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Ačkoliv se příběh odehrává v reálných městech světa, většina
míst je smyšlených a neodpovídají skutečnosti.
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Oxford, současnost (2011)

P

ípání budíku se hlasitě rozléhalo místností. Dívka, spící
schoulená na své posteli, sebou vylekaně škubla.
Automaticky plácla rukou na místo vedle sebe, a pak se
žalostným zaúpěním otevřela oči. Všechno to byl jen sen.
Krásná iluze vytvořená jejím mozkem. Místo vedle ní bylo
prázdné a studené. Rozčileně vypnula mobil, na kterém měla
nastavené buzení. Zlobila se, že musí vstávat. Neměla dobrou
náladu.
„Tři týdny,“ bručela si pro sebe, když se oblékala.
Pro Kelly Davisovou začínal nový pracovní týden, ale ona
tomu nepřikládala příliš velkou váhu. Odpoledne ji čekala
zkouška a ani z té si nedělala těžkou hlavu. Veškerý její náhled
na svět změnil sobotní večer. Večer, kdy dostala jeden
z neúžasnějších, a zároveň nejděsivějších dárků k narozeninám
ve svém životě. Konečně se dozvěděla pravdu o muži, ke
kterému tak nečekaně zahořela láskou.
„Je upír,“ vrtěla nevěřícně hlavou. Stále si to jen stěží
přiznávala, ale jeho nebijící srdce bylo jedním z mnoha
důkazů, které jí pro své tvrzení poskytl. Lee Carpenter, její
kolega a až nehorázně sexy a přitažlivý muž, byl přes dvě stě
let starým stvořením temnot s minulostí černější, než bylo její
sako, které na sebe právě oblékala.
„Tři neděle! Co si sakra myslí?!“ Kelly rozčilovalo, že ji
Lee a Sheila nechali na tak dlouhou dobu o samotě. Teprve
včera ráno se s Leem rozloučila, a už se jí stýskalo. O to horší
pro ni bylo pomyšlení, že mu nesmí ani zavolat. Zakázal jí to.
Prý pro to, aby měla čas si všechno v klidu promyslet. Naštěstí
může být v kontaktu alespoň se Sheilou. Od ní teď netrpělivě
očekávala zprávu, že v pořádku přistáli v New Yorku.
„Kelly! Ty dneska nevstáváš?!“ ozval se z přízemí matčin
rozčilený hlas.
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„Už jdu!“ zavolala na ni dívka a ještě zkontrolovala, že
Leeovy deníky jsou v bezpečí schované v její skříni mezi
haldou luxusního oblečení. Neměla odvahu je nosit nikde
s sebou, i když věděla, že by na čtení měla času dost. Obavy,
že by někdo mohl zjistit, co to vlastně čte byly ale silnější,
a tak se rozhodla nechat si jejich četbu na klid domova.
Nakonec se rychle překontrolovala v zrcadle. Navenek
vypadala klidně a vyrovnaně. Uvnitř však cítila zmatek, neklid
a hlavou jí vířilo mnoho dalších nezodpovězených otázek, na
které o sobotní noci nezbyl čas.
„Dost, že jdeš,“ houknul na ni rozmrzele otec. Jeho nálada
se držela na bodu mrazu od nedělního rána, kdy Kelly odmítla
rodičům povědět, co dostala za dárek, a kde vůbec celou noc
s Leem byli.
„Tati, přestaň se, prosím, tvářit tak kysele. Prostě jsme jen
byli venku a povídali jsme si,“ pravila rozhodně. Nechtěla, aby
mezi nimi byly neshody.
„A proč nám neřekneš o čem?“ zaútočil na ni otec znovu.
Kelly v duchu zaklela. Bude si muset zvyknout na všetečné
otázky a bude se muset naučit lhát. A to tak, že na výbornou.
Naštěstí si byla jistá tím, že bude mít skvělé učitele. Lee a jeho
rodina přeci balamutili své okolí něco málo přes dvě stě let,
a zatím jim to procházelo.
„A tys vyprávěl svým rodičům, o čem sis povídal s holkama
na rande?“ opáčila mu drzou otázkou a tím si zajistila alespoň
několik hodin klidu. Její otec jen protáhl obličej do
rozmrzelého úšklebku a už víc nevyzvídal. Doufal, že časem se
všechno dozví. Jeho dcera si nyní sama potřebovala vyřešit ten
vztah – nevztah, který s Leem patrně měla. On měl jen obavy
o její psychiku. Byl by velice nerad, aby si musela znovu prožít
zklamání, jaké zažila s Jackem Porterem.
„Už musím běžet. Uvidíme se večer.“ Kelly nečekala na
další křížový výslech, který by dozajista přišel ze strany její
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matky a vyběhla do mrazivého lednového pondělního rána.
Zhluboka se nadechla chladného vzduchu a vydala se do práce.
Ve W.I.M. se dočkala vřelého přivítání stran svých kolegů.
Zdálo se, že za tu krátkou dobu, co tam pracuje si ji oblíbilo
mnoho jejích spolupracovníků. S několika z nich prohodila pár
slov, a pak se odebrala do druhého patra, aby v kanceláři
zjistila, co že ji čeká za úkoly.
Místnost byla bez věčného Leeova a Sheilyna popichování
prázdná a tísnivě deprimující. Na svém stole našla papír a na
něm byl úhledným Leeovým rukopisem sepsán seznam úkolů,
které má za jejich nepřítomnosti splnit. Tu a tam doplnila něco
Sheila svým rozmáchlým písmem.
„Tak se mi zdá, že jste měli strach, abych se tu nenudila,“
mručela si pro sebe Kelly, když pročítala soupis. Pro jistotu
otočila list papíru na druhou stranu a zhluboka si oddychla,
když zjistila, že je prázdný. Její pozornost však upoutal další
list, na kterém byla tužkou namalována nádherná růže. Pod ní
bylo Leeovou rukou napsáno: „Pro osamocenou krásku.
Nezlob tady beze mě.“ V tu chvíli se dívce na tváři usadil
spokojený úsměv a její den nabyl nových rozměrů. Ten
nečekaný projev romantiky jí vlil nový elán do žil. Zlehka si
přitiskla kresbu k srdci.
„Vida. Umíš se snažit, když chceš,“ ušklíbla se
a přemýšlela, jestli to maloval už v pátek, nebo až po jejich
rozhovoru. Nakonec usoudila, že je to vlastně úplně jedno
a s chutí se pustila do práce.
Po obědě se Kelly vydala do školy. Šla tam s pocitem
naprostého uspokojení, jelikož se jí podařilo splnit mnoho
úkolů ze seznamu. Navíc se jí konečně ozvala Sheila, že jsou
v pořádku, a že zavolá, až bude mít volnou chvilku.
Zkouška sestávala z písemné a ústní části. Zvládla ji na
výbornou. Radost jí kazil jen fakt, že její kamarádky si nevedly
tak skvěle jako ona. Marcy prolezla s odřenýma ušima
a Janette nezvládla ústní přezkoušení.
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„Naši mě zaškrtí,“ úpěla Kellyina světlovlasá přítelkyně
a byl na ni docela žalostný pohled.
„Neblázni. Od čeho máš další pokusy? Zajdeme na kafe a za
chvíli ti bude líp,“ konejšila ji Marcy.
„Jen běžte, holky. Já musím domů, mám ještě nějakou
práci.“ Kelly odmítavě zavrtěla hlavou.
„Práci?“ Marcy podezřívavě pozvedla obočí. „Nebo snad
rande, co?“
„No, nedivila bych se. Lee je do tebe blázen. To mi věř.
