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Prolog

K apitán David Langley vystoupil z najaté drožky a mávl  
 na kočího, aby mu pomohl vyložit zavazadla. Ačkoli se 

stmívalo a vzduch voněl deštěm, chvíli se zadíval na bílošedý 
dům před sebou – koneckonců ho tři roky neviděl.

Ve všech místnostech v přízemí se svítilo. Rodiče jsou tedy 
doma. A co důležitějšího, znamená to, že dnes večer díkybohu 
nikam nešli. „Ne, tento vak si beru sám,“ vyštěkl, vytrhl kočí
mu z ruky velký kožený pytel a hodil si ho přes rameno. Pak 
vyšel po třech plytkých schodech a zabušil klepadlem ve tvaru 
koňské hlavy na vstupní dveře.

Otevřely se téměř ihned. Vysoký sluha s propadlými tvá
řemi nasadil omluvný tázavý tón, ale pak prudce zavřel ústa 
a zbledl jako stěna. „Kapitán Langley!“ vykřikl. „Díky Bohu 
a všem svatým!“

„Varnere.“ David prošel kolem klanícího se komorníka do 
haly. Varner byl sice věrný sluha, ale toho vidět nechtěl. „Kde 
na jdu lorda a lady Thrushellovy?“

„V jídelně, pane. Mám dohlédnout na…“
„Ano. Prosím, nanos mé věci dovnitř, než začne pršet, a za

plať drožkáři.“
„Jistě, kapitáne. S radostí.“
Prošel do poloviny široké chodby k zavřeným dvojitým 

dveřím vlevo a na okamžik se zastavil. Nadhodil si těžký vak 
na rameni. Po tři roky prožíval pravé peklo a teď – panebože 
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konečně! – má něco, čím se skvěle předvede. Nadechl se, ote
vřel dveře a vstoupil dovnitř.

„Dobrý večer, otče. Matko…“
„Davide!“ Matka prudce vstala a běžela ho obejmout. Krás

né vlasy jí nyní prošedivěly, ale postavu si stále udržela štíhlou 
jako proutek. „Drahý chlapče! Psals, že se ještě dva dny nedo
staneš z Calais!“

„Vypadalo to, že se počasí zhorší, a já jsem nechtěl čekat,“ 
opáčil.

Pohlédl za matku, ale návštěvu, kterou za ní spatřil, rozhod
ně neočekával. Spíše na jeho nadšení z příjezdu zapůsobila jako 
studená sprcha. Zatracený Bennett Wolfe! Zase. I když je od něj 
vzdálen tisíce mil, dokáže mu ten chlap stále házet klacky pod 
nohy, dokonce i po smrti.

Nasadil vřelejší úsměv. „A lord i lady Fenningtonovi! Jak 
rád vás zase vidím. Jen bych si přál, aby to bylo za příznivějších 
okolností.“

V této chvíli už byli všichni u stolu na nohou, přicházeli 
k němu a vítali ho. Otec mu potřásl rukou, tvářil se hrdě – své
ho syna a dědice zjevně viděl rád. „Jsi doma z Afriky?“ bru
čel a udiveně kroutil hlavou. „Zázrak!“ Hrabě vyslal pohled 
k Ran dolphu Howardovi, markýzi z Fenningtonu. „Obzvláště 
vzhledem k obtížím, jimž jste museli čelit.“

Fennington přikývl a také mu podal ruku. „Děkuji, že jste 
nám poslal zprávu o úmrtí mého synovce. Bylo to od vás velko
rysé vzhledem k tomu, že se nám ani nenamáhal oznámit, kam 
ho jeho nejnovější dobrodružná cesta zavedla.“ Povzdechl si. 
„Popravdě řečeno, v posledních čtyřech pěti letech jsem si vů
bec nebyl jist, zda je Bennett živ či mrtev. Teď to alespoň vím.“

Matka už Davida táhla ke stolu a přesvědčovala ho, že určitě 
musí mít obrovský hlad a je nezbytné, aby se pustil do dobrých 
anglických pokrmů. „Informoval jsi už o svém návratu něko
ho dalšího?“ zeptala se a snažila se mu stáhnout vak z ramene. 
„Vím o několika mladých dámách, které by se s tebou velmi 
rády setkaly. Obzvláště po návratu z Konga. Můžeme bohužel 
už jen litovat, že se o tobě nebude psát v žádné další slavné kni
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ze kapitána Wolfa. Ach, to by bylo krásné, ale myslím, že svou 
poslední knihu asi před smrtí napsat nestihl.“

Tedy… jak zatraceně mizerné načasování podobné konver
zace! Jenže když nyní nic neřekne, Fennington pak bude mít 
podezření. David se znovu nadechl ve snaze zjistit, jakým smě
rem se ubírat po této obzvláště trnité cestě, když přitom původ
ně očekával, že bude široká a pohodlná. „Mimochodem,“ pro
mluvil pomalu, „Bennett mi těsně před svou smrtí svěřil něco 
do péče. Něco, co by nám všem mohlo dopomoci ke slušnému 
jmění.“ Opatrně postavil vak na zem, rozvázal řemen, jímž byl 
zajištěn, a pak jej otevřel. „Jeho deníky a pár skic,“ prohlásil. 

„Bože můj…,“ vydechl Fennington a sklonil se, jako by se 
chtěl dotknout ohmataných desek knihy položené nahoře.

David vak rychle zase zavřel. „Dal je mně. A pouze a jen já 
vím, jak je dát dohromady a zformulovat je ve smysluplné vy
právění.“

„Vzhledem k tomu, že mu jeho kniha o dobrodružstvích 
v Egyptě vysloužila rytířský titul a venkovské panství od Prin
nyho… ehm, tedy… od Prince z Walesu,“ opravil svou fami
liérnost jeho otec, „mají tyto věci velmi pravděpodobně cenu 
zlata.“ Pohlédl na markýze. Byli dávní a dobří přátelé, jenže 
Fennington stál ve společenském žebříčku nad ním. Markýz je 
vyšší titul než hrabě. David v duchu proklínal matku, že nad
hodila téma, kterému se tváří v tvář Wolfovu strýci nemohl vy
hnout.

„Jak jsou psány?“ ptal se Fennington a znovu se hladově dí
val do brašny, jako by ji chtěl celou popadnout a utéci s ní.

