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1 –  hostinec Zvon
2 –  stajne hostinca  

a dom správcu 
3 –  kolár
4 –  kováč

5 –  obchod pána Pratera
6 –  krajčírska dielňa
7 –  lekáreň 
8 –  banka
9 –  Thornvale 

10 –  chudobinec 
11 –  väzenie 
12 –  spoločenská miestnosť
13 –  krčma
14 –  pekáreň
15 –  Ivy Cottage
16 – kostol
17 –  fara
18 –  Konský most
19 –  Brockwell Court
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MADAME VICTORINE
(Z PARÍŽA)

Dámska krajčírka
Stratford Place, Hastings

– WestSussex Advertiser, približne 1850

……………………………..

E. CLAPHAMOVÁ,
DÁMSKA KRAJČÍRKA

Chce informovať dámy z Leedsu a jeho okolia,  
že práve dostala rôzne módne odevy z Londýna,  

ktoré im ukáže,  
a ony ju poctia svojimi požiadavkami.  

Dúfa, že svojou výhradnou pozornosťou  
voči dámam si získa ich priazeň. 

Hľadajú sa tiež dve učnice. 

– The Leeds Intelligencer, 1798

……………………………..

POLITOV ZVERINEC,

nesporne najveľkolepejšia, najväčšia a kompletná zbierka  
vzácnych a najkrajších zvierat, ktorá cestuje po celom svete,  

otvára svoje dvere verejnosti. 
Posledným prírastkom je jednorohý kôň Nilgau,  

všeobecne považovaný za najelegantnejšieho  
štvornožca Hindustánu. 

– Perthshire Courier, 1816
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KAPITOLA 

prvá 

Február 1821
Ivy Hill, Wiltshire, Anglicko

Mercy Groveová už viac nemohla odkladať túto citlivú záležitosť. 
Jej brat sa nedávno oženil a  čoskoro sa vráti zo svadobnej cesty 
priamo do Ivy Cottage, ktorú Mercy a teta Matilda dlho považovali 
za svoj domov. 

Pán Kingsley spolu s jedným zo svojich synovcov premiestnili 
police s knihami do budovy banky a ľudia si aj naďalej budú môcť 
knihy odtiaľ požičiavať. Salón bude opäť slúžiť svojmu pôvodnému 
účelu. Bolo načase, aby sa to isté stalo aj s jej triedou. 

Sluha už odniesol lavice, glóbusy a učebnice na povalu a v miest
nosti zostala len Mercina obľúbená tabuľa. 

Zmierila sa s  tým, že ju treba zvesiť, a poprosila pána Basua, 
aby to urobil, ale on zostal stáť pred tabuľou s  rukou pritisnu
tou na ústach a z celej jeho bledohnedej tváre vyžarovala neistota. 
Ospravedlňujúco sa na ňu pozeral. 

„Ak sa zlomí, tak sa zlomí,“ povedala Mercy bezstarostnejšie, 
ako sa v  skutočnosti cítila. Pripomínala si, že už nie je učiteľka, 
ale bez ohľadu na to by chcela, aby tabuľa zostala v jednom kuse. 
Keby náhodou. 
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Spomenula si, ako ju otec utešoval. „Viem, že škola ti bude chý-
bať. Možno budeš jedného dňa učiť Georgeove deti.“ Keďže ten sa 
oženil len nedávno, uplynie niekoľko rokov, kým bude mať synov
ca alebo neter, ktoré by mohla učiť. 

Niekto zaklopal na dvere. Pán Basu sa rozbehol otvoriť. Oči
vidne sa mu uľavilo, že môže túto úlohu odložiť. 

O chvíľu nakukla do triedy jej teta. „Mercy, je tu pán Kingsley.“ 
„Áno? Nevedela som, že ho čakáme.“ 
„Spomenula som mu, že si nevieš rady s tabuľou, a on sa ponú

kol, že pomôže.“ 
„Teta Matty, už sme pána Kingsleyho zaťažovali až príliš. Ne

mali by…“ 
Než stihla dopovedať svoju námietku, teta otvorila dvere do

korán. Vysoký Joseph Kingsley stál za ňou s  klobúkom v  ruke. 
Blonďavé vlasy mal ešte vlhké po kúpeli. 

„Ránko, slečna Groveová.“ 
Mercy sa chytila za krk. Zbadal, ako sa jej odrazu zrýchlil tep? 

Hrala sa so šatkou, ktorou mala zakrytý výstrih. „Pán Kingsley, 
ďakujem, že ste prišli. Nepotrebujú vás vo Fairmonte?“

Pokrčil širokými plecami. „Bratia sa bezo mňa jedno dopolud
nie zaobídu. Okrem toho, keď je pán Drake teraz tak často preč, 
nemáme veľa práce.“ 

Pán Drake išiel rodičom predstaviť Alice a Mercy ich od návra
tu ešte nevidela. Dievčatko jej veľmi chýbalo. 

Teta Matilda, ktorej v očiach tancovali veselé iskričky, vycúvala 
z miestnosti. „Teraz, keď je tu pán Kingsley, skontrolujeme s pánom 
Basuom, či pani Timmonsová nepotrebuje pomôcť v kuchyni.“ 

Až príliš nápadné, pomyslela si Mercy a cítila, ako jej horia líca. 
Pán Kingsley urobil krok vpred a dvere sa za ním zavreli. 
„Počul som, že ste cez prázdniny cestovali. Prišiel som vás raz 

navštíviť a našiel som tu len pána Basua.“ 
Pán Kingsley prišiel na návštevu? Mercy ho odvtedy párkrát vi

dela, ale nikdy to nespomenul, hoci je pravda, že zakaždým s ním 
bol jeho synovec. „Mrzí ma, že sme sa minuli. Potrebovali ste 
niečo?“
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„Nič konkrétne. Len som sa chcel opýtať, ako sa vám darí a či 
ste mali pekné Vianoce.“ 

„To bolo od vás milé. Strávili sme s  tetou Matildou pár dní 
s mojimi rodičmi a potom sme išli na sever na bratovu svadbu.“ 

„Cestovali ste len s rodičmi a tetou?“ opýtal sa. 
„Áno. Prečo?“ 
Sklonil hlavu a v rukách krútil klobúk. „Spomínam si, že svoj

mu nápadníkovi ste chceli dať do Vianoc odpoveď.“ 
Od hanby sa jej opäť rozhoreli líca. Prečo zaťažila pán King

sleyho svojimi sľubmi? 
„Aj som mu odpovedala.“ 
„Môžem sa opýtať, ako ste mu odpovedali?“
Ukázala na prázdnu miestnosť. „Keďže vypratávame moju trie

du, aby sa sem mohli nasťahovať noví páni, malo by to byť jasné.“ 
Zamračil sa a  Mercy okamžite oľutovala svoj príkry tón. 

„Prepáčte,“ povedala. „Viem, že zatrpknutosť mi nesvedčí. Myslela 
som si, že som sa so situáciou zmierila, ale zjavne mi to ešte chvíľu 
potrvá.“ 

„Rozumiem. Nechcel som nič predpokladať. Profesor musel 
byť veľmi sklamaný.“ 

„Neviem. Odpísal mi, že odchod do dôchodku odsunul o ďal
ší semester. Asi si myslíte, že odmietnuť ho bolo odo mňa hlúpe. 
Aspoň moji rodičia si to myslia.“ 

„Nemôžem povedať, či to bolo múdre alebo nie. Nie je mi to 
ľúto, len ma to prekvapilo. Vaša matka tvrdila, že je pre vás ten 
pravý. Vzdelaný a sčítaný oxfordský učiteľ. V našej dedine nie je 
takých ľudí veľa.“ 

Sklopila zrak. „Uisťujem vás, že nie som taká náročná.“ 
„Mali by ste byť. Zaslúžite si to najlepšie, slečna Groveová.“
Mercy zaskočil jeho vážny tón. Chce jej dvoriť? Keď však ko

nečne našla odvahu pozrieť sa mu do tváre, rýchlo odvrátil pohľad. 
Mercy prehltla. „A vy, pán Kingsley?“
„Ja? Nikdy by som sa neodvážil pomyslieť na to, že ja, taký 

nevzdelaný…“ 
„Myslela som, či ste mali pekné Vianoce.“ 
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„Aha,“ očervenel. „Ja… áno. Strávil som Vianoce s  rodičmi 
a bratmi a nakoniec som bol s… v Basingstokeu.“ 

„Basingstoke? S rodinou vašej ženy?“
Prekvapene sa na ňu pozrel. 
Rýchlo začala vysvetľovať. „Spomínali ste, že tam ste stretli svo

ju manželku.“ A, pripomenula si Mercy, tam aj zomrela pri pôrode 
spolu s dieťatkom len rok po svadbe. 

Zdvihol ruku a poškriabal sa po krku. „Správne.“ Potom sa prud
ko otočil k tabuli na stene. „Poďme sa teda pozrieť, ako toto zvesíme.“ 

Keď Mercy videla jeho rozpaky, oľutovala, že spomenula jeho ženu. 
Podišiel k tabuli a prstami prešiel po ráme. „Budem sa snažiť, 

ale tá tabuľa je krehká. Je veľké riziko, že pukne.“ 
„Chápem. Verím vám. Ak to nedokážete vy, potom nikto.“ 
„Pokúsim sa splniť vaše očakávania, ale s tabuľami nemám veľa 

skúseností. Keď začnem rám oddeľovať od steny, budem potrebo
vať pomoc. Možno by mohol pán Basu.“ 

„Áno. Pôjdem mu to povedať.“
Pán Basu neochotne nasledoval Mercy do triedy. Potichu za 

ňou kráčal v špicatých kožených topánkach, potom sa postavil na 
druhú stranu tabule a čakal na inštrukcie. Pohľadom prechádzal 
z pána Kingsleyho na ňu a späť. V jeho tmavých očiach sa zračila 
nielen zvedavosť, ale aj prenikavá inteligencia. 

