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Můj dobrý mistr, ačkoliv jsem se ho neptal, 
mě pobídl: „Podívej se na toho mocného muže, který přichází, 

a všimni si, že v jeho očích nespatříš ani stín bolesti, 
která mu rozdírá duši.“

Dantovo Inferno, zpěv XVIII, 11. 82-84

Žádný velký vstup do života nezačal bez prokletí.

Sofoklés
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1

Cornwall, 1816

Byla jeho dárkem – hračka pro temného cizince. Kate Mad- 
  senová nechápala, jak se to mohlo stát, nicméně zlost nad  
  nespravedlivým osudem otupila droga, kterou jí násilím 

nalili do hrdla.
Výtažek z máku ji omámil a otupil její vůli bojovat.
Netrvalo ani půl hodiny a její bojový duch povadl, ostrý ja-

zyk, kterým neustále spílala svým únoscům ztěžkl a zaťaté pěsti 
teď volně visely podél těla. Bez jakýchkoliv námitek dovolila 
ženám pašeráků, aby ji připravily na její zkázu.

Stěží vnímala, co se s ní vůbec děje. Zmohla se jen na tupé 
ano a ne, a když z ní ženy smívaly špínu a oblékaly ji do čistých 
šatů, byla nepřirozeně poslušná. Loutka pro jejich pána.

Kate netušila, čím si pašeráci vysloužili hněv vévody z War-
ringtonu, ale zato pochopila, že má být něco jako oběť, která má 
zmírnit jeho zášť.

O vévodovi bylo známo, že je vůči ženám přímo nenasytný.
Rovněž zaslechla, že je expertem v mnoha druzích násilí 

a zřejmě právě proto mu zdejší lidé neřeknou jinak než Bestie.
Všechno jí připadalo jako zlý sen. Když uviděla šaty z bílé-

ho mušelínu, které jí přinesli, jen se hořce pousmála. Věděla, 
že modlit se nemá význam. Polonahá se zachvěla – ani ne tak 
zimou, ale hrůzou z nadcházející noci.

Jen díky účinkům sedativ se dokázala ovládnout a nedat 
na sobě znát strach.
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Když se ženy snažily vyčesat špínu z dlouhých hnědých vla-
sů, málem ji skalpovaly. Pak ji štědře postříkaly silným parfé-
mem a kousek poodstoupily, aby zhodnotily své dílo.

„Docela hezká,“ prohlásila jedna rudolící žena. 
„Ano, Bestii se bude líbit.“
„Je moc bledá,“ řekla další. „Gladys, přidej jí na tváře trochu 

růže.“
Ostatní souhlasily. Jedna z žen k ní přistoupila a ne právě 

něžně jí začala vtírat růž do tváří a potom i na rty.
„Tak jdeme.“ Byly hotové. Zdvihly Kate na nohy a postrčily 

ji ke dveřím.
Skrze otupělou mysl si Kate uvědomila, že nechce opustit 

temnou celu, která se stala jejím vězením. „Počkejte,“ zamumla-
la. „Nemám žádné boty.“

„To proto, aby ses nám zase nepokusila upláchnout, slečno 
Vychytralá!“ odsekla Gladys. „Raději dopij to víno. Být tebou, 
tak to udělám. Bude lepší, když nebudeš vědět, co se s tebou 
děje.“

Kate po ní šlehla nenávistným pohledem, ale věděla, že má 
pravdu. Popadla číši a dopila zbytek červeného vína, v němž 
byla rozpuštěná droga. Kruté harpyje se jen pobaveně smály 
a myslely si, že ji konečně zlomily.

Bůh ví, že nebýt opiové tinktury, kterou jí dali, křičela by 
a škrábala jako divoká kočka a bránila by se stejně jako té noci, 
co ji před měsícem unesli.

Místo toho pokorně dopila víno a prázdný pohár s úškleb-
kem odložila zpátky na stůl.

Ženy jí svázaly ruce a pak ji popostrčily do chodby malého 
domku.

Tam na ni čekal starý Caleb Doyle a ostatní pašeráci, aby 
ji zavezli na hrad. Nedokázala pozvednout zrak a podívat se 
jim do očí, ponížená tím, jak si ji prohlíželi jako nějakou běhnu. 
Sama sebe si vždy cenila ne proto, jak vypadá, ale pro svůj ro-
zum, a teď tady stojí jako obyčejné zboží.

Díkybohu nikdo z nich nebyl v náladě, aby si z ní utahoval. 
Kate sama nevěděla, kolik toho ještě její hrdost unese.
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I skrze hustou mlhu, která zahalovala její mysl, si Kate všim-
la, že muži v místnosti jsou podivně tiší. Nebyl zde ani náznak 
pobavené vulgárnosti, kterou od nich očekávala.

Dnes večer skoro cítila jejich strach, což ještě násobilo její 
vlastní obavy.

Dobrotivý bože, k jakému chlapovi ji to jenom vedou, když 
se před ním tihle zlosyni chvějí jako osika?

„Konečně se začala chovat jako dáma, co?“ zavrčel Caleb, ve-
litel pašeráků.

„Přesně tak. Jen žádný strach, “ dodala Gladys. „Nápoj byl 
dostatečně silný, aby ji na chvíli zkrotil.“

„Teď musíme jen doufat, že to vyjde.“ Caleb se odvrátil stra-
nou, ale Gladys ho popadla za paži a odtáhla kousek stranou.

„Víš jistě, že to chceš riskovat?“
Zamračil se. „Copak mám na výběr?“
Ačkoliv manželský pár hovořil tiše, Kate stála dostatečně 

blízko, aby je slyšela, nicméně s otupělou myslí stejně netušila, 
oč se vlastně jedná.

„Proč si s ním prostě nepromluvíš? Ano, bude vzteky bez 
sebe, ale když mu vysvětlíš, co se stalo…“

„Nebudu se před ním plazit!“ odsekl její manžel hněvivě. 
„Copak jsi zapomněla, co nám náš vévoda vzkázal, když jsme 
ho naposledy žádali o pomoc? Je to bezcitný bastard, nic jiné-
ho! Neměl na nás čas, protože se bavil s princeznami a s cary 
na kontinentě. Jeho Milost je natolik důležitá a vznešená, že 
s námi obyčejnými lidmi se nemíní zaobírat,“ řekl hořce. „Už si 
ani nevzpomínám, kdy se naposledy uráčil přijet do Cornwalu, 
ty snad ano?“

„Bylo to dávno,“ přiznala.
„Ano, a tentokrát přijel jen kvůli té zatracené lodi! Jemu na 

nás nezáleží. Dávno zapomněl, odkud pochází, ale tahle malá 
lekce mu to snad připomene.“

„Calebe!“
„Já se ho nebojím! Jen klid. Jakmile tu holku dostane, bude 

nám muset pomoct, ať se mu to líbí, nebo ne.“
„To ano, ale jestli se pleteš, pak nastane peklo.“
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„Máš pravdu, s tím musíme počítat,“ řekl a v očích se mu 
zračily obavy. „Jenže já nemám na výběr, Gladys. Vždyť to víš.“

„Dobrá tedy, jděte.“ Gladys si založila ruce na prsou.
Caleb se obrátil ke svým mužům. „Pojďme. Vezměte tu hol-

ku. Přece nenecháme Jeho Milost čekat.“
Dva kumpáni popadli Kate za paži a bez okolků ji vystrčili 

do chladné lednové noci.
V hlavě jí hučelo a marně se snažila dát dohromady infor-

mace, které právě získala z rozhovoru vůdce a jeho ženy. Bylo 
to poprvé, kdy měla šanci zjistit, co se vlastně děje, jenže s myslí 
otupělou laudánem bylo všechno marné. Zmítala se ve vlnách 
euforie a hrůzy a snažit se cokoliv pochopit bylo příliš vyčerpá-
vající. Mnohem snazší bylo nechat se jen unášet…

Pašeráci ji popadli a téměř bezvládné tělo posadili do dru-
hého ze tří čekajících vozů. Caleb přes ni přehodil deku, aby 
neumrzla zimou.