„Velmi nesouvisle, bohužel. Než podlehl svému zranění, de
lirium mu zcela zastínilo mysl.“ David šťouchl do vaku špič
kou boty. „A v každém případě podle nejpřísnější interpreta
ce pravidel naší expedice patří Bennettovy věci po jeho úmrtí  
Africkému sdružení. Kdyby ovšem nepřenechal tu trochu své
ho majetku dříve mně, pochopitelně.“

Oba lordi se při pouhé zmínce o Africkém sdružení zamra
čili. „Zatracený Sommerset,“ bručel Fennington. „Jakýkoli zisk 
nám zapře, pokud se k něčemu dostane. Věda, bádání – je snad
né být filantropem, když máš víc peněz než Midas.“
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„Ano, ale pokud deníky patří Davidovi,“ zamyslel se jeho 
otec, „bude pochopitelně stačit vyjádřit dík Bennettu Wolfovi 
za jeho pomoc a inspiraci a snad i za přispění tu a tam nějaké 
pasáže nebo obrázku a…“

„A s podílem na zisku, který pochopitelně připadne jedi
ným přeživším Bennettovým příbuzným,“ pokračoval David 
a znovu se usmíval, „pomysleme na…“

„Na přínos vědě,“ zazubil se Fennington podobně. „A vel
mi široké a nadšené čtenářské veřejnosti.“ Znovu natáhl ruku. 
„Padesát procent?“

Zpropadeně! Před hodinou David uvažoval o sto procentech 
bez sebemenší dělby. Pokud na druhé straně dodá Wolfova ro
dina jeho nápadu správnou váhu, bude do jisté míry holdem 
slavnému cestovateli. A jestli se kniha bude dobře prodávat, 
může s ní jet na propagační turné a dočká se slávy, pozvání 
od Prinnyho… Podal tedy markýzi ruku a stiskl ji. „Padesát 
procent. Když napíšete předmluvu.“

„Samozřejmě. Koneckonců mohu oficiálně prohlásit svého 
synovce za mrtvého díky vaší přítomnosti – jednak v Kongu, 
jednak nyní v Londýně. Bez vás by se jeho majetek musel vrátit 
Koruně.“

„Vynikající,“ kývl Davidův otec a s oběma si postupně po
třásl rukou. „Varnere! Šampaňské! Můj syn se vrátil po tříleté 
expedici z Afriky!“

Vzápětí David seděl u stolu a dva sluhové před ním spěš
ně prostírali. Díky bohu, že Bennett Wolfe nakonec zašel díky 
svým ambicím příliš daleko a dostala ho hrstka domorodců 
s oštěpy. Znovu se usmál vzrušenému hovoru kolem sebe. Ano, 
díky bohu je ten zatracený Bennett Wolfe mrtvý.
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1. kapitola

Před námi se tyčí nepřekonatelné skalní stěny; není divu, že 
západní pobřeží Afriky doposud nebylo dostatečně probádá
no. Dle mých odhadů bychom měli zítra dosáhnout ústí řeky 
Kongo. Nic mě nepotěší víc než to, když stanu na půdě této 
divoké záhadné země. Myslím, že již nyní ji znám a uctívám 
více než celou Anglii.

DENÍKY KAPITÁNA BENNETTA WOLFA

O pět měsíců později

K apitán Bennett Wolfe vystoupil z najaté drožky a hodil  
 drožkáři šilink. „Díky!“ zvolal a chytil kabelu, kterou mu 

vozka hodil, a poté z omšelého vnitřku drožky vytáhl druhé za
vazadlo. Neměl žádné ohromující množství kufrů, vezme-li se 
v úvahu, že byl tři roky pryč, ale jeho ostatní zavazadla a bedny 
se vzorky byly již odeslány do Teslingu, malého sídla nedaleko 
Tunbridge Wells v Kentu, které mu před šesti lety věnoval princ 
z Walesu.

„Dlužíte mi ještě tři šilinky,“ pronesl chraptivě drožkář 
a hozenou minci si už strkal do kapsy.

„Čtyři šilinky za pět mil?“ opáčil Bennett. „To si s tím zatra
ceným pekáčem vjeďte do Temže a já vám zaplatím čtyři šilinky 
za plavbu po řece. A i to by bylo moc.“ Zvedl svá zavazadla ze 
silnice a znovu je odložil na schod před velkým sídlem tyčícím 
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se před nimi. Doufal, že budovu ještě neprodali a nezačali v ní 
provozovat třeba internátní školu.

„Také jsem vezl dva cestující,“ pronesl škrobeně drožkář.
„Aha…“ Bennett se sklonil ramenem ke dvířkům drožky 

a v okénku bez záclonky se objevila černá opičí tvářička lemo
vaná bílošedou kožešinou. „Pojď sem, Kero.“

Na tuto pobídku mu skočila na předloktí mladá samička 
kočkodana a rychle se mu po paži vyšplhala na rameno. Z této 
rozhledny něco brebentila směrem k drožkáři.

Bennett jí podal šilink a ukázal na střechu drožky. „Nahoru, 
Kero. Nende juu.“ Podíval se na vozku a opička velikosti kočky 
mezitím bez většího úsilí vyskočila na střechu a posadila se. 
„Pokud jste ochoten vzít si to od ní, pak je to vaše.“

Drožkář otevřel pusu a zamračil se. Opička směrem k němu 
zívla. Jakmile se dobře podíval na její poměrně hrozivé špičáky, 
couvl a znovu popadl otěže. „Odežeňte tu zatracenou potvoru 
z mýho pekáče!“

Bennett se zachechtal, mlaskl a Kero se mu vrátila na rame
no a strčila mu minci do ruky. Samozřejmě ji nechtěla, protože 
nebyla k jídlu. Bennett ji cvrnkl drožkáři. „Dva cestující, dva 
šilinky.“

Muž ji překvapivě hbitě chytil a vzápětí se rozjel. Mezitím si 
strkal minci do kapsy. Nakonec zmizel v provozu mayfairské
ho časného večera. „Teďkon budu asi žrát trávu nebo co,“ brblal 
si při odjezdu pod vousy. „Ať se propadnu, co je to za blázna 
– přiveze si opici, myslí si, že je nějakej pitomej starej Bennett 
Wolfe, a odmítá zaplatit plnou cenu.“

Jeho slova Bennetta poněkud vyvedla z míry, protože on 
skutečně je „nějakej“ Bennett Wolfe, byť nijak zvlášť „pitomej“ 
ani „starej“. To, že vlastnictví opičky nyní napomáhá jeho iden
tifikaci, pro něj bylo nečekané, protože osiřelou opičku adopto
val teprve před rokem a z Londýna je pryč třikrát tak dlouho. 
Nicméně se musel aktuálně zabývat naléhavějšími věcmi, a tak 
si dohady nechal k pozdější úvaze.

Jakmile vyšel po schodech a dostal se pod malý vstupní por
tál, otevřely se před ním dveře. Sluha v modré livreji zůstával 
v bezpečí domu, ven nevystrčil téměř ani nos a jen si ho měřil 
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pohledem: „Mohu vám nějak pomoci?“ zeptal se a mračil se 
buď na něj, nebo na opici – případně na oba.

Sluha zde byl nový, což se dalo čekat, protože starý Peters 
měl již před čtyřmi lety dost vysoký věk na to, aby si podal 
ruku s Noem. „Hledám Jacka Clancyho,“ opáčil Bennett. „Snad 
zde stále ještě přebývá?“

„Lord John Clancy je momentálně zaneprázdněn,“ prohlásil 
sluha a zvedl hlavu – evidentně proto, aby si mohl lépe pro
hlédnout celou délku vlastního nosu. „Jste očekáván?“

Vzhledem k tomu, že se Bennett s Jackem od své poslední 
návštěvy Londýna nesetkal, to nebylo pravděpodobné. Sice by 
bylo bývalo… zdvořilé zaslat pátému synovi markýze z Emme
ry jisté upozornění, že stojí na jeho prahu, ale jen velmi nerad 
by kazil moment překvapení.

