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PROLÓG

Connecticut, 1890

„V ezmi svojho brata do hudobného salóna, zatvor za 
sebou dvere a zostaňte tam, kým po vás neprídem.“ 

Slúžky deťom svojich zamestnávateľov zvyčajne nerozkazovali, 
no odkedy ich rodičia ochoreli, Rosalinde už nič nepripadalo 
normálne. „Ale ja som smädná, Flora.“

Slúžka chytila Rosalindu za ruku a zdvihla ju zo zeme, kde 
so svojím bratom Gusom skladala skladačku.

„Všetci sme smädní,“ odsekla Flora. „Poďte so mnou a sprá
vajte sa slušne. Keď doktor Morris odíde, zoženiem vám niečo 
na pitie.“

Slová ,doktor Morris‘ stačili, aby sa Rosalindino desaťročné 
srdce rozbúchalo rýchlejšie. Doktor Morris bol taký príťažlivý, 
že pri každej návšteve u nich ho potajomky sledovala.

Poslušne odišla s Gusom do hudobného salóna a zatvorila za 
sebou dvere, no keď prišiel doktor Morris, odchýlila ich a zadí
vala sa naňho. Vyzeral unavene a k izbe vyhradenej pre pacien
tov sa doslova vliekol. Sklamalo ju, že si nepriniesol lekársky 
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kufrík. Rosalindu vždy fascinoval. Bol kožený a vyzeral všed
ne, no keď ho doktor Morris otvoril, zmenil sa na bránu do 
obrovského a úžasného sveta plného možností. Tajomné toniká 
a nástroje rozpaľovali jej fantáziu a Rosalinda snívala o tom, že 
raz aj ona pochopí svet vedy.

Možno sa lekárovi minuli lieky, lebo celé mesto vyzeralo 
choré. Spočiatku ochoreli iba dve rodiny a doktor Morris ich 
prinútil odísť do morového domu, lebo cholera bola „nesmierne 
odporná choroba“ a nechcel, aby sa šírila. Potom sa však nakazili 
ďalší ľudia a  teraz bol morový dom plný. Keď niekto ochorel, 
musel zostať doma a sľúbiť, že nebude vychádzať na ulicu.

Už o niekoľko minút Rosalinda počula doktora odchádzať. 
Znovu nazrela cez škáru vo dverách a  naskytol sa jej čudný 
pohľad. Nechápavo hľadela na doktora Morrisa a Floru, nesú
cich jej otca. Mal na sebe iba nočnú košeľu a slúžka mu držala 
holé členky.

„Čo sa mu stalo?“ spýtala sa Rosalinda a celkom otvorila dvere.
Flora sa zľakla a pustila pacientove nohy, ale doktor Morris 

ho držal ďalej. Vtom otcovi padla hlava nabok a  Rosalinda 
zbadala jeho tvár. Bola celá fialová a scvrknutá ako hrozienko. 
Oči mal otvorené a pery celkom čierne. Ticho vykríkla a pozre
la na doktora Morrisa.

„Tvoj otec to nezvládol,“ riekol a uprel na ňu láskavý, súcit
ný pohľad. „Musíme ho odniesť do koniarne, inak by sa tvoja 
mama neuzdravila. Chvíľu potrvá, kým ho budete môcť riadne 
pochovať. Je mi to ľúto, Rosalinda.“

Znamenalo to, že otec zomrel? Nemohla tomu uveriť, ale 
otcova stmavnutá tvár bola to najstrašnejšie, čo kedy videla. 

Gusa premohla zvedavosť. Snažil sa sestru obísť, ale zozadu 
do nej narazil. Strčila ho späť do salóna a zabuchla dvere.

„Ale ja ho chcem vidieť,“ nespokojne namietol jej osemročný 
brat. 
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„Nie.“ Rosalinda si želala, aby sa naňho nebola pozrela. 
Otcova strašná tvár sa jej vypálila do mysle a Gusa pred tým 
pohľadom musela ochrániť. Urobila by čokoľvek, len aby si ju 
vymazala z pamäti.

Nasledujúce dva dni sa zdržiavali prevažne v  hudobnom 
salóne. Odkedy Rosalinda porušila pravidlá a  videla mŕtveho 
otca, Florine príkazy plnila do bodky – nepribližovala sa k izbe 
vyhradenej pre pacientov a dávala pozor na Gusa. Obaja však 
boli veľmi smädní.

V  dome už nezostalo nič na pitie. Keď im doktor Morris 
vysvetlil, že cholera sa šíri vodou, Flora im prikázala, aby 
vyniesli pred dom misy a zbierali do nich dažďovú vodu. Lenže 
už vypili aj to malé množstvo, ktoré sa im do nich podarilo 
zachytiť, a  tak otvorili poháre s  hrachom a  špargľou, ktoré si 
odložili na zimu, a vypili z nich nálev. Nepohrdli dokonca ani 
octom z nakladaných cibuliek a uhoriek. Teraz však už v celom 
dome nezostalo nič, čo by sa dalo vypiť.

Keď ich Flora naposledy kontrolovala, tiež vyzerala chorá 
a z izby pre pacientov už veľmi dlho nepočuli nijaký zvuk. Keby 
ochorela aj Flora, niekto by sa musel starať o ňu aj o matku.

„Rosalinda… som smädný,“ chrapľavo zanariekal Gus, schú
lený na pohovke.

Aj ju trápil smäd, ale sťažovaním sa by ich situáciu nezlepši
la. Okrem toho bolo treba skontrolovať mamu.

Rosalinda otvorila dvere hudobného salóna a opatrne vykro
čila po chodbe k izbe pre pacientov. Ustavične ju varovali, aby 
sa k nej nepribližovala, no nevedela, čo iné by mala urobiť. Ak 
budú ďalej čakať na Floru, zomrú od smädu, a nablízku nežil 
nikto, koho by mohli požiadať o pomoc. 

Pritisla si ucho k chladným dverám, ale z izby pre pacientov 
nič nepočula. Žeby spali? Nechcela ísť dnu. Všetko ju od toho 
odrádzalo – najmä zápach, ktorý znútra prenikal až na chodbu.
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Otočila kľučku a mykla sa, pretože zápach zosilnel. „Mama?“
Flora aj mama ležali na posteli. Ich pleť vyzerala rovnako ako 

otcova – tmavá a zošúverená. Pery mali celkom čierne. Rosalin
da zvraštila tvár. Bola presvedčená, že obe sú mŕtve, ale úplnú 
istotu získa iba tak, že sa ich dotkne. Zadržala dych, pristúpila 
k posteli a skontrolovala ich.

Boli mŕtve.
Čo teraz? bezradne sa pýtala sama seba. Všetci v dedine boli 

zrejme chorí a doktor Morris sa u nich už celé dni neukázal. 
Možno ochorel aj on.

Ešte sa nechcela vrátiť za Gusom. Musela by mu povedať, že 
mama aj Flora sú mŕtve, a priznať, že sa bojí a vôbec netuší, čo má 
robiť. Vbehla do obývacej izby, schúlila sa na zemi a rozplakala sa.

Z  očí jej však nevypadla ani jedna slza. Je to normálne? 
Možno stratila toľko vody, že jej telo nemalo z čoho slzy vyrábať. 

Pôjdu k  starému otcovi Wernerovi, zišlo jej zrazu na um. 
Býval tri kilometre od nich, ale jeho sluhovia možno neochoreli. 
Určite im dajú niečo na pitie.

Keď sa vrátila do hudobného salóna, Gus tam nebol. Nena
šla ho ani v kuchyni, ani v jedálni.

„Gus?“ Jej hlas sa rozľahol domom ako ozvena, ale nikto 
neodpovedal. Rosalinde napadla strašná myšlienka a  rozbehla 
sa k zadným dverám. Jej zlá predtucha sa naplnila – chlapec bol 
v záhrade, kľačal pred čerpadlom a hltavo pil vodu, ktorá z neho 
tiekla silným prúdom.

Odsotila ho od čerpadla. „Túto nesmieš piť!“
Gus sa rozplakal, no ani jemu už nezostali nijaké slzy. Rosa

linda by najradšej padla na kolená a  ústami zachytila vodu, 
ktorá ešte stále kvapkala z  čerpadla. Nechcela však ochorieť 
a scvrknúť sa ako ostatní.

„Musíme ísť k starému otcovi,“ vyhlásila. „Tam nám možno 
dajú niečo na pitie.“
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„Som príliš unavený.“ Gusovi padali do tváre takmer biele 
blond vlasy, rovnaké ako jej, a v očiach mu videla vyčerpanie.

„Na tom nezáleží. Vstaň, odchádzame.“ Keby sa vrátil dnu, 
mohol by uvidieť matku a Floru a  to nesmela dovoliť. Musia 
hneď odísť.

Rosalinda chytila brata za ruku a  vykročila po chodní
ku k  cestičke. Oslepujúce slnečné svetlo príkro kontrastovalo 
s temným strachom, ktorý sa jej usídlil v duši. Od domu staré
ho otca ich delili tri kilometre a cestu z jednej strany lemova
li borovice a z druhej brusnicové kríky. Starého otca Wernera 
navštevovala rada, aj keď takmer vôbec nehovoril po anglicky 
a jej nemčina tiež nebola najlepšia.

Po polhodinovej chôdzi si chcel Gus oddýchnuť. „Necítim sa 
dobre,“ posťažoval sa.

„Ani ja, ale nemôžeme si sadnúť, kým neprídeme k starému 
otcovi.“

„Myslím, že musím ísť na záchod.“
Ešte stále sa nachádzali na zalesnenom úseku cesty a  na 

dohľad nebol nijaký dom. „Vydrž, kým tam neprídeme.“
„Ale ja potrebujem ísť na záchod hneď!“
Vzdychla si. „Tak choď za tamtie stromy.“
Gus urobil niekoľko krokov, ale už to nestihol. Rýchlo si 

čupol, stiahol si nohavice a vzápätí z neho vytryskla riedka stoli
ca. Ó nie – hnačka bola prvý príznak! Len nepanikár, doho
várala si v duchu Rosalinda, dobre to dopadne. Inú možnosť si 
jednoducho nepripúšťala.

