu jako
ostatní, ale Gabriel najednou zmizel. Kde je?
Z pravé strany do mne narazilo cosi těžkého
neuvěřitelnou rychlostí. Odletěla jsem přes půl louky. I
přesto jsem byla schopná stále si hlídat svoje vězně.
Věděla jsem, že pokud je propustím, už se mi nejspíš
nepovede zajmout je znovu.
Budou připravení. Rychle jsem se zvedla a snažila
se najít Gabriela. Nikde jsem jej neviděla. Snažila jsem
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se jej zachytit vědomím. Hledala jsem jeho auru, ale
marně. Kde je? Jak tohle dělá? Co je vlastně jeho
schopnost? A najednou mi to došlo. Já nevím, jak proti
němu bojovat, protože nevím, co vlastně doopravdy umí.
V zádech jsem ucítila další silný náraz. Jako by
mne k zemi srazila lokomotiva. Rychle jsem se zvedla.
Vůbec jsem netušila, co dělat. Žádný z mých smyslů mi
dosud proti Gabrielovi nepomohl.
Zkusím to jinak, pomyslela jsem si. Zavřela jsem
tedy oči, opět zkontrolovala nitky vědomí ostatních, které
jsem uvěznila na ostrově. Začala jsem roztahovat své
vědomí pomalu v kruzích dál a dál ode mne. Mapovala
jsem tak své okolí a doufala, že budu schopná jej
zachytit. Jako bych byla pavouk a právě roztahovala síť,
abych mohla ulovit svoji poslední kořist.
Na okraj mého vědomí cosi opravdu narazilo.
Pohybovalo se to velice rychle. Mně se však zdálo,
jakoby se vše okolo mne zpomalilo. Konečně jsem byla
schopná jej sledovat. Věděla jsem, kde je a kudy se ke
mně přibližuje. Konečně jsem byla připravena pořádně se
bránit.
Gabriel ke mně přiběhl a chtěl do mne strčit. V tu
chvíli jsem se však sehnula a podsekla mu nohy. Jakmile
se mi to povedlo, okamžitě jsem jej zasedla a chtěla mu
vnutit myšlenku, že je na ostrově. Zadívala jsem se mu
do očí a zrovna oddělovala své vědomí, když se na mne
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Gabriel usmál. Nestihla jsem to, najednou byl pryč. Mezi
nohama jsem svírala jen prázdný prostor.
Co to k čertu bylo? Kde zase je? Musím se
uklidnit! Opět jsem zavřela oči, zkontrolovala své vězně
a roztahovala síť svého vědomí okolo sebe. Scéna se
opakovala. Čekala jsem fyzický kontakt, ale tentokrát
jsem jej nechtěla odrazit. Tentokrát jsem byla připravena
po něm mrštit svou představou. Chtěla jsem jej uvěznit
stejně jako ostatní. Ucítila jsem, jak se ke mně přibližuje.
Už, už jsem se připravovala na jeho duševní zajetí. V tu
ránu se však přihnal jako blesk z čistého nebe a uštědřil
mi ránu do žeber. Stejně rychle, jak se objevil, zase
zmizel.
Ani jsem se neptala sebe sama, jak to dělá. Bylo
mi jasné, že jej prostě potřebuji zpomalit. Naposledy
jsem zkontrolovala své vězně. Další kontrola však už
vlastně ani nebyla třeba. Věděla jsem, že je nepustím,
dokud nebudu chtít.
Znovu jsem zavřela oči. Soustředila jsem se
naplno a opět roztahovala nitě svého vědomí. Do
každého směru jsem vysílala myšlenku, že každý, kdo se
ke mně přiblíží, se nedokáže hýbat. Že se pro něj zastaví
čas. A pak se mi to konečně povedlo. Gabriel se
zpomalil. Nezastavil, jak jsem chtěla, ale blížil se ke mně
pomalou a vyrovnanou chůzí. Díval se na mne a začal
tleskat.
176

Upíří krev III

„Bravo, Alexo. Bravo.“ Usmál se. Mluvil
takovým divným dutým hlasem. Připadalo mi, jako
bychom se nacházeli v bublině.
„Co se to děje?“ zeptala jsem se a zjistila, že i můj
hlas je dutý.
„Jsi mým vězněm,“ odpověděl. Mrknul na mne a
uličnicky se usmál.
„Jak to myslíš?“ zeptala jsem se zmateně. To já
jej přeci zajala, ne on mne. Nebo ano?
„Podívej,“ řekl a ukázal okolo sebe. Zprvu jsem
však nic nezpozorovala. Až po chvilce mi došlo, že
ostatní okolo nás stojí a mají stále stejný výraz. Ne,
počkat, jejich úsměv trochu povadl. Pokusila jsem se
zkontrolovat svoje vězně, ale byli pryč.
„Kde jsou?“ zděsila jsem se, „jak to, že se
nehýbají?“ A najednou mi to všechno došlo. Nic, vůbec
nic okolo nás se nehýbalo. Necítila jsem ani vítr.
Nepohnuly se ani lístky na stromech okolo nás. Nebyl
slyšet jakýkoli jiný zvuk, kromě ozvěny našich hlasů.
Vyjeveně jsem zírala na Gabriela.
„Co jsi s námi provedl, Gabrieli?“ zeptala jsem se
přiškrceným hlasem. Poprvé jsem se jej začala
doopravdy obávat. Najednou mi došlo, proč je Gabriel
vůdce. To on byl ze všech nejmocnější. Jen jsem pořád
netušila, jak to dělá.
„Ovládl jsem tvůj osobní čas a zamkl jsem nás
v něm,“ odvětil mi klidně a asi čekal, že to pochopím. Až
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když jsem na něj chvíli zírala s otevřenými ústy, zjistil,
že já jsem nepochopila vůbec nic z toho, co mi před
chvilkou řekl.
„Podívej, Alexo,“ začal tedy trpělivě vysvětlovat,
„všichni žijeme v jedné časové rovině. Jsme sladění.
Někteří z nás jsou třeba trochu rychlejší. Oproti lidem
jsme výrazně rychlejší, ale stále se všichni pohybujeme
ve stejné časové lince. Já dokážu manipulovat lidskou,
upírskou i tvojí myslí tak, že dokážu tu časovou linku
trochu posunout. Můžu ostatním jejich mysl oproti nám
zpomalit, nebo tu naši oproti nim zrychlit, což je pro mne
samozřejmě mnohem jednodušší, jelikož působím jenom
na nás. Trochu obtížnější je, když musím působit na
časovou linku ostatních. Avšak ani to pro mne rozhodně
není nic, co bych nedokázal.“ Díval se mi do očí a dával
mi čas vstřebat vše, co řekl.
„Takže ty umíš ovládat čas?“ zeptala jsem se
udiveně a moje úcta k tomu člověku opět vzrostla.
„Tys mě špatně poslouchala, Alexo,“ pokáral mne
Gabriel trochu dotčeně. „Nikdo doopravdy nedokáže
manipulovat s časem. Čas je čas. Prostě plyne, bez
ohledu na cokoli. Je to jediná věc, na kterou se dá na
světě plně spolehnout.“
„Tak jak…,“ skočila jsem mu do řeči, ale
nenechal mne to ani dokončit.
„Stejně jako Mhirna nebo ty umíte manipulovat
myslí, já dělám něco podobného. Jen trochu jinak.“
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„Takže ty mě i ostatní umíš přesvědčit, dokážeš
nám vnuknout představu, že náš čas plyne jinak, než
doopravdy plyne? Je to jenom trik?“ zeptala jsem se a
Gabriel se s úsměvem poklonil.
„BINGO,“ řekl a dál se smál.
„Pak tedy jde o schopnost oklamat myšlení. Na
Vyvolené tvůj dar nebude fungovat,“ zhodnotila jsem
opatrně. Gabriel se trochu podmračil.
„Můj dar by neměl fungovat ani na tebe, Alexo.
Žádný z duševních darů by na tebe neměl platit, víš? Ty
jsi mnohem silnější rasa než my, rodilí upíři nebo
Vyvolení. Jen o svém potenciálu nevíš. Ty sama se děláš
slabou a necháš na sebe působit okolní vlivy. Nejsi
opatrná. Nechráníš se. Proto jsi tak snadno
zmanipulovatelná. To je veliká chyba, Alexo.“
„Já měla za to, že jsem o svůj dar odolnosti přišla
se změnou své podstaty,“ odpověděla jsem zmateně.
„Nic jsi neztratila. Díky tomu, co jsi, bys právě
měla být mnohem silnější. Vyvolení mají tuto ochranu
vrytou v genetické paměti a využívají zpravidla jenom ji.
Ale ty…,“ zadrhnul se, „ty jsi mnohem silnější. Tvoje
vědomí se jen musí naučit, podělit se o všechny
vlastnosti, které umíš ovládat. Stačí si to jen uvědomit.
Naučila ses rozdělit svoje vědomí. Nyní v něm
najdi svoji pravou, geneticky podloženou vlastnost, která
ti byla dána do vínku. Je na čase ji oprášit a začít ji znovu
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využívat. Přirozená odolnost je tvojí neodvratitelnou
součástí. Tys jí jen přestala využívat a to byla chyba.“
„Takže jsem pravá Vyvolená se vším všudy?“
zeptala jsem se s nadějí v hlase.
„Jsi mnohem víc, Alexo. Copak jsi to vůbec
nepochopila? Víš vůbec, co doopravdy upíři a Vyvolení
jsou?“ zeptal se. Nechápala jsem, kam tím míří, dokud
mi neřekl pravou podstatu celého našeho bytí.
„Kdy a proč si myslíš, že tahle válka mezi
Vyvolenými a upíry začala?“ zeptal se Gabriel.
„Nevím,“ odpověděla jsem prostě.
Gabriel se posadil a ukázal na místo vedle sebe.
Beze slova jsem poslechla a zaposlouchala se do příběhu,
který mi začal vyprávět.

Prvotní spor
„Kdysi před mnoha a mnoha tisíciletími, když
první praotcové a pramatky porodili své potomky,
vyvinuli se lidé, upíři i Vyvolení. Všechny tři rasy spolu
žily v míru a souladu. Každý tu měl své místo. Upíři a
Vyvolení chránili lidskou rasu před nástrahami světa a
odváděli tvrdou práci, protože na ni lidé nestačili. Za
odměnu lidé darovali svou krev upírům.
Upíři darovali dlouhý nebo věčný život
Vyvoleným, kteří jim na oplátku umožňovali ze světa
odejít, když se rozhodli, že nadešel jejich čas. Všichni
180

Upíří krev III

spolu žili v naprosté shodě. Nikoho nikdy nenapadlo
mezi sebou bojovat. Vyvolení se často stávali partnery
upírů, protože spolu dokázali žít bok po boku dlouhá léta.
V podstatě byli Upíři a Vyvolení považováni za
polobohy. Každý upír byl velice silný, rychlý a měl
nespočet mimosmyslových schopností. Potřeboval však
ke svému životu krev.
Vyvolení byli také silní a rychlí. Zároveň byli
odolní proti mimosmyslovým schopnostem upírů. Ke
svému životu už žádnou krev nepotřebovali, jejich
mentální síla se však nikdy nemohla vyrovnat té upíří.
Upíři rozdávali Vyvoleným věčný život a Vyvolení
jej dokázali upírům ukončit, pokud si to přáli. Všichni
totiž věděli, že i když můžou, nedokážou žít věčně. Že
změny, které se odehrávají v průběhu časů, nedokážou
nakonec vstřebat. Oni věděli, že nakonec se přestanou
adaptovat na stále nově a nově se tvořící společnost,
pravidla a názory.
Vyvolení a upíři spolu často tvořili pár, který se
vzájemně doplňoval. Existovalo jen jediné pravidlo.
Smíšené páry spolu nesměli zakládat rodiny a mít děti.
Časem se však našli někteří, co chtěli rasy oddělit.
Proto začali ostatní ze své rasy přesvědčovat, že by měli
zakládat rodiny a být v párech se sobě rovnými tedy upíři
s upíry a Vyvolení s Vyvolenými.
Vypráví se, že jedním ze smíšených párů byli i
Rowen a Remus. První syn upírské rodiny a první dcera
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Vyvolených. Milovali se a žili spolu bok po boku dlouhá
léta. Na Remuse však začala tlačit jeho rodina, že by měl
založit upírskou rodinu. Po dlouhém a neúprosném
naléhání Remus svou rodinu poslechl a Rowen opustil.
Oženil se s upírkou a počal s ní dítě.
Rowen se však nedokázala smířit s potupou a
opuštěním svého dlouholetého partnera. Jak už to bývá,
z veliké lásky se rychle stala neskutečná a hluboká
nenávist. Rowen prahla po pomstě. Nezlobila se však jen
na svého bývalého druha, nýbrž na celou jeho rodinu.
Věděla, že ji opustil kvůli naléhání jeho
nejbližších, a proto se její nenávist rozšířila na všechny.
Věděla, že sama proti upírům nic nezmůže. Byli silnější a
sama proti nim neměla žádnou šanci. Věděla však také,
že v jednotě je síla. Tušila, že když se spojí se svou
rasou, mohli by dokázat upíry porazit.
Potřebovala však nějakou záminku, aby se ostatní
připojili na její stranu.
Zde se verze příběhu rozcházejí. Nikdo asi
nedokáže říct, jak to bylo doopravdy. Jedni tvrdí, že to
spáchala Rowen. Jiní, že upíři opravdu při krmení občas
nějakého člověka zabili. Každopádně Rowen jednoho
dne prý přistihla Remusova mladšího bratra Aurepha,
když při krmení zabil mladou dívku a zcela jí vysál krev.
Rowen jej tehdy za jeho ohavný čin popravila.
Nejprve přesvědčila svou rodinu a nakonec i
ostatní členy své rasy, že upíři jsou nebezpeční. Že to, co
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dělají, je špatné. Že pití krve z lidí není správné. Upíři
naproti tomu dávali Vyvoleným vinu za usmrcení
Aurepha a odmítali věřit, že by kohokoli zabil.
Nakonec Vyvolení přesvědčili sebe i okolí, že
lidem pomáhají a chrání je právě před upíry. Postupně na
obou stranách vygradovala obrovská nenávist. Nakonec
se nevyhnutelně schýlilo k velkému boji. Upíři věděli, že
mají převahu v mimosmyslových schopnostech, ale bylo
jich co do počtu méně. Vyvolení zase věděli, že právě
díky své početnosti mohou uspět, přestože nejsou tolik
silní. Uvědomovali si však, že bez upírů nedokáže jejich
druh přežít. I přes to k boji nakonec opravdu došlo. A
byla to jatka. Padlo mnoho Vyvolených i Upírů. Přežilo
jenom pár jedinců, kteří dokázali svou rasu obnovit.
Všichni si však již v sobě nesli křivdu a nenávist vůči
druhé rase. Ta přetrvala do dnešních dní. Dodnes se
nedokázali usmířit a nesmyslně se mezi sebou dál
vraždí.“
Když Gabriel dovyprávěl, nebyla jsem schopná
cokoli říct. Zírala jsem na něj a pokoušela si utřídit
myšlenky.
„Jak tohle můžeš vědět?“ vyhrkla jsem nakonec.
Nemohla jsem, nedokázala jsem uvěřit tomu, co jsem
právě vyslechla. To prostě nemůže být pravda. Vychovali
mne v určité víře. Vštěpovali mi tisíciletou pravdu, která
se najednou zjevila jako naprosto špatná. A co bylo
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nejhorší, nakonec to vypadá, že za vším stojí Vyvolení.
Tohle jsem prostě nedokázala vstřebat.
„Gabrieli, uvědomuješ si, co jsi mi právě
vyprávěl? To je přeci naprostý nesmysl. Pokud by to byla
pravda, někde by se o tom musely vést záznamy. Já
prostě nedokážu uvěřit, že vina padá na Vyvolené.
Celé mi to připadá jako příběh, který si vymysleli
upíři, aby poškodili Vyvolené.“ Zamračila jsem se a
bojovně zkřížila ruce na prsou.
Gabriel se také zamračil: „Neřekl jsem, že vina
padá na Vyvolené. Řekl jsem, že se verze příběhu
rozcházejí. Jak znám upíry i Vyvolené, mohl se příběh
opravdu udát tak i tak. Každopádně ti kvůli
nepodstatnému konci utekla ta hlavní pointa.“
Než však stihl dokončit svou původní myšlenku,
skočila jsem mu do řeči: „Jak tohle všechno víš?
Nemůžeš jako jediný znát pravdu. Vždyť jsi v té době
nežil, nežil tehdy asi nikdo, koho známe. Tak kde jsi
k takovému příběhu přišel?“
Gabriel si povzdechl: „Je těžké tě něčemu naučit,“
postěžoval si, ale pokračoval, „celý příběh známe díky
Isobel a Sibile. Isobel ten příběh neznala, ale měla jej
zakódovaný v paměti. Ona a část její rodiny ten masakr
přežili. Byla tehdy ještě malé dítě. Když Isobel stvořila
Sibilu a Rhinu, mimochodem ony opravdu byly sestry,
nechala si od Sibily přečíst minulost. Proto víme, co se
tehdy stalo.“
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„Ale jak se tedy verze toho příběhu můžou
rozcházet? Isobel tedy musela znát pravdu o tom, kdo
Aurepha zabil,“ nedala jsem se přesvědčit tak snadno.
„Alexo,“ Gabriel zněl trochu rozladěně, „Isobel
byla malá. Pamatovala si to, co jí bylo řečeno. Viděla jen
jednu stránku celé věci. V průběhu časů, když jsme
bojovali pro Isobel, jsme měli možnost přečíst minulost i
dalším. Setkali jsme se i s dalšími staršími upíry, kteří ten
masakr přežili a ti si ten příběh pamatovali trochu jinak.
Sibile nelze lhát, ale paměť může oklamat kdokoli, kdo ti
něco vypráví. Nemůžeme s jistotou říct, jak to doopravdy
bylo. Věř mi.“ Zamračil se a pak mne naléhavě chytil za
ramena.
„Alexo, poslouchej mě. Není důležité, kdo tenhle
spor začal. Důležité je, že víš, jak to fungovalo na
začátku. Konečně znáš pravdu, jak to příroda zařídila, jak
by to doopravdy mělo být. To nám může pomoci.
Rozumíš?“ Zatřásl se mnou a potom mne pustil. Chvíli
jsem o jeho slovech přemýšlela, ale nedokázala jsem
pochopit, co přesně mi chtěl říct. Ještě jsem nebyla
připravená si připustit, že odpovědi na otázky našeho
vítězství leží přímo přede mnou. Stačí se jich jen chytit a
držet správný směr.
Nakonec to se mnou Gabriel vzdal. Napřímil se a
pomohl mi vstát.
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„Tak to by stačilo. Dávej si pozor, nedám ti
velkou příležitost, zajmout znovu tvoje vězně. Budeš mít
jen malý okamžik. Uvidíme, jak se s tím popereš.“
Škodolibě se usmál a já si najednou uvědomila,
kde se nacházím a co mi právě řekl. Došlo mi, že se mě
Gabriel chystá propustit ze svého vězení. Malý mžik mi
stačil. Pocítila jsem slabý závan větru. Okamžitě jsem
pochopila, že stěny naší časové bubliny se rozplynuly
jako dým. Rychle jsem zareagovala. Ve vteřině pochytala
barevná lasa myšlení mých dosavadních vězňů a opět je
spoutala do opojného klidného snění.
Stáli jsme na louce stejně jako před chvilkou, ale
nyní mne ovíval větřík a slyšela jsem zpěv ptáků. Gabriel
se na mne usmíval, hlavu měl mírně nakloněnou.
„Dobře, můžeš je postupně pouštět. Řekni jim,
aby nebojovali,“ poručil Gabriel. Jednomu po druhém
jsem se zjevila ve snu a řekla jim, že naše cvičení
skončilo. Postupně jsem je všechny propustila, ale
pokaždé jsem čekala, že na mne začnou znovu útočit.
Byla jsem připravená na cokoli.
Zastřené výrazy všech pomalu zmizely a všichni
na mne hleděli s úctou, tak jako já na ně. Protože poprvé
jsem si začala uvědomovat, co všechno tihle stvoření
dokážou. Co všechno mne můžou naučit.
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Život nebo smrt
Gabriel nám všem pokynul, abychom se vrátili do
vesnice. Zůstala jsem úplně v zadu a následovala je.
Cestou jsem si přehrávala dnešní cvičení. Nikdo jiný
kromě Gabriela na mne nepromluvil.
Pomalu jsme se posouvali po úzké cestičce
vedoucí k našim obydlím. Pod skálou se všichni
vyrovnali do řady a postavili se naproti mně. Zatnutou
pěst si přiložili k hrudi a jednohlasně zvolali: „Lo:r
hei:rem val’kelekter!gart.“
Zopakovala jsem jejich gesto a odpověděla: „Lo:r
hei:rem damna:kirrot’hurs.“ Potom jsme se všichni
rozešli k domovům.
Nezdálo se mi, že bych pociťovala jakoukoli
únavu, spíš naopak. Moje tělo stále dopoval adrenalin
vyvolaný krmením i cvičením. Jakmile jsem si však lehla
do postele, okamžitě jsem usnula.
Nespala jsem ale dlouho. Byla ještě tma, když se
moje dveře znovu rozletěly dokořán. Stála v nich Rhina a
přerývaně dýchala. Po chvilce se trochu uklidnila a
popadla dech. Zadívala se na mne a vykřikla: „Fo:l’gitur
me:go.” Otočila se a zmizela.
Vyskočila jsem z postele. Přestože jsem jí
nerozuměla, bylo mi jasné, že mám jít za ní. Rychle jsem
na sebe oblékla kalhoty a triko, které jsem si odložila u
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postele. Vyběhla jsem před domek, ale Rhina už byla
pryč. Zaposlouchala jsem se do zvuků okolí a nedaleko
zaznamenala nějaký rozruch. Vydala jsem se tím směrem
a s úzkostí čekala, co se stalo.
Přiběhla jsem k houfu lidí a upírů. Na zemi leželi
upír, lidská žena a muž. Všichni leželi v tratolišti krve.
Upírova hlava ležela nedaleko jeho těla. Žena měla hruď
zakrvácenou natolik, že jsem ani neviděla, kde bylo její
zranění. Muž měl prokousnuté hrdlo.
Stála jsem na místě jako opařená. Zprvu jsem se
nedokázala ani pohnout. Teprve když do mne kdosi
zezadu strčil, probrala jsem se. Rychle jsem si klekla na
zem a přiložila ruce na jeho krvácející hrdlo. Ležel na
zemi, stěží dýchal a v jeho pohledu se odrážela panika
smíchaná se strachem ze smrti.
Někdo mi podal bílou látku. Přiložila jsem ji muži
ke krku a snažila se zastavit krvácení. Najednou se u mne
objevily dvoje ruce a opatrně se jej ujaly. Jeden muž mu
přidržel bílou látku na krku tak, aby rána nekrvácela, a
druhý jej podebral. Pak jsem jen stihla pozorovat, jak
toho člověka odnášejí pryč. Zároveň jsem si všimla, že
odnášejí i tělo ženy.
„Co se stalo?“ hlesla jsem potichu.
„To byl bratr jedné z dárkyň,“ odpověděl mi
Gabriel. Až nyní jsem si všimla, že stojí za mnou.
“Nesouhlasil s tím, že tady žije. Přišli sem spolu, ale ona
se rozhodla zůstat a žít po boku jednoho z našich.
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Zaplatili jsme mu i za jeho sestru, ale vrátil se pro
ni. Odmítla s ním odejít, a tak napadl ji i jejího druha.“
Podívala jsem se směrem k upírovi. Tedy jen k jeho
nehybnému tělu, abych byla přesná.
„Přežijí to?“ zeptala jsem se.
„Upíra oživíme. U těch dvou…,“ Gabriel se
zadrhnul, jako by zvažoval jejich šance, „uvidíme, jak
budou silní,“ dodal nakonec.
„Pojď se mnou,“ vybídl mne a ukázal ke skalám.
„Kam jdeme?“ zeptala jsem se. Najednou jsem si
uvědomila, jak dutě můj hlas zní. Nedokázala jsem
vymazat z hlavy obraz plný krve a oči toho ubožáka,
který na mne ještě před chvíli vyděšeně hleděl.
„Už jsi někdy viděla, jak se oživují mrtví?“ zeptal
se se zájmem Gabriel.
„Ne,“ odpověděla jsem prostě. V žaludku jako by
se mi usadil tunový kámen. Tušila jsem, co mě čeká.
Gabriel, aniž by se na mne podíval, řekl:
„Myslím, že nastala pravá chvíle to změnit.“ S těmi slovy
zahnul k budově stojící nedaleko. Uvědomila jsem si, že
máme namířeno k Sibile a Rhině. Než jsme došli k jejich
dveřím, samy se otevřely a v nich stály obě sestry.
„Fo:l’gitur me:go” řekly jednohlasně, jako by byly
propojené.
Tuhle větu už jsem jednou slyšela. Nejspíš jsem
pochopila význam jejich slov, ale chtěla jsem se ujistit.
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„Máme je následovat?“ zeptala jsem se Gabriela. Ani
jsem se nesnažila šeptat.
„Ano“ odpověděl mi prostě a přikývl.
Odebrali jsme se k cestičce, kterou jsem již znala
velice dobře. Až na vrchol jsme však tentokrát nedošli.
Zastavili jsme se uprostřed cesty v jeskynním otvoru,
vedoucím do útrob hor. Tam někde jsem se poprvé
setkala s dvojčaty Sibilou a Rhinou.
Ze začátku jsem si myslela, že zažehneme nějaké
louče nebo rozsvítíme baterky, ale jak se zdálo, nikdo
z nás oheň nepotřeboval.
Moje oči, stejně jako oči všech ostatních, se ve
tmě dokázaly zorientovat. Po nějaké chvilce jsem
s překvapením zjistila, že můj zrak přešel do nového
režimu. Již poprvé, když jsem se ocitla v absolutní tmě,
mi připadalo, že začínám tu a tam spatřovat modré
odlesky. Než jsem se na ně však stihla soustředit, spatřila
jsem světlo svíčky a díky němu jsem se dokázala plně
zorientovat. Nyní mne znovu obklopovala absolutní tma.
Nebyla tu žádná svíce, která by mi ozářila okolí. Modré
odlesky se vrátily, díky nim jsem se po chvilce byla
schopná rozhlédnout.
Viděla jsem úplně všechno, i nepatrné detaily
skalních chodeb, kterými jsme právě procházeli. Vše
okolo mne bylo zahaleno do různých odstínů modré.
Právě díky těmto nepatrným rozdílům v barvě jsem byla
schopná rozeznat, co mne obklopovalo.
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Po nějaké době klesání jsme došli do místnosti
s kamenným stolcem. Nebyla to ta samá jeskyně, v níž
jsem se poprvé setkala se sestrami. Všechny jeskyně však
vypadaly velice podobně. Hory byly zřejmě protkané sítí
chodeb a podobných jeskyní. V hlavě mi bleskla
myšlenka, že pokud mne tu nechají, mám pramalou šanci
dostat se ven ještě v tomto století.
Upírovo tělo i s hlavou, která k němu nyní byla
připevněna bílým šálem, již ležely na stolci. Jako by na
podestě ležela prapodivná morbidní socha. Okolo těla
bylo rozestoupeno několik osob, které na nás již
netrpělivě čekaly. Sibila a Rhina se postavily těsně k
sobě a držely se za ruce. V té chvíli Josef, Rufus, Kodim
a Raphaela stáli mezi nimi a námi. Gabriel mne jemně
chytil za paži a odsunul nás dva do pozadí. Ostatní zatím
utvořili kruh okolo upíra a přímo před mýma očima se
uskutečnilo něco, na co nikdy v životě nezapomenu.
Všichni stáli bez hnutí okolo stolce. Nastalé
přímo posvátné ticho přerušil Josef: „Je:go Brann’iger.“
Prohlásil majestátním hlasem.
Tělo, ležící v prohlubni uprostřed stolce, bylo
oblemováno dvěma rýhami. V té první, dál od těla, se
rozžehl oheň, jehož plameny se rozjely v brázdě podél
stolu. Jako by do ní někdo nalil olej a škrtl sirkou. Oheň
osvětlil celou místnost
Teprve nyní jsem si stůl pořádně prohlédla. Byl
podélný hrubě opracovaný, a přesto vryté brázdy byly
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dokonale rovné a uvnitř hladké. Celý stolec protínala
uprostřed delší strany příčná rýha, která v podstatě stůl
přepůlila a propojila tak prohlubeň uprostřed obřadní
desky s vnitřní i vnější drážkou.
Druhý promluvil Kodim: „Je:go Vann’aqer.“
Druhá rýha uvnitř se z čista jasna zaplnila vodou.
Normálně by se voda rozlila ve všech směrech do všech
rýh, kde by uhasila planoucí oheň. Také by vytekla přímo
k tělu. Jenže v tuto chvíli stvoření prostě potlačili
přírodní zákony.
V tomto případě byly oba živly zamčené
v prostoru, který pro ně byl vyhrazen. Propojení těchto
prostorů jakoby neexistovalo.
Uvědomila jsem si, že na celou scénu zírám
s otevřenými ústy. Bylo mi to jedno. Byla jsem naprosto
fascinovaná sledováním oživovacího rituálu.
Z úvah mne vytrhnul Rufusův melodický hlas,
který rozezvučel naši jeskyni: „Je:go Lan’gionem.”
Nad námi jsem uslyšela praskot. Strop naší
jeskyně praskl a vytvořila se v něm široká a dlouhá
průrva. Z jejích útrob se na tělo zemřelého snesl nával
zeminy, který jej přikryl od hlavy až k patě. Nebylo vidět
vůbec nic. Jen silueta postavy.
Raphaela se napřímila a i ona obřadně zvolala:
„Je:go lufter’ghaeli.“ V tu chvíli jsem pocítila slabé
ovanutí větru. U stolce se vytvořil malý vzdušný vír, jenž
nás obkroužil a dotknul se každého z nás. Potom se
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rozpadl na miniaturní vzdušné vírky, které tancovaly po
celé zbylé vnitřní ploše stolu okolo těla.
Sibila s Rhinou vyřkly jednohlasně: „Sumus’er
Praet’st, Pre:cor’ahm e Fre:murum.“
Nakonec promluvili všichni najednou i
s Gabrielem: „Sumus’er Imph’ere:doen perk’erg osq.”
Jakmile dozněla jejich slova, voda v druhé rýze se
vylila ze svého sevření a vydala se směrem k tělu.
Pomalu po něm tekla vzhůru a do stran, dokud nepokryla
celé tělo. Takto namokvalou a rozbředlou hlínu v zápětí
pohltily plameny, které si konečně dovolily opustit své
místo ve vnějším obdélníku.
Až dosud se pečlivě držený oheň pomalu rozléval
a jeho plameny zaplňovaly i vnitřní rýhu, v níž před
chvilkou byla voda. Jakmile objely a zaplnily i druhý
obdélník, setkaly se uprostřed a vydaly se středem blíž a
blíž k tělu. Stejně jako před ním voda, i oheň se posouval
vzhůru a do stran, dokud nepokryl celé tělo. Jeho
plameny pomalu olizovaly mokrou hlínu a měnily ji v
pevnou nepropustnou skořápku.
Plameny na povrchu sice stále ještě tančily, ale po
nějaké chvíli již neměly co měnit. Tehdy se vzdušné
vírky, které skotačily po celé zbylé vnitřní ploše stolu,
také vydaly k tělu a rozfoukaly zbytky plamínků,
vypalujících hliněnou nádobu. Jakmile dokončily své
dílo, povrch nádoby syčel a praskal. Na chvilku nás
zahalila vycházející pára, ale potom se v jediném
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okamžiku rozplynula. Jednotlivé kousky hlíny se pomalu
odlamovaly, dokud před námi opět neleželo jen upírovo
tělo.
Rhina přistoupila k tělu a pomalu odmotala bílý
šál spojující hlavu s tělem. Upírova hlava byla přirostlá
ke krku. Nikde nebyl vidět ani náznak, že kdy byla od
tohoto těla oddělena.
Jakmile Rhina sundala šál, vyndala ze záhybů
svých šatů dýku. Rozřízla si zápěstí a nechala krůpěje
kapek své vlastní krve skanout stále ještě mrtvému tělu
do úst. Při tomto gestu znovu sama zopakovala:
„Perk’erg osq.“
Jejího příkladu následovali i všichni ostatní.
Postupně si předávali dýku z ruky do ruky a každý si
rozřízl zápěstí. Nechal svou krev ztéci do otevřených
upírových úst. Každý zopakoval Rhinina slova: „Perk’erg
osq.“
Bez dechu jsem čekala, co se stane dál. Srdce mi
bušilo až v krku a s napětím jsem sledovala dění okolo.
Chvilku se nedělo nic. Nikdo se ani nepohnul, všichni
stáli okolo stolce jako přimražení. Čekali a pozorovali
tělo.
Jeho hrudní koš se pomalu a namáhavě zvednul a
po chvilce zase klesnul. Potom ještě jednou a zas a
znovu. Chvilku trvalo, než se nádechy a výdechy
stabilizovaly. Mezi tím nikdo z nás nevydal ani hlásku.
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Za chvilku se nově oživenému otevřely oči. Chvíli ležel
na stolci a zíral do stropu. Potom se nadechl a posadil.
Pomalu se rozhlédl a potom se Gabriela na něco
zeptal. Nerozuměla jsem mu. Postřehla jsem však, že
vyslovil dívčí jméno. Zřejmě se ptal na svoji lidskou
dárkyni a partnerku.
Přestala jsem je vnímat. Jeho probuzení posunulo
moje myšlenky úplně novým směrem. Kde vlastně byl,
než ho oživili? Zapsala jsem si v duchu poznámku, že se
na to musím Gabriela zeptat. Jejich svět mne začínal
pomalu ale jistě upoutávat. Zároveň mne však čím dál
více děsil. Cítila jsem, že se nechávám strhnout vírem
dění, ale nedokázala jsem si pomoci.
Chtěla jsem vědět víc o životě těchto tvorů. O
jejich mentalitě, o tom jací opravdu jsou. Možná jsem tak
trochu doufala, že díky nim nakonec zjistím, kdo
doopravdy jsem.
Upír se ke mně otočil. Podal mi ruku a začal ke
mně naléhavě promlouvat. Tímto gestem mne opět
přivedl mezi ně. Nerozuměla jsem mu však ani slovo.
Gabriel se nenechal prosit a začal ochotně
překládat: „Jörg se tě ptá, jestli bys byla ochotná ukončit
jeho život, pokud ta zraněná dívka zemře.“ Jeho
přímočará otázka mne úplně vyvedla z koncentrace.
Otevřela jsem ústa a jen nahlas vydechla. Netušila jsem,
co na jeho požadavek mám odpovědět.
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Bezradně jsem těkala pohledem z Gabriela na
ostatní v naději, že mi někdo z nich poradí. Evidentně za
tímto rozhodnutím nikdo z nich stát nechtěl.
„Já…, já…,“ začala jsem koktat. Neměla jsem
ponětí, co mu odpovědět. Zmocňovala se mne panika.
Nechtěla jsem rozhodovat o životě nebo smrti kohokoli z
nich. Bylo však pravdou, že jsem již před tyto stvořené
předestřela, že jsem ochotná pomoci jim odejít.
Nehodlala jsem své slovo rušit. Jen jsem si nebyla jistá,
jestli opravdu ví, oč mne žádá.
„Myslí to vážně?“ zeptala jsem se Gabriela.
„Smrtelně vážně,“ odpověděl a ještě pokýval
hlavou, nejspíš aby svým slovům dodal ještě větší váhu.
„Opravdu ji tak moc miloval, že bez ní nedokáže
žít?“ zeptala jsem se. Aniž by to Gabriel věděl, na jeho
odpovědi v tu chvíli záviselo mé rozhodnutí.
„Kéž by to bylo tak snadné, Alexo,“ odvětil
smutně.
„Vzpomínáš, jak jsem ti vyprávěl, že kdysi
Vyvolení dobrovolně ukončovali život upírům, kteří se
pro odchod sami rozhodli?“ zeptal se mne po chvilce
ticha. Jen jsem pokývala hlavou.
„Naše situace je podobná. My jsme měli zemřít
před mnoha a mnoha staletími. Naše duše jsou staré.
Jsme nuceni zas a znovu se adaptovat novým věcem. I to
je jedním z důvodů, proč žijeme daleko od civilizace.
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Moc rád bych ti řekl, že Jörg už nikdy nebude
schopen milovat žádnou jinou. Pro tebe by byl jistě jeho
důvod odchodu lépe pochopitelný a snesitelný.
Vysvětlení je však mnohem méně prozaické.
Když ses nabídla, že nám pomůžeš odejít, rychle se ta
zpráva roznesla. Každý z nás se cítí být starý. Každý
z nás by chtěl odejít. My však nyní nemůžeme najít ten
pravý důvod, proč bys nám měla pomoci odejít a odpustit
nám naše hříchy. Ještě jsme nesplatili svoje dluhy, na to
nezapomínej.
Snaž se nás pochopit, Alexo. Žijeme pospolu už
velmi dlouho. Smířili jsme se s tím, že jsme upíři.
Dokonce jsme se smířili i s tím, že jsme zatracení.
Dokázali jsme se naučit žít dlouho, přestože věčný život
nikdy neměl být naší přirozeností. Časem jsme překonali
mnoho překážek. Díky staletím, která jsme naživu, jsme
se naučili, adaptovat se kdekoli, kdykoli a na cokoli
velice rychle…,“ najednou přestal mluvit. Připadalo mi,
že neví jak dál.
„Ale?“ snažila jsem se mu pomoci.
„Ale čas od času každého z nás napadne, že náš
život je na nic. Že by bylo úžasné jej ukončit. Většinou
nás tyto myšlenky napadají, když ztratíme někoho, kdo je
nám blízký. Tehdy přemýšlíme hodně o smrti. Chvíli
truchlíme, ale pak najednou přijde nový přítel, nová
družka nebo nový druh. Zažehne se pro nás nová naděje a
rázem máme znovu chuť do života. Vždy šlo o stejný
197

Stínová dáma

scénář, protože jsme dosud věděli, že nemáme na
vybranou.
Jenže potom přijdeš ty a řekneš, že nám pomůžeš.
Že nám dovolíš opustit tento svět. Co myslíš, že nás
všechny napadne?
Že konečně můžeme ukončit tento dlouhý a ve
výsledku bezcenný život. Vzpomene si na všechny
blízké, kteří nás opustili, a my je pohřbili. Uvědomíme si,
že i ti, kteří jsou nám blízcí nyní, také jednou odejdou.
Potom je pro nás najednou volba smrti tím
nejlepším řešením. Nikdo z nás si však nevzal čas na
rozmyšlenou. Myslím tím, že všichni žijeme už velmi
dlouho. Víme, že můžeme znovu oživnout. Toto řešení
ani neumíme brát jako konečné, rozumíš?“ Díval se na
mne a v jeho očích se zrcadlila touha. Strašně moc si
přál, abych je pochopila.
Dívala jsem se mu do očí a byla neskutečně
vděčná, že mi řekl pravdu. Jen jsem netušila, jak s tou
informací nyní naložit.
Nechtěla jsem povraždit celou armádu nejstarších
stvořených. Tito lidé žili spoustu let. Naučili se tak žít. A
já jsem jim teď nabídla změnu. Změnu, po které možná
celou dobu prahli, ale dosud o ní vlastně vůbec
nepřemýšleli. Nepotřebovali mne, dokud jsem nepřišla.
Gabriel měl pravdu. Nabídla jsem jim něco, u
čeho jsem vůbec nedomyslela následky.
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Co teď? Nemůžu a nechci vzít své slovo zpět.
Potřebuji jen, aby si všichni uvědomili, oč mne vlastně
žádají.
„Gabrieli, vždyť je víc způsobů, jak odejít. Proč
tedy oživujete své mrtvé? Proč je nenecháte, aby zůstali
mrtvými?“ napadlo mne najednou.
Gabriel se zhrozil: „Stav mezi životem a smrtí je
to nejhorší, co můžeme zažít,“ odpověděl rychle
s opravdovým děsem v hlase.
„Naše duše, chceš-li to tak nazvat, se nedokáže
odpoutat od těla. Nedokáže v něm však ani přebývat.
Čím déle dlíme v tomto mezisvětě, tím více naše duše
trpí.
Duše nedokáže být bez těla dlouho. Toto
rozpojení není normální a naše duše se potom nenávratně
trhají na kousky. Člověk by řekl, že z toho šílíme.
Oživení, je vždy nebezpečné. Nikdy nevíš, jak moc
mezisvět upírovi uškodil. Pokud se duše zdržuje mimo
tělo delší dobu, je pravděpodobné, že se vrátí
pozměněná,“ dořekl svá slova a ramena mu poklesla.
Jeho oči vypadaly ztrhaně a dívaly se kamsi do minulosti.
„Gabrieli, ty už jsi byl někdy v tomto mezisvětě?“
zeptala jsem se skoro šeptem.
„Ano,“odpověděl a zdálo se mi, jako by se otřásl.
„Co jsi viděl? Kde jsi byl?“ musela jsem se
zeptat.
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„Prožíval jsem celý svůj život od začátku do
konce. Každou bolest, kterou kdy jsem prožil, jsem cítil
mnohem intenzivněji. Viděl jsem každého, komu jsem
kdy ublížil. Pocit výčitek, který potom následoval, byl
nesnesitelný. Za každého, kterému jsem ublížil, jsem
pociťoval větší a větší bolest. Moje zločiny se opakovaly
stále dokola. Nenacházel jsem ani na chvilku klidu.
Jakmile jsem prožil jednu trýzeň, začala nová.
Vrátil jsem se pološílený. Trvalo několik desítek let, než
jsem se dal opravdu dohromady. Stále nedokážu říct, jak
moc jsem se změnil.“
Další otázka mi vyletěla z úst, aniž bych věděla,
že se mi vůbec formuje na jazyku: „Gabrieli, proč jste
neulovili nějakého Vyvoleného a nepozřeli jeho krev?“
Gabriel se slabě pousmál. „Přestože bychom na
jednu stranu chtěli zemřít, bojíme se toho, co se stane, až
odejdeme. Většina z nás zažila stav vědomí bez těla, tedy
mezisvět. Bojíme se, že bychom skončili v tom samém
místě, ale bez možnosti návratu. Protože krev Vyvolených
definitivně zničí i naše tělo.“
„Jaký si myslíte, že bude rozdíl mezi mou krví a
krví jiných Vyvolených?“ zeptala jsem se zmateně.
„Zní to jako paradox, viď?“ pousmál se Gabriel,
„to je právě ono. Všichni si myslí, že pokud dostanou
tvojí krev dobrovolně, odejdou na jiné lepší místo. Že
díky tvému odpuštění přestaneme být zatracení.“
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Konečně jsem je pochopila. Tedy alespoň část
jejich složitého a stovky let tvořeného myšlení. I po tak
dlouhém existování, po rozhodnutí, že chtějí zemřít, se
tito stvoření nesmrtelní obávali vlastní smrti úplně stejně
jako lidé, kteří umírají běžně. Najednou si i oni
uvědomovali vlastní smrtelnost. Stejně jako lidé se nyní
obracejí k jisté víře, aby v sobě díky ní nakonec našli sílu
opravdu odejít.
„Co mám dělat, Gabrieli?“ zeptala jsem se, „mám
mu dovolit odejít?“
„Tohle není otázka pro mne,“ odpověděl a já si
uvědomila, že má pravdu. Tuhle otázku jsem nemohla
pokládat jemu, ale jen sama sobě.
„Dej nám čas. Nech nás vykonat činy, díky nimž
nám budeš moct poskytnout odpuštění. Pokud si potom
tvé odpuštění zasloužíme, dovol nám odejít. Žijeme
velice dlouho na to, abychom si uměli ještě nějaký čas na
smrt počkat,“ dodal nakonec a mile se na mne usmál.
„Děkuju,“ řekla jsem prostě.
Vím, že bylo neslušné mluvit před nimi v cizím
jazyce. Že nebylo slušné nechat je tak dlouho čekat, ale
nedalo se s tím nic dělat. Doufala jsem, že mé chování
všichni pochopí.
Obrátila jsem se k oživenému muži a mluvila
přímo na něj. Gabriel ihned začal má slova překládat:
„Nejdříve zjistíme, jestli tvoje přítelkyně bude žít. Potom
se budu rozhodovat, jestli ti dovolím odejít nebo ne.“
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Stále jsem se mu dívala do očí. Upír pomalu přikývl.
Zdálo se, že je s mou odpovědí prozatím spokojený.
Gabriel vydal nějaký rozkaz a všichni se začali
pomalu rozcházet. Všimla jsem si, že se od nás sestry
odpojily, ale nijak jsem to nekomentovala. Těšila jsem
se, že si lehnu a konečně usnu. Obávala jsem se však, že
mám v hlavě tolik námětů k přemýšlení, že
pravděpodobně stejně nebudu schopná usnout.
Mýlila jsem se. Upadla jsem do postele, ale svůj
dopad jsem ani necítila. Usnula jsem okamžitě.
Nesoustředila jsem se. Neobrnila jsem se, a proto jsem se
opět ocitla ve spřízněném snění.
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Čas odejít
Zprvu jsem se chtěla probudit, ale nakonec jsem
se rozhodla jinak. Po všem, co jsem viděla, co jsem
zažila, jsem se cítila mnohem silnější. Byla jsem
odolnější. Čím více jsem si tu skutečnost uvědomovala,
tím více mé schopnosti posilovaly. Zesílila celá moje
podstata.
Irina mne sem odvezla slabou, aby mě tu naučili
bránit se a bojovat. Nejstarším se povedlo otevřít mi oči.
Pomohli mi uvědomit si svou vlastní vnitřní sílu. Teď
bylo na mne tu sílu dál rozvíjet.
Cítila jsem, že mne Benjamin potřebuje. Cítila
jsem to již delší dobu, ale bála jsem se. Dnes jsem se
konečně cítila dostatečně silná, abych se přestala bát.
Moje síla přeci závisela i na Benjaminovi. Bez něho jsem
byla jen poloviční. Nastal čas přestat poslouchat něčí
instrukce a řídit se svým vlastním rozumem a citem.
Nechtěla jsem však podcenit nepřítele.
Uvědomovala jsem si jejich sílu. Věděla jsem, že
opatrnost je rozhodně na místě. Ve snění jsem okamžitě
rozdělila své vědomí. Nebylo to pro mne nic těžkého.
Jako bych tuto vlastnost ovládala celou dobu, jen o ní
nevěděla.
Stála jsem na pláži na našem ostrově. Klid a mír,
který jsem z něj vždy cítila, ale nesměl ukolébat moje
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smysly. Nejprve jsem se přesvědčila, že do snu
neproniknul nikdo z cizích. Ani Isaac, ale ani Rhina.
Moje vědomí fungovalo jako jakási ochranná bublina.
Pomalu jsem do ní halila ostrov. Kousek po kousku
dokud jsem si nebyla jistá, že se sem nikdo nepovolaný
bez mého vědomí nedostane.
Cítila jsem sílu své ochranné clony. Byla jsem si
jistá, že mne nemůže nic překvapit. Znovu jsem objevila
svou přirozenou ochranu. Tu, kterou jsem nikdy
neztratila, jak jsem se domnívala. Jen jsem ji odsunula do
pozadí, abych se naučila ovládat nové vlastnosti. Nyní
nastal čas ji znovu oprášit a začít ji plně využívat, přesně
jak řekl Gabriel.
Konečně jsem si začala užívat krásu našeho
ostrova. Nemohla jsem se dočkat, až ho spatřím. Z
našeho setkání jsem neměla strach. Pociťovala jsem jen
čistou radost, že konečně budeme spolu. Dívala jsem se
na blankytně modré nebe a pozorovala racky kroužící
nad mojí hlavou, když jsem konečně ucítila jeho vůni.
Ohlédla jsem se zpátky k domu. Stál na terase a
nevěřícně se rozhlížel. Jakmile mne spatřil, rozeběhl se
ke mně. Zastavil se přímo přede mnou. Stál tam a mlčel,
jako by nevěděl, co po takové době vlastně říct. Dívala
jsem se na něj a slzy mi kanuly z očí. Potom jsem se mu
vrhla do náručí. Nejspíš by uskočil, kdyby tušil, co
udělám. Ale nestihl to. Stáli jsme na pláži a objímali se.
Benjamin byl evidentně v šoku.
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„Jak to, že jsme se neprobudili? Jak to, že nám
není špatně?“ ptal se mne zmateně.
„Já už tomu rozumím, Benjamine,“ řekla jsem
s úsměvem, „všechno je záležitostí naší mysli. Vlastně
nejde o fyzický kontakt. Jde spíš o dotyk našich myslí.
Jde o silné narušení snového propojení. Pokud na to není
naše mysl dostatečně připravená, spojení se ukončí. Ale
já už vím, že moje mysl je dostatečně silná a připravená
za nás oba. Neptej se, jak to vím. Prostě to vím.“
Benjamin se jen odtáhl, aby se mi podíval do očí:
„Nevěřím, že tě konečně vidím. Že se tě mohu dotknout.
Bojím se, že se mnou zase někdo manipuluje,“ řekl mi a
jeho pohled posmutněl. Pomalu mne pohladil po tváři a
nechal jeho ruku spadnout podél těla. Jeho smutek mne
bolel víc, než cokoli jiného. Cítila jsem, jak moc je
nešťastný. Objala jsem jej a políbila. Cítila jsem, jak mi
po tváři kanou další slzy. Tohle však byly slzy štěstí.
Konečně jsem mohla být s ním.
Uvědomovala jsem si však, že nás tlačí čas.
Potřebovala jsem zjistit co nejvíce. Odtáhla jsem se od
něj. Jeho obličej jsem stále svírala ve svých dlaních.
Nepřestávala jsem mu hledět zpříma do očí.
Věděla jsem, že to bude bolet, přesto jsem to
chtěla vědět: „Benjamine, musíš mi povědět, co se ti
dělo. Vím, že s tebou Kamilla a Isaac manipulovali. Nic
mi nesmíš zamlčet. Už žádné lži. Žádné zatajování. Už
žádné intriky, abys mne ochránil nebo něco podobného.
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V tuhle chvíli nám nic z toho nepomůže. Potřebuji vědět,
jak velký vliv na tebe ti dva mají.“
Benjamin se nadechl a sklopil zrak k bílému
písku, na němž jsme stáli. Potom mne vzal za ruku a šel
se mnou směrem k laguně. Po cestě mi vyprávěl, co se
s ním dělo od jeho prvního snění s Kamillou ve
Vladivostoku.
Chvílemi jsem ani nechtěla poslouchat. Zvlášť,
když mi vyprávěl o zmatenosti z pocitů, které vůči mně a
Kamille cítil. Vyprávěl mi, jak jej přesvědčovala, že je
pro něj ta pravá a jediná v jeho životě. Tehdy ve mně
vřela krev a nenávistí jsem zatínala ruce v pěst.
Benjamin se za své chování i city velice styděl.
Ale já nechtěla, aby si cokoli vyčítal. Proto jsem to celé
slyšet nechtěla. Nakonec mi prozradil, že je v Čechách a
utíká právě před Kamillou a Isaacem. Věděla jsem, co
musím udělat. Celá budoucnost, která se mi dosud zdála
zahalená v temnotě, se najednou přímo přede mnou
rozsvítila. Konečně jsme znala cestu. Cestu tak logickou,
že jsem ani nevěřila, že jsem na ni nepřišla už dřív.
„Benjamine, už vím, co musíme udělat. Asi jsem
přišla na to, jak zastavit Isaaca.
Je dobře, že jsi tam, kde právě jsi. V nejbližších
dnech za tebou přijedu. Nezastavuj se. Zůstaň v pohybu.
Snaž se chránit se před Isaacem a Kamillou. Až dorazím,
najdu si tě. Uvidíme se zase ve snu.“ Rychle ale vášnivě
jsem jej políbila a potom náš sen skončil.
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Posadila jsem se na posteli a rozhlédla se. Čekala
jsem, že tam budou. A také byli. Rhina a Sibilla seděly
na křeslech v přední místnosti, Gabriel stál mezi dveřmi a
pozoroval mne. S údivem jsem zjistila, že se nemračí.
Spíš jakoby se trochu usmíval. Prosmekla jsem se okolo
něj mezi dveřmi a vešla do přední místnosti. Usadila
jsem se naproti sestrám.
Pak jsem ucítila, jak se zastavil vzduch. Nikdo mi
nemusel nic říkat, pochopila jsem, že Gabriel zastavil
čas. Se zájmem jsem nadzvedla jedno obočí a čekala na
vysvětlení.
„Jedině tady máme opravdové soukromí,“ shrnul
a ledabyle rozhodil rukama. Dál už nic vysvětlovat
nemusel.
Podívala jsem se na Rhinu a zeptala se:
„Nepronikla jsi do mého snu, že?“ Gabriel jí ta slova
přeložil a Rhina zavrtěla hlavou.
„Dokonce tě ani nemohla najít,“ dodal Gabriel
s náznakem hrdosti v hlase.
„Je neuvěřitelné, jak moc jsi za tu krátkou dobu
zesílila…“ Gabriel chtěl pokračovat, ale já mu skočila do
řeči: „ To je dobře, protože cítím, že je čas odejít.“
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Předání

Gabriel se zatvářil překvapeně, stejně jako obě
ženy, když jim přeložil můj záměr. Po chvilce
dohadování, kdy spolu všichni mluvili v jejich jazyce, se
Sibila zvedla a předstoupila přede mne. Chytila mne za
ruku. Její pálivý stisk mne trochu překvapil, ale na
smyslový útok už jsem byla připravená. Obrnila jsem se
proti ní i proti všem ostatním. Moje rozděleně vědomí již
fungovalo zcela bez soustředění nebo snahy. Stalo se
mojí součástí, jíž jsem prostě začala naplno využívat.
Všechny části mojí mysli byly schopné se ještě rozdělit a
pracovat stejně silně, jako bych se soustředila pouze na
jednu jedinou věc. Dívala jsem se Sibile do očí a byla
připravena jí dokázat, že jsem dost silná, abych mohla
odejít.
„Pusť ji do hlavy. Nech ji, ať tě učí. Proto jsi
přece tady,“ řekl Gabriel přísně.
Uvědomila jsem si, že má pravdu. Pokývala jsem
souhlasně hlavou a připravila se na nové vize. Jakmile
jsem se Sibile podvolila, začaly mi do hlavy proudit
slova, myšlenky, pocity, obrazy a nakonec celé výjevy
z minulosti. Tok myšlenek, obrazů i pocitů se
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zintenzivňoval a zrychloval. Neměla jsem však
sebemenší problém vstřebávat, co mi ukazovala.
Byla jsem jako houba. Nasávala jsem vědomosti,
třídila je, usměrňovala a připravovala se, že je někdy
efektivně využiji.
Sibila mi ukázala příběh o válce upírů a
Vyvolených. Nevěřila jsem Gabrielovi úplně všechno,
když mi tento příběh vyprávěl. Po zhlédnutí Sibiliných
vizí jsem však nabyla jistotu, že s našimi rasami mají
pravdu. Konečně jsem pocítila jistotu, že moje jednání
bude správné. Že můj plán, ať je sebevíc šílený, má
naději na úspěch.
Jakmile skončila první vize o prastarém boji,
přešla Sibila k minulosti nejstarších stvořených.
S hrůzou jsem pozorovala Irinu, jak ničí a přikazuje
stvořeným podobným si jako vejce vejci, aby ničili s ní.
Až po chvilce mi došlo, že se nedívám na Irinu,
ale na Isobel. Jejich podoba byla neskutečná. Věděla
jsem, že byly sestry, ony však vypadaly jako pravá
jednovaječná dvojčata.
Rozdíl mezi nimi nebyl ve vizáži, nýbrž
v chování. Isobel měla ve tváři úplně jiný výraz než Irina.
Chladný, vypočítavý a nenávistný. Stejný pocit, jaký
jsem z tohoto vidění získala já, jsem cítila i u Sibily.
Postupně mi ukazovala, jak je Isobel utvářela. Co je
nutila dělat. Ukazovala mi, jak se nakonec ti nejmocnější
v čele s Gabrielem přemohli. Povedlo se jim částečně
209

Stínová dáma

vymanit z Isobelina vlivu. Hlavně díky Gabrielovi, který
uměl manipulovat s časem.
Sibila mi také ukázala, jak se rozhodli Isobel
zradit. Také jsem viděla, jak jejich zrada proběhla.
V jejích dalších myšlenkách jsem více než cokoli
jiného cítila úlevu. Dívala jsem se na upíří radu, před
kterou všichni stanuli po pádu Isobel. Cítila jsem, že
čekali rozsudek smrti. To se však nestalo, všichni dostali
milost.
Další vize byla o jejich životě bez cíle.
Bezradnost a pocity marnosti panovaly v každé další
myšlence, kterou mi Sibila posílala, dokud se v jejich
příběhu nezačala zjevovat Irina.
Byla mladá, zranitelná a hodně vyděšená. Se
zaujetím jsem pozorovala její první setkání se
stvořenými. V dalších myšlenkách jsem u Sibily pocítila
malé zlepšení. Dostala novou touhu žít, pomáhat,
napravovat skutky, které s ostatními spáchali.
Po krátkých nesouvislých myšlenkách o nějakých
bojích se začal v jejích myšlenkách objevovat Isaac,
potom Benjamin a nakonec já.
Najednou se Sibila zastavila. Pustila mne,
podívala se na mne a promluvila. S hrůzou a obdivem
zároveň jsem si uvědomila, že jí rozumím. Rozuměla
jsem každé slovo. Uvědomila jsem si, že dokážu používat
každé slovo prastarého jazyka, kterému jsem se chtěla tak
vehementně naučit.
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Uvědomila jsem si však ještě něco. Moje vědomí
se zvětšilo mnohem víc, než jsem dosud tušila. Myslela
jsem, že mi Sibila předává jen vzpomínky. Ona mi však
předala celé své vědomí, které bylo propojeno s dalšími
stvořenými. Bylo utvářeno mnoha a mnoha staletími.
Nešlo však jen o jejich vědomí. Sibila mi předala i
informace od jejich stvořitelky.
Najednou jsem znala prastarý svět takový, jaký
byl, když jej obývaly primitivní rasy. Kdy se na zemi
vyskytli naši první praotcové a pramatky. Najednou jsem
se cítila strašně stará. Usadila jsem se na zem. Zděšeně
jsem pozorovala ty, kterým jsem se dosud snažila tak
moc porozumět.
Nyní jsem jim rozuměla dokonale. Znala jsem
každého z nich. Jako bych prožila jejich životy.
„Spojili jsme naše duše. Nyní jsi i ty naší součástí.
A my zase tvojí,“ oznámila mi Sibila. Neměla jsem
ponětí, co říct dřív.
„Co se mi to stalo?“ zeptala jsem se nakonec.
Slova se potom ujal Gabriel: „Zažila jsi předání.
Když Isobel začala tvořit svou armádu, vytvořila
skupinu těch nejsilnějších, kteří jí měli pomoci zajistit
vládu. Věřila nám a čekala, že my jí budeme bezmezně
poslouchat. Ostatní nechala, aby jí jen sloužili. Nám
mocným, jak nás s oblibou nazývala, předala i své
vědomí. Tušila, že podstupuje určité riziko, přesto však
každému z nás předala kousek sebe sama. Myslím, že
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doopravdy nikdy nepočítala s tím, že bychom se jí
odvážili postavit.
Myslela si, že si nás podrobí ještě víc. Že
prohlédneme a začneme zřít jejíma očima. Isobel utvořila
jednu souvislou velice silnou myšlenku. Vložila do ní
své vidění světa, názory, umění, vlastnosti a vědomosti.
Jakmile nás stvořila, vnukla nám tuto jednolitou
myšlenku a nechala nás, abychom to v sobě zpracovali.
Díky tomu jsme získali potřebnou sílu.“
Pomalu jsem se dívala z jednoho na druhého.
Přitom jsem si uvědomovala, jak i já vstřebávám jejich
sílu víc a víc.
„Proč jste mi tohle předání nevnukli hned, jakmile
jsme s Irinou dorazily? Všechno by bylo mnohem
rychlejší a jednodušší,“ opáčila jsem trochu dotčeně.
Gabriel se jen ušklíbnul: „Vážně si myslíš, že bys
to zvládla? Alexo, tys vůbec nebyla připravená. Musela
ses naučit alespoň částečně ovládat svoji vnitřní sílu.
Nikdo z nás neměl tušení, co by se s tebou stalo,
kdybychom ti zaplnili mysl tisíci lety vědomostí a
uměním nás všech. Když jsi přijela, nedokázala ses ani
soustředit na dvě věci najednou. Chyběla ti potřebná
disciplína a pokora. To vše bylo třeba, aby ses naučila
dřív, než jsme ti mohli předat naše vědění.
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Museli jsme si být jistí, že předání zvládneš. Ne
každému se to povede. Pokud ten, kterému je předání
vnuknuté, není dostatečně silný, mohl by i zešílet.“
Měl pravdu. Každá jeho věta mi připadala jako
výtka. Jako nekompromisní facka na obě mé tváře, už tak
zarudlé od studu. Každé jeho slovo bylo nesnesitelně
pravdivé. Musela jsem uznat, že na spoustu věcí, ještě
nejsem připravená. Nezbýval nám však čas. Věděli jsme
to všichni.
„Stínová dáma ví, co jste udělali? Souhlasila
s tím?“ zeptala jsem se opatrně.
„Stínová dáma nám dala jediný povel,“ řekla
najednou Rhina, „učte ji!“ vyhrkly obě sestry v jednu
chvíli.
„Naučili jsme tě, co bylo potřeba,“ dodal Gabriel.
„Ukázali jsme ti cestu. Nyní je na tobě, jak se
budeš učit dál,“ přisadila si Rhina.
„Ukázala jsem ti minulost a předala naše
vědomí,“ začala opět Sibila, „dovol mi ukázat ti ještě
možnou budoucnost. Měj se ale na pozoru. Budoucnost
je vratká. Uvidíš věci, které se stanou. Možná se ti
nebudou líbit. Pokud se však pokusíš budoucnost násilně
změnit, musíš počítat s následky. Každá změna bude mít
mnohem větší a většinou horší vliv na budoucnost, než se
ti může zdát.
Pamatuj, že jakýkoli zásah do osudu nikdy
neskončí dobře. Je tedy na tobě, zda necháš osud osudem
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a nebudeš do něj zasahovat, nebo tok dění změníš. Musíš
se však připravit na nečekané.“
Pomalu jsem kývla. Rozhodně jsem nebrala
Sibiliny hrozby na lehkou váhu. Moje podvědomí mi to
nedovolilo.
Sibila mne znovu uchopila za zápěstí. Její dotyk
stále pálil, ale nyní už pro mne nebyl ničím novým ani
neznámým. Znala jsem jej a zvykala si na něj tisíce let.
Další vize pro mne ani pro Sibilu nebyla nová.
Pozorovala jsem samu sebe. Otáčela jsem se ve vzduchu.
Moje oči rudě žhnuly a z úst mi stékal pramínek krve.
Pod sebou jsem spatřila těla lidí s rozdrásanými hrdly.
Vedle mne stál Benjamin. Přistoupil ke mně a políbil
mne. Ale já už věděla, že nelíbá mne.
S novou větší nenávistí jsem pozorovala Kamillu,
jak objímá a líbá mého vyvoleného. Kousek od nich stál
Isaac. Díval se na ně a usmíval se. Potom se všichni
podívali mým směrem.
Chvíli mne mlčky pozorovali. Pak v jednu chvíli
se ke mně vrhli se šílenými výrazy ve tvářích. Přikrčila
jsem se a čekala, kdy ucítím jejich náraz. Nestalo se tak.
Vzhlédla jsem, abych zjistila, co je zastavilo. Všichni
stáli naproti mně a vrčeli. Nedívali se mi však do očí, ale
na balon, který jsem měla místo břicha.
Pod kůží mého nafouklého břicha se něco
pohnulo. V tu chvíli jsem začala neuvěřitelně milovat to,
co se skrývalo uvnitř.
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Pak v rychlém sledu následovaly obrazy, které mi
Sibila již jednou ukázala. Zpomalily se až ve chvíli, kdy
se Benjamin nakrmil z nevinné oběti.
V tu chvíli jsem pozorovala Kamillu. Nenáviděla
jsem ji, každičkou částečkou své duše. Kamilla velmi
pomalu a rozvážně pozvedla prst a ukázala mým směrem.
Její výraz neskrýval radost z absolutního vítězství.
Podle jejího rozkazu se Benjamina rozeběhl ke
mně. Vrčel a cenil tesáky, ruce natažené k mému hrdlu.
Věděla jsem, že už jej nikdo nezastaví. Nikdo nás nemohl
ochránit. Potom jsem se však zarazila a došlo mi, že přeci
jen někdo existuje.
Poprvé, když jsem spatřila tuhle vizi, jsem byla
nezkušená, slabá a nedokázala si představit, že bych se
dokázala sama postavit tak silnému protivníkovi, jako je
Isaac. Nyní jsem však už nebyla slabá. Isaac už proti mně
neměl žádnou výhodu.
V tuto chvíli se karty obrátily. Najednou jsem já
byla ta starší, moudřejší a zkušenější. Byla jsem mnohem
silnější, než si dokázal představit. Na rozdíl od něj jsem
však byla ještě navíc jedovatá. Jediné, co mi mohl vzít,
čeho jsem se ve skrytu srdce bála nejvíc, byl Benjamin.
Už jsem chápala, co se mi Sibila snažila říct. Byla
jsem dost silná, abych se postavila Isaacovi a Kamille.
Obávala jsem se však, že nebudu schopná postavit se
proti Benjaminovi.
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Jenže…, najednou tu byl důvod proč bojovat.
Najednou tu byl někdo, koho jsem chtěla chránit
mnohem víc než sebe nebo Benjamina. Přestože by to
znamenalo chránit jej před samotným Benjaminem. Jak
jsem jen na tuhle vizi, na tenhle velmi důležitý detail,
mohla zapomenout?
Celý obraz zmizel a já čekala, že vize skončí.
Před očima se mi začala rozvíjet další. Tuto vizi jsem
však viděla poprvé. Sibila si ji nejspíš schovávala pro
tuto chvíli.
Dívala jsem se na Mathiase a jeho ženu, rodiče
Markuse a malého Daniela, kterého Isaac unesl. Oba
napínali svou náruč směrem ke mně a plakali. Pak mi ale
došlo, že nehledí na mne. Jejich prosebný výraz nebyl
určený pro mne, ale kamsi za mne. Rychle jsem se
otočila a spatřila Isaaca. Ruku měl položenou na rameni
malého chlapce. Došlo mi, že je to Daniel. Potom celý
obraz zmizel a já se zmateně dívala na Sibilu, Rhinu a
Gabriela.
„Pomůžete mi porozumět všemu, co jsem
viděla?“ zeptala jsem se jich.
Sibila kývla hlavou a vysvětlila mi: „pokusíme se
ti pomoct vyložit moje vize. Ty vize však nejsou určeny
mně ani nikomu jinému kromě tebe. Proto jediný, kdo je
může správně a úplně pochopit, jsi ty sama.“
Bezvadný, pomyslela jsem si.
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„Tedy, viděla jsem Kamillu a Isaaca. Není
novinkou, že jsou spolčeni,“ začala jsem a všichni
souhlasně přikývli.
„Chtějí Benjamina, ale proč?“ zeptala jsem se spíš
sebe než jich.
„Benjamin je velice mocný. Stejně jako ty. Jen
zatím netuší, jak moc jsou jeho schopnosti rozsáhlé. Ještě
nebyl připraven je využít v celém rozsahu. Tato
skutečnost mu brání Isaaca přemoci,“ odpověděl Gabriel.
„Dobře, ale proč ho tedy nezabijí, dokud je
slabý?“ zajímala jsem se.
„Benjamin může být velice mocný nepřítel. Stejně
tak může být i velice mocný spojenec. Nezapomeň, že je
velmi snadno zmanipulovatelný,“ odvětil chladně
Gabriel.
Jeho úsudek zajisté pramenil z mnoha let
bojových a strategických zkušeností, které získal
v područí Isobel. Uvědomila jsem si, že potřebuji začít
myslet jako Isobel. Pokud se chci Isaacovi vyrovnat,
musím začít uvažovat jako on.
Ponořila jsem se do svého nového vědomí a
hledala známky Isobelina myšlení. Našla jsem je rychle.
Studovala jsem je, přetáčela, obracela a hledala v nich
skuliny. Postupně jsem si z nich brala veškeré potřebné
informace.
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„Benjamin je sice mladší než Isaac, ale jeho
potenciál je mnohem silnější,“ řekla jsem. Najednou mi
došlo, jak snadné je prohlédnout Isaacovo myšlení.
„Jak to myslíš,“ zeptal se Gabriel, ale jeho otázka
nebyla vlastně otázkou. Na rtech mu pohrával úsměv.
Věděl, nač myslím. Chtěl, abych si vše uvědomila sama.
Stále mne učil. Neříkal mi, co mám dělat. Jen mi
ukazoval směr, který mi měl vyjevit pravdu.
„Isaac se oslabil sám již před mnoha lety, když se
soustředil pouze na jednu jedinou vlastnost. Jeho
předností je manipulace s myslí. Tuto vlastnost předává i
svým stvořeným, ale Benjamin…“ Na chvilku jsem se
zastavila, abych si utřídila myšlenky.
„Benjamin není omezený jen jednou vlastností.
Umí jich ovládat mnohem víc. Jen ještě neměl šanci je
vypilovat a naučit se je využívat v plném rozsahu.
Už chápu, proč se Isaacovi hodí spíše živý než
mrtvý. S Benjaminem po boku bude mnohem mocnější a
tím pádem i téměř nepřemožitelný.
Nehledě na fakt, že ublíží svému otci i matce tím
nejhorším způsobem. Vezme jim i jejich druhého syna a
udělá z něj svoji kopii.“ Ta slova ze mne vycházela úplně
sama. Teprve když jsem je vyslovila, došlo mi, že mám
pravdu. Jeho myšlení bylo až nesnesitelně chladnokrevné
a logické. Přesně takhle by totiž přemýšlela i Isobel.
„Na jednu věc jsi zapomněla,“ skočil mi do
myšlenek Gabriel.
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„Na co?“ zajímala jsem se.
„Benjamin je tolik silný, protože nekombinuje
jinou krev se svojí vlastní,“ odpověděl a nechal mne, aby
mi zbytek došel sám.
Najednou jsem si vzpomněla na sešity, které jsem
ukradla, když jsme s Kamillou prchaly z Isaacova vězení.
Druhý sešit popisoval, jak se chovali upíři s jinou krevní
skupinou, když byli stvořeni. Popisoval ale také, jak se
choval sám Isaac. Tímto postupem oslaboval svoje
smysly. Kvůli představě ještě větší moci si sám
přivozoval stavy šílenství. S každým novým stvořeným
na tom byl hůř a hůř. Zdálo se, že tyto změny v povaze i
ve vlastnostech byly nezvratné a trvalé.
„Isaac se oslaboval sám, když vytvářel nové upíry
s nekompatibilními krevními skupinami. Jeho tělo tedy
zaplavovala jiná krev, než jakou potřeboval. Jeho
vlastnosti jsou závislé na krvi, kterou sám ze své vůle
zředil a oslabil.
On postupem času slábne, kdežto Benjamin bude
jen a jen silnější, pokud si tedy svou krev také…,“ Tu
větu jsem nechala vyznít do ticha. Nedokázala jsem ji
doříct.
„Ale proč? Pokud chce Benjamina naživu, aby
byl jeho mocný spojenec, proč jej chce zároveň
oslabovat?“ ptala jsem se. Isobel ve mně mi ale
odpověděla stejně rychle jako Gabriel.
219

Stínová dáma

„Protože je opatrný. Bojí se, že v budoucnu by ho
Benjamin přeci jen dokázal porazit.“
Drž si své přátele u těla a nepřátele ještě blíž,
napadlo mne.
Tak takhle to měl celé vymyšlené. Najednou mi
byl jasný jeden díl z Isaacova plánu. Díky Isobel jsem
však věděla, že jeho plán není tak přímočarý. Určitě má
další a další části, na které musíme ještě přijít. Další
kousky skládačky, které je třeba doplnit, abychom se
mohli připravit, než se setkáme tváří v tvář.
Konečně přišla na řadu část, která mi vrtala
hlavou nejvíc. V jedné ze Sibiliných vizí jsem byla
ochotná obětovat sebe, Benjamina nebo kohokoli jiného,
kvůli tomu, co mi bude v životě nejdražší.
„Jedna věc mne teď zajímá ze všeho nejvíc. My
s Benjaminem počneme dítě?“ zeptala jsem bez okolků,
aniž bych je upozornila, že moje myšlenky se opět ubraly
jinou cestou. Rhina se pousmála a přišla přímo ke mně.
Pomohla mi vstát a přiložila dlaň na mé břicho.
„Alexo, vy už jste s Benjaminem to dítě počali.
Už druhý měsíc nosíš pod srdcem vašeho potomka.“
V tu chvíli se mi zatočila hlava. V uších mi začalo
hučet a kolena se mi podlomila. Nejspíš to čekali, protože
mne chytily hned dvoje ruce. Rhina i Gabriel mi pomohli
opět se posadit. Chvíli jen mlčky stáli a čekali, až
vstřebám tu největší novinu, kterou mi právě sdělili.
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„Já jsem…, já nejsem…, nemůžu být…,“ koktala
jsem. Probírala jsem svůj stav dva měsíce dozadu. Nikdy
jsem nekontrolovala periodu. Prostě čas od času přišla.
Vzhledem k fyzické zátěži jsem to prostě neřešila. Ale
přece mi není špatně. Cítím se stejně jako dřív,
nepozoruji na sobě žádné změny.
„Já prostě nemůžu být…,“ vyhrkla jsem znova,
ale rázem jsem se zastavila. Nedokázala jsem to slovo
vyslovit.
„Těhotná?“ doplnila s klidem Rhina.
Jen jsem pokývala hlavou a bezradně se po všech
rozhlédla. Vševědoucí a klidný úsměv, který mi
opětovali, mi nejenom řekl, že můžu být. Jejich pohledy
mi jasně potvrdily, že opravdu jsem těhotná.
Jakmile jsem jim uvěřila, vzedmula se ve mně
vlna zlosti. Bezradnost ustoupila a přišel na řadu pud.
Silný a odolný pud matky, která za každou cenu chrání
svoje dítě.
„Vy jste to věděli? Věděli jste, že jsem těhotná, a
stejně jste mě podrobili těžkému výcviku, při kterém se
mně nebo mému dítěti mohlo něco stát?“ křičela jsem na
ně a lomcoval se mnou neuvěřitelný vztek.
„Uklidni se, Alexo,“ zchladil mne rychle Gabriel,
„věděli jsme, že čekáš potomka. Také jsme ale přesně
věděli, kolik si k tobě můžeme dovolit. Přesto jsme se
k tobě chovali mírněji, než jsme původně měli v plánu.
Mimoto tvé dítě stejně jako ty i jeho otec jste velice
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fyzicky i duševně silní. Jen tak něco vás neohrozí. Ty ani
Benjamin nejste lidé. U vás riziko potratu prakticky
nehrozí. Jakmile počneš potomka, narodí se ti. Pokud jej
ovšem dokážeš ochránit před Isaacem. Protože jestli
zjistí, že očekáváš pokračovatele rodu, bude chtít zabít
nejenom tebe, ale hlavně tvoje dítě.“
„Alexo, nesmíš dopustit, aby byl zmařen život,
který v tobě roste,“ ozvaly se obě sestry najednou. Jejich
propojené hlasy zněly skoro jako jeden. Rhina i Sibila se
držely za ruce a kolébaly se ze strany na stranu. Nedívaly
se na mne ani na Gabriela. Dívaly se do budoucnosti.
Děsil mne pohled na úplně první věštění v mém životě.
„Tvůj potomek se stane mocným vůdcem nové
rasy. Zmůže velké věci. Cestu, kterou se vydá, však
mohou určovat jen jeho nejbližší. Budoucnost je vratká.
Musíš ho chránit. Nesmíš dovolit, aby se vydal špatným
směrem. Nesmíš dopustit, aby naše světy o vašeho
potomka přišly, protože jinak se před námi rozprostře
temnota, která může zničit celý náš svět.“
„Tohle snad nemůžete myslet vážně,“ vydechla
jsem skoro neslyšně. Hlas se mi klepal a do očí se mi
draly slzy. „Vy mi tvrdíte, že budu muset volit mezi
Benjaminem a naším dítětem? Není jiné cesty? Podle vás
není pro Benjamina záchrany?“ Hystericky jsem hledala
náznak pomoci. Cokoli, co by mi dodalo naději, že ještě
nejsme ztraceni.
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„Osud je osud. Můžeš jej sledovat a nechat
plynout. Nebo se jej můžeš pokusit změnit. Ale každý
zásah může nadělat ještě větší škody, než na které jsi
připravena,“ ozvalo se dvojhlasně. Po tváři jsem nechala
skanout jedinou slzu. Potom jsem přikývla a řekla
Gabrielovi: „Kdy odlétá nejbližší spoj?“
„Až jej zavoláme,“ oznámil mi Gabriel
s úsměvem. Potom jsem ucítila mírný závan větru, když
časová bublina, která nás dosud obklopovala a chránila
naše soukromí, splaskla. Vrátila nás zpět do časové osy,
ve které žili všichni ostatní.
„Večer chci odletět, můžeš to zařídit?“ zeptala
jsem se ještě Gabriela. Jenom přikývl. Pomohl sestrám
vstát a všichni postupně opustili můj dům.
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Na cestě
Probudil jsem se a nevěřícně zíral do prázdna.
Opravdu to byla ona? Nebyla to zase nějaká Kamillina
hra. Ne, nebyla. Cítil jsem Alexu tak jako nikdy před tím.
Věděl jsem, že to byla ona. A přesto jsem měl pocit, že
byla někým jiným. Přestože mi to připadalo nemožné,
cítil jsem, že je Alexa mnohem silnější. Připadalo mi, že
chápe celý náš problém.
Čekal bych, že mi žárlivostí utrhne hlavu. Měla
plné právo to udělat. Z její strany jsem však cítil jenom
pochopení. Přesto se v jejím výrazu odrážela bolest,
kterou jsem skoro nedokázal snést.
Byl jsem si stoprocentně jistý, že ji potřebuji víc
než cokoli jiného na světě, a konečně jsem věděl, že
budeme brzy spolu. To vědomí mi dávalo sílu jít dál.
Posadil jsem se na posteli a vyhlédl z okna. Právě
se rozednívalo. Hodiny na nočním stolku ukazovaly
sedm hodin. Ještě chvíli musím počkat. Potom se
odhlásím a odjedu. Zabalil jsem si věci a připravil je ke
dveřím. Rozhodl jsem se, že poslechnu Fabiana a zkusím
se zaměřit na místo, které mě bude lákat. Posadil jsem se
na postel a zavřel oči. Pokusil jsem se rozprostřít vědomí
a vyznat se ve svých pocitech. Moje snění jakoby mi
dodalo sílu a trochu mi pomohlo obrnit mysl. Měl jsem
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dojem, že se dokážu na celou situaci dívat trochu
s nadhledem.
Postupně jsem prohledával kousky svojí mysli a
pokoušel se najít náznaky Kamilliny přítomnosti. Byl
jsem si jistý, že pokud bude dostatečně blízko, může mi
proniknout do mysli a manipulovat se mnou. To jsem
nehodlal dopustit.
Kamillu jsem necítil. Ucítil jsem však slabé
volání. Bylo to sladké a nesmírně přitažlivé vábení do
pasti. Slabý hlásek v mém podvědomí jako by mne volal
k sobě. Měl vskutku opojný nádech. Kdybych jej
poslechl, našel bych Kamillu jedna dvě. Byl jsem však
rozhodnutý učinit pravý opak.
Vnitřní hlásek mi radil jít na nejbližší vlakové
nádraží. Tušil jsem, že se tam dozvím další cestu, kterou
bych měl následovat. Rozhodl jsem se, že svůj vnitřní
pocit poslechnu. Chtěl jsem zjistit, kam opravdu nemám
jezdit. Otevřel jsem oči a chvíli hypnotizoval blikající
dvojtečku na digitálním budíku umístěném na nočním
stolku. Po nějaké době mne ale tato činnost nečinnost
přestala bavit. Stoupnul jsem si k oknu a díval se na
probouzející se město.
Vlastně jsem jej ale nevnímal. Před očima se mi
odvíjelo moje dnešní snění. Přestože jsem viděl Alexu
smutnou a to mi trhalo srdce, celkově mne naše spřízněné
snění naplňovalo jen neskutečnou radostí a
zadostiučiněním.
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Dodávalo mi sílu, kterou jsem nutně potřeboval.
Veškerá nejistota zmizela. Konečně jsem měl pocit, že
brzy budu kompletní a celý. Že Alexa opravdu existuje a
právě míří za mnou. S Alexou po boku se budu schopen
postavit komukoli.
Konečně odbila osmá hodina a já věděl, že mohu
zaplatit a opustit hotel. Ani snídani jsem si nedal. Místo
jídla bych se potřeboval posilnit. Bohužel jsem ale netušil
kde. Vzal jsem si svoje příruční zavazadlo a ještě se
slečny recepční zeptal, jak se nejlépe dostanu na nádraží.
Nakonec jsem ale uznal, že bude nejlepší zavolat taxi.
V tuto ranní hodinu a v tomto koutě města jsem však na
žádné nenarazil.
Bohužel jsem si tuto skutečnost uvědomil až
venku na ulici. Nechtělo se mi vracet se zpět do hotelu, a
tak jsem se vydal křížem krážem ulicemi. Doufal jsem,
že mě nasměrují lidé, které jsem potkával.
Nakonec jsem měl štěstí a k vlakovému nádraží se
dostal celkem snadno, aniž bych bloudil. Chtěl jsem si
koupit jízdenku a vydat se co možná nejdál od místa,
které mne vábilo. Měl jsem si uvědomit, že nejsem
dostatečně posilněný. Měl jsem se víc hlídat.
Kdybych nebyl tolik vyčerpaný, určitě bych
nejprve mentálně prozkoumal okolí, neskrývají-li se
poblíž nějací Vyvolení nebo stvoření. Bohužel jsem si to
neuvědomil a bláhově se opájel představou, že mám před
Kamillou a Isaacem náskok.
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V hale vlakového nádraží jsem začal hledat tabuli
s příjezdy a odjezdy vlaků. Spatřil jsem ji skoro okamžitě
a stoupnul si přímo před ni. Nesnažil jsem se skrývat.
Ani mne nenapadlo, že mám důvod být opatrný. Začal
jsem studovat nápisy a snažil se zjistit, zda mne nějaké
místo nepřitahuje. Ucítil jsem je, ale bylo již příliš pozdě.
Žaludek se mi zhoupnul, srdce mi začalo zběsile
bít a v hlavě jsem ucítil nepříjemný tlak. Bolestivé tepání
ve spáncích mne srazilo na kolena. Slzy se mi draly do
očí. Namáhavě jsem zvedl hlavu a spatřil dva Isaacovy
stvořené blížící se ke mně. Bylo mi jasné, že Kamilla
nebo Isaac jsou poblíž. Taková mentální síla by se od
bratrových stvořených nedala očekávat. I když jsem byl
hodně slabý, oni by mne rozhodně neovládli. Nedokázali
by mne přimět padnout na kolena.
Věděl jsem, že boj o svoji svobodu a možná i o
svoji duši, co nevidět prohraji. Nebyla nejmenší šance,
jak bych se z téhle šlamastyky mohl dostat sám. Poblíž
nebyl nikdo, kdo by mi dokázal pomoci. Přestože jsem
tohle všechno věděl, moje podvědomí zafungovalo bez
mého přičinění. Vyslal jsem prosebnou myšlenku do
širokého a dalekého okolí. Prosil jsem kohokoli, aby mi
pomohl. Tu myšlenku jsem prodchnul celou svou zbylou
silou. Jakmile jsem ji ze sebe vystřelil, sesunul jsem se
k zemi a před očima se mi rozprostřela černočerná tma.
Mezi typicky lidskou chůzí jsem byl schopen
rozeznat mnohem rychlejší a o poznání lehčí kroky.
227

Stínová dáma

Věděl jsem, že se ke mně přibližují čtyři upíři. Nedokázal
jsem rozpoznat, zda jsou stvoření nebo rodilí. Věděl jsem
však, že se velmi rychle blíží můj konec. Předpokládal
bych, že se někdo z lidí pozastaví nad mým ležícím
tělem. Nestalo se tak. Kamilla nebo Isaac mne nejspíš
vymazali z povědomí lidí. Nebo jinak zařídili, že si mne
nikdo nevšiml.
Odpočítával jsem poslední vteřiny, které mne
dělily od konce mojí svobody. Smiřoval jsem se
s faktem, že už Alexu nejspíš neuvidím.
Jeden pár silných rukou mne podebral a vznesl do
vzduchu. Houpavou chůzí mne kdosi vzdaloval od místa,
kde jsem původně bezbranně ležel. Nebyl jsem schopen
ani otevřít oči. Najednou jsem však zjistil, že slyším jen
jeden pár pochodujících nohou. Nesl mne jen jeden upír.
Nikdo jiný nebyl poblíž.
Netušil jsem, proč se ostatní stvoření vzdálili a
bylo mi to jedno. Věděl jsem jen, že pokud mám mít
naději na útěk, musím ji využít právě teď. Pokusil jsem
se zachytit jakékoli nejbližší vědomí, abych si mohl
půjčit jeho energii. Nebylo mi příjemné, co jsem se
chystal udělat, ale věděl jsem, že nemám jinou možnost.
Zrovna jsme míjeli nějakého člověka. Moje ruka,
houpající se podél mého bezvládného těla, se v tu chvíli o
někoho otřela. Neváhal jsem ani vteřinu. Okamžitě jsem
do sebe nasál tolik energie, kolik jsem byl schopen
vstřebat. Cítil jsem, jak se mi vrací síla. Neotevřel jsem
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však oči hned. Čekal jsem na vhodnou příležitost. Slyšel
jsem, že jsme prošli rušnou ulicí a rychle se vzdalovali od
lidí.
Teď nebo nikdy, řekl jsem si a vymrštil se svému
únosci z náručí. Upadl jsem na zem, ale rychle se opět
postavil na nohy a připravil se k boji. Jakmile jsem se
však podíval svému nepříteli do obličeje, došla mi slova.
Málem jsem jej napadl. Byl jsem však příliš slabý. Můj
výpad byl natolik pomalý, že jsem nakonec i stihl
zaregistrovat, na koho vlastně útočím.
Držel moje ruce v silném stisku. Nebyl jsem
schopen jakéhokoli odporu. Moje síla byla v tu ránu pryč.
Usmál jsem se a s pocitem obrovské úlevy se sesunul
Sebastianovi do náruče.
Probral jsem se, ale nic jsem neviděl ani necítil.
Z velké dálky jsem však slyšel známé hlasy:
„Bude v pořádku?“ zeptala se Krista.
„Ano, je jenom vyčerpaný. Musí se posilnit.
Nutně potřebuje krev,“ odpověděl Sebastian.
Netušil jsem, jak mne Alexy rodiče dokázaly
najít. Nechápal jsem, že mne dokázaly uchránit před
Kamillou a ostatními. Opravdu mohu mít takové štěstí?
Nezdá se mi to? Pomalu jsem začínal věřit na zázraky.
Slyšel jsem vrnění motoru. Do toho plynulého
zvuku se ozvalo lupnutí a ve vzduchu jsem pocítil mírné
ochlazení. Potom mi někdo otevřel ústa a podržel bradu.
Do úst mi vnikla tekutina, která mne rázem probudila a
229

Stínová dáma

dodala mi tolik potřebnou sílu. Do žil a svalů mi víc a
více pronikala energie z krve, kterou mne právě krmili.
Najednou jsem věděl, že jsem schopen ovládat svoje
svaly. Vztáhl jsem ruce k lahvičce životodárné tekutiny,
chytil ji a rázem se posadil. Zhluboka jsem se nadechl a
zamrkal očima.
Vedle mne na sedadle seděla Krista a se smutným
výrazem mne pozorovala. Zády k nám na místě řidiče
seděl Sebastian. Zrovna mne odváželi pryč. Do bezpečí.
Netušil jsem, jak jim mám poděkovat. Moje vděčnost
neznala mezí.
„Tak tohle bylo o fous,“ řekl najednou Sebastian.
Neušlo mu, že už jsem při vědomí. „Na co jsi myslel,
když jsi nadělal tolik chyb? Málem jsme to nestihli,“
káral mne.
„Jak jste mne našli?“ dostal jsem ze sebe a dost se
za svoji neopatrnost zastyděl.
„Zavolal nám Fabian. Jakmile nám o tobě
pověděl, okamžitě jsme sedli na letadlo a vyrazili sem,“
řekla klidně Krista.
„Co moji rodiče?“ zhrozil jsem se.
„Slíbili jsme Fabianovi, že jim nic neřekneme.
Tvoji rodiče vědí, že pracujeme převážně sami za sebe.
Nemyslím, že by nás někdo podezříval nebo sledoval,“
chlácholila mne Krista.
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Ze srdce mi spadl ohromný balvan. Pohodlně
jsem se opřel do sedadla a vychutnával si zbytky
posilující krve.
„Fabian se o tebe dost bál. Nechtěl tě nechávat o
samotě. Věděl, co dělá, když nám zavolal,“ řekl ještě
trochu přísně Sebastian. Bylo však vidět, že jeho hněv
pomalu vychládá.
„Děkuju,“ řekl jsem nakonec, „děkuju vám
oběma. Nevím, co by se stalo, kdybyste se neukázali.
Myslím, že by to pro mne nedopadlo vůbec dobře.“
Vroucně jsem se díval na Kristu, která mi tiskla ruku.
„Co se stalo na tom nádraží?“ zeptal jsem se
obou, ale nespouštěl pohled z Kristy.
„Zrovna jsme něco zařizovali pro tvého otce
v Evropě, když nám Fabian zavolal. Ani netušíš, jaké jsi
měl štěstí. Z jiné části světa bychom to nikdy nedokázali
stihnout. Na letiště do Prahy jsme dorazili uprostřed noci
a ihned kontaktovali Fabiana. Jakmile nám řekl, kde jsi,
vyrazili jsme za tebou. Na hotelu jsme tě však již
nezastihli. Vyrazili jsme do centra a doufali, že na tebe
narazíme někde na vlakovém či autobusovém nádraží.
Zrovna jsme se rozhodovali, kam zajet dřív, když jsme
uslyšeli tvoje volání. Byli jsme blízko, proto jsme za
tebou ihned vyrazili. Na nádraží jsme spatřili nejdřív dva
stvořené, už tě skoro měli. Krista je chtěla nenápadně
vylákat a zneškodnit. Jakmile však na sebe strhla
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pozornost, otočili se a utekli,“ řekl Sebastian, aniž by
spustil pohled ze silnice.
„Běžela jsem za nimi, ale nasedli do připraveného
automobilu stojícího nedaleko a odjeli. Potom jsem se
přidala k Sebastianovi,“ doplnila Sebastianovo vyprávění
Krista.
„Když ses trochu vzpamatoval, pokusil ses mě
napadnout, ale neměl jsi dostatek síly. Kdy ses naposledy
krmil?“ dodal Sebastian.
„Už je to pár dní. Cítil jsem se vyčerpaně, ale
neměl jsem příležitost se posilnit. Nechtěl jsem na sebe
upozorňovat,“ řekl jsem omluvně. Věděl jsem, že jsem se
opět zbytečně vystavoval riziku. Možná by opravdu bylo
lepší, kdybych našim zavolal. Bál jsem se však, že by se
mohli stát snadným cílem stejně jako já. Věděl jsem, že
Kamilla a Isaac chtějí jenom mne. Nechtěl jsem do toho
zatahovat nikoho jiného. Jenže jsem si už několikrát
uvědomil, že na ty dva prostě sám nestačím.
„Benjamine, Alexu jsme nikde nezastihli.
Pravděpodobně jen Irina ví, kde je. Ona to však odmítá
říct,“ řekla Krista s náznakem hněvu v hlase. Vyrušila
mne tak z mých myšlenek a vrátila zpět do reality.
„Máš nějaký plán?“ zeptal se Sebastian.
„S Alexou jsem mluvil sám. Dorazí co nejdřív,“
odpověděl jsem jim, „já osobně plán nemám, ale Alexa
ano. Byla si sebou dost jistá. Proto bych na ni pár dní
počkal a vyslechl si ji.“
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Její rodiče se mnou jednohlasně souhlasili.
„Kam vlastně jedeme?“ zeptal jsem se.
„Musíme zůstat v pohybu. Na cestě. Tentokrát
jsme ji zaskočili, ale příště bude zajisté Kamilla lépe
připravená. To nemůžeme riskovat,“ řekl Sebastian a
zatočil do boční uličky, kde zaparkoval.
„Proč jsme zastavili?“ zeptal jsem se.
„Musíme nakoupit,“ oznámila mi Krista a na tváři
jí hrál potutelný úsměv. Došlo mi, že se nejedná o
normální nákup potravin. Ocitli jsme se na nějakém
sídlišti před panelovým domem. Sebastian i Krista
vystoupili a počkali, až je budu následovat. Potom přešli
ke zvonkům, chvilku něco studovali. Nakonec na jeden
zazvonili. Ozvalo se zachrastění, když někdo sluchátko
zvednul, ale nikdo nepromluvil.
Sebastian se nahnul k mikrofonu a velmi potichu,
ale zřetelně řekl: „Mortuus sanguis.“*
Ozvalo se zazvonění a dveře od vchodu se
s cvaknutím otevřely. Vešli jsme a postupovali po
schodech nahoru. Netušil jsem, proč jsme nepoužili
výtah. V pátém patře se Sebastian zastavil u nějakých
dveří a chvilku před nimi bez hnutí stál.
Uslyšel jsem rachot klíče v zámku. Dveře se jen
nepatrně pootevřely.

*

Mrtvá krev
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Sebastian si vyhrnul rukáv a ukázal svou pravou
paži. V chodbě byla tma, ale tušil jsem, že za dveřmi stojí
upír. Že nemá problém vidět, co mu Sebastian ukazoval.
Dveře se zavřely, zarachotilo několik řetězů a potom se
znovu otevřely dokořán.
Otevřela nám rodilá upírka. Byla vysoká a hubená
s výrazným tetováním na rameni. Neviděl jsem však celé,
protože část zakrývaly šaty, ve kterých byla dívka oděna.
Vyzvala nás, abychom vešli.
Několikapokojový byt měl dveře všech pokojů
zabedněné. Slyšeli jsme tlumené vzdechy, ale ani
Sebastian ani Krista nic nekomentovali. Také jsem mlčel.
Došlo mi, že vysvětlení dostanu později. Nyní jsem jen
sledoval, co se bude dít dál. Dívka nás vedla do
posledního pokoje, tam se usadila za stůl. Gestem ruky
nám pokynula, abychom se také usadili. Sebastian a
Krista poslechli. Já se neměl kam usadit, zavřel jsem tedy
za sebou dveře a zůstal vedle nich stát.
„Duodecim doses,“ řekl Sebastian.
Dívka si jej bedlivě prohlížela a potom opatrně
řekla: „Kolik nabídnete?“
„Obvyklou sumu za dávku,“ odpověděl s klidem
Sebastian.
Dívka přikývla: „Dvanáct dávek za třicet šest
tisíc,“ řekla klidně.
*

Dvanáct dávek
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Vytřeštil jsem oči, ale Sebastian zůstal ledově
klidný: „Řekl jsem obvyklou sumu za dávku. To
znamená, že vám nedáme víc než šest tisíc. I tak je to
hodně. Pokud nebudete souhlasit, můžeme se obrátit na
někoho jiného a sem poslat kontrolu.“
Dívka se pousmála a s ledovým klidem odvětila:
„Musela jsem zjistit, s kým mám tu čest. Vidím, že se
vyznáte.“ Sáhla pod stůl a stiskla knoflík. Za nedlouho
kdosi zaklepal na dveře. Narovnal jsem se a podíval se na
Sebastiana. Jenom lehce pokývnul hlavou. Ustoupil jsem,
ale nespouštěl zrak z dívky. Ta vyzvala upíra stojícího za
dveřmi, aby vstoupil.
Upír držel v ruce několik plastových lahví od
rádoby energetického nápoje. Postavil je před dívku na
stůl. Sebastian sáhnul do své náprsní kapsy, ale dívka
jeho gesto zastavila: „Protentokrát cenu nebudeme řešit.“
Mile se na nás usmála. Sebastian a Krista vzali lahve, dvě
mi podali a potom jsme odešli. Mlčel jsem, dokud jsme
nenasedli do auta a nenastartovali motor.
„Co tohle všechno mělo znamenat?“ zeptal jsem
se netrpělivě, „připadal jsem si jako v nějaké detektivce.“
„Tvoji rodiče tě vůbec nepřipravili na život tady
venku,“ utnul mne vyčítavě Sebastian.
„Sebastiane, oni vůbec netušili, že to bude
Benjamin někdy potřebovat. Nebuď na ně tak přísný.
Kromě toho je Benjamin velice mladý,“ mírnila jeho
rozhořčení Krista.
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„Měli mu o síti alespoň říct,“ nedal se Sebastian,
„díky jejich přehnané úzkostlivosti o něho málem přišli.“
Sebastian se nepřestával mračit.
Krista se ke mně otočila a začala vysvětlovat:
„Pro případy, jako byl ten tvůj, existuje řešení. Když se
ocitneš sám a bez krve, je ve všech městech na celém
světě vytvořena síť dodavatelů. Nejsou to černí
obchodníci, jak by ses mohl domnívat. Jenom dodávají
krev, aniž by cokoli zjišťovali. Za jejich diskrétnost je
samozřejmě účtovaná vyšší sazba než v oficiálních
prodejnách.“
„Jak je najdu?“ vypálil jsem ze sebe rychle.
Nemohl jsem věřit vlastním uším.
„Hledej skryté znaky. Postup je jednoduchý.
Najdi nejbližší místo, kde se srocují lidé. Nádraží
vlakové nebo autobusové, veřejná nástěnka, nástěnka
s inzeráty v obchodním domě, dokonce úřední deska
obecního úřadu. Všude máme svoje lidi. Víš, jak
vypadají znaky rodilých upírů?“ zeptala se mne Krista.
Kývnul jsem, že ano, a tak pokračovala: „Jeden
z inzerátů nebo oznámení je vždy označen příslušnou
rodinou, která síť ve městě zpravuje. Znak je vepsán
v pravém horním rohu dokumentu. Díky směsi upíří krve
s neviditelným inkoustem a ještě dalšími přísadami tento
znak mohou vidět jenom upíři.
Na dokumentu, který je takto označen, je mezi
normálním textem napsána adresa a označení zvonku
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nebo dveří. Vše je také napsané směsí, kterou mohou
spatřit jen upíři. Celé setkání má potom svoje přísná
pravidla.
Jakmile najdeš dům udaný na adrese, musíš
zkontrolovat znamení i na domě. Občas se stává, že
v informacích není udaný správný dům, ale nějaký jiný,
stojící poblíž. Hledej stejné znamení, jako bylo na
informativním oznámení. Jakmile jej najdeš, zazvoň na
zvonek nebo zaklepej na příslušné dveře. Nikdo
z obchodníků na tebe nezačne mluvit první. Ty musíš
specifikovat, co si přeješ. Nikdy nemluv v jazyce,
kterému by mohl někdo v okolí rozumět. Použij třeba
latinu, jako to udělal Sebastian.
Jakmile se ocitneš před obchodníkem, musíš se
prokázat znamením. Rodilí mají své znamení od
narození, kdežto stvoření si jej nechávají vytetovat podle
svého stvořitele. Nikomu z obchodníků nejde o druh
znamení, ale o to zjistit, zda jsi rodilý nebo stvořený upír.
Ke každému se přistupuje trochu jinak. Nemusíš se bát,
že by dohledali tvoje znamení. Seznamy našich znamení
má pouze šlechta.
Mluv co nejméně. Řekni jen počet dávek a
připrav se na smlouvání. Obvyklá dávka stojí okolo pěti
set korun. Každý však na tebe bude zkoušet až
desetinásobek. Stvoření většinou cenu zaplatí, ty jsi ale
rodilý a musíš si udržet svoji úroveň. Kdybys zaplatil, co
požadují, začali by se o tebe zajímat. Musíš jim ukázat,
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že se nebojíš prokázat svůj původ. Oni sice nevědí, kdo
jsi, ale kdyby ses nehádal, vytušili by, že s tebou není
něco v pořádku. Sami by tě mohli udat.
Nikdy se nepokoušej smlouvat s nimi o placení.
Nikdy nezkoušej říct, že jim zaplatíš jindy, příště, nebo
teď jenom část a zbytek potom. Prostě bez řečí zaplať a
okamžitě odejdi. Čím kratší dobu zde strávíš, tím lépe.
Rozumíš?“
Kývnul jsem. Vstřebal jsem vše, co mi řekla.
Moje překvapení však neznalo hranic. Netušil jsem, že
takový svět v našem podsvětě vůbec existuje. Nechápal
jsem, že může být tak úzce spjatý s mým světem, ve
kterém žiji. Se světem, o němž jsem si myslel, že jej
znám lépe než kdokoli jiný. Cítil jsem se jako naprostý
začátečník, kterým jsem také byl.
Sebastian právě vjížděl na dálnici a směroval nás
daleko odsud. Po několika hodinách jízdy, kdy jsme si
stihli říct nejdůležitější informace o našem dosavadním
počínání, zastavil na rynku u malého rybníčku přímo
uprostřed jakési vesničky.
Sebastian vytáhl z přihrádky mobil a zavolal na
nějaké číslo. Po krátkém rozhovoru zavěsil a pohodlně se
opřel do sedadla. Promnul si spánky a trochu si protáhl
ztuhlé nohy i ruce. Za chvíli vyšla z vrátek naproti
našemu autu statnější žena a mířila přímo k nám.
Sebastian vystoupil a zavřel za sebou dveře. Chvilku se
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s ní dohadoval a potom jí zaplatil. Poté nás vyzval,
abychom vystoupili.
Paní nás odvedla do nedalekého domku. Provedla
nás vnitřkem a ukázala nám pokoje i sociální zařízení.
Nakonec se mile usmála a odešla. Bylo pozdní
odpoledne. Slunce se již pomalinku připravovalo
zapadnout. Vybalili jsme svoje skromné věci a sešli se
dole u stolu k večeři.
Přemýšlel jsem, jestli se jim mám svěřit s tím,
jaký na mne má Kamilla vliv. Nakonec jsem usoudil, že
jim musím povědět celou pravdu, abych je nevystavoval
přílišnému a hlavně zbytečnému riziku. Konec konců,
Sebastian byl také upír, a byl tedy stejně málo odolný
jako já. Také jsem nechtěl, aby mezi námi vzniklo
jakékoli napětí. Alexa měla pravdu. Lží a zatajování už
bylo dost a ničemu to neprospělo.
Vyprávěl jsem jim vše od začátku. Zprvu mne
sledovali s vyděšenými výrazy. Nakonec však k celé
záležitosti přistoupili jako profesionálové. Snažili se
vyhodnotit ji tak, aby nám byly veškeré informace
z mého vyprávění co nejvíce k užitku.
Když jsem jim dořekl, co mne tížilo, jako by ze
mne spadla obrovská tíha. Najednou jsem cítil, že na
všechno nejsem sám. Konečně jsem měl pocit, že nic
není ztraceno. Byl jsem sice dost posilněný, přesto jsem
chtěl jít spát co nejdříve. Přál jsem si spatřit Alexu.
Potřeboval jsem vědět, kde je a kdy dorazí. Ještě chvíli
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jsem seděl s jejími rodiči, pak jsem se však omluvil a šel
si lehnout.
Dlouho jsem nedokázal usnout. V celém domě
bylo velice ticho. Krista se Sebastianem nepotřebovali
mluvit nahlas. Měli svoje soukromí a já byl rád, že jsem
neměl pocit, jako bych jej nějak narušoval svou
přítomností.
Když se mi konečně podařilo usnout, zjistil jsem,
že jen sním. Sice jsem se objevil na našem ostrově, ale
poznal jsem, že nesním s Alexou. Necítil jsem ji. Věděl
jsem však, že moje sny i já sám jsem v bezpečí. Měl jsem
pocit, že mne sem Alexa poslala naschvál, aby mne
ochránila.
Sice jsem byl zklamaný, že jsem ji neviděl, ale
pocit jistoty a bezpečí mne ukolébal. Nakonec jsem si po
velice dlouhé době obyčejné a bezpečné snění docela
užil.
Spal jsem až do rána. Slunce již vyšlo na oblohu a
jeho paprsky se líně vkrádaly do mého pokoje
z pootevřeného okna. Na chvilku jsem měl pocit, že přeci
jen spřízněně sním. Ještě než jsem otevřel oči, nadechl
jsem se a ucítil tu nejkrásnější vůni na světě.
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Plány
Zabalila jsem své věci a podívala se z okna
vzhůru k nebi. Prorostlými korunami stromů, které halily
můj výhled, jsem pozorovala začínající den. Najednou se
za mnou ozvalo zaklepání. Ohlédla jsem se a vyzvala
dotyčného dál. Ve dveřích stál Gabriel. Neubránila jsem
se úsměvu. Už jsem si zvykla, že na soukromí se zde moc
nehraje. Za Gabrielem stála Anna. Dívka, která se
dobrovolně stala mou dárkyní. Překvapeně jsem se
podívala na Gabriela.
„Žádné výmluvy. Musíš se posilnit,“ zavelel.
Bylo jasné, že neočekává žádné diskuze. Měl pravdu.
Věděla jsem, že potřebuji být co nejsilnější. Také jsem
netušila, kdy a jestli vůbec se dostanu k dalšímu živému
dárci. S návratem do civilizace se moje šance na
posilnění živou energií rozhodně zmenšovala na
minimum.
Rozdíl mezi živou a mrtvou krví jsem si
uvědomovala až bolestně. I v tomto ohledu měl zajisté
Gabriel pravdu. Isaac je určitě tolik silný také proto, že se
neobtěžuje krmit své tělo darovanou krví.
„Až se nakrmíš, dej mi vědět. Musíme si ještě
promluvit,“ řekl Gabriel a otočil se k odchodu.
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„Ano, to musíme,“ dodala jsem potichu. I když mi
bylo jasné, že mne slyšel. Anna si poslušně posadila na
postel a odrhnula si vlasy z krku.
„Anno, rozumíš anglicky?“ zeptala jsem jí. Dívka
sebou leknutím nepatrně škubla, pak se ale usmála a
pokývala hlavou v souhlasném gestu.
„Bolí tě to? Myslím, když mi daruješ svou krev?“
zeptala jsem se.
Dívka se zatvářila mírně překvapeně.
„Bolí jen první kousnutí. Darování je potom
velice příjemné,“ odpověděla prostě. Potom se opět
naklonila a odhrnula si pramen vlasů, který jí spadl zpět
na krk.
Jakmile jsem skončila s krmením, podala jsem
Anně kapesník. Zavolala jsem na Gabriela, který dorazil
za chvilku i s Anniným druhem. Pomohli jí vstát a její
druh ji odvedl pryč.
„Nemusíš se bát, že jim ubližujeme,“ řekl Gabriel
a pokynul hlavou směrem ke dveřím. Bylo mi jasné, že
slyšel, nač jsem se jí ptala.
„Jak to, že je to nebolí?“ zajímala jsem se.
„Když kousneš, začneš do těla dárce uvolňovat
antikoagulanty a endorfiny společně s dalšími složkami.
Ty způsobují, že dárce prožívá velice příjemné pocity.
Dá se říct, že je ve velmi příjemném rauši. Ze začátku
jsou dárci jen trochu unavení, postupem času se však i
únava zcela vytratí. Spousta dárců nechce odejít, protože
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je láká prožívat pocity spojené s dárcovstvím,“
vysvětloval Gabriel.
„Chceš tím říct, že jsme pro dárce, něco jako
droga?“ zhrozila jsem se.
„Ano i ne,“ odpověděl neurčitě Gabriel, „naši
dárci nám nepotřebují darovat krev znovu a znovu. Ani
neprožívají abstinenční příznaky. Nedá se tedy hovořit o
fyzické závislosti. Tito lidé ale často vyhledávají
darování, protože se jim to prostě líbí. Pokud tedy máme
hovořit o nějaké formě závislosti, nazvěme ji čistě
psychickou.“
„Ale to není správné,“ podotkla jsem. Najednou
jsem si připadala hrozně. Uvědomila jsem si, že kvůli
našemu posilnění pěstujeme v našich dárcích jejich
slabosti.
„Alexo, jak jsi správně podotkla, my můžeme být
pro dárce něco jako droga, ale tito lidé by stejně tak
mohli začít brát opravdové drogy. Chtějí se cítit dobře.
Díky dárcovství si alespoň neničí svoje zdraví. Spíš
naopak.
Složky, které vpouštíme do jejich těla během
krmení, způsobují, že tito lidé stárnou mnohem pomaleji.
Také jsou mnohem odolnější a zdravější, než ostatní lidé.
Mám na mysli ty, kteří krev nedarují. Alexo, víš vůbec,
kolik je Anně let?“
Zamyslela jsem se, Anna vypadala velice mladě,
mohlo být jí okolo…
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„Nevím. Tipuju tak devatenáct, možná dvacet
let,“ řekla jsem nejistě.
Gabriel se rozesmál: „Alexo, Anna je tu s námi už
čtyřicet let a její druh ještě o deset let déle. Když sem
Anna přišla, bylo jí šestnáct let. Sama si spočítej, jak je
vlastně stará.“
„Pane bože, Anně je padesát šest let?“ hlesla jsem
a nevěřícně vykulila na Gabriela oči. Gabriel jen mírně
pokýval hlavou. Netušila jsem, co říct.
Žila jsem ve světě, o kterém jsem vůbec nic
nevěděla. Každé odhalení pro mne znamenalo
neuvěřitelné procitnutí do neznámých končin podsvěta.
„Ale tys nechtěla mluvit o dárcích, viď?“ otočil
se náhle Gabriel a tím mne trochu zaskočil.
„Ne. Popravdě, nechtěla,“ řekla jsem opatrně.
Stejně jsem tušila, že ví přesně, oč chci jeho i ostatní
požádat.
„Gabrieli, jak moc jste podřízení Stínové dámě?“
zeptala jsem se.
Vzduch okolo mne se zastavil. Opět jsme se ocitli
v časové bublině, která nám dávala soukromí a prostor,
nezbytný k našemu rozhovoru.
„Krev krve naší stvořitelky, tedy nejbližší
spřízněná krev je velice silná. Není však stejně silná jako
krev, která nám byla darovaná,“ řekl Gabriel na můj vkus
až příliš složitě. Avšak neměla jsem problém pochopit,
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co mi tím chtěl říct. Irina nikdy nebude tak silná, jako
byla Isobel.
„Chtěla bych vás požádat… o pomoc,“ řekla jsem
rychle, ale pak jsem se trochu zarazila.
„Nejsem si ale jistá, zda by se mnou Irina
souhlasila,“ dořekla jsem s pohledem sklopeným k zemi.
Gabriel tázavě zvedl jedno obočí, ale mlčel. Čekal, až se
vyjádřím úplně. I když si myslím, že stejně všechno
věděl.
„Irina mi pomohla dostat se sem a za to jsem jí
vděčná,“ pokračovala jsem, „s její taktikou ale tak úplně
nesouhlasím. Mám pocit, že je čas vydat se svou vlastní
cestou. Myslím, že by se mnou nesouhlasila, ale já vím,
co mám dělat. Aby se ale můj plán povedl,
bezpodmínečně potřebuji vaši pomoc.“
Gabriel se na mne laskavě podíval: „Stínová dáma
nám nezakázala, abychom se rozhodli ti pomáhat. Nyní
tady není, aby svoje příkazy pozměnila. Je tedy na našem
uvážení, zda ti pomůžeme, nebo ne.“
Pokývala jsem hlavou a dodala si sílu mluvit dál:
„Jak silný vliv by na vás měl Isaac, kdybyste se dostali
do jeho blízkosti bez Iriny?“ musela jsem se zeptat. Isaac
je přeci Isobelin pravý synovec. Ba co víc. Připadalo mi,
že Isaac se Isobel podobá mnohem víc než Irina.
Musela jsem si být jistá, že Isaac nejstarší
neovládne.
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Gabriel se trochu zamračil: „Těžká otázka,“ řekl,
„popravdě ti nedokážu odpovědět, protože jsem se s ním,
ještě nesetkal. Spoléhám se však na naše schopnosti,
znalosti a zkušenosti. Konec konců i Isobel jsme se
nakonec dokázali postavit a přemoci ji.“
„Jak dlouho vám to trvalo?“ zeptala jsem se
trochu s obavami.
„Sto let,“ odpověděl mi Gabriel a mě se
podlomila kolena. Právě jsem si totiž uvědomila, že
mohu své učitele poslat do otroctví, z něhož se jen tak
nevymaní. Nehledě na fakt, že mohu Isaacovi poskytnout
neuvěřitelně mocnou zbraň.
Posadila jsem se a zabořila hlavu do svých dlaní.
Prozkoumávala jsem svoje vědomí. Isobel ve mně mi
jednoznačně radila, abych se nebála obětovat pěšáky.
Našeptávala mi, že podstupujeme risk, který nebude tak
veliký v porovnání s tím, co mohu získat. Jednoznačně
mne nabádala, že můj plán rozhodně stojí za pokus.
Avšak Alexa ve mně mi říkala, že nemohu a nechci byť
jen pomyslet na obětování kohokoli.
„Ne, určitě je jiná cesta,“ rozhodla jsem nakonec.
Byla jsem připravena promyslet jiný plán, nebo nejstarší
ze svých plánů vynechat úplně. Už si toho prožili dost.
„Nech na nás, ať sami posoudíme, jestli tvoje
plány stojí za riskování našich životů nebo ne,“ řekl mi
klidně Gabriel, jako by mi četl myšlenky.
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Pomalu jsem kývla a seznámila Gabriela se vším,
nad čím jsem doposud přemýšlela. Gabriel chvíli bedlivě
poslouchal, ale pak mne gestem ruky zastavil.
Časová bublina, v níž jsme byli uvězněni, se
zčista jasna rozplynula. Gabriel zavolal do tmy jména
mých učitelů. Trvalo jen pár okamžiků, než všichni
stanuli po Gabrielově boku. Stěna časové bubliny se
okolo nás opět rozprostřela. Znovu jsem uslyšela dutost
našich hlasů a pocítila strnulost vzduchu okolo nás.
„Vysvětli jim svoje plány a nech na nich, ať se
rozhodnou,“ vyzval mne Gabriel. Víc na mne naléhat
nemusel. Zopakovala jsem vše, co jsem pověděla prve
Gabrielovi a čekala na jejich rozhodnutí.
„Souhlasím a jsem připraven ti pomoci,“ řekl
s úsměvem Kodim.
„Jsem také připravena pomoct,“ s těmi slovy se
Mhirna uklonila.
Podívala jsem se na Josefa i Rufuse, kteří stáli
vedle Mhirny. I oni se uklonili a potvrdili mi svou účast.
„I já se k vám přidám,“ oznámila nám Raphaela.
Gabriel jen pokýval hlavou. Jeho a Rhinino
stanovisko ještě nepadlo. Ještě než se však stihli vyjádřit,
skočila jsem jim do řeči. Předpokládala jsem, že se
Gabriel vysloví až na posledy: „Rhino, prosím, zatím mi
neodpovídej. Chtěla bych tě požádat o něco jiného,“
zaskočila jsem ji, právě když se nadechovala, že
promluví. Stočila jsem pohled ke Gabrielovi a netrpělivě
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čekala na jeho odpověď. Doufala jsem, že bude také
kladná.
„Není o čem přemýšlet. Nenechám své bratry a
sestry bez pomoci. Také se pokusím pomoci v boji proti
Isaacovi,“ odpověděl bez jediného zaváhání.
S úsměvem jsem pokývala hlavou: „Prosím
Gabrieli, propusť všechny kromě Rhiny. Gabriel zamrkal
a hned na to jsem cítila, jak se naše časová linka opět
propojila s okolím. Gabriel nechal všechny odejít, než
nás opět zahalil do soukromé bubliny.
„Gabrieli,“ začala jsem bez okolků, „co víte o
Sophii Krestensenové, ženě Mathiase Krestensena ze
severu Evropy?“
Gabriel pokrčil rameny: „Je jednou ze starších.
Byla mnohem mladší než my nebo Isobel. Její paměť
byla upravena a vytvářena tak, aby plnila úlohu kroniky
života upíří rasy.“
„Jak byla její paměť upravena?“ zeptala jsem se.
„Jak to myslíš?“ zeptal se nechápavě Gabriel.
„Pamatuje si naše pravé dějiny. Střeží příběhy,
které by pohnuly naším světem a vědomím podsvěta,
kdyby je vyřkla. Je však důležité a bezpečnější si je
pamatovat a střežit je, než je zapomenout.“ zopakovala
jsem, co mi vyprávěla Irina, když jsme sem letěly.
„To je pravda,“ odvětil Gabriel, „ale stále
nechápu, kam tím míříš.“
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„Může Sophie tyto příběhy říct kdykoli a
komukoli?“ zeptala jsem se.
„Sophiina paměť je upravena tak, aby se
nepoddala žádnému smyslovému nátlaku. Kdyby ji chtěl
někdo donutit k vyzrazení starých tajemství, nedokázal,
byl to,“ odpověděl Gabriel.
„Ale pokud sama chce, může tyto příběhy
vyzradit?“ zeptala jsem se a vzpomněla si na příběh o
prvním upířím králi a smrti jediného upířího dítěte, který
nám Sophie prozradila.
„Ano, pokud na její mysl nic neútočí a ona se
sama rozhodne, může jakýkoli příběh, který střeží,
vyslovit,“ odpověděl Gabriel a jeho výraz začal
prozrazovat dovtípení.
„Sophie o vás nejstarších stvořených ví. Ví také,
jaké schopnosti ovládáte? Jak vypadáte? Kde je váš
úkryt?“ ptala jsem se s narůstajícími obavami.
„Podle mých informací ví Sophie to, co věděla
Stínová dáma. Tedy že je mezi námi věštkyně a vládkyně
nad myšlenkou. Nikdy nás neviděla, ani my ji. Nemyslím
si, že by měla ponětí o tom, jak vypadáme.
Ví, že vládneme určitými schopnostmi, ale neví
jakými. Naše sídlo také nezná. Možná nyní ví, že sídlíme
někde v jižní Americe,“ shrnul Gabriel a podezřívavě si
mne měřil.
„Co kdyby Sophii někdo vydíral? To není forma
nátlaku na její smysly. Mohla by mu o vás poskytnout
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informace?“ zeptala jsem se, ale odpověď mi byla
předem jasná.
Gabriel kývnul pomalu hlavou. Rozmýšlel, co mi
odpoví. Nakonec ale potvrdil moje podezření: „Myslím,
že ano. Pokud by na Sophii někdo tlačil vydíráním,
myslím, že by byla schopná povědět vše, co ví.“
„Pak je mi jasné, proč byl unesen zrovna Daniel
Krestensen,“ uzavřela jsem jednoduše. Další část
Isaacova plánu se mi začala pomalu vyjasňovat.
„Rhino,“ oslovila jsem svou poslední učitelku,
„potřebuji, abyste přestěhovali váš tábor, jakmile jej já i
ostatní stvoření opustíme. Nové místo vybere Sibila a
neměl by je vědět nikdo kromě lidí v táboře. Zůstane
v táboře někdo s ochrannými vlastnostmi? Potřebuji mít
jistotu, že budou schopni ubránit se i bez vás,“
„Ano, máme tu i bratry a sestry, kteří sice
neovládají naše vlastnosti tak dobře jako my, ale jsou
schopní ochrany celého tábora,“ odvětila Rhina.
„Dobře,“ zhodnotila jsem a přešla ke svému
kufru. Vyndala jsem z něj několik karafek. Nehtem jsem
si rozřízla zápěstí a nechala do nich stéci svou krev.
Potom jsem je vtiskla Rhině do ruky.
„Rhino, jde mi o záchranu nás všech. Pokud Isaac
přijde na váš úkryt, budete jej zajímat hlavně ty a Sibila.
Kdyby se vás zmocnil, nikdo z nás by neměl šanci. Už
nyní je o několik kroků napřed. Nedokážu si představit,
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co by se stalo, kdyby měl vedle sebe věštkyni i
s vykladačkou jejích vizí.
A přeci vás nemohu ani nechci rozdělit. Potřebuji,
aby ses o Sibilu postarala. Kdyby šlo do tuhého, tady
máte možnost utéct. Rozhodnutí je samozřejmě na vás.
Pokud nebudete chtít skončit v Isaacově područí, zde
máte moji krev i s odpuštěním. Vím, že jste pro náš svět
udělaly maximum. Zasloužíte si odejít. Podle mne již
nejste zatracené a můžete v klidu zemřít.“
V Rhinině výrazu se zračil šok. Chápala jsem, že
jsem jim dala možnost odejít. Mohly odejít kdykoli, ale
doufala jsem, že si to pořádně rozmyslí. Irina bude
nejspíš pěkně naštvaná, až zjistí, co jsem udělala. Ale já
si za svým rozhodnutím stála.
Věděla jsem, že je správné to, co dělám. Byla
jsem připravena dát rozhřešení všem stvořeným. Rhina
přivinula karafky k srdci a pomalu přikývla. Podívala
jsem se na Gabriela a poprosila jej, aby nás propustil.
Nakonec jsme se dohodli, že odletím první. Stvoření mne
budou následovat později. O jejich dalším postupu bude
rozhodovat Gabriel.
Zpráva o přestěhování tábora se roznesla velice
rychle. Nevěřícně jsem pozorovala, jak rychle stvoření i
lidé rozmontovávají roubené domy. Po pár hodinách mi
Gabriel nechal přistavět automobil.
„Můžeme vyrazit,“ řekl.
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Obešla jsem postupně všechny své učitele. Vzdala
jsem jim úctu a náležitě se s nimi rozloučila. Potom jsem
obešla všechny ostatní v táboře. Rozloučila jsem se
s upíry i lidmi, se kterými jsem se vlastně nestihla ani
pořádně seznámit. Dost dlouho jsme se však vídali, míjeli
se na ulicích, usmívali se na sebe a zdravili se. Připadali
mi jako staří známí sousedé.
Se všemi jsem si podala ruku a popřála jim štěstí.
Annu jsem si nechala nakonec. Poděkovala jsem jí a
objala ji. Připadalo mi, že k ní mám nějak mnohem blíž.
Anna se mne zeptala, zda nechci, aby se mnou odjela a
stala se mou osobní dárkyní.
Její nabídka mne zaskočila a mile překvapila.
V první chvíli jsem se nad tím opravdu zamyslela,
nakonec jsem ji však musela odmítnout. Vůbec jsem
netušila, do jakého nebezpečí se ženu, a nechtěla jsem ji
vystavovat riziku. Nehledě na fakt, že tu měla svého
druha a já je nechtěla rozdělit.
Nasedla jsem do auta vedle Gabriela, který řídil.
Vzdalovali jsme se do mého provizorního domova, kde
jsem se naučila víc, než za celý svůj předchozí život u
Vyvolených nebo královských. Nechci být nevděčná.
Každá část mého prožitého života mi dala velice důležité
základy, ale doopravdy jsem život pochopila až zde, za
těch pár týdnů.
Na letišti na mne čekal malý letoun. Objala jsem
Gabriela a popřála mu štěstí. Když se moje letadlo
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vznášelo, pozorovala jsem jej z okénka a s bolestí v na
hrudi si uvědomovala, že se vzdaluji od svého bezpečí.
Letěla jsem vstříc neznámé budoucnosti do světa,
který si mne pletl s vražedkyní. Měla jsem plán, o němž
jsem si vůbec nebyla jistá, zda vyjde. Upřímně řečeno
všechny moje plány se dost opíraly o náhodu a o štěstí.
Doufala jsem však, že štěstí budu mít dost a
náhoda mi vyjde vstříc, protože jinak… Na neúspěch
jsem nechtěla ani pomyslet. Bezděčně jsem si pohladila
břicho a pomyslela na dítě, které se v jeho bezpečí
vyvíjelo. Za pár měsíců jsem je měla přivést na svět.
Podle Sibiliny vize jsem se měla s Isaacem setkat, až
budu v pokročilém stádiu těhotenství. Ještě mi tedy
zbývalo pár měsíců času. Jen jsem nevěděla kolik přesně.
Kolik společného času nám ještě s Benjaminem
zbývá, než mi jej Kamilla vezme? Ne, nebudu nad tím
přemýšlet. Měla jsem plán a nepřipouštěla si, že by
nevyšel. Naděje, že mi Benjamin zůstane, byla malá.
Rozhodně jsem se jí však nehodlala vzdát.
Bylo neuvěřitelné, jak rychle mi utekla cesta.
Díky Annině krvi jsem byla čilá a měla dost času
promyslet další postup. Nemohla jsem si dovolit
spřízněně snít, ale poslala jsem na náš zabezpečený
ostrov alespoň Benjamina. Potřebovala jsem mít jistotu,
že se k němu Kamilla nedostane. Nevěděla jsem, kde
přesně se nachází, ale bylo mi jasné, že mi Isobel může
pomoci Benjamina najít. Prozkoumala jsem její
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myšlenky i myšlenky nejstarších. Studovala jsem jejich
pocity a instinkty, abych věděla, kam se mám vydat.
Zároveň jsem se potřebovala ochránit před Kamillou a
Isaacem. Tušila jsem, že jsou v České republice. Nebylo
by dobré, aby se o mně hned dozvěděli.
V Německu jsem vystoupila z letadla a zapůjčila
si vůz. Netušila jsem, jak lehké bude nechat se navádět za
Benjaminem. Každý můj krok, každé moje rozhodnutí
mne vedlo přímo k němu. Ani jednou jsem se nespletla.
Jela jsem přímo k domku v jakési vesničce v Jižních
Čechách. Dorazila jsem uprostřed noci. Zaparkovala
jsem na rynku naproti malému rybníčku hned vedle
dalšího automobilu, který mi podle pachu naznačil, že se
nesetkám jen s Benjaminem, ale i se svými rodiči.
Na obličeji se mi usadil úsměv. Zaplavil mne
laškovný pocit. Vystoupila jsem z auta a uprostřed noci
se pomalu a opatrně blížila k domku, kde se nacházeli
moji rodiče a Benjamin. Vlastně jsem ani nečekala, že
bych kohokoli překvapila. Rodiče museli být připraveni,
když jsem se opatrně vkrádala na pozemek. Věděla jsem
o nich, byla bych schopná je napadnout nebo utéct, ale
nechtěla jsem. Celou scénu jsem si vychutnávala jako
hru.
Přelezla jsem plot a připadala si jako puberťačka,
která utekla rodičům na diskotéku a teď se vrací. Otočila
jsem se a pomalu se blížila ke vstupním dveřím, za
kterými stála Krista. Byla jsem připravena odrazit její
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útok tak, abychom si neublížily. Ještě než však stihla
zaútočit, poznala mne. Vyběhla ze dveří a objala mne.
Chvilku jsme v objetí setrvaly, dokud k nám nedorazil i
Sebastian.
Nechtěla jsem Benjamina probudit. Prohodili
jsme tedy velice potichu pár slov a dohodli se, že si
druhý den ráno promluvíme. Potom jsem se pomalu
vkradla do pokoje mého spícího snoubence a lehla si
vedle něj. Měla bych být unavená, ale nebyla jsem. Celý
zbytek noci jsem vedle něj ležela, prohlížela si jeho
obličej a rysy těla. Vychutnávala jsem si každý pohled,
každý letmý dotyk, který se mi podařilo ukořistit, aniž
bych jej vzbudila.
Nakonec se rozednilo. Slunce se již líně ploužilo
k obzoru a jeho paprsky začaly pronikat i do našeho
pokoje, když Benjamin otevřel oči.
Chvíli na mne jen zíral a snažil se pořádně
probudit. Evidentně nevěřil vlastním očím. Opatrně se
mne dotknul a potom mne jemně pohladil po tváři. Jeho
šťastný výraz však na minutu zakolísal a potom povadl.
Věděla jsem, co ho trápí, ale nedovolila jsem, aby
Kamilla nebo kdokoli jiný narušil naše setkání.
Uchopila jsem jeho obličej do svých dlaní,
přisunula se k němu blíž a políbila jej.
Vše bylo přesně tak, jak má být. Byla jsem s ním.
Nikdo jiný v tu chvíli neexistoval. Nebyly žádné
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problémy, žádná minulost ani budoucnost. Byla jen
přítomnost a mojí přítomností byl on.
„Chyběl jsi mi,“ hlesla jsem.
„Konečně, Alexo. Konečně jsme spolu,“ to bylo
jediné, co ze sebe dokázal dostat, než jeho rty ukořistily
ty moje na velice dlouhou dobu.
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Nebezpečné hry
Měla jsem neuvěřitelnou radost, protože mne opět
držel v náručí. Protože konečně celý můj život měl zase
smysl. A protože jsem konečně dokázala z mysli vymazat
obrázek jeho a Kamilly, který mi neskutečně ubližoval.
Odmítala jsem se smířit s tím, že by mi ho mohla
vzít. Nechtěla jsem měnit osud, toho jsem se až příliš
bála. Chtěla jsem jen pomoci Benjaminovi, aby měl
alespoň malou šanci postavit se jim a bojovat. Chtěla
jsem, aby jejich síly byly alespoň trochu vyrovnané. Ještě
však nebyl čas pomoci náhodě. Ještě nebyl skutečně
připravený.
Věděla jsem, že nám nezbývá moc času.
Rozhodně jsem si přála, aby naše setkání bylo víc
soukromé. Nedalo se však nic dělat. Kamilla a Isaac nám
šlapali na paty a čas se neúprosně valil kupředu. V tuto
chvíli byl právě čas naším největším nepřítelem.
Nechala jsem Benjamina, aby se oblékl, a sešla
dolů do kuchyně. Moji rodiče již seděli u stolu a měli
sbaleno. Ještě v průběhu noci jsem zavolala odtahovou
službu a dohodla se s nimi na vrácení zapůjčeného
automobilu.
Jakmile dorazil i Benjamin, zvedli jsme se a šli
rovnou k jejich autu. Mluvit jsme pro jistotu začali, až
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když jsme byli na cestě a naše hlasy zastíral hluk
puštěného motoru.
„Kam pojedeme?“ zeptal se mne Sebastian.
„Do Prahy,“ oznámila jsem stručně.
„Cože?!?“ všichni se po mě zmateně podívali. I
Sebastian na chvilku odtrhl pohled od silnice.
„Vždyť Praha je plná Vyvolených. Vjedeme jim
přímo do rány,“ řekl nevěřícně Sebastian.
„A o to mi právě jde,“ oznámila jsem jim. Když
se vzpamatovali z prvotního šoku, začala jsem jim
vysvětlovat svůj plán. Jakmile jsem skončila, potřeboval
Sebastian zastavit.
„To přeci nemůžeš myslet vážně,“ ohradil se
příkře.
„Přesně tohle myslím smrtelně vážně,“ odvětila
jsem mu věcně.
„Přece víš, že ti nikdy neuvěří. Nikdy nebudou
souhlasit.“ Sebastian už skoro křičel, „tohle prostě
nedovolím. Nedovolím to ani Kristě ani tobě!“ Jeho
obličej začal brunátnět.
Chtěla bych mu vše vysvětlit v klidu, ale nebyl
čas. Museli jsme spěchat. A také jsem chtěla vyzkoušet,
jak na ně bude fungovat moje přesvědčení.
Zavřela jsem oči a nechala svoji novou i starou
podstatu, aby mi dodaly sílu vnuknout jim moje
myšlenky. Vybavila jsem si tisíce let starý příběh o
dřívějším životě upírů a Vyvolených. Potom jsem
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zformovala další myšlenku a vší mentální silou
podpořenou tisíci lety zkušeností a mocí prastaré Isobel ji
předala svým spolucestujícím.
Místo výhledu z automobilu se přede všemi
rozevřel obraz prastarého světa a způsobu života v míru.
Krista, Benjamin i Sebastian jen seděli na svých místech.
Ústa měli otevřená dokořán, sledovali obrazy a vnímali
pocity, které jsem jim postupně předávala. Když vize
skončily, rozhlédla jsem se po všech přítomných a
v tichosti čekala. Nechala jsem je, ať vstřebají vše, co
jsem se jim snažila sdělit.
„To je neskutečné,“ vydechla Krista.
„To přeci nemůže být pravda,“ zašeptal do ticha
Sebastian.
„Je to pravda. Všechno je to pravdivé,“ oznámila
jsem jemu i ostatním.
„Jak o tom ale chceš přesvědčit Vyvolené?“
zajímala se Krista. „Jsou odolní. Neuvidí, co jim chceš
ukázat.“
„Ty jsi také Vyvolená,“ upozornila jsem ji, „a já
také. Dokonce jsem silnější než oni. Budou muset
poslouchat. Vzešly jsme z jejich řad. Klan nás vychoval.
Nemůžou nás jen tak zapudit. Nezapomeň ještě, že jako
jediní jim můžeme nabídnout pomoct.
Budou poslouchat,“ řekla jsem a přesvědčovala
spíš samu sebe, než všechny ostatní.
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„Co mám tedy dělat?“ zeptal se odevzdaně
Sebastian.
„Až dorazíme do Prahy, vysadíš nás na Černém
mostě. Ty s Benjaminem odjedete do centra do domu
Benjaminových rodičů. Fabian už zařídí, aby dům nikdo
nekontroloval,“ zavelela jsem. Pak jsem si ale uvědomila,
jak absurdně to znělo a už podstatně klidnějším tónem
jsem jej požádala o mobil. Nastal čas kontaktovat našeho
jediného spojence z řad Vyvolených.
Zrovna, když jsem domluvila s Fabianem, míjeli
jsme okraj Prahy. Zanedlouho nás Sebastian vysadil u
obchodního centra a odjel. Jen nerada jsem Benjamina
opouštěla, ale nebylo zbytí. Museli jsme vykonat, co bylo
třeba. Nemohla jsem riskovat, že by naše muže Vyvolení
ihned zabili. Ještě nebyl čas je zapojit do hry.
Dorazily jsme k mému bývalému domovu.
Obvykle se zde pohyboval mumraj dětí nebo
dospívajících pubescentů, ze kterých bylo na hony cítit,
že je čeká život v řadách Vyvolených. Okolí domu však
zelo prázdnotou. V pokojích byl klid. Nikoho jsme
neslyšely ani nezahlédly. Ze dveří opuštěného domu
vyšel jen Fabian. Objaly jsme jej a on nás odvedl do
svého bytu.
„Kde jsou všichni?“ zajímalo mne.
„Děti jsou přestěhované do centra, abychom je
měli pod dohledem. Dospívajících moc nezbývá a malé
děti jsme ukryli.“
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„Kolik Vyvolených po mně ještě prošlo proměnou,
než začaly únosy?“ zeptala jsem se s úzkostí v hlase.
„Nikdo,“ odpověděl smutně Fabian, „první tě měl
následovat Mike, ale zrovna on byl první unesený.“
S hrůzou jsem vydechla. Mike. Chlapec, díky kterému
jsem se po mém návratu ze Španělska vyplížila z naší
budovy, abych mohla kontaktovat Benjaminovy rodiče.
Chlapec, díky němuž mě Peter málem znásilnil, protože
si myslel, že jsme se spolu vyspali. Bože, jenom to ne.
„Kolik dětí bylo uneseno?“ zeptala jsem se a
v krku mne velmi nepříjemně pálilo.
„Patnáct z Klanu Straginy, další Klany hlásí ztráty
okolo deseti až patnácti dětí. Celkem se ztratilo
sedmdesát dva dětí. Letošní ročníky byly bohužel
nadmíru silné,“ shrnul Fabian smutně.
„U koho se to zastavilo? Kolik dospívajících před
křtem zbývá?“ zeptala jsem se přiškrceným hlasem.
„Náš Klan má šest adeptů, kteří zrovna procházejí
nebo za pár dní začnou procházet křtem. Ostatní klany na
tom nejsou o nic lépe. Je to špatné. Bojíme se kamkoli je
pouštět. Rodilí upíři jako by se ztratili z povrchu
zemského. Zato stvořených je tu všude kolem nespočet.
Obávám se, že nyní se budeme jen dívat, jak nám zbytek
další generace umírá v náručí.“ Fabian nešťastně svěsil
hlavu do dlaní.
„Svolej okamžitě radu Straginy, ještě teď,“
prohlásila jsem rezolutně.
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Fabian okamžitě vzhlédl a nevěřícně na mne
vytřeštil oči.
„Tak chceš pomoct nebo ne?“ zeptala jsem se
sebejistě. Na nic dalšího se nezeptal. Zvedl telefon a za
dvacet minut jsme odjížděli do centra vystoupit před
radou.
„Víš, že hraješ velmi nebezpečnou hru?“ zeptal se
mne, když si vyslechl, co se chystám udělat.
„Vím. Nic jiného ale nikomu z nás nezbývá. Ani
vám, ani nám,“ odpověděla jsem prostě.
Když jsme vystupovaly z auta, Krista se mírně
zarazila. Věděla jsem, čeho se obává. Celý svět
Vyvolených si myslel, že je mrtvá. Bylo na čase přiznat
pravdu. Chytila jsem ji za ruku a pokusila se jí dodat
odvahu. Její příběh jsem také potřebovala, abych byla
schopná Vyvolené přesvědčit. Alespoň jsem doufala, že
nám může pomoci.
Vešli jsme do posvátné budovy rady Klanu
Straginy. Připadala jsem si jako tehdy, když jsem sem
přišla čerstvě proměněná. Tehdy jsem ještě neměla
naprosté tušení, co se ze mne doopravdy stalo, ani co se
s námi bude dít dál.
Předstoupili jsme před radu. Její složení zůstalo
stejné. Fabian seděl veprostřed stolců a další čtyři
členové rady byli rozsazeni okolo něj. S vytřeštěnými
pohledy a nevěřícnými výrazy pozorovali mou matku,
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která pro ně právě vstala z mrtvých. Ani se nepokoušeli
zakrýt svůj šok a pohoršení.
Postavily jsme se vedle sebe naproti nim a čekaly,
kdo promluví první. Připadala jsem si, jako bych stála na
lavici obžalovaných a čekala na ortel.
„Myslím, že nám máš co vysvětlovat,“ Bianka
prořízla nastalé ticho hlasem ostrým jako čepel a
studeným jako led. Byla jediná žena v radě a seděla po
Fabianově pravé ruce.
Chtěla jsem se matky zastat, ale nenechala mne.
Věděla, že přišel její čas ospravedlnit své chování. Chtěla
se té situaci postavit čelem.
„Můj život kdysi patřil jen Klanu Straginy. Byla
jsem vychována a připravena na práci, která by
naplňovala celý můj život a dávala mi smysl. Tak jsem si
to tehdy alespoň myslela. Při křtu jsem však nenarazila
na nestvůru, která si zasloužila zemřít. Uvědomila jsem
si, že nejsem a ani se nechci stát vrahem nevinných. Můj
osud, můj život, celá moje podstata se chtě nechtě
propojila s odvěkým nepřítelem vás všech.
Naše světy v té době ještě nebyly na podobné
spojení připravené, a proto jsme se museli vzdát všeho,
co jsme měli a začít znovu. Byli jsme nuceni přehodnotit
naše zažité názory, které nám byly vštěpovány. Abychom
mohli žít v klidu a míru, museli jsme vás opustit.
Za svým rozhodnutím si stojím. Nemyslím, že
bych kohokoli zrazovala. Svoji práci jsem vykonávala
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poctivě podle svého uvážení. Využívala jsem a stále
využívám svého daru tak, abych chránila svět před
podsvětem. Vy sami ale dobře víte, že skutečný život tam
venku, život pravých upírů, je úplně jiný, než jej
popisujete adeptům.“ Potom Krista vydechla. Celou dobu
se její hlas ani nepohnul, avšak vydechnutí prozradilo její
uvolňující se napětí.
„Jak se opovažuješ…,“ zvedl se rozhořčením ze
židle Marcello Straginy, další z rady Vyvolených. Jakmile
se postavil on, postavila se i Krista do obranného postoje.
Celou situaci neustál ani jinak ledově klidný Fabian a
také se postavil.
Ráda bych je nechala, aby si své záležitosti
vyřešili sami, ale nebyl čas. Isobel ve mně mi radila,
abych ukázala svou sílu hned na začátku. Byla jsem
nejmladší. Nedokázala bych zařídit, aby mi věnovali
pozornost, když se situace takhle vyhrotila. Nedokázala
bych je uklidnit, kdybych na ně nepoužila prastarou upíří
sílu.
Chvíli jsem se soustředila. Čerpala jsem sílu ze
vzpomínek a zkušeností bytostí mnohem starších než
jsem byla já nebo ostatní v této místnosti. Věděla jsem,
že Vyvolení jsou odolní proti mimosmyslovým
schopnostem. Aby mne poslouchali, bylo třeba využít
jiné umění. Umění, na které nikdo z přísedících nebyl
připraven.
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Zavřela jsem oči a pomalu se soustředila na okolí.
Cítila jsem, jak ze mne začínají vycházet vibrace, které
zprvu ve slabých, po chvilce v silnějších vlnách narážely
do okolních předmětů. Skleněné lustry nad našimi
hlavami se začaly pohupovat a chvět. Napjatá atmosféra
však nikomu nedovolila, aby se rozhlédl. Aby včas
zpozoroval měnící se prostředí. Celou scénu jsem
nastavila tak, aby byla hodně teatrální. Věděla jsem, že to
možná trochu přeženu, ale jedině tak jsem byla schopná
ukázat jim svoji moc. Jedině tak jsem byla schopná
dokázat, aby mne začali okamžitě poslouchat.
Vztáhla jsem ruce ke stropu a v jednom momentu
skleněné lustry explodovaly. Jejich střípky by nám
s rachotem dopadaly na hlavy, kdybych je ve vzduchu
nezastavila. Všichni se přikrčili a kryli si obličej před
roztříštěným sklem. Ze střípků skla se však ve vzduchu
vytvořily střapaté koule. Chvilku levitovaly ve vzduchu a
trochu měnily svůj tvar. Přeskupovaly se a tvořily na
svém povrchu různě veliké hroty, které se objevovaly a
zase mizely. Potom se rozletěly přímo proti zdi nejdál od
nás všech a roztříštily se o ni. Nikomu se nic nestalo.
Koule však nadělaly velký rámus a podpořily efekt, který
jsem se snažila vyvolat.
Nedaleké vodovodní potrubí také nevydrželo tlak
vycházejících vibrací a popraskalo. Ze zdí začala
z ničemnic tryskat voda. Sáhla jsem pro Kodimovo
vědomí a uchopila jej. Prostudovala jsem je a využila, co
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jsem potřebovala. Tryskající vodu jsem si okamžitě
podrobila a vytvořila z ní obrovský vodní vír, který jsem
přiblížila až k šokovaným přísedícím. Ti co stáli, se
s úlekem posadili. Bez dechu pozorovali scénu před
sebou a jejich rozhořčení bylo to tam.
Chtěla jsem, aby viděli mou opravdovou sílu.
Proto jsem si neodpustila toto divadlo ještě víc okořenit.
Po rachotu, který způsobilo tříštící se sklo, se rozletěly
dveře dokořán a v nich stáli strážní připravení zakročit.
Ponořila jsem se do svého vědomí a prostudovala
Mhirninu léty opracovanou a naučenou vlastnost. Také
jsem uměla pohybovat předměty, ale nyní se mi Mhirna
velice hodila. Jakoby nic jsem uchopila stráže a vyhodila
je dveřmi ven z místnosti. Okamžitě jsem zavřela
vchodové dveře. Zamkla jsem je a zatarasila lavicemi
stojícími poblíž. Lavice byly vyrobeny z masivního dřeva
a jejich váha byla obrovská. Pro moje vědomí však nebyl
sebemenší problém je chytit, vznést do vzduchu a
postupně je na sebe vyrovnat.
I když to nebylo potřeba, naschvál jsem k nim
vztáhla ruce. Pohybovala jsem jimi ve vzduchu tak, aby
kopírovaly trajektorii letu lavic. Všichni v radě si museli
uvědomit, že to, co vidí, způsobuji jenom já.
Potom jsem si klekla k zemi a položila na ni svoje
dlaně. V dalším gestu jsem použila prastarý jazyk
stvořených. Opět nebylo zapotřebí jej použít, ale do víru
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děsu, který jsem kolem sebe rozsévala, se právě jazyk,
kterému nikdo nerozuměl, velice hodil.
„Je:go Lan’gionem,“ zakřičela jsem. Země se
začala chvět a v podlaze se utvořila puklina tlustá na
velikost dlaně. Puklina se rychle rozeběhla do dvou stran
a rozdělila tak halu v půlce. Potom jsem vztáhla ruce
k vodnímu víru a poslala jej přímo nad puklinu. Ve
vzduchu přímo nad puklinou jsem ještě z víru
vytvarovala dokonalou vodní kouli, kterou jsem nechala
vybuchnout. Zbytky vody pak stekly do pukliny, kterou
jsem znovu s mocnými otřesy uzavřela.
Jediné, co naznačovalo, že v zemi byla ještě před
chvilkou prasklina, byla popraskaná podlaha v místě, kde
se hrany průrvy znovu spojily v jednu celistvou zemi.
Mezi tím jsem pomalu postupovala po vodovodním
potrubí a snažila se najít hlavní uzávěr vody. Jakmile se
mi to podařilo, přítok vody jsem uzavřela. To už ale
nikdo neviděl, protože jsem kohout uzavírala v úplně jiné
části budovy.
Dokázala bych mnohem víc, ale tušila jsem, že
tohle bude stačit. Pro všechny případy jsem však měla
vymyšlené i další triky.
Věděla jsem, že jsem zničila posvátný majetek
rady. Z části mi to bylo i líto, ale tahle budova jen měla
dodávat pozlátko a vážnost lidem, kteří zde zasedali.
Většina z nich již nebyla zvyklá někomu vzdávat čest,
nebo poslouchat kohokoli jiného než členy rady. Já jsem
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potřebovala získat jejich respekt. Museli si uvědomit, že
jsem silnější než oni. Chtěla jsem cítit jejich pokoru,
jinak neměl můj plán šanci na úspěch.
„Tak dost,“ řekla jsem do nastalého ticha,
„nejsme tu proto, abyste soudili, co Krista udělala.
Krista, stejně jako já, vám přišla nabídnout pomoc. Takže
buď nás vyslechnete, nebo se budete dívat, jak děti
Vyvolených umírají.“
Nechala jsem je vstřebat, co viděli i slyšeli. Krista
stejně jako Fabian také potřebovala čas, aby dokázala
pochopit, co jsem jim předvedla. Věděla, že umím pár
triků, ale o mojí pravé síle čerpané z minulosti a
zkušeností nejstarších neměl nikdo ani ponětí.
„Co jsi zač?“ zeptal se opatrně Sergej Straginy,
další přísedící v radě. To byla velice dobrá otázka, která
se mi dost hodila a usnadnila mi vyjednávání.
„Nejsem jenom Vyvolená. Já i moje matka jsme
nový druh,“ ukázala jsem na Kristu a nikoho nenechala,
aby mi skočil do řeči, „Propojili jsme naše rasy a vzaly si
to nejcennější od obou. Jsme mnohem silnější než upíři
nebo Vyvolení.“
Slova se ujala Bianka. Nenechala se unést
emocemi. Prostě vzala dané informace jako fakt a snažila
se je využít: „Jste pro upíry jedovaté?“ zeptala se věcně.
„Ano,“ odpověděly jsme s Kristou shodně.
„A pijete krev?“ zeptala se Bianka a v jejím
obličeji se zračilo opovržení. Mladá Alexa ve mne vřela
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vztekem, ale starší a mnohem vyrovnanější stvoření, kteří
byli na opovržení zvyklí, mi dodali sílu zůstat v klidu a
celou situaci vysvětlit.
„Jsme to, co jsme. Ano, staly se z nás i upírky.
Ale tuto cestu si ani jedna z nás nevybrala. Nechtěli jsme
to. Netušily jsme, co se z nás stane. Můžete nám věřit, že
nebylo snadné vypořádat se s tím, co se nám stalo.
Klan nás vychoval v určité víře. A my se podle
této víry staly samy sobě největším nepřítelem. Stalo se,
aniž bychom to chtěly, nebo s tím dokázaly cokoli udělat.
Co teď uděláte vy? Postavíte se proti nám? Jak už
řekla Krista, víte stejně dobře jako my, že život
moderních upírů není takový, jaký jej popisujete mladým
Vyvoleným.
Já ani matka jsme pro krev nikdy nikoho nezabily.
Stejně tak naši nejbližší nezmařili jediný život. Jsme tedy
podle vás i tak hodni, aby nás někdo zabil?“ Celou dobu
jsem se odhodlaně dívala Biance přímo do očí. Potom
jsem přelétla celou radu a čekala, kdo z nich se ozve.
Jejich výrazy prozrazovaly změť pocitů, které se v nich
svářely. Nikdo nepromluvil. A tak jsem se opět chopila
slova a znovu je šokovala další nepěknou pravdou.
„Dětem, které se ztratily, se pravděpodobně stalo
to, co nám. Pokud ovšem tu proměnu přežily. Jak se
hodláte postavit k nim? Učili jste je, milovali a plánovali
jejich život. Ony byly připravené vám sloužit stejně jako
my. A nyní? Čeho se od vás dočkají? Ty děti
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pravděpodobně nejsou mrtvé, ale vězní je nepřítel, který
je společný pro nás pro všechny. Pokud se mu
nepostavíme, pokud nespojíme své síly, nikdy jej
nedokážeme porazit. Nastane konec upírů i Vyvolených.“
nechala jsem ta slova vyznít do ticha.
„To nemůžeš myslet vážně,“ ozvala se Bianka.
„Nikdy jsem nebyla vážnější,“ oznámila jsem jí
chladně, „ale Isaaca můžeme nechat na později. Jsem tu
proto, abychom společně dokázali zachránit naše děti.
Potřebují upíry-křitele, aby se z nich stali praví
Vyvolení. Mohu vám takové přivést, ale nikdy
nedopustím, aby Vyvolení dokončili obřad,“ oznámila
jsem jim.
„Nemůžeš měnit zaběhnutý rituál,“ vytkl mi
rozhořčeně Sergej, který seděl vedle Bianky a konečně se
probral ze šoku, který dosud zažíval.
„Už se stalo, a několikrát. Všichni jsme to přežili
bez úhony,“ odpověděla jsem mu laxně.
„Bez úhony?!“ zakřičel na mne Sergej, „ty nejsi
Vyvolená, jsi upír.“
Nadutec jeden. Úplně zapomínal, že jsem přišla
s plánem, jak zachránit společné děti. Nehněvala jsem se
doopravdy. Díky moudrosti starších jsem byla dokonale
nad věcí. Hra však vyžadovala, abych opět předvedla
svoji sílu. Sergej musel očekávat můj hněv, tedy jej bude
mít.
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Přivřela jsem oči a pohnula se. V mžiku jsem se
vymrštila ze svého místa a v ten samý moment jsem stála
u Sergeje Straginyho. Držela jsem jej pod krkem, tak
jako mne Gabriel.
Sergejovy nohy se houpaly ve vzduchu a já na něj
zespoda hrozivě, ale klidným a chladným hlasem
mluvila: „Co se mi stalo, rozhodně nebylo zaviněno
nedokončením rituálu ale genetickými změnami v mém
těle. Můžu ti slíbit, že adepti Vyvolených se Vyvolenými
opravdu stanou. A co se týká mne, opravdu nechceš,
abych se stala tvým nepřítelem. Nebo hůř. Nepřítelem
Vyvolených celkově.
Ano, jsem i upír a nestydím se za to, co se mi
stalo. Jsem, co jsem. Vyvolení mne vychovali a já k nim
cítím posvátnou úctu. Dokonce se považuji za jednu z
nich. Nehodlám proti nim bojovat, pokud se oni
nepostaví proti mně.
Myslíš, že by se Vyvolení měli postavit proti mně
a mojí matce jenom proto, že jsme se změnily v něco, co
jsme nemohly ovlivnit?“
Vím, že jsem vyhrožovala a pouštěla hrůzu, ale
tohle bylo zapotřebí. Nehodlala jsem se smířit
s despektem od osoby, která mi nesahala ani po kotníky.
Žádné odsouzení jsme si ani já ani matka nezasloužily.
Museli to uznat i ostatní. Museli jsme nastavit jasná
pravidla hned od začátku. Já i moje matka jsme se staly
novou rasou. Rasou spojující znesvářené světy. Byly
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jsme silné. Silnější než ostatní, a bylo třeba, aby se
s námi začalo počítat.
Stále jsem držela Sergeje ve vzduchu a čekala, co
mi odpoví. Neřekl nic. Zato se ujal slova Fabian.
Promluvil zřetelným, klidným a silným hlasem. Vrátil
mne zpět z jakéhosi opojení ze síly, která mnou právě
procházela.
„To by stačilo, Alexo. Pusť prosím Sergeje a vrať
se na své místo. Vyslechneme si tvůj návrh.“
Poslechla jsem, a vrátila se na své místo stejně
rychle, jako jsem je před chvilkou opustila. Neodvážila
jsem se podívat na Kristu. Bylo mi jasné, že neděsím
jenom radu, ale i svou vlastní matku.
„Jak
si
budoucí
přeměnu
Vyvolených
představuješ?“ zeptala se Bianka. Trochu mne to
překvapilo, ale cítila jsem z jejích slov souhlas.
„Určíme neutrální místo, já sama je vyberu. Vy
přivedete děti a pět strážných. Já přivedu mladé rodilé
upíry. Pokud se má přeměna stát, děti si svého upírakřtitele vyberou.“
„Upíra-křtitele vybírá osud. Jak si můžeš být tak
jistá, že přivedeš správné upíry?“ zeptal se Sergej.
„Nemyslím si, že by tu hrál roli osud, ale chemie.
Upír-křtitel musí mít shodnou krevní skupinu. Podle
mého názoru bude stačit přivést k dětem mladé upíry,
které si ke křtu ještě nikdy žádný jiný Vyvolený nevybral.
Domnívám se, že samotný výběr upíra-křtitele je také
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způsoben chemickou reakcí. Ta způsobí změnu v upírově
krvi. Dá se říct, že si ji Vyvolený nějak označkuje.
Jakmile se tak stane, pud dokončení proměny způsobí, že
upírova krev volá Vyvoleného. Jakmile je takto upír
označen, jeho krev již nikdy nebude volat jiného
Vyvoleného,“ odpověděla jsem.
Každé slovo, které jsem vyslovila. Každá věta,
kterou jsem vytvořila, vycházela přímo ze mě. Vůbec
jsem na ně nemusela myslet. Prostě mi samy vypluly
z úst. Jako bych je měla kdesi v hloubi duše uložené a jen
čekaly na vhodný moment, abych je mohla použít. Ten
moment nastal právě teď.
„Jak tohle víš?“ ptala se nedůvěřivě Bianka.
Pohledy všech spočinuly na mně. Tuhle informaci jsem
věděla již dlouho. Tisíce a tisíce let. V minulosti ji ještě
nikdo nedokázal vysvětlit nebo definovat. Byl to jen
pocit zakořeněný v nás všech. I oni to věděli, ale nechtěli
tomu věřit. Jejich mysl byla moc mladá. Přestali se
spoléhat na instinkty a pudy. Raději to vysvětlili osudem.
Nedokázala jsem jim to vysvětlit. Chtěla jsem ale
pomoci adeptům za každou cenu.
„Jinou možnost stejně nemáme. Buď zkusíme tuto
variantu, nebo vaši adepti budou dozajista umírat. Budete
jen čekat na štěstí, kterého se však nejspíš nikdo z nás už
nedočká. Náš nepřítel nás totiž porazí s nově zbudovanou
armádou stvořenou pravděpodobně z unesených a
zotročených Vyvolených,“ uzavřela jsem smutně.
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Seděli na svých místech a nikdo dlouhou dobu
nepromluvil.
„Jsi si jistá tím, co říkáš o armádě z našich
unesených adeptů?“ zeptala se nejistě Bianka.
„Nemohu to dokázat, ale jsem o tom naprosto
přesvědčená. Myslím, že unesené děti žijí, alespoň
některé z nich,“ odpověděla jsem opatrně.
„Potřebovali bychom se poradit i s členy
ostatních Klanů. Můžete nás prozatím opustit?“ zeptala
se Bianka. „Alexo, potřebovali bychom na vás nějaké
spojení, abychom vás mohli kontaktovat,“ dodala ještě,
když jsme se otáčely k odchodu.
„Kontaktovat nás může Fabian. Když jsem jej
vyhledala, předala jsem mu i své číslo,“ odpověděla jsem
a pak jsme s Kristou opustily místnost. Chvíli jsem
přemýšlela, zda se omluvit za zničenou jednací halu.
Nakonec mi to však nepřišlo jako dobrý nápad. Možná se
omluvím později. Nyní v nich ale potřebuji zanechat
dojem, že je dokážu kdykoli zničit jako nic. Demonstrace
mojí síly byla velice důležitá.
Cítila jsem mírné vyčerpání. Celé to představení
mi ubralo sil. Potřebovala jsem se posilnit. Domů jsme
dorazily před setměním. Sebastian už nás netrpělivě
vyhlížel. Jakmile jsme se posadily u stolu k večeři, začala
Krista vyprávět, jak probíhalo celé slyšení.
Když mluvila o všem, co jsem udělala, dívala se
na mne Krista s úctou. Pak mi ale došlo, že jsem z jejího
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vyprávění cítila i obavy. Otevřela jsem lahvičku
s darovanou krví a napila se. Chuť i energie mrtvé krve
mne ani neobohatila ani mi nedodala potřebnou sílu.
Vyžádala jsem si ještě jednu lahvičku, ale ani ta mne
nedokázala naplnit. Otráveně jsem ji odložila a začala
přemýšlet, jak se rodičů zeptat na velice choulostivou
otázku. Tušila jsem, že oni budou znát odpověď.
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Výměna rolí
Moje pocity, které pramenily z Alexy, mi jasně
říkaly, že se změnila, a to hodně. O její síle mne
přesvědčila i Krista, když nám vyprávěla o všem, co
Alexa předvedla při jednání s radou. Takovou sílu jsem
neměl ani já. Vrtalo mi hlavou, kde k ní přišla. Po večeři
jsme konečně osaměli. Po krátké sprše si ke mně Alexa
sedla na pohovku a uchopila můj obličej do dlaní.
Byla nádherná. Její pohled byl mnohem hlubší,
moudřejší, ale také zarážející a tak trochu nahánějící
strach. Cítil jsem z ní neurčitou sílu, kterou nebylo radno
podceňovat. Zároveň mi však přišlo, že její obrovská
vnitřní síla skrývá cosi tajemného a černého.
Nechtěl jsem na to však myslet. Myslel jsem
jenom na ni. Jakmile se vedle mne položila na postel a
pohladila mne po tváři, celý svět pro mne přestal
existovat. Neviděl jsem ani neslyšel. Cítil jsem jenom ji a
její obětí pro mne znamenalo celý můj svět.
Celou noc jsme nespali. Užíval jsem si každičký
moment strávený s ní a stejně tak i ona. Milovali jsme se,
povídali si a radovali se z prosté přítomnosti toho
druhého. Cítil jsem obrovský klid a mír. Konečně byl
můj svět takový, jaký měl být.
Noc se pomalu chýlila ke konci. Ptáci na
stromech ve vnitřní zahradě se zrovna probouzeli
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k životu a začínali svými písněmi vítat nový den. Alexa
se zvedla z postele, pohladila mne po zádech a zašeptala:
„Musíme jít.“
„A kam?“ zeptal jsem se udiveně.
„Potřebuji prostor. Musíš se učit, ale tady není
vhodné místo,“ odpověděla prostě.
Poslechl jsem ji. Umyl jsem se a oblékl. Krista a
Sebastian již byli vzhůru. Také nás následovali. Zprvu
jsem si myslel, že je Alexa zastaví, ale nechala je, ať nás
doprovodí. Vyrazili jsme z města, Alexa seděla vpředu a
navigovala Sebastiana, kam má jet. Po krátké době
Sebastian zaparkoval u nenápadného nádraží v malé
vesničce kousek za Prahou.
Alexa nás vedla přes most nad řekou protékající
přímo naproti nádraží. Minuli jsme pár hotýlků a
restaurací. Stále jsme šlapali do kopce a pomalu opouštěli
civilizaci. Cítil jsem, že Alexa vysílá do okolí odpudivé
myšlenky. Zajišťovala pro nás dostatečné soukromí. Síla
jejích odpuzujících myšlenek byla tak intenzivní, že jsem
sám musel bojovat se svými pocity a přemáhat se, abych
se neotočil a neodešel.
Stanuli jsme pod příkrým skalnatým výběžkem a
já se obával nejhoršího. Samozřejmě! Alexa ukázala až
na vrchol. Začali jsme šplhat vzhůru úzkou cestičkou
vinoucí se mezi dvěma skálami. Stoupání nakonec
nebylo tak dlouhé, jak vypadalo zespodu. A tak jsme za
chvilku šlapali po hřebenech nevysokých skal. Ušli jsme
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několik kilometrů, dokud jsme nenarazili na starý
opuštěný kamenolom. Byli jsme daleko od vesničky i od
lidí. Alexa si tento cíl určitě nevybrala náhodou.
„Jsme tu,“ prohlásila najednou.
„Kde to jsme?“ zeptala se Krista.
„V tomhle kamenolomu jsem kdysi tábořila ještě
s dalšími adepty Vyvolených. Lom se již dlouhá léta
nepoužívá a po cestě jsem zařídila, aby nás nikdo
nerušil.“
Alexa se podívala na Sebastiana s Kristou a řekla:
„Stejně si chci být jistá, že nás nikdo nevyruší. Potřebuji,
abyste hlídali okolí. Můžete zůstat na vrchu a sledovat
sebemenší změny?“ Oba dva přikývli a odebrali se zpět
na vrchol kamenolomu.
Jakmile odešli, postavila se Alexa naproti mně a
zeptala se: „Slyšel jsi někdy o rozdělení vědomí?“
„Ne,“ odpověděl jsem po pravdě. Ani jsem
netušil, co si pod tím pojmem mám představit.
Alexa zavřela oči a začala se soustředit. Chvilku
se nic nedělo, ale potom mi začalo připadat, jako by se
naučila čarovat. V jedné ruce se jí objevila plamenná
koule, pomalu se vznesla a začala kroužit kolem mne.
V krátkém časovém sledu ji následovaly další a další.
Když okolo mne létalo dostatečné množství ohnivých
koulí, vznesl jsem se do vzduchu i já sám.
Ze země pode mnou se prodrala voda. Nejprve
vytvořila malou kaluž, postupně se začala zvětšovat, a
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jakmile nabyla větších rozměrů, vznesla se do vzduchu a
utvořila malý vír, do nějž mě Alexa uzavřela. Přes točící
se vodní stěny jsem pozoroval, jak okolo vody poletují
ohnivé koule.
Chvilku jsem s děsem pozoroval scénu okolo sebe
a najednou mne obestřela černočerná tma. Nic jsem
neviděl, slyšel jsem jen hučení a šumění vody, která mne
obklopovala. Pak jsem v hlavě uslyšel Alexu.
„Pokus se zničit každou překážku jednotlivě, ale
všechny si musíš hlídat. Jakmile se přestaneš na
kteroukoli z nich soustředit, znovu zesílí a opět tě uvězní.
Tedy do toho. Bojuj se mnou.“
Najednou se role obrátily. Alexa učila mne. Učila
mne jak zacházet s vlastnostmi, které jsem ovládal. Učila
mne, jak se proti nim obrnit.
Nejprve jsem potřeboval vidět. Snažil jsem se
prorazit stěny jejího vědomí, ale nedařilo se mi to.
Pokoušel jsem se jí vnuknout nějaký příkaz, ale marně.
Její mysl byla obrněná pevnost, do které jsem měl
zakázaný přístup. Nedokázal jsem ani překonat první
překážku, natož abych zvládl další. Cítil jsem se
zahanbený a slabý. Po nějaké době jsem to vzdal a
přiznal si, že ji nedokážu porazit. Tma zmizela a já opět
spatřil vodní stěny, které mne obepínaly.
„Snaž se!“ přikázala mi Alexa.
Začal jsem se víc soustředit na vodní stěny, ale
s ovládáním vodního živlu jsem neměl sebemenší
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zkušenosti. Natáhl jsem ruce před sebe a dotknul se
vodní plochy. Moje dlaně projely skrz. Voda jako by
objala moje ruce. Cítil jsem její chladivý dotek, ale ani
potom jsem nebyl schopen s vodní překážkou cokoli
udělat.
Snažil jsem se zapůsobit na ni opačnou silou a
vyvolal jsem oheň. Ten jsem dokázal alespoň trochu
ovládat. Moje ohnivé koule se však o vodu uhasily a
nenadělaly jí žádnou újmu. Opět jsem byl v koncích.
„Nemůžu, Alexo. Nevím, co mám dělat,“ řekl
jsem zhrzeně. Alexa kývla hlavou, z vodního víru se
najednou stala vodní stěna, která už mne neobepínala.
Chvilku stála vedle mne a pak s mocným šplouchnutím
dopadla na zem, do které se vpila. Stále jsem visel ve
vzduchu a kolem mne poletovaly ohnivé koule.
„Oheň a telekinezi ovládáš dobře,“ řekla mi
Alexa, „pokus se bojovat proti nim.“
Přikývl jsem a pokusil se soustředit na to, že mne
Alexa drží ve vzduchu. Zaměřil jsem se na svou osobu a
snažil se sundat sám sebe dolů na zem. Částečně se mi to
dařilo. Jakmile jsem se však pohnul ze svého místa,
začaly na mne útočit ohnivé koule.
Došlo mi, že se jich musím zbavit. Přestal jsem se
tedy soustředit na můj pohyb ve vzduchu a vrátil se zpět
na své původní místo.
Začal jsem zhasínat jednu kouli po druhé. Jakmile
jsem ale jednu kouli zhasnul a začal se soustředit na
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jinou, opět vzplála a začala okolo mne kroužit. Celý boj
se mi zdál nekonečný a neskutečně nevyrovnaný. Alexa
měla neuvěřitelnou sílu. Nedokázal jsem se jí vyrovnat
ani v jediné činnosti, kterou jsem se snažil dělat.
Proboha, co to s ní udělali?, ptal jsem se sám
sebe. Moje budoucí žena mne začínala pořádně děsit.
Zdálo se mi, jako bych v jejích očích zahlédl zlobu a
marnost. Po nějaké chvíli snažení jsem se vzdal úplně.
Neměl jsem sílu ani chuť bojovat dál. Bylo jasné, že
nemám sebemenší šanci. Ohnivé koule okolo mne
zmizely a Alexa mne pomalu sundala na zem.
„Chvilku jakoby bojovala sama se sebou. Bál
jsem se, že se bude zlobit. Zprvu vypadala, že se zlobí.
Za chvilku však její výraz vystřídal mírný unavený
úsměv. Promnula si kořen nosu a pokrčila rameny.
„Co se dá dělat?“ vzdychla si. Otočila se nahoru a
zavolala na Sebastiana s Kristou. V tu ránu byli dole.
Alexa je s mírným pobavením sledovala a potom se
zeptala: „Můžeme v síti obchodníků, kde jste
s Benjaminem kupovali darovanou krev, sehnat i dárce?“
Všichni jsme na ni zůstali zírat v němém úžasu.
Její rodiče nejspíš kvůli otázce, kterou položila. Já proto,
že jsem nechápal, kde se o síti dozvěděla. Nic jsem jí
přeci neřekl.
„Alexo, jak ses dozvěděla o síti?“ zeptal jsem se.
„Při útoku jsem ti vlezla do hlavy a probrala tvoje
vzpomínky. Musíš se naučit bránit. Tvoje hlava je jako
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otevřená kniha s přístupem pro kohokoli,“ kárala mne
Alexa.
„Alexo, proč se ptáš na dárce?“ zeptal se šeptem
Sebastian.
„Přestaňme hrát tuhle komedii,“ rozohnila se
Alexa, „potřebuji, abychom všichni byli co možná
nejsilnější. Darovaná krev nám nedá dostatek síly, kterou
potřebujeme. Takhle proti Isaacovi nemáme šanci.
Předsudky stranou. Potom se z toho klidně budu
zodpovídat, ale nyní potřebuji posilnit sebe i vás. Vím, že
o dárcích víte. Prosím. Pomozte mi je najít.“
Sebastian se na sebe s Kristou dlouze podívali.
„Tak proto jsi tak silná? Protože ses krmila
z lidí?“ zeptal jsem se.
„Z části ano,“ odpověděla Alexa, „dárcovská krev
mi pomáhá využívat sílu, která mi byla darována, abych
mohla porazit Isaaca. Ale sama jej porazit nedokážu.
Potřebuji, aby i moji nejbližší, na které se budu moci
spolehnout v boji, byli stejně silní jako náš nepřítel.“
Prosebně se na nás dívala a doufala, že ji pochopíme.
Já jsem neříkal nic. Od jisté doby jsem ve skrytu
duše doufal, že ochutnám krev ze člověka. Za žádnou
cenu bych to ale nepřiznal. Krista nesouhlasně kývala
hlavou a opakovala: „To není správné.
Sebastian chytil Kristu za ruku a opatrně jí
domlouval: „Alexa má pravdu. Musíme najít vhodné
dárce.“
282