„Tak mu jen vyřiďte, že je zde bratr slečny Deborah Masono
vé z Oxfordu a že se mi ho právě podařilo vypátrat. A nedělá 
mi to radost.“

Dveře se s klapnutím zavřely, což bylo lepší, než kdyby mu 
je zabouchl před nosem. Bennett vytáhl z kapsy oříšek a podal 
ho Kero, která hned radostně brebentila, vmžiku rozdrtila sko
řápku na prášek a už si pochutnávala na laskomině.

Právě když začínal ztrácet ten poslední kousíček trpělivos
ti, kterou v sobě dokázal zmobilizovat, dveře se znovu prudce 
otevřely. „Deborah Masonová nemá bratra, dobrý bož…“ Vy
soký muž se světlou pletí a úchvatně rudou kšticí zavřel ústa se 
slyšitelným mlasknutím. „Dobrý bože!“ zašeptal a zbledl jako 
křída.

„Ahoj, Jacku.“
Vzápětí udělal lord Jack Clancy dlouhý krok Bennettovi 

v ústrety a sevřel ho v pevném mužném objetí. Kero to zjev
ně vyplašilo, a tak zavřískla a odskočila na kovové zábradlí. 
Bennett náhle pocítil také zděšení, ale ze zcela jiných důvo
dů. I on přítele pevně stiskl, poté však o krok ustoupil. „Co se 
děje?“ podivil se. „Tví rodiče? Jsou…“

„Ne, ne.“ Jack ho energicky poklepal po rameni a pak mu 
rameno sevřel. „Všichni v pořádku. Při všech svatých, Ben nette, 
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jestli to nakonec bude nějaký hloupý vtip, vlastnoručně tě za
střelím.“

Bennett se zamračil. „Jaký vtip?“
„Před pěti měsíci jsi byl prohlášen za mrtvého.“
Za mrtvého? Kristepane, Langley. Jakmile mu to došlo, měl 

dojem, že dostal pěstí do břicha. „To jsem nevěděl,“ odpověděl, 
ale znělo to spíše jako zavrčení.

„Uspořádali jsme na tvou počest tryznu. Přišly tisíce lidí. Po
řád mi vrtalo hlavou, že by ti bylo podobné zjevit se uprostřed 
obřadu osobně, poté cos zázračně vyvázl z nějaké katastrofy, 
ale neobjevil ses. A nakonec tedy…“ Přítel větu nedokončil. 
Polkl. „No nic. Je zatraceně dobře, že tě vidím, starý brachu! 
Pojď dál!“

„Komorník tvrdil, že jsi zaneprázdněn,“ namítl Bennett 
a ustoupil. Nerad by se dočkal toho, aby si na něj lidé sahali, 
zda je z masa a kostí, a už vůbec ne v situaci, kdy nemá tušení, 
co se vlastně děje. „Jsem zde jen proto, že ty znáš v Londýně 
všechny, a já se snažím něco zjistit o Davidovi Langleym.“ Po
kud ho ten mizera prohlásil za mrtvého, nebude se honit jen za 
„něčím“. Pomalu se mu do žil vléval pořádný hněv.

„Lang… Pojď dál, Bennette. Prosím. Nesmíš opět zmizet 
v temnotách poté, cos vylezl z vlastního hrobu.“

Přikývl, ačkoli mu hlavou vířily spletité dohady o nových 
překvapujících okolnostech. Po návratu do Londýna čekal co
koli, ale ze všeho nejméně zjištění, že byl prohlášen za mrtvého. 
Africké sdružení by se pak zmocnilo jeho deníků, nemovitosti 
by se vší pravděpodobností připadly jeho zatracenému strýci 
Fenningtonovi – a u všech rohatých právě tam nechal poslat 
své vzorky a trofeje!

„Nechci rušit tvé hosty,“ zavrčel a kráčel za Jackem do útrob 
domu. „Zjevně musím zkontaktovat pár lidí a zpravit je, že 
jsem mezi živými.“ Vzápětí mu skočila Kero zpět na rameno 
a Bennett natáhl ruku, aby ji podrbal za ušima. Přestože se mu 
civilizace odjakživa vůbec nezamlouvala, ona ji nikdy nezažila. 
„Je Langley ve městě? Rád bych mu srovnal obličej pěstí.“

„K tomu se hned dostaneme.“
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Bennett popadl Jacka za rameno a zastavil ho. Lord John 
Clancy byl vysoký muž, ale Bennett byl vyšší – už od dob, 
kdy se spřátelili na Oxfordu. „Posledního půldruhého dne 
jsem strávil ve čtyřech různých kočárech a předtím dva měsíce 
na lodi. Krom toho dlouhé týdny jen vleže na zádech v hliněné 
chatrči. Nic příjemného. Vůbec. Pokud jsem kdy měl nějakou 
trpělivost, je dávno pryč, Jacku. Co se děje?“

„Neviděl jsem tě čtyři roky, příteli,“ pronesl Jack tišším hla
sem, poodstoupil od Bennetta a znovu vyrazil kupředu. „Ať už 
se teď cítíš jakkoli rozpačitě, aspoň jsi věděl, že se vracíš do Lon
dýna. Já jsem si ještě před pěti minutami myslel, že jsi mrtvý. 
Tak mi laskavě dej chvilku, zatraceně! Popovídej si s mými hos
ty, pozdrav se s nimi a chovej se trošičku civilizovaně, než se 
přestanu třást od hlavy k patě.“

Jack jednoznačně vypadal otřeseně a po pěti měsících strá
vených léčbou zranění Bennettovi nakonec připadalo, že pro 
mizerných pár hodin se už svět nezboří. Neměl příliš mnoho 
přátel a Jacka považoval za svého nejbližšího. „Dobrá.“

„Děkuji ti. Teď mi pověz – jste s Kero hladoví?“ zeptal se Jack 
a obrátil se proti němu už popáté od chvíle, kdy vešli do domu. 
„Asi ano, vidím to na tobě. Vím, že ty sníš cokoli, ale co  
ona?“

Kousek ode dveří do salonu se Bennett zase zarazil. „Jak 
u všech rohatých vlastně víš, jak se Kero jmenuje?“

Jack se zamračil. „Jak myslíš, že to vím? A varuji tě předem, 
čteme tu knihu dnes večer. Vím, že vyšla už před několika týd
ny, ale já… Tedy, myslel jsem, že bych neměl být tím posled
ním, kdo se dozví, co přesně se ti stalo. Jenže všechno je zřejmě 
úplně jinak.“

Bennett zavrtěl hlavou a začal uvažovat, jestli svačina, kte
rou si dal před mnoha hodinami v Bristolu, nebyla náhodou 
otrá vená a jestli ve skutečnosti není v této chvíli spíše přiko
vaný k podlaze v nějakém ústavu pro choromyslné. Snažil se 
strávit své znechucení a narůstající vztek a kráčel za Jackem 
do společenského salonu. Pár minut určitě ještě vydrží být trpě
livý a pokud možno příjemný. Najednou strnul, jako by vrostl 
do země. Nejspíš nevydrží…
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„… není nadbytečné užívání slova ‚barbarský‘, Flip,“ prohla-
šovala právě žena s orlím nosem a šaty upnutými téměř pod 
bradu. „Tři lidé byli zavražděni. To je přece barbarské!“

V salonu posedávaly téměř dva tucty lidí, většinou ženy, 
všichni s otevřenými knihami v rukou. Několik z nich si něco 
tlumeně povídalo, zatímco u dveří seděla dvojice, která na sebe 
přes hřbety knih pomrkávala. Takže teď se asi přesunul z blá
zince do jakési knihovny choromyslných.