„Prepáč,“ skrúšene vyhŕkol Gus a potom sa rozplakal, lebo aj 
on pochopil, čo to znamená. „Nemal som tú vodu piť,“ vzlykal. 
„Je mi to veľmi ľúto, Rosalinda.“

V tej chvíli s tým nemohli nič urobiť. Gusov zdravotný stav 
sa o niekoľko hodín výrazne zhorší a  to znamená iba jedno – 
musia čo najrýchlejšie pokračovať v ceste.
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„Vstaň,“ prikázala mu. Mrzelo ju, že s ním hovorí tak príkro, 
ale nezostávalo im veľa času. „Vstaň a vykroč.“

„Bojím sa, že nevládzem.“
„Vstaň a pohni sa! Nevzdáme sa.“ Potiahla ho tak silno, až ju 

rozbolela hlava, no napokon brata zdvihla. „Neopováž sa znovu 
si sadnúť!“

„Ale Rosalinda, naozaj si myslím, že nevydržím…“
„Tak nemysli a jednoducho kráčaj ďalej.“
Inú možnosť ani nemali.
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Jersey City, New Jersey, jún 1908

D oktorka Rosalinda Wernerová otočila skrutku na 
mikroskope a maličké organizmy pod krycím sklíčkom 

sa zväčšili, takže ich videla celkom jasne. Salmonella enterica, 
baktéria spôsobujúca týfus, bola prekvapivo pekná – tmavo
modrá ako polnočná obloha – a  vytvárala pôvabné kolónie, 
ktoré pripomínali kvet. Rosalindiným životným poslaním však 
bolo nájsť spôsob, ako by sa dala zabiť.

Dvere laboratória sa otvorili, ale nezdvihla zrak, kým na 
sklíčku nespočítala všetky živé bunky. Tešilo ju, že takmer všet
ky už zahynuli. Znamenalo to, že ich riešenie funguje.

„Prinášam správu,“ oznámil doktor Leal, keď sa dvere za ním 
so šťuknutím zatvorili. Zdvihla zrak od sklíčka, vystrašená zúfal
stvom, ktoré zachytila v jeho hlase. U nekonečne optimistického 
muža, akým bol John Leal, znel skľúčený tón zlovestne, najmä 
keď sa obaja obávali iba jedného. Vstala a  zadívala sa naňho cez 
miestnosť plnú laboratórnych stolov so zadržaným dychom. 

„Sudca oznámil rozhodnutie. Prehrali sme.“
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Rosalinda nepohla ani jedným svalom. V monumentálnom 
dvojročnom súdnom spore, ktorý viedli, bojovali proti spia
točníckym a  zastaraným názorom. Na oboch stranách nasa
dili mocné sily a  investovali milióny dolárov. Právny zástupca 
obhajoby najal ju a doktora Leala ako konzultantov, ale nebo
li iba najatými expertmi – pripadali si ako križiaci bojujúci za 
vznešený cieľ. Vedeli, ako by sa dala z verejnej vodovodnej siete 
odstrániť baktéria spôsobujúca smrteľnú chorobu, takže by sa 
pre všetkých zabezpečila čistá voda. Hľadaniu najvhodnejšej 
metódy jej úpravy zasvätili svoje životy.

Teraz však mohli urobiť iba jedno.
„Nevzdám sa,“ ticho vyhlásila Rosalinda.
Doktorovi Lealovi pomykalo končekmi ťažkých fúzov ako 

vždy, keď sa usmial.
„Ani ja,“ potvrdil a vošiel do laboratória, kde sa snažili doká

zať, že sú schopní rýchlo a efektívne vyčistiť pitnú vodu.
Doktor Leal začal svoju kariéru ako lekár po tom, čo získal 

diplom na americkej univerzite, zatiaľ čo Rosalinda vyštudova
la biochémiu v  Nemecku. Dosť nečakane sa stali účastníkmi 
súdneho sporu medzi Jersey City a  súkromnou spoločnosťou, 
ktorá vybudovala nový rozsiahly systém zásobovania vodou. Do 
štyridsiatich kilometrov potrubia, ktoré bude privádzať vodu 
z vidieckeho New Jersey do mesta, investovali hotový majetok, 
ale vláda teraz zaň odmietla zaplatiť. Vyhlásila, že voda nie je 
čistá, a súkromného dodávateľa zažalovala za porušenie zmluvy. 
Spoločnosť bojujúca o prežitie preto najala Rosalindu a doktora 
Leala, aby navrhli lacný a efektívny spôsob čistenia pitnej vody.

„Proti čomu vlastne stojíme?“ spýtala sa.
Doktor Leal si odtiahol laboratórnu stoličku a  položil na 

pult veľkú kopu papierov. „Sudca prikázal vodárenskej spoloč
nosti, aby vybudovala dodatočné filtračné zariadenie a zdokona
lila kanalizačné systémy vo vidieckej aj v metropolitnej oblasti.“
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Povedal to celkom ľahostajne, ale obaja si dobre uvedomo
vali, že nariadenie súdu pravdepodobne zničí spoločnosť, ktorá 
už do projektu investovala milióny dolárov. Ešte viac ich však 
znepokojovalo vedomie, že filtračné zariadenie nebude fungo
vať. Rosalinda presne vedela, čo musia urobiť, aby zabezpečili 
dodávky čistej pitnej vody, ale ich prevratný nápad ľudí skôr 
vydesil, než nadchol. 

„Môžeme sa odvolať?“
„Áno, a určite to urobíme. Spoločnosť už zhromažďuje pros

triedky, no sudca nám hodil záchranné lano. O našom výsku
me nemá dostatočné vedomosti na to, aby si trúfol rovno nás 
odmietnuť. Dal nám deväťdesiatdňovú lehotu, aby sme ho 
presvedčili o svojej pravde.“

Rosalinda unavene klesla na stoličku. „O to sa predsa snaží
me už dva roky!“ Urobili desiatky klinických testov a predložili 
kopy výskumných správ, dokazujúcich, že chlór zabíja baktérie, 
ktoré spôsobujú choroby prenášané vodou.

Lenže v  pitnej vode ho nikto nechcel. Išlo o  prevratnú 
myšlienku, ktorú ľudia inštinktívne odmietli. Veľa vedcov sa 
domnievalo, že chlórovanie vody by mohlo fungovať, ale zatiaľ 
ho nepovolilo ani jedno mesto na svete. Rosalinda chcela, aby 
Jersey City bolo prvé.

„Navrhujem použiť novú taktiku,“ riekol doktor Leal. „Na
miesto na sudcovi by sme mohli zapracovať na konzultantoch pro
tistrany. Ak sa nám niekoľkých podarí pretiahnuť na našu stranu, 
právnym zástupcom mesta by sme tým mohli zasadiť silný úder.“

„Máte na mysli niekoho konkrétneho?“
„Nicholasa Drakea.“
Rosalinda potlačila nutkanie prevrátiť oči. Nick Drake 

zosobňoval typ muža, s akými bojovali celé roky. Bol tvrdohla
vý, bezočivý a neochotný robiť kompromisy. Nikdy sa nestret
li osobne, ale videla ho v  súdnej sieni, keď svedčil v prospech 
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mesta. Mal na sebe bezchybne ušitý kabát, vestu a naškrobený 
golier, no všimla si, že vo formálnom obleku sa necíti príjemne. 
Vyzeral v ňom ako divý žrebec, ktorému obliekli nedeľné šaty.

„Prečo on? Nepôsobí na mňa ako prirodzený spojenec.“
„Práve preto ho chcem. Okrem toho som zachytil chýry, že 

sa ho chystajú vymenovať za budúceho komisára Štátnej vodnej 
správy New Yorku.“

Zhrozila sa. „To by nikdy neurobili! Na tú prácu nemá 
potrebnú kvalifikáciu.“

„Ale má peniaze, moc a  vplyv. Už zastupuje posledného 
komisára, ktorého vyhodili pred šiestimi mesiacmi, a guvernér 
ho údajne chce oficiálne vymenovať za jeho nástupcu.“ Doktor 
Leal sa prechádzal po laboratóriu a prepletal sa pomedzi labo
ratórne stoly s  čiernymi bridlicovými doskami. „Ak sa nám 
nepodarí presvedčiť sudcu, celá naša práca vyjde navnivoč. Ale 
pochybujem, že dôkaz vzíde z tohto laboratória. Musíme ísť do 
terénu a presviedčať jedného človeka za druhým.“

A zjavne mu pripadalo logické začať s Nicholasom Drakeom.

Plesová sála bola plná hostí. Zdalo sa, že každý advokát, inžinier 
a finančník v Jersey City prišiel osláviť rozhodnutie súdu, ktoré 
oznámili v  to ráno. Nick Drake vedel, že ho povedia každú 
chvíľu, a  tak odišiel zo svojho bytu na Manhattane a pripojil 
sa k úradníkom a právnikom mesta na radnici. Napokon, bol 
hlavným svedkom žalujúcej strany a za mesto bojoval ako lev. 
Na tento prípad stavil svoju profesionálnu povesť a nevzal za to 
ani dolár. Nebol nijaký žoldnier. Tento boj si vybral zo zásady, 
nie pre peniaze.

Keď rozhodnutie napokon oznámili, nikto nejasal tak hlasno 
ako on. Zatiaľ čo namyslení právnici sa iba usmievali od úľavy, 
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Nick oslavoval víťazstvo krikom, oboma päsťami naznačoval 
víťazné gestá a  rozdával medvedie objatia. Lakomí špekulanti 
prehrali a obyčajní ľudia v New Jersey zvíťazili.

Radšej by sa vrátil na Manhattan, objal dcérku a vyspal sa 
vo vlastnej posteli, ale bolo dôležité, aby sa zúčastnil na večeri, 
ktorú mesto usporiadalo na oslavu víťazstva. Okrem toho chcel 
pred odchodom z nej získať jednu láskavosť.

Priblížil sa k  nemu čašník s  podnosom tenkých sušienok 
natretých kaviárom.

Nick naň podozrievavo pozrel. „Surové rybie vajcia? Ľuďom 
naozaj chutia takéto výstredné jedlá?“

„Niektorým áno,“ prikývol čašník.
Pre Nicka to znamenalo, že ich bude musieť zhltnúť, lebo od ľudí 

na snobských večierkoch to zjavne očakávali. V posledných piatich 
rokoch sa naučil opatrne si vyberať bitky. Na dnešnej oslave bol 
možno najmenej vítaným hosťom, ale účasť na nej si jednoznačne 
zaslúžil. Obliekol si smoking ušitý na zákazku, dal si vyleštiť topán
ky v hotelovej lobby a dokonca podstúpil aj manikúru. Manikúru! 
Keď sa dozvedel, že bohatí muži niekomu platia za strihanie a lešte
nie nechtov, zhrozil sa, ale po odchode zo starej práce sa medzi nich 
hneď zaradil. Trvalo mu mesiace, kým sa celkom zbavil inštalatér
skeho maziva usadeného hlboko pod nechtami, a posledný mozoľ 
mu zmizol až o  ďalší rok. Teraz vyzeral dokonale upravený ako 
ktorýkoľvek urodzený účastník dnešnej oslavy.

