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Damon!“ skríkla Elena.

Ľadový vietor sa zvíjal okolo nej, šľa

hal jej vlasy do tváre, šklbal ju za tenký 

sveter. Dubové lístie vírilo okolo žulových náhrobkov 

a stromy zúrivo plieskali konármi. Elena mala stude

né ruky, pery aj líca jej skrehli, no aj tak stála tvárou 

proti vetru a kričala.

„Damon!“

Toto počasie nebolo normálne. Bol to prejav Sily, kto

rý ju mal odstrašiť, ale ona sa nedala. Keď si predstavila, 

že Silu niekto obrátil proti Stefanovi, pocítila zúrivosť 

pálčivejšiu než vietor. Ak Damon Stefanovi niečo urobil, 

ak mu ublížil…

„Dopekla, ty sviniar, už aj sa ozvi!“ vykríkla na duby 

okolo cintorína.

„
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K nohám jej zlietol suchý hnedý list podobný scvrk

nutej ruke, no odpoveď nedostala. Obloha bola sivá ako 

sklo, sivá ako náhrobky. Elenu v hrdle zaštípala zúrivosť. 

Zvesila plecia. Nie, Damon tu nie je, márne ho tu hľadá, 

je v tomto kvíliacom vetrisku sama.

Obrátila sa – a zhíkla.

Stál tesne za ňou, tak blízko, že sa oňho obtrela ša

tami. Keby to bol človek, bola by jeho blízkosť vycíti

la – bolo by sa jej dotklo vyžarovanie jeho tela, jej uši 

by boli zachytili pohyb. Lenže on, samozrejme, nebol 

človek.

Neisto zaspätkovala. Inštinkty, ktoré mlčali, keď 

kričala do vetra, ju teraz nástojčivo presviedčali, aby 

utiekla.

Zaťala päste. „Kde je Stefan?“

Damonovi sa medzi tmavým obočím zjavila tenká 

vráska. „Aký Stefan?“

Skočila k nemu a vyťala mu zaucho.

Ani nad tým neuvažovala, a keď sa to už stalo, ne

mohla uveriť, na čo sa odvážila. Bolo to však poctivé za

ucho, vložila doň celú váhu tela a Damonovi až myklo 

hlavou nabok. Zaštípala ju dlaň. Stála, lapala dych a dí

vala sa naňho.

Mal na sebe to, v čom ho videla prvý raz. Všetko čier

ne. Čierne čižmy z mäkkej kože, čierne džínsy a čierny 

sveter, na ňom čiernu koženú bundu. A podobal sa na 



Súboj    6 

Stefana. Akoby si to všimla až teraz. Mal rovnaké tmavé 

vlasy, bledú pokožku a znepokojivo krásne črty. Ibaže 

nebol kučeravý, jeho oči sa pýšili farbou polnoci a jeho 

pery krutou krivkou.

Pomaly obrátil hlavu a pozrel na ňu. Miesto, kam do

padla jej dlaň, prudko sčervenelo.

„Neklam mi,“ povedala roztraseným hlasom. „Viem, 

kto si. A viem aj, čo si. Včera večer si zabil Tannera. A te

raz zmizol Stefan.“

„Skutočne?“

„Veľmi dobre vieš, že áno!“

Damon sa usmial, no iba na sekundu.

„Varujem ťa, ak si mu ublížil…“

„No? Čo mi urobíš? Čo mi spravíš, Elena? Čo mi vô

bec môžeš urobiť? Môžeš ma zastaviť?“

Elena stíchla. Prvý raz si uvedomila, že vietor už ne

duje. Okolo nich sa rozhostilo mŕtve ticho, akoby stáli 

bez pohnutia v nejakom veľkom čarovnom kruhu moci. 

Akoby sa všetko, olovená obloha, duby aj purpurové bre

zy, ba aj sama Zem spojili s ním. Akoby Silu čerpal z to

ho, čo ho obklopovalo. Stál s mierne zaklonenou hlavou, 

v očiach nesmierne hlbočiny a čudesný svit.

„Neviem,“ šepla. „Niečo však vymyslím. To mi mô

žeš veriť.“

Zasmial sa a Elena sa mykla. Srdce sa jej rozbúchalo. 

Bože, je taký krásny, uvedomila si. Fešák? To bolo v je
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ho prípade smiešne slabé, bezfarebné slovo. Jeho smiech 

trval, ako obyčajne, iba chvíľu, no aj keď mu znehybneli 

pery, v očiach mu zostali stopy veselosti.

„Verím ti,“ prehodil. Poobzeral sa po cintoríne a vy

strel k nej ruku. „Pre môjho brata si pridobrá,“ vyzývavo 

doložil.

Elena ho chcela plesnúť aj po ruke, no hnusilo sa jej 

znovu sa ho dotýkať. „Kde je?“

„To ti poviem neskôr. Možno. A nie zadarmo.“ Stiahol 

ruku, práve keď si všimla, že na nej má rovnaký prsteň 

ako Stefan – s ultramarínovým očkom. Zapamätaj si to, 

pomyslela si. Je to dôležité.

„Môj brat je somár,“ pokračoval. „Myslí si, že si rov

nako slabá ako Katherine, že sa dáš viesť za ručičku 

ako ona, len preto, že sa na ňu tak podobáš. No mýli sa. 

Ja tvoj hnev cítim až na druhom konci mesta. Aj teraz 

ho cítim, je ako biele svetlo, ako slnko na púšti. Máš 

veľkú silu, Elena, dokonca aj teraz. A mohla by si byť 

ešte silnejšia…“

Zadívala sa naňho. Nechápala, o čom hovorí, ale nová 

téma sa jej vôbec nepáčila. „Neviem, čo myslíš. A čo to 

má so Stefanom?“

„Myslím Silu. Skutočnú Silu, Elena.“ Prikročil k nej 

a zadíval sa jej do očí; hlas mal zrazu nežný, nástojčivý. 

„Vyskúšala si, čo sa dalo, a nič ťa neuspokojilo. Máš 

všetko, a predsa ti niečo stále uniká. Niečo, čo zúfalo 
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potrebuješ a nemôžeš to mať. Presne to ti ponúkam. Silu. 

Večný život. A k tomu city, aké si ešte nezakúsila.“

Až vtedy pochopila a zdvihol sa jej žalúdok. Preglgla, 

potlačila hrôzu a odpor. „Nie.“

„Prečo? Vyskúšaj to, Elena. Buď k sebe úprimná. 

Nie je v tebe niečo, čo po takomto osude túži?“ Tmavé 

oči mu žiarili, nemohla od nich odvrátiť zrak. „Prebu

dím v tebe všetko, čo doteraz spalo. Si dosť silná, aby si 

žila v temnote, aby si v nej rozkvitla. Môžeš sa stať krá

ľovnou tieňov. Prečo tú Silu nechceš, Elena? Pomôžem 

ti ju prijať.“

„Nie,“ zopakovala a s vypätím vôle odvrátila pohľad. 

Nebude sa naňho dívať, nedovolí mu, aby ňou manipulo

val. Nemôže predsa zabudnúť na… zabudnúť na…

„A ešte čosi ti prezradím, Elena,“ pokračoval hlasom 

takým nežným, akoby sa jej krku dotýkali hladkajúce 

prsty. „Budeš šťastná ako nikdy predtým.“

Nie, musí si spomenúť… Musí si spomenúť na niečo 

veľmi dôležité. On ju Silou núti, aby na to zabudla, ale 

ona nedopustí…

„Budeme spolu. Ja a ty.“ Sviežo chladné prsty ju hlad

kali po krku, vkĺzli za golier svetríka. „Len my dvaja. 

Naveky.“

Čosi ju zabolelo – prstami sa obtrel o dve drobučké 

ranky na krku. Vyjasnila sa jej myseľ.