„Musím ti oponovat, Wilhelmino,“ ozval se sladký hlásek 
z levé strany místnosti, odněkud, kam pořádně nedohlédl. 
Zvuk hlasu se mu zamlouval, ačkoli to mohlo být proto, že přes 
tři roky neslyšel příjemná slova, navíc z ženských rtů. Pokud 
šlo o konkrétní dámy, dotyčná Wilhelmina ho naopak spíše iri
tovala – byť to mohlo být kvůli přehršli krajek pod bradou.

Do zorného pole se mu náhle dostaly oříškově hnědé vlasy 
pod modrým kloboukem, ale jen na chvilku, protože je vzápě
tí překryl rozložitý mládenec, který změnil svou polohu v le
nošce. Bennett udělal krok stranou ve snaze dostat dívku zpět 
do zorného pole.

„Slovo ‚barbarský‘ zde implikuje užití větší síly, než je ne
zbytně nutné,“ pokračovala. „V tomto případě musel kapitán 
Wolfe trojici mužů zabít, jinak by jeho skupinu odhalili a zaú
točili na ně. A musel to udělat tiše. Proto ten nůž a oštěp. Což 
není barbarské, ale pouze praktické.“

S tím nemohl než souhlasit. Takzvané barbarství je spíše zá
ležitost úhlu pohledu a momentálních okolností, nikoli to, co si 
lidé většinou pod tím pojmem představují. Znovu ho napadlo, 
že i tato otázka může počkat na pozdější promyšlení – až na to, 
že nikdo neměl vědět o příhodě, kdy se sám postavil třem mu
žům, ozbrojen pouze nožem a oštěpem. Stalo se to téměř před 
rokem a on ještě není v Londýně ani hodinu. „Na co si to hraje
te?“ zeptal se Jacka potichu. „A kdo je…“

Náhle vstala krásná světlovlasá dívka s velkýma hnědýma 
očima. „Nepředstavíš nám svého pohledného přítele, Johne?“ 
zavrkala a usmála se.

Panečku, ta stojí za trochu rozptýlení! Než však stačil zarea-
govat, Jack ho vzal za loket a odvedl ho doprostřed salonu. 
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Bennettovi se to nezamlouvalo – rozhodně to nebyla poloha 
ideální k obraně. Podmračeně se vyprostil z přítelova sevření.

Jack si odkašlal. „Přátelé, členové čtenářského klubu, do
volte, abych vám představil svého přítele kapitána sira Bennetta 
Wolfa. Zprávy o jeho smrti byly zjevně předčasné.“

Členové Jackova čtenářského klubu vyskočili jako jeden 
muž tak sehraně, jak to viděl snad jen u vojenských šiků. Ozval 
se křik, halas, dokonce jedno zaječení – božínku, připomínali 
smečku paviánů – a všichni se vrhli k němu. Panebože… Už 
viděl, jak podobně sehraní paviání dokázali strhnout leoparda. 
Kero zavřískla a vyskočila na nejbližší polici. Na zlomek vteři
ny zvažoval, jestli se nemá vrhnout za ní.

Už se mu stalo, že se ocitl v davu čtenářských obdivovatelů 
a využil zájmu nejedné ženy, které připadaly jeho knihy a dob
rodružství hrdinské a vzrušující. Jenže toto nebyla legrace. Vrá
til se před příliš krátkou dobou a byl pryč příliš dlouho. Zma
teně couval a přitom do kohosi vrazil. Do nějaké mladé ženy, 
která upadla na zem.

Bennett se prudce otočil. Dívka s oříškovými vlasy. Ihned 
natáhl ruku, sevřel její prsty a pomohl jí na nohy. Krásné hnědé 
oči, které se na něj upíraly, byly velmi podobné očím té rozto
milé blondýnky – patrně sestry –, jenže tím podobnost končila. 
Zatímco blondýnka byla vysoká a dosti štíhlá, přímo omračují
cí, hnědovláska byla drobnější a měla poněkud… bujnější křiv
ky. Nebyla příliš baculatá, ale rozhodně ne vychrtlá. Jako by si 
uměla vychutnat dobré jídlo.

Z nějakého důvodu mu to připadalo přitažlivé. Jistě, sám 
měl zdravou chuť k jídlu. A nejen k jídlu. „Voníte po citrónech,“ 
zamumlal a toužil znovu slyšet její hlas.

Lady Phillipa Eddisonová vyprostila prsty z dlaně toho 
obrovského svalnatého muže, který na ni shlížel, a pokusila 
se uklidnit své nervy. „Děkuji vám,“ pípla a doufala, že to má 
chápat jako kompliment.

Vzápětí se zamračila, ale pak zachmuřený výraz z její tváře 
jako mávnutím kouzelného proutku zmizel. Děkuji vám. Jak je 
možné, že se nezmohla na víc při osobním setkání se slavným 
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cestovatelem – mužem, jehož práci tolik obdivovala a který byl 
do nedávné chvíle, vlastně ještě asi před dvěma minutami, po
važován za mrtvého?

„Vy jste Bennett Wolfe,“ pokračovala. Ach, Bože na nebesích, 
zmlkni, Flip.

„To jsem,“ přikývl.
Znovu si ho změřila pohledem, tentokrát bedlivěji. Nikdo, 

včetně samotného kapitána Wolfa, ho nikdy příliš podrobně 
nepopisoval, ale zdálo se jí, že tento muž vypadá přesně tak, 
jak by měl vypadat slavný badatel. Jistě, vysoký, ale nejen to. 
Nebyl vůbec tlustý, avšak přesto působil… jako hora. Se širo
kými rameny, zjevně dobře stavěný i pod tím, co vypadalo jako 
hodně obnošený hnědý kabátec, nějaké kalhoty z jemné kůže 
a kožené vysoké boty.

Pleť měl ztmavlou sluncem zářivějším než bývá v Anglii 
a oči dokonalého temně smaragdového odstínu, z nichž přímo 
čišela síla. Sebejistota. Náhle ji nijak nepřekvapovalo, že tento 
muž dokázal přemoci tři domorodé válečníky a ubránit se pou
ze dýkou a oštěpem.