O chvíli později se vydali na cestu k hradu Kilburn, kde Bes-
tie přebývala.

Zatímco jejich karavana projížděla ospalou vesnicí, Kate 
tupě zírala ven z okna kočáru. 

Nad nimi na obloze zářil bledý měsíc a na horizontu osvětlo-
val temné hlubiny Kanálu.

V přístavu svítilo několik luceren a dávalo tušit, že na vodní 
hladině se pohupují lodě pašeráků.

Jejich malá karavana se však obrátila k moři zády a mířila 
k horám, kde se tyčila temná silueta hradu Kilburn.

Kate si opřela čelo o okraj okna a apaticky hleděla na hrad. 
Vlastně ho už dobře znala, protože z malých oken jejího vězení 
viděla přímo na temné věže hradu, který stál několik mil dál 
na strmém útesu.

Podle místní legendy na hradě strašilo.
Pobaveně zakroutila hlavou. Hloupé pohanské pověry. Vévoda 

z Warringtonu jistě nebyl prokletý, byl jen ďábel. Jak jinak by si 
měla vysvětlit jeho brutální chování? Copak by se slušný gentle-
man zúčastnil něčeho tak podlého? 

Z útržků hovoru žen pašeráků si za uplynulý měsíc dala 
dohromady, že vévoda patří k té nejhorší sortě aristokratů – je 
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bohatý, mocný a zkažený. Oddaný neřesti. Slyšela, jak se ženy 
mezi sebou bavily a říkaly, že Jeho Milost patří k členům ne-
chvalně známého londýnského klubu Inferno.

Nenávidět ho bylo zřejmě stejně marné jako se stále dokola 
ptát, proč se tohle muselo stát právě jí.

Od počátku netušila, proč ji unesli. Vždyť žila klidně na po-
kraji vřesoviště, oddána jen svým knihám. Vždy se snažila, aby 
nikdy nikomu nepřekážela, a pokud věděla, neměla žádné ne-
přátele.

Nicméně, ani přátele.
Proč si jí někdo vůbec všiml?
Ačkoliv od dětství milovala hádanky a jen málokteré nepři-

šla na kloub, tuhle nemohla rozlousknout, dokud nezachytila 
pár informací, které v ní probudily podezření.

Pašeráci se zabývali černým obchodem, který ovšem s kon-
cem války zanikl. Teď v Anglii vládl mír a francouzské luxusní 
zboží bylo osvobozeno od cla.

Cornwall zakoušel chudobné časy. A tak, aby se pašeráci 
uživili, museli rozšířit obor podnikání o poněkud nebezpečnější 
a riskantnější obchody.

Ach, o obchodu s takzvaným bílým masem už četla. Noviny 
psaly o okruhu kriminálníků, kteří se zabývali únosy mladých 
žen bez rodiny, které pak v tajnosti prodávali dekadentním 
šlechticům a jiným bohatým zvrhlíkům, aby si na nevinných 
dívkách ukájeli své perverzní choutky, poněvadž teror a krutost 
patřily k jejich zvrhlému pobavení.

Ačkoliv o takových věcech slyšela, nikdy ji nenapadlo, že 
by to mohla být pravda. Vždy si myslela, že se jedná o fantazie 
z romantických gotických novel, které patřily k jejím nejoblíbe-
nějším. Když však únos zažila na vlastní kůži, probudila se ze 
snění a stanula tváří v tvář kruté realitě života.

To bylo jediné vysvětlení, které ji napadlo.
Vystrašený rozhovor manželů Doyleových, který před chvílí 

vyslechla, do celé záležitosti vnášel nové světlo, jenže ona byla 
v takovém stavu mysli, že nedokázala jasně přemýšlet a spřádat 
novou teorii.

Nicméně proč ji unesli, teď nebylo podstatné.
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Temný hrad se pomalu blížil. S každým dalším yardem její 
strach rostl a začal se stávat nesnesitelným. Přes veškerou sla-
bost, kterou způsobovalo laudanum, se Kate napřímila a poku-
sila se otevřít dveře kočáru. Prudce jimi lomcovala a doufala, že 
se jí podaří uniknout, ale marně. Dveře byly zamčené.

A i kdyby se jí bůhvíjakým zázrakem podařilo uniknout, vě-
děla, že polonahá by v zimě a vlhku dlouho nepřežila.

Zoufale si uvědomila, že nemůže doufat ani v pozdější spra-
vedlnost. Každý přece ví, že vévoda je vůči jakýmkoliv obvině-
ním takřka imunní.

Kromě toho, komu by to vyprávěla? Kdo by jí vůbec uvěřil? 
Vždyť ona sama měla co dělat, aby uvěřila tomu, co se s ní děje. 
A navíc, vždyť ten muž ji může pro své zvrhlé pobavení i zabít.

Ne, její jedinou nadějí je, že jakmile si s ní užije, nechá ji jít 
a ona se vrátí domů.

Vzpomínka na útulný domek na okraji vřesoviště jí vehnala 
do očí slzy. Stesk po domově byl silnější než jakýkoli opiát. Pří-
sahala Bohu, že pokud se někdy vrátí domů, už nikdy si nebude 
stěžovat na venkovské podmínky v izolaci Dartmoorských blat. 
Až příliš brzy zjistila, že jsou na světě mnohem horší věci než 
osamělost a život v ústraní.

Nejhorší na tom všem bylo, že ten hlupák O’Banyon ji unesl  
omylem! Toho večera, kdy vpadl do jejího domku, ji nazval 
špatným jménem – Kate Foxová místo Kate Madsenová.

Její jméno je Kate Madsenová!
Se stále mizivější nadějí doufala, že se jedná o omyl, který se 

časem vysvětlí. Možná se jí podaří přesvědčit vévodu, že tohle 
se nikdy nemělo stát, rozhodně ne jí.

A přesto… záblesk vzpomínky z dětství, drobná příhoda, na 
niž téměř zapomněla, jaksi narušovala její teorii o obchodu s bí-
lým masem a otřásla jejím vědomím vlastní identity.

Nicméně na podobné otázky teď neměla čas.
Její osud byl na dosah ruky. Právě dojeli na hrad Kilburn.
Obklopený nehostinnou krajinou plnou kamení a rozvalin se 

jeho hradby v záři měsíce tyčily až k nebeským výšinám.
Kate vyhlédla z okna a všimla si, že stráže u brány jen kývly 

na pozdrav a nechaly je projet. 
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Takže jsou očekáváni.
Vyděšeně pozorovala kamenné zdi hradu, které ji doslova 

pohltily jak temné objetí, z něhož není úniku.
Srdce jí divoce tlouklo. Musí utéct. Ale kam? Ne, odtud není 

cesty k záchraně. Dokonce, i kdyby byla teple oblečená a s bys-
trou myslí, ani tehdy by neměla šanci. Všude kolem stáli ozbro-
jení vojáci.

