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V  prvých dňoch po návrate zo záhrobia ju Ste-

fan ukladal do postele skoro, aby sa zohriala. 

Potom s ním mohla pracovať na počítači a pí-

sať denník, do ktorého zapisovala svoje úvahy o tom, čo 

sa v ten deň udialo, a on k tomu pridával vlastné dojmy.

Teraz ten denník otvorila a zúfalo sa posunula na ko-

niec.

A tam to bolo.

Najdrahšia Elena,
vedel som, že skôr alebo neskôr sa sem pozrieš. Dúfam, 

že to bude skôr.
Miláčik, som presvedčený, že teraz sa už o seba doká-

žeš postarať. Napokon, ešte som nestretol silnejšie a nezá-
vislejšie dievča, ako si Ty.
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To znamená, že prišiel čas. Prišiel čas, aby som sa po-
bral preč. Keby som tu zostal, znovu by som z Teba urobil 
upírku – a obidvaja vieme, že to sa nesmie stať.

Prosím, odpusť mi. Prosím, zabudni na mňa. Nechcem 
odísť, láska, ale musím.

Ak budeš potrebovať pomoc, Damon mi dal slovo, že 
Ťa ochráni. Nikdy by Ti neublížil, a kým je nablízku, zlo 
vo Fell’s Church sa na Teba neopováži siahnuť.

Môj miláčik, môj anjel, vždy Ťa budem milovať...
Stefan

P. S. Aby som Ti pomohol v skutočnom živote, nechal 
som Ti peniaze na ďalší rok podnájmu u pani Flowerso-
vej. V podlahe pod druhou doskou od steny oproti posteli 
je okrem toho ešte dvadsaťtisíc dolárov v stodolárových 
bankovkách. Za ne si zariaď budúcnosť s tým, koho si vy-
berieš.

Ak budeš niečo potrebovať, Damon Ti pomôže. Ak bu-
deš potrebovať radu, dôveruj jeho úsudku. Láska moja, 
vieš, aké je ťažké odísť? Hoci je to pre Tvoje dobro?

Elena dočítala list.

Potom zostala sedieť.

Po toľkom hľadaní napokon našla odpoveď.

Zmohla sa len na výkrik.

Ak budeš niečo potrebovať, Damon Ti pomôže... Ak 
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budeš potrebovať radu, dôveruj jeho úsudku... Ani sám 

Damon by si nenapísal nehanebnejšiu reklamu.

A Stefan je preč. Aj jeho šaty. Aj jeho topánky.

Opustil ju.

Nový život...

Tak ju našli Bonnie a Meredith, načisto vystrašené, 

lebo im nik nedvíhal telefón. Prvý raz, odkedy Stefan na 

ich žiadosť prišiel zabiť monštrum, sa mu nevedeli dovo-

lať. No monštrum bolo mŕtve a Elena...

Elena sedela pred Stefanovým šatníkom.

„Zobral si aj topánky,“ povedala ticho, bez emócií. 

„Všetko zobral. A za izbu zaplatil na rok dopredu. A vče-

ra mi kúpil jaguar.“

„Elena...“

„Nechápete?“ zvolala Elena. „Toto je moje prebude-

nie. Bonnie predpovedala, že bude prudké a náhle a že 

vás budem obidve potrebovať. A Matt?“

„Jeho meno sa nespomínalo,“ chmúrne povedala Bon-

nie.

„Aj tak budeme potrebovať jeho pomoc,“ vážne mie-

nila Meredith.

„Už keď sme sa so Stefanom prvý raz dali dohroma-

dy – predtým, ako som sa stala upírkou –, vedela som,“ 

zašepkala Elena, „že raz príde čas, keď si vezme do hla-

vy, že ma pre moje vlastné dobro opustí.“ Udrela päsťou 

po dlážke tak silno, že si mohla ublížiť. „Vedela som to, 



8  Upírske denníky

no myslela som si, že pri tom budem a vyhovorím mu to! 

Je taký statočný, taký obetavý! A teraz... je preč.“

„Tebe je jedno,“ zamrmlala Meredith s očami upre tými 

na Elenu, „či zostaneš človekom, alebo sa staneš upírkou?“

„Máš pravdu, je mi to jedno! Keď môžem byť s ním, 

na ničom mi nezáleží. Keď som bola ešte napoly duch, 

vedela som, že ma nemôže zmeniť. Teraz som človek 

a podlieham zmene rovnako ako všetci ostatní ľudia – no 

nezáleží na tom.“

„Možno práve to je prebudenie,“ znovu zamrmlala 

Meredith.