Pán Kingsley vzal z kufríka s náradím páčidlo. Potom sa na ňu 
obidvaja muži naraz pozreli. 

„Ste si istá?“ opýtal sa pán Kingsley. 
Tie tri slová mali oveľa hlbší význam. 
Dokázala len prikývnuť. Keby prehovorila, asi by sa jej zlomil 

hlas, a dnes sa nemalo zlomiť nič. Ani hlas, ani tabuľa. 
Pán Kingsley jej hľadel do očí trochu dlhšie, potom kývol na 

pána Basua. 
„Držte váš koniec pevne, ja to začnem páčiť odtiaľto.“ 
Pracovali potichu, komunikovali pohľadom a drobnými gestami. 
Mercy zadržiavala dych, keď pán Kingsley opatrne a pomaly 

páčil. Keď sa dostal do posledného rohu, ozvalo sa prasknutie a na 
jednej strane sa objavila dlhá, zubatá prasklina. 
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„Dočerta,“ zamrmlal. 
Pán Basu zahrešil vo svojom materinskom jazyku. 
Mercy si priložila ruku k ústam. Mala pocit, akoby jej tá prask

lina prechádzala priamo cez srdce. 
Pán Kingsley sa na ňu spoza pleca skormútene pozrel. „Slečna 

Groveová, mrzí ma to.“ 
„Nie je to vaša chyba. Vlastne s ňou aj tak nemám žiadne plány.“ 
Opatrne vytiahol prasknutú časť a potom obaja muži zdvihli 

rám. „Kde to máme dať?“
„Dajme to na povalu.“ Tam, kde sú odložené všetky moje nádeje 

a sny. Mercy si pripomenula, že Boh nesľúbil ľahký a šťastný život. 
Sľúbil pokoj a radosť a tých sa bude pevne držať. Nejako. 

|

Na druhý deň ráno pomáhali Mercy s Matildou služobníctvu so 
skorým jarným upratovaním, aby pripravili Ivy Cottage pre nových 
obyvateľov. Práce mali veľa a bolo ich málo. 

Becky Morrisová sa ponúkla, že vymaľuje steny bývalej triedy. 
Po odstránení tabule sa ukázalo, aké sú vyblednuté. Mercy chcela 
ušetriť pána Basua od umývania okien, pretože už nebol najmlad
ší, tak si požičala rebrík a najala jedného z Mullinsových chlapcov, 
aby ich umyl. Urastený chlapec, ktorý si vždy hľadal nejakú prácu 
navyše, pomohol tiež pánovi Basuovi zniesť z povaly spálňový ná
bytok po starých rodičoch. 

Rodinný rozpočet bol po toľkých výdavkoch navyše trošku 
napnutý, tak jedávali skromnejšie, dávali si menšie porcie mä
sa a  extravagantnejšiu večeru plánovali na privítanie Georgea 
a Heleny v ich novom domove. Na matkin návrh zamestnali k pa
ni Timmonsovej pomocnicu do kuchyne. Otec tiež prisľúbil, že im 
zvýši finančnú podporu, ale ešte tak neurobil. Mercy dúfala, že to 
bude čoskoro, keďže už nemala žiadny príjem zo školy. 

Neúnavne pracovali až do dňa ich príchodu. Novomanželia 
mali prísť o  štvrtej. O  pol štvrtej bola pani Timmonsová úpl
ne prepotená a červená od námahy za horúcim sporákom a nová 
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pomocnica Kitty McFarlandová vyzerala, že sa každú chvíľu roz
plače. Agnes Woodbeadová behala medzi kuchyňou a  jedálňou, 
prestierala najlepšie striebro a aranžovala na stôl kvety zo skleníka 
pani Bushbyovej. 

Aj Mercy s Matildou pobehovali, naprávali veci, čo boli nakri
vo, a upravovali drobnosti vo vynovenej manželskej spálni. Mercy 
položila na nočný stolík vázu s kvetmi, ubezpečila sa, že vypraté 
uteráky sú pekne prevesené cez stojan, na stole uhladila čipkovaný 
obrus od slečny Cookovej. 

Izba bola čoskoro ako zo škatuľky, ale pohľad do zrkadla, okolo 
ktorého Mercy prechádzala, jej prezradil, že ony nie sú. 

„Teta Matty, daj si dolu zásteru. Budú tu čo nevidieť.“ 
Matilda si Mercy premeriavala pohľadom: „Aj ty by si sa mala 

prezliecť a učesať, drahá.“
„Možno by sme sa mali prezliecť obidve.“ 
Matilda ochotne súhlasila. Prikývla, ale jej neprítomný pohľad 

Mercy prezradil, že z novoprišelcov je nervózna rovnako ako ona. 
Odišli do svojich izieb a navzájom si pomohli obliecť vhodnej

šie šaty na privítanie hostí. Mercy sa potom rýchlo učesala, nanovo 
pozapínala sponky vo vlasoch a otočila sa na tetu. 

„Môže byť?“
„Veľmi pekné. A ja?“
Mercy si ju postupne prezerala. Tvár červená od rozrušenia, 

svetložlté nemoderné šaty,  jemné, sivé vlasy s kučierkami. Vybrala 
jej z nich zablúdenú pavučinu a trochu napravila šaty. „Dokonalé. 
Pamätaj, že sa musíme správať čo najlepšie. Teraz sme tu hostia my.“

Matilda prikývla. „Budem sa snažiť.“ 
Keď dorazil prenajatý kočiar, Mercy s tetou zostali v hale, za

tiaľ čo pán Basu vyšiel von, aby hostí privítal. Vyzeral elegantnejšie 
ako zvyčajne – mal perfektne vyžehlené sako s vysokým golierom 
a tradičné voľné nohavice. Na hlave mal ako vždy ľahkú bavlne
nú čiapku. 

Z okna sledovali, ako kočiš zostúpil o schodík nižšie a otvoril 
dvere na kočiari. Potom vyskočil späť k batožine a začal uvoľňovať 
kufre a  tašky a podával ich pánovi Basuovi. Mercin vysoký brat 
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vystúpil prvý a otočil sa späť, aby pomohol svojej pôvabnej man
želke. Vo fialovozlatých cestovných šatách a modernom klobúči
ku Helena vyzerala ako kráľovná. Pozrela sa na Ivy Cottage a, ak 
sa Mercy nemýlila, dom na ňu veľmi nezapôsobil. 

Stiahol sa jej žalúdok. V  duchu sa pomodlila, aby toto prvé 
stretnutie prebehlo hladko a  aby Helena schválila sluhov, ktorí 
mali obavy o svoje zamestnanie, ak sa novej panej nebudú páčiť. 
Potom z kočiara vystúpila ešte jedna žena, tmavovlasá v praktic
kých čiernych šatách. V rukách mala niekoľko škatúľ. Mercy si do
myslela, že je to Helenina komorná. Dúfala, že Agnes nezabudla 
pripraviť izbu hneď vedľa Heleninej. 

Srdce jej prudko bilo. Si blázon, veď je to len tvoj brat s manžel-
kou. Netreba sa ničoho báť. Teta Matty ju pevne držala za ruku. 

Mercy sa načiahla, aby otvorila dvere, ale Matilda ju nepusti
la, a hlavou ukázala na Agnes – v jej najlepších šatách s čistučkou 
zásterou –, aby otvorila ona. Teta má pravdu. Na prvom dojme 
záleží. Žena ako Helena Maddoxová bude predpokladať, že dve
re otvorí sluha. Určite by sa jej viac páčil vysoký sluha v  livreji, 
ale nízka Agnes Woodbeadová alebo tichý pán Basu musia stačiť. 
Aspoň nateraz. Mercy premýšľala nad tým, či a kedy začne Helena 
robiť zmeny. Je to už jej domácnosť, ktorú bude riadiť podľa vlast
ného uváženia. 

George vošiel do haly, vystrel ruky a široko sa usmieval. „Tak, 
sme tu.“ 

„Vitaj doma, George,“ usmiala sa na neho teta Matty. 
George ich obe pobozkal na líce a potom sa obrátil k svojej že

ne. „Moju drahú manželku si pamätáte, pravda?“
„Samozrejme, že si ma pamätajú, George. Stretli sme sa na 

svadbe. A mám aj meno,“ poznamenala Helena pokojne. 
„To áno, Helena. Hoci mne sa viac páči pani Groveová.“ Žmur

kol na svoju ženu, ale ona jeho doberanie ignorovala. 
„Rada ťa opäť vidím, Helena,“ povedala teta Matty. 
„Áno, vitaj v Ivy Cottage,“ doplnila ju Mercy. Všimla si, že pán 

Basu cez bočné dvere stále nosí dnu batožinu, a povedala: „Ukáž, 
Agnes ti vezme veci.“ 
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Helena si prezrela jednoducho oblečenú Agnes a trošku sa za
mračila. Mercy si pripomínala, že čo sa týka švagrinej, nemá byť 
predpojatá. Dúfala, že hoci Helen vyrástla v zámožnej rodine, 
nebude prehnane kritická alebo nebude problém vyhovieť jej. 