Upíří krev III

„Jak ji v tomhle můžeš podporovat?“ ohradila se
Krista příkře. Tvářila se jako by ji Sebastian zradil.
„Nechtěl jsem tě učit pít živou krev, protože sis
velice těžce zvykala na fakt, že jsi upírka. Také jsme to
nikdy neměli zapotřebí. Pravdou ale je, že než jsme se
poznali, pracoval jsem pro Benjaminova otce.
Bylo a je běžnou praxí, že máme-li se postavit
nějakému nepříteli, zásobujeme naše tělo a mysl živou
krví. Jsme potom silnější a lépe připraveni na boj.“
Sebastian promlouval ke Kristě pomalu a jasně, aby
dobře pochopila každé slovo. Její oči se zalily slzami.
Neodpověděla, jen nehybně stála a mlčela. Proto
Sebastian pokračoval: „Kristo, já tu přeci nemluvím o
lovení nebo zabíjení lidí. Sítě jsou vytvořeny hlavně pro
darování živé krve. Ti lidé nám darují krev dobrovolně.
Darování se řídí striktními pravidly. Ještě se nestalo, že
by nějaký člověk v síti zemřel. Pokud upír nechce,
žádného člověka nezabije. Kristo, proboha tě prosím.
Konečně se prober. Jsme ve válce. Musíme bojovat vším,
co máme. Víš, že ti říkám pravdu. Nelhal bych ti.
Nedokázal bych to. Každou lež bys poznala. Musíš nám
věřit.
Nevím, kde naše dcera byla, ani co se s ní stalo.
Pravdou ale je, že je mnohem mocnější než jakýkoli upír,
kterého jsem kdy poznal. Jestli máme šanci vyhrát, pak
jedině s ní. Věřím jí a hodlám udělat cokoli, oč mne
požádá.“ Založil si ruce na prsou a zlobně si Kristu měřil.
283

Stínová dáma

„Dovol mi něco ti ukázat,“ poprosila Alexa
Kristu. Ta pomalu stočila uslzený pohled ze Sebastiana
na Alexu. Po chvilce přemýšlení pomalu kývla.
Alexa uchopila její ruce, chvilku se soustředila a
potom se obě ženy zadívaly kamsi mimo náš čas a
prostor. Po chvilce se obě probraly ze zasnění. Krista už
nebyla uplakaná. Její výraz prozrazoval, že Alexa
přesvědčila.
Mne zatím naplnilo vzrušení. Nemohl jsem se
dočkat, až ochutnám pravou živou krev.
Když jsme nakonec dorazili k autu, nesměle jsem
se zeptal: „Mohl bych si vyzkoušet najít síť.“
Sebastian chtěl zprvu něco namítnout, ale Alexa
jej přerušila a řekla: „Můžu ti pomoct? Ještě nikdy jsem
to nezkoušela. Bylo by hezké, kdybychom zase něco
podnikli společně.“ Potutelně se na mne usmála a mrkla.
Byl jsem jí vděčný. Svým tónem celou scénu
zlehčila a ještě mne podpořila. Sebastian nakonec nic
nenamítal a tak jsme se vydali do Prahy. Po cestě jsem
přemýšlel, kde bude nejlepší najít ty správné informace.
Nádraží a další veřejná místa pro nás nebyla vhodná.
Napadla mne nějaká úřední deska v krajní části Prahy.
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Lenka Černá
„Co takhle Lužiny?“ zeptala se najednou Alexa.
Nevím, jestli se mi probírala v hlavě, nebo na mne prostě
byla jen napojená, protože jsme spříznění. V tu chvíli mi
to bylo jedno. Měla dobrý nápad a tak jsem souhlasil.
Vydali jsme se tedy na Lužiny.
K městskému úřadu jsme dorazili dávno po
zavírací době. Stejně nebyl úřední den. Neočekávali
jsme, že zde potkáme mnoho lidí. Přistoupili jsme
k úřední desce umístěné před úřadem a začali studovat
nástěnku s vyhláškami a oznámeními.
Nemuseli jsme hledat dlouho. V jeden okamžik
jsme já i Alexa přiložili prst na sklo. Ukazovali jsme na
vyhlášku, v jejímž pravém horním rohu jako by svítil a
zároveň byl do papíru vyryt zvláštní symbol.
Správce sítě - Josef Černý
Začali jsme studovat vyhlášku pojednávající o
komunálním odpadu. Řádek po řádku se nám rozkrývaly
informace schované v textu. Bylo třeba se soustředit a
nahlédnout na písmo v určité vzdálenosti a úhlu. Postup
luštění mi tak trochu připomínal hledání 3D obrazců
skrytých v jiných obrázcích. Postupně přede mnou
vystupovaly z pozadí nejprve ulice, potom číslo popisné
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a nakonec označení na zvonku. Přesně jak mi
vysvětlovala Krista se Sebastianem.
Vítězoslavně jsem zvedl hlavu a podíval se na
Alexu. Oba jsme v duchu řekli adresu, kterou nám
poskytla vyhláška. Potom jsme se oba začali smát.
Napětí a zároveň vzrušení mi kolovalo v krvi.
Čím více jsme se přibližovali našemu cíli, tím více jsem
byl nervózní a nedočkavý. Cítil jsem, že až ochutnám
živou krev, můj život se změní. Jen jsem netušil jak moc.
Sebastian a Krista stáli u nástěnky s námi, tudíž
nepotřebovali navigovat. Všichni, kromě Alexy, jsme
nasedli do auta. Zlehka mne pohladila po tváři a ještě
jednou se vrátila k nástěnce. Jako by si u ní něco
zapomněla. Obešla ji kolem dokola a potom se vrátila
k nám. Usadila se a připoutala. Svoje konání evidentně
nechtěla zdůvodňovat a já se v tu chvíli nechtěl ptát.
Sebastian zadal adresu do navigace a za chvilku jsme
parkovali u domu, který by měl nést označení
správcovské rodiny.
„Vy dva se zkuste chovat trochu méně jako děti.
Ano?“ upozornil nás Sebastian. Jeho výraz prozrazoval,
že tady začíná být situace vážnější. Oba jsme přikývli.
Alexa se celou dobu snažila snížit mé napětí, ale
nyní jsem i já cítil její vzrůstající očekávání hraničící s
nervozitou. Vylezli jsme z auta a rozdělili se. Pomalu
jsme obcházeli dům a hledali patřičné označení. Po
chvilce jsme si byli jistí, že jsme zaparkovali u správného
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domu. Označení bylo z obou stran budovy, u které jsme
stáli. Našli jsme je všichni ve stejnou chvíli. Sešli jsme se
u zvonků a hledali jméno. Celá situace byla zvláštní,
protože jméno z vyhlášky sice na zvonkách bylo, ale
všichni jsme si všimli znaku Černých na jiném zvonku.
Neváhal jsem a zazvonil na označený zvonek.
Z odposlechu se ozvalo zachrastění, ale potom nic. Čekal
jsem, že promluví Sebastian, nebo Krista, ale Alexa nás
zarazila. Jednoduchým gestem nám dala najevo, ať ani
jeden z nás nevydá ani hlásku. Potom se podívala vzhůru.
Otočila se zády k malé videokameře ukryté ve
skleněné kupoli, která nás neustále sledovala. Odhrnula si
pramen vlasů zezadu na krku. Zazněl zvonek a kdosi nás
vpustil do domu.
Vstoupili jsme do společné domovní chodby a
chystali se vystoupat po schodech. Alexa se ale rozhodla
jít rovnou k výtahu. Všichni jsme ji bez řečí následovali.
Celé její chování mi přišlo podezřelé. Vůbec mi
nepřipadala, že nikdy žádnou síť nenavštívila, nebo
nevyužila. Naopak. Měl jsem pocit, že nás Alexa tahá za
nos, že naprosto přesně ví, co má dělat.
Nastoupili jsme do výtahu a Alexa si začala
prohlížet sprejem a fixami pomalované umakartové zdi.
U jednoho obrázku se zastavila. Byl namalován fixou a
potom ještě vyryt klíčem. Obyčejného obrázku bych si
vůbec nevšímal nebýt Alexina zaujetí. Přejela rýhy
prstem a několikrát okopírovala nakreslený obrázek.
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Potom se podívala na tlačítka a zmáčkla poslední desáté
patro.
Když jsme vystoupili, zavedla nás Alexa ke
dveřím situovaným nejdále od výtahu. Opět se k nim
otočila zády a odhrnula si vlasy z krku. Po chvilce
zarachotil v zámku klíč. Slyšeli jsme sundávání několika
řetězů. Poslední se ve dveřích otočil veliký křížový
zámek umístěný uprostřed. Byt byl zajištěn opravdu
dokonale. Nikdo by se nedostal dovnitř, pokud by jej ti
uvnitř nechtěli vpustit dál.
Dveře se otevřely a v nich stál svalnatý upír, který
na nás nevybíravě zíral. Alexa promluvila pro mne
naprosto neznámým jazykem. Až později mi došlo, že
mluvila plynule latinsky. Vůbec nechápu, kde se tu řeč
mohla tak bravurně a rychle naučit. Z její řeči jsem
rozuměl jenom jménu: „Černý.“
Upír nasál vůni a vycenil tesáky. Alexa k němu
natáhla ruku a jemně se jej dotkla. Okamžitě se mu
rozšířily panenky. Díval se na nás s nefalšovaným děsem.
Pomalu přikývl a naznačil nám, abychom jej následovali.
Nikdo z nás si nedokázal představit, co Alexa
udělala. Nikomu z nás se to ale nelíbilo. Cítil jsem
stejnou nevoli ze Sebastiana i z Kristy. Alespoň jsem
v těchto pocitech nebyl sám.
Upír rozevřel malá dvířka na konci chodby
vedoucí do šatny. Nechápal jsem, kam tím míří, ale
nehodlal jsem to komentovat. Zevnitř šatny přímo vedle
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dveří byla umístěna nenápadná klávesnice. Náš průvodce
na ni vyťukal dlouhý číselný kód. Jakmile se ozval
potvrzovací tón celá zadní stěna šatny i s věcmi se
pohnula. Před námi se otevřel průchod do další stejně
malé místnůstky, jako byla tato. Došlo mi, že sousedící
byty v patře jsou velmi důmyslně propojeny šatnami.
Prošli jsme do dalšího bytu, kde na nás čekal další
strážný. Upíři si mezi sebou vyměnili pár gest a krátkých
vět. Potom se nás druhý upír ujal a ten původní za námi
uzavřel průchod.
Strážce nás dovedl k nedalekým dveřím a zaťukal
na ně. Gestem ruky nás upozornil, abychom počkali na
vyzvání. Dveře se otevřely a v nich stála mladá dívka.
Uvedla nás dovnitř a zavřela za sebou.
„Prokažte se, prosím,“ vyzvala nás.
„Vy první,“ řekla nekompromisně Alexa.
Dívka se usmála a vyhrnula si rukáv. Celou její
ruku lemovalo výrazné tetování, které se táhlo až na
záda. Alexa si tetování zběžně prohlédla a kývla hlavou.
Potom odhrnula své vlasy a ukázala dívce svoje rodné
znamení.
„Kdo jste?“ podivila se dívka.
„Jsem někdo, o kom ještě hodně uslyšíte,“
oznámila jí věcně Alexa. Potom nás po jednom
představila: „Jmenuji se Alexandra Straginy, Sebastian a
Krista Di Castelo a Benjamin Navarro.“
289

Stínová dáma

Dívka zběžně shlédla Sebastiana a Kristu a potom
zaměřila svůj pronikavý pohled na mne.
„Zdravím vás, vaše veličenstvo. Nečekala bych,
že se s Vámi opět setkám právě zde,“ řekla. Usmála se a
podala mi ruku. Musel jsem se zamyslet. Byl jsem trochu
zmatený. Nedokázal jsem si ji nikam zařadit. Dívka to po
krátké chvilce zpozorovala a mile se usmála. Tedy
alespoň ze začátku jsem si myslel, že to byl milý úsměv.
„Viděla jsem vás v Moskvě na srazu. Žádal jste
naše rodiny, abychom pomohli vypátrat vaši vyvolenou.
Jak se zdá, povedlo se,“ střelila pohledem k Alexe a
pokračovala, „Vaše veličenstvo, vy jste se ale ani
slůvkem nezmínil, že vaše vyvolená je Vyvolená.“
V tu chvíli zvýšila hlas. Dveře do pokoje se
rozletěly a v nich stáli dva strážní, kteří byli ozbrojeni.
Alexa se okamžitě otočila, nehnula ani brvou a oba
strážní se vznesli do vzduchu. Jejich mohutná těla
dopadla na protější stěnu, kterou oba strážci prorazili.
Potom se dveře zavřely a se znatelným zacvaknutím se
zamkly. Alexa najednou nestála na svém místě, ale
klonila se nad vystrašenou dívkou. Cenila na ni své zuby
a její výraz byl hrozivý.
„Tak takhle by to nešlo!“ vyhrožovala Alexa
dívce, která evidentně nebyla připravena na její sílu ani
na její nečekaně rychlou reakci. Dívka hleděla na
Alexiny tesáky a nevěřícně kroutila hlavou.
„Ale… ale já z vás cítím Vyvolenou,“ koktala.
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„Nejsem jenom Vyvolená. Jsem mnohem víc,“
vrčela Alexa.
Nemohl jsem se na tu scénu dívat. Přestože Alexa
odrazila útok z jejich strany a měla právo se bránit, dívky
mi bylo líto. Celá tahle situace byla jedno veliké
nedorozumění. Bál jsem se, aby se nestalo ještě něco
horšího.
„Tak dost, pusť ji, Alexo!“ zakřičel jsem. Alexa
se na mne podívala a podivně se usmála. Potom se zvedla
a pomohla dívce posadit se. Narovnala dívce šaty a
pomalu se vrátila k nám. Usadila se naproti ní tak, aby je
dělil stůl.
„Začali jsme špatně. Prosím odvolejte svoje
stráže,“ promluvila Alexa mírným a klidným hlasem,
jako by se vůbec nic nestalo. Dívka pomalu přikývla a
otřeseným hlasem zavolala na své stráže. Ubezpečila je,
že je vše v pořádku.
„Takže znovu,“ začala Alexa, „jmenuji se
Alexandra Straginy a jsem napůl Vyvolená a na půl
upírka. A vy slečno? Můžeme já i moji společníci znát
vaše jméno?“
„Lenka. Lenka Černá,“ vysoukala ze sebe dívka
trochu přiškrceným hlasem.
„Našla jsem váš vzkaz,“ řekla najednou Alexa.
Všichni jsme k Alexe stočili udivené pohledy. Jaký vzkaz
měla na mysli? Lenka se na ni také nevěříce zadívala.
„Vy? Jak jste…,“ ani svou otázku nedořekla.
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„Velmi dobře jste to schovala. Já jsem ale dost
vnímavá.“
„Cítím z vás velikou sílu,“ poznamenala dívka.
Bylo vidět, že znovu nabývá svou rovnováhu.
„Chci o vás vědět víc,“ řekla Alexa.
„Tady ne,“ vyhrkla Lenka. „Svolám nejbližší a
dám vám vědět, kdy a kde se sejdeme.“
„Takhle ne,“ oponovala jí Alexa.
„Sháníme pro nás dárce. Zaveď nás k nim. Než se
nakrmíme, svolej své nejbližší. Až se posilníme,
vyrazíme za nimi.“ Alexa nedala Lence šanci cokoli
namítnout.
Dívka jen zalapala po dechu a nakonec přikývla.
Potom se zvedla a pokynula nám, abychom ji
následovali. Alexa odemkla dveře a Lenka se jimi
protáhla jako první. Za dveřmi stáli strážní a podezřívavě
si nás měřili. Dívka je poklepala po rameni a dala jim
strohé instrukce.
Potom přešla ke vchodovým dveřím a otevřela je.
Rázem jsme se všichni ocitli na chodbě před výtahem.
Dívka jej přivolala a nechala nás nastoupit. Všichni jsme
sjeli do pátého patra. Vystoupili jsme a zařadili se za
Lenku. Ta odkudsi vytáhla svazek klíčů, nahmatala první
klíč a odemkla jím dveře. Hned vedle dveří jsem spatřil
klávesnici od alarmu. Lenka na ni naťukala
několikamístný kód. Jakmile se ozval potvrzovací tón,
dovolila nám vejít.
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„Chcete být každý sám?“ zeptala se.
Krista se nešťastně podívala na Alexu a potom na
Sebastiana.
„Ne, rozdělíme se po dvou,“ odpověděla Alexa
věcně. Lenka pokývala hlavou a dovedla nás do
čtvercové místnosti, ze které vedly několikery
neprůhledné dveře.
„Preferujete pohlaví?“ ptala se Lenka dál. Mluvila
už jen s Alexou.
Alexa se podívala na Sebastiana a řekla: „Chci
pár. A vy?“ zeptala se.
„Také,“ odpověděl stroze Sebastian. Lenka
přikývla a otevřela dvoje dveře sousedících pokojů.
„Dárci za moment přijdou,“ oznámila nám a
podala Alexe malý černý mobil, „až budete hotovi,
zavolejte druhé tlačítko zrychlené volby. Dohodneme se,
kde vás vyzvednu.“
„A platba?“ zeptala se věcně Alexa.
„S penězi si nelamte hlavu, potom se
domluvíme,“ řekla Lenka.
Alexa přistoupila k Lence a podávala jí ruku.
„Děkuji,“ řekla a čekala na stisk. Lenka se nejdřív trochu
zdráhala, ale nakonec přikývla a podala Alexe ruku.
Chvilku stály na místě a držely se. Potom Alexa přikývla
a povolila stisk.
„Zavolám, až skončíme,“ řekla a nechala Lenku
odejít.
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Jakmile jsme s Alexou osaměli, chtěl jsem si s ní
vážně promluvit.
„Tady ne, Benjamine,“ utnula mne Alexa ještě
dřív, než jsem stačil cokoli namítnout, „až budeme sami,
tak si promluvíme.“
Přikývnul jsem a políbil ji. Potom se otevřely
dveře a do pokoje vstoupili muž a žena. Alexa ukázala na
dívku, nejprve se zamyslela a potom ji poslala ke mně.
Byl jsem jí vděčný. Nedokázal jsem si představit, že bych
se krmil z muže.
„Vnímej svoje pocity,“ řekla mi ještě Alexa než
jsem začal, potom se otočila k dárci a bez váhání se
začala krmit. Já jsem trochu váhal. Přeci jen jsem se
nikdy ze živého člověka nekrmil.
Dívka se posadila na taburetku. Nastavila svůj krk
tak, abych měl co nejlepší přístup ke krční tepně. Ještě
pár chvil jsem se rozmýšlel, ale nakonec zvědavost, chtíč
a vzrušení předčily stud a dovolily mi okusit pravou
živou krev.
Nadechl jsem se a přisunul se k dívce blíž. Zcela
zřetelně jsem cítil její lidskou vůni. Slyšel jsem tepat její
trochu zrychlené srdce a cítil její sladký lidský dech.
Otevřel jsem ústa a prokousl své dárkyni krční tepnu.
Novými rankami mi do úst začala proudit krev. Polknul
jsem první, druhý lok a potom se celý můj život změnil.
Živá krev jakoby vyvolala smysly, o nichž jsem
neměl nejmenší tušení. Životní energie se mi začala
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vsakovat do svalů a tkání. Poháněna mým srdcem byla
rozehnána do celého mého těla a začala postupně budit
moje prozatím spící schopnosti k životu. Byla tak
lahodná, radost z jejího požívání mi na chvilku zahalila
mysl. Cítil jsem brnění po celém těle, ale hlavně
v podbřišku. Cítil jsem jakési jiskření po povrchu kůže
celého mého těla. Moje mysl, vidění nebo duše…,
(vlastně nevím jak to nazvat), celé mé já bylo opravdu
neskonale šťastné. Podobné štěstí jsem ještě nikdy
v životě necítil.
Moje vidění, o kterém jsem si do nedávna myslel,
že je ostré, se ještě zostřilo. Stejně tak sluch, hmat i čich.
Ve své mysli jsem ucítil Alexu. Propojila se s mým
vědomím a vychutnávala si moje prvotní pocity z krmení.
Čím víc se mi smysly oživovaly, tím hlouběji
zasahovala Alexa do mé mysli. Z ničeho nic jakoby mi
odlomila částečku pozornosti. Odvedla ji ke sledování
pulzu dívky, ze které jsem se krmil. Věděl jsem, že
musím sledovat její život, abych jej nezmařil.
Potom mi Alexa odloupla další díl vědomí a
odvedla jej ke dveřím a dál až za ně. Naznačila mi, abych
sledoval okolí. Uvědomil jsem si, že je velice snadné
rozštěpit svou pozornost. Začít se soustředit na více než
jeden úkon a přitom všechny svoje oddělené částečky
vědomí sledovat stejně bedlivě, jako bych sledoval jen
jednu jedinou věc.
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Sám jsem se pokusil odštěpit další díl svého
vědomí. Povedlo se mi to neskutečně snadno. Opatrně
jsem je odsouval dál a dál od našeho pokoje. Chtěl jsem
zjistit, jak daleko mohu zajít. Co všechno dokážu. Chtěl
jsem se dozvědět, co všechno je moje mysl schopná
obsáhnout. Dostal jsem se až před dům. Pak mne ale cosi
vtáhlo zpět k mému tělu.
Cítil jsem, že jsem nakrmený. Přestal jsem sát a
pustil dívku, kterou jsem držel. Alexa k dívce přistoupila
a podala jí bílý šál, který byl před chvilkou položen na
stole. Dívka se mi okamžitě skácela zpět do náručí.
„Polož ji támhle,“ instruovala mne Alexa.
Poslechl jsem a položil dívku i s jejím blaženým výrazem
na pohovku. Připadala mi jako zdrogovaná. Zvědavost ve
mně hlodala, ale na nic jsem se nezeptal. Rozhodl jsem
se položit všechny své otázky Alexe, až budeme sami.
Alexa ještě chvilku čekala a potom zvedla telefon.
Vytočila číslo a oznámila do něj, že jsme hotovi.
Z telefonu se ozvala Lenka. Dohodly se, že se sejdeme
před domem. Vyšli jsme z pokoje na spojovací chodbu,
kam z dalších dveří právě vyšli Sebastian i s Kristou.
Měl jsem dojem, že Sebastianův výraz je stejný
jako Alexin, kdežto můj výraz bych asi dokázal přiřadit
ke Kristině. Ještě stále jsem se srovnával s prvotním
krmením. Pocity, které jsem prožíval, pro mne byly do
jisté míry známé. Byly však mnohem intenzivnější než
kdy dřív. Krista na tom byla zcela jistě podobně. Alexin
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dárce také vyšel ze dveří a namačkal na alarmové
klávesnici několikamístný kód. Okamžitě jsem si jej
zapamatoval, i když jsem jej nehodlal nikdy použít. To
jen mé podvědomí pracovalo zcela bez mého přičinění.
Zanedlouho jsme vyšli před dům. Srovnali jsme
se vedle sebe a čekali. Lenka dorazila v terénním voze
s tónovanými skly. Alexa se otočila k nám a řekla: „Já
pojedu s Lenkou. Vy ostatní nás budete následovat.“ Bez
připomínek jsme poslechli. Za pár okamžiků jsme opět
opouštěli okraj Prahy a sledovali další Alexiny plány,
kterým nikdo z nás vůbec nerozuměl. Všichni jsme se
však rozhodli jí věřit, tak ať je tedy po jejím.

297

Stínová dáma

Odboj
Seděla jsem na sedadle vedle dívky, kterou jsem
potřebovala přesvědčit, aby začala smýšlet jako já.
Věděla jsem přesně, co má v úmyslu. Věděla jsem o
jejích plánech úplně vše. Nechtěla jsem ji však zničit.
Potřebovala jsem ji i její druhy. Potřebovala jsem získat
jejich loajalitu. Rozhodla jsem se vsadit na pravdu.
„Vím, co chystáš, ale nevyjde ti to. Já ti to
nedovolím,“ řekla jsem, aniž bych spustila pohled ze
silnice.
„Nevím, o čem mluvíš,“ znejistěla Lenka.
„Přečetla jsem ti myšlenky,“ řekla jsem prostě,
„nikomu z tvých blízkých se nepovede nám ublížit. Jsme
posilnění a já jsem pro vás opravdu jedovatá. Já i Krista
jsme schopné tebe i tvé blízké definitivně zničit.“
„Tak proč…?“ polka Lenka.
„Nechci s vámi bojovat. Chci, abyste se přidali na
moji stranu. Někoho jako vy zrovna potřebuji.“
„Vždyť o nás nic nevíš,“ odsekla příkře Lenka.
„Co ti doopravdy vadí? Proč skrýváš svůj hněv?
Vedeš nějaký odboj? A proti čemu, nebo proti komu
vlastně? Myslíš si, že jsi dostatečně vychytralá, aby na
tebe nepřišli? Ani svůj vzkaz jsi neskryla dostatečně.
Ostatně já jsem důkaz, že skryté informace na vývěsce,
původně určené jen pro členy toho tvého odboje, dokáže
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odhalit i někdo z venku,“ konečně jsem se na ni otočila.
„Přestože si to možná myslíš, rozhodně nejste v bezpečí,“
dodala jsem ještě.
Lenka znejistěla ještě víc.
„Víš, proč si mne tvůj partner, vážený princ,
nepamatoval?“ zeptala se a zdálo se mi, že v jejím hlase
slyším opovržení.
„Povídej,“ povzbudila jsem ji.
„Odjakživa se naše rasa dělila. Královští,
šlechtici, obyčejní rodilý. Byli bychom na posledním
stupni žebříčku nebýt stvořených.“
Když vyslovila slovo „stvořených“, připadalo mi,
jako by to vyplivla. Okamžitě se ve mně zvedla vlna
odporu. Nechala jsem si však prozatím své argumenty
pro sebe.
„Nikdo se o nás obyčejné rodilé nikdy nezajímal.
To šlechta si vždycky řešila svoje problémy. Nárokovali
si naše peníze i pozemky. Vše, co patřilo rodilým,
podléhalo šlechtě. A proč? Kdo vlastně určil, kdo bude
patřit do šlechty a kdo ne?“ rozohnila se Lenka a její
plamenná řeč pokračovala. Jak se rozčilovala, přidávala
stále víc na rychlosti. Ke konci její litanie jsme stromy
okolo dálnice vnímaly jen jako rozmazané šmouhy.
„Za celých několik stovek let se žádný sněm
nepořádal. Nikoho nezajímali naše problémy nebo
stížnosti. A že jsme volali po spravedlnosti. Jenže nás
nikdo nevyslyšel.
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No a najednou potřeboval královský synek najít
svoji holku a ono to znenadání šlo. Všechny zburcovali a
táhli je do Moskvy, abychom jemu a jeho rodičům
přísahali věrnost. Je super, že tě našli, ale kdyby si
alespoň někdo dal tu práci, zvednul telefon a zavolal
nám. Dal nám vědět, že jsi na světě. Moji rodiče tě do
této chvíle hledají, víš?“ řekla a vyčítavě se na mne
otočila.
Nic jsem neodpověděla. Její argumenty mi na
chvilku vzaly vítr z plachet. Jako bych ji svým mlčením
povzbudila, Lenka se nadechla a pokračovala: „Můj otec
je vážený obchodník. Naše rodina nejenže spravuje síť
v České republice, obchodujeme i zcela legálně. Otec
vlastní síť dárcovských center, kde se odebírá i plazma.
Obchoduje i s nemocnicemi. Chová se jako normální
člověk.“ Pak se na chvilku zarazila a nadechla se. Jakoby
rozvažovala, co dalšího řekne.
„Naše rodina měla vždy slabou schopnost jakési
jasnozřivosti. Poznáme, když nám někdo lže. Dost se to
hodí při naší obchodnické profesi.
Když jsem začala dospívat, zjistila jsem, že když
se budu víc soustředit, jsem schopná rozpoznávat, co
který upír umí. Jakou má vlastnost a jak je silná. Když
jsem se ale s tímto darem pochlubila rodičům, otec
málem zešílel. Začal mlít něco o tom, že máme své
místo. Že nemůžu zasahovat do přirozeného řádu dění.
Že naše schopnost je rodinný dar a ten si máme pěstovat.
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Nutil mne, abych se přestala ve své dovednosti
zdokonalovat. Měl ale smůlu,“ řekla a její výraz se
změnil. Poslední větu řekla spíš pro sebe, než aby byla
určena pro mne. Myslím, že mi ani nechtěla vyzradit
tolik. Vypadalo to však, že se jí ulevuje. Postupně
povolovala rouška tajemství, do kterého byl její dvojí
život zahalen.
Měla radost z toho, že konečně může někomu
povědět o svém životě a názorech, které zastávala.
Rozhodla jsem se ji podpořit. „Každý z nás má
dispozice využívat víc schopností najednou. Jde jen o to,
zda cvičíme nebo ne. Je hloupost zaměřit se jen na
vlastnost, kterou jsi zdědila. Náš národ otupuje a slábne.
To je chyba. Spíš bychom měli dělat vše pro to, abychom
zesílili,“ řekla jsem.
Tohle stačilo. Těch pár vět jako by zažehlo
rozbušku. Rozbušku, která velmi dlouho a skrytě čekala
na zapálení. Na Lenčině tváři se objevil dychtivý výraz a
znovu začala vyprávět: „Když jsem odjela studovat do
zahraničí, neuposlechla jsem otce a cvičila se dál
ve všem, co jsem uměla.
Zdokonalila jsem se a zjistila, že můj potenciál
roste. Že je pro mne čím dál snazší odhalovat další
aspekty jasnozřivosti, která mi byla dána do vínku. Sama
jsem se naučila dost, abych zjistila, že dokážu být
mnohem silnější a odolnější, než si ostatní myslí.
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Pak jsem se ale ze studií vrátila a dostala za úkol
spravovat síť. Od mého návratu mne měl otec pod
neustálým dohledem. Věděl o každém kroku, který jsem
udělala. Ubíjelo mne to. Nedokázala jsem však ve
využívání svých schopností přestat. Nechtěla jsem
ukončit svůj výcvik. Potřebovala jsem soukromí.
Potřebovala jsem opět cítit tu svobodu, kterou jsem
prožívala na studiích. A tak jsem založila klub rodilých
upírů smýšlejících stejně jako já.“ Při těch slovech se na
mne otočila a já viděla v jejích očích touhu předvést mi,
co umí.
Najednou sešlápla brzdu a trhla volantem, až se
naše ochranné pásy zasekly a přišpendlily nás do opěrek
sedadel. Zprvu jsem si myslela, že prudce reagovala na
dění na silnici. Rozohněná dívka však jela příliš rychle a
uvědomila si až na poslední chvíli, že musíme sjet.
V mysli jsem ucítila Benjamina, který dost
nevybíravě klel. Obě auta sjela z dálnice. Podjeli jsme
viadukt a těsně za ním odbočili na silnici nižší třídy.
Pochopila jsem, proč Lenka zvolila terénní vůz.
Sledovala jsem koleje vinoucí se podél silnice, po které
jsme jeli. Nejspíš se dlouho nepoužívaly. Záhy jsem
zjistila, že jsem se nemýlila. Lenčino terénní auto sjelo
z komunikace a přejelo přes koleje, které se rozdvojily.
Jedny byly ukončeny betonovým masivním
zarážedlem a druhé pokračovaly dál do tmy. Mezery
mezi pražci byly hustě prorostlé trávou a plevelem.
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Cítila jsem jemné otřesy, když jsme je přejížděly.
Díky závozu hlíny na odstavených kolejích mi spíš trasa
připomínala hrubou polní cestu než jízdu po železniční
trati. Tímto koridorem vlak neprojel opravdu hodně
dlouho.
Lampy lemující dávno odstavenou železnici
vypadaly spíš jako dekorace. Kdo ví, jestli byly ještě
funkční. Lenka zhasla světla. Stejně tak učinilo i auto za
námi. S tmou jsme neměli problém. Viděli jsme dobře a
ostře. Naše auto začalo pomalu přibrzďovat, dokud jsme
nedorazili k velké masivní bráně. Lenka zastavila a
vylezla z auta.
„Počkej tu, jen otevřu bránu,“ oznámila mi. Její
výraz se mi zdál nečitelný. Důvěra, kterou jsem v ní
získávala během jízdy, se začala pomalu vytrácet. Ta
holka měla určitě něco za lubem.
Vyslala jsem k Benjaminovi a svým rodičům
myšlenku, aby byli ostražití.“ Lenka odsunula bránu po
malých kolejnicích a potom se vrátila zpět do auta.
Nastartovala a pomalu vjela do starého ošuntěného,
zdánlivě dávno nepoužívaného areálu. Rodiče i Benjamin
nás následovali, zaparkovali za námi a společně s námi
vystoupili.
Nadechla jsem se a nasála vůni okolí. Lenčini
druzi na nás číhali skrytí ve tmě a stínech veliké omšelé
budovy. Mysleli si, že budou mít výhodu překvapení.
Nebyli však dostatečně připravení. Nebyli dost silní ani
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rychlí. Jak jsem později zjistila, většina z nich nebyla o
moc starší než já nebo Benjamin.
Jenže já i Benjamin jsme prošli výcvikem.
Nemluvě o mých rodičích, kteří spoustu let
zdokonalovali své schopnosti.“
Čekala jsem otevřený útok, ale nestalo se. Tmu a
posvátné ticho, které nás obklopovalo, protnuly tiché
zvuky nenápadných šipek svištících vzduchem. Neváhala
jsem ani vteřinu a zaměřila se na prostor okolo sebe a
svých blízkých. Moje vědomí se v mžiku rozdělilo a
v jedné milisekundě vyhledalo všechny šipky, které na
nás letěly ze všech stran. Okamžitě jsem je ve vzduchu
zastavila a shodila je na zem.
Ohlédla jsem se po svých rodičích i Benjaminovi,
ale všichni už byli pryč. Rozeběhli se do všech koutů,
odkud letěly šipky, aby zneškodnili protivníky. Ze všech
stran jsme slyšely jen tiché steny. Lenka stála u mne.
S rozšířenýma očima a nevěřícným pohledem sledovala
okolí. Poslouchala tiché nářky jejích soukmenovců.
Nečekala, že budeme tak rychle reagovat. Že budeme tak
sehraní.
V autě mi vyprávěla, že se cvičila v jasnozřivosti,
ale určitě naschvál neprozradila, co všechno doopravdy
umí. Bylo na čase, ukázat jí další trošku z mého umění.
Nechala jsem svoje vědomí rozdělené a sledovala okolní
boje. Posouvala jsem své vědomí dál do okolí a
přilehlých budov. Hledala jsem další protivníky, kteří by
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nás mohli překvapit, nebo ochromit. Další skupinku jsem
našla schovanou uvnitř budov. Vyslala jsem k Lence
myšlenku tak silnou, až se jí podlomila kolena.
Nemluvila jsem na ni nahlas, vše co jsem jí říkala, bylo
jen v duchu. Zato však s takovou razancí, že jí slzely oči
a klepala se po celém těle.
„ZASTAV TO!!!“ křičela jsem na ni v duchu.
„ODVOLEJ SVOJE LIDI, NEBO VŠICHNI DO
JEDNOHO ZEMŘETE! NECHTĚJ, ABYCH TO
ZASTAVILA JÁ!!!“
„Dost,“ zavolala Lenka přiškrceným hlasem,
„přestaňte bojovat a vzdejte se.“
Najednou okolo nás nastalo ticho. Cítila jsem ve
vzduchu napětí. Doufala jsem, že Krista ještě nestihla
použít svoji krev. Otočila jsem se k stále ještě klečící
Lence a pomohla jí vstát.
„Svolej své lidi i ty, kteří se ukrývají uvnitř budov
a okolí, je na čase, abychom se představili. Žádné
hlouposti, nemáte sebemenší šanci,“ zavelela jsem.
Lenka se rozhlížela, utírala si uslzené oči a
pomalu začínala chápat, že i když je nás mnohem méně
než jich, opravdu proti nám nemají šanci.
Když se trochu sebrala z prvotního šoku,
vyslovila pár příkazů do tmy, jež nás obklopovala.
Najednou se okolo nás začali scházet lidé. Vycházeli
z budovy před námi a slézali ze střech i stromů okolo
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nás. Všichni se začali seskupovat za Lenčinými zády a
měřili si nás nevěřícnými pohledy.
Cítila jsem, jak se za mnou zavlnil vzduch.
Nepotřebovala jsem se otočit, abych věděla, že za mými
zády stojí moji druzi. To, co mne trochu překvapilo, byl
počet Lenčiných soukmenovců. Očekávala jsem odboj
pěti, nanejvýš deseti jedinců. Najednou nás však
obklopovalo něco okolo dvou desítek upírů. Obličeje
všech prozrazovaly, že pokud se rozhodneme ublížit
Lence, budou se za ni bít.
Uznale jsem pokývala hlavou a řekla: „Je vás víc,
než jsem čekala.“
Lenka jakoby opět nabrala sílu. Z přikrčeného
postoje opět pozvedla ramena a postavila se čelem ke
mně. „Je nás opravdu hodně a jsme schopní ukázat
podsvětu, že dokážeme něco změnit.“ Její naivita mne
opravdu pobavila.
„Je vás hodně, ale zdaleka nejste připravení. My
jsme čtyři a dokázali bychom vás všechny hravě porazit,“
řekla jsem klidně. Nevytahovala jsem se, všem bylo
jasné, že mám pravdu. Bylo třeba, aby si to připustili i
oni a získali tak trochu potřebné pokory.
Lenka se postavila do útočného postoje a nakrčila
čelo. „Nebýt tebe, neměli by šanci,“ oponovala mi
sebejistým tónem.
„Tak to se pleteš, dámo,“ zpražila jsem ji,“jen
jsem urychlila nevyhnutelné, abychom se nezdržovali.“
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Ani jsem se nemusela ohlížet. Věděla jsem, co se stane,
protože jsem tak trošku Benjaminovi poradila.
Benjamin vztáhnul ruce před sebe. Nechal vznést
do vzduchu pár šipek a poslal je proti několika nejbližším
protivníkům. Svýma rukama ukazoval na upíry, které
hodlal napadnout. Ani to však nepomohlo úplně.
Sledovali jeho ruce, ale ne všichni byli dostatečně rychlí
nebo chytří, aby se šipkám vyhnuli. Dva z pěti upírů, na
které mířil, v momentu zasáhl. Jeho výraz v tu chvíli
prozrazoval šok a obavy.
„Jsou napuštěné uspávadlem, nic se jim nestane,
že?“ zeptala jsem se rychle a otočila se k Lence, která
nemohla odtrhnout pohled z míst, kam dopadli její věrní.
Pomalu se k nám otočila a pokývala hlavou.
„Nemáme k dispozici krev Vyvolených. Na jejich
odchyt jsme si ještě netroufli,“ odpověděla zaraženě.
Jakmile to dořekla, zvedla se ve mně vlna nevole tak
silně, že jsem se musela hodně krotit, abych jí neublížila.
Moje prastaré podvědomí mne uklidňovalo, ale
moje horká mladá krev Vyvolené nedovolovala, abych se
nad takovou urážkou povznesla. Rozčilením jsem
zatínala pěsti, oči mi žhnuly hněvem.
„Máte jediné štěstí, že jste se ani nepokusili ulovit
nějakého Vyvoleného. Každý adept je cvičen celý svůj
život, aby byl schopen vás usmrtit. I mladý Vyvolený by
pro vás byl velmi nebezpečný protivník. Jak si myslíte,
že byste skončili, kdybyste se o únos pokusili? Můžu
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vám říct jedno, ne všichni byste to přežili. To chcete? Co
si vlastně myslíte? Co plánujete? Chcete převrat? To si
vážně myslíte, že máte proti Vyvoleným nebo královským
sebemenší šanci? Je hezké, že si tu hrajete na výcvikový
tábor, ale vaše schopnosti, dovednosti a hlavně
zkušenosti šlechticům ani královským nesahají ani po
kotníky. Vaše mise, ať je jakákoli, je bláhová. Pokud ji
uskutečníte, budete nakonec zcela nesmyslně zničeni,“
křičela jsem na ně.
Někteří hleděli na mne, jiní do země, ale moje
rozhořčená slova poslouchali úplně všichni.
„Všechno vidíte špatně,“ pokračovala jsem,
„Vyvolení ani královští nebo šlechtické rody nejsou vaši
skuteční nepřátelé. Svojí aktivitou nahráváte těm, kterým
se opravdu hodí, že máme chaos ve vlastních řadách.
Smýšlení upírů je možná kostnaté a zastaralé a je
na čase je změnit, ale nyní se potýkáme s mnohem větší
hrozbou, než řešit malicherné spory, jestli někdo je nebo
není urozený.
Náš nepřítel oslabil oba naše rody. Vzal nám
všem to nejcennější, co máme, a vás zajímá co? Že si vás
starší dostatečně neváží? Proboha probuďte se! Já i moje
matka,“ ukázala jsem na Kristu a znovu pokračovala,
„jsme polovičky obou ras. Jsme Vyvolené i upírky, čí
jsme tedy podle vás nepřátelé?“ rozhlédla jsem se po
všech přítomných. Nikdo neodpověděl.
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„Chcete s námi bojovat? V tom případě máme na
své straně nejen tyto dva rodilé upíry, kteří vás dokážou
porazit. My, stejně jako i další Vyvolení, kteří jsou s námi
rodinně spříznění, vás dokážeme rovnou nenávratně
zničit. Tohle opravdu chcete? Postavíte se proti všem?“
nechala svoje slova pomalu utichat.
Doufala jsem, že se konečně někdo zeptá, ale
ticho se protahovalo a nikdo nepromluvil. Ještě chvilku
počkám a pak asi ještě něco dodám, pomyslela jsem si.
Věděla jsem však, že bych už jen omílala dokola, co již
bylo řečeno. Potřebovala jsem, aby si to někdo uvědomil.
Aby položil tu důležitou otázku, která měla nastartovat
další vývoj situace.
„Jakého skutečného nepřítele máš na mysli?“
zeptal se muž, který jako jediný stál Lence po boku a ne
za ní. Jeho ochranitelský výraz svědčil o citech, které
k dívce choval. Tak trochu mi připomínal Petera. Říkala
jsem si, jestli Lenka o jeho citech ví. Jestli je opětuje,
nebo je stejně slepá jako jsem kdysi bývala já. Na tom
však nezáleželo. Protože konečně položil tu základní
otázku, na kterou jsem potřebovala odpovědět.
„Jak se jmenuješ?“ zeptala jsem se.
„Jáchym,“ odpověděl a opět se podíval Lenčiným
směrem. Měla jsem pocit, že má sto chutí zatlačit ji za
svá mohutná ramena a chránit ji celým svým tělem.
„Nás nepřítel je mnohem mocnější a
nebezpečnější, než si vůbec dokážete představit,“ řekla
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jsem pomalu a mnohem víc dramaticky, než jsem
původně měla v plánu.
„On a jeho stvoření si chtějí podrobit lidský svět i
podsvět. Neváhají k tomu využít jakýchkoli prostředků.“
V okolí zazněl šum. Zřetelně jsem slyšela, jak po mne
přihlížející opakují slovo stvoření. Když jsem slyšela,
jakým způsobem se o stvořených vyjadřují, nevydržela
jsem to.
„Vaše myšlení zahalují předsudky. Stvoření jsou
sice nebezpeční, ale jsou to jenom loutky. Loutky, které
ovládá jejich pán a stvořitel. To on je opravdu
nebezpečný. Co vlastně víte o stvořených?
Vy jste se jako upíři narodili. Celý život žijete
s vědomím, že budete žít věčně a že jste svobodní.
Stvoření se na rozdíl od vás narodili jako lidé. Celý život
byli připravení, že časem zemřou. Ale nestalo se tak.
V jejich případě jim stvořitel vzal život a jejich
svobodnou vůli si podrobil a začal zneužívat.
Kde je tedy viník? Jejich ruce rdousí, jejich tesáky
rozdírají obětem hrdla, ale oni nedokážou říct, že s tím
nesouhlasí. Žádný stvořený se nedokáže postavit svému
stvořiteli. Kdo je tedy za jejich chování opravdu
zodpovědný?“
Naschvál jsem se nezmínila o nejstarších
stvořených, kteří se nakonec z Isobelina vlivu přeci jen
dostali a pomohli k jejímu dopadení. V tomto případě
jsem chtěla, aby pochopili, kam mířím. Stejně jako je
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šlechtici odsuzovali k nižším postům, a proto se bouřili,
oni odsuzovali stvořené, aniž by k tomu měli právo.
Museli pochopit, jak se věci doopravdy mají.
Opět mne obklopilo hrobové ticho naplněné
přemýšlením o nových skutečnostech, které se tito mladí
dozvěděli. Pocítila jsem však rozpolcení i z Benjaminovy
strany. Ani on nečekal, že se takovým způsobem budu
zastávat stvořených. Zrovna těch, kteří mne unesli a
mučili v Issacově zajetí. Jednou jsem byla připravena mu
o svých učitelích, kterých jsem si nesmírně vážila,
povědět. Zatím však nebyl vhodný čas. Nejstarší ať
prozatím zůstanou zapomenuti.
Po chvilce ticha se na mne opět zadívaly
Jáchymovy oči a jejich nedůvěřivý pohled jako by mne
propichoval. „Kdo je tedy jejich stvořitel? A co vlastně
podnikají, že si podle vás podrobují svět i podsvět?“
zeptal se příkře.
„Pochybuji, že někomu z vás jeho jméno něco
řekne,“ odpověděla jsem Jáchymovi přímo, „Isaac je
pravý rodilý. On je mocný starý upír, který plánuje
převrat velmi dlouho. Jeho plány již brzy dospějí k bodu,
kdy se nejspíš opravdu pokusí nynější vládu svrhnout a
začne panovat podle svého mínění. Věřte mi ale, že
s jeho názory opravdu souhlasit nedokážete.“
Chvilku jsem se odmlčela, ale jen na kratičký
moment, aby mi nemohl nikdo skočit do řeči a přetrhnout
tak nit mých myšlenek.
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„Isaac nejen že utvořil armádu upírů stvořených
z lidí. V poslední době nejspíš vytvořil nový druh.
Polovyvolené a poloupíry, jako jsme já a moje matka.
Pokud se mu to povedlo, všechny nové stvořené si také
podrobil.
Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby
přišel před vás a vaše blízké a řekl vám, že buď se
podrobíte jeho vůli, nebo vás jeho armáda doopravdy
zničí?
Pravděpodobně má v rukou opravdu takhle
mocnou zbraň. Vaše svoboda by přestala být svobodou.
Stali byste se loutkami, přesně jako jeho stvoření. Jen vy
byste to vše dělali ze strachu. Dopustíte to?“ Opět jsem
nechala svou plamennou řeč pomalu vyhasínat.
„Co od nás vlastně chceš?“ zeptala se najednou
Lenka.
„Pokud je to všechno pravda, proč tohle neřeknete
šlechticům, aby se postarali?“ doplnil ji pohrdavě
Jáchym.
„Stejně jako vy, i my se setkáváme
s nepochopením starších, kteří nechtějí o změnách ani
slyšet. Mluvím o obou strachách. Jsou schopní nad vším
zavřít oči a utvrzovat se v přesvědčení, že se nic neděje.
Dokud Isaac opravdu nepřevezme vládu. Pak už ale bude
na cokoli pozdě,“ odpověděla jsem prostě.
„Vědí naši nebo vaši, co se z vás stalo?“ zeptala
se Lenka a naklonila hlavu na stranu. Její pohled mi
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připadal jako pohled obchodníka. Najednou se cítila
mnohem silnější. Vypadalo to, že je připravená jednat.
Došlo jí, že nejen oni potřebují nás. Ale že my
potřebujeme je. Měla pravdu. Doufala jsem, že jim to
nedojde tak rychle, ale Lenka byla opravdu chytrá.“
„Někteří Vyvolení a někteří Šlechticové o nás
vědí. Naše světy však ještě nebyly připraveny, abychom
všem odhalili naši pravou totožnost. Nicméně je jasné, že
se to velmi brzy změní.“ Pokusila jsem se z toho
vybruslit a doufala, že to bude Lence stačit. Ostatně ona
o nás sice mohla všem říct, ale stejně tak jsme my mohli
povědět o ní a její skupince odboje. Vlastně jsme se
všichni drželi v šachu a to nám všem nakonec
vyhovovalo.
Lenka se zamyslela. Její úsměv se rozšířil a
v očích jí zablýskalo: „Co tedy pro vás můžeme udělat?“
„Zatím nic,“ opáčila jsem, „telefon si nechám, až
vás budu potřebovat, zavolám,“ uzavřela jsem.
Potom jsem se otočila k Sebastianovi: „Myslím,
že tady jsme skončili.“ Rukou jsem ukázala k masivní
železné bráně. Ta se sama od sebe začala otevírat a
uvolňovat tak naši cestu domů. Pokývala jsem na
Sebastiana, Kristu i Benjamina. Všichni nasedli do auta.
Já jsem se ještě otočila k Lence a Jáchymovi. Podala
jsem každému z nich ruku a rozloučila se s nimi.
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Doufala jsem, že se na ně budeme moci opravdu
spolehnout. Jejich pomoc byla pro nás i pro ně důležitá.
Doufala jsem, že si to také uvědomí.
Vlastně jsem ani nepotřebovala fyzický kontakt,
abych jim přečetla myšlenky, ale bylo to snazší a
rychlejší. Nehledě na to, Lenka už věděla, co udělám.
Chtěla jsem, aby žila v domnění, že pokud jim chci
přečíst mysl, potřebuji se jich dotknout. Je lepší, když vás
podceňují.
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Musíme si promluvit
Nasedli jsme do auta a čekali na Alexu, až se
rozloučí. Z celého setkání jsem neměl nejlepší pocity, ale
z Alexy jsem cítil, že ví, co dělá. Že je pevně rozhodnutá,
se s touto skupinou spojit a spolupracovat. Věřil jsem jí.
Neměl jsem důvod pochybovat o jejím úsudku. Byl jsem
však pevně rozhodnutý, že jakmile dorazíme domů,
promluvím si s ní. Bylo toho hodně, co jsem jí potřeboval
říct.
Alexa za sebou zabouchla dveře a na zadním
sedadle se ke mně přitiskla. Položila si hlavu na mé
rameno a celé její tělo jako by ochablo. Cítil jsem, jak
z jejích beder spadla nepředstavitelná tíha. Její úleva
zaplavovala i moje tělo. Vyzařovala z ní spokojenost a
štěstí.
„Domů, Sebastiane. Prosím,“ zavelela unaveně a
zadívala se ven z okna. Sebastian nastartoval a za tichého
předení motoru jsme se vydali k domovu.
Než jsme dorazili do Prahy, Alexa usnula. Sice
byla posilněná, přesto na ní bylo znát vyčerpání. Jakmile
jsme zaparkovali v našem vjezdu, uchopil jsem ji do
náručí a odnesl do ložnice. Přeci jen nebyl nejhorší nápad
dopřát si opravdové soukromí v poklidném koutku naší
duše. Ulehl jsem vedle ní a vnořil se do našeho
společného snění.
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Stál jsem na terase bílého domku a sledoval
obzor. Alexa stála u moře a nechala si vlnkami omývat
prsty u nohou. Chvilku se rozmýšlela a pak se rozeběhla
do vln. Rozesmál jsem se a následoval ji.
Když jsem ji dostihl, otočila se ke mně a chtěla
mne políbit. Stále jsem si nezvykl, že je možné prožít
fyzický kontakt i v průběhu snění, a tak jsem ucukl.
Alexa se konejšivě usmála. Opatrně uchopila můj obličej
do svých nádherných dlaní a políbila mne. Zatočila se mi
hlava, ale neprobudil jsem se. Jen jsem si vychutnával
její přítomnost, její vůni a chuť. Chvilku jsme dováděli
ve vodě a nakonec se rozvalili na bílém, sluncem
vyhřátém písku a nechali paprsky, aby nás osušily.
„Alexo, musíme si promluvit,“ řekl jsem. Opřel
jsem se o loket a zadíval se do její nádherné tváře. Alexa
se také zvedla na lokty a zvědavě si mne prohlížela.
„Nevím, kde jsi byla. Netuším, co s tebou prováděli, ale
tvoje síla a dovednosti jsou opravdu mimořádné,“ začal
jsem opatrně. Alexa se pyšně usmála.
„Ale občas mám z tebe špatný pocit,“ dodal jsem.
Její výraz poněkud povadl.
„Jak to myslíš?“ zeptala se.
„Chápu, že je někdy třeba ukázat, co umíš. Občas
se mi ale zdá, že to ani nejsi ty. Čím víc používáš své
schopnosti, tím víc mi připadá, že takhle by to moje
Alexa prostě neudělala. Občas zvolíš cestu, kterou bych
od tebe nečekal. Ta cesta je mnohem odvážnější,
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riskantnější a bezohlednější, než bych u tebe
předpokládal.“
„Benjamine, dělám to pro dobrou věc. Potřebuji,
aby si lidé uvědomili, že je třeba se mnou počítat.
Abychom dokázali Isaaca porazit, musí mě
bezpodmínečně poslouchat. Chci, aby všichni, které
potřebuji, uznali, že moje vedení je to nejlepší. Že jedině
tak dokážeme vyhrát,“ oponovala mi Alexa.
„Vidíš. Už je to tu zase,“ upozornil jsem ji, „oni
musí poslouchat…, chci, aby všichni uznali…, moje
vedení je to nejlepší…, takhle přeci moje Alexa nemluví.
Takhle jsi přeci nikdy neuvažovala. Co je to s tebou?“
Když mi říkala, že ji každý musí poslouchat, opět
jsem si všimnul toho divného výrazu, který jí přeběhl po
tváři. Alexa se na chvilku zamyslela. Její výraz se
změnil. Bylo vidět, že o mých slovech uvažuje. Kul jsem
tedy železo, dokud bylo žhavé.
„Když jsme byli u Lenky a tys vyhodila její stráže
ven z pokoje, když jsi jí hrozila a nakláněla ses nad ní,
připadalo mi, že to ani nejsi ty.“
„Benjamine, to celé bylo jen divadlo,“ rozhodila
Alexa rukama, „musela pochopit, s kým má tu čest.
Nemyslela jsem to vážně.“
„Že to nebylo vážně?“ řekl jsem rychle, „Alexo,
dovol mi ukázat ti, jak jsem celou scénu vnímal já,“ řekl
jsem a obraz okolo nás se změnil.
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Jako bych prožíval Déjà vu. Stál jsem vedle
Alexy a díval se na upíra, který stál ve vchodových
dveřích. Jakmile ucítil vůni Alexy a Kristy, vycenil na
nás v obranném gestu tesáky. Alexa k němu natáhla ruku
a jemně se jej dotkla. Upírovi se hrůzou rozšířily oči a
s děsem nás pozoroval.
Nechal jsem ji, aby pocítila můj šok a nevoli,
kterou jsem cítil, když jsem ji viděl takto jednat. Nechal
jsem ji, ať se pořádně podívá na svůj výraz, když se upíra
dotkla. I ji muselo znepokojit, jak se zatvářila.
Moje vzpomínky se posunuly; Alexa se nakláněla
nad vystrašenou dívkou a cenila na ni své tesáky. Tady
jsem obraz zastavil a posunul svůj výhled na Alexin
výraz. Opět to temné blýskání v očích a podivný
potutelný úsměv. Jako by ji bavilo pouštět hrůzu. Opět
jsem ji nechal pocítit moje vnímání celé situace, jejího
jednání a jí samotné. Toho, co přímo z ní na oplátku
vyzařovalo ke mně.
Znovu jsem posunul svoje vzpomínky z tohoto
večera; Stáli jsme ve tmě v areálu starých železničních
budov a slyšeli svist letících šipek mířících k nám.
Najednou se Alexa otočila mým směrem a v očích jí rudě
žhnulo. Jako by se celý obraz sám od sebe zastavil.
Šipky, které již byly nedaleko od nás, popadaly k zemi.
Stál jsem na střeše a držel zpacifikovaného
protivníka. Shlédl jsem dolů a viděl, jak se Alexa opět
nahýbá nad Lenkou. Cítil jsem její myšlení. Její nátlak na
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dívku, aby zastavila boj. Slyšel jsem vše, co Alexa dívce
řekla. Cítil jsem obrovskou moc, která z ní proudila a
srážela dívku na kolena. Pohled, jenž se mi naskytl, byl
nejhrozivější ze všech, které jsem dnes večer viděl. Tahle
Alexa se mi vůbec nelíbila. Tohle nebyla moje Alexa
Straginy, kterou jsem znal a miloval. Ten, kdo
vyhrožoval, pouštěl hrůzu a vytvářel tak okolí plné děsu,
prostě musel být někdo jiný.
Obraz okolo nás zmizel a opět jsme leželi na bílé
sluncem zalité pláži našeho malého ostrova. Alexa byla v
šoku.
„Benjamine, takhle to přeci nebylo,“ řekla
potichu.
„Já jsem to takhle viděl, Alexo. A nebyl jsem
sám. Zeptej se Kristy. Myslím, že by bylo zajímavé,
kdyby ses mohla sledovat při jednání s radou. Nezdálo se
mi, že by se jí tvé jednání líbilo.“
Její sebejistý postoj už nebyl tak sebejistý.
Konečně začala přemýšlet o aspektech svého konání.
Začala si uvědomovat, že to, co dělá, není tak úplně
v pořádku. Byl jsem moc rád, protože jsem poznal i
vycítil, že se konečně zamyslela sama nad sebou.
Po nějaké chvíli se posadila a řekla: „Benjamine,
myslíš, že bys mne mohl nechat samotnou? Potřebuji si
pár věcí promyslet.“ Přikývl jsem a chtěl sen ukončit,
abych zanechal Alexu na našem ostrově. Ona mne však
předběhla.
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„Ty zůstaň. Tady jsi v bezpečí.“ Políbila mne a
zmizela. Nechala mne relaxovat na jednom
z nejkrásnějších míst našeho světa.
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Šance
Otevřela jsem oči a ještě chvíli nehybně ležela
vedle Benjamina. Na stropě jsem pozorovala světla od
projíždějícího auta, která sem proudila skrz okno.
Docházely mi skutečnosti, kterých jsem si vůbec
nevšímala. Začala jsem si uvědomovat, že s obrovskou
mocí a prastarými vědomostmi, které mi byly darovány,
jsem nechtěně zdědila i Isobelinu vůli a chtíč.
Došlo mi, že jsem se pomalu, ale jistě nechala od
Isobel ovládat. Nebýt Benjamina, netuším, kam až bych
byla schopná zajít. Vzpomněla jsem si na Gabriela.
Musel vědět, že Isobel byla velice silná. Tušil však, že se
mne bude snažit ovládnout? Nebyl to nakonec jeho
záměr? Tuto myšlenku jsem však okamžitě zavrhla.
Vždyť on a jeho stoupenci pomohli Isobel svrhnout.
Nesouhlasili s její nadvládou, proč by tedy riskoval, že se
bude minulost opakovat? Možná prostě předpokládal, že
se jí dokážu ubránit.
Zamrazilo mne, když jsem si uvědomila, že
doopravdy nevím, jestli bych po čase byla schopná
rozpoznat, jestli jsou moje rozhodnutí opravdu moje nebo
Isobel.
Uvědomila jsem si, že se budu muset opravdu
hodně hlídat. Musím se naučit s Isobel žít, ale nesmím jí
dovolit, aby ovládla mou mysl. Ještěže mám Benjamina,
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který mne vrátil na zem a připomněl mi, kdo vlastně jsem
a co je můj cíl.
Stála jsem před rozhodnutím, které mi ještě včera
přišlo naprosto logické a správné. Avšak nyní, když jsem
sama viděla důsledky, už jsem si nebyla tak jistá. Stále
jsem to sice viděla jako jedinou šanci, kterou mohu
Benjaminovi dát, ale co když se s tím nedokáže poprat?
Nestane se moje pomoc, přestože byla dobře myšlená,
nakonec špatně zvoleným řešením?
Došlo mi, že můžu Isaacovi poskytnout velmi
silného spojence, který nakonec začne smýšlet podobně
jako on. Můžu mu poskytnout spojence, který nakonec
bude mnohem mocnější a nebezpečnější než Isaac sám.
Byla jsem bezradná. Bloumala jsem po domě a
rozmýšlela, co udělám. Nakonec jsem došla do studovny.
Všimla jsem si krbu stojícího naproti dveřím. Dřevo na
podpal bylo připraveno, stačilo jen škrtnout zápalkou.
Vlastně mi ani nebyla zima, ale najednou se mi
zachtělo zadívat se do ohně posadit se do pohodlného
křesla umístěného u krbu, zachumlat se do deky, která
byla přehozena přes opěradlo a prostě vypnout.
Pozorovala jsem plameny, tancující po vyschlém
dřevě, a přemítala nad svojí budoucností…, nad
budoucností Benjamina i našeho dítěte, o kterém neměl
nikdo ani ponětí. Cítila jsem neskutečně silnou potřebu
chránit toho drobečka, který si mi usadil v lůně a pomalu
rostl.
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Mám mu vzít otce? Opravdu se ani nepokusím,
aby naše rodina mohla být kompletní? Nebo mám
zariskovat a možná pro nás vytvořím toho nejhoršího
nepřítele, kterého nejspíš nebudeme schopní porazit?
Hladila jsem si břicho a slzy mi začaly kanout po tvářích.
Pohled se mi rozostřil a plameny, které jsem doposud
sledovala, se slily do jediného rozmazaného světla.
Pak jsem za sebou uslyšela kroky. Rychle jsem si
osušila tváře a ohlédla se. Ve dveřích stála Krista a
s nešťastným výrazem mne pozorovala. Přistoupila ke
mně, pohladila mne po vlasech a usadila se naproti mně.
„Co se děje, zlato?“ zeptala se mateřským tónem.
„Nevím, co mám dělat,“ přiznala jsem se. Tak
moc jsem si potřebovala s někým promluvit. Jenže jsem
jí nemohla ještě povědět celou pravdu. Jak tedy Kristě
říct o svém trápení?
„Nastala někdy situace, kdy bys Sebastianovi
nemohla věřit?“ zeptala jsem se opatrně.
„Sebastian je mojí součástí, stejně jako Benjamin
tou tvojí. Neexistuje záležitost, ve které bych mu
nemohla důvěřovat. Nevěřit mu by bylo stejné jako
nevěřit sama sobě,“ odpověděla Krista a se zájmem mne
pozorovala.
„Ale, co když vím, že může být ovlivněný? Co
když jeho rozhodnutí nemusí být jeho? Přesto mu mám
důvěřovat?“ ptala jsem se nešťastně.
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„Chápu, co tím asi myslíš,“ pošeptala Krista, „ale
stejně jako je on tvojí součástí, ty jsi jeho. On může být
ovlivněný, ale ty mu můžeš pomoci najít cestu zase zpět.
Nic není silnější než spřízněné pouto. Musíš v něho
prostě jenom věřit.
Benjamin může balancovat nad propastí, ale
nakonec jenom on a ty můžete jeho rozhodnutí zvrátit.
Jedině vy dva můžete jeho názory naklonit, kam bude
třeba…
Donesu ti něco teplého k pití,“ řekla po chvilce
ticha. Trochu se usmála a odešla.
„Děkuji,“ odpověděla jsem. Krista byla za chvíli
zpět i s nápojem. Zřejmě si všimla, že potřebuji být sama,
protože položila malý hrnek, ze kterého se ještě kouřilo,
na stolek vedle mého křesla a potichu se vytratila.
Opět jsem zírala do plamenů, které olizovaly
dřevo a stěny krbu. Oheň praskal a vydával příjemné
teplo. Krista měla pravdu. Benjamin byl naší součástí.
Věřila jsem mu celým svým srdcem i duší. Neexistovalo
nic, co bych pro něj neudělala nebo neobětovala. Nic,
kromě našeho dítěte. Ale naše dítě nás rozhodně
nerozdělí. Naopak, naše dítě nás může jedině ještě víc
propojit.
Ano, Krista měla pravdu. Kamilla se mohla snažit
Benjamina ovlivnit, ale byla jsem tu ještě já. On mi dnes
ukázal, co dělám špatně. Já jsem byla na oplátku
připravena dohlížet na jeho chování. Byla jsem
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připravena poukázat na temnotu, která jej chtěla uchvátit
pro sebe. Rozhodnutí padlo. Musím mu dát šanci. Musím
dát šanci nám všem. Nedovolím nikomu, aby rozbil moji
rodinu. Bylo na čase se připravit na předání.
Rozbalila jsem deku, a i když jsem byla
posilněná, řekla jsem si, že malý přídavek krve rozhodně
neuškodí.
Došla jsem do chladicího boxu a vyndala pytlík
označený mojí krevní skupinou. Potom jsem se vydala do
kuchyně. Celý obsah jsem vylila do sklenice a tu jsem
dala do mikrovlnky. Byla jsem zvyklá pít darovanou krev
v různých teplotách, nejčastěji však chlazenou. Ale od té
doby, co jsem si přivoněla k živé krvi, mi teplota těla
začala připadat přijatelnější.
Se sklenicí naplněnou až po okraj jsem se vrátila
do studovny. Někdo nejspíš přiložil, protože pohasínající
oheň se znovu naplno rozhořel. Usadila jsem se pohodlně
do křesla a zabalila se do deky. Vypila jsem donesenou
krev a začala pociťovat její účinky. Cítila jsem, jak se mi
energie vlévá do žil a vsakuje do svalů. Jak posiluje mé
tělo i mysl.
Zavřela jsem oči a vydala se zpět. Zpět do
dávných a dávných časů. Našla jsem prastarou Isobel a
začala se od ní učit umění předání schopností. Rozhodla
jsem se však Benjaminovi neprozradit vše. Některé
skutečnosti jsem před ním ukryla. Dokud nenastane
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správný čas a nebude úplně připravený, nechám si část
pravdy jen a jen pro sebe.
Začala jsem pomalu formovat silnou jednolitou
myšlenku složenou ze vzpomínek Isobel a dávných věků.
Pomalu jsem se propracovávala až k současnosti.
Záměrně jsem však ze vzpomínky vynechala nejstarší
stvořené a naše dítě.
Potom jsem se zaměřila na sebe. Chtěla jsem
Benjaminovi předat to, co jsem si s sebou nesla od
narození. Ze všeho nejvíc potřeboval jedinou vlastnost,
která však nebyla upírům vlastní. Musela jsem ho naučit
být Vyvoleným.
Moje odolnost proti všem smyslovým nástrahám
upírů ve mne byla tak silně zakořeněna, že jsem se jí
nikdy nepotřebovala učit. Byla pro mne stejně přirozená
jako dýchání, a proto jsem ze začátku měla malý
problém. Nevěděla jsem, jak tuto vlastnost uchopit. Bylo
to stejné, jako se snažit někomu vysvětlit, jak dýchat,
nebo jak mu má tepat srdce a rozhánět po těle krev.
Nakonec mi to přeci jen došlo. Bylo to tak
jednoduché, tak prosté. Vylovila jsem veškeré svoje
vzpomínky a promítla si je jako film. Ke vzpomínkám
jsem přidala i své pocity a toto vše jsem přidala do
jednolité myšlenky ke vzpomínkám od Isobel. Byl to celý
můj adeptský život a život po přeměně až do odjezdu
k nejstarším, kde jsem své vzpomínky ukončila.
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Předání bylo připravené. Nyní bylo třeba, abych
se připravila i já. Jakmile jsem cítila, že nastal ten pravý
čas, vyprázdnila jsem zbytek obsahu sklenice, kterou
jsem si přinesla z kuchyně. Zvedla jsem se a došla zpět
do naší ložnice.
Benjamin ležel na posteli a potichu oddechoval.
V bezpečí našeho ostrova poklidně spal. Přisedla jsem
k němu a pohladila jej po nahých zádech. S láskou jsem
sledovala nádherně rýsované křivky mladého a silného
těla, které patřilo jenom mně. Byla jsem rozhodnutá, že
to tak i zůstane. Benjamin se zhluboka nadechl a já
věděla, že již nespí. Pomalu se přetočil a zadíval se na
mne.
Uchopila jsem jeho obličej do dlaní a políbila ho.
Pak se to stalo. Při tom polibku jsem nejprve nahmatala
pramínek Benjaminova vědomí, potom další a další.
Nakonec jsem tenounká vlákna našich vědomí propojila a
utvořila z nich jediný silný spoj. Naše duše se propletly a
já jsem mu začala předávat prastaré vědomosti, znalosti a
umění spojené s novými poznatky a mojí osobností
Vyvolené.
Svět okolo nás přestal existovat. Minulost,
současnost i budoucnost se vlily do jediné myšlenky,
vzpomínky a představy, která zaplňovala mou i
Benjaminovu mysl.
Okolo nás se míhaly obrazy z minulosti a
dávného světa. Ukazovaly nám způsob života prastarých
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a velice mocných upírů, kteří ovládali veškeré možné
schopnosti. Obrazy se zrychlovaly, dokud postupně
nedopluly i k novodobému světu, ve kterém momentálně
žijeme. Když vyprchala poslední vzpomínka na Isobel a
dávné učení, obrazy se zastavily.
Najednou jsem před Benjaminem stála jako malá
dívka, která se postupně začala měnit. Rostla jsem a
vyvíjela se. Společně s Benjaminem jsem sledovala, jak
se moje umění a schopnosti vyvíjely společně se mnou.
Pozorovali jsme moje tréninky. Zažívali bolest, pokaždé
když jsem upadla, nebo se mi něco nepovedlo. Cítili jsme
odhodlání pokaždé, když jsem se zvedla a pokusila se
napravit, co se mi nepovedlo. Takto si mohl Benjamin
prohlédnout celý můj život, který byl přípravou na život
po jeho boku.
Pomalu ale jistě se mu do podvědomí zapisovala
zkušenost za zkušeností. Aniž by to věděl, učil se. Posílil
svoje schopnosti, dovednosti a nakonec se naučil té
nejdůležitější vlastnosti. Stal se z něho alespoň z části
Vyvolený. Jeho krev se samozřejmě nezměnila, ale jeho
obranné schopnosti ano. Jen bylo zapotřebí naučit se je
využívat.
Byla jsem připravená, pokusit se mu vysvětlit, jak
to funguje. I když jsem si pořád nebyla jistá, jestli mu vše
dokážu dobře podat. Konec konců máme ještě spoustu
času. Nakonec určitě najdeme správné řešení.
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Nyní nezbývalo nic jiného, než abych mu
pomohla vyrovnat se s náporem obrovské síly a moci,
kterou jsem jej zahltila. Bylo třeba dohlédnout, aby jej
temnota skrytá v předání neovládla. Musel být schopen
rozhodovat sám za sebe a nenechat se zmanipulovat
Isobel nebo kýmkoli jiným včetně Isaaca nebo Kamilly.
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Probuzení
Co to bylo? Poslední, co jsem si pamatoval, než
mne zahalil ten záhadný sen, představa, vzpomínka
(netušil jsem, jak to vlastně nazvat) bylo, že mne Alexa
políbila. Myslel jsem, že ještě spím. Tak nějak jsem ale
věděl, že jsem vzhůru a plně při vědomí. Mysl mi
zaplavovaly různé obrazy. Zprvu byly zmatené, ale
nakonec mi vše začalo dávat smysl. Konečně jsem
pochopil Alexu a její moc. Konečně jsem našel zbývající
dílek skládanky, který jsem nedokázal odhalit, a díky
němuž jsem se obával, že se mezi mnou a Alexou buduje
brzy nepřekonatelná propast. Nyní jsem ji překonal.
Dokonce jsem si byl jist, že mám k Alexe opět stejně
blízko jako před tím, než nás rozdělili.
„Alexo, co jsi to udělala? Co se mi to stalo?“
zeptal jsem se.
„Měl jsi pravdu, Benjamine,“ odpověděla Alexa,
„ve všem. Neovládala jsem se. Síla a moc, kterými jsem
obdařena, s sebou nesou i velikou zodpovědnost. Přesně
jak jsi mne učil. Samotné vědomí tak rozsáhlých
schopností a moci nad ostatními člověka přiměje
přemýšlet jinak. Dívat se na věci jiným způsobem.
Nadutěji, sobečtěji. Přestože byly mé úmysly šlechetné a
čisté, stejně se mne pokusila stáhnout temnota, která
přišla zároveň s mocí.“
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Na chvilku se odmlčela a potom se zeptala: „Víš,
proč ti tohle všechno vykládám?“ Pokrčil jsem rameny, i
když jsem začínal tušit, kam míří.
„Já jsem získala velikou moc, Benjamine. Předali
mi zkušenosti, znalosti a dovednosti z minulosti a nyní
jsem se rozhodla podělit se o to všechno i s tebou. Sám
jsi však viděl, jak mne nová moc měnila. Pozoroval jsi,
jak jsem se chovala i jak mne temnota pohlcovala, aniž
bych o tom měla sebemenší tušení.
Benjamine,
přesně
totéž
se
může
a
pravděpodobně stane i tobě, jakmile si uvědomíš,
s jakým potenciálem máš tu čest. Potřebuji, aby ses
ovládal. Stejně, jako jsi ty připomněl mně, kdo jsem, chci
i já tobě stále připomínat, co jsi zač. Nedopustím, aby tě
ovládla temnota, která je skrytá za prastarým uměním,
které jsem ti právě předala.“
„Alexo, kde jsi k takovému daru přišla?“ zeptal
jsem se, protože na tuto otázku nebyla v obrazech mně
předaných žádná odpověď. A mě právě tato odpověď
nesmírně zajímala.
„Jsou skutečnosti, které se dozvíš v pravý
okamžik. Nyní však ještě nejsi připravený poznat celou
pravdu. Prosím, musíš mi věřit. Víc se mne neptej, ani po
ničem nepátrej. Sama ti řeknu vše, až nastane správný
čas.
Nyní se ale musíme zaměřit na tvůj výcvik. Musíš
se naučit ovládat svoje schopnosti. Isaac je mocný, ale
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nyní jsme se mu vyrovnali. Snad jsme jej i předčili.
Máme ohromnou výhodu, že o našich schopnostech neví
a tedy nás podceňuje. To se nám hodí. Ale pokud se
nenaučíš využívat, co jsem ti předala, jsi stále stejně
zranitelný jako dříve.“
„Kdy začneme?“ zeptal jsem se dychtivě. I já sám
jsem pocítil náhlou touhu vyzkoušet si, co umím.
„Hned, jakmile…,“ začala Alexa. Větu však
nedokončila, protože na nočním stolku zavibroval její
mobilní telefon. Okamžitě po něm skočila a zvedla jej.
„Ano?“ zeptala se.
Konečně zavolal Fabian: „Alexo, můžete se
s Kristou dostavit do budovy rady? Co nejdřív.“
„Jistě,“ odpověděla Alexa stroze.
„Výborně,“ odpověděl Fabian, potom se trochu
odmlčel a po chvilce trapného ticha pokračoval, „Alexo,
prosím už žádné předvádění, ano?“
„Spolehni se. Je mi opravdu líto všeho, co jsem
napáchala,“ odpověděla trochu sklesle Alexa.
„Dobře, uvidíme se v domě rady. Za jak dlouho tu
budete?“ zeptal se ještě Fabian.
„Dej nám dvacet minut,“ odpověděla Alexa a
rychle zavěsila. Právě se nadechovala, aby zavolala svou
matku, když v tom okamžiku se Krista zjevila ve dveřích
našeho pokoje. Byla oblečená a připravená. Její výraz
prozrazoval, že je dost nervózní.
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„Za minutku,“ zahlaholila Alexa a zmizela v
koupelně. Zavlnil se vzduch a byla prostě pryč. Její
rychlost byla až neuvěřitelná.
Trochu mne zamrzelo, že si budu na náš výcvik
muset počkat. Zanedlouho byla Alexa zpět. Postavila se
čelem ke mně, políbila mne a ukázala Kristě ke vchodu.
Krista se také rozloučila se Sebastianem a potom jsme
osaměli. Byl to zvláštní pocit, cítit se z něčeho vyřazený.
Doufal jsem, že to nebude dlouho trvat.
Jakmile opustili Alexa a Krista náš dům, otočil se
ke mně Sebastian.
„Co se mezi vámi stalo?“ zeptal se mě Sebastian a
bedlivě si mě měřil. Najednou mi došlo, že náš rozhovor
nebyl soukromý. Že Krista i Sebastian všechno slyšeli
slovo od slova.
„Je těžké to popsat,“ odpověděl jsem vyhýbavě,
„nevím, co přesně Alexa udělala ani jak. Jenom vím, že
se cítím… jinak. Jsem silnější a odolnější, ale nedokážu
to specifikovat blíž, protože jsem ještě nic ze svých
vlastností nevyzkoušel.“
„Tak na co čekáme, když teď stejně nemáme co
dělat,“ řekl Sebastian a na rtech mu hrál pobavený
úsměv.
„Ale kde? Tady podle mne není moc bezpečno,“
opáčil jsem.
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„Vím o jednom místě, kde nás nebude nikdo
rušit,“ odpověděl s úsměvem Sebastian a za pár minut
jsme odjížděli z centra ke kraji Prahy.
„Kde to jsme, Sebastiane?“ zeptal jsem se, když
jsme dorazili k ruinám starého polorozpadlého komplexu
budov. Areál nejspíš kdysi sloužil jako nějaká továrna.
Vše bylo opravdu dobře ukryté. Nyní nás obklopoval
jenom les. Kromě pár ptáků a svistu padajícího listí jsem
neslyšel vůbec nic.
„Tady jsem kdysi pokřtil Kristu,“ odpověděl
Sebastian a jeho oči se zahleděly kamsi do minulosti.
„Pojď za mnou,“ nabádal mne Sebastian a vedl mne
přímo do jednoho z objektů. Nevstupovali jsme však
hlavním vchodem, jak jsem čekal, ale dírou v propadlém
zdivu v zadní straně budovy. Díra ústila rovnou do
sklepních prostor.
„Nespadne nám to na hlavu?“ zajímal jsem se.
„Nemusíš se bát,“ odvětil mi s potutelným
úsměvem Sebastian. Opatrně jsme se posouvali po
spadaném kamení a zdivu, které nám prokluzovalo pod
nohama. Balancovali jsme na nestálém povrchu a pomalu
se blížili k pevné podlaze. Jakmile jsem ucítil, že stojím
na čemsi pevném, oddechl jsem si. Dírou, kterou jsme se
sem dostali, sem prosvítalo pár paprsků ranního
podzimního světla. Sebastian se otočil a zamířil přímo k
železným dveřím upevněným ve zdi masivními panty.
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To jsem si alespoň z počátku myslel. Sebastian
opatrně uchopil dveře po obou stranách a jedním
pohybem je vysadil z oněch masivních pantů. Pokynul
mi, abych prošel, a potom dveře opět narafičil tak, aby
vypadaly, že se přes ně nikdo nedostane.
Ocitli jsme se v dlouhé vlhké chodbě vedoucí
kamsi do útrob polorozpadlé továrny. Sebastian mne
předešel a pokynul mi, abych jej následoval. Po kratší
chvilce jsme dorazili do kruhové místnosti, ze které vedlo
jedno točité schodiště vzhůru i dolů do podzemí. Tušil
jsem, že naše cesta povede dolů. Sestupovali jsme po
zrezivělém schodišti, kterému tu a tam odpadlo zábradlí.
Nakonec jsme se však přeci jen bezpečně dostali
na zem do nejspodnějšího suterénu. Obklopovala nás
tma, ale my i tak viděli dobře. Stanuli jsme v další
kruhové místnosti. Obklopovaly nás čtvery dveře. Za
jedny z nich Sebastian vzal. Šlo to ztuha a s neskutečným
skřípotem, ale nakonec rez povolila a dveře se otevřely.
V posvátném tichu staré budovy byl ten zvuk stejně
hlasitý, jako kdyby vedle nás vystřelili z kanonu. Rez
odpadající z pohybujících se dveří se zvířila ve vzduchu a
nyní se pomalu začala usazovat na zem.
Prošli jsme úzkou chodbičkou a ocitli se
v místnosti podobné nějaké hale. Její klenuté stropy
připomínaly vinný sklep.
„Právě jsme ve sladovně,“ odpověděl mi
Sebastian na nevyřčenou otázku, „těsně po válce jsme
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dělali v okolí průzkum. Našel jsem tento areál náhodou.
Jde o starý pivovar. Již v té době se ale nepoužíval.
Nakonec se nám s Kristou tohle místo hodilo.
Posloužilo nám pro křest. Věř mi, že rodilí již na toto
místo dávno zapomněli a ostatní nemají ani tušení, že
něco takového existuje.
Budovy i s kusem polesí jsem po křtu koupil na
cizí jméno. Jedná se tedy o soukromý pozemek. Nikdo
sem nemá přístup. Nikdo nás tu nebude rušit.“
Všimnul jsem si staré zchátralé matrace položené
v nejtemnějším koutě. Vedle ní stála polorozpadlá
komoda a okolo nás se válelo různé harampádí.
Všudypřítomný prach se vznášel ve vzduchu rozvířený
našimi pohyby. Sebastian za námi zavřel dveře a
najednou jsme se ocitli v absolutní tmě.
Zprvu jsem chtěl zažehnout oheň, ale pak jsem si
uvědomil, že se mi před očima začínají rýsovat obrysy
objektů, které mne obklopovaly. Vše mělo velice zvláštní
namodralou barvu. Po nějaké chvíli jsem viděl naprosto
zřetelně, co se kde nachází a co mne obklopuje. Jako
bych stál v místnosti, kterou osvětluje fosforeskující
modré světlo vyzařující odnikud a vlastně odevšad.
„Také to vidíš?“ zeptal jsem se a cítil se trochu
trapně.
„Ano, jedná se o takzvané ultramodré vnímání
okolní perspektivy. Všichni upíři po nějaké době strávené
v absolutní tmě dokážou takto vnímat. Ale jelikož jen
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málokteří z nás se do opravdové husté a jednolité tmy
opravdu dostanou, není vás mladých moc, kteří byste o
této schopnosti věděli. Ty jsi se ale zorientoval velice
rychle“, oznámil mi uznale Sebastian.
„Mám dojem, že je to díky Alexe,“ odvětil jsem.
Místo odpovědi, kterou jsem tak trochu očekával,
jsem však zacítil zvláštní zavlnění vzduchu. Nemeškal
jsem a otočil po směru, ze kterého jsem nyní čekal útok.
Se zvláštním pocitem jsem sledoval předmět, který se ke
mně blížil vzduchem. Byl to rezavý kýbl. Rychlost jeho
letu však byla natolik zpomalená, že jsem si připadal jako
ve zpomaleném filmu. Stihl jsem se natočit tak, abych
předmět viděl. Soustředil jsem se na něj a myslí jej
odmrštil k protější zdi. Za chvíli se proti mně vzduchem
řítilo několik dalších předmětů ležících okolo mne.
Zpomalení jejich letu jsem vnímal stejně jako u prvního
kbelíku. S úsměvem na tváři jsem všechny předměty ve
vzduchu zastavil a nechal je popadat jako hrušky na zem
okolo mne.
Otočil jsem se k Sebastianovi a pozoroval jeho
soustředěný výraz. Byl mocnější, než jsem si myslel, ale
na rozdíl ode mne se Sebastian musel pekelně soustředit.
Já naopak nepociťoval sebemenší únavu nebo
potřebu se soustředit. Vše jako by se dělo automaticky.
Jako by moje tělo a mysl podvědomě vnímaly okolí a
samy se rozhodly mne bránit.
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Pokud vytrhnu Sebastiana z jeho soustředění, byť
jen malou změnou jeho polohy, jeho koncentrace bude ta
tam a já budu moci v klidu zaútočit. Zbývalo jen mou
teorii vyzkoušet. Nemusel jsem se ani soustředit, prostě
jsem pomyslel na to, že bych chtěl, aby se Sebastian
vznesl do vzduchu, a stalo se. Kousek mého vědomí
vznesl Sebastiana do vzduchu a nechal jej levitovat.
Sebastian se zprvu polekal a jeho soustředění zakolísalo.
Velice rychle se však vzpamatoval.
Předměty popadané na zemi se opět vznesly do
vzduchu. Nepotřeboval jsem se ani rozhlédnout. Podle
pachů a vibrací ve vzduchu okolo mne jsem přesně věděl,
kolik předmětů na mne míří i z jaké strany přiletí. Nebyl
pro mne sebemenší problém je uchopit a poslat je proti
Sebastianovi. Zastavil jsem je jen několik milimetrů od
jeho těla, než jej stihly zasáhnout. Potom jsem každý
zvlášť nechal v elipsovitých trasách kroužit okolo
Sebastiana.
Hlídal jsem každý z nich, aby mi je nemohl vzít.
Sebastian nyní levitoval ve vzduchu a stejně jako okolo
slunce krouží planety, kroužily okolo něho všechny
možné předměty, které před chvilkou útočily na mou
osobu.
S úsměvem jsem pozoroval Sebastianovu
bezmoc. Líbilo se mi pociťovat tu obrovskou moc nad
jeho spoutaným, neškodným tělem. Na čele se mu
usadily vrásky soustředění. Proti mně ale neměl
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sebemenší šanci. Vůbec nic jsem mu nedovolil. Nebyl
žádný předmět, který bych neměl pod kontrolou.
Najednou jsem však ucítil mírný tlak na zátylku.
Pak jsem ucítil další letmý dotyk, tentokrát na stehně.
Otočil jsem se a zadíval se na svou nohu. Nevím, kde se
tam najednou vzal, ale po noze mi lezl neuvěřitelně
veliký pavouk. Polekal jsem se a snažil se jej odhodit, ale
pavouk jako by byl k mé noze přikován.
Vzadu na krku jsem cítil další letmé dotyky osmi
nožiček. A pak jsem ucítil zřetelné kousnutí vzadu na šíji.
Kousnutí následovalo i na noze. Přestal jsem se soustředit
a nechal Sebastiana Sebastianem. Ale to byla chyba,
protože jakmile se ocitnul na zemi, začal znovu útočit.
Chtěl jsem jej upozornit na pavouky, ale rychle mi došlo,
že i ti pavouci byli Sebastianovým útokem.
Potřeboval mne rozptýlit a povedlo se mu to. Byl
opravdu dobrý. V momentě, kdy mi došlo, že se mnou
manipuluje, jsem se zmátožil. Pavouci zmizeli, Sebastian
se vznesl do vzduchu a všechny předměty, které ke mně
pomalu mířily vzduchem, se opět vrátily zpět.
Jakmile jsem si uvědomil, že mi Sebastian poslal
tak silnou sugestivní myšlenku, která mne natolik
vyvedla z koncentrace, uzavřel jsem se proti němu.
Nevím, jak jsem to udělal, ale prostě jsem si řekl, že mu
nedovolím, aby ke mně odeslal další obrazy.
Pak už jsem neviděl nic, co jsem neměl. Pochopil
jsem, že abych jej porazil, musím jej vyřadit z boje úplně.
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Než mi došlo, že moje mysl opět zaútočila bez mého
vědomí, Sebastian zakřičel a jeho tělo ve vzduchu
ochablo. Okamžitě jsem se vzpamatoval. Co jsem to
provedl? Nechal jsem všechny předměty popadat a
pomalu položil Sebastianovo tělo na zem. Neuvědomoval
jsem si, že bych mu cokoli udělal. Nyní už jsem však
věděl, že moje tělo a mozek pracují, aniž bych se sebevíc
snažil.
Vyděsilo mne, jak snadno jsem jej dokázal
omráčit nebo zneškodnit pouze tím, že jsem na to jen
pomyslel. Přiběhl jsem k Sebastianovi a zadíval se na něj.
Sebastian se však vymrštil do vzduchu a chtěl
mne silou odmrštit. Jeho pohyby ale byly neskutečně
pomalé. Uvědomil jsem si, že stále bojujeme. Že
Sebastian používá veškerých fint, zkušeností a znalostí,
jen aby mne předčil. Byl vždy o pomyslný krůček
napřed, ale něco jej přeci jen brzdilo. Něco v mém
mozku způsobovalo, že jsem jeho kroky okamžitě
dorovnal a nečinilo mi sebemenší problém je předčit.
Díval jsem se, jak se jeho noha blíží k mému
hrudníku. Bez problému jsem se okolo něj stihnul obtočit
a uchopit jej do kravaty, ze které nebylo úniku. Ani jeho
síla se nedala srovnat s tou mojí. Držel jsem jej pevně
jako ve svěráku. Nakonec jsem jej smyslově uvěznil.
Vnutil jsem mu myšlenku černočerné tmy.
Neviděl ani neslyšel vůbec nic. Chvíli se
vzpouzel, ale nakonec to vzdal. Jeho zápasení přestalo.
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Jeho tělo s těžkým oddechnutím ochablo. V jeho hlase
bylo znát porážku.
„Dost, už nemůžu,“ řekl.
Pustil jsem jej a vrátil mu jeho smysly. Sebastian
se ohromeně posadil na matraci ležící nedaleko nás.
„Já myslel, že se orientujete jen na jednu
vlastnost,“ řekl jsem směrem k Sebastianovi.
„Většina z mé rodiny ano,“ odpověděl stále ještě
trochu otřeseně Sebastian, „ale já pomáhal tvému
dědečkovi chránit tvého otce i matku. Musel jsem projít
výcvikem. Později, když jsem byl s Kristou v novém
světě, jsem se v něm zdokonaloval sám. Tušil jsem, že se
mi to bude hodit. Ale Benjamine…,“ zarazil se, „s někým
tak mocným jsem se ještě nesetkal.“
„Za to určitě může Alexa,“ řekl jsem opatrně,
„myslím, že ona je ještě mocnější než já.“
„To je neuvěřitelné. Může nás to Alexa také
naučit?“ zeptal se dychtivě Sebastian.
„To nevím. Musíš se zeptat jí. Obávám se ale, že
to, co mě naučila, bude mít i své stinné stránky,“ odvětil
jsem opatrně.
Postupně jsem si přehrával, co jsem dosud
dokázal a jaké pocity pramenily z přemíry moci, kterou
jsem poznal. Alexa měla pravdu. Nebylo mi příjemné
přiznat si, že se mi líbilo ovládat Sebastiana, držet jej
v šachu a nic mu nedovolit.
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Uvědomil jsem si, že jsem se vzpamatoval až
tehdy, když jsem se začal obávat o jeho zdraví, protože
Sebastian byl přítel. Co bych však byl schopen udělat
nepříteli, to jsem se mohl jen domýšlet. Dokázal bych
přestat útočit, i kdyby se nejednalo o člověka, kterého
znám a mám ho rád? Nedokázal jsem si popravdě
odpovědět.
Věděl jsem, že se mi to může stát. I tak jsem se
nechal unést. Moc, kterou jsem disponoval, opravdu
ovládala i mou mysl. Došlo mi, že se budu muset naučit
ovládat, když se rozhodu svoji moc využít.
„Budeme ještě bojovat?“ zeptal se mne Sebastian.
Než jsem stihl zareagovat, zavibrovala mu kapsa. Volala
Krista.
„Sejdeme se doma,“ řekla rychle a zavěsila. Než
jsme dorazili domů, obě naše partnerky na nás již
netrpělivě čekaly s novými velice zajímavými zprávami.
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Dohoda
„Pojedeme autem?“ zeptala jsem se, ale odpověď
mi stejně byla předem jasná.
„Budova rady je jen pár bloků odsud. Rychlejší
bude, když půjdeme pěšky,“ odpověděla Krista, „Alexo,“
zarazila se. Nevěděla, jak mi sdělit, co ji trápí. Já jsem
však stejně tušila, co mi chce říct.
„Neboj, žádné předvádění už nebude,“ řekla jsem
mírně. Krista se nadechla, aby mne mohla začít
přesvědčovat, ale když jí došlo, co jsem právě řekla, jen
zavřela pusu a přikývla.
Blížily jsme se k budově, kterou jsem prve málem
zdemolovala. Začínal na mne dopadat stín obav. Budu se
jim všem muset omluvit. Doufala jsem, že jim moje
omluva bude stačit. V žaludku jakoby se mi usadil
tunový kámen. Začala jsem pociťovat nervozitu. Co když
nepřistoupí na moje podmínky? Moje plány se o
spolupráci upírů a Vyvolených opíraly.
Přede dveřmi stáli dva strážní. Jakmile nás
spatřili, jeden z nich zvedl k ústům vysílačku a oznámil
radě náš příchod. Veliké masivní kované dveře se
otevřely. Oba strážní se k nám otočili čelem a pozdravili
nás. Postavili se vedle nás každý z jedné strany a
doprovodili nás do jednací haly.
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„Posaďte se prosím,“ vyzval nás Fabian. Až nyní
jsem se podívala směrem ke stolci. Složení rady bylo
stejné jako, když jsme se viděli poprvé. Výrazy jejích
členů však vypovídaly, že ne všichni souhlasí s dnešním
jednáním.
Před stolcem naproti radě byla rozestavena dvě
kožená křesla. Usadily jsme se do nich a na kratičký
moment se můj pohled střetl s Kristiným. Srdce mi
zběsile tlouklo. Doufala jsem, že sedím dostatečně
daleko, aby to Vyvolení v radě neslyšeli. Nechtěla jsem,
aby věděli, jak moc jsem nervózní.
„Mluvili jsme s představiteli ostatních klanů.
Názory všech se dají popsat jako rozporuplné. Nicméně
skoro všichni souhlasí s vašimi podmínkami a nechali
poslat pro svoje svěřence. Tvůj plán můžeme uskutečnit
za pár dní,“ ozvala se Bianka.
„Skoro všichni? Kdo byl proti?“ zajímala jsem se
s naoko chladnou tváří.
Nastalo rozpačité ticho. Nakonec se však ozval
Fabian: „K čertu s tím. Mají právo to vědět, jsou také
Vyvolené. Jackob Croford se proti našemu rozhodnutí
ohradil a okamžitě opustil Prahu. Oznámil nám, že pokud
budeme spolupracovat s upíry, Klan Crofordů se ode
všech ostatních Vyvolených distancuje a nehodlá s námi
mít cokoli společného.“
S otevřenými ústy, neschopna slova, jsem jej
pozorovala. Tohle jsem opravdu nečekala.
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„Nezaútočí na nás Crofordové, když vědí, co
máme v plánu?“ zeptala jsem se, když jsem se trochu
sebrala.
„To si nedovolí,“ ubezpečila nás Bianka pevným
hlasem. „Všechny ostatní Klany s tvými podmínkami
souhlasí. Nám všem jde o záchranu zbylých dětí.
Crofordů není dost a vědí, že my ostatní jsme více než
ochotni s vámi spolupracovat. Vědí, že bychom se v tuto
chvíli postavili za vás. My nehodláme porušit slib.
Upírům-křtitelům se z naší strany nic nestane.“
Neměla jsem důvod jim nevěřit. Biančina aura mi
napověděla, že nelže. Každé slovo myslela smrtelně
vážně. Pomalu jsem přikývla a dovolila si trochu se
uvolnit.
„Jaký je tedy celý tvůj plán?“ pokračovala dál
Bianka. Dívala se mi přímo do očí a já měla na chvilku
dojem, že také sleduje moji auru. Nebylo divu, všichni
jsme byli opatrní. Pouštěli jsme se na hodně tenký led a
věděli to. Křehké příměří, které jsme dojednávali, se
mohlo kdykoli zbortit. To si však nikdo z nás nepřál.
„Nedaleko Václavského náměstí je Sokolský
dům. Tato budova nepřímo patří Vyvoleným. Zrušte tedy
všechny plánované akce v této budově minimálně na
měsíc dopředu. Jakmile se sjedou děti, ubytujte je, kde
uznáte za vhodné.
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Chápu, že jste obezřetní. Pokud vás to uklidní,
jejich umístění nám nemusíte sdělovat a my vám slíbíme,
že po dětech nebudeme pátrat.
Ode dneška za týden připravte do tělocvičny
lehátka v počtu dětí připravených na křest. Sejdeme se
příští pondělí ráno před budovou. Přeji si, abyste nám
předem sdělili počet strážných, kteří budou určení pro
střežení dětí. My se podle vás zařídíme, aby byly naše
obranné síly vyrovnané.“ S rukama na klíně, tak, aby
nikdo nepoznal, že se mi samou nervozitou třesou, jsem
čekala na vyjádření rady.
Ivan Straginy si nesouhlasně odfrkl, ale nedovolil
si nic říct. Evidentně s naší spoluprácí vůbec nesouhlasil.
Bianka jej však zpražila ledovým pohledem a kývla
směrem k Fabianovi.
„Souhlasíme,“ řekl Fabian silným hlasem. Bylo
jasné, že všem dává najevo, že by bylo přinejmenším
hloupé s ním nesouhlasit.
„Můžeme se rozejít. Ode dneška za týden, tedy
v pondělí v šest hodin ráno, se setkáme před budovou
Sokola. Pokud budeme cokoli potřebovat, spojím se
s vámi. Totéž platí i obráceně. Pokud budete cokoli
potřebovat, neváhejte mne kontaktovat,“ dodal ještě.
Potom se zvedl spolu s celou radou a chystal se
odejít. V tu chvíli jsem se postavila a tlumeně zakašlala.
„Chtěla jsi ještě něco, Alexo?“ zeptal se Fabian.
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„Vlastně ano,“ odpověděla jsem, „chtěla bych se
vám všem omluvit za mé chování při minulém setkání.
Demonstrace mých schopností byla přehnaná a zbytečná.
Pokud bych mohla své jednání jakkoli odčinit, stačí říct.“
Dívala jsem se do země, protože jsem neměla sílu
pohledět Fabianovi nebo Biance do očí. Ostatní členové
rady na mne nepůsobili tak, abych vůči nim cítila
takovou pokoru, jako právě k těmto dvěma. Vím, že bych
měla cítit úctu ke všem členům rady, ale nemohla jsem si
pomoct. Zbývající tři členové rady mne zatím o svém
postu vůbec nepřesvědčili.
„Pokud tvůj plán vyjde a zachráníme alespoň
nějaké z našich dětí, potom bude tvoje chování odčiněno.
Prozatím je tvoje omluva přijata,“ oznámila mi Bianka a
otočila se k Fabianovi a ostatním. Všichni přikývli a
jednotně se odebrali k východu.
Jakmile jsme s Kristou osaměly, přistoupili k nám
strážní, kteří nás vyprovodili zpět před budovu. Opustili
nás až na ulici.
Po cestě domů jsem si hlasitě oddechla. Krista
vzala mobil a vytočila číslo. Krátce nahlásila
Sebastianovi, že jsme skončily a že se sejdeme doma. Po
zbytek cesty jsme už neřekly ani slovo.
Doma jsme se posilnily a konečně začaly probírat
vše, co se dnes odehrálo.
„Proč jsi vybrala Sokolský dům?“ zeptala se
Krista.
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„Je na výborném místě. Sem si žádný stvořený
nedovolí vstoupit, protože tu pro ně není úniku. Pro nás
však ano, pokud by se cokoli zvrtlo,“ řekla jsem
s úsměvem na rtech.
„Jak to myslíš?“ zeptala se zmateně Krista.
„Když jsem byla malá, trávila jsem v této budově
hodně času. Trénovala jsem víc, než jsem musela, a proto
se rada rozhodla, že mi vytvoří volný prostor k tréninkům
navíc. Většinou jsem opravdu cvičila, ale občas, když
jedni adepti z tréninku odešli a já čekala na další skupinu,
jsem měla celý dům jenom pro sebe. Tehdy jsem se
vydávala na průzkum.
Sokolovna se nachází ve starobylém domě. Jako
malá jsem si představovala, že bloudím ve starém hradě.
Hledala jsem skryté místnosti nebo chodby a jednoho dne
jsem opravdu na jednu skrytou chodbu narazila.
Postupně jsem se ji vydávala prozkoumávat.
Pořád jsem se pouštěla dál a dál, dokud jsem nenarazila
na její konec. Dokud jsem ji celou neprobádala, nemohla
jsem pořádně spát.
Nikdy jsem o svém objevu nikomu neřekla a nyní
se nám bude hodit jako pojistka, kdyby se Vyvolení nebo
stvoření přeci jen rozhodli nás napadnout. Ochráním
upíry i adepty tím, že je vyvedu z budovy bezpečně
pryč.“
„Chytré,“ uznale pokývala Krista hlavou, „ale co
dál? Koho chceš kontaktovat?“
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„Dlouho jsem přemýšlela a vybírala vhodné
osoby, které oslovíme. Upřímně, že jsme narazili na
odboj Lenky Černé, nám hodně usnadnilo situaci.“
„Ty chceš kontaktovat ty mladé, nezkušené a
bláznivé upíry? To se mi nezdá bezpečné pro nikoho
z nás,“ zhrozila se Krista
„Myslím, že se v nich mýlíš. Lence věřím a vím,
že se nám naše spolupráce určitě vyplatí. Jednání s nimi
nech na mne. Co se týká ostatních, chci kontaktovat
hlavně mladé. Budu chtít, aby dorazili bez vědomí
rodičů. Potřebuji, aby o naší spolupráci zatím vědělo co
možná nejméně starších upírů,“ odpověděla jsem.
„Chceš povolat jenom děti? Sotva dospělé upíry?
Bez vědomí starších a zkušených upírů? No to už si
vážně děláš legraci. Jak je chceš ochránit? Uvědomuješ
si, že je všechny možná ženeš do záhuby?“ rozčílila se
Krista.
„Dokážeme je ochránit,“ odpověděla jsem rychle
a pevně. Doufala jsem, že tón mého hlasu Kristu
přesvědčí. Nasadila neutrální obličej, ale neřekla nic.
„Staří upíři stejně jako staří Vyvolení jsou příliš
předpojatí. Buď by nesouhlasili, nebo by celou akci
rovnou znemožnili. Všichni mají v sobě tolik
zakořeněných předsudků, ve kterých žijí velice dlouho,
že by nám nebyli k užitku. Spíš naopak. Díky nim by se
mohl už tak křehký mír kdykoli zhroutit. Pak by nastal
neskutečný masakr. Ne. Já potřebuji mladé. Potřebuji ty,
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kteří budou ochotní změnit svoje myšlení a náhled na
život, ve kterém dosud žili. Jedině tak máme šanci se
zachránit.“
„Možná máš pravdu,“ připustila pomalu Krista,
„ale ani tak se mi tvůj plán moc nelíbí.“
„Chápu,“ odpověděla jsem smířlivě, „také se
obávám prvního setkání. Proto na setkání půjdeme
nejdříve my dvě. Až zkontrolujeme situaci a zjistíme, co
a jak, budu ochotná zavolat rodilé. Ne dříve.“
„Dobře. To by snad šlo,“ odpověděla Krista.
Víc jsme si říct nestihly, protože se Benjamin i
Sebastian právě vrátili. Chvilku jsem poslouchala, co
prováděli, a nestačila jsem se divit. V první chvíli jsem
byla neskutečně naštvaná, když jsem zjistila, že Sebastian
ví o předání. I když jenom minimum. Nakonec mi to
však usnadnilo celou situaci s mými rodiči.
Již nebylo třeba lhát, mlžit, nebo skrývat, co
s Benjaminem doopravdy dovedeme. Horší bylo, když se
mne Sebastian narovinu zeptal, jestli jemu i Kristě mohu
své vědomosti a umění také předat. Ne, že bych jim
nevěřila, avšak cítila jsem jisté pochybnosti ohledně
předání.
Docházelo mi, jak nebezpečné je hlídat samu sebe
a Benjamina, natož pak další dva. Riziko zešílení
z přemíry moci by se mnohonásobně zvětšilo a to jsem
prostě nechtěla riskovat. Nechtěla jsem jim ublížit, ale
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nemohla jsem dovolit, aby se předání rozšířilo. Proto
jsem zvolila milosrdnou lež.
„Nedokážu uskutečnit další předání, je mi líto.
Umění, kterému mne naučili, lze předat pouze jednou.
Nicméně mám v plánu učit vás, co umím. Je třeba, abyste
posílili svoje schopnosti na maximum. Věřte mi, že to
jde.“ Usmála jsem se a doufala, že mi uvěřili.
Sebastian se tvářil zklamaně, ale na Kristě byla
znát úleva. Myslím, že ji tak trochu vyděsilo mé chování.
Nejspíš si všimla stejně jako Benjamin, jak mne moje
moc mění.
Jakmile jsme si vyjasnili naše možnosti, pověděly
jsme, co se dělo na jednání s radou. Když jsem jim
předestřela svoje plány ohledně kontaktování mladých
rodilých, tvářili se oba muži rozpačitě. Stejně jako Krista
ani oni se mnou moc nesouhlasili.
„Koho ze šlechty chceš kontaktovat?“ zeptal se
Benjamin a rychle dodal: „je ti jasné, že jakmile se sejde
šlechta a rodilí, nastane problém s kastováním? Šlechtice
přeci nemůžeš srovnávat s obyčejnými…“
Nenechala jsem jej však ani domluvit. Už mi lezlo
krkem, jak si všichni hrají na šlechtice a nešlechtice. Na
mocnější a bez moci. Tohle byl další přežitek, který jsem
hodlala v našem světě úplně zrušit.
„Není rozdíl mezi Lenkou a tebou, rozumíš?
Šlechticové i podle tebe “obyčejní rodilí“ jsou potomky
stejných předků. Jen jedni se vezou ve staré rodinné linii.
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Jak se podle tebe liší šlechticové od obyčejných
rodilých?“ Zamračila jsem se na Benjamina.
Nadechl se, že mi odpoví, ale nestihl to. Byla
jsem rozhořčena a nechtěla jsem mu dát sebemenší
prostor k odporu. Cítila jsem jistou velice silnou potřebu
se Lenky a všech ostatních zastat.
„Jediný rozdíl byl, že šlechticové ovládali
mnohem lépe a silněji nějakou mimosmyslovou
schopnost. Jejich rodová znamení jsou výraznější než
znamení obyčejných rodilých, ale všiml sis vůbec
Lenčina znamení?“ střelila jsem po Benjaminovi
rozhořčeným pohledem. Chvilku na mne němě zíral a
nakonec pokrčil rameny.
„Díky výcviku je Lenka a někteří její vrstevníci
mnohem silnější než někteří šlechticové. Ona ovládá
mnohem víc než pouze jedinou vlastnost. Její znamení o
tom také vypovídá.“
„Jak to myslíš?“ zeptal se zaskočeně Benjamin,
„vždyť víme, jak vypadá znamení Černých. Lenka je
dospělá, její znamení se nemůže změnit.“
„Jak nadutí vy šlechticové jste,“ odfrkla jsem,
„znamení se mění s vlastnostmi, které ovládáš. Je to dost
podobné obranému zbarvení u zvířat. Čím víc jedovatý
had, pavouk nebo jiný živočich je, tím výraznější je jeho
zbarvení. Stejné je to u vašich rodových znamení. Pokud
nejsi dostatečně silný, tvé znamení je slabé a nevýrazné.
Pokud však zesílíš, tvůj znak se změní. Zesílí a zvýrazní
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se, aby všichni věděli, jak mocný jsi. Rodilí šlechticové
si předávají vlastnost v rodové linii, proto je jejich
znamení zprvu výraznější, ale podíval ses někdy na
znamení šlechtice, který svoje vlastnosti nikdy
netrénoval?“ zeptala jsem se s úšklebkem.
„Jak tohle víš?“ skočil nám do řeči překvapený
Sebastian.
„Něco jsem vytušila z předání. Byly tam slabé
náznaky, matné vzpomínky. Jistotu jsem však získala, až
když jsem spatřila Lenčino znamení. Okamžitě mi došlo,
proč své znamení zamaskovala rozsáhlým tetováním. To
proto, aby nikdo nepoznal, že se změnilo.“
„Tohle bychom věděli,“ ohradil se Sebastian,
„moje znamení se nezměnilo.“
„Jsi si jistý, Sebastiane? Není tvoje znamení
výraznější nebo tmavší než bývalo?“ ptala jsem se.
„Nevšiml jsem si…,“ nechal Sebastian větu
vyznít do ticha.
„Kdo si prohlíží něco, co viděl už milionkrát?
Kdo studuje, zda věc, kterou považuje za jistou a
neměnnou, náhodou nepozměnila tvar či barvu? Soudím,
že ses nikdy na své znamení nezaměřil. Nikdy jsi neřešil,
jestli bylo před výcvikem bledší nebo ne. Nestudoval jsi,
jestli ti na něm náhodou nepřibyly nějaké čáry, značky či
cokoli jiného. Mluvím o nepatrnostech, kterých si všimne
jenom málokdo. Ty jsi šlechtic. Tvé znamení je už tak
silné a zbarvené, ale Lenka měla původně ve znamení jen
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pár slabých čar. Schválně ji někdy požádej, aby ti ukázala
své znamení.“
Pozorovala jsem tvář muže, kterému jsem opět
zbořila jeden neměnný fakt. Opět jsem prolomila další
mýtus, ve kterém žil mnoho a mnoho let. Sebastian se
dlouze zamyslel. Pak mi jeho výraz prozradil, že mi
uvěřil a smířil se s tím.
„Jsem zvědavý, co se od tebe ještě dozvím,“
pokusil se nakonec zavtipkovat a zakrýt tak své
rozčarování.
„Koho chceš tedy zavolat?“ zeptal se Benjamin,
který se opět chytil slova.
„Pro začátek chci povolat sourozence dětí, které
byly uneseny. Jedině ti budou mít tak silnou motivaci,
aby přijeli a podpořili nás. Oni budou chtít získat své
sourozence zpět i za cenu spolupráce s Vyvolenými.“
Benjamin jen kroutil nevěřícně hlavou.
„Unesli celkem čtyři děti,“ začal vypočítávat,
„Alfonz Kaiser, Albert Lefèvre, Daniel Krestensen a
Vasil Morozov. Můj bratranec Vasil, syn tety Vasilisy a
strýce Viktora, žádného sourozence nemá. Danielův bratr
je Markus, jsem si jistý, že určitě dorazí. Albert Lefèvre
má sestry Stellu a Angelinu. Angelinu neznám, zato
Stellu jsem poznal na sjezdu. Tehdy se spříznila se
Silviem Di Castelem. Myslím, že když je oslovíme,
přijedou oba.“ Najednou se zarazil a podíval se na
Sebastiana.
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„Myslím, že ve světle nových událostí,“ začal
pomalu Sebastian, „je moje spříznění a útěk s Kristou
podřadná záležitost. Je na čase, abychom konečně
přiznali, co se tehdy opravdu stalo.
Silvio je mladý. Nikdy mne neviděl, ale je možné,
že mne pozná z nějaké malby. Nebojím se našeho
setkání. Myslím, že je na čase poznat nejmladšího
bratra.“ Uchopil Kristinu ruku do své. Něžně ji políbil do
dlaně a potom si ji přiložil ke tváři. Krista pohladila
Sebastiana po tváři a bylo jasné, že jej v duchu podpořila.
„Dobrá,“ pokračoval Benjamin, „tedy to máme:
Markus Krestensen, Stella Lefèvre a Silvio Di Castelo.
Poslední unesený Alfonz Kaiser pokud se nepletu, má
sestru Emu. Tu jsem však v životě neviděl. Myslím, že
by mohlo být přinejmenším nebezpečné kontaktovat
mladou šlechtičnu, kterou nikdo z nás nezná.“
Přemýšlela jsem nad Benjaminovými slovy a třela
si spánky, ve kterých mi začalo nesnesitelně tepat. Měl
pravdu, Ema nás mohla prozradit. Potřebovali jsme však
co nejvíc rodilých. V tomto případě ale bylo riziko dost
vysoké.
„Dobrá. Povolej všechny ostatní. Nic jim neříkej,
jen ať přijedou do Prahy bez vědomí rodičů. Také se jich
zeptej, jestli někdo z nich Emmu nezná. Pokud ano a
budou schopni se za ni zaručit, ať ji zavolají oni a pozvou
ji sem k nám,“ skončila jsem.
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„Alexo,“ začala trochu rozpačitě Krista,
„nemyslíš, že je přeci jen nebezpečné sdělit jim do
telefonu konečné místo přistání? Věřím, že mladí nic
neprozradí, ale co když je někdo sleduje, aniž by cokoli
tušili?“
Zarazila jsem se, Krista měla pravdu. Nebylo
bezpečné ihned prozrazovat, kam mají mít namířeno.
„Máte nějaký návrh?“ zeptala jsem se rychle.
„Jeden bych měla,“ ozvala se Krista, „nechej je
všechny dorazit na letiště v Zurichu. Tam na ně budeme
čekat, a potom je auty odvezeme sem.
Navrhuji rovnou jim sdělit spoje, kterými mají
přiletět, abychom si ulehčili vyzvednutí. Pokud pojedu já,
Sebastian i Benjamin, můžeme si je na letišti rozdělit a
každý z nás si vezme na starost jednoho z nich.
Dovezeme je sem každý jinou cestou. Pokud je bude
kdokoli sledovat, myslím, že jsme schopni
pronásledovatele setřást. Co se týká Emmy, tu bych
nechala naposled. Pokud vůbec dorazí. Poslala bych pro
ni Sebastiana s Benjaminem, aby se ze začátku setkala se
šlechtici, kteří by jí mohli tak trochu přiblížit situaci, ve
které se ocitla.“
„Dobrá,“ řekla jsem a sama slyšela, že je v mém
hlase slyšet nepatrná únava. „Benjamine, zjisti si lety a
potom všechny obvolej,“ zavelela jsem unaveně.
Benjamin přikývl. Vstal, vytáhl z kapsy mobil a odešel.
Po cestě začal prohledávat v telefonu internet, aby našel
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vhodné lety. Jakmile byl hotov, začal vytáčet první číslo.
Procházel celý dům. Neustále vytáčel čísla nebo
telefonoval. Po půl hodině byl se vším hotov a opět si
přisedl k nám.
Potom nám sdělil, jak se věci mají: „Markus
souhlasil, že dorazí a rodičům nic neřekne. Mluvil však o
nějakých komplikacích. Stella i Silvio také okamžitě
souhlasili, že přijedou. Rodičům oznámili, že odjíždějí
na zásnubní dovolenou. Emu nikdo z nich nezná, její
povolní jsem prozatím odložil.
Našel jsem všem lety tak, abychom se s nimi
setkali v Zurichu za tři dny. Markus přiletí okolo půl
dvanácté dopoledne. Silvio a Stella dorazí společně okolo
druhé,“ skončil Benjamin.
Nyní bylo na mne, abych kontaktovala Lenku.
Zvedla jsem se a stejně jako Benjamin opustila místnost.
Věděla jsem, že všichni uslyší každičké slovo, které
řeknu, ale šlo mi alespoň o pomyslné soukromí.
Potřebovala jsem klid, abych mohla promyslet každou
větu, kterou Lence řeknu.
Její telefon zazvonil víckrát, než jsem očekávala.
Trochu mne to znervóznilo.
„Haló,“ řekla Lenka. Z jejího hlasu jsem poznala,
že něco není v pořádku.
„Lenko, tady Alexa,“ řekla jsem se opatrně.
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„To jsem ráda, že voláš, Alex. Určitě kvůli tomu
školnímu srazu, že? Já hloupá. Pro samou starost jsem na
to úplně zapomněla,“ zahlaholila Lenka jakoby nic.
„To je v pořádku,“ hrála jsem s ní její hru a bylo
mi jasné, že nemůže mluvit. Pravděpodobně byla
v blízkosti rodičů nebo jiných dospělých, kteří nám mohli
velice zkomplikovat situaci.
„Chtěla jsem se zeptat, jestli by ses se mnou
nesešla a neprobrala pár detailů ohledně plánovaného
srazu. Chápu, že máš spoustu práce. Vezmu si na starost
většinu zařizování, ale s něčím si prostě nevím rady,“
řekla jsem a doufala, že to znělo dostatečně důvěryhodně.
Lenka mlčela. Na můj vkus až příliš dlouho. Začala jsem
se obávat, že nám naše lež neprošla, ale nakonec se
Lenka přeci jen ozvala a mně se neskutečně ulevilo.
„Jistě. Ráda se s tebou sejdu, kdy máš čas?“
„Vzhledem k tomu, že termín srazu se neúprosně
blíží,“ zariskovala jsem, „bych tě potřebovala vidět co
nejdřív. Třeba hned.“
„Dobrá, udělám si čas. Kde se chceš sejít?“
zeptala se Lenka. Bylo mi jasné, že si nemůžeme
domluvit schůzku jen tak někde. Bála jsem se střílet
naslepo.
„Nechám to na tobě. Kde se ti to hodí?“ řekla
jsem rádoby vesele a bezstarostně.
„Co třeba za hodinu Cafe des roses noires, kousek
od Václaváku?“ navrhla Lenka.
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„Budu tam,“ odvětila jsem a setřela si pomyslné
kapičky potu z čela. Bála jsem se, že nebudu navrhované
místo znát. Cafe des roses noires jsem však znala velice
dobře. Shodou okolností se tato restaurace nacházela
nedaleko sokolského domu, kam jsem celý svůj adeptský
život chodila cvičit. Zrovna do této malé zastrčené
kavárničky jsem si občas zaskočila odpočinout k dobré
kávě a hezké knížce. Věděla jsem, že mne tu nikdo
nebude rušit.
Usmála jsem se. Schůzku jsem měla v kapse.
Měla jsem tušit, že všechno dopadlo až příliš snadně.
Měla jsem očekávat komplikace. Měla, jenže…
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Past
„Nechceš, aby tě přeci jen někdo z nás
doprovodil?“ zeptal se opatrně Benjamin.
„Nepotřebuji doprovod. Vše dopadne dobře,
uvidíš,“ mrkla jsem a usmála se na něj. Stála jsem ve
dveřích připravená k odchodu. Letmo jsem jej políbila na
tvář, zamávala rodičům a vydala se za Lenkou.
Sraz jsme měly až za hodinu, ale chtěla jsem tam
být dřív a pro jistotu prostudovat terén. Když jsem
dorazila do své kdysi oblíbené restaurace, zjistila jsem,
že celý interiér se trochu změnil. Tmavé a podle mne
útulné prostředí bylo pryč.
Restaurace
byla
vymalována
světlými
pastelovými barvami, které se podle mne k jejímu rázu
vůbec nehodily. Stoly i židle byly uspořádané úplně
jinak, než jsem byla zvyklá a boxy…? Mé milované
boxy, ve kterých jsem se mohla schovat před světem,
zmizely úplně.
Na jedné straně je nahradil malý taneční parket a
na druhé straně podium se zvukovou aparaturou a
osvětlením. Z toho, co jsem viděla, mi bylo opravdu
smutno. Moje vzpomínky byly rozmetány a nahrazeny
novým obrazem, který se mi vůbec nelíbil.
Usadila jsem se na nepohodlnou židli
k miniaturnímu stolečku napasovanému
u zdi
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v nejzazším koutě restaurace a čekala. Přišla jsem o půl
hodiny dříve, a tak jsem si stihla restauraci pořádně
pohlédnout. Z mojí malebné kavárničky se stala klasická
menší restaurace, která lákala své zákazníky na velké
porce za malou cenu, alespoň tak to stálo na tabuli
zavěšené u vchodových dveří.
Když jsem po paměti mířila na toalety, vešla jsem
přímo do kuchyně. Chvilku jsem němě stála ve dveřích a
zírala na kuchaře, potom jsem se omluvila a rázem
vypochodovala z místnosti. Toalety jsem našla na druhé
straně podniku namísto původního skladu.
Vrátila jsem se zpět ke stolku a netrpělivě
vyhlížela Lenku, která měla dorazit každou chvíli. Lenka
opravdu dorazila na čas. Tvářila se radostně a přivítala
mne vřelým obětím. Její výraz by nic špatného
neprozrazoval, ale její aura, řeč jejího vědomí, všechno
na mne křičelo, že je něco špatně. Že jsme v obrovském
nebezpečí. Netušila jsem, jestli o tom Lenka ví, ale bylo
mi jasné, že tato schůzka rozhodně bezproblémová
nebude. Usadila se naproti mně a vytáhla z tašky šanon
plný papírů.
„Přinesla jsem materiály o všech spolužácích,
které jsem doma našla. Pozvánky, jak už jsme se
domlouvaly,
necháme
vyrobit
v tiskárně
na
Staroměstském náměstí. Tady mám vzorky papírů, tisků
a písma.
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Můžeme se na ně podívat a rozhodnout se, které
použijeme.“ Usmála se na mne a k mému překvapení byl
její úsměv zcela přirozený.
Celá schůzka byla velice zvláštní. Lenčino
chování navenek působilo úplně odlišně od pocitů, které
jsem z ní cítila. Ubíjelo mne, že si nemůžeme normálně
promluvit. Okamžitě jsem vypustila mentální vjem a
zjistila, že v restauraci kromě nás není žádný Vyvolený
ani upír. Nicméně v nedalekém okolí restaurace jsem
narazila hned na skupinu upírů, jejichž rozmístění se mi
vůbec nelíbilo. Celé mi to připadalo jako past a Lenka mi
vše jenom potvrdila.
Jakmile rozevřela červené desky se vzorky obálek
a papírů s písmy, přejela rovnou na zadní stranu.
Vzorkovnice obsahovala na každé stránce několik obálek
s různobarevnými výstelkami. Kartičky s různými druhy
barev a písem uvnitř obálek jen podtrhávaly elegantnost
každé sady, která mi byla prezentována. Z malé obálky
s vínovou výstelkou jsem vysunula ozdobnou kartičku.
Měl tam být vzorek kartičky s předdefinovaným
textem. Místo toho jsem však vytáhla ozdobnou kartičku,
na které bylo napsáno:
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Kradmo jsem se na ni podívala. Její tvář
neprozrazovala jakoukoli jinou emoci, než si dovolila
navenek ukázat. Tvářila se uvolněně a šťastně. Na malou
chviličku jsem si pomyslela, že se jedná o žert. Její výraz
však naprosto kontrastoval s ovzduším a pocity, které ke
mně Lenka vysílala. Došlo mi, že to dělá zcela záměrně.
Všechny moje plány se hroutily. V jednom momentu se
mohlo pokazit vše, co jsem dosud pracně vymýšlela a
budovala. Nad naší budoucností se stahovala černější a
černější mračna.
„Lenko,“ promluvila jsem jí přímo do hlavy.
Lenka se lekla, až sebou nepatrně trhla, ale okamžitě se
vzpamatovala. Vytvořila jsem mezi námi komunikační
kanál a dovolila jí vstoupit do mého vědomí. Jelikož jsem
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věděla, že nás sledují, bylo třeba se soustředit i na
bezvýznamný rozhovor o plánování srazu. I když jsem
věděla, že je to k ničemu, nehodlala jsem nás prozradit,
dokud nebudeme domluveny.
„Lenko, co by podle tebe tvoje vrstevníky čekalo,
kdyby je tvůj otec opravdu udal? Královští by je soudili a
na to teď nemají čas ani pomyšlení.“
Rozdělila jsem své vědomí, jedno komunikovalo
s Lenkou a jedno se soustředilo na plánování srazu.
Doufala jsem, že i Lenka bude alespoň trochu schopná
zvládnout oba rozhovory najednou. K mému překvapení
celou situaci zvládla velice dobře. Nejen, že odpovídala
na mé dotazy, ukazovala mi archy v šanonu, ale zcela
jasně komunikovala i na podprahové úrovni. Udělala na
mne opravdu velký dojem.
„Alexo, tys mě vůbec nepochopila,“ pomyslela si,
„otec by je nevydal upírům, ale Vyvoleným. Až by bylo
po všem, vysvětlil by rodilým, že skupina plánovala
převrat. On, který je odhalil, rovnou celý problém
vyřešil. Ještě by byl za hrdinu.“
Na tuhle variantu jsem ani nepomyslela. Byla
jsem šokovaná, jak jednoduchý a přitom velmi účinný
plán Lenčin otec vymyslel. Čím dál tím míň se mi
zamlouvalo, jakou roli tu zastávali Vyvolení. Ukazovalo
se, že tu fungují jenom jako kati, když si rodilí vyřizují
své účty.
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„I kdyby mne chytili, tvoje skupina by přesto byla
ohrožená. Co ti dává jistotu, že by tvůj otec svůj plán
stejně neuskutečnil?“ zeptala jsem se.
Lenka se na mne zadívala a poprvé jsem viděla,
že za pečlivě střeženou maskou se ukrývají zcela jiné
pocity. Obavy, stud, strach. Vše v jednom překryté
maskou euforie a veselosti.
„Vím to,“ pomyslela si smířeně, „všichni jsme
ztraceni. Jakmile je otec vydá Vyvoleným, pokusím se jim
pomoci. I když vím, že nejspíš všichni do jednoho
zahyneme, ale nemůžu jinak.“
„Nic z toho se nestane,“ ubezpečila jsem ji,
„Vyvolení se nyní také zabývají úplně jinými problémy.
Potřebuji tebe i ostatní členy tvé skupiny. Nenechám
tvého otce, aby vše zničil,“ pomyslela jsem si rezolutně.
Mezi tím jsme se v plánování srazu dostaly až
k vymýšlení textů na pozvánky. Naše umění došlo tak
daleko, že jsme vymýšlely verše. Chtělo se mi brečet a
zároveň se smát nad komedií, kterou jsme tu předváděly.
Všichni, kdo nás sledovali a čekali na vhodnou chvíli,
aby mne lapili, věděli, že to celé je lež.
Mezitím se náš rozhovor v soukromí našich myslí
odebíral úplně jiným směrem.
„Jaký je nyní tvůj vztah k otci? Budeš schopná jej
opustit a utéct od něj?“ zeptala jsem se.
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„Vážím si otce, ale momentálně jsem ochotná
udělat cokoli, abych zachránila své svěřence,“ pomyslela
si nekompromisně Lenka.
Od svého rozděleného vědomí jsem oddělila další
část, kterou jsem zaměřila na Benjamina. Věděla jsem
kudy utéct, ale bylo mi jasné, že bez pomoci by náš útěk
pravděpodobně nevyšel.
„Benjamine,“ zavolala jsem. Odpověď přišla až
překvapivě rychle. Benjamin se na mne okamžitě napojil,
jako by čekal na signál. Záhy jsem zjistila, že opravdu
čekal a díky bohu byl blíž, než jsem tušila.
„Alexo, sledujeme okolí. Pravděpodobně máš
problém,“ řekl mi, ještě než jsem mu stihla povědět o
naší situaci. „Co chceš podniknout?“ zeptal se.
„Utečeme zadním vchodem do uzavřených
zahrad. Zjistěte, kterým vchodem máme vyjít, aby to pro
nás bylo bezpečné. Potřebuji, aby Sebastian dojel do
úkrytu Lenčiných svěřenců a odvezl je na bezpečné
místo.“
„Lenko, můžeš nějak kontaktovat své svěřence a
sdělit jim, aby se sešli ve vašem úkrytu? Sebastian je tak
do hodiny vyzvedne,“ zaměřila jsem se zpět na Lenku.
„Otec mi sebral mobil. Telefon, který mi dal, je
jeho. Sleduje nás i všechny, které kontaktujeme,“
odpověděla.
„Alexo?“ ozval se do toho všeho Benjamin,
„Máme další problém. Vypadá to, že sledují celé dva
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bloky i s bočními uličkami. Není bezpečné vyjít ani
jedním vchodem.“ Tohle rozhodně nebyly dobré zprávy.
Situace se mi nezamlouvala ani trochu.
Přemýšlej, Alexo! Mysli, poroučela jsem si a
najednou mne to napadlo.
„Lenko, nadiktuj mi číslo na některého člena tvé
skupiny, kterému bezmezně důvěřuješ, a také heslo pokud
nějaké máte.“
Jakmile mi řekla, co jsem potřebovala,
přetlumočila jsem to Benjaminovi a nakázala mu, aby on
kontaktoval Lenčinu skupinu a přesně jim i Sebastianovi
popsal mé pokyny. Potom jsem se s ním ještě dohodla, ať
za půl hodiny přistaví auto do Myslíkovy ulice, přímo
před čínskou restauraci. Benjamin se odmlčel. Měl jasné
pokyny, a neměl příliš času na jejich splnění.
Nyní vše záviselo na mě a Lence. Potřebovala
jsem dát Sebastianovi trochu času, proto jsme musely
naši schůzku protahovat, co možná nejvíce. Po necelé
půlhodině žvatlání o ničem, kdy Lenka znala můj
přibližný plán útěku, jsme zaplatily a zvedly se
k odchodu.
„Ještě než půjdu, musím na toalety,“ řekla jsem
potichu Lence, ale natočila se tak, aby sledující z venku
viděl na má ústa. Bylo mi jasné, že pokud nás neslyší,
alespoň se snaží odezírat.
„Půjdu s tebou,“ řekla Lenka a odložila svou
bundu na židli, stejně jako já. S Sebou jsme si vzaly jen
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kabelky. Šanony s pozvánkami a ostatní dekorace jsme
zanechaly na místě. Jelikož byl podzim, začalo se stmívat
brzy. Tato skutečnost se nám velice hodila.
Odvedla jsem Lenku ke vstupu do kuchyně. Nyní
záleželo na každé minutě. Rozevřela jsem dveře a rychle
se rozhlédla po kuchyni. Kuchař a jedna servírka měli
najednou pocit, že si mimoděk všimli dveří, které se
rozletěly dokořán. Nikdo v nich však nestál. Dveře, které
se otevřely na druhé straně vedoucí ven k popelnicím,
nezaregistroval nikdo, přestože večerní podzimní vzduch
trochu ochladil klima v místnosti.
Ocitly jsme se na otevřeném prostranství zahrad
uprostřed uzavřeného bloku domů.
„Co teď?“ zeptala se mne v duchu Lenka.
Rozhlédla jsem se po okolních domech a vybrala ten,
který pro nás byl nejschůdnější. Přímo naproti nám stál
starší dům s balkóny v mezipatrech. To byl náš cíl.
Ukázala jsem tím směrem a už jsme se k němu
hnaly jako o závod. Měly jsme jen pár minut k dobru, než
našim sledovatelům dojde, že jsme se vytratily, a začnou
nás hledat. Vyšplhaly jsme do prvního patra, ale
balkonové dveře byly zamčené. Šplhaly jsme dál, ale už
jsme se nezatěžovaly zkoušet ostatní dveře. Nebyl
dostatek času. Z posledního balkonu jsme se přehouply
přes krajní římsu a v momentu stanuly na šikmé střeše.
Spatřily jsme pootevřený vikýř a okamžitě jím
vnikly dovnitř. Na půdě byla tma, ale pro naše oči nic,
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s čím bychom si neuměly poradit. Nemohly jsme se moc
rozhlížet. Sklonily jsme hlavy, abychom se neuhodily o
nějaký střešní trám, a vyrazily směrem, kterým jsem
předpokládala, že bychom se nejsnáze dostaly
k Myslíkově ulici. Dům měl několik vchodů a všechny je
propojovala dlouhá nevyužívaná půda.
Proběhly jsme až na konec a otevřely poslední
krajní vikýř, jímž jsme opět vylezly na šikmou střechu.
Rychle jsme přelezly na střechu dalšího domu a potom už
jsme pokračovaly jenom venku po střechách. Tma nás
zahalila do sebe a poskytla nám alespoň malé bezpečí.
Dostaly jsme se až na konec bloku. Nyní nás
čekala ta nejtěžší část. Přeskočit ulici na protější střechu.
Skok sám o sobě nebezpečný nebyl, ale bylo třeba skočit
tak, aby si nás nikdo nevšiml. Přikrčila jsem se u kraje
střechy a vypustila vědomí. Hledala jsem upíry, kteří nás
měli sledovat. Jeden stál nedaleko od nás. Ostatní si
nejspíš už všimli, že jsme pryč. Zrovna když jsem
kontrolovala rozestavení ostatních upírů, zazvonil mu
telefon.
„TEĎ“ pomyslela jsem si a trochu do Lenky
strčila. Obě jsme se postavily, ustoupily pár kroků
dozadu a s rozběhem skočily. Skok byl dlouhý.
Připomínal spíš let. Šlo mi hlavě o dopad, aby upíří ucho
nic nezaslechlo. Měly jsme štěstí. Dopadly jsme obě tak
potichu, jak jen to šlo. Opatrně jsem se ohlédla a zjistila,
že upír stále ještě telefonuje. Rozhlížel se všemi
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možnými směry, doleva, doprava, ale nenapadlo ho
podívat se nahoru. Pro jistotu jsem k němu i do okolí
vyslala odpuzující myšlenku.
Měly jsme štěstí, ale rozhodně jsme neměly
vyhráno. Bylo potřeba náš náskok zvýšit a hlavně si naše
sledovatele udržet co nejdál od těla. Opět jsme se
rozeběhly po šikmé střeše směrem k našemu cíli.
Potřebovaly jsme zmást naše pronásledovatele.
Až budou stát na střeše a ztratí naši pachovou stopu,
dojde jim, že jsme přeskočily. Dojde jim i na jakou
střechu.
„Musíme začít přeskakovat tak, abychom jim, co
nejvíce znemožnily naše sledování,“ pomyslela jsem si a
Lenka jen nepatrně přikývla na souhlas. Stály jsme u
kraje střechy a dívaly se dolů na křižovatku.
„Skočíme támhle,“ pomyslela jsem si a zadívala
se na protilehlý dům. Tento skok nebyl stejně jednoduchý
jako všechny předešlé. Nyní jsme musely překonat
vzdálenost napříč přes křižovatku a ne pouze přes jednu
ulici. Opět jsme ustoupily pár kroků a potom s rozběhem
skočily. Jakmile jsme se dotkly nohama střechy,
zkontrolovala jsem okolí. Ani na zemi ani na střechách
zatím nebyl nikdo, kdo by nás sledoval.
Opět jsme se rozeběhly a zdolávaly jednu střechu
po druhé. Několikrát jsme přeskočily ulici přímo a
několikrát jsme přeskočily přes křižovatku. Pohybovaly
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jsme se rychle, ale chaoticky. Ne všechny střechy byly
stejně vysoké, a proto jsme nemohly postupovat přímo.
Občas jsem s hrůzou zjistila, že nejsme zrovna na
vhodné střeše, abychom z ní mohly dál pokračovat, a
proto jsme se musely vrátit na tu původní a pokračovat
jinou cestou. Čas nás neúprosně doháněl, ale nedovolila
jsem si panikařit. To by ničemu nepomohlo. Nakonec
jsme se přeci jen přiblížily našemu cíli. Poslední dům,
který jsem vybrala pro náš sestup, byl v Myslíkově ulici.
Jednalo se o činžovní dům, který měl pavlače do
vnitřní zahrady. Přesně tohle jsme pro sestup
potřebovaly. Střecha byla rovná, proto pro nás nebyl
problém se přehoupnout přes střešní římsu a stanout na
nejvyšší pavlači. Dveře pavlače byly otevřené a vpustily
nás přímo do domu. Rychle jsme seběhly po kamenných
schodech do nižších pater. Pak jsem však uslyšela sotva
slyšitelný dopad několika nohou na střechu.
„Ale ne. Našli nás moc brzy,“ pomyslela si Lenka
a její pocit úzkosti se přímo dotknul mého vědomí.
Popadla jsem ji za ruku a uháněly jsme do přízemí ke
vchodovým dveřím. Neobtěžovala jsem se s
odemykáním. Byly prosklené, proto jsem v běhu proti
nim vyslala tlakovou vlnu, která sklo roztříštila. Dveře
vybuchly do ulice. Modlila jsem se jenom, aby poblíž
nebyl nikdo, komu bych nechtěně ublížila.
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Naši sledovatelé nám již dýchali za krk. Zřetelně
jsem slyšela, jak se jejich kroky rychle a plynule
přibližují.
Ovládala jsem hodně schopností. Měla jsem
velkou moc, ale jich bylo mnoho. Modlila jsem se, aby
byl Benjamin i s autem připravený tam, kde jsme se
dohodli.
Vyběhly jsme na ulici a jen letmý pohled mi
stačil, abych viděla, že z jednoho směru se k nám
přibližují další upíři. Auto samozřejmě nikde.
„Kde jsou?“ zakřičela Lenka. Už nevydržela to
napětí, nehledě na fakt, že jsme stejně byly prozrazené.
Upíři se k nám nemilosrdně blížili, jak z bočních ulic, tak
z domu. Nebylo úniku. Smyčka, kterou vytvořili, se
okolo nás nemilosrdně svírala.
Mobilizovala jsem veškerou svou moc. V jednu
chvíli jsem zavolala Benjamina a ještě vyslala okolo sebe
omračující příkaz, do kterého jsem vložila tolik mentální
síly, kolik jsem byla schopná.
Jako by okolo nás vybuchla neslyšitelná bomba.
Vše ztichlo. Co bylo v dosahu několika desítek metrů, se
sesulo k zemi. Lenka, která stála vedle mne, mi
v bezvědomí padla do náruče. Nenapadlo mne ji vyloučit
z příkazu. Byla velice blízko a nebyl čas na dlouhé
rozmýšlení. Obklopilo mne hrobové ticho, které prořízlo
jen zakvílení pneumatik brzdícího auta. Zastavilo přímo
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vedle nás. Dveře se otevřely a zevnitř na nás od volantu
zavolal Benjamin: „Dělejte, nasedejte.“
Odhodila jsem bezvládné Lenčino tělo do auta na
zadní sedadlo a zabouchla za ní dveře. Sama jsem skočila
na sedadlo spolujezdce. Benjamin dupnul na plyn a
v momentě jsme ujížděli směrem k nábřeží. V zadním
zrcátku jsme jen pozorovali, jak se namáhavě zvedají ze
země omráčení upíři. Pár se jich za námi dokonce
rozeběhlo, ale Benjamin se s autem propletl několika
přilehlými uličkami, takže jsme se celkem snadno a
rychle dostali z jejich dosahu i dohledu. Jakmile jsme
přejeli přes řeku, dovolila jsem si trochu se uvolnit.
Zapadla jsem do sedadla. Zkontrolovala jsem Lenku a
potom se zaměřila na Benjamina.
„Co ti kruci trvalo tak dlouho?“ zeptala jsem se
s výčitkou v hlase.
Benjamin se jenom trochu ušklíbl a řekl: „Na
střechách asi nebude tak velký provoz jako v ulicích
Prahy, když všichni odjíždějí z práce domů, viď? Lepší
čas jsi opravdu vybrat nemohla.“
To jsem si neuvědomila. Jenže čas prostě dnes
hrál proti nám. Nevadí. Nakonec jsme se přeci jen z té
šlamastiky dostali, i když s odřenýma ušima. Pohladila
jsem Benjamina po ruce a jeho napjaté svaly trochu
povolily.
„Děkuju,“ řekla jsem potichu, „děkuju, že jste mě
nenechali jít samotnou. Že jste nám pomohli.“
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Benjamin se trochu pousmál. Vzal mou ruku do
své a přisunul si ji k ústům. Políbil mne do dlaně a potom
mne opět pustil a plně se věnoval řízení.
„Proto jsem tu,“ zamumlal. Uvolnil se, ubral na
rychlosti a předpisovou rychlostí nás přibližoval
k domovu.
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Úkryt
Lenka se na zadním sedadle pomalu probírala.
„Moje hlava,“ zaúpěla.
„Promiň, nemohla jsem jinak,“ omlouvala jsem
se.
„Co se stalo? Kde to jsme?“ ptala se zmateně
Lenka.
„Potřebovala jsem trochu času, aby nás mohl
Benjamin vyzvednout. Bylo jich hodně. Nemohla jsem se
soustředit na každého zvlášť. Nebyl na to čas. Tak jsem
omráčila vše, co bylo v nejbližším okolí. No a ty jsi stála
přímo u mě. Dostala jsi to z první ruky. Promiň.“
Omluvně jsem pokrčila rameny.
„Kde je Krista?“ zeptala jsem se Benjamina,
který právě parkoval ve dvoře našeho domu.
„Jela se Sebastianem,“ odpověděl prostě. Bylo
dobře, že nejel sám. V hlavě mi neustále vrtala neodbytná
myšlenka.
Za nedlouho se moje podezření potvrdilo.
Benjaminovi zazvonil telefon. Odešel od nás do pokoje,
dost vzdáleného na to, abychom neslyšeli volajícího. I to
byly moje instrukce. Nebyla jsem si jistá tím, komu můžu
a komu nemůžu věřit. Jakmile skončil, přišel za námi do
jídelny, kde jsme se s Lenkou mezi tím posilnily.
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Benjamin se posadil vedle mne a propletl prsty
jeho ruky s mými. Obě naše ruce potom položil na své
koleno. V druhé ruce držel sklenici vrchovatě naplněnou
krví a také se posilnil. Potom se nedůvěřivě zadíval na
Lenku.
„Všichni jsou v pořádku a v bezpečí,“ odpověděl
pomalu, „ale zrovna když odjížděli, nastaly komplikace.
Dorazili strážní tvého otce. Nevíš, jak se mohli tak rychle
dovtípit, že tam někdo bude?“ zeptal se jí.
Lenka sklonila hlavu do dlaní, chvilku mlčela a
potom si začala unaveně třít kořen nosu. „Už pár dní
mám pocit, že mám ve své skupině někoho, kdo nám
škodí. Jen jsem si to nechtěla přiznat. Všichni do jednoho
jsou věrní mně i naší věci. Prostě to nedokážu pochopit,“
řekla sklíčeně. Mluvila pravdu, oba jsme pozorovali její
auru.
„Kde jsou?“ zeptala se Lenka.
„V bezpečí,“ odpověděla jsem rychle, „zítra za
nimi pojedeme. Musíme zjistit, kdo vás zradil a proč.
Nemůžeme si dovolit mít v našich řadách někoho, kdo
nás může ohrozit.“ Ne teď, když už jsme tak blízko.
Jakékoli ohrožení se mohlo stát fatálním pro obě strany.
„Půjdeme se vyspat. Zítra nás všechny čeká perný
den,“ zavelela jsem. Částečně to byla pravda, ale moje
počínání mělo ještě jiný důvod.
Nazítří měli Benjamin i oba moji rodiče odjet do
Zurichu. Chtěla jsem být s Benjaminem pár chvil o
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samotě. Také bylo třeba doladit pár maličkostí, než
přivezeme naše hosty. Uvedli jsme Lenku do jednoho
pokoje pro hosty, a když jsme se ujistili, že nic
nepotřebuje, sami jsme se odebrali do naší ložnice.
I když jsem Lence vesměs důvěřovala, stejně
jsem oddělila malou část svého vědomí a nechala je u
Lenky. Nemohla jsem si dovolit další zklamání
v člověku, kterému jsem se rozhodla důvěřovat. Nechtěla
jsem věřit, že mám tak špatný odhad na lidi, že pokaždé,
když začnu někomu věřit, mě ten dotyčný zradí. Kamilla
mne však vyškolila natolik, že jsem byla opravdu
obezřetná, co se týkalo důvěry v ostatní.
Než jsme si s Benjaminem lehli do postele,
zazvonil mi mobil. Volal Fabian. Chtěla jsem slyšet, jak
se vyvíjí situace, ale nechtěla jsem, aby mne slyšela
Lenka. Tentokrát jsem telefon nezvedla a jen Fabianovi
odeslala zprávu, že pokud to může počkat do zítřka, ozvu
se mu sama. Odpověď již nepřišla a tak jsem nabyla
přesvědčení, že se s Fabianem spojíme zítra.
Konečně jsme s Benjaminem osaměli. Měli jsme
pro sebe tak málo času. Těch pár chvil, které jsme si
ukradli pro sebe, bylo pro nás oba žalostně málo, avšak i
za ně jsme byli vděční.
Proto jsem se rozhodla pořádně si užít každičký
moment Benjaminovy přítomnosti. Bylo mi jedno, že je
Lenka s námi pod jednou střechou. Doufala jsem, že nám
nechá trochu soukromí a brzy usne.
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Nazítří ráno jsme se sbalili a Benjamin nás vezl
kamsi za Prahu. I když jsme Lence svým způsobem
věřili, opatrnost byla na místě. Před cestou jsem ji uvedla
do jakéhosi transu, jako by tvrdě bezesně spala. My jsme
zatím vyjížděli z Prahy. Vůbec jsem netušila, kam nás
Benjamin veze. Řekl mi jen, že jej sem navigoval
Sebastian, že se jedná o bezpečný úkryt pro nás pro
všechny.
Nejeli jsme daleko. Kousek za Prahou sjel
Benjamin z hlavní silnice na starou ne moc používanou
cestu vedoucí k nedaleké vesnici. Do vesnice jsme však
ani nedorazili. V půlce cesty sjel Benjamin na jakousi
cestu směřující do přilehlého lesa.
Okolo nás se vinulo stromořadí, jehož listí bylo ve
větší míře spadané a pokrývalo povrch silnice před námi i
za námi. Na větvích stromů, pomalu se připravujících
k zimnímu spánku, se tu a tam pohupoval poslední
zažloutlý list. Po krátké době jsme dojeli k závoře.
Benjamin se na ni jen zadíval a závora se vznesla do
vzduchu, kde setrvala, dokud jsme pod ní nepodjeli.
Když jsme se od ní vzdalovali, opět se pomalu snesla a
zapadla na své místo. Cesta se klikatila a vedla nás dál a
dál do houstnoucího lesa, kde se stáčela k severu. Hustý
stromový porost nás nakonec zahalil a schoval nás i naše
auto. Jediné, co nás mohlo prozradit, byly vyjeté stopy od
automobilů, kterými jsme my i Sebastian s ostatními
přijeli.
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Jakmile jsem si tuto skutečnost uvědomila, zvedly
se za naším autem malé vzdušné víry, které nás
následovaly až k cíli. Rozvířily spadané listí a zakryly tak
naše stopy.
Dorazili jsme k polorozpadlému areálu starých
omšelých hodně dlouho nepoužívaných budov. Kromě
jednoho zaparkovaného vozu nenapovídalo nic, že by
sem v posledních deseti letech kdokoli zavítal. Benjamin
zaparkoval, a jakmile utichl motor, vystoupili jsme.
Vedle našeho automobilu již stál Sebastian a pokynul
nám na pozdrav.
„Kolik jich je?“ zeptala jsem se rovnou.
„Deset,“ odpověděl Sebastian.
Probudila jsem Lenku a vyrazili jsme za
Sebastianem, který nás vedl do jedné z přilehlých budov.
Připadalo mi, že jsme se ocitli v nějaké staré továrně.
Budova vypadala zprvu velice omšele. Obklopovaly nás
staré rozpadající se stěny, spadaná omítka, chátrající
střecha i zatuchlina, která byla cítit všude kolem. Vše
naznačovalo, že areál je starý a mnoho let nepoužívaný.
Vešli jsme hlavním vchodem do budovy a vydali
se temnou chodbou přímo k masivní železobetonové zdi.
Celá zeď mi připadala zvláštní, protože ostatní zdivo,
bylo normální, cihlové, pokryté rozpraskanou šedivou
omítkou, která se tu a tam rozdrolila a spadala na zem.
Železobetonová zeď sice vypadala zvláštně a nad tímto
kontrastem jsem se pozastavila, ale ani ve snu by mne
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nenapadlo, že slouží i k něčemu jinému, než jako opěrná
zeď. Tam, kde tato podivná zeď končila, začínala opět
normální cihlová zeď s odpadanou omítkou. Sebastian se
sehnul skoro až k zemi a vyndal ze zdi jednu cihlu.
Vypadala, že drží na svém místě jen silou vůle, stejně
jako všechny ostatní cihly okolo ní. Až později mi došlo,
že právě tento dojem má celá tato budova vytvářet.
Jakmile Sebastian cihlu vyndal, strčil do mezery
za ní ruku a něco nahmatal. Železobetonová zeď cvakla a
k mému údivu se posunula. Lépe řečeno pootevřela.
Najednou jsem si uvědomila, že nestojím před nějakou
stěnou, nýbrž před velmi dobře zabezpečenými
ocelovými a hodně silnými dveřmi. V malém prostoru,
který dveře vytvořily, se v úrovni našich prsou nacházela
malá plazmová ploška.
Sebastian na ni přiložil svůj prst, ozval se
potvrzovací tón a dveře se začaly pomalu otevírat
dokořán. Potom Sebastian zandal cihlu zpět. Jakmile
jsme dveřním prostorem prošli, Sebastian opět přiložil
prst na plošku a prostor za ním se začal pomalu uzavírat.
Za dveřmi se rozprostíral úplně nový svět.
Připadala jsem si tak trochu jako Alenka v říši divů. Před
námi se táhla bílá, zářivkami osvětlená, chodba bez oken,
svažující se prudce dolů. Sebastian šel první a my jej
následovali v těsném závěsu. Naše kroky se odrážely od
stěn a způsobovaly zajímavý klepavý zvuk. Zanedlouho
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jsme došli do kruhové místnosti, ze které vedly
několikery dveře.
„Tady jsou provizorní ubikace,“ ukázal Sebastian
na dveře úplně vlevo. Vedle nich byla opět umístěna
plazmová ploška. Sebastian na ni opět přiložil svůj prst.
Za dveřmi jsme spatřili větší místnost, jejíž zem byla
hustě pokryta matracemi. Jakmile se dveře otevřely,
zaslechli jsme několik vzájemně se překřikujících hlasů.
Bylo to zvláštní, přestože jsme všichni měli špičkový
sluch, dokud se dveře neotevřely, neslyšeli jsme vůbec
nic. Jakmile jsme vstoupili do místnosti, hlasy utichly.
„Lenko,“ ozvalo se několik lidí najednou. Lenka
se na mne podívala. Mírně jsem přikývla a nechala ji, aby
se přivítala se svými svěřenci. Chtěla jsem jít za ní, ale
Sebastian mne chytil za loket a jemně mne vytlačil
z místnosti na chodbu. Jakmile se Lenka ocitla uvnitř a
my venku z místnosti, přiložil Sebastian prst na plošku a
dveře se za Lenkou s cvaknutím zavřely.
„Co jsi to udělal?“ ptala jsem se zděšeně.
„Než zjistíš, kdo z nich je špeh, bude lepší, když
je od nás oddělíme. Teď pojďte. Musíme se poradit, co
dál, a zařídit vám přístupová hesla.“ Kývnul na mne i
Benjamina a přiložil prst k plošce u dalších dveří. Dveře
se otevřely a poskytly nám přímý výhled dovnitř.
Tentokrát mi opravdu málem upadla čelist údivem.
Všechno, co jsem zatím viděla, mi připomínalo
jakýsi kryt. Vše bylo mdlé, bílé a šedé, takové sterilní.
381