Po zádech jí přeběhlo příjemné mrazení. Bennett Wolfe. Ač 
to bylo neuvěřitelné, Phillipa přesto věděla, že je to on. Muž, 
který prozkoumal valnou část východní Afriky, Egypt a nyní 
i Kongo. Tmavé vlasy neurčité délky, které vypadaly, jako by je 
pročesávala – no, vlastně to tak asi i bylo – opice, dlouhý krok 
a výraz naprosté vyrovnanosti. Nemohl to být nikdo jiný než 
on.

„Když byl Bennett Wolfe naposledy v Londýně, bylo mi te
prve sedmnáct,“ slyšela se říkat. Na letmý okamžik zatoužila, 
aby se za ni postavila její sestra Olivia a vlepila jí políček dřív, 
než ze sebe vymáčkne něco ještě pitomějšího.

„Když byl Bennett Wolfe naposledy v Londýně, bylo mi 
teprve šestadvacet,“ okomentoval to a zcela ignoroval otázky 
– některé nepříliš zdvořilé –, které mu kladli ostatní členové 
klubu.

„Tím chci říci, že jsem tehdy ještě nebyla uvedena do spo
lečnosti, což je důvod, proč se neznáme. Tedy až dosud, po
chopitelně.“ Litovala toho odjakživa, obzvláště v těch uplynu
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lých pěti měsících poté, co se dozvěděla o jeho smrti. Vpravdě 
renesanční člověk – dobré vzdělání i vyjadřovací schopnosti, 
vládnoucí perem a mluvící několika jazyky. Muž vědy i umění. 
Polkla. Její hrdina, takříkajíc. Koneckonců obě jeho knihy pro
četla nesčetněkrát, včetně té poslední připsané Davidovi Lang-
leymu, ale přinejmenším zmiňující Bennetta Wolfa. Poslední 
svazek jí zdobil noční stolek už měsíc – ihned ode dne svého 
vydání. A to navzdory jejímu skeptickému přístupu k někte
rým pasážím.

Phillipa se trochu vzpamatovala. Wolfe zůstal stát a upíral 
na ni pohled. Ona se zmohla na směšné blábolení jako napros
to smyslů zbavená. To přeci nebyla ta intelektuální zasvěcená 
konverzace, kterou si s Bennettem Wolfem představovala, pak
liže by měla někdy šanci se s ním setkat. „Čtu vaši knihu. Tedy 
tu novou. My všichni… ji tady čteme.“

Nakrčil čelo. „Jakou novou…?“
John náhle vstoupil mezi ně, až nadskočila leknutím. 

„Bennette, vidím, že ses seznámil s Flip. Lady Phillipa Eddiso
nová, kapitán sir Bennett Wolfe.“

Kapitán naklonil hlavu. Zdálo se, že nevnímá vůbec nikoho 
dalšího v místnosti. „Tak Phillipa…“

Ta dvě slova stačila, aby se znovu zachvěla. Byla si dobře vě
doma, že má jedno z nejméně romanticky znějících jmen v dě
jinách, snad jen s výjimkou ubohé Wilhelminy, a byla raději, 
když si o ní lidé nemysleli, že je přihlouplá fintilka, což jméno 
asi evokovalo. Jenže tón, jakým je teď vyslovil, se jí navýsost 
zamlouval, i když ji neoslovil, jak kázaly zákony správného 
bontonu. Jako by ji svými slovy letmo políbil.

„Flip je něco jako vědec, pokud jde o tebe, víš?“ pokračoval 
John. „Dokonce pochopila i ty složité pasáže, kterými jsi v kni
ze o Serengeti zrovna nešetřil – že denní světlo v oblasti rovní
ku panuje déle a přiměřeně k tomu zde roste vegetace.“

„Nepovídej,“ pronesl uhlazeně kapitán Wolfe a setrvával 
na ní pohledem. Natáhl ruku. „Smím se podívat na knihu, kte
rou tady všichni čtete?“

„Bennette, mohl bys se mnou na minutku do knihovny, bu
deš tak hodný?“ přerušil ho znovu John.
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„Ne.“ Zelené oči se stále upíraly na ni a ani na vteřinu neu
hýbaly.

„Potřebuju s tebou něco…“
„Ne.“
Phillipa zaváhala, zaražená spíše nesmlouvavým Johno

vým výrazem než faktem, že jí kniha byla drahá a nechtěla se 
jí vzdát – dokonce ani ve prospěch muže, o němž převážně po
jednávala. Tedy, ještě samozřejmě o kapitánu Langleym. Nic
méně nakonec napřímila ramena a vložila mu ji do ruky. Letmo 
se dotkli prsty a jí po zádech znovu přeběhlo příjemné mra
zení stejně jako před chvílí, když jí pomáhal vstát. Není divu, 
vždyť se poprvé v životě setkala s mrtvým! Mohutným mrtvým  
plným síly, s příjemně teplými prsty.

Ještě chvíli na ni upíral pohled a pak teprve sklonil hlavu 
ke knize. Opálená tvář mu poněkud zbledla a svazek v prstech 
sevřel tak křečovitě, až mu zbělely klouby.

„Napříč kontinentem. Dobrodružství v Kongu,“ četl úsečně 
a zachmuřeně. „Od Davida Langleyho? Ten zatracený blázen 
přece neumí dát dohromady pořádnou vě…“

„Do knihovny, Bennette. Hned.“
Ještě nikdy neslyšela, aby lord John promluvil tak naléha

vě. I tak trvalo kapitánu Wolfovi ještě nějakou chvilku, než se 
otočil na podpatku a vykročil z místnosti jako první s Johnem 
v patách, opičkou zpátky na rameni a knihou pevně sevřenou 
v ruce.

John se na prahu obrátil k přítomným, kteří konsternovaně 
stáli kolem nich. „Všem se omlouvám. Dnes večer budeme mu
set ukončit naše setkání poněkud předčasně.“

Ať se dělo cokoli a přestože si tolikrát přála a představovala 
si, jak prožívá všechna ta dobrodružství společně s Bennettem 
Wolfem a Davidem Langleym, pro tuto chvíli byla ráda, že je 
úplně někdo jiný. Zjevně je cosi v nepořádku. Ještě víc v nepo
řádku než to, že byl kapitán Wolfe považován za mrtvého.

