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Pravdu může říkat jakýkoli hlupák, ale lhát,  

to si vyžaduje muže s bystrou myslí.

Samuel Butler
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1. září 1815

Drahý lorde Rotherstone,

pokud čtete tento dopis, pak Vás po dlouhé a nebezpečné 
cestě vítám zpátky v Londýně. Po dobu Vaší nepřítomnosti jste 
mě pověřil nelehkým úkolem, ale já jsem na něm tvrdě pracoval 
a nyní mám to potěšení seznámit Vás s plody své práce. Po mě-
sících vyšetřování, které jste požadoval, a s využitím všech ne-
obvyklých metod, s nimiž jste mě obeznámil, Vám předkládám 
seznam, který jste si přál – pět londýnských nejkrásnějších a nej-
žádanějších nevěst ze šlechtických kruhů k Vašemu zvážení.

Můžete si být jist, že všech pět mladých dam splňuje přísná 
kritéria Vašeho lordstva: zdraví, mládí, dobré vychování, pří-
jemná povaha, správný původ, a to nejdůležitější, bezchybná 
pověst. Zde je jejich seznam:

1. Slečna Zoe Simmsová – 19 let, nádherný hlas, dobře stavěná. 
Neteř vévody z Rowlandu.

2. Slečna Anna Brightová – 18 let, dcera biskupa z Norwellu, 
začínající spisovatelka, první vydaná práce s titulem „Ctnosti 
mladé dámy“.

3. Lady Hypatia Glendalová – 21 let, známá jako skvělá spor-
tovkyně a lovkyně, chová lovecké psy.

4. Slečna Adora Walkerová – 16 let. Ačkoliv stěží opustila škol-
ní škamna, ve společnosti je považována za největší krasavici 
posledních let.

5. Úctyhodná slečna Daphne Starlingová – 20 let, veliká kra-
savice, známá svou laskavostí – ale je problematická, lorde. 
Pozor! (Přečtěte si doušku!)
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Pokud budete mít zájem, jsem připraven s Vámi probrat veš-
keré detaily. Jsem si však jist, že si vše prověříte osobně. Všechny 
mé záznamy jsou Vám zcela k dispozici. (Jak jste mi přikázal, 
pane, o každé mladé dámě jsem zjistil a sepsal všechny detaily 
týkající se její rodiny, stejně jako nadcházející společenský ka-
lendář a rovněž jejich pravidelný týdenní program. To Vám snad 
pomůže, abyste každou mladou dámu mohl sledovat podle svého 
vlastního uvážení.)

Očekávám Vaše další instrukce – a ještě jednou, lorde, s ra-
dostí nad anglickým vítězstvím a nad koncem té strašné války –  
Vás vítám doma.

Váš oddaný služebník,
Oliver Smith

Post Script: Co se týče dámy číslo pět, lorde, možná můžete  
Daphne Starlingovou ze seznamu rovnou vyškrtnout. V posled-
ních dnech se nešťastně zapletla do skandálu.

Obávám se, že vzhledem k tomu, že odmítla svého nápad-
níka lorda Alberta Carewa, získala slečna Starlingová pověst 
záletnice.
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1

V  lehké dvoukolé bryčce vjela do oblasti ztracených duší.  
  Jako doprovod jí sloužila jen služebná a lokaj. Opustila  
   bezpečí rušného Strandu a vstoupila do temného labyrin

tu plného nebezpečných stínů. 
Kůň odmítavě pohodil hlavou, ale nakonec se poddal pevné 

Williamově vůli a nervózně vstoupil do úzké uličky mezi polo
rozpadlé budovy. Z každé strany se nad nimi nebezpečně tyčil 
blok šedých nájemních domů, který zpola zahalen v husté ranní 
mlze připomínal středověké hradby.

V tuto denní dobu zde kromě klapotu koňských kopyt, kte
ré dopadaly na rozdrolenou kamennou dlažbu, vládlo naprosté 
ticho. Tato chudinská čtvrť se stejně jako jí podobné probouzela 
až za soumraku. Nebylo pochyb, že je Daphne na míle vzdálená 
od elegantní vily svého otce.

Tohle nebylo vhodné místo pro mladou dámu.
Nicméně právě v těchto dnech, kdy si celý svět začal o Daph

ne Starlingové myslet jen to nejhorší, jí na tom vůbec nezáleželo. 
Ztráta dobré pověsti jí dokonce připadala podivně osvobozující. 
Poskytlo jí to nový pohled na věc a soustředilo její pozornost 
na to, co bylo v danou chvíli nejdůležitější.

Zachránit děti a dostat je pryč z tohoto bezútěšného světa, 
který se podobal zlé noční můře.

Kolem otevřené bryčky, kterou nechala naložit vším, co od 
poslední návštěvy shromáždila pro zdejší sirotčinec, se líně  
vlnily cáry mlhy. Naposledy tady byla minulý týden, ale přesto 
ji stav zdejší čtvrti opět šokoval.

Kousek opodál zahlédla toulavého psa s vystouplými žebry, 
jak v hromadě odpadků hledá něco k jídlu. Všude byl cítit zá
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pach. Do úzkých křivolakých uliček se nedostal ani závan čer
stvého vzduchu, ani zde nepronikly sluneční paprsky. Budovy 
byly natěsnány tak blízko na sebe, že zdejší lidé žili v neustálém 
přítmí. Rozbitá okna připomínala rozbité životy těch, kteří to už 
prostě vzdali. Tu a tam spal tulák, netečný k okolnímu světu, 
spíše než lidskou bytost připomínající hromadu páchnoucích 
hadrů.

Nad tímto místem se vznášel odér zoufalství. Daphne se za
chvěla a přitáhla si plášť blíže k tělu. Možná by tady neměla být. 
Občas měla dojem, že žije dvojí život.

Dobře však věděla, jaké to je osiřet jako malé dítě. I když 
měla milujícího otce, bezpečný domov a vždy co jíst, chyběla 
jí matka. Byla to právě matka, která v mladé dámě probudila 
smysl pro zodpovědnost k těm, kteří neměli tolik štěstí jako  
ona.

V hloubi duše věděla, že kdyby nezašla do těchto temných 
míst a nedala alespoň trochu lásky těm, kteří nikoho nemají, pak 
by její život neměl smysl. Zvláště pak život jediné dcery boha
tého a urozeného vikomta, kterou byla. Dobře si uvědomovala, 
že se narodila do příliš snadného života se zlatou lžičkou, ale 
přesto toho privilegia nechtěla zneužívat.

Ani nechtěla, aby se z ní někdy stalo bezcitné stvoření jako 
z těch, kteří se k ní v poslední době tak snadno obrátili zády.

Hlavou se jí mihla vzpomínka na samolibou tvář lorda Al
berta Carewa. Kdykoliv si vzpomněla na jeho romantický ná
vrh, chtělo se jí křičet. Největší švihák a největší krasavice – doko-
nalá dvojice. Co tomu říkáte? Albertova arogance ho nechávala 
v blažené nevědomosti své vlastní nepřístojnosti. V životě lorda 
Alberta Carewa byla jen jediná láska: on sám. Daphne zaskřípa
la zuby, a když Wil liam zahnul do Bucket Lane, kde uprostřed 
špíny stál bezútěšný sirotčinec, nechtěného nápadníka vyhnala 
z hlavy.

Bucket Lane nebo „Vědro břeček“, jak ji se smíchem nazývali 
hrubí místní obyvatelé, byla ulice, kde hřích otevřeně zápasil se 
ctností. Bohužel se zdálo, že zde temnota zvítězila. 

Ačkoliv na konci ulice stál malý městský kostel, poslední 
drobící se kamenný anděl s nechutí shlížel na svět pod sebou. 
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Na rohu byl velký hlučný nevěstinec, přes ulici zaplivaná nálev
na a o několik dveří dál hráčské doupě.