To však ešte neznamenalo, že ho niekedy medzi seba priví
tajú. Nickovi však bolo jedno, či je vítaný alebo nie – záležalo 
mu iba na vymenovaní do Štátnej vodnej správy New Yorku. Až 
potom sa bude môcť postarať, aby chudobní ľudia a imigranti 
dostali kvalitnú vodu, ktorú bohatí považovali za samozrejmosť.

Zamieril k starostovi Jennerovi.
„Pán Drake!“ srdečne ho privítal a  nadšene mu potriasol 

ruku. Nickov štedrý príspevok na kampaň za jeho znovuzvolenie 
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starostovi zjavne pomohol. „Vitajte v mojom dome. Pamätáte sa 
na moju manželku Adelaide?“

Pani Jennerová mala na krku perlový náhrdelník, ktorý 
pravdepodobne stál viac, než bežný inštalatér zarobil za rok, ale 
na Nicka sa milo usmiala. „Blahoželám vám k dnešnému víťaz
stvu! Môj manžel tvrdí, že sudcu napokon presvedčila práve 
vaša svedecká výpoveď.“

Pochopiteľne, lebo Nick hovoril jednoduchou angličtinou 
– na rozdiel od svedkov protistrany. Z  ich vedeckých táranín 
a prednášok z chémie by opadala aj maľovka zo steny. 

„Ako sa má vaša očarujúca dcérka?“ zahrmel starosta. „Koľko 
má teraz rokov? Osem? Desať?“

„Minulý mesiac oslávila tretie narodeniny.“
„Ach, áno, už si spomínam. Očarujúce dievčatko. Volá sa 

Sally, však?“
„Sadie.“
„Správne, Sadie! Dúfam, že jej matka sa má dobre.“
Pravdepodobne nebola vhodná chvíľa na vysvetľovanie, 

že Nickova manželka zomrela dva dni po tom, ako priviedla 
Sadie na svet. Politici väčšinou mali vynikajúcu pamäť na mená 
rodinných príslušníkov svojich podporovateľov a podrobnosti 
o nich, ale starosta Jenner zjavne vypil priveľa šampanského 
a Nick ho nechcel uviesť do rozpakov. Radšej rýchlo zmenil 
tému.

„Dúfal som, že sa porozprávame o stretnutí, ktoré ste naplá
novali na budúci týždeň. Má sa na ňom hovoriť o novej trase 
metra, ktorá povedie na Manhattan. Počul som, že sa na ňom 
zúčastní aj guvernér New Yorku.“

„Naozaj? Tak to asi bude pravda.“
„Bol by som rád, keby ma na to stretnutie pozvali.“
Starosta Jenner odložil pohár. „Nevedel som, že sa zaujímate 

o metro.“



17

Odvážny plán

„Nezaujímam, ale chcel by som sa zoznámiť s guvernérom. 
Ak sa postaráte o to, aby nás navzájom predstavili, zariadil by 
som si záležitosti tak, aby som naň mohol prísť.“

Nového komisára mal do Štátnej vodnej správy vyme
novať práve guvernér. Logickou voľbou bol Nick ako zastu
pujúci komisár, ale na rozdiel od ostatných mužov, ktorí sa 
o  túto funkciu uchádzali, nemal potrebné známosti. Keby 
sa zoznámil s guvernérom, veľmi by mu to pomohlo. Nemo
hol sa popýšiť vysokoškolským diplomom ako jeho konku
renti, ale skutočný svet poznal oveľa lepšie ako oni a  vedel 
veľmi šikovne nadväzovať priateľstvá. V  prípade guvernéra 
by mu stačilo vopchať nohu do dverí a vymenovanie by mal  
prakticky isté.

Starosta Jenner sa rozpačito zasmial. „Neviem si predsta
viť, že by vás zaujímalo takéto stretnutie. Budú to samé hádky 
o tuneloch metra a peniazoch z daní.“

„Mám záujem. Zariadite mi to pozvanie?“
Ticho, ktoré medzi nimi zavládlo, sa preťahovalo. Pani 

Jennerová sa poponáhľala manželovi na pomoc. „Och, pozrite, 
práve prišiel správca prístavu Port Elizabeth. Nemala by som vás 
navzájom predstaviť?“

„Neurazte sa, pani, ale naozaj si myslím, že váš manžel by 
ma mal predstaviť guvernérovi New Yorku. Po všetkom, čo som 
preňho urobil, si to zaslúžim.“

Starosta sa zatváril nespokojne. „Takto sa obchody neuzatvá
rajú, pán Drake. Všetci prítomní nepochybne chápu, prečo sme 
vás sem pozvali, ale obávam sa, že vašu účasť na takom význam
nom politickom stretnutí by nepochopil nikto.“

„Čo keby ste im vysvetlili, že ste ma tam pozvali preto, že 
vášmu mestu som práve ušetril milión dolárov, ktoré by inak 
muselo zaplatiť vodárenskej spoločnosti? Myslím, že päť minút 
na stretnutie s guvernérom si ešte nájdem.“
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Napätie prelomil hlavný advokát mesta. Herman Dressler 
bol zavalitý muž, ktorý navrhol nekonvenčnú taktiku spočí
vajúcu v najatí Nicka ako znalca žalujúcej strany, aby sudcovi 
vysvetlil zložitý systém filtrácie vody.

Herman k nemu vystrel ruku. „Mať v boji po svojom boku 
muža, ako ste vy, je nesmierne výhodné, pán Drake!“

„S  radosťou som vám pomohol, pane.“ Nick to myslel 
úprimne. Možnosť byť súčasťou tímu, odhodlaného zabezpečiť 
pre rastúce mestá na východnom pobreží aj v budúcnosti dosta
točné dodávky čistej vody, považoval za výsadu.

„S  trochou šťastia vaše služby už nebudeme potrebovať,“ 
dodal Herman. „Ale ak by sa odklad ukázal problematický, 
budete nám k dispozícii až do konca októbra?“

„Aký odklad?“ začudoval sa Nick.
Keď sa dozvedel, že sudca namiesto uznania konečného 

víťazstva mesta poskytol odporcom dodatočnú deväťdesiat
dňovú lehotu na obhájenie nimi navrhovanej alternatívy, ktorá 
spočívala v chemickej úprave vody, vzkypel v ňom hnev. Dvom 
súdnym znalcom obhajoby sa podarilo presvedčiť sudcu, aby 
dal ich čudnému a neoverenému postupu druhú šancu. Prišli 
s novátorskou metódou, pri ktorej sa na zabíjanie zárodkov vo 
vode používa chlór. Tvrdili, že ľuďom neublíži, ale nikde na 
svete ju ešte neoverili. Nick nemienil stáť bokom a dovoliť im, 
aby ju vyskúšali na jeho rodine alebo obyvateľoch Jersey City.

„Môžete so mnou počítať,“ sľúbil. Protistrana sa chytala 
slamiek, obracala sa na dvojicu neodbytných vedcov v nádeji, 
že napokon nebude musieť vybudovať ďalšie drahé filtračné 
zariadenie. Vyzývavo pozrel na starostu. „Aj na budúci týždeň 
na stretnutí s  guvernérom. Verím, že o  pozvánku naň sa mi 
postaráte.“

Bolo to konštatovanie, nie otázka a  Nickovi sa podarilo 
dosiahnuť láskavosť, ktorú mu dlhovali, skôr než odišiel z oslavy.
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R osalinda sa ráno pred stretnutím s  Nicholasom 
 Drakeom zobudila zavčasu, ale už vtedy sa všetko 

kazilo, hoci do východu slnka chýbala ešte celá hodina.
„Nevidel si dve kadičky s  vodou, ktoré som nechala na 

kuchynskom pulte?“ spýtala sa brata. „Položila som ich tam 
včera večer, ale teraz ich neviem nájsť.“

Gus podliezol šnúru s  plienkami, natiahnutú krížom cez 
maličkú kuchyňu, a pozrel na pult. „Ingrid minulú noc umýva
la detské fľaše. Pravdepodobne umyla aj tvoje kadičky.“

To znamenalo, že Ingrid z nich vyliala vodu. Skvelé. Rosa
linda chcela vziať vzorky chlórovanej vody so sebou a dokázať 
pánu Drakeovi, že vonia a chutí rovnako ako nechlórovaná. Jej 
švagriná to pravdepodobne neurobila naschvál, ale Rosalinda si 
tým nebola istá. Odkedy sa Gus vrátil zo starého kontinentu so 
svojou nemeckou nevestou, Ingridina nevraživosť sa jednodu
cho nedala prehliadnuť. Rosalindin dom bol pre troch dospe
lých a dieťa príliš malý a Ingrid ju ešte stále nenávidela za to, čo 
sa stalo v Heidelbergu. Na dôvažok sa dieťaťu prerezával zúbok, 
takže minulú noc sa nikto poriadne nevyspal.
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O hodinu sa Rosalinda a doktor Leal mali stretnúť s pánom 
Drakeom a pustiť sa do herkulovskej úlohy – presvedčiť hlav
ného súdneho znalca protistrany, že filtrácia vody je neúčinná, 
príliš drahá a menej efektívna ako jej chemická úprava. Doktor 
Leal veril, že pracovné raňajky pomôžu nasadiť správny tón. 
V súdnej sieni alebo kancelárii sa ľudia zvyčajne správali ostra
žito. Vzťahy sa oveľa ľahšie nadväzovali pri jedle, a tak im sekre
tárka pána Drakea zariadila spoločné raňajky v reštaurácii.

Rosalinda obišla šnúru na sušenie bielizne, postavila sa pred 
maličké zrkadlo na kuchynských dverách a pokúsila sa pripnúť 
si k  vysokému stojacemu golieru blúzky slonovinový gombík. 
Prsty sa jej však pošmykli a gombík s cinknutím pristál na zemi.

„Nebuď taká nervózna,“ napomenul ju Gus.
„Prečo si myslíš, že som nervózna?“
„Nevieš si zapnúť golier, neobsedíš pri šálke čaju a už tri razy 

si si skontrolovala obal, aby si sa presvedčila, že v ňom máš všet
ky výskumné správy. Pritom si včera zaplatila poslíčkovi, aby 
odniesol ich kópie do kancelárie pána Drakea. Prehnané prípra
vy sú jasným dôkazom nervozity.“

Rosalinda sa nasilu upokojila a  konečne sa jej podarilo 
pripnúť si neposlušný gombík. „Napadlo mi, že pán Drake si 
bude chcieť pred stretnutím prečítať naše správy, a tak som mu 
prezieravo poskytla ich kópie.“

„Rosalinda, vieš, že ťa mám rád, ale tvoje výskumné správy 
sú také nezáživné, že by ich mohli použiť ako zbraň proti nič 
netušiacim čitateľom a unudiť ich na smrť.“

Obrátila sa a  pozrela naňho. „Keď náš výskum uverejnili, 
spôsobil senzáciu. Americkú chemickú spoločnosť tak nadchol, 
že…“

„A Nicholas Drake je chemik?“
Nie. Bol inštalatér, ktorý zázračne získal významnú funkciu 

a s ňou obrovskú moc nad vodovodnou sieťou celého štátu New 
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York. Doháňalo ju do  šialenstva, že muž bez vedeckej kvali
fikácie nadobudol taký veľký vplyv, ale doktor Leal má prav
du. O výhodách upravenej vody musia usilovnejšie presviedčať 
obyčajných ľudí.

