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Október 1813
Severný Cornwall, Anglicko

Z  ťažkého starého slovníka, ktorý leží v  strýkovej študovni, 
som sa dozvedela, že je len nepatrný rozdiel medzi anglickým 

slovom flotsam, označujúcim veci plávajúce na hladine mora tam, 
kde sa loď potopila alebo vyplavila na breh, a slovom jetsam, ktoré 
zahŕňa všetko, čo z lode vyhodili, aby ju zachránili pred hrozia-
cim nebezpečenstvom, alebo aby loď jednoducho odľahčili.

Takmer každý deň sa prechádzam po pláži a očami strieh-
nem po jednom či druhom. 

Kráčam, miestami preskakujem zo skaly do vody, z piesku do 
trávy. Dívam sa tu i tam, pohľad neustále upnutý nie k neprenik-
nuteľnému obzoru alebo oblohe, ale k zemi pod mojimi noha-
mi. Bez zaváhania či potknutia sliedim hore-dole, po drsných 
skalách, presýpajúcom sa piesku a bridlicových výčnelkoch.

Obklopuje ma zvuk mora. Nie burácanie, ale rytmický šum 
vody, rozliehajúci sa navôkol ako vibrujúci akord, oživujúci tlkot 
srdca. Vlny Atlantiku sa prevaľujú, plieskajú o skaly a ich údery 
prerušuje iba kvílivý nárek čajok.

Prológ
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Hoci sa natláča jesenný chlad, holé skaly prerastajú pôvabné 
rezervované kvety purpurovej, oranžovej a  bielej farby. Krása 
uprostred drsnosti. Život na mieste, kde by nemalo nič prekvitať.

Môžem to isté povedať o sebe? Prekvitám alebo len živorím?
Niekedy uvažujem nad tým, ako som sa do Cornwallu vôbec 

dostala. Tak ďaleko od domova, od miesta, kde som vyrástla. 
Cítim sa ako stroskotanec, ktorého tu vyvrhol príliv dávnej smr-
ti mojich rodičov s batôžkom plným nezodpovedaných otázok. 
Je v tom všetkom nejaký zámer? Naozaj Boh drží môj osud vo 
svojich rukách alebo je môj život iba zhodou okolností, záhad-
ným prílivom a odlivom náhod?

Som tu, aj keď sem nepatrím. Vyvrhnutá na toto zvláštne 
pobrežie plné zvláštnych úkazov. Na každého, kto sa nenaro-
dil a  nevyrástol v  Cornwalle, tu miestni hľadia podozrievavo 
a považujú ho za cudzinca. Žijem tu už osem zo svojich dvad-
siatich troch rokov, no stále sem nepatrím… a nie som si istá, či 
ešte niekedy budem niekam patriť.

Stojím na skale, vietor mi šklbe čepcom a znova ma prepad-
ne pochybnosť: Som flotsam alebo jetsam?
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1. kapitola

„Laura!“ zvolala dvadsaťjedenročná Eseld z  pobrežného 
chodníčka nad plážou. „Mama je nahnevaná a odkazuje 

ti, aby si sa hneď vrátila domov. Zase si vo Wenninom najlep-
šom hrnci nechala niečo odporné.“

Laure stiahlo žalúdok. Ako len mohla zabudnúť? Zakričala 
jej naspäť: „Namočila som doň koženú peňaženku, ktorú som 
našla. Keď ju poriadne vyčistím, bude ešte použiteľná.“

„Jediná použiteľná peňaženka je pre mamu plná peňaženka. 
To vieš. Poď už! Nechcem, aby sa nahnevala ešte aj na mňa.“

Laura si vzdychla a zdvihla košík. „Už idem.“
Kým sa vliekli hore strmým chodníčkom k  Fern Havenu, 

Eseld poznamenala: „Nechápem, načo sem každý deň chodíš. 
Keby si tu aspoň našla zlato alebo nejaké cennosti, ktoré by sme 
mohli predať.“

Laura nepripomenula Eseld, že niekoľko vecí predsa len 
predala obchodníkovi so starožitnými a  vzácnymi predmet-
mi v Padstowe. Nezískala za ne majetok, ale aspoň niečo málo 
prispela do domáceho rozpočtu a začala si sporiť na svoju vysní-
vanú cestu.