Minulý měsíc se tady stala vražda.
Přišli dva strážníci, aby svědkům položili několik otázek, ale 

nikdo nic neviděl ani neslyšel. Muži zákona odešli a už se ne
vrátili.

Život v Bucket Lane šel dál svým tempem.
„Ještě jednou mi řekněte, co tady děláme, slečno,“ pípla slu

žebná Wilhelmina, zatímco projížděli ulicí.
„Řekl bych, že pokoušíme osud,“ zavrčel William, její dvojče.
Ačkoliv na tom mohlo být zrnko pravdy, Daphne věděla, že 

to nemyslí zle. Dvojčata byla na panství Starlingů známá jako 
„dva Williesovi“. Oba byli dobrosrdeční a loajální a každý týden 
ji ochotně doprovázeli při návštěvách sirotčince.

„Podívej se támhle, Williame,“ řekla Daphne a zvedla ruku 
v rukavičce, aby zamávala na pozdrav. „To kvůli nim jsme tady.“

Ze všech špinavých oken na ně dychtivě vykukovaly vzruše
né tvářičky a mávaly jim na přivítanou.

William si odkašlal. „Asi máte pravdu, slečno.“
Daphne se na lokaje povzbudivě usmála. „Žádný strach, 

Wille, nezdržíme se dlouho. Jen hodinku.“
„Půl,“ zaprosil lokaj, zatímco stočil kočár k sirotčinci. „Dnes

ka s sebou nemáme Davise, slečno.“
„Máš pravdu.“ Obvykle s ní jezdili dva lokajové, ale dnes –  

jistě zcela úmyslně – její nevlastní matka trvala na tom, že statný 
lokaj Davis musí zůstat doma, aby pomohl při stěhování nábyt
ku v salónku.

Opět.
Věčně nespokojená Penelopa byla královnou stěhování, stej

ně jako královnou strkání nosu do cizích věcí.
Celý ten debakl s Albertem byl od začátku záležitostí její 

ne vlastní matky, která se nemohla dočkat, až Daphne dostane 
z domu.

„Tak tedy dobře,“ uznala zdráhavě. „Budu se snažit, abych 
se nezdržela déle než půl hodiny.“

William k ní vděčně pohlédl a zastavil koně.
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„Slečno Starlingová! Slečno Starlingová!“ ozval se vysoký 
dětský hlas, zatímco Daphne vystupovala z kočáru. Otočila se 
a uviděla, jak k ní běží jeden ze starších chlapců, který loni opus
til sirotčinec.

„Jemmy!“ Byl hubený a otrhaný, ale ještě stále se dokázal 
zářivě usmívat. Přivítala ho mateřským políbením. „Ach, říkala 
jsem si, co je s tebou! Kde jsi celou tu dobu byl?“

„Tam a zase tady, slečno!“
Chytila ho za ramena a uvědomila si, že je skoro stejně tak 

vysoký jako ona. „Od té doby, co jsem tě viděla naposledy, jsi 
povyrost! Kolik ti vlastně je?“

„Za chvíli mi bude třináct!“ vyhrkl hrdě.
Usmála se na něho. „Mám nějakou šanci, že jsi snad změ

nil názor? Znám koláře, který hledá poctivého a šikovného  
chlapce.“

Posměšně se ušklíbl. Daphne se zamračila a chlapec si vzpo
mněl na něco málo z vychování, které měl. „Promiňte, slečno.“ 
Sklonil hlavu. „Budu o tom přemýšlet.“

„To udělej.“ Ještě stále se nechtěla vzdát a zlomit nad Jem
mym hůl, ale ten už se vydal po špatné cestě. Utekl ze dvou 
míst, která mu našla, okouzlen snadným životem kriminál 
níčka. „Nezlom mi srdce, Jemmy. Jestli tě četníci chytí při nějaké 
lumpárně, nebudou s tebou mít slitování. Bude jim jedno, že jsi 
ještě chlapec. Pošlou tě do Austrálie.“

„Nic špatného nedělám!“ bránil se pohoršeně, ale byl to špat
ný herec.

„Skoro jsem ti uvěřila.“ Významně se na něho podívala, když 
vtom si všimla muže, který stál na druhé straně ulice a pozoro
val ji. Ošumělý pobuda kouřil doutník, opíral se o dveře hostin
ce a upřeně na ni zíral.

Když se podívala jeho směrem, konečky prstů se dotkl klo
bouku a vyslal k ní široký úsměv, který byl spíše výhrůžný než 
přátelský. Pohoršena jeho přímým pohledem si uvědomila, že 
by se měla co nejdříve dostat dovnitř do sirotčince. Pak však 
pohodila hlavou. Byla si vědoma toho, že na tomto místě nesmí 
dát najevo strach.
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Většinou si jí nevšímali, protože věděli, že nepřišla dělat 
potíže. Vždyť pomáhala jejich dětem. Malí obyvatelé sirotčince 
byli oficiálně uznáni jako sirotci, ale ačkoliv někteří jimi skuteč
ně byli, většina z nich byla prostě opuštěná. Daphne nevěděla, 
co je horší.

Jedinou věcí, kterou si byla zcela jistá, byla ta, že tyhle děti 
odsud musí dostat, jak to jen bude možné.

Už rok a půl pracovala na tom, aby pro sirotčinec našla ně
jaké lepší místo. Přemlouvala všechny své urozené přátelé, aby 
přispěli na charitu.

Dokonce už našla dům, který byl na prodej. Stará internátní 
škola byla pro sirotčinec jako stvořená. Nicméně, navzdory veš
keré snaze nashromážděná suma byla stále velmi malá.

Asi budu muset co nejdříve něco vymyslet, říkala si v duchu, 
zatímco s Wilhelminou vykládaly náklad ze zadní části kočáru. 
Zdejší děti rostly až příliš rychle a jestli někdo něco neudělá, 
tak se mladíci jako Jemmy ocitnou na nejlepší cestě stát se členy 
zdejšího zločineckého klanu.

Ještě horší osud čekal zdejší děvčata, která se stávala levným 
zbožím v místním nevěstinci. Daphne se nenávistně podívala 
na roh ulice. V jejích očích byl nevěstinec horší než nálevna dži
nu. Vždyť z lásky činil jen ubohou frašku.

A láska byla jedinou nadějí, kterou zdejší děti měly – což 
vlastně platilo pro každého.

Žádná z jejích malých holčiček nesmí skončit v tom domě 
s bílým masem. Bude se muset více snažit. Jistě najde způsob, 
jak to zařídit.

Především nesmí Albertovi dovolit, aby pošpinil její pověst 
ještě víc, než to již udělal. Moc dobře věděla, že pokud se mu 
podaří poštvat proti ní vyšší společnost, její snaha nashromáž
dit potřebnou sumu nutnou k přestěhování sirotčince bude  
marná.

A děti na ní byly zcela závislé. Na celém světě neměly niko
ho jiného. S těmito myšlenkami si přes rameno přehodila vak 
s potravinami a s povzbudivým úsměvem, který byl mnohdy to 
jediné, co mohla nabídnout, se vydala vstříc hlasitému výskotu 
a šťastným pozdravům, které ji hřály v hloubi srdce.
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Co tam zatraceně dělá? Nevěsta číslo pět ho nepřestávala udi
vovat. Půl hodiny. Z náprsní kapsy vytáhl hodinky, aby zno
vu zkontroloval čas, a zase je zavřel. Max St. Albans, markýz 
z Rotherstonu, zasunul hodinky zpátky do kapsy černé vesty, 
zakroutil hlavou, ale dál zůstal na svém místě, odkud měl do
konalý výhled.

V zájmu bedlivého průzkumu ji sledoval na toto špinavé, 
bohem zapomenuté místo v londýnském zapadákově, a zaujal 
pozici na druhé straně ulice, kde zastavila svůj kočár.

