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Truhlice, do které je zakázáno 
pohlédnout

Jednou v noci jsem uslyšela hrozné zvuky.
Pohlédla jsem průrvou v podlaze dolů a spatřila 

tři postavy, které se bavily s mými rodiči. A od toho 
okamžiku se změnil můj život.

Navždycky…

***

„Dlužíš nám to, Ariste. Pomohli jsme ti, tak teď 
za tu pomoc plať,“ řekla jedna mužská postava.

Arist byl dívčin otec. Byl sedlák, nežili si moc 
špatně, ale od jisté doby se jim svět pomalu začal 
hroutit jako domeček z karet. Matka se držela otce 
za rámě a tiše plakala. Dívčin bratr Sood nikde 
nebyl.

„Já ale nevím kde je. Musel utéci,“ bránil se otec.
„Proč by utíkal?“ zeptala se druhá postava. Žena. 

Krutě vyhlížející.
„Neměl tušení, že přijdeme,“ dodal druhý muž. 

Poněkud vyhublý, viditelně nervózní a netrpělivý. 
„Leda, že by mu to tady Arist řekl,“ pravil první 

muž. „Beylei; zjisti, jestli nám říká pravdu,“ pokynul 
ženě.



Přikývla a přistoupila k otci, který se celý třásl, a 
pohlédla mu do očí. Mrazivý pohled, dva kusy ledu, 
které po celém těle rozprostírají nezadržitelný chlad, 
nejistotu a strach. Pomalu začal jít do kolen. Žena 
přestala a sedlák upadl. „Nepoznám to, dobře se 
tomu brání,“ řekla a pohledem uhnula. Lhala, moc 
dobře věděla, že jim  
říká pravdu.

„Dobře. Ten kluk musí být někde tady. 
Prohledejte celý dům. Cokoli jiného živého najdete, 
na místě zabijte,“ dal rozkaz nejvyšší muž a podíval 
se na strop.

Matka vykřikla. Dívka rychle stáhla hlavu do 
tmy.

„Skonči to s nimi,“ řekl ještě ženě, kterou před 
chvílí nazval Beylei a rychle  
odešel dveřmi.

Beylei se mezi prsty objevily modré jiskry a 
s jejich pomocí vrhla kupředu proud blesků přímo 
na sedláka. Ten jednou vykřikl, pak těžce dopadl na 
zem jako po zásahu okovaným beranidlem. Žena 
padla mrtva vedle nehybného těla svého muže.

Schovaná dívka tlumeně vykřikla a prudce se 
odtrhla od průrvy. Na záklopu vedoucí na půdu se 
pohnula železná petlice a záklop se otevřel. Znovu 
vykřikla. Tentokrát nahlas.



Vyhublý muž velmi pružně vyskočil a dopadl na 
vrzající prkna, krčil se a syčel jako had. 

Hrůzou se nemohla hnout z místa.
Skočil po ní. To poslední, co ucítila, byla krátká 

bolest, krev stékající po jejím krku 
a pak něco tekutého, teplého a sladkého na jejích 

rtech a jazyku. Potom její tělo vypovědělo službu 
úplně. 

Nic víc nevěděla, nic víc nevnímala. 
„Co jsi to sem přinesl ty hlupáku?!“ křičel muž 

na vyhublého.
Dívka ležela na zemi, kolem byl samý kámen a 

řetězy. Nacházeli se v prostorné jeskyni s jediným 
východem, což byly mohutné dveře. Zapálené 
louče visely  
na stěnách. 

„Řekl jsi, že co najdeme živého, máme na místě 
zabít.“

„Ano, ale nenosit mi to sem!“
„No já jen, že ta holka… mno… ještě žije… Já 

jsem jí jenom… tak… chtěl zkusit…“
„Ty jsi jí proměnil?!“ v očích muže se zablýskl 

hněv.
„Jen jsem chtěl zjistit, jestli to jde i s ženou, jestli 

to vydrží a ona…“ kroutil hlavou. „Přežila.“



„Žena jako upír být nesmí, na to je zákon! A 
nezajímá mne nějaká holka, ale ten kluk. On je 
z věštby, ne nějaká obyčejná citlivka! A ty,“ vztáhl 
na něj prst, „si teď zasloužíš zemřít stejně jako ona!“

„To stačí, Xewe,“ řekla Beylei mírným hlasem a 
přicházela k nim. 