Nesmie zabudnúť… na Stefana.
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Presne to jej chcel vyhnať z hlavy. Spomienku na Ste

fana, na jeho zelené oči a úsmev, za ktorým sa vždy tajil 

smútok. Nie, teraz už na Stefana nezabudne, pretože má 

v sebe jeho krv a on má jej. Odtiahla sa od Damona, od

strčila jeho chladivé prsty. Zadívala sa mu do očí.

„To, po čom túžim, som už našla,“ povedala drsne. 

„Aj toho, s kým chcem zostať naveky.“

V očiach sa mu vzdula vlna čierňavy, studená zúri

vosť, čo medzi nimi vybuchla. Elena si pomyslela, že má 

oči ako kobra pred útokom.

„Nebuď hlúpa ako môj brat,“ povedal. „Lebo s tebou 

zatočím tak ako s ním.“

Pochytil ju strach a nemohla sa mu brániť, chlad sa jej 

lial do tela, mrazil ju v kostiach. Znovu sa dvíhal vietor, 

šklbal konármi stromov. „Povedz mi, Damon, kde je?“

„Teraz? Neviem. Nemôžeš naňho aspoň na chvíľu pre

stať myslieť?“

„Nie!“ Striaslo ju, vlasy jej znovu vleteli do tváre.

„Aha, je to tvoja posledná odpoveď? Elena, dobre si 

rozmysli, či chceš so mnou hrať túto hru. Lebo ak áno, 

ponesieš následky a nebude ti do smiechu.“

„Všetko som si rozmyslela.“ Musí ho zastaviť, kým ju 

znovu omámi. „Nezastrašíš ma, Damon. Už si si to mo

hol všimnúť. Stefan mi povedal, čo si zač aj čo si spáchal. 

V tej chvíli si nado mnou stratil moc. Nenávidím ťa. 

Hnusíš sa mi. Už mi nič nemôžeš urobiť. Už nie.“
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Tvár sa mu zmenila, zmyselný výraz vystriedala kru

tosť, zatrpknutosť a odpor. Zasmial sa, no tentoraz sa re

hotal veľmi dlho. „Nič?“ zvolal. „Môžem ti urobiť, čo 

len chcem, a nielen tebe, ale aj tvojim blízkym. Netušíš, 

Elena, čo všetko môžem urobiť. No zistíš to.“

Cúvol a vietor ňou prenikol ako nôž. Všetko sa jej mi

halo pred očami, akoby sa vo vzduchu zjavili fliačiky 

svetla.

„Blíži sa zima, Elena,“ pokračoval chladným hlasom, 

ktorý prehlušil ešte aj zavýjanie vetra. „Krutá zima. Ešte 

kým nastane, zistíš, čo dokážem. Ešte kým nastane zi

ma, budeš so mnou. Budeš moja.“

Oslepil ju biely vír, zakryl jeho tmavú postavu. Už sla

bol aj jeho hlas. Objímala si trup rukami, skláňala hlavu, 

celá sa triasla. „Stefan…“ zašepkala.

„Aha, na niečo som zabudol,“ vrátil sa k nej Damonov 

hlas. „Pýtala si sa na môjho brata. Nehľadaj ho, Elena. 

V noci som ho zabil.“

Prudko zdvihla hlavu, ale nič nevidela, len biely chaos, 

ktorý ju pálil v nose a na lícach a lepil sa jej na mihalni

ce. Až keď jej na pokožku dopadli jemné zrniečka, uve

domila si, čo to je: snehové vločky.

Bol prvý november a padal prvý sneh. Slnko zmizlo.
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Nad opusteným cintorínom visel neprirodzený  

 súmrak. Elenu stále oslepoval sneh a vietor ju  

 mučil chladom, akoby vstúpila do ľadovej rieky. 

Neobrátila sa však k novému cintorínu a k ceste za ním. 

Odhadovala, že most Wickery je pred ňou. Mierila k nemu.

Polícia našla Stefanovo prázdne auto pri Old Creek 

Road. To znamená, že z neho vystúpil niekde medzi 

Drowning Creek a lesom. Elena sa potkýnala po zaraste

nom cintorínskom chodníku, tvrdohlavo kráčala ďalej, 

pritískala k sebe tenký sveter. Tento cintorín poznala od 

detstva a nezablúdila by tu ani poslepiačky.

Na moste sa už triasla tak prudko, až ju rozbolelo telo. 

Sneženie redlo, no vietor dul ešte nemilosrdnejšie. Cez 

šaty jej prenikal tak ostro, akoby mala na sebe tenký pa

pier, a vyrážal jej dych.
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Stefan, opakovala si. Zabočila na Old Creek Road. Na 

sever. Neverila Damonovým slovám. Keby bol Stefan 

mŕtvy, určite by to vedela. Bola si istá, že je živý, a ona 

ho musí nájsť. Môže byť hocikde v tej nekonečnej bielej 

hrôze, možno je zranený, možno čoskoro zamrzne. Elena 

si uvedomila, že prestáva logicky uvažovať. V hlave ma

la len jediné: Stefan. Nájdi Stefana.

Obávala sa, že zíde z cesty. Napravo boli duby, naľavo 

spenená voda rieky Drowning Creek. Zatackala sa, spo

malila. Vietor už nebol taký krutý, no zmocňovala sa jej 

únava. Musím si sadnúť, oddýchnuť, čo i len na minútku.

Klesla k ceste a došlo jej, že hľadať Stefana je veľká 

hlúposť. Stefan k nej predsa príde. Stačí, ak si sadne 

a počká. Už sa k nej určite blíži.

Zatvorila oči, oprela si čelo o skrčené kolená. Bolo jej 

oveľa teplejšie. Myseľ sa jej zahmlievala, no uvidela Ste

fana, ako sa na ňu usmieva. Objal ju, pevne a bezpečne 

a ona sa oňho oprela. Uvoľnila sa. Konečne je doma. 

Tam, kam patrí. Stefan ju ochráni.

No čo to? Stefan ju neobjíma, Stefan ňou myká. Prečo 

ruší ten prekrásny pokoj? Videla jeho tvár, bledú a vydesenú, 

zelené oči prižmúrené od bolesti. Pokúsila sa mu povedať, 

aby ju nechal tak, ale nepočúval. Elena, vstávaj, povedal. Ze

lené oči ju vyzývali, aby poslúchla. Elena, už aj vstávaj…

„Elena, vstávaj!“ Hlas bol tenký, takmer jačal. Plný 

strachu. „No tak, Elena! Vstávaj! Nevládzeme ťa niesť!“
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Zažmurkala a pred ňou sa vynorila tvár. Malá, srdieč

ková, taká biela, až bola takmer priesvitná. Orámovaná 

jemnými červenkastými kučerami. Hnedé oči, sneh na 

mihalniciach… Tie oči na ňu ustarostene pozerali.

„Bonnie,“ vyslovila sťažka. „Čo tu robíš?“

„Pomáha mi s tebou,“ ozval sa tichší hlas hneď vedľa 

Eleny. Obrátila sa, uvidela elegantný oblúk obočia a oli

vovú pokožku. Meredithine tmavé oči, zväčša plné od

stupu a irónie, sa tiež dívali s obavou. „Postav sa, Elena, 

lebo z teba bude skutočná ľadová princezná.“

Bola pokrytá snehom ako bielou kožušinou. Meravo 

sa postavila a oprela sa o dievčatá. Odviedli ju k Mere

dithinmu autu.

Čakala, že vnútri jej bude teplejšie, no nervové zakon

čenia sa preberali a oznamovali jej, ako premrzla. Zima 

je krutá, pomyslela na Damonove slová, keď už Meredith 

naštartovala a viedla auto do mesta.

„Čo sa to robí, Elena?“ ozvala sa zozadu Bonnie. „Čo 

to malo byť? Prečo si ušla zo školy? A prečo si, prosím 

ťa, prišla sem?“

Elena zaváhala, no pokrútila hlavou. Iste, chcela im všet

ko povedať. Vyrozprávať ten strašidelný príbeh o Stefanovi 

a Damonovi. Aj o tom, čo sa včera naozaj stalo dejepisárovi 

Tannerovi – a čo nasledovalo neskôr. No nemohla. Možno 

by jej uverili, lenže to tajomstvo sa netýkalo iba jej, nemoh

la ho prezrádzať len tak, bez Stefanovho dovolenia.
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„Všetci ťa hľadajú ako diví,“ povedala Meredith. „Ško

la je hore nohami a tvoja teta sa ide zblázniť.“

„Prepáčte,“ vzdychla Elena. Márne sa bránila triaške. 

