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PRVÁ KAPITOLA

Londýn 1816

Graham alias vikomt Wharton, dedič grófskeho titulu 
Grableton, pýcha cambridgeského šermiarskeho mužstva 

a na večierkoch vždy žiadaný a obľúbený člen oboch pánskych 
klubov u Brookea i Whitea, sa nudil.

Okolo neho naplno prebiehal ples a ani dnes mu tak ako zvy
čajne nechýbala iskra a  elegancia, ale preňho akosi strácal lesk 
a nebavil sa. Vďaka tomu, že po ukončení štúdia niekoľko rokov 
cestoval po svete, na vlastnej koži okúsil, aké radosti a rôzne veci 
život ponúka. No odkedy sa vrátil do Anglicka, akoby všetko 
upadlo do akéhosi stereotypu. 

Koľko času už prešlo odvtedy, čo zažil niečo nezvyčajné či 
stretol niekoho neznámeho? Tri alebo štyri roky?

Nehľadal dobrodružstvá ako za svojich mladíckych čias. Už 
mal po tridsiatke a bol viac než pripravený usadiť sa. No vari 
chcel tak veľa, keď túžil, aby sa jeho dni nepodobali ako vajce 
vajcu?

V podstate všetko bolo stále o tom istom. Nik a nič sa nemenilo.
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„Tento rok sa mi dámy zdajú ešte šarmantnejšie ako minulú 
sezónu,“ poznamenal pán Crispin Sherrington a vytrhol tak Gra
hama zo zamyslenia a z patetických myšlienok späť do rozhovoru 
s dvomi známymi zo školských čias. 

Lord Maddingly štuchol lakťom do Sherringtona a zachechtal 
sa. „Čím máš prázdnejšie vrecká, tým sú krajšie, že?“

Dokonca aj rozhovory sa vždy točili okolo jedného a  toho 
istého. A veru ani po štyridsiaty druhýkrát to nebolo o nič za
ujímavejšie než ten prvý raz. Hráči a  ich motívy sa menili, no 
Grahamova replika zostávala stále tá istá. Už ju vedel naspamäť. 
„Vari sa tento rok chystáš oženiť, Sherrington?“

Sherrington, ktorý bol druhý syn v poradí, nemal do budúc
na nijaké vyhliadky. Prstom si uvoľnil kravatu a ponaťahoval ju 
do strán. „Nemám veľmi na výber. Otec je chorý, a keď umrie, 
budem úplne bez prostriedkov. Môj brat Seymour sa už nevie 
dočkať, kedy sa stane dedičom a priškrtí mi rozpočet.“

Maddingly sa zaškeril. „Tvoj otec aspoň neprehajdákal celý 
majetok. Mal si vidieť, čo ostalo mne po tom mojom. Ak ne
chcem, aby mi strecha padla na hlavu, budem musieť začať 
s opravou stropných trámov.“

Graham potlačil povzdych. Existovali predsa aj lepšie spôsoby, 
ako zbohatnúť, no v tejto spoločnosti ich nemali veľmi v obľube. 
Namiesto toho, aby im poradil, ako investovať svoje financie či 
dokonca aj niečo ušetriť, ďalej pokračoval v načatej téme. „Ktorá 
má najväčšie veno?“

Z predchádzajúcich skúseností sa naučil, že stačilo klásť otáz
ky a ostatných tak presvedčil, že ho to naozaj zaujíma. Zvyšok 
spoločnosti o tom vždy vášnivo debatovala, ale Graham sa držal 
bokom. Diskusia o tom, koľko peňazí je jeden muž ochotný za
platiť druhému, aby si vzal jeho dcéru za manželku, ho vôbec 
nenadchýnala.

Keď začnú manželia spolu žiť, je pekné získať finančnú pod
poru, ale nemala by byť dôvodom na ženbu hlavne samotná 
dáma? Koniec koncov, práve s  ňou strávi muž zvyšok svojho 
života.
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Ako sa vlastne zaplietol do rozhovoru s týmito dvomi? Graham 
opäť raz zablúdil pohľadom po plesovej sále. Kde sú jeho priate
lia? Aaron Whitworth tu s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec 
nebol, keďže spoločenské udalosti mu pripadali nesmierne trápne, 
ale Oliver, lord Farnsworth, by sa tu niekde mal nachádzať.

Odrazu sa mu miestnosť rozmazala pred očami a Grahamovu 
pozornosť upútalo čosi zelené, čo sa mihlo pri východe na terasu. 
Rýchlo žmurkal, aby zaostril pohľad.

Keď dvere terasy konečne nabrali ostré kontúry okenných ta
búľ a rovnako i ťažké závesy okolo nich, už tam nikoho nevidel. 
Aspoň nikoho v takom odtieni zelenej, aký zahliadol pred chvíľou.

Dvere boli zatvorené, aby chránili baviacich sa hostí pred mi
moriadne chladnou nocou. Odkiaľ sa tam tá osoba teda vzala? 
Vyšla von? Alebo sa práve odtiaľ vracala?

„Čo si o nej myslíš ty, Wharton?“
Graham odtrhol pohľad od širokých dverí s tabuľovými ok

nami na odľahlej strane miestnosti a pozrel sa na Sherringtonovo 
zdvihnuté obočie. Pokýval hlavou, tváriac sa, že sa nad tým hl
boko zamyslel. A vlastne sa aj zamýšľal. Snažil sa prísť na to, čo 
povie, aby sa neprezradil, že svojich dvoch spoločníkov celý čas 
ignoroval a vôbec neuvažoval nad prednosťami dievčat v sále. 

„Pochádza zo slušnej rodiny,“ povedal napokon. Takéto vy
jadrenie sa dalo použiť na takmer každú. „Je nepravdepodobné, 
že by ťa v manželstve veľmi trápila.“

Nanešťastie aj to druhé tvrdenie opisovalo správanie týchto 
dievčat. Väčšinu týchto nežných dám vychovali tak, aby sa stále 
usmievali, prihlúplo sa uškŕňali a tvárili sa, akoby bolo vždy všet
ko v najlepšom poriadku. Aj vďaka tomu sa všetky na seba tak 
ponášali. Pravdepodobne preto sa tridsaťjedenročnému Graha
movi chcelo do ženenia rovnako, ako keď mal iba dvadsaťjeden. 
Nevedel si predstaviť, že by si vzal takú manželku, ktorá by mu 
úplne splývala s davom.

