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Kapitola
PRVÁ

New York, 1903

L ucy neprestávalo udivovať, ako sa jej bratovi darí zís
kavať množstvo ženskej pozornosti. Hoci mal na sebe 

špinavé montérky a  v  ruke niesol tašku s  inštalatérskym nára
dím, dievčatá sa okolo neho zhŕkli, akoby bol Casanova. Lucy 
ich z niekoľkých metrov pozorovala, kým čakali na električku po 
dlhom pracovnom dni.

Nick bol veľmi inteligentný, príťažlivý a vždy pripravený za
smiať sa na dobrom vtipe. Ale čo by tie dievčatá urobili, keby zis
tili, že každému, kto sa s ním zblíži, hrozí skaza? Keď na seba 
pritiahol pozornosť ich strýka, iba málokto zostal po jeho boku. 
Ju aj Nicka od narodenia nabádali, aby sa pred zákernými útokmi 
strýka Thomasa mali na pozore. Keď však strýko zavetril Lucin
ho či Nickovho nádejného priateľa, ten potreboval oceľovú chrb
ticu, aby pri nich vydržal.

Lucy a  jej brat navonok pôsobili ako normálni, ťažko pra
cujúci ľudia. Nick bol zamestnancom mestských vodární a ona 
pracovala ako telegrafistka pre Associated Press. Okrem práce 
nepoznali takmer nič – s  výnimkou súdneho sporu, ktorý ich 
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celkom pohltil. Ona a  Nick boli poslední príslušníci rodiny, 
schopní  pokračovať v štyridsaťročnom spore, ktorý podlomil ich 
ducha, financie, dokonca aj pocit bezpečia.

Trojicu flirtujúcu s  Nickom Lucy prerušila. „Nick, musím 
s tebou hovoriť.“

Pri pohľade na ňu sa mu rozšíril úsmev, čo neušlo pozornosti 
jeho obdivovateliek.

Jedna vrhla na Lucy mrzutý pohľad. „Kto je to?“
„Dievča, ktoré zbožňujem od chvíle, ako som ju prvý raz uvi

del,“ vyhlásil Nick. „Pravdaže, vtedy bola vreštiace bábätko a ja 
som mal iba tri roky, ale sestry vám zvyčajne prirastú k srdcu.“

Dievčatá vybuchli do smiechu a zo žartu udreli Nicka po ple
ci. Nezdalo sa, že by mu to prekážalo; obdaril ich bezstarost
ným úsmevom, ktorý na ženy pôsobil ako magnet. Jedno dievča 
ho dokonca odvážne potiahlo za prameň neposlušných tmavých, 
pridlhých vlasov.

„Nick?“ ozvala sa znovu Lucy, tentoraz menej trpezlivo. 
„ Môžeme sa porozprávať? Máme problém.“

Zrejme si v jej hlase všimol napätie, lebo si vzal náradie a odi
šiel za ňou niekoľko krokov od dievčat. „Čo sa deje?“

„Pán Garzelli mi prezradil, že okolo jeho domu videli motať 
sa cudzieho človeka. Bojím sa, že strýko Thomas niekoho poslal, 
aby znefunkčnil nové ventily. Pán Garzelli už prerušil dodávku 
vody do budovy, aby si ich mohol skontrolovať.“

Nick stisol pery do úzkej tenkej čiary. Posledné dva víkendy 
inštaloval čerpadlá a dômyselnú sadu ventilov v nájomnej  budove 
v  Lower East Side, vďaka čomu dvesto ľuďom bývajúcim na 
 horných poschodiach prvý raz dodajú do bytov vodu.  Ventil, kto
rý vynašiel ich starý otec, vyzeral ako bežný kus železa, ale mal 
hodnotu niekoľkých miliónov dolárov a  rozdúchal súdny spor, 
ktorý trval už štyri desaťročia. Lenže ľudí žijúcich v nájomných 
bytoch urputná právna bitka, ktorú zvádzala ich rodina, vôbec 
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nezaujímala. Chceli iba jedno – aby už nemuseli každý deň vláčiť 
vedrá s vodou až na piate poschodie.

Cudzinec sliediaci okolo nájomného domu Lucy znepokojil. 
Nainštalovaním tých ventilov technicky neporušili nijaký zákon, 
no keby sa o tom dozvedel strýko Thomas, draho by za to zapla
tili. Vôbec by ju neprekvapilo, keby niekoho najal, aby sabotoval 
ich prácu. Pán Garzelli pravdepodobne urobil dobre, keď odpo
jil čerpadlá dovtedy, kým sa Nick nepresvedčí, že ich použitie je 
celkom bezpečné.

„Chceš tam dnes večer so mnou zájsť?“ spýtal sa Nick. Oba
ja mali za sebou dlhý deň a cesta cez mesto a späť im zaberie dve 
hodiny, ale nič iné im zrejme nezostávalo.

„To bude asi najlepšie.“
Zamračene prikývol. „Chápem ťa, ale radšej by som zašiel na 

panstvo strýka Thomasa a prerušil dodávku vody do jeho domu. 
Ktovie, ako by sa mu páčilo…“

„Prestaň,“ prerušila ho a chlácholivo mu položila ruku na ra
meno. „Nedaj sa ním vyprovokovať. Zvládneme to, tak ako sme 
v predchádzajúcich rokoch zvládli všetko ostatné. Treba len za
chovať jasnú myseľ.“

O hodinu už boli v pivnici nájomného domu v jednej z najhor
ších mestských štvrtí. Nick ležal na zemi a modernou baterkou, 
ktorú si práve kúpil, mieril pod zložitý systém ventilov a čerpadiel 
– hľadal stopy po sabotáži. Lucy sedela na prevrátenom vedre, 
podávala mu potrebné náradie a snažila sa nedýchať príliš hlboko. 
V tejto časti mesta so špinavými ulicami, s preplnenými bytmi 
a veľmi obmedzenými dodávkami vody do stoviek obytných bu
dov totiž panoval nepríjemný zápach. Zakaždým, keď túto štvrť 
navštívila, prenikol jej do vlasov aj oblečenia a prinútil ju položiť 
si otázku, ako v nej niekto vydrží žiť. Ešteže šťastlivci, ktorí býva
li v tomto dome, mali vďaka Nickovi a ventilom jej starého otca 
tečúcu vodu. Len čo v potrubí zabezpečili dostatočne veľký tlak, 
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aby dopravilo vodu na všetkých osem poschodí, títo ľudia začali 
žiť lepšie a zdravšie.

Na schodoch sa ozvali kroky a  o  chvíľu sa k  nim pripojil 
pán Garzelli. Nick vykĺzol spod ventilov, prevalil sa na brucho 
a  sadol si. 

„Takže niekto tu sliedil?“ spýtal sa.
Pán Garzelli prikývol. „Vyziabnutý starý muž. Vyzeral dosť 

podozrivo. Jedno plece držal vyššie ako druhé, takmer ako hrbáč. 
Práve vďaka tomu som si ho zapamätal. Už som ho tu zopár ráz 
zazrel. Môj najstarší syn ho prichytil, ako lezie dnu cez pivničné 
okno, a odplašil ho. A ja som si ho všimol minulý víkend, keď si 
inštaloval ventily.“

Nick si začal baliť náradie. „Urobili ste dobre, že ste mi zavola
li, no nezdá sa, že by spôsobil nejakú škodu. Pre istotu však  dajte 
na okno lepší zámok.“ 

„Viem, že o  tie ventily sa súdite,“ pokračoval pán Garzelli. 
„Dúfam, že preto nebudete mať problémy.“

Keď v niektorom z nájomných domov na Manhattane inšta
lovali vynález ich starého otca, ona a Nick zakaždým riskovali, že 
zobudia spiaceho obra. Nick však iba pokrčil plecami a bezsta
rostne sa usmial.

„Väčšmi sa bojím svojej malej sestričky než toho súdneho spo
ru,“ vyhlásil.

„Slečny Lucy?“ neveriaco sa spýtal pán Garzelli. „Tomu 
neverím.“

„Lebo ste ju ešte nevideli, ako vyvádza, keď spálim večeru.“ 
Nick si zavesil na plece vak s náradím. „Len nikomu nevybľa
bocte, že sme sem nainštalovali tie ventily. Nemôžete síce zatajiť, 
že v celej budove vám tečie teplá a studená voda, ale moje meno 
 nespomínajte, jasné?“

„Okej, rozumiem, Nick,“ uistil ho pán Garzelli a srdečne mu 
potriasol ruku.
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Keď sa Lucy vrátila s Nickom do Greenwich Village, slnko už 
zapadlo. Bývali na štvrtom poschodí bytového domu bez výťahu, 
ktorý bol kedysi prestížnou budovou, ale v posledných desaťro
čiach prežíval ťažké časy. Rovnako ako jej rodina.

Otočila v zámke kľúč, vošla do tmavého bytu a hneď zisti
la, že niečo nie je v poriadku. Pokrčila nosom. Žeby cigareto
vý dym?

To je čudné. Dnes nemal byť v byte nikto. Ich matka sa po 
otcovej smrti pred necelým rokom presťahovala do Bostonu a na 
služobníctvo už nemali peniaze.

Keď si jej oči zvykli na šero panujúce vnútri, Lucy sa roz
hliadla po miestnosti, aby zistila, či je všetko na svojom mieste. 
Nickove čiastočne zmontované čerpacie ventily ležali roztrúse
né na jedálenskom stole, matkine orchidey s dlhými vzdušnými 
 koreňmi lemovali okenný parapet a knihy boli natlačené v každej 
medzere a v každom kúte. Kedysi krásne zariadenie bytu prešlo 
rukami niekoľkých generácií a už sa netvárilo megalomansky, ale 
celkovo pôsobilo pohodlne ako vypĺznutá, ale obľúbená deka. Ich 
rodina tu kedysi bývala šťastná.

„Dnes si nebol doma, však?“ spýtala sa brata.
Nick vošiel dnu a  s  buchnutím hodil na pohovku svoj vak 

s náradím. „Nie. Prečo?“
„Necítiš cigaretový dym?“
Zastal a zavetril, no napokon pokrčil plecami. „Suseda z hor

ného poschodia fajčí ako nákladný vlak. Dym sa pravdepodobne 
šíri cez ventilačné potrubie.“

„Si si tým istý?“ Nick bol inštalatér, nie odborník na ventilač
né systémy, ale tváril sa bezstarostne.

„Nie som paranoidný ako ty,“ vyhlásil a zamieril k drezu, aby 
si poriadne vydrhol ruky.

Nickovi slabý štipľavý zápach neprekážal, ale Lucy znepoko
jil. Všetko v byte vyzeralo rovnako ako pred jej odchodom, no 
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pokožka ju svrbela od zlej predtuchy, že v ich neprítomnosti ho 
niekto navštívil. 

Zhlboka sa nadýchla a zaželala si, aby jej otec ešte žil. Vždy 
bol skalou, od ktorej ich rodina celkom závisela, ale na konci je
ho života Lucy cítila, že stráca nádej. Neraz ho prichytila, ako 
stojí pred oknom a  smutno sa díva na ulicu pod sebou, akoby 
ho  napokon dostihli jeho démoni. Týždeň pred otcovou smrťou 
 prišla domov z kancelárie skôr než zvyčajne a našla ho, ako  drží 
v ruke papier a uprene naň hľadí. Tvár mal až chorobne bledú. 
Keď k nemu pribehla a spýtala sa, čo sa stalo, vyľakane sa mykol. 
Vtedy na jeho tvári prvý raz zbadala naozajstný strach. 

Papier vopchal do hnedočervenej tašky a  poprel, že by sa 
prihodilo niečo zlé, ale Lucy vedela, že klame. Keď ju zamykal 
do zásuvky svojho stola, ruky sa mu triasli.

Po otcovej smrti tašku hľadala, no nepodarilo sa jej ju nájsť. 
Pri hľadaní spolu s Nickom obrátili byt hore nohami. Lucy do
konca vytiahla dosky z kuchynskej podlahy, pod ktorými skrý
vali posledný rodinný poklad. Poklad tam ešte vždy bol, ale taška 
bez stopy zmizla. Lucy ju nikdy nenašla a ani sa nezbavila podo
zrenia, že nejako prispela k smrti ich otca. Vždy mal slabé srdce 
a všimla si, že pohľad na neznámy obsah hnedočervenej tašky ho 
načisto ochromil.