Mercy sa na Helenu usmiala. „O chvíľu bude večera a určite si 
predtým budeš chcieť trochu oddýchnuť.“

„Večera… tak skoro? Ach, áno, sme vo Wiltshire s jeho roztomi
lými vidieckymi zvykmi. Sme zvyknutí večerať neskôr. Potrebujem 
si odpočinúť a prezliecť sa.“

Mercin úsmev začínal pohasínať, keď si predstavila, ako veľmi 
sa pani Timmonsová snažila o to, aby mala elegantnú večeru pri
pravenú včas.

Helena smerovala ďalšiu poznámku na Agnes: „A horúci kú
peľ, prosím.“

Horúci kúpeľ? Teraz? Keď je celý sporák pokrytý hrncami a pan 
vicami a služobníctvo nestíha? 

George sa pozrel najprv na jednu ženu, potom na druhú. 
„Drahá, nepočká tvoj kúpeľ? Cítim vôňu jedla a  zbiehajú sa mi 
slinky. Už si ani nepamätám, kedy som naposledy jedol niečo od 
pani Timmonsovej. Poď, miláčik. Čas, keď sa podáva večera, mô
žeme zmeniť neskôr, ale keď je už všetko pripravené…“ 

Mercy zalial pocit vďačnosti k bratovi, ktorý sa v tej chvíli ne
zdal až takým cudzincom, ako vyzeral na svadbe. Bol to opäť ten 
brat, akého si pamätala. 

Oči jeho ženy boli ľadovomodré. „Boh nás chráň, aby si zmeš
kal jedlo, drahý. Kúpeľ teda musí počkať. Ale budem potrebovať 
aspoň hodinu, aby som si oddýchla a  prezliekla sa.“ Potľapkala 
Georgea po kabáte a  pozrela sa na Mercy. „Manželstvo tvojmu 
bratovi svedčí, ako vidíš. Odkedy sme sa zasnúbili, pribral aspoň 
šesť kíl. Na našej svadobnej ceste musel v každom meste vyskúšať 
všetky jedlá.“ 

Jej brat sa neisto usmial. „A prečo nie? Bola to vynikajúca prí
ležitosť ochutnať jedlá rôznych regiónov.“ 

„Znie to výborne,“ súhlasila Matilda. „Tešíme sa, že nám po
rozprávate o vašej ceste.“ 
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Novoprišelci vyšli hore, aby si oddýchli a prezliekli sa, a Mercy 
zatiaľ utekala do kuchyne informovať pani Timmonsovú, že večera 
sa posúva. Tá začala šomrať čosi o tom, ako to bude vyzerať alebo 
chutiť po hodine zohrievania, a predpovedala, že nová pani ju rov
no prepustí, keď jej naservíruje prepadnutý yorkshirský puding, 
ohrievané mäso a zrazenú omáčku. 

„Pochopí to,“ povedala Mercy, aby ju upokojila. „Koniec kon
cov, ona to posunula.“ 

Aspoň dúfala, že pochopí. Kitty a Agnes boli ešte mladé a prav
depodobne sa im podarí nájsť si prácu, ale ak Helena prepustí Zeldu 
Timmonsovú alebo pána Basua, ťažko si nájdu niečo nové – pani 
Timmonsová pre svoj vek a pán Basu preto, že je cudzinec v kraji
ne, ktorá nie je vždy otvorená ľuďom s inou farbou pleti. Obidvaja 
sú však zodpovední a pracovití. Dúfala, že Helena na to príde. 

O hodinu neskôr prišla Mercy k jedálni a sledovala, ako švag
riná schádza po schodoch v žiarivej modrej róbe s vysokým čipko
vaným golierom. Drobná žena mala svetlú pleť a pekné patricijské 
črty. Teraz sa tvárila veľmi formálne, ale keď bola malá, určite vy
zerala ako anjelik s blond vláskami. Mala prepracovaný účes so za
pletenými vlasmi a na čelo jej dopadali drobné kučierky, ktoré vy
zerali ako strapce zo závesu. 

Mercy si v  jej prítomnosti pripadala veľká, neelegantná a ne
vhodne oblečená. Helena si ju kriticky premerala. Možno jej po
hľad nebol úplne kritický, ale všimla si v ňom minimálne ľútosť. 

Keď už všetci zišli dole a posadali si, Helena skúmavo hľade
la na stôl, na ktorom bola polievková misa a ryba. Po týchto jed
lách nasledovali ďalšie chody. Po dvoch týždňoch skromného jedla 
Mercy pri predstave tejto hostiny škvŕkalo v žalúdku. 

„Celkom dobrá hostina. Jedávate vždy takto dobre?“ opýtala 
sa Helena. 

„Nie, ale chceli sme, aby bolo vaše prvé jedlo tu špeciálne.“ 
„Aha.“
Mercy dodala: „Pani Timmonsová je s nami už celé roky a ne

dávno sme na matkinu radu prijali ešte jednu pomocnicu.“
„Dúfam, že tvoj otec zvýšil na domácnosť finančnú podporu.“ 
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Prekvapilo ju, že Helena položila túto otázku v spoločnosti. 
„Viem, že plánuje.“ 
„George, musíš mu napísať. Nechcem, aby sa moje veno minu

lo na účty u mäsiara.“ 
„Áno, zlatko. Hneď mu napíšem.“ 
Pri ďalšom chode zmenila Matilda tému. 
„George, čo budeš teraz, keď ste sa vrátili do Anglicka, robiť?“
Helena sa usmiala. „Očakávame veľké veci. Možno aj parlament.“ 
„Ach,“ zamrmlala Matilda pochybovačne. 
Helena vidličkou štuchla do povädnutého pudingu. „Toto má 

byť yorkshirský puding?“
„Áno. Je urobený na tvoju počesť.“ 
Helena nevyzerala nadšene a  nepresvedčila ju ani omáčka 

s hrudkami. 
Mercinu radosť z  veľkej hostiny pokazila napätá atmosféra 

v miestnosti. A všimla si, že ani teta Matty toho veľa nezjedla. 
Veci sa určite zmenia, keď si jeden na druhého zvyknú. Veď na

koniec, v posledných mesiacoch prežili toľko zmien, že určite vy
držia aj túto. Pokoj a radosť, pripomínala si Mercy. Zachovaj pokoj 
a radosť. 
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druhá

Prvého marca si Mercy ovinula okolo pliec šál a vykĺzla zadnými 
dverami. Kývla na pozdrav pánovi Basuovi, ktorý chystal kuchyn
skú záhradku na jarnú výsadbu, a potom otvorila bránku do parku. 
Svet sa prebúdzal zo zimy – začínali sa zelenať brečtany a mach, na 
konároch stromov sa objavovali prvé púčiky a popri múre zaliatom 
slnkom klíčila pokrčená rebarbora. Prvýkrát tento rok v diaľke po
čula spievať škovránka. 

Ivy Green pred očami zjarieval. Zastavila sa, aby sa zhlboka 
nadýchla čerstvého, chladného vzduchu, a  tiež mala pocit, že sa 
premieňa. 

Do parku vošiel muž s  malým dievčatkom. Zarazila sa, keď 
v nich spoznala pána Drakea s Alice, jej bývalou žiačkou a chrá
nenkyňou, ktorú si kedysi chcela adoptovať. Tí dvaja kráčali ru
ka v ruke, obidvaja mali kabát a klobúk a priateľsky sa rozprávali. 
Alice sa zasmiala na niečom, čo povedal. Mercy na chvíľu zastala, 
zadržala dych a nasávala tento pekný obraz. Tešilo ju to, no záro
veň cítila bolestnú stratu. Alice však mala príliš rada, a preto jej 
v novom živote priala len to najlepšie.

Alice otočila hlavu a na tvári sa jej objavil široký úsmev. „Slečna 
Groveová!“ zamávala jej. Pozrela sa na pána Drakea, pustila jeho 
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ruku a rozbehla sa k nej cez celý park. Nebol v nej ani tieň jej niek
dajšej utiahnutosti a líčka mala červenšie, ako si Mercy pamätala. 

Zo zvyku sa sklonila, aby sa mohla osemročnému dievčatku 
pozrieť do očí, ale už sa nemusela skláňať tak nízko. 

„Alice, moja drahá. Veľmi rada ťa vidím. Vyzeráš dobre a vy
rástla si.“

„Pán Drake hovorí, že som sa cez zimu vytiahla.“ 
„To áno. Páči sa mi tvoj kabát. Ešte som ho nevidela.“
„Je nový. Aj šaty mám nové. Aj klobúk. Dala mi ich ušiť stará 

mama.“ 
„Stará mama?“
„Moja matka,“ vysvetlil James, ktorý k  nim práve prišiel. 

„Požia  dala Alice, aby ju tak volala, a keď sme u nej boli, trvala na 
tom, že ju vezme ku krajčírke.“ 

„Vyzeráš naozaj pekne,“ uistila ju Mercy. 
Z opačnej strany vošli na námestie ruka v ruke dve dievčatá. 

