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Věnováno 

Shaunovi, Ciaránovi, Áine a Cianovi – obludám z hlubin!  

ŘEV (Řád extrakce vnitřností) získávají:

Jessica Brombergová, kraken z východního pobřeží!!

Redakční kapitán:

Sam Quint, vulgo Nick Lake!!!

Admirálové temných vod:

ctihodný Christopher Little
a jeho kurdějemi prolezlá posádka!!!!





První část
... vyjící, vyhládlý tvor s temnými tužbami“
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První kapitola 

Upír známý pod jménem Rtuť vyhodil nůž vysoko do hus-
tě zakouřeného vzduchu. Všichni, kdo seděli v hospodě 

okolo něj, s vypoulenýma očima a s krvežíznivým ohrome-
ním sledovali, jak zaklonil hlavu, otevřel co nejvíc ústa a če-
kal, až nůž začne padat. Několik lidí vyjeklo, ale Rtuť sebou 
ani necukl a zkušeně sledoval dráhu letu nože. A v přesně 
tom správném okamžiku scvakl zuby a zachytil čepel pět 
centimetrů za špicí. Jílec se chvěl a on se pomalu otáčel, aby 
to všichni viděli. Vyndal si nůž z úst, zabodl ho do stolu – 
mimochodem až po jílec – a uklonil se.

Diváci šíleli nadšením a Rtuť se usmíval a potom se svalil 
na židli vedle dalšího upíra a ke skupince mladých obdivo-
vatelek. „Tak vidíte,“ prohlásil rozzářeně. „Říkal jsem vám, 
že to dokážu.“

„Jednou si to načasuješ špatně a skončíš s kudlou v pat-
ře,“ poznamenal ten druhý obyvatel noci.

„Nebuď taková baba, Westere,“ zasmál se Rtuť. „Poděsíš 
tyhle krasotinky a já bych k smrti nerad, aby šly do postele 
s vyhlídkou na noční můry.“

„Na to, abys nás vyděsil, by bylo potřeba o moc víc než 
tvoje nudné historky,“ odfrkla si jedna z dam, ale bylo zcela 
jasné, že to na ně udělalo dojem.

„Jak se jmenuješ doopravdy?“ chtěla vědět druhá a přitu-
lila se k tomu muži s divnými oranžovými vlasy, nažehle-
ným šedým oblekem a oslnivým úsměvem.

„To prozrazuji jen těm nejdůvěrnějším známým,“ odsekl 
Rtuť. A když se začervenala, pošeptal jí do ucha: „Larten 
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Hroozley.“ Pak se s křikem začal dožadoval dalšího vína 
a zbytek večera proběhl velmi příjemně.

Ztahaný Wester vstal dřív než Larten a dopotácel se k oknu 
hospody, ve které přes den přespávali. Nakukoval přes zá-
věsy do sluníčka, pak sykl a nechal látku, aby se zašustěním 
zase klesla. Uběhne ještě několik hodin, než budou moct 
ven. Slunce nezabije upíry na místě, ale v několika minu-
tách začnou rudnout a ani ne za hodinu by bolestí šíleli. 
A kdyby byli jeho paprskům vystaveni po dvě nebo tři ho-
diny, nezbyly by z nich než zuhelnatělé kosti.

Wester se opláchl v umyvadle a v zrcadle nad ním si 
prohlédl svůj obličej. Holení je pro upíry složitá záležitost. 
Normální břitvy na jejich tuhé vousy nestačí. On i Larten 
si před několika lety pořídili obzvláště tvrzené nástroje, 
ale Wester svou břitvu na cestách ztratil. Požádal Lartena, 
ať mu půjčí svou, ale o maličko starší upír řekl, že je nej-
vyšší čas, aby se Wester naučil líp starat o svůj majetek. 
Larten to myslel jen žertem, ale Wester mu nechtěl dopřát 
to potěšení, že by škemral, a tak si od té doby nechával 
vousy růst.

„Moje hlava,“ zaskučel Larten, posadil se, ale pak se zase 
svalil. „Kolik je?“

„Na vstávání moc brzy,“ odsekl Wester.
„Kolik jsme toho včera v noci vypili?“
„Nechci na to myslet.“
Upíři dokáží zkonzumovat o hodně víc alkoholu než lidé 

a je pro ně těžké se opít. Ale Westerovi s Lartenem se větši-
nu nocí dařilo tuhle tělesnou nevýhodu překonat.
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„Byly tam pěkné dámy,“ uchechtl se Larten. „A ten můj 
trik s nožem se jim zamlouval.“

„Měl bys to zkusit v Circo Mostruoso,“ poznamenal suše 
jeho přítel. „Všem by se to ohromně líbilo.“

Před nějakým časem narazili na svého starého spojence, 
pana Topola. Strávili s lidmi z panoptika několik velice zá-
bavných nocí a Larten předvedl při představeních něco ze 
svých starých kouzelnických triků. Odvykl tomu a ze začát-
ku to drhlo, ale rychle se zase přizpůsobil. Měl neuvěřitel-
ně rychlé ruce, dokonce i na upíra. Díky tomu získal svou 
přezdívku – jeden ze známých svého času poznamenal, že 
se mu ruce míhají, jako kdyby byly ze rtuti.

Larten s Westerem se potulovali po světě už skoro dva-
cet let – od té doby, kdy byli poprvé na Radě. Oba se toho 
hodně naučili, nejen o způsobech upírů, ale také o ženách. 
Lartenovi to ze začátku nešlo, ale pak to začal brzy dohánět 
a kam se poděl, tam obluzoval dámy úsměvem, sebevědo-
mím a šikovností.

Sem tam se potkali se svým mistrem, Sebou Nilem, ale 
většinou cestovali jen spolu nebo s jinými upíry svého věku, 
kterým bylo kolem třicítky, čtyřicítky, padesátky nebo šede-
sátky. Na upíří poměry to bylo časné mládí. Tito mladíci se 
odtrhli od svých mistrů a zkoumali svět lidí – naposledy, 
před tím, než se oddají požadavkům klanu.

Dveře do jejich pokoje se rozletěly. Wester se bleskově 
otočil a chystal se k obraně, ale pak se uklidnil, protože do-
vnitř se vpotácel obrovský upír s dlouhými plavými vlasy. 
Byl to Yebba. Poslední měsíc jezdil s nimi, ale teď ho už 
několik nocí neviděli.
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„Mám žízeň,“ rozkřikl se a kopl do Lartenovy postele. 
„Vstávej, podvraťáku, budeš mi dělat společnost.“

„Wester říká, že ještě nezašlo slunce,“ zazíval Larten.
„Na to kašlu,“ odsekl urostlý upír, ale pak se složil jako 

medvěd, seděl na podlaze a zpitoměle mrkal.
„Těžká noc, pijáku?“ usmál se Wester.
„Tak tak,“ přikývl Yebba zamračeně. „Jedna ženská mi 

zlomila srdce. Co jsem moh dělat, když ne utopit smutek 
v pivě?“

„Další zlomené srdce?“ Wester pohoršeně zamlaskal. „To 
bude letos už čtvrté, ne?“