Lucy zohriala na neskorú večeru plechovku pečenej fazule. 
Ona a Nick sa v kuchyni pravidelne striedali a vždy varili jed
noduché jedlá. Po desiatich hodinách obsluhovania telegrafu ne
potrebovala gurmánsku špecialitu. Záležalo jej iba na tom, aby 
jedlo bolo ľahké.

Obaja sa rýchlo navečerali a potom sa Lucy ponúkla, že umy
je riad. Nick si unavene sadol na ošúchanú pohovku a  pustil 
sa prezerať poštu, ktorú im doručili v  ten deň. Obaja pracova
li veľa hodín, ale zatiaľ čo Nick vykonával fyzicky náročnú prá
cu hlboko pod ulicami mesta, kde pomáhal inštalovať obrovské 
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podzemné čerpadlá, ktoré neúnavne pumpovali sladkú vodu do 
mesta a z mesta, Lucy ich trávila za pracovným stolom.

Aj teraz pod ňou opláchla použitý hrniec. Hoci bývali na štvr
tom poschodí, ventily ich starého otca nachádzajúce sa v pivnici 
zabezpečovali v potrubí dostatočný tlak a tým aj dodávku potreb
ného množstva vody do ich bytu. Žili v čistom, slušnom dome, 
štedro zásobenom vodou, ale iba niekoľko kilometrov od nich 
sa vyše milióna ľudí tlačilo v nájomných bytoch bez funkčného 
vodovodného potrubia. Aspoňže v meste pribudla ďalšia budova 
s tečúcou vodou.

Uznanlivo sa na Nicka usmiala, no všimla si, že hľadí na 
podlahu. Plecia mal spustené a v rukách držal list.

„Čo sa stalo?“ spýtala sa a zatvorila kohútik.
„Toto prišlo od nášho právnika. Znovu po nás ide strýko 

Thomas.“
Zmeravela. „Čo tvrdí tentoraz?“
„Obviňuje nás z konania v zlej viere. Chce, aby sudca našu ža

lobu zamietol.“
„Zlá viera“ mohla znamenať v  podstate čokoľvek, ale ona 

a Nick sa dopúšťali iba jedného podvodu, vďaka ktorému sa im 
celé roky darilo udržiavať si náskok pred húfom právnikov Tho
masa Drakea.

Položila utierku a zadržala dych. „Nemyslíš si, že to zistil, však?“
„Ak áno, sme v kaši.“
Lucy si vzdychla a prikývla. Potom podišla k ošúchanému je

dálenskému stolu a vyčerpane klesla na stoličku. Bojovať so strý
kom Thomasom a  s  jeho príbuznými, ktorí žili ako kráľovská 
rodina na panstve v  severnej časti štátu New York, bolo čoraz 
ťažšie. Saratogskí Drakeovci celé desaťročia využívali obrovské 
príjmy z  vynálezu ich starého otca na financovanie nekoneč
nej právnej bitky s manhattanskými Drakeovcami. Lucy zatiaľ 
nezískala dôkaz, ale saratogských Drakeovcov podozrievala, že 
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nejakým spôsobom boli zodpovední za smrť jej otca. Doktor tvr
dil, že ho zabil infarkt, no Lucy o tom silne pochybovala.

Stál im ten súdny spor vôbec za to? Očami zablúdila k vo
dovodnému kohútiku. Ľudia väčšinou považovali čistú vodu za 
samozrejmosť, ale ona nikdy a takisto ani pán Garzelli a jeho ďal
ších dvesto nájomníkov.

Áno. Súdny spor im za to stál, aj keby znamenal, že zostane 
starou dievkou a bude sa ďalej báť zápachu cigaretového dymu 
 šíriaceho sa cez ventilačný systém ich bytu. Voči otcovi a starému 
otcovi mala povinnosť pokračovať v boji so saratogskými Drake
ovcami. Jej strýko mal obrovský majetok, armádu právnikov a tri 
rozhodnutia nižších súdov znejúce v  jeho prospech. Predovšet
kým však nemal dušu a to mu umožňovalo bojovať s odhodla
nosťou a horlivosťou šakala.

Na druhej strane ona a  Nick mali zbraň, o  ktorej saratog
skí Drakeovci nevedeli. Už dva roky im pomáhala udržiavať si 
 náskok pred strýkom a jeho intrigami. Bola to nebezpečná zbraň, 
ktorá mohla dostať ju aj Nicka do väzenia, ale s  trochou šťas
tia možno napokon zmení situáciu v prospech manhattanských 
Drakeovcov.
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L ucy sedela vo svojej kóji v obrovskej kancelárii Associa
ted Press na šiestom poschodí budovy Western Union 

Telegraph. Pracovalo tu štyridsaťpäť ľudí, ktorí prijímali šifrova
né správy z celého sveta. Z desiatok telegrafov sa pri vyťukáva
ní bodiek a  čiarok ozýval zvuk, ktorý väčšine ľudí zrejme znel 
 chaoticky. Lucy sa však sústredila iba na záplavu znakov Mor
seovej abecedy prichádzajúcich od telegrafistu v Bostone, ktorý 
jej  posielal správu o otvorení ďalšieho úseku bostonského metra.

Na pracovnom stole vedľa nej zabzučal zvonček, no nevšímala 
si ho a pokračovala v práci. Jej nadriadený ju volal do svojej kan
celárie, ale štandardný postup bol dokončiť prebiehajúci príjem 
správy a až potom odpovedať na volanie. V spravodajskom svete 
rýchlosť znamenala všetko. Ich kancelária mala dokonca sústavu 
pneumatických potrubí, kam vkladali čerstvo doručené správy, 
ktoré vzápätí závratnou rýchlosťou poslali na iné poschodie v bu
dove na ďalšiu distribúciu.

O desať minút vošla do kancelárie pána Tollanda a v posled
nej chvíli zachytila hrubý výtlačok Times of London, ktorý sa jej 
chystal pristáť na hrudi.
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„Zase nás predbehli!“ precedil pán Tolland pomedzi zuby. 
„Náš miestny reportér prisahá, že článok o  čínskej invázii do 
Mandžuska nám poslal, len čo ho dopísal, ale telegram do našej 
kancelárie dorazil len pred hodinou. A Times ten článok napriek 
tomu uverejnili už včera.“

Lucy vedela, že keď pán Tolland raz spustí, neradno ho preru
šovať. Napokon, hneval sa na ľudí v Reuters, nie na ňu. V spra
vodajskom odvetví panovala neľútostná konkurencia a niekoľko 
hodín mohlo zmeniť bohatú úrodu na bezcennú slamu. Keď po 
telegrafných drôtoch dostali správu z Ďalekého východu, ľudia 
v Reuters ich v poslednom čase zakaždým predbehli.

Reuters aj Associated Press boli spravodajské agentúry. 
 Noviny z celého sveta mali s jednou alebo druhou z nich uzatvo
renú zmluvu o  poskytovaní správ národného a  medzinárodné
ho záujmu, ktoré posielali telegraficky a uverejňovali v miestnych 
denníkoch. Britská spravodajská agentúra Reuters dominovala 
odvetviu od svojho vzniku v roku 1851. Associated Press bola jej 
americký ekvivalent, ale ako nováčik sa na spravodajskom trhu 
len začínala presadzovať. 

Associated Press stelesňovala americký kapitalizmus. Pracovala 
efektívne, bola konkurenčná a nikto nedokázal poslať správy svo
jim partnerským novinám rýchlejšie než AP. Lucy by to mala ve
dieť. Patrila k najlepším telegrafistkám agentúry a písať a dešifrovať 
znaky Morseovej abecedy vedela rovnako rýchlo, ako hovoriť. Naj
radšej prepisovala články od novinárov AP zo slnkom vysušených 
afrických plání alebo škandinávskych fjordov. Vďaka transatlantic
kému káblu, ktorý spájal New York so všetkými veľkými európ
skymi mestami, prenos správ cez oceán trval necelých päť minút. 
O AP sa vedelo, že príbehy odohrávajúce sa v Londýne vytlačí  ešte 
skôr, než Times of London rozkrútia svoje tlačiarenské stroje.

Americkí reportéri boli rozhodní, rýchli a známi tým, že príbe
hy posielajú v čase, keď sa odohrávajú. Byť súčasťou tejto rozsiahlej 
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siete nadšených profesionálov, odhodlaných priniesť správy zo sve
ta každému človeku ochotnému otvoriť noviny, bolo výsadou.

Obchodný model AP zápasil iba s  jednou, zato obrovskou 
 nevýhodou: cez Tichý oceán neviedol podmorský kábel. Správy 
z Ruska a Ďalekého východu museli do Spojených štátov cesto
vať sieťou nadzemných káblov cez britské kolónie. A komu plati
li za ich prenos?

Agentúre Reuters.
Keď novinár pracujúci pre AP chcel poslať telegram z Číny 

alebo Japonska, zakaždým musel použiť kábel Reuters vedúci cez 
britské kolónie. AP za túto výsadu draho platila a donedávna to 
celkom dobre fungovalo. Lucy vedela uviesť deň a  dokonca aj 
 hodinu, odkedy sa ich príbehy z Ďalekého východu oneskorovali.

Začalo sa to v deň, keď vedenie newyorskej pobočky Reuters 
prevzal sir Colin Beckwith. Len čo vstúpil do budovy, všetko sa 
zmenilo, hoci jej nadriadený tomu odmietal uveriť. 

„Mám podozrenie, že problém vznikol po príchode  pána 
Beck witha,“ riekla. Jeho staromódny britský titul úmysel
ne  nepoužívala. Žijú v  Amerike a  zlatému chlapcovi agentúry 
 Reuters sa nemusí klaňať ani zaliečať.

„Sir Beckwith je priveľký džentlmen na to, aby zadržiaval 
 naše správy,“ namietol pán Tolland.

Lucy nikdy v živote nevidela namyslenejšieho muža, ako bol 
Colin Beckwith. Jediný raz, keď sa osobne stretli, si dokonca 
pospevoval „Boh ochraňuj kráľa“. Došlo k  tomu na Nový rok 
v  Central Parku a Lucy robila všetko možné, len aby si tú tráp
nu noc vymazala z pamäti. Colin Beckwith na ňu zrejme úplne 
 zabudol, lebo keď sa náhodou stretli na zastávke električky alebo 
vo výťahu, iba po nej ľahostajne skĺzol pohľadom a vôbec nedal 
najavo, že ju spoznal. Našťastie pre ňu.

„Správy začali meškať krátko po príchode pána Beckwitha do 
newyorskej pobočky. Som presvedčená, že…“
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Pán Tolland ju prerušil. Rokovania o  spolupráci s  agentú
rou Reuters viedol osobne, a tak z celého srdca dúfal, že všetko 
ide presne podľa plánu, hoci dôkazy svedčili o opaku.

„V zmluve s Reuters sme sa výslovne dohodli,“ mrzuto podo
tkol, „že správy prichádzajúce do newyorskej pobočky musíme 
dostať do dvoch hodín od ich prijatia. Agentúra Reuters by poru
šila zmluvu, keby ich zámerne zadržiavala. Skontroluj pneuma
tické potrubia a zisti, či na nich nevznikla nejaká porucha.“

Lucy zdedila po rodičoch technické schopnosti, vďaka kto
rým rýchlo stúpala po kariérnom rebríčku v AP. Okrem posiela
nia a prijímania správ mala na starosti zabezpečenie funkčnosti 
pneumatických potrubí, ktoré pomocou podtlaku vystreľovali 
malé valcovité nádoby obsahujúce poštu alebo iné dokumenty 
z jedného poschodia na druhé.

„Hneď sa na to pozriem,“ sľúbila.
Keď prišla do priestrannej miestnosti na prízemí, privítalo ju 

hlasné klopkanie spôsobené pohybom magnetiek v cievkach. Za
mierila k vysielacím staniciam, ktoré sa nachádzali na konci kaž
dej uličky rozľahlej miestnosti, a  preskúmala potrubné rozvody, 
vetracie otvory aj hadice pneumatických potrubí, ale všetky boli 
pripojené správne. Bude musieť skontrolovať elektrickú centrálu 
v pivnici aj prístupovú stanicu v kanceláriách Reuters, aby sa pre
svedčila, že všetko je naozaj v poriadku. Bola to zbytočná práca, ale 
musela ju urobiť, aby upokojila pána Tollanda a udržala si prácu.