Maddingly na Grahamovo vágne vyjadrenie súhlasne priký
vol. „Možno by dokonca bola ochotná žiť na vidieku a ty by si 
mohol ostať v meste.“
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Sherrington sa zarehotal. „Také nezmysly si nemôžem dovo
liť.“ Zamračil sa. „Wharton, myslíš, že by niečo také očakávala?“

Ako to mal vedieť? Jeho rodičia spolu radi každé ráno raňajkovali 
a  po večeroch viedli v  súkromnom salóniku dlhé rozhovory. On 
veru nebol ten pravý, kto niečo vedel o manželstvách na diaľku. Aj 
tak však nechcel, aby si jeho spoločníci mysleli, že nevníma, o čom 
hovoria, hoci teraz ho zámerne chceli iba nachytať. „Mnoho žien 
vedie aj vo veľkomeste pokojný život, takže by nemala mať problém 
usadiť sa a chodiť do spoločnosti o čosi menej.“

Samozrejme, iba v prípade, že nejde o nejakú fúriu či karierist
ku, ale kým by na to Sherrington prišiel, Grahamova úbohá rada 
by v tomto prípade bola tým najmenším problémom. Šanca, že 
Sherrington by o takej žene čo i len uvažoval, vlastne ani neexis
tovala. Nehľadal ženu vymykajúcu sa z priemeru, niekoho, kto 
človeku utkvie v pamäti.

Na rozdiel od Grahama, ktorý si pravdepodobne tú zelenú 
machuľu pripomínajúcu ženské šaty iba predstavoval, pretože zú
falo túžil stretnúť niekoho, kto by ho zaujal. Nejakú ženu, pri 
ktorej by dokonca mohol začať uvažovať nad tým, že s ňou strávi 
zvyšok života.

Sherrington a Maddingly ďalej pokračovali v diskusii, rozobera
júc, či by mu otec dievčaťa povolil dvoriť mu. Graham sa snažil ve
novať im svoju pozornosť, aby ho zase neprichytili nepripraveného. 
No aj tak viac upieral pohľad na ženy tancujúce na parkete. Jedna 
z nich mala modré šaty. Touto farbou trochu vytŕčala z davu, no ne
boli až také odvážne ako tie zelené, avšak aspoň trochu nezvyčajné. 
To dievča muselo mať o čosi viac rozumu než ostatné.

„Mal by som sa ísť postaviť na miesto, ak ju chcem požiadať 
o ďalší tanec.“ Sherrington si uhladil sako a kývol na svojich spo
ločníkov. „Páni, cítim sa ako pred popravou.“

Graham sa zaškľabil. „To znie veľmi sebavedome, však?“
Maddingly sa zarehotal a poprial priateľovi veľa šťastia.
„Obávam sa, že Charvillovie dievča by pre mňa nebolo dosť 

dobré,“ riekol Maddingly, naprávajúc si kabát. „Uspokojím sa iba 
s tým najlepším úlovkom sezóny.“
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Maddinglyho finančné ťažkosti asi neboli až také veľké, ako 
sa zdali pred chvíľou. Graham úplne prestal počúvať jeho prejav 
o vlastnom sebaobetovaní. Viac ho zaujímalo dievča v zelenom, 
a to aj keby bolo iba výplodom jeho fantázie. Sústredil sa na farby 
rób matrón a  starých dievok. Po žiarivo zelenej ani chýru, ani 
slychu.

Keď Maddingly dorozprával, Graham pokračoval v rozhovore, no 
skôr zo zvyku než zo zvedavosti. „Na kohože si sa teda zameral?“

Čokoľvek však Maddingly vzápätí povedal, nevnímal to, pre
tože práve vtedy medzi zhlukom stromov v črepníkoch popri dl
hej stene neďaleko nich zbadal záblesk zelených šiat. Ako sa tam 
dostala bez toho, aby si ju všimol?

„Veru tak,“ pokračoval Maddingly, „myslím si, že lady Thaliu 
môj zámer dvoriť jej nesmierne poteší.“

Graham celkom presne vedel, o koho ide. Lady Thalia bola dosť 
populárna a priveľmi dobrá partia na to, aby sa ju Maddingly odvážil 
požiadať o tanec. Ale nechystal sa mu oponovať. Najmä nie teraz, keď 
zistil, že žena v zelenom je skutočná. Hoci sa čudoval, prečo si obliek
la také výrazne šaty, keď plánovala zasadiť sa za krovie.

Zasadiť sa za krovie.
Graham sa uškrnul nad vlastnou ostrovtipnosťou.
Teraz, keď konečne našiel tú ženu, zúfalo túžil zoznámiť sa 

s ňou, ale najskôr sa potreboval zbaviť Maddinglyho. „Prečo ne
začneš hneď a nepožiadaš ju o tanec?“

Mierne odhrnula vetvičky a  načiahla ruku, aby  uchmatla 
z podnosu, ktorý niesol okoloidúci sluha, zákusok petite  duchesse*. 
Schovávala sa tam? Áno, evidentne sa tam skrývala. Pred kým? 
Pred dotieravým nápadníkom alebo despotickou matkou?

So zamračeným, no s rozhodným pohľadom Maddingly pri
kývol a vykročil po bočnej strane plesovej sály. Graham mu prial 
úspech, ale viac ho aj tak zaujal pohľad na ďalšieho sluhu, ktorý 

*  Petite duchesse – francúzsky zákusok z odpaľovaného cesta v tvare rolky s kré
movou plnkou
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niesol podnos plne naložený jedlom okolo hlúčika stromčekov 
v črepníkoch. Znova sa vynorila ruka a vzala z neho malú chu
ťovku. Prečo jednoducho nejde k stolu s občerstvením a nenaloží 
si jedlo na tanier?

Dlane ho od vzrušenia začali svrbieť ako vtedy, keď na lodi 
vyrážal do šíreho sveta. To svrbenie vyvolalo zvedavosť, otázky, 
na ktoré potrebuje odpovede. Konečne sa dialo niečo zaujímavé 
a nezvyčajné.

Čo ak sa však ukáže, že nejde o žiadnu výnimočnú dámu? Nič 
to, aspoň sa v tento jeden večer nebude nudiť. 

Upieral pohľad na zhluk zelene a  predieral sa kľukatou ces
tičkou pomedzi dav krížom cez miestnosť. Už mu znova neujde. 
Spomedzi stromov sa vynorila blonďavá hlava a vrhla pohľad sme
rom k oknám, potom sa znova stratila za zeleným krovím. Prečo 
sa zaujímala o záhradu, z ktorej len nedávno prišla? Utekala pred 
niekým? Pred nejakým džentlmenom, ktorý ju chcel zneužiť?