Stínová dáma

To, co jsem však spatřila nyní, mi naprosto vyrazilo
dech. Vstoupili jsme do luxusně zařízeného apartmá,
které se ani náznakem nepodobalo ostatním holým
místnostem, jež jsme dosud viděli. Jenom okna mi
k dokonalosti chyběla.
„Já myslel, že je to ruina,“ řekl tiše Benjamin, „z
venku to alespoň tak vypadá.“
„Dokonalé krytí, nemyslíš? Stejně jako tobě to
musí připadat každému, kdo sem zabloudí,“ odvětil
Sebastian a vedl nás dál.
Apartmá mělo několik místností. Hlavní místnost,
v níž jsme se právě nacházeli, sloužila jako obývací
pokoj spojený s kuchyní a vchodem do chladící
místnosti. Sebastian zamířil rovnou k ní a přinesl čtyři
sklenice naplněné krví. Najednou se otevřely dveře a do
pokoje vstoupila Krista.
„Posaďte se, musíme si promluvit,“ řekl trochu
přísně Sebastian a nadechoval se, že začne mluvit, ale já
byla natolik unešená z nového prostředí, že jsem mu
nedala šanci.
„Kde to jsme? Co je tohle za místo?“ zeptala jsem
se a začala jsem nahlížet do všech místností. Sebastian si
vzdychnul a zeptal se: „Když ti to řeknu, sedneš si a
budeš chvilku poslouchat?“
„Ano,“ odpověděla jsem dychtivě.
„Celý tento objekt kdysi sloužil jako pivovar.
Každá budova sloužila určité fázi výroby. Od skladů
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chmelu až po chladící místnost, kde měli led a chladili
hotová piva. V dobách války jsem na toto místo náhodou
narazil. Líbilo se mi zdejší umístění i dispozice areálu.
Potom jsem poznal Kristu a našel pro toto místo využití.
Když bylo po všem a já s Kristou uprchl, koupil jsem
tento pozemek i s pivovarem a nechal je předělat na
kryt.“
„Ty se bojíš nějakého útoku?“ zeptala jsem se
zvědavě, „Ale vždyť jste stejně žili v Americe tak
proč…?“ nechala jsem otázku vyznít do ticha.
„Když člověk žije tak dlouho jako my, časem
zjistí, že je dobré si po světě rozmístit strategická místa,
kam se může ukrýt. Čím více takových míst je, tím lépe.
Toto je jedno z nich.
Jak uvidíte, bude se vám hodit víc, než si myslíte.
Protože vy dva i ostatní zde naleznete dočasné útočiště.
Domů už se totiž vrátit nemůžete. Tedy pokud se
nechcete setkat s Benjaminovými rodiči. Protože právě
oni dnes dorazí do Prahy.“ Jakmile dořekl svá poslední
slova, jako by nás zmrazili tekutým dusíkem.
S Benjaminem jsme vedle sebe stáli jako solné sloupy a
nebyli jsme schopní vydat hlásku.
Sebastian se na nás vyčítavě podíval a
pokračoval: „Vy si vážně myslíte, že budou sedět doma a
nic nepodnikat, když jste se oba ztratili? Když ani o
jednom z vás nemají žádné zprávy?“
„No to je konec,“ řekla jsem a sesula se do křesla.
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„Jak to víš?“ zeptal se Benjamin.
„Volali mi. Jsou šílení strachy,“ odpověděl
nepříjemným rodičovským hlasem Sebastian.
„Co jsi jim řekl?“ vyhrkli jsme s Benjaminem
najednou.
Sebastian chvilku mlčel, jako by rozmýšlel svá
slova. Po chvilce nepříjemného dusivého ticha přeci jen
odpověděl: „Nic jsem jim neřekl. Potvrdil jsem jim
jenom, že o vás máme strohé informace. Vědí, že jste
v pořádku. Je jim však jasné, že jsem jim neřekl vše. A
tak se rozhodli přijet do Prahy.
Pokud se za nimi přeci jen nechcete vydat, měli
byste zůstat zde. Koneckonců jedná se pouze o tebe,
Alexo. Protože my s Benjaminem odjíždíme do Zurichu.“
Podívala jsem se na Benjamina a zvažovala svoje
možnosti. Za necelý týden, jak doufám, začnou přeměny
Vyvolených. Benjaminovi rodiče jsou sice pokrokoví, ale
nevěřím, že by souhlasili s naším postupem. Co je horší,
možná by byli schopní celou akci ohrozit, neřku-li úplně
znemožnit. To prostě nemůžu dovolit. Nehledě na to, že
by oba chtěli ovládnout situaci. A já už si prostě nechci
nechat diktovat, co mám dělat. Nechci dopustit, aby nás
s Benjaminem “pro naše dobro“ opět rozdělili. Ne! Teď
se bude hrát podle mých pravidel a nikdo mi to
nepřekazí.
„Vy vyrazíte hned. Já zůstanu s Lenkou a
ostatními zde, dokud se nevrátíte zpět.
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Nemohli bychom nějak zlepšit ubytování pro
ostatní?“ zeptala jsem se ještě trochu prosebně.
Sebastian zavrtěl hlavou: „Hrají si na vojáky, tak
proč jim nedopřát trochu toho vojenského komfortu?“
„Ale oni jsou tu momentálně jako vězni,“
zamračila jsem se.
„Momentálně,“ zpražil mne Sebastian, „je tohle
místo pro ně to nejbezpečnější ze všech. Měli by ti být
vděční,“ také se mračil. Nakonec to však stejně nevydržel
a řekl: „Stejně by sis to tu zařídila po svém. Pro mě za
mě si sem dovez, co budeš chtít. Nezapomeň ale, že
musíš být nadmíru opatrná. Všichni mají všude svoje lidi.
Vaše skupina je momentálně ta nejvíc žádaná.“
„Jak to myslíš?“ zajímala jsem se.
„No nejen že vás chce najít Lenčin otec.
Benjaminovi rodiče by z tvého plánu také nebyli nadšení
a nevím, jak by to odnesla skupina, která ti chce pomoct,
přestože zatím netuší, do čeho se řítí.
No a je určitě jasné, že ne všichni Vyvolení
s tebou a ostatními souhlasí. Byli by mnohem radši,
kdyby ke spolupráci vůbec nedošlo. Dá se tedy říct, že ty,
tvůj plán a ti kdo jej podporují, máte nepřátele na všech
frontách,“ ušklíbl se na mne a já si uvědomila, že má
absolutní pravdu. Došlo mi, jak křehký je plán, na němž
stavím naši obranu. Jak snadno se může vše, v co
doufám, rozpadnout.
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„Dobře. Vyrazte co nejdřív. Máte rozdělené trasy,
kterými pojedete?“ zeptala jsem se a rozhlédla se po
ostatních. Potřebovala jsem přijít na jiné myšlenky.
Všichni přikývli.
„Tak povídejte, jak jste se dohodli,“ řekla jsem a
unaveně si vložila hlavu do dlaní.
Sebastian otevřel mapu, natočil ji tak, abychom na
ni všichni viděli. Začal pomalu ukazovat všechny trasy.
„V Zurichu budeme asi za šest hodin. Markus
přiletí okolo půl dvanácté dopoledne. Silvio a Stella
dorazí společně okolo druhé.
Krista odveze Markuse a pojede přes Linz. Vrátí
se zítra večer mezi sedmou a osmou. Stellu poveze
Benjamin přes Stuttgart. Pokud nebude mít žádné potíže,
dorazí zítra okolo páté. Silvia povezu já. Trochu se
zdržíme, chci si s ním promluvit, než jej dovezu. Už tak
pro něj budou jistá zjištění dost šokující. Chci mu to
trochu ulehčit. Pojedeme přes Vídeň. Budeme mít
dostatek času trochu lépe se poznat. Sem dorazíme okolo
desáté večer.“ Domluvil a podíval se na mne: „Doufám,
že zítra již bude zrádce odhalen a patřičně zpacifikován.“
„Jak to myslíš?“ ohradila jsem se.
„Tak, že bude sedět pod zámkem, oddělený od
naší skupinky,“ odpověděl rychle.
Všichni jsme přikývli a Sebastian se zvedl.
„Pojďte, provedu vás zbytkem areálu. Také vám musíme
nastavit přístupy.“
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Došel k barovému pultu a pokynul nám, abychom
jej následovali. Zvedli jsme se jako na povel a v tu ránu
jsme mu stáli za zády. Sebastian ukázal na malou
postranní lištu lemující celý vestavěný bar.
Ve výšce našich kolen cosi nahmatal, jakmile
stlačil neviditelný bod, ozvalo se zacvaknutí. Další dva
body na postraní liště se nacházely ve výšce našich očí a
v horním rohu. Jakmile jsme uslyšeli poslední
zacvaknutí, Sebastian zatlačil na postranní lištu a celý bar
se pohnul. Před námi se najednou objevil průchod, za
nímž se ukrývala malá řídící místnost. Zírala jsem na
několik monitorů, které ukazovaly vnitřní i vnější
prostory našeho útočiště. Žádných kamer ani čidel jsem
si dosud nevšimla. Obrazovky však jasně ukazovaly, že
celý areál je prošpikovaný monitorovacími zařízeními,
čidly pohybu a kdo ví čím ještě.
Mezi dvěma klávesnicemi umístěnými pod
plochými monitory se nacházela plazmová ploška, stejná
jako u všech dveří v komplexu. Sebastian se pohodlně
usadil na židli a rychle zadal přístupový kód. Jakmile se
ocitl v jakémsi operačním systému, který jsem nikdy před
tím neviděla, otočil se ke mně i Benjaminovi.
„Přilož sem pravý palec,“ přikázal mi. Učinila
jsem, oč mne žádal, a plazmová ploška pod mým prstem
začala hrát všemi barvami. Po chvilce skenování se ozval
potvrzovací tón.
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„Teď sem zadej svůj přístupový kód,“ ukázal na
klávesnici vlevo od snímacího zařízení. „Zadej čísla i
písmena. Hlavně si pamatuj, že to s tebou nesmí jakkoli
souviset.“ Přikývla jsem a zadala kombinaci čísel a
písmen, která mne právě v tu chvíli napadla. Okamžitě
jsem se ji naučila a vryla do paměti. Kód jsem do
systému zadala znovu a moje přístupy byly hotové. Celou
proceduru podstoupil i Benjamin.
Nevěřícně kroutil hlavou a čekal, co se bude dít
dál. Jakmile jsme skončili s ukládáním našich hesel do
systému, přejel Sebastian po klávesnici a po zadání
několika zdánlivě nesouvisejících příkazů se před námi
objevila mapa celého areálu. Sebastian nám postupně
ukazoval místnosti, umístění čidel, kamer a ostatních
sledovacích zařízení. Já i Benjamin jsme od Sebastiana
dostali nový telefon.
„Mějte ho pořád u sebe. Není to jenom telefon.
Tento přístroj vám okamžitě nahlásí jakékoli narušení
vnější i vnitřní ochrany areálu. Ukáže vám, kdy a kde se
to stalo. Nejde jen o komunikační zařízení, na které jste
zvyklí. Je to malý kapesní počítač, díky kterému
dokážete ovládat celý řídicí systém, tedy tu část, kterou
jsem vám povolil,“ informoval nás Sebastian. Oba jsme
přikývli a telefony si uschovali.
Když jsme ukončili virtuální prohlídku, vydali
jsme se napříč celým krytem, abychom vše viděli i
osobně.
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Zrádce
Druhý den ráno hned po snídani odjeli moji
rodiče do centra. Ještě bylo třeba vypůjčit automobil pro
Kristu. Benjamin a já jsme konečně strávili několik chvil
úplně o samotě. Rozebírali jsme poslední detaily cesty,
ale hlavně jsme si konečně užívali trochu vytouženého
soukromí. Úzkostlivě jsem se vyhýbala tématu Kamilly a
jejího napojení na Benjamina, avšak její stín nad námi
neúprosně visel. Bylo třeba se ujistit, že je Benjamin
dostatečně silný, aby se před její silou ubránil.
„Vím, na co myslíš,“ řekl zničehonic Benjamin a
poklepal si na spánek. Věděl, co mne trápí.
„Také mám obavy, ale už pro mne není problém
se na tebe kdykoli napojit. Věřím, že my dva její sílu
zvládneme. Když pro mne zůstaneš otevřená, nemyslím
si, že by mne dokázala ovládnout. Jediný, kdo ovládá
můj život, jsi ty, Alexo.“ řekl a jemně mne políbil na
tvář. Usmála jsem se, ale mé štěstí nebylo úplné. Přeci
jen jsem se obávala, že jsem jej vyslala na misi, ze které
se již nemusí vrátit. Doufala jsem však, že se to nestane.
Naposledy jsem jej políbila a nechala ho odejít.
Chvíli jsem seděla v osamoceném bytě a rovnala
si myšlenky. Připravovala jsem se na odhalení zrádce.
Musela jsem se připravit i na variantu, která by se mohla
vyhrotit. Obávala jsem se, že i když přijdeme na pravou
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totožnost osoby, která nás všechny udala, postaví se
Lenka na její stranu a ne proti ní. Měla jsem určité
podezření a modlila jsem se, abych se mýlila.
Stála jsem před snímacím detektorem a
uklidňovala svůj dech. Pomalu jsem počítala od deseti
dolů. Nádech, deset, devět…, výdech, nádech šest, pět…,
tři, dva, jedna… Přiložila jsem svůj prst na snímač a
nechala vstupní dveře, aby se otevřely.
Chystala jsem se postavit proti všem jenom proto,
abych ochránila své poslání. Hodlala jsem zneškodnit
kohokoli, kdo by mi v tom z jakéhokoli důvodu hodlal
zabránit.
Oči všech se upřely ke dveřím, ve kterých jsem
stála. Hlavou mi bleskla myšlenka, jestli se proti mně
někdo rozeběhne a pokusí se mne napadnout. Nestalo se
tak. Lenka, která doposud seděla na matraci, se postavila
a klidně ke mně kráčela. Postavila se vedle mne a také mi
přišlo, že si pro sebe počítá. Když se postavila vedle mne
a otáčela se čelem ke svým následovníkům, pomalu a
táhle vydechla. Ostatní se postavili do houfu naproti nám
a s očekáváním na nás hleděli.
„Můžu?“ zeptala se mne. Přikývla jsem a o
nepatrný krůček ustoupila do pozadí. Nechala jsem
Lence prostor. Koneckonců byli to její svěřenci.
„Každému z vás, kdo tu jste, jsem vždy bezmezně
důvěřovala,“ začala mluvit a já si okamžitě uvědomila, že
ona je rozený vůdce.
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„Komukoli z vás bych bez váhání svěřila svůj
vlastní život. Na oplátku bych za každého z vás svůj
vlastní neváhala položit. Vždy jsem věděla, že z celého
srdce věříte ve stejnou věc jako já a stejně vehementně
jako já ji podporujete. Nikdy jsem nepochybovala o vaší
věrnosti…,“ utichla a nechala všechny, aby si její slova
náležitě zapamatovali. Krátké ubíjející ticho, které
nastalo v pauze jejího monologu, dodalo celé situaci ještě
vážnější nádech. Lenka se po všech rozhlédla. Každému
se krátce zadívala do očí.
Nadechla se a pak konečně pokračovala: „Před
pár dny se však něco změnilo… Můj otec nechal sledovat
místo, kde jsme se setkávali a cvičili. Měl veškeré
informace o mne, o vás, o nás všech. Mohlo se stát, že
nás nějakou dobu sledoval a dozvěděl se tak pár detailů.
Nikdy by se však nedostal k tak důvěrným a podstatným
informacím, které měli jenom členové našeho spolku.
Dokázal by to jedině tehdy, kdyby mu k nim
někdo pomohl. A proto se domnívám, že nás někdo udal.
Někdo zradil nás i celou naši věc.
Je mi velice líto, že musím o každém z vás takto
přemýšlet, ale nemám na vybranou. Stalo se tolik věcí,
které mou domněnku podporují, že už to nelze brát jako
shodu okolností nebo náhod. Vyzývám tedy toho z vás
…,“ obsáhle se rozmáchla rukou a ukázala na všechny
v houfu, „ty, kdos naši skupinu zradil, prosím předstup a
sděl nám svoje důvody. Slibuji, že přihlédnu k faktu, že
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ses sám doznal. Jsem ochotná posoudit důvody, proč jsi
tak učinil.“
Nastalo hrobově ticho. Všichni se po sobě
nevěříce dívali.
„To nemůže být pravda,“ ozvalo se z houfu.
„Tomu nevěřím,“ řekl další.
„Nikdo z nás by skupinu nezradil,“ houknul další.
Svěřenci se k sobě začali otáčet a dohadovat se mezi
sebou. Jak jsem však předpokládala, nikdo z řady
nevystoupil a nepřiznal se.
„Tak dost,“ zavelela Lenka. Síla jejího hlasu
umlčela každého, kdo chtěl ještě něco dodat. „Nezbývá
mi nic jiného, než vám sáhnout do svědomí, když jste tak
nedokázali učinit sami. Prosím postavte se do řady a
dovolte mi, abych vám nahlédla do vzpomínek,“
prohlásila nekompromisně.
V tom okamžiku na mne Lenka udělala opravdu
veliký dojem. Netušila jsem, že dokáže vstoupit do
vědomí i jiným. Upíři se poslušně postavili do řady a
Lenka přešla k prvnímu z nich. V tu chvíli k ní přistoupil
Jáchym. Muž, který ji bránil, když jsme se setkali poprvé.
Jemně jí položil ruku na rameno a díval se na ni stejně
naléhavě jako tehdy. Jeho city se v jeho očích odrážely
ještě mnohem víc.
„Vážně to chceš udělat? Narušíš tak důvěru v nás
všechny. Jsi si jistá, že chceš celou skupinu rozvrátit
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jenom kvůli domněnkám?“ mluvil tiše, ale rozhodně.
Z jeho hlasu byly znát obavy.
„Nemyslím si, že bych oslabila naši skupinu.
Naopak zjistím, kdo je mi věrný a kdo věrnost jenom
předstírá,“ odvětila Lenka. Mile se na něj usmála a
pohladila jeho ruku, kterou tímto gestem jemně sundala
ze svého ramene.
„Pak tedy dovol, abych to udělal já sám,“ řekl, „ať
tvoje vedení zůstane bez poskvrny nedůvěry. Nechej je,
aby se zlobili na mne a ne na tebe.“
Lenka stála pevně na svém místě a nespouštěla
zrak ze svého ochránce.
„Myslím, že by neměli důvod hněvat se na tebe,
protože je to můj rozkaz a ne tvůj. Ne. Tohle prostě
musím udělat sama,“ prohlásila rezolutně. Otočila se
k prvnímu upírovi a uchopila jej za ramena. Jáchym stál
vedle ní připraven jakkoli zasáhnout.
Lenka se podívala prvnímu svěřenci zpříma do
očí.
„Chápeš, proč to musím udělat?“ zeptala se jej
opatrně. Upír pomalu přikývl.
„Jste moji nejvěrnější. Musím ve vás mít
absolutní důvěru,“ dodala skoro omluvným tónem. Upír
se napřímil a hrdě prohlásil: „Začni. Jsem připraven.“
Lenka se něžně pousmála, jako by mu dodávala
odvahy. Zavřela oči a dlouze se nadechla nosem. Nastalo
hrobové ticho. Po necelé minutě, kdy se v místnosti
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nepohnulo ani smítko prachu, otevřela Lenka oči. Její
výraz by se nedal lépe popsat, než dokonale neutrální.
Sundala ruce z jeho ramen a postoupila k dalšímu.
Situace se opakovala úplně stejně jako u prvního.
Nikomu nic neřekla, ani nenaznačila. Její tvář byla celou
dobu naprosto bez výrazu. Takto došla až na konec řady.
Již nebyl nikdo, komu by přiložila ruce na ramena. Nikdo
kromě toho, který měl zprvu ruku na jejím rameni. Lenka
se otočila k Jáchymovi a zkoumavým pohledem si jej
prohlížela.
„To přeci nemůžeš myslet vážně,“ opáčil Jáchym
a o krok ustoupil. „Leni, vždyť mě znáš. Já bych pro tebe
udělal cokoli. Vždyť víš, že bych ti nikdy neublížil.“
Lenka sklonila hlavu. Pak ji však napřímila a hrdě
se postavila.
„Musíme znát pravdu, Jáchyme. Potřebuji vědět,
že jsi mi věrný,“ řekla smutně, ale rázně. Jáchym chvíli
mlčel, jakoby zvažoval svoje možnosti. Nakonec však
ledabyle pokrčil rameny a řekl: „Dobře tedy. Můžeš mi
nahlédnout do vzpomínek.“
Přišla chvíle, které jsem se obávala. Čím dál tím
víc jsem si byla jistá, že zrovna Jáchym zradil Lenku i
ostatní. Jen jsem netušila proč. Nyní bylo na Lence, jestli
mi pravdu o jeho počínání odhalí anebo jej zachrání kvůli
citům, které k sobě nejspíš ti dva chovali. Lenka mne
však absolutně překvapila.
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„Jáchyme, do mysli ti nenahlédnu já, ale Alexa,“
řekla potichu, jako by se bála jeho reakce, „ty jediný se
mi umíš bránit. Je mi líto, ale vím, že pokud budeš chtít,
dokážeš mi cokoli zatajit. Pochop mne. Já ti musím věřit
úplně. Jsi můj učitel a já si tě vážím, ale potřebuji znát
pravdu.“
„To přeci nemůžeš myslet vážně,“ ohradil se
Jáchym, „vždyť víš, že mi můžeš věřit. Já jsem ten
nevěrnější ze všech. Vždyť jsem ti pomáhal tuto skupinu
založit, proč bych se rozhodl tě následně zradit. To přeci
nedává smysl.“ Jeho hlas zbarvil podtón nervozity a
podráždění. Lenka však na jeho výhrady nebrala zřetel. O
krok ustoupila a uvolnila mi k němu cestu.
„Já nedovolím, aby na mě tahle zrůda vztáhla
ruce,“ zakřičel a ustoupil o několik kroků zpátky.
Kapičky potu se mu začaly perlit na čele.
„Jáchyme…,“ okřikla jej Lenka znechuceně,
„buď ti Alexa nahlédne do svědomí, nebo nemáš v mé
skupině co dělat.
Proč se tak moc bráníš, ukázat nám, co máš
v hlavě?“ zeptala se Lenka odměřeně. Pohledy všech
přítomných spočinuly na Jáchymovi.
„To prostě nedovolím,“ prohlásil rezolutně
Jáchym. Založil si ruce na prsou a podmračeně se na nás
díval. Měl tu smůlu, že já jsem k umění čtení v mysli
nepotřebovala fyzický kontakt. I vzdálenost mohla být o
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mnoho větší a stejně bych mu dokázala přečíst jakoukoli
myšlenku nebo vzpomínku. A tak se i stalo.
Nepotřebovala jsem pátrat dlouho. Pach pocitu
viny, strachu a nelibosti vůči mně byl cítit v každé jeho
myšlence.
„Nepotřebuji se tě ani dotknout, a přesto vím
vše,“ řekla jsem. Lenka se na mne se zaražením podívala,
pak se ale její výraz opět stal absolutně neutrální. Aniž
bych jí cokoli o Jáchymových myšlenkách prozradila,
zeptala se mne: „Můžeme si s Jáchymem promluvit
někde o samotě?“
„Ano, můžeme,“ odvětila jsem.
„Pojď s námi!“ zavelela Lenka. Jáchym se
najednou začal tvářit jako zbitý pes. Poslušně k nám
došel a pokusil se pohladit Lenčinu tvář.
„Přece bys jí nevěřila,“ pokusil se udobřit si ji.
Lenka však ucukla a jeho ruka jen sáhla do prázdného
prostoru. Její tvář byla jako vytesaná z kamene.
Neprozrazovala jakoukoli emoci. Její hlas zněl chladně a
odměřeně.
„Prosím, následuj nás. Alexa nás povede.“
Vyšli jsme na chodbu a zamířili k točitému
schodišti zakončujícímu chodbu v prvním suterénu. Šla
jsem první. Jáchym jdoucí za mnou se již netvářil tak
sebejistě jako před chvilkou. A Lenka? Lenka si dál nesla
svou ledovou masku a odmítala prozradit, jak se cítí.
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Dovedla jsem je do druhého suterénu, kde se
vedle sebe nacházelo několik menších místností.
Pamatovala jsem si, že v této části jsou malé, prostě
zařízené byty, které měly posloužit většímu množství lidí
nebo upírů v případě nejvyšší potřeby. Sebastian tyto
místnosti popsal jako provizorní bytové jednotky. Sem
jsme měli namířeno.
Provizorní bytová jednotka byla vybavena postelí
a stolem se čtyřmi židlemi. Víc jsme nepotřebovali. Bylo
mi jasné, že tady Jáchyma vyslechneme a prozatím
necháme, dokud se nerozhodneme, co s ním provedeme
dál.
Otevřela jsem dveře pomocí snímače a vpustila
Lenku i Jáchyma dovnitř. Sama jsem nakonec vešla a
uzavřela za sebou vchod.
„Posaď se,“ řekla Lenka, která se právě usazovala
ke stolu a ukazovala na místo naproti sobě. Jáchym se
poslušně posadil. Já jsem zůstala stát u dveří a nechala
jim určitý prostor.
Aniž bych jí cokoli říkala nebo naznačovala,
poznala jsem, že ona sama zná pravdu.
„Proč, Jáchyme? Proč jsi to udělal?“ zeptala se
Lenka smutně a její maska konečně opadla. Dívala se naň
a slzy se jí draly do očí. Její výraz konečně prozrazoval,
jak moc ji jeho zrada ranila. Pouhý fakt, že zrovna
Jáchym byl onen dotyčný, kdo se rozhodl ji zradit, pro ni
byl nepochopitelný a velice skličující. Musela se však
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postavit situaci čelem a vyvodit z jeho chování důsledky.
Jáchym se zavrtěl v židli a nejdřív to vypadalo, že se
rozhodl nemluvit. Nevím, co ho přimělo změnit názor,
ale najednou se rozpovídal.
„Nechci, aby tu byla. Pošli ji pryč,“ naléhal na
Lenku a ukazoval na mne.
„Alexa nikam nepůjde. Ohrozil jsi ji stejně jako
všechny ostatní. Má právo vědět proč,“ odvětila Lenka
suše.
„Tebe jsem nikdy neohrozil. Nikdy bych ti
neublížil. Věděl jsem, že by ti tvůj otec nikdy nic
neudělal,“ odpověděl naléhavě Jáchym.
V tu ránu se Lenka doopravdy naštvala a praštila
rukou do stolu, až jeho deska zapraskala. Rozhořčeným
pohledem propalovala Jáchyma.
„A co ostatní? Klidně bys nechal povraždit
přátele? Nikdo z nich ti nic neudělal. Tak proč? Zničil jsi
jim všem život. Můj otec je bude pronásledovat, dokud je
všechny nezničí. Znáš ho velice dobře. Věděls přesně, co
se stane. Proč jsi nás udával?“ Nahýbala se k němu přes
stůl a z očí jí sršela zloba a touha po pomstě.
„Nic z toho by se nestalo nebýt téhle,“ odvětil
Jáchym a ukázal na mne prstem. Lenka se zaraženě
odtáhla a nevěřícně na něj zírala.
„Co má tohle znamenat?“ zeptala se zaskočeně.
„Když ses vrátila ze studií, vyváděla jsi jako
šílená. Potřebovala jsi nějak rozptýlit, abys na to všechno
398

Upíří krev III

zapomněla. Svolil jsem, že tě budu učit. Netušil jsem, do
jakých rozměrů se tvoje nová zábava rozroste. Původně
jsem si myslel, že budeme jen tak cvičit naše schopnosti.
Že ti to rozhodně neuškodí, ale tobě to nestačilo. Chtěla
jsi víc. Nechtěla ses učit sama a zatáhlas do toho víc a víc
lidí. Chtěla si svojí skupinu věrných, no tak jsem ti ji dal.
Tiše jsem přihlížel a neřekl ani popel.
Celou dobu se jednalo o hru. Cvičili jste se, ale
byli jste neškodní. Všechno bylo v pořádku, dokud se
nepřihnali tihle.“ Opět na mne ukázal a rozzlobeně
pokračoval: „začal jsem se o tebe bát. Bál jsem se, že se
namočíš do dalšího průšvihu. Tentokrát by ti to táta
nemusel odpustit.
Musel jsem jednat. Řekl jsem mu, co se děje.
Samozřejmě, že něco tušil. Dříve či později by se o
skupině tak jako tak dozvěděl. A víš co? Je mi fuk, co se
stane s ostatními. Mně jde jen o tebe a o mě. Na nikom
jiném mi nikdy nezáleželo. Nikdy to nebyla moje
skupina. Jenomže ty jsi na nich lpěla a tak jsem to
nechával být.
Každopádně kdybys byla rozumná, vyřešily by se
všechny naše problémy. Skupina by se rozpadla. Většinu
by tvůj otec časem nechal na pokoji, protože jsou
opravdu neškodní. Bez vedení by se stejně do ničeho
nepustili. Ty a já bychom byli v bezpečí, ale hlavně
bychom se konečně zbavili těch pošahaných kříženců.
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Nevím, co mají za lubem, ale jejich jednání se mi
vůbec nelíbí. Leni, buď rozumná. Pomoz mi a já ti
slibuji, že tvůj otec z tvého chování nebude vyvozovat
žádné důsledky. A když budeš opravdu rozumná, ušetří i
ty tvoje mazlíčky.“
„Jak to můžeš vědět?“ odpověděla rozhořčeně
Lenka.
„Tvůj otec mi to slíbil,“ odvětil klidně Jáchym.
Najednou se Lenčin výraz změnil. Rozhořčení vystřídalo
pohrdání a její semknuté rty se v koutcích nepatrně
zvedly vzhůru.
„A co ti ještě papínek za tuhle službičku slíbil?“
zeptala se medovým hlasem. Jáchym chvíli mlčel, ale
pod palbou Lenčina pronikavého pohledu dlouho
nevydržel a odpověděl: „Tebe… Slíbil mi, že když mu
pomůžu zlikvidovat skupinu a získá ji,“ tentokrát na mne
neukázal, jen pohodil hlavou mým směrem, „svolí,
abychom se vzali.“ Sklíčeně svěsil ramena a díval se na
desku stolu, u něhož s Lenkou seděli.
Lenka se pohodlně opřela do židle. Položila lokty
na stůl a ve výšce její brady propletla prsty svých rukou,
kterými si podepřela obličej. Upřeně se na Jáchyma
podívala. Trochu se usmívala a promluvila hlasem ještě
sladším než prve. Každé slovo však vyznělo jako by
z něho odkapával tekutý jed.
„Tys vážně věřil, že by můj otec dovolil, abych si
vzala takovou nicku, jako jsi ty? Vážně jsi byl tak naivní
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a uvěřil jsi, že by můj otec, člověk, který si neskutečně
zakládá na původu a hierarchii, ten, který by mne
nejradši viděl ve vyšší šlechtě, dovolil, abych sestoupila
o třídu níž?“ Pohrdavě odfrkla a rychle dodala, „Ty sis
vážně myslel, že bych si tě někdy vzít chtěla? Nikdy jsi
pro mne nebyl dost dobrý, Jáchyme! Vážně jsi byl takový
hlupák a uvěřil jsi, že bych se sňatkem souhlasila? Jak jsi
starý, tak jsi ubohý. Nikdy nezapomínej, že jsem dcera
svého otce a mám jeho školu.“ Zvedla se a odešla ke
dveřím. Stála k němu zády a nevěnovala mu už jediný
pohled.
„Udělej s ním, co uznáš za vhodné. Pro mě tenhle
člověk skončil. Dal mi, co jsem chtěla. Už ho
nepotřebuji. Je mi jedno, co se s ním stane. Klidně ho
zabij.“
Slyšela jsem její slova, ale řeč jejího těla a mysli
mi opět jasně naznačovala, že si jeho smrt rozhodně
nepřeje. Ba naopak, celou svou podstatou mne prosila,
abych jej ušetřila. Pomalu jsem se otočila a přiložila prst
ke snímači. Dveře se otevřely a my prošly ven. Na
chvilku mne napadlo, jestli se Jáchym pokusí o útěk,
když jsem se za ním ale naposledy otočila, spatřila jsem
něco jiného. Místo hrdého bojovníka, který sem vešel,
seděl na židli zlomený muž, jenž právě od života dostal
pořádnou ránu. Přiložila jsem ukazováček ke snímači a
dveře, které nás dělily, se uzavřely. Konečně jsem se
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podívala na Lenku. Dýchala zhluboka a hodně se snažila
potlačit slzy.
„Potřebuju na vzduch,“ řekla prosebně a hlas se jí
trochu klepal. Přikývla jsem a ukázala na točité
schodiště. Vyšly jsme po něm až nahoru, kde schodiště
končilo a překvapivě vedlo do zdi. Věděla jsem, že je tu
tajný průchod jenom díky mapě, kterou jsem si do detailu
vštípila do hlavy. Osobně jsem tu však ještě nebyla.
Ve výšce našich prsou byla ve zdi zabudovaná
snímací ploška. Přiložila jsem prst a zeď před námi se
pomalu otevřela.
Najednou jsme se ocitly na schodišti. Stály jsme
zrovna v mezipatře. Otočila jsem se a za sebou spatřila
pootevřený průchod ve zdi. Chvilku jsem hledala skrytou
snímací plošku, a jakmile jsem ji odhalila, dveře se
s cvaknutím zavřely.
Před námi stála zase jenom zeď. Kdybych tudy
před chvilkou neprošla, ani by mne nenapadlo, že by se
tu mohly skrývat tajné dveře. Musela jsem uznat, že
Sebastian nechal budovu upravit dokonale.
„Kam teď?“ zeptala se Lenka. Ukázala jsem
prstem nahoru. Šly jsme po rovných dřevěných schodech,
které dlouho nikdo nepoužil. Na poslední schody
dopadaly slabé sluneční paprsky, které prosvítaly skrz
zárubně starých dveří. Neměla jsem sebemenší problém
s jejich odemknutím. Spíš jsem se bála, jestli se
nerozpadnou, když s nimi budeme manipulovat.
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Zdálo se to až neuvěřitelné, ale dveře můj dotyk
nakonec vydržely. Jakmile jsme je otevřely, stanuly jsme
v místnosti ve tvaru pravidelného osmiúhelníku. Místnost
mi připomínala kukaň majáku, jen moře a blikající světlo
mi tu chybělo. Byly jsme obklopené špinavými, zašlými
okny, které neviděly jakýkoli čisticí prostředek dobrých
sto let. Přímo naproti nám byly místo okna prosklené
dveře. Vzaly jsme za jejich chatrnou kliku a pokusily se
je opatrně otevřít. Povedlo se. Konečně jsme se ocitly na
čerstvém vzduchu.
Stály jsme na malém ochozu, který byl kolem
dokola lemován železným okrasným zábradlím, na němž
byla znát léta neudržování. Zábradlí bylo skrz naskrz
prorezlé. Vše kolem na nás křičelo: POZOR
CHATRNÉ!!!
Naproti nám byla v zábradlí umístěna malá dvířka
zajištěná petličkou. Vedla na šikmou střechu, na níž byl
upevněn úzký můstek spojující ochoz se starým
komínem.
Rozhlédla jsem se a nasála čerstvý, vlhký
podzimní vzduch. Čerstvý vzduch však okolo nás moc
dlouho nevydržel. K mému údivu Lenka sáhla do zadní
kapsy a vyndala úzkou pomačkanou krabičku tenoučkých
fialových cigaret.
„Ty kouříš?“ podivovala jsem se. Nikdy jsem z ní
cigaretový kouř necítila a to mne trochu mátlo.
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„Kouřím jenom, když jsem ve stresu. A právě teď
jsem hodně ve stresu, Alexo,“ odpověděla Lenka
podrážděně. „Do Prčic. Nemám oheň,“ dodala
nakvašeně. Zadívala jsem se na konec cigarety, který
okamžitě začal rudě žhnout. Lenka se na kouřící konec
s překvapením zadívala. Skoro okamžitě ji však
překvapení přešlo. Pokrčila rameny a dlouze potáhla.
„Hm, díky,“ řekla. Najednou se uvolnila. Posadila
se na špinavou zem a evidentně jí bylo jedno, že si
zašpiní drahé kalhoty. Opřela se zády o zeď a nohy si
položila na zábradlí.
Lenka s úlevou vydechla nasátý dým. Také jsem
se posadila a chtěla si s ní promluvit, ale vůbec jsem
netušila jak začít. V tomhle jsem nebyla moc dobrá. Co
se týkalo mezilidských vztahů, kromě spříznění jsem
žádný jiný druh vtahu mezi mužem a ženou nepoznala.
Lenka mi však celou situaci ulehčila, protože začala
mluvit sama. Evidentně se potřebovala někomu svěřit.
„Alexo?“ oslovila mne trochu nervózně. Hrála si
s úzkou cigaretou a záměrně foukala do žhnoucího
konce, aby se cigareta ještě víc rozdoutnala. Podle mne to
nebylo zapotřebí, ale hra s cigaretou ji evidentně
uklidňovala a tak jsem to nekomentovala.
„Ano?“ odpověděla jsem a čekala, co z ní
vypadne.
„Proč ty mi vlastně věříš?“ zeptala se.
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„Jak to myslíš?“ opáčila jsem trochu zmateně.
Tak nějak jsem však tušila, kam svým dotazem míří.
„Když jsme se viděly poprvé, poštvala jsem proti
vám svoje stráže. Potom v úkrytu na vás zaútočili moji
svěřenci také na můj rozkaz a nakonec nás pronásledují
nohsledi mého otce.
Proč mně a mojí skupině pomáháš, když jsem tě
tolikrát zradila?“
Vydechla kouř, který prosytil celé mé okolí, a já
neměla jinou možnost, než jej také vdechnout. Neměla
jsem z toho radost, ale nechala jsem to být. Nicméně
kouř byl natolik dráždivý, že jsem se neubránila a trochu
se rozkašlala.
„Ježíš, promiň,“ zabrblala Lenka omluvně a další
výdech směrovala co možná nejdál ode mne.
„Nedivila jsem se, když jsi na nás poprvé poslala
svoje stráže. Byla bys blázen, kdybys to nezkusila,“
začala jsem opatrně. Pouštěla jsem se na tenký led a
věděla to. Vlastně jsem nevěděla, jak na tuhle otázku
diplomaticky odpovědět, a tak jsem nechala promluvit
svoje srdce. To totiž vědělo, proč jí věřit.
„Když jsi na nás poslala své svěřence, vlastně jsi
neměla na vybranou. Zahnala jsem tě do kouta. Celou
dobu jsem věděla, co chystáš. Přála jsem si poznat tvoji
sílu i sílu celé tvé skupiny.
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Za otcovy nohsledy nemůžeš. To ti vůbec
nevyčítám. Momentálně jste všichni ve stejné kaši jako
my.“ Usmála jsem se na ni.
„Dobře, ale i tak. Proč mi důvěřuješ? Vůbec mne
ani nikoho z mojí skupiny neznáš. Proč jsi nám nakonec
pomohla? Nemusela jsi to dělat,“ řekla opatrně, „neber to
špatně. Já jsem ti opravdu vděčná za vše, co jsi pro nás
udělala, ale nechápu tě,“ dodala.
„No, potřebovali jste pomoc. Já zase potřebuji
pomoc od vás. Ale i kdybych vaši pomoc nepotřebovala,
zachovala bych se stejně. Ty sama jsi rozhodla o tom, že
jsem se zachovala tak, jak jsem se zachovala. Mohla jsi
mne udat. Nemusela jsi mi nic říkat. Mohlas mne nechat
se s tvým otcem vypořádat. Ale neudělala jsi to.
Také mne sotva znáš, přesto jsi mi prozradila, že
na mne tvůj otec připravil léčku. Sama ses přiznala, že jsi
byla nucena mne udat. Proč bych ti tedy neměla
důvěřovat?“ odpověděla jsem prostě. Netušila jsem, co
jiného bych ještě měla dodat.
„Ale já jsem mrcha,“ rozkřičela se nešťastně
Lenka a z očí jí po tvářích stekly dvě veliké slzy.
„Copak jsi neviděla, že jsem ti právě vydala
napospas člověka, který mi byl blízký? Svého přítele a
učitele? Odepsala jsem ho jako nic. Jako kohokoli, koho
už nepotřebuji. Taková jsem. Tak jsem byla vychovaná.
Využít a zahodit. Toto je škola mého otce a já byla velmi
dobrý žák, víš?
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Nikdy jsem neudělala nic, za čím bych neviděla
vlastní prospěch. Nikdy bych se nezachovala jako ty.
Prokázala jsi slabost, když jsi nám pomohla. Vzala jsi na
sebe naše riziko a já nyní vím o několika způsobech, jak
tě zničit. Řekni, proč bych to neměla udělat?
Vykoupila bych se tak u otce. Já bych byla
v bezpečí,“ dodala nešťastně a slzy, které do poslední
chvíle zadržovala, se jí nyní nezadržitelně řinuly z očí.
„Možná jsi mrcha, ale podle mě si teda docela
fandíš,“ pokusila jsem se trochu odlehčit situaci.
„Zřetelně jsem cítila tvoje prosby, abych Jáchyma
ušetřila. Moji pomoc neberu jako svoji slabost, ale
investici do vás. A co se týká tvých domněnek, jak mne
zničit, pak věř, že ty ani tvůj otec nemáte sebemenší
šanci. Musela bys mne nejdřív porazit a pak se odtud
dostat. Ani jedna věc opravdu nehrozí.
Také dost pochybuji, že bys tu svoje svěřence
nechala a chtěla se zachránit sama. Tuto možnost už jsi
propásla.“ Pousmála jsem se.
Lenka se na mne podívala a také se trochu
pousmála. Otřela si slzy a vyndala další cigaretu.
Podmračeně jsem se na ni zadívala, ale nakonec jsem
svolila a zapálila ji.
„Co s námi máš v plánu?“ zeptala se opatrně
Lenka.
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„Zatím ti nic říkat nebudu,“ odpověděla jsem,
„ještě čekám pár hostů. Až dorazí, všem vám prozradím,
co bych od vás potřebovala.
„Prozradíš mi alespoň, kdo přijede?“ zeptala se
zvědavě.
„Nechám si to jako překvapení.“ Pousmála jsem
se a snažila se zakrýt svoje obavy. Koneckonců měli
dorazit šlechticové a ty Lenka neměla zrovna moc v
lásce. Lenka se usmála a pokývala hlavou.
„Tak, jak je to mezi tebou a Jáchymem?“ zkusila
jsem píchnout do vosího hnízda.
„Jáchym,“ pronesla Lenka spíš smutně a ublíženě,
„když jsem studovala v Moskvě, bylo to super. Měla
jsem obrovskou volnost. Vlastně už jsem dávno
dostudovala. Postgraduál jsem navštěvovala jen pro to,
abych se nemusela vrátit domů. Otec sice brblal, že mne
musí držet na prestižní a velmi drahé škole, ale doufal, že
si tam najdu manžela z vyšší kasty. Tak se nakonec i
stalo.
Otec mne v tom vztahu, i když nebyl oficielní,
velmi podporoval. Měla jsem všechno, co jsem si jen
mohla přát. Peníze, volnost a vyhlídku možného
budoucího manželství v zajištěné rodině. Přesně jak si
papínek přál. Vždycky se chtěl dostat do vyšší třídy a já
jsem byla jeho nástroj, jak toho dosáhnout. Takže peníze,
které vrážel do školy a do mne, bral jako potřebnou
investici…“
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„A jak to s vámi dopadlo?“ zeptala jsem se po
chvilkové odmlce, kdy si Lenka nejspíš třídila myšlenky.
„Jak?“ odfrkla si Lenka, „spříznil se s mladou
šlechtičnou.“ Změnila hlas na nepříjemně pisklavý,
nejspíš měl připomínat jejího bývalého přítele, a začala
se pitvořit. „Prý mne opravdu miloval a strašně moc, ale
nemůže si pomoct. Prý je to silnější než cokoli, co kdy
cítil. Že je spojil osud, a že ho to strašně mrzí… Bla bla
bla.“
Lenka se přestala pitvořit a pokračovala již
normálním hlasem: „Jakmile se spříznili, jejich rodinky
je hezky rychle zasnoubily a byl konec. Najednou jsem
pochopila, proč náš vztah byl tak dlouho neoficielní.
Pořád čekal na něco podobného. On byl nenapravitelný
romantik a snílek. No tak se mu to splnilo,“ dodala.
„A co ty?“ zeptala jsem se opatrně.
„Já?“ zeptala se Lenka spíš pro sebe. Její koutky
se vytáhly v umělém úsměvu, který nebyl ani trochu
veselý.
„Můj otec na spříznění s kýmkoli nevěří. Říká, že
jsou to výmysly šlechticů, aby se nemísily kasty. Myslel
si, že jsem konečně narazila na hlupáčka, který si mne
vezme a posune nás výš. Když však přišli se spřízněním a
okamžitými zásnubami, řekl otec, že to zařídila jeho
rodina, aby nás nemuseli přijmout mezi sebe. Musíš
uznat, že tohle zní logicky.
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Otcova vize o životě je, že všechno se dá koupit,
vyměnit nebo vyšmelit. No prostě obchodník každým
coulem.
Takže otec uznal, že investic do mého vzdělávání
bylo dost. Stáhnul mne ze školy zpět do Prahy. Moje
svoboda i vyhlídky do budoucna skončily v prachu.
Vrátila jsem se strašně naštvaná. Na šlechtice,
kterým jsem nebyla dost dobrá. Na otce, který mi
všechno vzal. Na svůj život, který najednou nebyl tak
super. Prostě jsem byla naštvaná na celý svět. Okamžitě
jsem se otci vzepřela a dělala všechno možné jenom
proto, abych ho naštvala. Rozhazovala jsem jeho peníze,
pařila a užívala si, ale doopravdy jsem byla strašně
nešťastná.
Jednoho dne došla otci trpělivost a přivedl
Jáchyma. Měl být můj ochránce, ale také ustavičný
dozor. Můj vzdor rázem skončil. Jáchym mi nedal
sebemenší příležitost k jakémukoli bojkotu. Otec mi
svěřil pobočku sítě, tu, ve které jsme se setkali. Myslel si,
že mě tím zklidnil, ale pletl se.
Několikrát jsem se pokusila uprchnout, v tom mi
však vždycky zabránil Jáchym. Pokaždé když jsem měla
příležitost otci zavařit, využila jsem ji. Obchody jsem
naschvál mařila a sabotovala jeho dlouhodobou práci.
Otec všechno trpělivě snášel a doufal, že se zklidním.
Zase se pletl a já ještě přitvrdila.
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Už na škole jsem zkoušela, co dokážu se svými
schopnostmi, a sama jsem se začala cvičit, abych byla
ještě lepší. Najednou se mi moje vlastnosti začaly hodit.
Nenápadně jsem začala manipulovat otcem i jeho
okolím. Moje rodina zdědila slabý potenciál
k jasnozřivosti, proto jsme výborní obchodníci.
My totiž poznáme, když nám někdo lže. Ale moje
schopnosti zdaleka přerostly schopnosti mého otce.
Začala jsem zdánlivě sekat latinu. Několikrát jsem otci
velice dobře poradila a otec začal věřit, že jsem se
umoudřila. Když jsem si byla jistá, že mi věří, situaci
jsem otočila. Pomohla jsem několika otcovým
obchodním partnerům, aby z celého obchodu měli
prospěch oni a můj otec na něm tratil, aniž by cokoli
poznal. Nikdo z otcových obchodních partnerů moje
chování nechápal, ale všichni byli natolik chamtiví, že
otce bezostyšně okradli a nikdo nikomu nic neřekl.
A pak začala ta pravá sranda. Začala jsem všemi
manipulovat natolik, že se okrádali navzájem. Ale co
bylo nejvychytanější? Na co jsem byla opravdu hrdá?“
zeptala se sama sebe a trochu víc se pro sebe usmála.
„Celkem jsem ovládala šest lidí, kteří mezi sebou
obchodovali. Plynule jsem do jejich úzkého kruhu
nasadila dalšího člověka, kterého však nikdy nikdo
neviděl.
Přes jeho konto procházely tučné sumičky peněz.
Nikdo neměl sebemenší podezření. Nikdo z nich se nikdy
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nezajímal o totožnost nového obchodního partnera.
Všichni velice rádi mlčeli, protože každý z nich měl
dojem, že jsem právě jeho spojenec. Že právě on na
obchodování a okrádání ostatních vydělává nejvíc.
Všichni se pletli. Nejvíc jsem na nic všech vydělávala já.
Konto člověka, kterého nikdy nikdo neviděl, bylo
samozřejmě moje. Část z každé tučné sumičky, která
mým kontem protekla, mi zůstala. Celé to bylo natolik
dobře vymyšlené, že všechny částky zůstaly prakticky
nedohledatelné. Měla jsem svůj plán, jak od otce utéct.
Potřebovala jsem jenom prachy.
Sice jsem měla dost, ale v té době jsem byla moc
chamtivá a hlavně ješitná. Pokusila jsem se okrást
všechny najednou a to se mi vymstilo. Už jsem měla vše
zařízené. Ubytování, letenky, přístup k novému kontu, no
prostě všechno. Zbývalo jen nechat si připsat všechny
částky ostatních na účet, vybrat konto a zmizet. Jenže
právě tehdy se všechno podělalo.
Hlupáci. Vždycky jsem spoléhala na jejich
vzájemnou mlčenlivost. Chamtivost je všechny držela
v šachu. Měla jsem si uvědomit, že u obchodníků je
jedna vlastnost ještě silnější než chamtivost. A to
ješitnost. Dva pitomci z celého spolku najednou pocítili
potřebu někomu dokázat, jak nade všemi vyzráli.
K mému neštěstí jedním z nich byl můj otec. Pochlubil se
jednomu ze svých obchodních partnerů, že uskutečnil
obchod za velmi slušnou sumu. Jenže jelikož měli
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všichni stejné informace a všichni odeslali stejné částky
na můj účet, prasklo to.
Najednou nastal strašný humbuk. Celá skupina se
rozhádala na život a na smrt. Ze začátku jsem z toho
vybruslila, ale můj otec není idiot a nakonec moje konto
našel. Všechny peníze i místo v síti mi sebral. Dokonce
mne hodlal vydědit.
No a v té chvíli se za mne přimluvil Jáchym.
Převzal za mne odpovědnost a slíbil otci, že dostanu za
vyučenou. Ten velice rád souhlasil a mně začalo peklo.
Hodiny a hodiny tvrdé dřiny a tréninků. Musíš
pochopit, že pro zhýčkaného jedináčka z velmi dobrých
poměrů je fyzická dřina ve spojení s prostým jídlem
prostě utrpení.
Zlobila jsem se. Vztekala. Nadávala. Brečela.
Vydírala. Slibovala hory a doly, ale nic nepomohlo.
Jáchym byl neoblomný. Po nějaké době, kdy jsem
zesílila a zvykla si na skromný život, mi vlastně trénink
začal vyhovovat. Měla jsem čistou hlavu a svoji zlost
jsem si dostatečně vybíjela. V té době jsme již byli
s Jáchymem velmi dobří přátelé. Mezi tím mi otec vrátil
pozici v síti, ale prachy samozřejmě ztopil.
Probírala jsem s Jáchymem moje i jeho zkušenosti
a vlastnosti. Přemluvila jsem ho, aby mne začal učit.
Nejdřív se mu nechtělo, ale já už v té době věděla o jeho
citech ke mně. Tak jsem na něj zatlačila a on podlehl. Jak
říká můj otec, využij každého slabinu ve svůj prospěch.
413

Stínová dáma

Jáchymova slabina byly jeho city vůči mně a já je
využila.
Náš vztah se pomalu začal měnit. Jáchym na mne
začal tlačit, aby naše přátelství přerostlo v něco víc. I
proto jsem začala přemýšlet o skupině. Samozřejmě že to
nebyl hlavní důvod pro její vytvoření. Šlo mi především
o to, ukázat podsvětu, že je špatné kastování a
rozdělování upírů vůbec. Proč jedni mají právo umět
využívat své schopnosti a ostatní se musí krčit na kraji
společnosti, přestože ví, že by mohli dokázat velké věci?
Proč je předem dané, kdo má co umět, jenom tím, komu
se narodil. Vždyť kdyby to tak příroda nechtěla, nedala
by nám možnost učit se a zdokonalovat. Proto jsem
založila spolek. Proto bojujeme. Chceme těm
zabedněným šlechticům i všem ostatním ukázat, že se
nebudeme krčit v koutě, že jsme připraveni využít naše
dary a naučit se co nejvíc.
Ale zpět k Jáchymovi. Vytvořila jsem tedy
skupinu, která by trochu zvětšila odstup mezi ním a
mnou. Měla jsem ho ráda, ale nemilovala ho. Brala jsem
ho jako učitele a ochránce. Vážila jsem si ho, ale nikdy
jsem na něj nepohlížela jako na muže, se kterým bych
chtěla strávit život.
Ze začátku jsem k nám přibrala dva spolužáky.
K mému údivu se přestěhovali do Čech jen proto, aby
s námi mohli trénovat. Stejně jako já, i oni cítili potřebu
zlepšit své potenciály. Rozhodně nesouhlasili s tvrzením,
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že máme využívat jen ty vlastnosti, se kterými jsme se
narodili. Zpráva o našem spolku se trochu rozkřikla a do
Čech se začalo stěhovat víc a víc upírů, stejně
smýšlejících jako my.
Ze začátku byla moje vize spolku spíše sobecká,
ale postupem času jsem začala cítit se členy souznění.
Také jsem za ně cítila jistou zodpovědnost. Učení nám
šlo a bavilo nás. Konečně jsem našla cíl, za kterým jsem
chtěla jít. Můj život se znovu začal naplňovat. Tentokrát
však už správně. Po dlouhé době jsem se konečně začala
cítit šťastná. Ne proto, že jsem si mohla opět užívat
otcových peněz. O ně už mi vůbec nešlo. Můj život
konečně začal mít smysl.“
Už jsem chápala, proč Lenku tolik sklíčilo, že je
Jáchym zradil. Naprosto přesně jsem věděla, jak se cítí.
Tak strašně moc mi celá situace připomněla Petera. Mého
učitele a ochránce, který si také plánoval naši společnou
budoucnost. Tu mu však překazilo mé spříznění
s Benjaminem.
Nikdy mu neodpustím, že mne nutil, abych
Benjamina zabila. Také mu nemohu zapomenout, že se
mne pokusil znásilnit. Nejhorší ze všeho však je, že se
nakonec přidal na stranu našeho úhlavního nepřítele,
Isaaca. Byla jsem si stoprocentně jistá, že právě díky
němu se Isaacovi povedlo unést adepty Vyvolených.
Když se mi před očima vybavily obličeje těch dvou, po
zádech mi přejel mráz.
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„Věř mi, že chápu tvoji situaci i rozhořčení,“
opáčila jsem. Lenka mne však vůbec neposlouchala.
Bloudila ve svých myšlenkách a vzpomínkách. Jakmile
jsem ji z nich vyrušila, navázala na ně a začala opět
mluvit nahlas.
„A víš co? Jáchym měl pravdu,“ řekla a já se
cítila trochu zmateně, protože jsem vůbec nevěděla, nač
mi vlastně odpovídá.
„Byli jsme úplně neškodní. Jáchym naše
schopnosti držel na takové úrovni, abychom nebyli
schopní se do čehokoli pustit. Učil nás, ale jen do té
míry, dokud si byl jistý, že jsou jeho schopnosti silnější
než naše.
Nikdy jsem si to nepřipustila. Nechtěla jsem to
vidět. Viděla jsem jen, že se zlepšujeme každým dnem.
Že sílíme a naše propojení je silnější a silnější. Vlastně
jsem nikdy nepřemýšlela, kam přesně naše skupina
směřuje. Nikdy jsem nechtěla rozpoutat převrat nebo
něco podobného. Jen jsem si přála, abychom jednoho dne
předvedli mému otci a ostatním, co dovedeme.
Byli jsme bez cíle, dokud jste nepřišli vy. Stále
jsem si připadala, jako bych na něco čekala. Když jsem
vás potkala, byla jsem si jistá, že se konečně něco změní.
Ze začátku jsem z tebe tedy byla pěkně nervózní“
přiznala Lenka a podívala se na mne, „na tvojí auře se mi
něco nelíbilo. Jako by ji zakrýval stín, nebo tak něco. I
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tvoje chování bylo o poznání jiné. Byla jsi…,“ odmlčela
se a mě zamrazilo v zádech.
„Chladná a zlá. Tak mi to tehdy alespoň
připadalo. Když jsi mi ale zavolala, necítila jsem z tvého
hlasu ani chlad ani zlobu. Spíš naopak.
Schovala jsem kartičku se vzkazem do obálky a
čekala, co z tebe ucítím, až tě spatřím. Rozhodovala jsem
se, jestli ti mohu věřit nebo ne. Jakmile jsme se však
potkaly, věděla jsem, že nechci, aby tě můj otec polapil.
Něco se změnilo. Něco v tobě přestalo být zahalené
stínem. I tvoje aura už je o poznání čistší. Proto jsem se
rozhodla prozradit ti, co můj otec chystá,“ dodala.
Trochu jsem se usmála. Lenčina slova mne
potěšila a ubezpečila, že mám situaci s Isobel pevně
v rukou.
„Je to celé moje vina, víš?“ začala zase Lenka
z jiného soudku. „Nelíbilo se mi, jak můj otec jedná
s lidmi. Jakým způsobem každého využije a potom, když
už je nepotřebuje, odhodí každého jako smetí.
Nesouhlasila jsem s jeho chováním, ale vychoval
mne tak, abych se chovala jako on. Díky otci jsem měla
pokřivený náhled na svět. Každá dobrá vlastnost, jako
jsou třeba ochota pomoct druhým nebo náklonnost, byla
podle mne slabost vhodná pro zneužití.
Až Jáchym mi začal pomalu otevírat oči. Ukázal
mi, že být dobrým neznamená stát se slabochem. Měli
jsme skvělý vztah. Tak proč to ten vrták tak zbabral?
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Proč se do mě musel zamilovat?“ ulevila si Lenka a další
dvě slzy jí stekly po tvářích.
„Myslím, že si člověk nemůže vybrat, kdy se do
někoho zamiluje a kdy ne,“ odpovídala jsem nejistě,
„nemůžeš si vyčítat, že se to stalo. Nemůžeš to ale vyčítat
ani jemu,“ dodala jsem.
„Jemu nic nevyčítám,“ vyhrkla Lenka, „jak už
jsem řekla, je to moje vina. Měla jsem tušit, co chystá.
Znala jsem ho dost dobře na to, abych poznala, nač
myslí. Jakmile jste nás poprvé opustili, byla jsem z vás u
vytržení. Přestože jsem ti úplně nevěřila a trochu se tě i
obávala, věděla jsem, že s sebou neseš změny, po kterých
všichni tak prahneme.
Tvoje vlastnosti a síla byly neuvěřitelné. Bylo mi
jasné, že raději budu tvůj spojenec než nepřítel. Pořád
jsem o tobě před Jáchymem mluvila. Přemýšlela jsem o
tom, co s námi zamýšlíš. Neustále jsem polemizovala o
tom, co všechno nás můžeš naučit. Byla jsem jako malá
holka, co se těší na Ježíška. Měla jsem se krotit. Měla
jsem sledovat jeho reakce. Nejsem dobrý vůdce, když
nevidím, co dělají moji nejbližší…,“ nepřestávala Lenka
se sebekritikou.
„Tak dost,“ stopla jsem ji, „Jáchym se rozhodl
sám za sebe. Přestože jeho úmysl mohl být svým
způsobem dobrý, měl se tě nejprve zeptat. Co se stalo, je
souhra několika okolností na sebe navazujících, které
jsme dohromady prostě nemohli ovlivnit. Stalo se a říká
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se tomu osud. Vyvolení na osud opravdu dají. Měla bys
také.“
Lenka potáhla z cigarety a típla ji. „Co s ním
uděláš?“ zeptala se.
„Zatím nic. Necháme ho tam, kde je. Odsud se
nedostane. Až bude po všem, asi ho propustím. Ať si
dělá, co chce. Zatím nás však může ohrozit, proto musí
zůstat tady. Neboj, nebude strádat. Jen nebude moci
odejít,“ vysvětlila jsem jí. Nastalo chvilkové ticho, kdy
jsme každá z nás rozebíraly vlastní myšlenky.
„Víš, že jsi na mě udělala opravdu dojem?
Netušila jsem, že umíš nahlížet do myslí ostatních,“ řekla
jsem s respektem.
„Ale houby, to všechno bylo jenom divadlo,“
odvětila klidně Lenka. „První pravidlo, které mne
Jáchym učil, bylo: nikdy nikomu neukazuj, co všechno
umíš. A druhé: Nikdy neříkej těm, kterým velíš, že něco
neumíš nebo nedokážeš.
Nechtěla jsem vědět, na co přesně myslí.
Potřebovala jsem mít jistotu, že mi nelžou. Jelikož je
moje základní vlastnost jasnozřivost, rozpoznám pravdu
od lži. Stačilo je jenom chvilku pozorovat a věděla jsem,
kdo je mi oddaný a kdo ne. Tím, že mi všichni okamžitě
dovolili, abych se jim podívala do hlavy, mi vlastně řekli,
že to nemohli udělat, protože jsou mi věrní,“ usmála se.
Zírala jsem na ni s otevřenými ústy. „A tohle
vážně funguje?“ zeptala jsem se šokovaně.
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„Jak vidíš, tak ano. Jen na Jáchyma to neplatilo.
On jediný věděl, jaký je opravdový rozsah mých
schopností. Proto se mě nebál. Na rozdíl ode mne ale
nepočítal s tebou.
Bylo mi jasné, že když jsi bez problému dokázala
proniknout do mé hlavy, dokážeš se dostat do hlavy
komukoli. Takže jsem vlastně spoléhala na tvoje
schopnosti, ale vydávala je za své,“ shrnula.
„Co když tě některý z tvých stoupenců svým
postojem obelstil? Co když mu Jáchym řekl, že
nedokážeš číst v lidské mysli?“ opáčila jsem.
„Neměl důvod někomu prozrazovat moje
schopnosti. Čtení v myslích jsem po svých svěřencích
nikdy nevyžadovala. Jak jsi viděla, chtěl mě Jáchym mít
jen pro sebe. Pochybuji, že by se s někým spojil. A
kdyby přece, ještě jsi tady ty, ne?“ řekla klidně, „copak ty
sis je všechny nepřečetla?“ zvědavě si mne měřila.
„Máš pravdu,“ řekla jsem omluvně, „ale já
potřebovala mít jistotu,“ dodala jsem.
„V pořádku. Nic ti nevyčítám. Chápu tě. Jak jsem
řekla, spoléhala jsem na tebe, že je přečteš místo mne.
Mně stačí, když vím, že mi nelžou,“ ukončila a zvedla se
k odchodu.
„Měli bychom jít, ostatní budou chtít vědět, jestli
nás Jáchym zradil, nebo ne,“ prohlásila smutně.
„Co jim chceš říct?“ zeptala jsem se.
„Pravdu. Oni mi také nelžou,“ odpověděla.
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Kdo co umí
Nebylo příjemné sledovat zhrzené a naštvané
reakce ostatních, když jim Lenka pověděla pravdu o
Jáchymovi.
„Kde je?“ ozval se jeden.
„Co s námi teď bude?“ zeptal se druhý.
„Co máme dělat?“ řekl se třetí. Další otázky,
výkřiky a nadávky se překrývaly a slily se v jeden hlasitý
lomoz. Lenka jen smutně stála a sledovala svoje okolí.
Ostatní již nesměrovali otázky na ni, ale mezi
sebe. Někteří se začali hádat jako děti. Jiní odevzdaně
seděli a hleděli do země. Podívala jsem se na Lenku a
viděla, že se opět snaží, aby se nerozbrečela. I na ní
začala být znát beznaděj ze zdánlivě bezvýchodné
situace. Atmosféra by se dala krájet a stále víc a víc
houstla. Ocitly jsme se v místnosti plné naštvaných upírů.
Byla jen otázka času, kdy někoho z nich napadne žádat
pomstu. Bylo třeba je uklidnit a rozptýlit. Ve vzduchu se
najednou objevily namodralé jiskry a v tu chvíli jsem
ucítila příval energie. Někdo v mé blízkosti používal
svoje schopnosti. Nějaký bláznivý upír se rozhodl svůj
vztek vybít.
Dobrá ať je tedy po jejich. Vlastně to byl velmi
dobrý nápad. Konečně zjistím, kdo co umí.
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Chvíli jsem pozorovala zvětšující se jiskry, dokud
jsem nenašla nepatrně viditelné vlákénko vedoucí k jejich
stvořiteli. Vztáhla jsem k němu ruku a vynesla jej do
vzduchu.
„Tak dost,“ pronesla jsem. Jiskry okamžitě
zmizely.
„Tady ne. Pojďte všichni za mnou,“ zavelela jsem
do absolutního ticha. Mlčeli a němě pozorovali, jak jej
zase sundávám dolů.
Poodešla jsem ke dveřím a aktivovala spínač.
Všichni zůstali na svých místech a zírali na mne.
„No tak jdeme,“ zavelela Lenka, „seřaďte se a
následujte Alexu.“ Jak poručila, tak se stalo. Všichni se
ukázněně zařadili za mne a čekali, co bude. Vyvedla jsem
je na chodbu a vydala se směrem dolů k suterénům.
K točitému schodišti jsme však ani nedošli. Po
několikerých dveřích, které jsme minuli, jsme dorazili
k těm, které jsem potřebovala. Přiložila jsem prst na
snímač a ukázala rukou do tmavé místnosti. Všichni
postupně vcházeli dovnitř a jeden po druhém mizeli ve
tmě. Lenka okolo mne prošla jako poslední. Zavřela jsem
za námi dveře a místnost, do které dosud proudilo světlo
otevřenými dveřmi, zahalila černočerná tma.
Teď se ukažte, pomyslela jsem si. Rozhlížela
jsem se po místnosti a pozorovala modré osoby stojící
okolo mne. Zřetelně jsem viděla každičký detail.
Pozorovala jsem výrazy paniky odrážející se v jejich
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obličejích. Bylo mi jasné, že se zatím nikdo z nich neocitl
v absolutní tmě. I pro mne to byl poprvé šok.
Opět jsem pocítila příval energie. V zápětí jsem
zpozorovala, jak se nad našimi hlavami tvoří namodralé
jiskřičky. Ještě než však mohly osvětlit místnost,
zaměřila jsem se na jejich stvořitele a velice silnou
myšlenkou jej omráčila. Jeho tělo se okamžitě sesulo
k zemi a zůstalo bezvládně ležet.
Rozhodla jsem se vyzkoušet jejich fyzické
smysly. Jak se dokážou orientovat podle sluchu, hmatu a
čichu. Všichni slyšeli, jak se někdo sesunul k zemi, ale
nikdo nic neudělal. Stáli na místě jako přikovaní a jen
hleděli s vyplašenými obličeji k místu, kde ležel jeden
z nich. Obklopovalo nás absolutní ticho. Všichni napínali
sluch, ale jelikož se nikdo nehýbal, skoro ani nedýchali,
nemohli jsme nic slyšet.
V jejich obličejích se zračila panika. Byli
v místnosti s predátorem, který na rozdíl od nich viděl a
mohl je kdykoli zneškodnit. Nyní to věděli všichni.
Čekala jsem, jestli i další zkusí pyrokinezi. Žádné další
jiskry nebo náznak ohně jsem však nespatřila. Všichni
stáli jako opaření.
Tak co je? Pomyslela jsem si po chvilce
absolutního a nudného ticha. Proč nikdo z nich nic
neudělá? Jak to, že ještě nevidí ultramodře?
Rozpomínala jsem se, jak dlouho mi trvalo, než
jsem tuto vlastnost nabyla. Celá scéna mi připadala jako
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by se právě odehrávala. Sestupovala jsem dolů skalnatou
průrvou a stále víc a víc mne pohlcovala tma. Jediné co
mne obklopovalo, byly ozvěny našich kroků, které se
odrážely od stěn. Zprvu jsem viděla jen slabé obrysy,
panikařila jsem a nevěděla, co se děje. Pak jsem se však
uklidnila a zaposlouchala se do rytmických zvuků odezev
našich kroků. Našla jsem v tom stále se opakujícím
zvuku jakousi harmonii. Čím více jsem se
zaposlouchávala do našich kroků, tím více jsem byla
schopná pozorovat obrysy věcí, které jsem míjela.
Najednou se mi zdálo, že se kroky a jejich ozvěny
slily do jednoho plynulého zvuku a tehdy se to stalo.
Nepravidelné obrysy a záblesky se sjednotily a vytvořily
jeden ucelený pohled. Stejně jako se mi slil zvuk do
jednoho, i obraz se seskupil tak, abych byla schopná
vidět vše okolo sebe. A v té chvíli mě něco napadlo.
Jak loví někteří predátoři třeba v moři ve velkých
hlubinách, kde nemají přírodní světlo? Buď mají vlastní
světlo, nebo používají jakýsi sonar. Stejně jako netopýři.
Vysílají signály a pomocí jejich odezev jsou schopní si
vytvořit obraz svého okolí. Že by tohle byl důvod, proč
nikdo nic neviděl? Obklopovalo nás absolutní ticho,
přerušované jen zrychleným tepáním našich srdcí. Zdá
se, že tyto sotva slyšitelné zvuky nestačily na to, aby
stimulovaly jejich mozky.
Ale jak to, že jsem já v absolutním tichu viděla?
Nejspíš se mýlím, ale za pokus nic nedám. Tleskla jsem.
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Do všudypřítomného ticha se ten zvuk rozlil jako bych
praštila do obrovského gongu. Pohledy všech spočinuly
na místě, kde jsem stála. Rozeběhla jsem se a moje kroky
se odrážely od všech stěn. Nikdo nevěděl, kde jsem
skončila, ale výrazy všech prozrazovaly, že se něco
změnilo.
„Viděli jste to taky?“ ozval se jeden.
„Jo, takové modré záblesky, co to bylo?“ zeptal se
druhý.
Usmála jsem se. Měla jsem pravdu. Nevím, jak
jsem na to mohla přijít. Byla jsem si však více než jistá,
že to, co dělám, je správné. Netušila jsem ani, proč já
vidím a ostatní ne. Možná, že sluch byl třeba jen pro
probuzení této vlastnosti a pak už jej nebylo zapotřebí.
Možná. Jistá si zřejmě nebudu nikdy.
Přestala jsem přemýšlet nad sebou samotnou a
opět se zaměřila na ostatní. Znovu jsem do hrobového
ticha tleskla a rozeběhla se okolo celé místnosti.
Zastavila jsem se kousek od Lenky a pozorovala její
výraz. Její oči, stejně jako oči všech ostatních, vypadaly,
jako by byly celé vyplněné svítící modří. Alespoň já jsem
je tak viděla.
Její výraz byl chvilku zamyšlený. Trhaně se
rozhlížela ze strany na stranu. Zrovna ve chvíli, kdy jsem
opět chtěla tlesknout, udělala to sama. Stačilo ji jen
popostrčit a přišla na zbytek sama. S úsměvem jsem ji
pozorovala, jak objevuje svoji novou schopnost.
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Znovu zatleskala, tentokrát vícekrát než poprvé.
V tichu, které nás obklopovalo, se ozvěna linula ze
všech stran. Lenka se rozhlédla a pečlivě sledovala své
okolí, dokud ozvěna nepřestala vibrovat v místnosti.
Jakmile se tak stalo, opět zatleskala a přidala k tomu i
táhlý a hlasitý výkřik. Na její tváři se usadil úsměv.
„Co to je, Alexo?“ zeptala se a v jejím hlase byla
znát radost.
„Ty to vidíš taky?“ zeptal se jeden z jejích
stoupenců.
„Všichni to vidíte? Ty modrý záblesky?“ zeptal se
další.
Vždy, když z nich někdo rozezvučil místnost,
začaly hlavy všech sledovat ozvěny, které pro ně
momentálně nabývaly modrých obrysů. Já jsem
nepromluvila, nechtěla jsem. Vysvětlím jim vše, až
začnou úplně vidět.
„Zpívejte!“ poručila Lenka, ale místo očekávané
reakce nastalo znovu hrobové ticho. Nevzdala se a začala
zpívat nějakou písničku, která právě letěla v rádiích jako
hit. Všichni ji znali. Nemuseli umět text, ale melodie
jejího refrénu se vám zaryla do paměti. Nemohli jste ji
dostat z hlavy ven. Každý si ji musel alespoň pobrukovat.
Lenka tu písničku zazpívala celou. Jakmile
skončila, začala ji zpívat znovu. Pomalu se k ní přidávali
i ostatní. Za nedlouho si všichni zpívali alespoň refrén a
pobrukovali při jednotlivých slokách. Lenka docílila
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přesně toho, co potřebovala. Jednolitého zvuku, který jim
všem odhalil celistvý obraz.
Smála se čím dál víc a stále zpívala. Ostatní se
s užaslými výrazy rozhlíželi okolo sebe. Prohlíželi si své
prsty na rukou, paže, nohy, potom se podívali dál a
pozorovali své sousedy i jejich okolí.
„Co to je?“ promluvil užasle první.
„Taky vidíte? Vidíte všichni?“ zeptal se další.
Lenka stále zpívala a její výraz prozrazoval, že neví,
jestli může přestat. Evidentně se bála, že když přestane,
opět všechny zahalí tma.
„Už můžeš přestat,“ řekla jsem a přerušila tak
tichý šum, vytvářený šepotem ostatních. Lenka přestala
zpívat a podívala se rovnou na mne. Na jejím obličeji
měla vítězoslavný úsměv.
„Tak nás nenapínej, Alexo. Co se to s námi
stalo?“ zeptala se.
„Právě jste se naučili ovládat novou vlastnost,“
řekla jsem na můj vkus možná až moc teatrálně. „Od
téhle chvíle umíte vidět v absolutní tmě. Tomuto vidění
se říká ultramodré.“
Netušila jsem, že se strhne taková vřava. Všichni
se začali překřikovat navzájem. Kladli otázky mně i sobě
navzájem.
„Jak je to možné.“
„Cože ultra co?“
„Co se to s námi stalo?“
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„Jak se to stalo?“ křičeli jeden přes druhého.
„Jak je to možné? Jáchym nám tvrdil, že můžeme
pouze zdokonalovat potenciály příbuzné s naší hlavní
schopností. Ničeho jiného prostě do přírody nejsme
schopní,“ řekla potichu Lenka a nechápavě kroutila
hlavou.
„Ultramodré vidění je fyzická záležitost stejně
jako zrak, čich, hmat a tak dále. Máte ji prostě v sobě, jen
jste o ní nevěděli. Dokážete ji používat stejně snadno
jako ostatní schopnosti,“ začala jsem tou jednodušší částí.
Tou, které byli schopní bez okolků uvěřit.
„Co se týká ostatních mimosmyslových
schopností… Jste upíři. Nejmocnější tvorové na zemi.
Není nic, co byste nedokázali. Veškeré schopnosti a
mimosmyslové vnímání si může osvojit kdokoli z vás.
Stačí, když se je budete učit.“ Opět jsem čekala na nápor
otázek. K mému překvapení nastalo hrobové ticho,
alespoň na prvních pár vteřin. Potom to začalo.
„Já to věděl.“
„Říkal jsem to, ale on to popíral.“
„Takže je to pravda?“
„Ale jak se to máme naučit? Zkoušeli jsme
všechno a nešlo to. Nikdy,“ mluvili jeden přes druhého.
„David má pravdu,“ řekla najednou Lenka
potichu a naklonila se ke mně. Asi si myslela, že jsou
všichni zabraní do svých myšlenek a nikdo nás
neposlouchá. Mýlila se.
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„Zkoušeli jsme pracovat i na jiných vlastnostech,
ale nikdy se nám to nevedlo. Jáchym nám tvrdil, že toho
prostě nejsme schopní.“
„Kdo co vlastně umí?“ zeptala jsem se Lenky také
potichu. Než mi stačila odpovědět, seřadili se všichni
před námi.
„Chtějí ti to ukázat sami,“ odpověděla Lenka
hrdě.
První, kdo stál před námi, se poklonil a řekl:
„Jsem David a dokážu lidi donutit, aby dělali to, co já
chci.“
Takže ovládání myšlenek, pomyslela jsem si.
„Tak se předveď,“ vyzvala jsem jej a pokynula
mu rukou. David k mému překvapení nezačal vysílat do
okolí svoji mentální energii, jak jsem čekala. Začal prostě
mluvit. Mluvil tak nějak divně. Zprvu mluvil pomalu a
potichu. Potom jeho hlas sílil a já si se zděšením
uvědomila, že ostatní včetně Lenky dělají přesně to, co
jim přikazoval. Nejdřív se rozestoupili do kruhu, chvilku
stáli na místě a v jednom momentu se kruh pohnul.
Všichni jako jeden dělali úkroky stranou. Potom začal
David vyvolávat jednotlivá jména. Oslovení jednotlivci
vstoupili doprostřed kruhu. Každý z nich udělal nějakou
maličkost, kterou mu David nařídil a pak se vrátil na své
místo. Díky němu jsem konečně znala totožnost každého
z nich. Když skončil, uklonil se a všem se omluvil, že je
ovládal.
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„To je neuvěřitelné,“ řekla jsem s údivem. „Jaká
je tohle vlastnost?“
„No vlastně pořádně nevím. Mám ji od narození,
stejně jako všichni ostatní v mé rodině. Já jsem ale
v jejím ovládání nejlepší. Ostatní dokážou něco prosadit,
pouze když opravdu moc chtějí a hodně se soustředí.
Přemýšlel jsem o tom. Bude to znít zvláštně, ale
myslím, že je to vlastnost řeči.
Vlastně mě hodně překvapilo, že si neuposlechla.
Ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by byl vůči mé řeči
imunní.“
Zvláštní, ale ne nemožné, pomyslela jsem si.
„Já nejsem jen upír, to si zapamatuj. Jsem i
Vyvolená. Nechci ti kazit iluze, ale na Vyvolené tvoje
vlastnosti fungovat nebudou,“ odpověděla jsem.
„Další,“ řekla jen Lenka stojící po mém boku.
Připadala mi jako velitel, který právě ukazuje svému
nadřízenému největší talenty ve skupině.
„Ondřej, že?“ zeptala jsem se. Chlapec, nemohl
být starší než devatenáct let, se jen pousmál a uklonil se.
„Co umíš?“ zeptala jsem se.
Neodpověděl, jen se chvilku soustředil a najednou
všichni okolo mne začali chovat přinejmenším podivně.
Roztahovali ruce, jako by se snažili nabýt ztracenou
rovnováhu. Stáli pevně na zemi, přitom však zděšeně
zírali na zem. Trhaně dýchali a snažili se uklidnit.
V jediném momentu začali všichni křičet. Máchali
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roztaženýma rukama, jako by se snažili létat a pak se
sesunuli k zemi, kde zůstali bezvládně ležet. Okamžitě
jsem vstala a zděšeně se rozhlížela.
„Cos jim to proboha provedl,“ vykřikla jsem a
běžela k Lence. Než jsem však stihla cokoli udělat,
Lenka i všichni ostatní se začali pomalu zvedat ze země.
„Tuhle vizi nenávidím. Nemohl sis vybrat jinou?“
zeptala se Lenka nakvašeně.
„Myslel jsem, že chceš, abychom ukázali to
nejlepší, co umíme,“ odvětil jí chlapec a na jeho tváři se
zračil hrdý úsměv.
„Takže sugesce a velice silná,“ řekla jsem uznale.
„Umíš ještě něco jiného?“ zeptala jsem se.
„Ne“ odpověděl, „umím jen ostatním vštípit
reálnou vizi, čeho chci. Já sám si ji v hlavě přehraji a
potom ji pošlu do svého okolí. Zabírá to na každého,“
chlubil se.
„Co jsi jim ukázal?“ zajímala jsem se a trochu
zalitovala, že jsem se jeho sugesci bránila.
„Nechal jsem je chodit na laně nad propastí tak
hlubokou, že nebylo vidět dolů. Potom jsem nechal lano
prasknout a oni spadli dolů. Před dopadem jsem ale jejich
let zmírnil, protože jsem nechtěl, aby se tady svíjeli
v bolestech z rozdrcených kostí,“ poznamenal.
„Ty umíš ostatním vštípit i pocit bolesti?“
podivila jsem se.
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„Samostatnou bolest vyvolat neumím. Když ale
souvisí s představou, kterou všem vnuknu, potom i bolest
je reálná,“ odvětil Ondřej a já si pomyslela, že se od sebe
máme co učit.
„Další půjde Anatea!“ zavelela Lenka. Kromě
Lenky byla Anatea jediná dívka ve skupině. Uklonila se a
zůstala bez hnutí stát se zavřenýma očima. Pozorovala
jsem ostatní, ale nikdo se nehýbal. Nikdo nic neříkal.
Všichni stáli na svých místech a čekali.
Až po nějaké chvíli mi to teprve došlo. Všichni
čekali až příliš klidně a neslyšně. Začala jsem se mezi
nimi pomalu procházet. Zamávala jsem rukou před jejich
obličeji, ale nikdo se ani nepohnul. Vypadali jako solné
sloupy. Jako by byli mrtví, jen neleželi, ale stáli rozeseti
po celé místnosti. Pak jsem si toho všimla. Nikdo se ani
nepohnul, ale jejich oči se hýbaly. Pozorovali každý můj
pohyb. Ze všech vyzařovala tatáž tichá a bezmocná
panika.
„Co jsi jim provedla?“ zeptala jsem se klidně.
Procházela jsem tím tichým panoptikem a začalo mne
mrazit v zádech. Uvědomila jsem si, že jsou mocnější,
než jsem si myslela. Vlastně jsme měli štěstí, že jsme je
dokázali tak rychle zpacifikovat. Protože, přiznejme si to,
Sebastian a možná ani Benjamin by s nimi mohli mít
přeci jen problém.
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„Zamkla jsem je,“ odvětila. Po této odpovědi jsem
si přestala prohlížet ostatní a zaměřila jsem se přímo na
Anateu.
„Co že jsi?“
„Zamkla,“ odpověděla znova, „vzala jsem jim
možnost se hýbat, slyšet a mluvit. Umím je i oslepit, ale
většinou to nedělám. Takhle je to lepší. Vidíš v jejich
pohledech tu paniku?“ zeptala se jakoby nic. Její tón se
mi vůbec nelíbil.
„Jak to děláš?“ zeptala jsem se, ale nečekala, že
mi odpoví. Přišla mi dost arogantní. K mému překvapení
však odpověděla: „Přinutím je. Vnutím jim, že nejsou
ničeho schopní. Nemají proti mně šanci.“
Takže další velice silná sugesce, pomyslela jsem
si. Bylo mi jasné, že na Anateu si budu muset dát pozor.
Večer se na ni Lenky zeptám.
„Odemkni je“ přikázala jsem. Přišlo mi, že si se
všemi tahle dívka velmi ráda hraje. Mučila je v jejich
uzamčené schránce až příliš dlouho. Demonstrace jejího
umění už mi stačila. Přikývla a všichni se najednou
začali hýbat a šeptat.
„Tohle taky nesnáším,“ řekla Lenka a mnula si
bradu, jako by ji měla vymknutou, „křičím, ale nic
nevydávám ani neslyším. Fuj.“
„Další?“ zeptala jsem se.
„Další bude Tomass,“ odvětila Lenka a zadívala
se k zadní části místnosti. Tomass zvedl hlavu a usmál
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se. Najednou se okolo mne strhlo opravdové šílenství.
Všichni začali bloudit po místnosti. Ruce měli natažené
před sebou, jako by se snažili něčeho dotknout. Mluvili
velmi nahlas, jako by se snažili překřičet velký dav, ale
blábolili absolutní nesmysly. Napůl zděšeně, napůl
pobaveně jsem je pozorovala, jak se motají a narážejí do
sebe. Jak křičí jeden na druhého a nikdo není schopen se
dorozumět.
„To mi stačí,“ poslala jsem k Tomassovi
myšlenku, protože jsem odmítala překřikovat tenhle
nesourodý dav. Tomass se nejprve polekal, když uslyšel
v hlavě můj hlas, pak ale přikývl a ostatní se utišili.
Rozhlíželi se a snažili se zorientovat.
„Co bylo tohle?“ zeptala jsem se s úsměvem. Jeho
vlastnost mne víc pobavila, než vyděsila.
„Umím všem vštípit jakousi matoucí vizi a
zároveň jim umím narušit sluch. Něco slyší, ale
nedokážou definovat co. Všichni se to snaží překřičet.
Nikdo se tomu neubrání, nejspíš jde o jakýsi pud.
Zároveň všem zastřu mysl, takže nikdo není schopen
myslet čistě a racionálně. Sama jsi viděla výsledek.
Vlastně ze všech dokážu udělat blázny.“
„Neuvěřitelný,“ uznale jsem pokývala hlavou.
V roztěkaném davu, který se stále ještě vzpamatovával
z předešlého šílenství, jsem našla Lenku a zeptala se jí:
„Tak kdo je další?“
434

Upíří krev III

Lenka se jen usmála a pokynula rukou ke dvěma
chlapcům stojícím u sebe nedaleko ode mne. Okamžitě
jsem se vznesla do vzduchu. Když jsem se snažila
zneškodnit jednoho, začal se mnou ten druhý rychle ve
vzduchu otáčet. Byli šikovní, ale měli smůlu, že
podobnou taktiku už na mne kdosi použil. A první, co
mne nejstarší naučili, bylo rozdělení vědomí. Netrvalo
ani půl minuty a chlapci leželi omráčení na zemi. Usmála
jsem se na Lenku.
„Takže dva silní telekinetikové. Slušné, a dál?“
Tak trochu jsem Lenku provokovala. Něco mi říkalo, že
to nejlepší si nechává na konec.
„Ano, Kristián a Oliver jsou naši telekinetici.
Další z nás, ale na to už jsi nejspíš přišla sama, je
pyrokinetik. Jmenuje se Martin,“ odvětila Lenka. Kluci
se na mne usmáli.
Lenka pokračovala: „Předposlední je Jakub, umí
číst myšlenky.“
„Chápu,“ odvětila jsem a usmála se na něj. Jeho
vlastnost jsem nepotřebovala zkoumat. Ta byla jasně
daná a definovaná.
„A poslední?“ ptala jsem se, ale už jsem se
nedívala na Lenku. Pozorovala jsem posledního člena její
skupiny. „Ján, že?“ zeptala jsem se a pokynula mu, aby
se předvedl.
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Předešlé vlastnosti členů skupiny mne tak trochu
překvapily a zaujaly, ale to, co předvedl Ján, jsem ještě
v životě neviděla.
Vyskočila jsem ze země a zírala okolo sebe.
S otevřenými ústy jsem se rozhlížela po místnosti, ve
které byl najednou trojnásobek lidí než doposud. Prostě
se tam najednou zhmotnili. Stáli všude možně. Každý
vypadal jinak a dívali se na mne
„Ty jo, co to je?“ vyhrkla jsem. Přišla jsem
k prvnímu zhmotněnému a neodolala jsem pokušení na
něj sáhnout. Čekala jsem, že má ruka projede jeho tělem,
pokud se jedná o astrální projekci. Vyvedlo mne z míry,
kolik lidí dokázal Ján vytvořit, i to, že si nebyl nikdo
z nich podobný. Mne však naprosto odrovnalo, když má
ruka zůstala na zcela hmotném rameni člověka, stojícího
naproti mně.
„Jak jsi to…, jak je to…,“ nedokázala jsem se
vymáčknout. Ano, byla jsem ohromená. Tohle nebyla
obyčejná astrální projekce. Tihle lidé, nebo co to bylo,
byli hmotní. Pozorovali mne a jejich pohledy se neustále
stáčely mým směrem. Pomalu jsem je všechny obcházela
a dívala se na ně stejně, jako se oni dívali na mne. Čas od
času jsem na některého z nich sáhla, abych si byla
opravdu jistá, že existují, že jsou hmotní. Užasle jsem je
pozorovala a pak mi to došlo.
„Takže vás není tolik, kolik jsi tvrdila, že? To je
všechno, že ano? Zbytek vaší skupiny byli oni.“ Obsáhle
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jsem se rozmáchla, abych ukázala na všechny zhmotněné
tvory. Lenka přikývla. „Když jsem vás přivedla na místo
našeho výcviku, demonstrovala jsi svou sílu dostatečně.
Věděli jsme, že nás není dost. Astráti nám v tu chvíli
pomohli alespoň na oko trochu vyrovnat síly.“
„Neuvěřitelné,“ stále jsem žasla, „umí i bojovat?“
zeptala jsem se dychtivě. Ján se ke mně otočil a jeho
výraz prozrazoval, že se hodně soustředí.
„Zvládnu ovládat až tři astráty. Dokážu je
zhmotnit a přimět je, aby splnili mé příkazy. Ostatní jen
stojí a ani nejsou hmotní. Tři jsou moje maximum a
nesmí mne nikdo rozptylovat, chce to opravdu hodně
veliké soustředění.“
Neovládla jsem se a zaútočila na jednoho z nich.
Okamžitě mu přispěchali na pomoc další dva. Ostatní,
přesně podle Jánových slov, stáli a pozorovali nás.
Absolutně nic však nenaznačovalo, že by nebyli hmotní.
Dokonalá astrální projekce. Musela jsem uznat, že
hmotní astráti uměli bojovat, i když proti mně neměli
sebemenší šanci.
Jednoho z nich jsem zneškodnila okamžitě. Silou
jsem jej udeřila do hrudníku, až odletěl na druhou stranu
haly. Druhému jsem podrazila nohy. Jakmile se ocitl na
zemi, soustředila jsem se na posledního.
Vymrštila jsem ruku do výšky jeho hrdla. Běžel
přímo ke mně a nestihnul uhnout. Srazila jsem jej k zemi
a okamžitě k němu přiskočila. Uchopila jsem jej za hlavu
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a trhnutím ji oddělila od těla. V tu ránu mi v ruce zůstal
jen písek a prach, který se mi rychle prosypal mezi prsty.
Mezi tím na mne začali útočit zbylí dva a zároveň se k
nim přidal jeden z mnoha nehmotných astrátů, kteří nás
obklopovali. Zvládla bych s nimi bojovat, ale měla jsem
dost boje. Odpojila jsem část svého vědomí a mezi tím,
co jsem se soustředila na boj, omráčila jsem svého
pravého protivníka.
Ján se ve vteřině svezl k zemi. Jakmile přestal
vnímat, jeho astráti zmizeli. Ti tři se rozsypali a zůstali
po nich jen hromádky prachu, ostatní zmizeli neslyšně
jako pára nad hrncem.
„Neuvěřitelný,“ mumlala jsem si pro sebe. Stále
jsem se vzpamatovávala z šoku, který jsem utržila.
Takovou vlastnost jsem si v životě nedokázala ani
představit, natož aby mne napadlo, že ji uvidím na vlastní
oči.
Vyrazila jsem k hromádkám, jež po astrátech
zbyly. Zamyšleně jsem je prosýpala mezi prsty. Mezi tím
se Ján probudil. Mnul si spánky a pomalu si sedal.
„Zhmotňuješ je ze všeho co je tu v okolí, že?“
zeptala jsem se a všichni na mne zírali, jako kdybych se
zbláznila.
„V této místnosti není nic jiného než prach a tak
jsi je zhmotnil pomocí prachu. Držíš je u sebe pomocí
telekineze a projektuješ jim tváře, které jsi někde viděl
nebo sis je představil. Že mám pravdu?“ bombardovala
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jsem jej otázkami a vůbec mi nedošlo, že kvůli mně trpí
docela slušnou migrénou.
„Abych se ti přiznal,“ začal Ján, „vlastně nevím,
jak to dělám. Ze začátku jsem uměl jen vytvořit svůj
obraz, ten jsem potom přenesl, kam bylo třeba.“
Přikývla jsem: „Ano, tohle zní jako obyčejná
astrální projekce.“
Ján přikývl a pokračoval: „Tušil jsem, že bych se
mohl zdokonalit, ale nevěděl jsem jak. S radostí jsem
přijal Lenčinu nabídku a přestěhoval se do Prahy. Říkejte
si o Jáchymovi, co chcete, ale mně neuvěřitelně pomohl.
Zaměřil se na můj výcvik. Nejdříve mne naučil
projektovat sebe samého víckrát než jednou a přitom být
vzhůru. Potom mi pomohl vyprojektovat různé tváře a
nakonec mne naučil některé ze svých astrátů zhmotnit.
Bez Jáchyma bych nic z toho nedokázal.“
Jáchym měl s Jánem určitě svoje plány. Podle
výrazů všech okolo jsem poznala, že i jim velice pomohl
modelovat a utvářet jejich vlastnosti.
„Pro dnešek to stačilo,“ uzavřela jsem.
„Odpočinete si. Dnes jste naučili něco vy mne a zítra se
budu snažit něco naučit já vás.“ Přistoupila jsem
k ovládacímu snímači.
„Zavřete oči. Až do místnosti vnikne světlo,
mohlo by to pro vás být trochu nepříjemné.“
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Nečekané setkání
Tmavá místnost se zalila studeným bílým
světlem, které nás pálilo i přes zavřená víčka do očí.
Prsty jsme si mnuli kořen nosu a zvykali si na normální
vidění. Za nedlouho jsme se však všichni mohli vrátit do
dočasných ubikací, kde si mohl každý odpočinout.
Odvedla jsem je a propustila do jejich útočiště.
Lenka se zastavila u dveří a zadívala se na mne: „Chceš
ode mne ještě něco, nebo mám zůstat se svou skupinou?“
zeptala se.
„Popravdě bych s tebou ještě ráda mluvila,“
odvětila jsem. Lenka přikývla a zůstala se mnou stát
přede dveřmi. Zavřela jsem ostatní do pokoje a vedla
Lenku do našeho apartmánu. Jakmile se otevřely dveře,
Lenka se uznale rozhlédla.
„Dobrý,“ řekla a vešla dovnitř. Rychle si zabrala
křeslo a pohodlně se v něm usadila. Přinesla jsem oběma
krev, abychom se mohly občerstvit, a usadila se naproti
ní.
„Kdo je Anatea?“ zeptala jsem se rovnou.
„Proč se ptáš zrovna na ni?“ odpověděla trochu
opatrně Lenka.
„Protože jako jediný člen tvojí skupiny mi nesedí.
Nevěřím jí a myslím, že ty bys také neměla,“ odvětila
jsem narovinu.
440

Upíří krev III

„Anatea je moje sestřenice. Hodně jsme se vídaly,
když jsme byly malé. Tehdy jsme byly jako sestry.
Potom nás ale rozdělilo moje studium. Odjela jsem do
Ruska a ona zůstala zde. Každá z nás se vydala vlastní
cestou. Když jsem se vrátila a začala cvičit s ostatními,
nějakým způsobem nás odhalila. Je velice chytrá.
S radostí se k nám přidala a cvičila se s námi.“
Přestože mě Lenka ubezpečila o její loajalitě,
stále jsem k Anatee pociťovala určitou nedůvěru. Byla
jsem rozhodnutá, že si na ni dám pozor. Až Lence a
ostatním prozradím, oč je budu žádat, pokusím se Lenku
přesvědčit, abychom z našeho plánu Anateu vynechaly.
Díkybohu se mi nezdálo, že by o ni Lenka nějak
extrémně stála.
Posilnily jsme se a poobědvaly spolu. Probraly
jsme schopnosti všech ostatních i Lenky samotné. Ona
jediná mi nesdělila celý rozsah svých znalostí a
dovedností, až do teď.
„Začínala jsem se slabou jasnozřivostí. Tehdy
jsem dokázala poznat, kdy někdo lže a kdy mluví pravdu.
Ve škole jsem se naučila rozeznávat ty, kteří právě
používali svoje schopnosti a o jaké schopnosti se u nich
jedná. A Jáchym mě k tomu všemu naučil vštípit všem
ostatním svoji pravdu, aniž by poznali, že jsem s nimi
jakkoli manipulovala.“
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„To je všechno?“ divila jsem se, „musíš být velice
dobrá herečka. Myslela jsem si, že jsi mnohem
mocnější.“
Lenka se ušklíbla: „Pamatuješ na Jáchymova
pravidla? Nikdy nikomu neukazuj, co všechno umíš, a
nikdy neříkej těm, kterým velíš, že něco neumíš nebo
nedokážeš.“
„Takže máš ještě nějaká esa v rukávu?“ zeptala
jsem se zvědavě.
„Všechno ostatní je jenom hra. Využívám svoje
znalosti a schopnosti obohacené o zkušenosti ze života
v područí mého otce. Zabere to vždycky.“ Mrkla na mne
a zasmála se.
„Zítra vás začnu učit já.“ Rozhodně jsem
pokývala hlavou. Najednou se mi v kapse rozvibroval
telefon. Rychle jsem jej vytáhla z kapsy a zadívala se na
displej. Ikonka interního systému na mne červeně blikala.
Stiskla jsem ji a čekala, co se stane. Telefon mi zobrazil
mapu pozemku a dvě čidla, která byla spuštěna nějakým
pohybem. Stiskla jsem přiblížení a došlo mi, že někdo
překročil hranice pozemku. Ještě jsem nebyla v systému
natolik zběhlá, abych dokázala rychle přepnout mezi
zobrazením mapy a příslušnými kamerami. Když se mi to
konečně podařilo, spatřila jsem černé SUV, stojící u
vchodu do budovy. Auto nebylo ani Benjaminovo ani
Sebastianovo.
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Telefon se opět rozvibroval právě ve chvíli, když
mi oznamoval, že vnitřní okruh byl narušen správným
způsobem. Tedy snímač rozeznal osobu, která vcházela
do krytu. Byla to Krista. Za pár okamžiků se otevřely
dveře a v nich opravdu stála Krista a za ní vykukoval
Markus.
„Markusi,“ vykřikla jsem a s radostí jej objala.
Doufala jsem, že se prozatím neprozradí, že je Markus
šlechtic. Doufala jsem, že když jej Lenka lépe pozná jako
obyčejného upíra, později, až se dozví, kým opravdu je,
mu to odpustí. Doufala jsem, že si uvědomí, že ne všichni
šlechticové jsou špatní.
„Markusi, tohle je Lenka Černá,“ představila jsem
je, ale jeho reakce nebyla taková, jakou bych očekávala.
Vždy byl milý a zdvořilý. Ne však nyní. Právě když jsem
potřebovala, aby udělal co možná nejlepší dojem.
Zašklebil se a jen koutkem úst něco zabrblal. Lenčina
reakce byla dost podobná, ale její postoj se mi zdál
povýšenější. Jako by na Markuse koukala z patra. Tehdy
mi teprve došlo, že se znají a asi se nemají moc v lásce.
To se mi také potvrdilo, když Lenka nadhodila pár
rýpavých hlášek. Vypadalo to, že si nedokáže pomoct.
„Hele hele princátko. Copak dělají mamča a
papínek? Pořád ti platí, abys vůbec prolezl
postgraduálkem, nebo už to vzdali? Co vím, byl jsi tam,
už když jsem nastoupila do prváku. Věčný studentík,
že?“ ušklíbla se.
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Markus se však jen tak nedal a okamžitě Lenku
zpražil: „Netušil jsem, že tohle je záležitost i pro
zlatokopky z nižších tříd. Že by tu byl nějaký další blbec,
co ti sedne na lep?“ Krista jen zděšeně přihlížela
houstnoucímu rozhovoru, kde se jeden druhého snažil,
čím dám víc, a hlouběji shodit.
„Tak dost,“ okřikla jsem je oba dva, „nevím, co
jste si udělali, ale vaše malicherné spory musejí okamžitě
stranou. Máme před sebou mnohem důležitější a
náročnější úkol. Nehodlám tu řešit hovadiny. Lenko, ty
přestaň rýpat a ty Markusi přede mnou už nikdy
nevytahuj ty vaše třídy. Dělá se mi z toho zle.
Upír jako upír, všichni jsou si rovni. Jasné? Divil
by ses, kolik šlechtických upírů by tahle obyčejná holka
strčila do kapsy.“ Lenka se na něj při mých slovech
vítězoslavně ušklíbla.
„Nemysli si, že jsi vyhrála,“ dopálila jsem se, „
chci, aby ses Markusovi okamžitě omluvila. To ty sis
začala. Takže prosím.“ Ukázala jsem směrem
k Markusovi a můj výraz naznačoval, že tam budeme stát
třeba i půl dne dokud se mu neomluví.
Lenka chvilku uraženě stála na místě ruce
bojovně překřížené na prsou a neúprosně špulila rty.
Nakonec to však nevydržela, svěsila ruce a řekla: „No tak
dobře. Omlouvám se Markusi. Už se do tebe nebudu
navážet,“ pak se otočila ke mně a pravila, „stačí? Můžeš
mě prosím pustit ven? Potřebuju na vzduch.“
444

Upíří krev III

„Půjdu s tebou, řekla jsem a zvedla jsem se.“
Cestou, když jsme míjeli Markuse, omluvně jsem se na
něj zadívala. Prošla jsem okolo Kristy a zamířily jsme
znovu k točitému schodišti.
Cestou na ochoz jsme nepromluvily ani slovo. Až
když jsme se usadily na svá místa, začala Lenka pouštět
svoji zuřivost ven.
„Do Prčic. Zase nemám oheň. Sakra. Mohla
bys…?“ zeptala se mě. Připálila jsem jí a stále čekala,
kdy začne mluvit. Nejdřív natáhla první dým
z rozžhavené cigarety, aby se uklidnila.
Pak spustila: „Proč ses nezmínila, že přijede
Markus Krestensen? Mohla bych se na něj trochu
psychicky připravit.“ Zamračila se na mne.
„Jak jsem asi podle tebe měla vědět, že se znáte,
ty chytrá?“ vrátila jsem jí úder. Najednou mne napadlo,
že Markus byl tím šlechticem, kterého si měla vzít.
Okamžitě jsem tu myšlenku ale zahnala, vždyť Markus
není s nikým spřízněný ani zasnoubený.
„Tak co se mezi vámi stalo? Nikdy jsem neviděla
Markuse na kohokoli takhle reagovat. Musela jsi mu
hodně hnout žlučí.“ Dívala jsem se jí přímo do očí a byla
rozhodnutá, že se jejich spor prostě musí urovnat. Ať se
děje, co se děje.
Lenka si znovu potáhla z cigarety a chvíli
nabručeně mlčela. Pak si to ale rozmyslela a začala
vyprávět: „Víš, co je horší, než ztratit vlivného a
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bohatého přítele? Co je mnohem horší než přijít o
možnost se blýsknout ve vyšší třídě? Tedy alespoň pro
mne. Na rozdíl od mého otce,“ zeptala se mne, i když tu
poslední větu spíš zadrmolila sama pro sebe.
„Nevím,“ odpověděla jsem zvědavě.
„Ztratit nejlepšího přítele. Člověka, který mi byl
v životě nejblíže. Markus byl jako můj bratr, chápeš?“
vyjela na mne a z očí jí proudily potoky slz. To bylo
poprvé, co se Lenka vůbec nesnažila zakrýt svoje pocity.
„Co se stalo?“ zeptala jsem se.
„Když jsem nastoupila do školy, nevěděla jsem,
co si počít. Byla jsem ta holka z nižší třídy, kterou rodiče
protlačili do školy mezi šlechtu a všichni to věděli. Nikdo
se mnou ani nepromluvil. První týden ve škole jsem
probrečela a nechtěla nic jiného než se vrátit domů.
Bylo to peklo, dokud se do školy po
prodloužených prázdninách nevrátil Markus. Byl pro
mne něco jako dar z nebes. Okamžitě se mne zastal a ujal
se mne. Choval se ke mně jako k mladší sestře. Díky
němu jsem pomalu zaplula mezi šlechtu. Nikdy se jich
nebál. Bylo mu jedno, co kdo říká. Fascinoval mne.
Myslela jsem, že jsem se do něj zamilovala.“ Otočila se
ke mně s vysvětlujícím výrazem. „Pochop to. Když jsi
s někým tak intenzivně jako já s Markusem, váš vztah se
musí zákonitě změnit. Zkusili jsme spolu chodit, ale po
krátkém čase jsme oba uznali, že jsme sice byli nejlepší
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přátelé, ale rozhodně jsme pro sebe nebyli vhodní
partneři.“
„Takže jste se rozešli ve zlém?“ zeptala jsem se
smutně. Bylo mi líto, že dva lidé, které mám ráda, se
nedokázali dohodnout v klidu, zvlášť když před tím byli
nejlepší přátelé.
„Takhle to vůbec nebylo,“ ohradila se Lenka,
„rozchod jsme přežili v pohodě. Myslím, že to naše
přátelství ještě víc posílilo. Pravý konec přišel, až když
jsem se dala dohromady s Kasíkem. Markus mi vyčítal,
že jsem s ním jenom z vypočítavosti. Že ho nemiluji. Že
ho jenom využívám, abych se dostala do vyšších tříd.
Strašně jsme se tehdy pohádali a přestali spolu
mluvit. Bylo mi z toho opravdu smutno. Částečně i proto,
že měl pravdu. Ale já jsem si začala malovat budoucnost
mezi šlechtou a nechtěla jsem, aby mi ji kdokoli zkazil.
A tak jsem sama sebe přesvědčila, že mi bez něj bude líp.
Když se pak můj sen ze dne na den rozbil na prach a já si
balila svoje věci, Markus za mnou přišel.
Nechtěla jsem poslouchat jeho posměšky, nebo
hůř věty typu „já ti to říkal“. Na to jsem vážně neměla.
Proto jsem ho vyhodila se slovy, že budu ráda, když ho
už nikdy v životě neuvidím. To bylo naposledy, co jsem
ho viděla. Tedy až do teďka.“ Setřela si slzy a vyndala
další cigaretu. „Mohla bys?“ podívala se na mne a čekala,
že jí opět připálím.
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„Udělám něco jiného,“ řekla jsem. Chtěla jsem ji
přivést na jiné myšlenky. Tímto gestem jsem spojila
příjemné s užitečným. Ne že bych souhlasila s kouřením,
ale oheň se jí bude určitě hodit i v jiných příležitostech.
Vstoupila jsem do jejího vědomí. Lenka se trochu lekla,
když mne uslyšela v hlavě, ale hned se zase uklidnila.
„Uvolni se a zhluboka dýchej. Soustřeď se na
konec cigarety. Představ si, že je rozžhavený. Přej si
celou svou duší, aby se konec té cigarety rozžhavil. Už
vidíš, jak rudne?“ dávala jsem jí postupně pokyny a
vysílala k ní pocity, které by jí měly pomoci. Lenka
pomalu kývala hlavou ze strany na stranu v negativním
smyslu.
„Představ si, že je konec rozžhavený do ruda, že
cigareta již doutná. Dýchej tak, abys jí pomohla ještě víc
se rozhořet.“ Potom jsem v jejím vidění utvořila jakýsi
tunel, který se po chvilce soustředění zúžil na přímou
cestu mezi jejím hledím a koncem cigarety. Obě jsme
pozorovaly, jak se u konce její cigarety objevují nepatrné
jiskřičky. Zprvu se objevovaly jen tu a tam. Trošku
zaprskaly a zhasly. Po nějakém čase se však začaly
objevovat více u sebe. Chaoticky se pohybovaly ze strany
na stranu a narážely do sebe, až utvořily jakýsi celistvý
prskající obrazec, který plně zčervenal.
Jiskřičky prskaly čím dál víc. Již se objevovaly
jen v malém prostoru, přesně vytvarovaném do kruhu
stejného průměru jako měla malá úzká cigareta.
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Pak jsem ucítila slabý cigaretový dým. Pomalu
jsem opustila Lenčino vědomí a nechala ji, aby si
cigaretu rozžhavila sama. Její zaujatý výraz začínal
polevovat, ale z cigarety nespouštěla pohled. Konec byl
již zcela rozžhavený a valil se z něho tenounký proužek
dýmu. Konečně si Lenka potáhla svou prvně zapálenou
cigaretu. Vypadalo to, že si ji vychutnává mnohem víc,
než jakoukoli jinou.
„Alexo?“ vydechla s úsměvem a vděčností.
„Řekla jsem, že vás začnu učit. Myslela jsem, že
se ti bude moje první lekce hodit.“ Mrkla jsem na ni.
„No to je neuvěřitelný,“ zavýskala neskrývajíc
svou radost. „Dovedu to i bez tebe?“ zeptala se
s obavami v hlase.
„Už víš jak na to. Nyní je na tobě, jak pilně budeš
cvičit,“ odpověděla jsem trochu učitelským tónem. Pak
přišla na řadu nepříjemnější záležitost. Potřebovala jsem
s ní probrat další postup. Jejich vztah s Markusem dost
komplikoval situaci.
„Leni, dokážeš s námi spolupracovat, i když je tu
Markus? Potřebujeme ho stejně jako tebe a tvoji
skupinu.“ Zeptala jsem se potichu a trochu se obávala její
odpovědi.
„Nekladeš mi zrovna lehké úkoly. To ti teda
povím,“ řekla trochu nakvašeně. „Proč zrovna on?“
zeptala se nešťastně, „nemohla bys místo něho vybrat
někoho jiného?“
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„Nemohla a ani nechtěla,“ odpověděla jsem
přímo, „Markusovi unesli bratra. Musím jej nechat, aby
se pokusil mu pomoct.“
O téhle skutečnosti neměla Lenka nejspíš ani
tušení, protože se úplně zhrozila. „Cože? Unesli Daniela?
Kdo? Kdy? Co se stalo?“ vyhrkla a v jejích slovech byl
znát upřímný zájem a obavy.
Chvilku jsem přemýšlela, jestli Lence rozkryji
celou pravdu tady a teď, a nakonec jsem se rozhodla, že
nebudu čekat do večera.
„Viděla jsi někdy královský rodokmen?“ zeptala
jsem se jí. Chvilku na mne civěla a potom pomalu
přikývla. Ano, probírali jsme všechny krále v sociologii.“
„Víš tedy, že Benjamin má bratra,“ pokračovala
jsem.
„Měl,“ opravila mne automaticky Lenka.
„Omyl. Je stále naživu. Zrovna on stál za mým
únosem. Plánuje převrat a nechal unést nejmladší členy
šlechtických rodin. Šlo jen o děti bez jakýchkoli
schopností, nejspíš proto, aby se mu šlechticové nemohli
postavit. Mezi těmito dětmi byl i Daniel Krestensen,
Markusův bratr.“ Informaci o únosech Vyvolených jsem
si nechala až na večer.
„To snad ne,“ vydechla Lenka a s vyvalenýma
očima mne sledovala. Chvilku seděla bez hnutí, potom
odhodila cigaretu a zvedla se.
450