„Bude.“ Yebbovi vyhrkly do očí slzy. „Upíři nejsou stvoře-
ni pro lásku.“

„Co to bylo tentokrát?“ zajímal se Wester suše. „Kousnul 
jsi ji?“

„To se mi stalo jenom jednou,“ zamračil se Yebba. „A omy-
lem.“

„Stalo se to nám všem,“ ozval se Larten a opřel se na lokti.
„Nepamatuju se, že ty bys kousnul nějakou svou přítelky-

ni,“ zakabonil se Wester.
„To ne, ale jednou...“ Odkašlal si a začervenal se. „To je 

jedno.“
„Jen povídej,“ zahalekal Wester. „No tak, náš Rtuť přece 

nenechá Yebbu, aby si vylíval srdíčko sám.“
„Hmm, pamatuješ se na tu noc, je to pár let, jak jsem se 

nevrátil do našeho pokoje v hostinci?“
„To se ti stává přinejmenším jednou měsíčně.“
„Tohle bylo něco jiného,“ utrhl se Larten. „Byl jsem venku 

s jednou dámou a pil jsem víc, než jsem měl. Cestou zpátky 
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jsem dostal hlad, tak jsem vlezl někam do pokoje, že se na-
krmím. Ale byl jsem moc hlučný a tu ženu jsem probudil. 
Začala řvát, jako když ji na nože bere, a já jsem se vypotácel 
ven, ani jsem ji neumlčel.“

„Proč jsi na ni nedýchnul, aby omdlela?“ zeptal se Wester.
Larten pokrčil rameny. „Byl jsem opilý. Zapomněl jsem, 

že mám upírský dech. Než jsem se vzpamatoval, seběhnul 
se dav a už mě hnali z města. Skoro mě dopadli pod širým 
nebem a spálili zaživa.“

Když se Wester a Yebba dosyta vysmáli, Yebba se zeptal: 
„Proč jsi nepřešel do míhání? Kdybys přešel do nejvyšší 
rychlosti a zmizel jim z dohledu, měl bys od nich pokoj.“

Larten se začal červenat ještě víc a Wester musel odpo-
vědět místo něj. „Nedokáže míhat, když má vypito – ztratí 
koordinaci a nedokáže běžet tak rychle.“

Oba se mohli smíchy potrhat. Larten si naštvaně odfrko-
val, ale už i jemu cukalo v koutcích. A nakonec se rozesmál 
taky. Když je záchvat smíchu přešel, Wester sešel do pří-
zemí objednat jídlo a pivo a pak všichni tři čekali, až za-
padne slunce a oni budou zase moct jít do města, hledat si 
nějakou zábavu v hospodách, krčmách a hernách patřících 
lidem, kterými kdysi také byli.

Druhá kapitola 

Tři mladí upíři si dali v přízemí pár skleniček a pak vyrazi-
li hledat nějakou zábavu. V tom, jak vyčenichat všechny 

skryté radosti, jež město nabízí, byli dost zběhlí.
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Naše trojka si koupila lístky na boxerské utkání, skvěle si 
ho užila a prosázela hodně peněz. Upíři si s penězi obvykle 
moc hlavu nelámou, ale Vlčata často nějaké ukradnou lidem, 
kterým pijí krev. Pověrčiví lidé si myslí, že upíři jsou obludy 
s tesáky, které svým obětem rozervou hrdlo. Ve skutečno- 
sti prostě proklouznou do ložnice, otevřou spícímu člověku 
drobnou ranku na paži nebo na noze, vypijí jen tolik krve, 
aby utišili hlad, a pak ranku svými léčivými slinami zase uza-
vřou.

Larten si mezi koly boxu prohlížel jizvy na koncích prs-
tů. Byl zasvěcen krví podle tradiční metody. Seba mu tvr-
dými a ostrými nehty prořízl bříška prstů, pak stejně řízl 
sám sebe a vpustil do něj svou krev. Larten byl na své jiz-
vy pyšný, i když někdy při pohledu na ně ucítil i bodnutí 
viny. Připomínaly mu Sebu – a on pak přemítal, co by si 
jeho učitel pomyslel o tom, jak se jeho žák chová poslední 
dobou.

Larten a Seba se rozešli ve zlém, ale od té doby se usmířili. 
Larten měl obavy, jestli s Westerem tím, že propadli hazardu, 
chlastu a zlodějně, nešpiní mistrovu dobrou pověst. Wester 
mu často musel připomínat (zvlášť když toho Larten hodně 
vypil a měl plačtivou opici), že Seba jim sám navrhl, aby si 
takhle vyhnali z těla své lidské zájmy. Stejně to dělá spousta 
jiných upírů. Starší příslušníci klanu jim říkají Vlčata.

Zápas znovu začal a oba podsadití chlapi se k sobě přiblí-
žili. Larten zvedl zraky od prstů a soustředil se na boxery. 
Bylo to už dvaatřicáté kolo; dávno neviděl takhle dramatic-
ký zápas. Tleskal srdnatým bojovníkům, kteří už byli ztaha-
ní a trochu se potáceli, ale přesto byli odhodláni pokračovat.
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Kůži na holých rukou měli rozbitou do krve, která cákala 
pokaždé, když se navzájem zasáhli. Od těch rubínově ru-
dých kapek se Lartenovi sbíhaly sliny – a Wester s Yebbou 
se taky koukali dost hladově – takže si musel připomínat, 
aby se držel stranou a nepokusil se vrhnout do ringu a při-
sát se k těm lahodným ranám.

Všude kolem byla spousta lidí, kteří uzavírali sázky a ha-
lasně boxery podporovali nebo jim nadávali. A všichni měli 
také v očích ten hladový rozpálený výraz.

„Ten můj vyhrává,“ výskl Yebba, když jeden z hromotluků 
zasadil dobrou ránu.

„Na toho sis nevsadil,“ odsekl Wester. „Vsadil sis na toho 
druhého.“

„To teda ne!“ zařval Yebba.
„Ale jo. Má přece to znamínko na levé paži, copak se ne-

pamatuješ?!“
Yebba zamžoural k ringu a pak ucedil nadávku. „Mně ti 

lidi připadají všichni stejní,“ zavrčel. Larten a Wester se za-
smáli a podali naštvanému upírovi další korbel piva – to ho 
zaručeně uklidní.

Po zápase si Larten a Wester vybrali výhru a vzali Yebbu 
do hospody, kde se daly sehnat nějaké dámy k tanci. V men-
ších městech sice nejsou tančírny jako v těch velkých, ale 
když kolem sebe rozhodíte dost peněz, vždycky se to dá ně-
jak zařídit.

Pak se přidali ke karetní společnosti. Všichni tři byli opilí 
a hodně prohráli, dokonce i Larten, který u hracích stolků 
zažil porážku málokdy. Ale bylo jim to jedno. Pro obyvatele 
noci není těžké sehnat peníze.
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Larten chtěl zase předvést svůj trik s chytáním nože, ale 
Wester mu to vymluvil. Dokonce příteli nůž sebral – a když 
se po něm Larten sápal, držel ho mimo jeho dosah. Kdyby 
byli střízliví, nebyl by to Wester dokázal, protože Larten byl 
rychlejší a silnější. Teď byl ale Larten malátný a bezmocný. 
Wester se naučil dobře poznat, kdy jeho přítel vypil víc, než 
snese, a za takových nocí se sám udržoval poměrně při smy-
slech, aby na něj v jeho lehkovážnosti mohl dohlédnout.