Pri dnešných pracovných raňajkách prenechá slovo dokto
rovi Lealovi, lebo jedno je isté: s Nicholasom Drakeom nemá 
vôbec nič spoločné.

Keď Rosalinda vošla do preplnenej manhattanskej reštaurá
cie na stretnutie s pánom Drakeom, nervy mala napnuté ako 
klavírne struny. Doktor Leal ju opustil! Tesne pred odchodom 
z domu dostala od neho telegram, v ktorom ju informoval, že 
mu ochorel syn a  na raňajkách sa nebude môcť zúčastniť. Sprá
vu zakončil povzbudivými slovami: Mám vo vás plnú dôveru.

Rosalinda si želala, aby si tiež tak bezvýhradne verila. Gus 
má pravdu: jednoducho nevie podávať vedecké informácie 
zrozumiteľným jazykom. S mužom, ktorý je celkom iný než ona 
a doktor Leal, bude takmer nemožné nájsť spoločnú reč.

Salova reštaurácia sa nachádzala na nároží medzi práčovňou 
a predajňou rýb. Pravdaže, vybral ju pán Drake, lebo ona by 
v takomto podniku za normálnych okolností určite nejedla.

„Preboha,“ zamrmlala, keď vošla dnu. Sotva sa pretisla cez 
dvere, lebo pri pulte hneď vedľa nich sa tlačilo veľa zákazní
kov. Všetky stoly boli obsadené a jedálňou sa rozliehalo rinčanie 
príborov, prskanie škvariaceho sa mäsa a  hulákanie pravidel
ných hostí. Niektorí mali na sebe montérky, iní obleky s krava
tou. Spoločné mali iba jedno – všetci boli muži. 

Očami preletela dav, hľadala vysokú postavu pána Drakea. 
Prešla okolo nej skupinka policajtov, mieriaca k východu, a strči
la do nej. Reštaurácia bola jednoznačne obľúbená, ale asi bude 
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ťažké prekričať sto zákazníkov, ktorých obsluhovali v miestnosti 
nie väčšej ako zápalková škatuľka.

„Dovoľte mi, aby som vám našiel stôl, pani.“
Rosalinda pozrela na uškŕňajúceho sa muža, ktorý sa obja

vil vedľa nej ako duch. Vďakabohu, pán Drake ju zachránil! 
Vyzeral celkom inak ako v súdnej sieni, kde ju zaujal formál
nym oblekom a bojovým výrazom. Teraz mal rozopnutý golier 
a  tmavé oči mu iskrili dobrou náladou. S  vysokou, svalnatou 
postavou vyzeral dosť hrozivo, ale tváril sa tak priateľsky, že sa 
hneď upokojila.

„Nerezervovali ste ho vopred?“ začudovala sa.
„Áno, ale radšej vám nájdem miesto pri pulte, lebo tým 

barbarom čakajúcim na ďalšiu dávku Salových šišiek by nikdy 
ani na um nezišlo pustiť vás pred seba. Odstúpte, truľovia! 
Prichádza dáma.“ Pán Drake si plecom razil cestu davom 
a Rosalindu ťahal za sebou.

„Vy sa so mnou nenaraňajkujete?“
Uškrnul sa na ňu. „Nič by mi neurobilo väčšiu radosť, ale 

prišiel som sem pracovať.“ Očami preletel barový pult, no všet
ky stoličky boli obsadené. „Obávam sa, že ani jeden z  týchto 
chlapov tak skoro nedoje, ale  mám pre vás návrh: môžete si 
sadnúť ku mne za predpokladu, že znesiete zbytočnú prednášku 
miestnych dobrodincov. Nepotrvá to dlho.“

Takže ju nespoznal. Dovolila mu, aby ju odviedol k boxu pri 
zadnej stene, a sadla si na lavicu oproti nemu.

„Ešte nikdy som vás tu nevidel,“ prehodil pán Drake. „Ste 
u Sala prvý raz?“

„Áno. Nenašiel by sa tu uterák? Stôl je trochu lepkavý.“
Skôr než dopovedala vetu, vstal a načiahol sa cez zákazní

kov pri pulte za vlhkým uterákom. Keď ním utrel fľaky, ktoré 
na stole zanechal predchádzajúci hosť, hodil ho späť čašníčke 
a podal Rosalinde jedálny lístok. Kartónový papier bol trochu 
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obchytaný, so škvrnami od kávy a  s  niekoľkými nehygienic
ky pôsobiacimi mastnými fľakmi. Rosalinda sa ho pre istotu 
 nedotkla. „Dám si to isté čo vy,“ oznámila.

Pán Drake vstal a priložil si ruky k ústam. „Hej, Marta!“ 
zakričal. „Urob z toho porciu pre dvoch!“

Rosalinda položila na stôl obal a vybrala z neho výskumné 
správy, lebo pán Drake si ich kópie, ktoré mu poslala, zjavne 
nepriniesol. Potom si vytiahla okuliare s  drôteným rámom 
a nasadila si ich. Očami rýchlo preletela papiere, aby sa uistila, 
že doma nijaké nezabudla. Keď zase zdvihla zrak, pán Drake na 
ňu upieral ohromený pohľad.

„Čo?“ nechápavo sa spýtala.
Prehltol. „Neurazte sa, pani, ale v tých okuliaroch vyzeráte 

ako prvotriedna kosť.“
„Prvotriedna – čo?“ Keďže väčšinu dospelého života strávila 

v Nemecku, americkému slangu často nerozumela.
„Kosť. Fešanda. Špica. Klasa.“
Rosalinda sa zapýrila. Tento druh poklony vôbec neočaká

vala. Pán Drake by nikdy nemohol súperiť s veľkými básnikmi 
vo vymýšľaní elegantných slovných obratov, ale vďaka úprimné
mu obdivu, ktorý sa mu objavil v očiach, Rosalinde jeho poklo
na nesmierne zalichotila. 

Napravila si okuliare. „Ďakujem. Myslím, že… hmm… iba 
skontrolujem, či mám so sebou všetky dokumenty, a  potom 
môžeme…“ Tárala dve na tri. K pánu Drakeovi hneď pocítila 
silnú náklonnosť a musela ju udržať na uzde. Zložila si okuliare 
a  položila ich na stôl. „Našli ste si čas na prečítanie článkov, 
ktoré sme vám poslali?“

Zdvihol jedno obočie. „Akých článkov?“
„Článkov o pridaní chlórnanu vápenatého do vody namiesto 

jej filtrácie.“ Čakala, že mu každú chvíľu svitne, ale ďalej na 
ňu nechápavo hľadel, akoby hovorila po grécky. Pri pohľade 
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zblízka si všimla, že má výrazné, pravidelné črty Michelangelov
ho Dávida vrátane kučeravých tmavých vlasov a silného krku. 

„Kto ste?“ spýtal sa napokon.
„Som doktorka R. L. Wernerová, no v skutočnom živote mi 

hovoria Rosalinda alebo formálne doktorka Wernerová. Mrzí 
ma to, ale doktor Leal sa k nám dnes ráno nepripojí.“

Zatváril sa zmätene. „To pôsobí ako falošná reklama. Keď ste 
sa pod tie články podpísali iniciálami, vo všetkých ste vzbudili 
mylnú predstavu, že ste muž.“

Iste, mnohí ľudia práci vedkýň inštinktívne nedôverovali, ale 
Rosalinda mala na skrývanie sa za iniciálami iné dôvody. To 
posledné, po čom túžila, bolo upozorniť na seba.

„Našli ste si čas na ich prečítanie?“
Skúmal ju cez okraj hrnčeka a  zároveň si poriadne odpil 

z kávy. V tmavom pohľade mal dosť sily, aby ju zmenil na nemé
ho idiota, a to Rosalindu znepokojilo.

„Naozaj ste doktorka?“ zapochyboval.
„Špecializujem sa na biochémiu. Skúmam účinky chemic

kých zlúčenín na mikroorganizmy.“ 
„Takže neliečite pacientov?“
„Nie. Bojím sa krvi.“
Jeho smiech znel vrelo a  uznanlivo. „V  tom prípade sme 

dvaja, doktorka R. L. Wernerová. Mimochodom, keď počujem 
,doktor‘, automaticky si predstavím človeka s malým čiernym 
kufríkom a so stetoskopom. Nevedel som, že sú aj iní doktori.“

Napätie medzi nimi povolilo. „To je pochopiteľné. Neliečim 
pacientov, ale dúfam, že môj výskum pomôže predísť chorobe, 
skôr než vypukne.“

Už zase na ňu upieral omámený pohľad. Obdiv jej dával 
najavo tak otvorene, že by mala cítiť rozpaky, ale namiesto toho 
mu opätovala úsmev, akoby to bola najprirodzenejšia reakcia na 
svete. Želala si, aby sa táto chvíľa nikdy neskončila.
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Prišla čašníčka a položila na stôl pred nich dva veľké podno
sy s pariacim sa jedlom. Čaro bolo zlomené. 

Preboha. Toto nebude schopná zjesť. Hrubé plátky slaniny 
a vedľa nich tri volské oká s  lesknúcimi sa surovými žĺtkami. 
Pán Drake všetky tri popichal a  pomiešal vidličkou a  potom 
tekutú masu nakvapkal na slaninu aj hrianku.

Zdvihol zrak a  zachytil jej zhrozený pohľad. Hneď pustil 
vidličku, spojil si ruky a sklonil hlavu.

„Milý Bože, ďakujeme ti za toto jedlo aj za skvelú spoločnosť. 
S tvojou pomocou sa pokúsim zmeniť toto hlučné a bezbožné 
mesto na lepšie miesto na život. Buď pochválené tvoje meno. 
Amen.“

„Amen,“ zopakovala Rosalinda, aj keď v skutočnosti ju nevy
desilo, že preskočil požehnanie, ale nezdravé a nebezpečné jedlo 
ležiace pred nimi.