„Tady přeci velím já,“ podíval se na ni Xew jak 
nejstrašlivěji uměl.

„Už ne,“ odvětila suše, pronesla zaklínadlo a 
vrhla jej proti muži, který se bez jediné hlásky 
sesunul na zem jako sedlák Arist a jeho žena. Xew 
nebyl upír, byl to čaroděj, ale – bohužel pro něj – s 
poněkud pomalejšími reakcemi.

Dívka sebou trhla. Celou dobu byla při smyslech 
a vše vnímala. 

Vyhublý muž se podíval na Beylei. „Teď jsem na 
řadě já?“ zeptal se bez jakýchkoliv emocí. Stál tam 
naprosto klidně a hrdinsky.

„Ne. Tebe si ještě nějaký čas ponechám. Pomohl 
jsi nám.“

„V čem?“ 
„Jestli ta dívka prošla proměnou a stále žije, jak 

říkáš, vyplní se věštba, o které neměl Xew nejmenší 
tušení.“

„Další věštba?“



„Ano. Z ní není pouze upír – sám jsi slyšel, že 
upírka být nesmí – je z ní něco mnohem silnějšího, 
než jsi třeba ty, můj drahý, než kdokoliv jiný z vás 
nosferatu. Až se úplně probudí, sami uvidíme, co 
umí.“ Oba odešli dveřmi. Byl slyšet pohyb závory, 
která měla zajistit, aby dívka neutekla.

Dívka se dala do tichého pláče. Stýskalo se jí po 
rodičích. Už nikdy je neuvidí. Oni zemřeli, ona žije 
a je z ní… upír… Vlastně není, teď ta žena říkala 
něco o tom, že není… není… není pouze upírem. 
Copak je něco ještě horšího, než je upír? To přeci 
není možné. 

Vstala. 
Jediné, co se jí honilo hlavou, bylo, že musí utéci. 

Hledala jakýkoliv východ. Kromě pevně zavřených 
dveří nikde žádný nebyl. Po neúspěchu do nich 
mlátit, nešťastně usedla na zem a zatínala pěsti. 
Zoufalstvím a zlobou.

Kousek od ní bylo pár louží vody. Po čtyřech se 
dobrala k jedné z nich, aby viděla, jak vypadá po 
proměně. Lekla se a uskočila dozadu, a ač si do ruky 
zarazila ostrý kámen, necítila v tu chvíli žádnou 
bolest. 

Zoufale se dala do pláče. Dlaní udeřila do 
vody vedle sebe, která se rozlétla do všech stran. 
Neohrabaně se přetočila a znovu pohlédla do louže. 



Vůbec nijak se nezměnila, krom toho, že byla nyní 
lehce mokrá a špinavá se na ní nezměnilo vůbec nic. 
Až na oči. Její původně černé oči byly nyní jedovatě 
žluté. Toho se polekala. 

Nechápala.
Na krku viděla ještě stopy po zubech vyhublého 

muže, jemně si po nich přejela prsty a popotáhla 
nosem. Napadla ji jedna věc, když zvedla hlavu a 
uviděla plápolající louči hned před sebou. Vstala a 
došla k ní. Nevěděla, proč ji to napadlo, ale přiblížila 
ruku k plameni. Ruka ji pomalu zčervenala, ale 
ta známá palčivá bolest se nedostavila, prstem 
si vydloubla ještě zarytý kamínek a hleděla na 
pramínek krve. Necítila žádnou bolest. Vzala louč 
a hleděla do tančících plamenů. Zaťala zuby a vší 
silou hodila loučí proti zdi za sebou. 

Zdrceně znovu usedla na zem. „Dobře, dobře, 
jen klid. Hlavně se uklidni,“ říkala sama sobě. 
Podívala se na ruce, které se nijak nezměnily. 
Jazykem si přejela po zubech, nic, žádná změna. 
Uvažovala, co má dělat.

Už není tak obyčejná jako předtím, její předchozí 
vlastnosti se zdokonalily a zmnohonásobily. Už také 
nemyslila jako ta patnáctiletá dívka, kterou byla 
ještě před několika hodinami. Až se vrátí ti dva, 
udělá jim to, co oni udělali jejím rodičům.