Vytáhl malý kapesní dalekohled a přes špinavou záclonu 
z okna třetího poschodí místního nevěstince sledoval dění na 
protější straně ulice, přičemž chladně ignoroval prostitutku, kte
rá mu okusovala ucho.

„Najal jste si tento pokoj na celou hodinu a spolu s ním 
všechno, co k tomu patří. Určitě si nechcete hrát?“

„To tedy nechci,“ zavrčel podrážděně. „Dobře, že ten kočár 
nezanechala bez dohledu,“ mumlal si sám pro sebe, zatímco po
zoroval čekající bryčku slečny Starlingové a silného lokaje, kte
rého nechala hlídat koně.

Než slečna Starlingová vešla dovnitř, otočila se a podívala 
se přímo jeho směrem, jako by na sobě cítila něčí pohled. Maxo
vým tělem projel prudký elektrizující závan vzrušení. Klobouk 
se širokou krempou jí zakrýval skoro celý obličej. Samozřejmě 
že byla dostatečně moudrá, aby na místě, jako je toto, neodkrý
vala své půvaby. Šedé nevýrazné šaty a široký klobouk posaze
ný hluboko do čela jistě sloužily právě k těmto účelům. Stačil 
však jediný moment a on pocítil nezkrotnou touhu odhalit její 
věhlasný půvab.

Teď však bude lepší soustředit se na osamoceného lokaje. 
Bože, ten přerostlý farmářský chlapec se sem vůbec nehodil. To 
má být její ochrana? Dokonce i Max, který byl vycvičený v mno
ha bojových uměních, by se bez dobrého důvodu na místo, jako 
je toto, nikdy nepouštěl.

V okuláru dalekohledu sledoval mladého sluhu, jak se ner
vózně rozhlíží po špinavé ulici. Urostlý venkovský synek stál 
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zodpovědně na svém místě, ale vypadal poněkud vyděšeně, což 
také zcela jistě byl.

Naštěstí se tady ještě potuloval ten otrhaný kluk z ulice, kte
rého slečna Starlingová před chvílí objímala a který by se za ni 
u svých kumpánů zcela jistě přimluvil, kdyby snad mělo k ně
čemu dojít.

Chlapec naštěstí vyhlížel odvážněji a odhodlaněji než lokaj. 
Náhle si Max s bolestí v srdci uvědomil, že mu připomíná sebe 
samotného, když byl v chlapcově věku. Roztrhané šaty, postoj 
k životu, prázdné kapsy a všechno to naparování.

Také vyrůstal chudý, ale jednalo se spíše o chudobu ducha 
a o život v hanbě. Rozhodně nikdy netrpěl hlady, tak jako ten 
otrhaný hoch z ulice.

Se zájmem pozoroval mladíka a jen stěží mohl uvěřit tomu, 
že tehdy, když byl poprvé naverbován, nebyl o mnoho starší 
než on. Když jeho otec rozhodl, že se z něho stane… to, co se 
stalo.

Prudce pohodil hlavou, aby odehnal nechtěné vzpomínky na 
minulost. Všechny ty zlé věci byly za ním: středověká krevní 
přísaha jeho zatraceného předka, tajný slib, válka, kterou naštěs
tí vyhráli. Nastal čas, aby konečně žil svůj vlastní život.

Už dlouho si plánoval, že jakmile ta prokletá válka skončí, 
jeho prvním úkolem bude očistit pošramocenou pověst své ro
diny, která se generaci za generací stále zhoršovala.

Věděl, že to nebude snadné, zvláště po dlouhém období, kdy 
byl znám jako světoběžník a dobrodruh. Navíc díky svému člen
ství v klubu Inferno se dostal do značné nevýhody.

Ale co na tom, však si nějak poradí. Vyznal se v lidech a do
kázal odhadnout jejich povahu. Poněvadž věděl, kudy má vést 
útok, aby se dostal ke kýženému vítězství, nebude trvat dlouho 
a zdejší smetánka mu bude zobat z ruky.

Musí se oženit.
Vhodná nevěsta bude dokonalý nástroj, který mu pomůže 

očistit temnou pověst lordů z Rotherstonu. Jeho nový úkol se 
tentokrát nebude týkat žádného cizího agenta, ale výhradně 
jeho samého. Musí si najít nevěstu.
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Což absolutně nevysvětluje, co tady zatraceně dělá.
Podle logického uvážení tady jen ztrácí čas. Daphne Starlin

gová, poslední na jeho seznamu, rozhodně není ta správná oso
ba, která by se měla stát jeho ženou.

Přesto, jakmile si přečetl její složku, nedokázal odolat poku
šení. Dneska tady přišel jen proto, aby ji viděl.

Zcela jistě to nemůže být na škodu. Vždyť ona ani netuší, že 
vůbec existuje.

Max si byl jistý, že jakmile ukojí svou zvědavost, pokojně 
se odebere domů, kde provede uvážlivý výběr. Nejspíš to bude 
cudná dcera váženého biskupa. Nebo vášnivá jezdkyně – stále 
se nemohl rozhodnout. V žádném případě si nevybere šestnácti
letou dívenku. Vždyť by skoro mohl být jejím otcem, ale ostatní 
dívky byly bez chyby. Samozřejmě až na Daphne Starlingovou.

Jedna skandální duše v rodině docela stačí, a toto privile
gium si vyhrazuje pro sebe. Potřebuje manželku s neposkvrněnou 
pověstí, aby tak vyvážil tu svoji.

Osobně mu bylo naprosto jedno, co si o něm kdo myslí, ale 
jednou bude mít děti a je zodpovědný za jejich budoucnost. Roz
hodně nechtěl, aby vyrůstaly s cejchem hanby jako on. Tím, že 
očistí pověst svého rodu, dá svým potomkům příležitost, aby 
žili plnohodnotný a šťastný život. Obrovské bohatství, které 
za uplynulé desetiletí nashromáždil, bylo jen malou berličkou, 
která mu dopomůže k cíli. Nicméně za peníze si nemůže koupit 
ani respekt, ani právoplatné místo v londýnské společnosti. Dů
kazem toho byly bohaté rodiny obchodníků.

Ne, jediným klíčem je získat tu správnou nevěstu a matku 
budoucích Rotherstonů. Musí to být žena, jejíž rodina je zcela 
bez poskvrny, a ona sama je miláčkem společnosti.

Až donedávna k takovým ženám patřila i slečna Starlingo
vá. Teď se však dostala do potíží, které by mu jistě neprospěly. 
Oliver měl pravdu, že by ji měl rovnou vyškrtnout ze sezna 
mu.

Původně se o ni Max zajímal, ale ukázalo se, že slečna Daph
ne Starlingová nepřichází v úvahu. Alespoň si to neustále opa
koval. Když však obrátil seznam nevěst a četl dovětek, který 
jeho právník přiložil, pocítil náhlý záblesk zájmu.
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Max zjistil, že ctitel, kterého pustila k vodě, není nikdo jiný 
než jeho dávný nepřítel z mládí. Nejdříve byl zaskočen, ale pak 
se tomu musel smát.

Zatracený Albert Carew.
S jízlivým pobavením zakroutil hlavou. Stál u okna a sledo

val, kdy slečna Daphne Starlingová konečně vyjde ze sirotčince, 
přičemž nevěnoval ani tu nejmenší pozornost běhně, která se 
mu otírala o ramena a cuchala mu vlasy, aby ho zaujala a dosta
la do postele.

Drahý starý Alby! Ach, bože. Max by rád řekl, že po dvace
ti letech, kdy se z obou stali dospělí muži, zapomněl na svého 
nepřítele z mládí i na jejich vzájemnou nevraživost, ale bohužel 
tomu tak nebylo.