Upíří krev III

„Můžeme se vrátit? Chtěla bych s ním mluvit,“
řekla Lenka a mně poskočilo srdce radostí. Její výraz
prozrazoval, že všechny malichernosti, které si provedli,
je ochotná okamžitě odsunout stranou. Uvědomila si, že
řešíme mnohem větší problém, než jejich uraženou
ješitnost. Vrátily jsme se do bytu a Lenka přišla rovnou
k Markusovi. Dívala se mu do očí a evidentně nevěděla
jak začít. Než se však stačila vymáčknout, Markusův
pohled se zatvrdil a promluvil on. Nemusím podotýkat,
že to parádně pokazil.
„Nenamáhej se. Budu tolerovat, že jsi tady, ale
jinak s tebou chci mít společného co nejméně.“ Uraženě
se otočil a odešel za Kristou. Rychle jsem se podívala na
Lenku. Slzy se jí znovu draly do očí. Pokusila se je
spolknout a trochu roztřeseným hlasem mne poprosila,
aby se mohla vrátit za svou skupinou. Bez řečí jsem jí
vyhověla. Jakmile jsme vyšly na chodbu a zavřely za
sebou dveře, stekly Lence dvě slzy po tvářích.
„Chceš se projít? Rozdýchat to?“ zeptala jsem se
opatrně. Lenka si dřepla na zem a chvilku zůstala bez
hnutí sedět. Ruce držela před obličejem a mezerami mezi
prsty křečovitě drženými u sebe jí protékaly slzy.
Potom se však s hlasitým roztřeseným nádechem
postavila. Utřela si slzy z tváří a sklepala je z rukou.
Napočítala do deseti, a když si byla jistá, že se dostatečně
uklidnila, podívala se na mne: „Je tu někde koupelna?
Potřebovala bych si opláchnout obličej.“ Pokývala jsem
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hlavou a ukázala směrem k vedlejším dveřím. Přiložila
jsem prst na snímač a otevřela vchod do dalšího bytu,
který byl připravený pro ni, Markuse a Silvia se Stelou.
No, asi to budu muset trochu přehodnotit. Asi nechám
Lenku, aby zůstala u nás nebo se svými přáteli.
Dovedla jsem ji do koupelny a nechala ji, aby se
dostatečně uklidnila a osvěžila. Potom jsem jí podala
krev. Ta nikdy nikomu neublížila…, pokud tedy není řeč
o krvi Vyvolených. Když byla Lenka připravená, dovedla
jsem ji do ubikací, kde bydleli její soukmenovci.
„Večer pro tebe přijdu. Budu s tebou ještě muset
něco probrat, ale až se vrátí Sebastian a Benjamin.“
Odevzdaně přikývla a odešla.
Jakmile se za ní zavřely dveře, zhluboka jsem se
nadechla a vydala se přímo za Markusem. Měla jsem
toho kluka ráda, ale byla jsem rozhodnutá, že mu řeknu,
co si o něm myslím.
„Tys to pěkně zvrtal,“ začala jsem hned ve
dveřích, s nataženým prstem jsem se nemilosrdně blížila
k ustupujícímu Markusovi. „Ať ti řekla cokoli, vůbec jí
nevěř,“ bránil se vyděšeně, „je to rozmazlený, sobecký
spratek, který myslí jenom na sebe. Všichni jí jsou
ukradený. Člověk si myslí, že jí na něm záleží, ale to je
omyl. Ona umí ostatní jen využívat. Vůbec ji neznáš.“
Zastavil se a postavil se naproti mně. Vztek, který na ni
měl, převýšil obavy, které měl ze mě.
„Myslíš?“ opáčila jsem naštvaně.
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„Ne. Vím to. Znám ji lépe, než si myslíš,“ odvětil.
„Kdyby byla tak sobecká a myslela jenom sama
na sebe, nebyla by tady,“ řekla jsem. „Je tady, protože
chrání skupinu lidí, za které převzala osobní
zodpovědnost. Postavila se svému otci, aby je zachránila.
A co se týká tebe, nediv se, že tě vyhodila, když ses jí
přišel vysmát. Teď se ti přišla omluvit. Když slyšela o
Danielovi, úplně jí to vykolejilo. Přišla ti nabídnout smír,
ale tys to kompletně zazdil. Gratuluju,“ vyštěkla jsem na
něj.
Krista stála ve dveřích a jen němě pozorovala
scénu odehrávající se přímo před ní. Unikaly jí základní
informace a neměla se čeho chytit.
„Já, že jsem se jí přišel vysmát? To ti řekla?“
hádal se dál Markus. „Přišel jsem za ní a chtěl jí
nabídnout oporu a pomoc. Celou dobu jsem nesouhlasil
s tím, co dělá. Když se pak Silvio spříznil se Stellou,
ostatní se k Lence začali chovat stejně, jako když
nastoupila do školy. Tehdy když ztratila všechny přátele,
přišel jsem jí podat pomocnou ruku a co ona? Vyhodila
mě. Nechtěla mě už nikdy vidět. No tak jsem jí řekl, co si
o ní myslím. To je vše.“
„Počkej, počkej. Jak jako Silvio se Stelou? Co ti
s ní mají společného?“ zhrozila jsem se.
Markus se na mne zmateně podíval: „Ona ti
neřekla, že chodila se Silviem di Castelem? Nesouhlasil
jsem s jejich vztahem, protože jsem věděl, že ho
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nemiluje. Silvio je můj dobrý kamarád, nemohl jsem se
koukat, jak za ní poskakuje jako pejsek. Byl z ní úplně
hotovej a ona ho jen využívala, aby potěšila otce. Ona se
mi vážně přišla omluvit?“ dodal zaraženě
„No tak to jsme v pytli,“ řekla jsem a sesunula se
do křesla. Markus na mne mluvil, ale já ho
neposlouchala. Hlavou mi hýřily miliony myšlenek.
Z téhle šlamastiky se nedostaneme. I kdyby Lenka
skousnula Markuse, se Silviem a Stellou se určitě
nevyrovná. Odejde a s ní celá její skupina. To bude
průšvih. Co teď?
„Alexo, posloucháš mě?“ zatřásl se mnou
Markus.
„Co je? Co se děje?“ ptala jsem se zmateně. Jeho
litanie jsem úplně vypustila.
„Musím za Lenkou. Musím s ní okamžitě mluvit,“
naléhal na mne Markus.
„Dobře,“ řekla jsem, „ale žádné ubližování. Už
toho musela skousnout dost, jasné?“ pohrozila jsem mu.
Byla jsem však ráda, že alespoň jeden spor spěje ke
konci.
„Neboj, nechci se s ní hádat. Chci si s ní v klidu
promluvit,“ odpověděl mi Markus mírně. Vzala jsem jej
na chodbu a nejdřív otevřela dveře do vedlejšího bytu,
kde si před chvílí Lenka omývala obličej.
„Počkej tady,“ zavelela jsem.
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Potom jsem šla k dalším dveřím, a jakmile jsem je
otevřela, nechala jsem si Lenku znovu zavolat.
„Já myslela, že přijdeš až večer,“ poznamenala
s podivem.
„Potřebuji s tebou mluvit.“ Vytáhla jsem ji na
chodbu a strkala k otevřeným dveřím apartmá. Jakmile
jsme se ocitly uvnitř a ona spatřila Markuse, nadechla se.
Bylo vidět, že se chystá, říct mu něco peprného. Nebyla
z těch, které by si nechaly něco líbit. Proto jsem musela
zakročit já.
„Tak dost. Oba dva. Koukejte si to vyříkat.
Blbosti stranou. Máme před sebou větší problém.“ S těmi
slovy jsem opustila místnost a zavřela za sebou dveře.
Nedala jsem jim jinou možnost. Neměli kam utéct.
Museli si promluvit. Doufala jsem, že se udobří.
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Komplikace
Ani jejich udobření však neřešilo můj další
problém. Silvio i Stella se sem neúprosně blížili a já
netušila jak se připravit na přinejmenším trapnou scénu,
kterou jsem očekávala. Vrátila jsem se do našeho
apartmá a našla Kristu sedící na pohovce.
„Můžeš mi laskavě vysvětlit, co se tady děje?“
zeptala se popuzeně. V kostce jsem jí osvětlila citový
propletenec, který se tu odehrával.
„Tak trochu mi to připomíná nějakou telenovelu,“
zkonstatovala situaci s úsměvem Krista, „ona nemiluje
jeho, ale je s ním. Potom se on doopravdy zamiluje do
jiné a ta první je začne nenávidět a do toho ještě spálí
mosty s nejlepším přítelem.“ Cukaly jí koutky.
„Bezvadné, ty si z toho děláš legraci, ale celá ta
absurdní situace ohrožuje naše plány s Vyvolenými. Co
když Lenka kvůli Silviovi a Stelle odejde? Pokud odejde
ona, odejde i celá její skupina?“ kárala jsem ji.
„A kam by asi tak šli?“ zeptala se Krista
s ledovým klidem, který mne přiváděl k šílenství. „Jestli
odejdou, tak proto, co po nich budeš žádat. To bude totiž
hodně silná káva pro všechny. Uvědomuješ si, že tě
nejspíš všichni pošlou do háje?“ Koutkem oka bedlivě
pozorovala moji reakci.
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„Vím, že to bude složité,“ odpověděla jsem, „ale
doufala jsem, že mě Lenka a ostatní podpoří. Že nakonec
pochopí, že je to jediná možná cesta.“ Svěsila jsem
hlavu do dlaní a schoulila se v křesle.
Krista ke mně přistoupila a pohladila mne po
vlasech. „Neboj. Nějak to dopadne. My se s tím už
popereme. Já, Sebastian, Fabian a Benjamin stojíme
stoprocentně za tebou. A to není málo,“ řekla
chlácholivě.
„Jen mám strach, aby to stačilo,“ postěžovala
jsem si. Krista se nadechla, že ještě něco dodá, ale oběma
nám zavibroval telefon. Další auto právě narušilo náš
koridor.
„A je to tady,“ hlesla jsem v křesle a hlavu jsem
opět sevřela do dlaní. Krista sáhla pod konferenční stolek
a přetočila jeho desku. Na druhé straně stolu byla
připevněna klávesnice i se snímačem.
Krista se přihlásila do systému a obě jsme bedlivě
pozorovaly monitor. Na jedné polovině obrazovky byla
rozkreslená černobílá mapa s blikajícími černými body a
vedle ní byly čtyři aktuální obrazy z okolí. Právě jsme
sledovaly Benjaminovo auto přibližující se k budově.
„Musíš za Lenkou a Markusem. Připrav je na to,
co se bude dít. Já zatím budu tady s Benjaminem a
Stellou.
Dobře to dopadne. Uvidíš. Problém, před kterým
stojíme, je mnohem větší než neshody v jejich
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mezilidských vztazích. Společný nepřítel nás nakonec
všechny spojí dohromady.“ Krista se usmála a mrkla na
mne.
„Také bych si přála sršet takovým optimismem
jako ty,“ řekla jsem s úšklebkem. „No nic jdu za těmi
dvěma. Doufám, že alespoň oni se udobřili,“ dodala jsem
sklesle a vydala se řešit další nepříjemný problém.
„Dopadne to dobře. Všechno dopadne dobře,“
opakovala jsem si, než jsem přiložila prst ke snímači.
Jakmile se však otevřely dveře, ozvala se Lenka velmi
naštvaným hlasem: „Co má tohle zase znamenat? No, to
nemyslíte vážně, že ne? To prostě nemůžete myslet
vážně. Vy jste se na mě domluvili? Chcete mě zničit, že
ano!“ Ozvala se rána, jak Lenka praštila do stolu.
A sakra. Takže se neusmířili a já ještě dostanu
klepec, že jsem je tady zavřela. A to netuší, že horší
zprávy ji teprve čekají. No super.
Přikrčeně jsem se vkrádala do pokoje, Lenka ani
Markus si mne zatím nevšimli. Není nad to přijít
k rozčílené ženské a ještě přilít olej do ohně. Ale nedalo
se nic dělat. Stella právě dorazila a Silvio už byl na cestě.
Byla jsem rozhodnutá, že v nejhorším případě je
budu prostě držet co nejdál od sebe. Nahlas jsem
vzdychla a provinile vstoupila do pokoje. „Lenko, já
jsem myslela, že…,“ větu jsem však nedořekla.
Lenka stála za stolem a zuřila. Z očí jí sršely
blesky a její výraz prozrazoval, že kdyby mohla zabíjet
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pohledem, už bych byla mrtvá. To co mi však vzalo
slova, byl Markus. Seděl za stolem a s úsměvem od ucha
k uchu pozoroval Lenku. Pobaveně pozoroval každý její
pohyb a vůbec nevypadal, že by s ní byl rozhádaný. Že
by ji vytáčel tím, že se jí posmíval? Lenka byla vzteky
bez sebe a Markus si to parádně užíval, ale nezdálo se mi,
že by se Lenka zlobila na něj.
„Co se tady…?“ ani jsem nestihla doříct větu a
Lenka po mě zase vyštěkla.
„Že si to vymyslel? Že jsi sem nepovolala Kasíka
ani tu jeho krasavici?“ Její pohled mne zlostně
propaloval. Zato pod Markusem, který se ne moc zdařile
snažil zadržet smích, se rozkývala židle, na níž se houpal.
Podjely mu nohy a v momentě se sesunul k zemi. Neušlo
mi, že Lence při jeho pádu povyskočily koutky nahoru.
Nemohla si však dovolit přestat být naštvaná a tak se
snažila své pobavení skrýt.
Zděšeně jsem je oba dva pozorovala a vůbec
nevěděla, co mám říct. Pomalu mi docházelo, co se tu
stalo, když jsem s nimi nebyla. Takže Lenka už o
Silviovi a Stelle ví. Proto se zlobí? Tedy jí to řekl
Markus, který to pravděpodobně věděl od Kristy.
Jestliže se smál, až spadl ze židle, zdálo se, že se
na sebe s Lenkou nezlobí. Takže byli usmířeni? Dokonce
mne Markus ušetřil pohledu na prvotní Lenčinu reakci,
když se to celé dozvěděla. Nebyla jsem však ušetřená
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druhotné reakce, která podle mne nebyla daleko od té
první.“
„No, víš…,“ začala jsem koktat, „Já jsem
nevěděla, že ty a Silvio…, jak jsem to asi podle tebe
měla…, n… no teď už s tím nic…,“ nedokázala jsem
dokončit jedinou větu.
„To si děláš p… srandu, ne?“ vyjela na mne
Lenka, ale její reakce už se mi nezdála tak věrohodná.
„Takže je to pravda.“ Užasle se posadila na židli a
teatrálně rozhodila rukama.
„Co po mně ještě budeš chtít? Abych je objala a
popřála jim štěstí? No to nemyslíš vážně?“ Krčila nos a
na čele se jí udělala nepatrná vráska. Mezi tím se
Markus, který se opravdu královsky bavil, opět posadil
na židli. Znovu se bez úspěchu snažil zadržovat záchvaty
smíchu, ale pro jistotu se už nehoupal.
„Ne, to ne…, Já…, my po tobě nebudeme chtít,
abys jim gratulovala nebo tak něco. Já jen…,“ vzdychla
jsem. Potřebovala jsem se vymáčknout, ale Lenka mi
nedávala moc prostoru. Její zlostné pohledy se mi vpíjely
až do duše. To bylo poprvé, co jsem cítila, že má nade
mnou převahu.
„Já vás prostě potřebuju všechny, jasný,“ řekla
jsem odevzdaně, „Stelle také unesli sourozence. Chci jí
dát stejnou možnost jako Markusovi.“
Lenka se trochu zarazila, ale její zlobu to moc
neobměkčilo. „A koho jsi ještě povolala? Kdo mě ještě
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překvapí? Na koho se mám ještě těšit? Nechceš třeba
zavolat ještě tátovi, ať se tu hezky sejdeme a pokecáme?“
vychutnávala si mě.
„No, ještě jsem se snažila sehnat Emu
Kaiserovou, i jí unesli bratra,“ řekla jsem opatrně.
„Evu? Cože, Evu?! No to snad ne. Takže ještě
Evu Kaiserovou?“ křičela Lenka a zděšeně se podívala se
na Markuse.
„Ne. To jsi neudělala, že ne?“ zvážněl Markus.
„Tu ne. Proč se to muselo stát? Tak tohle bude vážně
konec,“ podíval se soucitně na Lenku.
„Cože!?“ zděsila jsem se. V mém hlase začala
znít panika a hysterie. „Co má zase Eva Kaiserová s vámi
společného? Co vám provedla zase ona? Proč se tohle
musí stát zrovna mě.“ Nešťastně jsem se sesunula do
křesla a bezradně těkala pohledem z jednoho na druhého.
Byla veta po mých nadějích. Mé plány se opět hroutily.
Tentokrát se ale zdálo, že už je doopravdy nezachráním.
K mému obrovskému úžasu se ti dva začali
hurónsky smát. Smáli se, až se za břicho popadali.
Vybuchli v jednom momentu a jejich smích naplnil celou
místnost. Markus se zakuckával a Lence tekly z očí slzy
jako hrachy a pak mi to teprve došlo. Oni si mě prostě
vychutnali. Stali se z nich opět přátelé a spojenci a dali
mi to pěkně sežrat.
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„Co…?“ hlesla jsem zprvu naštvaně, ale koutky
se mi okamžitě zvedly nahoru. Jejich smích byl
nakažlivý.
„Promiň, už jsem to nemohla vydržet,“ smála se
Lenka a utírala si slzy z tváří.
„Nevydržel bych o mnoho déle,“ smál se Markus.
Pak se Lenka otočila ke mně: „To máš za Kasíka
a tu jeho, jasné? Musela jsem ti nějak vrátit, do jaké
situace jsi mě zatáhla. A tuším, že ještě není konec, viď?
Musela jsem si tě trochu vychutnat,“ řekla mi
s úsměvem.
„Takže… se nezlobíš? Zůstaneš, i když tu budou
Stella i Silvio? A co je teda s tou Emou?“ ptala jsem se
zmateně. Uvědomila jsem si, že oni dva jsou nějak
propojení nebo co. Plavili se na stejné vlně a já jsem
měla, co dělat, abych jejich myšlenkové pochody stíhala.
Jejich přátelství se zdálo být opět v naprostém pořádku.
„Markusi, myslíš, že bys nás mohl na chvilku
nechat o samotě?“ zeptala se Lenka.
„Jasně, zašel bych si vybalit věci,“ řekl
s úsměvem a pohladil ji po rameni.
„No počkej,“ vyhrkla jsem, „vlastně tenhle byt
měl být pro vás dva a Stellu se Silviem.“
„Ohó. Tak tohle po mě opravdu nemůžeš chtít.
Budu s nimi spolupracovat, ale rozhodně s nimi nebudu
sdílet jeden byt. To ode mne opravdu nečekej. Radši
budu se svými lidmi,“ ohradila se Lenka s úsměvem.
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„No také si myslím, že těm dvěma dám prostor a
připojím se k Lence a jejím lidem. Stejně jsem je chtěl
poznat,“ odvětil s úsměvem Markus.
„To by ale asi chtělo, abych tě uvedla,“ podotkla
Lenka.
„No vidíš. Máš pravdu. Tak kam mám holky jít,
abych vám poskytl soukromí na ženské tlachy?“ usmál se
na nás Markus.
„Haha,“ prohlásila jsem ironicky, „pojď se mnou,
Stella už je tady, tak ji můžeš pozdravit.“ Vedla jsem jej
ke dveřím.
„Bezvadný. Už se nemůžu dočkat, až si padneme
okolo krku,“ odfrkla si Lenka pro sebe.
Jakmile jsme byli na chodbě, zavřela jsem na
chvilku dveře, abych si mohla s Markusem nerušeně a
hlavně soukromně promluvit. Než jsem však stihla cokoli
říct, Markus mne objal.
„Děkuju ti,“ opakoval vděčně celou dobu, co mne
držel, „ani netušíš, jak jsem ti vděčný,“ dodal, když mne
pustil.
„Jsem moc ráda, že jste se usmířili,“ řekla jsem
s úsměvem, „jak to vidíš s těmi dvěma? Zvládnou to?
Snesou se? Já prostě potřebuji, abyste byli jednotní, jinak
nemáme šanci.“
„Lenka je sice naštvaná, ale plně si uvědomuje
vážnost celé situace. Hodně se změnila, už není takový
sobeček, kterým byla. Chce mi pomoct najít Daniela za
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každou cenu a je ochotná spolupracovat s kýmkoli. Takže
se neboj. Ona je silná. Nakonec jde jenom o její uraženou
ješitnost.“ Usmál se na mne a dodal, „s tím si poradíme.“
Oddechla jsem si a pustila jej do našeho
apartmánu, kde na něj již čekala Krista, Benjamin a
Stella. Chtěla jsem je pozdravit, ale nakonec jsem se
rozhodla, že to odložím až po rozhovoru s Lenkou.
Vešla jsem zpět do druhého apartmá a okamžitě
mne málem zasáhl letící polštář. Načasování a zamíření
bylo perfektní. Taktak jsem se stihla sehnout, aby mne
polštář nezasáhl.
„Co je?“ zeptala jsem se s úsměvem.
„Nemysli si, že jsem ti odpustila,“ mračila se na
oko Lenka, „fakt jsi nemohla vybrat lidi, se kterými bych
chtěla být míň,“ řekla nasupeně.
„Vím a chápu tě,“ omlouvala jsem se, „ale já je
opravdu potřebuji. Věřím jim a vím, že nám mohou
pomoci.“
„No jo no jo, bla bla bla, to známe. Vždyť jo,“
vzdechla Lenka, „budu hodná holka a nebudu je moc
prudit. Ale občas si je vychutnám, na to mám právo,
jasné?“ mrkla na mne.
„No dobře, ale nepřeháněj to, ano?“ odvětila jsem
s úsměvem. Krize byla zažehnuta a tak stačilo jen čekat
na večer, až dorazí Silvio, a doufat, že mne v tom
nenechají a rozhodnou se Vyvoleným pomoci.
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„Zvládáš to stejně dost dobře, na to, že přijede
tvůj ex s jeho snoubenkou,“ nemohla jsem si pomoct.
„Neprovokuj,“ mračila se Lenka, pak se ale
zasmála a řekla: „Říkala jsem ti, že pro mne bylo horší
ztratit Markuse, než přijít o Silvia a veškeré pozlátko
s ním spojené. Myslela jsem to vážně.
Díky tobě jsme se s Markusem usmířili. Proto
jsem ochotná ti odpustit i povolání Silvia. Nemysli si, že
jsem z nich nějaká nadšená. Budu tolerovat, že tu jsou a
že jim jde o stejnou věc jako nám, ale víc ode mne
nečekej. Nechtěj po mně, abych se s nimi kamarádila. To
prostě nedokážu.“
„To mi stačí,“ uznala jsem.
„Alexo,“ řekla potichu Lenka, „vím, že se
neznáme dlouho, přesto jsi pro mne hodně důležitý
člověk. Vážím si, že jsi má přítelkyně.“
„Děkuju,“ odvětila jsem, „proč mi to říkáš právě
teď?“ zeptala jsem se opatrně.
„Protože cítím, že tě něco trápí a nepřešlo to, ani
když jsi zjistila, že se vyřešil problém se Silviem. Chci,
abys věděla, že za tebou budu stát, ať se děje cokoliv.“
„Děkuju,“ odvětila jsem znova, protože jsem
neměla, co víc dodat.
V kapse se mi znovu rozvibroval telefon. Obě
jsme pozorovaly jeho displej, na kterém blikal první
červený bod. Nepotřebovala jsem spustit kamery, abych
zjistila, kdo přijel. Přesto jsem pro jistotu rovnou
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přepnula na hlavní kameru před vchodem. Z automobilu
právě vystupovali Sebastian se Silviem.
„Takže jsou tady,“ řekla Lenka a její nálada
trochu posmutněla.
„No tak,“ řekla jsem, „máš tady mě a Markuse.
To zvládneš. Stejně jsi ho nemilovala, tak mu to přej.
Sama jsi říkala, že je to hodný kluk.“
„Jo jo, já to všechno vím, já jen…, je to prostě
pořád hodně čerstvé.“ Nešťastně svěsila ramena.
„Tak jdeme?“ Zvedla jsem se a tázavě se na ni
podívala.
„Kam jako?“ zeptala se Lenka s velmi dobře
zahranou zmateností.
„Jdeme do vašich ubikací pro tvé svěřence. Po
cestě vyzvedneme všechny z druhého bytu a půjdeme do
tělocvičny. Tam se nebudeme mačkat,“ odpověděla jsem
u otevřených dveří a čekala, až se Lenka zvedne.
„Můžeme si nejdřív odbít setkání s těmi dvěma?“
zeptala se Lenka.
„Proč? Myslela jsem, že když za sebou budeš mít
tvoji grupu, bude ti lépe,“ zajímala jsem se.
„Ne. Já vlastně nechci, aby jejich ani moji reakci
viděli,“ vysvětlila mi Lenka, „Jáchymovo pravidlo. Sice
nás zradil, ale jeho rady nebudu nikdy brát na lehkou
váhu.“
Přikývla jsem a pustila nás ven.
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Dveře se otevřely a najednou na nás zíralo šestero
očí. Nastalo hrobové ticho, kdy nikdo nevěděl, co říct.
Lenka se opřela o rám vstupních dveří a přihlížela si
Stellu a Silvia od hlavy až k patě.
„Hmm. Takže jste tady. Super,“ ušklíbla se a
potom se podívala na mne, „fajn, už jsem je viděla,
můžeme se začít věnovat důležitějším věcem?“
Silvio zalapal po dechu jako by chtěl něco říct, ale
nedokázal se vzmoci na slovo. Sklopil zrak a bylo vidět,
že mu není příjemné se s Lenkou setkat tváří v tvář.
Stella, která stála u něj, jej chytila za ruku.
Lenka zvedla oči v sloup a prohlásila: „Dojemné,
kde máte záchody? Musím jít zvracet.“ Silvio se trochu
narovnal. Přeci jen Lenka nerýpala jenom do něj, ale i do
Stelly a ta si to podle něj nezasloužila ani trochu.
Bohužel, Lenka nad jeho výčitkami měla naprostou
převahu a moc dobře to věděla. Chtěla si je vychutnat a
byla rozhodnutá, že jí v tom nikdo nezabrání.
„Lenko,“ ohradil se nakonec Silvio, ale jeho hlas
postrádal sílu.
„Čo pat?“ zapitvořila se Lenka, „holčičta
potřebuje pochovat, plotože teta je na ní žlá, že jo? Na
váš oba dělá bubnu, že jo. Budete plakat? Na to si
počkám,“ usmála se.
„No tak to už by stačilo,“ řekla jsem klidně a
otočila Lenku ve dveřích.
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„My jdeme pro ostatní. Vy jděte přímo do
tělocvičny,“ zavelela jsem. Lenka se na mne zamračila.
Bylo vidět, že ještě neskončila.
„Dost,“ řekla jsem, „pokračování příště.“
Nyní byla před námi ta nejtěžší část. Byla jsem si
jistá, že určitě přijdou komplikace.
Směle do boje, pomyslela jsem si.
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Přesvědčování
Tělocvična se rychle zaplnila. Tentokrát byla
místnost plná světla. Všechny jsme uvedli a vyzvali je,
aby si vybrali místa, kde budou sedět. Lenka s Markusem
se posadili vpravo a vedle nich se začali usazovat členové
Lenčiny skupiny. Krista se Sebastianem si sedli vedle
Silvia a Stelly úplně vlevo půlkruhu, který se tu vytvořil.
Benjamin mne konečně objal a políbil. Úplně jsem
zapomněla, že jsme se ještě nepřivítali. Jeho blízkost byla
hřejivá a dodávala mi pocit, že vše bude v pořádku a
dobře dopadne. Když se každý usadil a utichl šepot,
předstoupila jsem.
„Než vás všechny navzájem představím, chci,
abyste věděli, že tady mezi námi neplatí žádné kasty, ani
třídy. Nehrajeme si tu na šlechtice, královské a jakékoli
jiné. Je to jasné? Tady jsme si všichni rovni. Nikdo není
výš nebo níž.“ Chvilku jsem čekala na odpověď. Všichni
přikyvovali hlavami, a tak jsem pokračovala. „Toto je
Benjamin Suárez-Ortega-Navarro.“ V hale začal znít
šepot. Sledovala jsem udivené obličeje členů Lenčiny
skupiny.
Lépe jsem začít nemohla, pomyslela jsem si.
Potřebovala jsem jim dokázat, že svá slova myslím vážně
a upřímně. Chtěla jsem, aby věděli, že v naší skupince
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budou stát vedle prince, ale ani on nebude nad nimi.
Bude s nimi.
Benjamin mi možná četl myšlenky, možná cítil
moje pocity, každopádně moje slova podpořil: „Ano,
jsem z královské rodiny. Ale jak jsme řekli, zde jsme si
všichni rovni, vy i já.“ Potom jsem postupně představila
Sebastiana, Markuse, Stellu se Silviem, Lenku (i když to
nebylo zapotřebí) a všechny členy Lenčiny skupiny.
Zapamatovala jsem si jejich jména do jednoho. Sebe a
Kristu jsem si nechala nakonec.
„Toto je Krista, moje matka, a já se jmenuji
Alexa.“ Krista se postavila vedle mne. Nyní jsem se
dívala hlavně na Silvia a Stellu. Oni jediní nás ještě
neznali. Určitě z nás však vycítili, že jsme jiné.
„Většina z vás ví, co jsme zač. Pro ty, kteří to
ještě neví…,“ odmlčela jsem se a zvažovala svoje slova,
„jistě jste poznali, že nejsme tak úplně stejné jako vy. Já i
moje matka patříme napůl mezi vás a napůl mezi
Vyvolené.“ Silvio se instinktivně postavil před Stellu a
členové Lenčiny skupiny si začali napjatě poposedávat
dál od nás. Jejich obličeje prozrazovaly ostražitost.
Věděli, kdo jsme, i tak je však naše představení šokovalo.
Benjamin i Sebastian si vzniklého napětí všimli a
přistoupili k nám. Postavili se do postoje, který dával
jasně najevo, že kdyby se cokoli semlelo, oni rozhodně
stojí na naší straně.
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„Ale no ták. Klídek,“ okřikla všechny Lenka.
„Kdyby nás chtěli zabít, už bychom byli všichni mrtví.
Takže i těm méně chytrým musí dojít…,“ okatě se
zadívala směrem, kde stál Silvio a kryl Stellu, „že proto
tu nejsme.
Pochybuji, že by ty dvě podnikaly takhle
strastiplnou cestu nás všech jenom proto, aby nás tu
pohodlně vyvraždily. No, tomu snad nikdo z vás nevěří.
Vždyť je to směšné. Tak přestaňte blbnout a
poslouchejte,“ odmlčela se. Pak ale jakoby pro sebe
dodala velice potichu „Srabíci,“ Sledovala přitom Silvia
se Stellou. Řekla svá slova přesně tak, jak chtěla, aby
vyzněla. Každý věděl, komu byla narážka určena. Potom
zkřížila paže na prsou a vítězoslavně se sama pro sebe
usmála.
„Jak je to možné?“ zeptala se Stella. S rozhodným
a nebojácným výrazem si stoupla vedle Silvia. Dívala se
mi přímo do očí a v jejím pohledu nebylo po strachu ani
stopy. Líbila se mi.
„Všichni se rodíme jako lidé, ale v určitém věku
se díky jednomu genu změníte vy na upíry a my díky
jinému na Vyvolené. Takhle to alespoň bývalo. My jsme
se původně narodily jako adeptky Vyvolených, to jsme si
alespoň myslely, naše těla ale nosila oba dva geny, které
se spustily najednou. Bezděky jsme daly vzniknout nové
rase.“
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„Čím jste napůl Vyvolené a čím napůl my?“ chtěl
vědět Ján.
„Máme vaše nadpřirozené schopnosti a
potřebujeme k životu krev, zároveň jsme vůči
mimosmyslovým atakům imunní a naše krev vás dokáže
zabít,“ shrnula jsem vše narovinu. Nemělo cenu cokoli
zapírat nebo zamlčovat.
„Tak to je vražedná kombinace,“ vydechl Silvio.
Nadechla jsem se a rozhodla se situaci trochu postrčit.
Byl právě vhodný čas.
„Určitě jste si všimli naší podoby s našimi
partnery. Ano, je to tak. Jsme vlastně stvořené upírky.
Naše stvoření však proběhlo úplně jinak než u neživých
upírů. Jelikož je Krista moje vlastní biologická matka, je
jasné, že jsme schopné počít a donosit dítě. Dá se tedy
říci, že jsme něco jako živé stvořené upírky.“ Pak jsem se
zarazila a nechala ticho, aby nabudilo atmosféru, kterou
jsem potřebovala. Po chvilce mlčení jsem se nadechla a
pokračovala: „Obávám se, že nejsme jediné.“ Šepot,
který nastal, přešel skoro okamžitě v hlasité mluvení.
„Kdo ještě?“ užasle vydechla Lenka, poprvé jsem
ji překvapila.
„Nás stvořili, vlastně trochu nechtěně, Sebastian a
Benjamin. Tehdy si mysleli, že pomáhají k přeměně ve
Vyvolené,“ začala jsem.
„Proč?“ ohradil se Silvio.
„Proč co?“ zakročil Benjamin.
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„Proč jste pomáhali Vyvoleným? Vždyť vám šlo o
život, všem nám jde o život,“ odpověděl rázně Silvio a
ošklivě si mě i Kristu měřil. Potom se vyčítavě podíval
na Sebastiana.
„Ty bys dokázal zabít Stellu?“ zeptal se ho klidně
Sebastian.
„To je ale úplně něco jiného,“ ohradil se Silvio
příkře.
„Myslíš? Jaký rozdíl je mezi mým spřízněním a
tím tvým?“ zeptal se s ledovým klidem Sebastian.
Stella chytila Silvia za ruku. Jediným stiskem
uklidnila jeho horkou, rozčilenou hlavu a řekla:
„Neexistuje žádný rozdíl. Spříznění jako spříznění.
Chápeme, proč jste udělali, co jste udělali. Prosím
pokračuj Alexo.“
„Nevím, nakolik jste zběhlí v královském
rodokmenu, a proto se vás zeptám rovnou. Říká vám
něco jméno Isaac Suárez-Ortega-Navarro?“ zeptala jsem
se všech přítomných. Sálem se opět linul šepot. Některé
hlavy se kývaly směrem nahoru a dolů a některé do stran.
„Isaac je Benjaminův starší bratr. Celý podsvět si
však velice dlouho myslel, že zemřel. Není to pravda.
Isaac původně plánovat vraždu vlastních rodičů a
následně převrat v podsvětě. Byl ale včas odhalen a
vyhnán.
Potom ale lstí přesvědčil své rodiče a s nimi celý
podsvět, že se napravil, ale zemřel. Nikdo o jeho lžích
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nepochyboval a tak se na něj pomalu a se ctí zapomnělo.
On však mezi tím v ústraní plánoval odvetu.
Pravdu o něm jsme zjistili, až když mne jeho
vlastní stvořený, unesl přímo k Isaacovi do sídla. Unesl
mne, jakmile zjistil, co jsem doopravdy zač.
Nakonec se mi povedlo uprchnout, ale mezi tím
unesl Isaac a jeho stvoření nejmladší členy šlechtických
rodin. Unesl děti, které zatím nemají žádné schopnosti, a
proto doufáme, že jejich únos byl spáchán hlavně proto,
aby díky dětem mohl ovládat vysoce postavené upírské
rodiny.
Uneseni byli Daniel Krestensen, Markusův bratr,
Albert Lefèvre, Stellin bratr, Vasil Morozov, syn bývalé
princezny, a Alfonz Kaiser.“ Po zaznění těchto jmen
jsem utichla a nechala ostatní, ať si přeberou vážnost celé
situace sami. Všichni seděli na svých místech jako
přikovaní. Nikdo nic neříkal a tak jsem do hrobového
ticha opět promluvila: „Tyto děti však nebyly jediné,
které Isaac unesl. Ve stejný čas se začaly ztrácet i děti
Vyvolených.
Vy upíři dospíváte v určitém časovém rozmezí.
Nejste však schopní přesně určit, kdy se tak stane.
Vyvolení naproti tomu mají přesně daný časový limit, kdy
mají uskutečnit proměnu, jinak zemřou. Tato doba je
přesně měsíc po dovršení sedmnáctého roku věku.
Z našich klanů se ztratilo na několik desítek dětí
procházejících křtem, nebo dětí, které měly křest
474

Upíří krev III

v nejbližší době zahájit. Buď jsou mrtví, anebo, a toho se
bojím více, se Isaacovi povedlo přetransformovat jejich
přeměnu tak, aby se změnili ve tvory stejného druhu,
jako jsme my.“ Ukázala jsem na sebe a Kristu. Ano, byly
to domněnky. Nebyly podložené, ale Isobel mi říkala, že
přemýšlím správně. Že ona by to přesně takhle udělala.
Sálem se opět nesl šepot, který pomalu ale jistě sílil.
„Chceš říct, že Isaac vytváří naše nepřátele, aby
nás všechny povraždil?“ zeptal se zděšeně Silvio.
„My nejsme vaši nepřátelé. Nemáme důvod jimi
být. Nezapomeňte, že jsme napůl jako vy.“ Podívala jsem
se na Benjamina a chytila jej za ruku. „Za dobu, co se
pohybuji ve vašem světě, jsem zjistila, že Vyvolené
vyhledávají upíři sami a udávají se navzájem.
Vyvolení tak fungují především jako prostředek,
když si mezi sebou vyřizujete vlastní účty. Nesouhlasím
s tím. Není to správné a je třeba s tím něco udělat. V tuto
chvíli však nejsou vaším hlavní problémem Vyvolení.
Váš pravý nepřítel stojí v pozadí. Tahá za nitky a
rozhodně není Vyvolený. Jeho jméno už tady několikrát
zaznělo,“ odpověděla jsem co možná nejklidněji.
„Takže Isaac. Proč se mu tedy nepostavíte a
nezničíte ho, když víte, o koho se jedná?“ zeptal se
nakvašeně Silvio, „k čemu tedy potřebujete nás?“
„Isaac je velice mocný. Má vytvořenou
mnohačetnou armádu převážně jeho stvořených, které
naprosto ovládá. Je skoro nemožné se k němu dostat. I
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kdyby se nám to povedlo, není nás dost. Potřebujeme
pomoc,“ odpověděla jsem a s rostoucím napětím se mi
začaly potit dlaně. Cítila jsem, že moment odhalení,
moment, kterého jsem se tolik obávala, se
nekompromisně blíží.
„My ho ale nedokážeme zabít, tak jak vám
můžeme pomoci?“ zeptala se Lenka.
„Nemůžete jej zabít. To po vás ani nežádám.
Žádám vás, abyste mi pomohli zachránit životy těch,
kteří mi s jeho koncem pomoci můžou.“ Nechala jsem tu
větu vyznít do ticha a čekala, komu z nich dojde pointa.
„Cože to po nás chceš?“ zeptal se Markus. Hlavu
měl nakloněnou na stranu a v jeho obličeji se zračil šok.
„Isaac unesl několik desítek Vyvolených adeptů.
Dětí, kterým hrozila smrt. Jakmile to klany zjistily,
začaly svoje adepty chránit a nikam je nepouští.
Zabránily sice dalším únosům, ale to nic neřeší. Pokud
adepti neprojdou křtem, zemřou.“ Mluvila jsem pomalu a
zřetelně, aby nikdo nepřeslechl ani slovo. Nebyla však
možnost cokoli přeslechnout, mluvila jsem do hrobového
ticha.
„To jako chceš, abychom…,“ začal Silvio, ale
odmlčel se. Potom to zkusil znovu: „Máme dát
dobrovolně život vrahům a čekat, až nás zabijí, abyste se
mohli vypořádat s jeho bráchou?“ ukázal na Benjamina a
jeho výraz prozrazoval naprosté pobouření.
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„Nikdo nikoho vraždit nebude. Vidíš snad, že by
byli Sebastian nebo Benjamin mrtví? Křest by se
nezakončoval vaší smrtí. Uvědomte si, že se nejedná o
vrahy. Tyhle děti nikoho nikdy nezabily,“ ohradila jsem
se a přísně si Silvia prohlížela.
„Ale začnou s tím, jakmile jim k tomu dáme
možnost. A my budeme první na řadě,“ nedal se Silvio.
„Uvědomte si, v čem jsme vyrůstali my a v čem
vy. Co nám nebo vám říkali ti starší. Ti, kterým jsme
bezmezně důvěřovali a nepochybovali o jejich slovech.
Oni nám předávali pravdu, ve které sami vyrostli a žijí
v ní dlouhá staletí. Co když je ale všechno jinak? Co
když naše rody nebyly od počátku věků na opačných
stranách barikád? Co když jsme žili v jednotě? Potom by
náš i vás život dával větší smysl, ne?“ oponovala jsem
mu. „Přeci příroda nevytvořila dvě odlišné rasy tak, aby
bez sebe nemohly žít. Je mnoho odlišných živočichů a
rostlin žijících pospolu, říká se tomu symbióza. Jeden
díky druhému přežívá a druhý má z prvního také
prospěch.
Tak je to i s námi. Vy můžete život dát a později
po mnoha staletích až vás život omrzí, vám oni mohou
pomoci odejít. V klidu a míru, ne násilně a zvrhle,“
vysvětlovala jsem a naléhavě se dívala do tváří všech
přítomných.
Pokračovala bych, ale Silvio mi rozhořčeně skočil
do řeči: „Té tvojí symbióze se také říká parazitismus.
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Přece po nás nemůžete chtít, abychom téhle blbosti
uvěřili. Pokoušíš se s námi manipulovat, abychom ti
pomohli zachránit…“
„Pokračuj,“ ozval se Benjamin, „no pokračuj,“
povzbuzoval ho. „Abyste pomohli zachránit čí životy?
Životy těch, kteří v této chvíli jsou jako jediní schopní
zachránit životy nás všech?
Ano. Alexa si vás dovoluje žádat, abyste vykonali
jedinou věc, které jste schopní. Abyste zachránili
podsvět. Protože jestli můj bratr uspěje, jestli převezme
vládu nad posvětem i lidským světem, potom se rozlučte
se životem, jak jej znáte. Můj bratr nezná soucit. Jeho
plány s námi se všemi se bojím domýšlet. Nikdo však
nezůstane ušetřen, to mi můžete věřit.“ Opět nastalo
hrobové ticho.
„Když darujeme svoji krev Vyvoleným, jak nám
zaručíte, že nás následně nevyvraždí?“ zeptala se Lenka
věcně.
„Máme s Vyvolenými dohodu,“ začala jsem, ale
Silvio mi opět skočil do řeči: „Bezvadný. A je to tady.
Takže vy jste se na nás už domluvili. Takže stejně
nemáme na vybranou, že? Když odmítneme, začne
masakr, je to tak?“
„Silvio!“ okřikla jej Stella. Zbytek mu řekla
v soukromí jejich myslí, protože se okamžitě uklidnil.
„Vyvolení jsou zoufalí. Na jejich dětech jim záleží
jako na ničem jiném. Souhlasili a jsou více než ochotní
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ochránit vás po dobu křtů i po nich. Já, Benjamin i moji
rodiče budeme neustále s vámi. Kdyby vám chtěl kdokoli
ublížit, zabráníme mu v tom. Kdyby cokoli selhalo, ještě
jsou tu plány B, C a D. Nemůže se nic pokazit. Jsme
Vyvolené. Víme, co od nich můžeme očekávat. A oni
zase moc dobře vědí, že známe jejich největší slabiny.
Vyvolení vědí, že jsme velmi nebezpečné a můžeme se
pro ně stát ničivým nepřítelem,“ ujišťovala jsem je.
„No tak, vždyť jde také o děti,“ ozvala se Krista
mateřským tónem.
„Nezlob se, ale tohle prostě nepřipustím.
Nedovolím, aby tě cokoli ohrozilo,“ řekl Silvio nahlas ke
Stelle a tvářil se velice nešťastně. Ostatní začali také
kroutit hlavami v odmítavém gestu a jejich šepot
zesiloval.
„Kdy začneme?“ ozvala se Lenka. Její věta utišila
celou místnost. „Nemůžu ani nebudu mluvit za nikoho
jiného než za sebe. Opravdu vás k ničemu nenutím.
Dokonce chápu váš postoj. Já se ale rozhodla, že se
pokusím pomoci něčemu většímu. Alexe bezmezně
důvěřuji. Pokud se mi zaručila, že se mi nic nestane, pak
jí věřím. Pokud je to opravdu jediná věc, kterou mohu
vykonat, abych pomohla našemu světu, udělám ji,“
dořekla a rozhlédla se po svých svěřencích.
„Půjdu do toho s vámi,“ řekl Markus a mrknul na
Lenku.
„Víš, že to nemusíš dělat,“ odvětila mu Lenka.
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„Přeci tě v tom nenechám. Už dlouho jsem si
neužil nějaký ten adrenalin a tahle zkušenost přímo srší
vzrušením,“ usmál se a dodal směrem k nám, „počítejte
se mnou.“ Halu opět rozezvučil šepot. Všichni mezi
sebou diskutovali. Jejich názory se převažovaly z jedné
strany na druhou a naopak.
„Dnes už nic jiného nevymyslíme,“ uzavřela
jsem, „potřebujete čas si vše promyslet a odpočinout si.
Chci, abyste věděli, že vás k ničemu nenutíme. Doufali
jsme ve vaši pomoc, ale nehodláme nikoho nutit dělat, co
sám nechce. Teď se můžete sebrat a jít si odpočinout.“
Zvedla jsem se a otevřela dveře. Podívala jsem se
směrem ke Stelle a Silviovi. „Pojďte, ukážu vám, kde si
můžete vybalit. Pokud se budete chtít vrátit domů, zítra
vás odvezeme na letiště.“ Chtěla jsem se sebrat a odejít,
ale Lenka mne zastavila.
„Nemohl by je dovést do pokoje někdo jiný?
Slíbila jsi, že nás budeš učit. Můžeme tu ještě chvilku
zůstat? Všichni byli nadšení z mé nové schopnosti,“
prohodila s úsměvem. Roztáhla dlaň, chvilku se
soustředila a potom se jí po celé ploše dlaně začaly
objevovat malé jiskřičky. Slabě prskaly, narážely jedna
do druhé a zase zhasínaly. Bylo to, jako by se člověk
díval na mraveniště, kde mravenci svítili a prskali.
Podívala jsem se na Benjamina a ten jemně
přikývl. Fajn Sebastiane, můžeš Stellu a Silvia odvést do
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pokoje? My tu ještě zůstaneme. Potom se k nám můžeš
připojit, pokud budeš chtít.“
Stella se zarazila a nazlobeně se dívala na Silvia,
který se chystal opustit místnost. „Chci zůstat. Chci vidět,
co je budeš učit, a možná se k vám připojím,“ prohlásila
resolutně a dala tak Silviovi jasně najevo svůj názor.
Celou dobu jen mlčky pozorovala dění a nechala Silvia,
aby mluvil za oba dva. Vypadalo to však, že už jeho
názorů má akorát dost. Silvio se nakvašeně sebral a
společně se Sebastianem opustil tělocvičnu.
„Benjamine, můžeš prosím donést sirky? Hodně
sirek,“ požádala jsem jej. Benjamin na mne mrknul a v tu
ránu byl pryč.
„Tak,“ řekla jsem, „ teď se všichni posaďte do
kruhu okolo mne. Jakmile se Benjamin vrátí, naučíme
vás, jak zacházet s ohněm.“
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Návrat
Ležela jsem vedle Benjamina a sledovala jeho
spící tělo. Poklidně oddechoval a jeho hrudník se líně
pohyboval směrem nahoru a dolu. Namodralé paprsky,
jimiž měl pokryté celé tělo, mi pomáhaly v absolutní tmě
sledovat každou jeho křivku. Přemýšlela jsem o
minulosti i o budoucnosti. Přemýšlela jsem o dítěti, které
nosím v sobě.
Celou dobu jsem se snažila o něm příliš
nepřemýšlet. Nemyslet na to, co se stane. Ani na to, co
budu pro jeho záchranu muset udělat. Nechtěla jsem si
připustit, že jednou pravděpodobně budu muset volit
mezi dvěma lidmi, kteří mi jsou v životě nejdražší.
Věděla jsem, koho zachráním, ale nechtěla jsem si to
připustit. Nechtěla jsem na to myslet. Zatím jsme tu byli.
Byl tu Benjamin, já i miminko, které mi v poklidu rostlo
pod srdcem tak pomalu, že ještě nebylo nic vidět.
Chtěla jsem si lehnout, obejmout Benjamina a
pokusit se usnout, ale najednou mi na nočním stolku
zavibroval telefon. Jako na povel jsme se oba posadili.
Pohlédla jsem na displej. Volající mne přinejmenším
překvapil. Udiveně jsem zvedla hovor a zeptala se: „Ano,
Markusi, co se děje?“
„Alexo, okamžitě přijď sem. Něco se děje
s Lenkou,“ odpověděl napjatě Markus a zavěsil. Rychle
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jsem se na Benjamina podívala. V okamžiku jsme stáli
oblečení u dveří.
„Co je, co se děje?“ ptala jsem se, když nás
Markus vedl do Lenčina pokoje. Lenka seděla na posteli.
Byla zpocená, oči měla vytřeštěné a pohled zastřený.
„Co je? Leni, co se děje?“ zatřásl s ní Markus,
pak promluvil ke mně.
„Lenka spala dost neklidně. Pořád se převalovala.
Pak najednou vykřikla a posadila se. Hystericky volala
tvoje jméno. Už se trochu uklidnila, ale stále dokola
opakuje, že je něco špatně.“
„Leni?“ řekla jsem potichu. Posadila jsem se k ní
a chytila ji za ruku. Její pohled se stočil ke mně.
Najednou se její zorničky rozšířily a ona jako by se
probrala z ošklivého snu.
„Alexo,“ vykřikla a chytila mne za ruku, „Alexo,
něco je špatně. Něco se děje. Já to cítím, já to vím. Něco
je moc, moc špatně. Musíme honem něco udělat, jinak se
stane neštěstí.“ Její vytřeštěné oči mne pozorovaly a
snažily se mi cosi naléhavého sdělit.
„Leni, já vůbec nechápu, co se tady děje. Co je
špatně? Jaké neštěstí?“ opakovala jsem zmateně a pocit
stísněnosti mne začal tlačit a pálit na plicích. Měla jsem
pocit, že se nedokážu pořádně nadechnout.
Lenka se trochu uklidnila a začala vyprávět: „Ten
pocit už mám pár dní. Nejdřív jsem si myslela, že je to
kvůli otci, potom, když jsme byli tady v bezpečí, jsem si
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myslela, že jde o narůstající napětí, pak že je to kvůli
Markusovi. Vždy když se vyřešil nějaký problém,
přehodila jsem ten neurčitý pocit na něco jiného.
Čím dál víc se mi však vracel. Zprvu to bylo
nepříjemné, ubíjející, jako čekání na smrt nebo co. Ale
včera, když jsem se rozhodla, že ti pomůžu, se ten pocit
změnil. Už nebyl nepříjemný, dokonce ho konečně
dokážu definovat. Alexo, já celou svou bytostí cítím, že
mě někdo hodně potřebuje.“
Hlavou mi probleskla myšlenka, že to, co děláme,
je opravdu správné. Že mám pravdu. Pousmála jsem se,
ale Lenka najednou zase vytřeštila oči a pokračovala:
„Alexo, teď mě něco hodně ošklivého probudilo. Ten
pocit se zintenzivnil a potom povolil. Mám strašný
strach, že je něco v nepořádku. Vůbec se mi to nelíbí.
Prosím, zavolej těm svým Vyvoleným, jestli jsou všichni
v pořádku. Prosím, zavolej jim teď hned,“ naléhala.
Neváhala jsem ani vteřinu a vytočila Fabianovo
číslo.
„Alexo, co potřebuješ?“ Fabian mluvil velice
skleslým hlasem.
„Fabiane, neděje se u vás něco?“ zeptala jsem se
rychle.
„Co máš na mysli?“ zeptal se Fabian ostražitě.
„Myslím tím, že je tu jedna upírka, která je
pravděpodobně připravena jednoho z Vyvolených adeptů
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pokřtít. Teď se ale probudila a říká, že je něco špatně.
Děje se u vás něco?“
„No, vlastně ano,“ odpověděl Fabian smutně, ale
bylo znát, že jsem jej zaujala.
„Drábové sem dnes přivezli několik adeptů.
Jednomu z nich však rychle dochází čas. Nabídl jsem
jim, že tě kontaktuji, abyste přijeli dřív. Všichni se však
bojí, že nejsme připraveni. Budova není připravena,
stráže nejsou rozestavěny, plány obrany nejsou
zhotovené. A tak se rozhodli, že toho chlapce necháme
odejít,“ uzavřel smutně.
„Ne!“ vykřikla Lenka, „vždyť jde o jeho
záchranu, ne o nějaké napadení. Tak jaká pak obrana?
Vždyť jde spíš o naše životy než o jejich. Ještě je čas.
Cítím to. Alexo, prosím. Ať ho přivezou, ještě ho
můžeme zachránit.“ Lenka skoro plakala, když na mne
naléhala.
„Fabiane, můžeš to zařídit?“ zeptala jsem se.
„Alexo, ty to nechápeš. V tomto případě jde o
minuty. Maximálně o půl hodiny, to prostě nemůžeme
stihnout,“ řekl Fabian smutně.
Podívala jsem se na Lenku. „Musíme to alespoň
zkusit. Nikdo z nás už nemá co ztratit. Převezte jej podle
původního plánu do Sokolovny. Ještě to můžeme do
centra Prahy stihnout. Přijedeme co možná nejdříve.“
„Dobře,“ odvětil Fabian a zavěsil. Okamžitě jsme
se zvedli, Já, Lenka, Benjamin i Markus.
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„Jedu s vámi, nenechám vás v tom,“ oznámil nám
Markus. Jeho postoj dával jasně najevo, že hádat se s ním
by nemělo žádnou cenu. Ve dveřích pokoje se objevily
další postavy.
„Jedeme taky,“ oznámil Ján.
„To nemusíte,“ řekla mírně Lenka, „tohle je
jenom moje rozhodnutí, žádné povinnosti vás ke mně
nevážou. Rozumíte?“ dodala.
„Ty jsi stála při nás a zachránila jsi nám život.
Nyní je řada na nás. Pojedeme s tebou jako tvoje stráž.“
„Máme málo aut,“ vmísil se Benjamin do debaty.
„Jsou tu tři auta. V prvním pojedu já s Lenkou a
dalšími třemi členy její skupiny. Druhým autem pojedeš
ty a vezmeš další čtyři členy a posledním autem pojede
Markus se zbytkem skupiny. Ještě vzbudíme Kristu.
Chci, aby jela s námi,“ řekla jsem pohotově. Rozdělila
jsem úkoly a rozeběhli jsme se ke dveřím. Vběhla jsem
do našeho bytu a ihned vzbudila svoje rodiče. Sdělila
jsem jim, co se děje i co se chystáme udělat. Po krátkém
dohadování Sebastian nakonec souhlasil, že zůstane zde a
bude čekat na zprávy. Za pár minut odjížděla z areálu tři
auta.
Jelikož byl všední den uprostřed noci, nebyl na
silnicích vůbec žádný provoz. Jeli jsme, jak nejrychleji
jsme dokázali. Na dodržování předpisů nebyl čas. Za
necelou čtvrt hodinu jsme všichni parkovali před
vchodem do Sokolovny.
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Fabian na nás již čekal. Ramena měl odevzdaně
svěšená a jeho výraz prozrazoval nejhorší.
„Je hezké, že jste to zkusili, ale přijeli jste pozdě.
Právě vydechl naposledy,“ prohlásil.
„Ne,“ ozvalo se z auta rozhodným hlasem.
„Dokud ho cítím, není pozdě. Zaveďte mne k němu, ale
okamžitě!“
„Děvče tys mne asi neslyšela…,“ pokusil se
zopakovat svoji větu Fabian. Lenka však vyskočila z auta
a zuřivě se přiřítila k Fabianovi. Přitiskla svůj nos na ten
jeho a úpěnlivě mu zírala do očí.
„Ne, to vy jste neslyšel mne. Jestli je pro vás
mrtvý, pak nemáte co ztratit. Pro mne ještě nezemřel.
Takže mne k němu okamžitě doveďte!“
Netuším, proč Fabian tak rychle změnil názor.
Jestli to bylo tónem, jakým Lenka hovořila, nebo
postojem, který zaujala. Nicméně ho něco přesvědčilo,
aby okamžitě jednal. Chytil Lenku za ruku a vběhl s ní
do budovy. Nastal krátký chaos, kdy překvapení Lenčini
strážní nevěděli, kde je jejich paní.
„Za mnou!“ zavelela jsem a všichni jsme vběhli
do budovy. Doběhli jsme do haly právě v čas, abychom
byli svědky nové hádky Lenky a dvou Drábských
Vyvolených. Stáli před tělem chlapce a chránili jej.
Naproti nim stála rozhořčená Lenka a vedle ní Fabian
s Biankou, další členkou rady Klanu Straginy.
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„Alexo,“ zavrčela Lenka, „už nezbývá skoro
žádný čas. Řekni těm hlupákům, ať okamžitě uhnou.“
„Umřel, jasné! Nezbývá už žádný čas, protože, je
mrtvý. Už mu nic nepomůže. Dopřej mu klid, upírko!“
křičel na ni rozhořčeně jeden z Drábů.
Tohle nikam nevedlo. Věřila jsem Lence, že ví, co
dělá. Potřebovala jen trochu času, který právě ubíhal
neskutečně rychle.
„Tak dost,“ řekla jsem a oba Drábští Vyvolení se
vznesli do vzduchu.
„Co má tohle znamenat?“ lamentovali.
„Alexo?“ zaměřil se na mne Fabian.
„Lenko, pusť se do práce!“ zakřičela jsem a
vědomě ignorovala Fabiana. Nechtěla jsem mu
vysvětlovat, že to dělám, protože mám prostě pocit, že to
bude dobré.
Lenka se na mne vděčně podívala a přiskočila
k mrtvému vychládajícímu tělu.
„Nůž. Máte někdo nůž?“ zakřičela Lenka
naléhavě.
„Co s ním chce dělat? Okamžitě od něj ustup, ty
mrcho nečistá,“ ozval se nad námi rozzuřený hlas.
Bianka přistoupila k Lence a podala jí lesknoucí se
předmět. „Doufám, že víš, co děláš,“ řekla jen.
Nůž nebyl velký. Jeho ostrá čepel mohla mít jen
deset centimetrů i to stačilo. Lenka vzala do obou rukou
jeho stříbrnou rukojeť, rozmáchla se a vší silou jej vrazila
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do hrudi mrtvého chlapce. Tohle už i na mne bylo moc.
S vytřesenými očima jsem ji sledovala a snažila se přijít
na to, co dělá. Každým pohybem podepisovala rozsudek
smrti pro sebe i svoje ochránce. I na Biance bylo vidět, že
lituje své iniciativy.
Mezi tím Lenka rozřízla chlapcův hrudní koš.
„Markusi,“ štěkla na něj. Také byl v šoku z jejího
chování, ale nezaváhal ani minutu. Okamžitě k ní
přiskočil a zabořil ruce do tratoliště krve, která se řinula z
chlapcovy hrudi.
„Roztáhni mu ty kosti a drž je, abych měla
místo!“ poroučela. Markus ji na slovo poslechl. Lenka
znovu zajela nožem do zakrváceného těla a řízla,
tentokrát jemně, mezi tím si prokousla svými špičáky žíly
na jejím pravém zápěstí.
Nebylo dobře vidět, co přesně udělala, ale svou
ruku, ze které crčela proudící krev z obou porušených žil,
vložila do mrtvého těla. Bezděky jsem se přibližovala
k Lence a ostatním blíž a blíž. Byla jsem již dostatečně
blízko, abych se mohla nahnout a podívat se, co přesně
Lenka dělá.
Držela právě v rukách chlapcovo srdce a
prováděla jeho otevřenou masáž. Všude bylo plno krve,
ale Lenka se nevzdávala. Usilovně pumpovala a potichu
počítala. Celá scéna vypadala jako v hororu. Chlapcovo
tělo se topilo ve vlastní krvi. Lenka měla ruce zabořené
uvnitř a snažila se probudit jeho mrtvé srdce. Markus
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celou dobu držel hrudní kosti od sebe, aby měla Lenka
dost prostoru.
Když jsem viděla adeptovo zpustošené tělo přede
mnou, začala jsem se obávat momentu, kdy Lence dojde,
že je opravdu konec. Že ani ona mu nestihla vrátit život.
Začala jsem se obávat chvíle, kdy na nás začnou dopadat
důsledky jejího hysterického chování, kterým jsme se
nechali všichni strhnout. A pak se to stalo.
Celé naše okolí bylo tiché. Slyšela jsem jen naše
trhané nádechy a výdechy, vzrušeně bijící srdce a šustění
Lenčina oblečení, které se o sebe třelo, když se snažila
provádět masáž. Pak jsem zaregistrovala další zvuk.
Uslyšela jsem nově tepající srdce. Zprvu jednou kleplo,
potom znova a znova. Najednou se v pravidelných
intervalech rozezvučelo. Bilo jako zvon a rozhánělo
Lenčinu krev do chlapcova těla.
Lenka vyndala ruce z chlapcova hrudníku a se
šťastným úsměvem pozorovala, jak jeho srdce tepe samo
a vhání mu do těla život. Všichni jsme pozorovali, jak se
krev, kterou měl v břiše, najednou vpíjí do žil a břišních
stěn. Lenka odtáhla Markusovy ruce, aby se chlapcův
hrudní koš mohl vrátit do původního tvaru. Před našimi
zraky se hrudní kosti v původním řezu opět zacelily a
červená, ještě před chvilkou krvavě rozšklebená jizva
začala slábnout. Zrůžověla a potom zmizela úplně.
Lenka chvilku pozorovala chlapce, potom vzala
jeho hlavu jemně do svých zakrvácených rukou a dlouze
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jej políbila. Jako by mu vdechla život. Hoch se zhluboka
nadechl a jeho dech se společně s pravidelně bijícím
srdcem rozeběhl.
Stála jsem na místě a nevěříce zírala na scénu
přede mnou.
„Co to…,“ začal Markus, „co se to…, co jsi to
udělala?“ zeptal se nakonec.
„Jak jsi věděla, co máš dělat?“ zeptala se
šokovaná Bianka.
„Nevím. Prostě mi něco říkalo, co mám dělat, a já
jsem to poslouchala,“ odpověděla šťastná Lenka. Smála
se a z očí jí tekly potoky slz.
„Co to bylo za čáry?“ ozvalo se ze shora
rozhořčeně.
„Buď zticha!“ okřikl jej druhý Dráb. Potom se na
nás podíval a klidně promluvil: „Mohli byste nás sundat
dolů? Slibuji, že se nikomu nic nestane.“
„Omlouvám se,“ vyhrkla jsem najednou. Úplně
jsem zapomněla, že je držím ve vzduchu, a pomalu jsem
je snesla na zem.
Jeden Dráb měl zkřížené paže na prsou a tvářil se
jako vzpurné dítě. Druhý však přistoupil k Lence,
stisknul k sobě paty jako ve vojenském postoji a řekl:
„Děkujeme ti, že jsi přijela a nedala jsi na nás. Děkujeme,
že jsi Joshuu zachránila. Jsme ti vděční za celý náš klan.“
Potom se otočil ke mně: „většinou neděkuji
lidem, kteří mne vznesou do vzduchu a drží mne tam
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proti mé vůli. V tomto případě však udělám výjimku.
Děkuji, že jsi nám zabránila chránit Joshuovo tělo. Je to
neuvěřitelné, ale vy jste ho vrátili zpět. Nemůžu se
dočkat, až to řeknu jeho otci. Už v synovu záchranu
nedoufal.“ Usmál se na nás.
„Když nedokončí rituál, co když stejně umře?“
ozval se za námi druhý Dráb.
„Joshuovi se nic nestane. Já i moje matka,“
ukázala jsem na Kristu, „jsme obě prošly křtem, naši
křtitelé žijí a my také.“
„Ale vy nejste Vyvolené,“ ohradil se druhý Dráb
opět.
„To ale nemá s touto přeměnou co dělat,“ odvětila
jsem naštvaně.
„Ale má…,“ začal druhý Dráb. Jeho větu
přerušila tichá Lenčina slova.
Seděla vedle Chlapce, jemuž právě dost
dramaticky zachránila život, držela jej za ruku a
nespouštěla z něho pohled: „Jestli bude třeba, abych se
obětovala, udělám to.“
„To přeci nemůžeš myslet vážně!“ zakřičel
Markus a chytil ji za obě paže. Potom se podíval na mne.
„Alexo, udělej něco. Řekni něco. Tohle nebylo
součástí dohody,“ nakvašeně mne pozoroval. On i ostatní
upíři se dívali střídavě na mne a na Lenku.
„Tohle nebude za…“ chtěla jsem všem vysvětlit,
že se opravdu nemají čeho obávat, ale Lenka mi skočila
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do řeči. Vyskočila a stejně jako před tím mluvila na
Fabiana, tentokrát se zuřivě dívala do vyplašených
Markusových očí.
„Já jsem mu dala život. Zodpovídám za něj a
rozhodla jsem se, že bude žít za každou cenu. Pokud
bude třeba, abych se obětovala, nebudu váhat, rozumíš?
Tohle je moje rozhodnutí a nikdo mi do něj nebude
mluvit.“
„Ale proč…?“ začal nešťastně Markus.
„Správně. Proč bys to dělala? Vždyť mu nic
nedlužíš,“ zeptal se opatrně Dráb, který nám před
chvilkou děkoval.
„Lenka se na něj zadívala, potom sklonila pohled
k chlapci, opět jej jako ve snách chytila za ruku a řekla:
„Já prostě cítím, že to tak má být. Jeho život je pro mne
důležitější než můj vlastní a pokud bude třeba rituál
dokončit, můžete se mnou počítat. Ten chlapec prostě
bude žít.“
Znovu jsem všem chtěla říci, že tato slova jsou
zbytečná, protože není třeba zabít upíra-křtitele. Tento
mýtus jsme již probořili, ale zdálo se, že mne stejně
nikdo nebude poslouchat, a tak jsem mlčela. Byla jsem
ráda, že se to celé povedlo.
„Fabian se na mne podíval a vděčně pravil:
„Děkujeme, Alexo. Nyní se můžete sebrat a jet domů. Až
bude třeba, zavolám ti.“
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„Já zůstávám tady,“ oznámila Lenka a
s rozhodným výrazem se podívala na Fabiana. Její obličej
prozrazoval, že s ní nikdo nepohne ani o centimetr.
Fabian se pousmál a odpověděl jí: „S tebou není
jednoduché jakkoli vyjednávat, že? Ty prostě určuješ
cestu, po které jdeš ty i ostatní.“ pravil pobaveně.
„Nebudeme ti bránit. Ať je po tvém. Klidně tu
zůstaň. Vy ostatní můžete odjet. Slibuji, že se téhle dívce
nic nestane. Máte slovo klanu Straginy.“
„Máte slovo i našeho klanu,“ přidal se první Dráb,
„dívce, která zachránila syna předsedy naší rady, nikdo
nezkřiví ani vlásek.“
„Jasně, alespoň dokud on nedokončí proměnu, že
jo,“ ohradil se Markus. „Také zůstávám,“ oznámil a
bojovně zkřížil ruce na prsou.
„My tu také zůstaneme,“ prohlásil Ján a pohledem
obsáhl celou skupinu.
„Lidi neblázněte. Nikomu se nic nestane, jasné?“
Rozhodila jsem rukama a doufala, že mne konečně začne
někdo poslouchat.
„Nemáme důvod jí ubližovat,“ řekl první Dráb,
„zachránila život jednomu z nás. Její rozhodnutí známe.
Alexa tvrdí, že nebude třeba nikoho obětovat. Počkejme
tedy, až křest skončí. Do té doby se můžete spolehnout
na naše slova. Ochráníme ji i před vlastními, pokud to
bude třeba. Zaručili jsme se za její život a naše slovo
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platí. Vy jste dodrželi vaši část úmluvy, nyní je čas,
abychom dodrželi my tu naší.“
„Stejně zůstanu,“ prohlásil nekompromisně
Markus.
„I my,“ doplnila jej Anatea, u které mne toto
gesto přinejmenším překvapilo.
„Dobrá,“ řekl Fabian, „do půl hodiny sem
přivezeme postele a další vybavení pro váš komfort.“
Potom se otočil ke mně a rozpačitě řekl: „Jediné, co vám
nemůžeme zajistit, je…,“ nedořekl však, protože mu
Krista skočila do řeči.
„To si zařídíme sami. Zásob máme dost.“
„Zásob? Tak takhle se tomu dneska říká?“
odfrknul Dráb, který se zřejmě neztotožnil s naší
spoluprací. Neobměkčilo jej ani to, že Lenka zachránila
život jejich adeptovi přímo před jeho očima.
„V jaké době to žiješ?“ zeptala jsem se
s posměškem. „Dnes není třeba nikoho lovit nebo zabíjet.
Přitočila jsem se k němu takovou rychlostí, že ani
nestačil zareagovat. Ztuhnul na místě a jen mne
pozoroval, jak se obtáčím okolo jeho těla, jako had
obmotávající svoji kořist. S hrůzou poslouchal, co mu
šeptám do ucha: „Doba nás všechny změnila. My jsme
pohodlné krvelačné bestie, víš?“ otočila jsem se k němu
čelem a vysmála jsem se mu. „Kdy jsi naposledy chytil
nějakého upíra při lovu lidí? Kdy jsi naposledy slyšel o
vraždě nebo únosu, za který mohl někdo s upírů?
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Nepopírám, že jsou mezi námi i výjimky, ale ty
patří ke každé rase. Zlosyni jsou jak mezi lidmi tak mezi
námi a zahrnuji do počtu obě rasy. Vyvolené i upíry.
Věřte mi, jsem polovinou z každé rasy a neupřednostňuji
žádnou stranu. Znám silné i slabé stránky obou ras.“
„Lžeš,“ zasyčel na mne Dráb.
„ Efram chce říct, že se pravděpodobně mýlíš, co
se týká naší rasy. Nevíme o žádných zrádcích za celou
naši historii,“ mírnil slova svého kolegy druhý Dráb.
„Alexo,“ okřikl mne Fabian, ale měl smůlu. Byla
jsem rozhodnutá Petera prozradit.
„Ne Fabiane, mají právo to vědět.“ Otočila jsem
se k Drábům a řekla jim nepříjemnou pravdu do očí:
„Peter Straginy, jeden z nás, zradil náš klan i rasu,
protože se bál potrestání za pokus mého znásilnění.
Místo toho, aby litoval svých činů, přidal se na
stranu našeho společného nepřítele, který se snaží zvrátit
řád v podsvětě a chystá se nastolit vládu, která by se
nikomu z nás nelíbila. S Peterovou pomocí unesl Isaac
Suárez-Ortega-Navarro adepty Vyvolených i děti
upírských rodin.“
„Ne,“ vydechli oba Drábové najednou a otočili se
k nešťastnému Fabianovi, „proč jste nás neinformovali?“
zeptal se první Dráb.
„Protože jsme netušili, že je něčeho podobného
schopen,“ odvětil zdánlivě klidně Fabian, ale jeho napětí
jsem cítila já i ostatní.
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„Nemohu uvěřit, že za únosy našich dětí stojí
jeden z nás,“ kroutil nevěřícně hlavou jeden z Drábů.
Zato druhý neutuchal a s bojovnou náladou dál útočil na
už takhle křehké spojenectví.
„Dobrá tedy. Pokud připustíme zradu jednoho
z nás, stále se jedná pouze o jeden jediný případ. Kolik
vraž má na svědomí upíří rasa, co?“
„A kolik vraž má na svědomí lidská rasa? Kolik
smrtelných hříchů?“ ohradila jsem se. „Jsme, co jsme.
Naše rasa se zrodila a potřebuje k životu krev, stejně jako
rasa Vyvolených potřebuje k přežití krev upírů,“ mrkla
jsem na hádajícího se Drába.
„Ale my potřebujeme krev upírů pouze jednou
v životě,“ ohradil se Dráb.
„A jak se jim odvděčujete? Zajmete je, uzmete
jejich krev násilím a potom je zabijete, abyste sami mohli
žít. Nevíte, jestli jsou něčím vinni. Nevíte, jestli kdy
někoho zabili. Tomu se říká vražda. Ano. Upíři potřebují
ke svému životu lidskou krev, ale nikdy ji nepotřebují
tolik, aby pro ni museli zabíjet. Stačí jim darovaná krev.
Ti, kteří zabíjejí, to dělají pro zvrácené zalíbení ve
vraždění, to je ale pouze pár případů.
Nehledě na fakt, že vím i o některých případech
Vyvolených, kteří se přímo vyžívali v násilí. Říkal mi o
nich Peter,“ zalovila jsem v paměti a použila argument,
který se mi momentálně dost hodil. Jednou se přede
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mnou Peter prořekl a já nedala pokoj, dokud mi neřekl
celou pravdu.
„Alexa má pravdu. Sami dobře znáte řízení
proti…,“ chtěl mne podpořit Fabian. Myšlenku však
nedokončil, protože jej přerušil bojovný Dráb, který
momentálně změnil barvu v obličeji z rudé do fialova.
„Děláte si legraci. Vytahovat tady špínu na naše
přímo před…,“ zarazil se.
„Před kým?“ zeptal se Fabian klidným hlasem,
„před těmi, kdo nám přišli pomoci? Nebo před těmi,
které zde soudíš, aniž by ses nejdříve podíval do
vlastních řad?“ Pak nastalo krátké ticho.
„Žijete v předsudcích velmi dlouho,“ začala jsem
pomalu a opatrně do absolutního ticha, „všichni z nás
jsme žili v nepravdách, které nám od malička vštěpovali.
Nikoho z nás ani nenapadlo zjistit, kde je pravda.
Měli jsme natolik zažité všeobecné povědomí, že
se nikdo ani nesnažil pátrat, jestli to jak žijeme je správné
nebo není. Díky pohledu z obou stran jsem zjistila, že je
mezi Vyvolenými bohužel více vrahů než mezi upíry,
které jsem dosud poznala. Je mi smutno, když zjišťuji, že
fungujeme jako popravčí. Omlouváme naše činy rádoby
svatou pravdou, kterou slýcháme od malička. Kolik upírů
už jsme zabili? A v kolika případech jste měli opravdu
jasný důkaz, že ten či onen upír někoho opravdu
zavraždil?“
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„Alexo,“ vydechla Bianka a nevěřícně se na mne
dívala.
„Nezlobte se Bianko. Jako Vyvolená jsem byla
vychována a cítím povinnost chránit svět před
podsvětem. Ale také jsem poznala, že mnoho upírských
rodin žije naprosto mírumilovně. Nikdy nikomu
neublížily a celý život žijí z darovaných dávek krve.
Potom se jeden z nich stane křtitelem, a co se
stane? V lepším případě pro nás je život Vyvoleného
zachráněn, ale co křtitel? Kým tedy jsme? Jakým právem
vybíráme, kdo bude žít a kdo zemře? Kdo z nás je tedy
lepší a kdo horší? Kdo je tady nakonec ten padouch?“
zeptala jsem se a dívala se po všech Vyvolených
v místnosti.
Bojovný Dráb se nadechoval, že začne opět
útočit, ale jeho kolega jej zastavil: „To už by stačilo.
Eframe, slíbili jsme, že žádný život nebude zmařen. To
také dodržíme.“
Otočil se k Fabianovi a Biance: „Měli bychom jít.
Vaši hosté by měli dostat, cos jim slíbil. Měli bychom
informovat ostatní, co jsme právě viděli.“ Fabian přikývl,
a za krátký okamžik jsme osaměli.
Krista vytáhla telefon a opustila nás. Potřebovala
mluvit se Sebastianem. Markus si přisedl k Lence a chytil
ji za volnou ruku. Podívali se na sebe s takovou něžností,
že jsem netušila, co k sobě vlastně ti dva doopravdy cítí.
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Přeměny
„Leni, pojď se na chvilku projít,“ vyzvala jsem ji.
Potřebovala jsem s ní mluvit o samotě. Rozhodla jsem se
projít s ní únikovou cestu pro případ jakýchkoli
komplikací. Lenka přikývla, vstala a následovala mne.
Markus a všichni ostatní nás sledovali, ale nikdo se
nezvedl, aby nás doprovodil.
Ukázala jsem Lence cestu na balkóny lemující
celý sál. Sál, ve kterém jsme pobývali, byl vlastně jedno
veliké basketbalové hřiště s tribunami okolo. Vchod na
schodiště vedoucí na balkóny nebo pryč z budovy byl
pod jedním košem. Prošly jsme jím a vystupovali po
schodech nahoru. Schodiště se v mezipatře rozdvojilo a
vedlo na pravý nebo na levý balkon. Vydaly jsme se
napravo. Prošly jsme podél celé jedné strany hřiště a
sledovaly postavy dole. Na konci balkónu byly dveře
vedoucí na chodbu propojující oba dva balóny z druhé
strany. Dveře byly zdánlivě zamčené, stačilo do nich
však jen šikovně zatlačit a zarezlé dlouho nepoužívané
panty povolily. Udělala jsem si poznámku, že je budeme
muset promazat. Při otevírání totiž nadělaly takový hluk,
že musel být slyšet i venku před budovou.
Procházely jsme tmavou chodbou. Nepovažovala
jsem za nutné rozsvěcet. Dostaly jsme se až k dalším
dveřím vedoucím na druhý balkón.
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„Proč mne vedeš právě sem?“ zeptala se Lenka.
Nic jsem neřekla, jen jsem zatlačila na zeď vedle dveří.
Nic se nedělo. Tak jsem se trochu sehnula a zatlačila na
zeď v jiném úhlu. Dávno rozdrolená omítka nám spadala
ze stropu do vlasů a zeď naproti nám se pohnula. Otevřel
se před námi malý tmavý průchod. Beze slov jsem Lence
pokynula, aby vešla. Jakmile jsem se ocitla za ní v malé
zatuchlé chodbičce, opět jsem zatlačila na zeď z druhé
strany a uzavřela tak průchod za námi. Ocitly jsme se
v malé cihlami lemované chodbě, kterou evidentně nikdo
dlouhá léta nepoužíval, což jsme usoudily podle starého
plísní čpícího vzduchu i pavučin pnoucích se od stropu až
k zemi. Překrývaly celý průchod. Všude bylo plno
prachu, který jsme svou chůzí rozvířily.
Sestupovaly jsme pomalu po vlhkém strmém
schodišti a byla jsem opravdu hodně vděčná za schopnost
ultramodrého vidění. Bez světla nebo svého vidění
bychom tady neviděly ani na krok. Po schodech jsme
sestoupaly, až kam nás chodba pustila. Nakonec jsme
stanuly před další stěnou.
Opět jsme do ní zatlačily z určitého úhlu a stěna
se pohnula. Najednou jsme se ocitly v nějakých sklepích.
Vypadaly jinak, než jsem si pamatovala. Rázem jsem si
uvědomila, že bylo velice moudré zkontrolovat možnou
únikovou cestu.
Procházely jsme úzkou uličkou mezi dřevěnými
sklepy a hledaly východ. Nebylo zase tak těžké jej najít,
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protože k němu nakonec vedly všechny uličky. Zkusila
jsem zatlačit na dveře. Nedivila jsem se, když jsem
zjistila, že jsou zamčené.
„Co teď?“ zeptala se Lenka. Rozhlédla jsem se a
zjistila, že do místnosti proudí slabé světlo. Vlastně jsem
si ani neuvědomila, že opět vidím normálně, dokud jsem
se nezaměřila na zdroj světla. Zašlým zamalovaným
úzkým oknem sem proudily slabé paprsky světla.
Pokusila jsem se okno otevřít a po krátké chvilce se mi to
opravdu povedlo.
Obě jsme se jím protáhly na dvorek plný
zaparkovaných automobilů. Když jsem se ohlédla,
pochopila jsem, že tímto oknem se protáhnou opravdu
jen hubené a mrštné holky. Kluci by neměli šanci. Obě
jsme věděly, že je třeba najít dveře vedoucí do sklepení.
Oprášily jsme si bundy i kalhoty a sundaly z vlasů
nepříjemné pavučiny. Potom jsme se začaly rozhlížet po
dvorku, na němž jsme se právě ocitly. Ze dvora vedly
dvoje dveře. Jedny byly velké, těmi vjížděla i vyjížděla
auta ze dvorku. Když jsme je prohledaly, zjistily jsme, že
se dají zevnitř snadno otevřít i zavřít. Nebyl k tomu
potřeba žádný zámek pouze jednoduchá petlice. Bylo
tedy třeba ještě zjistit, kudy se dostaneme ke sklepení.
Došly jsme k druhým dveřím vedoucím do domu.
Nikdo nikde nebyl. Ani jsem necítila, že by se blížilo,
nějaké lidské vědomí. Soustředila jsem se na zámek ve
dveřích. Oddělila jsem své vědomí a nechala je pomalu
502

Upíří krev III

procházet dveřmi, v úrovni zámku jsem se zastavila a
snažila se jej prozkoumat. Našla jsem čtyři ramena uvnitř
zámku rozestavená do několika pozic. Pomalu jsem
otáčela prvním, potom druhým a pak dalšími dvěma.
Nepřestala jsem, dokud jsem všechny ramena nedostala
do stejné přímky a neodemkla tak vchodový zámek.
Dveře cvakly, já vzala za kliku a pohodlně otevřela.
Lenka na mne s obdivem zírala.
„Proč jsi to nepředvedla u těch prvních dveří?“
zeptala se věcně.
„No vlastně protože mne to napadlo až teď,“
odvětila jsem po pravdě.
„Takže ty ses někam vloupávala poprvé?“
podivila se Lenka.
„Přijde ti to hodně divné?“ zeptala jsem se
s úšklebkem, „já jsem klaďas, abys věděla.“
„Nejsi,“ zasmála se Lenka, „jsi upír, to znamená,
že jsi záporňák, ať uděláš cokoli dobrého.“ Zazubila se
na mne. Vlezly jsme do domu a prohledaly jeho přízemí.
Jen jediné dveře připadaly v úvahu. Přímo za velkými
masivními a ozdobně vyřezávanými vchodovými dveřmi
se ve stěně krčila malá nenápadná dvířka zamčená a
zadělaná několika malými petličkami a nakonec ještě
velikým visacím zámkem.
„Kdyby bylo třeba, dají se vyrazit,“ zkonstatovala
jsem a pokusila se otevřít vchodové dveře.
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Sáhla jsem na kliku, ale ta se pohnula ještě dřív,
než jsem na ni stihla přiložit ruku. V zámku zarachotil
klíč a najednou před námi stanul chlap jako hora. Zíral na
nás a pomalu si zandával klíče do kapsy.
„Děkujeme,“ řekla Lenka a vycházela z domu.
Když však byla přímo vedle chlapíka, podvrkla se jí noha
a nejspíš by se skácela k zemi, kdyby pán neměl rychlé
reflexy. Chytil ji a pomohl jí nabýt rovnováhu. Lenka se
začervenala a zahihňala jako nějaká malá holka.
Poděkovala mu a mile se na něj usmála. Musím
říct, že byl evidentně polichocen.
Stanuly jsme na ulici. Stály jsme za rohem dva
bloky od vchodu do Sokolovny. Rozhlídli jsme se a
potom se pomalu vydaly zpět.
„Ty dveře by byly asi největší problém,“
přemýšlela jsem o únikové strategii. Začala jsem se
obávat, že se budeme muset k nějakému nájemníkovi
vloupat a okopírovat jeho klíče.
„Ale nebyly,“ odvětila vesele Lenka a v ruce se jí
zalesknul klíč. Vyvalila jsem na ni oči a najednou mi ta
její podivná podvrknutá noha byla naprosto jasná. Nikdy,
za celou dobu, co Leknu znám, si nepodvrkla nohu, nebo
neudělala neuvážený krok. Až dnes. A právě jsem
zjistila, že její krok vůbec vratký nebyl.
„Ty jsi ale padouch,“ zasmála jsem se, „ale co ten
okradený chudák?“ zeptala jsem se.
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„Jsem naprostý zlosyn, tedy zlodcera,“ usmála se
Lenka, „říkala jsem ti, že jako upírka jsi záporňák. O
něho se neboj, určitě měl na doma rezervní klíč.“
chlácholila mne Lenka.
„Dobrá,“ dodala jsem smířlivě s nesmazatelným
úsměvem na rtech.
„Leni, to, co jsi dneska udělala…, to bylo něco
naprosto úžasného. Ani ve snu by mne nenapadlo, že
budu něčeho podobného svědkem. A ten polibek života,
no to byl mazec. To ti také radil instinkt?“ zeptala jsem
se.
„Polibek života?“ zeptala se nechápavě Lenka,
pak jí ale došlo, co jsem měla na mysli a začala se smát.
„Alexo, ten kluk žádnou pusu nepotřeboval. Začal by
dýchat ve stejném okamžiku jako po polibku,“ říkala se
smíchem.
„Tak proč?“ zeptala jsem se zmateně.
„Vidělas ho?“ zadívala se na mne Lenka, „je to
kus. Kdyby nic jiného, tak alespoň tu pusu si za jeho
záchranu zasloužím. Teď už můžu klidně umřít. Políbila
jsem toho nejkrásnějšího kluka, kterého jsem kdy
v životě viděla.“ Usmála se vítězoslavně.
„Leni, kolikrát to mám opakovat. Ani ty mě
neposloucháš?“ naštvala jsem se.
„Klídek, Alexo. Já vím, že se mi nic nestane,“
odvětila Lenka, jako by nic.
„Cože? Vážně? Jak to?“ zajímala jsem se.
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„No Benjamin i Sebastian jsou v pořádku a vy
pořád žijete. I když vy dvě jste napůl upírky, takže bych
mohla trochu pochybovat. Jenže nepochybuji. Prostě
vím, že bude Josh v pořádku. Cítím to,“ opět se usmála.
Štěstí z ní přímo sálalo všemi směry.
„Tak proč jsi mluvila o sebeobětování? Viděla jsi
Markuse? Málem z toho zešílel. Co je vlastně doopravdy
mezi vámi dvěma?“ nemohla jsem si pomoci. Musela
jsem se zeptat.
„Řekla jsem to hlavně proto, aby ten chlapík
přestal prudit. Vůbec jsem netušila, že to Markuse tak
vezme. I mě jeho reakce překvapila,“ odpověděla. Pak se
odmlčela a zamyšleně se zadívala do strany.
„Já vlastně nevím, jak to mezi námi je. Dlouho
jsme byli přátelé. Ti nejlepší. Já jsem se do Markuse ale
zamilovala až po uši. Nejdříve se mnou nechtěl být, ale
přemluvila jsem ho. Ze začátku to bylo super, dokud
jsme se vodili za ručičku a sem tam si dali nějakou tu
pusu. Já jsem ale chtěla víc.
Dlouho jsme to oddalovali. Když mělo konečně
dojít na věc, Markus couvnul. Vysvětlil mi, že mě má
moc rád, ale ne tak jako já jeho. Prý mě má rád jenom
jako sestru. A to se nezmění.
Hrozně jsem to obrečela, ale nechtěla jsem ho
ztratit a tak jsem souhlasila, že zůstaneme přátelé. Já
nevím, asi jsem doufala, že časem změní názor. Jeho
chování se ke mně však nadobro změnilo. Markus si
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začal budovat určitý odstup a to na mne bylo moc. Pak se
objevil Silvio. Markus řádil jako černá ruka. Tehdy jsem
si myslela, že žárlí. On ale jenom myslel na mne i na
Silvia. Nechtěl, abychom udělali chybu.
Přestali jsme se vídat a já doufala, že na něj
zapomenu. Nešlo to. Nakonec jsme se setkali znovu. Náš
vztah je zase čím dál tím víc intenzivní. Sama jsem se
začala bát, že se znovu zamiluji a bude to špatné, ale…,“
najednou se odmlčela.
„Ale co?“ zeptala jsem se napjatě.
„No. Já myslím, že se dnes něco změnilo. Já se
změnila. Neumím to vysvětlit, ale čím dál víc cítím pouto
k tomu Joshuovi. Zvláštní viď? Vůbec ho neznám, ale
vím, že s ním chci být.“
„No vlastně to ani tak zvláštní není,“ odvětila
jsem opatrně.
„Jak to myslíš?“ zeptala se Lenka a podezíravě si
mne měřila.
„No vlastně jsme s Benajminem zjistili, že jsme si
během přeměny vytvořili krevní pouto,“ začala jsem, ale
Lenka mne přerušila.
„Já to tušila. Věděla jsem, že ještě máš něco za
lubem. Stane se to každému, že? Každý, koho
přeměníme, si k nám udělá vazbu. Proto nás nezabijí, že
je to tak?“
„Ta vazba je oboustranná,“ upozornila jsem ji,
„nechápu, jak to Vyvolení dokázali, ale z toho, co vím,
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bych nedokázala Benjamina zabít, i kdybych stokrát
chtěla. To pouto je velice silné a sílí každým dnem. Dalo
by se přirovnat ke spříznění.“
„Tušila jsem to. Cítila jsem, že se něco ve mně
zlomilo. Cítila jsem, že mezi mnou a Markusem se něco
změnilo. Že ho mám ráda pořád stejně, ale teď jsme si
v tom našem podivném vztahu rovni. Chápeš, jak to
myslím?“ zeptala se mě Lenka. Pak se ale zarazila.
„Alexo, musíme se vrátit, něco se děje. Cítím Joshe, je
rozrušený.“ Okamžitě jsme se rozeběhly k sokolovně.
U vchodu jsme zíraly na stěhovací dodávky
zaparkované na chodníku před budovou. Vyvolení z nich
vynášeli židle, pohovky, postele, matrace, deky a jiné
věci. U dodávek stál Fabian a vše řídil.
„Kde jste?“ zeptal se mne, když nás spatřil, „je po
vás sháňka. Hlavně po tobě,“ ukázal na Lenku.
„Co se děje?“ vyhrkla Lenka.
„Neboj se, Josh je v pořádku. Přijel s námi i
Joshův bratranec. Když slyšel, co jsi udělala, chtěl ti
osobně poděkovat. Nemusíš se bát, že by ti ublížil. Je
také adeptem. Jeho křest ještě ani nezačal.
Lenka se nepatrně usmála a pokynula směrem
nahoru: „Tak jdeme,“ oznámila mi.
Joshua již ležel na posteli. Lenka k němu
přistoupila, mateřsky se na něj usmála a pohladila ho po
vlasech. Chytila jej za ruku a nespouštěla z něho pohled.
Chvíli si zírali do očí, až Lenka úplně zapomněla na
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okolí. Kdosi nedaleko od nás slabě zakašlal, aby na sebe
upozornil. Ohlédly jsme se a spatřily chlapce, který
vypadal maximálně na patnáct let. Z jeho pohledu
vyloženě koukaly jenom samé lumpárny.
„Ty budeš Lenka, že?“ zeptal se opatrně.
„Ano, a ty jsi?“ zeptala se na oplátku.
„Jmenuji se Ronin a jsem Joshuův bratranec.
Slyšel jsem, co jsi dokázala. Efram a Araim popisovali
včerejšek tak barvitě, že jsem sotva dokázal uvěřit, že je
to všechno pravda. Musel jsem se přesvědčit, že Joshua
žije.
Už jsme se rozloučili. Byl jsem z jeho odchodu
zdrcený stejně jako jeho rodiče. Ale on opravdu žije a
dýchá. Vidím, jak se mu hýbe hrudník…,“ blábolil a
nevěřícně kroutil hlavou, „no, prostě, chtěl bych ti za
mne, za mého bratrance i za celou naši rodinu i klan
poděkovat, že jsi ho zachránila.“
„On mi poděkuje sám, až bude moct,“ odpověděla
mu Lenka.
„Ale…,“ odmlčel se, „ale křest ještě není u konce,
co když…,“ nedořekl, co chtěl. Nejspíš nevěděl jak. A
tak nechal tu větu vyznít do ticha.
„Nebojím se konce jeho křtu. Stane se, co se má
stát,“ odvětila smířlivě Lenka. Za námi jsme uslyšeli
nasupený nádech.
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„Jeho si nevšímej, je trochu hysterka,“ pošeptala
Lenka Roninovi a mrkla na něj. Markus, který vše slyšel,
se uraženě otočil a odešel na druhý konec tělocvičny.
„Můžu si přisednout?“ zeptal se Ronin. Lenka jen
přikývla. Stále držela Joshuovu ruku a nespouštěla z něj
pohled. Nad bratrancovým tělem seděli zbytek dne i
celou noc a povídali si o všem možném. Nechala jsem
jim prostor a mezi tím jsem šla najít Benjamina.
Ležel zrovna na jedné matraci přikrytý dekou.
Přitulila jsem se k němu. Přitiskla jsem svá záda k jeho
hrudníku. Nadechl se, a když mne ucítil, jeho paže se
okolo mne ochranitelsky obtočila a přitiskla si mne ještě
blíž k sobě. Cítila jsem jeho vůni a bylo mi dobře. V jeho
náručí jsem okamžitě usnula.
„Benjamine,“ ozvalo se nad námi. Připadalo mi to
jako mžik, ale hodiny ukazovaly něco po desáté
dopoledne. Rozespale jsme se rozhlíželi a pokoušeli si
vzpomenout, kde jsme a co se vlastně stalo.
„Benjamine, slyšíš mne?“ Krista se u nás krčila a
šeptala k nám.
„Co se děje?“ zeptal se rozespale Benjamin.
„Posílám pro zásoby, jste dostatečně silní, nebo
chcete také svoji krevní skupiny?“ zeptala se.
„Přivezte i pro nás. Jen pro jistotu,“ odpověděl
ospale Benjamin. Krista přikývla a s připraveným
telefonem odešla.
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Ohlédla jsem se a viděla, že Lenka stále drží
Joshuu za ruku. Pořád se bavila s Roninem. Najednou se
ve dveřích objevili oba dva Drábové a zamyšleně Ronina
pozorovali. Ronin se zastavil uprostřed věty. Přestal se
smát a rozhlédl se po hale.
„Kolik je hodin?“ vyhrkl.
„Za deset minut půl jedenácté,“ odpověděla
Lenka pohotově, „co se děje?“
„Já…,“ začal Ronin, „já mám narozeniny,“
odpověděl a Lence se vzrušením rozšířily zorničky.
„Cítíš něco? Je tu někdo, kdo by ti mohl
pomoct?“ ptala se nedočkavě.
Ronin se zmateně rozhlížel po hale, jako by hledal
nějaký styčný bod. Něco o co by se mohl opřít. Jeho
výraz by se dal nejlépe popsat jako nešťastný. Vypadal
jako matka, která hledá svoje ztracené dítě. Pak se jeho
pohled zastavil u vchodu. Zíral na dva Dráby, kteří právě
zatarasovali vchod.
Eframovi někdo zezadu poklepal na rameno.
„Pustíte mně? Stojíte tu jako na stráži, nikdo
nesmí ven ani dovnitř,“ řekla Anatea rozhodným hlasem.
Oba dva Drábové se rozestoupili a nechali ji
projít. Silný cigaretový odér prosytil Anateino okolí a
jeho slabý náznak se přiblížil i k nám, kteří jsme stáli na
druhém konci tělocvičny.
„Já jsem si šla jenom…,“ ukazovala za sebe a
vyplašeně zírala na Ronina. Nejspíš nám chtěla vysvětlit,
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že si byla zakouřit, ale najednou úplně zapomněla mluvit.
Zírala na Ronina a on na ni. Celý svět pro ně v tu chvíli
přestal existovat. Pomalu se k němu přiblížila a jako ve
snách si jej prohlížela.
„Jak to, že to cítím až nyní?“ odpověděla
zmateně.
„Právě mi začal křest. Před sedmnácti lety a
několika minutami jsem přišel na tento svět,“ oznámil jí
Ronin nespouštěje z ní oči. Zíral na ni, jako by ji viděl
poprvé v životě.
„Co mám dělat?“ zeptala se Anatea bojácně.
„Zachraň mu život, pokud to chceš a jsi
připravená,“ odpověděla klidně Lenka.
Anatea se rozmýšlela jen pár vteřin. Posadila se
na postel vedle Jeshuy a ukázala vedle sebe. Ronin ji
stále pozoroval. Nedokázal z ní spustit zrak. Položil se na
lůžko a otevřel ústa. Anatea si vykasala rukáv a svými
špičáky si prokousla obě žíly na zápěstí. Její krev stekla
chlapci do úst. Anatea společně se všemi ostatními
sledovala, jak začala proměna dalšího adepta Vyvolených.
Ronin na ni vyděšeně třeštil oči. Jeho tělo právě pomalu
ochabovalo. Anatea u něj seděla a jen jej utěšovala
tichými slovy opory. Hladila jej po čele a vlasech jako
matka svoje dítě.
Drábové se otočili ve dveřích a odešli. Po hodině
se Anatea otočila k Lence a potichu jí pošeptala:
„Nerozuměla jsem ti. Nechápala jsem, proč to děláš. Byla
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jsem proti. Teď se ti chci za všechno omluvit. Konečně tě
dokonale chápu.“ Šťastně se usmála a zadívala se na
Ronina.
Po jejích slovech ke mně přistoupil Ján a oznámil
mi: „Dohodli jsme se, že můžeš zavolat i ostatní adepty.
Jsme ochotní podstoupit křty.“
„Nechcete počkat, až skončí Joshuova přeměna,
abyste si byli jistí, že nebude třeba vás obětovat?“ zeptala
jsem se s upřímným zájmem. Unavilo mne všechny
ujišťovat, že se nikomu nic nestane.
„Věříme ti,“ odpověděl prostě. Vzala jsem telefon
a vytočila Fabianovo číslo.
Křty konečně mohly začít.
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Očima Lenky Černé
„Neuvěřitelné,“ zaznělo mi v hlavě, když se
otevřely dveře a já ucítila pachy z venku. Pro mne to
neuvěřitelné nebylo. Já jsem tyto vlastnosti brala jako
samozřejmost již řadu let.
Myšlenky, které mne najednou zaplavily, nebyly
moje. Již jsem poznala, že jsem schopná ucítit, co cítí
Joshua, ale slyšet ho?
„Říkal jsi něco?“ zeptala jsem se potichu. Několik
hlav se k nám otočilo.
Nemůžu mluvit. Ještě ne. Pomyslel si Josh a
zmateně mne pozoroval. Pocit zmatenosti mne zaplavil
jako vlna přibližující se k pobřeží. Pomalu mi začalo
docházet, co se děje. Vzpomněla jsem si, že mi Alexa
říkala, že krevní pouto se dá přirovnat ke spříznění.
Já mu dokážu číst myšlenky. No to je paráda.
Chtěla jsem si ověřit, že slyším opravdu Joshuu. Že se
nejedná jen o výplody mojí fantazie.
„Tvoje oblíbená barva?“ zeptala jsem se jako by
nic. Bylo mi jasné, že na ni okamžitě pomyslí. Byl to
podmíněný reflex. Udělal by to každý. Zelená, pomyslel
si.
„Je zelená,“ dořekla jsem. Kdyby to šlo, určitě by
se překvapeně usmál. Pocit překvapení, který mne
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naplnil, jsem vlastně očekávala, i tak mi udělal
neuvěřitelnou radost. Usmála jsem se za nás za oba.
„Tvoje šťastné číslo je… deset,“ odpověděla
jsem. Ostatní, kteří doposud jen tu a tam zvedli hlavu,
mne najednou začali bedlivě sledovat.
Podívala jsem se na Alexu a Benjamina kteří mne
také se zájmem a s úsměvem na rtech pozorovali. Alexa
na mne mrkla a já si najednou byla jistá, že vlastnosti
našeho pouta ještě zdaleka nejsou u konce.
Ty mi čteč myšlenky? Ozvalo si mi v hlavě.
Podívala jsem se dolů do Joshuových očí. Usmála jsem
se a mírně přikývla. Pocítila jsem Joshuovo nadšení.
Mysli na něco, prosím. Přál si a já mu ráda
vyhověla. Přemýšlela jsem o své oblíbené barvě. Je tvoje
oblíbená barva červená? Zeptal se mne Josh. Usmála
jsem se a opět přikývla.
Konečně mohlo naše poznávání začít. Bylo
klidné, krásné a plné štěstí. Oba jsme měli neskutečnou
radost a naše pouto sílilo čím dál tím víc. Pokaždé když
začal cítit novou vlastnost, vysvětlila jsem mu, v jakém
rozsahu ji bude cítit. Jak ji má využívat a ovládat.
Společně jsme si nahlédly do vzpomínek a vyprávěli si o
životech před naším setkáním. Nevím, kolik uběhlo času
od dramatického začátku Joshuovy přeměny. Snad
hodiny, možná den. Opravdu jsem nebyla schopná říct to
přesně, protože jsem absolutně ztratila pojem o čase.
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Skoro celou dobu jsme existovali jenom my dva.
Milovala jsem ho. Byla jsem si stoprocentně jistá, že
k tomu chlapci cítím mnohem víc, než jsem kdy ke komu
cítila. A co bylo nejlepší, i z něho jsem cítila to samé.
Držela jsem jej za ruku a pořád se mu dívala se do
očí. Zrovna jsme si vyprávěli nějaké nedůležité zábavné
historky, když jsem ucítila nepatrný tlak v dlani. Zprvu
slabý, ale potom zesílil. Šokovaně jsem rozevřela dlaň,
ve které byla uvězněna Joshuova ruka. Pozorovala jsem
jeho prsty, jak se pomalu křečovitě svírají a zase otvírají.
Zhluboka jsem se nadechla. Cítila jsem, že se přeměna
rychle blíží ke konci. Jeho krev byla každým okamžikem
víc a více stejná jako ta moje.
„Už se blíží konec. Brzy budeš moci vstát,“
pošeptala jsem mu. V tu chvíli se prostor okolo nás
zaplnil lidmi. Joshuova ruka se opět pohnula. Vycítila
jsem, že bych jej opět měla chytit za ruku a tak jsem také
udělala. Hlouček postávajících okolo nás netrpělivě
čekal, co se bude dít.
Vše bylo dílem pouhých okamžiků, než se Joshua
mohl posadit. Pomohla jsem mu do sedu a mlčky seděla
vedle něj. Ani on nic neříkal, jen ke mně vztáhl ruku. V
tu chvíli mu ji však chytil a křečovitě držel rozlícený
Markus.
„Nesahej na ni, rozumíš? Já nedovolím, abys ji
zabil!“ křičel.
516

Upíří krev III

„Markusi!“ okřikla jsem ho. Pak konečně Joshua
promluvil.
„Nikdy bych ti neublížil. A ty to víš,“ promlouval
jenom ke mně. Díval se jenom na mne. Věděla jsem, že
nelže. Poznala bych, kdyby ano.
„Pusť ho Markusi,“ zavelela jsem, aniž bych
od Joshuy odtrhla pohled. Markus zafuněl, ale poslechl
mne. Joshova ruka mne pohladila po tváři a potom po
líci. Jeho pohled mi stačil. Nepotřebovala jsem, aby se mi
vyznával. Věděla jsem přesně, co ke mně cítí.
„Měl bys zajít do sídla,“ řekla potichu Alexa.
Vyvolení by měli vědět, že jsi přeměněný.
„To je pravda,“ tehdy poprvé ze mne spustil zrak
a bavil se přímo s Alexou. „Půjdu. Ale vrátím se,“
sliboval mi.
„Měl bys. Lenka tě naučí, jak využiješ své
schopnosti,“ řekla Alexa jakoby nic. Joshua se usmál a
dodal: „Velmi dobrý důvod proč se vrátit. Tohle mi rada
určitě povolí.“
Alexa se nabídla, že Joshuu doprovodí do sídla, a
tak se hned sebrali a odcházeli. „Leni, pojď s námi,
musím s tebou ještě mluvit,“ prohodila přes rameno
Alexa. Jakmile jsme stanuli pod schody, Alexa
zkontrolovala čas. „Tak se rozlučte vy dvě hrdličky, ať
jsme co nejdříve zpět.“ Moje vděčnost Alexe za trochu
soukromí byla neskutečná.
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„Vrátím se,“ ubezpečoval mne stále dokola. Opět
mne pohladil po tváři. Potom vzal můj obličej do obou
dlaní a jemně jej přitiskl ke svému. Nevím, jak dlouho
trval ten polibek. Snad chvilku, snad miliony let. Srdce
mi zběsile bušilo, myslela jsem, že mi snad vyletí z hrudi.
Zaplavilo mne pravé a nefalšované štěstí, které mi na
tváři vykouzlilo úsměv, jenž mi jen tak nikdo nevezme.
Vrátila jsem se zpět nahoru mezi své a rozhlížela
se po všech ostatních.
„Vidíte, jsem v pořádku. Není se čeho bát,“
oznámila jsem všem.
„Ale chtěla ses obětovat,“ pravil rozčíleně
Markus.
„Ježíš Markusi, já myslela, že mě znáš mnohem
lépe,“ odpověděla jsem s klidem, „chtěla jsem jenom,
aby ten chlapík přestal prudit. Podle mě byl strašně
otravný. Ty jsi snad Alexe nevěřil? Já teda jo.“
Rozesmála jsem se a postupně se ke mně přidali i ostatní.
„Takže žádné sebevražedné nebo sebeobětující
stavy se nekonají?“ zeptal se stále ještě nevěřícně
Markus. I jemu však již na rtech hrál nepatrný úsměv.
„Já si fakt myslela, že mě pochopíš. Netušila
jsem, že začneš takhle vyšilovat,“ zpražila jsem ho.
Čekala jsem, že se naštve. Ale radost nad tím, že přeci
jen nejsem blázen a nechci se dát zabít, pravděpodobně
převýšila nad pocity ublíženosti.
„Můžeme se projít?“ zeptal se Markus.
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„Mám nápad,“ řekla jsem a pokynula mu, aby
mne následoval. Netušila jsem, jak přesně se dostaneme
na střechu, ale bylo mi jasné, že tam bude nejbezpečnější
místo na rozhovor. Seděli jsme za komínem jako malé
děti, které utekly rodičům a teď si užívají nabyté
svobody. Vytáhla jsem z kapsy krabičku s cigaretami.
Poslední. Tahle nebyla na stres. Byla na oslavu.
Zbytek cigaret i s krabičkou jsem zmačkala a hodila ze
střechy dolů.
„Musíš?“ zeptal se mě otráveně Markus.
Nenáviděl, když jsem kouřila.
„Nemusím,“ řekla jsem s úsměvem, „ale chci.
Tahle je poslední, tak mne nech si ji vychutnat.“ Novou
vlastnost jsem již ovládala dost dobře, a proto mi
nedělalo sebemenší problém si cigaretu zapálit. Teatrálně
jsem vdechla dým a zadívala se na Markuse: „Povídej.
Co pak jsi mi chtěl sdělit?“
Markus se najednou začal ošívat, jako by nevěděl
jak začít. Pak ale sebral odvahu a začal: „Pamatuješ, jak
jsem za tebou tehdy přišel, když tě Silvio nechal?“ zeptal
se.
„Na to nezapomenu, byla jsem tehdy vzteky bez
sebe, že i ty sis přišel přihřát polívčičku,“ odpověděla
jsem.
„Já jsem tehdy nepřišel, abych se ti vysmál. Přišel
jsem za tebou, abych…, abych tě požádal o ruku,“ řekl
Markus a v tu chvíli mi došel dech.
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„Ty jsi co?“ zeptala jsem se nevěřícně a na sucho
polkla.
„Viděl jsem, jak se ti zhroutil svět. Šlechticové
s tebou přestali komunikovat a chovali se k tobě hrozně.
Tvůj otec tě odvolal zpět do Prahy, jako bys byla věc,
kterou může někam dát a zase si ji vzít, kdy se mu
zachce.
Věděl jsem, jak moc pro tebe byla prestiž
důležitá. Jak moc bylo důležité pro tvého otce, aby ses
stala šlechtičnou. Se mnou bys měla obojí. Měl jsem a
pořád tě mám strašně moc rád. Chtěl jsem, abys byla
šťastná,“ dořekl a já zalapala po dechu.
„Tys…, ty sis mě chtěl vzít, i když mě nemiluješ
a nikdy jsi nemiloval. Podle tvých slov toho ani nejsi
vůči mně schopen,“ řekla jsem šokovaně.
„Špatně jsi mě pochopila. Já toho asi nejsem
schopen u nikoho. S tebou jsem však měl ten nejsilnější
vztah, jaký jsem kdy s kým měl. Jestli se mám s někým
oženit, pak s tebou. Chtěl jsem a stále chci, abys byla
šťastná, a proto ti to nabízím i teď.“
„Nabízíš mi co?“ vyhrkla jsem celá zmatená.
„Vezmeš si mě?“ zeptal se mne Markus zcela
vážně. Zalapala jsem po dechu a nevěděla, co říct. Úplně
jsem ztratila řeč.
„Vyřešila by se tvá situace. Už by ses nemusela
před otcem skrývat. Měl by, po čem toužil celý život. I ty
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bys měla vše, co jsi chtěla. Vše by se zase urovnalo,“
vysvětloval Markus.
„Markusi, já…“ Mluvit s ním na toto téma, bylo
strašně složité. Jediné špatné slovo a můžeme se opět ve
špatném rozejít a to jsem nechtěla připustit.
„Kdybych tě tehdy nevyhodila, teď by bylo
všechno jinak. Tehdy bych tvoji nabídku určitě přijala a
vůbec bych nemyslela na důsledky. Ale Markusi…, přeci
musíš sám vědět, že bychom nebyli šťastní.
Já bych chtěla víc a ty bys nebyl schopen mi to
dát. Proč si vlastně myslíš, že nejsi schopen někoho
opravdu milovat?“ zeptala jsem se a vypadalo to, že jsem
ho rozhodila, protože tuhle otázku zřejmě nečekal.
„No já…, já jsem už zkoušel randit. Dokonce
jsem s pár děvčaty i chodil, ale nikdy jsem k nim nic moc
necítil. Veškeré vztahy byly povrchní jako ty holky.
A pak jsi přišla ty. Taky jsi byla povrchní a šlo ti
hodně o pozlátko a o mé jméno. Přesto jsi ale byla jiná.
Poznával jsem tě a zamiloval si tě. Od počátku jsem cítil,
že tě musím chránit. Byla jsi jako ztracené kotě, kterého
jsem se ujal.
Když jsi po mně ale chtěla, abych…, aby náš
vztah postoupil jinam, prostě jsem nemohl. Nedokázal
jsem s tebou mít fyzický vztah, protože mi to připadalo
jako incest.
Byli jsme tak stejní. Mysleli jsme stejně. Cítili se
stejně. Byli jsme na sebe napojení, ale nikdy jsem tě
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nebral jako partnerku. Nešlo to. A věř mi, že jsem se
snažil,“ horentně vysvětloval, „to ale nic nemění. Mám tě
moc rád a nás vztah by mohl být chvilku fyzický, pokud
bys chtěla děti. Z lásky se stejně časem stane přátelství,
tak bychom jen vynechali tu nejintenzivnější část,“ dodal
s nadějí v hlase.
Byla jsem mu vděčná. Moje láska k němu opět o
stupínek vzrostla, ale tentokrát se pohnula správným
směrem. Pohladila jsem ho po tváři a přiznala se mu.
Dlouho by to stejně tajit nešlo.
„Tohle bys nechtěl. Já bych to nechtěla. Byla
bych nešťastná přesně jako moje mamka s otcem.
V nekonečném vztahu bez lásky prostě nelze žít,
Markusi. Vážím si tvé nabídky. Opravdu. Ani já už se
nechci skrývat před otcem, ale lží svoje skutky ochránit
nechci.
Markusi, já…, já s tebou nemůžu být, protože
jsem svoje srdce dala někomu jinému. Miluju tě a moc,
ale tentokrát už ne tak, aby mne to zničilo. To by se
určitě stalo, kdybych přistoupila na tvé podmínky a vzala
si tě.“
„Miluješ někoho jiného? A koho?“ zeptal se
Markus překvapeně.
„No, vlastně je to Josh,“ pokrčila jsem rameny.
„Cože? Ten Vyvolený? Jak to můžeš říct? Co je to
zase za rozmar? Jak můžeš vědět, že ho miluješ? Jak
dlouho ho znáš? Pár hodin? Kolik jste si toho řekli? Dvě
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věty? A za tu krátkou dobu víš, že odhodíš naše
dlouholeté přátelství, jen abys to zkusila s klukem, který
tě může i zabít, když se nepohodnete?“ rozčílil se
Markus. Jeho ješitnost byla zadupána do země přesně tak
jako ta moje Silviem.
„Markusi uklidni se,“ zavelela jsem, „ty to
nechápeš. Když jsem mu darovala život, něco se změnilo.
Naše krev se semkla a vytvořila mezi námi silné pouto.
Za celou dobu jeho proměny jsme se poznávali.
Komunikovali jsme spolu v myšlenkách. Vím, že on ke
mně cítí to samé co já k němu. Rozhodně by mě
nedokázal zabít. To mi můžeš věřit,“ uzavřela jsem.
„Cože?“ vydechl Markus, „takže díky přeměnám
si s nimi vytvoříme krevní pouta?“ zeptal se naštvaně a
zase se dostával do obrátek.
„Ano,“ odpověděla jsem prostě, „je to
nevyhnutelné.“
„A co když nechci? Co když to nechci udělat? Jak
to, že to ostatní nevědí? Měli by znát veškeré důsledky,
než se k něčemu takovému propůjčí.“ Postavil se a jeho
vztek se projevil naplno.
„Nemusíš se stát křtitelem, pokud nechceš. Jde o
svobodnou volbu. Je jen na tobě, jestli někomu zachráníš
život nebo ne. To pouto ti mimochodem zachrání život,“
dodala jsem rozhořčeně.
„A co ostatní? Jak to, že jim to život
nezachránilo?“ křičel na mne Markus.
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„To…to nevím,“ uznala jsem, „ale vím, že pro
každého Vyvoleného, který tento čin vykonal, to muselo
být velice těžké.
Nezlob se, ale musím se vrátit. Myslím, že jsme si
řekli vše, co bylo třeba. Raději tento rozhovor ukončíme,
než bychom řekli něco, čeho bychom oba mohli litovat.“
Zvedla jsem se, potlačovala slzy a odešla zpět do
tělocvičny.
Doufala jsem alespoň v pět minut ticha, klidu a
míru. Doufala jsem, že alespoň pět minut nebudu muset
nic řešit, vysvětlovat a hádat se. Chtěla jsem jenom pět
minut, ale ani ty mi nebyly dány. Vešla jsem do
tělocvičny a všude okolo cítila napětí.
„Co se stalo?“ zeptala jsem se.
„Jedou sem Sebastian se Stellou a Silviem,“
pošeptal mi Benjamin, který najednou stál vedle mne.
„Já myslela, že odjeli,“ vyhrkla jsem v šoku.
„No Stella oznámila, že domů nepojede a
poprosila Sebastiana, aby ji převezl sem. Je rozhodnutá
podpořit správnou věc, ať už s tím bude Silvio souhlasit
nebo ne,“ oznámil mi Benjamin.
„Asi vyšiluju, ta holka se mi začíná líbit,“ řekla
jsem na oko naštvaně. Než jsem se stihla vzpamatovat,
Stella stála ve dveřích a rozhlížela se po tělocvičně.
„Kde jsou?“ zeptala se nedočkavě. Mlčela jsem.
Ještě jsem nebyla připravená se s ní skamarádit. Veškeré
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důvody mé zloby sice již pominuly, ale stejně jsem
potřebovala čas to vstřebat.
„Na cestě,“ odpověděla Anatea, na kterou jsem
málem zapomněla. Musím se jí zeptat, jak probíhá jejich
přeměna.
„Dobrá. Pak tedy počkáme,“ oznámila Stella a
posadila se na nedalekou žíněnku. Silvio se na ni
nešťastně podíval, pak se otočil ke mně. V jeho pohledu
jsem poprvé zahlédla cosi, co připomínalo vztek a
hrozbu. Že by se z něj konečně začal stávat chlap?
Pousmála jsem se. Nejspíš to pro něj byla poslední
kapka. Nakráčel ke mně rázným krokem a zavelel: „Chci
s tebou mluvit! Hned!“ Překvapeně jsem nadzvedla obočí
a se zájmem si jej prohlížela.
„Co prosím?“ zeptala jsem se.
„Silvio, ona není tvůj sluha, rozumíš? Jste si
rovni. Tak se podle toho chovej,“ řekla mu pěkně zostra
Stella, která již neseděla na žíněnce, ale stála vedle nás.
„Stejně to nemá cenu. Jde o moje rozhodnutí a
nikdo mne nepřemluví,“ dodala. Opět jsem se musela
pousmát. Ta holka se mi fakt líbila.
„Jdeme,“ oznámila jsem mu a bez ohlédnutí jsem
kráčela zpět na střechu. Silvio mne následoval. Čím víc
jsme se vzdalovali od tělocvičny, tím víc si Silvio
uvědomoval, že jsme osaměli. Jeho krok přestal být tak
rázný. Pochopila jsem proč. Konečně jsem měla
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příležitost říct mu na rovinu, co si myslím o jeho chování
ke mně.
Říkala jsem si ty věty milionkrát. Opakovala si je
dokola a neustále si představovala chvíli, kdy k tomu
dojde. Když jsem však opět usedla za komín a podívala
se do jeho nasupeného chlapeckého obličeje, nedokázala
jsem k němu cítit žádnou nenávist nebo zášť.
„Tak to vyklop,“ začala jsem a zalitovala, že
nemám svoje cigarety.
„Já…, Leni,“ začal koktat Silvio, „Je mi fakt líto,
jak jsem se k tobě zachoval. Je mi líto, jak se k tobě
chovali i ostatní. Lituji, že jsem se tě nezastal. Vím, že to
bylo špatné. Že sis to nezasloužila.“
„Ale…?“ povzbuzovala jsem jej a pocit
zadostiučinění, který jsem cítila v tu chvíli, se nedal
srovnat se žádným pocitem, který jsem si v této
souvislosti představovala.
„To je z tvojí hlavy?“ rýpla jsem si a zvědavě jej
pozorovala, jak se ošívá. Velice nerad přiznával pravdu.
„No vlastně jsem to chtěl udělat, ale nebýt Stelly,
trvalo by mi to mnohem déle,“ odvětil.
Sakra, ta holka mi začíná lézt krkem. Nemůže mít
alespoň nějakou vlastnost, která by mě na ní štvala?,
pomyslela jsem si.
„No, ale zdá se, že proto tu nejsme,“ řekla jsem a
čekala, co z něj vypadne.
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„Leni, ty ji musíš zarazit. Musíš to zastavit.
Proboha vždyť ona je ještě tvrdohlavější než ty,“ žadonil
Silvio.
„A proč myslíš, že by mě měla poslouchat? Jsem
tvoje ex a za tu dost krátkou dobu, co se známe, jsem k ní
nebyla moc milá,“ zkonstatovala jsem.
„Když ona to tak nebere. Ty rýpance brala jako
výzvu. Nebála se tě a připravovala se na otevřený
konflikt. Jenže tys mezi tím zmizela sem. Pak jsme se
dozvěděli, co jsi udělala, a ji to úplně nadchlo.
Nic na ni neplatí. Přesvědčuji ji, prosím, ale ona
je neoblomná. Prostě se rozhodla, že těm Vyvoleným
pomůže a basta.“ Nešťastně svěsil ramena. Trochu mi ho
bylo líto. Jenže jsem souhlasila se Stellou a ne s ním.
Dokonce jsem ho ani nelitovala natolik, abych jej v té
situaci s dostatečným uspokojením trochu nevykoupala.
„Silvio, jsi chlap. Budeš její manžel. Nemůžeš
přeci chtít po své expřítelkyni, se kterou jsi mimochodem
docela parádně zametl, aby říkala tvé současné přítelkyni,
jak se má chovat,“ naklonila jsem hlavu ke straně a
s nemalým uspokojením pozorovala, jak celou tuhle
situaci prožívá.
„To je…, to ale bylo úplně něco jiného,“ začal
Silvio.
„Jasně jasně, bla bla blá,“ zpražila jsem jej,“ to už
jsem slyšela. Nemusím to slyšet znova. Věř, že si to
pamatuju slovo od slova.“
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„Já…, co mám dělat?“ zeptal se nešťastně, „vždyť
ji můžou zabít. Nepřežil bych, kdybych o ni přišel.“
„Au, tohle bolelo,“ popíchla jsem ho.
Silvio si najednou uvědomil, komu se svěřuje:
„P… promiň. Já zapomněl, já jen…, opravdu nevím,
komu to říct. Co si počít,“ soukal ze sebe a nešťastně
zabořil hlavu do dlaní.
Už jsem měla odvety dost a bylo mi ho opravdu
líto: „Silvio, uklidni se. Tak zaprvé, nemusíš se mi pořád
omlouvat. Co se stalo, stalo se. Vlastně to chápu lépe,
než bys čekal. Musím uznat, že Stella se mi zamlouvá.“
„Jak by ne, taky jste si dost podobné,“ přerušil
mne Silvio.
Zpražila jsem jej ledovým pohledem a
pokračovala: „Za druhé, Stelle se nic nestane. Podívej se
na mne. Josh již proměnou prošel. Jsem živá a zdravá a
ještě jedna věc…
Vím, že se ti do toho moc nechce, ale uvědom si,
že jde o život sedmnáctiletých mladých lidí. Jsou
nevinní. Nikomu nikdy neublížili. Nikdy nebylo třeba
udělat méně, abys někomu zachránil život. Vykašli se na
předsudky a řekni mi, co říká tvoje svědomí.“
„Já nechci, aby někdo umřel,“ řekl Silvio rychle,
„není moje vina, že…,“ nedořekl.
„Mají tak málo času, Silvio. A nemají žádnou
možnost volby. Rozmysli si vše, než cokoli řekneš,“
skoro jsem jej prosila.
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„Kasi, já vím, že to asi nepochopíš, ale já Alexe
věřím. Když říká, že bez nich náš svět nezachráníme, je
to určitě pravda. My je potřebujeme stejně jako oni nás.“
„Proč mi říkáš Kasi, ani na škole se mi to nelíbilo.
Ani Kasi ani Kasíku, je to jako volání na psa,“ ohradil se
s našpulenou pusou Silvio.
„Neber si to osobně, ale říkala jsem ti tak, protože
mi jméno Silvio nešlo přes pusu. Pořád jsi mi připadal
jako malý kluk a tvé jméno tomu jen přidávalo.
Až dneska jsem si uvědomila, že to nebylo
jménem. Bylo to tvým postojem. Když jsi na mne dneska
promluvil, zjistila jsem, že se v tobě konečně něco
změnilo. Dospíváš nám Kasi a mám z tebe upřímnou
radost.“ Poplácala jsem jej po zádech.
Silvio se trochu uklidnil a zdálo se, že mi i moje
oslovování odpustil. Nejspíš usoudil, že už se nezměním.
„Tak co mám tedy dělat? Mám ji nechat, aby zachránila
Vyvoleného?“ řekl mírně
„Jde o její volbu, ale jestli se ptáš na můj názor,
tak záchrana jakéhokoli života stojí za to.“
„A co já? Mám se k vám z ničeho nic přidat?
Celou dobu jsem byl proti. Najednou mám říct, že jsem
procitl?“ Ušklíbl se.
„Řeknu ti jedno staré a moudré heslo,“ řekla jsem,
„když nás nemůžeš porazit, přidej se.“ Usmála jsem se a
znovu jej poplácala po zádech. Potom jsem se zvedla a
vyzvala jej: „Tak pojď, musíme se vrátit.“ Silvio se
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trochu nuceně usmál, postavil se a oba jsme se společně
vrátili do tělocvičny.
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Irové
Stáli jsme u metra a odhodlávali se dojít až do
našeho sídla. Joshua nervózně přešlapoval na místě.
„Myslíš, že mě za ní ještě pustí?“ zeptal se a
v jeho hlase byly znát obavy. Ze všech jeho pórů
vyzařovala touha vrátit se za Lenkou. Nedokázal si
představit, že by byl bez ní. Nechtěl si ani připustit, že ji
bude nakonec muset opustit. Ta představa jej evidentně
trápila.
Chápala jsem ho a tak jsem znovu trochu
podkopala autoritu Vyvolených. Jejich výchova a řízení
adeptů, kteří na nich byli celý svůj dosavadní život
závislí, se mi již nezdála tak správná. Každý adept byl
Vyvoleným vděčný za svůj život a bezmezně je
poslouchal. Žádný z nás nesměl mít možnost volby. To
přeci nebylo správné.
„Joshuo,“ začala jsem opatrně, „celá tvoje služba
Vyvoleným je jenom tvoje volba, víš? Nezaleží na tom, co
říkají ostatní. Musíš poslouchat hlavně sám sebe. Nesmíš
jim dovolit, aby tě nutili dělat něco, co nechceš. Už nejsi
adept. Tvůj život zachránila Lenka a dobrovolně. Nejsi
tedy nikomu nic dlužen ani povinován. Rozumíš?“
Stoupla jsem si před něj a zpříma se mu zadívala do očí.
„Chceš tím říct, abych neposlechl?“ zeptal se mne
nevěřícně.
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„Chci tím říct, že se musíš řídit srdcem a citem.
Nemusíš slepě následovat starší. Jak jsi právě zjistil, oni
nemají vždy ve všem pravdu.“
„No jo, ale neposlechnout je?“ nedal se Joshua.
„Jde o tvé rozhodnutí. Ty máš právo volby. Nejsi
ničí otrok. Buď vymyslíš nějaký způsob, jak skloubit
život Vyvoleného a upírky, nebo už na vždy zůstaneš
sám. Volba je jen na tobě.“ Nechala jsem mu čas, aby vše
vstřebal. Mezi tím jsme se pomalu ale neúprosně blížili
k sídlu.
U jeho oken se začaly vynořovat dětské obličeje.
Nejdřív jen tu a tam v nějakém okně. Než jsme došli
k budově, byla okna obsypaná obličeji se směsicí
různých výrazů od šoku až po neskrývanou radost.
Hlavní dveře se otevřely a v nich stáli oba Drábové.
„Araime, Eframe,“ oslovil je Joshua a uklonil se.
Araim nás obdařil bodrým úsměvem.
„Tedy jsi přežil, a ta dívka?“ zeptal se narovinu.
„Stále je na živu, jak jsme slíbili,“ odpověděl
Joshua, ale v jeho hlasu jsem poznala nepatrný stín
něčeho, co se mi vůbec nelíbilo.
„A co Ronin?“ zajímal se Efram.
„Roninova přeměna probíhá.“
„Dobrá,“ řekl Araim, „jdi si odpočinout, až
ostatní dokončí křest, můžeme odjet.“ Otočil se a
odcházel. Na slovech „dokončí křest,“ se mi opět něco
hrubě nelíbilo.
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„Pane,“ ozval se Joshua, „rád bych se vrátil zpět.
Ronin je tam zatím sám a další adepti se připravují na
převoz. Jsem jeden z Vyvolených, který je v tělocvičně
vítán. V rámci zachování dobrých vztahů bych rád
dohlédl i na další přeměny. Rada i můj otec to jistě
pochopí,“ řekl.
„Nejsem si jistý…,“začal Efram, ale Joshua jej
přerušil: „Pokud chcete, můžeme radě zavolat okamžitě,“
a vytáhl z kapsy telefon. Jeho postoj se zdál být mnohem
sebejistější, než když jsme sem přicházeli.
„Nemyslím, že je to třeba,“ řekl klidně Araim,
„jdi a dohlédni na ostatní. Máš koneckonců velmi dobrý
nápad.“
Mezi dveřmi se náhle objevil Fabian. „Vítej mezi
námi, Joshuo. Jsem moc rád, že tvá přeměna dopadla
úspěšně,“ potom se otočil ke mně, „zdravím tě, Alexo,
potřebuješ od nás něco?“ zeptal se přímo.
„Nic nepotřebuji, jen jsem chtěla doprovodit
Joshuu do sídla, pustili jej zpět a tak se asi rovnou
vydáme na cestu,“ řekla jsem.
„Zrovna chystáme všechny adepty na převoz do
Sokolovny, nechcete počkat a svést se s nimi autem?“
zeptal se Fabian. Jeho dotaz byl milý, ale já jsem chtěla
být s Joshuou o samotě. Potřebovala jsem, aby mi
vysvětlil pár věcí.
„Děkuji, Fabiane. Ještě potřebuji na zpáteční cestě
zařídit pár věcí. Myslíte, že by mne mohl Joshua
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doprovodit?“ zeptala jsem se na oko všech, ale dívala se
jen na Joshe. Chtěla jsem, aby věděl, že pro mne nemá
váhu, jak se rozhodnou zbývající Drábové. Pro mne bylo
důležité jeho rozhodnutí. Efram i Araim se na sebe
podívali a Araim začal: „No, vlastně…,“ nestačil však
dokončit větu, protože jej Joshua dost rázně utnul.
„Rád pojedu s tebou, Alexo,“ pak se podíval na ty
dva a řekl, „pokud budu cokoli potřebovat, vím, kde vás
najdu.“
Oba jsme se otočili a odešli. Promluvit jsem si
dovolila, až když jsme opět seděli v metru a já cítila, že
okolo nás není žádný Vyvolený.
„Tak to vyklop,“ otočila jsem se k Joshuovi,
jakmile se vlak rozjel. Překvapeně na mne zíral.
„Vyklop co?“ zeptal se.
„Něco kujete. Chci vědět co,“ zamračila jsem se.
„Joshi, celá tahle akce je založená na křehké důvěře a
slibech, že se nikomu nic nestane. Já jsem uprostřed toho
všeho. Záleží mi na obou stranách a potřebuji, aby byla
zajištěna rovnováha. Jestli máte nějaké nekalé plány,
musím to vědět.
Přeci nechceš, aby se Lence nebo ostatním něco
stalo.“ S rukama překříženýma na prsou jsem sledovala
jeho vnitřní boj, který se odrážel ve výrazech jeho
obličeje.
„No, tak jo,“ řekl nakonec, „když jsme sem jeli,
můj otec předseda, Drábské rady, v úspěch této akce
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nevěřil. Byl by ale udělal cokoli, aby nás zachránil. Na
oko přistoupil na vaše podmínky, ale zapřísahal nás, že
musíme naše křtitele zabít.
Otec nás dokonce upozorňoval, že pokud křest
neproběhne tak jak má, může to mít katastrofální
důsledky. Zřejmě věděl něco o poutu, jež se mezi námi
vytvoří. Řekl nám, že když nebude křtitel omámen
omračujícím elixírem, bude pro nás nemožné jej zabít.
Proto nám nařídil, že já mám zabít Roninova křtitele a
Ronin mého. Pokud selžeme, mají dokončit naši práci
Araim s Eframem.“
„Bože můj, oni jsou neskuteční,“ hněvala jsem se.
„A ty hodláš poslechnout příkazy svého otce?“ zaútočila
jsem na něj.
„Já…, já nevím,“ odpověděl nešťastně, „Anatea
mi nevadí, ale rozkaz je rozkaz. Nicméně Roninovi
rozhodně nedovolím, aby se Lence cokoli stalo.“
„Je ti jasné, že Ronin bude myslet stejně,“ zeptala
jsem se.
„Doufám, že se s Roninem dohodneme, ale co
s Eframem a Araimem? Oni jsou naši nejlepší. Ještě
nikdy jim nikdo neunikl. Proto jsou tu s námi,“ odpovídal
Joshua nešťastně.
„A ty jim to dovolíš? Dovolíš, aby zabili
nevinného člověka, který ti přispěchal na pomoc
v poslední chvíli? Lenka se nebála postavit komukoli,
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aby ti zachránila život a co uděláš ty?“ apelovala jsem na
něj.
„Nemůžu jim to dovolit. Ale oni i já máme jasné
příkazy a já ani Ronin proti nim nemáme šanci. I
kdybychom stokrát chtěli, ani jednoho z nich
nepřemůžeme,“ řekl nešťastně Joshua.
Víc jsme si po cestě již neřekli. Joshua seděl
uvězněn ve svých vlastních mučivých myšlenkách a já
jsem vymýšlela nový plán. Nyní, když jsem věděla, že
Drábové plánují zradu, bylo mi jasné, že Vyvoleným
prostě nemůžeme plně důvěřovat. Bylo to v jejich
přirozenosti. Vlastně jsem něco podobného očekávala.
Konec konců jsem také Vyvolená a vím, jak přemýšlejí.
Jakmile jsme vyšli z metra, zavolala jsem
Sebastianovi, aby nechal přistavit tři automobily do
uzavřené zahrady pár bloků od Sokolovny. Doufala jsem,
že nájemníci domu nezavolají odtahovou službu.
Jak jsme se přibližovali k tělocvičně, cítila jsem
z Joshuy napětí.
„Co se děje?“ zeptala jsem se.
„Ronin už bude co nevidět přeměněný,“ brblal si
skoro pro sebe.
„Ano, to bude,“ odpověděla jsem.
„On má svoje instrukce,“ odpověděl mi Jushua a
oba jsme shlédli směrem k tělocvičně. Najednou mi
došlo, že pokud dokončí Ronin přeměnu dříve, než se
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vrátíme, může se stát strašné neštěstí. Nebylo třeba nic
dodávat. Oba jsme se rozeběhli směrem k tělocvičně.
K Sokolovně společně s námi dorazil mikrobus, z
něhož začali vystupovat adepti. Fabian již stál před
budovou a snažil se je korigovat. Řadil je do zástupu a
nervózně s někým hovořil do telefonu. Za malý okamžik
jsme u něj stanuli já s Joshuou i Krista s Benjaminem.
Skupinka vyděšených dětí s výrazy plnými očekávání se
tísnila u vchodových dveří. Nevěděli, zda se jim chce
nebo nechce vstoupit. Předstoupila jsem před celý zástup
lemovaný strážci Vyvolených.
„Jsme tu proto, abychom nenarušili křehkou
dohodu, k níž mezi námi došlo. Chci, abyste si
uvědomili, že se tu jedná o životy adeptů Vyvolených. Až
vstoupíte do tělocvičny, může je každý váš neuvážený
krok zabít.
Buďte klidní a své činy dobře rozvažujte. Až
vstoupíte dovnitř, rozestavte se podél stěn a jen
pozorujte. Nikomu se nic nestane, pokud nebudete do
ničeho zasahovat. Jasné?“ Strážci se po sobě dívali a
jejich obličeje prozrazovaly, kdo si co myslí. Někteří
mysleli především na adepty. Jiným se naše dohoda
nelíbila, ale dali slib a hodlali se jím řídit. Přemýšlela
jsem, kolik z těchto strážců má tajný plán, jak naši
skupinku zničit. Štvalo mě, že jim nevidím do hlavy.
„Tak jdeme. Kde je Josh?“ zeptala jsem se a
ohlížela se na všechny strany.
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„Je uvnitř. Jakmile jste začali formovat adepty,
otočil se a upaloval dovnitř, jako by mu šlo o život,“
řekla mi potichu Krista. Také že možná šlo, pomyslela
jsem si. Neslyšela jsem však žádný hluk z vnitřku
budovy a tak jsem doufala, že žádný problém nenastal a
Ronin se stále ještě přeměňuje.
Adepti se seřadili do dvojic a pomalu v houfu
vcházeli do budovy. Vystoupali jsme po schodech a vešli
pod klenutými dveřmi přímo do tělocvičny. Uprostřed se
tlačila skupinka upírů, kteří při pohledu na zástup
Vyvolených, značně znervózněli. Vyvolení zůstali stát u
dveří, kdežto upíři se instinktivně přesunuli na druhý
konec tělocvičny. Začali se tlačit k protější stěně, co
nejdál od příchozího houfu.
Atmosféra přirozeně zhoustla. Dívala jsem se na
Benjamina, Lenku a ostatní, potom jsem se podívala za
sebe a pozorovala Vyvolené. Byli stejně nesví jako upíři.
„Měla bys něco udělat,“ šťouchnul do mne Josh a
bylo na něm vidět, že by nejradši přešel do protilehlého
tábora. Nedovolil si však tu vzdálenost překonat. Vydala
jsem se do středu přesně mezi obě skupinky. Mé kroky se
v absolutním tichu odrážely od stěn a byly jediným
zvukem v širokém a dalekém okolí. Tedy alespoň dokud
jsem nepromluvila. Nejdřív jsem přemýšlela, jestli začnu
vysvětlovat, udobřovat nebo seznamovat. Pak mě ale
napadlo, že nejlepší bude velet. Většina z nich je zvyklá
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poslouchat příkazy, takže jsem doufala, že bez otázek
udělají, co jim řeknu.
Sebevědomě jsem se postavila a začala: „Adepti,
prosím postavte se sem přede mne do řady. Pojďte blíž.
Postavte se na tuto dělicí čáru a vyrovnejte se.“ Adepti se
pomalinku začali ploužit, kam jsem jim ukázala. „Strážci,
prosím zaujměte svá místa podél stěn místnosti. Vyvolení
budou stát po obou stranách ode dveří až do půlky hřiště.
Kristo, Sebastiane, Lenko a Benjamine, také se prosím
rozestavte podél obou stran od půlky hřiště až k zadní
stěně.
Křtitelé prosím postavte se sem na tuto dělicí čáru
a vyrovnejte se do řady naproti adeptům.“ Chvilku trvalo,
než všichni poslechli, ale nakonec byla tělocvična
uspořádaná přesně tak, jak jsem chtěla. Jakmile stáli
všichni na svých místech, nechala jsem do vzduchu
vznést podél ležící žíněnky a matrace. Chvilku jsem je ve
vzduchu přeskupovala a potom je postupně rovnala vedle
sebe v určitých vzdálenostech, aby nikdo nikomu
nepřekážel. Vyvolení zděšeně zírali na scénu před sebou a
nevěřícně kroutili hlavami.
Jakmile byla celá hala připravená, prohlédla jsem
si obě řady stojící naproti sobě. Nebylo pochyb, že se již
někteří našli, protože si zírali přímo do očí a neuhýbali
pohledem.
„Pokud jste si vybrali svého křtitele, prosím
předstupte,“ vyzvala jsem je. Nastalo rozpačité hrobové
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ticho. Nikdo nechtěl opustit řadu, v níž stál a cítil z ní
zázemí. Chvilku se nic nedělo. V absolutním tichu byly
slyšet jen přerývané dechy a zdivočelá srdce adeptů i
křtitelů. Všichni věděli přesně, co mají udělat. Báli se
však prvního kroku. A pak to prapodivné ticho-neticho
přerušil nový hlas.
„No tak. Nemusíte se bát. Nikomu se nic nestane.
Já i Josh vám to můžeme dokázat.“ Naše pohledy se
stočily k jedinému obsazenému lůžku, na kterém právě
seděl Ronin a opíral se o Anateu, jejíž výraz prozrazoval
neskrývanou radost. Pomohla Roninovi vstát a potom
oba přešli do středu tělocvičny ke mně. Ronin přišel
k jedné adeptce Vyvolených, která sledovala Stellu.
„Kali, vybrala sis, že?“ ujišťoval se. Dívka
pomalu přikývla a nepřestávala Stellu sledovat.
„Půjdu s tebou. Nemáš se čeho bát, ano?“
uklidňoval ji Ronin a po malých krůčcích ji vedl směrem
ke mně. Z druhé strany zase chytila Anatea za ruku Stellu
a vedla ji také do středu. Obě dívky se postavily proti
sobě čelem a nejistě se na sebe usmály.
„To je Kalista Hoči,“ představil ji Ronin.
„To je…,“ začala Anatea, ale Stella ji předběhla.
Hrdě se narovnala, trochu se usmála a představila se:
„Jmenuji se Stella Lefèvre,“ natáhla ruku ke Kalistě.
Podaly si ruce a víc již nebylo třeba říkat. Poodešly
kousek od nás k blízké matraci. Kalista se na ni položila
a Stella si k ní přisedla.
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„Bude to bolet?“ zeptala se Kalista nervózně.
„Nevím, jestli to bolí, ale myslím, že ne. Viděla
jsem přeměnu Ronina a nevypadal, že by jej cokoli
bolelo,“ pošeptala Stella. Pak se nad ní naklonil Ronin.
„Vůbec to nebolí. Jen budeš trochu zmatená a
vyděšená. Neboj se, budeme tu celou dobu s tebou,“
uklidňoval ji tichým hlasem
„Já tu budu s tebou. Spolu to zvládneme,“ řekla
Stella. Pomalu si vykasala rukáv od košile a přiblížila
k ústům své zápěstí.
„Zadrž?“ Silviův výkřik proťal posvátné ticho
v tělocvičně. V jednom momentu seděl u Stelly a držel ji
za zápěstí. Jeho rychlý pohyb mohl vše zničit, pokud by
Vyvolení nezachovali klid.
„Nemusíš to dělat,“ řekl Silvio a hladil Stellinu
ruku po zápěstních žílách v místech, kde si je chtěla před
chvilkou protít.
„Ale musím,“ odpověděla chlácholivě Stella,
„nikdy v životě jsem necítila tak silnou potřebu něco
vykonat, jako právě nyní. Prosím nebraň mi. Je to mé
rozhodnutí a já si za ním stojím.“ Silvio ještě chvilku
nešťastně hladil Stellinu ruku a potom ji pustil. Políbil ji
a s nešťastným výrazem se přesunul zpět k nám.
Stella nechala stéci svou krev do Kalistiných
pootevřených rtů, vzala ji za ruku a pošeptala: „Jdeme na
to.“
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Celá ta scéna nakonec rozsekla nastalé napětí v
obou táborech. Jako by se dohodli a ve stejném okamžiku
vystoupil z obou řad stejný počet lidí. Přistoupili přímo
ke mně na místo, kde před chvilkou stála Stella a Kalista.
Postavili se naproti těm, které si vybrali, a podali si ruce.
Postupně se představili a pomalu se rozešli k matracím a
žíněnkám. Na svých místech zůstali z upírů jen Silvio a
Makrus, zato adeptů stálo v houfu mnohem víc. Došlo
mi, že budeme potřebovat další pomoc.
„Někteří z nás ještě nezačali křest,“ ozvalo se
z malého hloučku adeptů šeptem.
„Stejně jich není dost. Někdo z nás prostě
nepřežije,“ ozval se další.
„Kolik z vás již prochází křtem?“ zeptala jsem se.
Z hloučku pěti adeptů se zvedly tři ruce, dvě zůstaly dole.
„Kolik času vám zbývá do konce křtu?“ zeptala
jsem se věcně.
„Necelý měsíc,“ řekl jeden
„Dvanáct dní,“ řekl druhý.
„Deset dní,“ řekl ten, který se obával nejhoršího.
„Vaše krevní skupiny?“ zněla moje další otázka.
„Dvě nuly pozitivní, jednou A+, jednou B- a
jednou AB+,“ odpověděl mi Fabian, který zároveň
ukazoval, komu jaká skupina patří.
„Alexo,“ ozval se Markus. Otočila jsem se
k němu a rovnou se k němu vydala. Naznačoval mi, že se
mnou chce mluvit o samotě.
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„Moje krevní skupina s nikým z nich nesouhlasí.
Já mám nulu negativní,“ řekl. Jeho odpověď mne
zarazila. Vlastně jsem vůbec nečekala, že by z nich všech
mohl být někdo nekompatibilní.
„No…, no tak to je asi vyřešené tvoje dilema.
Nemusíš nikomu pomáhat. Není nikdo, komu bys mohl
pomoci,“ zkonstatovala jsem. Nyní jsem však řešila, kde
sehnat další křtitele.
Procházela jsem mezi matracemi a pozorovala
měnící se adepty. Měla by mne naplňovat radost, že jsme
zachránili tolik životů, ale já byla nešťastná. Myslela
jsem na ostatní adepty. Ne jenom na ty, kteří tu přede
mnou čekali na smrt, ale i na všechny ostatní. Počítala
jsem, kdy asi začne další vlna křtů. Bylo to zvláštní, ale
vypadalo to, že křty opravdu přicházejí ve vlnách.
Poslední vlna přišla, když všechny adepty unesl Isaac.
Další vlna nastala nyní. A příště? Co bude za čtvrt nebo
půl roku? Opět si pomůžeme? Budeme mít vůbec
možnost si navzájem pomoci?
„Alexo,“ vyrušila mne z mého zamyšlení Lenka.
„Copak?“ zeptala jsem se.
„Můžeme si promluvit?“ zeptala se a její pohled
naznačoval, že potřebujeme soukromí. Pomalu jsem
přikývla a zkontrolovala pohledem Strážce Vyvolených i
upírů.
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Jen jdi. Zvládneme to. Nic se nestane, ozvalo se
mi v hlavě. Usmála jsem se na Benjamina a poslala mu
vzdušný polibek.
„Budeš volat Emě?“ zeptala se Lenka, ještě než
jsme se usadili na střešní tašky.
„Nevím. Vůbec se mi do toho nechce,“ řekla jsem
po pravdě, „neznám ji. Nevím, co od ní můžu očekávat.
Je to veliký risk.“
„Souhlasím,“ odpověděla Lenka, „a proto mám
jiný plán.“ Usmála se na mne.
„Plán? Jaký plán?“ ptala jsem se zmateně.
„No, mám několik přátel, co mi dost dluží.
Udělali by cokoli, aby si u mě tu službičku smazali.
Třeba by se spojili i s ďáblem, jen aby se nemuseli bát,
co po nich budu žádat.“ Potutelně se usmála.
„Třeba by se spojili i s ďáblem?“ opakovala jsem
nevěřícně její slova.
„Ano. Nebo třeba s Vyvolenými, hlavně, že mne
budou mít z krku.“
„Nevěřím, že by se tě někdo až tak obával,“ řekla
jsem.
„Je vidět, že opravdu nevíš, s kým máš tu čest,“
mrkla na mne. Vytáhla telefon a začala projíždět jeho
seznam.
„Haló, Telli?“ začala mluvit velice příjemným
hlasem. Hlas, který se však ozýval z telefonu, nebyl
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vůbec nadšený, když volaný zjistil, s kým mluví. Zněl
naopak dost vyděšeně.
„Jakou máš krevní skupinu?“ pokračovala Lenka.
„Hmm, myslím, že si od tebe konečně vyberu laskavost,
kterou mi dlužíš. Pokud to vyjde, budeme definitivně
srovnaní,“ ujistila dotyčného na druhém konci Lenka.
Potom mu ještě dala pár přesných instrukcí a zavěsila.
Další hovory proběhly ve stejném duchu. Do půl hodiny
k mému absolutnímu překvapení získala přesný počet
potřebných křtitelů. Mohli jsme se jenom modlit, aby se
opravdu s adepty spojili.
Nevěřícně jsem pozorovala jak ti, kterým Lenka
volala, vůbec neodporovali. Souhlasili s čímkoli, aniž by
tušili, co je čeká.
Do půl hodiny obcházelo sochu svatého Václava
na nedalekém náměstí několik velmi nervózních mladých
upírů. Stáli jsme na střeše blízké budovy a pozorovali je.
Jakmile se Lenka ujistila, že jsou všichni, ukázala mi na
každého z nich. Dostat se jim do hlavy byla hračka.
Byli mladí a nezkušení. Všechny jsem
instruovala, aby šli směrem k tělocvičně. Zprvu se
polekali, když slyšeli můj hlas ve svojí mysli, ale díky
Lenčiným přesným informacím jsem je přesvědčila, aby
udělali vše, oč jsem je požádala. Pomalu jsme
postupovaly po střechách a sledovaly upíry, kteří se
blížili k našemu dočasnému stanovišti. Nakonec stáli
všichni v houfu před vchodem do Sokolovny.
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Neodvažovali se však jít dovnitř. Pach Vyvolených všude
kolem způsoboval, že se málem všichni strachy rozutekli.
„Sakra, dovnitř je nedostaneme,“ ozvala jsem se.
„Ale dostaneme,“ řekla Lenka a přeskočila na
protější střechu. Zmizela za komínem a najednou se
objevila u vchodu do Sokolovny. Všichni se klepali, ale
ani jeden z nich si nedovolil jí oponovat. Nakonec do
jednoho zmizeli v budově.
Také jsem přeskočila na protější střechu a hnala
se dovnitř, abych viděla Lenčiny přesvědčovací metody.
Houf nových křtitelů již stál na schodišti před vchodem
do tělocvičny. Očekávala jsem nějaké rozčilení ze strany
nově příchozích, protože Lenka právě nařizovala všem,
co od nich očekává. Nikdo nic neřekl. Nikdo se
nevztekal. Všichni do jednoho jako beránkové
poslouchali. S vyvalenýma očima a otevřenými ústy
vstřebávali Lenčiny rozkazy.
„Takže teď všichni projdete dovnitř a vyrovnáte
se na středové čáře, je to jasné?“ dokončovala právě
Lenka. Všechny hlavy váhavě přikyvovaly a všichni se
plouživě přesunuli do kotle plného upírů i Vyvolených.
„Nikomu z vás se nic nestane,“ řekla jsem
instinktivně, když se všichni zastavili.
„To nemusíš,“ řekla Lenka hlasem, který jsem u
ní vůbec neznala. Byl tak majetnický a povýšený.
„Udělali by to, i kdyby věděli, že jdou na smrt.
S ničím jiným ani nepočítají.“
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To myslíš vážně? Poslala jsem jí do hlavy
myšlenku tak silnou až sebou trhla.
Stejně by mi nevěřili. Nebudu je přesvědčovat. Ať
se přesvědčí sami. Jsou mi natolik zavázaní, že počítají i
s tím, že je obětuji. Nebudu jim to vysvětlovat. Moje
postavení to nedovoluje. Vrhla na mne také velice silnou
myšlenku, až mne její intenzita překvapila.
Co jsi pro ně udělala tak velikého, že jsou ti
natolik zavázaní? Zeptala jsem se jí již mírnější
myšlenkou.
Zásobuji je i celou jejich rodinu celé roky zdarma,
protože si nemůžou dovolit za krev platit. Ze začátku, to
byl jen takový bojkot proti otci. Jenže potom jsem si
uvědomila, že je třeba, aby se někdo o takové lidi
postaral. Můj otec je vydával Vyvoleným. Říkal tomu
očista naší společnosti. Jim totiž nezbývalo, než pro krev
lovit, odpověděla mi.
To je strašné, pomyslela jsem si. Opět mi bylo
špatně z role, kterou tu Vyvolení zastávali. Měli jsme být
ochránci. Měli jsme jednat spravedlivě a moudře. Místo
toho jsme jen slepě vraždili nevinné nebo chudé.
Fungovali jsme jako zbraň mocnějších a manipulativních
upírů z vyšší společnosti. Byla jsem rozhodnutá, že
pokud někdy v životě potkám Lenčina otce, pěkně si to
ode mne schytá.
Než mi došly všechny nápady různých variant
pomst vůči jejímu otci, zformovala Lenka celou skupinku
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a rozestavila je na dělicí čáru. Na celý zástup se zaměřily
oči všech, kteří dokázali koukat. Pohledy všech v malé
vyplašené skupince roztěkaně létaly po celé místnosti.
Vyplašení upíři s hrůzou pozorovali Vyvolené,
kteří stáli podél zdí. Nechápavě zírali na upíry stojící na
druhé straně. Zoufale se snažili přijít na kloub tomu, kdo
jsme já a Krista. A nakonec se zmateně rozhlíželi po
matracích a tělech na nich ležících. Bez dechu civěli i na
upíry, kteří u lůžek seděli a drželi za ruku měnící se
Vyvolené.
Sledovala jsem jejich vyplašené reakce, slyšela
jejich vyděšené přerývavé nádechy i jejich zběsile bijící
srdce.
„To je velezrada,“ vydechl jeden z nich, který
taktak skrýval slzy. Pomalu jsem k němu přistoupila a
zavolala si na pomoc Benjamina. Sice jsme hlásali, že
jsme si všichni rovni, ale já jsem chtěla, aby je Benjamin
trochu uklidnil.
„Benjamin se před ně postavil a majestátně
promluvil: „Jmenuji se Benjamin Suárez-Ortega-Navarro
a o žádnou velezradu nejde. Jsem plně srozuměn se vším,
co se tu děje a souhlasím. Nemusíte se bát. Máte moje
slovo, že se nikomu z vás nic nestane. Rozhodně se
neprohřešujete proti jakémukoli nařízení mé rodiny.“
„To už bylo na celý houf moc. Dva němě zírali na
Benjamina a dva si rovnou sedli na zem. Nikdo z nich
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nebyl schopen se pohnout. Bylo mi jasné, že takový šok
asi ještě nezažili a pravděpodobně už ani nezažijí.
„No tak jste se přivítali,“ začala Lenka tím svým
nepříjemným hlasem. Chtěla jsem ji napomenout.
Pohled, který na mne vrhla, mi však dával jasné
instrukce, že nemám do ničeho zasahovat. Poslechla jsem
ji, přestože se mi to příčilo. Věřila jsem, že to zvládne.
„Postavte se a čekejte!“ velela. Všichni ji
poslechli, i když jejich postoj nebyl zdaleka tak pevný
jako Lenčin hlas, kterým je řídila.
Nakonec se však přeci jen vyrovnali do řady a se
svěšenými rameny odevzdaně čekali, co je čeká.
Připadalo mi, že jen čekají, až se do nich Vyvolení pustí a
roztrhají je na kousíčky. Nedokázala jsem se na to dívat.
Lenka neLenka.
„Poslouchejte,“ předstoupila jsem před ně, „nikdo
vám neublíží. Nejste tu proto, abyste zemřeli, ale abyste
nám všem pomohli,“ rozmáchle jsem ukázala na adepty,
upíry i Vyvolené. „Tihle adepti nikomu nikdy neublížili.
Jsou nevinní stejně jako vy. Oni vás potřebují, jinak
zemřou.
Nicméně jde o vaši volbu. Pokud nebudete
s dárcovstvím souhlasit, nedovolím nikomu, aby vás
nutil.“ Podívala jsem se na Lenku a zpražila ji pohledem.
Všichni se bojácně dívali stejným směrem.
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„Nedívejte se na ni. Já vám za nás všechny slibuji,
že ať již dlužíte Lence Černé za cokoli, tímto okamžikem
jsou vaše dluhy smazány.“
„No ale…,“ začala Lenka
Žádné ale. Nebudeme nikoho nutit, aby se stal
křtitelem, pokud nechce. Jejich dluh vůči tobě smazalo už
to, že přišli. Rozumíš? Stopla jsem Lenku myšlenkou a
potom se opět otočila k houfu vyděšených upírů.
„Jmenuji se Alexandra Straginy a Benjamin
Navarro mi daroval krev, abych mohla žít…,“ začala
jsem, pak se ale postavila Krista.
„Jmenuji se Krista Di Castelo a můj manžel
Sebastian mi daroval svou krev, abych mohla žít.“ Další
se k mému úžasu představili Lenka s Joshuou, stojící
podél stěn na stráži, i Anatea s Roninem, kteří si stoupli
vedle nás. Všichni nás podpořili stejným svědectvím.
„Vidíte. Nejste tu proto, abyste zemřeli. Jste tu
proto, že vás potřebujeme a prosíme o vaši pomoc. Bez
vás zemřou.“ Ukázala jsem na zbylé adepty.
„Ale vždyť Vyvolení nás po staletí vraždí,“ ozval
se konečně jeden z vystrašených návštěvníků.
„Ano, tak tomu opravdu dosud bylo. Měli jsme
špatný pojem o podsvětě, který společně sdílíme. Naše
rasy potřebují nový řád. Potřebují, abychom všichni
začali vidět věci správně. Abychom pochopili, že ne
všichni upíři jsou vrazi nevinných lidí. Oni to však nikdy
nezjistí, pokud jim nepomůžete. Na rozdíl od vás oni se
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před smrtí schovat nemůžou. Jejich čas rychle spěje ke
konci. Již počítají hodiny, kdy náš svět opustí. Jen vy je
můžete zachránit a dát jim možnost posoudit, jak se
budou jako Vyvolení chovat. Dáte jim možnost zjistit
koho bránit a koho ne. Pomůžete konečně něco změnit?“
Vystrašené výrazy pomalu zmizely. Zatím jsem
však nedokázala určit, kam jejich myšlenky spějí.
„Než se rozhodnete zbaběle odejít a zabít tak
tamty,“ začala Lenka a také ukázala směrem k adeptům,
„nezapomeňte, že já se zastala vás a celé vaší rodiny.
Poskytovala jsem vám bezplatně krev a někdy i jídlo jen
proto, aby se z vás nestala zvířata. Aby se vaše nevinnost
neposkvrnila z hladu. Tehdy jsem já zachránila vás a vy
teď můžete také někoho zachránit.
Alexa má pravdu. Vaše dluhy vůči mně jsou
smazány, ale sáhněte si do svědomí. Kde byste byli nebýt
ochoty druhých vám pomoci? Nyní potřebují pomoc jiní.
Doufám, že vaše kroky opravdu pořádně zvážíte.“ Ti,
kteří se pomalu otáčeli k východu, se opět pohledem
vrátili k Lence. Nikdo z nich nakonec neodešel. Všichni
se rozhodli, že adeptům pomůžou.
Tři z nich již při příchodu cítili, že nadešel jejich
čas. Jeden si ještě společně se Silviem musel počkat.
Napadlo mne, že ti tři stejně věděli, že by nemělo smysl
odejít. Jejich krev byla označená. Nejspíš by jim došlo,
že bychom adeptům pomohli je vyhledat.
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Netrvalo to ani pár dní, kdy ulehl na lůžko
poslední adept a díky Silviovi se začínal měnit ve
Vyvoleného. Konečně jsme zjistili, že vytvoření našich
znamení nebylo žádnou výjimkou nebo náhodou. Zdálo
se, že každý nový Vyvolený si s přeměnou odnesl i
znamení, které se velmi podobalo znamení jeho křtitele.
Jen bylo barevně převrácené. Zdálo se, že znamení je
jakýsi fyzický symbol našeho pokrevního propojení.
Matrace i s měnícími se Vyvolenými jsme umístili
do jedné poloviny tělocvičny, v té druhé začali křtitelé
učit nové Vyvolené, jak využívat své nově nabyté
schopnosti. Jedni zvedali do vzduchu různé předměty,
které létaly vzduchem sem a tam. Další zapalovali ohně a
jiní učili, jak manipulovat s myslí, číst a mást myšlenky
ostatních upírů.
S Benjaminem jsme pomáhali novým Vyvoleným
i stávajícím upírům s ovládnutím a zdokonalením jejich
vlastností. I Markus se přidal a pokoušel se nám pomoci.
Jeho vzdor vůči proměnám definitivně ustoupil,
když se ve dveřích objevil Fabian a s nervózním výrazem
si prohlížel tělocvičnu i všechny, kdo byli v ní.
„Děje se něco, Fabiane?“ zeptala jsem se rychle.
„Mohu s tebou mluvit?“ zeptal se potichu.
Přikývla jsem a v té chvíli stála po jeho boku. „Mohl by
s námi jít i Markus?“ zeptal se Fabian opatrně. Markus
vše slyšel, jemně přikývl a také se postavil po mém boku.
Fabian nás vyvedl pryč z budovy do nedaleké restaurace.
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Objednal nám pití a dlouho si rovnal místo, než se usadil.
Jevil známky rozmrzení a nervozity.
„Co se děje? Už nás nenapínej,“ poznamenala
jsem.
Fabian se zhluboka nadechl a potom vydechl.
Jakmile nám číšník postavil na stůl objednané pití, otočil
se přímo na Markuse. „Markusi, stále jsi proti
přeměnám?“ zeptal se bez skrupulí.
„No vlastně jsem o tom hodně přemýšlel, když
jsem viděl ostatní,“ začal Markus, „rozmyslel jsem si to.
Nevadilo by mi stát se křtitelem.“
„Já myslela, že je to vše,“ zarazila jsem se, „že
žádní jiní adepti již nezbývají.“ Podívala jsem se zpět na
Fabiana.
„Dnes ráno dorazil Joachym Croford i s neteří,
která má zítra začít křest,“ začal Fabian, ale já jej
přerušila.
„Cože? Irové si naši nabídku rozmysleli?“
vydechla jsem. Upřímně řečeno na jejich adepty jsem
úplně zapomněla.
„No to ani ne,“ odpověděl opatrně Fabian.
„No tak jak je to tedy?“ zeptala jsem se a
podezíravě si jej měřila.
„Joachym je zde bez vědomí Irů. Oni s naší
nabídkou stále nesouhlasí, ale jedná se o jeho přímou
neteř. Je to dcera jeho sestry. Výslovně nám sdělil, že
kdyby se alespoň nepokusil ji zachránit, jeho sestra by jej
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zabila sama. Jsou tu ale veliká rizika…“ Fabian ani
nedokončil větu. Nechal nás, abychom si nastalá rizika
uvědomili sami.
„Irům může brzy dojít, kde jsou. Pokud to
zjistí…“ pokračovala jsem sama.
„Ano, všichni se mohou ocitnout v ohrožení.
Dokážeme se jim postavit, ale nejsem schopen ti zaručit,
že nikdo nezemře. Už tak křehký mír může být zmařen
díky jednomu špatnému rozhodnutí. Nicméně jsou zde a
všichni víme, že ta dívka zemře,“ dodal smutně Fabian.
Dívala jsem se z Markuse na Fabiana a netušila,
co si počít.
„Pokud jde o mně,“ začal najednou Markus, „tak
jsem ochoten to riziko podstoupit. Viděl jsem dost, abych
si uvědomil, jakou cenu má život. Rozhodně nenechám
nikoho zemřít. Nerad bych ale někoho ohrozil. Nedá se
tedy přeměna uskutečnit někde jinde? Daleko od
ostatních?“ zeptal se.
„Nesmysl, to je příliš nebezpečné. To by byla
sebevražda,“ odpověděl rezolutně Fabian.
„Ale já už se rozhodl. Pokud se mohu stát jejím
křtitelem, nechci ji nechat zemřít jenom kvůli obavám, že
se může něco stát. Přiznejte si to, moje krevní skupina
není tak častá jako ostatní krevní skupiny. Beze mne
bude mít minimální ne-li žádnou šanci na přežití.“
rozzlobil se Markus.
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„Fabian má pravdu. Je to příliš nebezpečné, ale
souhlasím i s tebou, že jí musíme pomoci,“ klidnila jsem
Markuse. „Tohle ale nemůžeme rozhodnout sami.
Musíme se vrátit a nechat ostatní, aby se rozhodli, zda
zůstanou nebo odejdou. Přeměna se uskuteční zde pod
naší ochranou. Pokud se něco zvrtne, věřím, že se
dokážeme ubránit.“
Oba se mnou nakonec souhlasili a všichni
společně jsme se vrátili zpět za ostatními. Vyvolení i upíři
seděli vedle sebe a všichni zvažovali možnosti i rizika,
která jsme hodlali podstoupit. Nikdo nechtěl, aby se
komukoli cokoli stalo. Zároveň však nikdo nechtěl kvůli
riziku odmítnout pomoc jedné z nás.
„Křtitelé, váš úkol je splněn. Můžete odsud odejít
a předejít tak možnosti, že se vám něco stane,“
promlouval zrovna k přítomným Fabian.
„A kam bychom šli?“ zeptala se najednou Anatea.
„Máte kam jít. Můžete zůstat, jak dlouho bude
třeba, než se rozhodnete, co se svým životem uděláte,“
odpověděl jí rychle Sebastian, aby bylo všem jasné, že
jeho útočiště je všem plně k dispozici.
„Ale přeměny ještě nejsou hotové,“ bránila se
zuby nehty Anatea. Bylo vidět, že se sice bojí, ale nechce
opustit ostatní. Musela jsem uznat, že od té doby, co
pokřtila Ronina, se její přístup se dost změnil.
„My tu zůstaneme. Pokud bude třeba, postavíme
se za Markuse,“ odpověděl jí Ronin, „není třeba, abyste
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zůstávali. Je to příliš nebezpečné.“ V jeho hlase byly znát
upřímné obavy o Anatein život. Další výměna názorů
zajisté proběhla v soukromí jejich myšlenek, protože
přestali oba mluvit. Jen si soustředěně koukali do očí.
„Vy ostatní můžete odjet. Poskytneme vám auto a
někdo s vámi odjede do bezpečí,“ prohlásila Lenka.
„A co ty?“ zeptal se Joshua nervózně.
„Já zůstávám. Nehodlám o tom diskutovat. Já tu
Markuse nenechám samotného ani omylem.“ Lenka si
založila ruce v bok a její výraz prozrazoval, že opravdu
nemá cenu jí cokoli vymlouvat.
„To nemusíš,“ odpověděl Markus. Jeho výraz
zjihl a prozradil, že její rozhodnutí jej potěšilo a zahřálo u
srdce.
„Máš pravdu, nemusím,“ odpověděla Lenka, „ale
chci. Jsi můj nejlepší přítel a já nedovolím, aby se ti
cokoli stalo. Neopustím tě. Nehodlám dělat stejnou
chybu dvakrát,“ odvětila a přisedla si k němu. Chytila jej
za ruku a zadívala se mu do očí. Nepotřebovali spolu
komunikovat myšlenkami. Jejich přátelství bylo natolik
silné, že si rozuměli i beze slov. Nakonec se oba objali a
vše, co mezi nimi dosud tvořilo jakékoli bariéry, se
rozplynulo.
„I my zůstaneme,“ ozvala se najednou Anatea a
rozhlížela se po ostatních, jestli její slova potvrdí.
Všichni pomalu kývali hlavami a dávali tak tichý
souhlas, že podstoupí riziko s tím spojené.
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„Ne!“ Lenka se postavila a v její tváři byly znát
obavy. „Bylo by nás moc. Všichni nejste na útok
připravení a nakonec by to pro nás bylo mnohem těžší.
Museli bychom ochránit i vás. Musíte se vrátit a počkat
na nás. Mám pro vás jiný úkol a potřebuji, abyste zůstali
naživu.“ Její řeč byla chladná a logická. Já ale poznala,
že se bojí.
Viděla jsem jí do hlavy a uměla jí číst myšlenky.
Snažila se zakrýt své obavy, svůj strach o ně o všechny.
Zároveň však nechtěla, aby poznali její pocity.
Domnívala se, že by jim ukázala svou slabost a oni by jí
přestali poslouchat.
„Ale kdo tě bude chránit?“ zeptal se kdosi z davu.
„Společně s Alexou, Kristou, Benjaminem a
Sebastianem jsme dost silní, abychom se útoku ubránili.
Doufám, že není třeba panikařit. Pokud se ale má něco
semlít, bude lepší, když zbudeme jenom my. Nás pár
nejsilnějších. Vy ostatní byste mohli lehce přijít o život.
Naše obrana by zeslábla, protože bychom se snažili
ochránit vás, místo toho, abyste šlechetně chránili vy
mne. Jsem vám vděčná, že o mne máte strach, ale v tuto
chvíli si ze všeho nejvíc přeji, abyste se vrátili do
bezpečí.“
„My vám také můžeme pomoci,“ ohradil se
dotčený Silvio.
„Ne drahoušku, nemůžete,“ odpověděla skoro
mateřsky Lenka, „oni jsou Vyvolení, na ně nebudou platit
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manipulace s myšlenkami, které oba ovládáte. A boj jste
se také neučili, protože to nebylo třeba. Nebyli byste nám
k ničemu. Jen bychom o vás mohli přijít a to v žádném
případě nedovolím.“
„Já zůstanu. Jsem připravený na boj. Nemyslím,
že by se vám mohl někdo hodit víc,“ odpověděl Ján. Jeho
Lenka neodmítla a já moc dobře věděla proč. Jeho
schopnost byla neskutečná a opravdu nám v boji mohla
hodně pomoci.
Vlastně nebylo třeba dál kohokoli přesvědčovat.
Lenka vše zvládla na výbornou a do hodiny všichni upíři
opustili prostory Sokolovny. Zůstali jsme jen já,
Benjamin, moji rodiče, Lenka s Markusem a Ján.
Společně s Lenkou zůstal i Joshua s Roninem a ostatní
nově pokřtění Vyvolení. Nikomu se nechtělo postavit se
na druhou stranu barikády. Všichni, kteří měli pouto
s křtitelem, během křtu nahlédli do duše tomu druhému.
Věděli, že by bylo přinejmenším špatné nechat zavraždit
Markuse, když se rozhodl darovat život jedné
z Vyvolených.
Zavolala jsem Fabianovi a všichni jsme čekali, až
Irové dorazí.
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Zrada
Tělocvična se mi najednou zdála obrovská, když
polovina z nás odešla. Alexa zařídila, že s námi zůstali
jen mladí přeměnění. Starší Vyvolení, kteří dosud
fungovali jako stráž, odešli.
Všude okolo sebe jsem cítil napětí. Pokoušel jsem
se špatné pocity zahánět tréninkem. Bojoval jsem
s Vyvolenými i s Alexou a jejími rodiči. Jediný, kdo byl
schopen se mi vyrovnat, byla právě Alexa. Byli jsme
mnohem rychlejší i silnější. Naše mimosmyslové
vlastnosti byly natolik silné, že se nám nemohl vyrovnat
ani Sebastian s jeho dlouholetou praxí. Uvědomoval jsem
si kolik síly ve mně i Alexe dřímá a děsilo mne to.
Pomalu mi začalo docházet, jak nás nově nabytá moc
může změnit.
Konečně dorazil poslední Vyvolený i s jeho
adeptkou. Vypadal mladě, ale jeho chůze, mluva i gesta
vypovídala, že je mnohem starší. Tvářil se vážně. Mluvil
málo, ale moudře. Jeho postoj byl velice ostražitý. Dívka,
kterou přivedl s sebou, byla plachá. Většinu času její
pohled spočíval na zem.
Poprvé odpoutala svůj zrak, když k ní přistoupila
Alexa a přivedla k ní Markuse. Tehdy poprvé dívka
přestala zírat do země a probodla Markuse vyplašeným a
nedůvěřivým pohledem. Markus byl také nervózní.
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Zběsile mu bilo srdce, ale vehementně se snažil své
rozpaky skrýt. Usmál se a podal dívce ruku.
„Proč nic necítím?“ zeptal se zmateně a rozhlížel
se kolem.
„Protože Galinin křest ještě nezačal,“ odpověděl
její mentor.
„A kdy začne?“ zeptal se opět Markus. Tentokrát
se díval jen na dívku stojící před ním. „Galina?“ zeptal se
přímo jí a pokoušel se vyhledat její pohled, který opět
směřovala k zemi. „Máš moc hezké jméno,“ dodal.
„Kdy ti bude sedmnáct?“ ozval se po chvilce
mlčení. Dívka se nakonec vzpamatovala a poprvé
promluvila. Její hlas byl až nepřirozeně vysoko
postavený a chvěl se. Připadalo mi, že se každou
chvilkou rozpláče.
„Ano, mé jméno je Galina a za tři hodiny a…,“
podívala se na hodinky, „a necelých deset minut mi
začne křest,“ odpověděla.
„No tak to máme ještě chvilku, abychom se
seznámili, co říkáš. Posadíme se?“ zeptal se Markus a
ukázal směrem k žíněnkám rozestavěným uprostřed
místnosti.
Galina se nešťastně rozhlížela po všech
Vyvolených, kteří stáli okolo ní. Zřejmě hledala pomoc.
Její strach gradoval. Srdce jí bilo jako na poplach, až
jsem si říkal, jestli uteče nebo zůstane.
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„Jmenuji se Alexa, to jsou Joshua, Ronin …,“
začala Alexa vyjmenovávat všechny Vyvolené, kteří stáli
okolo nás. Všichni do jednoho podali Galině ruku a
snažili se ji uklidnit. Bál jsem se momentu, kdy Alexa
poprosí jejího mentora, aby opustil místnost. Nakonec
však on sám řekl, že odejde. Políbil dívku na čelo a
opravdu nás opustil. Nechtělo se mi ani věřit, že nám to
zatím prošlo tak hladce.
Dívka se nakonec trochu uklidnila a opravdu se
posadila naproti Markusovi. Jeho pokusy o začátek
konverzace se však většinou setkaly s neúspěchem.
Dívka neustále bořila pohled do země a odpovídala jen
prostými ano nebo ne.
Až ostatní Vyvolení v čele s Joshuou a Roninem
dívku rozmluvili a dokonce i rozesmáli. Atmosféra se
pomalu ale jistě začala uvolňovat. Přestal jsem je
poslouchat uprostřed rozhovoru. Nezajímalo mne, co si
říkají. Najednou jsem ucítil v hlavě tlak. Okamžitě mi
bylo jasné, co se děje.
„Alexo,“ vyslal jsem ke své vyvolené silnou
myšlenku, která jí sdělila vše, co jsem potřeboval. Alexa
se obezřetně rozhlédla. Zahlédl jsem její auru. Bylo to
neuvěřitelné. Zpozoroval jsem, jak se její vědomí
rozdělilo a několik jeho částí se od ní úplně oddělilo.
Paprsky vystřelily všemi směry. Poslední zamířil ke mně.
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Je tady, někde blízko. Také ji cítím, pomyslela si
s obavami. Jak jsi na tom? Máš nějaké touhy nebo
nutkání?, ptala se dál.
Nic nepociťuji. Zabránil jsem jí v útoku, bylo to
automatické. Jakmile jsem ji ucítil, okamžitě jsem se
obrnil a požádal tě o pomoc.
Nesmí zjistit, co tu děláme ani proč tu jsme. Jinak
bude vše zmařeno, pomyslela si rychle Alexa.
Měla pravdu. Obával jsem se její síly, ale zároveň
jsem si konečně začal důvěřovat. Zjistil jsem, že jsem
schopen Kamillu nevpustit do mého vědomí a zabránit jí
tak v ovládání mé osoby.
Mám odjet do krytu?, pomyslel jsem si. Nechtěl
jsem Alexu opustit, ale nechtěl jsem zmařit vše na čem
jsme dosud pracovali. Nemohl jsem si dovolit, aby nás
Kamilla našla nepřipravené, nebo odhalila naše plány.
Ne. Sám nikam nepojedeš. Pokud se Kamilla
přiblíží dostatečně blízko, chytneme ji. Hlídej si
myšlenky. Musíš být stále ostražitý. Poslední křest právě
začal. Jakmile to půjde, odejdeme. Ale zůstaneme spolu.
Jedině tak jsme silnější než oni., pomyslela si a já jí byl
neskutečně vděčný, že zůstala po mém boku. Přistoupil
jsem k ní a objal ji. V letmém polibku, který jsem ji
vtiskl na krk, bylo vše, co jsem jí potřeboval říct. Věděla,
jak moc ji miluji. Věděla, že je můj život. Přesto jsem jí
chtěl připomenout své city. Měli jsme pro sebe tak málo
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času. Potřeboval jsem ji mít alespoň na tento mizivý
moment jen pro sebe.
Z mého přemýšlení mne vytrhl nepříjemný
vibrující zvuk. Zadíval jsem se na Markuse. Zrovna držel
za ruku dívku, která ležela na jednom lůžku a
s vyděšeným pohledem jej sledovala. Díval se jí do očí a
tichými slovy ji uklidňoval. Druhou rukou ji hladil po
jemných plavých vlasech. Znal jsem jejich pocity. Přesně
jsem věděl, jak se oba cítí. Tento pocit jsem zažil nejprve
s Alexou a v posledních pár dnech jsem jej viděl všude
okolo sebe. I tito dva si nyní vytvářeli pouto, které bude
nejsilnější v jejich životě.
Ani jsem si nevšiml, že ten protivný zvuk ustal,
dokud se nerozvibroval znovu. Najednou jsem věděl, že
je to Markusův mobilní telefon, který mne tolik dráždil.
Ale dráždilo mne ještě něco. Nevšimnul jsem si toho
hned. Její vědomí se do mého plížilo pomalu a skoro
nepozorovaně. Kdybych se ještě chvilku nesoustředil,
nejspíš by mne dostala. Cítil jsem Kamillu velice, velice
blízko. Věděl jsem, že mne našla. Konečně jsem ji mohl
chytit. Tentokrát jsem byl připravený.
Podíval jsem se na Alexu, víc jsem dělat nemusel.
Alexa stála v mžiku u mne a oba najednou jsme vypustili
mentální vjem do okolí. Moje instinkty byly vybičované
na maximum. Napínal jsem sluch i čich. Pokoušel jsem
se zaměřit vědomí, co nejdál to šlo.
„Kde je?“ zeptala se rychle Alexa.
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„Na střeše protilehlé budovy,“ shodli jsme se
v jediném okamžiku. Nestihl jsem se ani nadechnout a
okamžitě se mi Alexa napojila do hlavy.
Sleduj ji po zemi. Já půjdu na střechy. Nesmí nám
utéct. Za žádnou cenu se nesnaž na ni napojit, nebo se
odpojit od mého vědomí, jasné?, zavelela. Přikývl jsem a
oba jako na povel jsme vyrazili. Věděl jsem, že riskujeme
Markusův život, ale šance, že chytíme a zajmeme
Kamillu, nás přiměla okamžitě jednat. Alexa ještě křikla
na ostatní jen pár povelů a byla pryč.
Vyběhl jsem před budovu a okamžitě zaměřil svůj
pohled na střechu protilehlého domu. Kamilla tam stála a
s vítězným úsměvem si mne prohlížela. Pak se ale
podívala na protější střechu. Její pohled se zatvrdil,
zavrčela a vycenila tesáky. Jedním dlouhým skokem
překonala křižovatku a rozeběhla se po střechách směrem
k Náměstí Míru.
Zvážil jsem naše možnosti. Budeme sledovat
Kamillu za bílého dne po střechách, čímž se vystavíme
podsvět riziku prozrazení, nebo nebudeme riskovat
odhalení a necháme ji prchnout?
Moje dilema vyřešila Alexa. Přeskočila na
protější střechu a vydala se ji dál sledovat.
Běžel jsem po ulici a v duchu nadával. Nemohl
jsem vyvinout větší rychlost, abych neupoutal nežádoucí
pozornost, a Alexa musela při každém přeskoku sledovat
okolí, aby snížila riziko, že se prozradí. Jenom Kamilla si
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s tím evidentně nelámala hlavu. Běžela po střechách a
přeskakovala je za bílého dne. Evidentně jí bylo jedno,
kdo ji uvidí. Když jsem doběhl na náměstí a rozhlédl se,
zahlédl jsem ji jen na okamžik, ale i ten mi stačil, abych
věděl, kam mám běžet. Kamilla právě seskočila ze
střechy kostela mezi houf lidí. K mému absolutnímu
úžasu si jí nikdo ani nevšiml. Jako by byla neviditelná.
Propletla se mezi stojícími turisty a zmizela v podchodu
do metra. Běžel jsem tak rychle, jak mi to situace
dovolovala. Když jsem vběhl do metra, jen jsem cítil
Kamillin pach vedoucí do podzemí. Rozmýšlel jsem se,
zda počkat na Alexu nebo vyrazit za ní. Než jsem však
stihl probrat všechna pro a proti, ucítil jsem ze zdola
závan větru, který před sebou tlačily vagóny metra, když
vlak vjížděl do stanice. Rozhodl jsem se v jediném
okamžiku. Seběhl jsem jedoucí schody, ale než jsem
doběhl, dveře se zavřely a metro odjelo. Ještě jsem se
rozhlédl po nástupišti. Zřetelně jsem však cítil Kamillin
pach končící uprostřed nástupiště. Zanedlouho u mne
stála udýchaná Alexa. Rychle jsme zkontrolovali okolí.
Žádní stvoření, rodilí ani Vyvolení nebyli široko daleko.
„Je pryč,“ řekl jsem jen.
„To je dobře. Na chvilku máme pokoj. Musíme se
vrátit a přesvědčit Markuse, abychom co nejdříve odjeli.
Kamilla ví, kde jsme. Nesmí se dozvědět, co jsme
udělali. Musíme zmizet velice brzy,“ řekla.
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„Myslíš, že nepřišla na to, co jsme prováděli?
Přeci jen se přiblížila dostatečně blízko k nám všem,“
zeptal jsem se s úzkostí v hlase.
„Přiblížila se jen jednou, jsem si tím jistá. Jinak
bychom o ní věděli. Budovu i její okolí jsme neustále
hlídali. Na protější straně nemohla Vyvolené ani upíry
cítit, na to byla moc daleko. Šla jenom za tebou, ale
vylekali jsme ji, protože mne zahlédla. Nejspíš se mnou
nepočítala. Jsem si jistá, že naše plány neodhalila. Je
dobře, že ví, že jsme spolu, alespoň ji to odradí od
dalšího útoku. Musíme jít,“ řekla Alexa a pro jistotu ještě
jednou překontrolovala okolí.
Vrátili jsme se zpět do tělocvičny. Ze všech jsme
cítili vzrůstající napětí.
„Co se stalo?“ chtěl vědět Markus, „proč jste tak
najednou utekli?“
„Byla tu Kamilla,“ odpověděla přímo Alexa.
„To není dobré. To vůbec není dobré. Nechce se
mi to líbit,“ začal mumlat Markus.
„Co je?“ zeptal jsem se rychle.
„Volali mi naši,“ začal opatrně Markus, „táta
mluvil jako šílenec.“
„Co ti říkal?“ zeptala se Alexa a měřila si jej
velice ostrým pohledem. Cítil jsem, jak její napětí
postupně roste.
„No to je právě to,“ pokračoval Markus, „chtěl
vědět, kde jsem. Když jsem mu to odmítl říct, křičel do
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telefonu, div mi nepraskly bubínky. Slyšel jsem, jak
mamka v pozadí hystericky pláče a volá mé a Danielovo
jméno. Když se potom otec trochu uklidnil, prosil mne a
zapřísahal, abych okamžitě přijel do našeho sídla u
Osla.“
„A co dál?“ chtěla vědět Alexa.
„Dál už nic. Zavěsil,“ odpověděl Markus.
„Co máme v plánu teď?“ zeptal se trochu
podrážděně Sebastian.
„Je na čase zavolat Benjaminovým rodičům,“
připustila Alexa sklesle, „Potřebujeme pomoc.“
„Konečně rozumná slova,“ řekl Sebastian a
okamžitě vytočil číslo na svém telefonu. „Už jsem
nevěděl, jak se vymluvit, abychom se u nich nemuseli
s Kristou zastavit,“ dodal do vyzváněcího tónu.
Bylo to velice podivné. Můj otec zvedl telefon
vždy maximálně na druhé zazvonění. Nyní však telefon
zvonil dál, ale na jeho konci zřejmě nikdo nebyl.
Sebastian se nervózně rozhlédl po mně, Alexe i Kristě.
Položil hovor a vytočil nové číslo. Ani to však nikdo
nezvedl.
Sebastian zavěsil a s hrůzou se mi díval do očí.
„Benjamine, cítíš svoje rodiče? Jsou v pořádku?“
zeptal se potichu.
„N…no…ano…asi…,“ koktal jsem. Na své
rodiče jsem se již dlouho nesoustředil. Upřímně řečeno
posledních pár hodin jsem se soustředil hlavně na to, aby
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se mi nikdo kromě Alexy do hlavy nedostal, tedy ani
moji rodiče. Nyní jsem se na ně pokoušel zaměřit. Hledal
jsem jejich vědomí. Necítil jsem, že by je něco bolelo,
nebo že se cítí ohrožení. Necítil jsem je totiž vůbec.
Věděl jsem jen, že nezemřeli. Cítil jsem, že někde
existují.
„Musíme okamžitě do domu tvých rodičů,“ řekla
Alexa.“
„Ale co Galina?“ zeptal se nešťastně Markus,
„nemůžu ji tu přeci nechat.“
„Markusi, my tě tu nemůžeme nechat samotného.
Jestli je pravda, čeho se obávám, je Isaac opět o krok
napřed,“ řekla mu nekompromisně Alexa.
„Jak to myslíš?“ zeptala se Krista.
„Myslím, že Kamilla se přiblížila jenom proto,
aby se Benjamin začal před její mocí mentálně chránit.
Docílila tím také toho, že se obrnil i proti vědomí jeho
rodičů právě ve chvíli, kdy jsme mohli odhalit, že jsou v
nebezpečí,“ odpověděla sklesle Alexa.
„To snad ne.“ vydechla Krista. Sebastian opět
začal vytáčet nové číslo, tentokrát je někdo zvedl. Trvalo
mi jenom půl vteřiny, abych zjistil, že na druhém konci je
můj dědeček. Sebastian s ním chvilku mluvil a nakonec
rozrušeně zavěsil.
„Alexa má nejspíš pravdu, ani Eusebio s Elenou
nevědí, kde mohou tvoji rodiče být,“ řekl hořce.
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„Musíme vyrazit,“ znovu zavelela Alexa a
podívala se hlavně na Markuse. Ten však vzpurně kroutil
hlavou ze strany na stranu: „Já nikam nejdu. Nemůžu ji
opustit,“ hádal se.
„My tu s ním zůstaneme,“ nabídl se Joshua.
„Markusi, ty nechápeš, jak moc jsi pro nás v tuto
chvíli důležitý. Nemůžu tě vystavovat jakémukoli
riziku,“ vysvětlovala mu bezradně Alexa. Uvědomovala
si však, že tuto bitvu nevyhraje.
Zvedla telefon, ale než stačila vytočit číslo,
zavibroval jí v ruce.
„Fabiane, zrovna jsem ti chtěla volat. Máme
problém…,“ začala Alexa, Fabian ji však nenechal ani
domluvit.
„Ano, Alexo, máte veliký problém, který se na
vás právě řítí.“
„Cože?!“ zhrozila se Alexa.
„Galinin mentor Joachym Croford v době křtu
vyburcoval ostatní starší Vyvolené, aby porušili naši
úmluvu. Z počátku se chtělo přidat jenom pár
Vyvolených, ale dařilo se nám je přesvědčovat ve jménu
budoucí spolupráce a závazku vůči vašemu druhu. Jenže
nakonec většinu z nich stejně přesvědčili. Alexo oni jsou
právě na cestě k vám. Dorazí za vámi do pěti minut,“
odpověděl Fabian.
„Takže přece,“ konstatovala Alexa, „proč jsi nám
to nedal vědět dřív?“
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„Moje pozice je v tomto případě velice nejistá.
Nechali stráže, aby mne hlídali. Chvilku mi trvalo, než
jsem je přemohl.“
„Nejistá…?“ podivila se Alexa, ale okamžitě
změnila téma, protože jsme neměli čas.
„Vydej se k Benjaminovým rodičům a počkej tam
na nás,“ uzavřela a zavěsila.
„Co teď?“ zeptala se Lenka a vyděšeně sledovala
okolí.
„Zpátky. Vrátíte se zpět do útočiště. Rozdělíme
se. My musíme k Benjaminovým rodičům.“
„Ale jak? Nestihneme jim utéct,“ opáčil jsem.
„Já ji tu prostě nemůžu nechat,“ ozval se najednou
Markus a nešťastně hleděl do Galininých očí.
„Nenechávej. Za tuhle zradu si ji vezmeme
s sebou,“ odvětila studeně Alexa.
„Co s ní chceš dělat?“ odpověděl rázně Joshua a
postavil se mezi ležící Galinu a Alexu.
„Joshi, je milé, že ji chceš chránit, ale nic se jí
nestane. Nedovolila bych to. Ale její mentor, který nás
zradil a poštval ostatní proti nám, zasluhuje nějakou
výtku. Tak si na dobu křtu Galinu necháme. Za pár dní ji
propustíme,“ uklidňovala jej Alexa.
„Slibuješ?“ zeptal se nešťastně Joshua. Bylo
vidět, že bojuje sám se sebou. Přirozený instinkt mu
radil, aby Galinu nespouštěl z dohledu, ale jeho
zkušenost mu říkala, že má Alexe důvěřovat.
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Nakonec mu sáhla na rameno Lenka a
domlouvala mu v soukromí jejich myšlenek.
Alexa mezi tím vyzvala Markuse, aby zvedl
bezvládné tělo dívky a křikla na Lenku, aby vyvedla
všechny upíry pryč z budovy.
„Co má zase tohle znamenat?“ vztekal se
Sebastian, „neopustím vás.“
„Ty jsi upír. Vyvolení tě můžou zabít a to já prostě
nedovolím. Nehledě na fakt, že ostatní někdo musí
vpustit do krytu a přístupový kód máš jenom ty nebo
Benjamin.“ Oznámila mu Alexa.
Vyslal jsem k Alexe neodbytnou myšlenku, jejíž
podbarvení bylo spíše nesmlouvavé, než abych se
doprošoval: Zůstanu, nebojím se jich. Mám mnohem větší
sílu než oni. Stejně je musíme udržet jenom tak dlouho,
dokud nebudou ostatní v bezpečí. Postarám se o sebe.
Jen mne neposílej pryč.
Alexa chvilku rozvažovala naše možnosti a
nakonec povolila. „No, tak jo. Benjamin zůstane a
Sebastiane, ty odvezeš ostatní do bezpečí. Zavoláme ti
další instrukce.
Jáne, jak daleko můžeš být od astrátů?“ zeptala se
Alexa Jána.
„Nevím, nezkoušel jsem se od nich vzdalovat,“
odpověděl Ján.
„Dobře, tak je vytvoř. Uvidíme, kolik vydrží,“
přikázala Alexa. Chtěl jsem se jich zeptat, o čem mluví,
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ale najednou se okolo mne zjevilo deset nových osob.
Nevěřícně s otevřenými ústy jsem je sledoval. Neznal
jsem ani jednu tvář. Všichni do jednoho nás pozorovali.
„Co to je?“ zeptal se užasle Sebastian.
„Ján ti to vysvětlí, teď už ale jděte. Nemáme
žádný čas.“ Lenka i s ostatními vyběhla z místnosti a
vydala se po schodišti nahoru.
My jsme se vydali ke schodišti, abychom
zatarasili vchod do tělocvičny. Vyvolení se nesměli
nikam dostat. Astráty jsme nechali rozestavěné
v tělocvičně.
„Pamatujte, oni jsou Vyvolení. Mimosmyslové
schopnosti na ně nefungují. Používejte oheň a telekinezi,
Benjamine, ty použij, co dokážeš ovládnout. V žádném
případě je nesmíme vpustit dovnitř.
Nechceme, aby se nikomu z nich cokoli stalo.
Jestli někdo zemře, je po míru,“ dodala.
„Proč se ještě chceš snažit o mír, když jsme vás
zradili?“ zeptal se potichu Ronin, který z ústraní
pozoroval naši snahu o ochranu zbylých upírů.
„Vy jste nás nezradili,“ ohlédla se po něm Alexa,
a uvážlivě si jej měřila, „tedy zatím. Rozhodnutí je na
vás. Pokud jde o starší. Žili v bludech moc dlouhou dobu
na to, aby byli ochotní přistoupit na potřebné změny.
Jejich chování je logické a očekávatelné. Přesto
jsem však plně přesvědčena, že jedině mír mezi námi nás
všechny může zachránit. Vyvolení nemají tušení, před
572