Zdvihla sa v  ňom nečakaná a  nepochopiteľná túžba brániť 
česť tejto neznámej ženy. Aj keď o nej nič nevedel a možno už 
o tú svoju česť dávno prišla. Veď sa schovávala za stromami.

Predierajúc sa zástupom ľudí, ktorí ho zdravili a  snažili sa 
ho vtiahnuť do rozhovoru, mu z úst bezmyšlienkovite vyletovali 
uhladené ospravedlnenia. Keď prechádzal okolo stola s občerstve
ním, schmatol dva poháre s limonádou.

Keďže sa chystal dosť podstatne porušiť spoločenské pravidlá, 
musel mať poruke niečo, čo použije ako zámienku. Navyše mu
sela byť smädná, lebo podnos s nápojmi okolo nej ešte neprešiel.

Prekĺzol poza stromy a trochu sa prihrbil. Nebol príliš vysoký, 
no rovnako ani stromy a nesnažil sa tak úporne len tak pre nič za 
nič, aby ho tu niekto hneď zbadal a pokazil mu stretnutie s touto 
záhadnou ženou.

„Dobrý večer.“
Poskočila od úľaku a otočila sa k nemu, zvierajúc v  rukách 

pritisnutých k hrudi tmavosivú látku šiat.
Takto zblízka sa mu zdali jej šaty ešte nezvyčajnejšie. Výraz

né a odvážne, no nie krikľavé a gýčové. Chýbali na nich šperky, 
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ktorými boli bohato ovešané ostatné dámy. A strihom vlastne 
nepripomínali ani jedny šaty, čo teraz dámy nosievali. Nikdy 
sa veľmi nezaujímal o ženskú módu, no tieto šaty pôsobili… 
staro.

Toto slovo ich úplne vystihovalo.
Ako tam tak stáli a  civeli na seba, všimol si, že ten žiarivý 

zelený hodváb už má svoj vek a viackrát ho prešívali. Vo švoch 
vyzerali obnosene a  lem šiat mala na niektorých miestach roz
strapkaný. Odkiaľ sa tu vlastne vzala?

Spamätala sa skôr než on, z tváre jej zmizol výraz prekvapenia 
a hlavou mu noblesne pokynula na pozdrav. „Dobrý večer.“

Jej hlas bol tichý a pokojný, neznel piskľavo a príliš uveliče
ne, ako to robievala väčšina dám v miestnosti. Páčilo sa mu to. 
Keď k nej natiahol ruku s pohárom limonády, venoval jej široký 
úsmev. „Dáte si limonádu?“

Bledomodré oči na chvíľu uprela na pohár a  potom dvihla 
zrak a ich pohľady sa stretli. Črty jej tváre, ktorým spočiatku pri
pisoval o čosi nižší vek, zostali bez výrazu. V kútikoch očí a pier 
sa jej objavilo zopár vrások, dôkaz zrelosti, z ktorých si očividne 
nerobila ťažkú hlavu. Bola o dosť staršia než tie chichotajúce sa 
krásavice na tanečnom parkete. Vari nejaká vdova? Alebo staršia 
sestra nejakej rodiny sužovanej chudobou? Alebo pracovala ako 
niekoho spoločníčka či guvernantka?

Hľadeli jeden na druhého až do okamihu, keď to začalo byť 
nepríjemné, ale ani tak si od neho nevzala pohár. Vari si myslela, 
že by jej tu, uprostred plesovej sály, niečo urobil? Vlastne neboli 
v strede. Skôr v odľahlom kúte, no neďaleko nich sa to hemžilo 
viac než stovkou ľudí.

„Uisťujem vás, že limonádu som neotrávil.“ Graham si odchli
pol z ponúkaného nápoja. „Pozrite.“

Šklblo jej kútikom úst a napokon si vzala ponúkaný nápoj.
„Dobre teda.“
Ramenom sa oprel o stenu. „Viem, že je to asi otrasne drzé, 

keď sa vám sám predstavím, ale tento váš priateľ – kývol na úkryt 
zo zeleného krovia – sa mi nezdá veľmi zhovorčivý.“
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„Nie, to veru nie je.“ Odchlipla si z limonády. „A vy ste sa stále 
vlastne nepredstavili.“

Odrazu sa cítil ako chlapec, neskúsený školák. Priklincovala 
ho tými modrými očami a roztomilým jemným úsmevom. „Pre
páčte. Lord Wharton, k vašim službám.“

„Je mi cťou, lord Wharton. Nikdy som o vás nepočula a uisťu
jem vás, že si to môžete prirátať k dobru.“ Opäť si odpila z nápoja 
a vykukla spoza stromu.

Mal to brať tak, že mu tým dala najavo, aby odišiel? Cítil sa nie
len nepríjemne, ale aj úplne vykoľajene. Nikdy predtým sa nemusel 
snažiť o pozornosť žien. „Zatancovali by ste si so mnou?“

Otočila sa späť k nemu a na perách jej pohrával šibalský úsmev. 
Rukou prešla po vetvách stromu. „Bohužiaľ, už som sľúbila nasle
dujúce dva tance tomuto nášmu spoločnému známemu.“

To vari dostane košom kvôli nejakému kríku? „Som si istý, že 
mu nebude prekážať, keď si v tomto presadím svoje.“

„Lord Wharton, ja si ctím svoje sľuby, takže sa obávam, že 
voči takémuto presádzaniu musím protestovať.“

Presne toto hľadal a  ani o  tom netušil. Iskru a  originalitu. 
A  teraz to mal priamo pred sebou v  náramne peknom balení. 
Blond vlasy mala sčesané do jednoduchého účesu a  nezdobili 
ju žiadne šperky. Graham sa odrazu zamračil. Nemala šperky? 
Na plese, kde sa pár metrov od nich bavila londýnska smotánka 
a ona prišla bez šperkov?

„Tak to si potom zatancujem s jeho spoločníčkou.“ Ukázal na 
strom na druhej strane húštiny. Pokynul na dva kríky v strede. 
„Mohli by vytvoriť pár. Bola by to tá najdivnejšia štvorylka, akú 
som kedy tancoval.“

Vyprskla do smiechu. „Určite, keďže by ju tvorili iba tri páry.“
„Presne.“
Rozhostilo sa ticho. Graham si trochu odpil z  limonády. 