Najprv však zájde rovno k zdroju problému: do kancelárie sira 
Colina Beckwitha. Na nasledujúci týždeň bolo naplánované ďal
šie súdne vypočúvanie saratogských Drakeovcov, čo znamenalo, 
že budú musieť zaplatiť ďalší účet za právnika. Nemienila risko
vať, že príde o prácu iba preto, že Colin Beckwith si voľne vykla
dá pojem „čestná hra“. 
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Agentúry Reuters a AP sídlili na rôznych poschodiach tej istej 
kancelárskej budovy na Broadwayi číslo 195. Western Union Te
legraph bola pozoruhodná desaťposchodová budova, ktorú posta
vili špeciálne na posielanie a prijímanie telegramov a telefonátov 
z celého sveta. Hustá sieť drôtov a káblov, ktorá z nej vychádza
la, ju predurčovala na to, aby si v nej Reuters aj Associated Press 
zriadili prevádzku. Vďaka ich prítomnosti sa táto broadwayská 
adresa stala srdcom spravodajského odvetvia celého severoame
rického kontinentu.

Lucy vyšla na druhé poschodie, kde sídlila agentúra Reuters. 
Rozdiely medzi kanceláriami AP a Reuters doslova bili do očí. 
Kým lobby AP zapĺňali kancelárske potreby, usporiadané až s vo
jenskou presnosťou, foyer agentúry Reuters zdobili zástavy desia
tok kolónií a území Spojeného kráľovstva, portrét kráľa a socha 
leva v životnej veľkosti, stojaceho na zadných nohách. Vedľa ta
nierov so sušienkami a s kúskami cheshirského syra stála veľká 
strieborná kanvica s horúcim čajom, pričom všetky druhy občer
stvenia podávali na pravom porceláne. AP mala iba fontánku na 
pitie, o ktorú sa delili všetci zamestnanci.

Sekretárka na recepcii hovorila s  elegantným britským prí
zvukom. Iste, Reuters mala právo zamestnať kohokoľvek, ale ne
mohla obsadiť aspoň úradnícke miesta Newyorčanmi? AP ich 
vo svojich zahraničných pobočkách vždy obsadzovala miestny
mi ľuďmi.

„Nájde si pán Beckwith na mňa čas?“ spýtala sa Lucy.
„Máte na mysli sira Beckwitha?“ opravila ju sekretárka, a hoci 

sedela, podarilo sa jej pozrieť na Lucy zvrchu.
„Áno, presne toho.“ Radšej by sa zadusila, než by použila jeho 

titul. Nepočkala na sekretárkinu odpoveď a zamierila po chodbe 
k rohovej kancelárii patriacej riaditeľovi.

Colina Beckwitha videla Lucy za štyri mesiace od jeho prí
chodu z Londýna veľa ráz. Nebol veľmi vysoký, ale s výraznými 



18

ELIZABETH CAMDENOVÁ

lícnymi kosťami a v bezchybnom obleku aj tak pôsobil neodola
teľne. Hovoril plynulo s kultivovaným prízvukom, akoby prišiel 
rovno z Buckinghamského paláca. S očami modrými ako obloha 
a s dokonale učesanými zlatými vlasmi potreboval už iba vavrí
nový veniec, aby vyzeral, akoby práve zostúpil z gréckeho Olym
pu a zamiešal sa medzi obyčajných smrteľníkov.

Potrebovala odstrániť príčinu meškania ich správ z Ázie, čo 
znamenalo, že musí potlačiť pýchu a znovu sa s ním porozprá
vať. Dúfala hlavne v to, že Colin Beckwith si nespomenie na ich 
prvé stretnutie.

Dvere jeho kancelárie boli odchýlené. Cez škáru zbadala luxus
ný pracovný stôl aj otvorené okno, ponúkajúce výhľad na centrum 
Manhattanu, ale pána Beckwitha nikde nevidela. Vtom ju upútal 
známy zvuk a vošla do kancelárie. Len čo prekročila prah, uvidela 
ho zhrbeného nad rohovým stolom. Ucho nakláňal k malému tele
grafnému prijímaču, akoby počúval prichádzajúcu správu.

„Pán Beckwith?“
Podráždene na ňu pozrel. „Ticho!“
Potom sa znovu započúval do klopotu ozývajúceho sa z magne

tického telegrafu, ktorý pripomínal streľbu. Colin Beckwith ovláda 
Morseovu abecedu? Na Lucy to zapôsobilo. Nikto z vrcholového 
vedenia AP nevedel posielať alebo prijímať správy a iba najlepší te
legrafisti ich dokázali prekladať v hlave bez súčasného zapisovania 
znakov. Dešifroval ich už počas počúvania. Jej úcta k nemu trochu 
vzrástla. Ak tento šľachtic vedel prekladať Morseovu abecedu tak
povediac „za pochodu“, nemohol byť úplne neschopný.

Tváril sa očarene a sústredil sa iba na správu prichádzajúcu cez 
telegraf. Pri jeho ťukaní dokonca zadržiaval dych. Muž, ktorý pre
javoval takú oduševnenosť, jej zrazu pripadal nesmierne príťažlivý. 

Prestaň! napomenula sa v duchu. V nijakom prípade nesme
la znovu podľahnúť jeho čaru. Okrem toho, aká správa vyvo
lala v  pánu Beckwithovi taký obrovský záujem? Dozvedela sa 
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agentúra Reuters niečo, o čom AP nemala ani potuchy? Ak áno, 
mohla by jej zamestnávateľovi uchmatnúť rovno pred nosom ďal
ší zaujímavý príbeh! Lucy naklonila hlavu a  započúvala sa. Aj 
keď stála na opačnom konci miestnosti, podarilo sa jej dešifrovať 
zvuky vychádzajúce z telegrafného prijímača.

Džentlmeni z Indie, 118 pomlčka 10. Oxford 146 
pomlčka 5.

Lucy zažmurkala. Nevedela, čo si má myslieť o čudnej sprá
ve, ktorá pána Beckwitha tak veľmi zaujala. Ruku stískal tak sil
no, až mu obeleli hánky, a pri počúvaní vzrušujúcej noviny sa mu 
tvárou mihali rôzne emócie. Lucy sa znovu sústredila na dešifro
vanie správy prichádzajúcej po drôtoch.

Williams vyautoval piatich pálkarov súpera. Barnes 
zachytil loptičku na zadnej méte pri Grigsonovi po 
neplatnom odpale. Celkovo skvelá práca obrancov.

Výsledky kriketových zápasov! Počúval výsledky kriketových 
zápasov! Dnes im ešte neprišli informácie z Filipín, kde v súčas
nosti pôsobilo tritisíc amerických vojakov, ale bolo dobré vedieť, 
že Reuters už má k dispozícii najnovšie správy z kriketu. Založila 
si ruky a čakala na koniec prenosu. Nútila sa zhlboka dýchať, aby 
zostala pokojná. Už sa postavila väčším súperom, než je  Colin 
Beckwith, ale aj tak nesmela ukázať súperovi ani náznak nervozi
ty. Otec ju už dávno poučil, že je to nebezpečné.

Pán Beckwith napokon ukončil príjem, napravil si golier 
a vstal. Do kancelárie sa obliekol príliš formálne. Košele so sto
jatým golierom dnes už nosilo málo mužov, ale jemu dodávala 
švih, ktorý bolo ťažké neobdivovať.

„Slečna Drakeová, správne?“
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Zľakla sa. „Kto vám prezradil, ako sa volám?“
„Predsa vy,“ odvetil a v očiach sa mu figliarsky zablyslo. „Na 

Nový rok o jedenástej večer, keď ste stáli pred stánkom s občer
stvením neďaleko Osemdesiatej šiestej ulice. Na hlave ste mali 
šarlátovú pletenú čiapku a váš brat bol pripravený zaškrtiť ma.“

Lucy cítila, ako jej horia líca. Takže na ňu nezabudol. Vy
strela chrbát, odhodlaná nevracať sa k tej nepríjemnej udalosti. 
„Pána Tollanda znepokojuje meškanie správ AP z Ďalekého vý
chodu,“ spustila. „Poslal ma, aby som zistila, či problém nespočí
va v pneu matických potrubiach, ale mám podozrenie, že cestou 
k nám ich zdržiava niečo iné.“ Veľavravne pozrela na telegrafnú 
stanicu. „Možno kriketové ihrisko v Oxforde.“

Skúmal ju so zvedavým zábleskom v očiach. „Nezachytil som 
vo vašej poznámke náznak výčitky? Myslím, že áno. Poďte ďalej 
a povedzte mi, aký strašný hriech som spáchal. Mám toľko nedo
statkov, že som pravdepodobne vinný v plnom rozsahu obžaloby.“

Podržal jej stoličku, potom obišiel svoj pracovný stôl a sadol si. 
Obdaril ju prívetivým úsmevom, ktorým neurodzených Európa
nov pravdepodobne privádzal do vytrženia. Bolo jej jedno, koľko 
šarmu na ňu vyplytvá: potrebovala, aby agentúra Reuters dodr
žala svoj zmluvný záväzok, a kým neprišiel do New Yorku, bez 
problémov ich plnila.

„AP v poslednom čase zaznamenáva meškanie našich správ 
z Indie, Ruska a všetkých ázijských krajín.“

Lucine slová ho vôbec nevyviedli z miery. „A čo má byť?“
„Myslím si, že o tom niečo viete.“
„O  meškaní vašich správ? Nezmysel. Naša zmluva s  AP to 

 nedovoľuje.“ Nevinne sa usmial ako práve rozkvitnutá ruža.
„Kým vás nevymenovali za riaditeľa newyorskej pobočky, ani 

raz sa neoneskorili.“
„Naznačujete, že s tým mám niečo spoločné? To je poriadne 

opovážlivé.“
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„Nuž, ja v náhody neverím.“
Prekvapene mľaskol. „Čo sa stalo s  americkým nadšením 

a ctižiadostivosťou? Kam sa podela vaša súťaživosť? Myslel som 
si, že vy Američania ste pyšní na to, že ste rýchlejší, lepší a lacnej
ší než Briti. Že ľudia vo vašej agentúre pracujú dvadsaťštyri hodín 
denne a nikdy sa nesťažujú, že sú až druhí najlepší.“

Nad uštipačnou poznámkou o  druhých najlepších Lucy 
zdvihla bradu, ale zachovala pokojný tón. „AP neprekáža platiť 
dodávateľovi za služby. Ak si dáte trochu námahy a poriadne si 
prečítate našu zmluvu, zistíte, že sme sa dohodli práve na ich po
skytovaní, až kým nepoložia náš kábel.“

Američania inštalovali na dne Tichého oceána podmorský 
kábel, po dokončení ktorého sa zmluva s Reuters stane bezpred
metnou. Len čo tichomorský kábel uvedú do prevádzky, AP už 
toto nešikovné riešenie nebude potrebovať. O niekoľko mesiacov 
podmorský kábel spojí Havaj s Filipínami, no agentúra Reuters sa 
s tým ešte stále nezmierila. Snažila sa získať povolenie na vedenie 
svojho nového kábla cez Havaj, ale Američania, ktorí v súčasnos
ti ostrov ovládali, to odmietali. 

„Myslím, že v blízkej budúcnosti nás požiadate, aby sme vám 
svoj tichomorský kábel prenajali,“ pokračovala Lucy. „Neviem si 
však predstaviť, že by sme vašej žiadosti vyhoveli, keď porušujete 
zmluvu, ktorú ste s nami právoplatne uzatvorili.“ 

„Závisť je veľmi škaredá vlastnosť,“ zapriadol.
„Takže priznávate, že naše káble spomaľujete?“
„Prečo by som priznal niečo, čo by nás dostalo do postavenia 

porušovateľa zmluvy? Zjavne ste podľahli iracionálnemu pocitu 
naliehavosti. AP predsa ďalej dostáva svoje správy, a to každé ich 
slovo. Načo ten zhon?“

Odpoveď na túto otázku bola jednoduchá: lebo prežitie AP 
 viselo doslova na vlásku. Sotva bola schopná financovať svoju ďal
šiu činnosť z  malého zisku z  predaja novín, zatiaľ čo agentúra 
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Reuters dostávala od britskej koruny také štedré dotácie, že si 
mohla zariadiť kancelárie luxusným nábytkom a svojim zamest
nancom každé popoludnie dopriať oddych pri šálke čaju. Reuters 
od svojho založenia v roku 1851 prosperovala a nehrozilo jej, že sa 
zloží, ak stratí niekoľko odberateľov. Agentúra Reuters si mohla 
dovoliť byť tučná a lenivá, ale AP nie.