„Věřila bys tomu, Flip?“ zeptala se jí sestra, když se konečně 
vynořila ze šumícího davu. „Bennett Wolfe! A když pomyslím, 
že jsem se od tebe dnes málem ani nenechala přemluvit, abych 
sem šla…“
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Phillipa pohlédla na svou vysokou, útlou, světlovlasou 
a nad přirozeně krásnou starší sestru. „Pokud si správně vzpo
mínám, Olivie, chtělas přijít, protože má lady Emeryová nové 
pianoforte. Kopalas mě do nohy, když John oznámil, že se ne
sejdeme v hudebním salonku.“

Olivia nad jejími slovy jen mávla rukou. „Ach, co na tom 
záleží! Jsme tady. Byly jsme svědky návratu kapitána Wolfa.“ 
Livi tleskla a zatočila se na špičkách. „A tady ti ostatní neznají 
nikoho důležitého, takže budeme první, kdo to povíme – prostě 
všem!“

„John i jeho rodiče jsou dostatečně důležití,“ připomněla jí 
Phillipa. „A co víc, John je kapitánův nejbližší přítel.“

„Ano, ano, to je pravda!“ Olivia udělala další zvláštní po
skok a zvládla ho tak, aby ještě vypadala elegantně, ale záro
veň dostatečně nadšeně. „Víš co? Pozvu Johna na můj čtvrteční 
piknik. A rozhlásím, že si je jistý, že se k nám přidá i kapitán. 
Koneckonců v Londýně dlouhou dobu nebyl a zcela určitě se 
chce seznámit s novými lidmi.“

„Piknik? Poté, co se neohroženě postavil africkým nebezpe
čenstvím? Umře nudou, Livi.“

„Pokud se ti to nezamlouvá, nemusíš se k nám přidávat, 
Flip.“

Jistěže Phillipa na piknik půjde. Když pro nic jiného, tak jen 
aby mohla s kapitánem Wolfem vést intelektuální debatu, v níž 
by se neztrapňovala jako hlupák po ráně koňským kopytem 
do hlavy. Pro ni bude naprosto nejzajímavější zjistit, zda kapi
tán Wolfe krom zprávy o svém návratu sdělí informaci o tom, 
zda má v úmyslu napsat o expedici s Langleym do Konga svou 
vlastní knihu. Což ji přivedlo k dalšímu důvodu. Kapitán Wolfe 
má stále její knihu. A ona ji chce zpět.
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2. kapitola

Domníval jsem se, že východní savany africké jsou porostlé tr
ním, ano, jenže tam bylo alespoň viditelné – každá jedlá rostli
na byla trním přímo pokrytá. Zde v džungli jsou však trny zá
keřnější. Ukrývají se v měkce vyhlížejících popínavých stoncích 
a jsou vrostlé do zdánlivě heboučké kůry stromů i do vystupu
jících kořenů, bodají a drásají s lehkomyslnou bezstarostností. 
Zpropadené věci, jen nás souží.

DENÍKY KAPITÁNA BENNETTA WOLFA

„T eď se uklidni, Bennette,“ přikázal Jack a zavřel za nimi 
dveře knihovny. Vzápětí energickým krokem došel 

k servírovacímu stolku a vzal z něj láhev skotské. „Čekal jsem 
tři týdny od chvíle, co to vydali, teprve pak jsem si jeden svazek 
koupil. Teď už to četl snad každý, koho znám. A jak už jsem 
říkal, nechtěl jsem být posledním člověkem v Londýně, který se 
dozví, co se ti stalo.“

Bennett vnímal Jackovu drmolenou zpověď jen na půl ucha. 
Hlavní díl pozornosti věnoval knize ve svých rukou a upřímně 
si přál, aby zmizela v oblaku smrdutého dýmu nejhlubších pe
kel. Zatracený Langley! Potřeboval ji okamžitě otevřít a podívat 
se, přestože mu vnitřní tušení už napovídalo, co v ní asi na- 
jde.

„Omlouvám se tedy, že jsem zakoupil něco, co tě nevystihu
je úplně přesně tak, jak si zasluhuješ,“ pokračoval Jack, „jenže 
když k sobě budeš upřímný, nebudeš mi můj zájem vyčítat.“
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Před Bennettem se objevila sklenka s jantarově zbarvenou 
tekutinou. Dobrá skotská – jediná, kterou markýz Emery dovo
lil uchovávat pod svou střechou. Bennett sklenku uchopil a vy
prázdnil ji jediným příjemně palčivým douškem. 

„No vida. Nakonec to není tak špatné, co?“
„Zatraceně, můžeš už na chvilku zmlknout, Jacku? Naděláš 

povyku víc než opice, ale tvé řeči nedávají žádný smysl.“
„Ach tak. Výborně.“
Bennett rázně přešel k oknu a zase zpátky, a pak ještě jed

nou. Nakonec vší silou zaťal zuby a otevřel knihu v kožené vaz
bě. Na zlomek vteřiny se ho zmocnila jistá naděje. Předmluva 
od jeho strýce, lorda Fenningtona. Langley možná přece jen ně
kde přišel ke špetce literárního ostrovtipu a vkusu a podařilo se 
mu soustředit na jednu věc dostatečně dlouho, aby sepsal své 
zážitky z Konga.

Jenže pak otočil stránku a pohlédl na první kapitolu. Je to 
tam. Naděje se proměnila v  prach a odlétla do dáli. Zaklel, 
vlastně ani nevěděl, jakým jazykem. Ať už mu ze rtů splynulo 
cokoli, Jack před ním o krok ucouvl.

„Co se děje?“ zeptal se nakonec.
„Nevšiml sis náhodou jisté podobnosti stylu tohohle za

traceného spisku a mých ostatních knih?“ zavrčel. Prolistoval 
dalších pár stránek a viděl obrázky, překlady, mapy – všechno 
jeho dílo. Až na to, že pod ním byl podepsaný někdo úplně jiný.

„Podobnosti? Asi ano. Je to přece kniha o dobrodružném bá
dání v cizích krajích a píše se v ní o tobě. Co…“

„Napsal jsem ji já. Tohle,“ prudce svazek zaklapl, „je moje 
práce!“ Rozpřáhl se a prohodil knihu oknem knihovny. Ozval 
se řinkot skla, střípky se sypaly ven a ve světle ohně v krbu  
vrhaly načervenalé odlesky. Kero znovu zavřískla a vyšplhala 
mu doslova na vrcholek hlavy.

„Sper tě ďas!“ Jack se rozběhl k oknu a vyklonil se ven. „Co 
to u všech rohatých provádíš?“

„Mám vztek.“
„Vidím. Díkybohu jsi nikoho nezabil,“ konstatoval marký

zův syn a obrátil se k příteli. „Teď musíš koupit Flip novou. 
Měla tu knihu opravdu ráda.“
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„Musím konstatovat, že jsi nanejvýš vtipný,“ vyštěkl Ben-
nett. „Jenže já jsem tři roky pilně pracoval, abych tenhle… tak
říkajíc svazek dal dohromady. Vychází z mých deníků, pozoro
vání i závěrů.“

„Ale jak…?“
„Jak asi? Langley mi všechno ukradl.“
Kero ho poplácala po tváři. Bezesporu se ho snažila uklidnit. 

Zvedl ramena a jemně ji zatahal za ocas. Nic z toho přece není 
její chyba.

Jack si nalil další sklenku skotské a těžce dosedl do křesla 
u krbu. Vzápětí se dveře do knihovny prudce otevřely. „Pane,“ 
vtrhl dovnitř vyděšený komorník. „Slyšel jsem řinkot skla. Po
třebujete pomoc?“

„Dole v zahradě leží kniha,“ opáčil Jack. „Zařiďte prosím, ať 
mi ji někdo přinese. A budeme potřebovat vyměnit sklo.“

Komorník přikývl. „Ihned se o to postarám, můj pane.“
Jakmile se dveře znovu zavřely, Jack si dal třetí sklenku. 