„Alebo to, že jej nepriniesol raňajky,“ povedala ešte 

stále rozrušená Bonnie. Vyše tridsať minút hľadela do 

plameňa a pokúšala sa telepaticky skontaktovať so Stefa-

nom. „Buď nechce odpovedať, alebo nemôže,“ povedala 

a všimla si, že Meredith prudko krúti hlavou, až vtedy, 

keď už tie slová vyslovila.

„Ako to myslíš, že nemôže?“ zhíkla Elena a nadvihla 

sa na dlážke.

„Neviem! Elena, to bolí!“

„Je v nebezpečenstve? Rozmýšľaj, Bonnie! Bude pre 

mňa trpieť?“

Bonnie pozrela na Meredith, ktorá jej každým mili-

metrom svojho graciózneho tela naznačovala „nie“. Po-

tom pozrela na Elenu, ktorá sa dožadovala pravdy. Za-

vrela oči. „Nie som si istá,“ povedala.
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Pomaly ich otvorila a čakala, že Elena vybuchne. No 

nič sa nestalo. Elena len sklopila viečka a stisla pery.

„Kedysi dávno som prisahala, že ho dostanem, aj ke-

by nás to malo obidvoch zabiť,“ povedala potichu. „Ak si 

myslí, že môže len tak odísť – pre moje dobro alebo 

z akéhokoľvek iného dôvodu –, mýli sa. Najprv pôjdem 

za Damonom, keď si to Stefan tak veľmi želá. A potom 

sa vyberiem za ním. Niekto mi povie, kde mám začať. 

Nechal mi dvadsaťtisíc dolárov. Použijem ich na to, aby 

som ho našla. Keď sa mi pokazí auto, pôjdem peši, a keď 

už nebudem vládať chodiť, budem sa plaziť. No nájdem 

ho.“

„A nepôjdeš sama,“ ubezpečila ju Meredith. „Sme 

s tebou, Elena.“

„A potom, ak to spravil dobrovoľne, si to s ním vy-

bavím.“

„Ako chceš, Elena,“ povedala Meredith, ešte stále 

chlácholivo. „Len ho najprv nájdime.“

„Jeden za všetkých a všetci za jedného!“ zvolala Bon-

nie. „Privedieme ho naspäť a oľutuje to – alebo možno 

ani nie,“ dodala náhlivo, keď Meredith znovu pokrútila 

hlavou. „Elena, nie! Neplač,“ dodala sekundu predtým, 

ako sa Elena rozplakala.

***
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„Takže Damon prisahal, že sa o Elenu postará. A Damon 

je posledný, kto dnes ráno videl Stefana,“ podotkol Matt, 

keď ho priviedli a vysvetlili mu, čo sa stalo.

„Áno,“ pokojne prikývla Elena. „Lenže ak si myslíš, 

že Damon by bol schopný niečo vykonať, aby Stefana 

odo mňa oddelil, mýliš sa, Matt. Damon nie je taký, ako 

sa nazdávate. Naozaj sa tej noci pokúšal zachrániť Bon-

nie. A trpel, keď ste ho znenávideli.“

„Myslím, že je to dôkaz jeho motívu,“ prehodila Me-

redith.

„Nie. Vypovedá to o jeho charaktere. Je to dôkaz, že 

Damon je citlivý a môže mať vzťah k ľudským bytos-

tiam,“ kontrovala Elena. „Okrem toho by Stefanovi ne-

ublížil, lebo... no, kvôli mne. Vie, že by tým zničil mňa.“

„Tak prečo mi neodpovedá?“ krútila hlavou Bonnie.

„Možno preto, že keď bol s nami naposledy, gánili 

sme naňho ako na démona,“ vzdychla Meredith, ktorá 

mala asi najviac zmyslu pre spravodlivosť.

„Tak mu povedz, že ho prosím o odpustenie,“ riekla 

Elena. „A že sa s ním chcem porozprávať.“

„Cítim sa ako komunikačné zariadenie,“ zamračila sa 

Bonnie, no do každého zavolania vkladala celé srdce 

i dušu. Až ju to napokon vyčerpalo.