Proč? K čemu má tolik stráží?
Bylo zřejmé, že vévoda má co skrývat.
Urozený šlechtic se bratříčkoval s pašeráky a hojně podporo-

val jejich ilegální činnost. Dovolil jim, aby beztrestně využívali 
jeho pobřeží, a odměnou za jeho shovívavost mu byla pravidel-
ná dodávka nevinných panen, které ukájely zvrhlé chutě člena 
klubu Inferno.

Není se co divit, že si drží tolik stráží, pomyslela si. Dokonce 
i přes mlhavý závoj opiátu v tom viděla jasnou logiku. Bohatý 
šlechtic, který se zapletl s kriminálními živly, potřebuje ochra-
nu, aby zůstal v bezpečí.

Možná je jen paranoidní jako mnoho ostatních tyranů v his-
torii lidstva. Příkladem je César a jeho vojsko, a stejně tak Na-
poleon se svou elitní armádou nebo co z ní po bitvě u Waterloo 
zbylo.

Bože, jestli je vévoda vskutku tak paranoidní, její situace je 
ještě horší, než si myslela.

Karavana vozů vjela na čtvercové nádvoří obklopené vyso-
kými zdmi.

Jakmile koně zastavili, Kate pocítila prudký záchvěv strachu. 
Teď už nemohla očekávat žádný zázrak, žádnou nečekanou zá-
chranu.

Pašeráci začali rychle seskakovat z vozů. Náhle se dveře ko-
čáru prudce otevřely a dovnitř vnikl chladný závan ledového 
větru.

„Jdeme,“ rozkázal Caleb drsným hlasem. Náčelník pašeráků 
se naklonil, popadl Kate za ruku a vytáhl ji ven.

Kate se snažila zahalit do deky, ale pašerák ji jedním trhnu-
tím strhl a nechal ji jen v nedostatečném ošacení vhodném leda 
tak pro kurtizánu. „Tohle nebudeš potřebovat.“
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Když ji vytáhl z kočáru a postavil na nádvoří, Kate vykřikla 
bolestí. Tenké bílé punčocháče byly jen chabou ochranou před 
námrazou na kamenném dláždění.

Doyle kývl na dva kumpány. „Pomozte jí.“
„Ano, pane.“ Dva muži ji popadli za předloktí a začali postr-

kovat ke gotickému vchodu do hradu.
Kate zaťala zuby a snažila se nepodlehnout panickému stra-

chu a bolesti, ale nohy se jí třásly strachy a bez bot cítila i ten 
sebemenší kamínek.

Omámeně si pomyslela, že každý, kdo ji teď uvidí, ji bude 
považovat za jednu z mnoha opilých kurtizán. Ach, kdyby to 
jen viděla její urozená francouzská matka, musela by se obracet 
v hrobě.

Chlad, který jí pronikal celým tělem, měl alespoň jednu vý-
hodu. Probouzel ji z drogové apatie a bystřil její smysly.

Otupěle se rozhlížela kolem sebe a snažila se najít cestu, 
kudy by se v budoucnu mohla dostat ven. Nádvoří bylo plné 
pašeráků, ale tři zlosyny, kteří ji před měsícem přepadli v jejím 
domku, mezi nimi neviděla.

Ze všech nejvíce nenáviděla O’Banyona. Špinavý mizera.
Jeho jméno zaslechla té noci, co ji unesli, když ho jeden 

z mladších mužů žádal o svolení, aby mohl vydrancovat její 
dům. O’Banyon byl natolik velkorysý a ušlechtilý, že jim ochot-
ně dovolil, aby si vzali vše, co najdou a co má nějakou hodnotu. 
Čehož koneckonců nebylo právě moc.

Největší Kateino bohatství bylo uloženo v policích s kniha-
mi, kterých si však ti dva barbaři příliš nevšímali. Aristoteles 
a Bard nebyl zřejmě to, co hledali.

Když se ocitli uvnitř kamenného hradu, Doyle zavelel, aby 
zůstali stát. „Rozvažte jí ruce,“ přikázal.

Muži, kteří Kate podpírali, na svého velitele udiveně pohléd-
li.

„Jeho Milosti by se to nemuselo líbit,“ zamumlal Caleb. 
„Když bude chtít, sváže si ji sám. Žádný strach, tady nemá kam 
utéct. A navíc to děvče je v takovém stavu, že skoro ani neví, jak 
se jmenuje. Tak rychle!“ rozkázal a kývl k zápěstí s pouty. „Jsem 
zmrzlý na kost. Už to chci mít za sebou.“
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K její velké úlevě muži svého velitele poslechli a rozvázali 
Kate provaz pevně utažený okolo zápěstí.

Než se však pustili dál, pan Doyle vztyčil prst a zašermoval 
jím Kate před obličejem. „Nezkoušej na Jeho Milost nic z těch 
tvých pošetilostí, děvče, jinak si budeš přát, abys skončila zpát-
ky ve své cele. Rozumíš mi? K neposlušnosti není zrovna sho-
vívavý. Je to velmi mocný muž. Pokud jsi chytrá, buď zticha 
a udělej vše, co ti řekne. Je to jasné?“

Mírně přikývla a protírala si odřené zápěstí.
Zdálo se, že velitele pašeráků svou neobvyklou pokorou 

a poslušností vyvedla z míry. Caleb se zamračil. „Nedívej se 
na mě tak. Tváříš se jako jehně, které vedou na porážku,“ za-
vrčel. „Tucet zdejších dívek by dalo svou pravou ruku, jen aby 
mohly strávit několik nocí v jeho posteli. Vždyť tě neubude. 
Jsem si jistý, že to přežiješ.“

Kate ztuhla. Lumpův drsný hlas způsobil, že se jí do očí ve-
draly slzy a poslední zbytky kuráže byly ty tam. Zhluboka se 
nadechla, napřímila ramena a bojovně vystrčila bradu. Byla roz-
hodnutá, že přežije.

„Tak jdeme,“ zamumlal Doyle. „Dejme ďáblovi jeho odmě-
nu.“ A s těmi slovy popadl velké mosazné klepadlo a zabušil 
na dubové dveře.

Dveře se ihned otevřely a v nich se objevil letitý sluha v černé 
livreji.

„Dobrý večer, pane Eldrede,“ pozdravil Caleb se vší zdvoři-
lostí, které byl schopen.

Sluha se uklonil jako oživlý kostlivec v černém hávu. „Pane 
Doyle.“ Prohlížel si příchozí pronikavým pohledem. Vyzáb-
lý obličej s vystouplými lícními kostmi připomínal posmrtnou 
masku.

Pak se s neurčitým výrazem podíval na Kate, ale zcela zjevně 
byl příliš nad věcí, než aby se na cokoliv zeptal. Odvrátil se a po-
zvedl lampu. „Tudy, prosím. Pán vás už očekává.“

Celá skupinka následovala Eldreda dlouhou temnou chod-
bou. Všude byla oprýskaná omítka, zpod níž vykukoval chlad-
ný kámen. Kate se jen stěží udržela na zkřehlých nohou a vy-
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děšeně se rozhlížela kolem sebe. Ještě nikdy na hradě nebyla 
a téměř nemohla uvěřit tomu, že tady někdo žije.