Upíří krev III

čím stojí. Malicherně se rýpají v maličkostech, nimrají se
v minulosti a v křivdách, jež učinila jedna strana té
druhé. Díky tomu nejsou schopni vzhlédnout výš a spatřit
opravdový problém.“
Víc říct nestihla, protože jsme slyšeli rázné kroky
Vyvolených blížící se k nám. Za nedlouho se na schodišti
přímo před námi seskupili v čele s Joachymem
Crofordem. Jejich obličeje prozrazovaly, že útok z jejich
strany je jen otázkou vteřin. Napojil jsem se na Alexu,
abych věděl, co zrovna dělá.
Plně se soustředila. Z venku nebylo vůbec nic
poznat, ale uvnitř jejího těla se začaly srocovat částice
energie a síly. Sbíhaly se k sobě a tvořily větší celky.
Přesně jako to dělá rtuť. Jako by se hledaly, narážely do
sebe a odrážely se k jiným sroceným celkům.
Alexino soustředění přešlo v nový mód. Veškerou
svou sílu, kterou nahromadila, začala pomalu vypuzovat
ze svého těla ven. Jakmile energetické a silové částice
prošly skrz její kůži, slily se v jedno a utvořily před námi
jakousi neviditelnou stěnu, kterou Alexa tlačila mezi nás
a protivníky.
Jsou všichni v budově?, pomyslela si pro sebe a
oddělila část svého vědomí. Učinil jsem totéž a sledoval
ji. Zároveň jsem v sobě nahromadil sílu stejně jako
Alexa.
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Pomalu jsme se vydávali dál od našich těl. Hladce
jsme propluli stěnou, která měla zabránit Vyvoleným
v útoku. Evidentně o ní zatím neměli sebemenší tušení.
Propletli jsme se mezi jejich těly a pokračovali za
roh po schodišti dolů. Najednou jsem zjistil, že vidím.
Přestože můj vjem byl dávno v místě, kam jsem nemohl
dohlédnout. To Alexa. Nějak si osvojila tuto inovovanou
vlastnost. Když jsem na ni byl napojený, osvojil jsem si ji
také.
Zjistili jsme, že kromě dvou strážných u
vchodových dveří není v okolí žádný jiný Vyvolený.
Výborně, to se nám hodí, pomyslela si Alexa.
Benjamine, dokážeš v sobě srotit energii podobně jako
já?, zeptala se najednou.
Částice energie ve mně byly již dávno srocené a
nedočkavě čekaly, až je vypustím ven. Učinil jsem tak.
Alexa mne navigovala a radila mi, co dělat. Stejně jako
před tím Alexiny se částice mé energie také úplně
sjednotily. Já z nich ale nechtěl vytvořit stěnu. Ne teď.
Nechal jsem je v obrovském nesourodém uskupení
nejvíce připomínajícím kouli, která plavala vzduchem.
Nadzvedl jsem ji až ke stropu a pomalu jí
pohyboval směrem k východu. Když tato koule plná mojí
energie proplouvala nad Alexinou energetickou stěnou,
jako by se naše síly propojily.
V jednom momentu jsme cítili obrovský příval
další síly a energie. Bylo to jako výbuch atomové bomby.
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Každá částečka mého těla vybuchla a znovu se zrodila
mocnější a silnější než předtím.
Viděl jsem Alexiny myšlenky, pocity i
vzpomínky. Nechtěl jsem nahlížet do jejího soukromí.
Propojení, které se mezi námi odehrávalo, mi však
nedalo na vybranou. Jako bych se vrátil v čase a prožil
celý život ještě jednou. Tentokrát to však nebyl můj
život, ale její.
V záblescích se mi odvíjel před očima jako film.
Sledoval jsem ty nejdůležitější momenty z jejího života.
Ke konci jsem s naprostým šokem pozoroval, co se
odehrálo, když nás naposled rozdělili. Zíral jsem na tábor
v lesích a přemýšlel, jestli se mi to nezdá. Viděl jsem, jak
se Alexa učí a jak prožívá předání. A nakonec, než celá ta
show skončila, jsem zjistil, že Alexa přede mnou skrývá
jedno obrovské tajemství.
Do očí se mi vedraly slzy, když jsem zjistil, že
Alexa pod srdcem nosí mé dítě. Že jej úzkostlivě chrání a
tají jeho existenci, protože se bojí, že se nakonec
postavím proti ní i našemu dítěti.
Bojí se, že věštba jedné ze starších se vyplní a ona
se bude muset postavit proti mně. Myslí si, že budu chtít
zabít ji i naše dítě. Cítil jsem, že je pevně rozhodnutá
udělat vše pro to, aby se tato věštba nenaplnila. V hloubi
duše se však strašně bála, že to bude právě ona, kdo mne
zbaví mého života, aby ochránila jiný. Život, který jsme
spolu stvořili.
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Cítil jsem, že i Alexa prožívá to samé jako já. Že
se dívá na mé vzpomínky z nedávné doby. Že prožívá
stejné stavy jako já, když mne Kamilla dokázala ovládat.
Bylo mi jasné, že se její obavy ještě znásobí.
Mám jí říct, že vím o našem dítěti, nebo mám
mlčet? Je třeba ji chránit. Musím zachránit oba dva. Jsou
mojí součástí a já jejich. Nedovolím, aby se jim cokoli
stalo.
Jestli jsem do této chvíle pochyboval o svých
schopnostech, nyní jsem si byl na sto procent jistý, že
mne nikdo nepřemůže. Moje síla nyní totiž nepramenila
jenom ze mě samotného. Nyní jsem čerpal sílu z Alexy a
z našeho nenarozeného dítěte. Věděl jsem, že je
zachráním. Že nikomu nedovolím, aby jim ublížil.
Ano, můj život se opět přetočil v základech. Ta
obrovská maličkost rostoucí v Alexině lůně změnila
úplně vše. Již jsem se nebál Kamilly, Isacca ani nikoho
jiného. Rozhodl jsem se však, že Alexe zatím
nevyzradím, že o našem potomkovi vím.
Koule mé síly pomalu proplula nad stěnou, a
jakmile se naše síly protnuly, čas jako by se zastavil.
Všichni kolem nás zamrzli. V dutém tichu jsem slyšel
jen pravidelné odezvy tlukotu našich srdcí. Koule, která
proplouvala nad hlavami Vyvolených, se pomalu blížila
k východu.
„Co se to děje?“ řekl jsem pomalu.
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„Nevím jak, Benjamine, ale nějak se nám povedlo
upravit pro nás přímku času,“ zaradovala se Alexa.
„Jak to myslíš?“ ptal jsem se zmateně.
„Narušili jsme naše vnímání času a posunuli je
trochu kupředu. Vlastně se dá říct, že jsme se vůči
ostatním poněkud zrychlili. To bude asi tím, že se naše
vnitřní síly propojily,“ odpověděla vědoucně Alexa.
„Takže my jsme jako zastavili čas, nebo co?“
pokoušel jsem se pochopit situaci, ve které jsem se právě
ocitl.
„Zastavit nebo přetvořit čas doopravdy nejde,“
vysvětlovala mi Alexa polopatě, „Čas je čas, ten ošálit
nejde. Můžeme ale ošálit naše mozky. Naše myšlení se
zrychlilo na takovou míru, že se nám ostatní zdají
zpomalení,“ odpovídala trpělivě Alexa.
„A má to i opačný efekt? Jen mne napadlo, jestli
si my nemyslíme, že stojí na svých místech, a oni mezi
tím nejsou dávno někde jinde,“ zkonstatoval jsem trochu
s nedůvěrou.
„Věř mi. Sice nedokážeme zpomalit jejich
myšlení, protože Vyvoleným se do mozku prostě
nedostaneme, ale naše myšlení upravit dokážeme. Takže
nyní máme trochu času navíc, i když nevím kolik
přesně.“
„Prosím, utvoř stěnu a díky ní natlač do budovy ty
dva strážné, kteří stojí u vchodu. Všichni musí být
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zabarikádovaní na schodišti. Nikdo se nesmí dostat do
tělocvičny, ale ani z budovy. Rozumíš?
Vyhověl jsem jí. Jakmile jsem začal posouvat
sněnu dovnitř a ta se dotkla strážných stojících u dveří,
naše časová bublina se rozplynula. Znovu jsem slyšel
zrychleně bijící srdce všech ostatních. Stěnu jsem pomalu
tlačil dovnitř ke schodišti a vyděšení strážní jen
pozorovali, jak je neviditelná síla tlačí do budovy.
Mezi tím se však Alexina stěna přiblížila
k Vyvoleným na schodišti a začala je tlačit zpět proti mojí
stěně.
„Co se to děje?“ ptali se rozhořčení Vyvolení.
Zatlačováni stěnou pomalu schod po schodu ustupovali
zpět k východu. Jejich už tak brunátné obyčeje ještě víc
červenaly a fialověly.
„Takhle mám alespoň jistotu, že se nikomu nic
nestane,“ začala Alexa. „Proč? Můžete mi vysvětlit, proč
jste se nás rozhodli zradit? Nebo ne, víte co? Vysvětlete
to vašim novým Vyvoleným.
Těm, kterým tito upíři zachránili životy.
Vysvětlete jim, proč se jejich učitelé a dosavadní vzory
rozhodli podlomit jejich důvěru a zradit křehký mír, díky
němuž jsou všichni naživu,“ ptala se nekompromisně
Alexa a koutkem oka sledovala nové Vyvolené. Jejich
konečné rozhodnutí pro nás bylo stěžejní.
„Zničili jste naše rituály. Pošlapali jste vše, co
jsme budovali a učili naše děti od počátku věků. My jsme
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nikoho nezradili. Nikomu nejsme nic dlužní. Zvláště pak
ne těm krvelačným zvířatům,“ chroptěl se zaťatými zuby
Joachym Croford.
„Ta zvířata, jak jim říkáte, přišla v míru.
Podstoupili riziko, aby zachránili své celoživotní
nepřátele. Našli tu mír a pravdu. A vy?
To vy se snažíte všechno zničit a pošlapat. Jaké
rituály prosím vás? Vraždění říkáte rituál? Jsme snad ve
středověku? Jak vidíte, není třeba zabít upíra, aby
Vyvolený přežil. Nikomu se nic nestalo. Přesto chcete
všechny vyvraždit? Jsou nevinní. Nikdy nikomu nic
neudělali!“ neudržela se Alexa a začala křičet.
„Jak to můžeš vědět? Nevidíš jim do hlavy,
neznáš míru jejich viny,“ oponoval jí Araim, Joshuův a
Roninův, mentor.
„Mýlíte se. Ona jim do hlavy vidí, stejně tak jako
my,“ ozval se Joshua a postavil se vedle mne.
„Joshi, uvědomuješ si, na čí straně stojíš?“ zeptal
se jej potichu, zato se zuřivým a o to hrozivějším
nádechem Araim. Svůj hněv pak směroval zpět na Alexu:
„Vidíš, tohle způsobilo to vaše pošlapání našich rituálů.
Joshua byl jeden z našich nejnadanějších adeptů a nyní
zradil náš klan. Tohle by se nikdy nestalo, kdyby se
dodržela všechna pravidla křtu,“ odfrkl si.
„Nikoho jsem nezradil,“ opáčil nekompromisně
Joshua, „vím přesně, na jaké straně stojím. Měl jsem
možnost pozorovat chování upírů, kteří dobrovolně přišli
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a poskytli nám svoji krev, abychom mohli žít. Učili nás
zacházet s nově nabitými schopnosti. Celou dobu se
chovali slušně. Díky přeměně jsem měl možnost
nahlédnout do myšlenek a vzpomínek jedné z nich. Víte,
co jsem viděl?
Ta dívka, která mi dala život, nikdy nezabila
jediného člověka. Naopak zásobuje darovanou krví i
ostatní upíry, aby nemuseli lovit. Takhle se podle vás
chová zvíře?
Přivezli jste mě sem a skoro nechali zemřít. Nebýt
Alexy a Lenky, už bych tu nebyl. Nebýt ochoty ostatních,
nebyli by tu ani oni,“ ukázal za sebe na ostatní nové
Vyvolené.
„Ne oni, to vy se chováte hůř než zvířata. Ještě
bych pochopil, že jste se rozhodli nechat nás zemřít, ale
víte, co mne opravdu děsí?
Chování zástupců mé vlastní rasy. Jednání těch,
kterým jsem od narození bezmezně věřil a vzhlížel
k nim. Věřil jsem vám každičké slovo. Omlouval každý
váš čin, protože tak to bylo přeci správně, ale nyní vidím,
že pravda je jinde. Vy jste to také zjistili. Co je horší,
možná jste to už věděli. Sami si sáhněte do svědomí.
Místo toho, abyste se poučili a upravili svůj postoj, slepě
a hluše jdete za svým cílem. Popravit nevinné.
Pokud to tak opravdu je, moje svědomí mi
nedovolí postavit se na vaši stranu. Radši budu bojovat
za upíry, protože to vy jste ti, před kterými je třeba
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ostatní chránit,“ dokončil svou plamennou řeč, po které
nastalo kratičké, zato rozhodující ticho.
„Važ svá slova,“ zakřičel Efram silným hlasem,
který naplnil celou místnost.
„Už jsem je zvážil. Vy zvažte svoje činy.
Popřemýšlejte nad tím, co jste sem přišli vykonat a
styďte se. Už jsem se rozhodl. Odejdu s upíry. Vděčím
jim za svůj život a na oplátku jsem se rozhodl jim
pomoci,“ odpověděl již klidným a vyrovnaným hlasem
Joshua.
„Přes nás se nedostanete,“ zahlaholil kdosi v davu
Vyvolených.
„Vážně?“ ušklíbla se Alexa a potom se ohlédla
k ostatním novým Vyvoleným.
„Nejsme tu proto, abychom vás přesvědčovali, že
se máte přidat na tu či onu stranu. Nikomu z vás
nebudeme říkat, co se svým životem má nebo nemá dělat.
Svůj život od nás berte jako dar. Nechceme a nikdy
v budoucnu nebudeme chtít nic na oplátku.
Udělejte se svým životem, co uznáte za vhodné.
Naložte s ním, jak nejlépe dovedete. Jen jedinou věc si
uvědomte, od této chvíle nikomu nic nedlužíte a to ani
Klanu, ve kterém jste vyrostli.
Uvědomte si, že jste byli odebráni od svých rodin.
Ti šťastnější z vás měli rodinné příslušníky v Klanu, kde
vyrostli. Avšak všichni ostatní přišli o svou rodinu.
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Nikdo z nás nebyl vychován tak, aby navázal jakákoli
pouta, protože po křtu by byly citové vazby přítěží.
Snad každý z vás cítí, že musí být svému klanu
oddán do konce svých dní. To bylo totiž jediné pouto,
kterému nás Vyvolení učí. Byla jsem jednou z vás a stále
se za ni považuji, ale nyní již vím, že můj život nepatří
Vyvoleným, nýbrž mně samotné. Já si zvolila svou vlastní
cestu. Rozhodla jsem se pokračovat v duchu ochrany
světa před podsvětem, ale chci to dělat správně. Ne jen
slepě masakrovat kohokoli, kdo mi přijde pod ruku, a
neptat se, jestli byl, či nebyl vinen.
Sami jste měli možnost vidět, jak se zachovali
vaši domnělí nepřátelé, a naopak jak se zachovali vaši
mentoři. Sami můžete posoudit, kde je vlastně ta
spravedlnost a pravda, za kterou máme bojovat až do
konce svých dní.
Uvědomte si, že nezradíte svůj Klan ani nikoho
jiného, když se rozhodnete jít svou vlastní cestou. My
nyní odejdeme. Nehodlám nikoho vinit, pokud se
rozhodnete zůstat a vrátit se zpět ke svým Klanům.
Sama moc dobře vím, jak těžké je opustit zázemí i
vše co dosud člověk znal a pustit se do neznáma na
vlastní nebezpečí. Chápu, že někteří z vás toto riziko
prostě nepodstoupí a nehodlám vám vůbec nic vyčítat.
Pokud se však ještě někdo z vás rozhodne odejít
s námi, měl by mít stejnou oporu, jakou vám zde
předestírám já, i ve svých mentorech, ale toho se zřejmě
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nedočkáte. Proto si dobře rozmyslete, než se k nám
přidáte. I ty Joshi si dobře rozmysli, co uděláš. Tento
krok již nepůjde vzít zpět.“ Poslední větu pronesla Alexa
přímo k Joshuovi. Pak se podívala na zuřící Vyvolené
uzavřené za neviditelnou stěnou, kteří zlostí nedokázali
vydat hlásku.
„Odejdu s vámi,“ oznámil pevně Joshua a podíval
se na Ronina, svého bratrance.
„Já… nemůžu…, prosím… pochop to…“ koktal
nešťastně Ronin.
„Vypadá to, že se naše cesty rozejdou,“ řekl
studeně Joshua a nevěnoval Roninovi už ani jediný
pohled.
Rozhlédl se po ostatních: „přidá se ještě někdo
k nám?“ zeptal se. Všichni ostatní Vyvolení se postavili
za nás. Jediný Ronin zůstal na svém místě.
„Dobrá. My teď odejdeme. Až si budu jistá, že
nás nebudete schopni sledovat, propustím vás,“ řekla
Alexa.
Nato ke mně vyslala jasnou myšlenku:
Benjamine, ty a Krista odjedete do domu tvých rodičů.
Nezdržujte se tam. Prohledejte celý dům. Naberte
Fabiana a rychle odtamtud zmizte. Vyvolení znají vaše
sídlo. Bude to první z míst, kam vyrazí. Utíkejte na
Karlovo náměstí a nasedněte na Metro. Jakmile se za
vámi zavřou dveře, dej mi vědět a já propustím Vyvolené.
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Já s Joshem a ostatními odjedeme auty, které jsou
připravené nedaleko.
Podobné instrukce nejspíš podala Kristě, protože
neznatelně přikývla ve stejném momentu jako já. Potom
začala Alexa pomalu formovat a posouvat svoji
energetickou stěnu, aby z ní vytvořila půlkruh. Svou
stěnou obtočila všechny Vyvolené a uvěznila je natlačené
k jedné stěně schodiště. Ještěže bylo dostatečně široké,
abychom se na něj všichni vešli.
Moje stěna již nebyla zapotřebí, a proto jsem jí
dovolil, aby přestala držet svůj tvar a rozpustila se. To, co
se stalo potom, jsem absolutně nečekal. Částice slité do
jednotné silné energetické stěny se rozpadly na milion
kousků. Místo toho, aby se vstřebaly do země nebo
vzduchu, jak jsem očekával, vydaly se zpět, odkud
vzešly. V jediném okamžiku do mého těla narazila smršť
miniaturních částeček plně nabitých mou a Alexinou
silou. Opět jsem prožil explozi a nadměrný příval
energie, který mne málem srazil na kolena. Měl jsem co
dělat, abych se udržel na nohou. Cítil jsem se, jako by
mne zasáhl blesk. Alexa nejspíš vše viděla a se zaujetím
mne pozorovala.
Jsi v pohodě? Uslyšel jsem v hlavě její obavami
nabytý hlas. Vzpamatoval jsem se, protřel si oči a trochu
přikývl.
Fajn. Můžete jít. Držte se u druhé strany
schodiště. Nedotýkejte se stěny, rozkazovala Alexa.
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Společně s Kristou jsme se přimáčkli ke stěně a pomalu
jsme postupovali schod po schodu blíž k východu.
Vyvolení se tísnili v malém prostoru nalepení
jeden na druhého a jen s nenávistí pozorovali, jak
s Kristou pomalu procházíme okolo nich. Někteří jen
bezmocně zírali, jiní se pokoušeli prorazit rukou
neviditelnou stěnu, která je věznila. Bez úspěchu.
„Je ti jasné, že tohle je válka?“ zavrčel na ni
Joachym zrovna ve chvíli, když jsem okolo něj
procházel.
„Válka? Proč?“ zeptala se Alexa klidně. Oni
odcházejí dobrovolně. Máme kupu svědků, že jsme
nikoho z nich do ničeho nenutili. Kdyby vás to zajímalo,
Galinu jsme si vzali s sebou. Jakmile dokončí křest,
necháme ji, aby se sama rozhodla, jak se svým životem
naloží.
„Jak ti máme věřit, že ji nezabijete? Že jí
nevymyjete mozek jako všem ostatním… Nemůžete… Já
vám nedovolím…, Já vám to zakazuji!“ Joachym
Croford nedokázal doříct souvislou větu. Byl natolik
rozhořčený, že jeho obličej hrál všemi barvami.
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Předtucha vyplněna
Jakmile Benjamin s Kristou odešli, začala jsem
vydávat jasné povely: „Teď se všichni seberete a
postupně projdete okolo vašich učitelů. Až budete před
budovou, počkejte na mne.“ Bez okolků mne do jednoho
poslechli. Každý z nich ještě vrhl poslední smutný pohled
k jejich učitelům, než odešel.
Starší se ještě snažili mladé přesvědčit.
Přikazovali, zakazovali, vyhrožovali, nadávali, nakonec
domlouvali a apelovali na čest Vyvoleného, nikoho však
nepřesvědčili. Odešli všichni. Poslední odcházel Joshua.
Když procházel okolo Ronina, počastoval jej pár
narážkami a zlými pohledy, které se mi vůbec nelíbily.
Rozhodla jsem se však, že jej pokárám, až budeme
v bezpečí a hlavně sami. Ronin se jen díval do země a
neříkal nic.
Nakonec jsme zůstali na schodišti jenom já,
Ronin a starší Vyvolení.
„Ty už nejsi Vyvolená. Je ostuda a hanba, že jsi
vzešla z našich řad,“ odsoudil mne Araim.
„Podle mne jsem víc Vyvolená než vy. Pokud
bych se za ni ale měla považovat jen v případě, že bych
splňovala vaše představy, pak už doopravdy nejsem
Vyvolená a ani jí být nechci,“ vrátila jsem mu útok zpět a
natolik jej zaskočila, že se nezmohl na slovo.
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„Měj se, Ronine. Žij svůj život s rozvahou a
nezapomeň na ty, kteří ti jej darovali. Vzpomeň si na ně,
až dostaneš rozkaz vraždit.“ Nechtěla jsem být na Ronina
zlá. Chápala jsem jeho postoj, ale nemohla jsem si
pomoct neuštědřit mu malý políček. Podala jsem mu
ruku a smutně se mu zadívala do očí. V jeho pohledu
byla znát stejná bolest jako v tom mém. Potom jsem také
odešla. Za zády jsem slyšela, jak se Vyvolení vztekají a
žádají Ronina, aby něco udělal, aby je osvobodil. Ten
však jen zarytě mlčel.
Před budovou na mne všichni čekali. Rozhlédla
jsem se a pro jistotu vypustila mentální vjem do okolí. Až
když jsem si byla jistá, že nás nemůže nikdo sledovat,
odvedla jsem Vyvolené k domu, kde byly připravené dva
automobily.
„Umí z vás někdo řídit auto?“ zeptala jsem se.
Věděla jsem, že je všem čerstvých sedmnáct.
„Já umím,“ ozvalo se mi za zády, „máme vlastní
autoškolu. Dokonce mám i řidičský průkaz s upraveným
datem narození,“ dopověděl jeden z Vyvolených. Tušila
jsem, že se jmenuje David.
Stoupla jsem si k dřevěné masivní bráně, přiložila
k ní ruce a spustila své vědomí skrz dřevo. Věděla jsem,
že jsou dveře zevnitř zamčené jen na petlici. Nebylo
těžké je odemknout. Za moment jsme přicházeli k autům.
Přistoupila jsem k prvnímu a pomocí telekineze
odemkla dveře. Hravě jsem vysunula malou páčku od
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zámku dveří u řidiče. Přesunula jsem se na místo
spolujezdce a otevřela přihrádku, kde se ukrývaly dvoje
klíče. Jedny jsem hodila po Davidovi.
„Teď se rozmístěte do aut. Musíme chvilku
počkat. Já pojedu první, ty mne následuj. Joshuo, prosím
sedni se na místo mého spolujezdce,“ poprosila jsem
ještě. Potom jsme se všichni vtěsnali do aut.
Bylo nás víc, než mohla auta podle předpisů
pojmout, ale nedalo se nic dělat. Doufala jsem, že díky
kouřovým sklům nebude vidět, kolik lidí vlastně v autě
sedí. Pokud by nás přeci jen někdo zatavil, umíme být
velmi přesvědčiví.
Jsme v metru, můžeš propustit Vyvolené. Ozval se
mi Benjamin v hlavě. Nastartovala jsem motor a pomalu
odjížděla. Druhé auto nás následovalo.
Jakmile jsme přejeli řeku, na chvilku jsem
zastavila. Konečně jsem dovolila mojí energetické stěně,
aby se rozpustila a přestala tak věznit Vyvolené na
schodišti. Viděla jsem, co se stalo Benjaminovi, když to
udělal. Věděla jsem, co mne čeká. Připravila jsem se na
příval energie, který se dostavil skoro okamžitě.
Částice síly si našly mé tělo v jedné milisekundě.
Zaplnily mne i mou mysl novým tak silným přívalem
energie, že jsem se musela držet volantu, abych
neomdlela nebo se nepozvracela. Bylo dobře, že jsem
zastavila.
„Jsi v pořádku?“ ptal se s obavami Joshua.
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„Ano, Ano,“ odvětila jsem a opět se rozjela
směrem z města.
„Joshi, já vím, že mi do toho nic není, ale myslím
si, že jsi neměl s Roninem takhle mluvit. Je to tvůj
bratranec a jste přátelé. Nezáleží na jeho jediném
rozhodnutí. Sám časem určitě pozná, jak se má chovat,“
pokárala jsem jej, když jsem se konečně uklidnila.
„Alexo, Ronin a já jsme pořád nejlepší přátelé.
Ale měl smůlu, že prohrál. Muselo to být věrohodné,“
odpověděl s klidem Joshua.
„Cože? Jak? Co prohrál? Co muselo být
věrohodné?“ zmateně jsem jej sledovala koutkem oka.
„Věděli jsme, že je třeba, aby někdo zůstal u
starších, abychom měli informace přímo ze zdroje a
mohli se na ně připravit. Prostě jsme si střihli. No a
Ronin prohrál. Starší ale musí Roninovi věřit, že nás
zradil a zůstal na jejich straně. Tak jsme tomu trošku
pomohli,“ vysvětlil mi s úsměvem Joshua.
„Vy pacholci. Já vám to zbaštila i s navijákem.
Doufám, že totéž učiní i starší,“ odvětila jsem. Také jsem
se usmívala. Zahřálo mne u srdce, že i Ronin je na naší
straně.
Mezi tím jsem zavolala Sebastianovi, aby se
vydal na konec Prahy, kde na něj budeme čekat.
Ani ne za patnáct minut jsme stáli na opuštěném
parkovišti a čekali na další auto. Sebastian přijel i
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s Lenkou a přivezli s sebou šátky a stahovací pásky, o
které jsem je požádala.
„Co se děje?“ zeptal se Joshua.
„Promiň. Věřím vám, ale vezeme vás na místo,
kde jsme hodně zranitelní. Stejně tak jako jste se pojistili
vy s Roninem, mohlo někoho napadnout udělat to samé
pro druhou stranu. Je mi to líto, ale pochopte nás.
Obešli jsme všechny Vyvolené, zavázali jim oči
připravenými šátky a ruce za zády spoutali stahovacími
pásky. Potom jsme je rozsadili do všech tří automobilů a
odjeli. Po cestě jsme se ještě všichni rozdělili a každý to
vzal k bunkru jinou trasou s jiným časovým intervalem,
abychom měli jistotu, že nikomu nemůže dojít, jak
daleko může kryt od Prahy být.
Ke krytu jsem se jako první dostala já. Vyvedla
jsem všechny ze svého auta. Rozvázala jsem jim ruce, ale
požádala je, aby si nechali šátky na očích. Pomalu jsem
je vedla ke dveřím do krytu. Až když jsem je vpustila do
místnosti plné upírů, kteří s nimi měli svá pouta, dovolila
jsem, aby si šátky sňali. Stejným způsobem dorazil i
Sebastian a nakonec i Lenka.
Než však dorazila Lenka s posledními členy
Vyvolených, přijeli i Benjamin s Kristou a Fabianem.
Spadl mi kámen ze srdce, když jsem je viděla živé a
zdravé.
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„Máte něco?“ zeptala jsem se jich, když
přicházeli. Jejich zklamané obličeje však prozrazovaly,
že mne jejich zprávy vůbec nepotěší.
„Fabiane, co se stalo v sídle?“ zajímala jsem se.
„Vyvolení se vzbouřili. Araim a Efram všechny
přesvědčovali po celou dobu, co přijeli. Celou dobu jsem
se snažil je mírnit a vysvětlovat jim situaci. Dařilo se mi
to. Pak ale přiletěl Joachym s Galinou a to byl konec.
Joachym se přidal k seveřanům a přesvědčili ostatní.
Označili mne za zrádce a žádali trest nejvyšší. Uvěznili
mne a vyrazili za vámi. Nakonec mne osvobodila Bianka
a pomohla mi utéct. Ze srdce doufám, že na to nikdo
nepřijde a že bude v pořádku.“
„Copak je nezajímá, jak dopadnou další adepti?“
zeptala jsem se.
„Tato vlna přeměn byla pro všechny Klany
výjimečná. Každý koho jsme pomohli přeměnit je
výjimečný Vyvolený. Proto přistoupili na vaše podmínky.
U ostatních nejspíš doufají, že se jim podaří křest jako
obvykle a pokud ne, jsou nahraditelní.“
„Bože můj,“ hlesla jsem, „nikdy bych nevěřila, že
jsou takového chování schopni.
Co teď?“ zeptal se Benjamin.
„Jak daleko je Galina se křtem?“ řekla jsem spíš
sama k sobě. Zvedla jsem se a šla přímo do pokoje, kde
ležela. Markus, jak jsem očekávala, seděl vedle ní.
„Tak kdy?“ zeptala jsem se.
591

Stínová dáma

„Maximálně půl hodiny. Už začíná cítit
končetiny,“ odpověděl Markus.
„Dobře. To je dobře,“ mumlala jsem si pro sebe.
Vlastně jsem ani tak nemyslela na Galininu přeměnu, ale
na Markuse. Již dlouhou dobu jsem měla jistou
předtuchu, že jeho rodiče jsou do celé té šlamastiky nějak
zapletení. Nebyla jsem si jistá, jestli se nám jejich
zapojení v celé věci bude líbit.
Mezi tím, co jsem promlouvala s Markusem o
Galině, ozvalo se za mnou zašustění. Rázem jsem se
otočila, protože jsem cítila z Benjamina novou naději.
Benjamin zrovna vytáčel jakési číslo na svém mobilu.
„Co se děje?“ zeptala jsem se. Benjamin však jen
ukázal prstem před pusu a utišil mne. V místnosti
zavládlo hrobové ticho naplněné napětím.
Všichni jsme poslouchali první zazvonění, po
němž zvedl hovor záznamník. Jakmile tak učinil a řekl
strohý vzkaz, začal Benjamin vyťukávat další čísla na
klávesnici telefonu. Ozval se potvrzovací tón a po
krátkém okamžiku jsme uslyšeli důvěrně známý Irinin
hlas. Záznamník přehrával jednotlivé zprávy. Všechny
vesměs káraly Benjamina a nabádaly jej, aby se ozval
rodičům. Ke konci nás však zprávy přímo zmrazily na
místě.
Irina začala znít poněkud nervózně: „Bene, volali
nám Krestensenovi, že mají nové zprávy o Danielovi a
Vasilovi.“
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Při zmínce o svých rodičích a bratrovi Markus
zpozorněl.
„Okamžitě odjíždíme do Osla,“ pokračovala Irina.
„Až dorazíme, nechám tu další zprávu. Prosím ozvi se
nám. Máma…“ Ozvalo se pípnutí. Po kratičkém tichu
jsme nedočkavě poslouchali další zprávu: „Bene, jsme u
Krestensenových. Zatím nám o dětech nic neřekli. Jen
nás ubytovali. Nikdo se s námi nebaví. Jsou roztržití.
Něco se mi na jejich chování nelíbí. Večer ti tu opět
nechám zprávu. Doufám, že jsi v pořádku. Máma.“
S napětím jsme poslouchali dlouhé ticho a
očekávali další zprávu. Žádna nová zpráva však již na
záznamu nebyla. Po nějaké chvíli se nás přístroj zeptal,
jestli chceme zavěsit nebo znovu přehrát zprávy.
Poslední dvě zprávy jsme si poslechli ještě několikrát, ale
nic nového jsme z nich nezjistili.
„To ale… Proč by to naši dělali? Žádné zprávy o
unesených dětech neměli, to by mi řekli. Co se stalo?“
koktal potichu zmatený Markus. Galina, která již
nabývala zpět své schopnosti, mu stiskla ruku a soucitně
na něj hleděla.
„Markusi, nechci dělat unáhlené závěry. Faktem
ale je, že tvoji rodiče jsou nejspíš poslední, kdo viděl
Irinu a Miguela. Musíme se za nimi vydat co nejdříve.
Mám tušení a není moc dobré,“ řekla jsem opatrně.
„To přeci nemůžeš myslet vážně. Moji rodiče by
se nikdy si Isaacem nespojili,“ rozzlobil se Markus.
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„Markusi, zatím nechci říkat nic. Byly by to
stejně jenom dohady. Pravdou ale je, že Isaac má
Daniela, tvého bratra a jejich syna. A každý rodič by
udělal cokoli, aby zachránil své dítě ze spárů šílence.“
Pokoušela jsem se jej uklidnit, ale moc se mi to nedařilo.
Z části asi proto, že jsem tušila, že za zmizení
Benjaminových rodičů mohou právě oni.
„Markusi, ať už se situace ukáže jakkoli, měl bys
jet a my s tebou,“ ozvala se mi za zády Lenka.
„Já… nevím…, musím přemýšlet,“ odpověděl
Markus, který právě vstřebával možnost, že jeho rodiče
jsou zrádci.
„Leni, odveď Markuse na střechu, ať se trochu
vydýchá. My tu u Galiny počkáme.“ Dala jsem jim
potřebný prostor, aby si mohli promluvit. Zároveň jsem
ubezpečila Markuse, že Galina nezůstane sama.
Markus se chvilku rozhodoval, nakonec se ale
přeci jen zvedl a společně s Lenkou odešli. Ještě se však
ohlédl a láskyplně se zadíval na Galinu. Pohladil ji po
vlasech. Nic neřekl, ani nemusel. Galina přesně věděla,
co cítí a co právě potřebuje.
„Co s ním uděláte, jestliže se potvrdí, že jeho
rodiče vás zradili?“ ozvalo se z pryčny, u níž jsme seděli.
Galina již nějakou dobu mohla mluvit, jen to zatím
nepotřebovala.
„Nic. Markus nemůže za jednání jeho rodičů.
Bohužel si myslím, že se vytrestá sám, pokud se naše
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předtuchy vyplní. Jeho svědomí, i když by mělo zůstat
čisté, nejspíš podlehne pocitu viny za činy jeho rodiny,“
odpověděla jsem sklesle.
„Potom nás tedy bude potřebovat, pokud se vaše
myšlenky potvrdí,“ řekla rozhodně Galina.
„Galino,“ začala jsem opatrně, měla by ses jet
ukázat Vyvoleným, aby měli jistotu, že jsi naživu a
v pořádku.“
„Já nemůžu,“ odpověděla Galina rychle a
s hrůzou na mne třeštila oči.
„Ty to nechápeš, Galino. Já potřebuji, aby tě
Vyvolení viděli naživu. Potom se můžeš vrátit zpět,
pokud budeš chtít.
Chápu, že tu nechceš Markuse nechat, pokud se
jim ale neukážeš, bude jen otázkou velmi krátkého času,
kdy po nás půjdou všichni Vyvolení. Já nepotřebuji
bojovat s vlastními. Musíme porazit jiného nepřítele a
k tomu potřebuji vaši pomoc,“ promlouvala jsem k ní
naléhavě.
„Alexo, jakmile se vrátím do sídla, už mě nikam
nepustí. Já jsem Výjimečná Vyvolená. Oni nedovolí, aby
o mě přišli,“ vysvětlovala Galina.
„Jak výjimečná jsi?“ zajímalo mne.
„Moje slova dokážou přesvědčit Vyvolené.“
„To jako, že umíš zapůsobit na Vyvolené? Ty jim
dokážeš vlézt do hlavy a ovládnout je?“ ptala jsem se
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ohromeně. To bylo poprvé, co jsem se setkala s podobou
vlastností.
„Ne, to ne. Špatně jsi mě pochopila,“ mírnila mne
Galina, „já prostě nedokážu lhát. Nedokážu ani strpět,
když lže někdo jiný. Působí mi to fyzickou i psychickou
bolest.“
„To jako vážně?“ zhrozila jsem se.
„Ano, a proto mohu přesvědčit Vyvolené. Oni
vědí, že nedokážu lhát. Pokud něco řeknu, bude to
vždycky bezpochyby pravda.
Když jsem byla dítě, málem mne to zabilo. Nyní
je moje schopnost nejspíš ještě mnohem silnější.
Celé mé dětství mne museli držet od ostatních
dětí. Vyrostla jsem sama a můj životní úkol byl prostý.
Pokud přežiji křest, stane se mou prací posuzování sporů
jiných. Měla jsem se stát jakýmsi soudcem Vyvolených.“
„No počkej, počkej,“ zarazila jsem se, „při
každém sporu většinou jedna strana lže a jedna mluví
pravdu. Pokud nelžou rovnou obě strany.
Pokud cítíš fyzickou bolest, když někdo okolo
tebe lže… to by znamenalo…,“ nedokázala jsem ani
dokončit větu. To by znamenalo, že tahle dívka bude do
konce svých dní využívána, aby její bolest prozrazovala
lži ostatních.
„To je očistec. Nikdy nekončící očistec,“
zašeptala jsem, „jak s tímhle vědomím dokážeš žít?“
zeptala jsem se se zatajeným dechem.
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„No vlastně jsem měla naději. Do poslední chvíle
to vypadalo, že se můj křest neuskuteční,“ odpověděla mi
s klidem Galina.
„No tak to je beznadějné,“ prohlásila jsem,
„zpátky za žádnou cenu nepůjdeš. Nedovolím, aby ti
někdo takhle ubližoval. S námi ale jet také nemůžeš.
Nevíme, do jaké situace se řítíme. Lhát tam ale budou
určitě všichni o sto šest.“
„Co tedy navrhuješ?“ zeptala se mne Galina.
„Mám nápad,“ ozval se z ničeho nic Joshua,
„Galina vůbec nemusí k Vyvoleným jezdit. Stačí, když se
s nimi jen spojí. Můžeme se pokusit uskutečnit
videohovor mezi Galinou a ústředím Vyvolených. Když
budeme opatrní, nikdo nás nezaměří. Vyvolení nebudou
mít v ruce žádný důvod pro začátek války.“
„To je výborný nápad,“ pochválila jsem ho a
usmála se na něj, „prosím dohodni se se Sebastianem a
vymyslete, jak nejbezpečněji můžeme videohovor
uskutečnit. My se mezi tím sbalíme a odjedeme za
Krestensenovými.“
Ve dveřích se objevil Markus i s Lenkou. Prošel
přímo okolo nás a začal pomáhat Galině vstát.
„Dobrá, odjedeme co možná nejdřív,“ řekl nám.
Další slova patřila jenom Galině a my je neměli slyšet.
Všichni jsme se otočili a odešli.
„Musím se rozloučit s Joshuou,“ řekla mi
najednou potichu Lenka, která se ke mně přitočila.
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„Ty chceš jet s námi?“ zeptala jsem se, „myslím,
že to bude hodně nebezpečné. Nebylo by lepší, kdybys
zůstala zde v bezpečí?“
„Nenechám Markuse, aby jel sám,“ odpověděla,
„a vůbec. Vždycky jsem potřebovala být ve středu dění,“
usmála se a mrkla na mne.“
„Ale co tvoji společníci? Nemůžeme jet všichni.
Alespoň pro začátek je to holý nesmysl. Potřebujeme mít
někoho v záloze, kdyby Isaac zaútočil,“ opáčila jsem.
„O moje lidi se neboj. Už jsem je zaúkolovala.
Zůstanou připravení zde a ve volných chvílích seženou
své blízké a ostatní, kterým věří, a pokusí se je
přesvědčit, aby se také stali křtiteli. I další Vyvolení
potřebují pomoct. Myslím, že máš pravdu. Měli bychom
se spojit. Naše světy by si měly konečně uvědomit, že je
lepši spolupracovat než se navzájem nenávidět a bojovat
mezi sebou,“ říkala, právě když jsme vcházely do našeho
apartmá.
„Alexo, můžeme s vámi mluvit?“ ozvala se
najednou Stella, která seděla naproti Silviovi u stolu.
Přistoupili jsme k nim a já i Benjamin jsme se usadili
naproti nim. Lenka se tedy otočila, že odejde.
„Mohla bys tu také zůstat?“ zeptala se Stella
opatrně, ale v jejím hlase byla slyšet síla. Lenka se
překvapeně otočila. Chvilku přemýšlela, pak se ale
posadila na židli vedle mne přímo naproti Stelle. Fabian a
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Krista byli také v místnosti a bedlivě pozorovali, co se
bude dít nyní.
„Slyšela jsem, co jsi říkala, a souhlasím s tebou,“
začala Stella a dívala se Lence zpříma do očí. „My se
Silviem musíme odjet zpět k našim rodinám, abychom
nevzbudili podezření a oni nezačali pátrat, kde jsme
nakonec byli.
Uvažovali jsme, jak bychom mohli celé této věci
pomoci, protože zastáváme stejný názor. Také si
myslíme, že jedině mír mezi našimi rasami může pomoci
porazit Isaaca a vrátit nám naše nejdražší.
Je správné přesvědčovat rodilé, aby se dobrovolně
stali křtiteli. Pochybuji však, že by se mezi šlechtickými
rodinami našel někdo, kdo by s námi souhlasil,
kdybychom je začali přesvědčovat takto zpříma.
My se Silviem jsme se rozhodli, že se k celé věci
postavíme trochu mírnějším způsobem. Pokud se nám
však naše lobování zdaří, připravíme vám půdu pro
potřebné změny. Vyrazíme za mladými rodilými, které
známe ze školy. Pokusíme se přesvědčit nejprve je.
Potom budeme zavádět debaty i se staršími a uvidíme,
kde a jak moc uspějeme.“
„Myslíš, že to bude mít úspěch? Všichni známe
šlechtice,“ ušklíbla se Lenka.
„Myslím, že máme jistou šanci,“ odvětila Stella
s potutelným úsměvem, „sama víš, že Silvio je dobrý
řečník, pokud chce. No a já také ne nadarmo studovala
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mezinárodní vztahy. Nezapomínej, že jsme oba vyrostli
v pletichářském prostředí, kde politikaří úplně každý.
Každý dělá vše pro svůj prospěch. Víme jak s kým
jednat,“ dodala. Její argumenty se mi velmi líbily. Lenka
se však nadechla, že začne kontrovat.
„Skvělý nápad,“ řekla jsem rychle a stopla její
pokusy se s nimi pohádat. Vrhla jsem na ni káravý
pohled, který jasně naznačoval, aby se vydýchala a opět
nabyla nadhled.
Lenka se na chvilku zamyslela a potom dodala:
„Jestli má někdo dokázat, co jste si určili za cíl, budete to
právě vy,“ uznala nakonec.
Byla jsem na ni opravdu pyšná, že se dokázala
takhle ovládnout a uznat jejich přednosti.
„Tedy hodně štěstí,“ ještě dodala Lenka. Potom se
zvedla a podívala se na mne: „Půjdu se rozloučit
s ostatními. Počítám, že odletíme ještě dnes.“
„Letenky jsou objednané. Odlétáme za pět
hodin,“ pronesla Krista jakoby nic.
„Kdo všechno tedy letí?“ zeptala jsem se.
„Sebastian, já, vy dva s Benjaminem a Markus
s Lenkou,“ vypočítala Krista.
„Co budu dělat já?“ zeptal se Fabian.
„Potřebuji, aby ses postaral o nové Vyvolené. Ať
se cvičí s křtiteli. Ať poznají, čeho jsou vlastně schopní.
Buďte připravení. Pokud bude třeba, dáme vám vědět a
vyrazíte za námi,“ zaúkolovala jsem jej. Zprvu nebyl
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příliš nadšený, ale nakonec uznal, že jako jediný starší
Vyvolený by měl zůstat a připravit ostatní.
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Samá překvapení
Konečně jsme seděli v letadle. Myslela jsem, že
to loučení nikdy neskončí. Joshua nás přemlouval, aby
mohl jet s námi. Museli jsme mu však vysvětlit, že jeho
přítomnost bychom Markusovým rodičům nedokázali
vysvětlit. Ani ostatním upírům se nelíbilo, že nás
nechávají odletět bez jejich ochrany. Museli jsme jim
slíbit, že pro ně pošleme, jakmile se dozvíme bližší
informace o Benjaminových rodičích. Galina také
potichu prosila Markuse i mne, abychom ji nakonec přeci
jen vzali s sebou.
„Vždyť vůbec nevíš, jak velkou bolestí jsem
trpěla,“ hádala se se mnou.
„Ale já to vím,“ odvětil Markus, „nezlob se Gali,
ale já prostě nemůžu dovolit, abych viděl, co to s tebou
udělá, až někdo zalže. A už vůbec bych nesnesl pohled,
jak trpíš bolestí, pokud by tu lež vypustili z úst moji
vlastní rodiče.“ Tato věta nakonec rozhodla a Galina se
s námi konečně přestala hádat.
„Já se přeci nemůžu celý život schovávat před
realitou,“ hlesla potichu a rozplakala se.
„To ani nemusíš,“ chlácholila jsem ji, „pokud
uspějeme, budu pro tebe mít celoživotní naplnění, aniž
bys musela prožívat jakákoli bolestivá muka.“
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„To myslíš vážně?“ zeptala se s nadějí v hlase a
pomalu si otírala slzy.
„Počkej a uvidíš sama,“ odvětila jsem. Potom už
naštěstí nikdo neprotestoval. Nikdo nás nepřemlouval.
Všichni se smířili s naším odjezdem a slibem, že pro ně
pošleme, jakmile je budeme potřebovat. Osobně jsem
doufala, že jejich přítomnost vůbec nebude zapotřebí, ale
instinkt mi říkal něco jiného.
Dívala jsem se z okna a držela Benjamina za
ruku. Tak dlouho jsme spolu nesnili. Tak dlouho jsme
neměli chvilku jen pro sebe, až mne zabolelo u srdce,
když jsem si to uvědomila. Opřela jsem si hlavu o jeho
rameno a nasála jeho přirozenou vůni. Nechala jsem se jí
kolébat a hýčkat celou dobu letu.
Po příletu jsme si půjčili automobil v letištní
půjčovně. Dohodli jsme se, že nebudeme Markusovy
rodiče kontaktovat předem, abychom nepřišli o moment
překvapení. Nelíbilo se mi, že o nich rovnou přemýšlíme,
jako o zrádcích, ale museli jsme být obezřetní.
Blížili jsme se k pozemku Markusovy rodiny a
cítila jsem, jak v autě houstne atmosféra. V nás všech
sílilo napětí a očekávání. Markus zpomalil a klidně vjel
na pozemek. Všude byla tma. Budovy, které jsme
osvětlili při příjezdu, se zdály být opuštěné. Zastavili
jsme a vylezli z automobilu. Markusovi rodiče už o nás
stejně museli vědět, protože naše auto se nedalo upířím
sluchem přeslechnout. Zaznamenali jsme světlo v jednom
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z pokojů obytného domu, a všichni jako jeden jsme se k
němu vydali. Vypustila jsem mentální vjem do okolí,
abych se ujistila, že v okolí není žádný nepřítel. Našla
jsem pouze Mathiase se Sofií, Markusovy rodiče. Kývla
jsem na Markuse, který vzal za kliku a vešel do
místnosti, kde seděli.
„Co tady všichni děláte?“ zvolal se překvapený
Mathias, který nečekal, že nás bude tolik. Prudce se
zvednul ze židle, až ji povalil na zem. Jeho žena jen
seděla u stolu a tiše plakala.
„Kde jsou moji rodiče?“ zeptal se přímo
Benjamin.
„Co…, kdo? Proč se ptáš zrovna nás? Já netuším,
kde jsou,“ ohradil se rozčíleně Mathias. Potom se
rozhlédl po pokoji a upřel zrak na Lenku, kterou doslova
propichoval pohledem.
„Co tady dělá tahle?“ zaútočil.
Lenka mne nenechala ani promluvit. Okamžitě se
postavila do bojovného postoje. Narovnala se v ramenou
a změřila si Mathiase pohrdavým pohledem.
„Jsem tu s Markusem. Přijela jsem jej podpořit
jako jeho budoucí žena.“
„Cože?!“ vyhrkli oba Markusovi rodiče. My
ostatní jsme ji jen s tichým sotva patrným šokem
sledovali.
„Ano, požádal mne o ruku a já souhlasila,“
odvětila sebevědomě. Netušila jsem, proč to dělá, ale
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nechtěla jsem do jejich sporu zasahovat. Nicméně jsme
neměli moc času na vyřizování osobních účtů. Už jsem
chtěla nějak zakročit, když se Mathias rozzlobil do běla:
„Ty malá, špinavá c…,“
„Pozor na svoje slova,“ pohrozil mu Markus,
který rozčileně propichoval otce pohledem.
„Vždyť jí vůbec nejde o tebe. Chce se jenom
dostat mezi šlechtu,“ křičel Mathias.
„Je mi jedno, co si o mém rozhodnutí myslíš.
Lenka je mojí budoucí ženou, ať se ti to líbí nebo ne.
Takže hlavní zprávu dne máme za sebou a teď mi řekni,
kde jsou Irina a Miguel,“ uzavřel nakvašeně Markus.
„Už jednou jsem vám řekl, že nevím, kde jsou.
Jestli jste jezdili jen proto, abych vám řekl tohle,
nemuseli jste se vůbec obtěžovat,“ odsekl Mathias.
Benjamin neřekl nic. Beze slov vyndal mobil a
vytočil číslo. Když zaznělo první zazvonění a hovor
převzal záznamník. Do hrobového ticha jsme znovu
poslouchali poslední Irininy vzkazy.“
Potom se Benjamin opět podíval na Mathiase:
„Zapíráním jen vše zhoršujete. Proč nám lžete? Kde jsou
moji rodiče?“ řekl klidně ale hlasem chladným jako led.
Z ničeho nic se Sofie skácela ze židle na zem. Její
nářek zaplnil celou místnost. Plakala a do vzlyků a
výkřiků se nám pokoušela něco říct. Byla však natolik
rozrušená, že toho nebyla schopna. Nakonec omdlela.
Markus s Lenkou se k ní rozeběhli. Mathias však
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přiskočil první a odhodil Lenku stranou. V tu ránu před
ním stál nasupený Markus.
„Ještě jednou na ni sáhneš a uvidíš!“ Z jeho očí
přímo vyzařovala zloba.
„Promiň, promiň, já… tohle jsem nechtěl,“ koktal
Mathias, držící v náručí bezvládné tělo své manželky.
„Prosím ubytujte se. Až se dá Sofie trochu do
kupy, vše vám vysvětlíme. Já…,“ podíval se na Lenku.
Seděla v rohu a mnula si loket, za který ji Mathias chytil.
„Omlouvám se, že jsem tak vyjel. Jsme pod
velkým stresem kvůli Danielovi. To vaše oznámení
zasnoubení je pro nás velkým překvapením. Nechejte
nás, ať si na vše zvykneme a ustojíme situaci, do které
jste nás dostali.“
Lenka jen přikývla, pak se podívala na Markuse.
„Chtěla bych bydlet s ostatními, šlo by to?“
zeptala se.
„Vždyť ani nejste spříznění,“ vydechla nešťastně
Sofie, která již byla probraná a utírala si slzy.
„Nejsme mami a ani nemusíme být,“ odvětil
mírně Markus. Potom nám pokynul, abychom jej
následovali. Zavedl nás k automobilu, kde jsme si
vyndali svoje věci. Následně nás nasměroval do budovy,
co nejdál od jeho rodičů.
Jakmile jsme si hodili tašky na postel, okamžitě
jsme zašli do pokoje k Markusovi. Sebastian s Kristou již
seděli v křeslech. Já i Benjamin jsme současně vypustili
606

Upíří krev III

do okolí mentální vjem. Nikoho jsme ale neucítili. Ani
tak jsem se však necítila v bezpečí.
Pamatuješ na naše propojení v Praze?, vyslala
jsem k Benjaminovi svou myšlenku.
Jak bych mohl zapomenout, odpověděl okamžitě.
Usmál se a mrknul na mne.
Zkusme to znovu, prosím, požádala jsem jej.
Benjamin přikývl a okamžitě v sobě začal hromadit
energii.
Ostatním jsem naznačila, aby byli potichu. Také
jsem v sobě začala hromadit energii, a jakmile jsem si
byla jistá, že je ve mně dost nashromážděných silových
částic, vypustila jsem je ven. Potom jsem přešla k mým
rodičům a chytila je každého z jedné strany za rameno.
Totéž učinil i Benjamin. Přešel k Markusovi s Lenkou a
oba chytil za jedno rameno, než vypustil svoji sílu z těla
ven. Všichni nás podezřívavě sledovali, ale nikdo si
nedovolil nic říct.
V prostoru před námi se objevily dvě silová
uskupení podobná nepravidelným koulím, která se
měnila v různé tvary. Oba objekty našich sil se k sobě
pomalu přibližovaly. Jejich chování bylo zvláštní. Zprvu
jako by se odpuzovaly. Jakoby mezi nimi byla určitá
neviditelná síla, která je nutila držet se od sebe
v bezpečné vzdálenosti. Několik mých silových částic se
oddělilo od celku a překonalo neviditelnou zábranu a
vplulo přímo do Benjaminova energetického pole.
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Jakmile se moje částečky dotknuly velikého celku
Benjaminovy síly, pocítila jsem šimrání dole
v podbřišku. Tam se utvořilo teplo, které se pomalinku
rozlévalo do celého mého těla. Cítila jsem svědění a
elektrizující štípání po povrchu mých paží i nohou.
Potom vše ustalo a já necítila vůbec nic.
V první milisekundě se nic nedělo. Najednou však
jakoby moje síla ochutnala tu Benjaminovu. Postupně si
uvědomila, že je správné se spojit a v jediném okamžiku
moje silová koule překonala neviditelnou odpuzující
bariéru a vplula přímo do té Benjaminovy.
V prostoru mezi námi vznikl malý nepopsatelný
výbuch. Energie, která vznikla spojením našich sil, nás
absolutně pohltila. Zalila naše těla i mysl, potom přetekla
a zahalila celé naše okolí. Stala se z ní jediná celistvá
obrovská koule, která rostla a rostla až do neuvěřitelné
velikosti. Její stěny nás obepnuly a všechny nás pohltila
do sebe.
Přesně jak jsem doufala. Ocitli jsme se v časové
bublině, kterou jsme díky našemu spojení s Benjaminem
vytvořili. Tehdy v Praze na schodech jsme se v té bublině
ocitli jenom já a Benjamin. Tentokrát jsme však do naší
soukromé časové linky vzali i ostatní, které koule
pohltila.
Okolo nás bylo slyšet jen hluché ticho.
„Co se stalo?“ zeptala se Krista dutým tlumeným
hlasem znějícím, jako by byla zavřená v sudu.
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„To je na dlouho,“ odpověděla jsem rychle,
„nemáme moc času. Netuším, kdy se bublina rozpustí.
Nyní jsme ale v bezpečí a můžeme si v klidu promluvit,
aniž by nás kdokoli mohl slyšet,“ dodala jsem. Potom
jsem se podívala na Lenku a Markuse.
„Proč jste dělali to divadlo? A proč jste nás na nic
nepřipravili?“ zlobila jsem se.
„No Markus za to vlastně nemůže. Byl na tom
stejně jako vy. Jenom mne zná mnohem lépe, a tak
zareagoval rychleji,“ odpověděla Lenka, potom se otočila
přímo k Markusovi: „Promiň, ale když tvůj táta začal
mluvit tím tónem…, nemohla jsem si pomoct. Ty víš
moc dobře, že již v době našeho přátelství na škole s tím
tvůj táta nesouhlasil. Několikrát se mne snažil podplatit,
abych se s tebou přestala vídat…“
„Cože můj otec udělal?“ nevěřil svým uším
Markus a jeho rozhořčení rostlo.
„To je jedno. Vyhodila jsem ho pokaždé, když
s podobným nápadem přišel. Jednou to dokonce zkusil
domluvit s mým otcem. Jenže pro mého otce byla vidina
přátelství a možného budoucího vztahu s tebou mnohem
zajímavější než peníze. A tak tvého otce vyprovodil také.
Jenže potom, když jsem byla nucena opustit
školu, jsi mne nenavštívil jenom ty. Tvůj táta to stihl
ještě před tebou. Možná i proto jsem na tebe tolik vyjela
a nenechala si nic vysvětlit. Tvůj otec si mě pěkně
vychutnal. Řekl mi pár nepěkných věcí o místě, kam
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patřím a odkud bych se neměla hýbat. Bylo toho víc, ale
to už nemá cenu rozebírat.
No, a když jsem ho viděla, jak se na mne dívá…,
jako by mi opět říkal, že tu nemám co dělat. Že jsem
lůza, která má svoje místo hluboko pod vaší rodovou
linií. Prostě jsem se nedokázala udržet. Řekla jsem
přesně to, čeho se obával celou dobu, co jsme se spolu
přátelili,“ vysvětlovala Lenka nešťastně.
„Já prostě nemůžu věřit vlastním uším. Věděl
jsem, že nesouhlasí s naším přátelstvím, ale že by byl
schopen toho, co říkáš? Já tomu prostě nějak nedokážu
věřit. Je to můj otec. On přeci není takový…“ Markus ani
nedokázal dokončit větu. Lenka jej chytla soucitně za
ruku. Její pohyb jsem zaregistrovala velice silně, protože
rozvibrovala částice energie, které se nyní volně
pohybovaly okolo nás. Myslím, že je neviděl nikdo,
kromě mne a Benjamina.
„Markusi, já ti nelžu. Věřím, že tvůj otec má
důvod, proč tak jedná. Byl vychován v jiných poměrech a
zřejmě se obává, že by náš sňatek ohrozil postavení vaší
rodiny v očích šlechty, proto nás nechce vidět spolu.
Určitě se uklidní. Jestli chceš, můžeme jim říct, že jsme
se rozešli, protože si náš vztah nepřejí,“ řekla mírně
Lenka.
„Ne!“ ohradil se Markus, „je to můj život a nikdo
jej nebude řídit. Oni nemají právo nám diktovat, co
máme nebo smíme. Snížení postavení,“ odfrknul si
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Markus, „to je tak směšné. Ne. Vůbec nic měnit
nebudeme. Pěkně je necháme v tom, že se vezmeme,“
rozčiloval se.
„Dobrá. To bychom měli,“ řekl Benjamin a
podíval se přímo na Markuse, „všiml sis na chování
tvého otce něčeho, co by nám mohlo pomoci v hledání
mých rodičů?“ zeptal se.
„Oba se chovali přinejmenším šíleně. Je to
pochopitelné. Jsou opravdu pod velikým tlakem. Já vím,
že lhali o tvých rodičích, ale prostě…, pořád si myslím,
že to má nějaký důvod, ale jiný, než že by nás zradili.
Jsou to moji rodiče. Já je přeci znám. Tohle by prostě
neudělali. Počkal bych do rána. Slibuji, že zítra je
donutíme říct pravdu,“ zkonstatoval Markus.
„Markus má pravdu,“ přisvědčila jsem, „počkáme
do rána. Teď už stejně nic nevymyslíme. Buďte ale
všichni opatrní,“ upozornila jsem.
Chtěla jsem věřit Markusovým slovům, že jsou
jeho rodiče nevinní, ale nedokázala jsem to. Čím dál víc
jsem si byla jistá, že právě díky nim se Benjaminovi
rodiče ztratili. Nemohla jsem si pomoct, ale naplňovala
mne obava, že ani nikdo z nás zde není v bezpečí.
„Myslím, že bychom si měli rozdělit hlídky,“
řekla najednou Krista, která měla nejspíš stejné obavy
jako já.
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„Dobrý nápad. Budeme se střídat po třech
hodinách až do rána. My s Alexou si vezmeme první
hlídku,“ odvětil Benjamin.
Rozdělili jsme si pořadí hlídek a najednou bylo na
čase zrušit bublinu, ve které jsme se nacházeli. Ale jak?
V Sokolovně na schodech se naše bublina zrušila sama.
Nyní se však zdála být pevná a silná. Jak ji tedy zrušit?
Podívala jsem se na Benjamina a viděla, že řeší úplně
stejný problém.
„Pustíme vás na tři. Upozorňuji, že nevím, co to
s vámi udělá. Připravte na cokoli,“ řekla jsem opatrně.
„Raz, dva tři…“ V jediném momentu se celý můj
svět zatočil kolem dokola. Podlomila se mi kolena a
žaludek se mi převrátil tam a zase zpět. Připadala jsem si,
jako bych se ocitla v oku tornáda a právě upustila své
rodiče do víru.
To samé jsem cítila i z Benjamina. Pevná a
stabilní bublina, která nás obklopovala, se najednou
rozvibrovala a začala měnit tvar. Zprvu se ještě víc
vypoulila, a zase se smrskla. Opět se vypoulila a potom
změnila tvar na jakousi nesouměrnou protáhlou kouli,
jejíž vzdálenější konce byly nahoře a dole. Rychle a
škubaně se zmenšovala a formovala, dokud opět
nenabyla tvar pulzující koule, která se začala třást.
Někde uprostřed toho chvění jsem zaznamenala
namodralé jiskřičky a společně s nimi přišlo známé
jiskřivé štípání na pažích a nohou. V dalším okamžiku se
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koule rozdělila ve dví. Obě poloviny chvilku levitovaly
ve vzduchu a my je jen s očekáváním pozorovali. Potom
se rozletěly obrovskou rychlostí přímo do středu našich
hrudí.
Opět mne zaplavil neuvěřitelný příval energie,
myšlenek a vzpomínek z poloviny mých a z poloviny
Benjaminových. Svět se se mnou opět začal točit jako na
horské dráze a žaludek se ne a ne uklidnit. Mysl mi
zaplavily Benjaminovy myšlenky a na světlo se vynořila
právě ta jediná, kterou chtěl přede mnou skrýt.
Viděla jsem v jeho hlavě, jak se dívá na mé
vzpomínky u nejstarších. Jak zjišťuje, že spolu čekáme
dítě. Zhrozila jsem se při tom zjištění, jenže hned potom
jsem ucítila absolutní klid.
Cítila jsem, jak toto zjištění naplnilo Benjamina
novou silou. Rozhodnutí chránit nás opět obrnilo jeho
smysly. Stejně jako on jsem začala doufat i já, že možná
celou tuhle příšernou budoucnost zvládneme všichni
spolu. Že možná, jenom možná, nebudu muset chránit
naše dítě před ním samotným, ale že on bude chránit nás
dva před celičkým světem. Alespoň tak jsem to z jeho
vzpomínek vycítila. A moc, opravdu moc jsem si přála
tomu věřit, ale…
Z myšlenek mne vytrhnul další příval silného
výboje energie, která jako by mnou mrštila na zem.
S bolestí jsem otevřela oči a snažila se pomalu a
vyrovnaně dýchat. Deset, devět, osm… počítala jsem
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pozpátku, abych se uklidnila. Fungovalo to. Po chvilce
jsem byla schopna se na zemi posadit. Krista stála u mne
a nabízela mi krev, kterou jsem s chutí přijala. Svět se
uklidnil. Můj žaludek a s ním i všechny mé ostatní
vnitřnosti opět nabyly rovnováhu. Už jsem věděla, jak se
cítí zbitý pes. Benjamin seděl naproti mně. Pil krev a
unaveně ale šťastně mi hleděl do očí.
„Jděte si lehnout,“ zavelel Sebastian, „zvládneme
to i bez vás. Potřebujete si odpočinout.“
Bylo jasné, že žádné hádky nemají smysl. Vlastně
jsem se ani necítila na nic jiného než si lehnout do
postele a spát a spát.
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Déjà vu
Připadalo mi, jako bych právě zavřela oči, když
mne vzbudil jemný stisk. Zmateně jsem se dívala do
Kristiny tváře.
„Je ráno. Musíme jít na snídani. Byla tu Sofie. Prý
s námi chtějí mluvit,“ řekla mi.
Přikývla jsem a poprosila ji, aby mi dala pět
minut. Musela jsem se opláchnout a obléknout. Benjamin
vedle mne ještě spal. Chvilku jsem jej pozorovala.
Uvědomovala jsem si, jak moc mi na něm záleží. Jak
moc si přeji, abychom zůstali spolu.
Jemně jsem se k němu sehnula a políbila jej na
tvář. Benjamin se usmál. Nadechl se nosem a s ještě
zavřenýma očima mne objal a políbil. Potom je otevřel,
s úsměvem mi popřál dobré ráno a také vstal.
Bylo obzvlášť krásné ráno. Začínající zima ojínila
celou naši cestu k hlavní budově a pokryla blízké stromy
i vše, co bylo v dohledu. Okolí se třpytilo a lesklo.
Čerstvý ranní vzduch mne naplňoval štěstím. Vypustila
jsem mentální vjem a opět zjistila, že jsme široko daleko
sami. Pomalu jsem se začínala uklidňovat. Promluvíme si
s Markusovými rodiči, a co nejdřív odjedeme. Přes
veškerou čistotu a krásu okolní přírody jsem se tu necítila
moc dobře.
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Usadili jsme se u stolu, kde již byla nachystaná
snídaně. Zprvu jsem si nebyla jistá, jestli mám jíst. Když
jsem však viděla Mathiase se Sofií, že poklidně snídají a
popíjejí kávu, přidala jsem se. Chtěla jsem se zeptat na
Benjaminovy rodiče, ale ranní atmosféra mne zarazila.
Rozhodla jsem se, že problémy začneme řešit až po
snídani.
Než jsem však stihla dopít kávu, zvedla se Sofie a
přinesla každému sklenici naplněnou krví. Před každého
z nás postavila jednu a sama nakonec podala sobě i
Mathiasovi. Usadila se naproti nám a napila se. To samé
učinil i Mathias. Také jsme se posilnili a čekali, co nám
řeknou. Oba seděli jako zařezaní a když se chvilku nic
nedělo, chtěla jsem se začít ptát.
Otevřela jsem ústa, ale hlas mne najednou zradil.
Nevydala jsem jedinou hlásku. Chtěla jsem zvednout
ruku ke krku. Promnout si jej, protože mi najednou
vyschlo v ústech. Moje ruka však byla těžká a jakýkoli
pohyb mne neuvěřitelně bolel. Pokusila jsem se
rozhlédnout po ostatních, ale hlava mne nechtěla
poslouchat. Pohyb do strany byl pomalý a velmi
bolestivý. Čich i sluch najednou otupěly a moje vidění se
zahalilo našedlým filmem. Zorné pole se zúžilo, jako
bych se ocitla v tunelu, na jehož konci na mne zírali
Mathias se Sofií.
„Co jste to s nimi udělali?“ slyšela jsem
povědomý, ale zpomalený a velmi hluboko posazený
616