Bratři Carewovi byli synové vévody z Holyfieldu. Jeho ne
chutně bohatí nepřátelé žili na sousedním panství ve Worcester
shiru, kde vyrůstal. S výjimkou Haydena, nejstaršího ze synů, to 
byli malí grázlové, jejichž největší zábavou bylo Maxe pořádně 
zmlátit, kdykoliv se jim připletl do cesty.

Jednalo se o jejich oblíbenou kratochvíli, zvláště proto, že 
k Maxovi neměli daleko. Vždyť jejich palác stál nedaleko polo
rozpadlého panství jeho otce. A navíc Max musel každý den ujít 
kus cesty do chatrče ke svému učiteli.

Většinou na něho už čekali poblíž pastvin nebo u starého bo
rového háje.

Albert, který se narodil jako druhý, byl vůdcem mladších 
bratrů a stal se jeho největším nepřítelem. Při vzpomínce na je
jich četné bitky s nevyrovnanými silami a na svou pýchu Max 
pokýval hlavou. Ačkoliv stál sám proti několikanásobné přesile, 
tvrdohlavě odmítal chodit jinou cestou.

Není se co divit, že upoutal pozornost svého velitele. Vždyť 
už v mládí se v něm projevovaly válečné instinkty jeho norman
ských předků.

Naštěstí pro starého Albyho byla msta zcela proti zásadám 
Řádu. Navíc viděl až příliš mnoho utrpení a zbytečného krve
prolití.

Na druhou stranu, když jsou všechny útrapy války za nimi, 
nebylo by špatné trochu si pošpásovat. Zvláště ho pobavilo, 
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když slyšel, že ta Starlingova holka odmítla nabubřelého Alber
ta Carewa. Ach, přál si být mouchou a sedět na stěně, když mu 
oznámila, že si ho nevezme…

Max byl v podstatě velmi soutěživý a okamžitě ho napadlo, 
zda on by s touto zřejmě velice vybíravou mladou dámou po
chodil lépe.

Samozřejmě že ano, usoudil nakonec. Mladická nedůvěra sama 
v sebe byla dávno pryč.

K čertu, to je ale pokušení! Přišlo to jako náhlá rána z nebes.
Musí se s tou dívkou seznámit. A musí si s ní zatancovat před 

zraky drahého Alberta.
Řád sice zakazuje mstu, ale pravidla nic neříkají o malém za

kroucení nože, který vrazil do rány někdo jiný.
Proto odepsal svému právníkovi a vyžádal si složku dámy 

číslo pět. Oliver jeho přání ihned vyhověl, ale když si Max nalil 
skleničku brandy, usadil se ke krbu a začetl se, uvědomil si, že 
dostal víc, než žádal.

Jakmile dočetl poslední řádek, zmocnila se ho podivná na
děje.

Té noci si všechny materiály pročetl ještě několikrát, aby si 
vryl do paměti všechny podrobnosti. Nejvíce ho zaujala pře
zdívka, kterou slečna Starlingová dostala ve společnosti. Svatá 
patronka chudých dětí.

Byla známá svou pomocí vyděděncům a všem těm, kteří ne
měli tolik štěstí a nenarodili se bohatí a urození. Vzala je pod svá 
ochranná křídla a postarala se, aby dostali šanci alespoň na tro
chu slušný život.

Max, který dlouhá léta žil jako vyděděnec společnosti, znal 
hodnotu její laskavosti.

Bohužel, byl tady ten problém s její pověstí. Nicméně nyní, 
když Max věděl, že je do toho zapletený Albert, nepochyboval 
o tom, čí je to vina. Moc dobře ho znal a nejednou se na vlastní 
kůži přesvědčil o tom, jak dokáže být krutý a bezohledný. A po
kud utrpěla jeho pýcha tím, že ho slečna Starlingová odmítla, 
nebylo pochyb o tom, že by Albert neváhal a beze studu by ji 
nespravedlivě očernil, jen aby se zbavil své vlastní hanby.
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A právě tehdy mu na mysli vytanula ta osudová myšlenka. 
Pokud byla slečna Starlingová neprávem očerněna…, možná po-
třebuje jeho pomoc.

Ach, zatraceně, Max marně bojoval se svými instinkty a s ne
ovladatelnou potřebou pomoci dámě v nesnázích. Zvláště když 
sám na své kůži okusil, jaké to je být terčem Carewovy zlovůle.

Od té doby nemohl slečnu Daphne Starlingovou pustit z hla
vy. Nespravedlnost, která potkala dobrosrdečnou dámu, zvláště 
když se jednalo o intriky takového mizery, jakým byl Albert, 
zachvívala každičkým kouskem jeho těla. Té noci nemohl dlou
ho usnout. Ležel na zádech, zíral do stropu a měl chuť někoho 
udeřit.

A teď byl tady. Navzdory tomu, že dobře věděl, že výběr 
správné nevěsty je příliš vážná věc, než aby do toho nechal 
vstoupit své city.

Ukázalo se, že slečna Daphne Starlingová má zhoubný vliv 
na jeho mysl. Ještě se s ní ani nesetkal a už jakýmsi zvláštním 
kouzlem ochromila jeho chladné uvažování.

Není se co divit, že se rozhodl pro pozorování z bezpečné 
vzdálenosti, odkud mohl kdykoliv zmizet jako temný stín.

Když Max viděl tohle bohem zapomenuté místo, kam se mla
dá dáma vydala, byl rád, že je tady. Někdo přece musí dohléd
nout na její bezpečí.

Zajímalo by ho, zda lord Starling vůbec ví, kde jeho dcera 
vykonává charitu. Vážně o tom pochyboval.

Přesně podle plánu, tak jak bylo napsáno v její složce, se ob
jevila na tomhle místě v obvyklou dobu – pátek ráno v devět 
hodin. Zdá se, že Daphne Starlingová patří k lidem, kteří mají 
rádi přesnost.

A Max měl rád dochvilné ženy. Nicméně její přesnost byla 
i nevýhodou, protože nedalo moc práce zjistit, kde a kdy bude, 
což se mu vůbec nelíbilo.

Hlavou se mu honilo nespočet dalších otázek, ale jeho zma
lovaná hostitelka v horním pokoji nevěstince začala být podráž
děná nedostatkem zájmu.

„Proč pozorujete tu lady?“ chtěla vědět.
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„Protože zvažuji,“ řekl Max pomalu s okem přitisknutým 
k okuláru dalekohledu, „že se s ní ožením.“

Děvka se překvapeně rozesmála. Pak si lehla na záda a vyhr
nula sukni. „Ale teď můžete mít mě!“

„Ne, ne,“ odmítl nevzrušeně. Spíše přemýšlel nad tím, zda 
svá slova skutečně myslel vážně.

„No, to máte ale zvláštní způsob namlouvání.“
„Starých zvyků se člověk těžko zbavuje,“ utrousil nenu 

ceně.
Se smíchem ho pěstí uhodila do ramene a čekala, co to s ním 

udělá.
Nic.
„No tak, sire, žádné ženě se nelíbí manžel, který by ji špeho

val!“
„Abych řekl pravdu, tak právě v téhle chvíli je mi jedno, co 

se jí líbí nebo ne.“
„Jste bezcitný.“
„Praktický,“ opravil ji a jízlivě se usmál. „Jeden přece musí 

vědět, do čeho jde.“
Zasmála se a upřeně se na něho podívala. „Se mnou si mů

žete být jistý.“
„Jen klid. Své peníze dostaneš.“
„Jenže když se na vás tak dívám, tak bych si je raději odpra

covala.“ Přistoupila blíže a rukama se dotkla jeho ramen. „Muž 
jako vy se tady často nevidí.“

Zkoumavě se na ni zadíval. Myslí snad cvičeného zabijáka, 
který pracuje pro tajnou organizaci, jež oficiálně neexistuje, nebo 
nastrojeného markýze s titulem? „Možná bys tomu měla být 
ráda,“ řekl nakonec.