„Zaiste ste si všimli, že je pre nás životne dôležité, aby sme bo
li rýchlejší, lepší a lacnejší než konkurencia.“

Tok jej myšlienok zrazu prerušil vták, ktorý vletel cez otvore
né okno do kancelárie a zakrúžil v nej. 

„Preboha!“ Vrhla sa na opačnú stranu miestnosti, lebo vták 
náhle zmenil smer a  zamieril k  pracovnému stolu. Pána Beck
witha však tento nečakaný vpád nevyľakal; vstal a vystrel ruku. 
Vták si na ňu sadol a trochu sa otriasol, akoby si chcel narovnať 
načuchrané perie. 

„Dobré dievča,“ zamrmlal pán Beckwith škaredému ope
rencovi a odniesol ho k bidielku vedľa svojho pracovného stola. 
 Potom mu od kožovitej nohy odviazal valcovitú nádobku. „Máte 
nejaké skúsenosti s poštovými holubmi?“ spýtal sa, keď z nej vy
beral úzky prúžok papiera.

„Nevedela som, že ich ešte niekto chová.“
„Počet chovateľov poštových holubov sa naozaj znížil, ale prá

ve vďaka nim sa agentúra Reuters v prvých rokoch presadila na 
trhu a ja som presvedčený, že dobré tradície treba udržiavať.“

Holub zobol do kúska loja pokrytého semienkami, pričom 
niekoľko zrniek spadlo na zem. Bacuľatý sivý vták pripadal Lucy 
nezaujímavý a špinavý, no keď jej pán Beckwith podal doručenú 
správu, aby si ju prečítala, prebudila sa v nej zvedavosť. Pomocou 
bodiek a čiarok sa na pätnásťcentimetrový prúžok papiera poda
rilo jej odosielateľovi natlačiť prekvapivo veľké množstvo infor
mácií. Rýchlo dešifrovala znaky. Dnešná večera bude slávnostná, 
takže pán Beckwith by mal na ňu prísť vo fraku a v cylindri.
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„Nebolo by jednoduchšie zdvihnúť slúchadlo a zavolať vám?“ 
namietla.

Pán Beckwith hodil papier na pracovný stôl. „Telefóny sú 
 nespoľahlivé a všetci vieme, že telegrafisti sú až chorobne zveda
ví. Ale som presvedčený, že vy by ste pracovnú etiketu nikdy tak 
hrubo neporušili.“

Lucy sa k tomu radšej nevyjadrila. Telegrafisti boli naozaj ne
slávne známi tým, že komunikáciu odpočúvajú. Počas nočných 
zmien, keď prichádzalo málo správ, spolu celé hodiny klebetili. 
Pomocou jedinej linky sa dalo prepojiť až dvadsať staníc a každý 
pripojený telegrafista mohol počúvať prebiehajúcu komunikáciu 
bez toho, aby si to niekto všimol. Nuda neraz dohnala telegra
fistov k  tomu, že posielali správy o  všetkom od kancelárskych 
klebiet cez športové výsledky až po politické správy. A tí, ktorí 
neklebetili, niekedy jednoducho len usilovne naťahovali uši. 

Lucy pozrela na prúžok papiera. „Naozaj sú pokyny týkajúce 
sa oblečenia na dnešný večer také dôležité, že ich bolo treba tajne 
poslať po holubovi?“

„Môj majordómus si to myslí.“
„Vy máte majordóma?“ Myslela si, že majordómov postihol 

rovnaký osud ako poštových holubov.
„To, že žijem na vidieku, ešte neznamená, že by som sa mal 

vzdať pohodlia, ktoré so sebou prináša civilizácia. Pravdaže mám 
majordóma. Aj komorníka, sluhu a gazdinú.“

Znovu sa na ňu žiarivo usmial. Muž na vrchole sveta, ktorého 
naň vyniesli hádam sami anjeli.

„Čakala by som, že s toľkou pomocou sa budete tu v kance
lárii obracať trochu rýchlejšie. Chcela by som počuť, či Reuters 
prejde od slov k činom a začne svedomito plniť svoje povinnosti 
týkajúce sa tichomorského kábla.“

„A  ja by som zase chcel k  popoludňajšiemu čaju malino
vú tortu s  čokoládovou polevou. To však neznamená, že ju 
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naozaj dostanem. Ak sa Američanom nepáči, ako sa staráme 
o ich  obchodné záležitosti, nech si zriadia svoje vlastné kolónie.“ 
Zase ju obdaril tým svojím neznesiteľným úsmevom. „Pokiaľ ste 
už  vyčerpali všetky obvinenia a urážky, je načase, aby som sa vrá
til k  telegrafu. Čoskoro by mala prísť správa o cambridgeskom 
kriketovom zápase.“

Lucy pochopila, že pán Beckwith považuje ich rozhovor za 
skončený, tak bez rozlúčky odišla.

Keď za sebou zabuchla dvere, Colin sa ešte celú ďalšiu minútu 
 nepohol. Lucy Drakeová bola rovnako príťažlivá, ako si ju pamä
tal. Želal si, aby od ich posledného stretnutia ošpatnela. 

Prvý raz ju zazrel pred štyrmi mesiacmi počas zasneženého 
Silvestra v Central Parku, ktorý zaplnili tisíce ľudí, aby si pozreli 
polnočný ohňostroj. Jazero otvorili pre korčuliarov, šnúry žiaro
viek dodávali osvetlenému parku slávnostnú atmosféru a obchod
níci Newyorčanom čulo predávali teplý vaječný koňak, horúcu 
čokoládu a pečené orechy. V Amerike bol vtedy len tri dni, a tak 
mal prvý raz možnosť pozorovať ohromujúco rozmanitú vzor
ku ľudí, zabávajúcich sa v parku. Milionárky v činčilových kožu
choch sa tlačili medzi prisťahovalcami zabalenými iba v dekách, 
ale všetkým oslavujúcim sa to zdalo úplne normálne.

Pripadalo by mu to fascinujúce, keby nebol na kosť zmrznu
tý. Prečo ho nikto nevaroval pred krutými zimami v New  Yorku? 
Vonku mrzlo! Chlad mu prenikol cez tenký zvrchník a zaraz by 
sa vrátil do svojho domu, keby ho tak neočarilo predstavenie, 
odohrávajúce sa rovno pred ním. 

Stál v  rade pred vozíkom predavača, ktorý ponúkal horúcu 
čokoládu, dýchal si na ruky, ticho si pospevoval „Boh ochraňuj 
kráľa“, prešľapoval z jednej nohy na druhú a čakal, kedy sa dievča 
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pred ním dohandrkuje o cenu za pečené orechy. Prečo nemôže 
zaplatiť o päť centov viac a odísť? Neubránil sa však obdivu nad 
červenou čiapkou, ktorú malo nasadenú nabok na lesklých čier
nych vlasoch. Dievča, čo sa odváži nosiť takú vyzývavú čiapku, je 
nepochybne veľmi zábavné. Želal by si však, aby toto konkrétne 
dievča nebolo také lakomé.

„Och, preboha,“ prerušil ju napokon. „Zaplatím za tie pre
kliate orechy, len mi dajte šálku horúcej čokolády, prosím. 
 Dúfam, že sa jej dočkám, skôr než zomriem na omrzliny.“ Za
kryl si  ústa a zase si fúkol na ruky. Dievča sa obrátilo a vyjave
ne naňho pozrelo.

Od prekvapenia mu padla sánka. Mala krásnu tvár s úzkou 
bradou, ale najväčšmi ho zaujali jej tmavé oči. Boli plné smiechu 
a ligotali sa vo svetle pouličnej lampy.

„Na omrzliny sa podľa mňa nezomiera, alebo áno?“ spýtala sa.
Vedľa nej stál mladý muž so strapatými vlasmi a s rovnakými 

tmavými očami. „Mohla by si na ne zomrieť, keby v nich vznik
la gangréna. Myslím, že v najhorších prípadoch pri nej dochádza 
k vytekaniu hnisu.“

Dievča sa obrátilo ku Colinovi. „Nuž? Cítite vytekajúci hnis?“
„Nie, iba naliehavú potrebu kúpiť si niečo horúce. Myslím to 

vážne. Zaplatím za vaše jedlo… aj keď tomuto zbytočnému han
drkovaniu by sme sa mohli vyhnúť vďaka obyčajnej ceduli s ce
nami. V Londýne sa rady hýbu oveľa rýchlejšie, lebo predavači 
v stánkoch vystavujú cenníky.“

„Počul si to, Nick?“ oslovilo dievča svojho spoločníka. „Náš 
nový najlepší priateľ z Londýna nám kúpi večeru.“

Strapatý muž sa uškrnul. „V tom prípade si dám aj teplý sen
dvič s hovädzím mäsom. Prečo ste si neobliekli poriadny kabát, 
pán Londýn? Je december.“

„Lebo by tu nemala panovať taká nekresťanská zima,“ brá
nil sa Colin. „New York leží o  desať stupňov zemepisnej šírky 
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južnejšie ako Anglicko, takže tento mráz jednoducho nedáva 
zmysel.“

„Za to môže Golfský prúd,“ poučilo ho dievča. „O ňom vás 
v tých drahých britských školách neučia?“

Potlačil úsmev, zaplatil za ich jedlo a vyhlásil: „Vy dvaja ste 
hotová pliaga.“

Pravdaže vedel o Golfskom prúde, ktorý prinášal teplý vzduch 
z Karibiku cez Atlantik až do Británie, vďaka čomu mala teplejšie 
podnebie než ostatné krajiny s rovnakou zemepisnou šírkou. Ale 
prečítať si o tom v knihe bolo jedno a zamrznúť, lebo to nebral 
dosť vážne, zase druhé. Posledné dva roky však strávil v Afrike 
a celkom zabudol, ako strašne sa človek cíti pri šiestich stupňoch 
pod nulou.

„Ďakujem, pán Londýn,“ prikývol strapatý muž. „Ak nás 
budete ďalej takto hostiť, zmierime sa aj s vašou smiešnou výslov
nosťou.“

„Tak ja vyslovujem smiešne?“ zasmial sa Colin.
„Namiesto pliaga ste povedali pljága,“ poznamenalo dievča, 

keď všetci traja vykročili po chodníku.
„Vážená, Briti prznia angličtinu už od shakespearovských čias. 

A nanešťastie pre vás máme vždy posledné slovo. A toto konkrét
ne slovo sa správne vyslovuje ‚pljága‘.“

Očarujúco sa naňho uškrnula. „Myslím, že môj brat a ja by 
sme vám mali dať lekciu správnej výslovnosti. Inak zo seba v New 
Yorku urobíte blázna.“

„Tak do toho.“ Colin mal čo robiť, aby sa nezasmial. „ Zomieram 
túžbou vypočuť si vaše názory na náš materinský jazyk.“ Školu 
navštevoval spolu s vnukmi kráľovnej Viktórie. V Anglicku jeho 
ušľachtilý prízvuk ľuďom hneď prezradil, že patrí k vyššej spolo
čenskej vrstve, a automaticky sa mu podriadili. Ale títo dvaja sa 
mu páčili. Predstavili sa mu iba ako Lucy a Nick, a keď sa dozve
deli, že pracuje pre agentúru Reuters, pripadalo im to zábavné.
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„Neverím, že pracujete pre Reuters,“ vyhlásila Lucy. „Sotva 
viete hovoriť po anglicky. Ako by ste mohli ovládať anglickú 
gramatiku?“

Sadli si za stôl neďaleko pódia a pri jedení si vymieňali uráž
ky. Colin mal pocit, že tak dobre sa ešte nikdy nezabával. Prsty 
na rukách aj na nohách mal také skrehnuté, že nimi sotva hý
bal, horúca čokoláda bola vodnatá a dychová kapela hrala veľmi 
 falošne, ale vďaka svojim milo bezočivým spoločníkom prežíval 
čarovný večer.

Skončil sa však dosť náhle a trápne Luciným pokusom o vzá
jomné zblíženie. Keď zistila, že nikdy nebol v zábavnom Steeple
chase Parku a ani sa nepovozil na ruskom kolese, chytila ho za ruku.