V blízkosti Padstowa v pondelok stroskotala  
brigantína Hviezda z Dundee.  

Jej štvorčlenná posádka sa pokúsila zachrániť na člne,  
ktorý sa čoskoro prevrhol, a všetci sa utopili.

– West Briton, november 1811



St r o skot ane c  v  Cornwa l le

10

No prv než čokoľvek predala, Laura cítila povinnosť počkať 
predpísaný „rok a  deň“ pre prípad, že by sa prihlásil majiteľ 
a nárokoval si svoj majetok. Eseld vždy krútila hlavou nad jej 
opatrnosťou a zakaždým opakovala miestne porekadlo: „O čom 
colníci a vyberači daní nevedia, to im neublíži.“

Dokonca ani strýko Matthew, dobrosrdečný pastor, nepo-
važoval za zlé nechať si niečo, čo more vyplavilo na breh blízko 
Fern Havenu. „To je Božia veľkodušnosť, dievča moje. Nekrad-
neme,“ hovorieval. „Tie debny a sudy k nám prišli. Sú to dary od 
Darcu všetkých dobrých darov.“

V  zradných oblastiach Trevose Headu, Stepper Pointu, 
 Doom Baru a medzi skalami na Greenawayskej pláži boli trosky 
bežnou záležitosťou. Svedčili o mnohých stroskotaných lodiach 
a  ešte väčšom množstve zmarených životov. Z  Trebetherick 
Pointu, ktorý sa nachádzal v  blízkosti ich domu, mala Laura 
výhľad na skaly a mohla vidieť zvyšky nejedného vraku. Kusy 
dreva spolovice pochované v  piesku, pripomínajúce zdochli-
ny, rebrá a chrbty obrovitánskych starovekých vtákov. Mnohé 
miestne obydlia a kôlne boli postavené zo zachráneného lodné-
ho dreva.

Keď dorazili do Fern Havenu, dvojposchodového nabielo 
natretého domu s bridlicovou strechou a so strešnými oknami, 
prešli cez bránku, ktorú tiež zhotovili z vyplaveného dreva, a po 
niekoľkých schodíkoch vystúpili na zastrešenú verandu.

„Utri si topánky,“ upozornila ju Eseld, pričom tónom pripo-
mínala svoju panovačnú matku.

Laura poslúchla a z obnosených poltopánok zotrela najväčšie 
blato a chaluhy.

Keď zastali, doniesli sa k nim hlasy znútra.
Eseldina matka, pani Brayová, povedala: „Ďakujeme vám 

za milé pozvanie, pán Kent. Pán Bray, ja aj slečna Eseld s vami 
radi povečeriame.“
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Nízko posadený mužský hlas odpovedal čosi, v čom zaznelo 
aj jej meno.

„Nie, nemyslím, že by Laura chcela prísť,“ odvetila pani 
Brayová. „Neobľubuje rodinné udalosti, keďže k nám nepatrí. 
A  tuším jej začína nádcha. Najlepšie bude, ak ostane doma, 
zvlášť, keď sa nám tak výrazne ochladilo.“

Eseld zagúľala očami a šibalsky sa na Lauru uškrnula. Hluč-
ne otvorila dvere a  zvolala: „Mama, sme doma!“ Žmurkla na 
Lauru a vrútila sa do skromného salónu, kde sa pani Bray ová 
zhovárala s  dvomi návštevníkmi: šarmantným zlatovlasým 
Treevom Kentom a jeho mladším bratom Perrym. 

„Á, už je tu Eseld,“ s úsmevom zanôtila Lamorna Brayová, 
no tvár jej rýchlo ochladla, keď sa otočila k Laure. „Laura, dieťa, 
vyzeráš príšerne. Tvár máš takmer takú červenú ako svoje rozfú-
kané vlasy. Opäť si sa túlala po pláži, mám pravdu?“

„No… áno.“
„Prečo musíš stále pobehovať po vonku? Vyzeráš ako divoš-

ka… akoby si sa dnes ani neupravila!“
Laura cítila, ako jej horia líca, Treeve Kent sa však na ňu 

usmial. „Naopak, madam, myslím si, že pobyt na vzduchu jej 
rozjasnil oči a pleť a takéto vlasy jej veľmi pristanú.“

Vari sa jej tento atraktívny muž posmieva? premýšľala Laura. 
Určite áno.