Prostitutka zmlkla a zamračeně pozorovala jeho nepřístupný 
výraz. „Kdo vlastně jste?“

Záleží na tom, kdo se ptá. Škádlivě jí pohrozil prstem. „Měla 
bys vědět, že na takové věci se svých klientů nemáš vyptávat.“ 
Pak kývl k oknu. „Znáš ji?“

„Slečnu Starlingovou? Každý ji tady zná. Pokud vím, tak se 
snaží spasit naše duše. Jen plýtvá časem.“ Její krátký, opovr žlivý 
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smích byl dostatečně výmluvný. „Mou práci tedy rozhodně ne
schvaluje.“

„To zřejmě ne.“ K čertu, jak dlouho jí může ještě trvat, než 
rozdá pár hraček? S bolestí v hrudi se snažil obrnit proti dotěr
ným vzpomínkám na malého chlapce, který mu tolik připomí
nal chudé a nemilované děti vyrůstající za zdmi špinavého chu
dobince, a začal být při čekání na slečnu Daphne Starlingovou 
nervózní.

Běžně býval trpělivý jako pavouk, jenže promrhal už příliš 
mnoho času…

Prsty bubnoval o rám okna. „Jak dlouho se tady zdržuje?“ 
procedil skrze zuby.

„Jak to mám vědět?“ vyhrkla děvka a znovu se dotkla jeho 
ramene. „Ale mohla bych vám to čekání zkrátit a trochu vás 
pobavit.“

Max se zarazil a ostražitě sledoval její pohyb. To, co chtěl, byl 
pokoj ve třetím patře bordelu s volným výhledem na celou ulici, 
ne tuhle děvku, která do něho patřila. Přesto, proč by se nemohl 
oddat jejímu laskání a užít si prchavou rozkoš?

Právě tohle totiž bylo to jediné, co v posteli dostával. Ať už se 
jednalo o urozené šlechtičny nebo drahé kurtizány či snad oby
čejné děvky v levných domech lásky, nikdy nešlo o nic jiného 
než o smilstvo. Až příliš dlouho se musel spokojit s anonymní
mi něžnostmi na jednu noc. Obvykle se ani nezajímal, kým ta 
žena vlastně byla.

Když skončila válka, s bolestí si uvědomil, že je naprosto 
sám. Temné roky, kdy vandroval z místa na místo, se hluboko 
vryly do jeho duše a zanechaly za sebou nezhojené jizvy. Tolik 
toužil poznat něco jiného. Něco, co by v něm nezanechalo jen 
prázdnotu.

Teď mu však to známé chvění připadalo důvěrné a vítané. 
Tiše sledoval zkušené pohyby prostitutky, která rukama pomalu 
klouzala od jeho hrudi směrem dolů. Zatímco jeho pravděpo
dobná nevěsta v sirotčinci naproti přes ulici leštila svůj klenot 
počestnosti, jeho se zmocňovalo příjemné vzrušení.

Zřejmě to nebyl ten nejlepší začátek nového života. 
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Náhle však jeho pozornost upoutal nějaký pohyb. Daphne 
Starlingová konečně vyšla ze sirotčince.

Odstrčil děvku stranou a přistoupil k oknu.
Slečna Starlingová prošla těžkými dveřmi sirotčince a spo

lu s komornou se vydala ke kočáru. Klobouk, který předtím 
zahaloval téměř celou tvář, držela v ruce a na malou chvíli tak 
Maxovi dovolila, aby spatřil její andělskou krásu.

Dokonce ani špína ulice či snad našedlý smog nemohl zastí
nit záři jejích zlatých vlasů. Obklopovalo ji zvláštní světlo, které 
jako by vycházelo z jejího nitra.

Najednou si spěšně nasadila klobouk ve snaze skrýt svou 
krásu na tomto nebezpečném místě. Max ani nemrkl.

Nevěstka ji pozorovala zpoza jeho ramene. „Je krásná,“ 
uznala.

„Hm,“ souhlasil s pohledem upřeným z okna. Najednou měl 
pocit, že jeho touha po domově a opravdové lásce se soustředí 
na její osobu.

Daphne Starlingová neměla ani potuchy o tom, že ji někdo 
pozoruje. Právě když se svou služebnou nastupovala do kočáru, 
ze vzdálené strany silnice zaslechli křik.

Obě dámy i lokaj se otočili tím směrem, stejně jako Max.
„Hej, stůjte!“
Zatraceně, objevily se potíže.
Max zamračeně sledoval, jak z nálevny vyšlo pět pobudů 

a blíží se ke kočáru.
Muži z Bucket Lane se na Daphne doširoka křenili.
„Tady je náš anděl spásy, není to tak?“
„To všechno bylo pro těch pár harantů? A nám jste žádný 

dárečky nepřinesla? Myslím, že začnu brečet!“
Max se rozhlédl po ulici, ale po strážníkovi nebylo ani stopy. 

Dokonce i na takovou dálku téměř slyšel vystrašený dech jejího 
mladého lokaje a divoce bušící srdce slečny Starlingové.

Muži se pomalu blížili. „No tak, slečinko, nám přece taky 
musíte něco dát.“

„Třeba polibek!“
„Jo, přesně!“
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Max letmým pohledem zkontroloval silnici a zhodnotil si
tuaci. Muži se blížili k jejímu kočáru zepředu, čímž jí odřízli 
cestu. Silnice byla příliš úzká, než aby se lokajovi podařilo otočit 
kočár na místě.

Musí nějak upoutat jejich pozornost. Pokud se mu podaří za
řídit, aby se vydali za ním, může Daphne proklouznout a scho
vat se v kostele.

To by nebyl problém, jenže, zatraceně, vždyť měl v plánu 
všechno jen zpovzdáli pozorovat. Teď musí vyjít z úkrytu a za
plést se do pouliční rvačky. Na tom však nyní nezáleží. Dáma 
se ocitla v nesnázích a poskytovat pomoc je přece jeho specia 
lita.

„Omluv mě.“ Odstrčil děvku stranou a vydal se ke dveřím.
„Sire, počkejte!“
„Co je?“ Zastavil se a otočil.
„Buďte opatrný! Tahle ulice je jejich rajón! Každý obchodník 

jim musí platit za ochranu.“
„Hm,“ odvětil Max. Přikývl a vyšel ven. Cestou pohodil na 

postel několik zlatých mincí.
O chvíli později, když scházel ze schodů, uslyšel z jejího po

koje vzrušené ženské jásání. Asi si právě spočítala svou odměnu.
Se smutným úsměvem sešel Max ze schodů, když však pro  

cházel vstupní halou, v odrazu zrcadla zahlédl svůj obraz. Za
stavil se.

Chameleon. Ano. Je tady stará známá hra.
Rozvázal si kravatu a nechal ji viset na krku, rozepnul si ves

tu, cípy košile vytáhl z kalhot a několika rychlými pohyby ruky 
si rozcuchal vlasy. Popadl prázdnou láhev od vína, která zbyla 
na stole po minulé prohýřené noci.

Zatraceně, pomyslel si, když v zrcadle zkontroloval svůj zjev, 
teď skutečně vypadal jako zhýralý dobrodruh hledající jen roz
koš, za jakého ho všichni považovali. Typický markýz z Rother
stonu.