Zlomil hrianku napoly, namočil ju do surového žĺtka, odhry
zol z nej a uškrnul sa na ňu. „Salovmu kuchárskemu umeniu sa 
nič nevyrovná,“ pochválil majiteľa reštaurácie.

Rosalinda pozrela na svoj tanier. Hrianka vyzerala celkom 
požívateľne. „Vedeli ste, že jesť surový žĺtok je nebezpečné, lebo 
by ste sa mohli nakaziť salmonelou?“

„Nemáte rada volské oká?“
Nenaznačila mu práve, že by im mohli spôsobiť ochromujúcu 

žalúdočnú chorobu? „Nie,“ odvetila vľúdne. „Ohrozujú zdravie. 
Nemohla by som vám ani nikomu inému s  čistým svedomím 
dovoliť, aby ste skonzumovali také potenciálne nebezpečné jedlo.“

Pán Drake vzal jej tanier a vstal. „Hej, Marta! Mohla by si 
požiadať Sala, aby tieto vajcia hodil späť na panvicu a  urobil 
z nich praženicu? Je to moja vina. Pomýlil som objednávku.“

Rosalinda sa zachvela, keď sa uponáhľaná čašníčka zastavila 
pri ich stole, načiahla sa za tanierom a vzápätí s ním zmizla za 
pultom. Rosalinda nechcela vyvolať výstup a  hrianku by bez 
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námietok zjedla, ale čašníčka s ňou zmizla, skôr než sa zmohla 
na námietku.

Utešilo ju aspoň to, že pán Drake sa neurazil. V skutočnos
ti sa tváril pobavene. Predklonil sa a  sprisahaneckým tónom 
zašepkal: „Možno by ste si mali zakryť oči, pani. Chystám sa 
znovu si odhryznúť zo svojich nebezpečných raňajok a nerád by 
som vás vydesil.“

Vytryskol z nej smiech a už ho nestihla stlmiť. Trápny piskľa
vý zvuk vyvolal na tvári pána Drakea dobromyseľný úškrn. 
Naozaj by sa nemala smiať, lebo o zdraví sa nežartuje, ale jeho 
humor bol nákazlivý a pôsobil uvoľňujúco.

„Dobre, tak sa na to pripravím,“ prikývla. „Budem sa tváriť 
ako vojvoda z Wellingtonu v bitke pri Waterloo, stojaci proti 
obrovskej presile.“

„Vyhral?“
„Áno.“
Pán Drake sa uškrnul. „V  tom prípade môžem byť pokoj

ný! Keďže moje obľúbené jedlo je len trochu lepšie než tanier 
infekčnej choroby, ako vyzerajú typické raňajky v  domácnos
ti doktorky R. L. Wernerovej?“ Plátkom slaniny nabral trochu 
žĺtka a s pôžitkom ho zjedol.

„Bývam s bratom a jeho manželkou. Zvyčajne raňajkujeme 
misku ovocia a müsli.“

„Čo je müsli?“
„V podstate ovsené vločky s orechmi a so semienkami. Prvý 

raz som müsli ochutnala, keď som sa presťahovala k nemeckým 
príbuzným do Bavorska. Je to veľmi zdravé jedlo. V Amerike ho 
takmer nenájdete, a tak som požiadala brata, aby sa ho naučil 
pripravovať. Chutí takmer rovnako dobre ako müsli, ktoré robili 
moji príbuzní v Nemecku.“

„Takže ste prinútili brata, aby vám pripravoval obľúbené 
raňajky, Sala opraviť vaše vajcia a súd v New Jersey rozhodnúť 
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o tom prekliatom súdnom spore podľa vašich predstáv. Už vám 
niekto povedal, že ste panovačná?“

Rosalinda si odkašlala. „Iba vášnivo verím v…“
Prerušil ju. „Nechápte ma zle. Mám rád panovačné ženy… 

najmä keď si znovu nasadia také sexi okuliare, aké máte vy. 
Krásna žena v okuliaroch vyzerá veľmi múdro.“

„Nechcem sa chváliť, pán Drake, ale naozaj som múdra.“
Uškrnul sa a vyzývavo na ňu pozrel. „Dosť múdra, aby vás 

prijali do Amerického vodohospodárskeho združenia?“
„Pravdaže áno. Vzhľadom na druh práce, ktorú vykoná

vam, je to pre mňa najdôležitejšia odborná organizácia. Prečo 
sa pýtate?“

Poriadne si odpil z kávy, postavil šálku na stôl a jedným prstom 
ju ľahostajne otáčal pred sebou. „Mne žiadosť o členstvo zamietli.“

„Och.“ Cítila sa trochu trápne. Členstvo vo vedeckej orga
nizácii sa nedalo kúpiť; dalo sa získať iba na základe formálnej 
kvalifikácie. „Prečo vám tak veľmi záleží na tom, aby vás prijali 
medzi seba? Aj bez členstva v spomínanom združení ste už zjav
ne získali obrovský vplyv.“

„Uvoľnilo sa miesto komisára v Štátnej vodnej správe. Chcem 
ho. Komisárov vymenúva guvernér, ale aby som tú funkciu 
získal, najprv musím dokázať, že som spôsobilý vykonávať ju. 
Štátnu vodnú správu riadia traja komisári. Jeden je zodpovedný 
za financie, druhý za technické záležitosti a  tretí za pracovnú 
silu. Práve na miesto tretieho si brúsim zuby. Posledný muž, 
ktorý tú prácu robil, kvôli tlaku nevydržal ani šesť mesiacov. 
Ľudí riadiť viem, ale na získanie takejto funkcie potrebujem aj 
podporu vedcov. Prijatie do Amerického vodohospodárskeho 
združenia by bol veľký krok.“

„Obávam sa, že s tým vám nepomôžem.“ Nevyhovárala sa. 
Bola členkou združenia, ale pravidlá členstva v ňom neurčovala. 
Mala šťastie, že doň vôbec prijímali ženy.
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„Keď nabudúce pôjdete na ich schôdzu, porozprávajte sa 
s prezidentom. Vysvetlite mu, že viem, o čom hovorím. Bol by 
som dobrým členom. Dokonca by som im prihodil aj niekoľko 
tisíc dolárov, keby potrebovali niečo zafinancovať.“

Rosalinda nevedela, ako by sa mohla taktne vyjadriť, ale pán 
Drake mal zjavne rád úprimnosť. „Musím sa k niečomu priznať,“ 
opatrne nadhodila a načiahla sa za hrnčekom, aby skryla nervozitu.

„Dúfam, že k nejakému škandálu.“
Takmer sa zadusila kávou. „Vlastne ide o vás. Netuším, kto ste. 

Viem iba, že ste kedysi pracovali ako inštalatér, ale potom ste v tom
to štáte získali mimoriadny vplyv na všetko, čo súvisí s vodou.“

„Okrem Amerického vodohospodárskeho združenia,“ zdôraznil.
„Áno, okrem neho… ale uisťujem vás, že ho tvoria samí 

nudní a namyslení akademici. Takže kto ste? A ako ste sa dosta
li až sem?“

„Som inštalatér,“ vyhlásil pán Drake. „Aj môj otec bol inšta
latér a starý otec takisto, ale ten bol zároveň vynálezca.“

Uponáhľaná čašníčka sa znovu zastavila pri ich stole a vrátila 
Rosalinde tanier. Pariace sa vajcia rozmiešali a smažili tak dlho, 
že vyzerali ako kúsočky gumy, ale sotva sa mohla sťažovať.

„Áno, pokračujte,“ vyzvala ho, keď čašníčka odišla.
„Poznáte všetky tie mrakodrapy, ktoré tvoria slávnu panorá

mu Manhattanu?“ spýtal sa pán Drake. „Ani v jednom nevedeli 
dostať tečúcu vodu nad štvrté poschodie, kým môj starý otec 
nevynašiel ventil regulujúci tlak vody. Zarobil na ňom kopu 
peňazí. Nikdy z nich však nevidel ani dolár, lebo brat ho o všet
ky podvodom pripravil a ventil bol štyridsať rokov predmetom 
súdneho sporu. Pred piatimi rokmi ho konečne urovnali a tie 
peniaze pripadli mne.“

Povedal to ľahostajne, ale Rosalinda zostala ohromená. 
„Taký vynález má určite obrovskú cenu. Možno aj niekoľko 
miliónov dolárov.“
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Posmešne sa zasmial. „Presne šesťdesiat miliónov. Rozdelili 
ich medzi mňa a niekoľkých ďalších dedičov, ale najväčší podiel 
som zhrabol ja. Prečo podľa vás Marta tak ochotne prerobila 
vašu objednávku? Nie pre môj šarm, doktorka Wernerová, verte 
mi.“ V očiach mu zase veselo zaiskrilo.

Bože, bol taký príťažlivý. Ale viac než peniaze a vzhľad ju na 
ňom priťahovala jeho schopnosť robiť si žarty zo všetkého a aj zo 
seba samého. Pripomínal bezodnú studňu dobrej nálady. Zase 
sa hlúpo usmievala a pán Drake pokračoval:

„Na Kolumbijskej univerzite som si vypočul prednášku 
z chémie, aby som rozumel správam a  tabuľkám, ktoré zosta
vujú ľudia, ako ste vy. Ale moje vedomosti väčšinou pochádzajú 
z praktických skúseností týkajúcich sa fungovania vodovodných 
systémov.“

„Iba jednu prednášku?“ začudovala sa Rosalinda. Možno 
preto tak tvrdohlavo odmietal nové metódy úpravy vody. „Je 
ťažké oceniť chémiu už po prvej prednáške. Keď si s ňou dáte 
trochu viac námahy, objavíte oveľa zaujímavejšie aspekty che
mických reakcií a vzťahy medzi zložením a pôsobením látok.“

Zachvel sa. „Stačí mi prečítať si správy a  pochopiť ich. 
Nemusím robiť pokusy. Myslím, že to je vaša práca. Radšej ju 
robte vy, než by som mal ja!“

„Och, ja ju milujem! Možnosť robiť tento druh práce som 
vždy považovala za výsadu.“

Jej poznámka sa mu zjavne zapáčila, lebo na ňu znovu 
súhlasne pozrel a  tvár sa mu rozžiarila. Bol to skvelý nápad. 
Doktor Leal mal pravdu. Vďaka tomu, že sa spolu stretli mimo 
kancelárie alebo súdnej siene, sa im  podarilo nadviazať celkom 
priateľský vzťah. 