Elena musela priznať, že je to zbytočné.

„Možno dostane rozum a zavolá on teba,“ vzdychla 

Bonnie. „Zajtra.“
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„Dnes v noci zostaneme s tebou,“ vyhlásila Meredith. 

„Bonnie, telefonovala som tvojej sestre, že prespíš u mňa. 

Teraz zavolám ockovi a poviem mu, že prespím u teba. 

Matt, prepáč, nie si pozvaný.“

„Vďaka,“ odsekol. „Mám ísť domov peši?“

„Nie, choď mojím autom,“ navrhla Elena. „No, prosím 

ťa, skoro ráno mi ho privez. Nechcem, aby to bolo nie-

komu podozrivé.“

Tej noci sa dievčatá uložili na spánok ako za stredo-

školských čias: v čistých obliečkach od pani Flowersovej 

(nečudo, že sa vrhla do veľkého prania, asi to tušila, po-

myslela si Elena), odtlačili nábytok k stene a na dlážke si 

rozložili spacáky. Hlavy dali dohromady a telá mierili zo 

stredu ako lúče alebo spice kolesa.

Toto je prebudenie, pomyslela si Elena.

Toto je ono. Keď viem, že nemôžem byť sama. Som 

rada, že sú tu Meredith a Bonnie so mnou. Ani neviem 

vyjadriť, čo to pre mňa znamená.

Automaticky prešla k počítaču, chcela si niečo za-

značiť do denníka. No po prvých slovách ju znovu pre-

padol plač a bola rada, keď ju Meredith vzala za plecia 

a donútila vypiť horúce mlieko s vanilkou, škoricou 

a muškátovým orieškom. Potom jej Bonnie pomohla 

zahrabať sa do prikrývok a držala ju za ruku, kým ne-

zaspala.
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Matt sa vracal domov neskoro, keď už zapadalo slnko. 

Preteky s tmou, pomyslel si náhle. Snažil sa nedať roz-

ptýliť vôňou drahého interiéru jaguara. V podvedomí 

však stále uvažoval. Dievčatám nechcel nič povedať, ale 

na Stefanovom rozlúčkovom liste ho čosi trápilo. Musel 

si však najskôr overiť, či ho to len nedráždi urazená hr-

dosť.

Prečo Stefan ani slovom nespomenul nikoho z nich? 

Eleniných priateľov z minulosti a z prítomnosti? Človek 

by si myslel, že niečo napíše aj o dievčatách, aj keby na 

Matta pre bolesť, s ktorou opúšťal Elenu, zabudol.

Alebo ešte niečo? Áno, niečo tam bolo, no nevedel čo. 

Pred očami sa mu mihotal len nejasný obraz, spomienka 

na posledný rok školy. A na pani Hildenovú, angličti-

nárku.

Napriek úvahám šoféroval opatrne. Na dlhej jedno-

prúdovej ceste z penziónu do mestečka Fell’s Church sa 

sotva mohol celkom vyhnúť Starému lesu. Mohol však 

ostražito hľadieť dopredu.

Uvidel spadnutý strom, len čo vyletel zo zákruty, a du-

pol na brzdy, až auto so škripotom zastalo takmer prieč-

ne cez cestu.

Až potom sa zamyslel.

Prvou inštinktívnou reakciou bolo volať na mobil Ste-

fanovi. Ten by strom vládal zdvihnúť. Rýchlo si však uve-

domil, že to nepôjde. Tak čo teraz? Zavolá dievčatám?
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Nejako sa k tomu nemohol prinútiť. Nešlo len o muž-

ské ego, ale o skutočnosť, ktorú mal pred očami. Aj keby 

spojili sily, s tým stromom by nepohli. Bol priveľký 

a priťažký.

Padol zo Starého lesa naprieč cez cestu, akoby chcel 

odrezať penzión pani Flowersovej od mestečka.

Matt opatrne stiahol okienko na svojej strane a zadí-

val sa do Starého lesa, kde má ten vyvrátený strom kore-

ne. Alebo, priznal si, ale iba mlčky, tam hľadal náznak 

pohybu. Nič.

Korene nezazrel, ale strom vyzeral svieži a zdravý, 

akoby len tak z ničoho nič jedného pekného letného 

podvečera padol na zem. Nemohol ho zraziť vietor, blesk, 

neobhrýzli ho bobry. A nie sú tu drevorubači, pomyslel 

si.