Když mi i v té nejintimnější chvíli a v totální opilosti říkal
tvým jménem,“ ušklíbla se Janette a tatam byla její lítost nad
pokaženou zkouškou.
Kelly protáhla obličej do znechuceného úšklebku. Tuto
informaci opravdu nepotřebovala znát. Nerada myslela na to,
že Lee a Janette spolu spali.
„Lee včera odletěl na tři neděle do Ameriky, takže ne, žádný
rande.“ Kelly opět pocítila úzkost pramenící z toho, že ji
opustil na tak dlouhou dobu. Co když se nevrátí? On si to mohl
s klidem dovolit.
„A chodíte spolu?“ nedala se odbýt Janette.
Kelly nerozhodně pokrčila rameny. „Já nevím,“ pravila
nakonec. „Už opravdu musím jít. Mějte se.“ S těmi slovy se od
nich odvrátila a rychlými kroky se vzdalovala. Bylo jí nad
slunce jasné, že svým prohlášením zamotala oběma
kamarádkám hlavu. Pravdou však bylo, že ona opravdu stále
netušila, co to mezi nimi je. Jak řekl Lee, konečné rozhodnutí
bude na ní. A aby se mohla definitivně rozhodnout,
potřebovala přečíst jeho deníky, a proto chtěla být co nejdříve
doma.
„Ahoj, Kelly,“ přivítala ji matka mezi dveřmi.
„Ahoj, mami,“ odpověděla a s jistou dávkou nervozity
absolvovala rozhovor s matkou o práci a o škole. Když ukojila
její zvědavost ohledně zkoušky, omluvila se a vypařila se do
svého pokoje. Unaveně ze sebe shodila oblečení a dala si
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rychlou sprchu. Pak se zachumlala pod peřinu a otevřela Leeův
první deník, ten v hnědých, kožených deskách. Velkou část
z něj si stihla přečíst už v Nice, a přesto u něj strávila většinu
noci a valnou část dalšího dne. Mnoho z popisů jeho erotických
dobrodružství vhánělo dívce červeň do tváří a nutilo její srdce,
aby bušilo o několik tepů rychleji. Byla přesvědčená o tom, že
jeho spisy by mohly aspirovat na titul největší erotický román
na světě. Aby mu ale nekřivdila, musela uznat, že
i vyprávění o jeho všedních dnech bylo záživné. Rychle si
udělala obrázek o tom, jak moc měl rád svoji sestru a matku
a nenáviděl otce. A především pochopila, jak moc miloval
Empire Crus. Ještě než se pustila do čtení jeho druhého deníku,
dopřála si několik hodin neklidného spánku.
„Neměla bys to s tím učením tolik přehánět,“ promlouval jí
následujícího rána otec do duše, když si v kuchyni vařila kávu.
„Neboj, tati, občas si i čtu,“ odpověděla mu a celá nervózní
čekala, až voda v konvici dovaří. Nemohla se dočkat. Měla
strach, a zároveň se těšila, až se začte do Leeova červeného
deníku.
„Dobře, tak se uvidíme večer.“ Otec dal dceři pusu na tvář
a Kelly se spěšně odebrala do svého pokoje. Usrkla z hrníčku
a chystala se otevřít zápisník, když v tom ji přerušilo zvonění
mobilu. Jméno na displeji jí prozradilo, že volá Sheila. Dívka
s kamarádkou několik minut hovořila, ale pak se omluvila
s tím, že se musí učit. Byla ráda, že jsou oba její kolegové
v pořádku a podle Sheilyna tónu hlasu si pracovní výlet
opravdu užívali. Pak už měla konečně klid a mohla se nerušně
ponořit do historie Leeova upírství.
4. prosince 1810
Všechno mě bolí. Kosti v těle jsem měl už po několikáté
dolámané a rozhodně mi nepřijde, že bych se nějak zlepšoval,
ačkoliv Lothar na mě a moji rodinu pěje jen samé chvály. Dnes
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jsou to čtyři měsíce, co jsme opustili moji rodnou Francii.
A přesně čtyři měsíce trvá náš výcvik. Jsem zatraceně rychlý
a mám neskutečnou sílu. Lothar říká, že můj problém je v tom,
že nad vším příliš přemýšlím. Radí mi, abych nechal vyplout na
povrch ty primitivní pudy, které ve mně, kdesi hluboko, dřímají.
Já mám ale pocit, že když to udělám, přijdu o poslední zbytky
lidství, které, jak doufám, si ještě uchovávám. Ovšem pokud
jsem o ně nepřišel už tehdy na Empire Crus, kdy mě Jolanta
změnila.
Už chápu, proč tu sedím a čmárám do deníku. Nemám se
komu svěřit. S Jolantou je to téměř a výhradně o sexu. Když
nejsem v její posteli, jsem na cvičišti nebo ve studovně. Její
nejbližší nechápou, proč mi poskytuje tolik vzdělání a po
pravdě, ani já ne. Cítím jejich nenávist, nemají mě rádi
a z nepochopitelných důvodů se mě bojí, ačkoliv jsem zatím jen
pouhý Jolantin pěšák. Moje sestra a rodiče mě také nemají
příliš v lásce. Obviňují mě za to, co se jim stalo. Nikdo z nás to
nechtěl. Navíc se s nimi vídám jen zřídkakdy. Je to součástí
výcviku. Jediný, kdo mi zbývá pro diskuse, je Lothar, můj učitel
a průvodce novým životem. Upřímně, mám ho celkem rád a zdá
se, že on mě taky docela dobře snáší. Jeho nedostatkem je to,
že nemá potřebu se mnou filozofovat o životě.
„Moc přemýšlíš, Lee. To není pro upíry tvého stupně
typické,“ vyčítá mi vždycky. Lothar nade mnou a nad mojí
rodinou neustále kroutí hlavou. Podle něj se z nás měly po
přeměně stát krvelačné zrůdy bez všech emocí, zaměřené jen na
způsob, jak si opatřit potravu. Namísto toho v nás zůstala naše
civilizovanost. Lothar jednou poznamenal něco v tom smyslu,
že jsme výjimeční, a že měla Jolanta pravdu. Já se neptal, co
tím myslel.
Být upírem se mi líbí, ale dnes nejsem ve své kůži. Neustále
se mi vracejí vzpomínky na první hodiny mého nového života.
Tíží mě to a já mám potřebu se někomu svěřit. Zdá se, že
sněhově bílé listy tohoto deníku jsou pro to jako stvořené.
8
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Když jsem se to ráno probudil, cítil jsem se divně. Vášnivá
noc strávená s Jolantou byla to nejskvělejší, co jsem kdy zažil
a já se měl sbalit a zmizet pryč od svojí rodiny, snoubenky
a vůbec svého dosavadního života. Mým cílem byla Amerika,
ale to všechno mi najednou připadalo malicherné. Něco mi
napovídalo, že nikam nepojedu, a že žádná svatba nebude.
Moje tělo jako kdyby mi nepatřilo. Vždycky jsem měl
vytrénovanou postavu a skvělou kondici, ale toho rána jsem
měl pocit, jako kdybych byl z ocele a nic mi nemůže ublížit.
Moje smysly se zostřily. Cítil jsem a slyšel jsem to, co bych
jindy těžko vnímal. Nejhorší však bylo to příšerné pálení
v krku. Jako kdyby mi hrdlo rozežíral louh. Ten palčivý pocit
nezahnala ani voda, ani víno. Z přízemí se ozval vyděšený křik
a divoký smích, a pak se ve dveřích mého pokoje zjevila ona.