Sladkú tekutinu chvíľu podržal na jazyku a až potom ju prehl
tol. Akosi tušil, že keď dopije, bude od neho očakávať, že odíde. 
Zovrel pery a znova zdvihol pohár k ústam. Nenapil sa však, iba 
si namočil hornú peru.
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„Prečo ste tu, lord Wharton?“ Držala v ruke prázdny pohár, 
naznačujúc mu, aby ho ako správny džentlmen od nej vzal a od
niesol. Očividne nepociťovala potrebu predlžovať ich stretnutie 
dlhým pochlipkávaním tak ako on.

„Mám rád spoločnosť a činorodosť. Navyše sa to odo mňa tak 
trochu očakáva –“

„Nie tu, lord Wharton. Myslím to, prečo tu tancujete s krovinou.“
„Tancujem s ňou, lebo vy ste ma odmietli.“
Nadvihla jedno obočie. Znova sa cítil, akoby sa vrátil do školských 

čias a karhali ho za to, že nevie poriadne časovať latinské slovesá.
„Zbadal som vaše šaty.“
V  tvári sa jej zračilo prekvapenie. Pohľadom skĺzla dole na 

svoju sukňu. „Moje šaty?“
Pokrčil plecami. „Sú zelené. Mám rád zelenú.“
Tvárila sa skepticky, ale nič nepovedala. Práve doznela skladba 

od Mozarta. Akoby sa dohodli aj bez slov, počkali, kým sa sálou 
opäť rozľahla hudba, a až potom začali hovoriť.

„Nepovedali ste mi svoje meno.“ Graham jej venoval priamy 
pohľad, dúfajúc, že od neho neodtrhne zrak, aby sa mohol pokú
siť zistiť, čo si myslí a ako sa cíti. Na prvý pohľad pôsobila rázne 
a priamočiaro, ale v očiach jej zbadal, že sa niečo snaží zakryť. 
Pôsobila napäto, akoby sa nevedela uvoľniť. 

Neprestala na neho pozerať, ale svoje pocity a myšlienky pred 
ním ukryla. „Nie, nepovedala som vám ho.“

Takže meno sa nedozvie. „Ste v Londýne nová?“
Prešla pohľadom z neho na stenu po jeho pravici. „Nie.“
Klamala. Bolo to čoraz zaujímavejšie. Stále upierala pohľad na 

stenu a pritom naklonila hlavu nabok, akoby ju tá biela plocha 
fascinovala. „Máte rada zelenú farbu?“

„Prosím?“ strelila po ňom pohľadom.
Graham mal chuť uškrnúť sa, že ju takto zaskočil, ale radšej 

iba kývol smerom k jej šatám. „Vaša róba. Páči sa vám zelená?“
„Och, asi áno.“ Chytila kúsok šiat do rúk a  nechala látku 

prekĺznuť pomedzi prsty. Prvýkrát sa jej na tvári objavilo váha
nie. „Pripomínajú mi, kto som.“
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Spoza stromčekov sa niekto hlasno zasmial. Žena v zelenom 
sa pritisla k stene, pričom pustila sukňu, aby mohla oboma ra
menami objať sivastý otep zelene. Graham namrzene dopil li
monádu. Istotne ich tu čochvíľa niekto objaví. Jej zelená sukňa 
splývala s farbou stromov a dala by sa prehliadnuť, ale jeho čierne 
nohavice si pravdepodobne v  malej medzere medzi črepníkom 
a spodnými vetvičkami húštiny čoskoro niekto všimne.

„Mohol by som vás niekedy navštíviť?“ Kedy si naposledy pý
tal od ženy dovolenie, či by ju mohol navštíviť? Roky, ak vôbec 
niekedy. Táto otázka zväčša vyvolávala nehorázne očakávania.

Neodpovedala. Iba naňho šokovane hľadela s jemne pootvo
renými ústami.

„Graham, tak tu si!“
Obzrel sa a cez okraj stromu zbadal muža v dokonalom čier

nom večernom obleku, ktorý práve prechádzal okolo. Práve teraz 
sa tu rozhodol Oliver konečne ukázať? Kde sa ten chlap zašíval, 
keď sa doslova topil v nezáživnej konverzácii o venách a manžel
ských dohodách? Úprimne, ak by Oliver nebol jedným z  jeho 
najlepších priateľov, sotil by ho teraz rovno do jedného z  tých 
stromov v črepníkoch.

Oliver prekvapene zvraštil obočie. „Čo robíš tu vzadu? Ne
myslíš si, že by si sa mal nachádzať na opačnej strane pred stro
mami, kde by ťa mohli nájsť ľudia, ktorí ťa potrebujú, aby si do 
ich mizerných životov vlial trochu vtipu a nádeje?“

Narážal na ľúbostný list, ktorý Graham dostal ešte počas štú
dia v Cambridgei. Zasmial sa na tom, ale aj si povzdychol. Nikdy 
nemal ten list Oliverovi ukázať. „Ak to musíš vedieť, tak svoj 
zmysel pre humor využívam tuto pri rozhovore s…“

Keď sa však pozrel pred seba a nikoho nevidel, stratil reč. Zno
va zmizla.
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DRUHÁ KAPITOLA

Kit, ktorú si niektorí účastníci plesu pamätali ako ctihodnú 
Katherine FitzGilbertovú, sa zhlboka nadýchla, dúfajúc, že 

sa jej tak podarí upokojiť splašený tlkot srdca. Lomcovali ňou 
silné emócie, ktoré sa ani neodvážila pomenovať, a  v  hlave jej 
splašene vírili všakovaké myšlienky takou rýchlosťou, že radšej 
zavrela oči, lebo sa obávala, že jej z toho príde zle. 

Tento večer sa chystala urobiť niečo po prvýkrát. Lepšie po
vedané, už tak dlho sa takýmto záležitostiam vyhýbala, že mala 
pocit, akoby to bolo prvý raz. 

Myslela si, že takéto veci už nikdy nebude musieť robiť.
Oprela sa o stenu v prítmí a sústredila sa na dýchanie. Výdych. 