Zabočili na Maple Street, zašli k jej domu.

Teta Judith ich čakala s vyhriatymi prikrývkami. „Ve

dela som, že ak ťa nájdu, budeš na kosť zmrznutá,“ vy

hlásila energicky. „Božemôj, sneh deň po Halloweene, to 

hádam ani nie je možné! Dievčatá, kde ste ju našli?“

„Na Old Creek Road. Za mostom,“ odvetila Meredith.

Teta Judith zbledla. „Pri cintoríne? Tam, kde prepa

dávajú ľudí? Elena, preboha, ako si tam mohla ísť?“ 

Vzdychla. „Dobre, dosť už o tom,“ rozhodla. „Aspoň za

tiaľ.“ Znovu sa silene usmiala. „Musíme ťa vytiahnuť 

z tých mokrých šiat.“

„Keď sa usuším, musím sa tam vrátiť,“ povedala Ele

na. Už zase jasne uvažovala a jedno jej bolo jasné: Stefa

na v skutočnosti nevidela. Bol to iba sen. Takže Stefan je 

stále nezvestný.

„Nič také,“ ozval sa Robert, snúbenec tety Judith. Ele

na si ho dosiaľ sotva všimla, ale stál pri nich od začiatku. 

Jeho tón nepripúšťal diskusiu. „Stefana hľadajú policajti, 

nechaj to na nich.“

„Lenže policajti si myslia, že zabil Tannera. Ja viem, že 

to neurobil. Aj vy to viete, však?“ Teta Judith z nej stiahla 

premočený sveter a Elena sa zadívala na tváre, čo ju ob

klopovali. „Viete, že to neurobil…“ zopakovala zúfalo.
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Ticho. „Elena…“ ozvala sa napokon Meredith, „nikto 

nechce pripustiť, že to urobil. No… vieš, nevyzerá to 

dobre, keď utiekol…“

„Neutiekol. Naozaj! Ne…“

„Tíško, Elena,“ prerušila ju teta. „Nerozčuľuj sa. Urči

te si ochorela, v takej zime, navyše si bola nevyspatá…“ 

Položila jej ruku na líce.

Odrazu toho mala Elena dosť. Nikto jej neverí, ani len 

najbližší. Akoby mala okolo seba nepriateľov.

„Nie som chorá!“ zvrieskla a odtiahla sa. „A nie som ani 

cvok, aj keď si to asi myslíte. Stefan neušiel a nezabil pána 

Tannera a kašlem na to, či mi veríte…“ Vzlykla, zmĺkla. 

Teta Judith ju postrkovala do schodov a ona jej to dovolila. 

No keď ju chcela uložiť do postele, odmietla. Keď sa usušila 

a zohriala, sadla si na pohovku v obývačke pri kozube, za

balená do prikrývok. Celé popoludnie vyzváňal telefón 

a teta Judith sa rozprávala s priateľmi, so susedmi, s ľuďmi 

zo školy. Všetkých ubezpečovala, že Elena je v poriadku. 

Pravdaže, rozrušila ju tá… tragédia, čo sa stala večer, a zrej

me má zvýšenú teplotu. O pár dní sa však iste zotaví.

Kamarátky sa posadili k nej. „Nechceš sa porozprávať?“ 

ozvala sa ticho Meredith. Elena pokrútila hlavou, hľadela 

do ohňa. Všetci sú proti nej. A teta Judith sa mýli, vôbec nie 

je v poriadku. Nebude v poriadku, kým sa nenájde Stefan.

Zastavil sa aj Matt, na vlasoch a na vetrovke doniesol 

sneh. Elena naňho pozrela s nádejou. Včera jej pomáhal 
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zachraňovať Stefana, kým ostatní by ho boli najradšej 

zlynčovali. No dnes hľadel vážne a ľútostivo. Očividne 

sa obával, ale už iba o ňu.

Sklamala sa. Strašne. „Čo tu robíš?“ spýtala sa ho. 

„Plníš sľub, že sa o mňa postaráš?“

V očiach mu kmitla bolesť, ale odpovedal pokojne: „Is

te, aj to. Ja by som sa o teba staral tak či onak, bez ohľadu 

na sľuby. Bál som sa o teba. Počúvaj ma, Elena…“

Nemala chuť počúvať. Nikoho. „Vďaka za opýtanie, 

cítim sa dobre. To ti tu povie hocikto. Takže sa už neboj. 

A navyše neviem, prečo by si plnil sľub daný vrahovi.“

Matt sa mykol a prekvapene pozrel na kamarátky. Po

tom bezmocne pokrútil hlavou. „To nie je fér.“

Elena nemala náladu na fair play. „Už som ti poveda

la, že sa o mňa báť nemusíš. A nemusia ťa trápiť ani moje 

problémy. Som v poriadku.“

Bolo mu jasné, čo nevyslovila. Matt sa zvrtol k dve

rám, práve keď vošla teta Judith so sendvičmi.

„Prepáčte, už musím ísť,“ zamrmlal a ponáhľal sa. 

Odišiel bez obzretia.

Meredith, Bonnie, teta Judith a Robert sa pri skorej 

večeri pred kozubom pokúšali o akýtaký rozhovor. Ele

na jesť nemohla a ani do reči jej nebolo. Dobrú náladu 

mala len jej malá sestra Margaret. Schúlila sa k nej a nú

kala ju cukríkmi vykoledovanými na Halloween.

Elena sestričku tuho objala a pritisla si tvár k jej pla
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vým vláskom. Keby jej Stefan mohol zavolať alebo poslať 

odkaz, už by to bol urobil. Nebolo by mu v tom zabránilo 

nič na svete – len ťažké zranenie alebo väzenie. Alebo…

Na to nemohla myslieť. Nie, Stefan žije, určite žije. 

Damon klame.

Stefan má však problémy a ona ho musí nájsť. Až do 

večera myslela len na to, plánovala, špekulovala. Jedno jej 

bolo jasné – je v tom sama. Nemôže nikomu dôverovať.

Zotmelo sa a Elena sa pohniezdila na pohovke. Zívla.

„Som ustatá,“ povedala ticho. „Možno na mňa predsa 

len niečo lezie. Asi si pôjdem ľahnúť.“

Meredith na ňu skúmavo pozrela. „Slečna Gilbertová, 

zišlo mi na um, či by sme tu s Bonnie nemohli prenoco

vať. Aby mala Elena spoločnosť.“

„Výborný nápad,“ usmiala sa teta Judith. „Ak vám to 

rodičia dovolia, budem rada.“

„Do Herronu je dlhá cesta, radšej tiež zostanem,“ po

vedal Robert. „Vystriem sa hoci aj na pohovke.“ Teta Ju

dith protestovala, že hore sú predsa hosťovské izby, no 

Robert sa nedal presvedčiť. Pohovka mu postačí.

Elena pozrela z pohovky do chodby, uvidela dvere 

z domu. Pomaly sa postavila. Takto si to naplánovali, 

možno aj spoločne. Všetci sú proti nej. Dávajú pozor, aby 

nevykĺzla z domu.

Keď po chvíli vyšla z kúpeľne v červenom hodváb

nom kimone, na posteli našla sedieť Meredith a Bonnie.
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„Zdravím Rosencrantza a Guildensterna,“ trpko pre

hodila.

Bonnie, doteraz smutná, na ňu vystrašene pozrela. 

A potom spýtavo na Meredith.