Nádherná a neuvěřitelně žádoucí. Do nosu mě udeřila její
omamující vůně. Její osoba na mě působila tak intenzivně, že
mě cosi nutilo padnout před ní na kolena. Přešla ke mně
a něžně mě pohladila ve vlasech. Ukazováčkem mi nadzvedla
bradu a donutila mě, abych se jí podíval do očí. Zvláštní bylo
to, že mi její dotek najednou nepřipadal tak studený. Zdálo se,
jako kdyby se naše tělesné teploty srovnaly.
„Vstaň,“ pravila měkce a já ji poslechl.
„Cos to se mnou udělala?“ zeptal jsem se opatrně. „Mám
hroznou žízeň.“
„To je v pořádku, lásko,“ broukla a něžně mě políbila. „Na,
pij. To ti svlaží hrdlo,“ dodala a nabídla mi sklenku od vína.
Podle pachu jsem však okamžitě věděl, že to, co v ní je, víno
není. Bylo to něco mnohem lahodnějšího a ta vůně mě
doháněla téměř k šílenství. Byla to krev, čerstvá, ještě teplá
a neuvěřitelně chutná. S pocitem naprosté blaženosti jsem tu
nabízenou dvojku vylokal. V tu chvíli jsem zachytil svůj obraz
v zrcadle a udiveně jsem na sebe zůstal zírat. Moje tvář byla
stažená do ošklivé masky s dominantou odhalených horních
špičáků, které měly jaksi nepřirozené rozměry. Asi jsem v tu
9
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chvíli měl být hrůzou bez sebe, ale můj mozek to přijal
s naprostým klidem.
„Neměj strach, brzy se to naučíš ovládat a tvůj obličej se
bude měnit podle tvého přání. Darovala jsem ti velmi vzácný
dar. Dar nesmrtelnosti.“
„Co moje rodina?“ tázal jsem se dál. Bylo zvláštní, že moje
první myšlenky v mém novém životě patřily sestře a rodičům.
Podle Jolanty jsem měl být nepříčetný hlady a nemyslet na nic
jiného, než na krev.
„Právě se účastní svého prvního lovu. Jak jsem slíbila, ode
dneška navždy budete spolu. Já ti budu stát po boku při tvém
přerodu z obyčejného smrtelníka na mocného a vlivného upíra.
A nyní je na čase, aby i ty sis ulovil svoji první oběť. Pojď.“
Jolanta mě vzala za ruku a vedla mě domem, který pro mě
najednou nabyl nových rozměrů. Vnímal jsem tolik
neobvyklých detailů. Společně jsme sestoupili do přízemí, kde
se před několika vteřinami musel odehrát pořádný masakr.
Všude ležela poházená, rozlámaná lidská těla. Vzduch byl
prosycen vůní čerstvé krve. Moje sestra právě hodovala na
jedné z našich služebných. Zdálo se, že nikdo neunikl
vražednému řádění. Mezi těly jsem rozpoznal i Bernadette. Asi
jsem ji měl v tu chvíli litovat, ale necítil jsem vůbec nic. Žádné
emoce, jen obrovský hlad. Můj sluch zaznamenal, že někdo
tady ještě žije. Slyšel jsem splašený tlukot jednoho vyděšeného
srdce, které vědělo, že brzy přijde jeho konec.
„Neee! Pusťte mě, vy zrůdy! Dám vám všechno, co mám.
Spoustu peněz. Jen mě nechte žít!“ Dva z Jolantiných průvodců
mezi sebou vláčeli nešťastného Carla Le Vigan. Jeho obličej
byl sinalý hrůzou, kalhoty měl pomočené.
„Co bys nám chtěl dát? Máš jen dluhy, ty nulo. Budeš
dobrou svačinkou pro mého bratra,“ promluvila Mia, která
právě skončila se svým krmením. Tázavě jsem se podíval na
Jolantu.
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„Ano, je tvůj. Zabij ho, napij se a završ tak moje dílo. Ukaž,
co v tobě je,“ pravila. Přesunul jsem se pohledem z Jolanty na
Carla a zaposlouchal se do tepu jeho srdce. Byla to rajská
hudba. Konečně se mu podařilo vykroutit ze železného sevření
a dát se na útěk. Přede mnou však neměl šanci. Jediným
mohutným skokem jsem ho dohonil a srazil k zemi. A bez
dalšího otálení jsem zabořil svoje špičáky do jeho měkkého
hrdla. Nikdy nezapomenu na to, jak to křuplo, když jsem mu při
tom zlomil vaz. Jeho tělo sebou ještě několikrát neklidně
škublo, a pak už jsem mohl v klidu hodovat na jeho krvi.
Proudila mi do krku. Teplá, nasládlá a neskutečně lahodná.
Rozlévala mi tělem novou energii. V tu chvíli jsem pocítil čirou
radost ze zabíjení. Věděl jsem, že se mi ten nový život bude
líbit.
„Fuj,“ zhnusila se Kelly. Musela přestat číst, protože to bylo
poprvé, co se jí u Leeových deníků zvedl žaludek. Byla ráda,
že nesnídala, protože by jinak určitě všechno vyzvracela.
A to byla teprve na začátku. Dopila svoji kávu, aby se trošku
uklidnila a se staženými útrobami se vrátila k jeho zápiskům.
„Výborně,“ ohodnotila mě Jolanta, když jsem si malíčkem
labužnicky setřel krev z koutku úst. Nestydím se přiznat, že
bych si v tu chvilku dal ještě další porci, ale všichni kolem už
byli mrtví. Podařilo se mi zatáhnout zuby a vrátit tak svoji tvář
do původní podoby a Jolanta nadšeně zatleskala.
„Tady jsme skončili, má paní. Je čas jít,“ promluvil
k Jolantě Lothar.
„Ale kam?“ podivila se moje matka. Bylo to vůbec prvně, co
jsem se podíval na svoje rodiče. Jako nesmrtelní byli krásní.
Něco mi však říkalo, že tohle nebude život pro ně.
„Na otázky bude dost času později. Zapalte to tady!“
poručila Jolanta a vedla nás pryč z domu. Její služebníci
splnili rozkaz a brzy nás dohonili. Odváděla nás olivovými
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12 / 374

háji. Pryč od starého života, směrem k novému. Měl jsem
nutkavý pocit otočit se a podívat se, co se za mými zády děje.
Udělal jsem to a zůstal oněměle stát. Empire Crus bylo za tu
krátkou chvíli celé v plamenech. Horoucí peklo stravovalo dům
a mrtvá těla v něm. Nikdo se nikdy nedozví, co se stalo. Jolanta
to měla dobře promyšlené. Všichni si budou myslet, že jsme
zahynuli s veškerým naším služebnictvem. Jak jsem se díval na
to, jak plameny stravují místo mého mládí, mého lidského
života, místo, kde jsem prožil plno strastí, ale i radostí,
přepadla mě náhlá lítost. Ta emoce mě téměř srazila na kolena,
jak byla silná. Svírala mi útroby a drtila mé nebijící srdce.
Chtěl jsem plakat, ale nešlo to. Upíři totiž nemají zachovanou
tuto slabost prozrazující schopnost.
„Jdeme!“ Lothar mě popadl za rameno a silně se mnou
zatřásl. Vztekle jsem se mu vytrhl a podíval zpříma do očí. Pak
jsem ovládl svoji zlobu, která zatlačila pocit lítosti kamsi
hluboko, a následoval jsem ho.
„Sakra! Budou s tebou jen problémy,“ vrčel si pro sebe, ale
mě už nechal být. Moje poslední myšlenka před tím, než jsme
opustili naše pozemky, patřila Viollet, mojí staré chůvě. Ona
přežila. Měla štěstí, že v době masakru nebyla na panství.
Strávila noc ve městě. Měla ještě nějaké zařizování a měla se
vrátit až na moji svatbu. Opět mě přepadly výčitky svědomí.