Právě takhle se Daphne Starlingové rozhodně nechtěl před
stavit. Vždyť první dojem bývá nejdůležitější. Na tom teď však 
nezáleží. Je v nebezpečí a on jí musí pomoct.
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Vytáhl peněženku a lítostivě se pousmál. Tohle bude jako 
návnada stačit. A bez dalšího otálení si to namířil k východu. 
Prošel dvojitými dveřmi a připravený vyšel na ulici.
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Pouliční gang obklopil kočár s hlasitým povykováním, pís 
  káním a s dvojsmyslnými narážkami. Daphne netrvalo  
  dlouho, aby pochopila, že muži ještě nevystřízlivěli po 

divoké noci plné džinu.
Rozechvělým hlasem se s nimi snažila domluvit. „Ale no tak, 

pánové, ustupte,“ naléhala chlácholivě. „Už skutečně musíme 
jet…“

Když jeden z kumpánů popadl otěže jejího koně, mladý lokaj 
na něho houkl: „Zmizni!“

„Jak to myslíš?“ špinavec se nebezpečně blížil ke kozlíku, 
když vtom se ozval hlasitý křik.

„Okamžitě přivezte můj zatracený kočár! Hned!“
Všichni se zastavili. Darebáci, kteří obklíčili kočár, se obrátili, 

stejně jako Daphne a její sloužící.
Vysoký muž, docela pohledný, v dobře padnoucím černém 

oblečení, a navíc opilý jak zákon káže, se právě vypotácel ze 
dveří nevěstince. V ruce držel láhev od vína, se kterou se nejspíš 
nedokázal rozloučit. Vrávoral na chodníku a mhouřil oči před 
denním světlem.

„K čertu!“ Dolehl k nim výkřik plný bolesti, jak se snažil za
ostřit zrak. Omámeně se rozhlížel po ulici. „Ty!“ Ukázal na člena 
pouličního gangu, který držel opratě koně.

„Ty tam!“ zakřičel a zapotácel se. „Přivez mi můj kočár. Tady 
jsem už skončil,“ dodal se zkřiveným úsměvem, který říkal, že 
strávil dlouhou noc a že by neodešel dřív, dokud by neobšťastnil 
každou děvku v tomhle bordelu.

Dobrotivý bože.
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Daphne na něho udiveně zírala. Tohle nabubřelé chování vy
soce postaveného gentlemana ji šokovalo. Co ji však přímo dě
silo, byla odpověď vlastního těla na jeho mužnost, která z něho 
doslova sálala.

Navzdory rozcuchaným vlasům, rozepnuté vestě a koši
li trčící z kalhot si nemohla nevšimnout jeho přitažlivosti, a to 
i když vypadal, jako by právě vylezl z podpalubí. Tvrdá ústa 
lemovala upravená krátce střižená bradka, která zvýrazňovala 
hranatou bradu a dávala mu vzezření mladého satana.

Daphne na něho upřeně zírala a viděla víc než jen jeho krásu. 
Byl neodolatelný. Nebezpečný. Žilami jí nesmyslně projel prud
ký nával vzrušení. Otřeseně pozorovala, jak se pomalu přibli
žuje a vyzývavě hledí na pobudu, který ještě stále svíral opratě 
jejího koně.

„Jsi snad hluchý, chlape?“ zeptal se, přičemž si zřejmě vůbec 
neuvědomoval, že riskuje svůj krk.

Člen gangu, kterého oslovil, se hlasitě zasmál a významně se 
podíval po svých kumpánech. „Kdo to k čertu je?“

„Copak neumíš poslouchat rozkazy, ty zmetku?“ opilý gen
tleman ho dále provokoval.

„Ach ne,“ vydechla Daphne a znovu se podívala na krásné
ho zhýralce.

V tutéž chvíli ji Wilhelmina vyděšeně popadla za rameno. 
Obě ženy se na sebe podívaly. Copak chce, aby ho zabili?

Tohle nebylo místo, kde se odehrávaly relativně bezpečné 
souboje, na jaké byl gentleman zcela jistě zvyklý. Tady se muž 
ocitl na ulici s podřezaným hrdlem jen proto, že se na někoho 
křivě podíval.

„To mluvíš se mnou?“ vyštěkl lump, pustil otěže a udělal ně
kolik kroků směrem k muži.

„Samozřejmě že s tebou, ty vědro sraček,“ zamumlal s opi
leckým zavrávoráním. „Mluvím s vámi se všemi! Přivezte mi 
někdo ten zatracený kočár!“

V omámení alkoholem mu najednou z ruky vypadla peně
ženka a ocitla se v blátě na silnici. Kolem nohou v černých bo
tách se rozkutálely zlaté mince.

Muž zaklel v několika cizích jazycích, pak se sklonil k zemi 
a začal sbírat své rozkutálené bohatství.
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Členové pouličního gangu takové jmění ještě nikdy neviděli.
Okamžitě zapomněli na hru, kterou chtěli hrát s Daphne. 

Blyštivé zlato je přitahovalo jako světlo lampy noční můru.
Na tvářích se jim objevil ďábelský úšklebek. O tak snadné 

kořisti se jim ani nezdálo. Najednou se změnili ve smečku hla
dových vlků a pomalým krokem se blížili k muži.

Zdálo se, že si jich nevšímá.
„Sire!“ vykřikla Daphne.
Wilhelmina jí stiskla rameno. „Zbláznila jste se? Raději rychle 

zmizíme!“
„Přesně tak,“ souhlasil její bratr ještě stále bledý od právě 

prožité hrůzy.
„Přece ho tady nemůžeme nechat!“ odmítla Daphne a vydě

šeně se rozhlédla kolem sebe. „Vždyť toho blázna zabijí! Je příliš 
opilý, než aby se ubránil.“

„To není náš problém,“ zamumlal William. „Raději vypadne
me dřív, než se zase vrátí!“

Daphne divoce bušilo srdce. „Chtějí jeho zlato,“ odvětila. 
„Tak ať si ho vezmou. Pokud ho posadíme k nám do kočáru, 
zachráníme mu život. Sire!“ znovu na něho vykřikla.

„Ne, slečno, nebuďte bláhová!“ zašeptala vyděšeně služka 
a stáhla ji zpátky do sedadla. „I kdyby se nám podařilo naložit 
ho do kočáru, nesmíte připustit, aby vás s ním někdo viděl! Vaše 
pověst by byla zcela zničena!“ 

„Má pravdu!“ souhlasil William. „Vždyť právě vyšel z…“
„Nevhodného zařízení,“ dokončila Wilhelmina větu a za

mračila se.
„Ale my mu musíme pomoct!“
„Přišli jsme pomoct dětem, slečno! Přece víte, že každého za

chránit nemůžete. Prosím, nenechte nás zabít!“
Daphne se podívala na svou vyděšenou komornou a uvědo

mila si, že nemůže riskovat životy svých sloužících.
„Bude v pořádku,“ snažil se ji přesvědčit William. „Oni ho 

nechtějí zabít, slečno. Možná ho ztlučou, ale on je tak opilý, že 
to ani neucítí.“

„Možná mu to dá lekci, aby se takovým místům napříště vy
hýbal,“ zamumlala jeho sestra.
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„Ach, jen se podívejte.“ Daphne s obavami sledovala, jak ho 
členové gangu pomalu obkličují. „Dobrotivé nebe, co tam ještě 
dělá?“

Opilý muž couval zpátky k nevěstinci, ale na tváři měl tak 
nenucený úsměv, že zřejmě ani netušil, jaké nebezpečí mu hrozí. 
Vypadalo to, že to všechno považuje za skvělou hru.

Když náhle uhodil prázdnou lahví o stěnu a změnil ji tak 
na nebezpečnou zbraň, prudce sebou trhla. Pevně ji svíral a s le
dovým úsměvem sledoval přibližující se pobudy. Daphne vědě
la, že na ten úsměv nikdy nezapomene.

„Podle mě nevypadá jako někdo, kdo se o sebe neumí posta
rat,“ řekl William. „A navíc, ti pobudové ho už obklíčili. Teď by 
se mezi tu chátru neodvážil ani strážník.“

Daphne si pomyslela, že v tomhle má William pravdu. Jen 
blázen by mohl vyjít uprostřed dne z nevěstince a křičet na  
tomhle místě své požadavky.