Keď ich Alice zbadala, rozžiarili sa jej oči. „Tam je Sukey a Mabel. 
Chýbali mi! A, samozrejme, aj Phoebe.“ 

Phoebe a  Alice boli Mercinými najmladšími žiačkami a  bo
li dobré kamarátky. Ale keď sa škola zatvorila, Phoebin otec, ob
chodný cestujúci, ju prihlásil do školy, ktorú mal na svojej trase. 

„Môžem ísť za nimi?“ spýtala sa Alice. 
„Môžeš…“ Mercy sa zastavila a  pozrela sa na pána Drakea. 

„Teda, ak pán Drake dovolí.“ 
„Samozrejme, že môžeš. Choď sa pozdraviť s  kamarátkami. 

Pozvi ich, nech idú s nami na čaj a koláčik do pekárne.“ 
Alice sa rýchlo vzdialila. Pán Drake ju chvíľu s úsmevom pozo

roval, potom sa opäť obrátil k Mercy. 
„Keď sme už pri tých pozvaniach, slečna Groveová, rád by som 

vás pozval do Fairmontu, aby ste videli Alicinu novú izbu. Mohli 
by ste si s nami dať aj večeru. Viem, že Alice by bola rada… a ja 
tiež.“ 

Mercy zaváhala. Spomenula si na slová, ktoré jej povedal v de
cembri. „Bol by som rád, keby sme spolu mohli stráviť viac času, sleč-
na Groveová. Aj s Alice, samozrejme. Myslím, že by jej pomohlo, keby 
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videla, že nie sme nepriatelia, ale priatelia.“ Prešlo ale veľa mesia
cov a on sa neozval – okrem toho, že si prišiel po Alice a jej veci – 
a Mercy si začala myslieť, že zmenil názor. 

Sklonil hlavu a  potom sa na ňu pozrel spod mihalníc. 
„Uvedomujem si, že pozvanie ste asi čakali skôr, ale verím, že ma 
pochopíte. Chcel som dať Alice čas, aby si zvykla na nové prostre
die a na mňa. Sebecky priznávam, že som nechcel súťažiť o jej lás
ku – obávam sa, že by ste vyhrali.“ 

„Neviem… Alice sa mi zdá šťastná.“ 
„Som rád, že to hovoríte.“ 
„Ako bolo u vašich rodičov? Mali ste pekné Vianoce?“ spýta

la sa Mercy. 
„Áno, keď sa dostali z prvotného šoku. Najmä mojej matke sa 

Alice veľmi zapáčila.“ 
„To rada počujem. Alice vlastne nikdy nemala starých rodičov. 

Aspoň nie milujúcich.“ 
„No, môj otec nie je ten typ, ale mama je veľkorysá a lásky plná 

za oboch.“ Pohľadom vyhľadal Alice a stíšil hlas. „Viem, že ste dú
fali, že Alicin pôvod zostane tajomstvom, ale moji rodičia neuve
rili, že Alice je dcérou mojich priateľov. Videli v nej veľa zo mňa 
a dokonca z mojej sestry.“ 

Mercy sa prestala usmievať. „A povedali ste jej to?“
„Začula náš rozhovor a priamo sa ma na to opýtala. Rozhodol 

som sa jej povedať pravdu.“ 
Mercy odrazu pocítila chlad a  tesnejšie si okolo seba ovinula 

šál. „Priznáte to teda verejne?“
„Áno. Myslím, že pravda je najľahšia.“
„Je ľahšie pre Alice vedieť, že je vaša nemanželská dcéra ako si

rota zosobášených rodičov?“ 
Zaťal zuby. „To bol výmysel, slečna Groveová, a ja necítim po

vinnosť ďalej ho udržiavať pri živote. Vlastne som začal podnikať 
právne kroky, aby sa Alice stala mojou dedičkou a zmenila priez
visko na Drakeová.“ 

Mercy zacítila príval rôznych emócií. „Rozrušilo ju to? Muselo, 
keď bola celý život presvedčená, že je dcérou poručíka Smitha.“
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„Zo začiatku áno. Môžete sa jej spýtať, ak chcete. Ale podľa 
mňa tú informáciu celkom dobre prijala.“ 

Možno je to tak najlepšie, pomyslela si Mercy. Radšej byť dcé
rou ako chránenkyňou. Len dúfala, že jej to neskôr neskompliku
je život. 

Pán Drake zmenil tému. „A ako sa máte vy, slečna Groveová?“
Zaváhala. „Mám sa dobre, ďakujem.“ 
Trochu naklonil hlavu. „Ale no tak, predo mnou nemusíte pred

stierať. Musí vám byť smutno, že ste boli prinútená zavrieť školu.“ 
„Priznávam, že tak trochu neviem, čo mám robiť. Škola bola 

veľa rokov centrom môjho záujmu. Teraz, keď dievčatá odišli, sme 
triedu zmenili na spálňu pre môjho brata a  jeho manželku.“ Pri 
tých slovách ju pichlo pri srdci. 

„Už pricestovali?“ 
„Áno, pred dvomi týždňami.“ Chcela zmeniť tému. „A vy, pán 

Drake? Ako je na tom Fairmont?“
„Musím priznať, že nie najlepšie. Zaoberal som sa vážnejšími 

vecami, ako si iste viete domyslieť. Kingsleyovcom som dal voľno 
na december a január, aby mohli navštíviť svoje rodiny. Práce von
ku sme museli posunúť kvôli zime, ktorú sme s Alice veľmi radi 
strávili v miernejšom Southamptone.“ 

Zhlboka sa nadýchol. „Teraz, keď vo vzduchu cítiť jar, dúfam, 
že budeme napredovať rýchlejšie. Momentálne prijímame poštové 
vozy, ale dúfam, že čoskoro otvorím aj ďalšie izby a urobím rekla
mu, aby sme prilákali viac hostí. Keď nás prídete navštíviť, ubyto
vanie budete môcť posúdiť sama. Som si istý, že pán Kingsley nám 
rád urobí prehliadku svojich vylepšení.“ 

Pán Kingsley… Mercy sa uškrnula. „V tom prípade sa do Fair
montu teším,“ povedala. „Povedzte, kedy môžem prísť.“ 
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tretia

Jane Bellová viedla svojho koňa po dlhej ceste lemovanej stromami 
k Laneovej farme, teraz domovu Gabriela Lockea. Starý statok žia
ril novou bielou farbou so zeleným orámovaním. Na streche boli 
nové bridlicové škridly. Dvaja robotníci vláčili slamu do stodoly 
a stajní a ďalší muž kládol kamene do medzery v suchom múriku 
pri výbehu pre kone. 

Obďaleč bol Gabriel a  s  drôtom a  kliešťami upevňoval žrď 
k trom rovnako vzdialeným stromom, aby k nej mohli priväzovať 
kone, keď ich budú sedlať alebo čistiť. 

Zdvihol tmavú hlavu, a keď si ju všimol, na peknej tvári sa mu 
objavil úsmev. „Dobré ráno, Jane. Ako sa dnes má Aténa?“

„Má sa dobre.“ Jane k nemu podišla. „A  ja tiež. Ďakujem za 
opýtanie,“ doberala si ho. 

„To rád počujem.“ 
Priviazal Aténu k  novej žrdi a  vystrel ruky, aby Jane pomo

hol zísť. Naklonila sa k nemu, rozrušená jeho silou a jasom v jeho 
očiach. Vzal jej ruku v rukavičke a pobozkal ju a ona si priala, aby 
ju nemala na ruke. Naklonil sa bližšie, ich tváre sa priblížili. Srdce 
jej začalo biť v očakávaní. V tej chvíli ju však od stodoly pozdravil 
jeden z robotníkov a ona urobila krok dozadu, aby ho odzdravila. 
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„Dobré ráno, pán Mullins.“ 
Potom sa opäť pozrela na Gabriela. „Dom vyzerá dobre. Veľmi 

ste pokročili.“ 
„Nie je to ešte hotové.“ Hlavou kývol na nahnutú kôlňu a kur

ník. „Tie budú musieť počkať. Najprv musím postaviť kováčsku 
dielňu, aby som mohol ľahšie kuť kone. Potom chceme postaviť 
pár domčekov pre robotníkov, aspoň pre tých slobodných. Pán 
Mullins sem chodí každé ráno.“ 

„Ako sa mu darí?“ 
„Lepšie. Prekvapilo ma však, že túto prácu prijal, najmä keď 

vezmem do úvahy, že z  práce ho vyradilo práve kopnutie koňa. 
Zrejme nikto nečakal, že ešte niekedy bude chodiť.“ 

Jane prikývla. „Syn doktora Burtona študoval medicín
sku masáž u  lekára z Východoindickej spoločnosti. Ukázal pani 
Mullinsovej, ako sa to robí, a potom už pokračovala sama. V kaž
dom prípade ďakujem, že si mu dal príležitosť. Viem, že celá jeho 
rodina si to váži.“ 

„Je to pracant. Stále sa trošku bojí koní, ale za to ho neviním.“ 
Jane prikývla. „A čo všetko je ešte na tom tvojom dlhom zozname?“ 
Ukázal na kalný zelený rybník. „Chcem vyčistiť ten starý ryb

ník a nasadiť tam ryby, rozšíriť stajne a…“ Pokračoval, menoval 
projekty a potrebné opravy. 