Ona bude žalem bez sebe, až se dozví, že její milovaná rodina
je mrtvá. Strávila ve službách Carpenterů celý svůj život a pro
mě byla téměř jako druhá matka. Kdyby tak bylo možné ji nějak
informovat o tom, že jsem všichni v pořádku. Uvažoval jsem
nad tím, jestli je normální, aby upír takhle přemýšlel. Usoudil
jsem, že ne a následoval jsem své druhy.
Doufal jsem, že mě ty divné pocity, které jsem měl ten den,
opustí. Namísto toho přetrvaly. Jsou pohřbené hluboko ve mně
a někdy chtějí ven. Tak jako dnes. Už dávno jsem pochopil své
emoce. Stejně jako moje smysly i ony se zostřily. Mnohem
intenzivněji vnímám radost, zlobu, bolest, smutek,
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vzrušení…Všechno je pro mě tak nové. Moje lidské tělo bylo
tak křehké, zranitelné a nedokonalé. Namísto toho mám teď
tohle, upíří, které je perfektní. I můj mozek se zdokonalil. Do
detailů si pamatuji všechno ze svého lidského života a bez
chyby si umím vybavit téměř každou minutu svého upírského
bytí. A mám skvělou paměť. Stačí mi jednou si něco přečíst,
a už to nikdy nezapomenu. Nu, jak říká Lothar, asi jsem
opravdu výjimečný.
A do háje! Koukám, že jsem hodinu, kterou jsem měl strávit
studiem nezáživného životopisu jednoho upířího krále,
promarnil pitomým psaním. Jolanta se bude zlobit.
19. ledna 1811
Včera jsme přijeli do Athén, Jolantina rodného města. Má
tady zřízeno svoje hlavní sídlo. Někteří z jejích nejbližších
nejsou příliš nadšeni. Tvrdí, že je Řecko v létě příliš horké, a že
si Jolanta měla vybrat spíš sever. Teď je zima a je tu příjemně.
A ani léta se nebojím. Mám teplo celkem rád, ačkoliv přílišné
vedro mě vysiluje stejně jako moje ostatní druhy. Je to další
z řady anomálií v mém chování, které nedají Lotharovi spát.
Stejně jako moje potřeba spánku. Prospím toho mnohem víc,
než kterýkoliv jiný upír. Podobně je na tom i zbytek mojí
rodiny. To mi připomíná, že jsem včera po dlouhé době hovořil
s Miou. Zdála se být v pořádku a celkem spokojená. Větší
starosti mi dělají rodiče. Prý se těžko vyrovnávají se svojí
novou identitou.
Můj výcvik pokračuje podle plánu. Moje tělo neustále sílí
a moje smysly se taktéž den ode dne zlepšují. A mám stále větší
hlad. Prý je to normální. Jolanta se zatím neodvažuje nechat
mě lovit na vlastní pěst a kořist mi dováží. Včera mi poslala
pěknou mladou holku. Až mi bylo líto, že ji mám zabít. Možná
jsem si s ní mohl napřed užít trochu legrace. Ale Jol by asi
žárlila. Zdá se, že její postel teď zahřívám výhradně jen já. Asi
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je do mě zamilovaná, což je od ní pěkná pitomost. Nechci, aby
mě milovala. Nic k ní necítím. Mám to s ní rád v posteli, to je
všechno. Jo, a pak je to tu divné pouto, které nás pojí. Lothar
říká, že Jolanta je alfa. To znamená hlava celého našeho
společenství, a proto ji musíme poslouchat. Máme v sobě
hluboko zakořeněné, že to co řekne ona, je zákon. Nevzepřeme
se jejím přáním a nevztáhneme na ni ruku, i kdybychom sebevíc
nesouhlasili s jejím názorem. Když mi to Lot vysvětloval, tak
divně se na mě díval. Četl jsem v jeho očích pochybnosti. Slyšel
jsem ho, jak říká Jolantě, že já nejsem stvořený pro
poslouchání, ale pro velení, a že se mnou bude mít velké
starosti. No, už mě ty jeho keci fakt unavujou. Vždyť za celou tu
dobu, co jsme spolu, jsem se Jolantě ani jedinkrát nevzepřel.
Nevidím důvod. Ona je moje královna. I když, dnes ráno jsem jí
lhal, ale to je něco trochu jiného.
„Jak ti chutnala včerejší večeře?“ optala se mě, když jsme
spolu leželi v posteli po jednom obzvláště divokém čísle. Věděl
jsem, že se ptá na tu holku a ne na ústřice a chobotnice.
„Fajn. Akorát příště by mohla být méně žádoucí,“ brouknul
jsem a pohrával jsem si s jejími havraními vlasy.
„Máš snad myšlenky na nevěru? To bych ti neradila,
fešáku.“ Úkosem se na mě podívala, a pak mě bleskově
uvěznila pod svým krásným, pružným tělem. Dívala se mi do
očí a dychtivě očekávala moji odpověď.
„Ne,“ zalhal jsem s profesionální sebejistotou. „Ty jsi
jediná, po které toužím,“ Až jsem se divil, že se mi nepráší od
pusy. Jol mi to všechno věřila. Nevím proč. Nechal jsem ji v její
nevědomosti. Přenesl jsem si svoje neřesti z minulého života
i do toho současného. Jak by řekl můj otec, pořád jsem byl
děvkař a rád jsem se otočil za hezkou holkou. Ani cigarety jsem
si tak úplně neodpustil. Když jsem věděl, že se s Jol neuvidím
delší dobu, tu a tam jsem si zakouřil.
„To je dobře,“ zamumlala a něžným polibkem přetrhla
proud mých myšlenek. Bylo toho tolik, co jsem chtěl vědět, ale
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kdykoliv jsem byl s ní na mnoho slov nedošlo. Říkala, že od
toho mám Lothara. Jeho úkolem bylo zodpovědět všechny moje
všetečné otázky. A že jsem ho někdy doháněl k čirému šílenství.
Tak třeba moje otázka, jak je možné, že funguje moje mužství,
když mi vlastně v těle neproudí krev ho poslala do kolen.
Následující den mi přinesl štos spisů pojednávající o fyziologii
upírů. Stejně jsem se nic nedozvěděl. Všichni rádoby učenci
nakonec dospěli ke stejnému závěru. Upíří tělo je unikátní
a naprosto nepochopitelné.
„Proč mě nemají rádi?“ zeptal jsem se mezi jednotlivými
polibky. Moje ruce nedočkavě bloudily po jejím těle, přesto
jsem chtěl znát odpověď. Tázavě se na mě zadívala.
„Marco, Lucas a další. Cítím to z nich. Přijde mi to jako
respekt okořeněný špetkou nenávisti.“
„Marca jsi vyšoupnul z mojí postele, tak se nediv. Žárlí na
tebe. A ti ostatní? Vědí, že jsi mnohem silnější, než všichni
dohromady. Mají z tebe strach. A už dost slov. Udělej mi to,
jsem nedočkavá.“
No, poslechl jsem ji. A potom ještě třikrát. Pak mě vyhnala,
abych nezanedbával svůj výcvik. Už i tak Lot nadával, že mě
příliš rozptyluje. Každopádně mi náš krátký rozhovor poskytl
mnoho námětů k přemýšlení. Tak oni se mě bojí? Toho by se
někdy v budoucnu dalo využít.
„Lee, ty jsi vážně číslo,“ šklíbila se Kelly nad jeho
zápiskami. Živě si dokázala představit Lotharovo překvapení,
když mu položil onu všetečnou otázku. Pak se ale zamračila.