„Odpusťte,“ ospravedlnila sa. „Nevedela som, že čakáme hostí.“
„Obávam sa, že sme prišli neohlásene,“ vysvetlil Treeve. „Pre 

mestskú slečnu je to asi neodpustiteľné, však?“
Laura zažmurkala. „To ja… neviem.“ Ako dieťa žila v Oxfor-

de, nie v Londýne, ale miestni mladí Cornwallčania ju aj tak 
často prezývali „dievča z vnútrozemia“ alebo „mestská slečna“, 
mysliac to ako urážku. 

Treeve sa otočil k  svojmu nižšiemu a  tichšiemu bratovi. 
„Keď už hovoríme o slušnosti, nie som si istý, či ste sa už stretli 
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s mojím bratom Perranom. Myslím, že odkedy tu žijete, väčšinu 
času strávil mimo, buď na univerzite, alebo na praxi v Guyovej 
nemocnici.“

Laura vedela, že Guyova nemocnica v Londýne slúži na vý-
uku mladých lekárov. Aj jej otec tam absolvoval lekársku prax.

„Stretli sme sa,“ povedala Laura. „Aj keď nečakám, že si ma 
bude pamätať.“

Tmavovlasý mladík sa na ňu ostýchavo usmial. „Pamätám si 
vás, slečna Laura.“

„A čo ja?“ spýtala sa Eseld a koketne zatriasla plavými kuče-
rami, ktoré jej rámovali tvár.

„Isteže si vás pamätám, slečna Eseld,“ uklonil sa Perry.
Eseld sa zvodne usmiala a opätovala poklonu. 
Treeve pokračoval: „Prišli sme vás pozvať na večeru. Všetkých.“
Nasledovala chvíľka nepríjemného ticha, v  ktorom bolo 

počuť len tikanie hodín. Pani Brayová mlčala, ani na ňu nepo-
zrela, no v jej kamennom výraze Laura zbadala podráždenosť. 
Zrejme si myslela, že Laura sa napriek jej nevôli chytí príleži-
tosti stráviť večer v  spoločnosti miestnej šľachty. Laura však 
príliš dobre vedela, že pani Brayová si neželá, aby sa pohybovala 
v blízkosti tohto džentlmena.

Ujala sa slova: „Ďakujem vám, pán Kent, ale musím odmiet-
nuť toto potešenie. Cítim, že mi začína nádcha a, navyše, sa 
nám dosť ochladilo.“

Treevovi sa veľavravne zablyslo v očiach. „Podľa môjho názo-
ru vyzeráte absolútne zdravá.“ Obrátil sa k bratovi: „Čo povieš, 
Perran? Ty si tu odborník.“

„Nepoznám dostatočne slečnu Bra…“
„Callawayovú,“ pohotovo ho opravila staršia žena. „Laura je 

neter môjho manžela z prvého manželstva.“
„Pravdaže, zabudol som.“ Perry s červenou tvárou presunul 

váhu na druhú nohu.
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„Nič sa nestalo,“ zachraňovala situáciu Eseld. „Je prirodzené, 
že ľudia sa mýlia. A Laura prakticky je moja sesternica, keďže tu 
s nami už toľko rokov žije.“

Laura cítila, ako jej pri Eseldiných slovách srdce zalieva 
vďačnosť. Drahá Eseld. Zrejme to povedala len preto, aby stúpla 
v očiach Treeva Kenta, ale je pravda, že Eseld sa k nej vždy sprá-
vala ako k sesternici a nie ako k nevítanému rodinnému príras-
tku, a to jej slúžilo ku cti.