Nebyl to domov, ale pevnost. Pozůstalost z dávných časů ry-
tířů a draků.

Všechno bylo temné a drsné, chladné a hrůzostrašné. Místo 
obrazů a tapisérií na zdech visely zbraně a kusy brnění. Nikde 
nebylo nic útulného, nicméně navzdory všemu jakýmsi per-
verzním způsobem na ni starodávná atmosféra působila uklid-
ňujícím dojmem. Kate se zvědavě rozhlížela a na malou chvíli 
dokonce zapomněla na svůj strach.

Náhle si všimla, že její věznitelé očividně znervózněli.
„Řekněte mi něco, Eldrede.“ Caleb se otočil na sluhu, který 

je vedl po schodišti a poté další chodbou. „Jakou má váš pán 
dneska náladu?“

„Prosím, pane?“
„Bestie?“ sykl Caleb. „Je dneska v ráži?“
Sluha po něm šlehl nesouhlasným pohledem. „Nejsem si jis-

tý, zda mohu podávat takové informace.“
„Takže ano,“ zamumlal Caleb nervózně.
Vtom je Eldred zavedl do velké haly s vysokým klenutým 

stropem.
Všude byla tma. Na stěnách tu a tam visely tapisérie a v rohu 

místnosti stálo několik kusů antického nábytku.
Na vzdálené straně haly u vchodu do obytné části stáli dva 

strážci odění v černém. Stáli nehybně, stejně jako brnění, které 
zdobilo stěny sálu.

Jediným náznakem života byl planoucí oheň v krbu ve vzdá-
leném rohu místnosti, kde Kate poprvé zahlédla Bestii.

Okamžitě věděla, že to je on.
Nezdolná síla jeho osobnosti naplnila halu ještě dříve, než 

se k nim vůbec otočil. Vévoda z Warringtonu stál před krbem, 
temná silueta proti žhnoucím plamenům.

Pohrával si s velkou, hrozivě vypadající zbraní s dlouhou 
čepelí, něco mezi oštěpem a mečem. Balancoval s ní na jednom 
prstě a pak ji obratně vyhodil do vzduchu a s bravurní rychlostí 
ji chytil do dlaně.
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Eldred významně zakašlal. „Vaše Milosti, Caleb Doyle se 
společností.“

Pozvedl zbraň a rukojeť si opřel o rameno.
Když se k nim ocelový obr obrátil, Kate cítila, jak se jí v hru-

di zastavilo srdce. Bestie zůstala stát a zkoumavě je pozorovala 
z druhé strany haly.

Pak se k nim vévoda začal přibližovat dlouhým, nicméně 
klidným krokem. Podobal se středověkému válečníkovi v mo-
derních šatech. Každičký krok jeho velkých nohou se rozléhal 
v hale jako rána kladivem.

Kate ho upřeně pozorovala a strachem a taky trochu údivem 
pootevřela ústa.

Caleb smekl čapku a uctivě se uklonil, stejně jako jeho kum-
páni.

Parta pašeráků s Kate ve svém středu se chvěla strachy.
Její pohled zůstal ustrnulý na vévodovi válečníkovi, který se 

rychle přibližoval. Snažila se nalézt alespoň náznak slitování, 
ale místo toho viděla jen odhodlání a tvrdost. Byl temný a ne-
bezpečný, zastrašující vše, co mu přišlo do cesty.

Z rozcuchaných vlasů, které měl stražené vzadu na šíji 
do pevného ohonu, bylo zřejmé, že právě dorazil. S hrůzou roz-
šířenýma očima ho pozorovala. Okolo krku měl uvázaný černý 
šátek, který se ani vzdáleně nepodobal formální kravatě. Bílou 
košili měl u krku rozepnutou a zastrčenou do černých kalhot, 
které obepínaly silná stehna jako druhá kůže.

Se srdcem bušícím až v hrdle z něho Kate nemohla odtrh-
nout zrak.

Mohlo mu být asi tak třicet, měl husté tmavé obočí a na levé 
tváři dlouhou jizvu. Pokožku měl opálenou do bronzova jako 
muž, který strávil dlouhá léta v teplejším podnebí. Nos měl ši-
roký, ale rovný, ústa stažená do grimasy.

Nejstrašnější však byly jeho oči.
Temné a podezřívavě zamračené. V jejich nekonečných hlu-

binách se zračila zlost, kterou si jistě chtěl vybít na pašerácích 
a zřejmě i na ní. 

Dobrotivý bože, Kate si náhle uvědomila, jak snadno by ji 
mohl zabít. Muž byl velký, bezmála dva metry vysoký, s pažemi 
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ze železa a s rameny širokými jak kamenný útes. Vypadal tak 
silný, že by jistě uzvedl i koně.

Nebylo se co divit, že se ho pašeráci tolik báli, ačkoliv Caleb 
ve vesnici tvrdil opak. Warrington měl postavu válečníka doby-
vatele a nadřazené chování aristokrata.

Jak se vévoda stále více přibližoval, Kate zaplavovala nutka-
vá potřeba otočit se a utéct.

„Kdo je to?“ zavrčel tichým hlasem na Doylea, hlavou kývl 
k ní. Reagovala zcela instinktivně. Prudce se otočila, vytrhla se 
svým věznitelům a snažila se utéct.

Zadrželi ji.
„Dárek, Vaše Milosti!“ vykřikl Caleb Doylea s předstíranou 

nenuceností.
Když ji pašeráci přivlekli před něho, prohlížel si ji jako vlk 

svou kořist.
„Dárek?“ opakoval pobaveně.
Caleb si nervózně odkašlal. „Ano, pane! Vyjádření naší ra-

dosti, že jste se po dlouhé době opět ukázal doma! Nic nezahřeje 
studenou postel lépe než hezká mladá dívka. Je docela hezká, co 
říkáte?“

Vévoda ji mlčky upřeně pozoroval. Pak, po delší době, tiše 
odpověděl: „To skutečně je.“

Lapena jeho pohledem se Kate nemohla ani hnout. Ještě štěs-
tí, že nezapomněla dýchat.

Když se Caleb nervózně zasmál, ostatní ho následovali, ale 
vévoda je skoro neslyšel, s pohledem upřeným na dívku, která 
se před ním třásla strachy.

„Velmi vychytralé, Doyle,“ zamumlal vévoda a chlípně si 
všiml jistých partií jejího těla, které reagovaly na závan chlad-
ného vzduchu.

„Mysleli jsme si, že by se vám mohla líbit, Vaše Milosti. Ještě 
jsme přinesli i jiné dárky…“ Doyle kývl na své muže. „No tak, 
pospěšte si! Rychle!“ Muži okamžitě začali jednat a obdarovali 
svého pána skvělou brandy a výběrovým tabákem.

Jenže vévoda si ostatních darů ani nevšiml, poněvadž dál 
upřeně pozoroval Kate.
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Nevěděla, co má dělat. Ještě nikdy se na ni žádný muž takhle 
nedíval.

Warringtonův pohled po ní klouzal od ještě stále vlhkých 
vlasů až k bosým nohám v punčocháčích, pak, k jejímu velkému 
údivu, se jí zadíval přímo do očí, ale jen na malou chvíli.