Upíří krev III

hlas. Přemýšlení mi šlo tak pomalu. Nakonec jsem si ale
uvědomila, že slyším Markuse. I on se objevil v mém
zúženém zorném poli.
„Co se to s nimi stalo? Mami? Tati?…“ Nikdo mu
však neodpověděl. Slyšela jsem nepříjemné pípavé tóny.
Potom začal Mathias na někoho mluvit. Až po nějaké
době mi došlo, že vytáčel číslo a nyní s někým hovoří po
telefonu.
„Máme je. Všechny. Přesně jak jsi řekl… Ano…
Dobře… Cože, ty si pro ně nepřijedeš…? Aha takže my
máme přiletět za vámi…? Dobře, okamžitě to zařídím.“
Uslyšela jsem cvaknutí telefonu, jak Mathias zavěsil.
„Tati, to nemyslíš vážně. Já se tě celou dobu
zastával a vy jste mezi tím…“ Markus nedokázal ani
pořádně mluvit. Jeho hlas se klepal vzrušením a
přeskakoval jako u dospívajícího chlapce.
„Já ti to nedovolím. Nedovolím, aby je odvezli,
rozumíš?“ nešťastně křičel Mathias.
„A dost Markusi! Toleroval jsem dlouho tvoje
chování, ale s tím je konec. Isaac má neuvěřitelnou moc a
sílu. Jsme na pokraji války. Byl čas rozhodnout se, na čí
stranu se přidáme. My si vybrali stranu, která zvítězí.
Nikdo proti němu nemá šanci. Chráním jenom
svoji rodinu, jasné? Jedině na tom mi záleží. Co mi je po
nich? Vůbec nic. Mně nejde o ně. Mně jde o tebe, o
mámu, o Daniela i o tvou sestru a její rodinu.
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Nelituji svého rozhodnutí. Jestli mi ty budeš
bránit, zřeknu se tě a vydám tě společně s nimi, jako
zrádce!“ křičel na Markuse rozlíceně Mathias.
„Markus jen nevěřícně zíral na svého otce,
kterého nikdy před tím zřejmě neviděl takto mluvit.
„Mami, ty s ním souhlasíš? To přeci… to přeci
nemůžete myslet vážně. Vždyť jsou z vás velezrádci,“
zajíkal se Markus a prosebně hovořil k matce. Doufal, že
ji obměkčí.
„On má Daniela, Markusi. Mluvili jsme i
s ostatními rodinami. I ony uvažují, že se nakonec
přikloní na Isaacovu stranu, jen aby ušetřil naše děti. On
je opravdu mocný. Nikdo nemá šanci ho porazit.
Tady jde o přežití naší rodiny, Markusi. Pochop
to. My se s ním musíme spojit. Nemáme na vybranou.
Prosím, nedělej nám potíže. Buď rozumný,“ prosila jej
matka. Nastalo dlouhé ticho, přerušované jen zrychleným
boucháním jejich srdcí a zpomaleným tepáním těch
našich.
„Ne. Já vám to prostě nedovolím,“ ozval se rázně
Markus. Uslyšela jsem kroky, které se hnaly směrem, kde
jsem se domýšlela, že stojí Mathias, jenž již před
chvilkou opustil mé zorné pole. Než však přišel
očekávaný náraz vyvolaný střetem mezi otcem a synem,
uslyšela jsem zpomalený svist letu jakéhosi malého
předmětu.
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„Mami…“ slyšela jsem Markusovo překvapené a
zklamané vydechnutí. Pak už mluvila jen Sofie.
„Promiň. Musela jsem to udělat. Nedovolím
nikomu, ani tobě, aby zničil mou rodinu. Však ty už
přijdeš k rozumu, až oni budou mrtví.“
Kdosi se mnou začal hýbat. Silné paže mne
uchopily za hrudník a někdo si mne přehodil přes
rameno. Pokusila jsem se otočit hlavu, ale nešlo to. Jen
jsem si uvědomovala, že mne Mathias někam nese. Také
mi došlo, že na svém druhém rameni nese ještě někoho.
Mathias nás vynesl do dopoledního chladného
vzduchu. Přenesl nás přes dvůr do budovy, kde jsme
strávili dnešní noc, a vynesl nás do jednoho z pokojů.
Tam mne a Lenku odhodil na postel. Pak se nad
ní sklonil a začal mluvit jenom na ni. Hořce jsem
litovala, že se nemohu hýbat.
„Říkal jsem ti mockrát, ty couro, že se od mého
syna máš držet dál. Moje peníze ti byly málo, co? Pořád
sis brousila ty svoje tesáky na celý náš erb, jenže to ses
přepočítala, holčičko. Měla jsi zůstat v jeho posteli jako
konkubína. Nebo jsi měla přejít do té mojí, jak jsem ti
navrhoval. Proti tomu bych nic nenamítal. Za tuhle svoji
drzost si nezasloužíš nic jiného, než co tě právě čeká.
Věř mi, že ti přeji vše, co se ti stane. A velice rád
budu přihlížet, jak poputuješ z náručí do náručí těch jeho
zvířátek. Užijeme si to oba, jen tobě se to asi moc líbit
nebude,“ usmál se, potom se otočil a odešel. Za chvilku
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k nám ještě donesl Kristu. Benjamina a Sebastiana
s Markusem od nás separoval pravděpodobně ve
vedlejším pokoji.
Vedle sebe jsem slyšela vyplašené dýchání a
zběsile bijící srdce. Pokusila jsem se otočit, abych na
Lenku viděla. Nepovedlo se mi to úplně. Vlastně jsem
jen trochu pohnula hlavou. Natočila jsem svůj pohled tak,
abych viděla, jak mojí přítelkyni stékají po tvářích
obrovské slzy a ona očekává to nejhorší. Osud, který jí
Mathias popsal, vyděsil i mne. Musíme se z toho nějak
dostat. Musíme utéct. Horentně jsem se snažila
přemýšlet, jak z téhle šlamastiky ven. Přemýšlení mi ale
šlo tak pomalu. Nedokázala jsem se ani spojit
s Benjaminem, když jsme byli všichni nadopovaní
sedativy nebo něčím podobným.
Po nějaké chvíli, kdy jsem jen poslouchala naše
srdce a Lenčiny tiché vzlyky, přišel do našeho pokoje
opět Mathias. Přistoupil ke mně, hýbal mi s rukou a
nakonec jsem ucítila v předloktí zapálení. Potom mne
zahalila černočerná tma.
Otevřela jsem oči a snažila se zorientovat. Slyšela
jsem hluk motorů a cítila, jak s námi hýbají poryvy větru.
Jsme v letadle, uvědomila jsem si. Než jsem však stihla
jakkoli zareagovat uslyšela jsem Sofii: „Probírají se.“
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Kdosi mi opět hnul s rukou. Znovu jsem ucítila
zapálení. Přišla další černočerná tma.
Nicota, která mě již nějakou chvíli obklopovala,
pomalu ustupovala. Začala jsem slyšet tlumené hlasy.
Zatím se mi jejich význam sléval a nerozuměla jsem jim.
Konečně jsem však začala přicházet k sobě. Nasála jsem
nosem okolní vůně a s hrůzou zjistila, že tu nejsem
poprvé. Ty vůně jsem znala, jenže odkud?
Obklopovaly nás zatuchlina, chlad a vlhko. Cítila
jsem mokrou namrzající zeminu, podhoubí a zahnívající
jehličí, také mech popínající všudypřítomné vlhké
kameny. A pak mi to konečně došlo. Zrovna ve chvíli,
kdy mě někdo počastoval fackami na obě tváře, a já
otevřela oči.
To snad ne!, pomyslela jsem si v okamžité reakci
na obraz, který se přede mnou rozkrýval. Kamenné zdi
vytesané do skály, všude vlhko a chlad a jediné malé
okénko u stropu, kterým sem proudilo to málo světla,
které venku ještě zbylo. Zažívala jsem pravé Déjà vu. Jen
tentokrát jsem ve svém vězení nebyla sama.
Naše cela však byla mnohem větší, než ten
krcálek, ve kterém mne tu drželi poprvé. Byli jsme tam
skoro všichni. Já, Benjamin, jeho rodiče (díky bohu ještě
živí) a moji rodiče. Každý z nás byl připoután k jakémusi
křeslu. Do těla jsme měli zavedené silikonové hadičky
z kapačky s bílým obsahem připevněné ze zadu našich
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křesel. Ruce i nohy jsme měli připevněné k nohám a
opěradlům křesel, na nichž jsme byli uvězněni velmi
silnými řetězy.
A pak můj pohled spočinul na Peterovi!
Naplnila mne čirá nenávist, když jsem pohlédla
do očí svému někdejšímu učiteli a lektorovi, který se
ustavičně snažil udělat mi ze života pravé a nefalšované
peklo. Když se na mne škodolibě usmíval, moje zhnusení
neznalo hranic. Zrovna on mi uštědřil políčky, stejně jako
všem ostatním, abychom se probudili.
„Všichni vzhůru?“ ujistil se, neskrývaje sebejistý
výraz. „Fajn. Takže na začátek pár rad. Nepokoušejte se
utéct. Nejste dost silní, zato my máme zajištěnou
výbornou ochranu objektu. Kdo se přeci jen pokusí utéct,
bude okamžitě popraven. Ani se nepokoušejte využívat
své mimosmyslové schopnosti. Jste nadopovaní směsicí
látek, které vám zabraňují v používání čehokoli, čeho jste
byli doposud schopni. Vaše kapačky obsahují i poměr
krve potřebný k vašemu přežití. Takže žádné krmení
neočekávejte. Až se tu rozkoukáte, přijde návštěva.
Doufám, že víte, jak se máte chovat ke králi.“
„Kde je Lenka a Markus?“ zeptala jsem se
okamžitě. Zaradovala jsem se, když jsem zjistila, že už
zase dokážu mluvit. Sice jsem měla v ústech sucho, jako
bych několik dnů nepila, ale i s poškrábanými hlasivkami
jsem konečně mohla klást otázky.
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Než jsem však stihla domyslet důsledky svého
chování, bylo již pozdě. Svým dotazem jsem na sebe
upoutala nechtěnou Peterovu pozornost. Přistoupil přímo
ke mně. Všechny svaly v těle se mi napnuly, když se
přiblížil tak blízko.
„Do toho ti vůbec nic není, že?“ pošeptal mi do
ucha a políbil mne na tvář. V místě kde se mne dotknul,
mne nepříjemně zapálilo. Věděl, že stejně všichni uslyší,
co mi šeptá. Užíval si však svoji naprostou převahu.
Vychutnával si, že nejsem schopná mu jakkoli odporovat.
Napnula jsem svaly ještě víc a škubla sebou.
Trhla jsem hlavou tak, abych se po něm mohla ohnat a
skousnout. Byl však mnohem rychlejší než já a tak se
smíchem ucuknul.
„Až tohle skončí, budeš konečně jenom moje.
Navěky budeš dělat jenom to, co chci já. Nejdřív si
s tebou budu několik let užívat. Ale neboj, to že tě chci,
neznamená, že se ti nepomstím za tvoje chování.
Věř mi, že tě to bude hodně bolet. Ale ty se hojíš
rychle. Takže se budu moci vybíjet, jak často budu chtít.
Uvidíme, třeba se ti nakonec začne bolest líbit,“ s těmi
slovy se otočil a odcházel.
„Až tohle skončí, budu já ten poslední, koho před
svou smrtí uvidíš,“ řekl chladně Benjamin a z jeho očí
sršel hněv.
Peter se s úsměvem otočil k Benjaminovi a
naklonil hlavu na stranu: „V prvním případě jen zemřeš.
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V tom druhém se nejspíš budeš modlit, abys mrtvý byl.
Ale možná, že vše dopadne úplně jinak a ty ještě s radostí
budeš pozorovat, jak si s Alexou užíváme. Sám jsem
zvědav, jak s tebou král naloží“ V jeho slovech byla
slyšet zřetelná hrozba, která mne děsila mnohem víc, než
kdyby vyhrožoval tisíci způsoby smrti či mučení. Tón
jeho hlasu totiž prozrazoval, že si je velice jistý tím, co
říkal.
Jakmile se za Peterem zaklaply dveře, rozhlédla
jsem se po všech ostatních. Bylo mi jasné, že nás
poslouchají, ale bylo mi to jedno.
„Jste v pořádku? Irino, Migueli?“ oslovila jsem je.
„Ano, jsme v pořádku,“ odpověděla Irina.
„Jak dlouho už jste tady?“ zeptala jsem se.
„Pár dní. Unesli nás tentýž den, kdy jsme nechala
Benjaminovi poslední zprávu. Od té doby si vyčítám, že
jsem ti ty vzkazy nechávala. Byla to Isaacova past, aby
vás sem dostal. Je mi to moc líto,“ omlouvala se sklesle
Irina.
„Mami, nic si nevyčítej. Jsem moc rád, že jsme
vás našli. Že jste v pořádku,“ odpověděl Benjamin.
„Tušíte, kde jsme?“ zeptal se Benjamin.
„Já vím přesně, kde jsme,“ odpověděla jsem za
všechny, „tady mě Isaac věznil.“
„Ale…, ale říkala jsi přeci, že dal jasný rozkaz
celé tohle místo vypálit,“ ujišťoval se Benjamin.
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„No možná si to rozmyslel. Spíš si ale myslím, že
jsme si jen měli myslet, že svou základnu vypálil,
abychom po ní nepátrali. A my mu na to skočili jako
moucha na lep,“ odpověděla jsem a zastyděla se za svou
naivitu.
„Už jste mluvili s Isaacem?“ zeptala jsem se
Benjaminových rodičů.
„Ne, ještě ne. Zdá se, že čekal, až budeme
všichni.“
„Neslyšeli jste nějaké zprávy o Markusovi nebo
naší přítelkyni, kterou unesli s námi?“ ptala jsem se a při
pomyšlení na Lenku se mi tajil dech. Bála jsem se jenom
si představovat, v jaké situaci se asi právě nachází.
„Markus je nejspíš v některé z vedlejších cel.
Slyšeli jsme, jak se o něm baví strážci, když jeho
bezvládné tělo ukládali do cely. O vaší přítelkyni se
bohužel nikdo nezmiňoval.“
„Takže ho doopravdy udali. Jak můžou být tak
bezcitní vůči vlastnímu synovi? Ani se ho nepokusili
před Isaacem zachránit? Kvůli Danielovi se prý
s Isaacem spojili a Markuse mu klidně vydají napospas?
Já… tomu prostě nerozumím,“ řekla jsem naštvaně.
„Myslím, že byste měli něco vědět,“ řekla potichu
Irina.
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Dokonalá
Černá nicotná tma, jež mne láskyplně objímala a
mateřsky držela ve své náruči, pomalu ustupovala. Dosud
jsem mohla alespoň doufat, že jsem mrtvá. Že mne
nečeká osud, který mi nastínil Markusův otec.
Vidění se mi však rozjasňovalo čím dál víc a já si
s hořkostí uvědomovala, že jsem naživu. Začínala jsem
cítit vůně, slyšet slova a věty lidí stojících okolo mne.
Jímala mne hrůza, když jsem si začala uvědomovat, že se
ti lidé baví o mně. Nejhorší asi bylo, že jedním z nich byl
právě Markusův otec. Probudila jsem se právě včas, aby
mi došlo, že mne právě předává do spárů těch, které mi
sliboval.
„Kdo je to?“ ptal se zrovna první hlas chladný
jako ocel. Každé jeho slovo znělo, jako by jím zrovna
vyřkl rozsudek smrti.
„Jedna malá coura, která si myslela, že si vezme
mého syna. Chtěla se tak se dostat do šlechtické rodiny.
Nikdy jí nešlo o mého syna. Chtěla jen moc a jméno.
Přivezl jsem ji s sebou jako dárek pro tvé
stvořené. Ať si s ní dělají, co chtějí. Já se na to rád
podívám.“ Po jeho slovech jsem otevřela oči. Strach,
který mne do této doby ubíjel, najednou zmizel.
Nahradila jej čirá nenávist. Zlostně jsem si jej měřila a
vůbec nevěnovala pozornost tomu druhému muži.
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„O vplížení se do šlechtických rodin ty něco víš,
Mathiasi. Nemám pravdu?“ odpověděl mu ten druhý muž
hlasem, ve kterém bylo znát pohrdání.
Konečně jsem se přestala soustředit na Mathiase a
zaměřila se na toho druhého, který nade mnou stál a
prohlížel si mne jako nějaké zboží na pultě. Nevěřícně
jsem na něj vykulila oči. Pálily mne. Marně jsem se
snažila zatlačit slzy, které mi právě skanuly po tvářích.
Ten muž by byl celkem přitažlivý nebýt jeho
studeného pohledu. Zrovna se mi díval do očí a
přemýšlivě si mne měřil. Když viděl mou reakci na jeho
poslední slova, pousmál se.
„Ale ano, maličká. I on pocházel z obyčejných
rozených. Nebýt Sofie, nebyl by nikým.“
„Jak ses opovažoval mne soudit ty jeden…,“
neudržela jsem se a snažila se posadit. Kdybych měla
dostatek síly, okamžitě bych po něm skočila a vydrápala
mu oči. Neměla jsem však sílu ani na to, abych se udržela
v sedu. Lokty se mi podlomily a já si opět lehla a
zhluboka dýchala.
„Isaacu, nebylo nutné, abys jí o mně vyprávěl,“
ohradil se Mathias, ale tón jeho hlasu byl velice opatrný.
V Isaacově chování bylo na první pohled znát, že jím
opravdu hodně pohrdá. Poznala jsem, že tenhle tvor
pohrdá všemi, kdo se ho báli. Pohrdal všemi, kdo si hráli
na honoraci, ale neměli v sobě ani špetku hrdosti.
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Najednou jsem poznala svoji šanci. Věděla jsem,
že se mu líbím. Věděla jsem, že je třeba jej zaujmout.
Můj osud se nemusel změnit v muka, která mi Mathias
sliboval. Nejenom to. Možná, opravdu jenom možná
jsem měla nepatrnou naději, že se Mathiasovi za jeho
chování pomstím. To bylo jediné, co mne v tu chvíli
donutilo znovu se posadit a začít jednat.
„Kdo jsi?“ zeptala jsem se tónem tvrdým a
studeným. Věděla jsem, že bojácnost na něj nezabere.
Muž byl mým sebejistým chováním zřejmě
překvapen a zprvu nevěděl, jak se má zachovat. Pak se
ale usmál a představil se: „Jmenuji se Isaac Ortego a
jsem budoucí král podsvěta a nakonec i celého světa.“
„Marnivostí si moji úctu nezasloužíš. Buď jsi
pošetilý, nebo blázen, když si myslíš, že ti uvěřím tvé
velkolepé vychloubání,“ zpražila jsem jej. Neměla jsem
co ztratit. Věděla jsem, co mne čeká. Bojovala jsem o
změnu všemi možnými způsoby. Pokorou bych si jeho
přízeň rozhodně nezískala, a tak jsem zariskovala.
„Ty jedna malá couro. Ty vůbec netušíš, s kým
mluvíš,“ okřikl mne Mathias a vztáhl na mne ruku.
Z jeho očí čišela nefalšovaná hrůza. Bál se, že ho Isaac za
moje chování potrestá.
„Jednou se mne dotkneš a o tu ruku přijdeš. Mám
dost síly a natolik tě nenávidím, že by sis měl dávat
pozor, jakmile se ke mně otočíš zády nebo se ocitneš
příliš blízko,“ pohrozila jsem mu.
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Mluvila jsem sebejistě a můj posed byl
vzpřímený. Byla jsem si jistá, že bych mu nic z toho, co
jsem mu slibovala, nedokázala provést. Stačilo mi však,
že on si tím tak jistý nebyl. V jeho pohledu jsem spatřila
strach. Ustoupil o několik kroků a teprve v bezpečné
vzdálenosti opět nabyl ztracené sebevědomí.
Jakmile ustoupil, začal se Isaac smát. Jeho smích
byl štěkavý a studený, ale smál se a já věděla, že jsem na
dobré cestě.
„Bojíš se malé holky? Ty hrdino,“ řekl Isaac
posměšně. Potom se zaměřil na mne.
„Ukaž mi svoje znamení,“ zavelel.
Další bod pro mne. Alespoň jsem v to doufala.
Mé znamení bylo skryto na rameni ve spleti
vytetovaných obrazců táhnoucích se od předloktí až na
celá záda. Rozhodla jsem se využít své ženskosti naplno.
Odhalila jsem své rameno celou paži i celá svá záda.
Tričko jsem podržela tak, jako bych záměrně skryla prso.
Byla jsem si však naprosto jistá, že si hledající jasně
uvědomí jeho přítomnost. Že pokud si do této doby mých
křivek nevšiml, nyní se na ně zaměří.
„Najdi ho,“ řekla jsem se sebejistým výrazem a
odhrnula si vlasy ze zad. Isaac se také ušklíbl a zadíval se
na mne. Prohlížel si mne dlouho. Moje znamení již určitě
spatřil. Nyní si jen užíval pohled na křivky mého
polonahého těla. Přesně tohle jsem chtěla. Potřebovala
jsem jej zaujmout a dařilo se mi.
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„Co se to tu děje?“ ozval se další chladný hlas ode
dveří. Stála v nich dívka neskutečně podobná Alexe, jen
měla dlouhé černé vlasy a vypadala trochu mladší. Její
podoba s Alexou však byla nepopiratelná.
„Kdo to je? A co tady děláte?“ ptala se dívka dál
ledovým hlasem. Její tón se mi vůbec nelíbil. Věstil
komplikace.
„Tuhle flundru jsem přivezl, abyste se mohli
pobavit,“ přisadil si Mathias. Vypadalo to, že se chce
zavděčit. Rozhodně se mu to však nepovedlo. Dívka jej
sjela pohledem tak chladným, že jsem se ani nedivila,
když se Mathias přikrčil.
„Já se tě na něco ptala? Ty si myslíš, že jsem
mluvila s tebou?“ odpálila jej a pak se otočila k muži,
který patrně rozhodoval o mém osudu.
„Co s ní chceš dělat?“ zeptala se nervózně.
„Nevím,“ řekl Isaac zamyšleně, „odveď ji do
pokoje. Ať se umyje a dej jí nějaké své šaty. Ať jí sluší.
Sejdeme se u večeře,“ potom ještě dodal, „Kamillo,
nespouštěj ji z očí.“
Dívka zprvu nevěřícně na Isaaca zírala, ale
nedovolila si nic říct. Chytila mne za ruku a snažila se
mne odvést pryč z místnosti. Jenže v tu chvíli, co se moje
nohy dotkly země, se můj sebevědomý postoj zhroutil.
Nohy se mi podlomily a já málem upadla. Těsně nad
zemí mne však zachytily pevné Isaacovy paže. Jemně
mne strčil k dívce a řekl: „Musíš jí pomoci. Je příliš
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slabá.“ Kamilla na jeho slova zareagovala tichým
zavrčením. Isaacův pohled jí však jasně naznačil, aby ani
nezkoušela se s ním hádat. Utichla a chytila mne
v podpaždí. Ovinula si moji ruku okolo krku a pomalu se
mnou odešla z místnosti.
Ještě jsem slyšela, jak se Mathias snaží chabě
protestovat. V tuto chvíli jsem si však věřila, že když nic
nepokazím, dostanu se v žebříčku oblíbenců nového
chlebodárce výš než Mathias. To byl nyní můj nový cíl.
Přežít a pomstít se. Nic jiného pro mne v tuto chvíli
neexistovalo.
Kamilla mne vyvedla do veliké místnosti
s obrovskými vchodovými dveřmi, kde stály Isaacovy
věrné kopie jedna vedle druhé. Drobné rozdíly byly
patrné, ale bylo mi jasné, že se dívám na armádu
Isaacových stvořených. Bylo jich neskutečně moc.
Kamilla se ani nezastavila a tlačila mne po schodech
nahoru do prvního patra. S každým krokem jsem
nabývala na síle. Šlo se mi lehčeji a lépe.
Zastavily jsme u posledních dveří na konci
chodby. Kamilla je odemkla svazkem klíčů, jež měla u
sebe, a strčila mne dovnitř. Také vešla. Zabouchla a
zamkla za sebou dveře.
„Nepokoušej se utéct, jinak tě nechám bez milosti
popravit.“ To byla jediná věta, kterou mi dosud řekla.
Dál jen mlčela a nasupeně plnila Isaacovo přání. Bylo
vidět, že s jeho postojem nesouhlasí, ale neodvažuje se
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proti němu postavit. Přešla celý pokoj k obrovským
dveřím vestavěné šatní skříně a rozevřela je. Rozhlédla se
po obsahu šatníku a vybrala mi rudé koktejlové šaty
dlouhé až na zem s dlouhými rukávy. Šaty byly
nádherné. Normálně bych neotálela s jejich zapůjčením,
ale já jsem nad ní chtěla získat převahu.
„Tyhle šaty by ze mě udělaly tak akorát zombíka.
Neber to špatně, jsou krásné, ale ke mně se nehodí. Chci
si vybrat sama,“ řekla jsem sebejistě a čekala na její
reakci.
„Ty můžeš být ráda, že ti hned teď nerozsápu
hrdlo,“ zasyčela a vrhla na mne zlý pohled.
„Dobrá, vezmu si je. Až si Isaac všimne, že mi
nesluší, zmíním se o tvém výběru. Uvidíme, jak bude
potěšen.“ Vzala jsem si od ní šaty a čekala, že mne
odvede do koupelny.
Kamilla se chvilku rozmýšlela a nakonec řekla:
„Víš co? Vyber si sama, co si vezmeš na sebe. Otec tou
slabostí vůči tobě nebude trpět moc dlouho. Užij si
chvilku jeho přízně. Až se tě nabaží, mám pro tebe
vhodné místo. Potom už žádné šaty potřebovat nebudeš.
Předhodím tě našim stvořeným. Jsou trochu zběsilí,
krvelační, a ženu pro své potěšení neměli velmi dlouho.
Ze začátku to bude asi bolet, ale určitě si zvykneš.
Nic jiného ti totiž nezbude,“ vyhrožovala mi jedovatým
hlasem. Běhal mi mráz po zádech, když promluvila nebo
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se ke mně jen přiblížila. Nechtěla jsem však, aby
poznala, že se jí bojím. Musela jsem mít navrch.
Konečně jsem však zjistila, jaký je vztah mezi
nimi dvěma. Co se týče svádění, měla jsem volné pole
působnosti. Nemusela jsem se bát nějakého soutěžení.
Bylo mi ale jasné, že Kamilla je velice nebezpečná. Jistě
by se jí nelíbilo, kdybych začala přebírat místo vedle
boku jejího otce. Protože přesně tohle byl můj nový cíl.
Chtěla jsem získat Isaacovu přízeň za každou cenu.
Věděla jsem však, že na Kamillu si budu muset dát
veliký pozor.
„Jak myslíš,“ dodala jsem. Místo, abych se dívala
na ni, probírala jsem šaty ve skříni. Nakonec jsem
narazila na jedny opravdu perfektní. Byly dlouhé, úzké
přesně obepínající moji postavu. Černý satén mi zepředu
zakrýval prsa a od klínu dolu tvořil úzkou sukni dlouhou
až na zem rozdělenou postraním rozparkem táhnoucím se
až k boku. Satén byl přesně tvarován, aby zakryl prsa a
ostatní intimní partie. Mezi sporými kousky tmavé
nepropustné látky pak byl velice šikovně všit černý
průhledný silon tak, aby pod ním prosvítaly mé boky i
bříško. Přesně vykrojený dekolt a celé paže zůstaly zcela
odhalené. Úzká dvojramínka se křížila na holých zádech
v úrovni lopatek v hlubokém výstřihu, jenž končil těsně
nad mým pozadím. Přesně takové jsem potřebovala.
Zahalovaly vše, co měly. Většinu však nechaly odkrytou.
Připadala jsem si opravdu sexy, když jsem se na sebe
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dívala do zrcadla. Jestli na něj tyhle šaty nezaberou, jsem
bez šance.
Bylo mi nepříjemné, když jsem se měla sprchovat
pod přímým dohledem Kamilly. Zároveň jsem si však
uvědomovala, že situace, ve které jsem se mohla a stále
se ještě můžu ocitnout, je mnohem horší.
Osprchovala jsem se a požádala Kamillu o nějaké
šminky. Na rozdíl od šatů, kterých měla plnou skříň,
malování a make-up jí zřejmě nic moc neříkaly. Vzala
jsem za vděk tomu málu, co mi mohla nabídnout, a
nalíčila se. Při každém mém pohybu mne bedlivě
sledovala. Všimla jsem si záblesku závisti v jejích očích.
„Chceš také učesat a namalovat?“ zeptala jsem se
jen tak mezi řečí. Kamilla se postavila do odmítavého
postoje a podívala se stranou. Přestala jsem si jí tedy
všímat a dál se líčila a česala.
„Ty červené šaty, které mi nevyhovovaly, by na
tobě byly naprosto úchvatné. Jestli ti můžu radit, vezmi si
je,“ řekla jsem po chvilce jakoby nic. Kamilla zprvu
zaváhala, ale nakonec mne poslechla. Neosprchovala se.
Nejspíš se bála, že bych se pokusila o útěk. Rychle se
převlékla a posadila se před zrcadlo a sama se česala i
líčila.
Celou dobu jsem ji pozorovala, ale mlčela jsem.
Nakonec začala mluvit ona. Její tón už nezněl tak
podezřívavě a zle.
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„Ty víš o kráse a svádění asi docela hodně, že?“
zeptala se.
„Mám své zkušenosti,“ odpověděla jsem.
„Mohla by ses mi hodit,“ mluvila spíš k sobě, než
ke mně, „když mi pomůžeš získat, co chci, pomůžu pak
já tobě, až se tě otec nabaží,“ dořekla. Nevěřila jsem jí
ani slovo, rozhodně jsem však svůj postoj nehodlala dát
najevo.
„S čím ti můžu pomoci?“ zeptala jsem se
narovinu.
„Chci být dokonalá. Chci udělat všechno proto,
aby si Benjamin vybral mne a ne ji,“ poslední slovo jako
by vyplivla. Konečně mi došlo, že mluví o Benjaminovi a
Alexe. Věděla jsem, že u Benjamina nemá šanci, ale
rozhodně jsem jí to nehodlala říkat.
„Udělám vše, co umím. Nejsou, ale oni dva
spříznění?“ zeptala jsem se.
„No, já s otcem umíme být velice přesvědčiví,“
odpověděla tajemně. Pak se ale zarazila. Zatvářila se,
jako by prozradila něco, co neměla.
Najednou se rychle zvedla a řekla: „Už je čas.
Jdeme.“ Popadla mne za loket a vystrčila ze dveří.
„Jestli chceš uspět, je na čase, aby ses začala
chovat jako dáma,“ řekla jsem jí tvrdě, „chováš se, jako
bys byla jedním z vojáků tvého otce."
Kamilla se na mne ušklíbla. Pak se ale uklidnila a
pokynula mi rukou kupředu.
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„Znovu ti opakuji, že pokud se mi pokusíš utéct,
nechám tě popravit,“ zasyčela mi u ucha, „a teď se hni!“
poručila.
„Nechci ti kazit naděje, ale já se rozhodně odejít
nechystám. Mám tady nevyřízené účty,“ řekla jsem
nahraně mile. Dokud se Mathiasovi nepomstím, nehnu se
odsud, domyslela jsem si.
Kamilla se na mne zamyšleně zadívala. Pak ze
mne ale spustila pohled, předběhla mne a vydala se
vpřed. Došla až k prvním dveřím na konci chodby hned u
schodiště. Zaklepala na ně a potom mne strčila dovnitř.
Vešly jsme do veliké místnosti vyzdobené
různými na první pohled zřejmě velice cennými a starými
předměty. Uprostřed místnosti byl postaven obrovský
oválný stůl plný různých jídel. Za stolem, přímo naproti
nám, seděl Isaac a nespouštěl z nás pohled.
„Kamillo prosím usaď našeho hosta po mé pravici
a sama zaujmi své čestné místo po mé levici,“ řekl milým
hlasem. Kamilla učinila, oč jí Isaac požádal, a zabořila
uraženě pohled do stolu.
„Musím uznat, že jste obě úchvatné. Je úžasné
pozorovat něco tak krásného, jako jste vy dvě.“ zhodnotil
Isaac a mile se usmál. Pak ale kdosi zaťukal na dveře a
jeho úsměv v jednom okamžiku zamrznul.
„Dál,“ vyzval chladným hlasem kohosi, kdo stál
za dveřmi. Moje nálada také úplně zamrzla, když se
dveře otevřely, protože v nich stál Mathias i s jeho ženou.
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„Posaďte se naproti nám,“ zavelel Isaac
nepříjemně. „Nechápu, kde jste vzali tu drzost a dorazili
k večeři jako poslední. Myslíte si snad, že na vás budeme
čekat?“ káral je. Jeho hlas byl chladný a kousavý.
Každou větu vyřkl s despektem a jeho obličej
prozrazoval, že jejich přítomnost jej víceméně obtěžuje.
Mathias i Sofie na mne vyvalili oči, ale ani jeden
si nedovolil cokoli říct. Pocit zadostiučinění se mi rozlil
po celém těle. Začala jsem sdílet Isaacův postoj vůči
těmto dvěma zrádcům. Začínala jsem věřit, že těmto
dvěma, kterým jsem nebyla dost dobrá, ještě ukážu. Když
jsem přemýšlela o pomstě vůči Mathiasovi a jeho ženě,
usmívala jsem se. Isaac se na mne díval a také se
potutelně usmíval.
„No, když už jste tu, můžeme začít,“ řekl a kývl
na Kamillu. Ta zavřela oči a chvilku se soustředila,
potom kývla na otce a s očekáváním sledovala dveře. Za
chvilku na ně kdosi zaklepal. Tentokrát nemusel ani Isaac
nikoho pobízet a dveře se rozevřely dokořán.
Stála v nich skupinka zubožených, vyděšených
lidí, kteří dobře věděli, co je čeká, a děsilo je to k smrti.
„Co to je?“ zeptala jsem se s hrůzou.
Kamilla se vyklonila a s šíleným úsměvem mi
rádoby mile odpověděla: „No přeci večeře.“
Stačila mi jen chvilka, abych se uklidnila a opět
nabyla svoje sebevědomí. Pochopila jsem, že morální
kodexy tady nikoho nezajímají. Na Sofii však bylo vidět,
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že z toho pohledu je stejně nesvá jako já. Já jsem ale byla
mnohem lepší herečka než ona.
„Tímhle vy se krmíte?“ zeptala jsem se
znechuceně.
„Já vím. Ty bys asi radši lahvičku, že?“ ptala se
mne zrovna Kamilla, jako by mluvila s pětiletým dítětem.
„Bože,“ řekla jsem teatrálně a vstala. Kamilla
byla okamžitě v pozoru a cenila na mne svoje tesáky.
„Můžu?“ zeptala jsem se přímo Isaaca a ukázala
směrem k vyplašeným obětem choulícím se u vchodu.
„Prosím,“ pokynul mi Isaac a pln očekávání mne
pozoroval. Poprvé po velice dlouhé době jsem byla
vděčná za svého otce a za síť, kterou jsem spravovala.
Byla jsem vděčná za svoje vědomosti a um ve vybírání
vhodných dárců pro náročné klienty. Došla jsem až ke
skupince. Všechny jsem je obešla a prohlédla si je.
Každý z nich měl nějaké ty oděrky. Byli špinaví a
evidentně hladoví. Jejich obličeje byly plné boláků ze
špíny. Roztřepené konečky mastných dlouho nemytých
vlasů naznačovaly, že všichni trpí plísněmi i jinými
onemocněními z vlhka, chladu a špíny. Z vlasů se dá
poznat opravdu hodně.
Jejich výrazy mne však vyděsily ze všeho nejvíce.
Všichni do jednoho stáli na místě zamrzlí hrůzou.
Podívala jsem se na jejich krky. Bylo vidět, že zde nejsou
poprvé a že se k nim rozhodně nikdo nechoval mile ani
ohleduplně. Spíš naopak.
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Nasála jsem jejich vůni a zjistila, kdo má jakou
skupinu. Potom jsem je začala pobízet, aby se mnou došli
až ke stolu.
„Rozumíte mi?“ zeptala jsem se anglicky. Všichni
zakývali hlavami v souhlasném gestu.
„Máte hlad?“ zeptala jsem se přátelsky. Všichni
do jednoho pomalu velice nejistě opět zakývali hlavami.
„Pojďte. Vezměte si, nač máte chuť,“ vybídla jsem je.
„Co si to dovoluješ?“ okřikla mne Kamilla.
„Přestaň,“ stopl ji Isaac ledovým hlasem a
s úsměvem mne pobídl, abych pokračovala.
„Vezměte si. Nebojte se,“ mluvila jsem pomalu a
jak nejpřívětivěji jsem dokázala. Když si ani po chvilce
přesvědčování nikdo z nich nevzal do ruky jediné sousto,
přistoupila jsem ke stolu a sebrala jeden talíř s pečenými
kuřecími stehny. Přinesla jsem jej k nim až pod nos.
Jakmile ucítili vůni pečeného masa, jejich hlad vyhrál.
Vrhli se na talíř a ve chvilce jsem v ruce držela jen
prázdný kus nádobí.
„Jezte,“ pobízela jsem se s úsměvem. Každý
z nich se pomalu ale jistě zbavoval strachu a nabírali si
víc a více jídla. Jejich odhodlání postupně došlo až tak
daleko, že jsem najednou spatřila jednoho z nich, jak
sahá po karafě s červeným vínem.
„Tohle ne!“ zakřičela jsem a vytrhla karafu
zmatenému dárci z ruky. „Řekla jsem, jezte. Nedovolila
jsem vám pít víno ani jiný alkohol. Pokud máte žízeň,
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dám vám čistou vodu,“ oznámila jsem mu ledově a
ukázala na džbán s průzračně čistou vodou, který stál na
stole hned vedle karafy s vínem.
Potom jsem se uklidnila a rozhlédla se po všech
přítomných, kteří již byli více méně najedení a trochu víc
přístupní k jednání.
„Nejspíš víte, proč tu jste. Vidím, že se bojíte. Ale
vy vůbec nemáte důvod se čehokoli obávat,“ začala jsem.
„Bolí vás to?“ zeptala jsem se. Přistoupila jsem k dárci
vhodnému pro mne a pohladila jej po jizvách na krku.
Ustoupil o krok a bojácně přikývnul, přičemž si mnul
krk, který jsem právě pohladila.
„Víte proč?“ zeptala jsem se skupinky, která mne
zmateně pozorovala. Všichni do jednoho zmateně kývali
hlavami ze strany na stranu.
„Protože se bráníte,“ odpověděla jsem. „Darování
bývá obvykle velmi příjemné pro obě strany. Musí se ale
dělat správně. Násilná cesta nevyhovuje ani vám ani
nám.“ Všichni na mne nevěřícně zírali.
„Věřte mi, já vlastním a spravuji dárcovskou síť.
Každý člověk, který je k dispozici mým klientům, si
vydělá veliké peníze. Ale to není vše. Z darování krve
vám plyne mnohem více výhod, než si dokážete
představit. Musí se však dodržovat jisté postupy, aby
darování proběhlo správně.“ Přistoupila jsem k mému
dárci blíž a dívala se mu přímo do očí.
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„Věříte mi?“ zeptala jsem se ho. Pomalu nejistě
přitakal.
„Je vám dobře? Nemáte ještě hlad?“ ptala jsem se
dál. Tentokrát kývnul jednou ano podruhé ne.
„To je dobře. Chci, abyste se cítil co možná
nejlépe. Ale co je pro mne nejdůležitější, nesmíte se mne
bát. Já vám totiž neublížím. Až skončím, zjistíte, že je
vám opravdu velmi dobře. Chápete?“ vysvětlovala jsem
mu a pomalu jej usazovala na židli. Nespouštěl ze mne
pohled. Pomalu se uvolňoval, ale jeho ruce se stále třásly
jako osiky. Chytila jsem je a držela chvilku ve svých.
Byly prochladlé, ale pomalu se zahřívaly.
„Věříte mi?“ zeptala jsem se potichu znovu. Muž
jemně přikývl. Instinktivně začal poodhalovat svoji krční
tepnu.
Vzala jsem ze stolu ubrousek a namočila jej ve
vodě a jemně mu otřela krk, abych jej očistila. Přiblížila
jsem se k němu a pomalu mu položila jednu ruku na
rameno. Usadila jsem se vedle něj a svými tesáky velice
opatrně proťala slabou vrstvu kůže, která chránila krční
tepnu. Do úst mi začala proudit tekutina, která okamžitě
zaplavila celé mé tělo. Dodávala mi život a energii, tolik
potřebné teplo, které mi chybělo. Pachuť počáteční
bolesti a strachu se rychle vytratila.
Krev, která mi náležela, konečně dostala tu
pravou lahodnou chuť, kterou měla mít. Doma jsem měla
mnohem lepší dárce, kteří mi vyhovovali víc, ale i za
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tohoto muže jsem byla vděčná. Netrvalo dlouho a byla
jsem dostatečně nakrmena. Přestala jsem a trochu si
poodsedla. Dívala jsem se na blažený výraz muže
sedícího přede mnou. Potom jsem se rozhlédla po všech
ostatních dárcích.
„Vidíte? Dárcovství je velice příjemné, pokud se
dělá správně,“ řekla jsem. Potom jsem vstala a šla rovnou
k dárci, který byl podle vůně nejvhodnější pro Isaaca. I
když určit jemu vhodného dárce bylo velice obtížné.
Vůně jeho krve se mísily jedna přes druhou. To bylo
úplně poprvé, kdy jsem si nebyla stoprocentně jistá,
jakou má upír vlastně krevní skupinu.
„Věříte mi?“ zeptala jsem se ženy, kterou jsem
pomalu vedla k Isaacovi. Žena se bojácně podívala po
muži, jenž mi před chvilkou dobrovolně daroval krev.
„Nemáte co ztratit. Poddejte se tomu a vše se
ulehčí. Dovolte mu, aby se nakrmil. Darujte mu krev a
slibuji vám, že bolest se změní na velice příjemné
pocity,“ přesvědčovala jsem ji. Žena se mne pevně držela
za ruku a její vyděšený výraz pomalu mizel. Usadila jsem
ji přímo vedle Isaaca na moji židli. Když žena pokynula,
že je připravena, odhrnula si vlasy z krku. Čistým, bílým,
nově namočeným ubrouskem jsem jí očistila krk.
Isaac se k ní nejprve natočil a potom se
instinktivně nahnul. Celou cestu k jejímu krku mne však
s neskrývaným zájmem pozoroval. Nakonec i on jemně
prokousnul ženino hrdlo a začal se krmit.
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Čekali jsme pár minut, než byl hotov. Stále jsem
pozorovala ženu darující svou krev. Sledovala jsem její
tep, abych v případě hrozby mohla zakročit a zachránit jí
život. Nebylo však třeba. Isaac přestal právě včas. Žena
se s blaženým výrazem sesunula k zemi. Vydala jsem se
k ní, ale Isaac mne gestem ruky zastavil.
„Ne ty, on ji odnese,“ rozhodl a ukázal na
Mathiase. Potom se chytil za spánek a než jsem se stihla
posadit, otevřely se znovu dveře. Stála v nich jedna jeho
věrná kopie. Isaac mu uštědřil několik povelů v jazyce,
kterému jsem nerozuměla, a potom se otočil ke mně.
„Mohla bys ještě vytipovat vhodné dárce pro
ostatní?“ zeptal se přívětivě a v jeho očích byla znát
dobrá nálada. Evidentně mu darovaná krev zachutnala
mnohem víc, než ta, kterou si uzmul násilím. Zdálo se, že
mu kvalitnější krev zvedla náladu a přiměla jej být trochu
přívětivějším.
Přikývla jsem a ze skupinky jsem vybrala tři
vhodné adepty. Ty jsem potom přivedla k jednotlivým
osobám.
„Ostatní odveďte. Mathiasi, ty i Sofie vezměte
ženu a muže, kteří nám darovali krev. Jděte s Ryfelem.
Bude chvilku trvat, než se ubytování našich dárců předělá
tak, aby pro ně bylo co možná nejvhodnější. S krmením
budete muset počkat,“ rozdal pokyny a všichni v tichu
opustili místnost. Zůstala s námi pouze jediná dárkyně.
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Ta se již vůbec nebála a byla připravena Kamille darovat
krev.
Byla jsem na sebe pyšná. Kdybych nic jiného
neudělala, alespoň jsem mnohem vylepšila podmínky
dárců, kteří zde byli vězněni. Moje rozradostnění však
rázem přetnula Kamilla. Jedním pohybem přeskočila stůl
a zakousla se ženě do hrdla. Žena začala křičet bolestí,
dokud neupadla do bezvědomí. Kamilla se pěkně
vyřádila, než se dokrmila. Žena měla rozdrásané hrdlo a
krev jí v proudech stékala na oblečení. Obávala jsem se,
že nepřežije. Zatímco se Kamilla utírala od krve, jíž byla
potřísněna od hlavy až k patě, blaženě se usmívala.
„Proč jsi to dělala? Chtěla ti dát krev dobrovolně.
Necítila bys potom pachuť strachu a bolesti. Krev by byla
mnohem lahodnější,“ řekla jsem konverzačním tónem,
protože jsem věděla, že ukázat znechucení nad jejími
činy si prostě nemůžu dovolit. Musela jsem se ale hodně
ovládat. Z jejího chování se mi obracel žaludek naruby.
„Já mám ráda pachuť bolesti a utrpení. Bez nich
bych si krmení vůbec nevychutnala,“ odpověděla mi
povýšeně a s neskrývanou radostí Kamilla. Kladla
dostatečný důraz na slova „mám ráda“ a „bolesti a
utrpení“. Snad proto, aby mne nenechala na pochybách,
že ji ten sadismus opravdu baví.
„Kam,“ oslovil ji důvěrně Isaac, „můžeš nás
nechat o samotě, prosím?“ zeptal se jí mírně. „Potřebuji,
abys něco zařídila v Altě. Můžeš odjet okamžitě. Veškeré
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pokyny jsou v mém stole v pracovně společně s penězi,
které budeš potřebovat. Vezmi si to a odjeď co nejdřív.
Za pár dní budeš zpět. Já se o naše hosty zatím
postarám.“
Řekl v Altě?, pomyslela jsem si. To místo mi
něco říkalo. Šeptalo mi, že jsem již tenhle název slyšela,
ale kde? Nemohla jsem si vzpomenout. Nakonec jsem to
přestala úplně řešit. Bylo mi jedno, kde jsem. Můj plán se
vyplňoval a vidina úspěchu se blížila mílovými kroky.
Může se klidně stát, že se stanu novou královnou. Potom
bych všem, kteří mne ponižovali, kteří mi ubližovali,
ukázala, jak mocná doopravdy jsem.
Kamilla se zprvu na otce nesouhlasně zadívala,
pak ale sklopila pohled a poslušně opustila místnost. Já
s Isaacem jsme osaměli.
Jakoby nic jsem se zvedla, vzala si talíř a začala si
nabírat zeleninu a ovoce. Obešla jsem celý stůl a znovu
se usadila vedle něj.
„Musíš ji omluvit. Ona se prostě vyžívá v bolesti
a utrpení. Některé vlastnosti, které získala při přeměně,
jsem opravdu neočekával,“ řekl mi mírně.
„Každý jsme nějaký,“ odpověděla jsem
diplomaticky, protože jsem se chtěla vyvarovat
jakýchkoli nepříjemností spojených s odsuzováním
Kamilly.
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Bylo vidět, že mi nevěří. I na něm bylo znát, že se
za její chování přinejmenším stydí. Jenže byla jeho dcera,
a proto toleroval i její vlastnosti, které se mu nelíbily.
„Zaujalo mne tvoje chování,“ začal, „i myšlení.
Od počátku sleduji tvoje myšlenky. Myslíš jen na přežití
a na pomstu Mathiasovi. To se mi líbí. Víš, co chceš, a
jdeš si za tím,“ pochválil mne. A já si najednou
uvědomila, že mé myšlenky nejsou soukromé. Že mi
Isaac vidí do hlavy stejně snadno jako by listoval v knize.
Okamžitě jsem to však přestala řešit, protože jsem si
vzpomněla na Mathiase.
„Mathias, taková špína. On mne bude soudit? On,
který mi nesahá ani po kotníky,“ ulevila jsem si.
„Souhlasím s tebou. On je opravdu lůza,“
odpověděl Isaac.
„Proč si ho tu držíš?“ zeptala jsem se jej narovinu.
Isaac se nad mou drzostí pousmál a odpověděl:
„Protože mi byl užitečný. Mimoto jeho žena mi ještě
může být ku prospěchu. Raději je budu mít tady pod
dohledem, než aby se paktovali proti mně. Tu chybu už
jsem jednou udělal a nehodlám ji opakovat.“
Mluvil na mne, jako bych byla dítě. Podobně jako
před ním Kamilla, ale jeho hlas zněl mile. Poprvé jsem
zjistila, že umí být i docela příjemný, pokud chce. Pokud
si odmyslím tu krutost, jíž byl schopen už jen tím, že
přihlížel zvěrstvům páchaným jeho dcerou.
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Na druhou stranu ona byla jeho jediné dítě. Bylo
pochopitelné, že ji toleroval.
„Slyšel jsem, že jsi Markusova snoubenka,“
nadhodil Isaac.“
V tu ránu mi na mysli vytanula vzpomínka, jak
mne Markus požádal o ruku.
„Zrovna jsme se nepohodli s otcem a Markus
přijel jako princ na bílém koni a nabídl mi řešení. Až
budu šlechtična, přestane mi můj otec konečně diktovat
život. Konečně budu nad ním. Budu mít to, co si on přeje
celý život,“ rozvášnila jsem se.
„A co ti ostatní? Znáš je dobře?“ ptal se dál Isaac
jakoby nic. V tu ránu mne ale moje procitlá mysl začala
na cosi upozorňovat. Okamžitě jsem se zablokovala a
moje mysl si bezděčně odmítala na cokoli vzpomenout.
Moje tělo reagovalo, aniž bych si cokoli uvědomovala.
Myslela jsem jen na budoucnost ve šlechtické
společnosti. Představovala jsem si, jak mne budou muset
tolerovat i ostatní šlechticové ze školy, kteří mne
potopili, když mne Silvio opustil kvůli Stelle.
Isaac mne chvíli se zaujetím pozoroval. Po
nějakém čase však zpustil ramena a zkusil to jinak:
„Vidím, že tvé tělo pořád bojuje,“ řekl a pousmál se.
„Nevadí, máme spoustu času,“ zkonstatoval a víc se
k tomu nevyjadřovat. Byla jsem z jeho slov zmatená. Já
s ním přeci vůbec nebojovala. Než jsem však stihla
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cokoli namítnout, položil mi další otázku: „Víš, kdo je
ten Benjamin, který s vámi přijel?“
„Ano, vím, že je princ. Poprvé jsem jej spatřila
loni na sněmu, když hledal svou vyvolenou. Ale on mne
nezajímá. Je se svou družkou spřízněný a myslím, že i
zasnoubený. Proč by mě měl zajímat? On mi ke
šlechtickému titulu rozhodně nepomůže,“ vyhrkla jsem,
aniž bych o odpovědi jakkoli přemýšlela.
Potom se mi v hlavě začaly vířit myšlenky samy
od sebe.
Proč vlastně mířit tak nízko? Proč jenom do
šlechty. Všichni jsou budižkničemu. Zastaralí a
rozmazlení. Nedokážou to, co já. Jsem mnohem lepší než
oni a zasloužím si víc.
Proč se nestát rovnou královnou? Po boku Isaaca
se mi to může povést. Potom už si nikdo nedovolí mne
ponižovat nebo snižovat na úroveň obyčejných rodilých.
V hlavě se mi utvořil ucelený obraz budoucnosti, která se
mi začínala zamlouvat.
„Jsi opravdu nádherná,“ začal z ničeho nic Isaac,
který si mne neustále prohlížel. Jeho pohled byl hladový
a nenasytný.
„Moc dlouho jsem žil jenom pomstou. Plánoval
jsem, vymýšlel a můj život byl naplněný. Nyní se však
moje pomsta blíží ke konci. Zanedlouho převezmu vládu
nad světem. Vezmu si konečně to, co mi patří. Až zavedu
nový řád, budu hotov.
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Naskýtá se otázka, co dál. Naposledy jsem pocítil
laskavou náruč ženy od Kamilliny matky. To už je ale
mnoho let. Od té doby, co ji zabili, neuplynul den, kdy
bych se nechtěl za její smrt pomstít.
Za ni se také pomstím. Velice brzy. Potom
konečně budu připravený na nový život. Stanu se králem
a nabízím ti, aby ses po mém boku stala novou
královnou.“
Při jeho řeči jsem z něj nedokázala spustit oči.
Jeho uhrančivý pohled i slova, která říkal, mne
naplňovala. Začala jsem plně chápat jeho smýšlení i
chování. Měli jsme toho tolik společného.
Oba jsme se chtěli vypořádat s otci, kteří si nás
dostatečně nevážili. Oba jsme chtěli něco změnit. Dívala
jsem se na něj. Do jeho očí. Pečlivě jsem studovala jeho
nádhernou tvář. Najednou už přede mnou neseděl ten
chladný muž z dnešního rána.
Seděl přede mnou muž, za kterého jsem se
rozhodla provdat a strávit život po jeho boku, jako
královna, až na věky. Nic jiného mne nezajímalo. Nikdo
jiný mne nezajímal. Můj cíl a životní role byly stanoveny
a já se chystala stát se dokonalou ženou a královnou.
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Vystřízlivění
Povečeřeli jsme spolu klidně. Mluvili jsme o
našich dosavadních životech. Záměrně jsem se vyhýbala
tématu Alexy a Benjamina. Moje tělo už s Isaacem
nebojovalo, ale nechtěla jsem, aby se na mne snesl jeho
hněv.
Můj život mi připadal tak nepatrný, proti jeho.
Poslouchala jsem, jak žil, co dělal, než jsme se poznali a
doslova jsem mu visela na rtech.
Měli jsme toho tolik společného. Naše okolí nás
nechápalo. Byli jsme dál než kdokoli z těch přestárlých
rodilých. Viděli jsme dál a prahli jsme po změně.
Chtěli jsme to, co nám náleželo, a nebáli jsme se
rezolutních rozhodnutí. Pochopila jsem, že je třeba
vykonat pár nepříjemných kroků, abychom dosáhli svého
cíle.
Ano tento život je ten pravý. Na tohoto muže
jsem čekala celý život. Byla jsem si jistá. Alespoň do
chvíle, než mne Isaac odvedl do mého pokoje.
„Rozhodl jsem se, že si tu pomstu vychutnám až
zítra. Dnešní den už vylepšovat nepotřebuji. Musím jet
ještě něco zkontrolovat. Do rána budu zpět. Kdybys
cokoli potřebovala, zaklepej na dveře. Celou dobu za
nimi bude stráž. Vyplní vše, co budeš chtít.“
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Políbil mne na čelo a nechal mne uvnitř
samotnou. Dveře zamkl, ale mně to nevadilo.
Nepřipadala jsem si jako ve vězení. Chápala jsem, proč
mi nevěří. Byla jsem však plně rozhodnutá dokázat mu,
že budu dobrou ženou. Že budu oddaně plnit jeho přání.
Rozhodla jsem se, že udělám vše proto, abych dosáhla
úrovně hodné postavení vedle něho.
Byl tak přesvědčivý. Usadila jsem se před zrcadlo
a začala se odličovat. Pomalými krouživými pohyby jsem
si stírala make-up, stíny, řasenku, pudr i rtěnku. Začínala
mne trochu pobolívat hlava. Přiložila jsem prsty ke
spánkům a pomalu je masírovala. Najednou mi v hlavě
vyvstal obraz Kamilly, která mi říkala, že ona i otec umí
být velice přesvědčiví, když něco chtějí.
Pomalu, ale jistě se mi začal celý večer znovu
odehrávat před očima. Tentokrát, jsem se však na vše
začala dívat jakoby stranou. Jako bych nebyla přímým
účastníkem toho hovoru. Začalo mi docházet, s čím jsem
vlastně souhlasila, s jakými názory jsem se ztotožňovala.
Tehdy mi došlo, co se se mnou dělo. To Isaac.
Kamilla měla pravdu. Uměl být opravdu velmi
přesvědčivý. Až nyní jsem však pochopila, jak moc.
Teprve když jsem byla dál od jeho přímého vlivu, se
moje mysl začala očišťovat. Začala vidět, jako dřív.
Uvědomila jsem si, že mne pravděpodobně stále
sleduje. Že musím být velice opatrná ve vzpomínání i
přemýšlení. Když si pomyslím, co vše se mohl dozvědět.
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Pak jsem si ale uvědomila, že moje tělo dokázalo
nějakým záhadným způsobem upravit moje myšlenky,
aby Isaac nic nezjistil. Tehdy jsem konečně pochopila
jeho slova. Moje podvědomí s jeho vlivem bojovalo,
přestože má mysl mu podlehla.
Čím víc jsem však o Isaacovu vlivu přemýšlela,
tím víc jsem se hrozila momentu, až ovládne celé moje
myšlení. Pochopila jsem význam jeho dalších slov, když
mi říkal, že máme spoustu času.
Nějak jsem věděla, že pomalu, ale jistě pohlcuje
mou mysl. Že ji zpracovává podle svých představ.
Najednou jsem věděla, že pro něj můžu být a nejspíš
budu dokonalá manželka, protože já pravděpodobně
opravdu udělám vše, co bude chtít.
S hrůzou jsem si uvědomovala, že nakonec,
pokud bude Isaac chtít, můžu ublížit i přátelům, se
kterými jsem přijela. Jakmile jsem si tohle všechno
uvědomila, ujala se mne pravá a nefalšovaná panika.
Najednou se mi obraz, že skončím v náručí Isaacových
strážců zdál méně hrozný, než že budu navěky pod jeho
vlivem.
S hrůzou jsem doběhla do koupelny a pozorovala
jsem se v obrovském zrcadle. Jsem to ještě já? Ano,
jsem. Už přemýšlím čistě. Ale jak dlouho? Až si pro mne
přijde příště, už se z jeho vlivu nemusím dostat. Co mám
dělat? Co teď? V duchu jsem žádala kohokoli, aby mi
přišel na pomoc. Svezla jsem se podél stěny na zem,
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skrčila nohy a pevně objala svá kolena. Srdce mi divoce
bušilo a v hlavě tepala nepředstavitelná bolest. Pocit
úzkosti svíral moje srdce, dech se mi zadrhnul a ne a ne
se nadechnout. Prosím pomozte mi někdo. Kdokoli.
Potřebovala jsem se uklidnit. Věděla jsem, že
panikaření mi nepomůže. Rozhodla jsem se vysprchovat
a jít si lehnout. Až budu vyspalá, třeba na něco přijdu.
Teď se můžu jenom modlit, aby se ostatním nic nestalo.
Isaac říkal, že musí někam odjet a že mstu nechá na zítra.
Nemá cenu, abych cokoli zkoušela. Jsem na vše sama a
vůbec to tu neznám. Doufala jsem však, že se mi nějak
povede zjistit, co se s mými přáteli stalo.
Ulehla jsem do nově povlečených peřin a pomalu
se vnořila do říše snů. Obávala jsem se nočních můr,
které jsem, vzhledem k nastalé situaci, víceméně
očekávala. Stalo se však něco úplně jiného.
Sen, do kterého jsem vletěla jako namydlený
blesk, byl tak neskutečně reálný, že jsem se v první
chvilce bláhově zaradovala. Pomyslela jsem si, že se mi
vše jenom zdálo. Blesklo mi hlavou, že jsem se právě
probudila z ošklivé noční můry.
Stála jsem uprostřed prázdné tělocvičny
v Sokolovně v Praze. Pomalu jsem se rozhlížela a hledala
kohokoli známého. Tělocvična ale byla prázdná. Ne však
na dlouho. Najednou se ve dveřích objevil Joshua.
„Joshi,“ zakřičela jsem a rozeběhla se k němu. I
on se smál a byl šťastný. Než jsem k němu však doběhla,
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uvědomila jsem si, co se tu děje. V kratičkém okamžiku
jsem si probrala všechny skutečnosti. Vše co jsem věděla
o spřízněném snění. A šup, rozsvítilo se mi. Okamžitě
jsem se zastavila a vztáhla před sebe ruce v obraném
gestu. Jestli je to opravdové snění, nesmíme se navzájem
dotknout.
„Joshi, zastav se a nedotýkej se mne,“ zakřičela
jsem. Vlastně jsem nemusela ani zvýšit hlas, protože
jsem stála skoro u něj, ale potřebovala jsem ho zastavit.
Joshua se opravdu zastavil a zmateně se na mne díval.
„Co se to děje? Spím, ne? Jenom se mi to zdá.
Tak proč tě nemůžu obejmout?“ zeptal se smutně.
„Joshi, tady se nejedná o obyčejný sen,“
odpověděla jsem.
„Co to meleš?“ zeptal se zmateně Josuha.
„Nevím jak, Joshi, ale právě se nacházíme ve
spřízněném snění. To je stav když se dva upíři spřízní
poutem silnějším než cokoli jiného. Nejde jenom o lásku,
víš? Je to komplexní propojení dvou duší, které pro sebe
byly stvořené. Myslela jsem si, že já se spříznění nikdy
nedočkám, ale vypadá to, že jsem se mýlila.
Možná se ale nejedná o spříznění v pravém slova
smyslu. Možná naše pouto umí zprostředkovat toto snění
také, protože my jsme zase propojeni krví,“ pokračovala
jsem ve vysvětlování a doufala, že se do toho moc
nezamotám.
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„Vlastně jsem si všimla již dříve, že naše pouto je
spříznění velmi podobné. Nevím, jestli je jedná o pravé
spříznění, ale vše tomu nasvědčuje. Nedokážu ti lhát,
cítím tvoje pocity, slyším tvoje myšlenky, když jsi dost
blízko a teď spolu sníme. To je prostě jasný důkaz, že
jsme propojení.“
„Ty chceš říct, že my dva…, opravdu spolu
mluvíme? Jsi to opravdu ty?“ ptal se Joshua a pomalu si
dával dvě a dvě dohromady. S úsměvem jsem kývala
hlavou.
„Tak mi řekni něco, co jsem nemohl vědět, ale co
ti uvěřím,“ začal rychle.
„Povím ti spíš něco, co nevíš, ale až se probudíš,
můžeš si mé tvrzení ověřit,“ řekla jsem a mrkla na něj.
„Když jsem vytvořila naši skupinu, určili jsme si
systém značek na veřejné vývěsce. Na zadní stranu
nástěnky do pravého horního rohu jsem nalepila značku,
která říkala, jestli bude trénink nebo nebude. Na pravý
podstavec, který držel nástěnku, jsem nalepila označení
míst, kde se budu pohybovat celý den pro případ, že by
mne někdo musel kontaktovat osobně. Měla jsem sice
své stálé místo v domu naší sítě, ale hodně jsem se
pohybovala i mezi zákazníky. Bylo dobré, aby věděli,
kdy a kde se budu pohybovat. Nejvíc ze všeho mne
překvapilo, že nás Alexa odhalila, protože značky jsem
vymyslela já a vycházela jsem především z runového
písma.
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Ověř si mé tvrzení u ostatních a sám uvidíš, že se
ti tohle rozhodně nemohlo jenom zdát.“
„Asi ti věřím,“ uzavřel Joshua a trochu nejistě se
pousmál. Pak se ale jeho úsměv ztratil.
„Pokud je pravda, že spolu opravdu mluvíme…
Co se s vámi stalo, Leni? Cítil jsem tvoji obrovskou
úzkost a paniku. Málem jsem se zbláznil. Pak jsem tě na
chvilku ztratil a začal jsem opravdu vyšilovat. Galina
měla dost podobné pocity ohledně Markuse. Pak jsem tě
zase ucítil, ale jako bys to nebyla ty. Věděl jsem, že žiješ,
že jsi v pořádku, ale měl jsem dost divný pocit.
Když jsem nemohl slyšet tvoje myšlenky, pokusil
jsem se je zablokovat i pro všechny ostatní. Pokoušel
jsem se ti zablokovat myšlenky i vzpomínky. Nevím
proč, ale cosi mi napovídalo, že to mám udělat. Ani
nevím, jestli se mi to povedlo nebo ne. A nakonec jsem
cítil, že mne moc potřebuješ. Přepadla mne neuvěřitelná
únava a najednou jsem se ocitl tady,“ vysvětloval.
„Joshi, Alexino podezření se potvrdilo. Přijeli
jsme do Osla a okamžitě na ně uhodili, kde jsou
Benjaminovi rodiče. Místo vysvětlení však okamžitě
začali lhát. Nakonec slíbili, že až se vzpamatují ze šoku,
který jsme jim s Markusem připravili, odpoví nám na
naše otázky.“
„Z jakého šoku?“ zeptal se rychle Joshua.
„No… my…,“ koktala jsem, „my jsme jim řekli,
že se budeme s Markusem brát. Já nevěděla, jak jinak jim
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vysvětlit mou přítomnost. Taky mě jeho táta trochu
popíchl no a bylo to,“ rychle jsem vysvětlovala trapnou
situaci, do níž jsem se dostala.
„Co bylo dál?“ ptal se napjatě Joshua.
„Ráno nás sezvali na snídani a asi nám dali něco
do krve, protože po jejím požití jsem zkolabovala. Vše
jsem viděla i slyšela, ale nedokázala jsem se vůbec hnout.
Pak nás nadopovali úplně a probudila jsem se až kdesi,
kam mne převezli.
Myslím, že jsme tu všichni, ale nemůžu to říct
s jistotou. Rozdělili nás. Mne chtěl Markusův otec
podstrčit Isaacovým vojákům, aby si se mnou dělali, co
chtěli. Pak ale zakročil sám Isaac. On je velký šéf. Ten
nejvyšší, co za vším stojí. Isaac se mnou má úplně jiné
plány a ty mě děsí ještě víc, než jeho vojáci,“ dořekla
jsem nešťastně.
„Co plánuje?“ zeptal se Joshua přiškrceným
hlasem.
„No, on mne požádal o ruku a jsem nedokázala
odmítnout.“
„Cože?“ zhrozil se Joshua.
„Isaac je neuvěřitelný v ovládání myšlenek. Až
když se ode mne vzdálil, uvědomila jsem si, s čím jsem
souhlasila, a co z toho pro mne vyplývá. Joshi, on si se
mnou hrál jako s panenkou. Bojím se ho. Bojím se
strašně moc, že další vystřízlivění už nepřijde.
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Netuším, čeho všeho budu schopná pod jeho
vlivem a vůbec se mi to nelíbí.“ Při posledních slovech
jsem skoro brečela. V tu chvíli na mne vše dolehlo ještě
víc.
„Já…,“ zasekl se Joshua a sevřené dlaně v pěst
naznačovaly, že se snaží zkrotit svoji zlost.
„Tohle prostě nedovolím,“ řekl o poznání
klidnějším hlasem.
„Tušíš, kde se nacházíte?“ zeptal se s chladnou
vypočítavostí. Najednou nezuřil. Jeho zlost se přeměnila
na odhodlání spojené s kalkulováním, logickým
dedukováním a promýšlením plánu naší záchrany.
„Ne, nemám ani minimální představu…,“ začala
jsem, ale potom jsem se zasekla, „počkej…. Isaac poslal
Kamillu do Alty, aby něco zařídila. Zítra prý bude zpět.
Ale nevím, jakým způsobem se tam měla dopravit.
Možná autem, možná letadlem. Nedokážu vůbec říct, jak
daleko Alta může být.“
V hlavě se mi míhaly představy a myšlenky.
Hledala jsem v nich to slovo „Alta“. Kde jen jsem ho už
slyšela. A potom mi všechno došlo. Najednou se mi
v hlavě rozsvítilo jasné světlo.
Joshuo, Alta je město na konci řeky Altaelvy
v Norsku. Jednou jsem ji s Markusem a dalšími
spolužáky sjížděla na raftu. Nejbližší let je z Osla a trvá
asi osm hodin. Okolo Alty a řeky je panenská příroda,
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všude samé lesy. Takže jsme určitě někde v Norsku,
protože jinak by to sem do zítra určitě nestihla.“
„To je strašně široký pojem,“ hlesl nešťastně
Joshua.
„Nezoufej. Mohlo být mnohem hůř. Víte, že se
Kamilla bude nacházet v Altě. Když vyrazíte hned,
můžete ji zajmout. Poznáte ji snadno. Ona je
Benjaminova stvořená.“
„No a?“ zeptal se Joshua.
„Joshi…,“ pokárala jsem ho, „ona je celá Alexa.
Jsou si strašně podobné, jen Kamilla má husté dlouhé
černé vlasy, na rozdíl od toho šedého roští, co má na
hlavě Alexa.“
„Aha. To jsem netušil,“ odpověděl po pravdě
Joshua.
„Teď se musíme probudit, abys mohl zařídit vše
potřebné,“ zavelela jsem.
„Leni,“ začal Joshua opatrně, „až se vzbudím a
dojdu za Fabianem, nemyslíš, že budu za blázna?“
„Zeptej se ostatních na značky a uvidíš, že
neblázníš. A ještě něco, když spřízněně sníš, nemůžeš se
dotknout svého protějšku v průběhu spánku, protože by
to skončilo špatně. Když se však pomalu probouzíš,
můžeš se toho druhého dotknout,“ říkala jsem a pomalu
se k němu přibližovala. Potom jsem uchopila jeho obličej
do svých dlaní a s neuvěřitelnou láskou jej políbila.
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Konečně jsem pocítila to, co jsem si vždy přála
poznat. Nikdy jsem neprahla po moci nebo penězích. To,
co jsem opravdu chtěla, na co jsem celý život čekala a co
jsem usilovně hledala, se mi vehnalo do náruče samo a
s takovou silou, jakou jsem vůbec nečekala.
Láska. Ten nejkrásnější a nejsilnější cit v mém
životě mi zaplavil celé tělo. Od konečků prstů na nohou
až po kořínky vlasů jsem byla naplněna citem, který mi
říkal, ke komu opravdu patřím. Najednou jsem věděla, že
nade mnou Isaac nemůže vyhrát. Stejně tak jako nemůže
Kamilla vyhrát nad Alexou a získat Benjaminovo srdce.
Isaac mi nemůže vzít to, co už mi dávno nepatří. Nikdy
se do něj nezamiluji. Nikdy nebudu jeho. S tou jistotou
jsem se probudila do nového dne.
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Msta
„Jak to myslíš, že Markus není Mathiasův syn?“
ptala jsem se Iriny naprosto konsternovaná tímto
zjištěním.
„Sofie je jednou z nejstarších upírek vůbec.
Dávno před tím, než se narodil Mathias, byla Sofie vdaná
a dokonce spřízněná s jedním stejně starým upírem jako
byla ona sama. Jmenoval se Aravay Dragomov, ale jeho
jméno vám asi moc neřekne. S ním měla Sofia dceru Julii
a počala s ním syna Markuse. Aravaye však kdosi zradil
a vydal jej Vyvoleným. Markus tehdy ještě ani nebyl na
světě. Sofia byla čerstvě těhotná, když zjistila, že o
Aravaye přišla.
Kdyby nečekala syna, myslím, že by se sama
vydala Vyvoleným. Krátce po Aravayově smrti však Sofia
potkala Mathiase. Pomohl jí překonat ztrátu milovaného
muže a postupně zprvu jako přítel potom jako druh zaujal
místo po jejím boku. Markuse si osvojil a vychoval jej
jako vlastního,“ vyprávěla Irina.
„Proto tedy,“ vydechla jsem, „proto je ochoten
kvůli Danielovi předhodit Markuse Isaacovi. Ale co
Sofie? Markus je její syn stejně jako Daniel,“ vyhrkla
jsem.
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„Sofie je již velmi dlouho pod absolutním
Mathiasovým vlivem. Nechtěla jsem si to přiznat, dokud
nás nezradili a nedovezli sem. Pokoušela jsem se s ní
promluvit, ale ona se mi odmítá podívat do očí. Ani
mluvit se mnou nechce, nebo nemůže. Výsledek je
stejný. Ona nám rozhodně nepomůže,“ odpověděla Irina
sklesle.
Nezbývalo než čekat, jak se situace vyvine.
Rozhodně pro nás budoucnost nevypadala vůbec dobře.
Skoro celou zbývající noc jsme se pokoušeli vymyslet
nějaký plán. Bylo však naprosto nemožné jakkoli spolu
komunikovat, aniž by nás uslyšeli. I když v naší cele
přímo nikdo nebyl, věděli jsme, že jsme celou dobu pod
neustálým dohledem. Minimum dodávané krve a silná
sedativa, která otupovala naše těla i smysly, stejně
nedovolovala, abychom jakýkoli plán uskutečnili. I
kdybychom nějaký měli, neměl by ani tu nejmenší šanci
na úspěch. Bylo tak deprimující sedět na místě a
bezmocně čekat na pomstu šílence, který nás měl
absolutně v hrsti.
V brzkých dopoledních hodinách zarachotil
v zámku klíč. Dveře se otevřely a v nich stanul jeden ze
strážných, který držel v náručí Markusovo bezvládné
tělo. Další strážný okolo něj prošel a přinesl do místnosti
stejné křeslo, v jakém jsme byli všichni do jednoho
uvězněni. Bezvládného Markuse posadili do křesla a
spoutali jej stejně jako nás. Také k němu napojili hadičky
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od kapačky se stejnou tekutinou, kterou pumpovali i do
nás.
Potom však k mému a Irininu naprostému úžasu
vešel do místnosti Gabriel.
Srdce mi v hrudi začalo divoce bít, když jsem jej
spatřila. V první chvíli jsem se zaradovala, protože jsem
si myslela, že konečně máme naději. Gabriel se však
neohlédl ani po mně, ani po Irině. S chladným výrazem
přešel k Markusovi a cosi mnul v prstech. Ozvalo se
lupnutí a Gabriel zamával Markusovi něčím pod nosem.
Ten se okamžitě probudil se svého snění a se slzami
v očích bolestivě zakřičel.
Gabriel se jenom ušklíbl a poodstoupil stranou.
Jeho výraz byl jako vytesaný z kamene. Stál na svém
místě, hleděl kamsi nad naše hlavy, ruce spojené za zády,
a čekal. Pak se ve dveřích objevila Kamilla a v jejím
těsném závěsu i samotný Isaac.
Když jsem pohlédla na Gabriela a spatřila jeho
oddaný pohled směřovaný k Isaacovi, bylo mi jasné, že
ani zde se pomoci nedočkáme. Varoval mne, že může
podlehnout Isaacovu vlivu, přesto souhlasil, že se pokusí
nám pomoci. Poslala jsem jej přímo k Isaacovi, který jej
ovládl a nyní proti nám má další zbraň. Velice mocnou
zbraň.
Pomalu mi začalo docházet, že konec našeho
světa, jak jej známe, se blíží. Isaacovi již nestálo vůbec
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nic v cestě. Nyní s námi přišel skoncovat a převzít moc.
Konečně přišel vykonat svou pomstu.
Isaac vešel doprostřed místnosti a zhluboka se
nadechl. Jako by nasával vůni čerstvého vzduchu. Já však
věděla, že si užívá vůni, jež nás všechny obklopovala.
Pach nejistoty, obav a strachu pramenil z nás ze všech.
Kamilla se mezi tím od něho vzdálila a přešla rovnou
k Benjaminovi. Uchopila jeho obličej do dlaní a políbila
jej na ústa. Při pohledu na ně se mi sevřel žaludek a zlost
se mnou lomcovala neuvěřitelným způsobem. Pak se
podívala na mne a s vítězným úsměvem se vrátila zpět k
Isaacovi.
„Takže se konečně všichni setkáváme pěkně tváří
v tvář,“ začal Isaac, „jen mne trochu mrzí, že s vámi není
váš přítel Fabian Straginy.
No nevadí. Jeho si najdeme později. Prozatím zde
máme alespoň jeho dceru a vnučku. To, si myslím, nám
bude zatím stačit,“ řekl a obrátil se ke Kamille.
S úsměvem a hladovým pohledem, který nespouštěla
z Benjamina, dychtivě přikyvovala.
„Co má s tímhle vším společného můj otec?“
ohradila se Krista.
„Všechno,“ zasyčel Isaac. „Vybrala sis sama.
Začneme tedy s vámi,“ řekl Isaac o poznání klidnějším
hlasem a přejel zlým pohledem z mé matky na mne.
„Je neuvěřitelné, jak je svět malý. Jak se všechny
naše osudy hezky propojily. Velice jste nám to ulehčili,
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víte? Místo toho, abych odděleně plánoval pomstu vůči
vám,“ obsáhle se rozmáchl, aby bylo jasné, že myslel
jeho rodiče a Benjamina, „a potom vůči vám,“ nyní se
podíval se na mne a Kristu, „krásně jste se spojili a moje
pomsta vůči vám všem tedy skončí již dnes.
Vlastně, už sem ani nedoufal, že by se mi podařilo
pomstít se přímo tobě, Kristo. Velmi dlouho jsem věřil,
že jsi mrtvá. Ale vy jste s námi všemi pěkně vyběhli. To
se vám musí nechat. Oblbnuli jste nás pěkně. No,
nakonec sis k nám cestu přeci jen našla. Takže nyní
prosím dovol, abych ti představil tvou sestru Kamillu.“
Krista i my všichni ostatní jsme na ně zírali s ústy
otevřenými a každého z nás napadlo, že Isaac je
doopravdy absolutní šílenec.
„Nevlastní, samozřejmě,“ pokračoval však Isaac a
naše zmatené výrazy pomalu mizely. Nahrazovalo je čiré
zoufalství a hrůza.
„Jste sestry jenom z matčiny strany. Místo toho
Vyvoleného, který jí nemohl dát nic jiného než tebe, si
nakonec vaše matka vybrala toho, který jí dokázal dát
věčný život… Mne.“ Jeho hlas zazněl celou a jeho
ozvěny se nám ještě nějaký čas odrážely v uších.
To snad nemůže myslet vážně. Pomyslela jsem si.
Když jsem však viděla jeho i Kamillin výraz, došlo mi,
že rozhodně nevtipkují. Takže Kamilla je moje teta? Ale
jak to? Vždyť vypadala jako dítě. Ten časový rozdíl mi
prostě v celé věci vůbec neseděl. Musela by být přeci
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mnohem starší než já. Jak je možné, že před přeměnou
vypadala skoro jako dítě? Vypadala dokonce o pár let
mladší než já.
„To není možné,“ prohlásila rezolutně Krista,
„nevěřím vám dvěma ani slovo. Stvořené upírky
nemohou mít děti.“
„Más pravdu,“ odpověděl klidně Isaac, „ona mi
dala dítě ještě před tím, než jsem ji proměnil.“
„To není možné,“ křičela moje matka, „Kamille
bylo sotva patnáct, když ji Benjamin proměnil. Mojí
matce by muselo být přes sto let, když počala Kamillu.
To prostě není možné.“
„Jsi tak hloupá. Nemůžu uvěřit, že jsi moje pravá
sestra,“ odfrkla si Kamilla a podívala se na matku
opovrhujícím pohledem.
„Od mých deseti let jsem se stala otcovou
dárkyní. Prozraďte jí někdo, jaké výhody nese možnost
darovat upírovi lidskou krev,“ nabádala nás všechny
Kamilla, jako bychom byli ve škole.
„Dobře. Jestli je to pravda, proč tě tedy otec
neproměnil sám?“ kontrovala opět Krista, která se za
žádnou cenu nechtěla smířit s pravdou. Místo Kamilly
však opět odpověděl sám Isaac, který si zjevně užíval
chvíle, na něž se tak dlouho připravoval.
„Již nějakou dobu jsme se věnovali pokusům
s přeměnami lidí v upíry. Ještě před přeměnou Muriel
jsem věděl, že není správné, abych ji přeměnil. Její
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krevní skupina nesouhlasila s tou mojí. Nicméně
Kamillin porod se nevyvinul dobře a já musel volit.
Zachránil jsem ji, ale s neblahými následky, které jsem
bohužel očekával. Naneštěstí ani Kamilla nepodědila
moji krevní skupinu, jak jsem doufal. A tak jsme nastalý
problém vyřešili dárcovstvím a čekali na vhodného
rodilého s obsáhlými schopnostmi, který by ji přeměnil.
Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že
mám bratra,“ pokračoval Isaac a přešel k Benjaminovi,
„zprávy od Michaila pro mne i Kamillu byly velice
radostné. Dozvěděli jsme se totiž, že jeho krevní skupina
se jako náhodou shoduje s Kamillinou. Stejně jako krev
mého otce, jenže na jeho pomoc jsem se nemohl spoléhat
vůbec. Můj otec je sice naivka, ale úplný hlupák není.
Věděli jsme, že by Kamillu nikdy nepřeměnil.
Nezbývalo nám než čekat, dokud Benjamin
nedospěje. Mezi tím jsme plánovali, jak jej přesvědčit,
aby Kamillu přeměnil.
Bylo mi jasné, že mu rodiče vnutili zásady
přeměn, a tak jsem počítal s jistými komplikacemi,“
dořekl a přešel rovnou ke mně. S chladným úsměvem
mne pozoroval. Kamilla, která mu stála v patách, měla
v obličeji jen výsměch.
„Vlastně jsi nám to neskutečně ulehčila, víš? Díky
tobě jsme uskutečnili všechno, co jsme chtěli a plánovali
dlouhá léta. Jen jsme nevěděli, jak to zařídit,“ říkal
vítězoslavně Isaac.
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„Nejspíš bych ti měla poděkovat, že jsi mě málem
zabila,“ promluvila Kamilla studeně, „ty ani netušíš, jak
jsem tě nenáviděla, když mi praskala jedna kost za
druhou v té rozbouřené vodě. A to už vůbec nemluvím o
tom, že jsi mě málem utopila. Přitom všechno mohlo
proběhnout úplně hladce.
Vše bylo zařízeno. Stačilo vyběhnout z domu, ujít
pár kilometrů a tam bylo připravené auto. V pracovně
mého otce byla mapa k nedalekému parkovišti, kde byl
vůz přistaven. Otec i všichni vojáci byli pryč a tys to
věděla. Nebyl žádný důvod se čehokoli obávat nebo kam
spěchat. Ale ty ne. Ty sis musela hrát na hrdinku, že?“
Přišla až ke mně a prstem mi zvedla bradu tak, abych se
jí musela dívat do očí. Nebylo v nich nic víc, než
nenávist a opovržení.
„Já…, já to nechápu,“ koktala jsem a snažila si
vzpomenout na okolnosti našeho úniku z tohoto
prokletého domu.
„Ty sis vážně myslela, že bys byla schopná odsud
utéct, kdybych k tomu nedal své svolení?“ zeptal se mne
s ošklivým úšklebkem Isaac, „vážně jsi byla tak naivní a
uvěřila jsi, že bych opustil budovu s nejnebezpečnějším
vězněm a odvedl všechny stráže? Jsi přesně tak hloupá,
jak Kamilla říkala,“ dodal. Vyloženě si užíval momenty
rozkrývání pravd, které znal jenom on a jeho blízcí.
„Nemohli jste přeci vědět, že se chystáme utéct,“
pokusila jsem se chabě oponovat. Sama jsem ale věděla,
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že ze sebe jen dělám víc a víc hloupou. Isaac se ke mně
nahnul a začal mi šeptat do ucha. Věděl, že jej všichni
slyší, jen si užíval ten teatrální moment.
„Když se mi tvoje vědomí promenáduje po domě,
myslíš, že se toho nevšimnu? Ostatní jsou možná vůči
tvým mentálním schopnostem slepí, ale já ne. Já přesně
věděl, kde se tvé vědomí nachází. Stačilo vypustit
vhodné informace na vhodném místě a tvůj plán úniku,
který byl vlastně můj, byl hotov. Bylo tak snadné s tebou
manipulovat. Jediné, s čím jsem nepočítal, byla ta tvoje
záchranná mise, díky níž jsi Kamillu málem pohřbila.
Nechápej to špatně, jsme ti samozřejmě vděční, že
jsi bez našeho přičinění přemluvila Benjamina, aby
Kamillu stvořil, ale už tě nepotřebujeme. Využili jsme tě,
jak to šlo. Díky tobě je Kamilla nesmrtelná a díky tvé
DNA máme malou armádu zvířátek stejných jako ty.
Jediná potíž s Vyvolenými je, že mají problém
poslouchat svého stvořitele,“ posteskl si na oko Isaac,
„no, ale nevadí. I šílení nám mohou být užiteční. Je
pravda, že na ně sice neplatí moje mimosmyslové
příkazy, na některé z nich však platily logické
argumenty. Takže ti nějaký ten úspěch přeci jen můžeme
připsat. Na záchranu tvého života to však nestačí,“ dodal.
„Mě nemůžete jen tak zabít,“ kontrovala jsem
naoko sebejistě.
„Ne, to máš sice pravdu,“ odpovídal mi klidně a
s úsměvem na tváři Isaac, „můžeme ti však useknout
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hlavu. Tvé tělo rozčtvrtit a každou část odděleně spálit.
Popel potom můžeme poschovávat na různých částech
světa, tak se riziko tvého vzkříšení podstatně sníží. Co
myslíš?“ Při jeho posledních slovech mne pohladil po
tváři a potom se obrátil k mé matce. Jeho dotek byl
chladný, ale jeho dozvuky na mé kůži nepředstavitelně
pálily.
„Tebe, Kristo, čeká to samé. Tvůj manžel tě
rozhodně nezachrání. Za paktování s Vyvolenými si
nezaslouží nic jiného než definitivní smrt, která jej čeká
hned po tvém rozčtvrcení. Chci, aby to všechno viděl a
umíral s vědomím, že jsem vás dvě poslal do míst, kde by
si nepřál být nikdo z nás.“
„Isaacu, to přeci nemůžeš myslet vážně,“
pokoušela se jej obměkčit Irina, která až dosud zarytě
mlčela.
„Matko,“ oslovil ji Isaac chladným hlasem a jeho
celá pozornost se otočila na ni a zbytek jeho rodiny. „Pro
tebe mám přichystaný jiný osud. Jsi moje matka a mám
tě vlastně rád,“ přišel až k ní a pokračoval, „dalas mi
život. Za to já ten tvůj zachovám. Až zabiju otce,
převezmu vládu, která mi náleží. Tebe nechám žít.
Zůstaneš navěky v tomto domě. Budeš neustále hlídaná.
Už nikdy nebudeš smět opustit toto sídlo. Největší trest
pro tebe totiž bude, že nebudeš moci následovat svého
chotě a druhého syna do hrobu.“ Isaac mluvil k matce
chladnokrevněji než ke komukoli jinému.
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„Otče,“ ohradila se okamžitě Kamilla, „slíbils, že
bude můj.“
„Je příliš silný. Jejich pouto jej dělá odolnějšího
vůči nám. Bude lepší, když jej zabijeme,“ odvětil
nekompromisně Isaac.
Kamilla k němu ale přistoupila a začala svého
otce přesvědčovat: „Až ji zabijeme, bude snazší
probourat jeho hradby. Už se nám povedlo jej naplno
ovládnout, určitě se nám to povede znova. Prosím, nechej
mi ho. Cožpak pro tebe nebude větší zadostiučinění, že
jsi je rozdělil? On bude vědět, kde se ona nachází, ale nic
s tím neudělá, protože ho nenecháme.“
„Ještě si to rozmyslím,“ odpověděl Isaac. Její
argumenty se mu evidentně líbily.
Pak se otočil k otci, kterého si záměrně nechával
nakonec: „Ještě než tě zabiju, chci, abys věděl, že tebou
absolutně opovrhuji. Byl jsi nejhorší král, který mohl kdy
v podsvětě panovat. Ty jsi totiž nikdy pořádně nevládnul.
Jen sis na začátku upevnil moc, a když přestaly
nepokoje, přestal ses o cokoli starat nebo zajímat.
Problémy šlechticů se ti zdály malicherné a tak jsi je
neřešil. Nechal jsi podsvět a upíry svému osudu, bez
vlády, bez řádu a v bezpráví.
Nikdo kromě tebe a tvojí rodiny tě nezajímal. Stal
ses jenom figurkou na šachovnici našeho světa. A stejně
tak jako v šachách, i zde oddřela celou práci dáma
v pozadí. Dáma ve stínech,“ dořekl Isaac a ve mně
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absolutně zatrnulo. Pořád jsem doufala, že nás Gabriel,
nejstarší stvořený a můj učitel, jehož jsem si nesmírně
vážila, nezradil. Opak byl ale pravdou, jak jinak by se
Isaac dozvěděl o Stínové dámě? Stejně jako já, se zdála
být otřesená i Irina.
„Isaacu, jak víš o…,“ nestihla však dokončit ani
větu.
„O Stínové dámě?“ skočil jí Isaac do řeči a
zvědavě nadzvedl jedno obočí. Tvářil se, jako by
pokládal zcela jednoduchou otázku.
„Měl jsem tu čest, seznámit se s nejstarším
stvořeným.“
„Ale Isaacu…“ pokoušela se opět Irina něco říct.
Ani tentokrát ji Isaac nenechal.
„Dost matko. Teď o tom nebudeme mluvit. Přišel
jsem si vzít, co mi náleží, a vezmu si to teď hned.
Odpoutejte ho!“ zavelel a Gabriel ještě s jedním
strážným se pohnuli ze svého místa.
„Co to děláš? Co to dělají?“ ptala se horentně
Irina a se slzami v očích sledovala, jak zdrogovaného
Miguela, který nebyl schopný skoro ani mluvit,
odpoutávají z křesla, v němž byl uvězněn.
„Beru si, co je mé, matko. Podle starého práva si
vládu musím vybojovat. Muž proti muži na život a na
smrt,“ odpověděl Isaac a v ruce se mu zaleskl jakýsi
předmět.
672

Upíří krev III

„Isaacu, to není fér. Tvůj otec není připravený na
souboj,“ pokoušela se Irina přemluvit svého syna. Už ani
neskrývala svoje slzy. Stékaly jí proudem po tvářích a
bylo vidět, že očekává to nejhorší.
„Je to král. Musí být schopen bojovat za
jakýchkoli okolností,“ odpověděl jí Isaac a potom se
postavil proti svému sotva stojícímu otci. Strážní i
s Kamillou se rozestoupili podél zdí, aby uvolnili těm
dvěma místo. My všichni jen s hrůzou přihlíželi, co se
stalo potom.
Miguel, ač nevypadal, že je schopen chodit,
v sobě sebral poslední zbytek sil a rozeběhl se proti
svému synovi a dvěma rychlými výpady jej dokonce
zasáhl. Poslední slovo v celém souboji, který netrval víc
jak několik vteřin, měl však podle očekávání Isaac.
Obtočil se okolo otce a jedním chvatem jej zezadu skolil
k zemi. Potom jej zasedl celou svou vahou, uchopil jeho
hrdlo do svých dlaní a pomalu, ale čím dál silněji,
zesiloval sevření.
„Poslední slova otče?“ zakřičel triumfálně Isaac.
„Nejsi můj syn. Zříkám se tě. Vláda celého
podsvěta nenáleží tobě, ale mému jedinému synovi
Benjaminovi,“ zaznělo sotva slyšitelně z Miguelových
úst.
„Hlupáku,“ odpověděl Isaac, „tvoje slovo tady
nemá žádnou váhu. Vláda podsvěta ti už dávno nepatří.“
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S těmito slovy násilně otevřel Miguelova ústa a vlil do
nich tekutinu z křišťálové karafky.
„Né,“ ozvalo se z úst Iriny, která nyní usedavě
plakala, až se zalykala. „Prosím. Zabij mne. Zabij mne!“
prosila o svou smrt stejně úpěnlivě, jako jiní prosí o
život. Přitom se slzami v očích sledovala, jak se z jejího
životního druha stává popel.
„Král je mrtev, ať žije král,“ zaznělo z úst Isaaca,
který stále ještě klečel nad popelem svého otce. Hlavu
měl skloněnou a jeho blonďaté vlasy mu zakrývaly tvář.
Potom se pomalu narovnal a vydal se ke dveřím. Jeho
zubožené matce, která již jen tiše plakala, nevěnoval
jediný pohled.
„Poobědváme s mou budoucí ženou a zítra
dokončíme, co jsme začali. Tento okamžik, na který jsem
čekal mnoho a mnoho let, si musím vychutnat. Nechci jej
spojovat s žádným jiným,“ řekl Kamille a oba společně
opustili naši celu.
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Krev na rukách
Převalila jsem se na posteli a konečně se
rozhlédla po pokoji. Včera se stalo tolik věcí, že jsem si
prostředí okolo sebe moc nevšímala. Až nyní přišla
chvíle trochu se tu porozhlédnout. Věděla jsem, že
v mém pokoji je okno, dokonce ani nebylo zamřížované.
Bylo však nad slunce jasné, že strážní jsou připraveni na
možnost mého úniku, proto jsem tuto cestu okamžitě
vyloučila.
Přeci jen jsem však přešla k oknu a podívala se
z něho ven. Včera jsem jen nepatrně zahlédla jehličnaté
stromy, když jsem koutkem oka zpozorovala okno. Dnes
se můj pohled rozšířil… o další stromy. Moje okno vedlo
do lesa. Všimla jsem si, že je hustý a obklopuje
pravděpodobně celý dům. Ano. Uvědomila jsem si, že
jsme kdesi v lesích a pomalu mne začala ta myšlenka
děsit. Možná budeme v hustých lesích někde okolo Alty.
Mohli jsme však být i kdekoli jinde.
Nejspíš tudy nevedou žádné cesty. Myslím, že
jsme kompletně odříznutí od civilizace. Joshua ani
ostatní nemají šanci nás najít, pomyslela jsem si. V tu
chvíli kdosi zaklepal na moje dveře. Leknutím jsem si
myslela, že mi vyletí srdce z hrudi. Přestože mi přišlo
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k smíchu vyzývat někoho, kdo stál za zamčenými dveřmi
a držel od nich klíč, aby vešel, udělala jsem to.
Ve dveřích se objevila Kamilla. Okamžitě mi
došlo, že jsme nadobro ztraceni. Kamilla je zpět a
Vyvolení zřejmě ani ještě do Alty nedorazili. To je konec.
Její výraz již nebyl tak sebejistý jako včera. Vešla
dovnitř a mile, skoro přátelsky, na mne promluvila:
„Myslím, že jsme začaly trochu špatně. Můj otec…,
mému otci záleží na tom, aby ses tu cítila co nejlépe. A
mě zase záleží na tom, aby byl můj otec…, řekněme…,“
zarazila se, „spokojený,“ dodala.
Přešla doprostřed pokoje a prohlédla si mne.
„Vyspala ses dobře?“ zeptala se konverzačním tónem.
„Ano, děkuji,“ odpověděla jsem stroze neutrálním
tónem. Zatím jsem si nebyla jistá, jak se ke změně
v jejím chování mám postavit.
„Otec chce, abychom s ním poobědvaly. Prosím
obleč se, já tu na tebe počkám,“ mluvila se mnou, jako
bychom byly staré známé. Z jejího chování jsem byla
čím dál víc nervózní. Poslechla jsem ji a oblékla si nějaké
šaty, které jsem našla v šatníku. Zdálo se, že obsahuje
jenom šaty. Nenašla jsem žádná pohodlná trička ani
kalhoty.
„Nebylo by tu něco pohodlnějšího?“ zeptala jsem
se, „neber to špatně. Všechny šaty jsou nádherné.
Myslela jsem spíš cokoli na běžné denní nošení,“
opravila jsem se rychle, když jsem spatřila Kamillin
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výraz. Na chvilku se zarazila, ale potom mi vysvětlila,
jak se zde věci mají.
„Můj otec je ze staré školy. Uznává ženskost a
nemá rád, když se ženy oblékají jako muži. Otec nás chce
v šatech a my budeme chodit jenom v šatech. Můžeš si
vybrat, jakoukoli róbu budeš chtít. Můžeš si každý den
objednat nové šaty, ale s žádnými kalhotami, teniskami a
podobnými hadry nepočítej. Už nikdy,“ dodala.
Polil mne pot, když jsem poslouchala, jak budu
žít. Snažila jsem se však, aby na mne nebylo nic znát.
Oblékla jsem si ty nejpohodlnější šaty, které jsem ve
skříni našla. Učesala jsem se a jemně nalíčila. I tak jsem
si připadala, jako bych šla přinejmenším na maturitní
ples.
Kamilla mne odvedla do velké jídelny stejně jako
včera. Obávala jsem se, že znovu uvidím, jak si užívá
radovánek s mučením dárců, ale Isaac mne mile
překvapil. Na stole leželo několik táců plných nádherně
vonícího jídla a před jeho, mým i Kamilliným místem
byla postavena křišťálová sklenice plná krve. Kamilla
mne dovedla na místo vedle jejího otce a sama se vedle
něj usadila z druhé strany. Měla jsem hlad a tak jsem
sáhla po nejbližším tácu s ještě teplým pečivem.
„Počkej chvilku, ještě očekáváme hosty,“ řekl mi
klidně Issac a při té příležitosti mi položil svou ruku na tu
mou. Jeho dotyk byl stejně nepříjemný jako dotyk
rozpáleného železa. V první chvíli jsem chtěla ucuknout,
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ale rychle jsem si uvědomila, že to rozhodně nesmím
udělat, pokud se chci dožít další půlhodiny.
Dveře do místnosti se otevřely a v nich stál
Mathias. Za jeho zády se krčila Sofie. „No jen pojďte,
čekáme opět už jenom na vás,“ vyzval je Isaac
přátelským tónem, který se mi vůbec nelíbil. Soudě podle
Mathiasova výrazu, on můj pocit nesdílel. Usmál se a
popohnal svoji ženu, aby se usadila ke stolu. Oba si
nabrali potraviny z připravených táců a začali jsme jíst.
Isaac si také vzal pečivo, ale nejedl jej. Jen
uždiboval kousíčky a drobil je na svůj talíř. Přitom
s milým úsměvem pozoroval Mathiase a Sofii.
„Myslím, že bychom mezi námi měli vyčistit
napětí, které tu je,“ začal Isaac klidně. „Chci si o tom
promluvit již dlouho. Budete po mém boku jako jedni z
nejbližších, a proto nechci, aby mezi námi byla zlá krev,
nebo nevyřízené účty.“
„Máš pravdu. Úplně s tebou souhlasím,“
přitakával Mathias s plnou pusou.
„Chci, abyste věděli, že se na vás nezlobím,“ opět
promluvil Isaac a jeho hlas ještě víc zjemnil, jako by
mluvil s dítětem, kterému vysvětluje, že lhát se nemá.
„Chci jen…,“ zarazil se, „přál bych si pochopit, proč sis
tehdy rozmyslel svoje stanovisko. Poprvé, když jsem za
tebou přišel s nápadem o převzetí moci, souhlasil jsi.
Chtěl jsi mi být nápomocen. Co tě tehdy přimělo, abys
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mne zradil?“ zeptal se Isaac s očividným zájmem hlasem
sladkým jako med.
Mathias se okamžitě přestal cpát. Rychle spolknul
sousto, které právě přežvykoval, a zabořil svůj pohled do
stolu. V rukou žmoulal rozjedenou housku a udělal to
nejhorší, co mohl.
Začal Isaacovi pochlebovat: „Tvoje smýšlení se
mi vždycky líbilo Isaacu. Souhlasil jsem a stále
souhlasím s tebou a tvou vizí. Máš pravdu, když prahneš
po změně. Je na čase, aby ses chopil vlády a…,“ nestihl
však ani doříct větu.
„Mathiasi,“ poznamenal Isaac netrpělivě, „ptal
jsem se tě, proč si mne tehdy zradil.“
„Tvoje vize,“ začal Mathias opatrně, „byly
správné, ale tehdy jsi ještě nebyl připravený. Byl jsi
mladý a bez zkušeností. Byl jsi jen plný ideálů.
Tehdy jsi neměl šanci otce porazit. Mám rodinu,
Isaacu. Musel jsem nás chránit. Udělal jsem, co jsem
považoval za správné. Nyní opět dělám, co považuji za
správné. Konečně jsi dospěl. Máš moc a právo, vzít si co
žádáš. Já i celá moje rodina tě plně podporujeme.“
Rychle se podíval na Sofii, která se také dívala do stolu a
horentně přikyvovala.
„Zdá se, že mluvíš pravdu,“ odpověděl po chvilce
Isaac, „jsem rád, že jsme odložili lži stranou, protože
jedině pravdou se můžeme očistit. Rád bych vám něco
sdělil,“ řekl a postavil se. Nabídl mi rámě a beze slov mi
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naznačil, abych se také postavila. Poslechla jsem a beze
slova mu podala ruku.
„Král je mrtev, ať žije král,“ oznámil. Zprvu jsem
té větě nerozuměla. Až když se začal Mathias radovat a
gratuloval Isaacovi, pochopila jsem hrůzné poselství,
které nám Isaac sdělil.
Isaac však se svou řečí neskončil: „Vedle mne
stojí má družka a budoucí královna. Byl bych moc rád,
kdybyste se s námi napili na její zdraví a popřáli nám
hodně štěstí. Mathias i Sofie stáli na svých místech jako
zařezaní, s otevřenými ústy nás pozorovali a nebyli
schopni slova.
„Ale no ták,“ vyzval je Isaac familiérně, „dnes je
den odpuštění. Já jsem vám odpustil, i vy všichni si
navzájem odpusťte. Budete vedle sebe žít velmi dlouho.
Není dobré mít mezi sebou jakékoli rozpory.“ Mathias i
Sofie věděli, že nemají na vybranou. Se
strojeným úsměvem prohlásili, že mi nemají co odpouštět
a oba nám popřáli mnoho štěstí.
Já jsem jim rozhodně odpustit nehodlala.
Umanutě jsem stála v pozoru a shlížela na ně spatra.
Vzadu v hlavě jsem však náhle ucítila nepatrný tlak. Cosi
mne nutilo, abych začala mluvit. Něco mi našeptávalo
slova, jež jsem měla vyslovit. Trvalo mi jenom chvilku,
než jsem si uvědomila, že se mi Isaac snaží ovládnout
mysl.
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Něco se ale změnilo. Věděla jsem přesně, co po
mně chce. Zároveň jsem však byla schopná jeho příkazy
rozpoznat od svých vlastních rozhodnutí. Uvědomila
jsem si, že tentokrát ho poslechnout nemusím. Tentokrát
mne neovládal. V duchu jsem se zaradovala a dovolila si
poslat pomyslný polibek osobě, která zajisté byla
zodpovědná za svobodu mých myšlenek. Joshuovi.
Rychle jsem se však vzpamatovala. Bylo mi
jasné, že se nesmím prozradit. Zopakovala jsem slovo od
slova, co mi Isaac našeptával. Když jsem skončila, zdál
se potěšený. V ruce držel sklenici s krví a čekal, až
učiníme totéž. Přípitek byl prostý a sklenice jsme všichni
vyprázdnili do dna.
Potom jsme se posadili a Isaac opět upřel svou
pozornost na Mathiase. Díval se na něj s očekáváním a
mně v hlavě zazněl jeho hlas: Toto je můj svatební dar
pro tebe. Podívala jsem se stejným směrem, kterým se
díval i Isaac a vše mi došlo v jediné vteřině.
Mathias se najednou chytil za krk. Začal chroptět
a uslzené oči mu lezly z důlků. Na obličeji i na rukou se
mu objevily boláky. Potom se Mathias sesunul k zemi.
Než však dopadl, jeho tělo již začalo propadat rozkladu.
„Cos to…, proč jsi to…,“ Sofie v šoku zírala na
prach, který byl ještě před chvílí jejím manželem.
Nedokázala sestavit jednoduchou větu.
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„Sofie,“ začal Isaac skoro učitelským tónem,
„žádný král si nenechá ve svých řadách zrádce. Dal mi,
co jsem chtěl. Víc jsem jej už nepotřeboval.“
„Ale, dal jsi mu slib,“ bránila se Sofie.
„Slíbil jsem mu, že ušetřím jeho syna. O jeho
bídném životě nepadlo ani slovo. A co se týče tebe, měla
bys mi poděkovat. Konečně jsem tě zbavil hada, kterého
sis tak dlouho hřála na prsou.“
„Jak to myslíš?“ nemohla věřit svým uším Sofie,
která stále sledovala místo vedle sebe a slzy se jí draly
z očí.
„To on vydal Aravaye Vyvoleným. Má na rukou
krev tvého prvního manžela. Již tehdy byl velice
cílevědomý a Aravay mu stál v cestě. Nebál se ničeho.
Šel za svým cílem hlava nehlava. Nebyl tě hoden tehdy
ani teď. Jen jsi snižovala svoje postavení a já ti konečně
vrátil tvoji důstojnost.“
Čekala jsem, že Sofie Isaacovi neuvěří, jako
jakákoli jiná žena, která miluje svého manžela. Jenže
Sofie jen zničeně a odevzdaně seděla na svém místě a
konečně si přiznala to, co dlouhá léta nechtěla vidět. Po
nějaké chvíli ticha zvedla uplakanou hlavu a podívala se
Isaacovi do očí.
„Co s námi bude teď? Co s námi uděláš?“ zeptala
se narovinu.
„Vrátím ti syna. Přesně tak, jak bylo dohodnuto.
Ty zůstaneš po boku mé ženy jako její důvěrnice a
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vychováme tvého syna společně v nových ideálech.
Tvoje dcera a celá její rodina bude přijata pod novou
vládu bez jakéhokoli ujišťování nebo prokazování
loajality,“ odpověděl jí Isaac.
„A můj druhý syn? Co bude s ním?“ zeptala se
okamžitě Sofie.
„Markus si vybral sám. Mathias mi pověděl o
jeho rozhodnutí. Nemám tedy jinou volbu, než jej
popravit. Všechny je popravíme zítra za úsvitu. Včera
jsem popravil krále, dnes jsem se zbavil zrádce a zítra vše
ukončíme veřejnou popravou ostatních včetně Markuse.
Pak budu schopen převzít oficielní vládu nad
podsvětem,“ uzavřel Isaac. Sofie začala naříkat a v slzách
prosila za život svého druhého syna a mého nejlepšího
přítele. Stejně jako já však věděla, že ani její prosby ani
její pláč Isaaca neobměkčí. Jeho srdce totiž neznalo
soucit.
Uprostřed Sofiiných litanií se zvedl a podíval se
na mne: „Pojď, půjdeme jim oznámit, co je čeká.“
Ruku v ruce mne vyvedl z místnosti. Vedl mne po
schodišti dolů, kde již stáli připraveni jeho stvoření.
Všichni do jednoho nám vzdávali hold. Isaac mne vedl
těsnou uličkou, kterou z obou stran lemovali jeho vojáci
a s nenasytnými pohledy plnými očekávání nás sledovali.
Na konci uličky však nestál jeho stvořený.
Poznala jsem jej okamžitě, protože se Isaacovi vůbec
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nepodobal. U něho jsme se zastavili. Okamžitě jsem
poznala, že není upír. Cítila jsem, že je Vyvolený.
„Petere, jak si vedeš s přesvědčováním?“ zeptal
se.
„Zatím jenom tři, ostatní raději trpí, než aby se
k nám přidali.“
„Nech je vyhladovět a potom jim pošli do cely
nějaké dárce. Až se z nich stanou krvelačná zvrácená
zvířata, už pro ně nebude cesty zpět. Potom s nimi bude
lepší řeč,“ odpověděl Isaac a mně přejel mráz po zádech.
Okamžitě mi bylo jasné, o kom mluví. Takže Alexa měla
pravdu. Isaac opravdu stvořil upíry z adeptů Vyvolených
a teď je mučí, aby se přidali na jeho stranu.
„Ano, pane,“ odpověděl na rozkaz neutrálně
Peter. Ani se nepozastavil nad absurdností daného
příkazu. Bavil se o nich jako by šlo o věci. Udělalo se mi
z něho opravdu špatně. Vždyť se jednalo o děti jeho
druhu. Jak s nimi mohl takhle jednat? Jak to, že to
dovolil? Jak to, že je nebránil?
„Pane, přemýšlel jste nad mým návrhem?“ zeptal
se opatrně Peter.
„Ano, Petere. A mohu tě ujistit, že důkladně. Tvůj
návrh se mi líbil, ale riziko je příliš vysoké. Zklamu tě,
ale tvoji žádost jsem nevyslyšel. Alexa bude popravena,
stejně jako všichni ostatní, zítra za úsvitu.
Prokážu ti však laskavost. Až s nimi dnes večer
skončíme, dostaneš ji alespoň do rána jako dar. Můžeš si
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s ní dělat, co budeš chtít. Věř mi, že bude povolná, to už
zařídí náš doktor.“ Usmál se a poplácal Petera po rameni.
Ten nehnul jediným svalem v obličeji a jenom strojeně
přikývl.
Isaac se potom otočil ke mně a pokynul mi, abych
jej následovala po schodišti dolů do suterénu. Procházeli
jsme vlhkou kamennou chodbou lemovanou dřevěnými
masivními dveřmi po obou stranách. Za nimi se ozýval
pláč a křik. Jímala mne hrůza, když jsem si domyslela,
koho za nimi Isaac vězní.
Došli jsme až na konec a stanuli před posledními
dveřmi, zakončujícími celou chodbu. Isaac kývl na
stráženého, který v ten moment vytáhl odkudsi svazek
klíčů. Vybral jeden a tím odemkl.
Pohled, který se mi naskytl, když jsem vešla
dovnitř, byl ohromující, šokující a naprosto skličující.
Veliká místnost byla naplněna mými přáteli. Všichni
bezmocně seděli připoutáni k masivním židlím. Zřejmě
byli zdrogovaní, protože mi skoro nevěnovali jediný
pohled. Všichni jen sklíčeně a trochu přihlouple zírali do
země. Pozorovala jsem kapačky, které jim kapku po
kapce vpravovaly jakousi bílou tekutinu do žil. Chtěla
jsem se okamžitě rozběhnout k Alexe i ostatním a
vysvobodit je, věděla jsem však, že bych si podepsala
rozsudek smrti. Nemohla jsem dělat nic jiného, než tam
stát, zírat na tu spoušť a bezmocně přihlížet všemu, co se
okolo mne dělo.
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Nedaleko ode mne seděla v křesle žena, poznala
jsem ji, byla to královna. Nikdy jsem neviděla tak
zlomeného člověka. Plakala a tiše naříkala. Jakmile
spatřila Isaaca, začala na něj křičet, obviňovala jej a
říkala, že jej nenávidí. Její pohled svědčil o pravdivosti
jejích slov, ale Isaac ji vůbec nebral vážně. Usmíval se a
vychutnával si její zoufalství.
Po nějaké chvíli jej však přestalo bavit poslouchat
její nářky a silným hlasem ji zarazil: „To už by stačilo,
matko. Otec je mrtev a já jsem nový král. Prokazuj mi
tedy úctu po dobrém, nebo budu nucen tě přesvědčit po
zlém. A to opravdu nechci. Nechci se chovat jako barbar.
Nicméně když mi nedáš na vybranou, pak bolest, kterou
ti dokážu způsobit, tě určitě časem přesvědčí.“
Potom přešel jenom k ní a nahnul se k jejímu
uchu. Choval se, jako by šeptal jenom jí: „Víš, matko,
budeme mít spousty a spousty času, abych tě přesvědčil.
Jednou se mi to určitě povede.“ Jeho hlas zněl opravdu
hrozivě.
Rozhlédla jsem se a spatřila Benjamina. Zbytkem
sil, které mu ještě zbývaly, zarýval svoje nehty do
opěradla židle. Ubohý Benjamin a všichni ostatní.
„Přišel jsem vám oznámit, že jsem se rozhodl, jak
s vámi naložím,“ začal majestátně hovořit Isaac.
„Matko, svatbu svého druhého syna s jeho
družkou určitě nestihneš, protože ona bude společně s její
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matkou, otcem a přítelem Markusem popravena zítra za
úsvitu.
Mojí svatbu však začneme zařizovat, jakmile zítra
převezmu oficielní vládu nad podsvětem. Zde je moje
nevěsta,“ ukázal na mne a nejspíš čekal, že udělám
pukrle nebo něco podobného. Já jsem však jen stála
přikovaná na svém místě a tupě zírala na Benjamina. O
něm totiž Isaac zatím ještě nerozhodl. Isaac si mne
všimnul a následoval můj pohled.
„Aha, ano. Málem bych zapomněl. Tvého
druhého syna prozatím ušetřím. Náleží Kamille, které
jsem jej slíbil. Ale jakmile pocítím sebemenší nebezpečí
z jeho strany, bez milosti jej na místě popravím dřív, než
si uvědomí, že jsem začal cokoli tušit.“
„Ty nejsi…,“ zarazila se královna, pak se ale
sebrala a pokračovala, „nejsi můj syn. Zříkám se tě. Já
nemám syna Isaaca. Jediný můj syn sedí vedle mne a
jmenuje se Benjamin.“
„Je mi líto, že to tak vidíš, matko. Já tě z celého
srdce miluji a uvědomuji si, že jsi moje matka. Nakonec
sama změníš názor,“ řekl Isaac skoro mile.
„Jestli mne miluješ, jestli vůbec tušíš, co znamená
slovo láska, tak mne zabij,“ prosila jej nešťastně jeho
vlastní matka.
„Nikdy!“ ohradil se Isaac, „nikdy tě nezabiju.
Dala jsi mi život a já zachovám ten tvůj až na věky. Už
jsem se rozhodl. Nebudu svoje stanovisko měnit.
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Nehledě na fakt, že budu potřebovat tvoji pomoc, až od
tebe budu přebírat velení všech nejstarších,“ řekl a já se
cítila kompletně zmatená. O čem to mluví? Irina však
nejspíš přesně věděla, o čem hovoří. Její výraz dostal
nový nádech. Nádech nefalšované hrůzy.
„Isaacu, já nikdy nedovolím, abys nad nimi
převzal moc. Budeš mě muset zabít,“ prohlásila rezolutně
královna.
„Ještě že to nebude zapotřebí. Sice jsi jim dosud
velela ty, ale ty jsi odmítla jejich předání, a proto tvoje
pouto po Isobel není dostatečně silné. Zato já jsem
s jejich předáním souhlasil a nyní mám nad nimi
mnohem větší moc než ty. Zbývá mi, jenom je všechny
najít,“ prohlásil sebejistě Isaac.
„Jak víš o…, kdo ti to…,?“ královna se marně
snažila dokončit větu. Isaac se zasmál a s úsměvem
rozkryl další tajemství ze svého života. Bylo vidět, že než
se skončí tento večer, chce mít Isaac čistý štít.
„Pamatuješ na dobu, kdy jsme jenom ty a já
bydleli u Mathiase a Sofie? Tehdy jsem byl, dá se říci, se
svým životem spokojený. Pak jsi ale odjela za otcem a
nechala mne u nich samotného.
Den po tvém odjezdu dorazila jedna z nejstarších,
jmenovala se Elaya. Pověděla mi o tobě, o nejstarších o
poutu jaké s nimi sdílíš. Pověděla mi také o snu, který
střežila velice dlouho a čekala, až dospěji, abych jej mohl
naplnit. Věděla jsi, že Elaya byla pravou Isobelinou
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dcerou? Počala ji se Zachariášem, jejím lidským druhem
a prvním stvořeným upírem vůbec. Zplodili spolu dítě,
ještě než Zachariáše přeměnila. Když nastal její čas,
přeměnila i Elayu. Ona vyrostla v Isobeliných ideálech a
souhlasila s jejím smýšlením. Byla však přinucena
postavit se proti vlastní matce, aby si mohla zachránit
vlastní život. Matčiny ideály a sny v ní však přetrvaly a
ona čekala na vhodného nástupce, který by byl schopen
je vyplnit.
Čekala na mne a já se rozhodl, že ji i Isobel
poslechnu. Vydal jsem se v jejich stopách. Od té doby
celý svůj život usiluji o znovunastolení prastarého
pořádku, kde budou mít upíři ve světě své pravé místo.
Za dobu vaší vlády se z upírů stali vyhnanci.
Zapovězenci, kteří se krčí na okraji světa a bojí se, aby je
nikdo neprozradil. A lidé? Ta hloupá masa nižšího druhu
ovládli naši zem a nárokují si titul pán a vládce nad
všemi rasami? Je mi špatně z toho, co jste dopustili. Je mi
špatně při pomyšlení, jak moc se my upíři, nejvyspělejší
rasa na zemi, ponižujeme.
Nyní však nadešel můj čas. Konečně jsem
připraven převzít moc a nastolit pořádek. Jsem více, než
ochoten ukázat lidem kam patří a uzpůsobit poměry na
zemi tak, jak měly být celá staletí,“ dokončil Isaac svou
plamennou řeč, o níž jsem s jistotou věděla, že jestli ji
použije před upíry, minimálně na polovinu z nich zabere.
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Kamilla měla pravdu, uměl být hodně přesvědčivý. Upíři
na jeho slova rozhodně uslyší.
„Nikdy se ti to nepovede,“ odpověděla klidně
jeho matka, „pokud se ti nepostaví rodilí, Vyvolení určitě
nedovolí, abys převzal vládu nad světem.
„Matko,“ vysmál se jí Isaac, „Vyvolení mají dost
problémů sami se sebou. Ač si to nadutě nechtějí
připustit, mají ve svých řadách spoustu nespokojených
vojáků a není se čemu divit.
Odtrhnou děti od rodin a postaví je před jasnou
věc. Nalinkují jim život a ani je nenapadne, že by s nimi
mohl kdokoli nesouhlasit. Mně osobně se jejich styl
docela zamlouvá, ale sám jsem poznal, že toto není
správná cesta. Oni je nemohou ovládat tak jako my naše
stvořené. Proto nemohou vzít někomu právo o čemkoli
rozhodnout a čekat, že to nebude mít žádné následky.
Od té doby, co je po mém boku Peter, jsem se o
Vyvolených dozvěděl spoustu cenných informací.
Nevěřila bys, kolik Vyvolených je již nyní ochotných
podpořit mou vládu jenom proto, aby se zbavili nadvlády
samotných Vyvolených. Jedině díky nim se mi povedlo
unést tolik jejich adeptů. Za čas už nebudou žádní noví
Vyvolení. Budou jen moji živí stvoření a spolupracující
Vyvolení. Ostatní Vyvolení budou mrtví. Nesnesu žádný
odpor.
Jakmile ohlásím převzetí vlády, jsou moji
spojenci připraveni vykonat krvavý puč ve všech klanech
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najednou. Můžeš mi věřit, že se jim to rozhodně povede,“
skončil a já se nedokázala ani pohnout. Situace se zdála
být bezvýchodná. Pokud Isaac mluvil pravdu, a zdálo se,
že opravdu neblafuje, nezbývá nám žádná naděje.
Jsme moc malí na to, abychom porazili tak veliký
plán, do něhož jsme se nořili čím dál víc. Postupně jsme
zjišťovali, jak moc bezvýchodná naše situace je. Pomalu,
ale jistě mi začalo docházet, že tento boj je předem
prohraný.
„Pane?“ ozval se mi za zády Peterův hlas.
„Ano?“ odpověděl Isaac podrážděně.
„Volala vaše dcera, mám pro vás vzkaz,“
promluvil opatrně a tvářil se jako nějaký špion.
„Co je? Povídej,“ pobídl jej Isaac.
„Pane,“ zarazil se Peter, „možná by bylo dobré,
kdybych vám to pověděl v soukromí.“
Isaac se začal hromově smát: „Ty si opravdu
myslíš, že by mi tihle mohli ublížit?“ zeptal se.
„Ne, to ne…, jen,“ koktal Peter.
„Tak už mne nenapínej a vyklop to,“ řekl Isaac
nervózním tónem.
„Letiště hlásí neplánované přistání soukromého
letadla se středně velkou posádkou.“
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Naděje a pád

V tu chvíli mne zalil nový pocit. Bezmoc se
nevytratila, ale zmenšila se a postupně ji nahrazovala
naděje. Že by se přeci jen karta mohla obrátit? Volala
Kamilla, takže odjela až nyní? Je v Altě? Mohlo by to být
letadlo s našimi zachránci? Mohla by tu být nepatrná
možnost, že by ji přeci jen zajali a dokázali by nás
osvobodit?“ při té myšlence jsem se pousmála, ale to
byla veliká chyba.
Isaac zrovna pozoroval moje pocity a já se
neubránila. Zpozoroval, že něco není v pořádku. Jeho
důvěra ve mně, byla okamžitě pryč. Jeho výraz zatvrdl.
Pohledem mne začal propichovat a škaredě se mračil.
„Petere,“ zavelel Isaac, „odveď moji budoucí
ženu do jejího pokoje. Najdi Sofii a doveď ji k ní, aby ji
pohlídala. Potom zavolej Kamille, aby se okamžitě
přesunula na druhou základnu a vyčkala na moje
rozkazy. Pokud se do večera neozvu, ať zničí všechny
důkazy a zařídí se podle našeho plánu. Je ti to jasné?“
zeptal se.
„Ano pane,“ odpověděl Peter.
„Až to bude hotové…,“ zarazil se, „vypusť psy.“
„Pane?“ podivil se Peter.
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„Upozorni mou ženu na možná rizika a zařiď, aby
se k nám nedostali. Až budeš hotov, vydej se za
Kamillou,“ velel dál Isaac.
„Ano, pane,“ odpověděl Peter a odvedl mne
z místnosti pryč.
Vyvedl mne do přízemí, kde jsem se konečně
pořádně rozhlédla. Zrovna jsme procházeli halou, z níž
vedly dvojité masivní dveře ven z domu. Naproti nim
bylo schodiště do prvního patra. Tam jsme mířili. Po
cestě se Peter zastavil v jídelně a vyzval Sofii, aby nás
následovala. Bez okolků poslechla a přidala se k nám.
Peter nás odvedl do pokoje a než odešel, otočil se čelem
k nám.
„Musím ještě něco zařídit, potom ale z cel
propustím Isaacovy nové mazlíčky. Nepokoušejte se
opustit pokoj. Jsou zběsilí a neovladatelní. Setkání s nimi
by zrovna pro vás dvě mohlo mít definitivní smrtelné
následky. Rozumíte? Sofie, máš novou královnu na
starosti. Dohlédni na ni,“ řekl a potom za sebou zabouchl
dveře a zvenčí zamkl.
„Co budeme dělat? Co budeme dělat?“ ptala se
hystericky Sofie.
Chytila jsem ji za ruku a rychle odvedla do
koupelny. Pustila jsem vodu naplno z obou kohoutků u
umyvadla i u sprchy, a nechala vodu proudem téct.
Potom jsem posadila Sofii co nejblíže ke sprchovému
koutu a sama si k ní klekla. Sofie na mne zírala a očima
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do kořán a vypadala hodně zmateně. I já si připadala
trochu hloupě, jako bychom byly v nějakém špionážním
filmu.
Ale já jsem nechtěla, aby náš rozhovor kdokoli
slyšel. Tak jsem udělala jedinou věc, která mne v ten
moment napadla. Doufala jsem, že šum vody tříštící se o
stěny sprchového koutu a vytékající do odpadu nám
pomůže přehlušit rozhovor.
Naklonila jsem se k Sofii co nejblíže a začala jí
sotva slyšitelně šeptat do ucha: „Sofie, jestli chceš, aby
Markus, tvůj syn, zůstal na živu, musíš mi pomoct.“
Sofie se ode mne odtáhla a nedůvěřivě si mne
prohlížela. „Proč bys to dělala? Vždyť jsi ho zradila,“
odpověděla také šeptem. Sice mi nedůvěřovala, ale
dávala jsem jí naději, že zachráním jejího syna, a proto se
rozhodla, že mne nepotopí.
„Nikoho jsem nezradila. Zachraňovala jsem jen
vlastní krk, když jste nás ty a tvůj manžel dostali až
sem,“ odpálila jsem jí okamžitě.
„Proč bys nám pomáhala? Jak jsi sama řekla, já i
Mathias jsme zrádci. Nemáš důvod nám pomáhat.“
„Mysli si o mně co chceš, ale Markus byl mým
nejlepším přítelem a stále jím je. Nemilujeme se, ale
nikdy nedovolím, aby se mu cokoli stalo, rozumíš?“
zaujala jsem vůči Sofii tvrdý postoj. Vypadala, že se
každou chvíli zhroutí, a já potřebovala, aby zůstala při
smyslech. Soucit by jí rozhodně nepomohl. V tuto chvíli
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potřebovala odvést svoje myšlenky k nějakému
záchytnému bodu, který jí, potažmo nám všem, pomůže
přežít. Sofie jenom nepatrně přikývla.
„Musíš mi pomoct, Sofie. Bez tebe Markuse
nezachráním,“ řekla jsem rychle, když jsem cítila, že se
trochu uklidnila.
„Ale co Daniel? Co když se Isaac dozví, že jsem
ti pomáhala? On má Daniela a může mu ublížit. Je to
ještě dítě,“ naříkala potichu Sofie.
„Nevěř Isaacovi. Sama jsi viděla, jak dokáže
s pravdou naložit a co pro něj znamená slib. Sama jsem
ho slyšela, jak odvelel Kamillu do nějaké jiné základny.
Vydal jasný příkaz. Pokud se do večera neozve, má
Kamilla zničit všechny důkazy. Nechci tě strašit, ale
může se klidně jednat i o tvého syna.“
Potřebovala jsem ji jakkoli přesvědčit. Musela
jsem ji vyděsit, abych ji přiměla spolupracovat. Jenom
jsem se modlila, aby má slova nebyla pravdivá.
„Já ti můžu dát alespoň naději, že zachráníme
Markuse. Nebo tady můžeme společně čekat na jeho
smrt,“ řekla jsem a založila si ruce na prsou.
„Co mám udělat?“ zeptala se mne rozhodně Sofie.
„Musíš mi říct, kde přesně se nacházíme,“
odpověděla jsem okamžitě. Sofie se najednou odtáhla a
nedůvěřivě si mne prohlížela.
„Proč? K čemu ti to bude?“
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„Sofie, prostě mi musíš věřit,“ odpověděla jsem
rezolutně.
Sofie si utřela slzy, které jí kanuly po tvářích, a
vysvětlila mi naši přesnou pozici.
Musím se snažit usnout. Potřebuji se uklidnit.
Musím se uklidnit, opakovala jsem si, ale vůbec to
nepomáhalo. Dám si sprchu, ta mne uvolní, rozhodla
jsem se a vyhnala Sofii z koupelny. Když jsem potom
vešla do pokoje, podívala jsem se směrem ke dveřím.
„Jsem docela unavená. To psychické vypětí
z neblahého skonu tvého manžela mne…,“ zarazila jsem
se, „řekněme… rozrušilo. Byla bych ráda, kdybys mne
nerušila,“ řekla jsem jí a nevšímala si zmateného výrazu,
se kterým mne pozorovala. Lehla jsem si na postel a
pokusila si živě vzpomenout na moje školní divoká léta.
Tehdy jsme několikanásobně přebrali dávku krve a šli si
užít večera. Jenže když jsme to přehnali moc, nemohli
jsme mimo jiné usnout. Ráno jsme však museli ve škole
fungovat. A tak jsem se naučila přesvědčit samu sebe a
svoje tělo, že pomalu usíná.
Ruce jsem položila podél těla a začala pomalu
s každým nádechem a výdechem odpočítávat. Výdech…,
dvacet…,
devatenáct…,
osmnáct…,
nádech…,
sedmnáct…, šestnáct…, patnáct…, výdech. Pomalu jsem
uvolňovala nohy. Nejdřív prsty na nohou, potom kotníky,
holeně, kolena a potom stehna. Přesvědčovala jsem se, že
jsou těžké. Tak těžké, že s nimi nemohu hnout. Jako by
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byly mrtvé. Nádech…, čtrnáct…, třináct…, dvanáct…,
výdech…, jedenáct…, deset. Moje ruce také ztěžkly,
podobně jako nohy. Nejdříve prsty, zápěstí, lokty, pak
celé paže a nakonec ramena. Byly neuvěřitelně těžké a
jejich váha jako by mne ještě víc bořila hloub do matrace,
na níž jsem ležela. Nádech…, devět…, osm…, sedm…,
výdech…, šest…, pět. Břicho se mi propadlo hloub a na
hrudník začala tlačit jakási síla. Tlačila na mne ohromnou
vahou a nedovolovala mi ani se pohnout. Srdce mi začalo
bít čím dál pomaleji, dech se prohluboval a nádechy i
výdechy se pomalu protahovaly. Nádech…, čtyři…,
tři…, dva…, výdech…, jedna…, nula… Brada, tváře, a
ústa mi ztěžkla. Na čelo i zavřená víčka působila tatáž
síla, která mi tlačila na hrudník a uvěznila mne tak na
posteli. Obrazce, které se mi míhaly před očima, pomalu
ale jistě začala pohlcovat černočerná tma. Ta mne
nakonec objala a úplně zahalila do sebe. Konečně
odplavila moje vědomí přesně tam, kde jsem se
potřebovala ocitnout.
„Joshi? Joshi,“ stála jsem pod basketbalovým
košem v tělocvičně a čekala, až přijde. Věděla jsem, že
dorazí. Vždyť jsem ho volala a spříznění přeci takhle
funguje, ne? Měla jsem pravdu. Joshua mne nenechal
moc dlouho čekat. Objevil se u dveří a smál se od ucha
k uchu.
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„Prosím, prosím, řekni mi, že jste dnes ráno
dorazili do Alty soukromým letadlem,“ žadonila jsem a
nenechala ho ani, aby mne pozdravil.
Joshua se zatvářil překvapeně: „Jak tohle sakra
víš?“ zeptal se najednou.
„Isaac o vás ví. Má informátory na letišti,“
odpověděla jsem rychle.
„Tak to je špatné. Moc špatné,“ bědoval Joshua.
„Ne, ne, právě naopak,“ zaradovala jsem se. „Jste
blízko. Strašně blízko. Teď musíte co nejdřív dorazit,
jinak se stane strašně neštěstí,“ řekla jsem rychle.
„Co se děje?“ ptal se Joshua starostlivě.
„Zítra za úsvitu chce Isaac popravit Alexu, její
rodiče i Markuse. S námi ostatními má jiné plány. Kde
jste teď? Isaac nejspíš někoho poslal, aby prověřil přílet
neplánovaného spoje. Proč jste vlastně neletěli oficielní
linkou?“ zeptala jsem se trochu káravým tónem.
„Spoje sem vůbec nenavazovaly. Dorazili
bychom až zítra v podvečer a to se nám zdálo moc
dlouho. Tak jsme zariskovali,“ odpověděl Joshua. Bylo
vidět, že si jejich rozhodnutí vyčítá.
„Nic si nevyčítej. Udělali jste správně. Zítra večer
už by bylo na všechno pozdě. Nyní máme ještě naději,“
chlácholila jsem ho.
„Kde teda jste?“ zeptala jsem se znovu.
„Když jsem Fabianovi pověděl, co jsi mi řekla ve
spřízněném snění, vůbec o mých slovech nepochyboval.
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Vyprávěl mi, že někde tady loni Isaac věznil Alexu.
Alexa tehdy řekla, že Isaac nechal sídlo vypálit a tak po
ničem nepátrali. Jenže nyní se mu to zdá jako příliš velká
náhoda. Nevěřila bys, co všechno jsme podnikli…,“ chtěl
začít vyprávět, ale já jej přerušila.
„Nemáme čas Joshi, musíme jednat okamžitě.
Povídat si můžeme potom. Jestli se nám poštěstí a vy
dorazíte včas.“
„Ale my nevíme, kam přesně se máme vydat.
Fabian chce jenom dorazit na místo, kde tehdy zachránili
Alexu a chce jít proti proudu řeky. Musíme pročesat akry
a akry lesů podél řeky,“ rozhodil Joshua nešťastně
rukama.
„Nemusíte,“ odpověděla jsem s úsměvem a
popsala mu naše přesné místo i jak se k nám dostanou.
„Ještě něco Joshi. Isaac nechal vypustit změněné
Vyvolené. Řekli nám, že jsou šílení a nezvladatelní.
Pravděpodobně běhají v domě i v okolí. Vy všichni
musíte být hodně opatrní,“ dodala jsem starostlivě.
„Budeme, slibuji.“ Při té příležitosti mne objal a
políbil. Můj sen. Můj nádherný sen se ve vteřině
rozplynul. Zbyla mi jen jeho sladká chuť na jazyku a
víra, že nás najdou dřív, než Isaac všechny zabije.
Silná rána do našich dveří a řev, za který by se
nemusel stydět ani ten nejšílenější masový vrah na světě
mne přiměli okamžitě vyskočit z postele.
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„Co se stalo?“ ptala jsem se vyplašeně. Sofie se
krčila u dveří koupelny a napjatě sledovala vchodové
dveře, které byly zatarasené vším možným.
„Oni… Peter vypustil stvořené a oni teď běhají po
domě a okolo něj. Vědí o nás a dobývají se sem,“ šeptala
s hrůzou v hlase Sofie. Ozvala se další ohlušující rána, až
jsme obě nadskočily. Okamžitě jsem přiběhla k Sofii a
objala ji. Veškerá zášť vůči ní byla ta tam. Byly jsme
prostě dvě vyplašené ženy, které čekaly, že se k nim
každou chvílí dostanou šílené krvelačné bestie.
„Je mi líto, jak to dopadlo. Je mi líto, že jsme vás
udali,“ šeptala mi do ucha roztřeseně Sofie, „tohle jsem
nechtěla. Opravdu ne. Jen jsem chtěla chránit svoji
rodinu. Svoje děti. Je mi to strašně moc líto. Opravdu,“
opakovala stále do kola a slzy jí tekly proudem z očí.
Věděla jsem, že to myslí upřímně. Poznala jsem
na ní, že nelže. V tu chvíli na tom vlastně ani nezáleželo,
ale cítila jsem, že bych měla něco říct.
„Kdyby nikdo, tak alespoň já ti odpouštím,“ řekla
jsem. V tu chvíli jsme obě nadskočily, protože do našich
masivních dveří, které nás měly původně věznit a
momentálně nás paradoxně chránily, opět kdosi narazil.
Tentokrát ale mnohem větší silou než prve. Ozvalo se
zlověstné dřevěné zapraskání. Další řev za dveřmi zazněl
ještě hrozivěji, možná proto, že jsme obě věděly, že další
ránu ty dveře pravděpodobně nepřežijí. Věděly jsme, že
až se k nám dostanou, nepřežijeme ani my.
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Sofie najednou otevřela dveře od koupelny a
strčila mne dovnitř. Malou škvírkou mezi dveřmi ještě
řekla: „Nevím, na jak dlouho je to zastaví, ale pokusím se
odlákat jejich pozornost. Třeba si nevšimnou, že jsi
tady.“
„Sofie…,“ pokusila jsem se něco říct, ale došla mi
slova.
„Jestli tenhle masakr přežiješ, jestli se ti podaří
zachránit mé syny, prosím postarejte se s Markusem o
Daniela. Je ještě dítě a neměl by doplatit na chyby jeho
rodičů. Prosím, postarejte se o mého Daniela.“ S těmi
slovy a se slzami v očích zabouchla dveře. Zamkla je a
pak jsem jen slyšela, jak šoupe po pokoji nějaký velice
těžký předmět. Pozorovala jsem světlo, které ke mně
proudilo škvírou pode dveřmi. Šoupání však najednou
ustalo a s ním mi do koupelny přestalo proudit i světlo.
Došlo mi, že Sofie zatarasila dveře něčím velkým a
pravděpodobně doufala, že si ti šílenci nevšimnou dalších
dveří a nechají mne na pokoji.
Seděla jsem za dveřmi a zády se o ně opírala.
Nedovolovala jsem si rozsvítit. Příliš jsem se bála, že by
mohlo světlo někudy prosvítat. Poslouchala jsem, jak
Sofie zhluboka oddechuje. Potom se ozvala další
ohlušující rána. Tentokrát však nezněla dutě jako
všechny rány předtím. Tentokrát jsem slyšela, jak se
dřevo, které drželo dveře pohromadě, láme a tříští na
kusy.
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Srdce mi bušilo až v krku a se zatajeným dechem
jsem poslouchala, co se bude dít dál. Slyšela jsem Sofii,
jak se trhaně nadechuje a vydechuje. Nastalo hrobové
ticho, do něhož jen Sofie potichu zašeptala: „Tak pojďte.
Vím, že přišel můj čas. Jsem připravená.“ Uslyšela jsem
rychlé kroky. Když ustaly, začala Sofie neskutečně křičet
a naříkat. Slyšela jsem i další řev. Zněl šíleně, zběsile a
nenasytně. Nevím, jak dlouho Sofie křičela. Možná
vteřiny, možná minuty. Zdálo se mi to nekonečné. Pak
najednou křik ustal.
Zjistila jsem, že sedím a zakrývám si uši, abych
ztlumila ten křik, který mi stále zněl v hlavě. Z očí mi
proudem tekly slzy a ne a ne je zastavit. Dýchala jsem
rychle a povrchově. A modlila se. Já jsem se modlila, aby
se ty zrůdy otočily a odešly pryč. Aby nenašly můj úkryt.
Modlila jsem se, abych to přežila.
Dlouho jsem seděla bez hnutí a poslouchala
kroky z vedlejšího pokoje. Slyšela jsem vrčení, chrčení a
čas od času někdo zakřičel. Pokaždé to ve mně vyvolalo
novou vlnu slz. Objímala jsem svoje kolena tak těsně, až
mne to bolelo, a čekala. Čekala jsem, až tohle všechno
skončí. Nevím, jak dlouho jsem tam takhle seděla. Čas
pro mne přestal hrát jakoukoli roli.
Do nastalého ticha se ozvaly další rány. Zřejmě se
o něco prali. Potom vše ustalo a já se zaradovala, protože
jsem si myslela, že tady konečně skončili a odešli. Jenže
pak jsem uslyšela zvuk, kterého jsem se bála celou dobu.
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Zvuk, který mne děsil nejvíc ze všech. Kdosi začal
posouvat nějaký velice těžký předmět, který stál přímo
před mými dveřmi.
S hrůzou jsem se odplazila po čtyřech a schovala
se za sprchový kout, co možná nejdál ode dveří. Stalo se,
čeho jsem se obávala. Škvírkou pode dveřmi opět začalo
do koupelny proudit světlo. Přikrčila jsem se a otočila se
ke dveřím zády. Věděla jsem, co mne čeká. Nechtěla
jsem se na ně dívat. Nechtěla jsem spatřit ty, kdo mi
přišli vzít život.
Posadila jsem se do rohu, objala kolena a hlavu
zabořila do klína. Slyšela jsem, jak se pomalu otáčí klíč
v zámku. Moje srdce bušilo neuvěřitelným tempem.
Já se ale rozhodla, že moje poslední minuty
nebudou naplněny hrůzou. Ne. Nebudu se bát. Začala
jsem myslet na toho, který mi alespoň na těch pár dní
zaplnil konečně moje srdce i duši láskou.
Před očima se mi objevil obraz Joshui. Přestala
jsem cokoli vnímat. Byla jsem připravena na smrt.
Nevnímala jsem zvuk otevíraných dveří. Nevnímala jsem
zápach krve, který se ke mně linul z vedlejší místnosti.
Nevnímala jsem nic jiného než Joshuův obraz.
„Sbohem Joshi. Miluju tě. Celým svým srdcem i
duší. Jsi to nejkrásnější, co mne v životě potkalo. Jsem
vděčná za každou minutu strávenou po tvém boku i za
čas, který jsem s tebou nemohla být, ale věděla jsem, že
někde jsi a čekáš na mne.
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Děkuju, že jsi mi naplnil život a dal mu konečně
smysl,“ v duchu jsem se ještě stihla rozloučit. Potom mne
cosi chytilo a pevně stisklo moje ruce. Mohutné silné
paže mne vytrhly z mého úkrytu.
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Konec
„Když Peter začal mluvit, konečně jsem se
podívala na Lenku. Na jednu stranu jsem chápala, proč se
přidala na Isaacovu stranu. Chápala jsem, že za žádných
okolností nechce skončit v rukou jeho strážných, ale
nedokázala jsem si pomoci. Její zrada mne bolela
mnohem víc, než zrada od Kamilly. Kamilla mne svým
chováním přiměla k nenávisti. Pocit, který jsem však
chovala vůči Lence, nenávistný prostě nebyl.
Nepřála jsem jí, aby se stala obětí násilí
Isaacových strážných. Proto jsem se na ni vlastně ani
nedokázala pořádně zlobit. Cítila jsem se jenom strašně
podvedená a ublížená. Chtělo se mi brečet nad sebou
samotnou. Proč se vlastně obklopuji zrádci?
A pak se to stalo. Její výraz vše prozradil. Po
celou dobu, co nám Isaac vyprávěl svoje plány, co mučil
svoji matku a vychutnával si její zoufalství, stála na svém
místě a její obličej neprozrazoval sebemenší pocit.
Nedovolila si prozradit jakoukoli reakci na cokoli, co
Isaac udělal nebo řekl. Prostě tam jen stála a tiše s ním
souhlasila jako správná ženuška.
Pak ale začal Peter mluvit o tom letadle, a Lenčin
výraz se změnil. Zprvu zjihnul a potom se celá rozzářila.
Vycházelo to přímo z ní. Její výraz se vlastně vůbec
nezměnil, jen koutky úst si dovolila pozvednout vzhůru.
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Avšak její energie, radost a naděje jakoby naplnily
prostor okolo ní. Tehdy jsem poznala, že jsem o ni
nepřišla. Nikdo z nás nepřišel o její přátelství ani
loajalitu. Nevím, jak to dokázala, ale byla jsem si jistá, že
nějakým způsobem přivolala pomoc a ta pomoc zřejmě
opravdu dorazila. V to jsem alespoň doufala.
Bohužel jejího rozjitření jsem si nevšimla jenom
já, ale i Isaac. Jeho výraz se také změnil. Nechal ji někam
odvést a zadal Peterovi pár úkolů, které se mi vůbec
nelíbily. Tak předně oddělil od nás Kamillu a nechal ji,
aby zničila důkazy. Jaké důkazy? V hloubi duše jsem
doufala, že těmi důkazy nemyslel upíří děti nebo adepty
Vyvolených. Pak ale řekl, ať vypustí psy.
Zarazilo mne to, co řekl, jaký tón použil i jak se
Peter nad jeho příkazem nepatrně pozastavil. Situace se
mi vůbec nelíbila. Pochopila jsem, že o psy ve smyslu
čtyřnohých hlídacích zvířat se opravdu nejedná.
Isaac se potom otočil zpět k nám a jeho sebejistý
výraz nahradila čirá zlost. V očích se mu blýskalo a já
jenom čekala, až si ji konečně začne vybíjet.
„Zdá se, že budeme mít společnost,“ prohlásil
sípavým hlasem Isaac spíš pro sebe, ale všichni jsme jej
dokonale slyšeli.
„Divím se, že se pozastavuješ nad takovou
maličkostí. Soukromá letadla přistávají na letištích stále,“
odpověděla jako by ledabyle Irina.
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„Na tomto letišti ne, matko. Tady je vše
plánované, i soukromé lety. Je velmi snadné pohlídat si
jednu z mála přístupových cest,“ odpověděl, „myslel
jsem, že moji pomstu rozporcuji do několika dní, abych
si ji pořádně užil. Bohužel se zdá, že mi nezbývá tolik
času, a proto vás všechny popravím hned,“ objasnil nám
Isaac nastalou situaci.
„Zabij mne. Zabij mne, protože jinak já zabiju
tebe,“ vyhrknul Benjamin. Silou vůle držel hlavu
vzpřímenou. Zlostně si Isaaca měřil. Evidentně jej chtěl
vyprovokovat.
„Nebojím se tě. Tvoji mysl dokážu ovládnout za
pár okamžiků, jakmile Alexina duše začne bloudit,“
zpražil jej Isaac a zaměřil se na mne. Jakmile se ke mně
začal blížit, Benjamin zpanikařil.
„Tak nejdřív zabij její rodiče a Markuse.
Nenechávej je dívat se na vraždu vlastní dcery.“
Bejnajmin jej skoro prosil.
Nechápala jsem jeho postoj, dokud jsem se
nepodívala do jeho očí. Díval se na mne a snažil se
horentně vymyslet nějaký plán mojí záchrany. Už mu na
nikom jiném nezáleželo. Byl ochoten obětovat moje
rodiče, Markuse i sám sebe jen aby mi dopřál víc času.
Konečně měl naději, že mne možná někdo zachrání. Že
možná někdo zachrání mne i naše dítě, které miloval
stejně silně jako já.
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Konečně jsem pochopila jeho úzkost. Byla totiž
úplně stejná jako ta moje. Nebál se o sebe stejně jako já.
Oba dva jsme se báli o naše dítě a v tu chvíli udělal
Benjamin chybu. Nedával si prostor na svoje myšlení a
přestal se Isaacovi bránit. Ten využil vhodný okamžik a
nahlédl Benjaminovi do myšlenek.
Nemusel pátrat dlouho, Benjamin měl na mysli
jen jednu jedinou věc. Naše dítě.
„Cože?“ zařval Isaac a jeho zlost neznala hranic,
„ona čeká tvoje dítě?“
„Ty jsi těhotná?“ promluvili oba moji rodiče
najednou.
„Alexo…,“ vydechla Irina se slzami v očích.
„Podej mi meč,“ zakřičel Isaac na nejbližšího
strážce, který se na okamžik vytratil. Za necelou vteřinu
byl zpět a podával mému vězniteli nástroj smrti, který mě
měl za pár chvil poslat do mezisvěta.
To je konec, pomyslela jsem si v tu samou chvíli,
co se ke mně Isaac rozeběhnul a rozmáchnul se s ním.
„Miluju vás.“ Moje poslední slova patřila
Benjaminovi i našemu malému. Potom jsem sklonila
hlavu a čekala na popravu. Dlouhá čepel jeho meče
neúprosně rychlostí blesku svištěla vzduchem přímo
k mému týlu připravena jej přetnout.
Čekala bych, že v posledních chvílích mého
života se budu cítit hrozně. Že mne ochromí strach. Že
přestanu vidět, slyšet, cítit a můj dosavadní život mi
708

Upíří krev III

proběhne před očima. Že si přehraji všechny bolestné
momenty, které mne dosud potkaly. Ale nebylo tomu tak.
V jediném momentu mne zaplavil úplně jiný cit.
Před očima jsem měla Benjamina. Necítila jsem nic
jiného než neutuchající a stále rostoucí lásku. Přesvědčil
mne. Věděla jsem, že bych nemusela volit mezi ním a
naším dítětem. Nyní už jsem věděla, že miloval naše dítě
stejně silně jako já. S takovou myšlenkou jsem dokázala
zemřít. Byla jsem připravena. Ze zadu na krku jsem
ucítila dotyk chladného ocelového ostří.
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Gabriel
K mému překvapení jsem však neucítila bolest
v týlu, jak jsem očekávala, ale ve stehně. Než jsem si
stihla uvědomit, co se děje, moje tělo zalil příval
neskutečné energie. Tak živé, nespoutané a
nekorigovatelné. V uších mi zvonilo a prsty na rukou i
nohou mne brněly. Chtělo se mi vykřiknout a dostat ze
sebe ten obrovský přebytek energie. Bylo jí najednou
tolik.
Můj mozek z ničeho nic začal pracovat mnohem
rychleji. Znovu jsem ucítila pachy a uslyšela hodně
vzdálené zvuky. Síla se mi vrátila v jediném okamžiku.
Opět jsem byla ve své kůži. Nevím jak, ale najednou byly
veškeré drogy z mého těla pryč. Zatnula jsem ruce v pěst,
trhla sebou a vší silou zakřičela.
Energie, která se ve mně nějakým zázrakem
najednou nahromadila, vystřelila z mého těla ven a letěla
přímo tím směrem, kde seděl Benjamin. Z jeho těla ve
stejný moment vytryskla podobná síla. Oba výboje
energie se střetly v půli cesty a utvořily okolo nás
obrovskou silovou kouli, která do sebe zahalila celý
prostor okolo nás.
Jakmile jsem zatnula pěsti a trhla sebou,
zpřetrhaly se řetězy, které mi ještě před chvilkou
nedovolovaly se pohnout. Nyní pro mne měly sílu nitky.
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Vzadu na krku jsem ucítila další zapálení.
Isaacova čepel mi nařízla kůži na zátylku, když jsem
pohnula hlavou dozadu. Rychle jsem se otočila a netrvalo
ani zlomek vteřiny, než mi došlo, co se stalo. Isaac i
všichni okolo nás zamrzle stáli nebo seděli na svých
místech. Obklopovalo nás duté hrobové ticho. Jediný
živý v tomhle mauzoleu byl Benjamin. Osvobodil se
stejně snadno jako já. Najednou stál u mne a objímal
mne.
„Co se stalo? Co se to stalo?“ opakovala jsem
šťastně, i když jsem věděla, že ještě rozhodně není konec.
„Jak to, že máme zpět svoji sílu?“ ptala jsem se
překotně Benjamina, který mi nedokázal odpovědět. Jen
mne objímal a držel ve své náruči
„To já,“ ozvalo se za našimi zády, „dal jsem vám
potřebnou dávku krve a adrenalinu, aby ta reakce byla co
nejrychlejší.“
Benjamin se okamžitě postavil přede mne
v bojovém postoji.
„Benjamine, ne!“ zastavila jsem ho a konečně mi
celá tahle situace začala dávat smysl.
„Gabrieli,“ vydechla jsem. Rozběhla jsem se
k němu a bezděky jej objala.
„Myslela jsem, že tě Isaac ovládnul. Tak strašně
moc jsem si vyčítala, co jsem tobě i ostatním provedla.“
Gabriel se trochu odtáhnul a malinko se pousmál.
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„Isaac mne nikdy nemohl ovládnout. Nikoho
z nás, Alexo,“ odpověděl tajemně.
„Takže tys nebyl celou tu dobu pod jeho vlivem?
Proč jsi tedy nezakročil dřív? Proč jsi dopustil, aby zabil
Miguela,“ osočila jsem se na něj a nakvašeně se vrátila
zpět k Benjaminovi.
„Isaac je velice silný. Okamžitě by poznal,
kdybych začal využívat svých schopností. Měl jsem
jedinou šanci na využití svých dovedností a tu jsem si
šetřil pro tuto chvíli. Miguela jsem nemohl zachránit,
protože pokusem o jeho záchranu bych se prozradil a
nemohl bych vám pomoci nyní,“ odpovídal klidně
Gabriel.
„Proč ses tedy rozhodl nyní, že nám pomůžeš?“
zeptala jsem se ho a připadala si trochu dětinsky. Měla
bych mu být vděčná a ne mu vyčítat, co udělal nebo
neudělal.
„Protože vaše pomoc je na cestě. Už jsou skoro u
domu. Nyní je ten pravý čas převzít velení. Musel jsem
počkat na vhodnou chvíli,“ odpověděl.
„Ta vhodná chvíle přišla za pět minut dvanáct,“
poznamenal trochu uraženě Benjamin a já si až nyní
uvědomila jeho přítomnost.
„Kolik máme času?“ zeptala jsem se rychle
Gabriela.
„Kolik chcete,“ odpověděl klidně Gabriel.
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„Benjamine, toto je Gabriel. Jeden z nejstarších
stvořených. On je Isobelin stvořený. Gabrieli, toto je
Benjamin,“ představila jsem je.
„Vím, kdo jsi,“ řekl chladně Benjamin. Viděl jej
v mých vzpomínkách. Přesto měl trochu problém
Gabrielovi věřit. Není divu, Gabriel před jeho očima
přihlížel, jak Isaac vraždí jeho otce, a nic neudělal. Celou
dobu stál Gabriel zdánlivě na Isaacově straně. Bohužel
Gabriel měl pravdu, musel by počítat s následky. Bylo
třeba čekat na vhodný okamžik.
„Benjamine, ty víš, že Gabriel a jeho nejbližší
stáli za svržením Isobel. Víš, že Gabriel i ostatní byli
moji učitelé v době, kdy nás rozdělili a já žila u nich.
To já jsem poslala nejstarší k Isaacovi s vírou, že
nám pomůžou. A vyšlo to,“ dořekla jsem opatrně. Pak
jsem se otočila zpět ke Gabrielovi: „Kde je Rhina a
ostatní?“
„Jsme rozděleni do různých frakcí. Nastoupili
jsme k Isaacovi nezávisle na sobě, aby nepoznal, že jsme
od jednoho stvořitele. K mému překvapení mne však
poznal okamžitě. Začal jsem improvizovat a přesvědčil
jej, že jsem poslechl volání jeho krve.
Isaac si myslí, že nás Irina rozpustila a že nyní
žijeme každý svůj vlastní život.
Rhina je na nedaleké základně. Tam mají i děti,“
dodal ještě Gabriel.
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„Tam poslal Isaac Kamillu?“ zeptal se Benjamin
okamžitě.
„Ano. Musíte si pospíšit. Ještě jsem neviděl tak
krvelačného stvořeného, který by nebyl šílený,“
odpověděl Gabriel bez vytáček.
„Jak to myslíš?“ zeptala jsem se jej.
„No, když rodilý upír nahradí lidem jejich
původní krevní skupinu za svou vlastní a ty se neshodují,
dotyčný stvořený zešílí. To poznala i Isobel.
Tehdy samozřejmě nevěděla nic o krevních
skupinách. Věděla ale, že někteří lidé jí voní víc a někteří
míň. Z toho časem usoudila, koho je dobré přeměnit a
koho ne. Tito šílení jsou krvelační a zběsilý, ale vlastně
nevědí, co dělají. Kamilla však byla přeměněna správně.
Ona jen…,“ Gabriel se zarazil, jakoby nevěděl jak
pokračovat, „jí prostě baví ubližovat ostatním. Ona se
vyžívá v mučení a trýznění. Nedokážu vám říct, čeho
všeho je schopná. Rhina bude samozřejmě děti chránit,
ale Isaac za ní poslal všechny svoje stráže. Všechny je
Rhina prostě nepřemůže.“
„Proč poslal Isaac všechny stráže pryč?“ zeptala
jsem se a začala očekávat problémy.
„Protože vypustil psy,“ odpověděl smutně
Gabriel, „tak jim říká. Stvořil upíry z Vyvolených, ale
proměny neproběhly podle jeho představ. Ti, kteří měli
jinou krevní skupinu, při přeměně zemřeli. Ti, kteří měli
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stejnou skupinu, se přeměnili, ale nejsou poslušní. Isaac
je nedokáže ovládat, a proto běsní.
Mučí je. Nechává je vyhladovět a potom jim dává
jinou krevní skupinu nebo rovnou zkaženou krev. Tito
stvoření jsou nešťastní a zmatení. Jsou pološílení hlady i
z krve, kterou nakonec dostávají. Dosud je Isaac věznil,
když se ale dozvěděl o příchozích, nechal je vypustit.
Očekává návštěvu rodilých. Oni teď běhají po domě a
jeho okolí jako hlídací psi.“
„On se opravdu definitivně pomátl. Jak se odsud
chce dostat?“ zeptala jsem se.
„Přímo tady v cele je únikový východ. Skrytá
chodba, která vede daleko do lesů. Daleko od tohoto
domu hrůzy. Isaac počítal s tím, že až tady skončí, uteče
a my zbylí s ním.
„A co chtěl dělat s přeměněnými Vyvolenými? On
je tu chtěl snad nechat?“ zeptala jsem se naštvaně.
„Chtěl počkat, až bude po všem, pak se pro ně
vrátit a všechny je pochytat. Měl tu připravená různá
sedativa a uspávadla. Stačilo by jen je najít,“ dodal
Gabriel.
„Gabrieli, máš víc krve a adrenalinu, abychom
dokázali probudit i ostatní?“ zeptala jsem se.
„Ano, mám,“ odpověděl prostě.
„Tedy všechny probudíme a pošleme je na druhou
základnu. Všichni upíři odejdou tajnou chodbou. Já a
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moje matka tu zůstaneme a společně s dalšími
Vyvolenými pochytáme přeměněné,“ plánovala jsem.
„Co s nimi chceš dělat potom?“ zeptal se Gabriel
se značným zájmem.
„Nevím. Uvidíme,“ odpověděla jsem po pravdě.
„Alexo, než popravíte Isaaca, mohl bych s ním
ještě hovořit?“ zeptal se mne Gabriel skoro prosebným
hlasem.
„Proč?“ zajímal se Benjamin.
„Protože má Elayu nebo ví, kde je. Postrádáme ji
již velice dlouho. Víme, že není definitivně mrtvá. Chtěl
bych ji najít a s tvojí pomocí i definitivně ukončit její
trápení,“ odpověděl sklíčeně Gabriel.
Vzpomněla jsem si na jeho slova, když mi
vyprávěl, jak se cítí duše, která je dlouho oddělená od
těla. Chápala jsem, proč cítí povinnost ukončit Elayino
trápení, přestože je všechny zradila.
„Co máme udělat?“ zeptala jsem se.
„Momentálně řídíte čas vy. Já časovou smyčku
sice vytvořil, ale vy jste ji posílili a přebrali nad ní
kontrolu. Takže ji nyní uzpůsobte tak, abyste k nám
přibrali i Isaaca. Je na vás, jak to uděláte,“ odpověděl
Gabriel.
Přistoupila jsem k Isaacovi. Velice opatrně, abych
se jej náhodou nedotkla, jsem mu vyndala meč z rukou.
Potom jsem se podívala na Benjamina: „Připraven?“
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Benjamin kývnul hlavou. Nepotřebovali jsme se
víc domlouvat. Oba dva jsme se jej v jednom momentu
dotkli a naše časová bublina se narušila. Narušila se, ale
okamžitě se zase zacelila.
Isaac zamrkal a máchl prázdnýma rukama do
prostoru v domnění, že stále drží meč a stíná mi hlavu.
Než si stihnul uvědomit, co se stalo, srazil jej Benjamin
k zemi a přidržel ho na místě. Gabriel mi hodil řetězy a
s jejich pomocí jsme jej zpacifikovali. Nyní před námi
klečel spoutaný muž, který dosud nedokázal pořádně
pochopit, že by mohl být poražen. Stále nevěřil tomu, co
se dělo.
„Co jste to udělali? Jak jste to provedli? Gabrieli,
co se děje? Přikazuji ti, abys je zničil!“ křičel na něj.
Gabriel k němu jen poklekl a podíval se mu zpříma do
očí.
„Kdysi za tebou přišla dívka plná ideálů. Nechala
se unést touhou po moci a my jí nebyli schopni uhlídat.
Ta dívka ti předala velikou moc. K nám už se však nikdy
nevrátila a po tvém boku jsem ji také nespatřil. Ptám se tě
tedy po dobrém, kde je Elaya?“ mluvil děsivě. Každé
jeho slovo v sobě neslo výhružku. Bylo vidět, že je pevně
rozhodnutý přinutit Isaaca mluvit.
„Proto jsi tady? Proto jsi přišel? Takže o ni ti
celou dobu šlo? Ta hloupá holčička tě přivedla až sem za
mnou?“ vysmíval se mu Isaac do očí. Gabriel přiložil
dlaň na Isaacovo hrdlo a díval se, jak se jeho výraz mění.
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Úsměv mu zprvu zatuhnul, potom vykulil oči z důlků a
nevěřícně na něj zíral. S otevřenou pusou bez jediného
dechu ho s hrůzou pozoroval.
„Bolí to, že?“ ptal se Gabriel tak klidně, jako by
ani netušil, že mu zřejmě způsobuje velikou bolest.
„Zastavil jsem tvoje tělo, víš? Krev ti neproudí
v žilách, srdce nebije, v plicích se drží vzduch a nemůžeš
vydechnout ani se nadechnout. Můžu tě takto držet
dlouho. A věř mi, bude to bolet čím dál víc.
Myslím, že už jsi poznal, že nehodlám
vyjednávat. Rozhodně se ti nevyplatí vysmívat se mi.
Řekni mi, kde je Elaya, a já tě té bolesti okamžitě
zbavím.“
Isaacův výraz prozrazoval bolest, šok a hlavně
hrůzu, kterou mu v jediném momentu Gabriel nahnal.
Gabriel přerušil dotek a Isaac se zhluboka nadechl.
Potom se dlouhými nádechy a výdechy znovu rozdýchal.
Jeho výraz už nebyl sebejistý. Měl strach, ale ani ten jej
nepřiměl vydat svědectví o Elaye.
„Proč ti o ni tak jde? Proč zrovna ona? Je vás
přece víc. O jednu méně nebo více. Než ti řeknu, kde
jsem ji pochoval, řekni mi, proč jsi všechno tohle
podstoupil. Proč taková námaha jenom proto, abys ji
našel?“ Isaac byl sice otřesen, ale nyní se díval
Gabrielovi zpříma do očí jako rovný rovnému a očekával
odpověď. Nastala chvíle ticha. Pak se ale Gabriel
rozhodl, že mu odpoví: „Isobel neměla se Zachariášem
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jenom jedno dítě, ale dvě. První byl syn. Já jsem tím
synem a chci, aby moje sestra dál nedlela mezi životem a
smrtí.“
„Jak víš, že není mrtvá?“ ptal se s okamžitým
zájmem Isaac. Projevil se v něm ten zvrácený vědec,
který testoval lidi a přetvářel Vyvolené na upíry.
„Cítím ji. Občas vím, že je její duše blízko přesně
jako nyní. A pokud mi okamžitě neodpovíš, vezmu si tu
odpověď přímo z tvých vzpomínek. Upozorňuji tě, že
budeš prosit, aby tě Alexa okamžitě zabila, pokud toho
budeš ještě schopen, až s tebou skončím.“ Gabriel mluvil
úplně klidně, ale o to hrozivěji jeho řeč zněla.
Isaac dostal, co chtěl, a se spokojeným výrazem
začal vyprávět: „Elaya měla sen. Sdílel jsem jej s ní, ale
její touha po převzetí moci se mi nehodila. Sám jsem
chtěl panovat, ale nemohl jsem si dovolit mít po boku
stvořenou. Nikdo by mne nebral vážně. Sliboval jsem jí
sice, že bude vládnout se mnou, ale pomalu jí začalo
docházet, že nemyslím svá slova vážně.
Chtěla mne opustit a vrátit se ke stvořeným.
Vyhrožovala mi, že mi vezme moje schopnosti. To jsem
přeci nemohl dopustit. Rozhodl jsem se zakročit a jednou
v noci jsem jí usekl hlavu, když spala. Potom jsem její
tělo rozčtvrtil a všechny jednotlivé části spálil. Popel
z těchto částí jsem rozsypal do všech moří, po kterých
jsem se plavil. Jednu část, popel z jejího srdce, jsem však
dlouho nosil u sebe. Když Kamilla dospěla, dal jsem jí
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ho, aby s ním udělala, co uzná za vhodné. Nevím, co se
s tím popelem stalo.“
Isaacův výraz prozrazoval vítězství. Uvědomoval
si, že brzy zemře. Hřál jej ale fakt, že zrádce, kterému
věřil, nakonec svého cíle nedosáhne. Gabriel posmutněl a
jeho obličej ztratil jakýkoli výraz. Díval se do prázdna a
přemýšlel co dál.
„Co s ním?“ zeptal se Benjamin.
„Vím, že ti ublížil mnohem víc než komukoli
jinému. Nedá se odpustit, že ti vzal otce. Nejsme však
obyčejní vrazi, kterými bychom se stali, kdybychom jej
nyní popravili. Bez soudu, bez názoru ostatních,“
odpověděla jsem. Benjamin se nad mou odpovědí
pozastavil. Lomcovala s ním zlost a ublížení, ale byl
vychován jako budoucí král a moc dobře věděl, že mám
pravdu.
Isaacovi bylo jedno, co se s ním stane. Zřejmě si
připustil, že nemá šanci na vítězství, nebo si naopak
myslel, že stále ještě může vyhrát. Každopádně se zle
zašklebil a začal Benjamina popichovat: „Věděl jsem, že
bys mne nedokázal zabít. Bojíš se radikálních rozhodnutí.
Jsi stejný slaboch jako tvůj otec. Jen mne hezky přiveďte
před upíry. Až jim nastíním svou představu o vládě, ještě
mne podpoří a omilostní.“ Chladně a ledově se zasmál.
V mžiku vzduchem prosvištěla čepel meče, která
mi před chvilkou měla setnout hlavu. Místo mé hlavy
však za Benjaminova křiku spadla k zemi hlava Isaacova.
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„Cos to udělal?“ vydechla jsem.
„Nepopravil jsem ho, to dokážeš jenom ty.
Nechme i ostatní, aby společně s námi rozhodli o jeho
osudu. Já však nedovolím, aby svou řečí přesvědčoval
ostatní k převratu. Nebudu přihlížet tomu, jak on
ovlivňuje ostatní svou přesvědčivou plamennou řečí. To
po mne nemůžeš chtít. Je přesně tam, kde má být. Tam si
počká, než definitivně rozhodneme, co s ním,“ pravil
rozhořčeně Benjamin a já s ním jen tiše souhlasila.
„Je na čase rozpustit časovou bublinu,“ řekla jsem
a oba jsme se tak učinili.
Hrobové ticho, které nás obklopovalo, zmizelo.
Pohlédla jsem na Gabriela a chtěla jej poprosit, aby mi
vydal adrenalin a krev, abych mohla začít budit ostatní.
V tom jsme ale uslyšeli neuvěřitelný hluk. Křik a rány se
začaly ozývat celým domem. Jako bychom se ocitli
v blázinci, kde vypustili všechny nebezpečné pomatence
ze svých cel.
„Vypustili psy,“ poznamenal si pro sebe tiše
Gabriel.
Jeden z nich právě narazil do našich dveří.
„Gabrieli, máš ten adrenalin a krev?“ zeptala jsem
se rychle, ale Gabriel seděl nešťastně na zemi a zíral na
svoje ruce.
„Gabrieli, ještě není konec. Prosím, pomůžeš
nám? Kamilla je u dětí. Půjdeš s Benjaminem a ostatními
a dovedeš je k ní. Můžeš se jí potom zeptat, kde popel tvé
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sestry je.“ Ta slova ho probrala. Jako by si až nyní
uvědomil, že mám pravdu, že je ještě naděje. Rychle se
postavil a vyndal ze svých kapes injekční stříkačky.
Obešel všechny uvězněné a vpravil jim do stehna injekci
s krví. Postupně jsme všechny osvobodili.
„Co se stalo? Jak to, že jste se osvobodili? Bože
můj, to je Isaac?“ ptala se překotně Irina a s hrůzou
hleděla na tělo ležící před ní. Nebyla schopná uvěřit
vlastním očím.
„Ano,“ potvrdila jsem. Následovala další rána do
našich dveří. „Musíte odejít. Gabriel vám ukáže cestu.
Zůstanu tu jenom já a Krista.“
„To nikdy! Zůstanu tu s vámi,“ ohradil se
Sebastian.
„Tati, celý dům je plný šílených přeměněných
Vyvolených. Pro vás upíry je smrtelně nebezpečné tady
zůstávat. Jděte, musíte zachránit děti. Jsou na nedaleké
základně, ale vydala se za nimi Kamilla. Kdo ví, co
s nimi chce udělat. Je tam i spousta upírů. Svůj proti
svému. My zpacifikujeme přeměněné Vyvolené a vy se
vypořádejte se stvořenými. Potom se sejdeme.“
Sebastian chvíli přešlapoval na místě, potom
k němu ale přistoupila Krista, uchopila jeho obličej do
dlaní a políbila ho.
„Ale jste jenom dvě a ona…,“ zaměřil se na mne,
„ona je těhotná,“ dodal nešťastně.
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„Pomoc už je nejspíš v domě. Já to zvládnu, věř
mi,“ dodala jsem sebejistě.
„Jak to víš?“ zeptal se Sebastian nevěřícně. I
ostatní na nás s překvapením hleděli.
„Gabriel vám vše vysvětlí po cestě. A teď už
jděte!“ zavelela jsem. Konečně Sebastianovi došly
argumenty a tak raději odevzdaně pokýval hlavou a
počkal, až jim Gabriel ukáže cestu ven.
Ten přešel ke stěně umístěné nejdál ode dveří a
zatlačil na ni. Stěna se najednou pohnula a proud
zatuchlého vzduchu vyvanul do naší cely.
„Tak prosím, jeden po druhém,“ vyzval všechny
Gabriel. Ozvala se další rána do našich dveří a řev zpoza
nich dával jasně najevo, že za nimi je dost naštvaný tvor.
Stála jsem v obranném postoji naproti dveřím a čekala,
co se stane. Najednou se u mne zastavil Benjamin a
políbil mne na tvář.
„Až osvobodíme děti, vrátím se pro tebe. Miluju
tě. Miluju vás oba,“ poznamenal a jemně mne pohladil po
břiše.
„Musíš najít Kamillu a zničit ji. O jejím osudu
můžeš jako její stvořitel rozhodnout. Ať ti Gabriel
pomůže, aby tě neovládla,“ upozorňovala jsem jej.
„Nemusíš se bát, zvládneme to,“ odpověděl a
rychle zmizel v průchodu.
„Buďte opatrné. Jsou rychlí a koušou,“
poznamenal Gabriel, „v Isaacově pracovně visí na zdi
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Isaacova podobizna. Za ní je ukrytý sejf. Kombinace je
11 01 13. Najdeš v něm schovaná sedativa, která vám
určitě pomůžou.
Až bude po všem, zavoláme vám. V Isaacově
pracovně je telefon, počkejte u něj, večer se ozveme.
Pokud ne, v trezoru je i mapa s určením Isaacových
základen. Pokud se nám cokoli stane, bude na vás
základny najít a zlikvidovat povstání. Tady máte klíče od
cely a ostatních pokojů.“ Gabriel po mne hodil svazek
klíčů. Dal mi poslední pokyny a potom zmizel
v průchodu, který opět zakryla skála. Já a Krista jsme
osaměly.
„Tak ty jsi…, ty čekáš miminko?“ zeptala se mne
zjihle Krista.
Usmála jsem se, přikývla a něžně si pohladila
břicho.
„Budeš opatrná, že?“ zeptala se mne mateřsky.
Jen jsem s úsměvem přikývla a zandala klíč do zdířky. Ze
svazku klíčů jsem vybrala první a okamžitě pasoval.
Otočila jsem jím a měla neuvěřitelnou radost, že se mi to
povedlo na poprvé. Utišila jsem se a poslouchala rachot
za dveřmi. Slyšela jsem vzdalující se kroky, chroptění a
vrčení, potom se kroky začaly rychle přibližovat. Ještě
chvilku jsem počkala a v jednom momentu dveře prudce
otevřela. Do místnosti vběhlo cosi, co kdysi bývalo
člověkem. Rudá brada potřísněná krví stejně jako jeho
zašlý, špinavý a roztrhaný šat prozrazovaly, že ten tvor je
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rozhodně nebezpečný. Rychle vnikl do místnosti, ale než
narazil do protilehlé stěny, s čímž jsem tak trochu
počítala, zareagoval a zastavil. Jeho šílený pohled těkal
mezi mnou a Kristou. Chrčel a vrčel a evidentně se
rozhodoval, na kterou z nás zaútočí jako první.
Podívala jsem se směrem ke Kristě. Jakmile jsem
se pohnula, tvor vystartoval. Přestal si však hlídat záda.
Krista jedním skokem překonala nemalou vzdálenost a
řetězy, které pevně svírala v rukou, vytvořila smyčku
okolo jeho krku. Já jsem mu podsekla nohy a Krista jej
zalehla svým tělem. Potom už jen stačilo svázat jej
dalšími řetězy, které nás ještě před chvílí věznily.
První zpacifikovaný ležel na zemi. Svíjel se, vrčel
a nesrozumitelně hýkal. Potom začal křičet. Krista mu
zatlačila na jakýsi bod vzadu na krku a přeměněný
okamžitě zavřel oči a usnul. Najednou klidně oddechoval
a spal jako miminko. Ve spánku nevypadal zle ani
zvráceně. Byl to prostě spící chlapec.
„Cos to udělala?“ zajímala jsem se.
„Podívej,“ ukazovala mi Krista chvat, který
použila, „když zatlačíš tady, dotyčný okamžitě odpadne.
To mne naučil tvůj otec.“ Usmála se.
„No, tohle se nám rozhodně bude hodit,“ řekla
jsem.
„Ano, ale ta sedativa také,“ odpověděla moje
matka a obě jsme věděly, kam povedou naše kroky jako
první.
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„Co s nimi uděláme?“ zeptala se Krista a těkala
pohledem ze spícího přeměněného na Isaacovo tělo bez
hlavy, které leželo opodál.
„Necháme je tady. Jenom je zamkneme, aby se
k nim nikdo nedostal,“ odpověděla jsem věcně. Ještě než
jsme celu opustily, zaměřila jsem se na skrytou chodbu
vedoucí z tohoto domu. Nechtěla jsem riskovat, že by
sem mohl někdo vniknout. Přiložila jsem ruce ke stěně a
vyhledala tunel. Potom jsem přeskupila zeminu v okolí
tak, že jsem část chodby hned za skrytými dveřmi
zasypala. Jakmile jsem si byla jistá, že je cela zajištěná,
vyběhly jsme ven ze dveří, které jsme okamžitě zavřely a
zamkly.
Než jsme stačily udělat cokoli dalšího, rozletěly
se dveře na konci chodby přímo u schodiště. Další dva
šílení se hnali přímo k nám. Obě jsme zapluly do dveří
nejbližší otevřené prázdné cely. Přeměnění doběhli až
k nám a s děsivým chropotem se vřítili dovnitř. Já jsem
stála hned za dveřmi, kdežto Krista se postavila co nejdál
ode dveří. Stála přímo naproti nim, abychom oba vlákaly
dovnitř a mohly se s nimi popasovat.
Náš plán zabral. Oba dva se najednou rozeběhli
ke Kristě, ale byli nečekaně rychlí. Než jsem stihla
zareagovat, jeden z nich na ni skočil a kousnul ji do ruky.
Odtrhla jsem jej a povalila na zem. Nastal čas vyzkoušet
si nový chvat, který mne Krista naučila. Zprvu se mi
nedařilo najít správný bod. Přeměněný se mi pod rukama
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svíjel a házel sebou. Pak jsem ale našla, co jsem hledala,
a stiskla. Přeměněný okamžitě pod mýma rukama
ochabnul a usnul.
Rychle jsem vstala, abych pomohla Kristě, ale
nebylo třeba. Druhého útočníka zpacifikovala ve stejném
okamžiku jako já. Oba jsme tam nechali ležet a rozhodly
se, že k nim přidáme ještě prvního z Isaacovy cely.
Isaacovo tělo jsme pro jistotu nechali zamčené
samostatně.
Celkem tři jsme zatím uvěznily, kolik jich ještě
zbývá?, ptala jsem se sama sebe. Dohodli jsme se, že se
pokusíme všechny zpacifikované a dostat do cel. Až bude
po všem, rozhodneme, co s nimi uděláme.
Po cestě ven jsme prohlédly všechny zbývající
cely. Byly prázdné. Vyběhly jsme tedy po schodech a
v hale narazily na další tři přeměněné, kteří se právě
věnovali něčemu, co leželo na zemi. Zakrývali nám
výhled svými těly. Zatím si nás nevšimli.
Pomalu jsme se okolo nich plížily k Isaacově
pracovně, která byla přímo naproti nám. Byla však
vzdálená přes celou místnost. Pak se jeden přeci jen
zadíval naším směrem. Skoro okamžitě nám však přestal
věnovat pozornost. Z jeho úst vytékala krev a třísnila mu
staré tričko, které měl na sobě. Došlo mi, proč jej
nezajímáme.
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„Ty běž pro sedativa. Já se o ně postarám,“ řekla
jsem rychle a než stihla Krista začít protestovat, vznesla
jsem je všechny tři do vzduchu.
„Honem, nemáme čas,“ upozornila jsem ji.
Konečně jsem si prohlédla předmět ležící na zemi. Bylo
to tělo. Zbídačené, rozkousané, s rozsápaným hrdlem.
Šílení přeměnění visící ve vzduchu nad mojí hlavou
sebou mlátili a ošívali se. Vrčeli a křičeli, ale nebylo jim
to nic platné.
Najednou se to tělo pohnulo. Její hrudník, byla to
žena, se pohnul a já poznala, že stále žije, že ještě
z posledních sil dýchá. Musela mít neuvěřitelné bolesti.
Okamžitě jsem se k ní naklonila a podržela jí ruku u
tepny, ze které se řinula spousta krve. V dalším okamžiku
u mne stála Krista.
„Nejdřív ona,“ řekla jsem.
„Cože?“ zeptala se mne zmateně Krista.
„Má bolesti. Dej jí ta sedativa a najdi v Isaacově
pracovně něco jako obvazy. Krista rozlomila skleněnou
ampulku a jejím čirým obsahem naplnila injekční
stříkačku.
Dívala jsem se do jejích vyděšených očí a
v tišícím gestu ji pohladila po vlasech. Krista jí vpravila
sedativa do předloktí a žena okamžitě usnula. Potom mi
nechala zbytek a rozeběhla se zpět do Isaacovy pracovny.
Naplnila jsem injekční stříkačku a nechala
jednoho z poletujících útočníků sestoupit. Sápal se po
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mne, ale neměl sebemenší šanci. Uspala jsem jej jedním
máchnutím ruky s injekční stříkačkou. Stejně tak jsem
odpravila i jeho dva kumpány. Jakmile jsem měla jistotu,
že všichni tvrdě spí, nechala jsem je klesnout k zemi.
Krista se objevila u nás a držela v ruce nějaké
hadry.
„Nic lepšího jsem nenašla,“ pravila omluvně.
„Nevadí. Zatím obvaž, co půjde. Já se postarám o
ně. Potom půjdeme nahoru. Třeba tam najdeme něco
lepšího,“ shrnula jsem. Postupně jsem odnášela těla do
sklepních cel, které jsem následně zamkla.
V hale jsem počkala, až bude Krista hotová, a
ukázala na schodiště. Krista vzala opatrně polomrtvou
ženu do náručí a odnášely jsme ji do prvního patra.
V domě byl až podezřelý klid. Zato venku za okny jsem
spatřila nějaký pohyb. Rozhodla jsem se však, že se
nejdříve postaráme o tu ženu. Až potom se vypravíme
ven pochytat přeměněné.
První dveře hned na vrchu u schodiště vedly asi
do jídelny. Viděla jsem převrácený obrovský stůl. Okolo
se válely zbytky jídla. Všude ležely střepy z rozbitého
skla a porcelánu. V místnosti nikdo nebyl.
Procházely jsme dlouhou chodbou a nahlížely do
pootevřených dveří. Pomalu jsme se přibližovaly
k posledním dveřím na konci chodby. Pokaždé, když
jsem se snažila vzít za kliku u zavřených dveří, zjistila
jsem, že jsou zamčené. Nechala jsem je prozatím být.
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Kde jsou všichni? Kde jsou další?, ptala jsem se
sama sebe. Poslední dveře byly rozmlácené na padrť.
Konečně jsem za nimi zpozorovala pohyb. Naznačila
jsem Kristě, aby se i s bezvládným tělem postavila za
mne, a sama jsem se pomalu plížila k poslednímu pokoji.
Dech se mi zrychloval stejně jako tep mého srdce.
Pokoušela jsem se uklidnit. Rovnoměrně jsem dýchala.
Pěkně nádech a výdech. Připravovala jsem se na výpad.
Chvilku jsem stála za dveřmi a rozvažovala svoje kroky.
Nakonec jsem se prostě rozhodla, že do toho pokoje
vletím po hlavě. A to jsem také udělala. Co se však stalo
potom, to jsem absolutně nečekala.
Kdosi stál za dveřmi a uštědřil mi pěkný políček
do zátylku. Před očima se mi udělalo černo a v uších mi
zahučelo. Okamžitě jsem se skácela k zemi.
„Alexo?“ slyšela jsem v ozvěnách, které mi
vibrovaly v hlavě.
„Alexo, jsi to ty?“ slyšela jsem zvláštně
povědomý hlas. Tma, která mne obklopovala, se začala
pomalu rozpouštět a já opět začala rozeznávat barvy a
obrysy. Nakonec se celé moje vidění vrátilo zpět.
„Jak můžeme vědět, že je to ona?“ ptal se Joshua
někoho.
„Joshi?“ zeptala jsem se překvapeně.
„Vidíš, říkala jsem ti, že to je ona. Kamilla by
rozhodně neznala tvoje jméno, ty chytráku. Taky
pochybuju, že by si tak rychle stihla ostříhat a obarvit
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hlavu na stejnou příšernost jako má na hlavě naše Alexa.
Bez urážky děvče, ale černé dlouhé vlasy by ti slušely
mnohem víc,“ odpověděla Lenka. Slyšet její hlas, vědět,
že je tu s Joshuou, že nás nezradila, to bylo pro moje uši
jako rajská hudba. Měla jsem takovou radost, že jsem jí
odpustila i narážku na moje vlasy.
Rychle jsem se rozhlédla po pokoji. Vypadalo to
tu příšerně. Krev byla úplně všude. Na stěnách, na stropě
i na zemi. Hlavně na zemi. Krev byla i na oblečení, které
bylo rozházené všude okolo nás. Na zem se tu a tam ještě
snášela peříčka z rozdrásaných peřin a polštářů. Pode
mnou ležela dvě těla a hromádka popela.
„Kristo, pojď dovnitř,“ vyzvala jsem ji rychle.
„Co se tu stalo? Kde jsou ostatní? Kdo je to?“
ptala jsem se překotně a ukazovala na hromádku popela,
u níž klečela Lenka.
„To byla Sofie,“ odpověděla smutně Lenka a její
oči se zalily slzami, „ona… ona mi zachránila život.“
„Cože?“ zeptala jsem se jí s mírnou nedůvěrou,
„vždyť ona a její manžel nás sem dostali.“
„Ano, ano, já vím. Ale ona si jenom myslela, že
chrání svoji rodinu. Byla přesvědčená, že na ničem jiném
nezáleží. Nakonec si ale uvědomila, že chybila. Zavřela
mě v koupelně a sama odlákala jejich pozornost. Oni…“
Lenka polka a rozplakala se. Nedokázala nám to
dopovědět.
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„Když jsem přišel, byla Sofie polomrtvá. Pěkně se
na ní vyřádili. Potrhali ji, rozdrásali jí hrdlo. Rozsápali jí
tepny a žíly na různých místech, aby se dostali k její krvi.
Bylo jim úplně jedno, že je Sofie upírka a ne člověk.
Když jsem je přemohl a potom se nad ní naklonil,
prosila mne za odpuštění a požádala mne, abych ukončil
její bolestivé trápení,“ dopověděl Joshua smutně.
Na chvilku se odmlčel, ale pak pokračoval: „Cítil
jsem tady Lenku, ale nevěděl, kde je. Až později jsem si
všimnul té skříně. Stála opravdu na hodně divném místě.
Tak jsem ji odsunul. Když jsem pak otevřel dveře do
koupelny, našel jsem Lenku schoulenou u sprchového
koutu.
Vůbec se na mne nechtěla podívat. Vzal jsem ji
do náručí a chtěl ji vyvést z pokoje, ale ona začala křičet.
Se zavřenýma očima kopala a škrábala okolo sebe jako
smyslů zbavená. Pěkně jsem to schytal.“ Ukazoval na
tvář, kde se mu rychle hojily tři škrábance.
„Já, já…,“ nedokázala se vymáčknout Lenka,
„omlouvám se. Myslela jsem, že jsou to oni…, že mě
přišli zabít,“ dodala a konečně zvedla hlavu, aby se na
mne podívala.
„Co se stalo Alexo? Je mi tak líto, že jsem vám
nemohla více pomoci,“ začala se Lenka omlouvat.
„Nemohlas jim víc pomoci? Zlato, ale ty jsi
udělala všechno pro to, abys je zachránila. Podívej,
povedlo se to,“ utěšoval ji Joshua.
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„Jsme spříznění,“ otočil se Joshua ke mně
s vysvětlením. „Já vůbec nevěděl, že něco takového
existuje. Když vás unesli, tak se mi o Lence zdálo.
Myslel jsem, že je to jen sen. Lenka mne ale přesvědčila,
že spolu opravdu mluvíme. Řekla mi, kam se máme
vydat, protože se Isaac před ní zmínil o Altě. Když jsem
to později řekl Fabianovi, všechno mu došlo. Říkal, že tě
tu Isaac věznil. Tak jsme se rozhodli okamžitě odletět do
Alty. Jakmile jsme dorazili, zavolala mne Lenka do snu a
vysvětlila mi, kde přesně se nacházíte. Pak už byla
hračka vás najít. Také nás upozornila na ty křížence a tak
jsme nechali upíry vzadu a vydali se sem sami.“
„Kde jsou ostatní?“ zeptala jsem se rychle.
„Běhají po okolí a nahánějí ty divné Vyvolené.
Musíme s nimi něco udělat, jsou úplně šílení,“ odpověděl
Joshua.
„Co se stalo?“ vykřikla Lenka a s očima
vyvalenýma pozoroval Kristu a ženu v jejím náručí.
„To je práce přeměněných,“ odpověděla jsem.
„To jsou ale zrůdy,“ prohlásil znechuceně Joshua.
„Oni nemůžou za svoje chování. Isaac je mučil,
aby se k němu přidali. Nechtěli a tak je nadopoval
zkaženou krví. Věřte mi, vím, o čem mluvím. Na mě to
taky zkoušel. Uvědomujete si, jak jim bude, až vystřízliví
a zjistí, co provedli?
Jejich život změnil Isaac od základu. Vytvořil
z nich monstra a oni s tím teď budou muset žít. Proto,
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prosím, žádné odsuzování. Musíme jim pomoci. Jasné?“
zpražila jsem ho.
„Jak jim chceš pomoci?“ zeptal se Joshua.
„Zapomeňte na chvilku na ty křížence,“ stopla nás
Lenka.
„Přeměněné, ano? Prosím o trochu úcty. Zaslouží
si nové pojmenování. Nejde o věci. Byli jako ty, Joshuo,
a nyní jsou jako já. Jsme nový druh,“ zastala jsem se jich
okamžitě.
„To je fuk,“ zpražila mne znovu Lenka, „musíme
pomoci jí,“ ukázala na tu nebohou ženu.
„Já se bojím, že jí už asi nepomůžeme,“
odpověděla jsem opatrně.
Krista položila bezvládné tělo na zem a Lenka se
nad ní nahnula. „Je jednou z dárkyň, které tu Isaac věznil.
Já myslím, že jí dokážu pomoci,“ prohlásila najednou
Lenka.
„Jak?“ zeptali jsme se všichni najednou.
„Když se z ní budu po malých dávkách krmit, její
tělo okamžitě zareaguje. Začne vytvářet víc krve, zrychlí
se jí hojící schopnosti. Mohla bych ji vyléčit. Možná,“
dodala nejistě.
„Za pokus to stojí. Obávala jsem se, že co nevidět
podlehne zraněním. Pokud si myslíš, že jí dokážeš
pomoci, určitě to zkus,“ souhlasila jsem.
Lenka se nahnula k ženinu krku a opatrně
rozvázala hadr nasáklý krví, jímž byl obvázaný. Začala
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opatrně sát. Po chviličce přestala. Utřela si zakrvácenou
bradu i krk a začala ženě otírat hrdlo. Asi to fungovalo,
protože okamžitě zastavila krvácení na krku, kterého
jsem se obávala nejvíce.
„Alexo, já mám nápad,“ dodala.
„Copak?“ zajímala jsem se.
„Říkala jsi, že ti vaši kříženci…,“ zarazila se,
„teda promiň. Ti přeměnění jsou šílení, protože v sobě
mají zkaženou krev, že?“ zeptala se.
„Ano, to je pravda,“ odpověděla jsem.
„Takže když jim dáme správnou krev, kterou
potřebují, přestanou být šílení?“ ptala se dál.
„Ano, asi ano.“ Pomalu mi začalo docházet, kam
míří.
„Tady v domě jsou dárci. Nejrychlejší způsob
bude, když přeměněným pustíte žilou a potom jim dáte
transfuzi od dárců. Nemyslím, že by bylo bezpečné je
nechat od dárců pít. Až vystřízliví, můžeme se
rozhodnout, co dál.“
„Dobrý nápad,“ zhodnotila jsem, „ale kde mohou
ti dárci být? Vězení je prázdné a…,“ pak jsem se
zarazila. No jasně, tady na chodbě jsou několikery
zamčené dveře a já od nich pravděpodobně měla klíče.
„Mami, pojď prosím se mnou. Joshi, ty tady
zůstaň s Lenkou, kdyby se tu objevili nějací přeměnění.
Najdeme dárce a potom půjdeme prohledat i zbytek
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domu a jeho okolí, abychom našli zbytek Vyvolených i
přeměněných.“
Nejdřív jsme odnesly uspané přeměněné
z Lenčina pokoje do cel ve sklepení, pro případ, kdyby se
náhodou probudili. Nikdo z nás nevěděl, jak dlouho je
sedativa udrží zklidněné. Nakonec jsme se dohodly, že si
dárce necháme až na později, a vyrazily jsme do lesů
hledat ostatní.
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Kamilla
Prodírali jsme se dlouhou zatuchlou chodbou.
Mokrá zemina nám podkluzovala pod nohama a do vlasů
se nám drolila hlína z kořenů stromů nad našimi hlavami,
o něž jsme zadrhávali. Studený vzduch nás štípal do
nosu, ale díky němu se ostatní víc a víc probouzeli.
„Už tam budeme,“ sykl potichu Gabriel. A za
krátko jsme všichni vylézali z podzemí na povrch.
Obklopoval nás jenom les.
„Kde jsme? Kam teď?“ zeptal jsem se.
„Dům je tímto směrem. Na sever,“ ukázal
Gabriel, „my musíme na jih. Když poběžíme co
nejrychleji, do západu slunce budeme na místě. Musíme
přeběhnout celý les. Musíme to stihnout co nejdřív,
protože pokud se Isaac Kamille neozve do večera, jsem si
jistý, že ty děti bez milosti popraví,“ odpověděl Gabriel a
vyděsil mne o to víc.
Nikdo z nás neprotestoval. Všichni jsme se rozeběhli
směrem, který nám Gabriel ukázal. Po dvou kilometrech
se však z křoví vynořily postavy. Obklíčily nás
neuvěřitelnou rychlostí. Rychle jsme se sešikovali do
obranné formace, připraveni reagovat na případný útok.
Až po chvilce mi došlo, kdo proti nám vlastně stojí.
„Fabiane, jsi to ty?“ zeptal jsem se s radostí
v hlase a div jej neobjal.
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„Ano. Čekáme tu na zprávu od mladých. Joshua
říkal, že dům je plný našich adeptů, které Isaac změnil.
Prý jsou dost nebezpeční, a tak jsem tu zůstal s upíry.
Čekáme, co se bude dít,“ odpověděl Fabian.
„S těmi kříženci má Joshua pravdu. Máme pro vás
jiný úkol. Je tu ještě jedna základna a v ní jsou podle
všeho naše děti. Jenže je tam i Kamilla a Isaacovy stráže.
Potřebujeme je zničit a zachránit děti. To vše musíme
stihnout do západu slunce, jinak je Kamilla nejspíš
všechny zabije,“ řekl jsem rychle.
„Dobrá. Jděte. Já se připojím k Vyvoleným,“
souhlasil se mnou Fabian.
„Gabrieli, kolik je vlastně v domě přeměněných z
Vyvolených?“ otočil jsem se k nejstaršímu.
„Celkem jich přežilo dvacet. Z toho co vím, se tři
z nich přidali dobrovolně na Isaacovu stranu. Takže šílení
pravděpodobně nejsou. Možná budou někde s Peterem
a Kamillou,“ odpověděl nejistě Gabriel.
„Fabiane, možná by bylo dobré, kdybychom s
sebou měli alespoň jednoho Vyvoleného, abychom s nimi
dokázali skoncovat nadobro. Myslím, že to Alexa
s ostatními zvládnou,“ navrhnul jsem.
„Máš pravdu. Půjdu s vámi. Jestli potkám Petera,
mám s ním nevyřízené účty,“ prohlásil Fabian zlověstně.
Já jsem také nemohl přijít Peterovi na jméno, ale
nehodlal jsem se s Fabianem hádat. Nebyl čas dohadovat
se, kdo si koho vezme na starost. Celá naše skupina
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vyrazila na jih. Všichni jsme běželi, co nám síly stačily a
nezbývalo než doufat, že na základnu dorazíme včas.
Slunce se rychle pohybovalo po obloze. Měli
jsme tak málo času. V tento podzimní čas, kdy se rychle
šeřilo, jsme museli být opravdu hodně rychlí. Myslím, že
všichni z nás si sáhli na samotné dno svých možností.
Všem bylo jasné, že běžíme doslova o život a ne jenom o
jeden.
Stíny se začaly rychle protahovat a chladný lesní
vzduch ještě více ochladl. Pára nám odcházela od úst,
když se konečně Gabriel zastavil: „Jsme tady. Támhle to
je,“ špitl a ukázal na dům před sebe.
Před námi stál obrovský dvoupatrový dům
schovaný uprostřed lesů, k němuž vedla nenápadná lesní
cesta. Jednalo se nejspíš o starou hájovnu, kterou někdo
upravil a dostavěl ke svým potřebám. Budova byla z části
roubená, ale její boční prodloužená zeď byla z betonu.
Prostě jsme stáli před jakousi betonovou kostkou násilně
napojenou na staré roubené obydlí. Nová přístavba se
k původní zástavbě vůbec nehodila.
U domu stály dva automobily, jinak nic
nenaznačovalo, že by v domě někdo byl. Uvnitř i v jeho
okolí jsme nezaznamenali jediný pohyb. Shlukli jsme se
a začali se radit.
„Víš, jak dům vypadá zevnitř? Znáš tu budovu?“
ptal jsem se Gabriela.
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„Dům má tři patra. Suterén, tam ve sklepeních
schovávají dárce a některé potraviny. V prvním patře je
několik obytných místností pro stráže, kuchyně a jídelna.
Ve druhém patře jsou také pokoje, ale nevím přesně
kolik. V jednom z nich snad najdeme děti, pokud je již
nepřestěhovali. Doufejme, že to nestihli,“ odpověděl
Gabriel.
„Kolik má dům vchodů?“ ptal jsem se dál.
„Pouze jeden, hlavní vchod, ale není problém do
domu nebo z něj uniknout okny,“ odpověděl pohotově
Gabriel.
„Dobře, rozdělíme se,“ řekl jsem a rozhlédl se po
všech, kteří tu byli s námi. „Mami, ty s Markusem a
Martinem budete hlídat automobily. Pokud by někdo
chtěl uprchnout, zničte je. Nechte ty auta klidně
vybuchnout.
Jáne, vytvoř astráty a obklič s nimi celý dům,
jakmile k němu vyrazíme. Ať stojí tak, aby byli vidět ze
všech oken. Vytvoř jich co nejvíc, i za cenu, že žádný
z nich nebude hmotný. Kdyby se přeci jen někdo pokusil
utéct, Thomas na něho sešle šílenství. Markus nebo
Martin vám také mohou být nápomocni. Zvládnete to?“
zeptal jsem se jich. Všichni jako jeden přikývli. „Do
domu projdeme všichni hlavním vchodem. První půjde
David a okamžitě všem v dosahu poručí, aby si lehli na
zem a dali ruce na záda. Potom se rozdělíme.
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Fabian s Ondřejem a Oliverem půjdou do sklepa a
osvobodí dárce. Také zneškodníte strážné, pokud tam
nějací budou. Ondřeji pokud uvidíš stráže, nebojuj a
okamžitě jim vštip tvoji vizi. Zbytečně se neunavujte.
Jakmile bude sklep zajištěn, vraťte se za námi.
Anateo, Jakube, Sebastiane a Krystiáne, vy jděte
do prvního patra a hledejte děti. Anateo, ty můžeš stráže
zamknout v jejich tělech, Jakube, ty se hlavně soustřeď
na myšlenky dětí, ať je najdete co možná nejrychleji.
Pokud budete potřebovat pomoc, zavolejte.
Ostatní budou v přízemí hlídat a pacifikovat
stráže. Jasné?“ ujistil jsem se. Všichni jen beze slov
přikyvovali.
„Gabrieli, naše priorita je Kamilla. Musíme ji
najít.“ Gabriela jsem se nemusel ani ptát. Kamilla byla
jediná, kdo ho v tuto chvíli zajímal. Věděl jsem, že udělá
všechno pro to, abychom ji našli.
Rychle jsme přiběhli k domu a okamžitě jej
obsadili. S Davidem v čele to vůbec nebyl problém. Měl
jsem tušit, že vše jde nějak moc snadno.
Rozdělili jsme se přesně podle plánu. Někteří
z nás okamžitě začali spoutávat strážné, kteří leželi na
zemi s rukama za zády. David na ně nepřestával mluvit a
ubezpečovat je, že právě teď chtějí ležet na zemi, mít
ruce za zády a nechat se od nás spoutávat. Fabian
s ostatními prohledávali přízemí, a jakmile našli vchod
do podzemí, okamžitě se ujali splnění úkolu. Anatea
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s ostatními se od nás oddělili a vyrazili do prvního patra.
My jsme s Gabrielem horentně prohledávali přízemí a
hledali známky Kamilliny přítomnosti. Nebyl to však
snadný úkol. Všechny ty pachy okolo překrývaly její
osobní vůni.
Na schodišti se najednou objevila Anatea a
vítězně zavolala: „Našla jsem je! Máme upíří děti. Jsou
v pokoji nahoře.“ Jenže Anatea a ostatní udělali velikou
chybu.
Ano, měli hledat děti. To byla priorita. Než se
však začali radovat, měli prohledat celé patro.
Ve chvíli, kdy nám Anatea oznámila, že našli děti,
se hned vedle ní otevřely dveře. Něčí ruce ji popadly a
zatáhly dovnitř.
„Anateo!“ zakřičel Sebastian. V tu chvíli stál po
mém boku Fabian. Netuším, jak to stihl tak rychle, ale
okamžitě se vydal ke dveřím, jež se právě zabouchly. Já
s Gabrielem, Sebastianem a ostatními jsme také okamžitě
vyběhli za Fabianem. Stačilo do dveří jen vrazit a ocitli
jsme se uvnitř pokoje. Jenže pokoj byl přepažen
nábytkem, za nímž byl Peter zabarikádovaný. V důsledku
rozdělení pokoje jsme neměli dostatek prostoru a
nedokázali se do tak malého prostoru všichni vtěsnat.
„Já, Fabian a Sebastian tu zůstaneme, všichni
ostatní ven,“ vyhodil jsem je, neměl jsem na vybranou.
Do pokoje jsme se vešli jenom my tři a nikdo navíc.
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Peter stál nalepený zády k protější stěně a
roztřeseně nás pozoroval. Barikády mu dávaly mezi námi
jistý odstup, přesto však držel Anateu před sebou jako
ochranný štít.
„Okamžitě ji pusť!“ zavelel Fabian hrozivě.
„Nechte mě. Nechte mě odejít a já jí nic
neudělám,“ hystericky vykřikoval Peter.
„Petere, nemá smysl s námi vyjednávat. Okamžitě
ji pusť. Pro tebe už to stejně skončilo. Isaac je mrtev, děti
jsme našli a Kamilla také daleko neuteče. Ani ty nám
neutečeš,“ řekl jsem chladně a dal mu jasně najevo, že já
ho rozhodně odejít nenechám.
Peter se ušklíbl: „Máš pravdu, to je konec. Stejně
bych neměl kam jít,“ zhodnotil svoji situaci a uvolnil
svoje sevření okolo Anateina krku.
„Pojď k nám, Any,“ vyzval jsem ji opatrně.
Anatea se s úlevou trochu pousmála a vykročila směrem
k nám, v tom však Peter udělal něco naprosto
neočekávaného. Jeho výraz se z ničeho nic změnil. Jeho
pohyby byly rychlejší než naše reakce, protože nikdo
z nás nečekal, co udělá. V jediném okamžiku přiskočil
k Anatee, otočil ji k sobě, prokousl si zápěstí a nechal
svou krev stéci do jejích úst. „Stejně je po mně, tebe si
vezmu s sebou,“ řekl.
S Fabianem jsme v jediném okamžiku překonali
bariéru z nábytku a Anateu od něj odtrhli. Ta však již
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polkla a její osud byl zpečetěn. Spadla mi do náruče,
v níž rychle skonala.
Fabian chytil Petera pod krkem, zvedl jej nad
svou hlavu a nenávistně na něj hleděl. Zloba a nenávist
vůči Peterovi mu sršela z očí.
„Nikdy jsi nebyl hoden stát se Vyvoleným. Lituji
dne, kdy jsem tě našel a přivedl do Klanu. Ty jsi mou
největší ostudou,“ řekl mu a potom se podíval na mne.
„Benjamine, máš právo zničit Petera sám. Momentálně je
však pro něho jakákoli smrt vysvobozením. My Vyvolení
máme pro své zrádce jeden trest, který bych rád
momentálně navrhnul před radami všech Klanů. Měl by
pykat za to, co nám všem provedl. Měl by se podívat do
očí těm, kterým ublížil. Smrt v tomto případě není
adekvátní trest.
Rozhodnutí však nechám na tobě. Buď mu
vezmeš život tady a teď, anebo necháš Vyvolené, aby
vykonali pomstu za nás všechny.“
„Co je to za trest?“ zeptal jsem se nespouštěje oči
z Petera.
„Obprobrium sempiternum - Trest na věky.
Jedná se o trest za zločin tak závažný, že dosud
ještě nebyl vykonán. Myslím, že Peter by byl první, kdo
by tento obřad podstoupil. Na jeho tělo se vypálí znaky
zrady rozpáleným kovem a pod ně se vyřeže nožem
nápis, jaký zločin spáchal. Do řezných i vypálených ran
se postupně vlévá lektvar vytvořený naším alchymistou,
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aby se rány nezacelily a nezhojily. Celá procedura je
velice bolestivá. Potom se mu naříznou žíly na rukou i
nohou a nechá se vytéct skoro všechna krev. Takto
zneschopněný Vyvolený se uloží do rakve z nejtvrdšího
možného materiálu a v tomto stavu je pohřben. Nebude
schopen se zotavit, ale nezemře. Jeho vědomí neopustí
jeho tělo. Takto zůstane dlít až na věky. Jen on a jeho
hanba za zločin, který spáchal,“ odpověděl Fabian.
„To… to nemůžete myslet vážně. O ničem
podobném jsem v životě neslyšel. On lže!“ sípal Peter a
z jeho vyděšených očí mu tekly slzy.
„I kdyby si to vymyslel, podle mne je to velmi
dobrý způsob trestu,“ špitl Sebastian, „Benjamine, není
čas. Buď ho zabij hned, anebo jej přenechej Fabianovi.
Ty musíš najít Kamillu,“ dodal potichu.
„Sebastian má pravdu. Fabiane, postarej se o
Petera. Moc rád se podívám, jak jej pohřbívají zaživa. Ty
zůstaň zde s ostatními, kdyby potřebovali tvou pomoc. Já
s Gabrielem půjdeme najít Kamillu. Máš u sebe nějakou
krev?“ zeptal jsem se. Fabian jenom sáhl do záhybu
svého pláště a vyndal malou křišťálovou karafku plnou
jeho krve.
Než mi ji však stačil podat, jakoby odnikud se
objevila Kamilla.
„To je za mou matku,“ zakřičela a než jsme stihli
jakkoli zareagovat, vrhla po Fabianovi dýku. Trefila se
přímo do srdce. Dýka jej proťala skrz na skrz.
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„Fabiane!“ zakřičel jsem a slzy se mi prodraly do
očí. Muž, který mi zachránil život, dědeček mé milované
Alexy, mi padnul do náruče.
Fabianovi vytekla krev z úst a jeho šat se okolo
srdce, z něhož stále trčela zabodnutá dýka, rychle zbarvil
krví.
„Fabiane,“ opakoval jsem stále dokola a snažil se
přidržovat okolí dýky, abych zastavil krvácení. Marně.
Fabian mi zemřel v náručí. Beze slov. Jen se mi díval do
očí. Bezmocně jsem přihlížel, jak v těch jeho vyhasíná
život.
Opatrně jsem jej položil na zem a zatlačil mu
víčka. Otřel jsem si slzy, které si chtě nechtě protlačily
cestu ven.
„Benjamine, musíme jít. Musíme ji zastavit,“
pobízel mne Gabriel, který se u mne najednou zjevil.
Sebastian zatím držel Petera, aby také neuprchl. Věděl
jsem, že má pravdu. Musel jsem se vzchopit a jednat. Na
truchlení bude čas, až tohle všechno skončí.
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Setkání
„Kde je? Kde jsou?“ volal překotně Markus a
vřítil se přímo do domu. Rozeběhl se hned do prvního
patra a vletěl do pootevřených dveří. Málem srazil i
Sebastiana, který stál ve dveřích a netrpělivě sledoval
první dveře, hned u schodiště, v nichž právě Benjamin
s Fabianem a Sebastianem promlouvali s Peterem.
Markuse nic z toho nezajímalo. Jediné, nač dokázal
myslet, nač se momentálně dokázal soustředit, byl jeho
bratr.
„Markusi!“ vykřikl Daniel a vrhnul se mu do
náruče.
„Dany,“ opakoval Markus a pevně svíral svého
milovaného bratra v objetí. Byl naživu a zdráv. Markus
marně potlačoval slzy. Nedokázal si pomoci, zvlášť když
se Daniel začal ptát na věci, jichž se Markus tolik obával.
„Kde jsou naši? Kde je Isaac a co se stalo
s ostatními, co nás tu drželi?“ ptal se stále ještě otřesený,
ale šťastný Daniel.
„Dům jsme obsadili a stráže jsme zajali. Konečně
jste v bezpečí a my vás všechny co nevidět odvezeme
domů. Už se nemusíte ničeho bát,“ řekl Markus naoko
uklidňujícím hlasem. Všem dětem se očividně ulevilo.
Vasil si dokonce dovolil se usmát.
„Kde jsou naši?“ zeptal se opět nedočkavě Daniel.
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„Víš…, táta a máma…,“ zadrhnul se Markus.
Nevěděl jak pokračovat. Netušil, co se s rodiči stalo, ani
kde mohou být. Věděl však, že jejich rodiče jsou
velezrádci. Markus neměl ani ponětí, jak tohle svému
bratrovi vysvětlí. Pak do nastalého ticha zazněl výkřik:
„Fabiane!“ a Markus i Daniel na nějaký čas odsunuli
tento rozhovor stranou.
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Moje krev, moje velení
„Sebastiane,“ křikl jsem na svého společníka,
„postarej se o Petera. Uspěte ho, svažte ho, udělejte, co
bude třeba, aby neutekl. Jenom ho nezabíjejte. O jeho
osudu rozhodneme společně s Alexou a ostatními,
kterým tolik ublížil. Fabian měl pravdu. Smrt je pro něj
příliš milostivá,“ řekl jsem a smutně se ohlédl po
Fabianovi. Potom jsem se napřímil a vyhlédl ven.
Kamilla už byla dávno pryč. Seskočila z okna a
utekla do lesů. Nechápal jsem, jak se mohla dostat přes
astráty i ostatní, kteří hlídali dům z venku. Následovali
jsme ji a seskočili za ní z okna ven před dům. Rozhlíželi
jsme se do všech stran, ale po Kamille jako by se slehla
zem. „Kde je? Kam běžela?“ ptal jsem se astrátů i
ostatních, kteří právě přiběhli.
„Nechápu to,“ vysvětloval mi Ján, „já ji prostě
neviděl. Nechápu to,“ mumlal a nevěřícně kroutil hlavou.
„Je silná v matení myšlenek,“ řekl Gabriel na
vysvětlenou a já okamžitě pochopil, proč ji Ján ani
ostatní nezaregistrovali. Byla opravdu silnou stvořenou.“
„Cítím ji všude kolem. Nedokážu říct, kam
běžela,“ postěžoval si Gabriel. Potom se podíval na mne.
„Kde je? Najdi ji,“ povzbuzoval mne.
„A jak asi?“ ptal jsem se zmateně.
749