„Musíme tam zájsť!“ vyhlásila a oči jej zaiskrili v mesačnom 
svetle. „Niekedy by som sa tam s vami mohla stretnúť. Na rus
kom kolese sa ľudia vozia po dvojiciach. No povedzte, nebude to 
zábava?“

Určite áno, lenže on nebol slobodný muž a Lucy mu každou 
minútou pripadala príťažlivejšia. Toto si naozaj nemohol dovoliť. 
Colin hľadel na jej ruku stískajúcu jeho a želal si, aby jej dotyk 
v ňom neprebúdzal všetky nervové zakončenia. 

Nasilu sa zatváril odmerane a Lucy odtiahla ruku. „Teda… 
len ak chcete,“ vykoktala.

„Zábavné parky ma nikdy nelákali,“ vyhlásil. „Nechodieva 
tam náhodou iba spodina?“

Lucy vyzerala, akoby sa v  ťažkom zvrchníku zrazu scvrkla, 
ale Nick prižmúril oči. „Počuj, sestrička,“ precedil pomedzi zuby, 
„žeby sme boli spodina a až doteraz sme si to nevšimli?“

Zavládlo nepríjemné ticho. Nechcel, aby to vyznelo tak na
myslene, no od tohto dievčaťa, ktoré ho vyvádzalo z rovnováhy, 
si potreboval vytvoriť odstup.

„Neurazte sa, ale nie som typ muža, čo sa dá dohromady 
s prvým pekným dievčaťom, ktoré stretne v parku.“
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Nick vstal. „Neviem, čo ten výraz znamená v Londýne, no 
moja sestra vám nenavrhla, aby ste sa ,dali dohromady‘, pane.“

Iste, výraz mal aj zopár neslušných významov, ale rozhodne 
nestál za to, aby si preň s Nickom skočil do vlasov, hoci mladý 
muž zjavne túžil iba po tom. 

Krátko pred začiatkom ohňostroja Colin vstal a ospravedlnil 
sa. Odvtedy s Lucy ani raz nehovoril. V nasledujúcich mesiacoch 
ju vídal vo výťahu aj v  kaviarni na prvom poschodí spoločnej 
kancelárskej budovy. Hneď ju spoznal, lebo na jej srdiečkovú tvár 
a tmavé žiariace oči sa jednoducho nedalo zabudnúť. 

Kiežby sa mu to podarilo… 
Vzdychol si a  sústredil sa na poštu, ktorú im doručili v  ten 

deň. Z domovskej londýnskej pobočky prišiel list, ktorý si zaslú
žil jeho bezvýhradnú pozornosť.

Nebola to dobrá správa. Agentúra Reuters ďalej stráca
la  odberateľov, ktorí postupne prechádzali k  AP, a  už sa to 
 prejavovalo na pracovnej morálke jej zamestnancov. Predchá
dzajúci riaditeľ newyorskej pobočky dal výpoveď po tom, ako 
takmer sto zákazníkov odišlo k  novozaloženej spravodajskej 
agentúre, a  Colinovou úlohou bolo zabrániť ďalším stratám. 
 Ešte horšie však bolo, že niektorí ich korešpondenti opúš
ťali  potápajúcu sa loď a podpisovali zmluvy s AP. To sa musí  
skončiť.

Colin bubnoval prstami na pracovnom stole. Do minulé
ho roka patril k týmto korešpondentom aj on. Prvé skúsenos
ti získal písaním reportáží o zahraničných vojnách pre Reuters. 
 Nová riadiaca funkcia bola veľká výzva, ale on ju privítal. Aj 
keď predtým nepracoval ako manažér, mal užitočné známos
ti, charizmu a zúfalú túžbu ukázať, čo sa v ňom skrýva. A pres
ne to aj urobí.

Z  myšlienok ho vytrhlo klopanie na dvere. Prišiel za ním 
 Albert Fergusson, jeden z  ich najlepších telegrafistov. Vyzeral 
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 bledý a nervózny a v rukách stískal papier. „Ste pripravený pri
jať ma, pane?“

Colin na ich dohodnuté stretnutie o jedenástej celkom zabu
dol, ale vstal a ukázal na stoličku oproti svojmu stolu. „Pravdaže. 
Čo pre vás môžem urobiť, pán Fergusson?“

„Nehovorí sa mi to ľahko, ale som nútený dať výpoveď. Prijal 
som miesto v AP.“

Colin chcel ticho zahrešiť, no keď mu pán Fergusson polo
žil výpoveď na stôl, nedal najavo nijaké pocity. Odmietol sa jej 
však dotknúť; namiesto toho sa prívetivo usmial. „Smiem sa spý
tať prečo?“

„Minulý mesiac som sa oženil s Američankou, a tak sa nadob
ro sťahujem do New Yorku. Rovno môžem skúsiť šťastie s miest
nym tímom, nie?“ 

Vymeniť Reuters za AP bolo niečo neslýchané. Znamenalo to 
to isté, ako dať v reštaurácii prednosť hamburgeru z mletého mä
sa pred šťavnatým steakom.

„A  ak smiem byť taký trúfalý,“ pokračoval pán Fergusson, 
ktorý zrazu pôsobil rozpačitejšie než kedykoľvek predtým.

„Áno?“
„Mnohí zamestnanci v kancelárii šomrú. Vidia, že čoraz viac 

odberateľov prechádza k AP, a uvedomujú si, že keď uvedú do 
prevádzky tichomorský kábel, stratíme aj ďalších. Niektorí tvr
dia, že najlepšie časy už máme za sebou…“

Posledná veta Colina zasiahla ako facka. Tejto spoločnosti 
zasvätil celý svoj život. Bojoval za ňu a takmer pre ňu aj zomrel. 
Ich najlepšie časy sa nikdy neskončia! Slnko nad britským 
 impériom nikdy nezapadne. Muž stojaci pred ním bol strate
ný prípad, ale Colin nesmel dovoliť, aby sa tento úpadok mo
rálky rozšíril a nakazil aj ostatných zamestnancov. Nepríjemnú 
situáciu musí vyriešiť dôstojne a  sebaisto. Vstal a  podal mu  
ruku.
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„Blahoželám, pán Fergusson. Vám aj pani Fergussonovej pra
jem iba to najlepšie.“

Len čo telegrafista odišiel, Colin tlačidlom na stole privolal 
svoju sekretárku.

„Prikážte zamestnancom, aby o dvanástej vypli telegrafné pri
jímače. Musím im niečo oznámiť.“

Sekretárka sa zatvárila prekvapene. Vypnutie telegrafov zna
menalo vážny zásah do každodennej činnosti agentúry, ale 
 Colinovou povinnosťou bolo povzbudiť svojich podriadených 
a rozhodnutie o zastavení práce v kancelárii podčiarkovalo dôle
žitosť správy, ktorú sa chystal oznámiť. Prišiel čas, aby zhromaž
dil svoje vojsko. Nedovolí, aby ho AP v čomkoľvek porazila. 

Presne o dvanástej zišiel na prízemie, kde v piatich uličkách 
sedelo šesťdesiat telegrafistov agentúry Reuters, prijímajúcich 
správy zo všetkých kútov sveta. Telegrafisti už ich príjem väčšinou 
prerušili a  teraz naňho upierali zvedavý a  zároveň znepokojený 
pohľad. On zatiaľ stál v prednej časti kancelárie a čakal, kedy aj 
poslední doprekladajú správy, vypnú prístroje a pripravia sa na 
počúvanie. Okrem telegrafistov čakalo na jeho oznámenie aj dva
násť prekladateľov, desať sekretárok a majordómus. 

„Šíria sa chýry, že AP nás dobieha v počte odberateľov  novín,“ 
spustil. „Aj keď očakávame, že denníky v  Spojených štátoch 
uprednostnia nášho amerického konkurenta, našou úlohou je od
radiť ich od tohto zámeru. Počul som, že niektorí ľudia sa boja, 
že tichomorský kábel nám spôsobí problémy. Prosím vás! Veľký
mi nás nerobí iba zväzok káblov – za svoj úspech vďačíme najmä 
 našim prispievateľom a  telegrafistom, ako aj našej  ochote vy
brať sa do najdivších a najnebezpečnejších kútov sveta a priniesť 
domov zaujímavé príbehy. Koho zaujíma, že Američania získa
jú nový moderný kábel? Agentúru Reuters preslávili desaťročia 
 skúseností, storočia impéria a križiacky duch, ktoré nejaký ticho
morský kábel nikdy nezničí.“
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Pomaly sa rozhliadol po miestnosti, pričom nadviazal očný 
kontakt so zamestnancami a dodal svojmu hlasu novú energiu. 
„Reuters je najväčšia spravodajská agentúra na svete. Naším pô
sobiskom je celá zemeguľa. Nech prídeme kamkoľvek, sme vzo
rom civilizácie a dôstojnosti. Američania radi predstierajú, že sú 
zakladateľmi demokracie, ale pripomínam, že Anglicko si čosko
ro pripomenie sedemsté výročie vydania Magny Charty, ktorá 
znamenala prelom v  demokratických ideáloch. Sme tvorivejší 
a máme väčšiu predstavivosť než celý zvyšok sveta.  Shakespeare, 
Chaucer, Milton. Kráľ Artuš a Robin Hood. Kriket, dlhý luk, 
parný stroj. To všetko sme vynašli alebo objavili my.“

Prítomní privítali jeho slová salvou smiechu; niektorí dokonca 
aj nadšene zadupali. Jeden telegrafista vystrel cez priečku ruku, 
aby Colinovi potriasol pravicou, ale ten ešte neskončil.

„Vynašli sme sendvič a  najlepší čaj na svete. Dokonca aj 
disciplinované státie v  rade. Všimli ste si, že Američania sa 
 hemžia a  zhlukujú ako divé zvieratá? Svojím dôstojným státím 
v jednom rade ich zahanbujeme.“ Jeho vyhlásenie vyvolalo široké 
úškrny a dôrazné potriasanie hlavami. Niekoľko ľudí vzadu vsta
lo a zatlieskalo. Colin pokračoval zvýšeným hlasom, aby preni
kol až na koniec sály.

„Prežili sme invázie Rimanov, Hunov, Vikingov a Boh vie, že 
aj Francúzov.“ Priblížil sa k uličkám s pracovnými stolmi, zastal 
a pomaly roztiahol pery do spokojného úsmevu. „Priatelia, s AP 
si určite poradíme.“

V sále vybuchol spontánny potlesk.
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L ucy sa zobudila uprostred noci. Netušila, čo ju  vytrhlo 
zo sna. Nehybne ležala v  posteli, zadržiavala dych 

a  naťahovala uši, ale v byte panovalo ticho. Napriek tomu jej však 
nepríjemný pocit nedovolil znovu zaspať. Zdalo sa jej, že ju nie
kto pozoruje, ale to bola, pravdaže, hlúposť. Dvere spálne zostali 
zatvorené, a keďže z okna mala výhľad na protiľahlý múr, z úzkej 
bočnej uličky nikto nedovidel až do jej izby na štvrtom poscho
dí. Vykotúľala sa z postele a bosá zamierila do obývačky, kde vďa
ka slabému svetlu z pouličnej lampy videla na nástenné hodiny. 
 Bolo pol piatej ráno.

Podišla k oknu a pozrela dolu. Jej otec v posledných rokoch 
života často stál presne na tomto mieste a hľadel na ulicu pod se
bou. Zvyčajne ho tu vídala neskoro v noci alebo zavčasu ráno. 
Vždy sa jej zdal nervózny a nesvoj. Čo ho tak trápilo?

Nepochybovala, že to súviselo so súdnym sporom, lebo strýko 
Thomas vedel byť vo svojich útokoch až diabolsky vynaliezavý. 
Jediného nápadníka, ktorý sa odvážil Lucy dvoriť, prinútil záker
nými trikmi ich vzťah nečakane ukončiť. Samuel, právny asistent 
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jej advokáta, bol inteligentný a nekonečne optimistický – bol to 
typ muža, ktorý vie prebehnúť medzi kvapkami dažďa a zostať 
suchý. Chodili spolu tri mesiace a čoskoro sa mali zasnúbiť. Bože, 
ako veľmi túžila žiť život spoločne s niekým! Možno pôsobila od
merane, ale v skutočnosti v sebe potláčala túžbu starať sa o nieko
ho, kto by jej láskavú starostlivosť opätoval. 