„Neboj sa, vie, kto sme, nešiblo jej. Len nám dáva 

najavo, že podľa nej tu špehujeme z poverenia jej tety,“ 

vysvetlila Meredith. „Elena, nie je to tak. Naozaj nám už 

nemôžeš dôverovať?“

„A môžem?“

„Môžeš, pretože sme tvoje priateľky.“ Elena sa nestihla 

ani pohnúť, keď Meredith skočila k dverám a zavrela ich. Po

tom sa k nej obrátila. „Preboha, aspoň raz ma počúvaj, koza 

jedna zjašená. Je pravda, že pochybujeme o Stefanovi. Je to 

však tvoja vina. Odkedy si s ním, nič nám nechceš povedať. 

Mlčíš ako hrob. Alebo nám nehovoríš celú pravdu. A napriek 

tomu ti dôverujeme. Máme ťa rady. Stojíme za tebou, Ele  

na, a chceme ti pomôcť. Ak to nevidíš, si fakt hlúpa.“

Elena presunula pohľad z Meredithinej počernej tváre 

na Bonninu bledú. Bonnie prikývla.

„Je to tak,“ povedala a zažmurkala, akoby bojovala so 

slzami. „Ty nás už asi nemáš rada, ale my teba áno.“

Elene sa oči zaliali slzami a cítila, že prísna maska jej 

skĺzava z tváre. Potom Bonnie vstala a všetky tri sa od

razu objímali a Elena zistila, že slzy, ktoré sa jej rinú po 

tvári, nedokáže zastaviť.

„Prepáčte, že som mlčala,“ povedala. „Viem, že tomu 
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nerozumiete, a vlastne vám ani neviem vysvetliť, prečo 

vám nemôžem všetko povedať. Naozaj nemôžem. No 

jedno vám poviem.“ Cúvla, utrela si tvár a úprimne na ne 

pozrela. „Nech už dôkazy proti Stefanovi vyzerajú ako

koľvek presvedčivo, on Tannera nezabil. Som si tým istá, 

pretože viem, kto to urobil. Bol to ten, kto zaútočil na 

Vickie a toho starca pod mostom. A…“ Odmlčala sa. 

„Ozaj, Bonnie, myslím, že zabil aj tvojho psíka.“

„Jangceho?“ Bonnie vyvalila oči. „Preboha, načo by 

zabíjal psa?“

„Netuším, ale vtedy tam bol. U teba v dome. A hneval 

sa. Je mi to ľúto, Bonnie.“

Bonnie len neveriaco krútila hlavou a Meredith pove

dala: „Tak prečo si to nepovedala policajtom?“

Elena sa zasmiala, mierne hystericky. „Nemôžem. 

Oni si s tým neporadia. A to je zase niečo, čo vám nemô

žem vysvetliť. Vravíte, že mi ešte stále dôverujete. Tak 

mi dôverujte aj v tomto.“

Bonnie a Meredith na seba pozreli. Potom pozreli na 

prikrývku na posteli, ktorú Elena nervózne pošklbkáva

la. Napokon Meredith povedala: „Dobre. Ako ti môžeme 

pomôcť?“

„Neviem. Nijako. Iba ak…“ Elena pozrela na Bonnie. 

„Iba ak by si mi pomohla nájsť Stefana.“

Bonnie nechápala. „Ja? Ako?“ Potom začula, ako Me

redith ticho zhíkla. „Aha.“ Prikývla. „Chápem.“
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„Keď som vtedy ušla na cintorín, vedela si, kde som,“ 

vysvetľovala Elena. „Dokonca si predpovedala Stefanov 

príchod do školy.“

„No ty predsa takým veciam neveríš,“ namietla Bonnie.

„Už verím. Poučila som sa. A uverím hocičomu, ak to 

pomôže Stefanovi. Ak je aspoň maličká šanca, že mu to 

pomôže.“

Bonnie sa zhrbila, akoby sa chcela ešte zmenšiť. „Ele

na, ty to nechápeš,“ vzdychla. „Som len amatérka, ne

viem to ovládať. A nie je to hra. Teraz už nie. Čím častej

šie človek tieto schopnosti využíva, tým väčšmi ony 

využívajú jeho. Napokon ho ovládnu. Je to nebezpečné.“

Elena vstala a prešla k čerešňovej komode. Pozrela na 

ňu, hoci ju nevidela. Po chvíli sa obrátila.

„Máš pravdu, nie je to hra. A verím ti, že je to nebez

pečné. No ani pre Stefana to nie je hra. Bonnie, podľa 

mňa je Stefan niekde vonku a je ťažko zranený. Nikto 

mu nepomôže, nikto ho ani len nehľadá, len jeho nepria

telia. Možno zomiera… možno dokonca už…“ Stiahlo 

sa jej hrdlo, sklonila hlavu a pomaly sa nadýchla. Keď 

zdvihla zrak, uvidela, že kamarátky na seba zmätene 

pozerajú.

Bonnie sa vystrela. Vypla sa do výšky. Nadvihla bra

du, zaťala zuby. A v jej očiach, zvyčajne takých mier

nych, zasvietilo neochvejné odhodlanie.

„Potrebujeme sviečku,“ vyhlásila.
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Škrtla zápalka a do tmy vyskočili iskry. Potom už svieca 

horela silným, jasným plameňom. Bonnie sa nad ňu na

klonila a tvár jej nadobudla zlatistý odtieň.

„Teraz budem potrebovať vašu pomoc,“ povedala. 

„Pozrite do plameňa a myslite na Stefana. Predstavujte si 

ho. Stále pozerajte do plameňa, nech sa deje čokoľvek. 

A v nijakom prípade nehovorte.“

Elena prikývla. Potom už znel v miestnosti len ich ti

chý dych. Plamienok blikotal, tancoval, osvetľoval tri 

dievčatá, ktoré so skríženými nohami sedeli okolo neho. 

Bonnie zatvorila oči, dýchala pomaly a zhlboka, akoby 

zaspávala.

Stefan, pomyslela si Elena. Upierala oči do plameňa 

a do tej myšlienky vlievala všetku vôľu. Vytvorila si ho 

v hlave, zapojila zmysly, akoby ho k sebe chcela pričaro

vať. Drsný vlnený sveter pod jej lícom. Vôňa jeho kože

nej bundy. Sila rúk, ktoré ju objímajú. Ach, Stefan…

Bonnie sa zachveli mihalnice a dych sa jej zrýchlil, 

akoby mala ťažký sen. Elena stále hľadela do plameňa, 

no keď Bonnie prerušila ticho, zamrazilo ju.

Spočiatku znelo len úpenie, hlas človeka, ktorého nie

čo bolí. Potom Bonnie začala obracať hlavu zboka nabok 

a prerývane dýchala. Prišli slová.

„Sám…“ povedala a stíchla. Elena si zaťala nechty do 

dlane. „Sám… v tme,“ dokončila Bonnie. Jej hlas znel 

z diaľky, zmučene.
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Znovu sa rozhostilo ticho. A potom začala Bonnie 

rýchlo rozprávať.

„Tma a zima. Som sám. Niečo je za mnou. Ostré. Tvr

dé. Skaly. Tlačili ma, ale už netlačia. Už to necítim. Mrz

nem. Je zima…“ Bonnie sa pohniezdila, akoby sa chcela 

od niečoho odtiahnuť, a potom sa zasmiala. Bol to straši

delný smiech, skoro ako vzlyk. „Zvláštne… nemyslel som 

si, že raz zatúžim po slnku. Je tu stále tma. A zima. Voda 

mi siaha po krk. Je ako ľad. Aj to je čudné. Všade je voda. 

A ja zomieram od smädu. Som smädný… Bolí to…“

Elene stislo srdce. Bonnie vstúpila do Stefanových myš

lienok a ktovie, čo tam ešte nájde. Stefan, povedz nám, kde 

si, pomyslela si zúfalo. Poobzeraj sa, povedz mi, čo vidíš.