V ten okamžik si nebyla jistá, co přesně kromě chladné vypo-
čítavosti v jeho pohledu viděla, jako u muže uprostřed šachové 
partie.

„Je tento dárek pro vás přijatelný, Vaše Milosti?“ zeptal se 
Caleb.

Vévodův úsměv měl větší sílu než laudanum.
„To brzy zjistím,“ řekl, a aniž by od ní odvrátil zrak, kývl 

na své nehybné stráže. „Odveďte ji do mé ložnice.“
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2

K        dyž ji dva strážní v černém popadli za paže, Kate jen  
  zalapala po dechu. Rozzlobeně se rozhlédla kolem sebe  
  a snažila se jim vytrhnout. K čertu s nimi!

  „Okamžitě mě pusťte!“ Její rozzlobený hlas zněl poněkud 
omámeně.

„Děje se něco?“ zeptal se vévoda podrážděně.
„Ne, pane,“ odpověděl strážný po její pravici téměř bez de-

chu, poněvadž ho právě uhodila loktem do žaludku.
„Nesahejte na mě!“ Kate sebou trhla a skoro ztratila rovno-

váhu. Napřímila se a otočila se k Warringtonovi, aby ho zpražila 
nenávistným pohledem.

„Jdi nahoru a počkej tam na mě,“ rozkázal jí.
Jeho podmanivý tón hlasu Kate poněkud vyvedl z míry. 

Na okamžik zapomněla na svůj hněv, zcela ohromená příslibem 
rozkoše, která se mu zračila v očích. 

Náhle pocítila něco jako přitažlivost. Vzrušení. To jistě bylo 
tou drogou.

Byl mužně krásný, obestřený tajemstvím. Takovým tajem-
stvím, které náhle chtěla odhalit a proniknout pod jeho slupku. 
Vždy toužila nalézt odpovědi na nelehké otázky. Celým tělem 
jí proudila zvláštní touha ochutnat jeho rty, i když kdesi vzadu 
za zastřenou myslí věděla, že to je zcela nepřijatelná reakce.

Zdálo se však, že se nedokáže ovládat. Dobrotivý bože, ta 
ďábelská droga v ní probouzí touhu na vlastní zničení. Jak po-
nižující!
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V tutéž chvíli spatřila v jeho očích uspokojení, jako kdyby 
věděl, jak na ni působí. Jako by byl zvyklý, že ho ženy vítají 
s otevřenou náručí.

Jak se opovažuje?!
Kdo si vlastně myslí, že je? Nic víc než arogantní netvor. 

Už už měla na jazyku něco peprného, když vtom její zastřenou  
myslí proniklo Calebovo varování. Raději buď zticha. Dělej, co ti 
přikáže. Kate ztuhla. To se snáze řekne, než udělá, ale alespoň se 
jí vrátil pud sebezáchovy.

Uvědomila si, že Warringtonova pýcha je zřejmě větší než 
jeho hrad a že by nebylo moudré vzdorovat mu před všemi 
muži. Jen blázen by mu dal důvod k potrestání. Nedělej si to ještě 
horší.

„Parkere?“ řekl otráveně.
„Ano, Vaše Milosti. Omlouvám se, pane.“ Muž po její pra-

vici, zřejmě Parker, ji znovu popadl za ruku. „Pojď se mnou, 
děvče. Jeho Milost tady ještě má nějakou práci.“

Kate si uvědomila, že vzpírat se je zcela marné, a potlačila 
svou touhu bojovat. Jakmile se ocitnou mimo dosah Bestie, bude 
mít mnohem větší šanci těm dvěma strážím uniknout.

Buď trpělivá, říkala v duchu sama sobě.
Naposledy po pašerácích šlehla zlostným pohledem a pak se 

nechala vévodovými muži vyvést z velkého sálu.
Muži ji provedli dlouhou chodbou a pak společně vystoupali 

po kamenném schodišti. 
Ačkoliv její mysl ještě stále nepracovala tak, jak by měla, Kate 

hledala způsob, jak utéct. „Potřebuji na toaletu,“ řekla nečekaně.
„Ne abys nám ušpinila podlahu,“ varoval ji vévodův muž. 

„Chvíli to vydrž, komnata je nahoře.“
„Komnata?“
Vystoupali schodiště a prošli další chodbou, kde jí Parker po-

dal lucernu.
„Vezmi si ji. A dej pozor, abys nespadla do díry.“ Otevřel 

dveře komnaty a Kate ihned udeřil do nosu silný zápach.
Volnou rukou si rychle ucpala nos a mimoděk couvla.
Strážní se zasmáli. „To ti pročistí hlavu, ty malá fajnovko,“ 

řekl druhý.
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„Nech ji být, Wilkinsi. Nemůže za to, kým je. Tak jdeme,“ 
zamumlal Parker. „V ložnici je pod postelí nočník, když budeš 
potřebovat.“

Strašný zápach z komnaty způsobil, že Kate na malou chvíli 
zapomněla na své přesvědčení utéct.

Vděčná za to, že může znovu dýchat, beze slova následovala 
stráže na opačnou stranu.

Než si mohla promyslet další způsob, jak utéct, dolehl k nim 
příšerný řev, který se nesl z velké haly. 

„Jak jste se opovážili mě neuposlechnout? Copak jsem se nevyjádřil 
dost jasně?“

Kate cítila, jak jí tuhne krev v žilách. Vyděšeně se otočila 
ke schodišti a zachvěla se. Nerozuměla každému slovu, ale bylo 
zřejmé, že Bestie dává pašerákům co proto.

„Plýtváte mým časem… Špiníte mé dobré jméno! Hlupáci! Měl 
bych vás všechny nechat pověsit!“

Stráže si vyměnily ustarané pohledy, ale pak na ni Parker 
houkl, aby si pospíšila, popadl ji pod paži a nepustil ji dříve, než 
se zastavili před masivními dveřmi.

Jeden muž je otevřel, druhý ji strčil dovnitř.
„Jsme na místě. Udělej si pohodlí.“
Kate se zastavila až o protější stěnu, prudce se otočila a běže-

la zpátky. „Počkejte! Nemůžete mě tady zavřít!“
„Je mi to líto, děvče, ale já jen poslouchám rozkazy. Jeho Mi-

lost přijde co nevidět.“
„Ale já nechci…“
Zabouchli jí dveře přímo před nosem.
„Hej!“
„Ta holka by teď nejspíš chtěla být někde úplně jinde,“ slyše-

la Wilkinsovo mumlání.
„Jenže to není naše starost.“
Když Kate uslyšela zarachocení klíče v zámku, rozběhla se 

ke dveřím a začala na ně bušit. „Vraťte se! Vy mi nerozumíte! 
Prosím, pane Parkere! Nechte mě jít!“

Žádná odpověď.
Je možné, že by odešli? Kate se rychle sehnula a podívala se 

klíčovou dírkou.
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Neviděla však nic jiného než tmu. Vtom uslyšela rytmické 
kroky vzdalujících se stráží.

„Ach, bože,“ zašeptala Kate, zavřela oči a omámenou hlavu 
si opřela o dveře. Pevnost dubového dřeva jí naštěstí pomohla 
zklidnit rozechvělou mysl.

Pak si náhle všimla, že místnost, do níž ji zavřeli, je pozoru-
hodně… teplá.