„To je šproštý,“ stěžoval si Larten šišlavě nějakému pánovi 
s monoklem. „Já jšem Rpt-škyt! Jšem Rtupu... škyt!“ Zadržel 
dech, dokud ho škytavka nepřejde. „Jsem Rtuť,“ zavrčel pak 
grandiózně.

„Vážně?“ odpověděl muž a podal mu štipec šňupacího ta-
báku. „Já zase dělám do kůží.“

„To je miii... jedno,“ drmolil Larten. „Já jšem... jšem...“ Pak 
se zašklebil, zapomněl, co to chtěl říct, svalil se obličejem 
na stůl a až do rána nevěděl o světě.

Lartena probudila krutá bolest. Byl venku, na slunci, a kůži 
měl odporně rudou. Mrkáním vyháněl spánek z očí a snažil 
se zakrýt si rukou tvář a ochránit se před sluncem – jenže 
zjistil, že má ruce svázané za zády a visí hlavou dolů. Košili 
z něj servali a odhalili trup, teď už spálený stejně jako obličej.

V srdci mu zahořelo strachem, ale honem jej zahnal. Ne- 
tušil, co se děje – možná ho chytili, když někomu v opilosti 
pil krev – ale na tom nezáleží. Musí honem uniknout, jinak 
se usmaží jako sele na rožni.

Pustil se do uzlů na zápěstích. Visel na tlustém provazu, 
ve vánku se pohupoval a otáčel, ale nevšímal si toho a snažil 
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se být co nejnehybnější – až na prsty, které se činily na uz-
lech. Dlouhé, tvrdé upíří nehty jsou nedocenitelné, když jde 
o rozvazování uzlů a odemykání zámků, ale s těmihle uzly 
by Larten dokázal udělat krátký proces tak jako tak. Už před 
lety se to naučil od Merletty.

Jakmile měl ruce volné, vykroutil se z provazů, které mu 
poutaly paže a hruď. Ohnul se nahoru, chytil jednou rukou 
provaz, tou druhou rozerval pouta na nohou, chvíli visel 
a až pak seskočil a dopadl do podřepu. Instinkt mu velel 
nejdřív ze všeho tryskem vyrazit do bezpečí někde ve stínu, 
ale přinutil se prozkoumat pohledem dveře chatrčí, které 
stály kolem něj – byl na nějakém dvoře – a hledal nepřátele, 
kteří ho tu pověsili.

Docela dlouho znepokojeně pátral po protivnících a chys-
tal se k boji. Pak zachytil ten pach a znechuceně nakrčil nos. 
Vylovil z kapsy hodinky a podíval se, kolik je – bylo to jen 
na efekt, protože Seba ho dávno naučil zjišťovat čas z po-
stavení Slunce a hvězd – načež se chladnokrevně zadíval 
do nebe a odfrkl si.

„Zastavily se mi hodinky, Taniši,“ zavolal. „Jestli jsi mi je 
rozbil, vytluču z tebe peníze na nové.“

Po tomto jeho prohlášení se kolem rozlehl smích a z jed-
né kůlny vylezli čtyři upíři. Jedním z nich byl rozpačitě se 
tvářící Wester Flack. Pak tam byli Yebba, Zula Pone a Taniš 
Eul, právě ten upír, který mu svého času dal přezdívku.

„Náš starý dobrý pan Rtuť,“ pronesl Taniš s falešným ob-
divem, ale pak hned přispěchal a hodil příteli přes hlavu 
a ramena plášť a zatáhl ho do stinné chatrče, kde na ně če-
kal sud piva.
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Třetí kapitola

Taniš Eul byl vysoký a hubený, měl okouzlující úsměv 
a pečlivě upravené vlasy a nehty. Zásadně se pěkně ob-

lékal a mluvil uhlazeně, jako nějaký prohnaný ničema, co si 
žije na vysoké noze. Pokud Larten byl Romeo, pak Taniš byl 
čistokrevný Casanova – jeho úspěchy u žen byly legendární.

Zato Zula Pone byl jednou z nejmenších osob, jaké kdy 
Larten potkal. Navíc byl zavalitý a ošklivý. Upíří jsou větši-
nou na lidské poměry spíš drsní a tváře mívají pokryté jiz-
vami a skvrnami od starých zranění, ale mezi svými bývají 
i takoví považováni na krasavce. Chudák Zula byl šereda 
podle jakýchkoli měřítek. Naštěstí mu to bylo jedno, ba do-
konce rád nosil otrhané šaty a vlasy ostříhané jako vrabčí 
hnízdo, aby dokázal, že je naprosto odolný vůči tomu, jak 
jeho vzhled berou druzí. Přes to vše měl Zula také u něžné-
ho pohlaví pozoruhodné úspěchy. Obyčejně ženy ze začát-
ku odpuzoval, ale stačilo deset minut v jeho společnosti, aby 
si téměř kteroukoli získal svým osobním kouzlem.

Taniš narazil na Zulu před několika lety a okamžitě v něm 
rozpoznal spřízněnou duši. Velmi brzy se spřátelili a netr-
valo dlouho a s nejnovějším členem smečky byli seznámeni 
i Larten a Wester.

„Máš kůžičku jako batolátko!“ povykoval Taniš a díval se 
na Lartena, který se uvelebil v chatrči a snažil se radši moc 
nehýbat – při každém hnutí mu z popálenin vystřelovaly 
jehly bolesti do celého těla. „Byl jsi tam jenom půl hodiny. 
Být to já, mám ji nejvýš lehce zarůžovělou.“

„Jestli to zkusíš ještě jednou, budeš červený jako rak, ale 
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od vlastní krve,“ pohrozil mu vztekle Larten. „Co kdybych 
nedokázal ty uzly rozvázat?“

„Dávali jsme na tebe dobrý pozor,“ ozval se Wester. „Kdybys 
na tom byl špatně, všimli bychom si toho.“

„A nechali tě, ať se tam usmažíš!“ vyprskl Zula.
Larten se nevolky rozesmál s ostatními. Nakonec to byl 

dobrý vtip, i když na jeho účet. Jediným, komu to zábav-
né nepřišlo, byl Wester. Usmíval se s ostatními, ale nuce-
ně. Další týden bude Larten citlivý, kůže se mu bude loupat 
a některé spáleniny se možná i podeberou. Na tom Wester 
neviděl nic zábavného.

Upíři několik hodin popíjeli a povídali si různé přehnané 
a chvástavé historky. Taniš a Zula se jako obvykle zapletli 
do pár malérů, ze kterých tak tak unikli, a ze tří posledních 
měst, která navštívili, je lidé vyhnali.