„Som smädný. Potrebujem… život?“ Bonnie to pove

dala neisto, akoby nevedela niečo preložiť či správne na

zvať. „Som slabý. Vravel mi, že vždy budem slabší ako 

on. On je silný… je to zabijak. No aj ja som zabijak. Za

bil som Katherine, možno si zaslúžim smrť. Asi by som 

sa mal na to vykašľať…“

„Nie!“ skríkla Elena. Neovládla sa. akoby prestala 

vnímať všetko okrem jeho bolesti. „Stefan…“

„Elena!“ ostro ju napomenula Meredith. No Bonnie 

už klesla hlava a prúd slov sa zastavil. Elena si zhrozene 

uvedomila, čo vykonala.

„Bonnie, nestalo sa ti nič? Si v poriadku? Môžeš ho 

znovu nájsť? Nechcela som…“
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Bonnie zdvihla hlavu. Mala otvorené oči, no nedívali 

sa ani na sviečku, ani na Elenu. Boli prázdne. Keď pre

hovorila, hlas mala skreslený a Elene sa zastavilo srdce. 

Nebol to jej hlas, ale ona ho spoznala. Počula ho už z jej 

pier, vtedy na cintoríne.

„Elena,“ povedal ten hlas. „Nechoď k mostu. Čaká ťa tam 

Smrť, Elena. Tvoja smrť.“ Potom Bonnie klesla dopredu.

Elena ju chytila za plecia a mykla ňou. „Bonnie!“ 

takmer zvrieskla. „Bonnie!“

„Čo je… ach, nie. Pusť ma.“ Bonnie hovorila slabo 

a otrasene, ale svojím hlasom. Stále sklonená si priložila 

ruku na čelo.

„Bonnie, nie je ti nič?“

„Asi nie… naozaj nie. No bolo to čudné.“ Prebrala sa, 

hlas jej znel istejšie. Pozrela na dievčatá a zažmurkala. 

„Elena, čo to bolo s tým zabijakom?“

„Ty si to pamätáš?“

„Hej. Všetko. Neviem to opísať, bolo to strašné. Čo to 

malo znamenať?“

„Nič,“ povedala Elena. „Nič, on len blúzni.“

„On?“ ozvala sa Meredith. „Podľa teba sa naozaj na

pojila na Stefana?“

Elena prikývla. Oči ju pálili a musela odvrátiť pohľad. 

„Áno, myslím si, že to bol Stefan. Určite. A myslím si, že 

nám povedal, kde je. Pod mostom Wickery. Vo vode.“



3

B onnie sa mykla. „Nepamätám si, že by sa spo

mínal most,“ povedala. „Ani mi to nepripada

lo ako most.“

„No sama si to na konci povedala. Myslela som, že to 

vieš…“ Elene zlyhal hlas. „To si už teda nepamätáš,“ po

vedala ticho. Nebola to otázka.

„Pamätám si, že som bola sama, niekde v chlade 

a tme, bola som slabá a smädná. Alebo hladná? Neviem, 

ale… niečo som potrebovala. Chcela som zomrieť. No 

potom si ma prebudila.“

Elena a Meredith na seba pozreli. „A potom,“ poveda

la Elena, „potom si ešte niečo hovorila. Čudným hlasom. 

Vystríhala si nás, aby sme nešli k mostu.“

„Aby si ty nešla k mostu,“ opravila ju Meredith. „Ty, 

Elena. Povedala, že tam na teba čaká Smrť.“
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„Mne je fuk, čo tam na mňa čaká. Ak je tam Stefan, 

idem.“

„Všetky tam ideme,“ vyhlásila Meredith.

Elena zaváhala. „To od vás nemôžem žiadať. Možno 

to bude nebezpečné. Inak nebezpečné, než si myslíte. 

Mala by som ísť sama.“

„Robíš si vtipy?“ Bonnie bojovne vystrčila bradu. 

„My zbožňujeme nebezpečenstvo. Zabudla si, že chcem, 

aby ma uložili do hrobu mladú a krásnu?“

„Prestaň,“ zahriakla ju Elena. „Sama si vravela, že to 

nie je hra.“

„Ani pre Stefana,“ pripomenula im Meredith. „Kým 

tu sedíme, nepomôžeme mu.“

Elena sa už vyzliekala z kimona a podišla k šatníku. 

„Musíme sa dobre zababušiť. Požičajte si, čo len chcete, 

nech vám nie je zima.“

Len čo boli viacmenej vhodne oblečené, obrátila sa 

k dverám a tam zastala.

„Robert,“ povedala. „Neprejdeme popri ňom z domu, 

zobudí sa.“

Všetky sa zvrtli k oknu.

„No super,“ zatiahla Bonnie.

Vyliezli na dulu a Elena si uvedomila, že prestalo 

snežiť. Vzduch, čo ju poštípal na líci, jej pripomenul 

Damonove slová. Zima je krutá, pomyslela si a strias

lo ju.
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V dome bolo pozhasínané, ešte aj v obývačke. Robert 

teda už zrejme zaspal. Elena aj tak zadržala dych, keď 

cupkali popri oknách. O niečo ďalej na ulici mala Mere

dith auto. Elena si na poslednú chvíľu spomenula, že 

možno budú potrebovať aj lano, a ticho otvorila garážové 

dvere. Rieka Downing Creek bola divoká a ak do nej voj

dú, mohol by ich prúd strhnúť z nôh.

Cestou z mesta nepovedali skoro ani slovo. Pri lese si 

Elena spomenula, ako sa na ňu na cintoríne valili listy. 

Najmä dubové.

„Bonnie, znamená dub niečo zvláštne? Nespomínala 

ti to stará mama?“

„No, duby boli posvätné stromy druidov. Oni vlastne 

uctievali všetky stromy, ale najmä duby. Druidi si mysle

li, že od duchov stromov čerpajú svoju moc.“

Elena si to ticho premieľala v hlave. Keď došli k mos

tu a vystúpili, ostražito pozrela na duby vpravo pri ceste. 

Noc bola jasná a až zvláštne pokojná. Ani vánok nezašu

chotal hnedým lístím.

„Dívajte sa, či nezbadáte vranu,“ pripomenula diev

čatám.

„Vranu?“ pokrútila hlavou Meredith. „Takú, aká bola 

pred Bonniným domom tej noci, keď zahynul Jangce?“

„Hej. Tej noci, keď ho zabili.“ Elena prešla k tma

vým vodám Drowning Creeku a srdce sa jej prudko 

rozbúchalo. Nebol to nijaký potok, ale prudko tečúca 
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rieka s blatistými brehmi. Nad ňou sa klenul most 

Wickery, drevený, starý skoro sto rokov. Kedysi sa po 

ňom prechádzalo aj s nákladnými vozmi, dnes už bol 

iba pre chodcov, navyše sa zriedkakedy používal, keď

že stál dosť od ruky. Je to tu také drsné, holé a nepria

teľské, pomyslela si Elena. Na zemi sa beleli fľaky 

snehu.

Bonnie sa napriek nedávnej bláznivej odvahe drža

la vzadu. „Pamätáte sa, čo sa stalo, keď sme tu boli 

naposledy?“ hlesla.

Až pridobre, pomyslela si Elena. Naposledy ich nahá

ňalo… čosi z cintorína. Alebo ktosi, doložila v duchu.

„Ešte nepoďme cez most,“ povedala. „Najskôr sa po

zrieme podeň. Na tomto brehu.“

„Tam, kde našli starca s roztrhaným hrdlom?“ za

mrmlala Meredith, ale šla s nimi.

Reflektory auta osvetlili len malú časť brehu pod mos

tom. Elena vyšla z polkruhu svetla a zachvátila ju zlá 

predtucha. Vraj tu na ňu čaká Smrť, povedal ten hlas. Je 

to pravda? Naozaj je tu Smrť?

Na vlhkých a slizkých kameňoch sa jej šmýkalo, 

v ušiach jej znel hukot vody a dutá ozvena prúdu, čo sa 

odrážala od mosta nad hlavou. A hoci Elena napínala 

zrak, v tme rozoznávala len neupravený breh rieky a dre

vené piliere mosta.

„Stefan?“ šepla. Takmer sa potešila, že jej hlas zaniká 
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v hukote vody. Cítila sa ako niekto, kto v prázdnom do

me volá „Je tam niekto?“ a bojí sa odpovede.