Znovu začala cítit chladem prokřehlé nohy. Ještě stále se celá 
třásla, ale mnohem méně než před chvílí. Otevřela oči, zvedla 
hlavu a pomalu se napřímila.

Otočila se a rozhlédla se po vévodově komnatě.
K jejímu velkému překvapení to nebylo tak zlé. Rozhodně 

se nejednalo o středověkou celu. Nikde neviděla žádné stopy 
po mučicích nástrojích. Dokonce ani kaluže krve na podlaze.

Ve velkém krbu hořel oheň a příjemně ohříval celou míst-
nost.

Ten oheň ji přitahoval jako plamen noční můru. Pomalu se 
vydala přes místnost po měkkém koberci s orientálními vzory. 
Nezastavila se, dokud se neocitla přímo před krbem. Slastně 
přivřela oči a nechala žár, aby jí rozehřál krev v promrzlém těle. 
Konečně teplo.

Paže si ovinula okolo ramen a podívala se na kožené křeslo 
před krbem, na němž ležela luxusní bílá kožešina.

Takovému pokušení nedokázala odolat.
V příští chvíli seděla stočená ve velkém křesle, zabalená 

do teplé kožešiny a v duchu si slibovala, že hned, jakmile se jí 
díky teplu pročistí mysl, přijde na to, jak odsud utéct.

Nicméně představa toho, že by se měla vrátit ven do kruté 
zimy, jí do očí vháněla slzy. Musí si chvíli odpočinout, aby na-
brala ztracené síly.

Musí vymyslet nějaký plán…
Co si však neuvědomila, že jen díky chladu zůstala při vě-

domí. Jen proto na ni laudanum nepůsobilo tak, jak by mělo. 
Teplo, do něhož se nyní zcela pohroužila, ji příjemně uspávalo 
a konejšilo její mysl.

O chvíli později sebou prudce škubla. Vždyť ona usnula!
Katastrofa!
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Rozhněvaně odhodila kožešinu a se srdcem bušícím až 
v krku na chvíli zůstala bez hnutí sedět. Musí se co nejrychleji 
vzpamatovat a znovu nabýt bystrou mysl.

Dobrotivý bože, copak mu to chce učinit ještě snadnější? Ať 
už je hezký či ne, rozhodně tomu muži nedovolí, aby se jí této 
noci brutálně zmocnil. Nebyla si jistá, kolik času uplynulo, a tak 
se začala rozhlížet a hledat hodiny.

Místo toho si však poprvé všimla obrovské postele, která stá-
la ve stínu vzdáleného rohu místnosti.

Dlouze na ni zůstala hledět. Složitě vyřezávané sloupky 
z černého dřeva, rudě karmínové sametové závěsy. Po zádech 
jí přejel mráz. Tak tohle bude místo její zkázy, přesto od něho 
nedokázala instinktivně odtrhnout zrak.

Vévodova postel byla zosobněním komfortu, hebkosti, luxu-
su, bezpečí. Nadýchané polštáře, teplé přikrývky, to vše jako by 
ji svádělo a zvalo do své náruče.

Ne. Není tak slabá. S vypětím všech sil odvrátila zrak a za-
třásla hlavou, ačkoliv účinky opiátů ji trýznily potřebou spánku.

Rozhodla se ignorovat postel, otočila se k ní zády a pevně 
zabalená do kožešiny se znovu usadila do měkkého křesla. Stále 
si slibovala, že ještě chvíli a vstane, aby se poohlédla po únikové 
cestě. Nicméně opojný tanec plamenů ji brzy omámil natolik, že 
přestala bojovat sama se sebou a pohodlně se položila do teplé 
náruče hebké kožešiny.

Zdálo se, že právě teď na ničem nezáleží.
Její mysl se bezmocně potápěla do temných hlubin opojení 

a zaváděla ji zpět do šťastného období dětství, které prožila se 
svým otcem na lodi.

S chabým úsměvem a s bolestí v srdci nostalgicky vzpomí-
nala, jak jí otec předal svou přilbu a nechal ji hrát si na velitele. 
Radil jí, co má říkat, a ona opakovala jeho rozkazy, přičemž je 
křičela na posádku vysokým dětským hláskem: „Tak sebou hněte, 
vy líná sebranko! Napněte plachty! Tak rychle!“

Bylo zvláštní, že vzpomínka na otce jí i v takových časech 
dokázala přinést úlevu a pocit bezpečí. Jaká škoda, že je mrt-
vý a nemůže jí pomoct. Nezbývá než se spolehnout jen sama 
na sebe.
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Jako obvykle.
Musí vstát. Musí se odsud dostat. Rychle. Najít cestu ven. Dřív, 

než přijde… Zkusila vstát, ale tělo ji neposlouchalo. Začala se 
propadat do světa snů. Ještě minutku, přemlouvala své omámené 
smysly. Jen na chvíli zavřu oči….

Rohan Kilburn, vévoda z Warringtonu, si byl jistý, že svou 
nechuť vyjádřil dostatečně jasně. Velká síň se ještě stále chvě-
la dunivou ozvěnou rozzlobeného hlasu. K čertu s nimi, vždyť 
tenhle debakl byl jen plýtváním času.

Jako jeden z členů Řádu se musí co nejrychleji vrátit do Lon-
dýna a pronásledovat nájemného vraha Prométheanů, který se 
nedávno ukázal ve městě.

Navíc byl zajat jeden z nejvyšších členů řádu.
Čím déle Drake zůstane v rukou nepřátel, tím více je ohrože-

no prozrazení jejich identity jako členů odvěkého tajného Řádu 
svatého Michaela Archanděla.

Bohužel, cestě do Cornwallu se nemohl vyhnout.
K poslednímu lodnímu neštěstí došlo jen kvůli jeho podda-

ným a na jeho území, a tudíž to byl jeho problém, který musel 
vyřešit.

A proto byl tady spolu s doporučením, ať se vrátí do Londý-
na ihned, jakmile bude problém s pašeráky vyřešen.

Naštěstí pro Caleba Doylea a jeho muže byli pašeráci pro 
Řád stále hodnotným zdrojem informací.

Dlouhé roky žil vévoda z Warringtonu s pašeráky v dokona-
lé symbióze. Stejně jako jeho otec i Rohan od vesničanů vybíral 
jen velice nízké daně a přivíral oči nad nějakou tou levotou.

Na oplátku starý Caleb Doyle, současný velitel pašerácké 
tlupy, ručil Řádu za to, že každá tajná depeše bude doručena 
do jakéhokoliv přístavu rychleji než vítr, a to bez zbytečných 
otázek.

Vzhledem k tomu, že Prométheané měli své špehy v kaž-
dém přístavu, to nebyl lehký úkol, ale neohrožený starý pašerák 
ho zvládal bez jediného škobrtnutí. Pašeráci vpluli do přístavu 
a zase se dostali ven dřív, než se o nich špehové vůbec dozvě-
děli.
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Nicméně konec války s Napoleonem byl požehnáním pro 
obchod mezi státy a pašeráci tak přišli o jediný zdroj příjmů, 
který je živil více než dvacet let. K čertu s nimi, kolikrát je varo-
val, aby nerozhazovali penězi, které získali ve zlatých časech? 
Domlouval jim, aby si schovali něco na později. Ale copak ho 
poslouchali?

Samozřejmě že ne. Místo toho ho před několika měsíci roz-
zlobili dopisem, v němž ho žádali o peníze.