Rosalinda naňho pozrela s novou úctou. „Pán Drake, práve 
mi niečo napadlo. Obaja sme outsideri. Ja pretože pracujem 
v oblasti, ktorá je zatiaľ vyhradená len mužom, a vy preto, lebo 
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ste sa vypracovali z obyčajného robotníka na príslušníka najvyš
ších spoločenských kruhov. Obaja musíme ustavične bojovať 
s predsudkami.“

Šibalsky sa na ňu usmial. „Ach, podľa mňa nejde iba o pred
sudky. Všetci chcú čistú vodu, nie? Ale jej dodávanie je zložitý 
proces, do ktorého vstupujú politika, peniaze a moc. Všetci vedia, 
že som nechutne bohatý, a tak ma nikto nemôže obviniť, že to 
robím pre peniaze. Vďaka tomu získavam veľký vplyv a ľudia ma 
počúvajú. Chcem robiť iba to, čo považujem za správne.“

Hlas sa mu takmer chvel vášňou. Vždy obdivovala ľudí, 
ktorí sa pre niečo vedeli nadchnúť, a Nicholas Drake k nim urči
te patril. Škoda, že sa mýlil v presvedčení o najlepšom spôso
be zachovania čistoty vody. Prinútiť ho, aby prehodnotil svoj 
názor na filtračné zariadenie, bude ťažká úloha, ale nedalo sa 
jej vyhnúť.

Odsunula tanier nabok a  doprostred stola položila kôpku 
výskumných správ. „Už ste si našli čas na prečítanie niektorých 
prác, ktoré sme vám poslali?“

Pán Drake sa prvý raz zatváril nespokojne. „Obávam sa, že 
obe strany súdneho sporu tvrdohlavo trvajú na svojom stanovis
ku. Nečakám, že sa to zmení.“

„Viete o tom, že bitúnky v Chicagu už chlórujú vodu, ktorú 
dávajú piť svojim zvieratám? Keď filtračná metóda sklamala, obrá
tili pozornosť na chlór a chemické čistenie vody krásne funguje.“

„Iste, ale iba u dobytka. Je mi jedno, či testujete chlór na 
zvieratách, ale tu hovoríme o ľuďoch.“ V očiach mu znovu zais
krilo. „Aspoň my na tejto strane rieky sme ľudia. O vás, čo žijete 
na jerseyskom brehu, si to tvrdiť netrúfam.“

„Žijem rovno za riekou a  môžem potvrdiť, že aj my sme 
ľudia.“

Zase sa hlúpo uškŕňala. Pravdepodobne si myslel, že má 
o koliesko viac, keď sa ustavične usmievala, ale aspoň jej úsmev 
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opätoval. Na tejto zemi žila už dvadsaťosem rokov, no ešte nikdy 
nezažila takýto povznášajúci pocit – blaženosť zmiešanú s obdi
vom k mužovi, ktorý na ňu civel cez stôl. Usmievali sa na seba 
ako blázni a obom to pripadalo ako najprirodzenejšie správanie 
na svete. Mali by cítiť rozpaky, ale aspoň ona nijaké necítila. 
Cítila sa jednoducho nádherne. 

Lenže doktor Leal ju sem poslal s  dôležitým poslaním. 
Nemohla ho odsunúť na vedľajšiu koľaj iba preto, lebo jej licho
til príťažlivý muž.

„Nechám vám tieto výskumné správy,“ pokračovala, keď sa 
trochu spamätala. „Uvidíte, že naše pokusy o účinnosti chlóru 
potvrdzujú zistenia vedcov z celej Európy a Ameriky.“

„Naozaj sa nemusíte unúvať…“
„Lebo som presvedčená, že budúcnosť patrí chlóru. Doká

že dezinfikovať obrovské množstvá vody – rýchlo, bezpečne 
a lacno.“

„Chlórovanie nie je overená metóda,“ otvorene namietol pán 
Drake. „Sudca nariadil dodatočné filtračné zariadenie a tým sa 
celá diskusia končí.“

Rovnakú tvrdohlavosť a neznalosť prejavil aj na súde, keď 
podával svedeckú výpoveď. Do jej výskumných správ zjavne ani 
nenahliadol. Pravdepodobne nevedel nič o cholere ani o rých
losti, s  akou dokáže zabiť celkom zdravého človeka. Stačilo 
chlipnúť si špinavej vody a mohlo to zničiť celú rodinu.

Udržala však hnev na uzde a pokojne pokračovala. „Z pit
nej vody choleru nikdy neodfiltrujete. Naproti tomu chemické 
čistenie dokáže zabiť choleru, týfus aj  všetky ostatné baktérie 
prenášané vodou, na ktorých sme ho vyskúšali.“

„Nie je to overená metóda. Okrem toho filtrácia v posled
ných osemdesiatich rokoch bez problémov fungovala.“

„S výnimkou silných lejakov, keď kanalizáciu zaplavila voda 
odtekajúca z  fariem, plná živočíšneho odpadu. Tento problém 
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môže vyriešiť niekoľko kvapiek chlóru. Ľudia väčšinou nevedia 
o jeho prínosoch, ale je to…“

Prerušil ju. „V prvom rade nie som hlupák.“
„To som nikdy netvrdila, ale obaja vieme, čo sa stane, keď 

dažďová voda zahltí filtračné zariadenia. Filtrácia je pomalá 
a drahá. Pritom na vyriešenie problému stačí maličké množstvo 
chlóru.“

Zrejme cítil v jej hlase napätie, lebo si všimla, že aj jemu už 
dochádza trpezlivosť. „Vyhľadal som si slovo ‚chlór‘ v slovníku. Je 
to jed,“ vyhlásil. „Nedovolím, aby ho pridávali do pitnej vody.“

„To isté napadne mnohým ďalším neinformovaným ľuďom, 
keď prvý raz počujú o chlóre.“

Pán Drake sa zatváril mrazivo. Predkláňal sa, kým sa nosom 
takmer nedotkol jej, a v očiach sa mu nahnevane zablyslo. „Za 
tamtým oknom žijú štyri milióny ľudí, ktorí sú závislí od vody 
dodávanej potrubiami do ich domovov. Chcem, aby naše mestá 
rástli a prosperovali, zatiaľ čo vy a vodárenská spoločnosť, ktorá 
vás platí, nariekate, že filtrácia je príliš drahá. Koho ľudia obvi
nia, keď kohútiky vyschnú? Vás a  doktora Leala určite nie. 
Bojujem za budúcnosť amerických miest.“

„Ja tiež!“
Pán Drake si stisol ruky a skrivil pery. „Chcete do pitnej vody 

pridať jedovatú chemikáliu – nevyskúšanú, neoverenú a nebez
pečnú. Na mojej dcére ju však skúšať nebudete!“ nahnevane 
zdôraznil. „Vravíte, že váš plán fungoval u dobytka. Dobytka! 
Na dobytku mi nezáleží, ale na mojej dcére, čašníčke Marte 
a všetkých ostatných ťažko pracujúcich ľuďoch v tomto meste 
áno. Ak ich môžem ochrániť tým, že vybudujem drahé filtračné 
zariadenie, tak to urobím!“

Vstal, hodil na stôl servítku a  nahnevaný odišiel, pričom 
sa ani neobzrel. Stretnutie sa skončilo.
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P o neúspechu s  Nicholasom Drakeom sa Rosalinda sú
stredila na jedinú záľubu, ktorá ju zakaždým upokojila 

– skladanie maličkých koliesok, skrutiek a pružiniek hudobnej 
skrinky bola výzva, ktorá zvyčajne vyžadovala celú jej pozornosť. 
Tejto práci sa venovala už od prvého leta, keď spolu s Gusom 
prišla žiť na strýkovu odľahlú farmu v  Bavorsku. Skladať hu
dobné skrinky ju naučil strýko Wilhelm a Rosalinda po tom, 
čo stratila rodičov a o necelý rok aj starého otca, našla v novej 
záľube záchranu. Keď nechala Ameriku aj  celý známy svet za 
sebou, farma strýka Wilhelma bola pre ňu doslova požehnaním.

Gus jej podával súčiastky, z  ktorých postupne sklada
la ozubené koliesko. Odkedy sa vrátila z pracovných raňajok, 
ktoré sa skončili pohromou, Gus sa ju snažil upokojiť a správ
ne zhodnotiť situáciu. Dovolila mu to. Celý život sa navzájom 
podporovali. Zvyčajne sa správala ako vodca, ale občas zaváhala 
a potrebovala Gusovu podporu. Ani jeden však nebol bojko.

Rosalinde nenapadal nikto iný, koho by mala radšej po 
boku. Svojmu bratovi bezvýhradne dôverovala. Okrem toho 
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Gus bol advokát a po neúspechu s Nickom Drakeom jej pomôže 
s plánovaním stratégie.

„Porušila by som zákon, keby som sudcu oslovila priamo?“ 
spýtala sa ho Rosalinda. „Napokon, sudca McLaughlin býva na 
tejto ulici a už som sa stretla s jeho manželkou.“

„Nie je to nezákonné, ale o vašom stretnutí by musel infor
movať žalobcov,“ odvetil Gus. „Aspoň si to myslím, no radšej si 
to overím v knihách.“ Odstrčil sa od kuchynského stola, aby si 
zapísal pripomienku. 

Gus získal právnické vzdelanie v  Nemecku. Od prícho
du do New Jersey sa usilovne učil na skúšky, ktorých zloženie 
bolo podmienkou na vykonávanie advokátskeho povolania 
v Amerike. Kým tie prekážky neprekoná, on, Ingrid a maličký 
Jonah zostanú bývať v jej príliš malom dome. Rosalinda sa však 
nemohla sťažovať, lebo Gus a  Ingrid museli z Nemecka odísť 
kvôli nej.

„Si si istá, že nerobíš z komára somára?“ spýtal sa Gus, keď 
si znovu sadol za stôl a podal jej malý skrutkovač, aby dotiahla 
mosadzný valček v puzdre. „Si taká precitlivená, že sa trápiš, aj 
keď vyplašíš vtáka.“

Možno mal pravdu, ale Gus nevidel hnev v  očiach pána 
Drakea. Zabolelo ju to, lebo spočiatku si celkom sadli a nečaka
la, že sa zrazu obráti proti nej. Ešte stále si nebola celkom istá, 
čo spôsobilo jeho zlostný výbuch.