Pretože, ako pani Brayová zdôraznila, Laura nie je ich 
skutočnou pokrvnou príbuznou. A keby nie Matthewa Braya, 
ktorý po smrti jej tety a rodičov vzal na seba úlohu jej poruční-
ka, Laura by bola na svete celkom sama.

Zatiaľ čo sa Eseld a jej matka obliekali na večeru v Roserrowe, 
dome Kentovcov, Laura pomáhala Wenne v  kuchyni. Chce-
la tak odčiniť to, že použila obľúbený hrniec starej kuchárky 
a gazdinej v jednej osobe na vyčistenie svojho nálezu. 

V  otvorených dverách sa objavil strýko Matthew so skľú-
čeným výrazom v  tvári a kývol Laure, aby ho nasledovala do 
jeho študovne. „Mrzí ma to, dievča moje. Asi by si uvítala večer 
mimo domu. Neužiješ si tu veľa zábavy či spoločnosti.“

„To je v poriadku, strýko, neprekáža mi to. Myslím, že sa 
pôjdem prejsť a navštíviť slečnu Chegwinovú.“

Skormútene na ňu pozrel. „Nemal som na mysli spoločnosť 
ženy po sedemdesiatke.“

Zdvihla ruky a  napravila strýkovi viazanku. Nemohla si 
nevšimnúť jeho ovisnutú bradu, dlhé strieborné bokombrady 
a utrápené láskavé oči. Ako len zostarol. Všetky tie roky a žiaľ 
si vyžiadali svoju daň. Pritiahla mu golier na kabáte a povedala: 
„Pozapínaj sa. Je búrlivý večer.“
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„Áno, dvíha sa vietor. Povedal by som, že dnes bude Trege-
agle kvíliť nad svojou stratenou dušou…“ Odkašľal si. „… ak by 
som v také veci veril. No ako vzdelaný Boží muž, samozrejme, 
neverím.“ Žmurkol. „Väčšinou.“

Mal na mysli starú legendu o skazenom mužovi, ktorý zapre-
dal svoju dušu a odvtedy blúdil po pobreží a slatinách, oplaká-
vajúc svoj osud. Keď sa zdvihol najväčší vietor, jeho zavýjanie 
naozaj znelo takmer ako neodbytný ľudský nárek. Laura už 
vedela, že Cornwall je bohatý na podobné mýty, aj keď prudké 
búrky a smrtiace víchrice boli až príliš skutočné.

„Keby si pani Brayová nezaumienila, že dá Eseld dokopy 
s  pánom Kentom, ospravedlnil by som sa,“ pokračoval, „ale 
nechce ani počuť o tom, že by sme tam nešli. Modlím sa, aby 
sme to neoľutovali.“

„Buďte opatrní,“ poprosila ho Laura. Strýko Matthew bol jej 
posledný príbuzný, ktorý jej ostal, a nechcela ho stratiť.

„Budeme.“ Poťapkal ju po ruke, potom sa načiahol po 
klobúk a znova sa k nej otočil. „Ak dnes večer pôjdeš von, vezmi 
so sebou aj Wennu alebo Newlyn. Nepáči sa mi predstava, že 
budeš v takýto večer potme vonku sama. Nie je to bezpečné.“

„Chalúpku slečny Chegwinovej vidím z  okna,“ namietla 
Laura.

„Prosím, urob to kvôli mne, dobre?“
„Tak dobre, hoci budem musieť vziať Newlyn, pretože 

Wennu sa neodvážim požiadať. Stále sa na mňa hnevá pre ten 
hrniec.“

„Wenna sa stále pre niečo hnevá.“ Uškrnul sa. „Ešteže je taká 
skvelá kuchárka.“
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Laura, tak ako vždy, bez klopania vošla do neďalekej Brea 
 Cottage. Susedka ju už dávno presvedčila, aby sa v jej chalupe 
cítila ako doma. Okrem toho cez skuvíňajúci vietor by slečna 
Chegwinová nemusela klopanie počuť.

Nízka, jednoduchá Newlyn sa odhodlane posadila na lavič-
ku vo vstupnej verande. Odmietala ísť čo len o krok ďalej.