Vévoda doufal, že jim svou odmítavou odpovědí dal jasně 
najevo, že se musí postavit na vlastní nohy a začít se živit pocti-
vou prací, ale zjevně se mýlil. Nenasytní, ambiciózní a zoufalí 
pašeráci překročili hranice, které jim vymezil.

Pravidla jsou pravidla, co se dá dělat? Pokud by na ně ne-
udeřil a nevyřídil by si to s nimi po svém, vznikl by skandál 
a Řád by je nemohl chránit.

Využili starého triku, který dříve pašeráci často používali 
proti anglickým lodím, ale jenž jim jasně zakázal.

Pomocí luceren napodobili signály majáku a vlákali nic ne-
tušící loď na blízké útesy. Když loď ztroskotala, příliv zanesl 
veškeré zboží na pobřeží, kde je pašeráci jen posbírali.

Bylo to bezohledné, kruté a samozřejmě zcela nezákonné. 
Téměř nemohl uvěřit, že něco takového udělali. Bylo třeba jim 
připomenout, komu se zodpovídají.

Pomalu chodil sem a tam před řadou třesoucích se darebáků, 
před každým se na chvíli zastavil a probodl ho svým uhranči-
vým pohledem, přičemž v ruce stále držel svou podivnou zbraň.

Nakonec se zastavil před největším mužem, kterému říkali 
Ox. Potící se hora masa sklopila zrak.

„Kolikrát jsem vás všechny varoval, abyste se něčeho podob-
ného vystříhali?“ Rohan se znovu dal do kroku. „Určil jsem jas-
né hranice a upozornil vás, abyste se je nepokoušeli překročit, 
a vy jste to stejně udělali. Nu, dobrá…“ Náhle se hlasitě zasmál. 
„Přivedli jste mi jednu ze svých opilých kurtizán, jako byste tím 
chtěli odčinit to, čím jste se provinili!

Nevysvětlujte si to špatně, je to hezké děvče a samozřejmě se 
s ní pobavím, ale pokud si myslíte, že to jedna kurtizána a ně-
kolik lahví brandy spraví, pak se šeredně mýlíte. Existuje něco 
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jako ztráta důvěry, pánové,“ dodal. Přejel po nich rozzlobeným 
pohledem, i když svůj hněv spíše předstíral.

Ti, kteří ho viděli skutečně rozzlobeného, to jen málokdy 
přežili.

„Nejveselejší na tom je, že jste si zřejmě skutečně mysleli, 
že něco takového přede mnou můžete zatajit. Ach, ano, doufali 
jste, že jsem v cizině. Jenže to jste se mýlili.“

Ze své krvavé mise se vrátil už před několika měsíci.
Ale to pašeráci nemohli vědět. Nikdy se nikomu nezpovídal 

a nevysvětloval, proč je tak dlouho mimo domov. Nechal je, aby 
si mysleli, že se potlouká po světě a hledá neobdělané pastviny, 
další ženy, které ještě nepotěšil ve své náruči.

Možná v tom byl i kousek pravdy, ale muž se musí nějak 
rozptýlit.

„Právě jsem byl ve svém londýnském domě, když mě navští-
vil vysoce postavený důstojník pobřežní stráže, aby mě infor-
moval o protizákonných činech mých poddaných. Samozřejmě, 
všechno o vás vědí,“ informoval je hořce. „Považoval za zdvo-
řilost uvědomit mě dřív, než vtrhnou do vesnice a pochytají 
vás jako králíky ve svých norách. Měli jste vidět, jak prahnou 
po vaší krvi.“

Pašeráci si vyměnili nejisté pohledy.
„Všichni víme, že po vás pasou už delší dobu, ale teď mají 

svědka. Jednoho z kupců, který se plavil na lodi, jež jste poto-
pili.“

„Ale Vaše Milosti…“
„Ticho!“
Vyděšeně ucouvli.
„Nechci slyšet vaše výmluvy!“ hartusil. „Ujišťuji vás, že po-

kud by se jediný z těch námořníků utopil, nehnul bych brvou, 
abych vás zachránil. Zmínil jsem se o tom, že pobřežní stráž 
byla odhodlána zajmout i vaše ženy? Ano, a taky většinu vašich 
mladých synů. Není žádným tajemstvím, že takových zločinů se 
obvykle účastní celá vesnice. Naštěstí však nebyl zmařen žádný 
život, a tak jsem byl schopen důstojníka pobřežní stráže uplatit 
a požádal ho, abych si mohl celou záležitost s vámi vyřídit osob-
ně. Souhlasil za jistých podmínek.
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Slíbil jsem, že vydám muže, kteří jsou přímo zodpovědní 
za ztroskotání lodě. Ti budou obžalováni a zbytek vesnice bude 
ušetřen.“

Když v jejich očích spatřil úlevu, mlčky přikývl.
„Pánové, vím, že vaší tradicí je chránit jeden druhého, a ač-

koliv vaši loajalitu hluboce obdivuji, teď když je po válce, se 
časy trochu změnily. Pobřežní stráž už nebude muset slídit 
po Bonapartovi, a tak se zaměří na vás.“

Někteří zbledli.
„V každém případě důstojník pobřežní stráže můj návrh při-

jal a pan Doyle moudře souhlasil, že bude spolupracovat.“
Rohan napsal veliteli pašeráků dřív, než vyrazil z Londýna, 

a dal mu šanci všechno si promyslet a náležitě se připravit.
Šlehl po Calebu Doyleovi vražedným pohledem. „Doufám, 

že jsi připraven viníky vydat spravedlnosti.“
„Ano, pane.“
Rohan krátce přikývl. „Přiveďte je.“
Doyle se zachmuřeně podíval na své muže a kývnutím hla-

vy dal pokyn, aby přivedli vězně, kteří zůstali venku v kočáru. 
Pašeráci se ihned vydali vykonat příkaz svého vůdce, ale Doyle 
zůstal stát na místě. Když se na něho Rohan podíval, nemohl 
si nevšimnout unaveného výrazu ve tváři starého muže a snad 
i náznaku studu.

Není se co divit, že Doyle z vývoje situace neměl právě ra-
dost, neboť dva z uvězněných mužů byli jeho synovci.

Nicméně co se dá dělat. Rohan si byl jistý, že část viny pra-
mení i z toho, že Doyle jako velitel pašeráků nedokázal zvlád-
nout své lidi a všechno se mu vymklo z rukou.

Rohan věděl, že Caleb s úmyslným navedením lodi na útesy 
neměl nic společného. Všechno to měla na svědomí skupinka 
nevyzrálých mladíků, kteří si tak snažili dokázat svou mužnost.

A právě v tom byl ten problém. Doyle byl už příliš starý a po-
malu začal ztrácet autoritu. Bylo jen přirozené, že o jeho místo 
náčelníka vesnice začala usilovat mladší krev. Doyleova hrdost 
tím jistě značně utrpěla, ale Rohan ho nemínil předhodit vlkům. 
Starý muž byl příliš cenný, než aby ho mohl odepsat. Caleb 
Doyle prokázal svou loajalitu jak jeho otci, tak i jemu.
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Když uslyšeli, jak Eldred otvírá dveře, aby dovnitř vpustil 
zajaté pašeráky, nálada v síni pohasla.