„V nijakom prípade si to neber osobne,“ pokračoval Gus. „Aj 
keby ste tento súdny spor prehrali, sú ďalšie mestá, ktoré budú 
potrebovať lepšie čistenie vody.“

„Ale Jersey City by mohlo byť priekopníkom. Ak teraz obhá
jime našu metódu, jej použitia sa bude dožadovať čoraz viac 
miest. Stačí, aby sa jedno odvážilo použiť ju ako prvé.“

„Rosalinda, koľko ráz si ma za posledné roky napomenula, 
aby som bol trpezlivý? Ty a doktor Leal odvádzate dobrú prácu. 
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Dnes ráno si zažila porážku. Prídu aj ďalšie, ale nedaj sa nimi 
odradiť a neodchyľuj sa od nastaveného kurzu.“

Úsmev jej zvlnil pery a  pokračovala v  práci na hudobnej 
skrinke. Posledné mesiace v malom dome s dieťaťom, ktorému 
sa prerezávali zúbky, a  s nenávistnou švagrinou boli ťažké, no 
tieto neformálne rozhovory s Gusom si užívala. Do Ameriky sa 
vrátil nedobrovoľne, ale nemala pocit, že by jej to vyčítal.

„V  poriadku, vložme valček do puzdra,“ navrhla. Gus jej 
podal mosadzný valček s piesňou, ktorú si vybrali – s Bachovým 
Menuetom v tónine G. Bol menší ako cievka nití a Rosalinda 
prispôsobila jeho polohu kovovým hrebeňom v puzdre. O dve 
minúty ho priskrutkovala na miesto a spýtavo pozrela na Gusa. 
„Pripravený?“

„Pripravený!“
Zadržala dych a otočila kľúčik, čím uviedla valec do pohybu. 

Jeho kolíčky hneď začali vyberať jemné, kovové tóny Bachovho 
menuetu.

„Bravo!“ zakričal Gus a Rosalinda sa neubránila smiechu.
Ťahavé, krehké tóny oživili nádherné spomienky na roky 

prežité v  Nemecku, kde boli obaja nesmierne šťastní. Bacho
va nadčasová melódia vniesla do jej skromnej kuchyne trochu 
čistej radosti a Rosalinda sa zasmiala. Mali veľké šťastie. Napriek 
bojom, porážkam a sklamaniam boli obaja požehnaní. Z Božej 
milosti jej brat prežil zničujúci boj s cholerou. Našli bezpečný 
domov na druhom konci sveta, v náručí veľkej a milujúcej rodi
ny. Aj keby sa to neskončilo dobre, ešte vždy sa bude môcť oprieť 
o svoje vynikajúce vzdelanie. Získané vedomosti využije na to, 
aby zmenila svet k lepšiemu.

Ak nepresvedčí Nicka Drakea, nájde iný spôsob.
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Výroba hudobnej skrinky s Gusom Rosalindu trochu rozvese
lila, no keď nasledujúce ráno v laboratóriu oznámila doktorovi 
Lealovi, že u pána Drakea pri pracovných raňajkách nepocho
dila, nesmierne ho to rozrušilo. 

Schúlil sa v  kancelárskom kresle, oboma rukami si zakryl 
tvár a porazene spustil plecia. Rosalinda stála pred ním, nervóz
ne si stískala ruky a čakala, kedy niečo povie.

„Je nejaká nádej, že si to ešte rozmyslí?“ zašepkal doktor Leal 
tak ticho, že ho sotva počula.

„To si nemyslím,“ hlesla. Ani jej nenapadlo, že doktora Leala 
jej neúspech tak hlboko skľúči. Ďalej ochabnuto sedel za stolom 
a v tichom laboratóriu sa ozývalo iba tikanie hodín.

Napokon sa zhlboka nadýchol a  spustil ruky z  tváre. „Tak 
dobre. Vyskúšame niečo iné.“

Bolo len desať hodín, ale doktor Leal bez vysvetlenia odišiel 
z  laboratória. Rosalinde napadlo, že sa možno išiel nadýchať 
čerstvého vzduchu, lenže hodiny ubiehali a do konca pracovnej 
doby sa už nevrátil. Rosalinda celkom sama pripravila ďalšiu 
sériu testov, ktorými chceli zdokumentovať účinok chlóru na 
kontaminovanú vodu.

Nasledujúci deň sa doktor Leal vrátil, no ešte stále pôsobil 
ustarostene a  mrzuto. Rosalinda dúfala, že z  melanchólie sa 
čoskoro dostane, lebo ich deväťdesiatdňová lehota sa rýchlo 
skracovala. Doktor Leal bol hlavný výskumník a ona iba jeho 
asistentka, ale o novú sériu pokusov neprejavoval nijaký záujem. 
Rosalinda podchvíľou zdvihla zrak a prichytila ho, ako zamra
čene hľadí do prázdna.

„Mám začať s  testovaním účinkov chloridu vápenatého na 
týfus?“ navrhla. Za normálnych okolností pracoval s chloridom 
vápenatým iba doktor Leal, ale už prešli dva dni a ešte ani nepri
pravil vzorky.

„Nie,“ ticho odvetil. „Nevidím v tom veľký zmysel.“
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Ešte stále znepokojená čudnou náladou doktora Leala sa 
večer vrátila domov a prekvapilo ju, keď v popoludňajšej pošte 
zbadala balík. Na obyčajnom hnedom baliacom papieri bola 
napísaná spiatočná adresa Nicholasa Drakea. Pri pohľade na 
jeho meno Rosalindino srdce poskočilo od radosti. Roztrhla 
obal, otvorila luxusnú škatuľu a pod kopou hodvábneho papiera 
našla hudobnú skrinku ozdobenú drahokamami.

Bola taká malá, že sa jej zmestila do dlane. Rosalinda prud
ko vydýchla. Ako pán Drake zistil, že miluje hudobné skrinky? 
Táto sa však vôbec nepodobala na obyčajné drevené škatuľky, 
ktoré sa naučila vyrábať v Nemecku. Bola tak bohato vyzdobe
ná, že sa ju takmer bála natiahnuť.

Keď zdvihla vrchnák, mechanizmus spustil podmanivú me
lódiu Sonáty mesačného svitu. Dokonale sa hodila ku skrinke, 
ktorej kobaltovomodrý smaltovaný povrch pokrývali kryštáliky 
ako hviezdy roztrúsené po nočnej oblohe. Mesiac tvoril ligotavý 
opál, obklopený svätožiarou z diamantového prachu. Etiketa na 
skrinke prezrádzala, že ju vyrobili v klenotníckej firme Fabergé.

Bola k nej priložená kartička.

Doktorka Wernerová,
keď som uvidel túto skrinku, napadlo mi, že 

je krásna ako lúč mesačného svetla, a  hneď som si 
spomenul na Vás.

Každý máme inú, veľmi jasnú predstavu o tom, 
ako by sme mali ľuďom zabezpečiť čistú pitnú vodu, 
ale nemal som sa nechať uniesť. Keď sa rozčúlim pre 
niečo, na čom mi veľmi záleží, často sa správam ako 
slon v porceláne, no zvyčajne neútočím na milé dámy, 
ako ste Vy. Prosím, prijmite moje ospravedlnenie.

Nick Drake
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Pohojdala v  ruke vzácnu hudobnú skrinku, ktorej krása 
v nej vyvolávala zmiešané pocity. Iste, bolo to pozorné gesto, ale 
nemohlo zmazať jej sklamanie z toho, že pri presviedčaní pána 
Drakea nedosiahla nijaký pokrok. Ľahko sa mu hralo na štedré
ho dobrodinca, keď v tomto boji stál na strane víťazov.

Keď nasledujúce ráno išla do práce, ešte stále myslela na hudob
nú skrinku. Štvrtky zvyčajne trávila na neďalekej univerzite, kde 
pracovala so skupinou študentov učiacich sa chlórovací postup, ale 
dnes ju niečo ťahalo do laboratória. S doktorom Lealom sa niečo 
dialo a ona v ňom musí znovu prebudiť záujem o ich výskum. Na 
dokázanie svojej pravdy mali už iba osem desiatjeden dní.

Každodennú cestu do práce milovala. Kráčala po chodníku 
zatienenom stromami a  vedúcom okolo továrne na sladkosti, 
ktorá sa nachádzala niekoľko blokov od jej pracoviska. Dnes 
ráno sa z nej šírila vôňa karameliek. Zhlboka sa nadýchla a pri
pravila sa na ďalší ťažký deň s doktorom Lealom.

Rosalinda vošla do nízkej tehlovej budovy a cez vstupnú halu 
zamierila k ich laboratóriu. Cez zatvorené dvere počula smiech. 
Výborne! Dnes laboratórni asistenti nemali prísť, ale hlas Johna 
Leala aspoň prezrádzal, že sa vynára zo svojej čudnej skleslosti.

Otvorila dvere a vošla dnu. „Dobré ráno, doktor Leal.“
Smiech náhle stíchol. Dvaja muži pri zadnom laboratórnom 

stole sa obrátili a prekvapene na ňu pozreli. Jeden bol doktor 
Leal, ale tučného obchodníka s okrúhlymi okuliarmi ešte nikdy 
nevidela. Neznámy muž rýchlo zvinul veľké papiere a vopchal 
ich do kartónového tubusu. 

Doktor Leal si odkašlal. „Rosalinda. Dnes ráno som vás 
nečakal. Myslel som si, že sa chystáte na univerzitu.“

Želala si, aby ju oslovoval doktorka Wernerová, najmä keď 
v miestnosti neboli sami. Možno uvažovala hlúpo, lebo spolu 
pracovali už tri roky a boli priatelia, ale takéto dôverné oslovenie 
by mohlo vyvolať klebety. 
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„Napadlo mi, že najlepšie bude začať s výskumom už dnes,“ 
vysvetlila.

Nezdalo sa, že by ju počúval. Rýchlym pohybom ruky zhrnul 
niekoľko papierov zo stola do jeho hornej zásuvky. Zamkol ju 
a až potom vykročil k nej. 

„Nuž, tak mi dovoľte, aby som vám predstavil Georgea Fulle
ra. Pán Fuller je uznávaný inžinier sanitárnej techniky a súhla
sil, že nám pomôže s prebiehajúcim súdnym sporom o vodu.“

Doktor Leal hovoril ďalej, ale už ho nevnímala. Len čo poču
la meno muža, zbledla, lebo presne vedela, o koho ide. George 
Fuller mal medzi odborníkmi zaoberajúcimi sa čistením vody 
skvelú povesť a  pre svoj tím by si lepšieho člena ani nemohli 
želať. Otázka znela, či pán Fuller vedel, kto je ona. Študoval 
v Berlíne v čase, keď škandál okolo nej vrcholil. Keby si ju spojil 
s neslávne známou ženou z Heidelbergu, mohlo by jej to znovu 
zničiť dobré meno. A  radšej si ani nepredstavovala, ako by to 
mohlo ublížiť Gusovi… 

„Pravdaže poznám vašu prácu,“ odvetila, pričom dúfala, že 
sa jej podarilo skryť úzkosť. „Vitajte v  Jersey City. Je pre nás 
veľkou cťou, že budete s nami spolupracovať.“ Skúmavo sa zadí
vala na staršieho muža. Hľadala na jeho tvári náznak poznania 
alebo pohŕdania, no nijaký nenašla.