„Toto nie je v poriadku,“ ozvala sa za ňou Bonnie.

„Čo myslíš?“

Bonnie sa obzerala, potriasala hlavou, napätá a sústre

dená. „Nie je to ono. Ne… nemyslím, že som vtedy po

čula rieku. Nepočula som nič. Vôbec nič. Len ticho.“

Elena zosmutnela. Tušila, že Bonnie má pravdu, že 

Stefan na tomto divom, opustenom mieste nie je. Ne

chcela to však počuť. Bála sa.

„Musíme si to preveriť,“ povedala, a hoci jej stále 

zvieralo hrudník, prešla ďalej do tmy. Hmatkala, na oči 

sa už nemohla spoliehať. Napokon musela priznať, že tu 

niet stôp po ľuďoch. A nezazrela ani tmavú hlavu vo vo

de. Obtrela si zablatené ruky o džínsy.

„Môžeme prezrieť aj druhú stranu mosta,“ ozvala sa 

Meredith a Elena mechanicky prikývla. Nemusela však 

ani vidieť na Bonnie, aby jej bolo jasné, čo nájdu. Nič. 

Toto nie je to miesto.

„Poďme preč,“ vzdychla a preliezla cez burinu a krí

ky k polkruhu svetla za mostom. Keď v ňom zastala, 

stuhla.

„Bože,“ zhíkla Bonnie.

„Poďme naspäť!“ zasyčala Meredith. „Na breh!“

Na pozadí reflektorov sa zreteľne črtala tmavá posta

va. Elena na ňu zízala a srdce jej zúfalo tĺklo. Vedela len, 
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že je to muž. Tvár sa ukrývala v tme, no postava jej bola 

čímsi známa…

Muž vykročil k nim.

Elena sa vrhla do tmy, prikrčila sa k blatistému brehu 

pod mostom, pritisla sa k zemi, ako len vedela. Cítila, že 

Bonnie sa chveje vedľa nej. Do pleca sa jej zaborili Me

redithine prsty.

Nič nevideli, no odrazu na moste zadupotali ťažké 

kroky. Neodvážili sa ani dýchať, držali sa jedna druhej, 

obrátili hlavy a pozerali hore. Ťažké kroky prebehli po 

drevených doskách, vzďaľovali sa.

Prosím, nech nezastane, opakovala si Elena. Len  

nech ne…

Zaťala zuby do pery a Bonnie ticho zafikala. Ľadovou 

rukou jej stisla prsty. Kroky sa vracali.

Mala by som vyjsť, pomyslela si Elena. Chce mňa, nie 

ich. Sám to povedal. Mala by som vyjsť, možno by dal 

Bonnie a Meredith pokoj. No zúrivosť, ktorá ju v to ráno 

poháňala, už zmizla. Nedonútila svoju ruku, aby pustila 

Bonnie, nemohla sa odtrhnúť.

Kroky zazneli priamo nad nimi. Potom nastalo ticho. 

A potom zase kroky – muž sa šmýkal po brehu k nim.

Nie, pomyslela si Elena. Telo mala nabité strachom 

ako elektrinou. Ide dole. Bonnie zaúpela a zaborila si jej 

tvár do pleca. Elena napla všetky svaly. V tme zazrela 

pohyb, potom nohy… nie…
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„Čo to tu stvárate?“

Elena to najskôr nevnímala. V panike skoro zvrieskla, 

keď Matt zišiel ešte o krok nižšie a nazrel pod most.

„Elena? Čo tu stváraš?“ zopakoval.

Bonnie zdvihla hlavu a Meredith prudko vydýchla od 

úľavy. Elene sa roztriasli kolená.

„Matt,“ hlesla. Viac nevládala povedať.

Bonnie bola výrečnejšia. „Dokelu, čo tu robíš ty?“ 

skríkla. „Chceš, aby nás od strachu porazilo? A prečo si 

sa sem vlastne dotrepal? Veď je noc!“

Matt si strčil ruky do vreciek, zaštrngali mince. Diev

čatá sa vynorili spod mosta a on sa zadíval na rieku. 

„Sledoval som vás,“ priznal sa.

„Čo?“ zhíkla Elena.

Pozrel na ňu. „Sledoval som vás.“ Plecia mal mera

vo vystreté. „Tušil som, že sa nejako vykradnete z do

mu. Tak som sedel v aute na druhej strane ulice a dá

val som pozor. A jasné, že ste vyliezli cez okno. Tak 

som šiel za vami.“

Elena nevedela, čo na to povedať. Zlostila sa, no na 

druhej strane uznávala, že len plnil sľub, ktorý dal Ste

fanovi. A keď si predstavila, ako tam Matt sedel vo svo

jom starom otlčenom forde, bez večere, uzimený… 

Pichlo ju pri srdci tak zvláštne, že o tom radšej nechce

la dlhšie rozmýšľať.

Znovu pozeral na rieku. Podišla k nemu.
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„Prepáč, Matt,“ povedala. „Prepáč, že som bola doma 

taká protivná a… ešte…“ Po chvíli to vzdala. Prepáč mi 

to všetko, zúfalo doložila, ale iba v duchu.

„No, ja sa zase ospravedlňujem, že som vás tak vy

strašil.“ Obrátil sa k nej, akoby viac vysvetľovať ani ne

mienil. „A mohla by si mi povedať, čo tu robíte?“

„Bonnie si myslela, že by tu mohol byť Stefan.“

„Bonnie si nič nemyslela,“ ozvala sa Bonnie. „Bon

nie hneď povedala, že toto nie je to miesto. Hľadáme 

miesto, kde je ticho, nie sú tam zvuky, a je uzavreté. 

Mala som vtedy taký pocit… že som uväznená,“ vy

svetlila Mattovi.

Matt na ňu pozrel, akoby sa ho chystala uhryznúť. 

„No iste,“ neisto zatiahol.

„Okolo mňa boli skaly, ale iné ako tu v rieke.“

„No jasné,“ zopakoval ešte zmätenejšie. Pozrel na Me

redith a tá sa nad ním zľutovala.

„Bonnie mala víziu,“ vysvetlila.

Matt cúvol a Elena vo svetle reflektorov rozoznala je

ho profil. Bolo jej jasné, že nevie, či má odísť, alebo ich 

len nahádzať do auta a odviezť do najbližšieho blázinca.

„Nežartujeme,“ povedala. „Bonnie má paranormálne 

schopnosti, Matt. Viem, tvrdila som, že takým veciam 

neverím, no mýlila som sa. Ani nevieš, ako strašne som 

sa mýlila. Dnes sa… dnes sa nejako napojila na Stefana 

a nakrátko zazrela, kde je.“
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Matt sa pomaly nadýchol. „Aha… tak dobre…“

„Matt, prestaň! Nie som hlúpa a vravím ti, že toto 

je naozaj. Bola, bola pri Stefanovi, vie také veci, ktoré 

môže vedieť iba on. A videla miesto, na ktorom je 

uväznený.“

„Uväznený,“ prikývla Bonnie. „To je ono. Rozhodne 

to nebolo pod holým nebom, nijaká rieka. No bola tam 

voda, siahala mi až po krk. Teda jemu siahala po krk. 

A okolo boli len múry zo skál pokryté machom. Voda 

bola ľadová a nehybná. A strašne smrdela.“

„Čo si vlastne videla?“ opýtala sa jej Elena.

„Nič. Akoby som odrazu oslepla. Vedela som, že keby 

tam bol aspoň malý lúčik svetla, tak ho uvidím, ale nič 

som nevidela. Bola tam tma ako v hrobe.“

„Ako v hrobe…“ Elena sa striasla. Spomenula si na 

rozvaliny kostola na kopci nad cintorínom. Tam bol 

hrob. Teda hrobka. Hrobka, ktorá sa pred ňou, ako sa 

jej zdalo, raz otvorila.

„V hrobe by však nebolo tak mokro,“ vravela Me

redith.