Rohan se usadil do starodávného křesla, které stálo upro-
střed velké síně, a prsty netrpělivě bubnoval o vyřezávanou  
područku.

Koneckonců, čím dřív bude hotový, tím spíše se bude moci 
odebrat za svým dárečkem. Kdykoliv si na mladou dívku vzpo-
mněl, jeho oči žhnuly nedočkavostí. Dokonce i teď si všemi in-
stinkty uvědomoval, že má v domě krásnou ženu.

Ženu, která na něho čeká v posteli.
Nechtěl, aby zůstala v hale, když bude mužům připomínat 

svou autoritu, aby ji zbytečně nevyděsil. Žádné ženě nechtěl ni-
kdy ukazovat svou schopnost násilí.

Navíc rozhodně nepotřeboval, aby ho rozptyloval pohled 
na ta krásná ňadra s pevnými hroty růžových bradavek. Za 
chvíli se jim bude věnovat, ale teď byly na řadě povinnosti.

Je vidět, že jeho lidé dobře vědí, co se mu líbí. Musel přiznat, 
že měl z jejich nabídky smíru radost. Krásná mladá žena, kterou 
mu nabídli jako omluvu, zmírnila jeho hněv a činila ho vníma-
vějším k prosbám o slitování. Vyhlídka na několik příštích nocí, 
které bude muset strávit v ložnici kamenného hradu, tak byla 
mnohem přijatelnější.

Jelikož se tu objevil tak znenadání, očekával, že se bude mu-
set obejít bez své obvyklé dávky sexu, což se mu příliš neza-
mlouvalo. 

Nikdy nechtěl zneužívat svého postavení. Sice chtěl, aby se 
ho obávali, ale ne aby ho nenáviděli. Nicméně když mu tu mla-
dou krásku nabídli na stříbrném podnosu, kdo by odmítl? On 
tedy rozhodně ne.

Na druhou stranu se tak nějak nemohl zbavit myšlenky 
na Trojského koně. Měl by se poučit z chyb jiných a na dary si dát 
bedlivý pozor.

Nebylo by se co divit, kdyby mladé děvče, které mu ochotně 
zahřeje postel, mělo za úkol vyzvědět jeho další plány. Od Cale-
ba by sice takovou podlost nečekal, ale byli tam jiní.

Pašeráci si zřejmě myslí, že když svému pánu nastrčí do  
postele jednu ze svých děvčat, bude schopná je varovat, zda lord 
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odchází či se vrací, a oni tak budou mít prostor pro svou proti-
zákonnou činnost.

Rohan pobaveně potřásl hlavou. Ať už měli v plánu cokoliv, 
on se jich rozhodně nebál. Vlastně to může být zábava, tak tro-
chu si pohrát se svými poddanými, kteří si myslí, že ho dokážou 
přechytračit.

A co se týče jeho dárku, i tak si ho užije. Ať už je špionka či 
ne, není důvod, aby se na ni zlobil a nevyužil rozkoše v jejím 
náruči.

Do síně se vrátili pašeráci a ve svém středu vedli šest spouta-
ných mužů. Rohan, ačkoliv nerad, musel přestat myslet na zele-
nookou krásku a věnovat se povinnostem.

Popravdě řečeno bylo obtížné najít dívku, která by se mu ne-
zamlouvala. Líbily se mu všechny – vysoké, malé, s plnými tva-
ry, štíhlé, blonďaté, brunetky, obyčejné děvečky i aristokratky. 
Nicméně na téhle bylo něco podivně vzrušujícího…

Její plné rty a pevné bradavky, které se jako dvě třešničky 
otíraly o tenkou látku šatů, v něm probouzely sžíravou touhu, 
ale přesto, výraz jejích krásných očí se zdál tak zranitelný, ztra-
cený a patetický, až měl skoro chuť ji bránit před celým světem 
– a nejvíce možná před sebou samým.

Zvláštní.
To mladé děvče se podivným způsobem dotklo chladného 

kamene, který kdysi býval srdcem.
Najednou nevěděl, zda ji chce obejmout a chlácholit ji, nebo 

ji položit do měkké postele a zmocnit se jejího vstřícného těla.
V duchu mávl rukou a rozhodl se, že tuto otázku odloží 

na později. Kromě toho nebude trvat dlouho a nabídne jí obě 
varianty.

Než však bude připravený, aby jí mohl poskytnout rozkoš, 
v jeho teplé ložnici jí jistě bude pohodlněji než tady na studené 
kamenné podlaze. To děvče se zcela očividně třáslo chladem. 
Vždyť vůbec nemělo boty!

Zamračil se. Něco tady nehrálo. A proč ji vlastně přivedli 
opilou? Nu, ať tak či onak, než se jí bude věnovat, bude mít dost 
času, aby vystřízlivěla. Slouží k zahřívání postele, tak ať ji tedy 
zahřívá, dokud tady neskončí.



~ 31 ~

Pak se k ní přidá a společně si zašpásují.
Stále však nechápal, proč na něho hleděla tak vyděšeně… 

jako by se ho bála. Ty její velké zelené oči, které v něm probou-
zely touhu a hladový chtíč.

Možná, že když se ocitla v jeho přítomnosti, najednou si uvě-
domila, že její úloha špeha je pro ni příliš náročná. Většina lidí, 
když ho uviděla, si uvědomila, že s ním není žádná legrace, ale 
přece si nemohla myslet, že by někdy ublížil ženě?

Zajisté, kolují jisté báchorky o krutosti jeho rodu, která se 
jako kletba přenáší z generace na generaci, ale přece by něčemu 
takovému nevěřila?

Pokud se lekla jeho velikosti, zcela zbytečně. Se svými zkuše-
nostmi dobře ví, jak ženě neublížit, ale jak ji potěšit. 

Možná ještě nikdy předtím nebyla v posteli s aristokratem, 
ale pokud je tomu tak, pak brzy zjistí, že není čeho se obávat, po-
myslel si cynicky. Vždyť vévoda má tytéž potřeby a tužby jako 
obyčejný pašerák.

Za chvíli se sama přesvědčí. A s těmi myšlenkami se opět sou-
středil na svou povinnost.

Když muži přivedli potížisty, kteří sebou škubali a kleli, Ro-
han vstal. Mlčky čekal, dokud před ním nestáli v řadě.

„Tohle jsou ti hoši, Vaše Milosti,“ řekl Doyle.
Rohan založil ruce v bok a dlouze se mužům zadíval do tvá-

ří. Poznal Petera a Dennyho Doylea, Calebovy synovce.
Oba měli asi dvacet a zdálo se, že jsou smířeni se svým osu-

dem. Ostatní čtyři vypadali, že jsou odhodlaní bojovat.
„Odveďte je do vězení,“ rozkázal své osobní stráži.
„Ano, pane,“ řekl seržant Parker. Spolu s druhým mužem 

převzal vězně a odváděl je z velké síně.
Rohan sledoval, jak muži v černém odvádějí chlapce za mří-

že.
No tak, nakonec to nebylo tak těžké, že? Řekl skoro nahlas před 

ostatními pašeráky, kteří tiše stáli a celý výjev sledovali. Když 
se však na ně podíval a všiml si, jak jsou vyděšení, raději si sar-
kasmus nechal pro sebe.

Jen doufal, že tenhle incident postaví ostatní na nohy a že 
si uvědomí, kdo je jejich pán a koho mají poslouchat. Ve velké 