„Doufám, že chápeš,“ vydechl. „Dnes večer je toho na mě 
vskutku hodně. Ještě před hodinou jsem tě považoval za mrtvé-
ho a teď jsi živý až moc a navíc se stavíš do role jakési oběti 
podivné krádeže související s nejoblíbenější knihou v Anglii.“

„Ty myslíš, že lžu?“ přimhouřil oči Bennett. Nikdy nepat
řil k trpělivým lidem a dnes procházela jeho trpělivost velkou 
zkouškou, napínána za hranice snesitelnosti. „Ano, možná 
jsem utrpěl ránu, ale pouze do břicha, když mi ho proklál oštěp. 
Zdravý úsudek mi však zůstal.“

„Určitě? Podle knihy jsi byl v deliriu a oba jste věděli, že 
nepřežiješ. Bylo to poměrně dojemné. Trvals na tom, aby si 
kapitán Langley vzal těch několik odborných poznámek a ná
črtků, které se dochovaly, aby vaše cesta měla nakonec nějaký 
smysl. Langley dlel u tvého smrtelného lože ve špinavé chatrči 
v džungli, dokud jsi nedodýchal, a pak dospěl k srdcervoucímu 
rozhodnutí vrátit se do Anglie sám.“

„Snůška žvástů.“
Jack dlouho mlčky seděl. „Pokud tvrdíš, že ti deníky byly 

ukradeny, věřím ti. Přečti si však tu knihu, Bennette. Nedomní
vám se totiž, že bys něco takového napsal ty.“
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„Vysvětli, jak to myslíš.“
„Ty… Popravdě řečeno z toho nevycházíš v příliš dobrém 

světle. Vlastně… kdybych tě neznal a nebyl obeznámen s kni
hami, které jsi napsal o západní Africe a Egyptě, vůbec si ne-
jsem jist, zda by na mě seznámení s tebou udělalo dojem.“ Jack 
se posunul na kraj křesla. „Proto jsem se omlouval, že jsem tu 
zpropadenou věc vůbec četl. Zjevně z ní plyne, proč Langley 
přežil, a ty nikoli.“

„Zatraceně úchvatné, krucinál!“ Zdálo se, že kdyby energic
ky nepřecházel sem a tam, roztřískal by všechno, co se v míst
nosti nacházelo, a tak raději svíral ruce zaťaté v pěst a neustále 
rázoval k oknu a zpátky. „Hosté z tvého čtenářského klubu si 
na mě ale neukazovali prstem a nesmáli se.“

„Jistěže ne. Přece by se ti nesmáli do obličeje! A podle Lan
gleyho jsi byl… dostatečně schopný při dobrém vedení.“

„Předpokládám, že vůdčí osobou byl on.“
„Jistě.“
Bennett znovu zaklel. To je neslýchané! Tři roky téměř den

ně v ohrožení života, napsat knihu mu znemožnil Langley, 
očernil jeho pověst – k čertu se vším, měl raději zůstat v Africe! 
Tam alespoň očekával léčky a útoky za každým křovím. „Kde 
Langley bydlí?“ zavrčel.

„U rodičů.“
„Dobrou noc tedy.“ Bennett se obrátil ke dveřím.
„Jenže tam teď není.“
Zarazil se. „Krucinál, Jacku, já si nehraju. Myslím to váž

ně. Ty jsi možná překvapený, že mě vidíš živého, jenže já jsem 
neměl sebemenší tušení, že jsem „byl mrtvý“! To je Langleyho 
práce! Okradl mě a ve všem ošidil!“ Rty se mu zvlnily posmut
nělým úsměvem. Alespoň že se mu počínající bitva zamlouvá. 
„Což považuju za nechutné. Kde teda sakra vězí?“

„V Doveru, podle posledních zpráv. Je na takovém turné, 
dělá veřejná čtení, rozdává podpisy.“ Bennettův přítel znovu 
vstal. „Zůstaň tedy na noc zde a ráno se na všechno podíváme 
svěžím pohledem.“

„Nechápu, jak by východ slunce mohl cokoli zlepšit.“ Uvě
domil si další věc a znovu zaklel. „Musím vidět Sommerseta. 
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Pochybuju, že by mi Langley udělal dobrou službu, pokud jde 
o vztahy s Africkým sdružením.“

„Vévoda bude dnes večer v divadle. Organizuje jistou dob
ročinnou akci. Jsou tam i mí rodiče. Zajdeš za ním ráno.“

Bennett se zhluboka nadechl a pak přikývl. „Tu knihu potře
buju nejdřív já. Zdá se, že dnešní večer strávím čtením.“

„Hlavně už ji neprohazuj oknem ani ničím jiným.“ Jack před 
ním přešel ke dveřím a otevřel je. „Pojď. Najdu ti pokoj, kde 
můžeš složit hlavu. Pokud bys tedy raději nespal na zahradě.“

„Neprovokuj!“

„A tys tvrdila, že když vstoupím do čtenářského klubu, ne
vzejde z toho nic dobrého,“ podotkla Phillipa a mazala si toast 
máslem.

„To mně se ale dvoří John Clancy, už pět let, takže bys měla 
poděkovat mně, že tě do svého hloupého klubu přizval.“ Olivia 
párkrát ťukla lžičkou o špičku vejce naměkko a začala odlupo
vat rozbitou skořápku.

„Měla bys Johnovi děkovat za jeho toleranci a trpělivost.“
„O čem si to vy dvě zase štěbetáte?“ Do ranní jídelny sídla 

Eddisonových vstoupil Henry Eddison, markýz z Leedsu.
Olivia mu nastavila tvář k políbení. „To bys nikdy neuhodl, 

papá!“ zavýskla. „Je to tak vzrušující, že to snad nevydržím!“
Otec obešel stůl, aby vtiskl další polibek na tvář Phillipě, 

a teprve pak zamířil k servírovacímu pultu s výběrem pokrmů 
k snídani. „Tedy, pokud tvrdíš zrovna ty, že je něco vzrušující, 
Livi, tipoval bych, že v Doveru právě přistál obrovský náklad 
pařížských klobouků.“

„Ach, papá, to by tedy bylo úchvatné,“ zazubila se Olivia. 
„Jenže Flip to také považuje za vzrušující.“

„To mám tedy složitější hádání.“
„Kdyby šlo pouze o Flip,“ pokračovala Livi, „bylo by to 

něco nezábavného, nějaká politika nebo literatura. Jenže my to 
vidíme obě stejně!“

Lord Leeds zamrkal na Phillipu, usedl a kývl na sluhu La
nea, ať mu nalije do šálku americkou kávu. „Tak obě? Hm… 
Nemám tušení.“
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„Výborně!“ zatleskala Olivia. „Buď rád, že sedíš, papá. Pro
tože… kapitán sir Bennett Wolfe… je naživu!“

„Cože?“ Lord Leeds se rozkašlal se šálkem kávy v ruce. Lane 
k němu ihned přispěchal a podával mu ubrousek, ale on na něj 
mávl, že nic takového nepotřebuje. „Kde jste to slyšely?“

„Je to mnohem lepší – my jsme ho totiž viděly. Včera večer 
mě Flip zatáhla na své setkání starých panen a modrých pun
čoch do čtenářského klubu a…“