„Doktorka Wernerová,“ mierne sa poklonil. „Máte pekné 
laboratórium.“

Laboratórium patrilo doktorovi Lealovi, ale aj tak poklonu 
prijala s úsmevom. V miestnosti zavládlo rozpačité ticho. Pozre
la na stôl, za ktorým obaja muži pracovali, kým nevošla dnu. 
Všetky papiere náhlivo odložili a čierna bridlicová doska vyze
rala podozrivo prázdna. Zjavne sa nechystali informovať ju, do 
čoho boli takí ponorení, skôr než vošla dnu.

„Dnes máme pekný deň,“ utrúsil doktor Leal. „Myslíte si, že 
bude pršať?“
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Zrazu pochopila, že sa niečo stalo. Za tri roky ich spolupráce 
sa doktor Leal ani raz neuchýlil k rečiam o počasí, aby vyplnil 
rozpačité ticho. 

„O tom pochybujem,“ zamrmlala a zamierila k malej chlad
ničke. Laboratóriu dominovali čierne bridlicové stoly, no zria
dili v ňom aj malú kuchynku a priestor na sedenie, lebo ona 
a doktor Leal zriedka mali čas odísť na obed.

Dnes si priniesla syrový sendvič, a keď ho kládla do chlad
ničky, napadla jej strašná možnosť.

Chystá sa ju doktor Leal vyhodiť? Považoval jej zlyhanie 
v  prípade Nicholasa Drakea za také vážne, že to s  ňou vzdal 
a požiadal Georgea Fullera, aby ju nahradil? To by vysvetľovalo, 
prečo sa v posledných dňoch tak mračil.

V ústach jej vyschlo. Podišla k  jedálenskému stolu a otoči
la vázičku sedmokrások, ktoré tam priniesla pred niekoľkými 
dňami. Keď odtrhla vädnúci kvietok, pohľad jej zablúdil k doku
mentu zabudnutému na stole. Vyzeral ako plán nejakej budovy.

„Čo je to?“ spýtala sa.
Pán Fuller sa tromi krokmi ocitol pri nej. „Nič.“ Pritiahol si 

dokument k sebe, zvinul ho a vsunul do tubusu. „Iba plány na 
kôlňu, ktorú chcem raz postaviť.“

Do očí jej nepozrel a zase zavládlo ticho. Pán Fuller sa tváril roz
pačito a zúfalo premýšľal, čím by vyplnil trápne ticho. „Počul som, 
že ste študovali na Heidelberskej univerzite,“ ozval sa napokon.

Preboha, naozaj vie, kto som, pomyslela si Rosalinda. Bola 
veľmi naivná, keď verila, že minulosť ju nikdy nedostihne. 
„Áno, študovala,“ pritakala, no zrazu sa jej zmocnil pocit, že sa 
v laboratóriu dusí. Potrebovala odtiaľ hneď odísť. „Keby ste ma 
láskavo ospravedlnili…“

Vyšla z  neho tak rýchlo, ako len vedela. So škandálom 
v Heidelbergu spred mnohých rokov sa už zmierila, ale nečaka
la, že jej ho dnes ráno hodia do tváre.
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Na jún bolo dosť chladné ráno, no keď kráčala po ulici 
k neďalekej továrni na sladkosti, ešte stále sa cítila rozpálená. 
Možno im dovezú nové suroviny. Rada pozorovala vozy plné 
kakaa, cukru a ovocných zaváranín, prichádzajúce do továrne. 
Vedela, že je to smiešne, ale aspoň sa bude mať na čo pozerať, 
kým doktor Leal a  pán Fuller budú pokračovať v  rozhovore, 
ktorý prerušila a ku ktorému ju neprizvali.

„Rosalinda!“ Po ulici sa ponáhľal doktor Leal a mával rukou.
Aj keď veľmi túžila vyhnúť sa tomuto trápnemu rozhovoru, 

ujsť by bolo hlúpe. Obrátila sa a čakala, kým ju dobehne.
„Prepáčte,“ zadychčane vyhŕkol doktor Leal, keď k  nej 

prišiel. „George a ja sme museli niečo prediskutovať a nechceli 
sme sa s tým zdôverovať ďalším ľuďom.“

„Chápem,“ prikývla, hoci popravde tomu vôbec nerozumela. 
Ona a doktor Leal pracovali na čistení vody už celé tri roky. Ako 
sa môže bez jej vedomia venovať inému výskumu?

„Vie pán Fuller, kto som?“ spýtala sa.
„Pravdaže áno.“
Rosalinda sa obrátila a  znovu vykročila, pričom sa snažila 

uvoľniť si meravé svaly. Ona a Gus už v Nemecku zaplatili za jej 
naivnosť vysokú cenu, ale svojej minulosti zrejme nikdy celkom 
neunikne. „Takže teraz sa rozbehne do redakcie novín so sprá
vou o padlej žene, ktorú ste zamestnali vo svojom laboratóriu?“

Doktor Leal vybuchol do smiechu, ktorý jej pripadal úprim
ný. „Drahá, v súčasnosti máme oveľa väčšie starosti.“

Tá predstava ju vôbec neutešila, no zaujal ju doktorov nadše
ný tón. „Pomôže nám so súdnym sporom?“

„Och, áno.“ Dve slová vyjadrovali absolútnu istotu. 
Zastala uprostred chodníka a otočila sa k nemu. „Ako?“
Doktor Leal bol zvyčajne veľmi vyrovnaný a milý, no teraz 

sa zatváril nerozhodne. Odvrátil sa od nej a  znovu vykročil. 
Mlčky prišli až na koniec ulice, kde latkový plot ohraničoval 
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areál továrne. Doktor Leal sa zamyslene zahľadel na robotníkov 
vykladajúcich na plošinu vrecia cukru.

„Neboli sme si istí, či vám to máme prezradiť, ale obávam 
sa, že sa tomu nevyhneme. Už ste videli plán novej čistiarne?“

„Tej malej stavby? Vyzerala ako obyčajná kôlňa.“
Doktor Leal sa rozhliadol po ulici. Nablízku nikoho nevidel, 

no aj tak stíšil hlas. „V tej ,obyčajnej kôlni‘ nainštalujú systém 
na dávkovanie chlóru. Bude dodávať zriedený chlórnan vápena
tý, určený na vypustenie do vodnej nádrže, ktorá sa nachádza na 
západ od mesta. Chystáme sa na chlórovanie pitnej vody dodá
vanej do domácností.“

Zmätene naklonila hlavu nabok. „Ale až po tom, ako získate 
od sudcu povolenie. Po uplynutí deväťdesiatdňovej lehoty, ktorú 
nám poskytol, však?“

„Nie. Začnem už teraz.“
Rosalinda sa zhrozila. „Len tak? Nepotrebujete na to povolenie?“
„Nijaký zákon nám to nezakazuje.“
„Ale… ale…“ Bola taká ohromená, že nedokázala prinútiť 

svoje ústa, aby sformulovali slová. Ak to nezakázali zákonom, 
tak určite iba preto, lebo nikomu ani nenapadlo, že by sa to 
niekto opovážil urobiť! Považovala to za celkom nesprávne a ne
morálne. Pred očami sa jej objavila nepreniknuteľná tvár Nicka 
Drakea. Na mojej dcére to skúšať nebudete, zavrčal. Vtedy si 
myslela, že je paranoidný, ale nenavrhoval doktor Leal práve to
to? Vypustiť chlór do vodovodného potrubia bez vedomia nič 
netušiacich ľudí? Obliala ju horúčava a  zakrútila sa jej hlava. 
Taký postup považovala za celkom nesprávny a ľahkomyseľný.

„Rosalinda, dobre viete, že to bude fungovať. Viete, že chló
rovacia metóda je bezpečná. Preboha, je bezpečnejšie piť upra
venú vodu, než spoliehať sa na nedostatočný filtračný systém, 
ktorý v  súčasnosti používame! Keď začneme s  chlórovaním, 
Jersey City bude mať najbezpečnejšiu pitnú vodu na svete.“
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„Aj tak to nepovažujem za správne. Mali by sme sa poradiť 
s príslušnými úradmi a oznámiť to ľuďom. Na tento plán potre
bujeme súhlas mesta. Musíme dodržať predpísaný postup a…“

„Na dokázanie našej pravdy máme necelé tri mesiace,“ čo naj
jemnejšie ju prerušil doktor Leal. „Posledné dva roky sme viedli so 
zástupcami mesta súdny spor a presviedčali ich prostredníctvom 
odborníkov, no nakoniec sme zlyhali. Je načase ukázať im to.“

Otvorila ústa, ale šok ju načisto umlčal. Musela nájsť spôsob, 
ako by to mohla zastaviť. Doktora Leala obdivovala a  nikdy 
nestretla muža, ktorý by bol myšlienke čistej vody oddanejší ako 
on, no podstupoval strašné riziko. Musela ho ochrániť.

„Kedy ten proces spustíte?“
„Práce na objekte začneme v pondelok a jeho výstavba potr

vá týždeň. Potom pristúpime k chlórovaniu.“
„Prosím,“ zašepkala. „Prosím, nerobte to.“
Doktorovi Lealovi sa v kútikoch očí objavili vejáriky vrások 

a chápavo, otcovsky sa usmial. „Už som prekonal všetky emócie, 
ktoré práve prežívate. Pochybnosti, paniku a áno, aj strach. Bojo
val som s nimi a napokon som vyhral. Viem, že moje rozhodnu
tie je správne, a som ochotný podstúpiť riziko. Nemusíte sa na 
našom pláne zúčastniť, ale dovoľte Georgeovi a mne, aby sme 
pokračovali. Žiadam vás iba, aby ste o tom mlčali.“

Chystal sa odpáliť vedeckú bombu. Gus si ju vždy doberal 
za to, ako puntičkársky dodržiava všetky predpisy, lenže toto 
presahovalo všetky medze. Aj keby sa na ich pláne nepodieľala, 
zatajiť činnosť doktora Leala by bolo nečestné a nemorálne.

V niečom mal však pravdu. Obaja vedeli, že ich riešenie je 
bezpečné. Ich hlavným protivníkom nebola veda, ale paranoja 
neinformovaných ľudí, ktorí nerozumeli smrteľnému nebezpe
čenstvu v podobe mikroorganizmov.

Rosalinda prikývla. Tajomstvo doktora Leala si zatiaľ nechá pre 
seba, ale do týždňa musí nájsť spôsob, ako by ho mohla zastaviť.