Stínová dáma

„Vždyť je tvoje stvořená. Musíš ji cítit. Má v sobě
tvoji krev.“
„Já…,“ zarazil jsem se, „já se bojím, že když se
na ni pokusím napojit tak… mne ovládne,“ odpověděl
jsem popravdě.
„Hloupost,“ zpražil mne Gabriel, „ona je tvoje
stvořená. To ty můžeš ovládat ji. Ona ti dokázala vlézt do
hlavy hlavně díky jejímu otci. To on tě ovládal. Ona
nemůže být silnější než její stvořitel. Věděla moc dobře,
že bys ji mohl ovládat, a tak zaútočila první. Teď je
slabší a ty jsi její pán. Najdi ji a potom ji k sobě zavolej.
Bude muset přijít. Jejího vlivu se bát nemusíš, protože tě
zoceluje pouto s Alexou i předání.“
„Jak víš o předání?“ zeptal jsem se a cítil se
trochu vyvedený z míry.
„Cítím z tebe Isobel,“ odpověděl Gabriel.
„Rychle! Není čas. Najdi ji!“
Zavřel jsem oči a začal se soustředit. Začal jsem
hledat pozůstatky své krve. Krve, která kdysi kolovala
v mých žilách. Najednou pro mne byla hračka vědět, kam
šla. Ukázal jsem prstem a bez jediného slova jsme se
rozeběhli udaným směrem.
Kamilla byla rychlá. Sledovali jsme ji hluboko do
lesa, ale ne a ne ji dohonit. Připadalo mi, že bloudíme a
ona stále uniká. Jako bychom si hráli na kočku a na myš.
Najednou jsem však mezi stromy zahlédl pohyb. Zdálo se
mi, že je to ona.
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„Stůj,“ zakřičel jsem a do svého rozkazu dal co
nejvíc své síly a energie. Pohyb ustal. V křoví se
nepohnul ani lístek. Oba jsme se rozeběhli k místu, kde
opravdu stála. Přikovaná na místě mým rozkazem se
nedokázala ani pohnout.
Byl jsem takový hlupák, že mi to nedošlo.
Neviděl jsem, co bylo zřejmé. Neuvědomil jsem si, jakou
mám nad Kamillou moc. Kdybych si to byl uvědomil,
mohlo všechno dopadnout jinak, vyčítal jsem si.
„Benjamine,“ vztahovala ke mně ruce a plakala.
„Miluju tě, Benjamine. Pojď se mnou,“ lákala
mne medovým uplakaným hlasem. Ucítil jsem v hlavě
nepatrný tlak. Plíživě se snažila dostat do mého vědomí.
Gabriel měl však pravdu, její moc nebyla ani zdaleka tak
silná, jak jsem se obával.
„Přestaň,“ zavelel jsem a její nátlak okamžitě
skončil. V jejích očích se objevily obavy.
„Co se mnou chceš udělat?“ zeptala se.
„Gabrieli, máš prostor. Zeptej se jí, na co chceš,“
řekl jsem, aniž bych se na něj podíval.
Gabriel se sklonil se Kamille a potichu promluvil:
„Tvůj otec ti dal popel, abys jej ukryla. Já chci vědět, kde
je.“ Kamilla zarytě mlčela.
„Nenuť mne, abych ti dal ochutnat tvé vlastní
medicíny,“ upozornil ji Gabriel. Ani tentokrát ji však
nepřesvědčil a tak přistoupil ke stejnému kroku, který
rozvázal jazyk i Isaacovi. Kamilla vykulila oči a v čiré
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hrůze pozorovala Gabriela. Ústa měla dokořán, ale
nedokázala vydat hlásku. Jakmile se jí přestal dotýkat,
zhluboka se nadechla, slzy se jí vyřinuly z očí a
rozkašlala se.
„Povíš mi už konečně, kde je ten popel?“ ptal se
s ledovým klidem Gabriel. Kamilla ještě chvilku mlčela.
Pak se k ní ale Gabriel znovu nahnul a hrůza, s níž
očekávala další útok, jí okamžitě rozvázala jazyk.
„Když mi ten popel otec dával, říkal, že je
důležité, aby se nikdo, ani on sám, nedozvěděl, kde ten
popel je. Došlo mi, že je velice cenný. Nechtěla jsem jej
dát z ruky. Nechtěla jsem jej jen tak někde schovat.
Žádná skrýš není dokonalá, kromě…,“ zarazila se.
„Povídej,“ vyzval ji Gabriel.
„Kromě mého těla,“ dořekla a já se cítil mírně
zmatený.
„Jak to myslíš?“ zeptal jsem se, „vysvětli mi to,“
přikázal jsem.
„Přisypávala jsem si jej postupně do krve. Ta se
smíchala s popelem, a po požití se do mne celý vstřebal.
Ten popel se nenávratně stal mojí součástí,“ odpověděla
Kamilla.
Gabriel stál na svém místě jako opařený.
Pozoroval jsem ho a netušil co říct. V ruce jsem třímal
karafku s Fabianovou krví a čekal, až se trochu
vzpamatuje.
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„Víš, co se stane s duší upíra, když není řádně
zabit?“ zeptal se jí potichu Gabriel. Kamilla mlčela.
„Odpověz!“ zakřičel Gabriel, se kterým
lomcovala neuvěřitelná zlost. Ani to však nepřinutilo
Kamillu mluvit.
„Tak já ti to řeknu,“ začal Gabriel a z jeho
vyprávění mi šel mráz po zádech.
„Duše se dostane do mezisvěta živých a mrtvých.
Nemůže zpět, ale nemůže ani na druhou stranu. Dlí na
nejhorším místě, jaké si jenom dokážeš představit.
Nedokáže se odpoutat od těla, ale nedokáže v něm ani
přebývat. Putuje s tělem či ostatky a čeká, dokud nebude
znovu oživena. Čím déle trvá doba, kdy je tato duše v
mezisvětě, tím více trpí.
Rozpojení těla a duše způsobí, že se duše
nenávratně roztrhá na kousky. Mezi tím, co se duše
mučivě třepí, prožívá při tom celý svůj život od začátku
do konce stále dokola. Každou bolest, kterou prožiješ,
zažiješ zase a znova a mnohem intenzivněji. Nepociťuješ
však jenom svoji bolest. Za každého, komu ublížíš,
pocítíš větší a větší bolest. Stále se to opakuje. Jakmile
prožiješ jednu trýzeň, začne nová. Pořád dokola,“
domluvil a se zájmem sledoval Kamillu.
„Benjamine,“ oslovil mne, „vím, že jsi připraven
Kamillu potrestat, ale zamysli se. Myslíš, že obyčejná,
rychlá smrt je opravdu tím nejlepším trestem? Uvědom si
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s jakou radostí Kamilla ovládala tvoji mysl. S potěšením
pozorovala, jak šílíš, a bavila se tím.
Chtěla tě využívat a ovládat. Tvoji milovanou
Alexu chtěla nechat popravit. A to už vůbec nemluvím o
ostatních. O bolesti, kterou způsobovala ostatním. Viděl
jsem na vlastní oči, jak se vyžívala v rozsápání svých
ubohých obětí. Bavilo ji mučit je, dokud neprosili o smrt.
Nemyslíš, že by alespoň na pár let nezasloužila
pobýt v mezisvětě? Aby si pořádně uvědomila, co
spáchala? Nemyslíš, že by měla být opravdu potrestána?“
položil mi tolik otázek a já s ním doopravdy souhlasil.
Moc jsem chtěl Kamillu potrestat, ale na druhou stranu
jsem si říkal, že je Kamilla až příliš nebezpečná.
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Ticho za Naty
Jakmile jsme s Kristou vyšly před dům, zahalila
nás do sebe podzimní mlha a chladný vzduch nás zaštípal
v nose. Opatrně jsme obcházely budovu a já si ji poprvé
pořádně prohlédla z venku. Nejspíš se jednalo o nějaký
starý kamenný hrad, alespoň tak mi ta stavba připadala.
Isaac si ji nechal přetvořit, aby mu vyhovovala. Jeho
barbarské rádoby moderní zásahy do architektury starého
objektu, byly na první pohled patrné. Ze silných
kamenných zdí vykukovala tu a tam dostavěná cihlová,
betonová či jen dřevěná část a tím pádem celá stavba
vypadala velice chaoticky.
Objekt se Isaacovi zprvu nejspíš hodil a jeho
velikost mu vyhovovala. Jenže postupem času jej
potřeboval zvětšit, aby se sem vešla jeho rostoucí armáda
a také rychle se rozmnožující počet uvězněných. Místo
toho, aby přistavěl jedinou větší část nebo přímo vedlejší
budovu, přilepil prostě k této starobylé budově postupně
novější části, které sice zvětšily vnitřní prostory, bohužel
však starodávný ráz a krásu této budovy úplně zabily.
Více jsem si tento dům, který mne chtě nechtě
fascinoval, neprohlédla, protože jsme nalevo od nás
zaregistrovaly nějaký rychlý pohyb. Okamžitě jsme za
ním vyrazily. Netrvalo dlouho a narazily jsme na dalšího
přeměněného. Tenhle však byl jiný. Byl spíše nešťastný,
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zmatený a vyděšený. Běhal v kruhu okolo pár stromů,
jako by něco hledal. Vůbec mi nepřipadal nebezpečný.
Krista na něj skočila a skolila jej k zemi. Já jsem
přiběhla s připravenou injekcí naplněnou sedativy. Až
když ke mně otočil svůj obličej, poznala jsem ho.
Vypadal sice jinak, ale jeho rysy se neztratily. Věděla
jsem, že je to on.
Zírala jsem do jeho zmatených očí. Rychle
přerývaně dýchal a úzkostlivě mne sledoval divokým
nešťastným pohledem.
„Miku, to bude v pořádku. Všechno bude
v pořádku. Uvidíš,“ chlácholila jsem ho a v koutku duše
jsem byla opravdu ráda, že to přežil.
Mike byl adept stejně jako já. Byl jen o pár dní
mladší. Myslím, že o necelý měsíc. Po mém křtu a
následném únosu byl právě on první adept, kterého
unesli. Díky Mikovi a malé lsti, kterou jsem na něj
přichystala, jsem těsně po návratu ze Španělska mohla jet
za Benjaminovými rodiči a vyzradit jim, kde Benjamin
je, aniž bych se prozradila před Vyvolenými.
Musela jsem uznat, že s Benjaminem Mikovi
hodně dlužíme, nehledě na fakt, že byl opravdu hodný
kluk. Neublížil by ani mouše. Kromě upírů samozřejmě.
Konec konců měl se stát přeci Vyvoleným, že?
Mike se postupně uvolňoval. Jeho dech se
zklidňoval a srdce zpomalovalo svůj zběsilý tep.
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„My ti pomůžeme, ano? Já ti pomůžu,“ opakovala
jsem stále dokola a při tom mu píchla injekci se sedativy.
Mike za chvilku klidně zavřel oči a usnul.
„Kamarád?“ zeptala se tiše Krista. Jenom jsem
přikývla.
„Buď ráda, že to přežil. Nakonec se srovná s tím,
co se s ním stalo,“ chlácholila mne.
Za našimi zády zapraskala větvička. Okamžitě
jsme se otočily a postavily do bojové pozice. Než jsme
však zaútočily, ozval se z houští povědomý hlas.
„Alexo, jsi to ty?“
„Ano, Galino. Jsem to já. Co tady vlastně děláš?“
zeptala jsem káravým tónem. Nechtěla jsem, aby si
ubližovala víc, než bylo třeba. Teď ještě budu hlídat, aby
před ní nikdo nezalhal. Další starosti navíc. No prima.
„Nehodlám s tebou diskutovat o svém rozhodnutí.
Já jsem řekla, že pojedu, a jela jsem. Rozumíš?“
oznámila mi tvrdším hlasem, než jsem čekala. Její
rozhodnost mne každopádně překvapila. Pak ale trochu
roztála, vylezla z houští a šla rovnou ke mně.
„Jsem moc ráda, že tě vidím,“ řekla a objala mne.
„Je to ona,“ řekla a další dva Vyvolení vylezli
z houští, ve kterém byli schovaní.“
„Kde jsou ostatní? Kde je Markus?“ zajímala se
Galina.
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„Všechny upíry jsme poslaly pryč z domu,
protože jsou tu po okolí vypuštění přeměnění,“
odpověděla jsem.
„Myslíš ty šílené tvory, co tu okolo pobíhají?“
zeptala se Galina a ironicky nadzvedla jedno obočí. Než
jsem však stihla odpovědět, ozvalo se za námi vrčení a
chropot.
„A hele, další,“ oznámila mi Galina a okamžitě se
postavila do bojového postoje.
„Nech to na nás, ano?“ zavelela jsem. Krista se
postavila a šla přímo ke zdroji vrčení. Já se pomalu
připravovala ke skoku. Krista se zastavila na místě
kousek od nás a čekala. Z houští na ni vyběhl přeměněný.
Toho jsem čekala, jenže ze shora z větví na ni skokem
zaútočil další. Než jsem stihla zasáhnout, opět ji
pokousali, tentokrát do krku.
Útočníka, který seskočil na Kristu ze stromu, jsem
rychle odhodila za sebe, zatímco prvního, který se sápal
po jejím hrdle, jsem uchopila zezadu do velmi pevného
sevření. Krista se přitočila a jemně vklouzla svou rukou
mezi mé paže a jeho krk. Stlačila pár bodů a přeměněný
mi padnul do náručí a poklidně oddychoval. Pro jistotu
jsem jej však uspala i připravenými sedativy. Mezitím
druhého přeměněného chytila Galina a ostatní. I oni jej
podrželi v pevném stisku, dokud jsme nezakročily. Opět
jsem naplnila stříkačku a i jeho uspala.
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„On… on ji pokousal,“ panikařil jeden Vyvolený,
který stál vedle Galiny a s vykulenýma očima ukazoval
na Kristin krk. Chtěla jsem něco poznamenat, ubezpečit
jej, že Krista bude v pořádku, ale Galina mne nenechala.
Zpražila jej takovým stylem, který jsem od ní vůbec
nečekala: „A co si myslíš, že se stane, Lukassi, hmm?
Nejsme ve filmu, aby se po kousnutí změnila v příšeru. A
mám pro tebe novinu, ona už je upírka.“ Ušklíbla se a já
měla co dělat, abych se nezačala smát.
„Budu v pořádku,“ řekla Krista a držela si krk,
který se již začínal hojit.
„Kolik jich tu asi ještě je?“ zeptala jsem se.
„My jsme dostali dva, leží tam, a Ronin
s ostatními ještě běhají po okolí. Všechny, které zajmou,
odnášejí před dům. Tak jsme se dohodli,“ odpověděla
Galina.
„Dobře, odneseme je dovnitř a dáme do cel.
Počkáme, až se trochu prospí, a potom si promluvíme
s dárci,“ řekla jsem Kristě.
„Počkej, počkej. Co s těmi příšerami chceš jako
dělat?“ zeptal se mne Lukass dost neomaleným tónem,
který mne okamžitě popíchl.
„Nezapomeň, že všichni přeměnění byli jako vy.
Byli adepti Vyvolených. Mohou mezi nimi být i vaši
přátelé nebo známí z Klanu. Není jejich vina, čím se stali.
Rozhodně nemůžou za své chování v tuto chvíli. Isaac je
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mučil, když se mu nechtěli podřídit. Nechal je hladovět a
potom je krmil zkaženou krví.
Věřte mi, vím, jaké to je, mít v sobě špatnou krev.
Člověk o sobě opravdu neví. Zná jenom hlad a zuřivost.
Nic víc. Takže prosím, mějte k nim úctu. Až jim dáme
správnou krev, změní se. Budou jako dřív, jen trošku jiní.
Až se vzpamatují, uvědomí si, co prováděli. Věřte
mi, že jim z toho bude hodně špatně. Proto vás prosím,
buďte k nim ohleduplní. Budou to mít těžké i bez
hloupých poznámek nebo odsuzujících pohledů. Jasné?“
Dívala jsem se do jeho očí a zlostně poklepávala nohou.
Jejich zahanbené tváře dokazovaly, že uznali mou
pravdu. Poodnášeli jsme všechna těla do cel. Než zapadlo
slunce, napočítali jsme jich dvacet. Někteří Vyvolení se
vydali zpět do lesa prohledávat okolí, ale většina z nás již
zůstala v domě.
Začali jsme osvobozovat dárce a vysvětlovat jim
situaci, ve které se ocitli. Nemohli jsme jim říct celou
pravdu. Stejně by nebyli schopni jí uvěřit, a tak jsme
improvizovali. Pokaždé, když jsem věděla, že budeme
lhát, poslala jsem Galinu pryč. Nechtěla jsem se dívat,
jak kvůli nám trpí. Ze začátku se vymlouvala, ale já ji
neposlouchala. Prostě jsem zavelela a ona uraženě
odešla.
Několik dárců jsme opravdu přemluvili, aby
poskytli svoji krev přeměněným. Takže v pokoji, který
sloužil jako ubikace pro Isaacovy stvořené, jsme začali
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připravovat lehátka pro přeměněné a dárce. Prvního jsme
donesli Mika. Nařízli jsme mu jedno předloktí a zasunuli
do něj kanylu napojenou na silikonovou hadičku,
z níž vytékala jeho krev do připravené nádoby postavené
vedle postele. Po nějaké chvíli jsme hadičku odpojili a
do toho samého místa aplikovali jinou, spojenou s
předloktím dárkyně, a nechali do něj proudit novou,
čistou a zdravou krev, kterou Mike potřeboval. Zezačátku
jsme jej nechali spát. Až po nějaké chvíli, kdy se jeho
krev vyčistila a drogy se z ní samy vyplavily, otevřel oči.
„Alexo?“ zeptal se sípavým hlasem a pokoušel se
zvednout hlavu. Seděla jsem u jeho lehátka celou dobu a
čekala, až se probudí. Jemně jsem zatlačila jeho hlavu
zpět do polštáře.
„Nezvedej se. Jsi napojený na dárkyni, musíš
ležet,“ vysvětlovala jsem mu šeptem. Naplňovala mne
radost z toho, že s ním mluvím. Zdál být se opravdu
v pořádku.
„Jsi to opravdu ty? Já…, zdály se mi takové noční
můry. Ty jsi tam byla také, ale jako bys to ani nebyla ty.
Vypadala jsi jako ty, jen jsi měla dlouhé černé vlasy,
přesně tak jak jsem si tě pamatoval.“ Zmateně se díval na
můj obličej i šedočerné krátké vlasy, které jej rámovaly.
Poznal mne, jen byl dokonale zmatený. „Byla jsi…,“
nedokázal doříct větu.
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„Byla jsem zlá?“ dokončila jsem za něj, protože
jsem přesně věděla, o kom mluví. Mike jenom beze slova
přikývl.
„To jsem nebyla já, ale vím, o kom mluvíš,“
ubezpečila jsem jej.
„Co se to s námi stalo, Alexo?“ ptal se mne Mike
nešťastně a bylo vidět, že nemá daleko k slzám.
„Zavolal mi Peter, že potřebuješ pomoc.
Okamžitě jsem jel na místo, které určil. Od té doby, co
jsem se s ním střetnul, mám okno. Probudil jsem se až
tady. Strašně dlouho mě tu věznili a mně začaly ubývat
síly. Konec křtu se blížil a já cítil, že zemřu,“ zarazil se,
aby se nadechl a nabral sílu povídat dál.
„Pořád ke mně chodil jejich doktor, nebo co
vlastně byl. Něco mi píchal, nebo mi naopak odebíral
krev. Někdy mi po těch injekcích bylo zle a někdy mi
zase neudělaly vůbec nic. Pak se ale můj stav asi zhoršil,
protože jsem jenom ležel a nemohl nic dělat. Tehdy
přišel ten divný blonďák. Cítil jsem, že je rodilý, ale
neměl se stát mým křtitelem. I tak mi dal jeho krev a já
ucítil, jak se měním.
Po přeměně za mnou začal chodit Peter a
přemlouval mne, abych se přidal na jeho stranu. Říkal
mi, že Vyvoleným nic nedlužím, že jsem svobodný a že
mi ten Isaac dal život. Také mi říkal, že už mne Vyvolení
stejně mezi sebe nevezmou, když jsem teď upír. Prý si od
této chvíle budu moct dělat, co budu chtít.
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Jenže já jsem tu nechtěl být. Chtěl jsem odejít,
najít Vyvolené a zjistit, co se mi vlastně stalo. Peter mne
ale nenechal. Po nějakém čase jsem začal slábnout a
Peter mi přinesl krev.
Já…, zprvu jsem nevěřil, že to myslí vážně.
Nakonec jsem ale zjistil, že opravdu po krvi prahnu.
Potřeboval jsem ji. Cítil jsem to, ale hnusil jsem se sám
sobě. Bojoval jsem sám se sebou pokaždé, než jsem to
vypil. A pak mi bylo vždycky špatně. Cítil jsem zuřivost,
zlost a další hlad po krvi.
To byla msta. Určitě to byla pomsta za to, čím
jsem se stal. Alexo, já jsem se nechtěl stát upírem. Proč
se mi to děje?“ ptal se mne nešťastně Mike.
Mike a ostatní, kteří přeměnu přežili, se stali
upíry kvůli mně. Měli v sobě mou DNA a díky ní se
přeměnili. Já mohla za to, čím se stali. Jak to jemu i
ostatním jenom vysvětlím? Z mého přemýšlení mne
vytrhl výkřik.
„Né! Naty! To ne. Jenom to ne,“ opakoval Ronin.
Držel se za hlavu, skácel se k zemi a plakal. Po tváři se
mu kutálely slzy jako hrachy. My ostatní jsme na něho
jen němě zírali.
Jakmile se Lenka vzpamatovala, okamžitě k němu
přiskočila a třásla s ním: „Co je? Co se stalo? Co je
s Anatenou?“ křičela na něj a snažila se jej dostat
z transu, ve kterém se právě nacházel. Kýval se dopředu
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dozadu a jenom potichu opakoval, že se to nemělo stát.
Díval se do prázdna a volal její jméno.
Lenka i my ostatní jsme tušili, co se stalo. Dokud
však Ronin nepromluvil, stále jsme v sobě měli naději, že
se mýlíme.
„Naty je pryč. Já…, já už ji necítím,“ řekl Ronin
najednou, když se trochu uklidnil.
„Ronine, tvoje znamení,“ upozornil náhle Joshua
a díval se na Roninovo rameno.
„Co je, co je s ním?“ ptal se Ronin a snažil se
otočit hlavou. Hledal své znamení, které měl mít vzadu
na pravém rameni.
„Je pryč. Dočista zmizelo,“ vydechla Lenka, která
okamžitě vyskočila a začala studovat Roninovo rameno.
Lenka se posadila a začala potichu plakat. Nikdo z nás
nevěděl, co říct. Nastalo hrobové ticho. Ticho za Naty.
„Přineseme i ostatní,“ pošeptala mi Galina, která
pozorovala Mika. Pomalu jsem kývla.
„Leni, Ronine, Joshi,“ oslovila jsem je, „nemusíte
tu být. Jestli chcete být sami, můžete odejít,“ dodala jsem
a doufala, že to neznělo přehnaně soucitně.
„Já musím za Elenou. To je ta dárkyně, „ řekla
potichu Lenka.
„Půjdu s tebou,“ ozval se Joshua.
„Já…, já se půjdu podívat ven, jestli ještě nenajdu
nějakého přeměněného,“ řekl Ronin a všichni potichu
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opustili místnost, která se najednou zahalila do tichého
smutku.

765

Stínová dáma

Zrádci
„Co se tu stalo? Co je to za lidi?“ ptal se mne
šeptem Mike, když se ostatní vzdálili, aby přinesli další
přeměněné. Vyprávěla jsem mu celý příběh, který se mi
dosud stal. Ke konci jsem mu bolestně přiznala, že se stal
upírem kvůli mně.
Mike na mne chvíli němě zíral a poslouchal moje
blábolení, kterým jsem se snažila vysvětlit
nevysvětlitelné. Pravdou stále zůstávalo, že přeměnění
jsou zde kvůli mně a kvůli nikomu jinému.
Se slzami v očích jsem se mu stále dokola
omlouvala: „Je mi to tak líto, Miku. Věř mi, nechtěla
jsem abys…, abyste všichni skončili takhle.“
Mike se nakonec vzpamatoval, podíval se na mne
a zeptal se: „Takže ty jsi to zdědila po mamce, která taky
nevěděla, co se z ní stane?“ Přikývla jsem.
„Před rokem tě sem Isaac unesl. Když tě tu
věznili, násilím si vzali tvoji DNA. Vytvořili z ní něco,
co dali do nás, abychom se mohli změnit v to, čím ses
stala i ty?“ Opět jsem přikývla.
„Pak se nemáš za co omlouvat. To, co se nám
všem stalo, není tvoje vina. Je jenom Isaacova. Pokud
mám vinit někoho z Vyvolených, pak Petera, který nás
pomáhal unést. Díky tobě jsme to vlastně nakonec
přežili. I když ne úplně tak, jak jsme si původně
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představovali. Ale jsme naživu a nakonec se možná
smíříme s tím, co se z nás stalo.“
Jakmile to dořekl, rozplakala jsem se úplně. Mike
už se mohl posadit, protože již nebyl napojený na
dárkyni. Jeho síla i myšlení byly zpět. Objal mne a začal
mne utěšovat. Neuvěřitelné, on utěšoval mne.
„Miku, když jste byli pod vlivem zkažené krve,
nebyli jste to vy. To, že jste komukoli ublížili, nebyla
vaše vina,“ ubezpečovala jsem jej.
Mike se při mých slovech zarazil: „Počkej,
počkej. Já mám pocit, že si pamatuji vše ze svého
šílenství. Nevím ale, že bych komukoli ublížil. V celách
k nám nikoho nepustili. Když jsme potom unikli, nikoho
kromě vás jsem nepotkal. Vlastně jsem hledal ostatní,
kteří se mnou byli v cele, než jste mne našli a uspali,“
ohradil se.
„Pak jsi jedním ze šťastlivců, kteří nemusejí mít
výčitky. Já s Kristou jsme zajali tři, kteří v domě pod
vlivem špatné krve málem usmrtili jednu z dárkyň. Další
prakticky zabili jednu upírku. Ublížili jí natolik, že jejich
práci musel dokončit Joshua, aby ukončil její bolestivé
trápení, a další se nás pokoušeli napadnout ve sklepení,“
dořekla jsem smutně a přitom pozorovala jednoho z nich.
Náhle se otevřely dveře a do pokoje vešla Krista.
Potichu mi oznámila, že bych měla sejít do Isaacovy
pracovny.
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Den se pomalu chýlil ke konci. Dům i lesy okolo
zahalila tma a my úpěnlivě čekali na telefonát z druhé
základny. Seděla jsem na židli a upřeně pozorovala
telefon, když se ve dveřích objevila Lenka s Joshuou.
Potom přišla i Galina. Postupně začali přicházet i ostatní
a místnost se pomalu zaplnila. Poslední přišel Ronin.
Dorazil právě ve chvíli, kdy začal telefon zvonit.
S očekáváním a obrovskou úlevou jsem jej
zvedla. Přestože jsem věděla, že by náš rozhovor stejně
všichni slyšeli, zapnula jsem hlasitý odposlech.
„Tady základna dvě, s kým mluvím?“ ozval se
známý hlas.
„Gabrieli, to jsem já, Alexa,“ odpověděla jsem,
„jak jste na tom? Našli jste děti? Jsou naživu? Kde jsou
Kamilla a ostatní stvoření?“ bombardovala jsem jej
otázkami. V telefonu bylo chvilku ticho, pak se ale
Gabriel rozpovídal.
„Základna je pod naším velením. Děti jsme našli,
všechny jsou v pořádku. Kamilla byla zničena stejně jako
někteří stvoření. Ti, kteří se rozhodli spolupracovat, jsou
umístěni v pokojích. Rozhodnutí, co s nimi uděláte,
necháme na vás.“
„Co se stalo s Naty?“ zeptal se Ronin okamžitě.
V pokoji zavládlo hrobové ticho. I na druhé straně
nastalo stejné ubíjející ticho.
Tentokrát promluvil Benjamin. Bolest v jeho
hlase prozrazovala, jak špatně se cítí: „Anatea hledala
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děti v prvním patře, když jsme bojovali se stvořenými a
přebírali vládu nad základnou. Zrovna když nám z vrchu
schodiště hlásila, že je našla, objevil se Peter a zajal ji.
Čekal v pokoji u schodiště. Myslel si, že si díky
Anatee zachrání vlastní krk. Přesvědčovali jsme jej, aby
ji pustil, a v první chvíli se zdálo, že nás poslechl. Pak si
to ale rozmyslel. Věděl, že jej nenecháme odejít, a tak
vzal Anateu s sebou. Než jsme se nadáli nebo stihli
zareagovat, donutil ji napít se jeho krve. Všechno se
událo tak strašně rychle,“ Benjamin se na chvilku
odmlčel, „je mi to opravdu moc líto, Ronine,“ dodal.
Poslední naděje, že se mýlíme, byla rozmetána na
prach. Benjamin nám potvrdil to, co už jsme stejně
všichni věděli. Ronin se posadil na zem a zabořil hlavu
do dlaní.
„Co se stalo s Peterem?“ zeptala jsem se rychle.
Nemohla jsem si pomoct.
„Rozhodli jsme se nechat jej naživu, o jeho osudu
rozhodneme všichni,“ odpověděl opatrně Benjamin.
„A ostatní jsou v pořádku?“ zeptala jsem se. Na
druhém konci opět nastalo rozpačité ticho, po kterém
promluvil Benjamin: „Než jsme se stihli vzpamatovat
z Anateiny smrti, objevila se v pokoji Kamilla. Zpočátku
jsme si jí vůbec nevšimli. Věnovali jsme se Peterovi. Ona
však z ničeho nic zaútočila. Vrhla po Fabianovi dýku a
utekla oknem,“ dořekl a nechal nás opět v tísnivém tichu.
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„Co je s ním? Co je s mým otcem?“ ptala se
rychle Krista se zděšením v očích.
„Kris,“ oslovil ji jemně Sebastian, „dýka jej
zasáhla přímo do srdce. Neměli jsme nejmenší šanci na
záchranu. Byl okamžitě mrtev,“ řekl smutně.
Krista se rozplakala. Seděla vedle mne a stále si
otírala slzy. Byla jsem tak v šoku, že jsem si až za
chvilku uvědomila, že i mně po tváři kanou slzy a máčí
můj krk i dekolt. Dál jsem mluvit nedokázala. Zpráva o
Fabianově smrti mne natolik zasáhla, že jsem nebyla
schopna vůbec přemýšlet, plánovat nebo cokoli řešit.
V hlavě jsem měla úplně bílo a prázdno.
Slovo si k mému údivu vzala Galina, když viděla,
že já nejsem schopná pokračovat.
„Zbytek lidí je v pořádku, nebo jsou ještě nějaké
ztráty?“
„Ne, to je vše. Všichni ostatní jsou v pořádku,“
odpověděl Gabriel.
„Tak se sbalte a přesuňte se sem. My se tu
zdržíme, protože postupně léčíme přeměněné. Nemohl by
vám některý z Isaacových stvořených říci, kolik jich
vlastně bylo? Naši stále chodí po lese a hledají je,“
odpověděla Galina.
Její velitelské a rozhodné chování mne čím dál
víc překvapovalo. Když jsme odjížděli, byla stále ještě
bojácná, nerozhodná a nešťastná ze svého života. Nyní
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však před námi stála v plné síle, připravena velet. I tón
jejího hlasu ztvrdnul.
„Dvacet. Ze všech unesených adeptů jich zbylo
přesně dvacet,“ odpověděl okamžitě Gabriel.
„Výborně, takže máme všechny,“ zkonstatovala
Galina, „jak dlouho vám bude trvat přesun?“ zeptala se.
„Počítám, že do rána bychom mohli dorazit.
Máme tu dva automobily. Děti převezeme v jednom
z nich a zpacifikované zajatce v druhém. Ostatní se vrátí
po svých,“ odpověděl Gabriel.
„Kolik je zajatců?“ zeptala se ještě Galina
chladným hlasem.
„I s Peterem jedenáct,“ odpověděl Gabriel.
„Co je s Kamillou?“ zeptala jsem se ještě.
„Kamilla je mrtvá,“ odpověděl prázdným hlasem
Benjamin. Víc jsem slyšet nepotřebovala. Opět jsem
přestala vnímat a nechala ostatní, aby se mezi sebou
domluvili.
Kamilla byla mrtvá. Můj úhlavní nepřítel zemřel.
Nedokázala jsem se radovat. Fabianova smrt mi to
nedovolovala. Jenom se mi neskutečně ulevilo.
„Dobře. Vyrazte okamžitě,“ zavelela Galina.
Nečekala, až jí kdokoli odpoví a zavěsila. Potom se
otočila ke mně. Přidřepla si tak, aby se mi dívala do očí, a
mluvila na mne jako na malé dítě. Pomalu, nahlas a
zřetelně vyslovovala každé slovo.
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„Alexo, chápu, že je pro vás zjištění o Fabianově
smrti zdrcující, ale máme problém a musíme ho řešit…
okamžitě,“ dodala.
„Co se děje?“ zeptala jsem se a otírala si slzy.
Přemýšlení o Galinině změně mne trochu vrátilo zpět do
reality.
„Lenka mi říkala, že když mluvil Isaac s Peterem,
řekl mu, že přemluvil tři na svoji stranu. To znamená, že
mezi přeměněnými máme nejspíš nějaké zrádce. Musíme
zjistit, o koho se jedná, a to rychle.“
Dívala jsem se na ni, ale nebyla jsem schopná její
informace zpracovat.
„Co to říkáš? Zopakuj mi to prosím,“ žádala jsem,
abych získala čas na vzpamatování.
„Kde jsou přeměnění?“ zeptala jsem se okamžitě,
když mi Galina zopakovala svoje podezření.
„Ty, kteří jsou již v pořádku, jsme zavřeli zpět do
cel. Dva se zrovna léčí a ostatní čekají. Zdá se, že i bez
dárců pomalu střízlivějí,“ vypočítala Galina.
„Do cel?“ zhrozila jsem se, „ale vždyť nejsou ve
vězení,“ zvedla se mně vlna nevole.
„Je to předběžné opatření, dokud si s nimi
nepromluvím. Potom je okamžitě pustíme,“ ubezpečila
mne Galina.
„Já půjdu za vyléčenými do cel,“ převzala jsem
zpět velení. Potom jsem se podívala na Kristu, která
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zírala do prázdna. Potřebovala jsem ji přivést na jiné
myšlenky.
„Kristo, jdi se podívat na ty, kteří se právě léčí.
Pokud budou v pořádku, přiveď je za mnou, abych si
s nimi mohla popovídat.
„A jak zjistíš, že ti říkají pravdu?“ zeptala se mne
najednou Galina.
„Já… mám podezření,“ odpověděla jsem chabě.
Nechtěla jsem, aby šla se mnou a pociťovala bolest, až
nám někdo z nich začne lhát. Doufala jsem, že se přiznají
sami.
„To je hezké. Jenže beze mne si nebudeš moci být
pravdou nikdy jistá,“ řekla Galina sebejistě a nadzvedla
jedno obočí.
„Gali, ale já nechci, abys… Nechci, aby ti
ubližovalo jejich lhaní.“
„Alexo, tys mě vůbec nenechala říct ti, jak jsem
se změnila. Pořád jsi mne posílala pryč a vůbec jsi mne
neposlouchala,“ rozzlobila se na mne Galina.
„Co říct? Jak neposlouchala? O čem to mluvíš?“
nechápala jsem.
„Pojď se mnou do cel a sama uvidíš,“ řekla,
usmála se a mrkla na mne.
Nakonec s notnou mírou nevole jsem souhlasila a
následovala ji do sklepení.
V první cele byl Mike a ještě jeden přeměněný,
který se již také vyléčil. Jmenoval se Glen. Galina nejdřív
773

Stínová dáma

přistoupila k Mikovi, vzala jeho ruku do své a upřeně se
mu dívala do očí.
„Když jsi tu byl vězněný, spojil jsi se s Isaacem?
Pokud ano a přiznáš se nyní, nebudeme tě trestat, protože
chápeme tvé pohnutky. Avšak pokud se pokusíš zalhat,
věř mi, že to poznám a vyvodíme z toho důsledky,“
oznámila mu.
Mike se jí díval do očí a vypadal, jako by byl
v transu. „Ne, nikdy jsem se s Isaacem nespojil. Chtěl
jsem odejít, ale nenechali mne.“ Galina se usmála.
Pohladila jej po tváři a řekla: „Věřím ti. Opravdu nelžeš.“
To samé zopakovala i u druhého přeměněného se
stejným výsledkem.
Pak se otočila ke mně a řekla: „Můžeme je pustit,
jsou nevinní. Říkali pravdu.“
„Co jsi zač?“ oslovil ji Mike, zcela fascinovaný
jejím obličejem.
„Jsem Galina.“
„Co jsi to s námi provedla?“ chtěl vědět Mike.
„To by mne také zajímalo,“ řekla jsem se
zájmem, „myslela jsem, že jen poznáš, když ti někdo lže.
Že ti to ubližuje.“
„Celou dobu se ti to snažím říct,“ odpověděla mi
Galina, „při přeměně ve Vyvolenou se moje schopnost
také změnila. Abych řekla pravdu, tak v můj prospěch.
Teď mi prostě nikdo lhát nedokáže,“ dodala.
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„Takže ty jsi opravdu první, kdo umí vlézt
Vyvoleným do hlavy?“ zeptala jsem se ohromeně.
„No já si myslím, že to nebude mít s mentální
stránkou nic společného. Mozek Vyvolených je prostě
obrněn proti mentálním vlivům,“ odpověděla opatrně.
„Tak jak je tedy možné, že na nás takto působíš?“
zeptal se jí Mike.
„No já a Fabian si myslíme…,“ začala, pak se ale
zarazila a o něco smutněji pokračovala, „že je to fyzická
záležitost. Testovali jsme to. Nejspíš jde o nějakou látku,
kterou prostě vylučuje moje tělo. Myslím si, že vylučuji
nějaký hormon nebo tak něco, který zabraňuje lidem
v mé blízkosti lhát. Fabian to přirovnával k vylučování
feromonů u lidí. Prostě ta látka spustí určitou reakci těla
někoho, kdo je v mé dostatečné blízkosti,“ dodala.
„To si děláš srandu? To vážně jde?“ ptala jsem se
ohromeně.
„Ano, funguje to na všechny. Sice jsem nevěděla,
jak přesně budou přeměnění reagovat, ale zkoušeli jsme
moji schopnost na upíry i Vyvolené a na všechny
fungovala stejně. Přeměnění jsou napůl Vyvolení a napůl
upíři, takže jsem předpokládala, že i na ně má schopnost
zabere.
„To je neuvěřitelné,“ zajásala jsem, „a co se stane
těm, kteří se pokusí ti zalhat?“ zajímala jsem se.

775

Stínová dáma

„No,“ zarazila se Galina, „i tohle jsme vlastně
testovali. Musím říct, že tak jak to kdysi bolelo mne, to
nyní bolí je,“ odpověděla.
„A ty? Jak lhaní působí na tebe?“ chtěla jsem z ní
dostat celou odpověď dřív, než ji vezmu za těmi, kteří se
budou snažit lhát.
„Cítím, že mi lžou. Vím to okamžitě. Bolí to…
trochu. Ale věř mi, je to bolí natolik, že nezalžou víc než
tři slova,“ odpověděla spiklenecky.
„Dobře,“ ohlédla jsem se.
„Krista už tu dávno měla být,“ zkonstatovala
jsem. „Pojďme se podívat, co ji zdrželo,“ zavelela jsem a
všichni jsme opustili ponurou celu. Když jsme vycházeli
ze sklepení, pocítila jsem mírné svědění v podbřišku.
Nebyl to příjemný pocit.
„Miku, Glene, pojďte s námi,“ řekla jsem jim.
Otevřeli jsme dveře do pokoje a hrůzný obraz,
který jsme spatřili, mne na moment úplně ohromil. Má
matka ležela v tratolišti své vlastní krve s hlavou
oddělenou od těla. Postele, na nichž měli ležet dárci i
přeměnění, byly prázdné.
„Mami!“ zakřičela jsem a vrhla se k bezvládnému
tělu. Slzy mi opět kanuly po tvářích a já se je ani
nesnažila zadržet. Nic jiného jsem nevnímala. Hlava mne
bolela, oči pálily a v uších mi nepředstavitelně hučelo.
Z dálky jsem slyšela duté hluboké zpomalené hlasy, ale
neposlouchala jsem je. Držela jsem v náručí tělo, které
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jsem nehodlala pustit. V ten moment jsem si připadala,
jako by zemřela část mne samotné. Kdosi se mnou
cloumal. Asi na mne i mluvil, ale já nevnímala nic jiného
než skutečnost, že moje matka, ta neohrožená Krista, o
níž jsem byla přesvědčena, že ji nikdo zabít nedokáže,
byla mrtvá. Ležela v mém náručí a prostě byla mrtvá.
Neměla jsem ji sem posílat. Nebyla připravená. Byla
zdrcená ze smrti svého otce. Nyní jsem to věděla. Jenže
teď bylo pozdě.
Vnímala jsem jenom okrajově, ale uvědomovala
jsem si, že místnost se zaplnila lidmi. Lenka na mne
mluvila. Joshua a Mike se mi snažili vytrhnout tělo mé
matky z rukou, ale já ji držela pevně. Všechno se
odehrávalo jako ve zpomaleném filmu. Nakonec někdo
vzal moji ruku a v rameni jsem ucítila zapálení. Pocit
otupělosti, který jsem cítila, se znásobil. Okamžitě se
přihnala černota, která mne pohltila, a já usnula.
Sedativa, kterými mne nadopovali, se začala
pomalu vyplavovat z mého těla. Opět jsem začala slyšet
hlasy a moje vidění zahalené do tmy se začalo
rozjasňovat. Ze spárů milostivé mlhy mne vytrhnul
milovaný hlas. Benjamin seděl blízko mne a mluvil
s někým. Cítila jsem, že mne kdosi drží za ruku a hladí
po čele. Jakmile jsem otevřela oči, zjistila jsem, že ležím
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na posteli. Okolo mne byli všichni, které jsem měla ráda.
Všichni kromě Kristy a Fabiana.
„Mami,“ zakňourala jsem, když jsem si
uvědomila, co se stalo. Opět se dostavil nový příval slz.
„Zlato, to bude v pořádku. To bude v pořádku,“
utěšoval mne Benjamin. Zabořila jsem hlavu do jeho
náručí a ještě víc se rozplakala. Hladil mne po vlasech a
něco utěšujícího bručel. Snažil se, být silný. Chtěl mne
co nejvíc podpořit, ale ani jemu nebylo nejlépe. I on se
cítil příšerně ze ztrát, které jsme utrpěli.
„Musíme to udělat teď,“ hádala se Galina,
„čekáme jen na ni, až se probere. Hele, já vím, že je na
tom špatně, jasné? Chápu ji. Ale nemáme čas. Ronin a
ostatní hledají ty dva, kteří napadli Kristu, a mezi
přeměněnými můžou být další zrádci. Musíme je
vyslechnout.“
„Není připravená. Podívej se na ni. Je úplně
mimo!“ křičela na ni Lenka.
„Nekřič na ni. Galina to myslí dobře,“ zastal se jí
okamžitě Markus.
„Lenka má pravdu,“ vložil se do hádky Joshua,
který zase měl pocit, že se musí Lenky a potažmo i mne
zastat.
„Tak dost,“ řekla jsem potichu a okamžitě utnula
jejich hádky, „Galina má pravdu. Musíme je
vyslechnout,“ dodala jsem.
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„Zlato, já myslím, že má pravdu spíš Lenka. Nejsi
připravená. Možná by sis měla odpočinout. Výslechy
můžou počkat,“ řekl opatrně Benjamin, ale i on věděl, že
jeho argumenty nemají cenu.
„Nemáme čas. Musíme odsud odjet co nejdříve.
V Klanech jsou další zrádci a plánují převrat. Musíme
tomu zabránit,“ odvětila jsem rezolutně. Minimálně
polovině přítomných osob jsem vyrazila dech, protože
s námi nebyli v cele, když se nám Isaac chlubil jeho
domnělou výhrou.
„Ale Isaac je mrtev. Žádný puč neproběhne,“
pokoušel se mne přesvědčit Benjamin.
„To nemůžeš s jistotou říct. Nevíš, jaké měli nebo
mají Vyvolení instrukce. Musíme si pospíšit, nebo
přibude mrtvých. Já už nechci oplakávat další,“ odvětila
jsem rozhodně. Nabrala jsem nový dech, utřela si slzy a
podívala se na Galinu.
„Gali, jsem připravená. Přiveďte přeměněné.“
Rozhlédla jsem se po pokoji a spatřila několik upírů
včetně Benjamina, mého otce a Lenky s Markusem.
„Všichni upíři odejdou, než přivedeme
přeměněné,“ zavelela jsem ještě.
„Ale…,“ chtěl zaprotestovat Benjamin.
„Prosím,“ dodala jsem, „já vás o to žádám.
Nechci už ztratit nikoho, kdo je mi blízký. Prosím
opusťte tento pokoj a držte se dál od přeměněných.
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Dokud nezjistíme, kdo je opravdu s námi a kdo proti
nám, nechci vás vidět v jejich blízkosti.“
Všichni upíři mne nakonec poslechli a odešli do
prvního patra. Než jsme však přivedli další přeměněné,
vzala jsem si Galinu stranou.
„Gali, nejdřív to zkusím já. Až potom ti dám
prostor, ano?“
„Proč?“ ptala se mne se zájmem Galina
„Protože chci vědět, jestli se přiznají sami, nebo
jestli je musíme donutit,“ odpověděla jsem.
Přeměněné jsme vodili do pokoje ve skupinkách
po šesti. Pokaždé jsme je vyrovnali do řady a já před ně
předstoupila: „Ocitli jsme se v situaci, která není
standardní. Jistě již všichni víte, že se z vás nestali jenom
Vyvolení. Váš život se trochu změní, ale ne zase tak moc.
Stále můžete jít cestou, pro kterou jste se rozhodli před
křtem. Nebo se můžete vydat svou vlastní cestou, pokud
budete chtít. Od této chvíle jste volní a svobodní.
Vím, že jste si prošli peklem. Vím přesně, čím
jste si prošli, protože i já mám stejnou zkušenost. Vím, že
se vás Isaac prostřednictvím Petera snažil přesvědčit,
abyste se přidali na jejich stranu.
Chápu, že vaše vyhlídky na záchranu byly mizivé.
Proto pochopím, pokud se někdo z vás rozhodl, že se
s nimi spojí. Pokud je mezi vámi někdo, kdo se chtěl
prostě jenom zachránit, a nyní svého rozhodnutí lituje,
prosím předstupte a přiznejte se. Přiznejte se hned a my
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vám odpustíme.“ Potom nastalo ticho a očekávání, zda
někdo vystoupí z řady nebo ne. Nikdo nevystoupil.
Pokaždé, když jsem je nechala rozhodnout o svém
osudu, nastoupila po mne Galina a použila na ně svoji
moc. V prvních dvou skupinách se potvrdilo, že se žádný
přeměněný s Isaacem nespojil. Začala mne naplňovat
radost. Domnívala jsem se, že nás nejspíš zradili jenom ti
dva, kteří utekli. V poslední skupince však nastala
změna. Po mém vyzvání opět nikdo z řady nevystoupil.
Až když přišla na řadu Galina, poprvé jsem spatřila, co se
děje s někým, kdo se snaží lhát.
Galina předstoupila před první tři přeměněné,
jeden chlapec a dvě dívky byly nevinné. Čtvrtý chlapec
se však začal potit a jeho tep se zrychlil, jakmile se
k němu Galina přiblížila. Nozdry se mu rozšířily a začal
zrychleně dýchat. I já bych pochopila, že má strach. Že
nejspíš něco skrývá.
Galina před něj předstoupila, chtěla jej chytit za
ruku, ale on ucukl.
Potom se mu podívala do očí a řekla: „Řekni
pravdu. Spojil ses s Isaacem?“ Chlapec chvíli stál a nic
neříkal. Potil se ještě víc.
„Jak se jmenuješ?“ změnila Galina téma jakoby
nic.
„Marek. Jmenuji se Marek,“ vydechl chlapec a
evidentně se mu trochu ulevilo.
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„Vidíš, když mluvíš pravdu, je ti lépe,“ pochválila
jej Galina a pak pokračovala, „Marku, spojil ses
s Peterem a Isaacem?“
„Ne,“ odvětil Marek. V tu chvíli se ale zhroutil
v bolestivé křeči a upadl na zem. Slzy se mu draly do očí
a nebyl skoro schopen mluvit.
„Nelži nám. Přiznej se a ta bolest povolí. Věř mi.
Vím, o čem mluvím. Za chvíli už nebudeš schopen
vnímat nic jiného než tu bolest. A bude hůř,“
vyhrožovala studeným hlasem Galina.
„Já…,“ začal Marek, „ano. Já se s nimi spojil.
Mučili mne. Mučili nás všechny. To se nedalo vydržet.
Peter říkal, že mne stejně Vyvolení nepřijmou mezi sebe.
Nevěděl jsem, co si počít, a tak jsem souhlasil,“ jakmile
to dořekl, křeč povolila. Marek se držel za břicho a
jednou rukou si otíral pot, který mu vytryskl na čele.
„Proč ses nepřiznal hned? My bychom pochopili,
proč jsi to udělal,“ ptala se dál Galina.
„Já… bál jsem se, že mi ublížíte,“ řekl. Znovu se
chytil za bolavé břicho a obličej mu zkřivila křeč. Nebyla
to však stejně silná křeč, která jej skolila před chvilkou.
Zřejmě i proto ji Galina přešla jakoby nic.
„Lituješ, že ses s nimi spojil?“ zeptala se.
„Ano, ano lituji…,“ začal opět mladík. Víc však
říci nestihl, protože se opět zkroutil v bolestné křeči a
z úst mu vytryskl pramének krve.
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„Co to děláš? Co to se mnou děláš?“ ptal se
Galiny sípavým hlasem se slzami v očích.
„Mě to také bolí, abys věděl,“ odvětila chladně
Galina, „děláš si to sám. Řekni pravdu a bolest okamžitě
ustane. Nepokoušej se lhát a nic se ti nestane,“ dodala.
„To je…,“ zarazil se, „čím se lišíte?“ zeptal se
najednou, „vždyť vy mne také mučíte. V čem se od
Isaaca lišíte?“ ptal se úzkostlivě.
„Mučíš se sám tím, že lžeš,“ odvětila Galina a její
výraz prozrazoval, že je hodně naštvaná. „Ty mne tu
obviňuješ z mučení? To ty mučíš mne. Já prožívám dost
podobnou bolest jako ty a vůbec nic jsem neprovedla.
Trestáš nás oba. Tak mi laskavě neříkej, kdo koho mučí.
Koukej vyklopit pravdu. A celou pravdu,“ její hlas se
najednou změnil. Celé ovzduší okolo nás se změnilo.
Najednou jsem pochopila, jak to Galina s tou svojí mocí
myslí.
Když se na Marka rozzlobila, začala nejspíš
bezděčně produkovat mnohem více té látky
pravdomluvnosti než dosud. Všichni jsme to museli cítit.
Najednou jsem měla pocit, že opravdu nedokážu
říct sebemenší nepravdu. Nešlo o čich. Necítila jsem to
nosem. Vlastně jsem to spíš jakoby ochutnala. Nahoře na
patře jsem měla jistý brnivý pocit, který mi říkal, že
kdyby se mne kdokoli na cokoli zeptal, odpovím jedině
čistou pravdu.
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„Tak jo, tak jo,“ souhlasil najednou Marek a jeho
výraz se změnil. Už jej neovládala bolest. Přál si, aby
nám mohl vše říct. Galina byla prostě úžasná.
„Do začátku křtu mi zbývalo více než měsíc, když
za mnou přišla moje lektorka Chloe. Řekla mi, že mne
seznámí s někým, kdo mi pomůže bezpečně překlenout
křest. Věřil jsem jí a byl jsem moc rád, že jsem se
nemusel za někým honit. Že ta nejistota ze života nebo
smrti dočista zmizela. Bylo mi divné, že nepočkala do
začátku křtu, ale trvala na tom, že musíme odletět ještě
ten den. Na letišti mi Chloe řekla, že Peter ví, jak
vypadám, a že si mne v Římě převezme. Tak se i stalo.
Jakmile mne Peter vyhledal, řekl mi, že
podstoupím speciální výcvik, který je ke konci zakončen
křtem. Přesvědčoval mne, že se pro mne již vhodný
křtitel našel a čeká, až budu připraven. Také mi pověděl,
že budu vykonávat speciální úkoly pro náš Klan. Tak
jsem jej s pýchou následoval. Liboval jsem si v tom, že
jsem asi opravdu eso, když budu podstupovat ten zvláštní
výcvik. O nikom podobném jsem v našem klanu neslyšel.
Upřímně, trochu mne to zarazilo, protože jsem se
od počátku nevěnoval výcviku dostatečně. Spíš jsem to
hodně flákal. Přišlo mi nefér, že mne vzali od rodiny, že
mi nadiktovali život a podřiď se. Uznejte sami, to prostě
není správné. Proč se jiní mohou rozhodnout, co se
životem, a já ne?
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Chloe mne v tom chápala, ale snažila se mne
udržet naživu, přestože o mně dost pochybovala. Ale pak
přišla s tímhle ulehčením. Byl jsem jí opravdu moc
vděčný, že mi zachránila život. V tu chvíli jsem si to
alespoň myslel.“ Zarazil se a ztichnul. Viděli jsme, že
probírá svoje vzpomínky a hledá, kde by navázal.
„A dál?“ postrčila jej Galina.
„Ještě v Římě mi Peter sebral mobil a posadil nás
oba do letadla. Ani jsem netušil, kam letíme. Bylo mi to
jedno. Věřil jsem mu. Neměl jsem důvod být obezřetný.
V Oslu ale začaly komplikace. Na letišti na nás čekali
dva upíři. Chtěl jsem vzít nohy na ramena. Myslel jsem,
že se o ně Peter jako Vyvolený postará. Jenže on mne
dohnal a omráčil. Pak už si nepamatuji nic, dokud jsem
se neprobudil zde.
Všude samý upír a Peter nikde. Netušil jsem, co
se bude dít dál. Pořád mi brali krev a píchali nějaké
injekce, po kterých mi bylo zle. Nakonec přišel křest a já
už byl přesvědčený, že mne tu nechají zemřít.
Za nějaký čas přišel do cely Isaac a řekl, že mi
zachrání život. Necítil jsem, že by byl mým křtitelem.
Čekal jsem, že přivedou pravého křtitele. Jenže se tak
nestalo.
Isaac si přímo přede mnou rozřízl zápěstí a nechal
jeho krev stéct do připraveného poháru. Nejdřív jsem
nevěřil, že to myslí vážně. On mne ale ubezpečil, že
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nikdo jiný nepřijde. Ať prý to vypiju nebo nechám být a
zemřu. Rozhodl jsem se a vypil to.
Pár dní jsem byl mimo. Když jsem se probudil,
bylo mi zvláštně. Tehdy za mnou začal chodit Peter.
Vysvětlil mi, co se stalo. Řekl, že mi Isaac
daroval život, že to jinak nešlo. Přemlouval mne, abych
se přidal na jejich stranu. Říkal, že Vyvoleným nic
nedlužím, a měl pravdu.
Co mi dali oni? Vzali mi rodinu, můj život, a ani
mi nedokázali zaručit, že budu žít. Naproti tomu Isaac mi
život zachránil, i když jsem se nestal Vyvoleným. Pít krev
mi nevadí. Zvykl jsem si na ni celkem rychle. Nakonec
jsem se dohodl s Peterem, že si u Isaaca odsloužím
několik let jako poděkování za záchranu života a on mne
pak nechá jít si po svém. Přišlo mi to jako férová
nabídka. Jediná, jakou jsem kdy v životě dostal.
A jestli se ptáte, zda toho lituji… Proč bych měl
litovat? Co mi nabídnete vy? Zatím jsem se od vás
dočkal jenom bolesti a planých řečí.“
„Ty vážně věříš, že by tě Isaac nechal odejít?“
zeptal se Mike, který se marně pokoušel skrýt svou zlost.
„Opravdu jsi takový hlupák, nebo sis tím prostě jenom
vysvětlil svoji zradu vůči všemu, čemu jsi dosud věřil?“
útočil Mike dál a jeho hlas začal nabírat na intenzitě.
„Nejsme všichni jako ty, kapitáne Ameriko,
jasné? Ne každý je šťastný a nadšený z toho, že bude
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navěky honit upíry a pořád jenom poslouchat Vyvolené.
Ne každý se spokojí s tím být voják.
Rozhodně nejsem jediný, který je na Klan
naštvaný, že mi vzali, co bylo moje. Že mi vzali možnost
vyrůstat s rodiči v normální rodině. Že mi odepřeli
možnost mít svou vlastní rodinu, protože to se přeci
neslučuje s prací pro Klan, že? Ty jsi možná viděl své
naplnění v poslouchání a papouškování toho, co ti tihle
staříci řeknou, ale já ne. Já chci něco víc. Chci žít svůj
vlastní život a Isaac mi dal alespoň naději, že toho jednou
možná dosáhnu. Jeho nabídka pro mne znamenala
mnohem víc, než nařízení od Vyvolených. Jestli jsem mu
věřil?“ Marek se zarazil a zamyslel, „myslím, že ne.
Doufal jsem však, a moc si přál, aby mluvil pravdu.“
Markova povýšenost, s níž mluvil o sobě i o
Vyvolených, Mika pěkně dopálila. V posledním
okamžiku po něm vystartoval. Bylo dobře, že byli Joshua
a Ronin tak pohotoví. Myslím, že jen čekali na okamžik,
až Mike vybouchne. A to se také stalo.
„Miku, dost!“ okřikla jsem jej. „Jestli tu nechceš
být, můžeš odejít,“ dodala jsem a ukázala směrem ke
dveřím. Mike se okamžitě uklidnil. Sklopil zrak a cosi si
zabrblal. Pak se ale postavil zpět na své místo a ukázal
všem, že nehodlá na nikoho útočit.
„A co ti další dva?“ ptala se Galina dál.
„Janys a Helena. Byli jsme všichni v jedné cele a
dohodli se, že s tím mučením skoncujeme. Jakmile
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povolil Janys, bylo pro nás s Helenou lehčí učinit totéž,“
odpověděl Marek a jelikož jej neskolila žádná křeč, bylo
jasné, že jsme mu mohli věřit.
„Co víš o zrádcích v řadách starších Vyvolených
v Klanech?“ vyslýchala neúprosně dál Galina.
„Moc toho nevím. Komunikoval s nimi hlavně
Peter. Vím, že každý klan má minimálně jednoho
Peterova spojence, díky němuž se podařilo unést adepty.
Spojenci pracují dál a přesvědčují ostatní Vyvolené, aby
se v osudný den postavili na Peterovu stranu.“
Celou místnost opět zahalilo ticho. Nikdo z nás
nečekal, že spiknutí bude natolik rozsáhlé. Myslela jsem,
že uslyším jenom pár jmen, ale podle Marka, který
opravdu nelhal, jsme těch jmen mohli napočítat i desítky.
Celý svět Vyvolených, jak jej známe, se stále ještě mohl
změnit. Aby toho nebylo málo, Marek měl stále potřebu
nás zásobovat jeho teoriemi.
„Vy si vážně myslíte, že jsou všichni Vyvolení
nadšení ze svého poslání? No vypadá to, že vůbec nejste
nohama na zemi. Přitom by stačilo jen se pořádně dívat,
poslouchat a vnímat. Jděte do jakéhokoli Klanu a
rozhlédněte se. Zaposlouchejte se do řečí všech uvnitř.
Dívejte se na jejich gesta a ta vám prozradí, kdo je
opravdu šťastný a kdo ne.
Peter to věděl. Byl jedním z nás. Jedním
z nešťastných, kterého uvěznili v řádech Vyvolených.
Peter na svou stranu přesvědčil už hodně Vyvolených.
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Pokud se ostatní dozví, že jste ho zajali a potrestali, na
chvilku je to možná zastaví. Ale časem se najde další,
kdo půjde v jeho stopách. Ani Isaaca nikdo potřebovat
nebude. Vyvolené totiž nežene chtíč moci, ale vůle žít
podle svého. Bude jen otázka času, kdy ten puč vypukne.
To, co Peter začal, už si žije vlastním životem. Nemáte
žádnou šanci to zastavit. Vy totiž nemáte těmto
Vyvoleným co nabídnout,“ ukončil Marek a škodolibě se
smál.
„To by stačilo,“ uzavřela Galina, „nechte jej
prozatím v cele. Až tohle všechno skončí, bude souzen se
všemi ostatními.“
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Nic není, jak vypadá

Ranní světlo proudilo skrz větve stromů do
zdemolovaného pokoje, který se pro tuto noc stal naším
útočištěm. Benjamin mne tam odnesl, jakmile jsme
skončili s Markovým výslechem. Částečně uklidil a
uložil mne do postele. Zůstal se mnou, dokud jsem
neusnula. Když jsem se však vzbudila, nebyl v pokoji ani
v koupelně.
Chvíli jsem šmátrala po pokoji a hledala svoje
oblečení. Když jsem je našla, oblékla jsem se, umyla a
vydala se najít ostatní. Za dveřmi však stáli Gabriel
s Irinou a k mému úžasu i s Mhirnou a čekali na mne.
„Mhirno,“ vydechla jsem překvapeně. Chtěla
jsem se s ní náležitě pozdravit, ale evidentně nebyl čas.
Všichni tři mne zatlačili do pokoje a zamkli za sebou
dveře. Irina se posadila na postel, Mhirna zůstala stát u
dveří a Gabriel se postavil k oknu. Aniž by se pohnul,
jako by jen sledoval dění okolo domu, z ničeho nic
zastavil čas. Už jsem bezpečně poznala ty duté
zpomalené zvuky okolo nás. Nastalo absolutní bezvětří,
prostě jako když někdo stopne film.
„Co se děje?“ zeptala jsem se podezřívavě.
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„Gabriel s Mhirnou chtějí odjet. Ještě dnes. Prý už
jich zde není zapotřebí,“ začala Irina, ale pak se zarazila.
„Proto tu však nejsme. Mluvila jsem s nimi a souhlasí se
mnou. Přišli mne podpořit,“ dodala nakonec.
„V čem?“ ptala jsem se zmateně.
„Alexo, ty víš, že mi Isaac vzal to nejdražší, co
jsem v životě měla. Vzal mi smysl života. Důvod proč
existovat. Moje duše se rozdělila ve dví a jedna polovina
zemřela.
Alexo, pomoz mi prosím. Ty jediná mi můžeš
doopravdy pomoci,“ naléhala na mne a její výraz mne
děsil. Nikdy jsem ji neviděla takhle nešťastnou. Chytila
mne za ruce a strhla vedle sebe na postel. Neustále se mi
dívala do očí. Slzy se jí kutálely po tvářích a dál a dál
mne ubíjela argumenty, přemlouvala, prosila, vydírala a
to vše za jediným cílem. Žádala mne, abych jí pomohla
odejít.
„Já…,“ nadechla jsem se a po chvilce zase beze
slova vydechla. Netušila jsem co na to říct. Jestli
Benjamin přijde i o matku, zničí ho to.
„Já nemůžu, Irino. Benjamin by nepřežil, kdyby
tě ztratil,“ odpověděla jsem nešťastně.
„Benjamin má novou rodinu. Má tebe a dítě, které
čekáš. Pochopí moje rozhodnutí. Musí to pochopit,
protože by zajisté udělal to samé,“ nedala se Irina.
Pomalu ale jistě jsem si uvědomovala, že má pravdu. Že
nakonec jejím prosbám podlehnu. Protože jsem věděla,
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že kdybych byla v její situaci já, učinila bych to samé.
Chtěla bych odejít za Benjaminem. Přestože se to zdá
sobecké, bylo by mi jedno, pokud bych za sebou
zanechala dospělého syna s rodinou.
„Mám jedinou podmínku,“ řekla jsem nakonec,
když jsem bedlivě zvážila své rozhodnutí.
„Jakou?“ zeptala se mne Irina s viditelnou úlevou
a další dvě slzy jí stekly po tváři.
„Musíš se rozloučit s Benjaminem. Musíš mu to
ty sama vysvětlit. Chci vidět, že tě Benjamin pouští a
potom ti dovolím odejít.“
Po mých slovech nastalo hrobové ticho. Irina na
mne zírala v němém úžasu.
„Tohle…, já…,“ nedokázala doříct větu. „Tohle
po mě nemůžeš chtít,“ dodala nakonec a nešťastně
svěsila hlavu do dlaní.
„Irino, tvoje žádost je stejně těžká jako ta moje.
Rozhodla ses odejít. Chápu tě a jsem ochotna ti pomoci.
Ty však teď pochop mne. Nemůžu žít s vědomím, že
jsem Benjamina připravila o poslední rozhovor s tebou,
jeho vlastní matkou, kterou miluje nade všechno. Seber
poslední síly a než ukončíme tvůj dlouhý život, dej
sbohem svému synovi. Popros jej o pochopení. Vím, že
tě vyslechne. Řekni mu, cos mu chtěla říct, a rozluč se
s ním. Buď silná stejně tak, jak si přeješ, aby byl silný
on.“
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Irina utřela svoje slzy a zadívala se mi do očí.
Potom mne pohladila po tváři a řekla: „Můj syn si
nemohl najít lepší ženu, než jsi ty. Jsem pyšná, že se
spříznil právě s tebou.“ Potom kývla na Gabriela, který
přivřel oči, promnul si spánky a řekl: „Zavolej ho.“
Vyslala jsem do okolí velice silnou myšlenku,
která měla jediný cíl. Najít Benjamina a říct mu, že na
něho čekám. Netrvalo dlouho a stál u dveří našeho
pokoje. Mhirna otevřela a vpustila jej dovnitř.
„Co se stalo? Proč jste zastavili čas? Víte, jaké to
je, chodit po domě plném nehybných soch? Trochu jako
v hororu…,“ zasmál se. Pak se ale zadíval na mne i svoji
matku a smích ho okamžitě přešel.
„Co je? Co se stalo?“ okamžitě se posadil mezi
mne a Irinu.
Irina se chvilku ošívala. Nadechovala se a
vydechovala. Sestavovala v duchu poslední rozhovor
s milovaným synem, kterého chtěla požádat, aby jí
dovolil zemřít. Chápala jsem, v jak složité situaci se
nachází. Nemohla jsem jí však pustit jenom já. Benjamin
měl právo pokusit se jí to rozmluvit a říct jí, že ji má rád.
„Mami, co se děje?“ ptal se jí znovu.
„Mám jednu velikou prosbu, Benjamine,“ začala
Irina. Viditelně se snažila zatlačit svoje slzy a ustát pálení
v hrudi, které má snad každý, kdo se silou vůle snaží
zastavit nevyhnutelný pláč.
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Pak se ale nadechla, nabrala poslední sílu a
spustila: „Benjamine, tvůj otec ti nestihl říct, jak moc je
na tebe pyšný. S láskou a hrdostí pozoroval tvé úspěchy.
Dmul se pýchou, když o tobě mluvil. Měli jsme dva
syny. Jeden se k nám otočil zády. Přesto jsme jej do
poslední chvíle milovali.
Ty jsi však syn, kterého si přejí každí rodiče. Jsi
moudrý, čestný, laskavý. Jsi přesně takový, jaký má král
být. Vždy jsem doufala, že se nám povedlo alespoň u
tebe nic nezanedbat. Že jsme ti vštípili správné principy.
A podívej se na sebe. Jsi mladý nadaný muž
s velikou budoucností. Čekáš rodinu. Máš vše, po čem
mnozí touží celý život, přestože jsi ještě tak mladý.
Někdy, když se podívám do tvých očí, mi ale připadá, že
jsi starší než já.“
Benjamin i já jsme se na sebe shodně podívali.
Nemohla jsem si pomoci a bezděčně střelila pohled i po
Gabrielovi.
„Mami, proč mi to všechno říkáš?“ zeptal se
obezřetně Benjamin, který začínal tušit, že se mu konec
toho rozhovoru nebude líbit.
„Bene, tvůj otec byl pro mne vším, stejně tak jako
je Alexa pro tebe. Od chvíle kdy jsem jej spatřila poprvé,
jsem dýchala jenom pro něj. Celý můj život, moje srdce,
moje láska, vše náleželo a náleží jenom tvému otci…“
„Mami,“ vydechl Benjamin.
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„Nepřerušuj mě!“ zastavila jej vážně Irina,
„Benjamine, prosím. Pochop mne. Já prostě nedokážu
bez tvého otce žít. Nedělej mi to ještě těžší, než to je. Ty
svou rodinu máš. Máš svoji druhou polovičku. Čeká vás
krásný dlouhý život. Mne už nečeká nic. Bez Miguela už
pro mne na tomto světě není místo.“
„Ne!“ zarazil ji rázně Benjamin, „ne. Já ti to
prostě nedovolím. Já a Alexa čekáme dítě. Jak mu
vysvětlím, že jsem ještě před jeho narozením souhlasil,
aby moje žena zabila moji matku, jeho babičku?
Vždyť se můžeš těšit z našeho života s námi.
Copak nechceš vidět své vnouče?
Tvůj život zase dostane nový cíl,“ snažil se
Benjamin marně přesvědčovat svou matku. Jeho bezmoc
a zuřivost dosahovaly vrcholu. Uvědomoval si, že nejspíš
neuspěje, ale za žádnou cenu si to nechtěl připustit.
„Benjamine, sám si představ, že bys byl v mé
kůži. Že bys přišel o Alexu. Dokázal by sis opravdu najít
nový cíl? Dokázal bys žít jenom napůl?“
„Já ne…,“ snažil se z posledních sil Benjamin.
„Tak dokázal?“ zakřičela nešťastně Irina.
Benjamin byl dlouhou chvíli zticha. Bála jsem se,
že vůbec nepromluví. Nakonec se ale zhluboka nadechl a
řekl: „Nedokázal.“
Irina se okamžitě uklidnila. Pohladila jej po tváři
a objala jej. Do ucha mu potichu pošeptala: „Necháš mne
tedy odejít?“
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Benjamin si otřel kořen nosu, abychom si
nevšimli dvou slz, které mu unikly z očí. Nic neřekl. Jen
sevřel svou matku v náručí ještě víc a přikývl směrem ke
mně. Potom ji pustil.
Irinin skon se odehrál skoro v tichosti. Uložili
jsme ji na postel. Její výraz byl klidný, šťastný. Na svém
břiše spojila naše ruce a položila na ně svoje dlaně.
„Vím, že v životě budete moc šťastní,“ dodala a
potom se napila z poháru, který jsem těsně před tím
naplnila svou krví. Čekala jsem, že její tělo zaplaví
boláky, jako pokaždé, když zemřel upír mojí krví.
V první chvíli jsem chtěla odvrátit zrak. Chtěla
jsem si Irinu pamatovat jako majestátní královnu a ne
jako ztrhanou upírku s bolavými vředy všude na těle. Její
smrt však byla majestátní stejně jako ona sama. Možná
měl Gabriel pravdu. Možná když Vyvolený dovolí upírovi
odejít, je jeho smrt přesně taková jako ta Irinina.
Irina se jenom napila, zavřela oči, nadechla se a
naposledy dlouze vydechla. Její tělo se pomalu začalo
rozsypávat v bílý prach.
Všichni jsme stáli okolo postele, na níž právě
Irina zemřela. Obklopovalo nás úplné ticho.
„Asi bychom měli ostatním říct, že královna
zemřela,“ začal Benjamin, ale Gabriel jej zarazil.
„Dříve než nadobro odejdeme, chtěl bych s vámi
mluvit,“ řekl.
„Mluv tedy,“ vyzvala jsem jej.
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„Je pár věcí, které byste měli vědět,“ začal, ale
nyní jej zarazil zase Benjamin: „Vy chcete odejít? Kdy?
Proč?“
„Naše práce zde skončila. Již tu nejsme zapotřebí.
Odejdeme ještě dnes,“ odpověděl klidně Gabriel.
„Můžete zůstat s námi,“ zkusil jej přemluvit
Benjamin, ale Gabriel se jenom pousmál.
„Kdesi daleko na nás čeká veliká rodina. Chceme
se vrátit zpět. Mimoto, váš svět není pro nás. Podsvět
ještě není připraven na rovnocenné soužití stvořených a
rodilých a my se nechceme cítit méněcenní,“ odvětil
klidně Gabriel.
„To není pravda. My vás přeci bereme jako
rovnocenné,“ ohradil se Benjamin.
„Vy ano, ale ostatní ne. Jednoho dne se třeba
situace změní, ale zatím radši budeme s těmi, kteří nás
chápou a váží si nás stejně jako my jich.“
„Mohli byste s sebou vzít přeměněné? Tedy
pokud budou chtít,“ zeptala jsem se rychle.
„Proč?“ zeptali se Benjamin i Gabriel společně.
„Protože si podsvět potřebuje zvyknout na
myšlenku, že tu žije nový druh. Já opovrhování rodilých i
Vyvolených odolám. Smířila jsem se s tím, co jsem, a
začala si vážit sama sebe. Oni se však zatím nestihli se
svým osudem smířit.
Gabrieli, vy jim můžete pomoci najít sebe sama.
Můžete jim pomoci, aby sami sobě odpustili a naučili se
797

Stínová dáma

žít nový život. Pochopte, celý dosavadní život byli
vychováváni v přesvědčení, že upíři jsou démoni, hodni
jenom zemřít, a najednou se jimi sami stali. Budou muset
ujít dlouhou cestu, než na sebe začnou být znovu hrdí, a
vy jim můžete pomoci.“
Gabriel se na chvilku zamyslel a potom přikývl:
„Dobrá, pokud budou chtít odejít, mohou nás
následovat.“
„Gabrieli,“ zarazila jsem se, ale ta myšlenka mi
stále vrtala hlavou. Musela jsem znát pravdu.
„Když jsou nyní Irina a Isaac mrtvi, volá vás
Benjaminova krev? Nebo se máme připravit na nového
nástupce?“ zeptala jsem se a bezděčně si pohladila
břicho.
„Alexo, žádné volání krve neexistuje. Když zemře
stvořitel, stvoření se stanou svobodní a nikdo nad nimi již
nemá moc,“ řekl Gabriel a já na něj zůstala hledět s ústy
do kořán.
„Jak to myslíš? Co Irina? Vždyť ona byla Stínová
dáma. Její krev vás přeci zavolala, tak jste si ji našli a
začali pro ni pracovat.“
„Irina se zjevila Sibile v prorockém snu. Máme
hodně restů, které cítíme, že je třeba napravit. Je dobré
fungovat pod někým, kdo se nesnaží naše síly zneužít.
Proto jsme si ji vybrali. Věděli jsme, že by naše síly
nikdy nezneužila. Viděli jsme, jak s námi naloží, a proto
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jsme ji vyhledali.“ Gabriel odpovídal pomalu a zřetelně,
abychom si s Benjaminem mohli všechno hezky srovnat.
„Proč tedy ta pohádka o volání krve? Víš, jak
jsem se bála, že vás Isaac ovládne?“ zajímala jsem se.
„Irina by nikdy nesouhlasila, kdybychom ji
nabídli své služby jenom tak. Věděli jsme, jak by to
dopadlo. Proto jsme se v zájmu dobra rozhodli uchýlit
k malé lži. Když si Irina myslela, že nemá na vybranou,
souhlasila, že nás povede. Jinak bychom ji nikdy
nepřesvědčili.
A co se týče Isaaca. Kdybys věděla, že nás
neovládne, měla bys tendence nechat to jen na nás.
Věděla jsi, jakou máme moc. Myslela by sis, že na něj
budeme stačit, a nepřemýšlela bys nad dalšími plány. Bez
pomoci nových Vyvolených bychom nikdy neuspěli.“
„Proč si to myslíš?“ zeptala jsem se. Cítila jsem
se trochu naštvaně, že si dovolili mě předem odsoudit.
Kdo ví, jak bych postupovala?
„Sibila viděla několik variant budoucnosti. Museli
jsme udělat, co bylo nejlepší,“ odpověděl Gabriel ve
stejném okamžiku, ve kterém jsem vše pochopila sama.
„Proč jste vůbec chtěli, aby vás vedla moje
matka? Aby vás kdokoli vedl? Proč jste nezačali
napravovat špatné sami za sebe?“ zeptal se najednou
Benjamin a vrátil nás zpět k původnímu tématu.
„Já i celá naše skupina nejstarších jsme bojovali
pod Isobel velice dlouho. Naše chápání dobra a zla
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nebylo…, řekněme…, správné. Nevěděli jsme, kde začít
a jak vlastně napravovat svoje chyby. Potřebovali jsme
styčný bod. Potřebovali jsme čistou duši, která nám
ukáže cestu.“
„A nyní už znáte cestu dobra?“ zeptal se
Benjamin se špetkou ironie v hlase.
Gabriel jeho poznámku ignoroval a otočil se
přímo ke mně: „Vlastně jsme ti Alexo chtěli nabídnout,
jestli by ses nechtěla stát stínovou dámou ty. I tvoje duše
je čistá. Jsme si jisti, že naše síly nebudeš zneužívat.
Jestli se přeměnění rozhodnou odejít s námi, budeš
alespoň vědět, zda jsou v dobrých rukách a částečně
budeš moct rozhodovat o jejich osudu,“ dodal.
Touto poslední větou si mne vlastně zavázal. I
kdybych se nechtěla stát stínovou dámou a nést
odpovědnost za nejstarší, za přeměněné jsem
zodpovědnost cítila na sto procent. Měli v sobě moji
DNA.
Bylo úplně jedno, že jsem to nechtěla, že za vším
stál Isaac. Já se cítila být jejich matkou a nemohla jsem
dopustit, aby žili nový život beze mne.
Najednou jsem si nebyla jistá, jestli ten nápad
s odchodem přeměněných byl můj nebo ne. Každopádně
jsem musela souhlasit, a tak se ze mne chtě nechtě stala
stínová dáma.
„Máš ještě něco, nebo už můžeme jít za
ostatními?“ zeptal se hořce Benjamin.
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„Vlastně máme ještě jednu důležitou věc. Asi
byste se měli oba posadit a zhluboka se nadechnout,“ řekl
opatrně Gabriel a nervózně se zadíval na Mhirnu.
„Co se děje?“ řekli jsme oba s Benjaminem
shodně.
„Tohle se nám asi nebude líbit,“ dodala jsem
soudě dle jejich výrazů.
„No, to je právě to, co nevíme,“ odpověděl nejistě
Gabriel a začal si nervózně mnout ruce.
„Alexo, ty nejsi těhotná,“ řekla Mhirna, když se
Gabriel nějakou chvilku nemohl vymáčknout.
„Cože?“ vyhrkli jsme s Benjaminem najednou.
„Proč?“ vydechla jsem a vyčítavě se dívala na
Gabriela. Už jsem se sžila s myšlenkou, že budu mít
miminko. Z počátku jsem si ani nedovedla představit, že
bych měla dítě. Vždyť jsme tak mladí. Máme tolik času.
S vědomím, že čekám dítě, jsem ale žila tak
dlouho, že jsem si nyní nedokázala představit, že to dítě,
které jsem milovala víc než vlastní život, nakonec mít
nebudu. Jak se zdálo, ani Benjamin se s tou myšlenkou
nesrovnal úplně nejlépe. V mžiku stál u Gabriela a držel
jej pod krkem.
Skrz zuby na něj nenávistně syčel: „Nechali jste
moji matku věřit, že čekáme dítě. Nechali jsme ji odejít,
protože věřila, že já budu mít svoji vlastní rodinu. Jak to,
že jste jí neřekli pravdu?“
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K mému překvapení se Gabriel vůbec nebránil.
Přestože jsem věděla, že by mu stačila jen chvilička.
Zřejmě byl na vztek připravený a dovolil Benjaminovi,
aby se ho tímto způsobem zbavil.
„Tvoje matka, zemřela šťastná. S vědomím, že
čekáte rodinu, kterou jednou čekat opravdu budete. Ale
ne dnes. Ona odešla v klidu.
Pochop, Benjamine. Chtěla by odejít tak či tak.
Můžeš být jenom rád, že odešla s vědomím, že máš vše,
po čem ostatní leckdy celý život jenom touží. Myslela si,
že máš úplně všechno. Že už ti víc dát nedokáže. A proto
není třeba tu setrvávat.“
Benjamin si uvědomil, že má Gabriel pravdu, a
pustil ho. Vrátil se zpět ke mně a zabručel jakousi
omluvu směrem ke Gabrielovi.
„Proč? Proč jste chtěli, abych si myslela, že
čekám dítě?“ zeptala jsem se a cítila se zvláštně otupělá.
Prázdná.
„Přijela jsi a my jsme tě museli naučit za pár
týdnů to, co jsme se my učili stovky let. Museli jsme tě
přesvědčit a motivovat. Věděli jsme, že Isobelino
vědomí, které bylo třeba ti předat, je silné. Bez jejích
schopností bys však nad Isaacem nevyhrála. Věděli jsme
také, že Isaac a Kamilla společně ovládají tvého druha.
Spřízněnou duši bys prostě nedokázala zabít. Jediná
možnost, jak se ubránit spřízněnému, který pod vlivem
jiných usiluje o tvůj život, byla…“
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„Bylo vědomí, že v sobě chráním někoho, koho
miluju stejně jako Benjamina,“ vydechla jsem.
„Ano, je to tak. Opět jsme se museli uchýlit
k malé lži, abychom ochránili tvůj život. Kdyby na tebe
Benjamin zaútočil, nezabila bys jej. Nebyla bys toho
schopná. Jenže Benjamin by tě zabít mohl a udělal by to,
protože on o sobě nerozhodoval.
I když…,“ nechal Gabriel tu větu vyznít do ticha.
„I když co?“ zajímal se Benjamin, kterého tón
Gabrielova hlasu popíchl.
„I když to vlastně celou dobu bylo naopak,“ dodal
Gabriel.
„To ty jsi byl její stvořitel. Od samého začátku
ona měla poslouchat tvoje příkazy. Ale tys žádné
nedával, protože ona společně s Isaacem zaútočili první.
Neměl jsi sebemenší šanci. Nebyl nikdo, komu by ta
jednoduchá pravda došla a na to Isaac s Kamillou
spoléhali. Osobně jsem čekal, že na to přijde Alexa po
předání a řekne ti to. Jenže Alexa nás všechny absolutně
překvapila. To, že ti předá schopnosti Isobel, nečekala
ani Sibila. Řekla by mi to.
Upřímně mne také překvapilo, že ti Alexa řekla o
dítěti. Myslel jsem, že jej bude chránit zuby nehty,“
dodal Gabriel.
„No, ona mi to vlastně neřekla,“ podřekl se
Benjamin.
„Ne?“ nadzvedl Gabriel obočí.
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„Když jsme poprvé narušili čas, naše vědomí se
nějak spojila a já viděl všechny její vzpomínky. Zjistil
jsem vlastně náhodou, že čekáme dítě.“
„Absolutní propojení,“ vydechla najednou
Mhirna.
„Co to je?“ zeptala jsem se zvědavě.
„O tom mluvila Isobel. Je to stav, kdy se dvě
spřízněné duše úplně propojí. Minulost, přítomnost i
budoucnost obou jsou v jednom okamžiku v absolutní
harmonii. Je to konečné naplnění vztahu spřízněných
duší. Takový vztah se nepovedl zatím nikomu, o kom
víme. Mysleli jsme, že se jedná o mýtus,“ odvětila
ohromeně Mhirna, „vaše duše jsou nyní nerozlučně
spojené,“ dodala do nastalého ticha.
„To víme, již dlouho,“ řekla jsem s úsměvem.
„Ty to nechápeš. Pokud jeden s vás zemře, ten
druhý zemře s ním. Není třeba nikoho, aby ukončil život
toho druhého. Pokud vyhasnou plameny vašich životů,
tak ve stejný okamžik.“
„Páni,“ vydechli jsme s Benjaminem společně.
Uvědomila jsem si, že mne trochu štve, jak moc jsme
spojení. Najednou mi začal chybět můj vlastní osobní
prostor. Pak jsem ale přestala přemýšlet o hloupostech a
vrátila se k realitě.
„Takže s Benjaminem doopravdy nečekáme
dítě?“ zeptala jsem se ještě jednou pro jistotu a pocítila
rozporuplný pocit. Na prsou mne píchlo, když jsem si
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uvědomila, že mi v lůně nic neroste. Naproti tomu se mi
docela ulevilo. V osmnácti jsou dva opravdu dost mladí
na rodinu. Zvláště, mají-li pro sebe celou věčnost.
„Rodinu mít budete. Jednou. To vám slibuje
Sibila. Ale ne nyní. Čekají vás jiné úkoly, než zakládání
rodiny. Musíte se jich zhostit.“
„Takže nic nebylo, jak vypadalo,“ dodala jsem
spíš pro sebe. „Co nás vlastně ještě čeká?“ zeptala jsem
se zvědavě. Gabriel se však jen usmál a úplně změnil
téma hovoru.
„Myslím, že už je čas, abychom řekli ostatním, že
královna zemřela.“ Než jsme stihli cokoli říct, rozpustil
naši časovou bublinu.
Sešli jsme do vchodové haly a všechny zavolali.
„Chtěli bychom vám oznámit, že královna
zemřela,“ řekl smutně Benjamin. V tu chvíli se rozhostilo
absolutní ticho. Nikdo nevěděl, co říct.
„Zemřela královna, ať žije král,“ ozvalo se
nakonec potichu z davu a všichni včetně dětí před námi
postupně poklekli.
Benjamin se tvářil rozpačitě a netušil, co říct.
Vůbec jsme si neuvědomovali, že by se měl stát králem.
„Vstaňte. Prozatím nejsem král. Tady jsme si
všichni rovni, pamatujete?“ vyzval je Benjamin, „ještě je
třeba dotáhnout věci do konce, abychom mohli načít další
kapitolu. Ještě není čas provolávat komukoli slávu.
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Ve světle událostí a ztrát, které utrpěly obě naše
rasy, se mi zdá, že ani oslavy nejsou na místě. Ano.
Vyhráli jsme, ale za velice vysokou cenu. Prosím
vzdejme raději čest těm, kteří padli za dobrou věc.“
Při těch slovech jsem se dívala po všech, kdo
někoho ztratili. Dívala jsem se na Ronina, který ztratil
Anateu, na Benjamina, který přišel o oba rodiče, na
svého otce, který přišel o svou ženu, a na Gabriela, který
kdysi přišel o svoji sestru. On se ale rozhodl ji hledat, aby
ji mohl…
Přestala jsem poslouchat Benjaminova krásná
slova a najednou mi svitlo. Došlo mi, že Gabriel v sobě
stále ještě třímal naději, že Elayu najde a oživí. Protože
ona byla upírka. Bylo jedno, jak dlouho její duše
bloudila. Stále se mohla vrátit. Mohla se vrátit stejně
jako… jako moje matka!
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Návrat
Okamžitě jsem se otočila a rychle odešla do
pokoje, kde uložili ostatky Kristy a kam položili i
Fabiana. Horentně jsem vzpomínala na obřad vzkříšení,
který prováděli nejstarší. Musím ji vynést ven. Opatrně
jsem vzala matčino tělo do náručí a chystala se ji vynést.
„Co to děláš?“ zeptal se mne Gabriel, který se
právě ledabyle opíral o zárubně dveří a se zájmem mne
pozoroval.
„Ty víš přesně, co chci udělat,“ odpověděla jsem
a sledovala jeho pobavený obličej.
„Myslel jsem, že ti to budu muset nakonec říct,“
ušklíbl se.
„Pomůžete mi?“ zeptala jsem se. Gabriel zvážněl.
„Ano. Ale Krista je napůl Vyvolená. Je tu
možnost, že její duše odešla. I když tomu moc nevěřím,“
řekl.
Uchopila jsem její tělo a Gabriel opatrně vzal její
hlavu. Ostatky jsme odnesli před dům a položili je do
mechu pod stromy.
„Jak to provedeme? Nemáme obřadní stolec,“
zeptala jsem se.
„Není třeba obřadní stůl,“ odpověděl Gabriel.
„Aha, opět není vše, jak vypadá, že?“ řekla jsem s
úšklebkem. Zase jenom divadélko, aby mne ohromili.
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Najednou jsem si začala říkat, jestli vše, co jsem prožila
u nejstarších, nebylo takové veliké divadlo, aby mne
připravili na budoucnost, kterou již předem znali.
„Alexo, co to děláte?“ zeptal se mne opatrně
Benjamin.
„Pojď, budeme tě potřebovat,“ řekla mu Mhirna,
která stála poblíž.
„Nadzvedni tělo i hlavu,“ zavelela.
Benjamin se na ni překvapeně podíval, ale když
viděl její výraz, okamžitě se Kristiny ostatky vznesly do
vzduchu.
„Alexo, prosím vytvoř v zemi stejné rýhy, jako
byly na stolci,“ pokračovala Mhirna.
Chvilku mi trvalo, než jsem si vzpomněla, jak
přesně stolec vypadal. Pak jsem se zaměřila na zem.
Přímo před našimi zraky se v zemi začala tvořit
rýha. Pomalu postupovala a kreslila v zemi čtverec se
zaoblenými rohy dostatečně velký, aby se do jeho vnitřku
pohodlně vešlo Kristino tělo. Jakmile se konec rýhy
spojil se svým počátkem, okamžitě se uvnitř čtverce o
pár centimetrů dál začala kreslit další rýha. Přesně
kopírovala původní čtverec a tvořila v něm další.
Uprostřed obou čtverců se v zemi vytvořila
prohlubeň velká a široká tak, aby do nich přesně
pasovalo tělo. Nakonec prohlubeň protnula poslední
brázda, která středem vše propojovala. Začínala
uprostřed jedné strany vnějšího čtverce, protnula stranu
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vnitřního čtverce, pokračovala do prohlubně a na jejím
konci pokračovala dál, aby protnula a propojila protější
strany obou čtverců.
Pokynula jsem Benjaminovi, aby pomalu spustil
tělo i s hlavou k zemi a usadil je do prohlubně. Mhirna
nás rozestavěla do formace okolo čtverce. Všichni ostatní
se srotili okolo nás. Nikdo ani nedutal, jen němě
sledovali naše počínání.
Gabriel stál u hlavy, Benjamina postavila Mhirna
k nohám, já jsem se postavila ze strany a Mhirna stojící
naproti mně přiložila hlavu Kristy k jejímu krku a
ovázala je šátkem, který sňala ze své hlavy.
„Jen chci říct, že je tady možnost, že to…,“ začal
znovu opatrně Gabriel.
„Vím, co chceš říct, a uvědomuju si to,“ přerušila
jsem jej, ale neúspěch jsem si vlastně vůbec
nepřipouštěla. Gabriel jen přikývl.
„Co mám dělat?“ zeptal se nervózně Benjamin.
„Napoj se na Alexu a podporuj její sílu. Ona
přesně ví, co má dělat,“ odpověděla Mhirna.
„Je:go Brann’iger,“ vyslovila jsem a rozdělila své
vědomí. Jeho část zažehla oheň a nechala jej rozšířit se
v první rýze, tvořící vnější čtverec.
„Te:go Brann’iger,“ vyslovili potichu Gabriel a
Mhirna najednou.
„Je:go Vann’aqer.“ Po mých slovech ze země
vytryskla voda a zaplnila vnitřní čtverec. Držela jsem ji
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přesně v místech, kde jsem ji potřebovala. Nedovolila
jsem, aby se vylila do rýhy propojující oba čtverce.
Voda, stejně jako oheň, mne bez problémů poslechla a
klidně si porušovala přírodní zákony. Moje moc totiž
v tuto chvíli byla větší než přitažlivost, rozpínavost nebo
jiné fyzikální zákonitosti.
„Te:go Vann’aqer,“ vyslovili potichu Gabriel a
Mhirna najednou.
„Je:go Lan’gionem,“ vyřkla jsem a nedaleko od
nás se v zemi utvořila puklina, z jejíchž útrob jsem do
vzduchu vznesla potřebné množství zeminy a přenesla je
vzduchem na bezvládné tělo. Jako bych jej přikrývala
kyprou peřinou. Zemina zakryla každičkou píď Kristina
těla.
„Te:go Lan’gionem,“ zopakovali moji učitelé a
netrpělivě čekali, co se bude dít dál.
„Je:go lufter’ghaeli,“ zaznělo z mých úst a malý
větrný vír, pro nezasvěcené naprosto neočekávaný, se
dotknul každého z nás. Obtančil okolo nás. Přiblížil se
k vnějšímu čtverci, jehož hranu přeskočil. Rozdováděl
plameny nad okrajem vnějšího čtverce a zčeřil hladinu
vody v rýze, ohraničující vnitřní čtverec. Potom se
rozpadl do milionu malých vzdušných vírů, které
kroužily, narážely jeden do druhého a chaoticky se
pohybovaly v prostoru vnitřního čtverce. K rýhám ani
prohlubním se však nepřiblížily.
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„Te:go lufter’ghaeli,“ tentokrát se postupně
potichu začali přidávat i ostatní. Jakmile vyslovili svá
slova Gabriel s Mhirnou, ostatní je šeptem zopakovali.
Tiše stáli v němém úžasu a sledovali scénu před sebou.
„Sumus'er Praet'st, Pre:cor’ahm e Fre:murum.“
Tato slova jsme vyslovily společně s Mhirnou a potom
s námi promluvil ještě Gabriel:
„Sumus’er Imph’ere:doen perk’erg osq.”
Voda ve vnitřním čtverci se rozlévala středem a
vinula se k tělu. Jakmile k němu dospěla, pomalu se
rozpínala vzhůru a do stran, dokud nepokryla celý
hliněný povrch.
Potom přišel ke slovu oheň. Jeho plameny
olizovaly mokrou hlínu a tvořily z ní pevný nepropustný
obal. Jako by se v peci vypalovala hliněná nádoba. Hlína
si postupně dosedala a utvořila celistvou neporušitelnou
skořápku. Plameny na ní sice stále ještě dohořívaly, ale
již neměly co měnit.
Malé vzdušné vírky tančící ve vnitřní ploše poblíž
těla se rozutekly, a vydaly se uhasit dohořívající
plamínky vypalující hliněnou skořápku, v níž, jak jsem
doufala, se Krista připravovala opět se probudit k životu.
Když vzduch dokonal své dílo, povrch vypálené nádoby
syčel a praskal. Jednotlivé kousky hlíny se najednou
začaly odlamovat a vírky je odfoukávaly stranou.
S očekáváním jsme sledovali, jak se před námi
objevuje Kristino tělo.
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Mhirna přistoupila k tělu a pomalu sundala šátek,
který spojoval hlavu s tělem. Již nebyl zapotřebí, hlava
byla s tělem pevně spojena. Potom Mhirna vyndala ze
záhybů svých šatů dýku a podala mi ji.
„Její krev, tvoje krev,“ řekla jenom.
Okamžitě jsem její slova pochopila. Rozřízla jsem
si zápěstí a nechala krůpěje své vlastní krve skanout
nehybnému tělu do úst. Při tomto gestu jsem znovu sama
zopakovala: „Perk’erg osq.“ Nejdřív Mhirna, potom
Gabriel a nakonec všichni ostatní, stržení atmosférou,
jako by nás i oni mohli podpořit svou vlastní silou,
zopakovali naše slova: „Perk’erg osq.“
Čekala jsem, doufala a modlila se. Srdce mi
zběsile bušilo, prosila jsem kohokoli, aby mi ji vrátili.
Krista najednou otevřela oči. Hrůza, která se
v nich zračila, mne trochu vyděsila. Okamžitě se
s křikem posadila a chytila se za krk. Mnula si jej a
zhluboka dýchala. Slzy jí tekly z očí a zmateně se
rozhlížela okolo sebe.
„Mami,“ vykřikla jsem a společně se Sebastianem
jsme se na ni vrhli. Sebastian nás objímal. Kristě říkal,
jak moc ji miluje, a mně jenom děkoval. Všichni okolo
nás stáli a jen nevěřícně pozorovali Kristino probuzení.
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Odjezd
„Co děti?“ zeptala jsem se.
„Všichni jsou v pořádku. Jsou otřesení ale
v pořádku. O Daniela se stará Markus. V podstatě
k němu nikoho nepustí. Jakmile zjistil, že jsou jejich
rodiče mrtví, obával se, že by se na něj i na Daniela mohl
snést hněv za jejich zradu. Bojí se, že by někdo mohl
Danielovi říct něco, co by mu mohlo ublížit. Ochraňuje
jej zuby nehty, přestože jsem jej snad milionkrát
přesvědčoval, že jemu ani jeho bratrovi nikdo nic vyčítat
nebude.
Ráno jsme volali Stelle, která hovořila se svým
bratrem Albertem a vysvětlila mu naši novou situaci.
Díky bohu mají ti dva mezi sebou výborný vztah. Albert
si nechal vše vysvětlit a s Vyvolenými vychází skvěle.
Dokonce se velice spřátelil s Kalistou, Vyvolenou, kterou
Stella pokřtila. Společně nakonec zpracovali i Alfonze
Kaisera, který měl z počátku problém Vyvoleným
důvěřovat. Nicméně i on pochopil naše spojenectví a
nakonec uznal, že jsme se rozhodli správně,“ vyprávěl
Benjamin.
„A co Vasil?“ zeptala jsem se nedočkavě.
Poslední z unesených dětí, syn bývalé princezny a
Benjaminův vlastní bratranec, mne zajímal vlastně ze
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všech nejvíc. Benjamin totiž slíbil jeho rodičům, že
jakmile přizná spříznění se mnou, nabídne šlechticům své
odstoupení z trůnu a na své místo navrhne Vasila. Jeho
pochopení pro nás tedy bylo nesmírně důležité.
„Vasil měl nejprve obrovskou radost, že jsme jej i
s ostatními zajatci konečně našli a zachránili,“ začal
Benjamin, „celou dobu vlastně ani nepočítal s ničím
jiným. Jenomže potom se setkal s Vyvolenými.
Nechce poslouchat žádné argumenty. S nikým
nemluví. Jenom stále požaduje, abychom jej co nejdříve
odvezli k jeho rodičům. Nemluví dokonce ani se
spoluvězněnými dětmi. Osočil nás všechny z velezrady a
uraženě sedí ve svém pokoji,“ odpověděl smutně
Benjamin.
„To je zlé,“ zhodnotila jsem a Benjamin jen
smutně pokýval hlavou.
„Co uděláme teď? Jaký je další plán?“ zeptal se.
„Rozdělíme se. Já pojedu s ostatními za
Vyvolenými a ty odvez děti šlechticům.“
„Nebylo by lepší předstoupit před upíry i
Vyvolené společně?“ zeptal se Benjamin.
„Ano, bylo,“ odpověděla jsem, „jenže musíme
postavit hlavně Vyvolené a rodilé proti sobě čelem. Proto
je třeba vybudovat zázemí. Ty u svých a já u svých. Tak
máme největší šanci na úspěch.“
„Jak si to představuješ?“ zeptal se Benjamin.
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„Nevím,“ přiznala jsem, „sama nevím, co řeknu
Vyvoleným. Jedno je ale jisté, musíme je přesvědčit, aby
se setkali tváří v tvář.“
„A jak chceš přesvědčit Vyvolené, aby se setkali
s upíry, aniž by se je nesnažili zabít?“ ptal se Benjamin.
„Doufám, že se nám podaří odhalit celé povstání a
zastavit je dřív než začne. Jakmile ukážeme Vyvoleným
jejich slabé stránky, pak snad budou přístupnější
k novým řešením,“ odpověděla jsem.
„Je ti doufám jasné, že setkání nesmí proběhnout
na domácí půdě ani jedné strany? Cítili by se silnější,“
dodal Benjamin a já si uvědomila, že má absolutní
pravdu.
„Ano. Celé setkání se musí uskutečnit na
neutrální půdě a já vím přesně, jak to zařídit,“ řekla jsem
a vysvětlila Benjaminovi svůj plán.
„Co uděláme s mým bratrem, jeho stvořenými a
Peterem?“ zeptal se ještě Benjamin.
O nich jsem přemýšlela hodně. Mám nechat
Isaaca v mezisvětě, nebo jej oživit? Mám jej předat
upírům, nebo Vyvoleným? A co Peter? Co si zaslouží?
Jaký trest jim vlastně náleží za všechno to zlo, které
napáchali?
„Nechci, aby se o nich rodilí nebo Vyvolení zatím
dověděli. Pokud se nám opravdu podaří, že se rodilí a
Vyvolení setkají, necháme rozhodování o budoucnosti
zrádců úplně nakonec. Všichni si totiž zaslouží soud od
815

Stínová dáma

všech stran. Zajatce zatím uvězníme tam, kde je nikdo
hledat nebude,“ uzavřela jsem a v hlavě opět doplnila
svůj původní plán o maličkosti, které, pokud vše vyjde
tak jak má, ukončí celou tuhle dlouhou a nesmyslnou
válku.
„Dobře, připravím rodilé a ještě dnes odjedeme,“
souhlasil Benjamin, políbil mne, otočil se a odešel.
„Gabrieli,“ otočila jsem se k mému učiteli, který
byl stále ještě po mém boku.
„Ano, Alexo?“ odpověděl se zájmem.
„Kde jsou ostatní nejstarší?“ zeptala jsem se.
„Čekají na naše rozkazy. Jsou rozdělení v různých
frakcích odboje, někteří nejsou ani v Evropě. Myslím, že
ještě nejsme připravení rozprášit všechny Isaacovy
základny,“ odpověděl Gabriel.
„Je na čase, abychom celý Isaacův pokus o
převzetí moci definitivně ukončili. Nejprve ale musíme
mít podporu Vyvolených,“ řekla jsem spíš pro sebe, ale
Gabriel mne slyšel a nepatrně kývl.
„Měla bych na tebe s Mhirnou prosbu. Nechci ti
přikazovat. Chtěla bych, abyste s mým rozhodnutím
souhlasili.“
„Povídej,“ vyzval mne Gabriel.
„Neopouštějte nás ještě. Chtěla bych vzít
přeměněné s sebou, aby je Vyvolení viděli. Aby viděli, co
se s nimi stalo. Přeměnění by měli mít možnost
rozhodnout o potrestání těch, kteří jsou za jejich stav
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přímo zodpovědní. Až skončíme u Vyvolených, pojedu
s tebou a postupně vyhladíme všechny Isaacovy základy
do jediné. Stvořené buď zničíme, nebo se podřídí novým
pravidlům,“ dodala jsem.
„Jakým pravidlům?“ zajímal se Gabriel.
„Myslím, že váš nápad s napravováním křivd je
dobrým začátkem i pro ně. Bude tedy dobré, když pod
vaším velením nějaký čas zůstanou a pokusí se napravit
zlo, které pod Isaacovým vedením provedli.“
„Chceš mi říct, že se mnou nepojedou jenom
přeměnění ale i Isaacovi stvoření?“ zeptal se překvapeně
Gabriel.
„Ano. Bylo by dobré je pro začátek někde ukrýt,
než se situace uklidní. Váš výcvik jim také neuškodí.
Myslím, že jejich chápání dobra a zla je také pokřivené.
Bude dobré, když jim ukážete cestu,“ odpověděla jsem.
Pak jsem si ale uvědomila, že celou situaci možná vidím
moc růžově.
„Zvládnete je ukočírovat, Gabrieli?“ zeptala jsem
se.
„Každý Isobelin stvořený je mnohem mocnější
než Isaacův. Myslím, že se nemusíme ničeho bát.
Domnívám se, že ten nápad stojí za pokus. Jsem rád, že
ses rozhodla i jim dát druhou šanci,“ odpověděl
s úsměvem Gabriel.
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„Ani oni si nemohli vybrat, čím se stanou.
Myslím, že druhou šanci si zaslouží každý,“ odvětila
jsem.
„Tedy jsme dohodnutí. Pojedete s námi do
Prahy?“ zeptala jsem se, abych se ujistila, že jsme si
rozuměli.
„Ano, pojedeme s vámi,“ odpověděl Gabriel.
„Alexo?“ ozvalo se za mými zády. Gabriel se
podíval tím směrem, pak na mne kývnul a odešel.
„Ano, Miku?“ zeptala jsem se a otočila se čelem
k němu.
„Mohl bych s tebou mluvit?“ zeptal se opatrně.
„Ano, stejně jsem si s tebou chtěla popovídat.
Nechceš se projít?“ zeptala jsem se a byla ráda, když
souhlasil. Alespoň budeme mít trochu soukromí.
Procházeli jsme se lesem dost dlouho, a když
jsme byli dostatečně daleko od budovy a všech ostatních,
konečně jsme si mohli v klidu promluvit.
„Jak si zvykáte na krev?“ zeptala jsem se
přívětivě.
„No víme, že nám nic jiného nezbývá. Ta upírka,
Lenka, k nám pravidelně vodí dárce a učí nás, jak
správně probíhá darování. Zdá se, že těm lidem
neubližujeme, když nám dávají svou krev dobrovolně,“
odpověděl Mike.
„Miku…,“ chtěla jsem něco říct, znovu se
omluvit, ale nedokázala jsem se vymáčknout. Naštěstí
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Mike, jako by mi četl myšlenky, mne utnul dřív, než jsem
stihla začít trapně blábolit.
„Alexo, ty nejsi zodpovědná za Isaacovo jednání.
Ani ty sama nemůžeš za svoji vlastní přeměnu. Nikdo
z nás tohle nechtěl, ale nakonec žijeme a to je hlavní.“
ubezpečoval mne Mike.
„I tak se cítím jistým způsobem za váš stav i
situaci, v níž jste se ocitli, zodpovědná. Chtěla bych vám
pomoci se s tím vyrovnat,“ nedala jsem se.
„Slyšeli jsme, že chceš odjet do Prahy a setkat se
s Vyvolenými. Vlastně i proto jsem s tebou chtěl mluvit,“
odvětil Mike.
„Myslíte, že je to hloupost?“ zeptala jsem se a
najednou jsem si nebyla tak jistá svým plánem.
„Ne, ne, naopak,“ ubezpečil mne rychle Mike,
„chceme se setkat s Vyvolenými. Jsme zvědaví, co s námi
budou chtít udělat.“
„Miku, kdyby Vyvolení…,“ zadrhla jsem se.
Nevěděla jsem, jak to říct, abych se jej nedotkla. „Kdyby
vás Vyvolení nepřijali mezi sebe, mám pro vás útočiště.
Místo, kde se budete nakonec cítit jako doma a všichni se
k vám budou chovat jako k sobě rovným.“
„Chceš, abychom odešli s těmi nejstaršími
stvořenými?“ zeptal se Mike.
Opravdu se v tom domě vůbec nic neutají,
uvědomila jsem si.
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„Ano, tuto možnost vám hodlám nabídnout,“
souhlasila jsem.
„Budeme o tom uvažovat. Ale nejdříve chceme
znát stanovisko Vyvolených. Nechal jsem ti sepsat jména
lektorů, kteří byli evidentně spojeni s Peterem, a tedy
jsou určitě v přímém středu připravovaného povstání.
Pokoušeli jsme se z Petera dostat přiznání, ale mlčí jako
hrob,“ řekl Mike a podal mi složený papír. Když jsem jej
otevřela, nestačila jsem se divit. Na papíře bylo napsáno
přes čtyřicet jmen. Nějaká jména mi byla povědomá,
některá mi neříkala vůbec nic.
„To myslíš vážně?“ zeptala jsem se.
„Napsali jsme i jména lektorů dětí, které přeměnu
nepřežily. I oni podle všeho dovedli děti na letiště a
poslali za Peterem,“ odvětil Mike.
„Musíme si pospíšit,“ řekla jsem potichu, když mi
došlo, jak velké to povstání musí být a jakou rychlostí se
nejspíš blíží jeho naplnění.
„Odjedeme ještě dnes,“ rozhodla jsem, „ale
nejdřív si chci promluvit s Peterem.“
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Pomsta
Procházeli jsme úzkou uličkou obsypanou z obou
stran zamčenými dveřmi od cel. Vlhkost, plíseň, zápach
krve a nemytých těl prosycoval celé naše okolí. Zvedal se
mi z toho všeho žaludek. Až příliš živé vzpomínky mne
pojily s tímto místem hrůzy. Nemohla jsem se dočkat, až
odsud odejdu. Byla jsem rozhodnutá nechat tento dům
lehnout popelem, jakmile se za mnou zavřou dveře. Já
budu úplně poslední, kdo tento dům opustí.
Ještě však nebyl čas odejít. Ještě dva úkoly na
mne čekaly. Nyní jsem měla namířeno za většinou
zajatců, kteří obývali prostory cel. Z Isaacových
stvořených, bojujících proti všem našim upírům, zbyla
jen hrstka, která se nakonec vešla do jediné větší cely.
Nechala jsem si je všechny dovést na jediné místo a byla
rozhodnutá k nim promluvit tak, aby to především slyšel
i poslední vězeň. Ten, kterého jsem si naschvál nechávala
až nakonec. Chtěla jsem, aby věděl, že nemá žádnou
naději na záchranu, že na celém světě není nikdo, kdo by
se za něj postavil. Chtěla jsem, aby Peter věděl, že jeho
život tak jako tak skončil.
V místnosti plné stvořených se mnou byli ještě
Gabriel, Benjamin a moji rodiče. Ostatní hlídali okolo
domu nebo v chodbě přede dveřmi.
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Rozhlédla jsem se po všech uvězněných. Většina
stvořených, podobných si jako vejce vejci, jen zarývala
odevzdaný pohled do země a beze slova očekávala ortel
své smrti. Já je však nechtěla zabít. Rozhodla jsem se dát
jim ještě jednu šanci. Uznávám, nebýt nejstarších, asi
bych na tuto variantu ani nepomyslela. Jenže já u
nejstarších byla. Měla jsem ve svém vědomí vryté jejich
vzpomínky a emoce. Chápala jsem, že si tito stvoření
nemohli vybrat, čím se stanou, ani jak se budou chovat.
Nyní však nastala úplně jiná situace. Poprvé se mohli
svobodně rozhodnout. Konečně mohli bez obav sdělit
svůj názor na jejich stvořitele i na jeho krutovládu.
„Víte, proč tu sedíte?“ zeptala jsem se jich do
nastalého ticha. Stvoření zmateně kývali hlavami ze
strany na stranu s pohledem stále zabořeným do země.
„Protože jste se nám dobrovolně vzdali. Jistě jste
poznali, že je něco jinak, že vás již netíží příkazy vašeho
stvořitele. Isaac je totiž mrtev,“ řekla jsem a rozhlédla se
po vyděšených tvářích, ve kterých se zračila spousta
dalších emocí: strach, panika, zmatenost, odevzdanost…
Záměrně jsem je nechala v domnění, že jsme jej
nenávratně zničili. Jejich rozhodování bude snazší a
Peterovi jsem jistě zasadila další ránu do jeho
sebevědomí.
„Konečně přišel čas, abyste se rozhodli sami za
sebe,“ pokračovala jsem. „Netvrdím, že jste svobodní.
Nemohu vás propustit, přestože vím, že za své zločiny
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nenesete plnou zodpovědnost. Nemám pro vás vlastně
trest. Mám pro vás nabídku…,“ vytvořila jsem pauzu,
aby si stihli uvědomit, že poprvé od jejich stvoření jim
nikdo nenařizuje, ale nabízí. Že konečně mají právo
volby, i když na druhé straně na ně číhala smrt. Měli však
plné a svobodné právo se pro ni rozhodnout.
„Necháme vás žít, ani vás nepředvedeme před
rodilé. Musíte však odejít s nejstaršími a podrobit se
jejich velení. Musíte se přizpůsobit jejich životu a opět se
naučit být dobří a smýšlet správně. Pokud se rozhodnete
tady a teď, že odejdete s nejstaršími, zůstanete naživu.
Pokud si však raději přejete zemřít, ráda vám to
umožním. Rozhodněte se nyní. Právě tady a teď,“
skončila jsem a nechala jim chvilku, aby pořádně zvážili
svá rozhodnutí.
„Co se s námi stane, když odejdeme
s nejstaršími?“ zeptal se jeden ze stvořených.
„Můžu?“ naklonil se ke mně Gabriel a já uznala,
že jeho slova nyní asi budou ta nejvhodnější. Jemně jsem
pokývala hlavou a trochu ustoupila dozadu.
„Chápu, že jste zmatení a máte strach,“ oslovil je.
Jejich pohledy se konečně odpoutaly od země a nyní
upřeně pozorovaly Gabriela, který nepřestával mluvit.
„Věřte mi, vím, jak se cítíte. Vím, že si uvědomujete, že
jste konečně svobodní a myslíte si, že vám tu svobodu
zase chceme vzít. Ale tak to není.
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My vás chceme chránit a pomoci vám vyrovnat se
s tím, co se vám stalo. Podsvět na vás není připraven a vy
nejste připraveni na něj. Ostatní nedokážou pochopit, že
zločiny které jste spáchali, vlastně nemáte na svědomí, a
vy sami se obhájit nedokážete. Byli jste pod tlakem velmi
silného stvořitele, který měl hodně zkreslené představy o
dobru a zlu. Ať chcete nebo ne, při přeměně jste převzali
jeho vnímání za své. Neuvědomujete si, že vaše chápání
světa je pokřivené a špatné. My vám pomůžeme opět
pochopit, co je správné a co špatné. Jakmile se tak stane,
přijdou na řadu výčitky!
Vaše vnímání vám momentálně zabraňuje, abyste
si cokoli vyčítali. Vy máte pocit, že každá vražda, únos,
či jakýkoli jiná špatnost, kterou jste pod Isaacovým
vedením vykonali, byly správné, protože to tak viděl sám
Isaac. Časem vám ale dojde, že jste se mýlili, a právě
tehdy se dostaví pocit výčitek. Je to nevyhnutelné. My
vám pomůžeme se s tímto náporem vyrovnat. Vysvětlíme
vám, co se s vámi děje, a pomůžeme vám překlenout tuto
bezpochyby velice těžkou dobu. A nakonec vás naučíme,
jak správně uchopit váš vlastní život. Pomůžeme vám
pokusit se odčinit své hříchy“
Po Gabrielových slovech nastalo absolutní ticho.
Nechali jsme je přemýšlet a trpělivě čekali
„Chci to zkusit, odejdu s vámi,“ řekl jeden z nich
a ostatní začali souhlasně kývat hlavami.
„Také odejdu,“ řekl další.
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„Nechci zemřít,“ ozvalo se z davu. Nakonec
souhlasili všichni.
„Dobře, domluvím podmínky s Gabrielem a
oznámím vám, co se bude dít dál. Do té doby zůstanete
zde,“ prohlásila jsem a pak jsme já i můj doprovod
opustili celu. Stvořené jsme nechali pospolu, ale u jejich
dveří jsem zdvojnásobila dohled.
Mé další kroky vedly do Peterovy cely.
„Otevřete!“ zavelela jsem ledovým hlasem. Velmi
dlouho a pečlivě jsem se připravovala na toto setkání.
Myslela jsem si, že nebudu mít problém podívat se mu do
očí, ale najednou jsem stála před jeho celou, Peter byl
poražen, a přesto se mi klepala kolena a potily dlaně.
Zhluboka jsem se nadechla a rázně vstoupila dovnitř.
Na kavalci seděl Peter. Jeho pohled prozrazoval
strach, ale na tváři mu hrál škodolibý úsměv.
„Věděl jsem to. Věděl jsem, že za mnou přijdeš,“
oslovil mne. Potom se podíval za mne a jeho úsměv se
změnil ve škleb.
„To se mě bojíš, že sis musela přivést doprovod?“
zeptal se.
Peterovo posmívání mne na okamžik rozhněvalo,
což nejspíš chtěl, jenže nepočítal s moudrostí a stovky let
pěstovanou trpělivostí, kterou jsem dostala od stvořených
při předání. Okamžitě jsem se uklidnila a v tu ránu jsem
byla nad věcí. Trochu jsem se pousmála a zadívala se mu
přímo do očí.
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„Mýlíš se,“ řekla jsem, „nejsou tu, aby mne
chránili před tebou. Benjamin a ostatní mne sem
doprovodili, abych já, ve slabé chvilce, nezabila tebe.
Raději nechám Vyvolené, aby rozhodli o tvém osudu. O
osudu velezrádce,“ poslední slovo jsem vyřkla opravdu
zřetelně a s důrazem na každou slabiku.
Ruce jsem zkřížila na prsou, ještě víc se vzpřímila
a přitom nepřestávala sledovat jeho reakce.
„Benjamin mi vyprávěl o trestu, který navrhl
Fabian,“ řekla jsem, „docílím toho, aby jej na tobě
vykonali.“
Peterům výraz se okamžitě změnil. V jeho očích
se zračila panika, ale pokoušel se nedat na sobě nic znát.
Z předklonu se narovnal a opřel o zeď. Také si zkřížil
ruce na prsou a pokoušel se mi zpříma hledět do očí.
„O tom trestu jsem nikdy v životě neslyšel.
Fabian si ho vymyslel. Vyvolení nikdy nedovolí, aby…“
„Aby co?“ nenechala jsem jej domluvit, „aby se
takto zachovali ke zrádci, který málem zburcoval
povstání? Který nechal unést adepty Vyvolených, a sám
víš nejlépe, že na adeptech v klanech záleží úplně
každému, a přihlížel, jak je bolestivě přeměňují a vraždí?
Myslíš, že nebudou ochotni potrestat někoho, kdo
podněcoval ostatní, aby zabili členy rad všech Klanů?
Vážně se domníváš, že s tebou bude mít kdokoli
slitování?
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Něco ti povím, i kdyby si ten trest Fabian
vymyslel, věř mi, Vyvolení jej jednohlasně odsouhlasí.“
„Ostatní to nedopustí,“ oponoval mi sebevědomě
Peter.
„Ostatní,“ odfrkla jsem, „Isaac i Kamilla jsou po
smrti. Isaacovi stvoření, ti kteří zbyli, se přidali k nám,
ale to nejspíš víš. Zřejmě tedy mluvíš o Vyvolených, kteří
plánují převrat ve vlastních řadách?
Víš, jak se nejlépe potlačuje vzpoura?“ zeptala
jsem se s úsměvem na rtech. Peter mlčel a upřeně mne
sledoval.
„Tak, že veřejně, přede všemi, zničíme jejich
vůdce ještě před tím, než nějaké povstání vypukne,“
pokračovala jsem, „a přesně tohle mám v plánu. Ještě
dnes odjedeme. Zítra tě předám Vyvoleným a zajistím,
aby trest byl vykonán ještě týž den. Celý akt hodlám do
všech klanů přenášet online společně s udáním všech,
kdo s tebou měli cokoli společného. Nikdo nestihne
zareagovat. Nikdo ti nepomůže. Zůstaneš sám na věky
věků pod nánosem hlíny, neschopen zemřít. Jenom ty a
tvoje hříchy. Nemůžu se dočkat, až uvidím tvou rakev,
tvé věčné vězení, spouštět do země. Nic jiného si
nezasloužíš.“ Jakmile jsem to dořekla, otočila jsem se a
odešla.
Měla jsem pocit, že se opravdu pozvracím.
Potřebovala jsem na vzduch. Potřebovala jsem dýchat a
přemýšlet. Z Petera se mi zvedal žaludek. Celý ten
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rozhovor mne neskutečně vyčerpal a zdeptal. Ráznými
kroky jsem vyšla ze sklepení. Nechtěla jsem, aby Peter
slyšel, že utíkám. Jakmile jsem však stanula v přízemí,
rozeběhla jsem se k hlavním dveřím, rozevřela je a
vyběhla jimi ven do příjemného, chladivého vzduchu.
Utíkala jsem, co mi síly stačily. Jednoduché,
rytmické, stále se opakující pohyby mi pomáhaly se
uklidnit a utřídit si myšlenky. Běh mi pomáhal
zapomenout na nevolnost, na obrazy bolesti a šílenství
spojované s tímto místem. Uběhla jsem několik
kilometrů, než jsem se zastavila a udýchaně padla na
kolena. Ruce jsem zabořila do hlíny, těžce oddechovala a
z očí mi tekly potoky slz. Nemohla jsem to zastavit.
Veškeré vypětí, hnus, zloba a nenávist vůči Isaacovi,
Kamille a Peterovi, které se ve mně hromadily, vypluly
na povrch. Klečela jsem, zatínala ruce v pěst, plakala a
křičela. Všechno zlé ze mě muselo jít ven.
Právě když mi začal docházet dech a já si
uvědomila, že stále ještě křičím, mne objaly silné paže.
Benjamin si mne přitiskl blíž k sobě. Konejšil mne a líbal
do vlasů. Chvilku jsme jenom tak seděli, než jsem se
úplně uklidnila. Konečně jsem se rozhlédla a zjistila, že
nejsme sami, jak jsem si původně myslela. Vedle nás
ještě oddechovali Lenka s Joshuou.
„Jsi v pohodě?“ zeptala se Lenka.
„Už ano. Já… musela jsem pryč,“ odvětila jsem.
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„Možná je dobře, že jsme se vzdálili,“ řekl
najednou Joshua. „Co chceš udělat se zajatci?“ zeptal se
nečekaně.
„Jak to myslíš?“ nechápala jsem, kam svým
dotazem míří.
„No mám na mysli stvořené, přeměněné a Petera.
Kam je chceš odvézt? Jak chceš zabránit, aby se pokusili
utéct?“ ptal se dál Joshua.
„No, myslela jsem, že je uspíme a převezeme
s námi. V krytu je dost místa, abychom je tam mohli
uvěznit. Je to nedobytná pevnost. Pochybuji, že by se
dostali ven,“ odpověděla jsem.
„Dobrý nápad, ale pravděpodobně nemáme dost
sedativ, abychom je udrželi mimo na dostatečně dlouhou
dobu,“ zkonstatoval Joshua. Na tuto věc jsem vůbec
nepomyslela.
„Máte někdo nějaký jiný plán?“ zeptala jsem se.
Bylo mi jasné, že by mohl Gabriel vyřadit stvořené a
zpomalit jejich časovou přímku, ale na Petera ani
přeměněné jeho vliv stačit nebude. Je jich jenom pár,
jenže i tak bychom mohli očekávat komplikace a já už
nechtěla vůbec nic riskovat.
„Já bych jeden měl,“ poznamenal Joshua
s úsměvem.
„Povídej,“ nabádala jsem jej.
„Co uspávací lektvary, které se používají při
přeměnách?“ zeptal se Josh.
829