Aspoňže jarok napravo od cesty je plytký a koruna 

stromu tam nedosiahla. Možno sa dá...

Pohyb.

Niečo sa pohlo, nie v lese, ale na strome rovno pred 

ním. Niečo sa v horných konároch hmýrilo a nebol to 

vietor.

Uvidel to, no stále tomu neveril. Aj to bol problém. 

A druhý problém bol, že šiel v Eleninom aute, nie vo svo-

jom vraku. Takže hoci sa zúfalo pokúšal rýchlo zatvoriť 

okno s pohľadom prilepeným na tú vec, čo sa oddeľovala 

od stromu, hmatom nenachádzal správne tlačidlá.
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No predovšetkým to bolo príliš rýchle. Také rýchle, že 

to nemohlo byť skutočné.

Vzápätí s tým už Matt zápasil a odháňal to od okna.

Netušil, čo Elena ukázala Bonnie na pikniku. Lenže 

ak toto nebol moloch, tak čo to mohlo byť? Matt žil od-

malička v okolí lesa a nikdy nezazrel hmyz, ktorý by sa 

čo i len vzdialene podobal tomuto exempláru.

Lebo hmyz to teda určite bol. Jeho koža pripomínala 

kôru stromu, to však bola len kamufl áž. Keď sa šmaril 

o napoly zavreté okno auta – odkiaľ ho Matt obidvoma 

rukami odstrkával –, hmatom cítil chitínový pancier. Po-

tvora bola takmer taká dlhá ako jeho ruka a lietala podľa 

všetkého tak, že do kruhu švihala chápadlami. Jasné, 

existencia takého niečoho bola nemožná. A predsa to mal 

zaseknuté v okne.

Vyzeralo to skôr ako pijavica či mäkkýš než hmyz. 

Jeho dlhé hadovité chápadlá pripomínali výhonky vini-

ča, ibaže boli hrubšie ako ľudský prst a na koncoch mali 

veľké prísavky. Z nich trčalo niečo ostré. Zuby. Jeden 

výhonok sa mu ovinul okolo krku a Matt zacítil ostrú 

bolesť aj cicanie.

Mal ten šľahúň omotaný okolo šije aj štyrikrát a čudo ho 

začínalo škrtiť. Jednou rukou ho nadvihol a trhal preč. To 

však znamenalo, že na boj proti bezhlavému potvorstvu, 

ktoré síce nemalo oči, no zrejme malo papuľu, mu zo stala 

len jedna voľná ruka. Pysk, tak ako všetko ostatné, bol sy-
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metrický: okrúhly, s kruhom zubov vnútri. No uprostred 

toho kruhu bolo niečo, čo Matt, ktorému tam hnu soba 

silou vťahovala ruku, zaregistroval s obrovskou hrôzou: 

kliešte. Také veľké, že by bez problémov od štikli prst.

Bože, to nie! Zaťal ruku do päste a zúfalo mlátil do 

vnútra obludy.

Ten príšerný pohľad v ňom vyvolal príval adrenalínu 

a Mattovi sa podarilo v náhlom vzopätí sily strhnúť z hr-

dla švihajúci výhonok. Prísavky ho konečne pustili. Len-

že ruku mal už po lakeť v príšere. Búšil do hnusného te-

la, akoby zápasil so žralokom. Áno, pripomínalo to aj 

žraloka.

Musí si vyslobodiť ruku! Naslepo páčil hmyzie čeľuste 

a odlomil kus panciera. Ten mu padol do lona. Chápadlá 

stále vírili dookola, trieskali do auta, hľadali cestu dnu. 

V istej chvíli si tá príšera uvedomí, že stačí pritiahnuť 

divo sa pohybujúce končatiny k telu a môže sa cez me-

dzeru pretiahnuť k Mattovi.

Niečo ostré podriapalo Mattovi hánky. Kliešte! Ruku 

mal vnútri už takmer po plece. Hoci bojoval ako blázon, 

časť mysle sa racionálne pýtala: Kde to má žalúdok? Toto 

nie je možné!

Musí si tú ruku vytiahnuť, a to hneď! Inak o ňu príde, 

ako keby si ju vopchal do drviča odpadu a zapol ho.