Zvedla se a podívala po řetězech kolem. 
Přistoupila k poutům a jemně se jich dotkla, pevně 
je uchopila a zkusila je vyrvat ze stěny. Trvalo to, ale 
nakonec pouta povolila. Prach poprášil její světlou 
hlavu, maličké kamínky ji zalechtaly na tvářích.

Závora se znovu odšoupla a Beylei s vyhublým 
vešli dovnitř. 

„Hej!“ křikl vyhublý a skočil po dívce, aby ji 
zastavil.

Dívka se rozmáchla řetězem a upíra jím srazila 
na zem. Na hrudi a ruce měl krvavý šrám, podle 
jeho výrazu v obličeji poznala, že muž bolest cítí.

Tak jak to že ji necítím já?!
Beylei musela zakročit. Pronesla zaklínadlo a 

vyslala jej po vězni.
Dívka zahodila řetězy a skočila na veliký balvan 

u stěny, byla tak lehká a mrštná jako nikdy předtím.
Beylei se značně zarazila.
Vyhublý se nehodlal vzdát, skočil po vězenkyni 

za účelem ji strhnout na zem. Uskočila mu a skopla 
ho na zem. Seskočila k němu, chytla za krk a zatnula 
nehty. Syčela jako had, oči byly žluté a nenávist vůči 
muži jí dodávala sílu.

Stále se snažil útočit a mrskal sebou jako ryba a 
suchu. 



Popadla ho za košili u krku a mrskla s ním ke 
zdi, skočila k řetězům, co vytrhla ze zdi a vší silou 
jimi udeřila. Upírovi roztrhla břicho. Udeřila znovu. 
Rozsekla mu lebku, která lupla jako skořápka vejce. 
Dívka zahodila řetězy a skočila po Beylei, která se 
vyděšeně dívala na přítele.

Čarodějka, která skončila na zádech, se nijak 
nebránila. 

Dívka jí tiskla ruce k zemi a pomalu se začala 
uklidňovat. Sama nevěděla, proč to vůbec udělala a 
kde se v ní vzala taková síla.

Pomaličku se jí začala vracet její původní barva 
očí. Černá.

Zhluboka vydechovala. „Co jste to ze mě 
udělali?“ zeptala se a slezla z ní.

Beylei se nadzvedla o pravý loket. „Jsi něco 
z věštby,“ odvětila.

„Ne. Jsem zrůda.“
„Jsi upír, ale jiný než ostatní.“
Dívka se na ni podívala. „Jak jiný?“
Beylei se postavila. „Asi tak: už jsi někdy viděla 

upíra?“ Dívka zavrtěla hlavou  
a také vstala. „Upíři sice mají poměrně sílu, ale to 
se těžko odhaduje, když jimi smí být pouze muži. 
Ale považ, dokázala by obyčejná a mladá dívka 
takovýmto způsobem zabít dospělého muže? Tak 



jako ty před chvílí?“ ukázala na vyhublého ležícího 
v kaluži vlastní krve.

„Měla jsem vztek, cítila jsem v sobě sílu.“ 
Nasucho polkla. „Něco mi říkalo, že… to dokážu.“

„A také dokázala. Jsem čarodějka, to víš, a 
jako taková vím o věštbě nosferatu, který se 
bude vymykat všem logickým myšlením i všem 
spekulacím. „Nebude znát ni bolest, nebude znát ni 
jednoduchou smrt.“ To krom jiného bylo ve věštbě. 
Neříkám, že jsi nesmrtelná, to v žádném případě, 
ale zabít tě bude více než nadlidský úkon.“

Dívka zvedla hlavu a špitla: „Tak co tedy jsem?“
„Přesné označení pro tebe není, ale můžeš si 

vybrat z klasických označení jako upírka, nosferatu, 
nemrtvá, hybrid…“ zarazila se, ale odvážila se 
pousmát, aby skryla svou náhlou nejistotu. „Nebo 
také jak jsme si tě pojmenovali my.“

„Vy? Jak?“
„Pojmenovali jsme tě – Mirabilis.“
Upírka zavrtěla hlavou. „Tomu já nerozumím. 

K čemu mi bude to, co ze mě je?  
A co se mnou vůbec bude?“ 

„Copak jsi toho zatím dokázala málo?“ Beylei 
se překvapivě mile usmála a rozhodila ruce. Pak 
vytáhla z koženého pouzdra na opasku malý nůž, 
jehož ostří bylo z tenoučkého polodrahokamu a 



podala jí ho. „Vyzkoušej, co všechno vydržíš.“ Dívka 
se zdrženlivě podívala na nůž a potom na Beylei. 
„Nevěříš? Vyzkoušej to,“ pobídla ji.