Nádych. A odznova.
Malo to byť úplne jednoduché. Prísť do Londýna, nahnať jed

nému chlapíkovi strach, aby podpísal dokument, ktorým sa ofi
ciálne vzdá časti svojho majetku na ďalších dvanásť rokov, a po
tom sa vráti domov. Na prvý pohľad to veru nebol najušľachtilejší 
spôsob, ako zaobstarať bývanie pre tých, na ktorých jej záležalo, 
ale o tom, čo je šľachetné, stratila všetky ilúzie už pred viac ako 
desiatimi rokmi.
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Koniec koncov, tie nevinné deti sa snažila uchrániť práve pred 
šľachtou. Aristokracia nerešpektovala žiadne tajomstvá. Správali 
sa podlo a kruto. So škodoradosťou uvrhli svojich vlastných do 
nemilosti života na ulici, ak z toho vznikli ďalšie klebety, ktoré by 
boli senzáciou dňa. 

Mala by to vedieť. Kedysi bola jednou z  nich. Ctihodnou 
Katherine FitzGilbertovou. Až kým jedného dňa v ich očiach ne
stratila česť… odsúdili ju, prišla o všetko a odrazu nemala žiadnu 
hodnotu ani pre svojho veľaváženého otca. Nie, bolo to ešte hor
šie. Poškvrnila mu meno.

Ale aj tak…
Otočila hlavu na stranu a otvorila oči. Pozerala do tmy, akoby 

dokázala vidieť cez stenu na tanečníkov v sále. Na neho.
Bol to šľachtic. Zdal sa jej sympatický. No znovu si musela 

pripomenúť, že všetci títo ľudia sa navonok vedeli správať milo.
Ale ten jeho zmysel pre humor a to, ako si vedel robiť žarty 

sám zo seba, bolo napriek všetkému niečo, s čím sa nikdy pred
tým nestretla.

Rukou hmatala po stene, až kým nenarazila na okraj tajných 
dverí, cez ktoré prekĺzla. Splývali so stenou plesovej sály. Všimla 
si iba ich nepatrné obrysy, keď sa vyhýbala pohľadu zlatohne
dých očí toho muža. Poskytli jej dokonalý únik. Hostiteľ očivid
ne nemal v pláne sprístupniť ich pre hostí, keďže sa nachádzali 
v  tmavej chodbe za húšťavou stromov v črepníkoch. Pre Kit to 
predstavovalo dôvod navyše, aby unikla práve tadiaľ.

Zľahka trochu pootvorila dvere,  pritlačila na ne pravú časť 
tváre a privrela ľavé oko. Zazrela iba svetlo a stromy. Ten muž už 
odišiel.

Ak bude mať šťastie, už ho nikdy viac neuvidí. Nechcela raz 
prísť na to, že muž, ktorý jej doniesol limonádu a  má vo zvy
ku  očarujúco sa usmievať na ženy schované za plesovou deko
ráciou zo zelene, tiež patrí k tým typom mužov, ktorí sa zahrá
vajú so ženami a potom, keď treba znášať následky, ich opustia. 
Nechcela by ho jedného dňa navštíviť doma so žiadosťou, aby sa 
postaral o život, ktorý tak nedbanlivo a neuvážene splodil.
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Jemným ťahom znova zavrela dvere a zostala tam stáť v takmer 
úplnej tme. Tma jej neprekážala. Lepšie sa v nej schovávalo.

Práve preto utekala pred svetlami v plesovej sále. No pre tých 
gaunerov, čo ju prenasledovali, bola naháňačka v  tmavej uličke 
rovnako vítaná ako pre ňu. Ba dokonca o čosi viac. Jediné, čo jej 
mohlo pomôcť, bolo nájsť čo najviac ľudí. Dôležitých ľudí. Takých, 
ktorých si zamestnávateľ týchto zločincov nedovolí obťažovať.

Bol to dobrý nápad, no len dovtedy, kým tam nezačala otáľať. 
Nechala sa uniesť hudbou a svetlom sviec, premohli ju spomien
ky a vo svojom úkryte ostala ako prikovaná, nedokázala sa poh
núť k najbližším dverám a odísť. Nemala sa poddať túžbe ochut
nať, či sú čokoládové zákusky plnené krémovou plnkou stále také 
dobré, ako si pamätala.

Hlavne si vôbec nemala dovoliť spomínať.
Prepadla ju však nostalgia a utlmila v nej naliehavú potrebu 

ujsť. Zostala tam stáť a nemohla si prestať vybavovať spomienky 
na šťastnejšie časy.

Na časy predtým, než prišla na to, akí krutí vedia byť tí 
usmievajúci sa ľudia na tanečnom parkete. Predtým, než objavila 
ich tajomstvá, ktoré skrývali a predstierali, že neexistujú.

Na časy, keď by ešte s  radosťou uvítala, keby k nej podišiel 
nejaký šarmantný džentlmen.

Ako sa volal? Wharton? Nepoznala tento titul a  ani on jej 
nepripadal známy. Samozrejme, odkedy sa naposledy objavila 
v spoločnosti, prešlo trinásť dlhých rokov. Dokonca ani tá jej je
diná sezóna v meste netrvala dlho.

Och, ako jej len chýbal tanec. A to jedlo. Pritisla si ruku k bru
chu, lebo sa cítila trošku čudne a krútilo jej v ňom. No tá luxusná 
explózia čokoládovej chuti a cukru jej stála za to.

Áno, užila si to jedlo. Pozornosť džentlmenov si vychutnať ne
mohla. Ten pocit, že je krásna a zaujímavá, v sebe už nedokázala 
znova oživiť. Už viac nemohla byť tým naivným bezstarostným 
dievčaťom ako kedysi. 

Pritiahla si plášť tesnejšie k  telu a  druhou rukou zahrab
la do zelenej saténovej sukne. Šušťavý zvuk papierov vo vrecku 
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plášťa prehlušil vzdialenú melódiu sláčikového kvarteta. Teraz 
žila takto. Do jej života už nepatrili zákusky a  tance, ale dlhé 
dni plné tvrdej práce a tak ako dnes večer z času na čas dokonca 
musela navštíviť nejakého podliaka.

Kit sa opatrne pustila dole tmavou chodbičkou. Svetlo z okna 
opodiaľ osvetlilo zem, a tak po nej prešla bez toho, aby zakopla. 
Zastavila sa pri okne a pozrela cezeň na zabávajúci sa Londýn. Za 
maskami falošných úsmevov a veselej zábavy sa schovávalo peklo 
plné chamtivosti a lží. Vážne si títo ľudia v plesovej sále mysleli, 
že honosné róby a snobské predvádzanie pridávali ich životu na 
kráse a hodnote?