Rozhodně neměla potřebu číst si o jeho postelových hrátkách
s Jolantou. Neměla tu ženu ráda. Ona mu ublížila
a pravděpodobně ne málo. Dívka doufala, že se brzy dozví, co
mezi nimi vytvořilo tak zlou krev. Na druhou stranu musela
uznat, že kdyby ho Jolanta nezměnila, nikdy by se s ním
nesetkala, a to by považovala za krajně politováníhodné.
Unaveně si protřela oči a s pocitem viny se zadívala na
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hromadu učebnic. Měla by se učit na zkoušky, ale nedokázala
se přemluvit. Leeovo vyprávění bylo záživnější.
11. července 1811
Měl bych se pochválit. Včera jsem při výcviku konečně
porazil všechny, které na mě Lothar poslal. Dokonce i jeho
samotného. Prohlásil, že tím je můj výcvik u konce. Jediný
důvod, proč mě pokáral, byl ten, že jsem dva z jeho trenérů
opravdu zabil. No, konečně jsem ho poslechl a přestal jsem
u toho přemýšlet. Vypustil jsem ven toho démona, který ve mně
kdesi hluboko dřímal. Musím říct, že ta moc rozhodovat nad
životem a smrtí je úžasná.
„Jol ti to jistě odpustí,“ pravil můj učitel, když pálil dvě
rozsápaná těla svých druhů, která se ještě nezměnila na prach.
„Jsem rád, že já jsem tak také neskončil.“ Vycítil jsem z jeho
slov respekt.
„Přestal jsem se ovládat,“ hlesnul jsem a provinile jsem
sklonil hlavu. Lothar ke mně přistoupil a přiměl mě, abych se
mu podíval do očí.
„Dívej se na mě, když se mnou mluvíš. Ode dneška jsme si
rovni. Dnes večer bude oslava na tvoji počest. A tak trochu i na
moji. Právě jsem vytrénoval nového vůdce. Silnějšího,
rychlejšího a chytřejšího, než kteréhokoliv před tím.“ Lothar
mi uštědřil přátelskou herdu do zad a nechal mě o samotě.
Večer byla oslava. Účastnila se jí i Mia a moji rodiče. I oni
už dokončili svůj výcvik. Ovšem na nižších stupních. Nyní
spadali pod moji kompetenci, stejně jako mnoho dalších. Jako
vůdce jsem převzal zodpovědnost za velkou část Jolantiných
lidí. Konečně jsem se cítil absolutně spokojeně. Stál jsem na
společenské úrovní výše, než můj otec a mohl jsem mu
beztrestně poroučet. To na mojí tváři vykouzlilo potěšený
úsměv.
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Součástí našeho oficiálního přijetí mezi upírskou smetánku
bylo i naše ocejchování. Všichni, kdo patřili k Jolantě, nosili na
spodní straně levého zápěstí značku v podobě vytetovaného
hada, požírajícího slunce. To moje je ještě doplněno kopím,
prohnaným skrze slunce, symbolizující moje vůdcovství
a drobnou korunkou na hlavě hada, o níž nemám tušení, co
znamená. Každopádně je to asi chyba, jelikož Marco se hodně
rozčílil na tvůrce mé kérky.
„Ty idiote! Nevíš, že korunku nosí jen vládci?! To jako král,
nebo královna?! Naše paní ti za tu chybu jistě utrhne hlavu!“
řval na něj tak hlasitě, aby na sebe strhnul všechnu pozornost.
„To se pleteš, neutrhne. Plnil jsem její rozkazy.“ S těmi
slovy se pustil do vypracovávání tetování zbytku mé rodiny.
Marco tiše zuřil, ale už neřekl ani slovo. Se zaťatými pěstmi
odešel do noci. Zato Lothar si mě prohlédl od hlavy až k patě
s neskrývaným zájmem, jako kdybych tušil, co má Jol v úmyslu.
Lehce jsem pokrčil rameny. A pak jsem si v jeho tváři přečetl
překvapení, a pak snad i pochopení. Bez jediného slova odešel
za Jolantou a živě s ní o něčem diskutoval. Kolem mě bylo tolik
hluku, že jsem nebyl schopný zaslechnout o čem hovoří, ale
podle jejich občasných pohledů, které zabloudily mým směrem
jsem usoudil, že mluví o mně. Nelíbilo se mi to. A stále z toho
jsem trošku v rozpacích. Jolanta mi v noci odmítla cokoliv
vysvětlovat.
„Neptej se,“ řekla. „Já vím, co dělám,“ dodala. A víc jsem
z ní nedostal. A zdá se, že ani nedostanu. Odmítá na toto téma
se mnou jakkoliv diskutovat, stejně tak i Lot. Co je ale zvláštní,
je fakt, že mi všichni začali prokazovat nečekanou úctu.
Dokonce i Marco, který mě vždycky nenáviděl a nenechal si
ujít příležitost, aby na mě měl uštěpačné poznámky, se zklidnil.
Téměř to vypadá, jako kdybych stál na společenském žebříčku
těsně pod Jolantou. Sakra, někdo jde. Musím končit.
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5. září 1813
Tak koukám, že už je to víc jak dva roky, co jsem napsal
poslední zápis. Utíká to a dva roky života pro mě téměř nic
neznamenají. Poslední dobou nemám příliš času. Pilně se
věnuji splnění Jolantina největšího snu. Tím je likvidace
Samuela, jejího bývalého manžela, a sjednocení všech upírů
pod její vedení. Není to jednoduché poslání. Vystopovat toho
proklatce mi dalo zabrat a nakonec nám stejně unikl. Mám
z toho lehký pocit zmaru, ale nakonec ho jednou dostaneme.
Bylo to přede dvěma měsíci, kdy jsem po náročném pátrání
zachytil jeho stopu na předměstí Říma, která mě po dalším
zdlouhavém průzkumu zavedla do jedné malé vesničky
v podhůří italských Alp. Moje likvidační četa prohledala celou
vesnici, ale po Samuelovi nebylo ani stopy. Zbyl po něm jen ten
jeho typický pach, který už jsem si nemohl s ničím splést.
„Byl tady. Ještě před několika hodinami,“ prohlásil jsem
směrem k Jolantě, která mě doprovázela.
„Věděl, že přijdeme. Cítí, že nás má v patách. Srovnejte to
tady se zemí,“ prohlásila nenávistně. Její přání jsme vyplnili
v několika následujících minutách. Povraždili jsme, co nám
přišlo pod ruku, lidi, upíry žijící mezi těmi lidmi i domácí
zvířata. Procházel jsem se tou spouští a pod nohama mi
křupaly vysáté tělesné ostatky. Netečně jsem přihlížel, jak moji
druzi házejí na oheň polámaná dětská tělíčka a znásilněné
ženy. Někteří vesničané se ještě snažili odolávat našemu
náporu, ale neměli šanci. Utichly výkřiky, prosby o milost
i pláč. Kolem nás se rozhostilo mrtvolné ticho rušené jen
praskajícím ohněm.
„Tyhle dvě jsou poslední, pane. Dobře se schovávaly,“
pravil jeden z mých věrných, když přede mne předvedl mladou
ženu a její dceru.
„Zabít,“ zasyčela zlostně Jol. „Nechceme žádné svědky.“
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„Nebojím se vás, vy zrůdy,“ zavrčela žena a všemi možnými
způsoby se snažila vykroutit svým věznitelům.
„Ale to bys měla,“ řekl jsem s ledovým klidem a lehce jsem
jí přejel prstem po tváři. Neucukla, ale její srdce začalo bít
o něco rychleji. Ať už říkala cokoliv, každý má strach ze smrti.
Vždycky to končí stejně. Lidské srdíčko splašeně bije na
poplach.