„Tvoj dlhý zoznam mi pripomína, čím som si prešla, keď som 
prevzala Zvon.“ 

Gabriel sa na ňu pozrel. „Keď o  tom hovoríš, ako to ide bez 
Patricka?“

Jane pokrčila plecami. „Celkom sa nám s Colinom darí – väč
šinou. A zdá sa, že Patrick je šťastný. S Hetty začali opravovať pen
zión. Majú pred sebou veľa práce, asi ako ty tu.“ 

Prikývol. „Vlastne si to celkom užívam. Každé ráno sa budím 
pripravený boriť sa s ďalším projektom.“ 

„Rozumiem. Veď už nepracuješ pre svojho strýka ani pre mňa. 
Toto je teraz tvoj statok.“ 

Pristúpil k nej bližšie a opäť ju vzal za ruku. „Mohol by to byť 
náš statok, Jane. Veľmi dúfam, že sa tak v blízkej budúcnosti stane.“ 
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Sklonila hlavu, líca sa jej rozhoreli potešením a  neistotou. 
Spomenula si, ako hneď po svadbe Rachel a sira Timothyho kúpil 
Laneovu farmu. V hlave jej znelo, čo jej povedal pri kostole. „Jane, 
nikam neodchádzam. Nech budúcnosť prinesie čokoľvek, milujem ťa 
a budem čakať.“ 

Držal slovo, uspokojil sa s čakaním – netlačil ju ani o ich bu
dúcnosti nehovoril. Až dodnes. Bol pripravený na ďalší krok, aj 
keď by to znamenalo ďalšie potraty?

Nebola si istá, ako by mala odpovedať, tak sa opýtala: „Budeš 
zvládať opravy s tými mužmi, čo tu máš?“

„Väčšinu. Na opravu stajní si asi najmem Kingsleyovcov. Aj 
strýko sa mi vyhráža, že príde, a on je dosť zručný.“ 

„Už si zvykol na to, že máš vlastný statok?“
„Áno, plne ma podporuje.“ 
„A  tvoji rodičia? Raz si mi hovoril, že dúfajú, že sa staneš 

právnikom.“
Prikývol a prekrížil si svalnaté ruky na hrudi. „Sú celkom spo

kojní. Čo sa týka peňazí, je to lepšie, ako pracovať celý život pre 
strýka – alebo sa pohybovať v riskantnom prostredí dostihov. Bol 
by som rád, keby si ich stretla, Jane.“ Pozrel sa na ňu a odhadoval 
jej reakciu. 

„Aj… ja by som ich rada spoznala,“ povedala Jane a dúfala, že 
si nevšimol to chvíľkové zaváhanie. Chcela stretnúť ľudí, ktorí vy
chovali muža, do ktorého sa zaľúbila. Bude stretnutie s nimi zna
menať, že má v úmysle stať sa cez manželstvo súčasťou ich rodiny? 
Určite by predpokladali, že Gabriel sa tu v Ivy Hille usadil a pred
stavuje ich z  konkrétneho dôvodu. Dvaja ďalší sklamaní ľudia. 
Ľudia, ktorí bezpochyby túžia po vnúčatách, rovnako ako Thora. 

Jemne sa opýtala: „Už si im o mne povedal?“
Prikývol. „Povedal som im, že je tu žena, ktorú im chcem pred

staviť. Niekto, kto je pre mňa dôležitý.“ 
Sucho sa zasmiala. „Spomenul si im, že mám tridsať a už som 

raz bola vydatá?“
„Nie som taký negalantný, aby som niekomu prezradil vek dá

my, Jane.“ 
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V hnedých očiach sa mu objavili iskričky, ale potom zvážnel. 
„Povedal som im, že si vdova po Johnovi Bellovi. Raz ho stretli, 
tak že tvoje meno už začuli.“ 

„Aha.“ 
„Neboj sa. Budú ťa milovať. Ako ja. Budeš im dcérou, ktorú 

nikdy nemali.“ 
Zahrialo ju pri srdci, aj keď strach zostával. Potom si na niečo spo

menula. „Gabriel, musím ti niečo povedať. O mojom otcovi. On…“
„Pani Bellová.“ Prišiel k nim pán Mullins a nesmelo sa usmie

val. „Chcel som sa vám poďakovať za to, že ste sa za mňa tuto u pá
na Lockea prihovorili. Som vám vďačný.“ 

Jane rýchlo nasmerovala vďaku na Mercy Groveovú, kto
rá Mullinsovcov poznala lepšie ako ona. Kým sa muž opäť vrátil 
k svojej práci, Aténa udierala kopytom a nevedela sa dočkať ďal
šej jazdy. 

Gabriel sa zamračil. „Čo tvoj otec, Jane?“
„Niekedy inokedy,“ povedala Jane. „Aténa je už netrpezlivá 

a ešte pred obedom sa musím vrátiť do Zvona.“ O otcovi mu chce
la povedať už dlho, takže pár dní ešte môže počkať.

„Dobre teda. Ale prídeš čoskoro, dobre?“ 
„Určite.“
Pomohol jej späť do sedla, a keď jej vracal uzdu, chvíľu ju podr

žal za ruku. „Buď tu ako doma.“
„To platí aj pre teba. Vo Zvone si vždy vítaný, to vieš.“ 
Zovrel pery a  v  očiach sa mu objavila nečakaná emócia. 

Podráždenie? Frustrácia? 
„Viem. Prídem, keď sa mi podarí.“ Zdvihol ruku a zamával jej 

na pozdrav. 
Po ceste späť Jane premýšľala o  svojom švagrovi a  Hetty 

Piperovej. Po zásnubách s Patrickom bývalá chyžná nechcela, aby 
oznámili ich sobáš v  kostole, a  navrhla, aby sa vzali v  tichosti. 
Patrick ju najprv presviedčal, aby sa vzali v Ivy Hille, najmä kvô
li svojej matke, ale po súkromnom rozhovore ju začal podporo
vať, hoci nevysvetlil prečo. Thora prehltla sklamanie a navrhla, že 
kým budú na cestách, postará sa o ich dcérku Betsey. Vrátili sa asi 
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o týždeň ako manželia a s vervou sa vrhli na opravu starého pen
ziónu, ktorý si kúpili vo Wishforde. Jane síce chýbala Hettina ve
selosť a Patrickova stála prítomnosť v hostinci, ale tešila sa s nimi 
a priala im úspech. Nič vo vzťahu týchto dvoch nešlo tradičnou 
cestou, ale teraz sú už aspoň manželia. 

Dokážu oni dvaja s Gabrielom prekonať svoje rozdiely, aby sa 
mohli vziať? A ako teraz môže byť Mercy šťastná, keď prišla o Alice 
aj o školu? Aspoňže Rachel a sir Timothy – ktorí boli už tri mesiace 
svoji – vykazujú všetky známky toho, že sú spolu šťastní. A to bolo 
niečo. Dúfala, že tých šťastných koncov bude viac. 

|

Keď sa Jane vrátila do Zvona, všimla si, že Colin s Nedom nesú ho
re schodmi veľkú truhlicu. Ešte jedna taká istá stála v hale. Zvedavo 
pristúpila k recepcii a natočila k sebe knihu hostí. Prišiel jeden no
vý. Hľadela na ťažko čitateľné ženské písmo a vyčítala M. E. Victore 
alebo niečo podobné. 

O  niekoľko minút neskôr sa tí dvaja vrátili do haly. Funeli 
a dychčali. 

„To boli veľké truhlice,“ povedala Jane. „Boli také ťažké, ako 
vyzerali?“

„Nebolo to také zlé,“ odpovedal Colin. 
„Ale bolo,“ lapal po dychu Ned a vydal sa po chodbe. „Idem si 

dať pohár vody…“
Jane ho sledovala. „Je to žena, však?“
Colin prikývol. „Áno. A pekná.“ 
„Cestuje sama?“
„Zjavne. Aj keď spomenula, že pred rokmi navštívila Ivy Hill 

s rodinou.“ 
„Nehovorila náhodou, čo tu bude robiť alebo ako dlho tu chce 

zostať?“
„Nie.“ 
Nebolo bežné, aby žena, a už vôbec nie dáma, cestovala sama. 

„Zdala sa ti… počestná?“ opýtala sa Jane. 
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Colin pokrčil plecami. „Asi áno. Pekne rozpráva. Je pekne ob
lečená. Bojíš sa, že sa vytratí bez zaplatenia?“

„Nie s tými truhlicami.“ 
„To je pravda.“ Colin sa vybral ku kancelárii, no potom sa oto

čil. „Aha, spýtala sa, kde nájde realitných agentov. Nasmeroval 
som ju k Arnoldovi a Gordonovi na konci ulice.“

„Výborne. Ďakujem, Colin.“ Jane uvažovala nad tým, čo chce 
tá žena u realitných agentov, ale nechala si tú otázku pre seba. 
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štvrtá

Na druhý deň sedeli Rachel s  Jane v kaviarni a  rozprávali sa pri 
čaji. Rachel so sirom Timothym išli na svadobnú cestu k  Loch 
Lomondu a Trossarchs, ktoré spopularizoval sir Walter Scott v bás
ni Jazerná panna. Po návrate začala Rachel opäť chodiť raz do týž
dňa do Zvonu za Jane. 