Chvíli váhala, ale potom si vzala nabízenou 
zbraň. Než žít jako nějaká zrůda, to raději ukončit 
svůj život dříve než někomu stačí ublížit. Už nežije, 
už neexistuje. Raději si vzít život dobrovolně a hned 
teď. 

Hned teď a tady.
Zvedla ruku, že si podřeže žíly na zápěstí, ale 

všimla si ranky od kamene, která byla zase hezky 
srostlá jako předtím. Podívala se na Beylei, která se 
znovu usmála.

„Vydržím toho více než obyčejný člověk,“ řekla 
dívka konečně. 

„Už mi věříš?“ kývla hlavou čarodějka a 
pokračovala. „Jsi kříženec upíra a něčeho, co jsme 
nedokázali ještě přesně identifikovat, přestože 
máš velmi zářivou auru. Abys chápala; žádný upír 
se nedokáže rychle zregenerovat, jeho tkáně jsou 
vlastně mrtvé. A už vůbec se nedokáže zregenerovat 
tak rychle, jako jsi to předvedla ty teď. Narodila ses 
už jako něco, a teď jsi navíc ještě upír. Už se nemusíš 
bát, že by tě někdo mohl přemoci jako obyčejného 
upíra. I čarodějové by s tebou měli spoustu práce 
než by se jim to povedlo.“



„To málo stačí upírům?“ 
Beylei na ni pohlédla. „Ve své podstatě ano, 

stačí dobrá rána na dobré místo a jací byli. Ty jsi 
výjimka.“

„Proč?“
„Na to nikdo odpověď nezná. Spoustu věcí 

nemusí mít důvod a přec tak jsou,“ podívala se jí na 
ruce. „Jak se vlastně jmenuješ?“ zeptala se posléze 
a znovu se jí zaměřila na oči. Ty její ledové byly 
mrazivé a skutečně vzbuzovaly neklid. 

„Freylis.“
Čarodějka se ušklíbla. „Já jsem Beylei.“
„Já vím,“ rozhlédla se po jeskyni.
„Využij toho, že umíš mnohem více než ostatní.

Ale pokud se věštba vyplnila do posledního detailu, 
pak tedy dokážeš neuvěřitelné věci. Teď máš nový 
život, jsi jedinečná, Mirabilis, jiná než ostatní slabí 
upíři, jaké jsem zatím potkala.“ 

„Jako ten…?“ ukázala na mrtvolu vyhublého. 
„Kdo to vlastně byl?“

„Můj bratr.“ Hlas měla stále stejný.
Freylis znejistila. „To jsem nevěděla…“
„Proč se omlouváš?“ roztáhla ruce. „Dobrý 

čaroděj by z něj stejně nikdy nebyl, takhle se aspoň 
dokázal osvědčit. Mno, svůj úkol jsem splnila. Jak 



budeš užívat své schopnosti a budeš žít je pouze na 
tobě. Můžeš mě zabít.“ Rozpažila a čekala.

„Proč bych to měla dělat?“ zamračila se.
„Protože to čtu ve tvé mysli, chceš to udělat, 

protože jsem zabila tvé rodiče.“
Freylis ji minula a šla ke kamenné stěně. Beylei ji 

klidně pozorovala.
Dívka si nůž prohlédla. „Nehodlám tě zabít. 

Nechci být jako ty. Ale už tě nechci nikdy v životě 
vidět, Beylei. Už nikdy,“ dodala mrazivě. Ostří nože 
roztříštila o stěnu. „A modli se, abych tě nenašla.“ 
Odešla. 

Beylei připažila, vzdychla a sklonila hlavu. „Dávej 
si pozor na věci zvané Ithral…“

***

Od této chvíle uběhlo bezmála dvacet let.
Mé tělo nepocítilo téměř žádnou změnu, jak po 

fyzické stránce, tak téměř ani po psychické. Jediné, 
co jsem postřehla je, že jsem se zdokonalila. Začala 
více věřit svým schopnostem.

Pohybovala jsem se mezi lidmi beze strachu 
a bez bázně. Nikdo mě nepoznal, mou pravou 
podobu. Pouze – ti co mě znali – mi vyslovovali 