Nie, iba zakrývali to temné a škaredé. V tomto svete dôkazy 
nič neznamenali a pravdu si vážili ešte menej. To, čo malo v Lon
dýne najväčšiu hodnotu, bol zovňajšok. Kým ste vedeli zažiariť na 
tých správnych spoločenských udalostiach, nikto sa neobťažoval 
pozerať pod povrch.

Až kým to napokon neprasklo. Potom si vás podali, prifarbi
li to, ako sa im zažiadalo, a zbavili sa vás ako nejakého starého 
odpadu.

Pri oživovaní spomienok to tak fungovalo. Okrem tých prí
jemných sa objavili aj tie nepríjemné.

Nezáležalo na tom, že ten šarmantný muž mal milý úsmev 
a zmysel pre humor. Pre všetkých bude najlepšie, ak sa Kit bude 
venovať tomu, čo jej ide najlepšie, a zmizne odtiaľ.

Pohla sa od okna a pokračovala ďalej dolu chodbičkou. Preč 
od pachu dymu a  parfumu, preč od dookola omieľaných fráz 
a nacvičených rozhovorov. Preč od príjemnej chuti limonády. 

Jej súčasný život v tieni sa zdal v porovnaní s predchádzajúcou 
existenciou medzi smotánkou osamelý a niekedy aj dosť desivý, ale 
stretávala sa v ňom s ľuďmi, ktorí sa voči sebe správali čestne.

Teda väčšinou.
Pokrútila hlavou. Toto filozofické hĺbanie jej nepomôže dostať 

sa bezpečne z Londýna s neporušeným zväzkom dokumentov vo 
vrecku. A práve to potrebovala. Dostať sa domov. Zajtra plánova
li siať mrkvu, a ak tam ona nebude, aby na to dohliadla, Daphne 
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ich vyseje cikcakovito od buka do buka len preto, aby ozvláštnila 
záhradku. A Jess by ju to nechala urobiť, aby Kit nazlostila.

Teraz by sa mala čo najskôr vzdialiť od tohto domu, vyhľadať 
najbližší hostinec a prvým dostavníkom odísť z mesta. Nezáleža
lo na tom kam, hlavne nech opustí Londýn.

Čo ak ju v záhrade čakali tí darebáci, dúfajúc, že sa vytratí 
rovnakou cestou, ktorou vošla dnu? Čo ak z každej strany ob
liehajú dom? Kiežby sa len tak vzdali a odišli domov, ale Kit si 
nemyslela, že by mohla mať také šťastie.

Chodba viedla do jemne osvetleného salónika. Tu sa medzi 
dvomi protiľahlými stenami nachádzali troje zatvorených dve
rí. Úzkou klenutou chodbičkou Kit vyšla na široké odpočívadlo 
pred obrovským schodišťom vedúcim nadol. Po týchto schodoch 
kedysi dávno vystupovala hore. Akoby odvtedy ubehli celé veky.

Teraz by mala zísť dole, stratiť sa v dave ľudí, ktorí sa chystali 
na odchod, prekĺznuť pomedzi koče a zmiznúť v tme.

Ťažko si povzdychla. Dúfala, že sa jej podarí upokojiť srdce, 
aby jej prestalo šialene tĺcť, až sa jej triasli rebrá. Neisto vstúpila 
do haly. 

Dostala sa do polovice, keď sa jedny z  troje dverí otvorili. 
 Objavil sa v nich muž a na mierne vypuklom bruchu si naprával 
kabát.

Len to nie. Skutočne mala až takú smolu? No keď muž podi
šiel bližšie do svetla sviečok, Kitino srdce zamrelo. Áno, bolo to 
naozaj tak. Aj keď mu za tie roky na tvári pribudli vrásky a aj 
vlasy mu viac zošediveli, ihneď ho spoznala. Poznala ho až príliš 
dobre.

Skutočne netúžila po rozhovore s ním. Ani trochu.
Sklopila pohľad k špičkám na topánkach a chcela sa prinútiť 

kráčať ďalej. Otec ju ešte nezbadal ani si neuvedomil, že na chod
be nie je sám. Nohy ju však odmietali poslúchnuť, akoby vrástla 
do zeme. Radšej teda znehybnela ako socha, aby si ju nevšimol. 
Zadržala dych a snažila sa byť taká nenápadná, ako sa len dalo. 
Päty posunula kúsoček do strán a boky pritlačila k okrasnému 
stolíku.
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Zvyčajne sa jej darilo schovať, ak potrebovala byť nenápadná, 
ale v tejto prázdnej miestnosti nemala veľa možností na úkryt.

Muž prešiel okolo nej. S tvárou upretou nadol si naprával sa
ko. Chodidlom narazil do stoličky a nadvihol hlavu. „Ospravedl
ňujem sa.“

Keď si uvedomil, že sa práve ospravedlnil stoličke, vybuchol 
do spontánneho smiechu, no potom pohľadom švihol na stranu 
a stretol sa s Kitiným párom očí. Jemný úsmev, ktorý mu ihral na 
perách, sa odrazu zmenil na búrkové mračno, ktoré sa nezmenilo 
ani vekom. „Katherine.“

„Otec,“ pokynula hlavou v geste naznačujúcom niečo medzi 
pozdravom a znakom rešpektu.

Potom nastalo ticho. Dlhé a ťaživé. Vari si po všetkých tých 
dlhých rokoch nemali čo povedať? Dokonca aj keď tu boli úpl
ne sami bez nejakého obecenstva? Kit sťažka preglgla. Ľutoval 
a oplakával tie stratené roky tak ako ona? Vôbec mu nechýbali ich 
rozhovory o knihách? Alebo dlhé spoločné prechádzky po parku? 

Možno nie. Naposledy sa cítila, akoby o niečo prišla, asi pred 
vyše piatimi rokmi. Myslela si, že sa s niečím takým už vyrov
nala, preto ju tento náhly príval nádeje zaskočil a v duchu sa zaň 
pokarhala. Nemohlo z  toho vzísť nič dobré. Jej túžba hodiť sa 
mu do náručia bola smiešna a márna. Nezáležalo na tom, ako 
veľmi túžila, aby sa toto dusno medzi nimi jednoducho skončilo, 
aby mala niekoho, kto by sa o ňu postaral a záležalo mu na nej. 
Zatúžila byť opäť nevinná a naivná ako kedysi. 