„Pojďme, slečno, zmizíme, než si nás zase všimnou. Váš otec 
by mi nikdy neodpustil, kdyby se vám tady něco stalo.“

„Dobře,“ souhlasila Daphne, ale srdce měla až v krku. „Poje
deme pro pomoc. Zavoláme strážníky. Rychle, jedeme!“

„Tohle mi nemusíte říkat dvakrát.“ William mlaskl na koně 
a kočár prudce vyrazil kupředu. Zdálo se, že kůň chce z tohohle 
místa zmizet stejně rychle jako oni.

Náhlý náraz větru srazil Daphne klobouk z hlavy, ale mašle, 
kterou byl uvázaný pod krkem, ho zadržela. Zatímco se kočár 
řítil k malému kostelíku na konci ulice, klobouk jí poskakoval 
po zádech.

Daphne za sebou uslyšela křik a otočila se, aby viděla, co se 
děje.

Očekávala, že uvidí hromadu gangsterů, jak tlučou nebohé
ho muže, ale opak byl pravdou. Muž, který vyšel opilý z nevěs
tince, byl tím, kdo srážel k zemi jednoho lumpa za druhým!

Jednoho právě uhodil pěstí do brady, načež se otočil a prud
kým pohybem druhého kopl do žeber. Pak se znovu obrátil oko
lo své osy a loktem udeřil do krku muže, který se mu snažil 
dostat za záda a překvapit ho ze zálohy. Chladně a systematicky 
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srážel k zemi jednoho lumpa za druhým, přičemž na něm neby
lo vidět ani známku alkoholu.

Hlavou jí bleskla omračující myšlenka. Vždyť on vůbec nebyl 
opilý… jen to předstíral, aby od ní odvedl pozornost těch lotrů.

Pobaveně se usmála.
Poslední věc, kterou viděla, než zahnuli za roh kostela, byla 

tlupa lumpů, kteří se hrnuli z nálevny, aby přišli na pomoc 
svým kumpánům.

Když si uvědomila, jakému nebezpečí právě unikli, celá 
zbledla. „Rychleji, Williame! Rychleji!“

Náhle sama popadla otěže a k údivu svého lokaje pobízela 
divoce koně, dokud se neocitli na rušné ulici Strand a neviděli 
před sebou četnickou stanici.

„Kam vlastně chcete, abych šel?“ zeptal se postarší konstábl, 
když mu o několik minut později popsala celou situaci.

„Do Bucket Lane, už jsem vám to přece říkala!“
„V tom případě budu muset přivolat posily.“
„Cokoliv chcete, jen si pospěšte! Jeho život je v ohrožení!“
„Čí život?“
„Netuším, jak se jmenuje! Jen vím, že to je blázen!“

„K čertu,“ zamumlal Max, když viděl, jak se na něj řítí další 
útočníci. Bylo jich nejméně čtyřicet.

Tady a teď nebylo správné místo na hrdinství. Gentleman 
ví, kdy má vyklidit pole. Ve zlatě tady přišel o malé jmění, ale 
bezpečí slečny Starlingové je víc, než co by mohl vyčíslit pe 
nězi.

Je čas zmizet.
Je překvapující, jak rychle dokáže člověk běžet, když má 

v zádech bandu rozzuřených lumpů. Naštěstí byl stejně tak 
dobře vycvičený v umění zmizet jako bojovat. Trochu skrývá
ní, trochu šplhání, trochu skákání ze střechy na střechu a pak 
skok zpátky na ulici, kde v úkrytu ponechal najatý kočár i s ko 
něm. 

Jak odjížděl, minul ho dav četníků v uniformách, kteří si to 
mířili do Bucket Lane.
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Max se zamračil a otočil se, aby zaprášeným okýnkem v ko
čáře viděl, co se děje. Kde se tady všichni vzali? Jak mohli vě
dět…

Ovšem pokud jim to neřekla Daphne.
Náhle to pochopil.
Takže ona pospíchala pro pomoc. Zatraceně. Slečna Starlin

gová musela jet přímo na četnickou stanici, aby je zburcovala 
a poslala na jeho záchranu. Copak jí na něm záleží?

Max chvíli tupě zíral před sebe a necítil nic než jen údery 
a otřesy špatně odpruženého kočáru, který drkotal po dláždě
ní. Náhlé zachvění v žaludku nemělo zcela jistě nic společného 
s ranou, kterou dostal. Zatřásl hlavou a se zvláštním pocitem si 
uvědomil, že už je to velice dávno, co si zvykl na fakt, že vlastně 
na něm nikomu nezáleží.

Bez varování ho zaplavil zvláštní hřejivý pocit a dotkl se mís
ta hluboko uvnitř srdce, které si jindy tak bedlivě střežil.

Nikdy by ho ani ve snu nenapadlo, že slečna Starlingová se 
bude obávat o jeho bezpečí.

Dobrotivý bože, pomyslel si, možná jsem skutečně našel tu pra-
vou…

Když o chvíli později vešel do svého městského domu na 
Hyde Parku, aniž by utrpěl nějakou větší újmu než byly poni
čené šaty, starý lokaj Dodsley ho přivítal chladným pohledem, 
v němž vyjadřoval nesouhlas s pánovým vzezřením. „Dobrý 
den, sire. Mám zavolat doktora?“

„To není třeba, starý brachu. Je to jen několik škrábanců. 
Udělej mi laskavost, pokud se po mně bude ptát konstábl, řekni 
mu, že jsem byl celé dopoledne doma, ano?“

„Zase jste někoho zabil, že jo?“
„Před obědem nikdy, Dodsleyi, ještě je příliš brzy.“
„To rád slyším, pane.“
Max se smířlivě usmál a vydal se do své pracovny. Natáhl se 

přímo po spisu Daphne Starlingové, který ležel na stole.
Musí ji zase vidět, a to co nejdříve.
Otevřel desky a obrátil několik listů, než se začetl do spole

čenského kalendáře, který mu Oliver tak pečlivě sepsal. Prstem 
pomalu klouzal po popsané stránce.
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Tady to je.
Ples u Edgecombeů. Zítra večer. Max se zarazil.
Možná na to jde špatně. Koneckonců hledá nevěstu, nesnaží 

se odhalit tajného agenta. Ale cožpak není správná žena jen fi
gurkou v jeho další strategii? Ne, tentokrát by se měl snažit být 
spíše lidskou bytostí než špionem.

Zřejmě už sloužil ve špionážních službách příliš dlouho, ale 
copak musí každé své rozhodnutí činit s chladným rozumem? 
Cožpak někdy nemůže jednat srdcem?

Slečna Starlingová je možná problematická, ale proč by mu 
na tom mělo záležet? Kvůli společnosti? Vždyť je trénovaný 
v manipulování s lidmi. V tom, aby je donutil vidět právě to, co 
chce, aby viděli.

Pokud se ukáže, že ji skutečně chce za svou nevěstu, pochybo
val, že se mu nepodaří ji získat. Jen na tom bude muset zapraco
vat trochu víc, než předpokládal.

Jenže to mu vůbec nevadilo, spíše naopak. Na tajnou práci 
byl zvyklý a držet si ostatní od těla bylo jeho druhou přiroze
ností. Jediní, kdo ho skutečně znali, byli jeho bratři ve zbrani 
a snad starý sluha.

Utajení a samota, to byly základní stránky jeho života, 
a když si přečetl její složku a spatřil záblesk nezkrotné povahy, 
pochyboval, že žena, jakou je Daphne Starlingová, bude do kon
ce svých dnů žít v temnotě a v nevědomosti, aniž by se snažila 
odhalit jeho minulost. S tím by mohly být potíže.

Stále si nebyl jist, zda se to vyplatí, ale přesto ji chtěl znovu 
vidět.

V tom se po jeho boku zjevil Dodsley. Jako vždy v naprosté 
tichosti, jako by byl duch. Na podnose přinesl sklenici whisky.