„Já půjdu do nebe a vy do pekla. Proklínám vás.“ Víc říct
nestihla. Dlaň, kterou jsem měl v tu chvíli položenou na jejím
hrudníku zmizela v jejích útrobách.
„Pozdravuj v tom svém nebi,“ komentoval jsem to chladně
s jejím ještě bijícím srdcem v zakrvácené ruce. „Nechte si
chutnat. Děcko je moje,“ dodal jsem ke svým druhům, kteří se
lačně vrhli na svoji kořist. Vůně krve je doháněla k šílenství,
stejně tak i mě, ale já se umím ovládat.
„Ty se taky nebojíš?“ zašklebil jsem se na malou holčičku
a ukázal jsem jí své špičáky. Děvče stálo jako přikované.
Vědělo, co přijde. Její osud byl neodvratný. Rukou jsem ji
pohladil po tváři a zanechal tak na světlé pokožce šmouhy od
krve. Na jejím drobném krčku jsem nahmatal puls a na pár
vteřin jsem se zaposlouchal do zvuku jejího srdce. Pak jsem jí
jedním plynulým pohybem zlomil vaz a vysál z ní veškerou
životadárnou tekutinu. Její bezvládné tělo jsem pak odhodil do
plamenů k její nebojácné matce.
„Užil sis?“ zeptala se Jol a něžně mi malíčkem otřela
koutek úst, kde ulpěla kapka krve.
„Dostaneme ho, to ti slibuji,“ pravil jsem rozvážně
a sledoval jsem hustý, mastný dým valící se z ohňů. Vzduch
prosytil nasládlý puch pálených těl.
„Ne!“ vykřikla Kelly a se zhnusením odhodila deník na
postel. Tak, tak doběhla do koupelny. Padla na kolena před
záchodovou mísu a hlasitě zvracela. Křečovitě svírala okraje
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prkýnka a sotva pomyslela na to, co si právě přečetla, znovu se
jí zvedl žaludek.
„Proboha, Lee! To nemyslíš vážně,“ zaúpěla a snažila se
zabránit dalšímu náporu nevolnosti. Pak si z těžkým srdcem
uvědomila, že ji varoval. Byl chladnokrevný zabiják, který se
v tom doslova vyžíval. Jako omámená se vrátila do svého
pokoje a roztřesenými prsty opět zvedla červený zápisník.
Divila se sama sobě, že má ještě odvahu a chuť v tom
pokračovat.
V následujících několika dnech se Kelly plácala
v Leeových popisech jeho honu na Samuela. A že to bylo dost
nechutné čtení, plné krve a mrtvol. Dívka už se pomalu
začínala ztrácet v počtu vydrancovaných měst a zabitých lidí.
Teprve nyní pochopila, proč jí to Lee nechtěl říkat osobně. Kdo
by chtěl mluvit nahlas o takových zvěrstvech? Téměř pokaždé,
když si uvědomila, že ty tmavé skvrnky na stránkách deníku
jsou s největší pravděpodobností krví některé z jeho obětí,
zvracela. A nejen tehdy. Měla pocit, že tráví mnohem víc času
na toaletě, než ve svém pokoji. Nemohla si ale pomoci.
Doufala, že se časem obrní, ale s každou novou přečtenou
větou jí bylo spíše hůře. O nic víc jí nepomáhala ani její bujná
fantazie. Dokázala si to všechno do detailů představit a z toho
se jí také dělalo zle. V noci se budila zpocená a často
s vyděšeným křikem na rtech. Bylo to o to horší, že to nebyl
žádný smyšlený příběh, ale věci, které se opravdu děly.
A páchal je muž, kterého milovala.
Kellyiných častých návštěv koupelny si všimla její matka
a pojala mylné podezření. Počkala si na ni jedno odpoledne
a odvedla ji do kuchyně, kde na ně čekal její otec.
„Ahoj, tati. Jsi doma brzy. Děje se něco?“ Kelly nechápavě
potřepala hlavou. Cítila se slabá a unavená. Nebylo se čemu
divit. Za poslední týden toho příliš nesnědla a i to málo, co
pozřela, vyzvracela. Byla prakticky živa na vodě a kafi.
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„Tvoje matka má o tebe starosti. A já vlastně taky. Podívej
se na sebe, jsi strhaná, vyhublá, pořád zvracíš. Nechceš nám
něco říct?“ Rick opatrně vzal dceru za ruku.
A sakra, pomyslela si Kelly. Mělo ji napadnout, že si
rodiče všimnou jejích častých nevolností.
„A co?“ optala se tiše.
„No, možná jsi udělala nějakou hloupost. O silvestru se
hodně pije a člověk pak ani neví, jak s někým skončí
v posteli…“
„Já nejsem těhotná!“ vřískla hystericky dívka na svoji
matku a přerušila tak její litanii.
„Přesto tě raději zavezeme k doktoru,“ prohlásila Marta
nekompromisně.
„Tati?! Ty ji v tom podporuješ? Ani ty mi nevěříš?!“
Kelly cítila, jak v ní vře vztek, který se v ní hromadil už
několik dní. Tohle už na ni bylo opravdu moc.
„Nevidím důvod, proč bys nám měla lhát. Přesto tvoje
matka trvá na tom, že se na tebe podívá odborník. Běž se
obléknout
a neodmlouvej.“ Rick se smutně díval, jak Kelly odevzdaně
svěsila ramena. Neměla jinou možnost, jak dokázat své tvrzení,
než se nechat prohlédnout. Kdyby odporovala, jen by tak
podpořila matčino podezření.
Za několik minut už se dívka vezla v otcově voze.
Nepřítomně zírala z okénka ven. Měla pocit, že zažívá noční
můru.
„Co čekáš, že se dozvíš, mami? Proč bych vám lhala?“
obrátila se dívka na svoji matku. Marta zatvrzele mlčela. Její
myšlenky vyslovil nahlas až Rick.
„Zdá se, že tvoje matka doufá v to, že čekáš dítě s Leem,
což by znamenalo, že by si tě musel vzít a měla bys tak
zajištěné skvělé společenské postavení a luxus na celý zbytek
života.“ Otec na Kelly spiklenecky mrkl, ale mladé dívce to
momentálně nepřipadalo vtipné. Při vyslovení jeho jména se jí
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opět zvedl žaludek. Nechtěla na něj myslet. Vlastně byla
v takovém rozpoložení, že si přála, aby se nikdy nepotkali.
Byla zmatená a její pocity byly tak protichůdné. Nenáviděla ho
a zároveň ho milovala. Respektive nenáviděla tu osobnost,
která psala červený deník a naopak milovala tu, jenž jí ho
věnovala. Kdo jí ale zaručí, že se ta zrůda, která byla schopna
vraždit nevinné malé děti, nevrátí? Zmučeně zavřela oči
a snažila se potlačit slzy, které se jí do nich draly.
Netrvalo dlouho a rodina Davisova parkovala před
soukromou gynekologickou klinikou, kam Marta a její dcera
docházely na pravidelné kontroly. Uvnitř budovy bylo
příjemné teplo. Kelly se v doprovodu rodičů cítila opravdu
trapně. Byla si plně vědoma toho, jak se na ni upírají zvědavé
oči všech přítomných paniček. Znechuceně si odfrkla
a posadila se na polstrované sedadlo v čekárně. Trvalo snad
celou věčnost, než na ni přišla řada. Sestřička ji vyzvala, aby si
odložila v převlékací kabince a vyčkala vyzvání doktora.
„Tak co vás trápí, slečno Davisová?“ optal se jí mladý muž
v bílém plášti. Mohlo mu být tak kolem třiceti a měl velmi
sympatický obličej.