O tento luxus už prišla a tvrdý výraz na otcovej tvári svedčil 
o tom, že nič z toho sa už nevráti.

Tá smutná pravda jej z nôh sňala pomyselné okovy, do kto
rých sa dostala kvôli svojej rozcítenosti. Spravila krok dopredu, 
chystajúc sa odísť z miestnosti i z domu.

„Nedostaneš odo mňa žiadne peniaze,“ zadunel jeho hlas ako 
úder kladiva.

Naplnil ju hnev. Keď ju pred tými mnohými rokmi vyhadzo
val na ulicu, nehnevala sa. Rozumela mu, ospravedlňovala ho, 
snažila sa ho pochopiť a pozrieť sa na vec z jeho pohľadu. Práve 
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teraz jej však odmietol dať peniaze, ktoré si ani nepýtala. Mala 
chuť vynadať mu. Obviniť ho. Ak by to však zabralo, tie peniaze 
by sa im vcelku zišli.

„Prečo nie?“ zatvárila sa čo najprísnejšie. Tento pohľad pou
žívala, keď sa dívala na nezodpovedných mladých mužov, ľahko
myseľné mladé ženy a nevšímavých otcov. „Trinásť rokov som od 
teba nič nechcela. Prečo by som ťa nemohla požiadať o podporu? 
Som tvoja krv.“

Trinásť rokov. A už dvanásť rokov nútila iných mužov, aby sa 
postarali o svoje odvrhnuté nechcené deti. Nikdy jej však nena
padlo, že by k tomu prinútila aj svojho otca.

„Dohodli sme sa!“ zrúkol na ňu.
„Slovo som dodržala!“ vyštekla Kit.
„No teraz si tu.“
Nemala mu ako argumentovať. Súhlasila s tým, že do Londý

na sa už nikdy nevráti. „Riešila som tu obchod.“
Posmešne odfrkol a  potom sa spýtal opovržlivým tónom: 

„Aký obchod by si už len ty mohla riešiť na spoločenskom plese?“
„Musím sa nejako živiť. Myslel si si, že moje veno je také veľ

ké, že z neho budem žiť do konca života, otecko?“
Zavrčal. To vlastne vrčal na ňu. Ako dieťa ho tak volala. Oči

vidne mu to nebolo po chuti. Do očí sa jej tisli slzy. Naozaj to 
muselo dopadnúť takto? Zdalo sa jej príšerné, ako sa s otcom od
cudzili. Odrazu už viac nevládala. Nemohla otca viac manipulo
vať spôsobom, akým to robievala pri tých podlých darebákoch, 
aby ich donútila postarať sa o svoje deti.

„Mala si si nájsť nejakého vidieckeho nešťastníka, čo by si ťa 
vzal za ženu. V mladosti si bola celkom pekná. Kvôli tomu by 
možno prehliadol aj ten škandál.“

Chcel tým naznačiť, že teraz je už stará? Vlastne sa tak v sku
točnosti cítila. Predsa len by mohla otca trošku zmanipulovať. 
Aspoň tak, aby sa mu dnes v noci horšie spalo.
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Grahamovi trvalo asi päť minút dostať sa z  Oliverovej spoloč
nosti a  jeho neúnavného uťahovania si z  toho, že si vraj našiel 
imaginárnu priateľku. Napokon iba zamumlal ospravedlnenie 
a od Olivera jednoducho odišiel. Ten sa snažil dostať pod kon
trolu svoj neovládateľný smiech, aby naňho prítomné matróny 
nezačali krivo zazerať.

Grahamovi v  tom okamihu vôbec nezáležalo na tom, čo si 
myslia nejaké staré klebetnice, ani na tom, čo si teraz šepkajú za 
svojimi vejármi. Chcel hlavne nájsť tú ženu v zelenom.

Vyšiel z  plesovej sály. Biele večerné rukavice mu tlačili na 
prsty a látka sa mu do nich zarývala. Mal chuť si ich sňať a strčiť 
do vrecka. Ešte raz sa cez plece obzrel do sály, no nezbadal tam 
žiaden záblesk zelenej. Kam sa podela?

Tento dom bol obrovský. Postavili ho ešte skôr, než sa na 
Mayfairi vo veľkom rozšírili radové zástavby. To znamenalo, že sa 
v ňom nachádzala nielen rozsiahla plesová sála, do ktorej sa po
mestila celá spoločnosť, ale aj mnoho nepoužívaných izieb, takže 
ak niekto chcel, mohol sa tam dobre schovať.

Graham nemal v pláne len tak sa bezcieľne potulovať po do
me hostiteľa, a tak mu neostávalo nič iné, než si preraziť cestu 
k východu a pokúsiť presvedčiť samého seba, že si ju nevymyslel.

Ak by to urobil, nevymyslel by jej aj meno? Čo by to však 
hovorilo o ňom samotnom, ak by si jeho myseľ vyfantazírovala 
ženu, ktorá ho potom tak tvrdo odmietla?

„Vypadni odtiaľto.“
Keď začul ten nahnevaný hlas, zarazil sa a  znehybnel. Roz

hliadal sa dookola, aby zistil, odkiaľ zaznel. Stál neďaleko miest
ností určených na oddych, ktoré boli hneď za rohom od salónika, 
osvetleného a pripraveného pre hostí, ktorí si na chvíľu potrebo
vali oddýchnuť.

A očividne aj pre hostí, ktorí sa potrebovali konfrontovať bez 
obecenstva. 

„Vypadni odtiaľto,“ zopakoval chlapík, „a ostaň tam, kde si. 
Mimo Londýna. Dohodli sme sa a ja od teba očakávam, že budeš 
mať aspoň trochu dôstojnosti a dodržíš svoj sľub.“
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Graham sa zamračil a nahol sa cez okraj klenutého zábradlia. 
Toho muža, ktorý stál pri stoličkách, spoznal. Vnímal napätie vy
chádzajúce z držania ramien lorda FitzGilberta. Odrazu mal z toho 
nepríjemný pocit aj on sám a premohlo ho nutkanie uvoľniť si kra
vatu. Barón mu clonil pohľad na toho, kto ho tak rozčúlil, čo vlast
ne nebolo až také ťažké. Bol notoricky známy svojou vznetlivou 
povahou. Ale aby niekoho nútil navždy opustiť Londýn?

„A ak to nespravím?“
Takže išlo o  ženu. Keď Graham rozpoznal ten ženský hlas, 

od prekvapenia takmer prepadol strmhlav cez zábradlie. Veď je 
to ona!