„S lidmi je ta potíž, že berou život moc vážně,“ posmíval 
se Taniš. „Uznávám, že jsme spálili pár skladů s obilím, tak-
že nějaké děti budou mít v zimě hlad. No a? Aspoň se od-
dělí zrno od plev. Lidi jsou na ta svoje mláďata tak hrozně 
upnutí... V tomhle mají vampýři pravdu – lidi jsou dobří 
leda tak k zabíjení.“

Zamrkal přitom na Lartena, a když tím naštval naopak 
Westera, začal se okamžitě tvářit jako neviňátko. „Co to vy-
kládáš za hrůzy!“ zpražil ho Wester. „Než nás zasvětili krví, 
byli jsme stejní jako oni. Mají kratší životy než my a jsou mno-
hem slabší. Pokud je budeme vraždit, pokryjeme se hanbou. 
Vampýři jsou duchaprázdní neřádi, kteří se nikdy nedosta-
nou do Ráje, a jestli to nechápeš, jsi ještě větší hlupák než oni.“

Wester žvanil ještě dobrých patnáct minut. Nenávist k vam-
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pýrům se v něm zahnízdila jako choroba, a i když o tom vět-
šinou moc nenamluvil, ti, kdo mu byli nejblíž, znali jeho sku-
tečné postoje. Seba se s ním pokoušel rozumně debatovat – 
to, že jeden vampýr vyvraždil jeho rodinu, neznamená, že by 
je měl nenávidět všechny – ale Wester mu odmítal naslou-
chat.

Lartena přítelova nenávist k té odtržené upíří skupině trá-
pila ještě víc než Sebu. Jejich mistr si toho temného puze-
ní u Westera všiml už před desítkami let a byl přesvědčen, 
že mladého upíra čeká předčasný skon z rukou některého 
z těch tvorů s nachovou kůží. Larten ale odjakživa doufal, 
že se Wester se svou ztrátou smíří a nenávist překoná.

Naléhal na svého nejdražšího přítele, ať vystopuje Mur-
lougha – vampýra, který povraždil jeho příbuzné – a zabije 
ho. Myslel si, že to by Westerovi pomohlo, aby tu chmur-
nou noc vyhnal z hlavy a šel dál. Wester to ale odmítal. 
Začal nenávidět celý vampýří klan. Někdy se zapřísahal, že 
Murlougha dodělá, teprve až se vypořádá se všemi těmi 
ničemy, protože chce, aby jeho nepřítel trpěl právě tím po-
citem ztráty, který musel strpět on sám. Když Wester ko-
nečně dosoptil a pohroužil se do naštvaného mlčení, Taniš 
pokrčil rameny. „Pro mě vampýři nic neznamenají,“ řekl. 
„Pokud mezi námi vypukne válka, budu s nimi bojovat 
a budu z té výzvy mít radost. Ale dokud máme příměří, co 
mi na nich sejde?“

„Osmond Sudd by na to měl jiný názor,“ zavrčel Wester. 
„Řekl, že vampýři se jedné noci sjednotí pod silným vůd-
cem, a že je pak jejich Pán povede do války s námi a všech-
ny nás vyhladí.“
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„Toho bájného pana Sudda jsem nikdy neviděl a nevěřím, 
že má až takovou moc, jak tvrdí pár starých hlupáků,“ od-
sekl pohrdavě Taniš.

„Seba ho viděl,“ pronesl Larten tiše. „Byl na Upíří hoře, 
když se od klanu odtrhli vampýři, a pan Sudd tam přišel 
na návštěvu. Seba ho slyšel, když pronesl to proroctví. Takže 
on to bere dost vážně.“

Osmond Sudd byl tvor s obrovskou magickou silou, který 
předpověděl zkázu klanu zaviněnou vampýry. Hodně mlad-
ších upírů ho mělo za bájnou bytost. Larten by to tak asi 
bral taky, nebýt toho, že mu mistr vyprávěl o té noci, kdy 
pan Sudd navštívil upíří ústředí. A i když už uplynula staletí, 
pořád viděl v Sebových očích hrůzu.

„Když mě zasvětili krví,“ pokračoval Larten, „Seba mě ne-
chal napojit na Kámen krve na delší dobu, než je nutné. Řekl, 
že Kámen je naší jedinou nadějí na to, abychom osud zvrá-
tili. Pan Sudd nám ho dal právě proto, abychom měli naději. 
Vyžívá se totiž v chaosu. Nechce, aby nás vampýři vyhladili 
tak snadno. Raději by viděl, aby nás zatáhli do dlouhé války 
plné utrpení a muk.“

Larten se znovu zadíval na jizvy na konečcích prstů a vzpo-
mněl si na tu noc, kdy se dotkl Kamene krve a odevzdal se 
zákonům klanu.

„Nechtěl jsem tím znevážit Sebu Nila,“ prohlásil Taniš, a na-
jednou volil slova pečlivě. Sám neměl ke svému mistrovi tak 
pevný vztah, ale věděl, jak moc si Larten Seby váží. „Pokud 
říká, že Osmonda Sudda viděl, věřím mu. A omlouvám se, 
pokud jsem tě urazil.“

Larten pak jeho omluvu zlehčil, ačkoli uvnitř cítil, jak je 
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z ní nesvůj. Bylo mu totiž jasné, že se začíná jak Tanišovi, tak 
všem Vlčatům vzdalovat. Už ho poněkud unavovalo to ne-
konečné chlastání, hazard a honění se za sukněmi. Ještě ne-
byl zralý k tomu, aby se obrátil zády ke světu lidí a ke všem 
jeho radostem, ale věděl jistě, že za pár let se vrátí k Sebovi 
a znovu začne se studiem.

Pochyboval, že Taniš se vzdá snadného života tak lehce. 
Mezi Vlčaty se sem tam našli i takoví, kteří odvrhli způsoby 
klanu úplně. Podlehli lidskému pohodlí natolik, že se rozhod-
li v tom změkčilém a bezpečném světě zůstat. Generálové jim 
tu svobodu dopřávali, pokud se ovšem drželi jistých pravi-
del. Larten si myslel, že Taniš se možná stane jedním z těch, 
kdo se nikdy nevrátí na Upíří horu a napořád se budou po-
tulovat mezi lidmi.

„Už jsme toho o těch pitomých vampýrech nažvanili 
dost,“ ušklíbl se Zula. „Ať jim tu nachovou kůži neštovi-
ce sežerou. Musíme probrat důležitější věci.“

„Například?“ zajímal se Larten, v očích mu zablýsklo a už 
se těšil na odpověď. 

„Vznikla bojová smečka.“ Zula si olízl rty a zazubil se. 
„A nejsou ani jednu noc pochodu odsud.“

„Napadlo nás, že se u nich stavíme, pro případ, že by to 
vás dva zajímalo,“ doplnil Taniš.

„Tak to jste se nespletli,“ uchechtl se Larten. „Vyrazíme se 
soumrakem.“

„Chceš jít, i když máš kůži jako vařený humr?“ zeptal se 
Wester.

„Drobná nepříjemnost,“ máchl Larten rukou, ale hned se 
bolestí zašklebil.
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A bez dalších debat se opřel a zavřel oči. Ostatní ulehli 
a také se chystali ke spánku, i když zabralo ještě delší dobu, 
než první začali zařezávat. Po většinu dopoledne jen leželi 
ve stínu, oči měli zavřené, ale byli vzhůru, mysleli na bojo-
vou smečku a až jim v břiše kručelo samým rozrušením... 
a hladem. 