Tá bola rada, že manželstvo neutlmilo Rachelin záujem o ich 
priateľstvo a  so záujmom počúvala, keď jej čítala z  listu jej ses
try Ellen o ich novom dieťatku. „Tvoj najmladší synovec je plešatý 
a bezzubý a stále hladný. Pripomína mi ocka…“ 

Obidve sa zasmiali a potom sa jej Rachel opýtala: „Bola si teraz 
niekedy s Mercy? Videla som jej brata s manželkou v kostole a uva
žovala som, ako sa má.“ 

„Videla som ju len letmo, ale povedala, že sa dnes zastaví, ak sa 
jej to podarí.“

„Dobre.“ Rachel si odpila z čaju a naklonila sa k nej bližšie. „Je 
niečo nové medzi tebou a pánom Lockeom?“

Jane jej už povedala o Gabrielovej žiadosti o ruku aj o tom, pre
čo váha. 

Prikývla. „Včera sa k tomu vrátil. Povedal mi, že ma chce zo
známiť so svojou rodinou.“ 
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Racheline oči sa rozžiarili. „Ach, Jane, to je skvelé. Pekný manžel 
a konská farma. Každý deň budeš obklopená koňmi a môžeš jazdiť 
a skákať, koľko ti srdce ráči. Budeš mať to, po čom si vždy túžila.“

„Nie tak celkom.“ 
Rachel jej stisla ruku. „Je mi to ľúto, Jane. Nie je možné, že to 

bude tentoraz iné? Vždy je predsa nádej.“ 
Jane pokrčila plecami. „S Bohom sú všetky veci možné. S mo

jím telom? Neviem, ale ďakujem za povzbudenie. Ak sa vydám za 
Gabriela, dúfam, že to nevytvorí bariéru medzi tebou a mnou – 
keď ty si vydatá za baroneta a ja za obyčajného farmára.“ 

„Samozrejme, že nie. Timothy si pána Lockea váži. Majú spoloč
ný záujem – kone. Výborne vychádzajú. A lady Brockwellová je teraz 
spokojná, lebo pán Locke je vlastníkom pôdy. Nie je úplne nadšená, 
keď príde do Brockwell Courtu, ale aspoň je k nemu milá.“ 

„Vieš, že ty si teraz lady Brockwellová,“ povedala Jane láskavo. 
„Viem, ale neviem svoju svokru oslovovať lady Barbara. 

Požiadala ma, aby som ju nevolala matka Brockwellová – že vraj to 
znie zastarane. A nepáči sa jej ani vdova.“

„A ako sa má Justina?“ opýtala sa Jane. „Už som ju nejaký čas 
nevidela.“ 

Rachel sa zamyslela. „Väčšinu času sa má dobre, ale stále sa ne
vie rozhodnúť. Rada by potešila matku,  vydala sa za sira Cyrila 
a stala sa paňou jeho krásneho domu. Ale nemyslím si, že jej srdce 
po tom túži. A on okolo nej chodí ako vystrašená mačka.“ 

„Čo na to hovorí Timothy?“
„Nehovorí veľa. Súhlasí s matkou, že sir Cyril je charakterný 

muž, a ak ten zväzok poteší matku aj sestru, potom je za. Našťastie 
predtým požiadal sira Cyrila, aby počkal so žiadosťou ešte jeden 
rok, kým bude Justina staršia.“ 

Rachel zdvihla šálku k ústam, ale zastavila sa na polceste. „Aha, 
prišla Mercy.“ 

Jane sa otočila a zamávala jej. „Poď, pridaj sa k nám.“
Mercy k nim prišla, držiac v ruke malý balíček. „Cestou sem 

som sa zastavila u Fothergilla.“ 
„Fothergilla?“ zopakovala Jane. „Necítiš sa dobre?“
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Mercy pokrútila hlavou. „Švagriná sa sťažuje na zlé trávenie, 
tak som lekárnika požiadala o radu. Odporučil jej zamestnať no
vú kuchárku, ale ja som sa radšej rozhodla pre čaj z mäty a citró
novej verbeny.“

Jane sa zasmiala. „Sme rady, že ťa vidíme. Dáš si kávu alebo čaj?“
„Nič, ďakujem. Dala som si už predtým čaj s  tetou Matty 

a Hele nou.“ Mercy sa posadila a na každú z nich sa usmiala. 
„Myslela som na teba, Mercy. Ako sa máš, odkedy sa do domu 

nasťahoval tvoj brat so švagrinou?“ opýtala sa Rachel. 
Mercy zaváhala. „Teším sa z bratovej spoločnosti a teta Matty 

tiež. Takmer som zabudla, aký zábavný a milý George je. Za tie ro
ky v Indii trochu dospel. Keď bol mladší, nevedel sa dočkať, kedy 
odíde z Ivy Cottage. Teraz sa naň pozerá ako na príjemný domov.“ 

„A jeho žena?“ opýtala sa Jane. 
Mercy opäť zaváhala. „Helena si… zvyká na dom a  dedinu. 

Verím, že časom tu bude šťastná.“ 
Rachel sa na ňu chápavo pozrela. „Si dosť veľkodušná, Mercy.“ 
Mercy pokrčila plecami. „Videla som ten dom, v ktorom vyras

tala, a chápem jej… sklamanie. Zrejme má pocit, že na spoločen
skom rebríčku zostúpila o stupienok nižšie. A môžem dosvedčiť, že 
to nie je príjemný pocit.“ 

Jane si podoprela bradu. „Aj ty si prišla o  svoj status, Mercy 
Groveová?“

„Mala som na mysli… Nechajme to tak. Nemám právo na 
nevďak. Mám strechu nad hlavou, rodinu, jedlo, priateľov. Som 
šťastná. Naozaj.“

Jane rozmýšľala, či Mercy uisťuje seba alebo ich. 
„Našťastie, ja si spolužitie so svojou švagrinou užívam. Dúfam, že 

s pani Groveovou sa spriatelíte ako my s Justinou,“ povedala Rachel. 
Mercy prikývla. „Aj ja dúfam.“ Potom zmenila tému. „Mama 

napísala tete Matty, aby sme ich prišli navštíviť do Londýna.“ 
„Naozaj?“
Mercy opäť prikývla. „Ten list bol taký netypicky srdečný. 

Dojalo ma to. Okrem Vianoc nás takmer nenavštevuje, aj keď 
viem, že jej dvere sú stále otvorené.“
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„Myslíš, že ťa chce dať znovu s  niekým dokopy?“ opýtala sa 
Rachel. 

„Nie. Nenapísala, prečo nás pozýva. Spomenula, že by sme 
mohli ísť do divadla alebo na niekoľko večierkov. Ale nehovorila 
o žiadnych nových šatách ani o slobodnom džentlmenovi, ktorý 
by prišiel túto sezónu do mesta.“

„Viem si predstaviť, že sa ti uľavilo. Pôjdete teda?“
„Nie som si istá. Uvidím, čo povie teta Matty. Ak áno, vy dve 

by ste sa k nám mohli pridať. Rachel, predpokladám, že ty asi teraz 
hneď po svadbe nebudeš chcieť ísť, ale čo ty, Jane?“

„Nedostanem sa preč,“ povedala Jane. „Ale je to od teba milé, 
aj to, že by si išla kvôli svojej tete.“ 

„To vôbec nie. Hodila by sa mi zmena prostredia.“ 
Potom sa už ďalej bavili o  iných dedinských novinkách, 

o tom, že sa vrátil James Drake a pozval Mercy navštíviť Alice vo 
Fair  monte. 

Rozprávali sa ešte pár minút a  nakoniec sa Mercy zdvihla. 
„Mala by som Helene doručiť ten čaj. Ale ďakujem, že ste ma vy
počuli, milé priateľky. Už teraz mi je lepšie.“ 

Sledovali ju, ako odchádza, a Rachel si vzdychla. „S tou ško
lou je to také smutné.“ Ukázala von oknom. „A tiež je smutné, že 
obchod pani Shabnerovej je stále zatvorený. Cítim sa previnilo, že 
som si od nej dlho nekúpila žiadne nové šaty. Dúfala som, že zme
ní názor o odchode do dôchodku.“ 

Jane prikývla a hľadela cez okno na budovu na druhej strane uli
ce. Na dverách krajčírstva visela ceduľka s nápisom Na prenájom. 

Výklad bol prekrytý papierom, aby nebolo vidno, že je vnútri 
prázdno alebo že sa niečo prerába. 

Jane prekvapilo, keď pani Shabnerová nakoniec odišla do dô
chodku a vrátila sa do Wishfordu, ako sa dlhé roky vyhrážala. Nech 
sa má dobre, pomyslela si Jane. Pre ženy z Ivy Hillu je to smutné, 
pretože ku klobučníkovi alebo krajčírke musia teraz cestovať. 

Pán a  pani Praterovci využívali neprítomnosť krajčírky a  do 
svojho výkladu vykladali stužky, rukavičky a  iné pekné veci na
miesto košíkov, metiel a kief, ktoré tam boli predtým. Pred rokom 
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by týmto krokom Jane pohŕdala, ale teraz ako spolumajiteľka pod
niku s nevôľou obdivovala, ako rýchlo vymenili tovar, aby zarobili. 

Práve keď sa Jane vracala pohľadom k priateľke, na High Street 
sa objavil pán Gordon a zastal priamo pred krajčírstvom. „Rachel, 
aha.“ 

Sledovali ho, ako zvesuje ceduľku. V tej chvíli sa na ulici začal 
rozruch. Z mäsiarstva sa vynorila pani Bartonová a zo svojho ob
chodu vyšli obidve slečny Cookové a smerovali k mužovi. Akoby 
čakali v nejakom úkryte, teraz sa na neho vrhli a vystreľovali na 
neho otázky jednu za druhou.