Stínová dáma

„Tvůj plán je super, má jedinou drobnou
chybičku. Nemáme lektvary ani alchymistu, který by je
připravil,“ oponovala jsem okamžitě.
„No a v tom se právě pleteš,“ oznámil mi Joshua
s ještě větším úsměvem na rtech.
„Ty víš o nějakých lektvarech? Vy jste je sebrali
Vyvoleným, než jste odjeli?“ ptala jsem se s nadějí
v hlase. „To Ronin, že ano?“ usmála jsem se.
„No, to zrovna ne,“ usadil mne na moment
Joshua.
„Tak jak…?“ nechápala jsem.
„Alexo, skoro všichni, kteří byli přeměněni
v sokolovně, byli Výjimeční Vyvolení. Myslíme si, že
jedině proto přistoupily ostatní klany na tvoje podmínky.
Chtěli nás zachránit stůj co stůj,“ odpověděl Joshua.
„My máme mezi sebou alchymistu?“ ptala jsem
se a byla z této informace u vytržení. Zrození alchymisty
je v našem světě něco jako malý zázrak. „Kdo z nás je
Alchymista?“ zeptala jsem se a okamžitě se napřímila.
„Díváš se na něj,“ odpověděl Joshua.
„Ty jsi…, celou dobu jsi…, a nic jsi nám neřekl?
Proč jsi nám neřekl, že jsi alchymista?“ dostala jsem ze
sebe nakonec.
„A co by se tím změnilo? Zatím jste mou pomoc
nepotřebovali,“ odpověděl Joshua.
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„No, ale…,“ nedala jsem se. Alchymisté byli ve
všech klanech neskutečně vážení. Byli obávaní a velice
mocní.
„No, ale co? Začala bys mi vykat, nebo co?“
Nikdo kromě rady mého klanu a Ronina neví, že jsem
alchymista. Vždyť by se mnou nikdo nemluvil. Všichni
by se mě báli,“ odpověděl smutně Josh a měl naprostou
pravdu. I já byla Výjimečná Vyvolená, i mne se báli. Báli
se mne stejně jako Galiny i ostatních Výjimečných, které
jsem znala.
„Dokážeš vytvořit lektvary ještě dnes? Najdeš tu,
co potřebuješ?“ zeptala jsem se pochybovačně.
„Divila by ses, jak málo nám stačí a přesto
dokážeme mnohé,“ odpověděl Joshua.
„Dobře, udělej lektvary. Jakmile všechny uspíme,
odletíme. Peterovi a přeměněným je podáme třeba
násilím. Stvoření se napijí ze své vlastní vůle, alespoň
nám ukážou, jak vážně to se svojí nápravou myslí,“
uzavřela jsem a postavila se.
„Měli bychom jít,“ zavelela jsem a náš malý
kroužek se vydal zpět k domu.
Vraceli jsme se o poznání pomaleji. Co nejvíc
jsem odkládala návrat do Isaacova sídla. Nenáviděla jsem
to místo. Nechtěla jsem tu být už ani o minutu déle, než
bylo nutné.
„Alexo, Alexo!“ moji rodiče na mne volali a
běželi rovnou k nám.
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„Co se stalo?“ zděsila jsem se.
„Peter…“ říkala právě udýchaná Krista.
„Co je s ním?“ zeptala jsem se s hrůzou v hlase.
Nemohl přece uniknout, nebo ano?, ptala jsem se sama
sebe.
„Peter je po smrti,“ odvětil můj otec mnohem
klidnějším hlasem, než bych očekávala.
„Peter je co? Co se stalo? Měli jste ho přece
hlídat? Kdo ho zabil?“ ptala jsem se překotně.
„Vypadá to, že se nejspíš nějak zabil sám. Ti, co u
jeho dveří měli stráž, vypověděli, že jej celou dobu
sledovali. Jakmile jsi odešla, postavil se a chvíli chodil
po cele v kruhu. Zhluboka dýchal, asi se snažil uklidnit.
Evidentně panikařil. Potom se z ničeho nic sesunul
k zemi. Když strážní zavolali pomoc, a společně vešli
dovnitř cely, Peter ležel na zemi bez dechu a pulzu.“
vysvětloval Sebastian. Okamžitě jsem se rozeběhla do
domu a všichni ostatní mne následovali.
Rozrazila jsem vchodové dveře a zamířila přímo
do sklepení. Dveře Peterovy cely byly otevřené dokořán.
Protáhla jsem se okolo strážných, kteří stále ještě
nevěřícně zírali na jeho mrtvolu, a stanula nad jeho tělem
ležícím v prazvláštní pozici. Zírala do jeho zkřiveného
obličeje, pozorovala zčernalá ústa i rty a snažila se
dopátrat pravdy.
„Co si myslíš, jako doktor?“ zeptala jsem se
Sebastiana, aniž bych odtrhla pohled od těla.
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„Myslím, že to byl nějaký jed, ale nedokážu určit
jaký. Netuším ani, jak se mu jed dostal do těla,“
odpověděl trochu nešťastně Sebastian.
„Joshuo, můžeš se na něj prosím podívat?“
požádala jsem Joshe.
„Proč zrovna on?“ ptal se trochu dotčeně
Sebastian.
„Myslím, že je na čase prozradit, kdo doopravdy
jsi,“ řekla jsem směrem k Joshuovi, který zatím stál
nedaleko od nás a nerozhodně nás pozoroval. Poté
přistoupil blíž k tělu a začal si prohlížet Peterovo tělo i
obličej.
„Nejspíš se jedná o nějaký toxin, když smrt
nastala tak rychle. Snad bych mohl přijít na složky toho
jedu,“ odpověděl Joshua.
„Joshua je alchymista,“ odpověděla jsem za něj
svému otci.
Sebastian se zatvářil překvapeně, zato Krista se na
Joshuu dívala s úžasem a velikým respektem.
„Nechápu, jak se mu jed mohl dostat do těla,“
říkal právě Sebastian Joshuovi a prohlížel Peterovy
končetiny. Nikde žádný vpich, nic u sebe neměl. Vím to
jistě, prohledali jsme ho,“ mumlal. Joshua spolu s ním
prohlížel Peterovy ztuhlé končetiny a jejich rozhovor se
pomalu ale jistě odebral do míst, kde jsme se my ostatní
úplně ztratili. Jejich názvosloví předčilo moji slovní
zásobu skoro na začátku hovoru, a jakmile jsem z jejich
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povídání rozuměla už jenom spojkám, předložkám a
zvratným zájmenům, vzdala jsem to.
„Tati, Joshi,“ oslovila jsem je, „pokuste se přijít
na jed i způsob podání. Joshi, je třeba, abys vytvořil
uspávací lektvary. Odjedeme, až budete hotovi.“ S těmi
slovy jsem se otočila a spolu s ostatními jsme opustili
celu. Nechali jsme tam jen Peterovu znetvořenou mrtvolu
a mého otce společně s Joshuou, kteří se ocitli zcela
mimo náš svět.
Neměli jsme co dělat a tak jsem se rozhodla, že si
zabalím, abych byla připravena co nejrychleji opustit tuto
budovu. Všichni ostatní učinili totéž.
Konečně jsme měli s Benjaminem pár chvil pro
sebe. Snažila jsem se s ním trávit každou volnou chvilku.
Jen tak jsme spolu seděli, nebo si povídali. Procházeli
jsme se v lese. Kdykoli jsem mohla, opustila jsem dům a
vyšla ven na čerstvý vzduch. Měla jsem pocit, že v domě
nedokážu dýchat.
Konečně za mnou přišli rozzáření Sebastian i
Joshua. Nikdy jsem neviděla Sebastiana v takové euforii.
„Tak na co jste přišli?“ zeptala jsem se.
„Sebastian měl pravdu, jedná se o jed,“ připustil
Joshua.
„Josh přišel s dobrým nápadem. Opravdu se jedná
o neurotoxin, ale nemohli jsme přijít na to, který
neurotoxin očerní ústa i rty,“ dodal Sebastian.
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„A pak na to Sebastian přišel,“ skočil mu do řeči
Josh.
„Vlastně to byla náhoda, jen mne to napadlo.
Výsledek je spíš tvoje práce,“ odvětil potěšený Sebastian.
„Bez tvého důvtipu bychom na to nikdy nepřišli,“
odvětil Joshua.
„Tak dozvím se konečně, kdo Petera zabil?“
zeptala jsem se netrpělivě. Vlastně jsem tu otázku
nechtěla takto položit, věděla jsem, že se Peter zabil sám,
ale chtěla jsem jim nějak zabránit v dalším blábolení.
Jejich odpověď mne proto naprosto šokovala.
„Dobrá otázka,“ řekl Sebastian. „s největší
pravděpodobností jsi ho zabila ty, Alexo.“
„Nebo jiný přeměněný,“ dodal okamžitě Joshua.
„Prosím?“ vydechla jsem.
„Pořád jsme nemohli přijít na to, jaký neurotoxin
zčerní oběti ústní dutinu, jazyk i rty a zkřiví tělo i obličej
ve smrtelné křeči,“ pokračoval Sebastian, „ani já ani Josh
jsme nic podobného ještě neviděli.“
„A v tu chvíli Sebastiana napadlo, že Isaac celou
dobu experimentoval s tvou krví,“ skočil mu do řeči
Joshua, „neměl tu žádná jiná jedovatá zvířata a Peter měl
jed pravděpodobně odsud. Nechtěli jsme ti to říkat
předčasně, a proto jsme odebrali krev několika
přeměněným a vyzkoušeli, jak reaguje jejich krev s krví
upírů, přeměněných i Vyvolených.“ Joshua udělal mírnou
pauzu.
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„No a?“ nabádala jsem je.
A joshua pyšně pokračoval: „Krev přeměněných
nereaguje nijak. Krev upírů vyschne a rozpadne se
v prach a krev Vyvolených…“
„Zčerná,“ řekla jsem společně s oběma muži.
„Proč si myslíte, že ho zabila právě moje krev?“
zeptala jsem se trochu dotčeně.
„Když jsme vyřešili, jaký jed vlastně Petera zabil,
začali jsme bádat nad tím, jakým způsobem se Peterovi
jed do těla dostal,“ pokračoval Joshua. „Znovu jsme jej
několikrát prohlédli. Na těle žádný viditelný vpich neměl.
Byli jsme si jistí, kontaktní místo a jeho okolí by totiž
zcela určitě zčernalo. Jenže nic jsme nenašli. Jediné, co je
černé, jsou jeho ústa, ale strážní, kteří jej hlídali, neviděli,
že by cokoli pozřel.“
„Tak jak se mu ten zpropadený jed do těla
dostal?“ zeptala jsem se trochu nervózně.
„Nakonec jsme mu prohlédli pořádně ústa a přišli
jsme na to. Hledání bylo dost ztížené, protože hledat
něco, co vlastně nevíš, jestli tam je, ani jak to vypadá,
v úplně černých ústech, se přeci jen hledá velmi
složitě…“ vysvětloval zdlouhavě Sebastian.
„Ježíš, tak už mne nenapínejte, nebo prasknu jako
struna, tak co měl v puse?“ skočila jsem mu do řeči
hodně netrpělivým tónem.
„Bylo to v zubech,“ odvětil rychle Sebastian,
„Peter měl v posledních stoličkách díry jako hrom.
836

Upíří krev III

Všechny osmičky byly vlastně úplně duté, a jelikož se
Vyvoleným zuby nekazí, musel si ty díry nechat vytvořit
záměrně. Všechny souvislosti si můžeme jenom
domýšlet, ale pravděpodobně vymysleli s Isaacem pro
Petera záložní plán, kdyby něco selhalo. Podobné případy
sebeobětování jsou známy z celé historie. Aby se vyhnul
trestu, raději se sám zabil. Ampuli bychom u něho našli,
zato zuby jsou pro tuto příležitost absolutně ideální.
Stačilo jenom trochu skousnout. Porušil pravděpodobně
nějakou blánu, která držela jed v zubech, a jakmile
polknul, bylo po něm.“
„Ty jo,“ vydechla jsem, „takže to celé byla
pravda.“
„Co byla pravda?“ zeptal se mne zmateně
Sebastian.
„Když mne Isaac poprvé zajal a Peter se mne
snažil přesvědčit, abych se k nim přidala, řekl mi, že jsem
si s obou ras vzala to nejlepší. Řekl mi, že jsem jedovatá
pro obě rasy. Tehdy jsem mu nevěřila. Nevěřila jsem mu
celou dobu, až do teď,“ odpověděla jsem.
„V tom případě to s největší pravděpodobností
opravdu byla tvoje krev,“ řekl Joshua.
„Proč si to myslíš?“ zeptala jsem se zmateně.
„Jestli o této možnosti věděli již tehdy, když
testovali jenom tvoji krev, domnívám se, že v té době
vymysleli i záložní plán pro Petera. Vzhledem k tomu co
k tobě Peter cítil, je celkem logické, že upřednostnil
837

Stínová dáma

právě tvoji krev před krví jiného přeměněného. Když jej
má někdo zabít, pak ty,“ doplnil jej Sebastian.
„No to je super,“ řekla jsem nakvašeně, „Takže
nejenom že díky mé krvi existují přeměnění, ale dokonce
jsem zabila i Petera, přestože jsem se rozhodla, že to
neudělám. To je vážně k vzteku,“ ulevila jsem si. Strašně
mě naštvalo, jako moc moji krev Isaac zneužil i jaký byl
Peter zbabělec.
„Dobře,“ řekla jsem po chvilce ticha, když jsem
se konečně uklidnila, „Joshi, můžeš prosím vytvořit ty
lektvary?“
„Jsou hotové,“ oznámil mi s úsměvem.
„Cože? Tak rychle? Kdy jsi to proboha stihnul?“
zeptala jsem se s úžasem.
„Když Sebastian odebíral a testoval krev. Příprava
je celkem snadná a rychlá. Jen potřebuji trochu soukromí
a klid,“ odpověděl Joshua.
„Výborně, konečně můžeme odjet. Nemůžu se
dočkat, až odsud nadobro zmizíme,“ zkonstatovala jsem.
Za pár hodin jsme byli všichni sbalení. Upíři
mířili do Moskvy, kde na ně netrpělivě čekaly rodiny
dětí, a my, i s našimi zajatci, mířili do našeho úkrytu u
Prahy. Peterovo i Isaacovo tělo jsme vezli s sebou.
Loučení již proběhla a tak ještě zbývalo podat si
ruce a popřát štěstí. Mnoho párů se opět rozdělilo a
všichni jsme doufali, že se brzy opět setkáme.
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Boj o moc
„Benjamine,“ oslovil mne najednou Markus, který
si ke mně právě přisedl v letadle. Od osvobození toho
moc nenamluvil. Hovořil především s Danielem, Lenkou
a Galinou. Připadalo mi, že se všech straní záměrně.
„Ano, Markusi?“ odpověděl jsem co možná
nejvlídněji.
„Co s námi bude? Myslím s Danielem a se
mnou?“ zeptal se zpříma Markus.
„Co by s vámi bylo?“ zeptal jsem se zmateně.
„Naši rodiče vykonali velezradu. Spojili se
s Isaacem a veřejně podporovali jeho činy. Šlechta nás za
ně určitě bude chtít potrestat,“ odpověděl a mně přeběhl
mráz po zádech.
„Vy za jednání svých rodičů přeci nemůžete.
Nikdo si nedovolí vás soudit. O to se postarám,“ trochu
jsem se zadrhl. Zvažoval jsem, jak mluvit dál. „Už jsi
uvažoval, kdo se postará o Daniela?“ zeptal jsem se
nakonec.
„Mluvil jsem s Galinou. Vezmeme si ho k sobě,
dokud nedospěje. Další rozhodnutí bude na něm. Jsem si
vědom, že na nás padne hanba za naše rodiče. Budu se
snažit, aby se to Daniela dotklo co možná nejméně,“
odvětil Markus.
„Hanba za rodiče,“ odfrknul jsem.
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„Zní to absurdně, že?“ zeptal se s úšklebkem
Markus, „ale oba víme, že přesně tohle nás čeká.
Opustím šlechtu. Nechám místo po našem rodu někomu
jinému. Raději budu žít s Galinou a Danielem někde
v ústraní a v klidu, než se snažit neustále očišťovat
jméno, které se očistit nedá. Stejně si myslím, že soužití
upíra a Vyvolené šlechta nepřijme,“ odvětil.
„Takže chceš s Galinou zůstat? Napořád?“
zajímal jsem se a zahřálo mne u srdce, že smíšených párů
je čím dál víc.
„Nechci s ní jenom žít. Chci ji požádat o ruku, až
tohle všechno skončí,“ odpověděl rezolutně Markus.
Poplácal jsem jej po rameni a s úsměvem na rtech mu
pogratuloval.
Během našeho letu jsem ještě zavolal Silviovi a
řekl mu, že budeme potřebovat jeho i Stellinu pomoc.
Oba nadšeně souhlasili. Stejně plánovali přijet
s rodinami. Vždyť jedno z unesených dětí byl Stellin
bratr. Nemohla si nechat ujít jeho předání rodině.
Byl jsem domluven s Vasilovou matkou, že
předání proběhne ještě dnes v jejich soukromé vysoké
škole, určené především šlechtickým dětem. Právě v té
budově, ve které mně i mé rodině před časem všichni
slibovali věrnost a ochotu pomoci najít Alexu.
Jakmile jsme dorazili na letiště, už na nás Vasilisa
čekala. Byli jsme domluveni, že zařídí náš odvoz.
Poprosil jsem ji však, aby nikomu neříkala, kdy přesně
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přiletíme. Bál jsem se, že bychom na letišti způsobili
příliš velký rozruch. Vasilisa mne poslechla a nikomu nic
neřekla. Nemohla si však odpustit, aby nepřijela alespoň
ona. Vždyť jsme přiváželi jejího milovaného syna Vasila.
Vystoupili jsme z letadla a prošli odbavovací
zónou. Neměli jsme žádná zavazadla, a tak jsme rovnou
vpochodovali do příletové haly. Vasilisa i s jejím mužem
již netrpělivě čekali u východu. Jakmile je Vasil zahlédl,
vykroutil se mi z ruky a okamžitě se k nim rozeběhl.
Vasilisa plakala a neustále jej objímala. Pořád jej líbala
na čelo, prohlížela si ho a hladila po vlasech.
Její manžel Viktor k nám přistoupil a potřásl si se
mnou rukou. Potom přehlédl skupinku upírů, kteří
přicestovali se mnou. Věděl, že nejsou šlechticové. Nijak
to však nekomentoval. Všem do jednoho poděkoval, že
jsme přivezli jeho syna zpět živého a zdravého. Potom
nás všechny vyzval, abychom jej následovali. Dovedl nás
k několika automobilům a všechny nás převezli do centra
do budovy jejich soukromé školy.
V aule se již tlačily zástupy upírů, kteří netrpělivě
čekali na náš příjezd. Jakmile jsme dorazili, pustili jsme
děti za jejich rodinami. Přivítání každého z nich bylo
naplněno obrovským štěstím a úlevou.
Albert se pustil Lenky, s níž se po cestě spřátelil,
a utíkal přímo ke Stelle. I jí tekly z očí slzy, stejně jako
členům celé její rodiny. Alfonz přiběhl ke svým rodičům,
kterým okamžitě padl do náručí. Celé přivítání provázely
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ovace a výkřiky radosti, jen Markus s Danielem stáli
zaraženě opodál. Stoupl jsem si k nim a zůstal vedle nich
stát, dokud se situace neuklidnila. Mezi hlučícím davem
se k nám ještě prodrali můj dědeček s babičkou. Volal
jsem jim okamžitě, jakmile jsem měl trochu volného
času. Věděli, co se stalo mým rodičům, a horko těžko
zadržovali slzy. Měli radost, že jsme našli děti, ale
truchlili pro svého syna a jeho manželku.
Naše přivítání bylo tiché a plné smutku. Děda
mne objal a Maruse poplácal po rameni. Byl jsem moc
rád, že jemu i jeho bratrovi projevil soustrast a podporu.
Babička mne políbila a Markusovi potřásla rukou. Potom
se oba odebrali, aby si našli vhodná místa k sezení.
Nechali jsme všechny, aby se přivítali s dětmi.
Aby se všichni ujistili, že jsou v pořádku. Až potom jsme
je vyzvali, aby vešli do auly a usadili se.
Všechny děti, včetně Vasila, který nebyl ze
spolupráce s Vyvolenými vůbec nadšený, souhlasily, že o
Vyvolených zatím nikomu nic neřeknou. Ostatní, kteří
přiletěli se mnou, měli jasné instrukce se ode mne
nevzdalovat a také s nikým nemluvit.
Sám jsem usedl za prostřední nejvyšší stolec,
přímo naproti všem usazeným v lavicích posluchárny.
Markuse s Lenkou jsem usadil vedle sebe a z druhé
strany jsem pokynul Sebastianovi, aby zaujal čestný post
po mé pravici. Ostatní se rozsadili vedle nás na židle. Ti,
na které židle nevyšly, si prostě stoupli ke stěně za nás.
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Šum postupně si sedajících šlechticů pomalu
ustal. Nakonec nastalo ticho, na které jsem čekal.
„Zdravím vás. Jsem rád, že jste se konečně
setkali se svými nejbližšími a že jsme vám je mohli vrátit
živé a v pořádku,“ začal jsem. „Také vám chci oznámit
pár skutečností, proto prosím, abyste mne bedlivě
poslouchali.“
„Kde je tvá matka s otcem? Proč s jednáním
nepočkáme na ně?“ zeptal se nějaký šlechtic z davu.
„Mí rodiče zemřeli při ochraně vašich dětí i nás
ostatních,“ odvětil jsem smutně. V aule v tu ránu
zavládlo hrobové ticho.
„Moji rodiče společně s námi všemi a dalšími
přáteli bojovali proti nepříteli, který chtěl ovládnout celý
podsvět. Chtěl, abychom se mu všichni podřídili. Unesl
vaše děti a díky nim vás vydíral. Většina z vás ví, že
mluvím o Isaacovi Suárez-Ortega-Navarrovi, mém
bratrovi.“
„Co je to za hlouposti? Isaac je přeci již celá
staletí mrtev,“ zaznělo z davu.
„Celý podsvět si tuto lež měl myslet. Můj bratr
však byl naživu a spřádal plány, jak ovládnout náš svět.
Nabíral síly, tvořil armádu svých stvořených a pomalu,
krůček po krůčku, si vytvářel cestičku k převzetí moci
nad námi všemi.“
„Benjamine…,“ vydechla Vasilisa.
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„Vidím, že tvůj bratr nebyl jediný, kdo se před
námi dlouhá léta ukrýval a celý náš svět žil v domnění,
že je mrtev,“ řekl kdosi. Okamžitě jsem se podíval na
Sebastiana. Bylo nám všem jasné, o kom dotyčný
hovořil.
„Ano, žil jsem mimo váš svět,“ začal Sebastian,
ale já jej přerušil.
„K tomu se dostaneme, Sebastiane. Jedna věc po
druhé,“ šeptl jsem, přestože mi stejně bylo jasné, že mne
všichni slyšeli.
„Tedy jsi nový král?“ zeptal se další v davu.
„Kde máš družku, Benjamine? Měla by tu být.
Proč ji před námi skrýváš?“ ozval se další, aniž by se
postavil, „mám zaručené zprávy, že tvoje vyvolená není
šlechtična. Není dokonce ani obyčejná rodilá. Moji
špehové zjistili, že tvoje družka je tvoje stvořená a vraždí
lidi dost brutálním způsobem. Nemůžeš ji zapřít. Vaše
podoba je nepopiratelná. Mohu doložit i její fotografii,“
dodal.
„Zvláštní,“ ozval se další v davu, „moji špehové
zase tvrdili, že tvoje družka je Vyvolená. Myslím, že nám
máš hodně co vysvětlovat. A o postu trůnu si můžeš
nechat jenom zdát. Budeš rád, když tě nakonec
nepopravíme,“ řekl a v hale se rozlehl šum.
„Že vám není hanba,“ zakřičel najednou
hlubokým hlasem můj dědeček, který se hrdě postavil a
všechny okamžitě umlčel.
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„Můj vnuk vám právě přivezl vaše děti. On, jeho
družka a další dávali všanc své životy, aby je zachránili.
Můj syn a jeho žena při záchraně vašich dětí zemřeli. A
co jste dělali vy? Seděli jste a čekali, jak celá věc
dopadne.
Někteří z vás se dokonce rozmýšleli, že se také
přidají na Isaacovu stranu. Nyní chcete soudit toho, kdo
vás všechny zachránil? Právě jste se dozvěděli, že váš
král i jeho žena jsou mrtvi, a už se jako supi perete o
jejich post. Samá politika a svědomí žádné. Je mi z vás
špatně. Je mi špatně z toho, kam náš svět dospěl.“
Znovu jsem se ujal řeči. Ozvěna dědových slov
nedovolila nikomu, aby mne přerušil: „Již před časem
jsem se dohodl s Vasilisou, že se vzdám trůnu ve
prospěch jejího syna Vasila, kterému, podle mého, trůn
opravdu náleží,“ řekl jsem a koutkem oka zachytil jeho
překvapený výraz. Potom jsem pokračoval a vysvětloval
důvody svého rozhodnutí. „Moje družka a budoucí žena
je opravdu má stvořená, ale ona nikoho nezavraždila.
Vraždila jiná stvořená, která mi byla předhozena mým
bratrem. Jednalo se o jeho dceru Kamillu. Ano, i já mu
naletěl. Netušil jsem, kdo Kamilla je. Neměl jsem čas
zjišťovat její totožnost. Zachránila život mé družce a
sama umírala. Rozhodl jsem se, že jí daruji život. Netušil
jsem, jak veliké chyby jsem se tehdy dopustil. Netušil
jsem, že se mnou v tu chvíli již manipuloval můj bratr.“
V hale se rozhostil šepot, který jsem znovu umlčel.
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„Stvořenou Kamillu jsem společně se svým
přítelem zničil a za její činy přebírám zodpovědnost.
Máte právo mne soudit, ale teprve poté, až povím vše, co
mám na srdci. Moje budoucí žena Alexa byla adeptkou
Vyvolených…“ Šepot v hale zesílil. „Díky vícero
okolnostem se však při křtu, který jsem podstoupil
dobrovolně, přeměnila ve stvořenou upírku.“
Všichni v hale se začali překřikovat. Nikdo
nechtěl věřit mým slovům. Považovali mne za blázna
nebo lháře. Přestával jsem mít situaci pod kontrolou a tak
jsem se rozhodl demonstrovat trochu ze své síly. Ta
jediná totiž mohla ten rozzuřený dav utišit.
Soustředil jsem se a vyslal do okolí velice silnou
myšlenku. Stál jsem a prohlížel si jednoho po druhém.
Mezi tím jim v hlavách zněl můj hlas. Silně, nebojácně a
velice nahlas. Nikdo nemohl mluvit, nikdo nemohl
poslouchat nic jiného, než moji řeč.
Alexa není jediná. Ona a před ní ještě její matka
přinesly mezi nás nový druh. Měly v sobě oba geny. Tedy
gen Vyvolených i gen upírů. Po křtu se proměnily a staly
se členkami naší rasy, ale i rasy Vyvolených. Ať chcete
nebo nechcete, musíte se s touto myšlenou smířit, protože
se s nimi začnete setkávat.
Můj bratr také získal informace o Alexině
přeměně. Unesl ji a pomocí její DNA přeměnil několik
adeptů Vyvolených, které unesl jejich klanům. Hodně jich
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při tom zabil, ale několik desítek jich přežilo a společně
s námi budou v podsvětě žít.
Můj bratr měl v plánu vyhladit Vyvolené.
Přeměnit jejich adepty na svoje stvořené a vlastnit tak
armádu stvořených, kteří jej budou následovat a budou
vás schopni kdykoli zabít. (Skutečnost, že jej přeměnění
vlastně neposlouchali, jsem si raději nechal pro sebe.)
Isaac byl velice mocný. Jeho plán, poháněný
touhou po pomstě a moci, byl vymyšlen do posledních
detailů. Nemohli jsme se spoléhat jenom sami na sebe.
Nikdy bychom nemohli vyhrát a vy to moc dobře víte.
Proto jste také nic neudělali. Věděli jste, že jste proti
němu bezbranní. Vaše moc je totiž již dlouhá léta
založena jenom na vašem jméně a postavení.
Úpěnlivě lpíte na tradicích a zapomínáte žít. Vaše
schopnosti otupěly časem. Vy jste je netrénovali, neučili
jste je využívat ani vlastní děti a tím jste sami sebe
oslabovali. Nadutě jste si mysleli, že jméno vám bude
navěky stačit.
Mýlili jste se. Vaše děti nakonec mimo jiných
zachránili obyčejní rodilí, kteří se poctivě cvičili. Pilovali
svoje schopnosti a nakonec kvůli vašim dětem byli
ochotní podstoupit nejvyšší oběť.
Abychom vyzráli nad Isaacem, měli jsme jedinou
možnost. Spojili se s odvěkým nepřítelem. Ano, každý
z upírů, kterým vděčíte za váš svobodný život, i život
vašich dětí, se stal křtitelem Vyvolených.
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Spojili jsme své síly a díky nim zachránili náš svět
a vaše děti. Co uděláte teď? Budete nenávidět ty, kteří
vás zachránili? Ty, kterým máte být za spoustu věc
vděční?
Obě naše strany utrpěly těžké ztráty. Já jsem
přišel o oba rodiče a vy jste přišli o krále a královnu.
Vyvolení přišli o spoustu dětí, které přeměnu nepřežily,
ale i o svého učitele a ochránce.
I strana Vyvolených přišla o jednoho z předních
vůdců. A proč? Všichni jsme chránili vás, vaše děti, váš
svobodný život. Nechtějte, aby smrt kohokoli z nich byla
zbytečná. Všichni zemřeli pro věc, v níž věřili. Vy se nyní
zamyslete nad celou situací, v níž jsme se ocitli.
Náš starý život už nikdy nebude jako dřív. Nejde
vrátit, co bylo vykonáno. Velmi dlouho jsme dleli na
jednom místě. Zajímaly nás jenom malicherné spory,
naše sobecké pohodlí a život v luxusu. Náš nepřítel si byl
našich slabostí vědom. Využíval je ve svůj prospěch a
zbývalo opravdu jen málo, aby vládu nad naším světem
převzal.
Pro záchranu podsvěta jsme posunuli hranice
našich životů dál. Spojili jsme se s Vyvolenými a vytvořili
nerozlučitelná pouta mezi námi.
My už nechceme bojovat. Chceme mír.
Jakmile v myslích přítomných dozněla má slova,
všichni, kteří se mnou přijeli, společně s mými prarodiči,
se postavili. V hale panovalo absolutní ticho.
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„To nemůžete myslet vážně,“ zakřičel najednou
Francois Lefèvre, Stellin otec. „Já ani moje rodina na
podobný nesmysl nikdy nepřistoupíme,“ dodal. V tom se
však zvedla Stella a vzala za ruku svého bratra Alberta,
jehož jsme přivezli zpět, společně došli k Silviovi a ruku
v ruce se postavili vedle ostatních upírů, kteří stáli
vyrovnaní u stěny za námi.
„Co… Co to má znamenat?“ zajíkal se Francois
Lefèvre a jeho tvář rudla vztekem. Mezi tím se od rodičů
oddělil i Alfonz a připojil se k nám. Chytil se s pevným a
odhodlaným výrazem Lenky za ruku.
„Já i Silvio jsme se stali křtiteli a podpořili tak
návrat našich dětí domů. Byla to jediná věc, kterou jsme
pro ně mohli učinit. Jsme náležitě hrdí, že se můžeme
považovat za přátele míru. Benjamin má pravdu.
Nechceme bojovat. Opravdu máme s Vyvolenými
vytvořené pouto, které nám nedovolí ani pomyslet, že by
se jim cokoli stalo.
Ctíme vás. Jste naši rodiče. Vaše zkušenosti jsou
nedocenitelné, ale právě jsme vstoupili do nové éry
našich životů. Pokud se nedokážete přizpůsobit, možná je
na čase, abychom se vlády ujali my. My, kteří jsme se
odvážili vidět dál a pomohli porazit nepřítele, kterého
stvořila vaše liknavost a zastaralost.“ Mluvila hrdě a
očima sledovala všechny, ke kterým hovořila.
„Stello, přestaň povídat nesmysly a pojď si
okamžitě sednout,“ rozhořčil se její otec.
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„Nejsem dítě, abys mi diktoval, kdy a kam si
mám jít sednout, otče. Jsem dospělá. Rozhodla jsem se
plně podpořit své přátele a svůj názor. Já i se svým
nastávajícím jsme připraveni vystoupit z řad šlechticů,
pokud to bude nezbytné, abychom podpořili mír
s Vyvolenými,“ odpověděla s ledovým klidem.
„Vždyť to jsou obyčejní rodilí. Nic neznamenají.
Nemají tradici ani jméno. Jsou to nuly,“ vykřikl její otec,
kterému docházely argumenty, a proto se snižoval
k horším a podlejším výmluvám.
„My jsme si všichni rovni, otče!“ vykřikla ještě
Stella, než ji zarazila Lenka. S ledovým výrazem si
stoupla a chladně promluvila.
„Kdysi se o místo ve šlechtických rodech
bojovalo. Dlouhá léta se o nic podobného nikdo
nepokusil, protože jste nižší třídu přesvědčili, že nejsme
dost dobří, abychom se vám vyrovnali.
Já jsem neposlechla a učila se. Učím se stále a
nyní tě vyzývám na souboj. Podle starých pravidel, ve
kterých žijete, a které tak vehementně prosazujete, bude
místo ve šlechtě patřit mně a mojí rodině, jakmile tě
porazím. Já nic neriskuji, ale ty riskuješ vše. Pojď tedy,
změříme své síly. Ukážeme všem, co jsou tu, co umíme.“
Stellin otec zbrunátněl ještě víc. V tu chvíli se
postavil na jeho obranu Leonard Di Castelo, Sebastianův
a Silviův otec. Než se však stačil nadechnout a vypustit
nějakou větu, postavil se vedle Lenky její přítel a další
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rodilý. Ondřej, který uměl všem najednou vštípit svoje
vize. I on jej vyzval k souboji o post ve šlechtických
rodinách.
Všichni rodilí se zvedli ze svých židlí a odlepili
od stěn, o něž se opírali. Postavili se do obranných
postojů a čekali.
„Každý z nás je připraven bojovat o místo ve
šlechtické vrstvě. Pokud nechcete podpořit mír, my jej
z našich vybojovaných pozic rozhodně podpoříme,“
prohlásila Lenka a s ledovým pohledem propichovala
Stellina otce.
Ten se postupně uklidňoval. Jeho výraz
prozrazoval vlnu emocí, které jej ovládaly. Byl naštvaný,
že jej Stella nepodpořila. Byl vystrašený, protože s sebou
vzala i nejmladšího syna, o něhož se bál. Nejvíc však byl
v rozpacích z Lenčina vyzvání. Věděl, že jeho rodina
byla jednou z nejstarších. Post ve šlechtě se dědil, nebyl
důvod zdokonalovat svoje dovednosti. Netušil, co
všechno Lenka umí. Přestože mohla blafovat, bál se na to
vsadit svůj post.
Po krátké chvilce ticha, kdy nikdo z nich nebyl
schopen nic říct, se ozvala Vasilisa: „Co od nás vlastně
chcete, Benjamine?“
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Spojka
V tichosti a úplném utajení jsme přiletěli do Čech.
Neletěli jsme do Prahy, protože jsme si byli jistí, že
Vyvolení kontrolují letiště. Vybrali jsme si letiště
v Ostravě. Gabriela i s uspanými zajatci, kteří byli
uloženi ve dřevěných rakvích, jsme poslali nákladním
letadlem napřed. Trošku jsem se obávala komplikací, ale
zdálo se, že vše proběhlo hladce. V průběhu našeho letu
mi přišla zpráva, že on i náklad na nás čekají za městem
přesně podle plánu.
Jakmile jsme vystoupili a prošli kontrolou,
zamířili jsme do nejbližší půjčovny automobilů. Po cestě
jsme se ještě zastavili na odstavném parkovišti a vyzvedli
Gabriela i s jeho nákladem. Za pár hodin jsme se opět
ocitli v bezpečném útočišti našeho bunkru.
„Musíme se co nejdřív sejít s Vyvolenými,“ říkala
mi právě Krista, když do pokoje vstoupil Ronin
s Joshuou.
„Ale koho mám oslovit?“ zeptala jsem se.
„Co Fabianovu spojku?“ poznamenal Joshua.
„Koho?“ zeptala jsem se překvapeně.
„No, Fabian měl v Klanu nějakou spojku, se
kterou byl neustále v kontaktu. Ona nás informovala o
všem, co se dělo, když Ronin odešel, aby s námi mohl
odletět za vámi,“ odpověděl Joshua.
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„On měl nějakého spojence? Koho?“ zajímala
jsem se.
„To nevím, ale můžete se podívat do jeho mobilu,
ne?“ odpověděl Joshua.
Vůbec mne nenapadlo, že bych se mohla podívat
do jeho mobilu. Lépe řečeno, jeho věci jsme
neprohledávali vůbec. Došla jsem do místnosti, kde byly
uloženy jeho ostatky společně se vším, co Fabianovi
patřilo. Jakmile jsem ucítila jeho vůni, okamžitě se mi
vehnaly slzy do očí. Prošacovala jsem mu kapsy a našla
malý stříbrný mobil. Baterie byla vybitá, tak jsem jej
okamžitě připojila do sítě. Bohužel po mě chtěl telefon
PIN, který jsem neznala.
„Zkus moje datum narození,“ navrhla Krista.
Zadala jsem požadované číslice, ale heslo bylo špatně.
„Pak zkus jeho datum narození,“ dodala Krista,
ani tehdy však telefon nezareagoval. Poslední pokus.
„Nějaké jiné datum narození?“ dodala jsem
s úšklebkem a byla si jistá, že telefon zablokujeme
nadobro.
„Ano,“ nedala se Krista, „zkus svoje datum
narození.“ Tentokrát nás k mému překvapení telefon
pustil. Moje datum narození bylo správné. Omluvně jsem
se podívala na Kristu a okamžitě vylovila z paměti čísla,
která Fabian volal naposledy. Procházeli jsme číslo po
číslu, žádné nebylo uložené. Žádné se ani neopakovalo.
Všechna čísla vytočil jenom jednou.
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„To nedává smysl,“ postěžovala jsem si a začala
procházet seznam příchozích hovorů. Ani zde se žádné
číslo neopakovalo.
„Co zprávy?“ zeptala se Krista.
„Prošla jsem seznam zpráv, ale nedalo se z nich
vůbec nic vyčíst. Fabian posílal jen shluk čísel a písmen
na jakási záhadná čísla, která jsme nedokázali rozluštit.
Hráli jsme si s telefonem dobrou půlhodinku, dokud mne
to nepřestalo bavit.
„Tak dost, projedu seznam a zavolám prostě
někomu do Klanu a hotovo,“ řekla jsem a začala listovat
seznamem. První číslo, na které jsem narazila, bylo
Biančino. Zavolala jsem na ně, ale nikdo to nezvedal.
Nechala jsem telefon vyzvánět do té doby, dokud se
automaticky nezavěsil. Po chvilce nám přišla na tento
telefon další nesmyslná zpráva. Přišla z nového čísla, a
tak jsem se rozhodla zatelefonovat zpět. Opět mi to nikdo
nebral. Nakonec jsem to pověsila. Pokoušela jsem se
volat i na další čísla v seznamu, ale všechna dosud
použitá čísla byla mimo provoz.
„Co se to k čertu děje?“ říkala jsem zrovna Kristě,
když Fabianův telefon začal zvonit. Okamžitě jsem jej
zvedla: „Haló?“ zeptala jsem se, ale v telefonu bylo
ticho.
„Je tam někdo? Haló?“ ptala jsem se.
„Kdo jste?“ vyštěkl na mne jakýsi ženský hlas,
„kde je Fabian?“
854

Upíří krev III

„S kým mluvím?“ ptala jsem se trochu dopáleně.
Tón hlasu, jakým se mnou ta osoba mluvila, se mi vůbec
nelíbil. Než jsem však stihla říct něco dalšího, volající
zavěsila. Pokoušela jsem se volat zpět, ale nikdo to
nezvedal.
„Takhle se nikam nedostaneme. Napiš jim zprávu,
že jsme to ty a já,“ řekla Krista.“ Poslechla jsem ji.
Netrvalo ani minutu a Fabianův telefon znovu
zazvonil. Tentokrát jej zvedla Krista.
„Kristo, jsi to opravdu ty? Kde je tvůj otec?“ ptala
se volající příjemným hlasem plným obav.
„Otec…,“ Kristě opět vyhrkly slzy do očí, „otec
je mrtev,“ dodala. V telefonu zaznělo dlouhé ticho.
„Co se stalo?“ zeptala se nakonec Bianka. Chvíli
mi to trvalo, ale nakonec jsem si byla jistá, že je to ona.
„Otec chránil jednu upírku, když na něj zaútočila
Kamilla. Nikdo to nečekal. Mrštila po něm dýku. Mířila
přesně do srdce,“ odpovídala poslušně Krista. V telefonu
opět zavládlo ticho.
„A vy ostatní jste v pořádku? Našli jste naše
adepty?“ zeptala se najednou Bianka.
„Ano. Ti, kteří přežili, jsou zde s námi. Chtěli
bychom se setkat s Vyvolenými,“ dodala Krista.
„Klan už není, co býval. Po odchodu Fabiana zde
zavládl chaos. Lektoři z nižších postů se handrkují o jeho
místo. Všichni jsou naštvaní, protože se noví Vyvolení
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vzepřeli radám. Nikdo nikoho neposlouchá a každý si
dělá, co chce.“
„To jim ještě více nahrává,“ řekla jsem sklesle.
„Co komu nahrává?“ ptala se zmateně Bianka.
„Musíme se co nejdřív sejít s představiteli rad
všech Klanů. Záleží na tom spousta životů,“ naléhala
jsem na Bianku, „v řadách Vyvolených se schyluje
k revoluci. Jestli si nepromluvíme s představiteli klanů,
určitě co nevidět vypukne povstání. Doufám, že už není
pozdě.“
„Víš to jistě?“ ptala se zděšeně Bianka.
„Zcela jistě,“ ubezpečila jsem ji.
„Revoluce,“ povzdechla si Bianka, „Fabian již
dlouho kritizoval fungování klanů. Vlastně mě ani
nepřekvapuje, že se konečně někdo vzepřel.“
„I mě později překvapilo, že se od Vyvolených
Isaac nedověděl o našich přeměnách, když je v Klanech
tolik zrádců,“ zkonstatovala jsem.
„No, převozy adeptů byly tajné. Věděli o nich
jenom představitelé rad. Všichni ostatní si mysleli, že je
stahují na bezpečné místo. Už tehdy podle mě nevěřil
nikdo nikomu. Což asi byla nejspíš naše jediná spása,“
řekla Bianka. „Ale nyní, i kdybych stokrát chtěla, nikdo
z ostatních rad povstání neuvěří. Myslím, že cosi o nevoli
ze strany Vyvolených tuší, ale členové rad nevěří, že by
se puč opravdu mohl uskutečnit,“ pokračovala.
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„Máš pravdu. Jsou až příliš pyšní, než aby ti
uvěřili. Svoje unesené adepty však určitě budou chtít
vidět. Na setkání také dorazí noví Vyvolení. Myslím, že si
nebudou chtít nechat ujít šanci je přemluvit, aby se vrátili
do svých klanů,“ odpověděla jsem pohotově.
„Dobrý nápad. Myslím, že by mohl vyjít,“
souhlasila Bianka.
„Bianko,“ oslovila jsem ji ještě.
„Ano?“
„Mám u sebe seznam jmen lektorů, kteří by také
měli dorazit. Jsou to vesměs lektoři unesených dětí, ale
možná je mezi nimi i někdo jiný. Mohu ti jej někam
zaslat? Potřebuji, abys přesvědčila rady, aby je vzali na
setkání s sebou.“
„Udělám, co bude v mých silách. Pošlu ti email
s mojí soukromou poštou. Zašli mi seznam tam. Až budu
vědět víc, ozvu se,“ uzavřela Bianka a zavěsila.
„Co teď?“ ptal se mne Joshua.
„Mám plán. Přiveď všechny Vyvolené, abychom
se dohodli,“ zavelela jsem.
Netrvalo ani deset minut a všichni se sešli
v tělocvičně. Vysvětlila jsem jim postup a plán, jímž se
budeme řídit. Všichni do jednoho s ním souhlasili. Nyní
nezbývalo než čekat, až se Bianka ozve.
Měli jsme štěstí, nemuseli jsme čekat dlouho.
Bianka volala večer, že většina představitelů je na cestě
do Prahy. Setkání se má uskutečnit pozítří v domě rady
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Klanu Straginy. To místo mi bylo důvěrně známé. Ani
jsem nepočítala, že se setkání uskuteční jinde.
Jakmile se ze mne vyplavilo napětí spojené
s čekáním na telefon, opadla ze mne i veškerá energie.
Cítila jsem se tolik unavená. Nemohla jsem se dočkat, až
si půjdu lehnout a uvidím Benjamina.
Moje přání se vyplnilo velmi brzy. Nikdo mne
zatím nepotřeboval, a tak jsem se rozhodla užít si chvilku
sama pro sebe. Po dlouhé cestě jsem se naložila do vany
a trochu si odpočinula. Horká voda, spousta pěny a vonné
páry, vycházející z lázně, mne skoro ukolébaly.
V polospánku jsem se nakonec zvedla z vany, osušila se
a taktak jsem dopadla do postele. Spala jsem dřív, než
jsem stihla dopadnout na matraci.
Stála jsem na bílé pláži. Slaný mořský vzduch
mne štípal do nosu a mořský vánek mi čechral vlasy.
Tento sen jsem měla ze všech nejradši. Milovala jsem
náš ostrov. Byl tak vzdálený od všech problémů. Byl
jenom náš a jenom pro nás. Nečekala jsem na Benjamina.
Zavolala jsem jej a okamžitě se vrhla do blankytně
modrého moře. Skrz jeho vody prosvítal sněhově bílý
písek. Nejjemnější, jaký jsem kdy v životě viděla.
Benjamin se ke mně zanedlouho připojil.
Zaplavali jsme si a užili si několik bezproblémových
chvil. Nic jsme neřešili. Jenom jsme byli spolu. Nakonec
jsme si však museli promluvit.
„Jak dopadlo předání?“ zeptala jsem se.
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„Všichni měli zprvu radost,“ odpověděl Benjamin
s úšklebkem.
„Zprvu?“ zajímala jsem se.
„Jakmile se dozvěděli, že jsou rodiče mrtví, začali
se ptát po tobě a okamžitě se začalo řešit, že nemůžu být
králem. Vytáhli na mne Kamillu a osočili z jejích zločinů
tebe. Musel jsem s pravdou ven. Stejně jsem jim chtěl
všechno říct. Takže rodilí vědí, že Kamilla byla moje
stvořená i že ty, Krista a ostatní jste přeměnění. Už vědí,
že existujete.“
„Co s tebou chtějí udělat, za Kamillu?“ zhrozila
jsem se.
„Řekl jsem, že jsem ji sám zničil, i že za ni
přebírám plnou zodpovědnost,“ odpověděl s potutelným
úsměvem. Srdce se mi málem zastavilo v hrudi. Věděla
jsem, jaký je zákon. Pokud stvořitel neuhlídá svého
stvořeného, budou on i se stvořeným zničeni.
„Ne, Benjamine!“ vydechla jsem, „já jim to prostě
nedovolím. Vždyť jsi je všechny zachránil. Zachránil jsi
jejich děti. To jim je málo?!“ zuřila jsem.
„Počkej, to není vše, co jsem ti chtěl říct,“ zarazil
mne Benjamin s úsměvem, „nejdřív se pustili do mne.
Potom je utnul děda a zpražil je právě tím, že jsem
zachránil je i jejich děti. Pak jsem jim řekl celou pravdu o
spojení s Vyvolenými. Pověděl jsem jim, že se z nás
všech stali dobrovolní křtitelé. Že jsme si utvořili pouta
s Vyvolenými a chceme prosadit mír mezi našimi rasami.“
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„Vážně?“ nevěřila jsem vlastním uším, „a jak
reagovali?“
„Samozřejmě byli absolutně proti. Pak ale proti
nim vystoupili Stella se Silviem. I všechny zachráněné
děti, kromě Vasila, se přidaly na naši stranu a veřejně nás
podpořily. Vasil zůstal s rodiči, ale nepostavil se proti
nám. Řekl bych, že zůstal prostě neutrální. Chápe, že je
vděčný Vyvoleným, ale pořád s tím úplně nesouhlasí.
Jak postupně gradovalo napětí, pustili se
šlechticové i do Lenky a ostatních obyčejných rodilých,“
pokračoval Benjamin a mně se přestalo dostávat dechu.
Začala jsem zuřit.
„Ti jedni zabednění, konzervativní, povrchní,
snobský…,“ rozčilovala jsem se, ale Benjaminův výraz
mne zarazil. Jeho úsměv se rozšířil.
„Co se stalo?“ zeptala jsem se nedočkavě.
„No znáš Lenku,“ usmál se Benjamin ještě víc,
„strašně ji dopálilo, jak o ní a o ostatních šlechticové
mluví. Okamžitě vyzvala Francoise Lefèvra na boj o post
ve šlechtě. Řekla mu, že se na rozdíl od něj cvičila a je
připravena změřit s ním své síly. Mluvila tak sebejistě, že
i já jsem jí uvěřil, že by jej přemohla. Jakmile se
Francoise zastal další představitel šlechtických rodin
Leonard Di Castelo…“
„Můj dědeček?“ přerušila jsem jej.
„Ano, tvůj dědeček se pokusil Francoise zastat.
Jenže proti němu okamžitě vystartoval Ondřej, Lenky
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spojenec, a také jej vyzval na souboj. Potom se za Lenku
postavili i ostatní rodilí a všichni do jednoho vyzvali
hlavy šlechtických rodin k boji o moc.“
„Co se stalo pak?“ ptala jsem se dychtivě.
„Všichni se jich lekli. Jsou sice pyšní, ale ne
natolik, aby riskovali svoje šlechtické postavení. Oni se
jich báli. A tak nakonec bez boje souhlasili se všemi
podmínkami, které jim Lenka a ostatní určili. V tuto
chvíli je má Lenka a ostatní absolutně v hrsti.“
„Jaké podmínky si Lenka nadiktovala?“ začala
jsem se pomalu uklidňovat.
„Nejdřív mne definitivně zprostili viny za
stvoření Kamilly, vzhledem k tomu, že jsem zachránil
děti i celý podsvět. Šlechticové od této doby nesmí
veřejně rozlišovat mezi vyšší a nižší třídou. A nakonec
jsou ochotní se setkat s Vyvolenými a probrat podmínky
míru.“
„Je nevěřím vlastním uším,“ hlesla jsem.
„Taky jsem nevěřil, ale spojení Lenky a Stelly je
prostě vražedné. Lenka je bojovnice a Stella zase
politička. Šlechticové prakticky neměli na vybranou.
Holky se docela spřátelily. Nyní bych proti nim těžko
hledal protivníka. Pokud se nějaký takový naivka najde,
upřímně ho lituju. Rozsápou ho zaživa.“ Při těchto
slovech jsme se oba pořádně zasmáli. Dokázala jsem si
představit obě holky v akci. Byla jsem moc ráda, že
nakonec našly společnou řeč.
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„Takže tvé další rozkazy?“ ptal se Benjamin se
škádlivým úsměvem.
„Našel jsi budovu dost velikou, aby se do jejích
prostor vměstnali Vyvolení i Šlechticové?“ zeptala jsem
se na pokračování našeho plánu o usmíření obou ras.
„Ano,“ přisvědčil Benjamin.
„Měla by mít několik východů, aby měli
šlechticové jistotu, že kdyby se situace zvrtla, mají kudy
utéct,“ dodala jsem.
„I další podmínky splněny. Koupil jsem budovu
staré základní školy. Práce na ní jsou v plném proudu.
Předěláváme ji, aby byla uzpůsobena pro všechny,“
odpověděl s úsměvem Benjamin.
„Doufám, že přesvědčíme Vyvolené ke stejnému
kompromisu jako vy šlechtice. Je na čase tuhle
nesmyslnou válku ukončit,“ řekla jsem a položila si hlavu
na Benjaminovo rameno.
Vše bylo vyřízené. Zbývalo jen čekat na výsledek
jednání s Vyvolenými. Věděli jsme, že víc udělat
nezmůžeme. Zbytek snění jsme si proto užili dováděním
v moři, opalováním na slunci a pozorováním racků
kroužících nad našimi hlavami. Povídali jsme si o
hloupostech a užívali blízkost toho druhého.
Ráno jsem všem oznámila, co jsem se dozvěděla
od Benjamina. K mému překvapení mnoho přítomných
již o událostech vědělo. Stejně jako já a Krista se i oni
setkali se svými protějšky ve snu. Vypadalo to, že se
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nejedná o pravé spříznění, protože se ve snu setkala i
Stella s Kalistou. Zdá se, že pokrevní pouto, které
vznikne při přeměně, funguje podobně jako spříznění.
Nezbývalo nám tedy nic jiného, než čekat na
zítřek. Ještě jednou a pořádně jsme krok po kroku
probraly plány A, B i C a D, kdyby se cokoli zvrtlo.
Jak se blížil čas setkání, nervozita mezi námi
viditelně sílila. Všichni jsme věděli, že jde o hodně. Báli
jsme se o přeměněné a obávali se, že nám Rady neuvěří.
Naštěstí jsme měli Galinu. Díky ní jsme měli
stoprocentní jistotu, že nás budou muset poslouchat a že
budou muset uvěřit našim slovům.
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Povstání
Všechno dopadne dobře. Všechno dopadne podle
našich představ. Všechno dobře dopadne, opakovala jsem
si pořád dokola a mnula si spánky.
Nadešel den D. Do odjezdu na určené místo
zbývala necelá čtvrthodinka a nervozita panovala všude
okolo nás. Napětí mezi námi by se dalo krájet. Od rána se
mezi všemi rozhostilo mlčení plné očekávání. Cítila
jsem, že se ostatním do myslí vkrádají obavy a
pochybnosti. Nakonec, těsně před odjezdem, jsem se
před všechny postavila a promluvila k nim: „Ušli jsme
dlouhou cestu a stále ještě nejsme u konce. Nebáli jsme
se tehdy, když jsme osvobozovali naše bratry a sestry.
Nebudeme se bát ani nyní.
Vím, jedná se o naše bývalé nadřízené. Spatříte
pravděpodobně své lektory a někteří z vás možná i
rodiče. Právě nyní vás však soucit nebo láska nesmí ve
vašich názorech oslabit. Bojujeme za správnou věc. Už
nemůžeme couvnout. Nebojte se jich, jsou stejní jako my.
Nejsou ani větší ani mocnější. My máme na svojí straně
pravdu a ta přeci musí zvítězit nad předpotopními názory
starších, kteří nechtějí měnit své zvyklosti.
Musíme jim ukázat, že mír nás posune dál.
Prosím, buďte silní a určitě vyhrajeme.“ Potom jsem je
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vyzvala, abychom nastoupili do aut a vyrazili k budově
rady Klanu Straginy.
U dveří nás přivítalo několik strážců. Okamžitě
jsem začala mapovat jejich pozice. Jakmile jsme dorazili
do hlavního sálu, kde se mělo setkání konat, nastalo
rozpačité ticho. Všichni bez dechu pozorovali
přeměněné. Bianka nám ukázala, kam se máme posadit.
Nyní seděla místo Fabiana a její bývalé místo v radě bylo
prázdné.
Měla jsem pravdu, když jsem říkala, že se mnozí
setkají se svými lektory a rodiči. Očekávala jsem od nich
tlak, ale ne tak brzy. Jakmile jsme se usadili, začali se
někteří Vyvolení překřikovat a volali k sobě svoje děti
nebo své svěřence. Několik dalších osob sedělo na svých
místech a pozorovalo přeměněné. I oni se na ně dívali se
směsicí výrazů, jež se daly jen těžko definovat. Nejspíš
měli zlost, ale také jim byli vděční. Měli z nich obavy,
ale žádali si jejich potrestání.
„Ticho,“ řekla Bianka. Síla jejího hlasu donutila
každého, aby utichl a poslouchal ji.
„Alexo, přišla jsi a přivedla jsi nové Vyvolené i
některé z těch, kteří nám byli uneseni…,“ než však mohla
pokračovat, přerušil ji nějaký jiný Vyvolený z rady jiného
Klanu.
„Cos to s nimi udělala? Kde jsou ostatní?“ Bianka
se nadechla, že jej okřikne, ale já vstala a gestem ruky ji
zatavila.
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„Přivedla jsem ty, kteří přežili. Co se s nimi stalo?
Byli uneseni upírem, který se snažil ovládnout celý
podsvět. Jenom díky spojení nových Vyvolených a upírů
jsme jej nakonec dokázali porazit.
Isaac Navarro, dotyčný upír, dělal s Vyvolenými
pokusy. Nechal je projít přeměnou, která z nich vytvořila
nový druh. Většina dětí, které k pokusům využil,
nepřežila. Některé však ano a ty před vámi teď stojí.
Nejsou však Vyvolení jako vy. Stali se napůl Vyvolenými
a napůl upíry.“
Po mých slovech se v hale strhla naprostá vřava.
Vyvolení vstávali ze svých židlí. Křičeli jeden přes
druhého a obviňovali se navzájem. Nikdo mi nechtěl
věřit. Ukazovali na přeměněné a mluvili o nich, jako by
byli věci, které najednou nikdo nechtěl, za něž najednou
nikdo nechtěl nést zodpovědnost.
„Tak dost,“ zakřičela jsem, „že se nestydíte. Přišli
jsme a vrátili jsme vám adepty, které jste vy nedokázali
uhlídat. Oni nemůžou za to, co z nich Isaac vytvořil.
Nemohli si vybrat a vy se k nim nyní otočíte zády? Jde o
vaše děti. Nebo o děti rodin, jimž jste je vzali a slíbili, že
se o ně postaráte. A čeho se od vás tito adepti dočkali?
Opovržení? Zatracení? Pojďte a řekněte jim to pěkně do
očí. Neseďte zbaběle na svých místech a neschovávejte
se za dav rozhořčených Vyvolených.
Pohleďte na sebe. Jak si vás nyní máme vážit,
když jste se zachovali jako úplní zbabělci? Než abyste
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začali řešit, jak svým svěřencům pomůžete, raději se jich
zřeknete? Je mi z vás ze všech špatně…,“ nechala jsem
svá slova vyznít do ticha. Všichni Vyvolení se najednou
uklidnili. Jeden po druhém se opět posadili na svá místa.
„Jak to dokázal? Jak to, že spojil Vyvolené a upíry
a vytvořil z nich je?“ zeptala se Bianka. Nemyslela to zle,
ale i ona se musela vyrovnat s novou situací.
„Přeměnění. Říkejme jim tak, prosím,“ opravila
jsem ji. „Isaacovi jsem nechtěně pomohla já. Při křtu
jsem se nevědomky také přeměnila ve stvořenou
poloupírku. U mne však k této přeměně došlo přírodní
cestou. Jsem dítě Kristy Straginy a rodilého upíra
Sebastiana Di Castela.“
Po mých slovech se opět hala rozezvučela.
Někteří obviňovali Kristu, někteří mne, a všichni žádali
tresty.
„Ticho!“ klidnila všechny Bianka. Bylo však těžší
a těžší ten rozlícený dav uklidnit. Začala jsem přemýšlet,
jak je všechny donutit, aby mne poslouchali. Nechtěla
jsem však znovu poničit budovu, v níž jsme byli.
Nakonec jsem přeci jen upoutala jejich pozornost.
Bylo mnohem těžší na ně zapůsobit, protože na Vyvolené
nefungovala manipulace s myslí. Rychle jsem probírala
své možnosti. Co mám použít, abych demonstrovala sílu
moci, kterou ovládám. Oheň? Voda? Vzduch?
Telekineze? S každým takovým trikem bych tady něco
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zničila. Začínala jsem být bezradná, neudělala bych na ně
větší dojem, ani kdybych se rozkrájela…
A pak mi to došlo. Na Vyvolené sice duševní
projevy nefungují, ale astrální projekce by na ně mohla
zabrat. Rychle jsem zavzpomínala na ten den, kdy mi Ján
poprvé ukázal Astráty. Když je dokáže vytvořit on,
musím to dokázat i já. Jsem mnohem mocnější, než Ján.
Musím jen přijít na způsob, jak vyprojektovat samu sebe.
Ponořila jsem se do svých vzpomínek a myšlenek.
Hledala jsem cokoli, co by mi mohlo pomoci. Ján
dokázal vytvořit až tři hmotné astráty, to bych dokázala
také. Posbírám prostě prach, zeminu a vše ostatní v okolí
a utvořím z toho celek, který silou mé vůle bude držet
pohromadě. To není problém, zvládnu to raz dva, ale jak
projektovat svůj obraz?
Jak fungují projektory? Využívají lomu světla a
odrazu projektovaného obrazu. Podívala jsem se vedle
sebe a tehdy mi to všechno došlo. Spatřila jsem totiž svůj
odraz v okně. Pak už jen stačilo oddělit své vědomí a
rozkouskovat jej na několik samostatných částí. Ty
v jediném okamžiku zhmotnily jednotlivé postavy, hned
potom přišla na řadu mnohem těžší práce.
Nesnažila jsem se vložit jim svoji vizi do jejich
hlavy. Věděla jsem, že je to nemožné. Moje vědomí se
pokusilo pracovat obráceně. Stále jsem pozorovala svůj
odraz v okně, kterým dovnitř proudil dostatek světla. A
tehdy, ani nevím jak, se mi to opravdu povedlo. Posílila
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jsem svůj odraz v zrcadlícím se okně a společně se
slunečními paprsky jsem jej poslala k postavám, které
jsem před nepatrným okamžikem vytvořila.
Najednou se v místnosti zjevily tři osoby, které
vypadaly přesně jako já a nazlobeně zíraly na ostatní.
Výraz jsme měly naprosto stejný. Projektovala jsem přeci
odraz svého obličeje v okně. Nicméně díky telekinezi
každé moje vědomí zvlášť pohybovalo jemnými
částicemi prachu, tvořícími mé astráty, a to mělo za
následek, že se moji astráti nezávisle na sobě pohybovali.
Všichni Vyvolení ohromeně ztichli a v němém
úžasu sledovali, jak se na ně moje kopie zlostně dívají.
Nechápavě pozorovali, jak si některé Alexy zakládají
ruce v bok, bojovně kříží paže na prsou, nebo zatínají
pěsti. Nechala jsem dvě postavy, aby se pohnuly ještě
více. Dvě z nich udělaly pár kroků po místnosti, což
provázely užaslé výdechy přísedících.
„Vy, kteří stojíte, se prosím posaďte,“ řekla jsem
a společně se mnou otevíraly ústa i všechny mé zdařilé
kopie. „Chci, abyste mne vyslechli až do konce,“ řekla
jsem klidným hlasem. Čekala jsem, že se Vyvolení budou
chtít mých astrátů dotknout, ujistit se, že jsou skuteční,
ale nikdo z nich se ani nepohnul. Poslušně dosedli na svá
místa a zaraženě pozorovali mne nebo moji nejbližší
kopii.
„Alexo?“ ozvala se opatrně Bianka. „Myslím, že
sis získala naši plnou pozornost. Mohla by ses prosím
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znovu sjednotit? Je trochu rozptylující pokoušet se
sledovat všechny tvé já,“ řekla klidně, ale bylo vidět, že
se musí hodně ovládat, aby neukázala ostatním, že i ji
moji astráti vyvedli z míry.
Jemně jsem přikývla a nechala jsem slabý
vzdušný vír, aby rozvál prachové částice mých osob do
všech koutů místnosti. To mělo za následek, že Vyvolení
cítili, jak v jediném okamžiku zavál místností vítr, moje
zhmotněné postavy se z ničeho nic rozpadly a nezůstala
po nich ani památka. Na mnoha tvářích jsem pozorovala
úlevu. Mám vás, řekla jsem si a zaujala pevnější postoj.
„Jsem pyšná na moji matku i svého otce,“
pokračovala jsem bez okolků. „Doporučuji vám ani
jednoho z nich nehanit či z čehokoli obviňovat. Co se
stalo, stalo se. Jsem tu stejně jako ostatní přeměnění.
Jsme nový druh a chceme, abyste s námi začali počítat.
Všichni jsme vzešli z vašich řad. Dostali jsme váš
výcvik a stále se cítíme být Vyvolení. Jsme pevně
rozhodnuti bojovat proti zlu a chránit podsvět. Nicméně,
stejně jako my, i vy určitě víte, že ne všechna tvrzení,
která jste nám vštěpovali od dětství, jsou pravdivá.
Ne každý upír ubližuje lidem. Existují celé upíří
rodiny žijící klidný život, aniž by komukoli ubližovaly.
Jen se narodili s nepatrnou odlišností, stejně jako
Vyvolení.
Proč je tedy máme zabíjet? Vždyť je to vražda.
Učíte děti zabít kohokoli z nich. Místo vykonání
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spravedlnosti se z nás stali kati ve vyřizování upířích
sporů. Uznejte sami, v poslední době je většina razií
jenom na udání. Kdo myslíte, že za nimi stojí? Neptáte
se. Nesoudíte. Prostě rovnou vraždíte.
Přestali jsme bojovat proti pravému zlu. Jenom
proto, abychom zůstali věrni tradicím, zabijeme
kohokoli, kdo nám přijde pod ruku. To není správné.
Válka mezi upíry a Vyvolenými je naprosto nesmyslná,“
nabádala jsem je.
„Nemůžeš si jenom tak přijít a pošpinit tradice,
podle kterých se řídíme stovky, možná i tisíce let,“ ozval
se jeden Vyvolený, který konečně procitl ze šoku. Jeho
pohled směřoval přímo na mne.
„Nepošpiňuji je, ale zpochybňuji,“ odvětila jsem.
„My bychom měli být spravedliví. Místo toho však slepě
posloucháme a řídíme se tradicemi, které již dávno
nemají opodstatnění,“ odpověděla jsem klidně.
„Nevěřím ti ani slovo. Stala ses jednou z nich. Jsi
špinavá upírka, proto je chráníš. Chceš přesvědčit nás, že
děláme něco špatně,“ osočil mne další Vyvolený.
„Pozor na svá slova,“ zasyčela jsem. V tom
okamžiku jsem musela hodně ovládat svoji zlost.
„Nelžu vám. Žila jsem mezi upíry dostatečně
dlouho, abych poznala pravdu. Abych viděla to, co vy
vidět odmítáte. Náš svět se musí změnit, copak to
nechápete?“ apelovala jsem na ně a začala si připadat
bezmocně.
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„Nehodlám s tebou už o ničem hovořit. Jsi
prolhaná kreatura, která nás chce přesvědčit, že je
správné, co jsi jim provedla,“ zakřičel na mne jeden
z Vyvolených a demonstrativně se postavil k odchodu.
„Posaď se,“ ozvalo se za mými zády hlasem
chladným jako led, „každé její slovo je pravda. Jenom
proto, že si odmítáš přiznat pravdu, nemůžeš z Alexy
dělat přede všemi lhářku, otče. Podívej se na mne.
Podívej se mi do očí a řekni, že i já lžu.“ Galina mluvila a
okolo ní se opět utvořila atmosféra pravdy. Každý, kdo
byl v její blízkosti, pocítil účinky látky pravdomluvnosti,
kterou bezděky vylučovala.
„Podívej se na sebe,“ pokračovala, „všichni se na
sebe podívejte. Sáhněte si do svědomí. Co se z vás stalo?
Jste žáby sedící na pramenech. Je vám natolik
dobře, že raději popíráte zjevné jenom proto, aby se nic
nezměnilo. Ale ono se změnilo a změnilo se mnohé.
Proto jsme vás opustili. My jsme tu pravdu viděli.
Byli jsme ochotni se za ni postavit a bojovat. Místo,
abyste nás podpořili, haníte nás, odsuzujete a
prohlašujete, že jsme lháři.“
„Nikdo přeci neřekl, že jsi lhářka,“ bránil se její
otec.
„Viděla jsem to samé, co Alexa. Mohu ti slovo od
slova zopakovat, co řekla. Stále pro tebe nejsem lhářka?“
zeptala se jej Galina.
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„Jsi ovlivněná tím upírem, který měl při křtu
zemřít. Upíři mají umírat při křtu, to je tradice,“ odvětil jí
chladně otec. Bezmoc, kterou jsem pociťovala, se ještě
více prohloubila. Bála jsem se, že nikdy nebudou
poslouchat. Nemůžeme vyhrát. Nikdy se nebudou snažit
nás pochopit.
„Vidíte, sami si můžete za situaci, která se rodí ve
vašem lůně. Přišli jsme ji odhalit a zachránit vám životy,
ale vidím, že naše intervence nemá cenu. Zasloužíte si
vše, co se vám stane,“ prohlásila Galina.
„Co to plácáš? Jak to myslíš?“ zeptal se jí
nervózně otec. Věděl moc dobře, že Galina nedokáže
lhát, tudíž by ani nedokázala blafovat.
„Na únosech našich adeptů se podílely i osoby
z vašich vlastních řad. Prvním zrádcem se stal Peter
Straginy. On však byl jenom špičkou ledovce. Přesvědčil
další a ti mu pomohli unést adepty. Někteří z nich jsou
přítomni mezi námi. Jejich názor se však šíří napříč
Klany jako oheň a vy jej svými postoji jenom pomáháte
rozšiřovat,“
„To nemůže být pravda…,“ vydechl Galinin otec,
kterého její tvrzení přišpendlilo do židle.
„Ale ano, otče. Je to pravda. Již nějakou dobu se
v Klanech připravuje revoluce. Čekalo se jen, až Isaac
Navarro převezme moc. Jeho jsme sice zničili, nicméně
ta myšlenka je natolik rozšířena, že je jenom otázkou
času, kdy vypukne povstání.“
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„Proč?“ zeptal se další Vyvolený, protože Galinin
otec nebyl schopen mluvit.
„Zeptejte se jich,“ řekla Galina a potom se
podívala po všech přítomných.
„Nyní máte možnost sami se přiznat a litovat
svých skutků. Slibuji, že k okolnostem přiznání
přihlédneme,“ vyzvala je Galina.
Po chvilce rozpačitého ticha, kdy nikdo z řad
nevystoupil, se ohradil Galinin otec: „Oklamali tě,
Galino. Vidíš, není nikdo, kdo by nás chtěl zradit.“
Okamžitě zaujal zpět své bojovné postavení.
„Dokážu ti, že se nemýlím,“ řekla Galina. V jejím
hlase bylo cosi, co přimělo dva Vyvolené okamžitě
vystoupit z řady. V sále se okamžitě rozezvučel šepot.
„Předstupte,“ vyzvala je Bianka. Poslechli a
postavili se mezi nás a hlavní stolec, za nímž seděla
Bianka a ostatní představitelé rady Klanu Straginy.
Galina se přesunula až k nim.
„Mohu?“ zeptala se Bianky. Ta jen pokývala
hlavou.
„Jak se jmenujete?“ zeptala se jich mírně Galina.
„Tran Hoči,“ řekl jeden.
„Yan Dráb,“ odpověděl druhý.
„Pomáhali jste Peterovi s únosy adeptů?“ ptala se
Galina dál. Oba beze slov přisvědčili.
„Proč?“ střelila po nich Galina.
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První začal vypovídat Tran: „Můj adept se
jmenoval Juan. Pozorně jsem si prohlédl všechny
přeměněné, ale nezpozoroval jsem ho. Nejspíš tedy
přeměnu nepřežil,“ sklopil zrak a potom pokračoval.
„Peter mi ale slíbil, že pro něho má křtitele. Přesvědčil
mne, že je to jediná cesta, jak udržet mého adepta naživu
a já s ním souhlasil. Juan nebyl dobrým adeptem. Ne, že
by nechtěl, nebo se nesnažil. Neměl pro to prostě vlohy.
Cokoli, co jsem se jej snažil naučit, nějakým
způsobem zpackal. Obával jsem se, že zemře, že při křtu
ani nenajdeme jeho křtitele. Když mne Peter oslovil,
souhlasil jsem. Viděl jsem to jako jedinou možnost, jak
toho chlapce zachránit. Peter mi řekl, kdy a kam mám
chlapce poslat. Tak jsem jej poslechl.“
„Co za to od tebe chtěl?“ zeptala se na rovinu
Galina.
„Neřekl mi nic. Prý až proměna proběhne, pak že
mi dá vědět. Už se ale neozval. Došlo mi, že nejspíš
neuspěl,“ přiznal sklesle Tran.
„Lituješ svého spojení s Peterem?“ zeptala se
mírněji Galina.
„Ano. Když jsem viděl, čím prošli ostatní adepti,
uvědomil jsem si, že jsem se měl raději pokusit s Juanem
provést křest podle tradic a ne vydávat jeho život všanc
Peterovi,“ odpověděl smutně Tran. Ani jednou si při
svém vyprávění nezadrhl. Ani jednou nezkřivil tvář byť
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malou bolestí. Věděli jsme, že nelže. Galina pokývala
hlavou a zaměřila se na Yana.
„Proč ses ty spojil s Peterem?“ zeptala se Galina.
„Protože ani můj adept nebyl dostatečně
připravený na křest. Rozdíl byl, že kdyby chtěl, mohl se
stát jedním z nejlepších. Dispozice rozhodně měl. On ale
nechtěl. Od začátku bojkotoval vše, co jsem ho chtěl
naučit. Nic nepomáhalo. Domlouvání, přikazování, ani
tresty. Bojkotoval veškerou moji snahu. Dokonce mi
říkal, že se na smrt již připravil, že raději zemře, než aby
žil celý život jak otrok.
Když jsem mluvil s Peterem, nastínil mi novou
ideologii. Dal mi možnost udržet Janyse naživu a dát mu
život, po kterém prahl. Janys totiž zdaleka nebyl jediný,
komu se nelíbilo žít navěky pod velením Vyvolených.
Okamžitě jsem souhlasil a domluvil se i s Janysem. Bylo
to snad poprvé, co mne bez řečí poslechl.“
„Co je na velení Vyvolených špatného?“ zeptal se
uraženě Galinin otec.“
„Co je špatného?! Úplně všechno. Za svůj dlouhý
život mi pod rukama prošlo mnoho adeptů. Dost jich
bezpečně prošlo křtem, a stali se z nich Vyvolení, jenže
někteří, za něž jsem cítil osobní zodpovědnost, bohužel
křest nedokončili a skoro všichni mi zemřeli v náručí.
Vy jenom řeknete: 'To je osud.' Adepti jsou pro
vás jenom jména, která vyškrtnete ze seznamu. Jenom
další číslo, které zapíšete do záporných statistik. Ale pro
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mne a pro mnoho jiných to byly děti, osobnosti, které
jsem pomáhal vychovat, vedl jsem je a chránil. A
nakonec jsem jenom bezmocně přihlížel, jak umírají.
Nikdo z vás pro ně nic neudělal. Vzali jste je
jejich rodinám a slíbili, že se o ně postaráte, jenže
nakonec zbylo na mně, abych vysvětlil jejich plačícím
rodičům, že zemřeli. To není správné. Takhle to být
nemá.
Peter mi řekl, že pro každého je dárce. Říkal, že to
může zařídit, že děti konečně budou moci zůstat u svých
rodin, a přesto přežijí. Tvrdil, že pomůže Vyvoleným,
jako jsem já, abychom mohli svobodně odejít. Chtěl jsem
opustit Klan bez hanby a začít žít po svém. Souhlasil
jsem a rád. Rozhodně nejsem sám. Je nás spousta,“
doznával Yan.
„Lituješ svého rozhodnutí?“ zeptala se zaraženě
Galina.
„Ne, Janys by nepřežil tak jako tak. Já jsem mu
dal alespoň šanci. Nevěděl jsem, že se z něj měl stát ten
kříženec. Udělal jsem pro něj ale vše, co jsem mohl.
Tentokrát jsem odmítl přihlížet, jak umírá.“
„Janys přeměnu přežil,“ oznámila jsem mu.
„Proč tady tedy není?“ zeptal se mne Yan
překvapeně.
„Rozhodl se, že se připojí k Isaacovi. Jeho názory
se neslučovaly s ochranou podsvěta. Nehledě na fakt, že
ještě s jednou přeměněnou zaútočili na mou matku, aby
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mohli utéct. Jsou pod zámkem a čekají na soud,“ odvětila
jsem.
„Nepřekvapuje mě, že to udělal. Nebyl zrovna
vzorem ctností,“ ušklíbl se Yan.
„Chtěl ses zúčastnit povstání v Klanu?“ ptala se
dál Galina.
„Ano,“ přiznal Yan.
„Jaký byl váš plán?“ chtěla vědět Galina.
„Měli jsme čekat na telefonát. Potom jsme měli
v sídle rady převzít moc. Chtěli jsme prostě sesadit
vedoucí členy rad a dosadit místo nich sami sebe. Peter
nám slíbil podporu, díky níž jsme měli dosáhnout
úspěchu.“
„Víš, jakou podporu myslel?“ zeptala se Galina.
„Netušil jsem, že se spojil s upíry, jestli myslíte
tohle. Myslel jsem oporu dalších Vyvolených. Nechtěl
jsem nikomu ublížit. Chtěl jsem jenom, aby se konečně
něco změnilo,“ odpověděl Yan.
„Kdo jsou ostatní?“ ptal se okamžitě nakvašeně
Galinin otec. Galina jej jen zpražila ledovým pohledem.
Předložila před Yana z jedné třetiny popsaný
papír a tužku a řekla: „Přečti si jména na seznamu. Pokud
znáš nějaká další, připiš je sem.“
Jakmile udělal, oč jej Galina požádala, propustila
jej. Po zbytek dne až do noci vyslýchala Galina jednoho
Vyvoleného po druhém. V brzkých ranních hodinách
jsme měli všechna doznání od přítomných Vyvolených,
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kteří plánovali převrat, a zbytek jmen Vyvolených, kteří
nebyli na sraz pozvaní.
Jednání se musela několikrát přerušit, protože
jednotlivé výslechy doprovázely emotivní scény plné
výčitek, osočování a házení viny z jednoho na druhého.
Při poslední přestávce jsem si vzala Mika stranou.
„Vzhledem k chování Vyvolených nedokážu říct,
jestli budou ochotni se o vás postarat. Už jste mluvili o
tom, že byste odešli s Gabrielem?“ zeptala jsem se
opatrně.
„Ano, mluvili. Chceme se ke všemu vyjádřit až
úplně na konci,“ odpověděl neurčitě Mike.
„Dobrá, tak si počkáme,“ usmála jsem se a
pohladila jej po ruce, „Miku, ať si říká, kdo chce, co
chce, jsem opravdu moc ráda, že jsi to přežil.“
„Také jsem rád, že jsem tu,“ usmál se na mne,
„měli bychom jít. Jednání už zajisté pokračují.“
Dorazili jsme do haly, zrovna když se všichni
hádali a překřikovali se navzájem. Jedni prosazovali,
abychom Vyvolené zapojené do připravovaného povstání
popravili. Druzí se nešťastně ptali, jak nyní budeme žít
dál, a další se ptali, co uděláme s přeměněnými. Jakmile
jsme s Mikem vstoupili, vřava ustala.
„Prosím, budeme řešit jeden problém po druhém,“
vyzvala jsem je.
„Plánovali převrat,“ začal Galinin otec, „někteří
nás chtěli dokonce i zabít. Navrhuji je všechny popravit.
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Žili dostatečně dlouho jenom díky nám. Jenom díky
tomu, že jsou Vyvolení. Pokud se nechtějí řídit našimi
nařízeními, ať tedy zemřou jako lidé,“ řekl
nekompromisně a bez jakýchkoli skrupulí.
„Vyvolenými se stali, protože se tak narodili, a
věčný život jim náleží bez toho, jestli se vám budou
podřizovat nebo nebudou,“ stopla jsem jej, „nemůžete
chtít popravit někoho, kdo se snaží něco změnit nebo
zarazit. Tady nebude vládnout diktatura. Netušila jsem,
že podmiňujete existování Vyvolených tím, že vás budou
slepě následovat. Nemáte právo je odsuzovat k smrti.
Nemáte právo je soudit vůbec.
Oni měli spoustu důvodů, proč se vzepřít. Nyní je
na místě vyřešit, jak tyto důvody změnit. Ne odsuzovat
za ně ty, kteří na ně upozornili.
Já navrhuji dát jim svobodu. Po všech těch letech
služby si ji každý z nich právem zaslouží,“ navrhla jsem.
„To jako myslíš uvolnit je ze služby?“ zeptal se
mne překvapeně jeden z Vyvolených.
„Spousta Vyvolených Klanům již mnohokrát
splatila svůj život,“ odpověděla jsem, „i když dle mého
názoru za svůj život nikomu nic nedluží. Každý by o
svém osudu měl rozhodovat sám. Pokud se Vyvolený
rozhodne vstoupit do služeb Klanu, ať tak učiní ze
svobodné vůle. Ne pod nátlakem.“
„My na nikoho netlačíme,“ ohradil se další
Vyvolený.
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„Ale ano. Přesně tohle děláte od samého počátku.
Vezmete dítě rodičům a řeknete: `Půjde s námi, bude se u
nás učit a pak možná přežije. Když přežije, musí se
odvděčit klanu, protože jsme mu poskytli možnost
přežít,` tohle podle vás není nátlak?“ ptala jsem se jich.
„Pak ale přijdeme o spoustu Vyvolených,“ vykřikl
další Vyvolený, jehož výraz prozrazoval, že zuří.
„Celou dobu se vám snažíme vysvětlit, že tento
dlouholetý nesmyslný konflikt chceme ukončit. Když
nastane mír, nebude tolik Vyvolených ve službách Klanů
zapotřebí. Ty, jenž se rozhodnou opustit naše řady a žít
civilním životem, budeme moci propustit,“ vysvětlovala
jsem trpělivě.
„To je absurdní a směšné. Tohle nikdy
nepřipustíme,“ začali najednou křičet někteří Vyvolení.
Pak promluvila Bianka a úplně nám všem vyrazila
dech: „Potom tedy dobrovolně opouštím radu Klanu
Straginy.“ Veškeré obecenstvo ztichlo.
„Proč, Bianko?“ ptal se jí zmateně Sergej
Straginy, další představitel Klanu.
„Protože následuji Fabiana,“ oznámila mu.
„Co je s ním? Kde teď vlastně je?“ ptal se jí
povýšeně Sergej.
„Fabian položil svůj život za věc, v níž věřil.
Zemřel proto, abychom my mohli žít v míru. Hodlám
následovat jeho kroky a uctít tak jeho památku.
881

Stínová dáma

Nedopustím, aby smrt největšího Vyvoleného z nás byla
zbytečná.
Za vašich podmínek nehodlám zůstat v tomto ani
jiném Klanu.“ Po jejích slovech se rozhostilo ještě více
ubíjející ticho. Konečně jsem si uvědomila, že Bianka
Fabiana milovala tak moc, že jen při vyslovení jeho
jména se její oči zalily slzami.
„A kam chceš jít? Co chceš dělat?“ ptal se jí
mnohem mírnějším hlasem Sergej.
„Hodlám vytvořit Klan nový,“ řekla majestátně.
Celá hala se opět rozezvučela. Ostatní představení na ni
křičeli, že nemá právo založit nový Klan. Že není místo,
kde by měl působnost.
Bianka však odpovídala na jejich argumenty s
ledovým klidem.
„Stanovy říkají, že pokud je třeba utvořit další
Klan, potom jeden z představitelů může nový Klan
sestavit. Já jsem představitel Klanu Straginy a říkám, že
je třeba utvořit nový Klan. Složení rady vám prozradím
v nejbližší době. Hodlám působit po celém světě. Míním
se postarat o přeměněné. Protože, jak se zdá, jako jediná
z vás jsem ochotná je přijmout zpět do rodiny. Jsem také
více než ochotná uzavřít s upíry příměří. Protože budu
mít ve své rodině jejich příslušníky, nevidím důvod
s nimi bojovat, pokud se budou chovat čestně a nebudou
porušovat pravidla, na nichž se dohodneme.
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Hodlám také oslovit všechny nespokojené
Vyvolené, aby do našeho Klanu přestoupili,“ pokračovala
dál Bianka a všem ostatním zamrzal úsměv na rtech.
„To nemůžeš,“ křikl na ni Galinin otec.
„Pleteš se, příteli. Mohu a udělám to. Stanovy
říkají, že každý Vyvolený může požádat o přeložení.
Pokud mu bude vyhověno ze strany osloveného Klanu,
může odejít. Dveře našeho Klanu budou otevřeny
každému, kdo nás požádá. Také mám v úmyslu oslovovat
veškeré adepty.
Hodlám využít spojenectví s upíry a v rámci
příměří je požádat, aby nám pravidelně poskytovali
možné křtitele. Mohu se s vámi vsadit, že výsledky
statistik našeho klanu budou mnohem příznivější než
výsledky vašich klanů dohromady. A to počítám i se
značným odlivem vašich adeptů,“ dokončila svou řeč a
bojovně si založila ruce na prsou. Pozorovala jsem ji a
můj respekt vůči ní neznal hranic.
„Ty…, to…,“ koktal Galinin otec, „to je vydírání,
Bianko. To je zrada všeho, za co jsme kdy bojovali.“
„Bojovali jsme špatně! Učili jsme naše děti lež.
Nyní to všichni víme, ale vy to i přes všechny argumenty
odmítáte. Já se nehodlám podílet na vraždění nevinných.
Náš svět se změnil a my musíme reagovat. Již není cesty
zpět.“
„Nemůžeš založit nový klan. Nemáš alchymistu,“
odvětil vítězoslavně Sergej.
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Ještě dřív než stačila Bianka zareagovat, vystoupil
z řady Joshua: „Mýlíš se. Já jsem alchymista.“ Jeho slova
utnula snad úplně každého. Joshuův otec si ho jen
nešťastně měřil, ale neřekl vůbec nic. A Johua
pokračoval: „Jsem ochoten vstoupit do nového klanu,
přestože můj hlavní úkol již nebude zapotřebí vykonávat.
Funkce alchymistů už nebude nepostradatelná k
fungování klanu, když se budou křty odehrávat
dobrovolně.“
Galinin otec se narovnal a pokusil se o poslední
odpor: „Dobře, mějte si svůj Klan. Prostředky na jeho
chod si však sežeňte, kde chcete. Žádný z našich klanů
vám nepomůže.“
Bianka se pousmála a zasmečovala: „Prostředky
Vyvolených jsou společné. Jsou rozdělované podle adeptů
a Vyvolených. Mám stejné právo je využívat jako vy.
S každým nově příchozím Vyvoleným, s každým novým
adeptem, který přijme příjmení našeho klanu, se navýší i
naše jmění.
Odvoláváte se na tradice? Na stanovy? Tak si je
laskavě přečtěte. Odmítnutím poskytnutí peněz
porušujete zákon starý mnoho a mnoho staletí.“
Bianka zářila jako hvězda. V jejím svitu zhasnuli i
ti nejplamennější protivníci. Nikdo proti ní neměl
nejmenší šanci. Porazila je na plné čáře a všichni jsme to
věděli. Všichni představitelé Klanů pochopili, že
vytvoření nového Klanu pod Biančiným vedením by je
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zničilo. Zvlášť po všech výsleších, které tu dnes zazněly.
Jejich pýcha a nadutost dostaly parádně na frak. Zdálo se,
že tuto válku nakonec opravdu vyhrajeme.
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Dohody
Vyvolení i šlechticové nakonec souhlasili se
setkáním a domluvením podmínek příměří. My
s Benjaminem jsme zakoupili budovu staré základní
školy a nechali ji pro tento účel upravit.
Z obrovské haly, která dříve sloužila jako
tělocvična, jsme nechali vybudovat místnost nejlépe
přirovnatelnou
k vysokoškolské
posluchárně.
V nejnižším bodě místnosti byly vedle sebe na stupínku
postaveny tři stolce. Všude okolo byly vyrovnány řady
sedadel postavených tak, aby každý sedící viděl dopředu
na stolce. Každá řada byla o stupínek výš než předchozí.
Sedadla byla rozdělena dvěma uličkami do tří bloků,
levého, středního a pravého.
Hala měla dva vchody. Levým jsme do místnosti
přivedli rodilé a pravým Vyvolené. Jako ostříži jsme
hlídali, aby náhodou nějakého Vyvoleného nebo upíra
nenapadlo vyvolat boj, který mohl skončit katastrofálně.
Usadili jsme je do stran u vchodů naproti sobě
tak, aby je dělil střední blok plný prázdných sedadel.
Tato sekce byla určena pro přeměněné. Ti přišli jako
poslední a zaujali svá místa v první řadě co nejblíže ke
stolcům. V obou uličkách dělících znepřátelené strany
stáli upíři a Vyvolení vyrovnaní jeden vedle druhého.
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Situaci hlídali ti, kteří mezi sebou měli pouto. Tudíž jsme
měli jistotu, že nikdo nikomu neublíží.
Benjamin stál před stolcem na straně upírů.
Bianka stála na straně Vyvolených a já si čestně sedla za
prostřední stůl, určený pro zástupce rasy přeměněných.
Upíři i Vyvolení se s notnou mírou nevole pozorovali.
Usadili jsme se a pokynuli všem, aby učinili totéž.
Benjamin zůstal stát a zeptal se mne i Bianky, jestli by ke
všem shromážděným mohl promluvit. Jakmile jsme
souhlasily, otočil se k publiku a spustil:
“Náš svět do nedávné doby obývaly tři rasy. Lidé,
upíři a Vyvolení. Lidé si vládnou sami, Vyvolení mají
představené Klanů a upírům vždy vládl král.
Do našich životů však vkročil společný nepřítel.
Upíry si hodlal podrobit, Vyvolené vyhladit a lidskou rasu
chtěl zotročit. Díky společnému úsilí jsme jej nakonec
dokázali porazit, což je opravdový úspěch, vzhledem
k jeho pokročilým plánům, početné armádě, které velel, i
schopnostem, jež ovládal.
Isaacův pokus ovládnout svět však přinesl i
pozitiva. Uvědomili jsme si, že jsme moc slabí, abychom
dokázali bojovat sami za sebe. Spojením našich sil i
životů jsme dokázali to, oč se zatím žádná z našich ras
v novodobých časech nepokusila.
Díky Isaacovi jsme se konečně podívali na svoje
chyby a začali jsme je řešit. Proto tu dnes všichni jsme.
Dokázali jsme se povznést nad staletí bojů a předsudků,
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abychom zachránili, co je nám nejdražší. Zachránili jsme
nejmladší členy upírských rodin i některé unesené adepty
Vyvolených. Nejsou Vyvolení, nejsou ani stvoření upíři.
Oni jsou mnohem víc. Jsou fyzickým propojením nás
všech. Z poloviny upíři a z poloviny Vyvolení. Jejich
nová rasa se s námi nyní dělí o podsvět.
Co se stalo, stalo se. Nyní již není nikdo schopen
vrátit čas a zařídit, aby se některé věci neudály, proto
pojďme za minulostí udělat velkou tlustou čáru. Dostali
jsme obrovskou příležitost. Můžeme začít znovu úplně
od začátku. Můžeme vybudovat mnohem lepší vztahy
mezi našimi národy. Nenávist můžeme změnit na respekt
a respekt v přátelství. Někteří z nás si již vytvořili velice
silná pouta, která nám nedovolí si mezi sebou ublížit. I
oni volají po mých slovech.
Přestaňme bojovat. Pojďme najít společnou cestu
míru, která nám pomůže v ochraně podsvěta. Společně
vytvořme prostředí pro naše staré rasy i pro rasu novou.
Vybudujme nový počátek.“ Benjamin se na
chvilku odmlčel. Celou halu zahalilo tísnivé ticho.
„Jak si to představuješ?“ ozvalo se z davu
nespokojených tváří.
„Budovu, ve které se nyní nacházíte, jsme koupili,
aby se stala neutrální zónou. Vytvořme neporušitelná
pravidla, díky nimž se zde můžete scházet a rokovat. Zde
se upíři nebudou muset obávat fatálních následků. Dnešní
svět je světem kompromisů a ne válek. Vysvětleme si
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mýty a povídačky. Na základě pravdivých skutečností
vytvořme pravidla, díky nimž budeme vedle sebe moci
žít beze sporů.
Zvolme si z našich řad ty, kterým nejvíce věříme.
Nechme je veřejně předkládat naše návrhy i výtky. Sami
potom dáme svůj hlas tomu návrhu, který uznáme za
správný.
Přestaňme bojovat a začněme přemýšlet. Zvolme
jiný způsob řešení našich sporů než násilí. Sami uvidíte,
že prosadíte mnohem víc než dosud. Aktivně se
podílejme na vytvoření lepšího podsvěta. Vstupme do
nových časů společně.“
„A pokud odmítneme?“ ozvalo se z upírského
davu.
„Potom si vyhrazujeme právo přehlasování,“
vstala najednou Lenka a společně s ní pár dalších
mladých upírů.
„Jakým právem si dovoluješ zasahovat, rodilá?“
ozval se další upír, který však neměl odvahu postavit se jí
tváří v tvář.
„Lenka
společně
s ostatními
mladými
Vyvolenými, přeměněnými i rodilými upíry mají
nepopiratelné právo zde být a mít svůj hlas!“ zpražil
všechny okamžitě Benjamin, „Díky nim jsme zde.
Ona i ostatní zachránili vaše životy, vaše děti i
váš svět. Nemáte absolutně žádné právo upírat jim jejich
postavení.“ V aule nastalo rozpačité ticho.
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„Takže chcete nám starším vzít právo rozhodovat
o našem způsobu života?“ ozvalo se nyní z davu
Vyvolených.
„Nikdo vám nechce upírat právo rozhodovat, jak
žít,“ odpověděl okamžitě Joshua, který stál hned vedle
Lenky, „jste naši učitelé a my si vás vážíme. Je však
třeba vaše názory, které se řídí hlavně zkušenostmi
z minulosti, trochu rozmělnit názory novými, které
vyvstanou od nás.
Nastala nová doba. Je zapotřebí se s ní vyrovnat a
podřídit jí naše životy. My jsme schopni lépe pochopit
změny, které nastanou. Jsme ochotní vysvětlit je vám,
kteří jste dlouhou dobu žili v nenávisti a zášti.“
„A co oni? Není jich dost, aby rozhodovali,“ řekl
upír, který se postavil a hrdě ukazoval na Mika a ostatní.
Tentokrát jsem se ozvala já.
„Jejich řady se rozrostou. Zatím i s jejich
omezeným počtem budou moci zasahovat do vytváření
nových pravidel,“ pak jsem se ale podívala na Mika a
vzpomněla si na náš rozhovor.
„Pokud se tedy rozhodnou setrvat zde s námi.
Mají možnost zatím odejít, aby se smířili se změnami,
které se jim staly. Jejich místa v radě zůstanou zachována
do doby, než se rozhodnou opět se k nám připojit,“
dodala jsem.
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Mike se postavil: „Potřebovali bychom se poradit.
Byl by tu někde prostor, kde bychom měli soukromí?“
zeptal se.
Oba jsme se na sebe s Benjaminem pousmáli.
„Ano, každému národu patří jedno patro budovy,
v níž se nacházíte. Zřídili jsme pro vás pohodlné
místnosti, ve kterých můžete nerušeně debatovat.
Všechny patra jsou pečlivě odhlučněné, abychom
zabránili narušování soukromí. První patro patří
Vyvoleným, druhé upírům a třetí přeměněným. Určitě zde
najdete vše, co potřebujete,“ odpověděla jsem.
„Potom tedy prosím, abychom se mohli na nějaký
čas vzdálit,“ požádal Mike. Po něm se postavili i
Vyvolení a nakonec i upíři. Poprvé se na něčem shodli. I
oni požadovali nějaký čas na promyšlení svých možností.
Všichni se postupně vzdálili. Přeměnění se mne
sice ptali, jestli chci jít s nimi, já jsem je ale odmítla.
Chtěla jsem mluvit s Benjaminem, a tak jsme po nějaké
chvíli osaměli.
„Zatím se vše vyvíjí dobře, že?“ ujišťovala jsem
se nervózně.
„Neboj se, všechno dobře dopadne,“ ubezpečoval
mne.
„Co chceš dělat, pokud tě zvolí svým
zástupcem?“ zeptala jsem se, „je to dost pravděpodobné
vzhledem k tomu, že jsi přímý a jediný potomek jejich
zesnulého krále a zachránil jsi je,“ dodala jsem.
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„Tobě se nechce moc vládnout, že?“ zeptal se
mne mírně Benjamin.
„No vlastně, abych řekla pravdu, nechce. Je to
politika, Bene, a já nejsem politička. Neumím vymýšlet
intriky a nástrahy. Myslím, že bych tu nebyla šťastná,“
odpověděla jsem upřímně.
„A co bys chtěla dělat, abys byla šťastná?“ zeptal
se mne Benjamin a pohladil mne po vlasech.
„Myslím, že bychom naši sílu a prastaré
zkušenosti mohli zužitkovat mnohem lépe než
handrkováním s ostatními,“ začala jsem opatrně.
„No a dál?“ povzbuzoval mne Benjamin.
„Možná ti to přijde jako hloupý nápad, ale já bych
chtěla založit školu.“
„Školu?“ zeptal se Benjamin překvapeně.
„Ano. Chtěla bych dosáhnout toho, aby Vyvolení
nemuseli být odděleni od svých rodin, ale mohli se
připravovat na křest. Zároveň bych chtěla zřídit školu
s osnovami pro přeměněné, Vyvolené i upíry. Smíšenou
školu pro všechny rasy, kde by se mohli učit jedni od
druhých.
Mohli bychom je učit ovládání jejich schopností.
Časem bychom zjistili silné i slabé stránky všech ras a
snažili bychom se popřít slabé stránky a vyzdvihnout
silné. Připravovali bychom je na křest, kterým by
nakonec všichni prošli společně. Na jedné straně by
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z něho odešli pokřtění a na druhé straně křtitelé. Vezmi
si, kolik jsme schopni všechny naučit.
A ještě jedna věc,“ dodala jsem, „oba v sobě
máme Isobel, která lační po moci a snaží se ovládat naše
rozhodování, ať se nám to líbí nebo ne. Čím více se
přiblížíme k moci, tím více se bude snažit nás ovládat.
Pokud se však vyhneme jakékoli možnosti
ovládat podsvět, nebude mít Isobel o čem rozhodovat.
Odstranit ji z našeho myšlení už asi nedokážeme, ale
myslím, že by se nám mohlo podařit, co nejvíce ji v nás
potlačit.“
Benjamin chvilku mlčel. Potom mne objal a
pošeptal mi do ucha: „Jsi ta nejchytřejší a nejbáječnější
žena na světě. Jsem hrdý, že patříš ke mně. Jsem moc
rád, že mi ukazuješ cestu, kterou bych se sám asi nikdy
nevydal. Tvoje cesta je ale pravděpodobně ta nejlepší,
jakou si můžu zvolit.“ Potom mne políbil a jen jsme
čekali, až se ostatní vrátí.
Než se den překlenul k večeru, vrátili se upíři,
přeměnění i Vyvolení zpět. Všichni se nakonec shodli, že
přeci jen uzavřou mír a společně vytvoří pravidla pro
soužití v jednotném světě.
Přeměnění se rozhodli zůstat a bojovat za svá
práva. Původně si chtěli zvolit mne za svého
předsedajícího, já jsem však s díky odmítla a nastínila
všem svůj záměr vybudovat smíšenou školu.
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U starších upírů i Vyvolených jsem se nesetkala
s velikým nadšením, avšak mladí mé rozhodnutí plně a
rádi podpořili. Místo předsedajícího u hlavního stolce,
které mi prve přeměnění nabídli, převzal nakonec Mike
s další přeměněnou.
Benjamin ani upírům nedovolil, aby jej zvolili
svým zástupcem. Dodržel svůj slib a, ve světle nových
událostí, na nový post navrhl Vasila a jeho rodiče. Jeho
návrh byl jednohlasně schválen.
Vasila a jeho rodinu vlastně všichni přijali
s povděkem. Benjaminovy názory byly pro staré
a zkostnatělé příslušníky šlechtických rodin až příliš
radikální. Naproti tomu byl zdrženlivý Vasil i jeho rodiče
světlou nadějí, že přeci jen nějaké dekorum šlechtě
zůstane zachováno.
Vasilisa navrhla smířlivější řešení vypjaté situace,
která nastala mezi rodilými a šlechtou. Ustanovila
osmnáct míst pro své poradce. Devět míst navrhla
samozřejmě zástupcům z řad šlechticů a o ostatní posty
mohli rodilí hlasovat. Díky tomuto vstřícnému kroku si u
všech vysloužila okamžité uznání.
Vasil nakonec prohlásil, že za těchto podmínek si
dovede spojenectví představit a že je rád, že se podařilo
nalézt řešení, které dává prostor novým myšlenkám a
zároveň nezavrhuje staré tradice. Všem slíbil, že se od
této chvíle bude snažit prohlubovat právě nastolený mír.
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Za Vyvolené byla nakonec zvolena Bianka, která
si k sobě vzala Galinu. Všichni jsme věděli proč. Bianka
měla velice dobrý důvod, držet si u sebe někoho, komu
nikdo nedokáže lhát.
Markus byl na náš návrh pověřen vytvořením
kroniky našich národů počínaje dneškem. Kronika,
musela být napsána, aby nikdo nemohl popřít nebo
upravit pravdu o skutcích, jež předcházely našemu
velkolepému smíru.
Lenka s Joshuou a Roninem se k mé veliké
radosti rozhodli začít vyučovat na naší škole. Přidali se
tak do silné skupiny, která se každou chvilku rozrůstala o
ochotné Vyvolené i upíry. Všichni se chtěli podílet na
vybudování této zvláštní školy.
Než se skončila noc, měla jsem obsazené všechny
potřebné učitelské posty. Spoluprací s blízkými přáteli
však moje radost nekončila. Nabídku učit s radostí vzali
také oba moji rodiče i Benjaminovi prarodiče. Nyní jsme
jen museli vymyslet místo, kde školu zřídíme.
Nová rada, tak jsme pojmenovali uskupení
založené upíry, Vyvolenými i přeměněnými, začala
okamžitě řešit první neodkladnou záležitost.

895

Stínová dáma

Neodkladné záležitosti
Postavila jsem se před novou radu a požádala o
slovo: „Vím, že byste se nejraději rozjeli domů a v klidu
si začali zvykat na nové skutečnosti, musíme se však
postavit čelem k nedořešeným problémům. Naschvál
jsem je nechala až úplně nakonec. Chtěla jsem, abyste o
osudu provinilců rozhodli společně,“ řekla jsem a čekala
na jejich souhlas. Jakmile všechny strany souhlasily,
otočila jsem se k Benjaminovi a ostatním: „Přineste těla,“
přikázala jsem.
V radě se rozezvučil šepot, který pomalu ale jistě
přešel do hlučnějšího šumu. Nikdo z nich dosud neměl
ani potuchy, že Isaac ještě nebyl definičně zničen, ani že
jsme s sebou přivezli Peterovi ostatky. Všichni s hrůzou
hleděli na obě těla, která jsme před ně položili na zem.
„Hledíte na ostatky Isaaca Navarra, původce
všeho zla, a na ostatky Petera Straginyho, díky němuž
zemřela spousta nevinných adeptů Vyvolených.“
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Trest pro přeměněné
Jakmile se přísedící uklidnili, požádali zástupci
všech ras o možnost přestávky, aby mohli v klidu
posoudit nové skutečnosti a zaujmout k nim patřičný
postoj. Rada se tedy jednohlasně dohodla nechat
pokračování v jednání za zítřek.
Většina přísecích v radě již opustila halu, když ke
mně přistoupila Bianka.
„Jak zemřel Peter?“ zeptala se potichu. Tváře
všech přítomných, kteří tu ještě zbyli, se otočily se
zájmem k nám.
„Sám se zabil,“ odvětila jsem a bezděčně střelila
pohledem k jeho křečí zohavené tváři. „Pozřel jed. Byl to
takový zbabělec, že radši spáchal sebevraždu, než aby
čelil spravedlivému soudu,“ dodala jsem.
„Když se na něj podívám,“ řekla Bianka, „napadá
mne, že dostal, co zasloužil,“ uzavřela.
Já jsem si nakonec i se všemi přeměněnými také
odešla odpočinout. V každém patře měli všichni
vybudované zázemí, aby si mohli nerušeně odpočinout,
nebo podebatovat v soukromí mezi sebou.
Rozhodla jsem se, že zůstanu s přeměněnými
v jejich patře, a proto jsem si tam, i s Benjaminem, který
chtěl zůstat se mnou, zabrala jeden pokoj.
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Benjamin se ještě sešel s představiteli upířích
rodin, a tak jsem na chvilku osaměla. Unaveně jsem si
protřela víčka a chtěla si jít dát sprchu. Na dveře mého
pokoje však kdosi zaklepal.
„Dále,“ vyzvala jsem. K mému překvapení za
nimi stál Joshua a nervózně se rozhlížel.
„Můžu vstoupit?“ zeptal se.
„Prosím,“ odpověděla jsem a zavřela za ním
dveře.
„Co potřebuješ Joshi? Děje se něco?“ ptala jsem
se s obavami.
„Chtěl bych s tebou probrat jednu věc, než ji
nastíním přeměněným,“ řekl Joshua.
„Dobrá,“ odvětila jsem. „Posaď se a povídej,“
pokynula jsem mu.
„Od té doby, co jsme se Sebastianem zjistili, že
jedem, jímž se Peter zabil, byla krev přeměněných, jsem
ji nepřestal studovat.
Přestože je Peter mrtvý, jeho způsob odchodu mi
pomohl zjistit, jak by se trest, který nastínil Fabian,
opravdu mohl realizovat v případě dalších, kteří ještě
nebyli potrestáni. Mám na mysli lektory Vyvolených a
přeměněné, kteří se rozhodli podpořit Isaaca.
Jsem si skoro jistý, že by se tento trest dal,
alespoň z části, provést,“ dokončil.
„Jak to myslíš, alespoň z části?“ ptala jsem se
zmateně.
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„Vyvoleného nemůžeš ochromit, abys jej mohla
zaživa pohřbít. Dříve či později by se ze svého vězení
dokázal vyprostit. Pokud není Vyvolený definitivně
mrtvý, jeho tělo se prostě úplně zotaví, krev se doplní, a
je jedno o jak velikou část přijde. Avšak ty nezhojitelné
rány již vytvořit dokážu.
Ze zředěné krve přeměněných, inkoustu a dalších
látek umím vytvořit směs, která v reakci s krví
Vyvoleného nebo Upíra vytvoří nezhojitelnou ránu a
nenávratně ji zbarví do černa.
Zkrátka,“ usnadnil mi to Joshua, když viděl můj
naprosto
nechápající
výraz,
„dokážu
vytvořit
nesmazatelný inkoust, kterým bychom zrádcům mohli
vytvořit tetování třeba na viditelnou část krku či obličej.
Stačí nějaký znak, který bychom všichni dokázali
identifikovat. Pokud je vyloučíme z našeho společenství,
potom se, díky tomuto znamení, mezi námi už nikdy
neschovají. Každý z nás je pozná a bude vědět, co jsou
zač a čeho jsou schopní. Myslím si, že věčný život na
okraji společnosti, bez možnosti návratu, pro ně bude
dostatečným trestem,“ dokončil Joshua a na chvíli se
zastavil, jako by nevěděl jak pokračovat.
„No a dál?“ pobídla jsem jej, protože evidentně
ještě neskončil.
„Podle mne máš k většině přeměněných
nadřazenou krev, protože přeměnění mají v sobě tvoji
DNA. Myslím to vlastně tak, že Isaacova krev, jako krev
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jejich stvořitele, jim byla nadřazená nejvíc a hned po ní
tvoje, protože část tebe má ve své přeměněné krvi každý
z nich.
Tento trest lze vykonat na upírech i Vyvolených,
ale krev přeměněných mezi sebou nereaguje. Obávám se,
že ti tři přeměnění, kteří se rozhodli Isaaca podpořit, by
tomuto trestu možná mohli ujít. Ledaže byste se rozhodli
je popravit. Jenže ani v tom případě si nejsem jist, jestli
je dokážete usmrtit definitivně, protože na přeměněné
krev Vyvolených prostě nemá vliv.
Už jsem mluvil s Kristou. I ona má, podle mne,
nadřazenou DNA, protože je tvoje biologická matka.
Chtěl jsem však vyzkoušet účinky hlavně tvojí krve.
Možná se nestane nic, ale já si myslím, že jsi právě ty tím
klíčem, jak potrestat zbylé přeměněné. I přeměnění by do
budoucna měli vědět, že pro ně existuje nějaký trest.
Jinak by mohl někdo z nich nakonec svou výhodu otočit
proti nám,“ řekl Joshua. Nastalo kratší ticho, kdy mne
nechával Joshua přemýšlet a vstřebávat nové informace.
Po chvilce nás však vyrušilo další zaklepání.
„Ano?“ zeptala jsem se.
„Alexo, můžete ty i Josh přijít do společenské
místnosti?“ ozval se Mike a já si okamžitě uvědomila, že
náš rozhovor s Joshuou vůbec nebyl soukromý.
Odhlučněná jsou od sebe jenom patra, nepovažovali jsme
za nutné odhlučňovat každý pokoj v jednotlivých patrech
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zvlášť. Oba jsme se jako na povel zvedli a odešli i
s Joshuou do jejich společenské místnosti.
Jakmile jsme vešli, oči všech, kteří na nás již
netrpělivě čekali, nás se zájmem pozorovaly. Posadili
jsme se na místa, která nám Mike určil.
„Slyšeli jsme váš rozhovor a rádi bychom se
zapojili do debaty, jestli to nevadí,“ řekl Mike.
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Isaac
Na druhý den rada rozhodla, že Isaac bude
oživen. Chtěli, aby si vyslechl ortel osobně, a já jsem
především chtěla, aby viděl, co vše se vlastně díky němu
událo. Ostatní rozhodnutí jsme si nechali úplně nakonec.
Přeměněné společně s usvědčenými lektory jsme
v bezvědomí převezli na Sebastianovu základu.
Alchymisté se spojili a vytvořili uspávací lektvary
s účinností na několik dní. Museli je pozřít Isaacovi
stvoření, lektoři i přeměnění. Nakonec ještě Josh
společně se Sebastianem vytvořili, převážně ze sedativ a
další látek, sérum, které Isaacovi zabránilo používat jeho
mimosmyslové schopnosti a, jak jsem doufala, zabránilo
mu to v přivolání jeho dalších stvořených.
Isaaca jsme s Benjaminem a nejstaršími
stvořenými oživili přímo v jednací síni. Jakmile jsme
dokončili rituál, Isaac se s hrůzou v očích posadil. Víc se
však hýbat nedokázal, protože měl ruce i nohy připoutané
k desce silnými řetězy. Jeho výraz by se dal nejlépe
přiblížit k pološílenství. Sebastian mu okamžitě vpravil
do žil připravené Sérum. Teprve potom jsme si dovolili
jej odpoutat a posadit jej na židli, na níž jsme jej opět
uvěznili silnými řetězy.
Zmateně pozoroval místnost, v níž se nacházel.
Nevěřícně zíral na Vyvolené, rodilé, šlechtice i
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přeměněné, jak sedí v jediné místnosti a propalují jej
nenávistnými pohledy.
„Co se to…?“ nedokázal ani dokončit větu.
„Byl jsi oživen, aby sis vyslechl rozsudek za své
zločiny,“ pravila Vasilisa. Rada se předem dohodla, že na
Isaaca bude především mluvit Vasilisa jako zástupce
upíří rasy.
„Já nechápu…“ zmateně se ohlížel na všechny
strany. Jeho oči prozrazovaly změť pocitů, se kterými se
dosud nedokázal vyrovnat.
„Oživili jsme tě, aby ses před námi alespoň
pokusil nějakým způsobem obhájit zločiny, které jsi
spáchal.
„Námi?“ nechápal Isaac a vyplašeně sledoval
Vyvolené i přeměněné.
„Ano, před námi všemi,“ přikývla Vasilisa a
rozhlédla se okolo sebe. Sjednotili jsme se a vytvořili
novou radu. Od nynějška budeme v podsvětě panovat
všichni společně. Již není válka mezi našimi rasami. A je
to vlastně i tvá zásluha. Nepočítej však, že ti díky tomu
promineme tvé skutky,“ odvětila Vasilisa.
„Ale… ale takhle to vůbec být nemá!“ zhrozil se
Isaac. „Bojoval jsem za náš národ. Bojoval jsem za nás
všechny. Chtěl jsem jen, abychom si vzali, co nám po
právu náleží, a vy jste to všechno zničili. Vše oč jsem
usiloval, je pryč.“ Isaac nešťastně svěsil ramena.
„Unesl jsi naše děti!“ křikl někdo z davu.
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„Nikdy bych jim neublížil a vy to víte. Potřeboval
jsem je stejně jako vás. Chtěl jsem…, budoval jsem
novou společnost pro vás!“ křičel Isaac a vyčítavým
pohledem přejížděl z jednoho upíra na druhého.
„Zabil jsi spoustu našich dětí!“ ozvalo se z davu
Vyvolených.
„Někteří adepti by zemřeli tak či tak, ostatní by
zabili někoho z rodilých. Byla to přiměřená obrana mého
světa před tím vaším.“
„Vytvořil jsi je!“ zakřičel Sergej Straginy a bez
okolků ukazoval na přeměněné.
„Cožpak to nechápete? Naše budoucnost je právě
v nich. Stejně by se vyvinuli, já jsem jenom urychlil
vývoj.“
„Vývoj?“ zvedl se rozhněvaně Mike ze svého
místa.
„Ano, vývoj. Pomohl jsem evoluci. Vy jste to
nejlepší z obou ras. Jste konečné propojení mezi námi.
Máte vše, co je potřeba k tomu, abyste ovládli svět a
vzali vládu do svých rukou. Cožpak to nechápete? Já
jsem vás stvořil, abyste vy vládli světu,“ odpovídal
horentně Isaac.
„Uvědomuješ si, kolik adeptů jsi při tom svém
pomáhání evoluci zabil?“ zeptal se jej nenávistně Mike.
„Nebyli hodni stát se nejvyššími,“ odvětil studeně
Isaac. „Nebyli určeni pro přežití, zato vy ano. Já jsem
dopomohl k vašemu zrození. To já jsem vám vybudoval
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cestu k moci a vy mne chcete nyní zatratit? Svého otce
chcete zabít?“ ptal se přeměněných. Potom se otočil
k upírům: „Možná to nevidíte, ale bojoval jsem za vás
všechny. Bojoval jsem pro vás. Chtěl jsem stvořit jedinou
rasu, která by vládla světu. Jedinou nadřazenou rasu,
která by měla z obou našich ras to nejlepší. Vy jste přeci
vykročili stejným směrem, jen to budou vaši potomci. Já
jsem jen urychlil vývoj. Za to mne chcete soudit?“
„Lžeš,“ ohradila jsem se okamžitě, „přeměněné
jsi stvořil, protože sis myslel, že z nich vybuduješ armádu
stvořených, kteří ti budou věrně sloužit, stejně jako tvoji
stvoření z lidí. Měl jsi tu smůlu, že Vyvolení fungují
trochu jinak, a proto tě poslouchat nemuseli. Pokud já
vím, nazýval jsi je psy a nechal jsi je, pološílené, vypustit
po domě, když ses domníval, že přiletěli rodilí. Nelži jim
tu do očí a nechtěj po nás, abychom ti uvěřili. Jde ti jen o
to zachránit si vlastní krk.“
„Na tvých rukách lpí krev spousty upírů, adeptů
Vyvolených a krále i královny podsvěta,“ odvětila
chladně Vasilisa.
„Matka je…? Já jsem ji ušetřil. Její krev nelpí na
mých rukou. To je určitě jejich zásluha,“ ohradil se
prudce Isaac a ukazoval na mne a Benjamina.
„Moje matka,“ křičel na Isaaca rozhořčený
Benjamin, „odešla dobrovolně. Prosila Alexu, aby jí
pomohla odejít z tohoto světa, protože tys jí vzal, co jí
bylo v životě nejdražší. Odešla za svým vyvoleným,
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manželem a králem, kterého ty jsi podle a bez milosti
zabil.“
„Že jsem zabil krále? Jen jsem si v souboji vzal,
co je mé. Choval jsem se podle pravidel. Neudělal jsem
nic zlého,“ oponoval mu s úšklebkem Isaac.
„Krále jsi zabil, když byl nadopovaný sedativy.
Nebyl ve stavu, aby se ti byl schopen přiměřeně bránit,“
křičel na něj rozlíceně Benjamin.
„Pravidla neurčují, že protivníci musí být schopni
se přiměřeně bránit. Pravidla jenom říkají, že ten, kdo
vyhraje souboj, se stane králem. A já vyhrál. Jsem nový
král podsvěta. Moje pozice vám nedovoluje mne soudit!“
křičel na oplátku Isaac na Benjamina. Z jeho očí šlehaly
plameny nenávisti.
„Podsvět už nemá krále,“ odpověděl klidně
Benjamin, nyní měl vítězný úšklebek na svých rtech on.
„Můj otec,“ naschvál dal důraz na první slovo, „byl
posledním vládnoucím členem královského rodu. Nyní
podsvětu vládne nová rada složená z upírů, Vyvolených a
přeměněných.“
„Neobhájil jsi své skutky, ani jsi neprojevil lítost
nad vraždami, které jsi spáchal ty sám nebo tví stvoření.
Proto budeš souzen bez milosti,“ utnula Isaaca i
Benjamina Vasilisa chladným hlasem. „V upířím
společenství byl vždy považován za nejvyšší trest věčný
pobyt v mezisvětě. Za celou svoji rodinu, a myslím si, že
mohu mluvit i za většinu upíří společnosti, bych nejraději
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navrhla trest nejvyšší,“ řekla Vasilisa a zpříma pohlédla
do Isaacovy tváře. V jeho pohledu, který jí neochotně
opětoval, se zajiskřila panika. Při vzpomínce na pobyt
v mezisvětě viditelně zbledl. Jak ráda bych její návrh
podpořila. Měla jsem však obavy, že by toto rozhodnutí
vůbec nedopadlo dobře. Ještě než jsem se však k tomu
tématu stihla vyjádřit, Vasilisa začala opět mluvit.
„Existuje však reálná, i když minimální možnost
tvého vzkříšení a to by pro náš svět znamenalo příliš
vysoké riziko, vzhledem k tvé povaze i přeživším
vojákům tvé armády, kteří by byli nuceni přidat se na
tvoji stranu. Budeme se tedy muset spokojit s tím, že
zemřeš s vědomím, že vše, oč jsi kdy usiloval, je
nenávratně pryč. Samo vědomí, že vlastně díky tobě jsme
se spojili a vytvořili společnost, která bude žít v míru a
pospolu vládnout, že veškeré ideály, kterých ses držel a
pro něž jsi bojoval, jsme zašlapali do země a na jejich
základech zbudovali nový lepší podsvět, bude pro tebe
osobně znamenat nejvyšší trest. Právě proto se tedy
přikláním k jinému ortelu, přestože si moc dobře
uvědomuji, že pro tebe je až příliš milosrdný.
Za upíří rasu tedy navrhuji definitivní trest smrti,“
prohlásila hrdě Vasilisa a opovrženlivě odvrátila od
Isaaca svůj pohled. Více se na něj již nepodívala. Po
jejím proslovu se rozhostilo napjaté ticho. Bylo zřejmé,
že všichni zvažují dopady Isaacova potrestání.
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„Také
souhlasíme
s navrženým
trestem,“
prohlásila nakonec Bianka.
Potom se postavil Mike: „My také souhlasíme
s trestem smrti a vyhrazujete si právo, aby jej sprovodila
ze světa naše krev. Tedy ta, kterou stvořil on a díky níž
přišlo tolik nevinných životů na zmar.“
„To nemůžete myslet vážně! Taková potupa? To
se přeci nesluší. Já jsem král, mám svá práva a privilegia.
Popravte mne, nebojím se smrti, nemůžete mne zabít
však nějakou obyčejnou…, zasloužím si…,“ zadrhával se
při marném pokusu najít správná slova.
„Vaší žádosti velice rádi vyhovíme,“ odpověděla
Bianka.
„Také souhlasíme,“ dovršila Vasilisa. „Přineste
pohár, trest bude vykonán okamžitě.
„P… počkejte, já…, kde jsou moji stvoření? Jak
to, že je necítím?“ snažil se Isaac o oddálení
nevyhnutelného.
„Část tvých stvořených byla zničena, ostatní,
které jsme zajali, se dobrovolně vzdali a byla jim udělena
milost, vzhledem k tomu, že jenom plnili tvé rozkazy.
Oni si myslí, že jsi mrtev, a ty je necítíš proto, že máš
v sobě sérum, které ti nedovoluje využívat tvé mentální
schopnosti a zabraňuje ti přikazovat tvým stvořeným,“
řekla jsem a ohromně se mi ulevilo, když nám Isaac
potvrdil, že sérum opravdu funguje tak, jak má. Nevím,
jak to Sebastian a Joshua dokázali, byli prostě úžasní.
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Konečně přinesli pohár. Všichni přeměnění si jej
podávali z ruky do ruky společně s Biančinou stříbrnou
dýkou. Každý z nich si rozřízl zápěstí a nechal do nádoby
skanout svoji krev. Poslední do nádoby nechal skapat
svou krev Mike a přistoupil ke mně.
„Ještě tu tvoji,“ řekl.
„Já…?“ ptala jsem se zmateně.
„Ano, právě ty máš největší a nevyvratitelné
právo sprovodit tohoto muže ze světa,“ odpověděl mi
Mike. „Věznil tě, trýznil, stejně jako nás, násilně uzmul
tvoji krev, testoval ji a díky ní vytvořil nás. Není tvoje
vina, že jsme zde. Je to jenom jeho vina. Jen on si
zaslouží zemřít. A bude to právě naše krev, která mu
k tomu pomůže. Není povolanějších. Zaslouží si
ochutnat, co sám vytvořil.“
Po jeho slovech jsem vzala do ruky dýku a
nechala svou krev, aby dokončila dílo naší msty. Pomsty
za mrtvé adepty Vyvolených, za Fabiana, za Benjaminovy
rodiče, za všechno, co nám provedl. Přinesli jsme mu
pohár, a přestože se zmítal, odmítal se napít, prosil,
žadonil, vyhrožoval, nebylo mu to nic platné. Přeměnění
mu zvrátili hlavu vzhůru, prsty zabořili do jeho tváří, aby
jejich tlakem uvolnili sevření jeho čelistí, a jakmile se
jim to povedlo, vlili mu do úst naši společnou krev. Krev,
kterou on sám měl na svědomí. Chtěl se bránit, ale
kontakt naší krve s jeho jazykem vyvolal okamžitou
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reakci. Bolestivé puchýře, které se mu v puse utvořily, jej
donutily polknout.
Isaac se chvíli zmítal na zemi ve smrtelné křeči.
Jeho tělo se obsypalo vředy a zanedlouho začalo
propadat neúprosné zkáze. Za pár minut jsme všichni jen
pozorovali popel, který z něho zbyl.
Nakonec bylo rozhodnuto takto: „Isaacovy
ostatky budou uloženy v budově této rady všem na očích,
abychom si neustále uvědomovali, co se mohlo stát,
čemu jsme čelili a koho jsme vlastně porazili. Abychom
si navěky připomínali, že spojenectví nás všechny
zachránilo.
Všichni Vyvolení, kteří nadále nechtějí vykonávat
službu pro klany, budou propuštěni. Ti, kteří se však
spojili s Peterem a prokazatelně věděli, do čeho posílají
své adepty, stejně jako zrádci z řad přeměněných, byli na
návrh přeměněných potrestáni takto: Směsí připravenou
Joshuou jim byl na tvář vytetován viditelný symbol, aby
každý Vyvolený, upír i přeměněný okamžitě věděl, že
před ním stojí zrádce. Zrádce, který spolupracoval
s Isaacem za vidinou vlastního prospěchu a neváhal
obětovat kohokoli.
Všichni dostali doživotní zákaz vstoupit do budov
či na pozemky patřící upírům, Vyvoleným nebo
přeměněným. Nesměli využívat jakýchkoli výhod
spojených s Klany nebo upíry. Vyhnanství bez
prostředků stvrdilo ortel, který nad nimi byl vyřknut. Tito
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tvorové se již nesměli pokládat za Vyvolené ani
přeměněné. Jejich životy již nesměly být spojovány
s nikým z našich řad. Okamžitě po vyřknutí soudu byli
vyhoštěni z budovy.
Peterovo tělo nakonec bylo pohřbeno pod
bezejmenný náhrobek kdesi na hřbitově, jehož polohu
znalo jenom pár osob. Bez obřadu, bez uznání, bez
možnosti prokázat tomuto tvorovi jakoukoli čest jsme
nechali červy a ostatní havěť, aby vykonali své dílo.
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Najednou jsme stáli na konci a nevěřícně kroutili
hlavami, že jsme to přeci jen všechno dokázali. Porazili
jsme Isaaca, který po dlouhá staletí spřádal a vymýšlel
dokonalý plán k ovládnutí celého světa. Jeho stoupence
jsme rozprášili nebo přinutili, aby se podřídili novým
pravidlům, a odeslali jsme je s Gabrielem napravovat
svoje skutky. Přestože se to zprvu zdálo nemožné, spojili
jsme dva znepřátelené národy a nechali je, aby začali
společně vládnout podsvětu. Stáli jsme na prahu nové
budoucnosti.
Ukončili jsme minulost a začínali jsme úplně
nanovo. Všichni jsme doufali, že tentokrát začneme
správně. Že se náš svět konečně změní v místo, kde
budeme moci žít v míru až na věky.

Konec
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Epilog
Přicházeli ke známému opevnění. Konečně se cítil
šťastný. Byl doma. On i jeho společníci s sebou přiváděli
skupinu poražených stvořených, kteří slíbili, že se
podvolí jejich vedení. Gabriel mohl zavolat pro odvoz,
ale chtěl zjistit, jaká je jejich fyzička, a tak běželi celou
cestu. Neviděli nic jiného než stromy s vysoko
posazenými korunami. Mezerami mezi jejich listy na ně
tu a tam dopadaly úzké paprsky světla. Slunce, které je
celý čas sledovalo, se pomalu a s jistou dávkou nevole
chystalo zapadnout. Konečně spatřili záchytný bod.
V dálce před nimi začala růst hradba vyrobená z kůlů
nahoře sesekaných do špiček.
Jakmile se přiblížili dostatečně blízko k opevnění,
začaly se hroty kůlů pomalu sunout dolů proti nim.
Pohyblivé kůly vytvořily most nad vodním příkopem,
lemujícím celý opevněný areál. Skupinka nejprve
zpomalila a nakonec zastavila úplně. Gabriel cítil jejich
nervozitu, a proto se k nim otočil a s laskavým výrazem
jim pokynul, aby jej následovali dovnitř.
Dovedl celou skupinu stvořených doprostřed
lesního města, kde na ně již čekal další stvořený. Okolo
nich pracující lidé pomalu ustávali ve svých činnostech.
Odkládali svoje nástroje a mlčky pozorovali příchozí.
Z domů začali vycházet další stvoření upíři a upírky.
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Gabriel cosi zavelel v jazyce, kterému Isaacovi stvoření
nerozuměli. Každého z nich se ujal jeden stvořený a vedl
jej pryč z malého rynku, na němž se všichni srotili, aby si
je mohli pořádně prohlédnout. Každého prozatím
ubytovali k jednomu stávajícímu stvořenému a přislíbili,
že jim pomůžou postavit jejich vlastní obydlí.
Gabriel si celého dění přestal okamžitě všímat.
Jeho cesta vedla jiným směrem. Nemohl se dočkat, až si
s ní promluví. Čekal na tuto chvíli tak dlouho, nehodlal
se už zdržovat ani minutu. Došel přímo do jejich domu.
Aniž by zaklepal, vstoupil bez vyzvání dovnitř. Jak
očekával, nebyla doma. Došel tedy do její ložnice,
odsunul gobelín ze stěny a vešel do tajné chodby vedoucí
do středu skály, kde na něj již obě sestry netrpělivě
čekaly.
Došel až do srdce jeskyně, v níž oživovali mrtvé a
radili se. Usadil se na kámen, jak nejpohodlněji dokázal.
Byla pravda, že u Isaaca trochu zpohodlněl.
„Jsem ráda, že jsi zpět,“ řekla Sibila, „Isaac a jeho
rodiče jsou mrtvi?“ zeptala se narovinu. Gabriel jenom
pokýval hlavou.
„Kolik jsi jich přivedl?“ ptala se dál Sibila.
„Skoro třicet,“ odpověděl Gabriel pyšně,
„původně měli přijít i ti kříženci. Ti si to však nakonec
rozmysleli,“ dodal trochu sklesleji.
„Je dobře, že tu nejsou. Jejich místo není zde, ale
přesně tam, kde jsou. Kdyby byli zde, určitě by někteří
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chtěli ukončit životy a to nemůžeme připustit,“
odpověděla s klidem Sibila.
„Získal jsi, co jsi chtěl? Uspěli jsme?“ zeptala se
se Sibila.
„Ano i ne,“ odpověděl sklesle Gabriel.
„Co se stalo?“ zeptala se Sibila.
„Elayu rozsypali do všech moří, většina jejího
popela je nenávratně pryč.“
„Většina?“ zajímala se Sibila a se zájmem
naklonila hlavu na stranu.
„Mám její srdce, ale je to trochu složitější,“ dodal
Gabriel opatrně, „Kamilla, Isaacova dcera tvrdí, že
smíchala Elayin popel se svou vlastní krví.“
„Přivedl jsi ji s sebou?“ zeptala se překvapeně
Sibila.
„Benjamin, Alexin druh se rozhodl, že ji
definitivně zničíme,“ odpověděl Gabriel.
„To jsi mu přeci nedovolil, nebo ano?“ Sibila se
naklonila ke Gabrielovi blíž.
„Samozřejmě, že jsem to nedovolil. Zastavil jsem
jeho mysl a spálil ji. Benjamin si jenom pamatuje, jak jí
dával Alexinu krev a potom jak se rozpadla na prach. Její
popel jsem sebral a přinesl sem,“ odpověděl Gabriel.
„Je potřeba se přesvědčit, že mluvila pravdu. Než
zničíme jejich společný popel, musíme se ujistit, že popel
z Elayina srdce byl opravdu součástí té stvořené,“
zkonstatovala Sibila.
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„Jak to chceš udělat?“ zeptal se Gabriel.
„Vysyp popel na nás obřadní stůl,“ rozkázala
Sibila a všichni tři se postavili okolo kamenné desky.
Gabriel poslechl a vyndal ze svých šatů nádobu, v níž
uchovával Kamillin popel. Vysypal jej na desku a čekal.
„Mysli na Elayu. Přivolej ji. Pokud tu bude její
duše, dokáže nám dát najevo, že se nachází v těchto
ostatcích,“ odpověděla Sibila. Spojili ruce a všichni jako
jeden se snažili zavolat Elayu. Nečekali dlouho a
v hromádce popela se začala tvořit mezera. Z mezery se
pomalu vinula spirálovitá rýha, která v popelu vytvořila
obrazec. Rhina pustila svou sestru a s hrůzou v očích
začala přerývaně dýchat.
„Je to ona. Musíme ji okamžitě zničit,“ pravila
s hrůzou v hlase.
„Rhino, je to moje sestra,“ pokusil se promluvit
Gabriel nešťastně.
„Dohodli jsme se. Slíbil jsi, že ji zničíme. Proto
jsme celou tuhle akci podnikali. Už jsi zapomněl?“
vložila se do sporu Sibila.
„Nezapomněl, ale já prostě… nedokážu ji zabít,“
nešťastně svěsil ramena.
„Stále ji miluješ? Vím, byla tvou sestrou, ale ty už
jsi zapomněl, že zrovna ona tě poslala do mezisvěta?
Zapomněl jsi na její pokusy ovládat nás všechny stejně,
jako to dělala její matka? Měli jsme velice dobrý důvod ji
vyhnat, Gabrieli. To, že zneužila Isaaca, jenom
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nasvědčuje, že musí být zničena. Není bezpečné nechávat
ji v mezisvětě a už vůbec není bezpečné ji oživovat,“
stála si za svým Sibila a pomalu vyndala malou karafku
naplněnou Alexinou krví, kterou od samého začátku
uchovávala pro tuto chvíli.
„Proto jsme to všechno dělali. Nyní to konečně
definitivně uzavřeme.“ Sibila mluvila uklidňujícím
hlasem. Rhina uchopila Gabriela za ruku a pohladila jej
na paži.
„Gabrieli, ty víš, že je správné, co děláme. Elaya
musí zemřít.“
„Gabrielovi stekla po tváři slza a s pohledem
zabořeným na spirálu vytvořenou v popelu pomalu kývl.“
Sibila otevřela karafku s krví Vyvolené, aby
definitivně ukončila Elayno trápení. Stačilo ji jen natočit
a pokapat popel, ležící přímo před ní…

Pak se čas zastavil.

„Ne! Ještě nejsem připravený se s tebou rozloučit, Eli,“
hlesl Gabriel.
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Znaky rodilých a

Vyvolených

Znaky rodilých a Vyvolených
Rodilý
Vyvolení
Benjamin
Suárez-OrtegaNavarro

Alexa
Straginy

Seastian
Di Castelo

Krista
Di Castelo

Lenka
Černá

Joshua
Drab

Silvio
Di Castelo

Miro
Straginy

Stella
Lefѐvre

Kalista
Drab

Markus
Krestensen
David
Müller
Ondřej
Císař

Gailna
Croford
Gia
Ivanov
Liane
Northwick
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Anatea
Byrne
Tomass
Robertson
Kristian
Martin

Ronin
Dráb
Jackob
Northwick
Cham
Hoči

Oliver
Girard

Jelena
Ivanov

Martin
Moreti
Jakub
Szynanski

Jackeline
Northwick
Akemi
Hoči

Ján
Kraľ

Paola
Straginy
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Slovník
Je:go Brann’iger

[ Jégo braniger]

Já jsem oheň

Je:go Vann’aqer

[Jégo vanakuer ]

Já jsem voda

Je:go lufter’ghaeli

[Jégo Luftergëli ]

Já jsem vzduch

Je:go Lan’gionem

[ Jégo Langionem]

Já jsem země

Te:go Brann’iger

[Tégo braniger]

Ty jsi oheň

Te:go Vann’aqer

[Tégo vanakuer]

Ty jsi voda

Te:go lufter’ghaeli

[Tégo Luftergëli]

Ty jsi vzduch

Te:go Lan’gionem

[Tégo braniger]

Ty jsi země

J:o val’kelekter!gart

[Jó valkelektergart

Já vyvolená/ný se

Ale:s’gha:fäne r T!u

alégàfenér t u

omlouvám tobě

damna:kirrot’hurs

damnákyroturs]

zatracený/ná

Sumus'er Praet'st,

[Sumuser pret st

Pre:cor’ahm e Fre:murum

précoram e frémurum]

Sumus’er Imph’ere:doen

[Sumuser impérédoen]

My přikazujeme

Perk’erg osq

[Perkerg osk]

Ožij

920

My jsme minulost,
přítomnost a
budoucnost
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Fo:l’gitur me:go

[Fólgitur mégo]

Wa:hrer’underg

[Várer-undeg]

Fri:gj‘o’tthererded

[Frígjo-t tererded

hjerete!Cor Fra:hell

hjerete cor fráhel]

Lent’hä:gered

[Lenté gered]

Lo:r hei rem

[Lór heírem

val’kelekter!gart

valketektergárt]

Lo:r hei rem

[Lór heírem

damna:kirrot’hurs

damnákyroturs]
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Následuj mne, Pojď
za mnou
Vlna
Vypusť nitro z pekel
Vznes se
Zdravím tě
vyvolená/ný, buď
zdráv/va
Zdravím tě
zatracený/ná, buď
zdráv/va
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Poděkování
Můj obrovský dík patří Tomáši Bluďovskému. Děkuji ti,
že celou dobu pomáháš s vytvořením tohoto příběhu, že
mě opravuješ a máš se mnou dostatek trpělivosti.
Především ti děkuji za korekci tohoto dílu, protože bez
tebe by jeho finální podoba nedopadla takhle.
Děkuji Jiříkovi (mému muži) úplně za všechno. Za
podporu, lásku i za to, že ve mě věří. Bez tebe bych nic
nenapsala. Mitě. :)

Děkuji vám všem ostatním za podporu a za to, že vás
moje psaní baví. Snad si přečtete i další věci, které napíšu
:).
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Osnova
Prolog
Všechno marné
Nová naděje
Co je to se mnou?
Přiznání
Rána za ránou
Špatné zprávy
Našla mne
Nejstarší
Jiná možnost
Smíření
Lákání do pasti
Výcvik
Lov
Spřízněná noční můra
Zdánlivé bezpečí
Rozdělení vědomí
Život nebo smrt
Čas odejít
Předání
Na cestě
Plány
Nebezpečné hry
Výměna rolí

5
11
28
35
47
52
61
76
81
98
110
116
128
136
146
159
165
188
204
209
225
242
258
277
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Lenka Černá
Odboj
Musíme si promluvit
Šance
Probuzení
Dohoda
Past
Úkryt
Zrádce
Kdo co umí
Nečekané setkání
Komplikace
Přesvědčování
Návrat
Přeměny
Očima Lenky Černé
Irové
Zrada
Předtucha vyplněna
Samá překvapení
Déjà vu
Dokonalá
Vystřízlivění
Msta
Krev na rukách
Naděje a pád
Konec

286
299
316
322
331
344
361
376
390
422
441
457
470
483
501
515
532
560
587
603
616
627
651
662
676
693
706
924
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Gabriel
Kamilla
Setkání
Moje krev, moje velení
Ticho za Naty
Zrádci
Nic není, jak vypadá
Návrat
Odjezd
Pomsta
Boj o moc
Spojka
Povstání
Dohody
Neodkladné záležitosti
Trest pro přeměněné
Isaac
Epilog
Znaky rodilých a Vyvolených
Slovník
Poděkování
Osnova
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711
738
748
750
756
767
791
808
814
822
840
853
865
887
897
898
903
914
919
921
923
924