Vzápätí zbadal záblesk žiarivo zelenej sukne nad podlahou. 
Lord FitzGilbert zavrčal. „Ak ťa sem priviedol Hamilton, aby 

zmaril moje plány, tak nech mi Boh pomáha, ja ťa…“
„Čo urobíš?“ Obišla ho a zvesila si plášť. „Čím by si mi mohol 

teraz ublížiť?“
Barón niečo zamrmlal, zmienil sa o niečom, čo súviselo s Aus

tráliou, ale tá tajomná žena sa rozhodla odísť bez toho, aby roz
čúlenému mužovi venovala ďalší pohľad. Kráčala preč, prehadzu
júc si cez seba kabát.

„Nestojíš mi za to, aby som tu s tebou márnila čas,“ povedala 
ešte cez plece.

Keď prechádzala popod klenbu schodišťa, prekvapene nad
vihla obočie a jej modré oči sa stretli s Grahamovým pohľadom. 
Nezastavila sa však ani nespomalila. Graham sa ani nenazdal 
a už schádzala po schodoch.

Pustil sa za ňou. Vmiešala sa do davu ľudí vo vstupnej hale 
dole pod ním, no on sa snažil nestratiť z očí jej čierny plášť. Slu
hovia pobehovali sem a tam, prinášali kabáty a pomáhali odchá
dzajúcim hosťom s obliekaním, aby počas tej kratučkej cesty do 
svojich čakajúcich kočov nezamrzli. Napokon ju zbadal pri sku
pinke blízko vchodových dverí. Prehodila si cez hlavu kapucňu 
a nasledovala odchádzajúcich von do noci.

Predrať sa davom ľudí a presvedčiť služobníctvo, že naozaj ne
má v pláne čakať, kým mu nájdu jeho kabát, mu trvalo dlhšie, 
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než predpokladal. Veru, bude to dosť trápne, keď sa poň neskôr 
vráti, no mal pocit, že ak teraz príde o túto jedinečnú príležitosť, 
ako vystopovať tajomnú dámu, bude to ľutovať do konca svojho 
života.

Napriek tomu o túto stopu takmer prišiel. Vonku na ulici sa to 
hemžilo tmavými tieňmi. Záhadná žena v tmavozelenom zamate 
sa mohla schovať kdekoľvek.

Ale dnes večer Boh Grahamovi žehnal. Vo svetle jedného 
z mnohých lampášov, ktoré boli zavesené na kočoch, zbadal zá
blesk zelenej látky. Práve sa obzerala, či môže prejsť cez ulicu.

Graham sa rýchlou chôdzou vybral jej smerom. Musel uznať, 
že mala talent len tak sa vypariť, čo ho trochu znepokojovalo, no 
zároveň neuveriteľne fascinovalo. Neobvyklé a nové neznamenalo 
nevyhnutne i to, že to bude lepšie.

Čo si myslel, že vlastne robí? Veď o tej žene nevedel zhola nič. 
Teda takmer nič. Netušil, kam má namierené, a ani to, kde sa 
práve nachádzajú. Nepoznal ju, nič o nej nevedel, takže nemohol 
ani uvažovať nad tým, že by ona mohla byť tou, s ktorou by mo
hol nadviazať vzťah a stráviť s ňou zvyšok svojho života. Prečo ju 
teda prenasleduje?

Naozaj sa tak veľmi nudil, že by chcel mať niečo spoločné 
so ženou, ktorá je zapletená do kadejakých nie práve príjemných 
záležitostí?

„Teraz nám pekne dáš svoje cennosti. Ani len nepomysli na 
to, že znova utečieš.“

Graham si povzdychol a pozrel hore na oblohu. Pán Boh dnes 
večer asi predsa len nemal až takú dobrú náladu. Mohol si však za 
to sám. Keby zostal tam, kde bol, uprostred nudnej konverzácie 
o venách, nemusel by teraz v tme počúvať vyhrážky namosúre
ných gaunerov. Vari všetkým chlapom dnes preskočilo, že sú takí 
agresívni?

Aj jeho už kedysi prepadli lotri z tejto sorty ľudí – koho v Lon
dýne vlastne nie? Štipka ľútosti nad nešťastníkom, ktorého pre
padli, sa v ňom miešala s vďačnosťou, že sa nestal ich obeťou on.

„Keď ťa chytíme tretíkrát, už k tebe nebudeme takí milí.“
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Graham sa zamračil. Títo chlapíci zneli akosi neodbytnejšie 
ako zvyčajní lupiči.

„Ako vidíte, páni, nemám žiadne čačky, ktoré by som vám 
dala. Nemám pri sebe dokonca ani kabelku.“

Ten hlas poznal. Až do dnešného večera ho nikdy nepočul, ale 
za posledné hodiny sa ho napočúval dosť. Stávalo sa pri nej akosi 
často, že v jej spoločnosti sa vždy objaví nejaký nahnevaný chlap. 
Naozaj sa zdalo, že by mal túto ženu nechať, nech sa stratí z jeho 
života, tak ako očividne aj chcela.

Ale najprv sa musí ubezpečiť, že sa jej nič nestane. Potichu 
sa pohol dopredu za hlasmi a schoval sa v malej húštine stromov 
v rohu parku.

„Obávam sa, že pre vás nič nemám.“ Jej hlas znel tentoraz 
hrozivo, ba priam nebezpečne. Už v ňom nebola ani stopa po tej 
príjemnej melodickosti, čo jej znela v hlase, keď sa prekárali v ple
sovej sieni, schovaní v poraste stromčekov v črepníkoch. Chýbala 
mu aj povýšenecká nadradenosť, ktorú začul pri rozhovore s ba
rónom. Teraz z neho išiel taký chlad, až ho zamrazilo. A to tie 
slová nepovedala priamo jemu.

„Ale áno, vieme, že to máš.“ Jeden z tých gaunerov sa za smial 
takým spôsobom, že naháňal hrôzu. Vždy si predstavoval, že 
takto sa môžu smiať iba podliaci v gotických románoch. 

„Nie, nič tu nemám.“
Graham sa v tej chvíli nachádzal tak blízko, že rozpoznal po

stavy troch ľudí. A  jedna z  nich, tá so sukňou a  s  vlniacim sa 
plášťom, práve vytiahla nôž.

Martin
Text napísaný písacím strojom
Román Záhadná guvernantka na Martinuse
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