Rachel s Jane sa začali usmievať a rozbehli sa k nim. Novinky 
sa v Ivy Hille šírili veľkou rýchlosťou, ale Jane ešte nepočula, že by 
sa s obchodom malo niečo diať. 

„Kto je nový nájomník, pán Gordon?“ žiadala odpoveď pani 
Bartonová. „Prosím, nedržte nás v napätí.“ 

„Je to krajčír alebo ďalšia čipkárka?“ opýtala sa Charlotte.
„Musíte nás pripraviť.“ Judith sa nervózne hrala s čipkovým go

lierom. „Budeme mať konkurenciu?“
Muž zdvihol ruku, aby ich upokojil. „Dámy, dámy, zatiaľ vám 

to nemôžem prezradiť. Ale keď moja klientka otvorí…“ 
„Takže je to žena?“ opýtala sa Judy. „To je dobrá správa.“
„Je?“ zamračila sa Charlotte. „Muž by asi nebol čipkár.“ 
Agent sa na slečny Cookové vľúdne pozrel. „Myslím, že vám 

môžem prezradiť, že to nie je čipkárka. To si môžete zo svojho zo
znamu vyškrtnúť.“ 

Charlotte Cooková si s úľavou vydýchla a jej sestra si položila 
ruky na srdce. „Ďakujeme.“ 

Pani Bartonová nebola spokojná. „Viac nám nepoviete? Je to 
nefér, pán Gordon. Poznám vás od malička. Sľubujem, že si tú 
správu necháme pre seba.“ 

Agent sa uškrnul. „A  ja vás tiež poznám od malička, pani 
Bartonová, takže mi odpustite, ak o tom budem pochybovať.“ 

Urazene si odfrkla, ale nemohla poprieť, že má slabosť na klebe
ty. Ďalšie dve ženy, ktoré boli rovnako, ak nie viac, známe svojou 
klebetnosťou, boli pani Craddocková z pekárne a pani Praterová 
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z obchodu s rozličným tovarom, ktorá bola navyše svokrou pána 
Gordona. Obchodníčka bola hrdá na to, že pozná najnovšie klebe
ty, ale možno nebol pán Gordon ochotný povedať to ani jej. 

„Bola by som ochotná staviť poslednú štvrťpencu na to, že si to 
prenajala nová krajčírka, a preto nám nechce nič povedať. Chce, 
aby svokrovci najprv popredali svoj tovar, kým sa ľudia dozvedia 
o novej konkurencii,“ zašepkala Rachel. 

Jane prikývla. „Asi máš pravdu.“ Rozmýšľala nad ženou, ktorá 
sa ubytovala v hostinci a pýtala si adresu realitných agentov. Bola 
by to príliš veľká náhoda, keby to nebola ona. 
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piata

V dohodnutý deň prešla Mercy cez fairmontskú bránu. V okne na 
poschodí zahliadla pohyb. Alice jej zamávala a záclona sa vrátila na 
miesto. Mercy si spomenula na detstvo. Vždy, keď prišla navštíviť 
Jane Fairmontovú, mávala jej z rovnakého okna. 

Alice odrazu vybehla z predných dverí a cez trávnik utekala k nej. 
„Slečna Groveová!“
Mercy vystrela ruky a  dievčatko sa jej vrhlo do náručia. 

Nachvíľu zatvorila oči a užívala si ten príjemný pocit. Bolesť zo 
straty pretrvávala, ale nasadila ľahký tón. „Tak tomuto hovorím 
poriadne privítanie! Ďakujem, Alice. Asi sa nevieš dočkať, aby si 
mi ukázala svoj nový domov.“ 

Dievčatko energicky potriasalo blonďavou hlávkou. 
Vo dverách, ktoré Alice nechala dokorán otvorené, sa objavil 

James Drake. Srdečne ju pozdravil. „Vitajte, slečna Groveová, veľ
mi sme sa na vašu návštevu tešili.“ 

„Aj ja.“ 
„Mohol som po vás poslať kočiar.“ 
„Nebolo treba. Rada sa prechádzam.“ 
„Takže, čo by ste chceli vidieť? Urobím vám veľkú prehliadku 

domu.“ 
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Mercy prehltla guču sklamania. Povedal, že pán Kingsley jej 
rád ukáže všetko, čo spravil. 

Aj napriek tomu sa usmiala. „Asi všetko. Nebola som vo vnútri 
od detstva – okrem krátkej návštevy vo vašej pracovni v ten deň…“ 
Zamračila sa pri spomienke na tú hroznú hádku o tom, kto bude 
Aliciným opatrovníkom. 

„Sľubujem, že dnešná návšteva bude oveľa príjemnejšia.“ Poky
nul jej, aby sa vydala pred ním popri dome. „Chodievali ste za 
Jane, keď ste boli malé?“ 

„Áno. Často.“ 
„Tak mi dovoľte, aby som vám ukázal nedávne prístavby.“ Upo

zor  nil ju na novú stajňu opravenú po požiari, ktorý zničil pôvodnú 
drevenú budovu, a tiež pôsobivú murovanú budovu pre kočiare. 

Prešli okolo domu, ukázal jej ružovú záhradu, v ktorej sa už za
čali zelenať prvé lístky, a potom uvidela aj záhrady v zadnej časti. 

Vnútri ju previedol cez halu, ktorú zmenil na akýsi vstupný sa
lón s pohovkami a kreslami okolo čajových a šachových stolíkov. 

Ďalej prešli cez kantínu, ukázal jej súkromnú jedáleň a potom 
aj formálnu, ktorá vyzerala úplne inak, ako si ju Mercy pamätala. 

„Toto je stará knižnica,“ vysvetlil jej. 
„Aha, tak odtiaľto sú všetky tie police na knihy, ktoré ste daro

vali Rachelinej verejnej knižnici.“ 
„Áno. Chcete vidieť kuchyňu a prípravné miestnosti?“ 
Keď Mercy zaváhala, Alice sa dychtivo ozvala: „Poďme hore 

a ukážem vám svoju izbu.“ Pozrela sa na pána Drakea. „Môžem?“
„Samozrejme.“ 
Rukou ukázal cez halu k schodisku. „Po ceste si môžeme pre

zrieť aj hosťovské izby.“ 
Keď vyšli na poschodie, James otvoril krásne vyrezávané dvere. 

„Toto je jedna z najlepších izieb. Má vlastnú toaletu. A na každom 
poschodí sme pridali spoločnú kúpeľňu a toaletu pre ostatných hostí.“ 

„Pôsobivé. Nezaháľate!“
„Áno, teda skôr bratia Kingsleyovci nezaháľajú.“ Uškrnul sa. 

„Ja nezaháľam pri platení.“ 
„Ale tieto práce vediete.“ 
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Pokrčil plecami. „Najal som architekta, ktorý určil, aké štruk
turálne zmeny treba spraviť, aby som dosiahol to, čo mám v plá
ne. Obávam sa, že z  mojej strany to bolo množstvo rozhodnu
tí a  detailov, ale veľmi málo svalov alebo schopností. Našťastie 
Kingsleyovcom ani jedno z toho nechýba.“ 

„Áno…“ zamrmlala Mercy. Už si párkrát všimla svaly a zruč
nosti Josepha Kingsleyho. Alice ju potiahla za ruku. „Poďte sa po
zrieť na moju izbu.“ 

Mercy a  pán Drake si vymenili pobavené úsmevy a  dovolili 
Alice, aby ich predbehla. Otvorila dvere na úplnom konci a poč
kala na Mercy. Tá si všimla, ako dievčatko trošku hrdo dvíha bra
du a snaží sa potlačiť potešenie. 

Prezrela si posteľ s  baldachýnom s  ružičkovou potlačou, sto
lík a nanovo očalúnenú lavicu pod oknom. Kreslo s podnožkou 
stálo pred kozubom, kde kedysi Jane rada sedávala a  čítala si. 
Momentálne ho okupovala krásne oblečená veľká bábika s porce
lánovou hlavou. 

„Toto bola Janina izba,“ povedala Mercy. 
„Áno,“ potvrdil pán Drake. „Spával som tu, ale chcel som, aby 

mala túto izbu Alice. Ja som zabral spálňu krížom cez chodbu.“ 
Mercy chápavo prikývla. Pozrela sa na Alice, ktorá dychtivo 

očakávala jej reakciu. „Je veľmi pekná, Alice. Tebe sa páči?“
Prikývla. „Veľmi. Mohla by sa mi nepáčiť?“ 
„To je pravda.“ Otvorila dvere šatníka, v ktorom bol kopec rôz

nych krabíc a  zo zásuviek na šaty vykúkali rôzne farebné látky. 
Vyťahovala jednu za druhou. „Pozrite sa na ne, slečna Groveová. 
Videli ste niekedy v živote toľko šiat?“ 

„Prepánakráľa! Určite nie.“ 
„Za to môže moja matka. Miluje projekty – a rada si nájde vý

hovorku, aby mohla ísť k svojej obľúbenej krajčírke,“ poznamenal 
James ospravedlňujúco. 

Mercy sa na neho uškrnula. „Presne ako moja matka.“ 
Vrátili sa späť na chodbu. Tam jej ukázal priestornú hosťovskú 

kúpeľňu a menšiu hosťovskú izbu. Potom navrhol, aby zišli dole 
a dali si čaj. 