Jeden zatracenej upír, pomyslela si. Nahlas ale řekla: „Moje
matka si myslí, že jsem těhotná.“
„A jste?“ doktor si pobaveně poposadil brýle na nose.
Evidentně měl takové případy často.
„To tedy nejsem! Už několik měsíců jsem s nikým nespala!“
vybuchla Kelly nakvašeně a téměř okamžitě cítila, jak rudne.
„Jen klid, hned se na to podíváme,“ pravil mladý lékař
věcně a snažil se zamaskovat úsměv. Kelly bez dalších řečí
absolvovala prohlídku. Nechala si udělat i těhotenský test.
Obojí s výsledkem negativní. V duchu spílala Leeovi všemi
možnými nadávkami, které ji napadly. Takovou potupu si
nenechá jen tak líbit.
„Jste naprosto v pořádku, slečno. Na vnouče si bude muset
vaše matka ještě nějakou chvilku počkat,“ usmál se na ni.
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„No, to je mi teda objev,“ zamručela Kelly drze.
„Nedivte se, že o vás mají rodiče obavy. Téměř každý týden
tu mívám případ nechtěného těhotenství. Děvčata z vyšších
kruhů se holt neumí bavit zodpovědně. Ale vy máte nějaký
problém podle toho, jak vaše matka mluvila. Prý často zvracíte.
Už teď jste štíhlounká jak proutek, to chcete být kost a kůže?“
„Ach jo,“ povzdychla si dívka unaveně. „Jsem v prvním
ročníku na vysoké a mám zkouškové. Jsem z toho děsně
vystresovaná. Nechci rodiče zklamat,“ zalhala téměř
profesionálně.
„Tak tomu naprosto rozumím. Na to mám jen jednu radu.
Zkuste se uklidnit a občas si trochu odpočinout. Přečtěte si
třeba nějakou hezkou knihu, jděte s kamarádkami do kina. To
pomáhá, věřte mi.“ Doktor se na ni mile usmál a vyprovodil ji
z ordinace.
Kdybys tušil, co pěkného si čtu já, místo abych se učila, no
nevim, nevim. Pak by ti asi moje žaludeční neuróza byla nad
slunce jasná, šklíbila se v duchu Kelly.
„Vaše dcera je v pořádku. Jen má naprosto běžné studentské
problémy. Obavy ze zkoušek, jestli mi rozumíte. Zbytečně ji
nepřepínejte a bude zase jako dřív. Přeji hezký den.“ Lékař se
rozloučil s Kellyinými rodiči a ti se vydali v těsném závěsu za
ní ven.
„Máš pocit, že na tebe klademe příliš vysoké nároky?“
zeptal se jí otec se starostlivým tónem v hlase.
„Ne! Zvládám to! A už mi dneska dejte pokoj! Mám dost tý
ostudy! Jdu domů pěšky!“ Kelly se otočila na patě, a než se její
zmatení rodiče stihli rozkoukat, štrádovala si to rázným
krokem pryč. Vztek v ní vřel. Jakmile se ocitla matce a otci
z dohledu, vyndala z kapsy mobilní telefon a vytočila Leeovo
číslo. Jeho mobil vyzváněl bez odezvy. Zkoušela to znovu
a znovu a znovu se stále stejným výsledkem.
„Lee, zvedni to! Sakra, ty pitomej upíre!“ nadávala za
pochodu a bylo jí úplně jedno, že se za ní otáčejí kolemjdoucí
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s nechápavými výrazy. Zjevně si mysleli, že je nějaká
bláznivka. Zkusila to ještě jednou a výsledkem byl odmítnutý
hovor.
„Jasně! Nezvedej mi to! Jestli si myslíš, že tak unikneš mojí
zlobě, tak se pleteš! To dnešní ponížení si s tebou vyřídím,
i kdyby to mělo být to poslední, co v životě udělám,“ remcala
si pro sebe a nedočkavě vytáčela Sheilyno číslo.
„Haló, ahoj Kelly,“ ozvala se její přítelkyně z druhé strany
Atlantiku.
„Ahoj, Sheilo, máš tam někde Leea. Cože?! Že se mnou
nechce mluvit?! No, tak tomu zabedněnýmu pitomci vyřiď, že
až se vrátí, tak mu nakopu zadek! Dík! Čau!“ A než jí Sheila
stihla cokoliv odpověď, zavěsila. Její pocit zadostiučinění byl
mizivý, ale i tak byla spokojená. Doufala, že nahlodala jeho
nemožné ego, a že se bude po zbytek služební cesty trápit tím,
co ho doma čeká.
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heila položila telefon a nechápavě zakroutila hlavou.
Bylo poměrně brzy ráno, když ji Kelly vyrušila tím
podivným telefonátem. Zněla pěkně napruženě. Ale co,
Sheila jen plnila Leeovo přání. Z nepochopitelných důvodů
s jejich kolegyní, která zůstala v Oxfordu, nechtěl mluvit. Když
už byla vzhůru, dala si rychlou sprchu a šla hledat svého
kolegu. Našla ho u hotelového bazénu, jak popíjí drink a kouří
cigaretu. Objednala si u baru také jeden z vyhlášených
lasvegaských koktejlů, a zatímco se barmanka za pultem
oháněla, Sheila ho po očku sledovala. Spokojeně se rozvaloval
na lehátku a vychutnával si ranní slunce. V krátkých šortkách,
bez trička a v černých slunečních brýlích vypadal naprosto
neodolatelně. Kupodivu pracoval. Pečlivě si zapisoval veškeré
poznámky z cest do nejmenších detailů. Tu a tam i maloval,
zatímco Sheila u všeho pořizovala fotodokumentaci.
„Váš drink, madam,“ vyrušila ji barmanka a podala jí její
Tequila Sunrise. Vzala si ho od ní a přesunula se za Leem.
Mlčky se posadila na vedlejší lehátko a nakoukla mu pod ruku.
Právě maloval dívku, která plavala v bazénu. Kromě jich dvou
a té holky tu nikdo jiný zatím nebyl. Zdálo se, že se dívka snaží
zaujmout jeho pozornost.
„To taky otiskneme?“ zeptala se Sheila a přerušila tak ticho,
které rušilo jen rytmické šplouchání vody.
„Odpočívám,“ zamumlal a dál se věnoval náčrtku. Tužka
v jeho ruce se míhala nebezpečnou rychlostí a na papíře se
rychle rýsoval dokonalý obrázek, který téměř věrně zobrazoval
skutečnost.
„Hele,“ začala Sheila a drze mu ukradla tužku i cigaretu,
aby si vynutila jeho pozornost.
„Hej! Co je?!“ ohradil se nevrle.
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„Chci s tebou mluvit a chci, abys mě vnímal. Jasný?!“
houkla na něj, jak na neposlušného školáka.
Lee si sundal sluneční brýle a zabodl do ní své ledově
modré oči. Trpělivě vyčkával. Předem už však věděl, na jaké
téma se bude hovořit.
„Mohl bys mi laskavě vysvětlit, proč nebereš Kelly telefon?
Před několika minutami volala a zněla dost naštvaně. Prej ti
nakope zadek, nebo něco v tom smyslu.“
„To vážně říkala?“ Lee se nevesele zašklebil a přemýšlel,
kterou část jeho deníků právě čte, že ji to tak rozzuřilo.
„Prosím tě, vrať mi tu cigaretu,“ dodal pak ještě.
„Ani nápad ty jeden závisláku,“ zavrčela Sheila a típla
rozkouřené cigáro a teatrálně ho odhodila do koše. Ignorovala
při tom Leeův zlostný výraz.
„Tak, co to s vámi je?! Co jste si řekli o těch jejích
narozeninách?! Vážně mi to nepřijde normální!“ pokračovala
Sheila a opravdu už byla naštvaná.