Max si všiml, že na stolku stojí celá láhev a udiveně se na slu
hu podíval. „Copak vypadám tak špatně?“

„Vypadáte jako obvykle, sire,“ podotkl sluha upjatě.
„Tak tedy na zdraví,“ zamumlal a usrkl si zlatavé tekutiny. 

Laskal se s její chutí a oceňoval kvalitu. „Dobrá.“
„Zatímco jste byl pryč, sire, poslal vám ji váš přítel z Vyso

činy.“
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„Virgil? To je skvělé!“ vykřikl Max potěšeně. „A nebyl u ní 
i dopis?“

„Tady, sire.“ Dodsley mu podával malou kartičku, která při
šla spolu s lahví skotské whisky.

Skvělé pití na oslavu vítězství. Vítej doma, brachu. Dostal 
jsem zprávu, kterou jsi mi posílal z Belgie. Co se týče Welling-
tona, to byla skvělá práce. Ostatní se ještě nevrátili, ale čekám 
je co nevidět. Až budeš mít čas, zastav se v klubu. Mám pár 
nápadů, které by tě mohly zajímat. 

V.

Když Max dočetl dopis od svého starého přítele, nemohl se 
ubránit úsměvu. Bože, s jakými vynálezy přijde Virgil tentokrát? 
Vynalézavý jako žádný jiný Skot, šedovlasý starý válečník byl 
nejspokojenější mezi svými kolečky, různými převody a vynále
zy, které pak přiváděl k životu v Dante House. Max se mohl jen 
dohadovat, co nového to bude tentokrát.

Nyní ho však více znepokojovala zpráva, že se vrátil do měs
ta jako první. Už se nemohl dočkat, až se znovu setká se svými 
bratry ve zbrani.

Na druhou stranu to, že Warrington a Falconridge ještě ne
byli zpátky ve městě, mu dávalo v lovu nevěsty výhodu, kterou 
mínil patřičně využít. Když přišlo na ženy, byli koneckonců jeho 
skutečnými soupeři právě oni.

Stejně jako on museli tihle dva vlci samotáři odložit myšlen
ky na ženění a soustředit se pouze na práci v Řádu, nicméně 
jejich tituly, podobně jako ten jeho, od nich vyžadovaly, aby si 
našli vhodnou manželku a zplodili pokračovatele rodu. Ať už se 
jim to líbí nebo ne, dříve či později se všichni tři budou muset 
vzdát mládeneckého života.

Když si Max uvědomil, že má před nimi náskok, musel se 
v duchu smát. Ti tři spolu vždy tak trochu soupeřili.

Tím, že dorazil do Londýna jako první, měl výhodu, kterou 
si nemínil nechat ujít. Může si v klidu a nikým nerušen vybrat 
mezi všemi nevěstami, které se mu nabízí. Ta myšlenka ho za
vedla zpátky k Daphne Starlingové.
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„Mohu pro vás ještě něco udělat, sire?“ zeptal se Dodsley.
„Potřebuji pozvání na ples u Edgecombeů.“ Max si zhluboka 

přihnul whisky a s uspokojením konstatoval, jak ho silný alko
hol hřeje v žaludku. Dodsley se na něj udiveně podíval. „Co se 
děje, Dodsleyi?“ zeptal se Max, když viděl jeho překvapení.

„Vy, sire? Vy že byste chtěl jít na ples?“ utrousil starý sluha 
nedůvěřivě.

„Já vím,“ řekl Max suše. „Jsem si jistý, že mnohým se to ne
bude líbit.“

Dodsley pokrčil rameny. Jeho pán jen málokdy navštěvoval 
společnost a on, byť dlouholetý a věrný zaměstnanec, si nikdy 
nedovolil jakkoliv komentovat nic, k čemu se jeho statečný a vý
střední markýz rozhodl.

Nyní však jen stěží potlačil zvědavost, aby se nevyptal na 
mladou dámu, jež musela zaujmout jeho pána natolik, že se roz
hodl k tak radikálnímu kroku.

Nasadil neutrální tón: „Můžeme doufat, že brzy dostaneme 
paní domu?“

„Docela mě zaujala jedna dcera vikomta,“ připustil Max, „ale 
obávám se, že všechno nepůjde tak hladce. Zvláště po dnešku.“ 
Jediné, co o něm Daphne Starlingová věděla, bylo to, že je opi
lec, zvrhlík a děvkař.

A jeho dnešní názorná ukázka, kdy se opilý vypotácel z bor
delu, jen utvrdí to, co se o něm slečna Starlingová dozví, jakmile 
se začne vyptávat.

Bohužel to nepůjde tak snadno, aby se vedle ní posadil a po
věděl jí pravdu. Ne, tak to vůbec není, slečno Starlingová, já nej-
sem žádný opilec a v tom nevěstinci jsem byl jen proto, že jsem vás 
sledoval.

Tohle přiznání by jeho zájmům zřejmě moc nepomohlo.
Jakým zájmům? Ještě si ji přece jako nevěstu nevybral.
Zamračil se. „Jen se tam na chvilku zastavím, abych se ujistil, 

že je v pořádku,“ mumlal si pro sebe. „A taky aby viděla, že 
nejsem zraněný a že si nemusí nic vyčítat.“

Dodsley nechápal, o čem to jeho pán mluví. „Samozřejmě, 
sire.“
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„Však víš, jaké jsou ženy. Pořád si dělají zbytečné starosti.“
„Pokud mají srdce na správném místě,“ podotkl sluha s vý

znamným pohledem.
„To ona tedy má. Dobrotivý bože, to rozhodně,“ mumlal si 

pod nos a v myšlenkách se vrátil ke scéně na ulici, když váhala 
s odjezdem. „Sire!“ volala na něho.

A to dokonce dvakrát. Ve snaze zachránit ho riskovala svůj 
vlastní život. Nebýt vážnosti situace, musel by se začít smát. 
Vždyť to on se snažil zachránit ji, a ne naopak.

„Tak tedy,“ řekl Dodsley se zdviženou bradou, přičemž 
od svého pána převzal prázdnou skleničku od whisky, „půjdu 
informovat lady Edgecombeovou, aby vás zítra večer očekávala. 
Vzhledem k tomu, že jste se teprve nedávno vrátil ze zahraničí, 
je více než vhodné, že se chcete pozdravit se svými urozenými 
příbuznými.“

„Ach, mí příbuzní…, jak já je zbožňuji, Dodsleyi! Málem 
bych zapomněl. Je to přece má vzdálená sestřenice, že ano?“

„Ze strany vaší matky, lorde. Sice vzdálená, ale je.“
Max se na svého věrného sluhu srdečně usmál. „Dobře tedy, 

alespoň si jednou pro vždy udělám jasno.“
„S Edgecombeovými, sire?“
„S děvčetem,“ řekl Max a mrkl jedním okem. „Obávám se, že 

mám co napravovat.“
„Tak brzy?“ zeptal se Dodsley významně.
Max si jen povzdychl.

Daphne neopustila ulici Strand ještě další půl hodiny. Pod 
ustaraným dohledem sloužících nervózně přecházela sem a tam 
a čekala na strážníky, až se vrátí a sdělí jí, jak dopadl její tajemný 
zachránce. Upřímně doufala, že ho ti lotři nezamordovali.

Nemohla se dočkat, až se dozví jeho identitu, ale když se 
muži zákona vrátili, jeden starý strážník jí řekl, že na udaném 
místě žádnou takovou osobu nenašli. Zbyla tam jen tlupa dare
báků s modřinami, rozbitými nosy a s natlučenými žebry.

Strážníci zatkli několik pochybných existencí a šoupli je 
za mříže, ale jak už to bylo v Bucket Lane běžné, nikdo nic ne
viděl ani neslyšel.