Mala pocit, že Samuel je pre ňu ako stvorený. Vedel všetko 
o saratogských Drakeovcoch a tvrdil, že sa ich nebojí. Keď mu 
niekto hodil do poštovej schránky mŕtvu mačku, iba nad tým 
pokrčil plecami. Potom však pohodili ďalšiu predo dvere jeho 
matky a Samuel začal brať hrozbu vážnejšie. O niekoľko dní sa 
zúčastnili na varietnom predstavení. Celý čas pôsobil nervózne 
a roztržito, ohrýzal si necht na palci a ani raz sa neusmial. 

Nasledujúci deň sa na telefónnych stĺpoch na ich ulici obja
vili letáky s jeho fotografiou, ktoré ho obviňovali z chodenia za 
prostitútkami a z  rôznych podvodov. Samuel študoval na práv
nickej škole a takéto ohováranie mu mohlo znemožniť prijatie do 
 newyorskej advokátskej komory.

Nasledujúci deň sa s Lucy rozišiel. Statočne sa usmievala a tvr
dila, že mu rozumie, ale ďalšie tri noci preplakala do vankúša.

Po Samuelovi sa už nikto neodvážil dvoriť jej. Nájde nieke
dy muža, ktorý jej bude pevne stáť po boku a čeliť zákerným úto
kom jej strýka?

Pri tej spomienke ju zamrazilo. Lucy si prehodila cez ple
cia prikrývku a zadívala sa na ulicu pod sebou. Ranné práce sa 
už začali. Pouličný zametač riadil valec s rotačnou kefou, ťaha
ný dvojicou koní, a pekárenský voz sa pomaly vliekol k obcho
du s potravinami vo vedľajšej ulici. Boli to celkom bežné výjavy, 
ale pohľad na muža, ktorý sa opieral o pouličnú lampu za ces
tou, rovno oproti jej bytu, Lucy z neznámeho dôvodu znervóznil.

Tvár mal skrytú v tieni, ale určite ho už niekde videla. Vyso
ký, chudý muž mal na sebe tmavý zvrchník a ošúchaný klobúk, 
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spod ktorého trčal rozžeravený koniec cigarety. Široký kabát mu 
skresľoval postavu, no zdalo sa jej, že jedno plece má trochu vyš
šie ako druhé. Možno si to však iba predstavovala po tom, ako jej 
pán Garzelli opísal muža, ktorý sa obšmietal okolo jeho nájom
ného domu.

Lucy sa zdalo, že muž pozerá rovno na ňu. Pre istotu od okna 
trochu odstúpila. Vôbec nepochybovala, že ho už niekde videla, 
ani že na postávanie pred jej bytom má dobrý dôvod.

Zrazu zatúžila zobudiť Nicka. Lenže keby to urobila, nahne
val by sa. Nechcela si to priznať, ale Nick s  ňou pomaly strá
cal trpezlivosť. Pravdepodobnosť, že muž opierajúci sa o pouličnú 
lampu pracuje pre strýka Thomasa, bola veľmi malá. A okrem to
ho, čo mohol zistiť pozorovaním tmavých okien ich bytu z chod
níka pod ním?

Prehltla nervozitu, a keď sa o dve hodiny obliekla a zamieri
la do práce, podopierač pouličnej lampy bol preč. Len čo si sadla 
k svojej stanici a pustila sa do práce, nasilu si ho vyhnala z mysle. 

Kanceláriou sa čoskoro rozľahlo klopkanie oznamujúce 
príchod správ z  celého sveta. V  minulosti sa jednotlivé novi
ny snažili posielať svojich novinárov do všetkých väčších miest, 
ale išlo o drahé úsilie, ktoré si mohol dovoliť málokto. Čosko
ro sa ukázalo, že americké denníky sa musia spojiť a  prevziať 
model, ktorý vytvorila agentúra Reuters. Podľa tohto modelu 
jediná spoločnosť poslala svojich novinárov do rôznych kútov 
sveta a ktorékoľvek noviny ochotné zaplatiť predplatné tak získali 
prístup ku všetkým správam, ktoré predložili reportéri AP.

Lucy sa pripojila ku káblu, ktorý viedol do San Francisca, pod 
morom na Havaj a odtiaľ do najnovšej telegrafnej stanice zriade
nej na maličkom ostrove Midway.

Neobývaný ostrov medzi Havajom a Japonskom mal rozlohu 
iba tri štvorcové kilometre. Donedávna to bol len pás piesku bez 
stromov a zvierat. Vláda si ho však vybrala ako bod, ktorý bude 
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ležať presne uprostred trasy podmorského kábla, a tak minulý rok 
námorníctvo pomáhalo pri jeho osídľovaní – na ostrov priviezli 
stromy, hospodárske zvieratá a obrovské množstvo materiálu po
trebného na vybudovanie základne. Prácu na atole* Midway za
mestnanci agentúry považovali za najmenej lákavé pridelenie na 
celom svete. Vo voľnom čase sa tam dalo iba piť a hrať hazard
né hry s ďalšími jedenástimi mužmi, ktorí na ostrove pracovali.

Lucy zapla prijímač, aby zavolala midwayskému telegrafisto
vi. Vyťukala správu skladajúcu sa zo štyroch znakov: „M B–P 4.“ 
Bol to kód identifikujúci manhattanskú kanceláriu AP, ktorý po
užívali pri posielaní správ na tichomorskú stanicu číslo štyri na 
ostrove Midway.

O deväť minút sa ozvala odpoveď: „Tu je Roland z P 4. Kto 
volá?“

Lucy sa usmiala. Roland Montgomery bol jej obľúbený tele
grafista, vždy pripravený trochu si poklebetiť. Komunikáciu po 
kábli mohol počuť ktorýkoľvek z desiatok telegrafistov medzi New 
 Yorkom a atolom Midway, ktorí v pokojnejších pracovných dňoch 
spolu často viedli živé rozhovory. Ak niekto potreboval použiť 
 kábel na služobné účely, svojich kolegov prerušil a jednoducho si 
ho privlastnil. Ale len čo splnil svoju úlohu, telegrafisti sa vráti
li ku klebeteniu.

„Lucy,“ vyťukala odpoveď. „Nejaké správy o dokončení káb
la na Filipínach?“ Len čo tichomorský kábel dokončia, už nikdy 
sa nebudú musieť dohadovať s agentúrou Reuters ani s neznesiteľ
ným Colinom Beckwithom.

Roland však pre ňu nemal dobrú správu. „Búrky pri Marián
skych ostrovoch lode spomaľujú. Očakávam dvojmesačné 
meškanie.“

* plochý koralový ostrov kruhového tvaru (pozn. red.)
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Zastonala. Obrovské lode kladúce káble boli ťažko ovlá
dateľné. Navyše v  zadnej časti viezli tony kábla namotaného 
na obrovských kotúčoch, čo v rozbúrenom mori znižovalo ich 
stabilitu. 

„Niečo nové o TR?“ spýtal sa Roland a Lucy prevrátila oči. 
Telegrafisti na Midway väčšinou prahli po najnovších klebetách 
z domova, ale Roland sledoval politiku s dychtivosťou poľovníc
keho psa a vždy sa dožadoval správ o prezidentovi.

Ich rozhovor prerušil iný telegrafista. „TR je skvelý, odvážny 
a múdry muž. Presvedčili ste ma. Je najlepší prezident, akého sme 
kedy mali.“

„To som nebola ja!“ bleskovo vyťukala Lucy.
Jedným z problémov pri klebetení po drôte bolo, že ak sa te

legrafisti neidentifikovali, nemohli ste vedieť, kto posiela správu 
a odkiaľ. Ona a Roland o prezidentovi Rooseveltovi často vášnivo 
diskutovali a takmer všetci pripojení telegrafisti vedeli, že Lucy 
súčasného amerického prezidenta nemá rada, zatiaľ čo Roland si 
ho idealizuje ako kráľa Artuša, ktorý prišiel zachrániť národ.

Z  Midway čoskoro prišla Rolandova odpoveď. „TR je prvý 
pravý muž, ktorého kedy posadili do Bieleho domu. Nejaké sprá
vy o Paname?“

„Vydrž chvíľu,“ požiadala ho Lucy, odpojila sa a rozbehla sa 
po výtlačok New York Times z toho dňa. Zatiaľ najodvážnejším 
krokom prezidenta Roosevelta bol plán na vybudovanie prieplavu 
cez Panamskú šiju. Úzky pás zeme patril Kolumbii, ktorej vláda 
váhala, či má americkým inžinierom povoliť vstup na svoje úze
mie za účelom výstavby prieplavu dlhého vyše sedemdesiatsedem 
kilometrov. Šírili sa chýry, že Roosevelt povzbudzuje rebelov v se
vernej časti krajiny, aby sa vzbúrili a založili si vlastný nezávislý 
štát pod názvom Panama. Lucy očami preletela noviny, rýchlo 
našla dva príbehy zaoberajúce sa touto témou a čo najstručnej
šie ich zhrnula. 
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„Plán na vybudovanie prieplavu sa posunul do ďalšej fázy. 
TR podpísal s kolumbijským diplomatom zmluvu o začatí  jeho 
výstavby, ale kolumbijský senát ju odmieta ratifikovať. Patová 
situá cia trvá.“

„Výborne!“ vyťukal niekto na telegrafe.
Medzi šiestimi telegrafistami na linke sa rozpútala búrlivá 

diskusia, v ktorej bolo najviac počuť Rolanda z atolu Midway. 
Lucy si mohla iba predstavovať, ako veľmi sa nudí muž, ktorý 
uviazol na opustenom ostrove. To zrejme vysvetľovalo aj jeho 
túžbu prekričať ostatných. Celých desať minút sa rozohňoval 
nad politikou prezidenta, kým do ich rozhovoru nevstúpil ďal
ší telegrafista.

„Kolegovia, musím vás prerušiť, lebo práve prišla správa zo 
San Francisca.“

Lucy hneď odvrátila pozornosť od klebiet a vrátila sa k práci. 
Pritiahla k sebe poznámkový blok a zapísala si doň prichádzajúcu 
správu o stroskotaní lode pri kalifornskom pobreží. Zvyšok po
poludnia bol rušný. Prepísala niekoľko správ z Pittsburgu o pre
biehajúcom štrajku baníkov, revolučných náladách na Balkáne 
a mužovi v Miami, ktorý preplával takmer desať kilometrov, len 
aby vyhral dvojdolárovú stávku.

AP zamestnávala vyše dvesto korešpondentov roztrúsených 
po celom svete, ktorých povzbudzovala, aby jej posielali aspoň 
jeden príspevok denne – alebo viac, ak pôsobili vo veľkom mes
te. Na Lucinej mienke o prichádzajúcich príbehoch nezáležalo. 
Všetky dôsledne prepísala a potom ich poslala potrubnou poš
tou na ďalšie poschodie, kde každý príbeh ponúkli všetkým svo
jim odberateľom.

Práve prepisovala správu o príchode nového mexického diplo
mata, keď ju vyrušil pohyb pri okne.

Zdalo sa jej, že nejaký vták sa ocitol v núdzi. Krídlami udie
ral do okna a  snažil sa pristáť, ale rímsa bola príliš úzka. Lucy 
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pripadalo čudné, že vyletel tak vysoko, ale mala plné ruky práce 
s prepisovaním správy, a tak si ho ďalej nevšímala.

Leonard, telegrafista vo vedľajšej kóji, ho tiež zbadal a vstal. 
„Čo ten vták tak vyvádza?“ začudoval sa.

Ďalší agent, ktorého telegrafný prijímač stíchol, vstal a zaklo
pal na sklo, aby vtáka odplašil.

„Zrejme ho láka niečo na rímse,“ usúdil Leonard. „Špinavé 
holuby. V meste spôsobujú iba problémy.“ Podišiel ku kolegovi 
a tiež zabúchal na sklo.

Holub? Lucy pozrela na okno, no zároveň ďalej sledovala sprá
vu prichádzajúcu z  Mexika. Vták vyzeral navlas rovnako ako 
poštový holub, ktorého videla v kancelárii Colina Beckwitha. Jej 
prijímač však neúnavne chrlil informácie a niekoľko slov jej ušlo.