„Vyprávěl jsem Kelly o svém životě před Oxfordem.
O některých věcech, o kterých nerad mluvím. Ona si teď
potřebuje udělat jasno. Musí si uvědomit, co chce a jestli to
chce se vším všudy,“ odpověděl jí neurčitě.
„Takže jste se bavili třeba o tomhle?“ otázala se jeho
kolegyně a obrátila jeho levou ruku, aby odhalila drobné
tetování. Alespoň měl tolik slušnosti, že už ho před ní
neskrýval. Ale pokud šli někam do společnosti, vždycky nosil
hodinky.
„Třeba,“ houknul rozmrzele.
„A já zjevně nemám právo vědět, co to znamená, co?“
Sheila cítila jak s ní začíná lomcovat neovladatelný vztek. Jeho
nic neříkající a jednoslovné odpovědi ji vyváděly z míry.
Lee si zhluboka povzdechl, a pak něžně uchopil její obličej
do svých ledových dlaní a donutil ji tak, aby se mu dívala do
očí.
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„Věř mi, že bych ti to strašně rád všechno vysvětlil, ale ty jsi
příliš racionálně uvažující člověk. Otřáslo by to tvým světem.
Vím, že to nechceš vědět.“
Sheila nevěděla, co na to říci. Její pocit frustrace nabyl
vrcholu. Ona ho přeci znala už přes pět let. To ona s ním
pracovala, tak proč se sakra svěřil holce, kterou zná sotva půl
roku. Teprve nyní si uvědomila, jak jsou jeho dlaně chladné,
ačkoliv venku panovalo příjemné teplo. Všimla si toho už dřív,
ale nikdy se neptala. A nezeptala se ani nyní, ačkoliv měla
pocit, že veškeré jeho problémy s tím mají nějakou spojitost.
Ovšem jeho tajemná odpověď ji znervózňovala, a proto se
rozhodla, že už se na jeho minulost ptát raději nebude.
„No, pane záhadný, přepokládám, že mi ani neřekneš, proč
nemůžeš mít děti, co?“ rýpla si Sheila.
„Promiň, ale o tom se s tebou fakt nechci bavit.“ Lee si
našel novou cigaretu, ale nezapálil si ji.
„Jasně a s Kelly můžeš, co?“ zavrčela jeho kamarádka
a v jejím hlase byla znát stopa nevraživosti.
„Ježiši, Sheilo! Přestaň na ni žárlit! Jsi zasnoubená, budeš se
vdávat! A navíc si myslím, že Kelly už teď hořce lituje toho, že
ví to, co ví.“
„Já, že žárlím?! Pěkná blbost! Jen nechci, abys tej holce
ublížil!“
„Myslíš, že to dělám schválně?! Počkej, nic neříkej! Myslíš!
Ale předem tě chci upozornit, že Kelly si o ty problémy, které
teď máme, tak nějak řekla sama, víš?! Přiznávám, jsem hajzl až
do morku kostí a zničil jsem život hodně lidem, ale Kelly mezi
ně rozhodně patřit nebude. To ti přísahám! A už mi dej laskavě
pokoj!“ Lee na ni téměř nepříčetně křičel, což Sheila ještě
nikdy před tím nezažila. Nikdy ho neviděla tak vyvedeného
z míry a ten tam byl jeho ledový klid.
„Neřvi na mě!“ zvedla hlas i Sheila. „Možná, že kdyby sis
konečně přiznal, že si do Kelly zamilovanej, tak by bylo po
problémech. Jenže to by asi pak musel skončit ten tvůj
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neuvěřitelně promiskuitní život. Ovšem toho ty se asi těžko
vzdáš, že?“
Lee jen stěží ovládal svoje emoce. Vší silou zatnul zuby, až
měl pocit, že mu prasknou a zatvrzele mlčel. Věděl, že nemá
cenu se hádat, protože dospěli do bodu, kdy buď musí Sheile
říct celou pravdu, a nebo jí bude muset dál lhát. A momentálně
neměl žaludek ani na jedno.
„Fajn! Jasně! Mlč si! Ale už si konečně rozmysli, co od toho
svýho podělanýho života očekáváš!“ Sheila do sebe obrátila
zbytek svého koktejlu a rozzlobeně odkráčela. Lee se za ní
díval a nevěřícně kroutil hlavou. Přešla ho chuť na cigaretu
i na to, aby domaloval plavoucí dívku, která mezitím dokončila
svoji exhibici. Nyní se dost okatě protahovala na okraji bazénu
a dala tak vyniknout svým křivkám.
„Problémy s přítelkyní?“ zeptala se ho, když si všimla, že si
ji nepokrytě prohlíží.
„Je to jen kolegyně,“ odpověděl. Stále byl ještě rozmrzelý
z jejich předešlé debaty a navíc ho trápilo, co asi dělá Kelly.
Proč volala a proč se zlobila?
Proč asi, ty pitomče, vynadal si v duchu. Bylo mu to jasné
od začátku, že až si přečte jeho deníky, bude se zlobit a nebude
s ním chtít mít nic společného.
„Tak v tom případě vás můžu pozvat na drink, co?“ vyrušila
ho neznámá rozverně ze zamyšlení. Provokativně cinkla svojí
prázdnou sklenkou o tu jeho, kterou už měl také dopitou.
Z toho nevinného gesta se dalo vyčíst tolik chlípnosti, kolik jen
šlo.
„Jasně, proč ne.“ Lee si posbíral svoje věci a následoval
dívku k baru. Cestou si prohlížel její pěkné tělo, zakryté jen
titěrnými bikinami. Byly časy, kdy by s ní bez váhání skočil do
postele, ale ta myšlenka se mu dnes příčila. Objednali si pití
a nezávazně prohodili několik slov.
„Večer mám volno, neměl bys chuť dělat mi společnost?“
pravila po chvilce ticha.
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Lee se nevesele ušklíbnul. Neměl zájem, i když si musel
přiznat, že strávit noc s pěknou holkou by bylo asi zábavnější,
než být někde na cestě se zvědavou a naštvanou Sheilou.
„To asi neklapne. Za hodinu odjíždím. Každopádně, díky za
pití.“ Lee se chystal odejít, ale dívčina teplá dlaň na jeho
předloktí mu v tom zabránila.
„Za hodinu se dá stihnout spousta věcí,“ zašvitořila
rozverně. Její lákání připomínalo světlovlasému muži vábení
mýtických sirén. Bylo mu jasné, co ta dívka chce a on to chtěl
také, ale s jinou dívkou a na jiném místě.
„Já vím,“ usmál se na ni sladce. „Ale bohužel, jsem
zadaný,“ vymluvil se a zmizel jí z dohledu.
Za necelou hodinu seděl Lee na sedadle spolujezdce. Sheila
řídila a divila se, že tentokrát se obešlo všechno bez debat,
i když před chvílí pila. Říkala si ale, že jeden koktejl jí
neublíží. To Lee pil víc. Po očku sledovala svého kolegu, který
si nepřítomně pohrával s mobilním telefonem a zamyšleně
hleděl z okna. Nad čím přemýšlí, jí bylo záhadou, stejně jako
mnoho z jeho života.
„Omlouvám se, že jsem na tebe křičel,“ pravil Lee tiše po
nekonečně dlouhé době mlčení.
„Přijímám. Ovšem za podmínky, že už se to nebude
opakovat,“ ušklíbla se na něj Sheila. „Ty ji máš opravdu rád,
co?“ dodala po chvíli.
Lee se namísto odpovědi jen tajemně usmál. Byl to výraz,
kterým jako by chtěl vyjádřit, že zná všechny záhady světa.
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