„My ale neoznačujeme Flip za starou pannu nebo modrou 
punčochu, Livi.“

„Omlouvám se, papá. Dobře víš, že to o ní říkám z legrace 
a jen v rodinném kruhu.“

„Nevadí ti, že u toho sedím?“ připomněla jim Phillipa svou 
přítomnost a zamračila se. Bylo jí celkem jedno, jestli je pro ně 
stará panna – už od dvanácti byla přesvědčená, že se nevdá –, 
spíš jí vadila jejich přezíravost. Tentokrát ji přehlíželi přísluš
níci její vlastní rodiny. Přitom to byla ona, kdo je donutil, aby 
si přečetli knihy kapitána Wolfa. Cožpak zapomněli? „Pointa 
tkví v tom, papá, že přišel navštívit Johna Clancyho. John nám 
ho všem představil. Zjevně se zotavil z té bodné rány, kterou 
utrpěl.“

„Skutečně vypadal poměrně ve formě,“ povzdychla Olivia. 
„Ano, vskutku, poměrně ve formě…“ Upila čaje. „Škoda, že 
o něm teď víme, že nebyl až tak velký hrdina, jakým se zdál být 
ve svých ostatních knihách.“

„Livi, to od tebe není moc hezké.“
„Ale ne, jsem si jistá, že ve srovnání s většinou lidí je i tak do

statečně schopný. A mám v úmyslu jeho i Johna pozvat na svůj 
zítřejší piknik. Není to nádherné?“

„Stále se ještě nemůžu vyrovnat s tím, že je mezi živými – 
poté, co všechno jsme se dočetli v knize kapitána Langleyho,“ 
kroutil hlavou jejich otec. „To je tedy pozoruhodné.“

„Já vím,“ chrlila ze sebe dál Livi. „Jsem z toho úplně mimo 
sebe, byť jsme si všechny vyšily kapesníčky jeho iniciálami, 
abychom daly symbolicky najevo, jak po něm truchlíme.“

„Jsem si jistá, že on vaše úsilí tak či onak ocení,“ konstatova
la Phillipa věcně.
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„Ale božínku!“ Olivia náhle vyskočila. „Mám nápad. Vím 
přece něco, co neví Sonja. Hned za ní musím zajít, než se tu 
novinu dozví od někoho jiného!“

Sonja Deprisová skutečně měla nadpřirozenou schopnost 
přitahovat lechtivé novinky a klípky. „Nezapomeň jí sdělit, že 
jsi viděla i Kero,“ zavolala za svou sestrou Phillipa, když se Oli
via vyřítila z pokoje.

„Nedivil bych se, kdyby tancovala i ve spaní,“ podotkl jejich 
otec, jakmile se Olivia vzdálila z doslechu.

„Vždyť také tančí. Valčík,“ zamrkala na něj s úsměvem 
Phillipa.

„No jistě!“ Naklonil se k ní. „Pověz mi tedy, co vyvozuješ ze 
všeho toho poprasku kolem Bennetta Wolfa? Téměř mi připa
dá, že je škoda, když se objeví poté, co všichni měli příležitost 
přečíst si knihu kapitána Langleyho. Byl hrdina, ale Langley 
nám ukázal jeho… tvář obyčejného smrtelníka.“

Phillipa se podmračeně šťourala v talířku s míchanými vejci. 
„Nevím. Rozhodně mi ve svých knihách nepřipadal bůhvíjak 
opatrný nebo nerozhodný. Ani včera jsem si u něho podobných 
vlastností nevšimla.“

„Vrátil se pět měsíců poté, co byl prohlášen za mrtvého.“
Pokrčila rameny. „I bez toho viděl a dokázal víc než kdokoli 

jiný, s kým jsem se v životě setkala.“ A navíc má stále u sebe její 
výtisk knihy Napříč kontinentem. Kupodivu ji to nijak nerozčilo
valo, jak by očekávala, ale naopak. Když si na to ráno vzpomně
la, pocítila příjemné mrazení.

„Nebudu to brát osobně.“ Phillipin otec dojedl a pak vstal, 
aby ji znovu políbil na čelo. „Mám nějakou schůzku. Buď tak 
hodná a vyřiď své matce, že se vrátím tak, abych s ní mohl po
obědvat.“

„Spolehni se. A já zase myslím, že jí vypovím všechno 
o Bennettu Wolfovi, protože Livi to teď vytrubuje každému 
v Mayfairu.“

„To zní dobře.“
Když otec odešel ven, Phillipa se odebrala do patra a po

kračovala labyrintem chodeb do pokoje skrytého ve vzdáleném 
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severozápadním křídle domu. Tiše zaklepala na pootevřené 
dveře a vešla, aniž čekala na vyzvání.

„Dobré jitro,“ usmála se, když si všimla, že drobná postava 
ve velké posteli je nejen vzhůru, ale už dokonce sedí.

„Dobré jitro, Flip,“ promluvila Venora Eddisonová, lady 
z Leedsu, a pokynula dceři, ať jde blíž. „Pomoz prosím Simpso
nové přenést mě do křesla, budeš tak laskavá? Jestli budu mu
set ležet v posteli ještě den, samou nudou se snad vypařím 
do vzduchu.“

„Jistě, ukaž.“ Phillipa se postavila matce po levém boku 
a komorná jí pomohla z pravé strany. „Papá ti vzkazuje, že se 
vrátí tak, aby s tebou poobědval. A dnes ráno máš mnohem lep
ší barvu, to musím přiznat,“ podotkla, když spolu se Simpso
novou matku pomaličku podpírala a vedla k velkému měkké
mu křeslu u okna.

„I já se dnes ráno cítím mnohem lépe,“ přikývla markýza. 
„Mám dojem, že v noci jsem už tolik nekašlala a ani horečka 
se mi nevrátila.“ Přece jen se však zadýchala a vděčně klesla 
do křesla.

„I tak ještě musíš odpočívat, mamá, jinak znovu onemoc
níš.“

„Lady Phillipo, můžete s mou paní chvíli pobýt, než jí při
nesu trochu mátového čaje a vývaru?“ zeptala se Simpsonová 
a sklonila se, aby markýze omotala kolem nohou teplou při
krývku.

„S největší radostí.“ Phillipa usedla do křesílka proti matce 
a služebná už sbíhala po schodech. „Nepředpokládám, že tady 
dnes už byla Livi?“

„Ne. Slyšela jsem ji běžet chodbou a vykřikovat cosi o čepci. 
Něco se děje, že? Doufám, že princ z Walesu nemá další skan
dál?“

„Pokud Prinny znovu něco způsobil, ještě se to ke mně ne
doneslo.“ Phillipa všeobecně klepům příliš neholdovala, ale 
toto bylo jiné. Vždyť muže, o kterém chce matce povědět, sku
tečně viděla, dotkla se ho a mluvila s ním. Nebyl tedy nějakým 
přeludem její bujné fantazie. A za druhé nechce vyprávět klíp
ky o tom, kdo koho vedl na taneční parket nebo kdo se v této 