Uvoľnila telegrafný kľúč a prerušila elektrický obvod. „Prosím, 
zopakujte posledný riadok.“ Lucy takmer nikdy nemusela žiadať 
iného telegrafistu, aby posielanú správu napísal znovu alebo po
malšie, ale holub na okne ju rozptyľoval. Telegrafista jej vyhovel 
a zase vyťukal poslednú vetu. Keď sa prenos skončil, Lucy zatvori
la elektrický obvod a ponáhľala sa k oknu. Vták sa ešte vždy sna
žil pristáť na úzkej rímse a presne ako predpokladala, na nohe mal 
pripevnenú malú nádobku. Vtom si na parapete všimla vrstvu loja 
a semienok. Vycvičili toho vtáka, aby sem priletel? Otvorila okno.

„Nepúšťaj ho dnu!“ zhrozil sa Leonard. „Holuby prenášajú 
špinu a choroby.“

„Myslím, že tento je vycvičený.“ Lucy vystrela ruku, rovnako 
ako Colin Beckwith minulý týždeň.

Ach, nebesá! Bola mestské dievča a kožovité nohy holuba, kto
ré jej zovreli ruku, ju zaskočili chladom a silou. A vták bol aj po
riadne ťažký! Zadržala dych a zamierila s ním späť do svojej kóje. 
Ostatní telegrafisti ju s úžasom pozorovali.

„Áno, mám pozoruhodné schopnosti,“ nervózne utrúsila, keď 
na sebe zacítila pohľady všetkých kolegov v kancelárii.
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Bidielko v  kóji nemala, ale holub sa uspokojil aj s  operad
lom jej stoličky. Opatrne mu odviazala z nohy valcovitú nádob
ku a vybrala z nej správu. Bola napísaná Morseovou abecedou, no 
Lucy ju rýchlo dešifrovala.

Zdravím, slečna Drakeová. Blahoželám vašej Nádeji 
k víťazstvu v pretekoch o Pohár Ameriky. Britský 
Trojlístok jednoznačne nebol americkej jachte 
rovnocenným súperom. C. B.

Spojené štáty vyhrali Pohár Ameriky? Snobské jachtárske 
preteky zvyčajne nesledovala, ale ak Amerika v niečom porazi
la Britániu, chcela o tom vedieť. Agentúra Reuters sa dozvedela 
o víťazstve, takže správu pravdepodobne dostal aj niekto v tejto 
miestnosti.

„Vyhrali sme Pohár Ameriky?“ obrátila sa na kolegov.
Ralph Boylston v zadnom rade zdvihol prúžok papiera. „ Toto 

prišlo telegraficky pred piatimi minútami. Nádej porazila britskú 
jachtu tri nula.“

Miestnosťou sa rozľahol jasot. Odkedy sa Reuters nasťahova
la do budovy, medzi konkurenčnými agentúrami často vznikali 
konflikty. Ralph nahlas prečítal správu ostatným telegrafistom. 
Nádej postavil Cornelius Vanderbilt s  jediným cieľom – vyhrať 
Pohár Ameriky. Išlo o  základnú jachtu bez dokončeného pod
palubia, ktorá niesla iba nevyhnutné vybavenie, umožňujúce jej 
rýchlo plávať. Vďaka tomu, že pripomínala prázdnu škrupinu, 
bola na vode ľahšia a rýchlejšia než ktorákoľvek iná loď.

„To nebolo veľmi športové,“ vyhrešil ich starší telegrafista.
„Zaujíma ma iba to, že sme porazili Britov,“ odvetila Lucy. 

Samoľúby postoj Colina Beckwitha ju ešte vždy rozčuľoval, no 
aspoň im zablahoželal k  víťazstvu. Prečítala správu kolegom 
v kancelárii.



40

ELIZABETH CAMDENOVÁ

„Reuters používa poštové holuby?“ ohromene sa spýtal Leo
nard, akoby sa ich konkurenti vrátili k  používaniu dymových 
signálov. Naozaj to pôsobilo ako návrat do minulosti, ale Lucy 
celkom pobavil.

„Pochybujem, že išlo o iniciatívu Reuters. Podľa mňa za to mô
že výstrednosť Colina Beckwitha.“ Poštového holuba ešte  ni kdy 
nepoužila a chcela ho vyskúšať. Obrátila prúžok papiera a napí
sala naň stručnú odpoveď zloženú z maličkých bodiek a čiarok.

Ďakujem. To dokazuje, že byť rýchlejší, lepší 
a lacnejší sa naozaj oplatí.

Zase pripevnila nádobku holubovi k nohe, opatrne ho odnies
la k otvorenému oknu a pomaly vystrela ruku. Vták nepotrebo
val povzbudenie: vzniesol sa kamsi nahor a zmizol jej z očí. Nájde 
cestu domov?

Lucine obavy sa ukázali zbytočné, lebo o necelých päť minút 
vták znovu zabúchal krídlami do okna. Kolegom nahlas prečíta
la odpoveď.

Vanderbilt s prázdnou jachtou podvádzal. 
Na budúci rok sa chystajú zmeniť pravidlá,  
aby mu v tom zabránili.

Kanceláriou sa rozľahli stony, medzi ktorými občas zaznel po
smešný smiech. Niektorí muži predniesli návrhy plné oplzlostí, 
ale Lucy zostavila jednoslovnú odpoveď aj bez ich pomoci.

Roztrpčený?

Vták sa vrátil dve minúty po tom, ako ho poslala preč.
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Nie, iba si želám, aby si Američania osvojili 
naše civilizované spôsoby. Anglická posádka pila 
z krištáľových pohárov a spala v posteliach 
s čistými obliečkami, zatiaľ čo Vanderbiltovova 
sa viezla ako dobytok v prázdnom trupe.

Tou odpoveďou ju dostal, lebo jej nenapadol žiadny argu
ment, ktorým by mohla Vanderbilta obhájiť. Odniesla holu
ba späť k otvorenému oknu, vyklonila sa z neho a pozrela hore. 
Aj Colin Beckwith sa vykláňal zo svojho o dve poschodia vyššie 
a uškŕňal sa na ňu.

„Hej, pán Londýn!“ zavolala naňho. „Tu je váš vták.“ Pus
tila holuba a Beckwith spustil ruku, aby si na ňu mohol holub 
sadnúť. 

Lucy kráčala k dámskym toaletám, aby si umyla ruky, a ešte stále 
sa usmievala. Prvý raz si vyskúšala prácu s vycvičenými holubmi 
a ich použitie jej pripadalo celkom rozumné.

Vnútri našla Nellie Billingsfordovú z  účtovného  oddelenia, 
ako si pred zrkadlom narovnáva vlasy. „Práve som zaplatila účet za 
kópie tvojich fotografií, ktoré urobil reportér z časopisu  Harper,“ 
informovala ju účtovníčka.

„Kto?“ Lucy otočila kohútik a pustila sa mydliť si ruky.
„Nepamätáš sa?“ začudovala sa Nellie. „Ten chlapík z  Har

per’s Magazine, ktorý pripravoval článok o AP. Keď tu bol, foto
grafoval všetky naše priestory.“

Lucy si zrazu spomenula. Minulý mesiac reportér umiestnil 
svoj fotoaparát na niekoľkých miestach v kanceláriách AP a spý
tal sa jej, či by ju mohol odfotografovať, lebo chcel svojim čitate
ľom ukázať ženu obsluhujúcu telegraf.
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Nellie ďalej bľabotala a upravovala si sponky vo vlasoch. „Pán 
Tolland povedal, že chce kópie všetkých fotiek pre firemný  archív. 
Do toho fotografa sme vytrvalo dobiedzali, lebo nám stále nija
ké neposielal, ale zrejme bol chorý. Napokon sme sa spojili s jeho 
asistentom, ktorý sa zachoval veľmi milo. Urobil kópie všetkých 
fotografií a dokonca nám ich sem priniesol.“

Nellie sa obrátila k Lucy a  stíšila hlas, aj keď na dámskych 
 toaletách boli samy. „Len medzi nami dvomi, možno viem, pre
čo ten fotograf váhal, či nám má tie fotky poslať. Objavuješ sa na 
toľkých, že to pôsobí dojmom, akoby sa do teba zaľúbil!“

Lucy si spomínala, ako pózovala pre fotografa z  časopi
su  Harper’s. Ale pokiaľ si pamätala, odfotografoval ju len dva 
 razy a potom sa sústredil na ostatných v kancelárii. „Smiem ich 
 vidieť?“ požiadala kolegyňu.

O  dve minúty prišla do  účtovného oddelenia a  zistila, že 
 Nellie hovorila pravdu. Bola takmer na všetkých fotografiách. 
Aj keď reportér fotografoval z opačného konca kancelárie, Lucy 
sa zázračne ocitla rovno uprostred záberu. Nechýbala dokonca 
ani na fotografiách, ktoré zachytávali zamestnancov agentúry pri 
obede v jedálni, čakajúcich na výťah a posielajúcich správy po
trubnou poštou.

Lucy bola pripravená uveriť Nellinmu tvrdeniu, že fotograf sa 
do nej zaľúbil, kým naspodku kôpky nenašla fotografie, pri kto
rých jej zamrzla krv v žilách. Jedna ju zachytávala s Nickom na 
zastávke električky a druhá zase v nemeckom lahôdkarstve nie
koľko blokov od ich bytu.

Neovládateľne sa jej roztriasli ruky. Niekto ju špehoval. Celé 
hodiny chodil za ňou ako tieň a ona si to vôbec nevšimla! 

Lucin telefonát do časopisu Harper’s potvrdil jej obavy. 
 Vydavateľ časopisu povedal, že v blízkej budúcnosti nemali v plá
ne  vydať článok o AP ani nikoho nenajali na fotografovanie kan
celárií agentúry. Niekto klamal, aby k nej získal prístup. 
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Poďakovala vydavateľovi, zavesila a dýchla si na ľadové prsty, 
aby si ich zohriala. Posledný podvod s fotografiami niesol znaky 
typické pre strýka Thomasa, ale jeho zámer s nimi zostával pre 
Lucy tajomstvom. Desila ju predstava, že keby fotograf neocho
rel, o strýkovom špehovaní by sa nikdy nedozvedela. 

Lucy sa stretla s Nickom v kancelárii ich právnika. Stretnutie, 
na ktorom si chceli prejsť plány na zajtrajšie súdne pojednávanie, 
si už naplánovali, no teraz Lucy potrebovala zistiť, aké má prá
va v súvislosti s tými znepokojujúcimi fotografiami. Ona a Nick 
 sedeli na vratkých drevených stoličkách pred právnikovým pra
covným stolom a cez otvorené okno k nim doliehal krik poulič
ného predavača rýb.

„Nijaký zákon nezakazuje fotografovať ľudí na verejnej uli
ci,“ poučil ich Horace Pritchard. Nepatril k najvyhľadávanej
ším newyorským advokátom. Bol prepracovaný a ustavične sa 
sťažoval na nedostatok zamestnancov, lenže na lepšieho nemali 
peniaze. Bol však aspoň ochotný stretávať sa s Nickom a Lucy 
po večeroch, lebo ani jeden z nich si nemohol brať v práci často 
voľno. „Ak fotograf nevstúpi do vášho domu alebo súkrom
ného bytu bez dovolenia, môže fotografovať, čokoľvek sa mu 
zachce.“

Lucy si založila ruky a zamračila sa. Mala podozrenie, že foto
graf vnikol aj do ich bytu, ale jej jediným dôkazom bol rozčuľujú
ci pocit, že ju niekto pozoruje. Tie fotografie spôsobili, že v práci 
sa už necítila bezpečne.

Horacea však zjavne vôbec neznepokojovali. Chcel iba  jedno 
– pripraviť sa na najnovší návrh strýka Thomasa na súdne ko
nanie. „Takže netušíte, prečo vás strýko obvinil z konania v zlej 
viere?“ 
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Lucy mu nemohla dať úprimnú odpoveď, lebo keby sa dozve
del, akého konania v „zlej viere“ sa ona a Nick dopúšťajú, zo záko
na by bol povinný oznámiť to sudcovi. Okrem toho neverila, že 
saratogskí Drakeovci vedia o jej tajnej zbrani. V opačnom prípade 
by ju dal strýko Thomas už dávno zatvoriť do väzenia.

„Nič mi nenapadá,“ zaklamala.
„Niekedy si kladiem otázku, či by sme to jednoducho nemali 

nechať tak,“ unavene si vzdychol Nick.
Lucy bodol strach. Nebolo to prvý raz, čo Nick stratil odva

hu, ale teraz sa nesmeli vzdať! Ich prípad pripomínal boj Dávida 
s Goliášom a v takýchto bitkách by čestní ľudia mali vydržať až 
do konečného víťazstva.