„Nie… no tak potom neviem, kde by to mohlo byť,“ 

vzdychla Bonnie. „Stefan nebol celkom pri zmysloch, 

bol slabý a poranený. A smädný…“

Elena otvorila ústa, chcela Bonnie zastaviť. A vtedy 

prehovoril Matt.

„Poviem ti, čo mi to pripomína.“
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Dievčatá naňho pozreli – stál trochu obďaleč, akoby 

len načúval ich rozhovoru. Skoro naňho zabudli.

„Čo?“ spýtala sa Elena.

„Mne to pripomína studňu.“

Elena zažmurkala. Ožila. „Bonnie?“

„Mohlo by to byť ono,“ prikývla Bonnie. „Steny, 

veľkosť, všetko… asi to sedí. Studňa však predsa nie 

je uzavretá. Zo studne by som videla hviezdy.“

„Studňa môže byť aj prikrytá,“ povedal Matt. „Sta

ré farmy tu majú studne, ktoré sa už nepoužívajú, 

a niektorí farmári ich zakrývajú, aby tam nepopadali 

malé deti. Napríklad moji starí rodičia svoju určite 

zakryli.“

Elena neovládla vzrušenie. „To je ono! Určite! Bon

nie, pamätáš sa, ako si vravela, že je tam stále tma?“

„Hej, a mala som pocit, že trčím pod zemou.“ Bonnie 

sa už tiež nadchla, no Meredith sa ozvala s praktickou 

otázkou.

„Koľko studní je podľa teba vo Fell’s Church, Matt?“

„No, aj desiatky. A koľko je zakrytých? Určite omno

ho menej. Ak tvrdíte, že do tej studne niekto hodil Stefa

na, tak asi nebude na mieste, kam chodievajú ľudia. Asi 

skôr na opustenom pozemku.“

„A na tejto ceste našli jeho auto,“ povedala Elena.

„Francherova farma,“ vyhŕkol Matt.

Pozreli na seba. Stará Francherova farma bola dávno 
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opustená a dom na nej sa rozpadával. Stála uprostred le

sa a les ju zarástol už pred storočím.

„Poďme,“ povedal prosto Matt.

Elena mu položila ruku na predlaktie. „Ty nám ve

ríš…?“

Odvrátil tvár. „Neviem, čomu mám veriť. No idem 

s vami.“

Rozdelili sa a šli oboma autami. Matt s Bonnie vpre

du, Meredith s Elenou za nimi. Matt sa vybral nepouží

vanou lesnou cestou a zastal, až keď už bola celkom ne

prejazdná.

„Odtiaľto treba ísť peši,“ povedal.

Elena bola rada, že si spomenula na lano – budú ho 

potrebovať, ak je Stefan naozaj vo Francherovej studni. 

A ak nie…

Na to radšej nebude myslieť.

Cez les sa im šlo ťažko, najmä za tmy. Porast bol 

hustý a suché konáre sa po nich driapali ako ruky. 

Okolo nich poletovali nočné motýle, krídlami šmátra

li Elene po líci.

Napokon vyšli na čistinku. Základy starého domu 

boli ešte stále vidieť, ale ovíjali ich popínavé rastliny 

a tŕnie. Komín ešte stál, hoci vďaka dieram v murive, 

kde bol kedysi betón, pôsobil ako rozpadávajúci sa 

pomník.

„Studňa by mala byť niekde vzadu,“ povedal Matt.
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Našla ju Meredith a zavolala ostatných. Zhromaždili 

sa okolo nej a zadívali sa na ploský štvorcový kameň, 

ktorý ju zakrýval. Takmer nevyčnieval z hliny.

Matt sa zadíval na hlinu a burinu okolo neho. „Nedáv

no ho posúvali,“ podotkol.

Až vtedy sa Elene naozaj rozbúchalo srdce. Tĺklo jej 

až v krku aj v končekoch prstov. „Tak ho posuňme aj 

my,“ šepla.

Kameň bol priťažký ešte aj pre Matta. Napokon sa doň 

zapreli všetci štyria a napínali svaly, až kým sa nepohol. 

No iba o centimeter. Do vzniknutej medzery Matt zasu

nul suchý konár a chvíľu páčil. Potom sa znovu opreli do 

kamennej platne a tlačili.

Keď vznikol otvor dosť široký pre hlavu a plecia, Ele

na sa sklonila a pozrela dole. Takmer sa bála dúfať.

„Stefan?“

Tie sekundy po výkriku, keď sa skláňala nad čiernou 

tmou a zízala do nej, keď počula len ozveny okruhliakov, 

ktoré rozhýbala svojím pohybom, boli strašné. A potom 

začula ďalší zvuk.

„Kto…? Elena?“

„Ach, Stefan!“ Od úľavy sa jej zakrútila hlava. „Áno, 

ja! Tu som! Sme tu! Vytiahneme ťa! Si v poriadku? Si 

zranený?“ Neskočila tam len preto, že ju zozadu chytil 

Matt. „Stefan, vydrž, máme tu lano. Prosím ťa, si v po

riadku?“
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Začula tichý zvuk, skoro nerozoznateľný, ale vede

la, čo to je. Smiech. Stefanov hlas bol slabý, no zreteľ

ný. „Už… mi bolo… aj lepšie. No… žijem. Kto je tam 

s tebou?“

„Ja, Matt.“ Matt pustil Elenu a sklonil sa nad dierou. 

Elena, od radosti skoro bez seba, si všimla, že vyzerá 

trochu omámene. „A ešte Meredith a Bonnie, ktorá nám 

nabudúce predvedie ohýbanie lyžičiek. Teraz ti hodím 

lano… teda jedine že by Bonnie ovládala aj levitáciu 

a vylovila by ťa pomocou nej…“ Ešte stále na kolenách 

sa obrátil a pozrel sa na kamarátku.

Vyslúžil si plesknutie po hlave. „Už o tom nežartuj 

a vytiahni ho!“

„Rozkaz, madam!“ trochu omámene odvetil Matt. 

„Stefan, musíš si to obviazať okolo pása.“

„Dobre,“ povedal Stefan. Neprotestoval, že má prsty 

skrehnuté a nevládze sa držať. Nemali inú možnosť.

Nasledujúcich pätnásť minút bola Elena ako na ihlách. 

Stefana museli ťahať všetci štyria, hoci Bonnie prispieva

la väčšinou len povzbudzovaním. Napokon sa Stefanove 

ruky zachytili okraja čiernej jamy a Matt sa zohol. Chy

til ho pod pazuchy.

Potom ho už Elena objímala, zvierala ho oboma ruka

mi. Bolo jej jasné, ako je na tom, už podľa neprirodzenej 

nehybnosti a ochabnutosti jeho tela. Všetky zvyšky sily 

minul na to, že sa držal na lane. Ruky mal dorezané, 
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tiekla z nich krv. Najväčšmi ju však trápilo, že neopäto

val jej objatie.

Trochu ho pustila a zadívala sa naňho. Mal voskovo

bielu tvár a pod očami tmavé kruhy. Bol taký studený, že 

sa zdesila.

Zúfalo pozrela na ostatných.

Matt sa ustarostene mračil. „Mali by sme ho rýchlo 

odviezť na kliniku. Potrebuje lekára.“

„Nie!“ Hlas bol slabý a zachrípnutý, no z pier ochab

nutej postavy v Eleninom náručí zaznel úplne jedno

značne. Cítila, ako Stefan napína svaly, s námahou dví

hal hlavu. Zelené oči sa upreli do jej očí a rozoznala 

v nich prosbu.

„Nie… lekára nie…“ Ten pohľad ju pálil. „Elena… 

sľúb mi…“

Elenu zaštípali slzy. „Sľubujem,“ šepla. A potom to, 

čo ho držalo pri vedomí, číra sila vôle a odhodlania, po

minulo. Klesol jej späť do náručia a zamdlel.



4

V eď potrebuje lekára! Vyzerá, akoby umieral!“ 

povedala Bonnie.