Čtvrtá kapitola

Válka, to je veliký návyk, ale u lidí. Upíří rádi bojují a ne-
ustále se věnují krvavým a surovým výzvám. Ale do vál-

ky se zapletli jen jednou, když se jich sedmdesátka odtrhla 
a vznikli vampýři. Někteří upíři se v minulosti sice střetli 
s lidskými jednotkami, ale nikdy to nebyl otevřený konflikt. 
Jak praví staré žertovné rčení, upíři nemají válku v krvi.

Zato lidé jako by se nezajímali o nic jiného. Larten za po-
sledních dvacet let navštívil většinu částí světa. Prozkoumal 
Evropu, Afriku, Ameriku i Asii. Všude zuřily války a všude 
lidé vymýšleli nové nápadité způsoby, jak zabít ještě víc bliž-
ních. Bylo to jako soutěž, jako by se početné lidské kmeny 
předháněly, kdo spáchá nejhorší zvěrstva.

Dospělé upíry k válce nic netáhlo, ale Vlčata války fascino-
valy. Bylo to pro ně něco jako sport, a oni byli diváci, stejně 
jako při utkáních v boxu nebo v zápasu. Mnozí se scházeli 
na bojištích, tleskali vojákům, smáli se nevinným obětem sna-
žícím se uniknout křížové palbě a sázeli na to, kdo vyhraje.

A samozřejmě se krmili. U všech bohů, jaká to byla hos-
tina!
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To, za čím se Larten a jeho společníci tuhle noc vydali a co 
chtěli pozorovat, byla spíš menší šarvátka než válka. Za de-
sítky let o ní asi budou vědět učenci, ale ani ti ji nebudou po-
čítat mezi významné bitvy epochy. Nešlo o žádná významná 
území. Na vážkách nebylo směřování dějin. A nedal se na 
tom utrhnout žádný velký zisk. Prostě jedna z mnoha srážek, 
při kterých se lidé chtějí zabíjet navzájem z důvodů, jež snad 
znají jen jejich vůdci. A někdy by ani sami králové a vojevůdci 
nedokázali vysvětlit, proč se bojovalo. Často chtějí válku jen 
proto, že je nenapadlo nic lepšího.

Upíři dorazili na místo několik hodin před úsvitem. Doklady 
o boji byly všude – louky a pole samá krev, poházené meče 
a muškety, končetiny, které tu nechali shnít, dokonce i pár 
celých mrtvol. Ve vzduchu odporný puch, noční zvěř se 
cpala k prasknutí, všichni obírali maso z kostí, pojídali 
vnitřnosti a vůbec si té nečekané hostiny snažili užít co nej-
víc. 

Taniš si prohlížel podupané obilné pole. Ostrým zrakem 
našel mezi zlámanými stébly zabité dítě. A hlava nějakého 
vojáka napůl zapadla do králičí díry. Jinde do vzduchu trče-
lo bosé chodidlo – čtyři menší prsty už něco odhryzlo, zbyl 
jen palec, který hloupě čněl do nebe. Taniš přejel pohledem 
všechnu krev a vnitřnosti.

Pak se zasmál.
„Vypadá to, že tady řádil někdo opravdu brutální,“ řekl 

nadšeně. „Čeká nás velice zajímavý den.“
„Ale nemyslíš, že jsme o všechen boj už přišli?“ namítl 

Zula.
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„Ani zdaleka,“ povídá Yebba. „Cítím ve vzduchu lidský 
strach. Tam,“ ukázal k západu. „A taky tam.“ K východu. 
„Chtějí se utkat znovu a vědí, že umře hodně dalších lidí.“

Larten sice pach vojáků cítil, ale vůni strachu ještě roze-
znat nedokázal. Ale Yebba byl o patnáct let starší a navíc 
ho zasvětili krví, když mu bylo pouhých třináct let. Upíří 
smysly se zlepšují po většinu první stovky let života.

Bystronosý Yebba tedy šel v čele, když se snažili najít jiné 
svého rodu. Upíry je těžší najít než lidi. Kdyby Larten nevě-
děl, že tu nějací jsou, nejspíš by ve vzduchu ani nezachytil 
jemné stopy jejich pachu.

Válečnou smečku našli, jak odpočívá pod mohutným, hustě 
olistěným stromem. Bylo tu osm upírů, někteří i mladší než 
Larten, většinou ale stejně staří jako on, anebo starší. Taniš 
byl nejstarší ze všech a okamžitě si začal hrát na velitele.

„Vstávat, vy líná mizerná vlčí bando,“ zavrčel, stál přímo 
pod větvemi stromu a mračil se jako generál. „Takhle se slu-
ší chovat, když přijdou výš postavení?“

„Ty jsi asi tak výš postavenej jako uhry na mým zadku, 
Taniši,“ protáhl jeden z upírů. Larten ho poznal – byl to 
Jordan Egin, jeden ze tří v té smečce, které už potkal předtím.

Jordan vstal, naklonil se k Tanišovi, ušklíbl se mu do obli-
čeje, pak se zasmál a pořádně ho objal. „Rád tě zase vidím, 
starý příteli.“

„Já tebe taky,“ rozzářil se Taniš. „Na tyhle dva se pamatu-
ješ, ne?“

„Larten a Wester,“ přikývl Jordan. „Minule jsme se nakr-
mili dosyta, co?“

Oba se při té vzpomínce zasmáli, i když Wester se zatvářil 
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poněkud zahanbeně. Tehdy to docela přehnal a měl pak sil-
né žaludeční potíže.

„Tohle je Yebba a tohle Zula Pone,“ dodal Taniš. „Yebba 
má nos jako ohař a Zula je padouch toho nejhoršího kalib-
ru. Takže spolu budete dobře vycházet.“

Upíři si potřásli rukama a pak se šli přivítat i se zbytkem 
smečky. Zanedlouho už do sebe lili pivo a vykládali si o svých 
příhodách. 

Válečné smečky byly poměrně nový jev. V minulosti míva-
li upíří spíše sklon držet se od válčících lidí co nejdál a moc 
na sebe neupozorňovat. Jenže teď se vedlo tolik válek a v tak 
obrovských rozměrech, že se na většině míst obyvatelé noci 
mohli snadno vmísit mezi vojáky. Vlčata začala navštěvovat 
bojiště před několika desítkami let a teď už to byla běžná 
součást jejich života. Když se upír cítil sám, mohl vždy mít 
jistotu, že na nejbližším bojišti najde společnost.

Larten spokojeně naslouchal historkám ostatních a oplátkou 
jim jednu dvě také řekl. Všichni se hodně nasmáli, když Taniš 
líčil, jaký kousek mu vyvedl včera v noci, a Larten musel sundat 
sako a košili a ukázat jim, jak je popálený. Většina spálenin se 
mu už zahojila, ale pořád ho kůže při dotyku bolela, takže ho 
několik upírů pláclo po zádech a hýkavě se smálo, jak vyjekl 
bolestí. Musel několika z nich pěkně srazit hlavy k sobě, než ho 
nechali na pokoji, ale všechno se to dělo v přátelském duchu.