Nevesta z Ivy Greenu

38

Odviedol ich do kantíny, ktorá bola síce svetlejšia ako tá 
vo Zvone s nízkymi trámami a  tmavými kútmi, ale menej pod
manivá. Pri niekoľkých stolíkoch sedeli kočiši a bola tam tiež pani 
Burlingameová a zhovárala sa so ženou, ktorú Mercy nepoznala. 
Mercy sa rozhodla, že nepovie Jane, že tu videla jednu z jej pravi
delných zákazníčok. 

Pán Drake objednal od čašníka čaj, a keď si sadli do zadnej čas
ti a čakali, kým im ho donesú, do miestnosti vstúpil mladý muž. 
Asi paholok, odhadovala Mercy podľa šiat a  vône slamy a kože, 
ktorá sa okolo neho vznášala. 

Keď zbadal Alice, tvár sa mu rozjasnila. „Slečna Alice, tu ste. Tá 
pruhovaná mačka vrhla kopec mačiatok. Šesť! Myslel som si, že by 
ste ich chceli vidieť.“ Pozrel sa na svojho zamestnávateľa. „Prepáčte, 
že vás vyrušujem, pán Drake.“ 

„To je v poriadku, Johnny.“ 
Alice sa od radosti rozšírili zreničky a  obrátila sa na pána 

Drakea. „Smiem sa ísť na ne pozrieť?“
„Smieš. Ja sa zatiaľ budem venovať nášmu hosťovi.“ 
Alice vstala. „Dúfam, že vám to neprekáža, slečna Groveová. 

Hneď sa vrátim.“ 
„Vôbec nie,“ usmiala sa na ňu Mercy. „Kto by odolal mačiatkam?“ 
James sledoval Mercy. „Predpokladám, že podľa vás som mal 

trvať na tom, aby tu zostala, keďže ste tu.“ 
Mercy mávla rukou. „Nie som dôležitý hosť.“ 
„Samozrejme, že ste. A som rád, že sa môžeme o Alice dôverne 

porozprávať.“ 
Zaliali ju obavy. „Stalo sa niečo?“ 
„Nie. Alice je v poriadku. Zrejme je však trošku osamelá. Nedi

vím sa tomu. Po tom, čo žila v Ivy Cottage s piatimi dievčatami, 
vašou tetou a vami, som teraz jej jediným spoločníkom ja. Trávi 
veľa času v stajni pod zámienkou, že sa ide pozrieť na kone a mač
ky, ale myslím si, že sa rada rozpráva s Johnnym, ktorý ju berie ako 
svoju malú sestru. A keď príde Joseph Kingsley, nasleduje ho ako 
malé šteňa. Niekoľkokrát jej pri práci milo povedal, nech odíde, 
aby si neublížila.“ 



JULIE KLASSENOVÁ

39

Pri zmienke o Josephovi sa Mercy začala rozhliadať po miest
nosti, či ho nezbadá. Prinútila sa obrátiť pozornosť na svojho hos
titeľa. „A ako s Alice vychádzate?“

„Myslím, že dobre. Jedávame spolu. Trávime spolu večery. 
Čítame si a rozprávame sa. A učím ju jazdiť na koni. Požiadal som 
Gabriela Lockea, aby jej našiel vhodného pokojného koňa, keď raz 
vyrastie z poníka.“

„Pre malé dievčatko je to ako ocitnúť sa v raji,“ pripustila Mercy. 
„Asi by to bolo… keby tu bolo viac detí. Alebo niekto, kto by 

jej robil spoločnosť, kým sa venujem obchodným záležitostiam ale
bo iným veciam.“ 

„Dieťaťu neublíži, keď strávi nejaký čas samo pri knihe alebo pri 
hre. Je to dobré na predstavivosť. Netreba jej vypĺňať každú chvíľu.“ 

„To sa mi uľavilo. To je o nás nateraz všetko. A ako sa vám darí 
v Ivy Cottage? Je vaša švagriná milá?“ 

Mercy zaváhala. „Nepoznáme sa ešte dobre, ale dúfam, že po 
čase sa spriatelíme a budeme ako sestry. Nemala som sestru.“ 

„Ja mám jednu a je vaša, ak chcete,“ žmurkol. „Len žartujem. 
V  detstve sme sa hádali, ale teraz máme našťastie kamarátsky 
vzťah. A váš brat? Ste si podobní?“

Mercy pokrčila plecami. „Obidvaja sme vysokí a máme tmavé 
vlasy. Inak sme dosť odlišní. Nie je to knižný typ. Je družný a je to 
príjemný spoločník. Ľahko sa spriatelí.“ 

„Neviem si predstaviť nikoho príjemnejšieho ako ste vy, slečna 
Groveová.“ 

Mercy prekvapene zamrkala. 
„A čo sa týka priateľstiev,“ dodal, „myslím, že lepším meradlom 

ľudského charakteru je, ako si dokáže priateľov udržať. Z rozhovo
rov s Jane viem, že patríte medzi jej najvernejšie priateľky a veľmi 
si vás váži.“ 

„Ďakujem.“ Mercy sa nepokojne zahmýrila na stoličke a uľa
vilo sa jej, keď dorazil čaj. „Chceli ste so mnou prebrať ešte niečo 
iné o Alice?“

„Áno.“ Pán Drake jej nalial čaj a  podal tanierik so sendvič
mi. „Chcel som sa vás opýtať, aké ďalšie vzdelanie by ste pre ňu 
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navrhovali. Neviem si predstaviť, že by som ju poslal niekam do 
školy, keď sme sa len teraz našli.“ 

„Pochopiteľne.“ Mercy si odpila z čaju. „Predpokladám, že gu
vernantka je veľmi tradičné riešenie,“ povedala.

Prikývol a položil šálku na stôl. „Úprimne, kedysi som rozmýš
ľal, že by som vás požiadal, aby ste boli jej guvernantkou vy. Ale 
váhal som, pretože som sa obával, že by ju mohlo zmiasť, kto je jej 
poručník.“ 

Ja… guvernantka? napadlo Mercy. Cítila, ako v nej rastie od
por, ale snažila sa ho potlačiť. Koniec koncov, takto končí veľa 
schudobnených starých dievok.

Zdvihol ruku. „Nebojte sa. Tento nápad som rýchlo zavrhol. 
Napadlo mi, prečo by osoba, ktorá schopne riadila celú školu, 
chcela vzdelávať len jedného žiaka v dome niekoho iného. Mám 
pocit, že údelom guvernantky je len osamelosť a nevďak.“

„To som počula aj ja,“ zamrmlala Mercy. Nechcela ten údel, ni
kdy jej nenapadlo, že by o takom niečom mala uvažovať. Veľký je 
pád mocnej učiteľky! 

„Ale možno by ste mi vedeli poradiť s  výberom vhodnej 
kandidátky.“ 

Mercy sa usmiala. „Samozrejme, rada.“
Znova si odpila a uľavilo sa jej, keď sa Alice vrátila a veselo im 

opisovala každé mačiatko. Poprosila Mercy, aby sa s ňou ešte pred 
odchodom išla na ne pozrieť. Mercy súhlasila, ale so smútkom si 
uvedomila, že návšteva u tohto milého dievčatka sa už skončila. 

|

Zakrátko už kráčala späť do Ivy Cottage. Cestou prechádzala oko
lo dielne bratov Kingsleyovcov. Pozrela sa cez široké dvojité dvere 
a  zovrelo jej žalúdok. Niet divu, že Josepha Kingsleyho vo Fair
monte nevidela. Stál tu a rozprával sa s drobnou blondínkou, ktorú 
objímal pred pár mesiacmi na námestí. Povedal jej vtedy, že sa volá 
Esther, a to bolo všetko. Krásna blondínka sa usmiala na Josepha, 
stisla mu ruku a pridala sa k ostatným. 
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Vtedy si všimol Mercy a  vyšiel von pozdraviť ju. „Slečna 
Groveová, dobrý deň. Dúfam, že sa máte… dobre.“ 

„Áno, ďakujem. A vy?“
„Aj ja. Nebývam chorý.“ 
Mercy sa pozrela na Esther. „Máte na návšteve priateľku?“
„Hm?“
„Myslím, že ste mi hovorili, že sa volá Esther. Videla som vás 

na jeseň na námestí, spomínate si? Bol tu vtedy pán Hollander.“ 
„Áno, máte pravdu.“ Pri tej spomienke zdvihol hlavu a  po

tom sa pozrel na Esther, ktorá sa rozprávala a smiala s jeho bratmi 
a švagrinami.

„Esther je viac než len priateľka. Patrí do rodiny. Alebo čoskoro 
bude.“ S láskou sa pozrel na blondínku. 

„Aha,“ prekvapene povedala Mercy. Myslel tým, že…?
Jeden z jeho synovcov prebehol cez cestičku s loptou pod pazu

chou. „Strýko Joseph, zahráš sa s nami?“ Keď si všimol Mercy, do
dal: „Prepáčte, madam.“ 

Mercy sa zmohla na jeden úsmev venovaný chlapcovi. „To je 
v poriadku. Práve som odchádzala. Tak dovidenia, pán Kingsley.“ 

„Dovidenia, slečna Groveová.“ 
Mercy sa pobrala ďalej, ale kvárila ju neistota. Je pán Kingsley 

zasnúbený? Alebo sa tak čoskoro stane? Pri tej predstave ju zapla
vilo sklamanie. 