„To nejde. Nemôžem vám to teraz vysvetliť. 

Len ho odvezme domov, dobre? Je mokrý a tu je strašná 

zima. Tam to môžeme ešte prediskutovať.“

Ani nemohli myslieť na nič iné, keď niesli Stefana cez 

les. Vôbec sa neprebral, a keď ho napokon položili na 

zadné sedadlo Mattovho auta, všetci boli doudieraní, zni

čení a mokrí od jeho šiat. Elena sedela pri ňom a držala 

mu hlavu na kolenách celou cestou až do penziónu. Me

redith s Bonnie šli druhým autom za nimi.

„Vidím svetlá,“ povedal Matt a zastal pred veľkou 

červenohnedou budovou. „Asi je hore. Dvere sú zrejme 

zamknuté.“

Elena jemne položila Stefanovu hlavu na sedadlo 

„
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a vyšla z auta. Videla, že v jednom okne presvitlo svetlo 

ešte silnejšie – ktosi odtiahol záclonu. Potom zazrela aj 

hlavu a plecia. Ten ktosi sa díval dolu.

„Pani Flowersová!“ zakričala a zamávala rukami. „Tu 

je Elena Gilbertová! Našli sme Stefana a potrebujeme sa 

dostať dnu!“

Postava pri okne sa nepohla ani nedala najavo, že by 

ju počula. Pritom bolo jasné, že ich pozoruje.

„Pani Flowersová, máme Stefana!“ zopakovala a uká

zala na auto. „Prosím vás!“

„Elena! Je odomknuté!“ Z prednej verandy sa k nej 

doniesol Bonnin hlas. Elena tam pozrela, a keď sa znovu 

zadívala hore k oknu, záclony klesli na miesto a svetlo 

v miestnosti zhaslo.

Bolo to čudné, no nemala čas sa tým zapodievať. Spo

lu s Meredith a Mattom vyniesli Stefana z auta a ku 

vchodu. Vnútri bola tma a ticho. Elena im ukázala, ka

diaľ sa ide hore schodmi na druhé poschodie. Tam našli 

správnu izbu a Elena a Bonnie otvorili dvere, čo vyzera

li ako od šatníka. Za nimi sa ukázalo ďalšie schodisko, 

veľmi úzke a tmavé.

„Kto by nechával odomknuté po tom všetkom, čo sa 

v meste stalo?“ krútil hlavou Matt. „Tej ženskej šibe.“

„Hej, šibe jej,“ prikývla Bonnie. Už nad nimi otvárala 

dvere. „Naposledy, keď sme tu boli, hovorila o takých 

čudných…“ Nedokončila vetu a zhíkla.
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„Čo je?“ spýtala sa Elena. No keď sa ocitli na prahu 

Stefanovej izby, bolo jej to jasné.

Zabudla, v akom stave izbu nechali. Všade sa váľali 

truhlice so šatami, poprevracané, pootvárané, akoby ich 

rozhádzal zúrivý obor. Ich obsah ležal na dlážke spolu 

s predmetmi, čo predtým boli na stoloch. Nábytok bol tiež 

pováľaný a okno rozbité. Dnu fúkal studený vietor. V rohu 

bola jediná lampa a pod stropom viseli groteskné tiene.

„Čo sa tu stalo?“ ozval sa Matt.

Elena neodpovedala, až kým Stefana neuložili na 

posteľ. „Neviem to naisto,“ odvetila. Bola to pravda, hoci 

nie celá. „Už včera večer to tu vyzeralo rovnako. Matt, 

pomôžeš mi? Treba ho osušiť.“

„Nájdem ešte jednu lampu,“ ponúkla sa Meredith, no 

Elena jej v tom zabránila.

„Nie, vidíme celkom dobre. Radšej rozlož oheň.“

Z jedného otvoreného kufra trčal tmavý froté župan. 

Elena ho vybrala a spolu s Mattom začali Stefana vyzlie

kať z premočených šiat. Pokúsila sa mu stiahnuť pulóver, 

no stačil jej jeden pohľad na jeho krk, aby zmeravela.

„Matt, mohol by si… mohol by si mi dať ten uterák?“

Len čo sa obrátil, prevliekla pulóver Stefanovi cez hla

vu a rýchlo ho zabalila do župana. Matt jej podal uterák 

a ona ho ovinula Stefanovi okolo krku ako šál. Srdce jej 

šialene bilo, v mozgu sa jej naháňali myšlienky.

Nečudo, že je taký slabý a bez života. Bože. Musí ho 
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prezrieť, zistiť, aké zlé to s ním je. Lenže ako? Nie sú 

predsa sami…

„Idem po lekára,“ ozval sa Matt s očami upretými na 

Stefanovu tvár. „Elena, on potrebuje pomoc.“

Spanikárila. „Nie, Matt… prosím ťa, nie. On sa straš

ne bojí lekárov. Neviem, čo by sa stalo, keby si sem neja

kého priviedol.“ Bola to opäť pravda, hoci nie celá. Elena 

tušila, čo by Stefanovi pomohlo, no nemohla sa na to 

odvážiť pred ostatnými. Sklonila sa nad neho, vzala mu 

ruky do dlaní a šúchala mu ich.

Čo spraví? Ochráni jeho tajomstvo za cenu jeho živo

ta? Alebo ho zradí, no zachráni? A zachráni ho vôbec, 

ak to, čo o ňom vie, prezradí Mattovi, Bonnie a Mere

dith? Pozrela na priateľov, skúsila si predstaviť, ako by 

zareagovali, keby vedeli pravdu o Stefanovi Salvatorem.

Nie. Nemôže to riskovať. Keď ho odhalila, bola v ta

kom šoku, že skoro zošalela. Ak vtedy ju, ktorá Stefana 

ľúbi, strach takmer zahnal na útek, čo by teraz urobili 

títo traja? A k tomu Tannerova vražda… Keby vedeli, čo 

je Stefan zač, uverili by, že je nevinný? Alebo by ho po

dozrievali?

Zatvorila oči. Nie, je to príliš nebezpečné. Meredith, 

Bonnie a Matt sú jej priatelia, ale toto tajomstvo im po

vedať nemôže. Toto tajomstvo nemôže povedať nikomu 

na celom svete.

Vystrela sa a pozrela na Matta. „Bojí sa lekárov, ale 
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sestru by možno zniesol.“ Obrátila sa k dievčatám, ktoré 

stáli pri kozube. „Bonnie, a čo tvoja sestra?“

„Mary?“ Bonnie pozrela na hodinky. „Tento týždeň 

má na klinike nočné, ale… asi už bude doma. Lenže…“

„Dobre, to je ono. Matt, choď s Bonnie a popros Ma

ry, aby prišla Stefana prezrieť. Ak aj ona povie, že potre

buje lekára, nebudem namietať.“

Matt zaváhal, potom prudko vydýchol. „Aj tak si mys

lím, že sa mýliš, ale dobre. Poď, Bonnie. Porušíme zopár 

pravidiel cestnej premávky.“

Prešli ku dverám, no Meredith stála pri kozube a tma

vými očami uprene hľadela na Elenu.

Elena jej pohľad neisto opätovala. „Meredith… mys

lím, že by si mala ísť aj ty.“

„Naozaj?“ Tmavé oči neuhli, akoby jej chceli čítať 

myšlienky. Meredith sa napokon na nič nespýtala. Po 

chvíli prikývla a bez slova vyšla za Mattom a Bonnie.

Keď Elena začula, že sa zatvorili dvere pod schodis

kom, rýchlo postavila lampu, čo ležala na dlážke, k poste

li, a zapojila ju do zásuvky. Teraz už aspoň videla na Ste

fanove zranenia.

Bol ešte bledší ako predtým, biely ako plachta pod 

ním. Aj pery mal biele a Elena si spomenula na Thomasa 

Fella, zakladateľa Fell’s Church. Alebo skôr na jeho so

chu, na kamennom veku sarkofágu. Presne takú farbu 

mal Stefan – ako ten mramor.
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