Příští střetnutí obou vojsk se mělo odehrát až pozdě od-
poledne – obě strany totiž čekaly na čerstvé brance. A tak 
se s východem slunce smečka uložila k odpočinku a trochu 
se prospala. Když je probudila palba, zaskučeli, protáhli se, 
z velikého pytle si rozebrali slunečníky a šli na bojiště.



oceán krve

27

Když Larten poprvé postával opodál skupiny vojáků pev-
ně rozhodnutých navzájem se pozabíjet, připadal si pošeti-
le, zvlášť když se schovával pod slunečníkem, který by víc 
slušel nějaké dámě. Ale postupem času si na to zvykl. A teď 
si připadal asi jako lovec, když si navlékne ty směšné mysli-
vecké šaty, nasedne na koně a vyjede se smečkou psů.

Vlčata našla vojáky namačkané na rozlehlém poli. Bojovali 
jeden na jednoho. Většinou měli meče nebo dýky, čemuž 
upíři dávali přednost. Střelné zbraně neměli rádi, a to z řady 
důvodů, především proto, že celý klan jimi pohrdal – bral 
je jako zbraně zbabělců. A kromě toho tu byla i skutečnost, 
že by je šlo použít i proti Vlčatům. Upíři jsou odolnější než 
lidé a je mnohem těžší je zabít, ale dobře mířená kulka i tak 
většinu z nich vyřídí. Byla by to dost trapná smrt, nechat si 
na dálku rozstřelit mozek.

Ale ze všeho nejvíc Vlčatům válčení na dálku vadilo proto, 
že bylo nudné. Dívat se na to, jak se lidé střílejí navzájem, 
není žádná zábava. Potěšení plyne z toho, když sledujete, jak 
zápolí a snaží se zůstat naživu. Při drsných šarvátkách, jako 
je tahle, probíhají desítky duelů, dramat, ve kterých jde o ži-
vot nebo smrt a která mohou upíři sledovat s morbidní ra-
dostí, na konci si jít po svých a bavit se o tom jako po divadle.

Někteří vojáci si těch divných lidí se slunečníky všimli, ale 
většinou je plně zaměstnávala snaha zůstat naživu. Pokud 
zahlédli ty zjizvené bledé postavy, jak chodí mezi nimi, za-
stavovali se jen na tak dlouho, aby zjistili, jestli jim od těch 
cizinců něco hrozí. Když vojákům došlo, že jim ti pozoro-
vatelé nechtějí ublížit, znovu si začali všímat jen těch, kdo 
jim ublížit chtěli.
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Upíry skoro nikdy nikdo nenapadl. Lidé, kteří je zpozo-
rovali, vždycky nevěděli, o koho jde – mnozí dokonce ani 
nikdy zkazky o upírech neslyšeli – ale bylo jim jasné, že ti 
hosté nepatří k jejich druhu. Dívali se, jak ti sinalí tvorové 
prokluzují jejich řadami a kdykoli se dostanou příliš blízko 
k boji, obratně se vyhýbají nebezpečí. Někdy se vojáci po-
křižovali a zadrmolili modlitbu. Většinou se do přízračných 
návštěvníků nepouštěli, a pokud boj přežili, dělali první po-
slední pro to, aby na ně zapomněli. Na světě je vůbec plno 
věcí, na něž spousta lidí radši nechce ani myslet.

Larten se ten den dobře bavil. Jak Taniš předpověděl, obě 
vojska bojovala urputně. Ať už bojovala kvůli čemukoli, ty 
dvě strany se očividně dost nenáviděly a všichni byli odhod-
láni prolít do vyhlášení příměří co nejvíc krve. Nestávalo se, 
že by se po zásahu bodnou zbraní nechali být a šli dál. Když 
voják soupeře skolil, udělal si ještě čas na to, aby ho bodl 
znovu, aby mu rozpáral břicho, rozsekal obličej na kusy – 
a často tak nepřátele znetvořili i po smrti. Byla to krutá, kr-
vavá podívaná, takže se to Lartenovi zamlouvalo.

Jen občas, když překračoval mrtvoly a brodil se loužemi 
krve, si Larten vzpomněl, že kdysi také býval člověkem. Kdyby 
se jeho život takhle nezvrtl, možná by skončil na podobném 
bojišti, rval by se na život a na smrt a zabíjel by, protože by 
musel. Napadalo ho, jak by se asi cítil, kdyby v takové situaci 
zvedl hlavu a spatřil, jak si ho nějaký upír prohlíží jako zajíma-
vý exemplář hmyzu. 

Vždycky si takové myšlenky rychle vyhnal z hlavy. Jednou 
z nejtěžších věcí na upíří existenci je, jak se odstřihnout 
od vlastního původu. Abyste opravdu zapadli do klanu, mu-
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síte staré způsoby nechat daleko za sebou. A pokud se chcete 
stát upírem s dobrou pověstí, na milosrdnost nezbývá místo. 
Musíte se přinutit, abyste lidi brali jako odlišný, nižší druh.

Jeden mladík byl střelen do ramene a náraz jej otočil doko-
lečka. Padl na Lartena, ten ho jednou rukou podepřel, ale 
druhou si pořád držel slunečník nad hlavou. Muž vytřeštil 
oči strachem a úžasem. Pak se ho zmocnila bolest a on se zlo-
mil v pase. Larten se k němu div nesehnul, ale kdyby někoho 
takhle zvýhodnil, druhá strana by na něj mohla začít střílet. 
Obě strany si upírů nevšímaly, protože byli neutrální. Kdyby 
se do toho pletli, mohli by si tím vysloužit palbu. A tak Larten 
nechal mladíka, ať se svíjí na hlíně, sám a bez pomoci, a šel dál.

Bitva trvala po většinu odpoledne. K večeru se válečná 
smečka stáhla stranou, že si odpočine. Povídali si o nej-
lepších momentech boje, každý vyprávěl o tom, co viděl. 
Několik jich utrpělo řezné nebo bodné rány a Jordan schy-
tal jednu kulku do levé paže. Ale nebyla to vážná zranění, 
oni se jim jen smáli, lehli si pod strom a navzájem si ty 
škrábance ukazovali.

Pak usnuli a čekali na západ slunce. Když se na zem snes-
la tma, vrátili se na bojiště. Tentokrát se už neusmívali, a po-
kud ano, byly to spíš napjaté, útočné, nelidské úšklebky. 
A také si nepovídali. Šli nenápadně a v tichu. Slunečníky 
nechali pod stromem, a když se dostali na kraj bitevního 
pole, shodili i kabáty, pláště a vysoké boty. Žádní lidé tu ne-
chodili. I ti, kteří o upírech v životě neslyšeli, vycítili v noč-
ním vzduchu hrozbu a stáhli se do táborů. Ráno se vrátí, 
pohřbí své padlé, posbírají zbraně, boty a další věci. Ale noc 
patří Vlčatům.