Už si odopol bezpečnostný pás a teraz sa jediným 

prudkým šklbnutím hodil doprava, na sedadlo spolu-
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jazdca. Cítil, že ako si vyvlieka ruku z hrozného pažerá-

ka, škriabu ho zuby. Videl dlhé krvavé pásy, ktoré mu 

zostali na pokožke. To ho však netrápilo. Teraz sa musí 

len vyslobodiť.

V tej chvíli našla jeho druhá ruka tlačidlo zatvárania 

okna. Plesol po ňom a v rovnakom momente vyšklbol 

zápästie a dlaň z neskutočnej papule. Okno sa zatvorilo.

Očakával praskot chitínového panciera a výron čier-

nej krvi, možno takej, čo ako kyselina prežerie podlahu 

Eleninho nového auta, ako to urobil mimozemšťan vo 

Votrelcovi.

Obluda sa však jednoducho vyparila. Zmizla. Najskôr 

spriesvitnela, potom sa zmenila na čiastočky svetla, kto-

ré mu zhasínali pred očami.

Na jednej ruke mu zostali krvavé škrabance, na krku 

mal opúchajúce rany a na druhej ruke obdraté hánky. 

Lenže nemal čas kontrolovať svoj zdravotný stav. Musel 

sa dostať preč, lebo konáre sa znovu hýbali a nechcel 

vyčkávať a zisťovať, či v nich šuchoce vietor.

Mal jedinú možnosť. Kraj cesty. Jarok.

Naštartoval auto a dupol na plyn. Mieril do jarku s ná-

dejou, že nie je príliš hlboký a že mu ten strom nepre-

bodne pneumatiky.

Klesol do hĺbky, až v hrôze zasekol zuby a zahryzol si 

do pery. Potom začul praskot lístia a konárov a chvíľu 

akoby všetko stálo. Dupal na plyn, ako len vládal, a od-



Temné sily  17 

razu sa vyslobodil. Auto sa krútilo v jarku a Matta hodi-

lo dozadu. Podarilo sa mu ovládnuť riadenie a vyšvihol 

sa na cestu akurát včas, aby neminul ostrú ľavú zákrutu. 

Bol vonku.

Prudko oddychoval. Letel cez zákruty bez spomalenia 

a do Starého lesa už ani nepozrel. Napokon sa mu do očí 

vrezalo červené svetlo a on ho uvítal ako maják v hmle.

Križovatka. Mallory Road. Musel sa prinútiť zastať, 

potom zahol doprava a už sa vzďaľoval od lesa. Ešte pre-

jde cez niekoľko štvrtí a bude doma. V každom prípade 

sa však vyhne veľkým skupinám stromov.

Obchádzka bola dlhá, a keďže priame nebezpečenstvo 

pominulo, Matt začínal cítiť bolesť v ruke. Keď zastával 

s jaguarom pred svojím domom, krútila sa mu hlava. Za-

parkoval pod lampou, no potom prešiel do tmy. Nechcel, 

aby ho v takomto stave niekto videl.

Má zavolať dievčatám? Vystríhať ich, aby zostali dnes 

v noci vnútri, lebo les je nebezpečný? To už predsa ve-

dia. Meredith by Elenu do Starého lesa nepustila, určite 

nie teraz, keď sa z Eleny zase stal človek. A Bonnie by 

chytila hysák, keby niekto čo i len navrhol, že treba ísť po 

zotmení von. Napokon, Elena jej tie striehnuce obludy 

ukázala.

Moloch. Zvláštne slovo. Zvláštny tvor. Príšerný.

Treba zohnať niekoho, kto odtiahne ten strom. Nieko-

ho, kto má na takéto práce oprávnenie. Lenže v noci nie. 
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Tou zriedka používanou cestou do rána nik nepôjde a po-

sielať tam v noci ľudí, to by bolo ako ponúknuť ich na 

podnose molochovi. Ráno zavolá políciu. Policajti to vy-

bavia.

Bola tma a viac hodín, než si myslel. Dobre, asi by 

som mal zavolať dievčatám, pomyslel si. Len keby sa mi 

vyčistila hlava. Škrabance ho svrbeli i pálili. Ťažko sa 

mu rozmýšľalo. Dobre, ešte sa trochu nadýchnem a po-

tom...

Oprel si čelo o volant a potom ho pohltila tma.