Ona a Nick boli účastníkmi súdneho sporu, ktorý sa začal 
celé desaťročia pred ich narodením. Lucine najskoršie spomien
ky pochádzali z obdobia, keď sledovala otca, ako si zamrače
ne a s odhodlaným výrazom gladiátora prezerá kopy papierov 
na podlahe v ich byte. Zatiaľ každú právnu bitku v štyridsať
ročnej vojne prehrali a ich vyhliadky na víťazstvo sa s každým 
odvolaním proti nepriaznivému súdnemu rozhodnutiu zmen
šovali, ale Lucy teraz nemohla prestať. Tento súdny spor mala 
v krvi a cítila ho pri každom nádychu, lebo v stávke neboli iba 
peniaze. Išlo v ňom o slušnosť, ľudskosť a kvalitu života milió
nov ľudí, ktorí sa tlačili v rýchlorastúcich mestách moderného  
sveta. 

Na začiatku stáli dvaja bratia, ktorí sa v roku 1861 pochabo 
vrhli do spoločného podnikania. Jacob a Eustace Drakeovci po
vahou, ambíciami a talentom nemohli byť odlišnejší, ale vďaka 
svojim jedinečným schopnostiam vytvorili ziskovú spoločnosť. 
Vyrastala v tieni Wall Street v priebehu najväčšej  technologickej 
revolúcie na svete a  Jacob si z  nej chcel uchmatnúť kúsok pre 
seba. Bol rodený obchodník a  rozhodol sa  zarobiť na nových 
 technológiách. Jeho brat Eustace sa živil ako inštalatér a  mal 
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talent na vynaliezanie užitočných vecí. Eustace navrhol vypúšťa
cí ventil, ktorý sa dal ľahšie čistiť, aj smaltovaný vodovodný kohú
tik, ktorý odolával hrdzi. Jacob sa snažil jeho vynálezy predávať, 
ale prinášali im iba skromný zisk. Eustaceovi to bolo jedno. Zlep
šovanie ho jednoducho bavilo a Jacob mu dával dosť peňazí na 
nájomné aj na nákup technického vybavenia, ktoré potreboval, 
aby sa mohol ďalej „hrať“. 

Jacob mal veľké sny a povzbudzoval brata, aby vyriešil prob
lém, ktorý trápil každého obyvateľa preľudneného Manhatta
nu. Ľudia žijúci na stiesnených predmestiach potrebovali vodu, 
 ktorej bolo treba priviesť do mesta potrubiami desaťtisíce hekto
litrov. V tom čase už síce New York budoval kilometre podzem
ných tunelov na privádzanie a odvádzanie vody, ale hlavná otázka 
znela, ako ju dostanú hore.

Budovy v meste stavali čoraz vyššie, takže vytlačenie vody na 
horné poschodia vyžadovalo obrovský tlak a existujúce vodovod
né systémy pri tom väčšinou zlyhali. V bytoch nad tretím alebo 
štvrtým poschodím voda z kohútikov sotva kvapkala. Bolo tre
ba vymyslieť spôsob, ako by sa dal v potrubí vyvinúť dostatoč
ný tlak, ktorý by ju bezpečne a spoľahlivo dopravil až na desiate, 
pätnáste alebo dokonca dvadsiate poschodie. Eustace Drake ten 
problém vyriešil tak, že navrhol tlakový regulačný ventil, ktorý sa 
nesmierne dobre osvedčil.

Jacob poskytoval finančné prostriedky na hromadnú výrobu 
ventilu a predával ho všade, kde mohol. Neposedný Eustace sa 
zatiaľ sústredil na nový projekt: ručný kľukový vrták, ktorým sa 
 budú dať čistiť upchaté odtokové rúry.

Jacob bol čoraz posadnutejší predajom nového typu ventilu 
– jediného Eustaceovho vynálezu, vďaka ktorému mohli zarobiť 
kopu peňazí. Naliehal na Eustacea, aby podpísal zmluvy o schvá
lení predaja zázračných ventilov, ale Eustace sa obchodnými zále
žitosťami odmietal zaoberať. 
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Ešte ťažšia reč s  ním bola po vypuknutí občianskej vojny. 
 Konflikt sa vliekol, na vojnu povolávali čoraz viac mužov a na 
 jeseň roku 1863 prišiel rad aj na Eustacea. Eustace chcel dokon
čiť nový vrták, skôr než sa pripojí k  určenému regimentu, ale 
 Jacob nemohol ventily predávať bez jeho súhlasu. Eustaceovi sa 
však nechcelo čítať podrobné právne dokumenty, keď sa ponáhľal 
 dotiahnuť do konca svoj najnovší vynález.

„Niečo ti navrhnem,“ riekol napokon Eustace. „Pred odcho
dom na vojnu chcem manželke kúpiť niečo pekné. Čo keby si 
mi dal dosť peňazí na luxusný perlový náhrdelník, a kým budem 
 bojovať na fronte, dovolím ti za to robiť si s ventilom, čo sa ti za
chce? Právne záležitosti doriešime, až sa vrátim z vojny domov.“

V ten večer Jacob priniesol Eustaceovi dosť peňazí nielen na 
krásny perlový náhrdelník, ale aj na náušnice, ktoré sa k nemu 
budú dokonale hodiť. Eustace podpísal polstranovú zmluvu, kto
rou Jacobovi udelil neobmedzené právo na predaj ventilov, a o tri 
dni sa pripojil k svojmu regimentu.

Slúžil v  ňom až do konca vojny, pričom hrdinsky znášal 
úmornú horúčavu na bojiskách, ohlušujúcu streľbu z diel aj bo
lestivé pľuzgiere, ktoré mu navreli pri nekonečných pochodoch. 
Na svoj slávny ventil si nespomenul až do leta v roku 1865, keď 
sa vrátil na Manhattan a dozvedel sa, že jeho brat si založil vlast
nú spoločnosť Drake Industries, ktorej jediným výrobkom je tla
kový regulačný ventil. Jacob si s bratom podelil výnosy z ventilov 
predaných na Manhattane rovným dielom, čo Eustacea potešilo, 
 lebo teraz ich inštalovali v stovkách newyorských budov.  Keď že 
mrakodrapy stavali čoraz vyššie, už v nich nestačil iba jeden – 
v každom ich potrebovali šesť, osem, dvanásť alebo viac, vďaka 
čomu im tlakové regulačné ventily prinášali oveľa väčšie zisky, 
než si Eustace kedy predstavoval. 

Eustaceovi chvíľu trvalo, kým pochopil, že ho bezohľadne 
podviedli. Aj keď manhattanské ventily mu prinášali úctyhodné 
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zisky, Jacob si nárokoval stopercentné vlastníctvo všetkých 
 ventilov predávaných mimo Manhattanu. Začal ich predávať 
v  každom väčšom americkom meste a  zároveň ich vyvážal do 
 Európy, Ruska a Latinskej Ameriky. Kým sa Eustace potil a drel 
na  bojisku, jeho brat nepredstaviteľne zbohatol. V  sedemdesia
tych rokoch devätnásteho storočia sa Jacob presťahoval na vidiec
ky statok neďaleko Saratogy, kde si postavil veľký dom, choval 
dostihové kone a zarobené peniaze investoval do nových priemy
selných odvetví.

Eustace si najal právnika, prostredníctvom ktorého podal ža
lobu. Tvrdil v nej, že nikdy nemal v úmysle udeliť Jacobovi ne
obmedzené vlastnícke právo na svoj vynález navždy. Právnymi 
aspektmi týkajúcimi sa ventilu sa chcel zaoberať až po návrate 
z  vojny, ale polstranová zmluva Jacoba technicky oprávňovala, 
aby si s ventilom robil, čo uzná za vhodné. Súdy boli k vojnovým 
veteránom veľkodušné a  dovolili pokračovanie súdneho sporu, 
ale bolo ťažké argumentovať tvrdením, že Jacob nesplnil svoju 
časť dohody. Eustace ešte vždy vlastnil perlový náhrdelník – dô
kaz, že od brata získal za ventily náhradu, o ktorú sám požiadal. 

Eustace súdny spor prehral, ale odvolacie konanie sa vliek
lo až do jeho smrti v  roku 1893. Jacob ešte žil, ale mal deväť
desiatdva rokov a  už dávno odovzdal podnik synovi. Thomas 
Drake bol ešte prefíkanejší než jeho otec. Strýko Thomas už celé  
desaťročia  odopieral manhattanským Drakeovcom akýkoľvek 
podiel na dedičstve ich starého otca. Ešte horšie však bolo, že ce
nu Drakeovho ventilu tak zdvihol, že pre chudobných ľudí sa stal 
nedostupným.

V súdnom spore však nešlo iba o peniaze. Lucy sa ešte pamä
tala, ako ľútostivo sa jej starý otec zatváril, keď vysvetľoval, pre
čo tak usilovne pracuje na svojich vynálezoch. „Talent je  Boží 
dar,“ tvrdil. „Využiť ho na hromadenie peňazí je hriech. Výni
močné je na mne iba jedno – že viem vyrobiť veci, ktoré zlepšia 
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život ľuďom okolo mňa. A keď ich vyrábam, cítim, že Boh sa na 
mňa usmieva.“

Lucy sa cítila rovnako. Keď ona a Nick inštalovali po domác
ky vyrobené verzie Drakeovho ventilu v  nájomných bytoch, 
doslova cítila požehnanie svojho starého otca. Eustace naučil 
Nicka ventil vyrábať a dodnes ich pašovali do domov ľudí, ktorí 
o ne požiadali. Pripadalo im to správne. Thomas Drake možno 
predajom hromadne vyrábaných ventilov získal obrovský maje
tok, ale ona a  Nick pomáhali ľuďom, ktorí si nemohli dovoliť 
závratné poplatky účtované ich strýkom. 

Lucy a  Nick sa mlčky viezli električkou domov. Ona mala 
dvadsaťosem rokov a jej brat tridsaťjeden. Obaja by už mali byť 
v  manželskom chomúte a  viesť normálny život, nie do úmoru 
pracovať, aby vládali platiť právnikovi, ktorého si v skutočnosti 
nemohli dovoliť. 

„Mrzí ma, že tam zajtra nebudem,“ ozval sa Nick, keď sede
li vedľa seba na lavičke v električke. „Inštalujeme v tuneli novú 
prílivovú bránu a jednoducho musím byť pri tom.“

„To nič, poradím si,“ upokojila ho.
Napokon, už vedela, ako budú zajtra saratogskí Drakeovci 

postupovať. Chystali sa požiadať súd o  zamietnutie ich žaloby 
s tvrdením, že Lucy a Nick vôbec nemali právo podať ju. Keďže 
v čase podpísania pôvodnej zmluvy v roku 1863 ešte neboli na 
svete, nemali na podiel z predaja ventilov nárok. Ich otec vtedy 
ešte žil a  súd uznal jeho aktívnu legitimáciu, ale minulý rok 
zomrel, a tak saratogskí Drakeovci chceli súdny spor ukončiť.

Jediné, čo Lucy znepokojovalo, bola nedávna žaloba strýka 
Thomasa, v ktorej ich obviňoval z konania v zlej viere. Prišla ako 
blesk z  jasného neba a  vznášala sa nad nimi ako čakajúci sup 
– hrozivá predzvesť blížiacej sa skazy. Lucy však nepochybova
la, že právo je na ich strane. Každý večer sa modlila k Bohu, aby 
jej poradil, ako má v tomto únavnom súdnom spore postupovať. 
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V New Yorku sa tlačili takmer štyri milióny ľudí a tretina nemala 
v byte tečúcu vodu. Keby strýko Thomas vyhral, ich situácia by 
sa pravdepodobne nezlepšila.

„Mám pocit, akoby som ťa zradil,“ unavene dodal Nick. Pred
klonil sa, hlavu si položil do dlaní a zadíval sa na podlahu. „Nená
vidím sa za to,“ zašepkal.

To, že saratogským Drakeovcom sa podarilo jej odvážne
ho a neohrozeného brata zlomiť, Lucy skľúčilo, no nemienila sa 
vzdať. Táto bitka sa začala, skôr než sa vôbec narodila, ale bola 
rozhodnutá viesť ju až do samého konca.