DARREN SHAN

30

Když upíři věděli jistě, že pole je jen jejich, šli dál. Všichni 
našlapovali tiše, blížili se k mrtvolám a sotva že ohýbali stéb-
la. Nozdry měli rozšířené a oči vytřeštěné. Mnoha z nich ka-
paly od úst sliny. Někteří se samým očekáváním třásli. Jiní 
tiše vrčeli.

Drželi se ve smečce, dokud nebyli uprostřed těch jatek. 
Pak se všichni podívali na Taniše. I když se předtím posmí-
vali jeho tvrzením o tom, že je jejich vůdcem, v téhle situaci 
mu právo velet přiznali. Kdyby zaváhal, nevšímali by si ho 
a udělali by, co chtějí, ale dali mu možnost vyslat je vpřed, 
jak tomu je mezi upíry zvykem.

Taniš se zazubil jako vlk, pak zacvakal zuby a spustil 
se na všechny čtyři. Ostatní ho napodobili. Pak se rozešli 
na všechny strany, zaryli zuby do těl mrtvých, rvali maso 
od kostí, chlemtali tryskající krev, rochnili se v té husté 
rudé tekutině.

Po chvíli začali výt a mlátit do země kostmi, které odervali 
z těl. Někteří se začali rvát mezi sebou, zápolili, ale nešikov-
ně a nevydrželi u toho dlouho. Doopravdy se mohou utkat 
někdy jindy. Tyhle zralé noci jsou určeny pro potěchu ještě 
divočejší, než je boj.

Lartena stejně jako zbytek smečky brzy pohltilo šílenství. 
Hodinu, snad i víc, nebyl ani člověkem, ani upírem; byl z něj 
vyjící, vyhládlý tvor s temnými tužbami. Někdy se plížil přes 
studená, lepkavá těla jako žravý červ, řezal, kousal, pil. A ne-
věděl nic... stejně jako oni všichni nevěděli nic, než... než že 
se v té prudké, surové, temně lahodné chvíli celý jejich svět 
skládá jen... jen z krve.
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Pátá kapitola

Druhý den si upíři přispali. Jen několik jich vstalo a sledo-
valo odpolední boje, ale většině to stačilo a dali přednost 

odpočinku, trávení a snění o budoucích hostinách.
„Vstávej,“ zafuněl Taniš večer a dloubl Lartena do žeber.
„Dej mi pokoj,“ odsekl Larten.
„Už jsi toho naspal dost. Nudím se. Chci, abys mě naučil 

nějaké nové triky.“
„Už jsi zvládnul ty, co jsme probírali minule?“
„Některé.“ Taniš se zasmál. „Vcelku mi jdou ty, co se dají 

použít při hraní pokeru.“
„Ty podvádíš?“ zamračil se Larten a posadil se.
Taniš pokrčil rameny. „Jen když potřebuju peníze. Nebaví 

mě krást. Radši si svoje nečestné zisky odpracuju.“
„Odkdy je podvádění práce?“
„Vždyť jde jenom o lidi. Proti nikomu z našich bych to ni-

kdy nepoužil. No tak, pane Rtuť, vždyť se tak rád předvádíš. 
Máš ty nejrychlejší ruce, jaké jsem kdy viděl. Buď mým uči-
telem, ó moudrý s bleskovými prsty.“

Larten se usmál a z brašny vyndal balíček karet. Několik 
minut pro rozcvičení míchal, pak vysvětlil Tanišovi několik 
nových metod, jak to zařídit, aby karty dělaly, co po nich 
chceme. Musel zpomalit pohyby, aby přítel viděl, co dělá.

„To je proti přírodě,“ utrousil Taniš obdivně. „Jsi stejně 
rychlý i v boji?“

„Viděl jsi mě při tom kdovíkolikrát,“ odpověděl Larten.
„Jistě, při opileckých rvačkách, ale nikdy ve skutečné bit- 

vě. Bojoval jsi někdy na smrt?“
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Larten zavrtěl hlavou. „Od té doby, co jsem byl zasvěcen 
krví, už ne.“

„Chceš tím říct, že před tím jsi někoho zabil?“
„Nechce se mi o tom mluvit.“
„Aleale! Pan Rtuť před námi něco skrývá. Tak povídej. 

Nenechám tě na pokoji, dokud nezačneš.“
„Tohle není námět na debatu,“ řekl Larten tiše, a i když 

jeho hlas nezněl nijak výhružně, Taniš okamžitě pochopil, 
že to ten upír s oranžovými vlasy myslí vážně. Odfrkl si, 
jako by mu to bylo jedno, a pak se soustředil na karty.

Hráli, ostatní se kolem nich začali vrtět – a najednou se 
k nim přes bitevní pole blížila nějaká postava. Pohybovala se 
rychleji než člověk a byla zachumlaná do objemného kabá-
tu. Larten usoudil, že to bude nějaké další Vlče, co se chce 
přidat ke smečce. To tedy bude nově příchozí zklamán – po-
dle zvuků bitvy už vojáci vyčerpali zásoby toho nejhoršího 
hněvu a válka brzy přestane.

Muž zpomalil, jakmile uviděl upíry pod stromem. Prohlížel 
si je a tvář měl skrytou ve stínu vrhaném kabátem. Pak vykro-
čil k nim. Když byl na dosah od stromu, spustil kabát na zem.

„U černé krve Harnona Oana!“ rozkřikl se Wester, vysko-
čil a nevěřícně se na cizince zadíval.

Příchozí nebyl člověk, ale ani upír. Měl světle červené vla-
sy a nehty, ohnivě rudé oči a kůži nachové barvy. 

„Jsem Randel Chayne z klanu vampýrů,“ prohlásil. Ostatní 
Vlčata mezitím už vyskočila stejně jako otřesený Wester. „Při- 
šel jsem hledat výzvu.“

Nikdo nic neřekl. Ohromilo je to. Výzvy k boji mezi pří-
slušníky obou nočních klanů nebyly nic nového, ale vampýři 
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si Vlčat obvykle nevšímali a vyzývali jen generalitu. Většina 
z nich viděla některého z odcizených krevních bratranců vů-
bec poprvé.

Randel si prohlížel zaražené upíry. „Pokud takhle reagují 
upíři na výzvu k boji, nejspíš ani za boj nestojí.“

„My ti ukážeme, kdo za co stojí, ty ničemo!“ zařval Wester, 
vrhl se po vampýrovi, ruce zatínal jako spáry a nenávist mu 
zkřivila rysy.

Larten přítele chytil a zadržel. „Přestaň,“ utrhl se na něj. 
„Na tohle nejsi zralý. Jen by tě zabil.“

„Pusť mě,“ zuřil Wester a díval se na to, jak se Randel kru-
tě směje. „Nemáš vůbec právo mi v tom bránit. Rozervu mu 
krk, a jestli se mi budeš snažit plést do cesty, tak...“

„Zlomil by ti vaz, než by ses ho stačil dotknout,“ namítl 
Larten chladně. „Není to pomocník, to je vidět podle barvy 
kůže. Je to dospělý vampýr. A nejspíš nenávidí upíry, jinak 
by se s Vlčaty, jako jsme my, neobtěžoval. Ten nehledá vý-
zvu – jen si shání někoho, koho bude moct snadno zabít.

Že mám pravdu?“ křikl Larten na vampýra. „Neodvažuješ 
se bojovat s jedním z našich generálů, takže lovíš mezi ne-
zkušenými Vlčaty. Jsi zbabělec.“

Randel se ušklíbl. „Bojoval jsem s generály a zabíjel jsem 
je, a jednu noc zabiju v boji i vašeho knížete, jestli ke mně 
bozi budou laskaví. Nemusím si nic dokazovat a na urážky 
od smradů, jako jsi ty, neodpovídám. Ale dneska se chci 
utkat s někým z Vlčat, abych si ukrátil čas. Slyšel jsem, že 
jste pomalí a slabí. Dokáže mi někdo z vás, že se mýlím?“

Westerovi blýsklo v očích a znovu se pokusil po něm roze-
hnat. Larten ho zadržel a řekl lhostejně: „Pokud s ním budeš 
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bojovat, skolí tě a nikdy se nebudeš moct pomstít tomu, kdo 
ti vyvraždil rodinu.“ Pak poodstoupil, aby se mohl Wester 
rozhodnout sám, jak na to má právo.

A zatímco Wester se svíjel v mukách – strašně toužil ci-
zince zabít, ale věděl, že Larten má pravdu – Randel si zne-
chuceně prohlížel válečnou smečku. „Jistě máte vůdce,“ po-
píchl je. „Upíři si tak rádi nechávají poroučet. To moji výzvu 
nepřijme ani sám mocný velitel smečky?“

Všichni se podívali na Taniše. Dožadoval se práva jim ve-
let a oni mu je dali. Pokud výzvu nepřijme, upadne do han-
by. Každý upír s dobrou pověstí musí v jeho situaci výzvu 
vyslyšet. Dokonce i vzpurná Vlčata mají jistá pravidla, která 
je třeba dodržovat. Členové smečky očekávali, že Taniš se 
tomu lotru s nachovou kůží postaví, bude bojovat a zemře 
se ctí.

Ale Taniš se ani nehnul. Tváře mu hořely a díval se do země, 
jako by už nikdy nechtěl hlavu zvednout. Když jim došlo, že 
nic neudělá, zachmuřili se. Hned několik se jich začalo chys-
tat k boji – dokonce i raněný Jordan se vyštrachal na nohy – 
ale první vykročil Zula Pone.

„Postavím se ti, Randele z kmene vampýrů,“ řekl a sundal 
kabát, pod kterým předtím spal. „A až tě zabiju, prokážu 
čest tvojí mrtvole a pronesu modlitbu k upířím bohům, aby 
přijali tvou vzpurnou duši.“

Randel se rozesmál, ale potom už promluvil bez toho po-
směvačného tónu: „Přijímám tvou výzvu. Ale nebudu se tě 
ptát na jméno a o nic nebudu prosit bohy, až bude po všem. 
Naše zvyky jsou jiné. Prostě zabijeme, anebo zemřeme. Sláva 
se nachází v boji, ne v tom, co se řekne nebo stane po něm.“
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Randel odcouval ze stínu pod stromem do smrtící sluneč-
ní záře. Stejně jako upíři nebyl s to klidně snášet jeho svit. 
Ale souboje mezi dětmi noci málokdy trvaly déle než minu-
tu nebo dvě. Ať už to dopadne jakkoli, nebude tu nepříjem-
nost muset snášet dlouho.

Podsaditý, ošklivý Zula za ním vyšel na mýtinu. Kráčel 
klidně, oči měl jasné a vyrovnané, byl připraven přijmout 
cokoli, co je mu určeno. V tom okamžiku to byl skutečný 
upír, ušlechtilejší než kterékoli z Vlčat, jež ho sledovala. 
A oni všichni cítili ponížení.

„Jakou zbraň volíš?“ zeptal se Zula, když se postavili proti 
sobě.

„Mně vyhovují holé ruce,“ odpověděl Randel a protáhl si 
prsty.

„Jak si přeješ.“
Zula se po něm rozehnal a vzduchem zasvištělo pět ostrých 

nehtů, které zaručeně protknou jakoukoli hmotu na Zemi, 
včetně vampýřího hrdla. Ale Randel ránu odrazil a kopl sou-
peře do břicha. Zula hekl a couvl. Randel mohl jít po něm, ale 
zůstal, kde byl, a čekal na další upírův útok.

Zardělý Zula se vrhl na soka, pak se ale zarazil, zhluboka 
se nadechl a snažil se znovu uklidnit. Když se plně ovládal, 
začal postupovat pomalu, díval se soupeři do očí a hledal 
tam varovná znamení a stopy toho, co má v úmyslu. Larten 
si myslel, že přijetím výzvy se Zula odsoudil k smrti, ale 
když se na něj díval teď, řekl si, že snad přece jen má šanci.

Když měl Randel Zulu na dosah, rozmáchl se po něm pěs-
tí. Zula ránu odrazil a vykopl proti vampýrově holeni. Zasáhl 
ji a Randel padl. Upíři se nadšeně rozkřičeli, ale jejich já-
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sání netrvalo dlouho. Randel Zulu v pádu chytil a zkroutil 
ho pod sebe. Až pozdě Zulovi došlo, že jeho protivník ránu 
očekával. Než se stačil narovnat, dopadl ztěžka na záda – 
a také na vytrčené prsty jedné ruky, kterou pod něj vampýr 
prohnaně vsunul.

Protivníkovy nehty se mu zabořily do plic a on vykřikl. 
Pak strnul a v hrdle mu uvázl dech. Nohy sebou křečovitě 
zaškubaly, ale paže se držely po stranách v podivném klidu. 
Několikrát polkl, z úst mu vytryskla krev, oči se vypoulily 
a upřely se do slunce. Vždycky si myslel, že zemře při svitu 
měsíce. Připadalo mu nespravedlivé, aby dítě noci zemřelo 
takhle, dřív, než slunce zajde. Zalitoval, že Randel nepřišel 
o několik hodin později, aby aspoň mohl naposledy počítat 
hvězdy.

A pak nelitoval ničeho.
Randel mrtvého upíra odstrčil, otřel si dočista ruce o trá-

vu a vstal. Na Zulu se ani nepodíval, ale zato přejel pohle-
dem zbledlé upíry ukryté pod stromem.

„Děláte hanbu svým mistrům,“ zavrčel, pak sebral plášť, 
hodil si ho přes hlavu a šel pryč.

Vlčata se jen dívala za odcházejícím vampýrem a mlčky 
sledovala, jak přešel do míhání a zmizel jim z dohledu. Až 
pak šli Larten s Jordanem pro mrtvé tělo Zuly Pona. Později 
je pohřbí, anebo možná pošlou po proudu řeky, podle toho, 
jak se většina z nich usnese, že by to mrtvý upír raději chtěl.

Když se Larten vrátil zpátky, Taniš seděl sám. Byl otočen 
zády k ostatním Vlčatům a nikdo se k němu ani nepřiblí-
žil. Svého padlého vůdce si nevšímali a chovali se k němu 
s přesně takovým pohrdáním, jaké si zasloužil. Lartenovi 
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