„Vieš, že môžeš vojsť dnu,“ ponúkla ju Laura. „Ona nehryzie.“
„Nie, ona nie, ale Jago možno áno.“ Sedemnásťročná slúžka 

sa zachvela.
„Nebuď hlúpa. Je neškodný.“
„Aj tak vás počkám tu.“
„Ako chceš.“
Keď Laura vstúpila do útulnej obývačky, starenka zdvihla 

zrak a jej ostro rezané črty sa rozjasnili radosťou. 
„Dobrý večer, moja milá. Ako sa máš?“
„Mám sa dobre, Mamm-wynn.“ Laura používala toto oslove-

nie, označujúce starú mamu, pretože ju mala rada a vážila si ju. 
Navyše vedela, že to starú ženu teší. 

Mary Chegwinová sa usmiala a  vráskavá tvár jej pod 
 aureolou bielych vlasov zmäkla. „Meur ras, moja drahá. A čo ťa 
sem privádza v takýto nežičlivý večer?“

„Prišla som vás navštíviť. Ostatní odišli do Roserrowu.“ 
Ohliadla sa po skromnej obývačke. „Kde je Jago?“

„Vonku. Išiel pohľadať drevo na kúrenie.“ Stromy boli v okolí 
zriedkavé a drevo vzácne.

„Rozumiem.“ Laura si sadla blízko dohasínajúceho ohňa 
a plášť si ovinula tuhšie okolo tela.

Žena sa na ňu zadívala. „A ty si nechcela ísť do Roserrowu?“
„No… chcela som radšej vidieť vás.“
Ešte vždy bystré modré oči chápavo zaiskrili, ale nenaliehala 

na ňu.
„Niečo som vám priniesla.“ Laura vystrela dlaň.
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„Čo je to?“
„Peňaženka. Vidíte túto výšivku?“
Starenka prižmúrila oči. „Pekná. Keby som len do nej mala 

čo vložiť!“ rozchichotala sa ako mladé dievča. „Našla si ju dnes?“
„Nie. Tamtá je ešte stále mokrá. Túto som našla pred rokom 

a dňom.“
Mary jej venovala štrbavý úsmev. „Ak sa chceš niekedy stať 

Cornwallčankou, budeš musieť upustiť zo svojho puntičkárstva.“
„Ak som sa ňou nestala doteraz, pochybujem, že sa ňou ešte 

niekedy stanem.“
„Nuž, sú aj horšie veci, hoci teraz si na žiadnu nespome-

niem.“ Znova sa rozchechotala.
„Priniesla som vám aj trochu z  koláča.“ Laura jej podala 

hrudku zabalenú v obrúsku.
Mary sa rozšírili oči. „Wenna mi poslala koláč?“
„Nie, nechala som vám kúsok zo svojho.“
„Nemôžem zjesť tvoj koláč.“
„Isteže môžete. Máte ho radšej než ja. Ale niečo vás to bude 

stáť.“
Mary nadvihla nepoddajné obočie. „Naozaj? A čo?“
„Ďalší príbeh.“
V modrých očiach zaihrali iskierky. „O kliatbe opitej slúžky 

som ti rozprávala, ale hovorila som ti už o žiarlivých škriatkoch?“
Laura nedočkavo pokrútila hlavou.
Starenka, hryzkajúc koláč, sa pustila do rozprávania legen-

dy. „Jednej noci počas splnu Mesiaca kapitán škunera s názvom 
Sprite uvidel na vode tancovať svetlá. Nasledoval ich a to bola 
jeho záhuba. Totiž, uličnícki cornwallskí škriatkovia žiarlili na 
krásnu galiónovú figúru, ktorá zdobila provu lode, preto nazbie-
rali plný pohár svätojánskych mušiek a  pomocou nich zláka-
li nič netušiacich námorníkov do Doom Baru. Námorníci sa 
do rána utopili a  jediné, čo z  lode ostalo, bola figúra, zničená 
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skalami a už vôbec nie krásna. Teraz označuje hrob všetkých 
pasažierov nešťastnej lode Sprite.“

Keď Mary skončila, Laura sa spýtala: „Je niečo z toho pravdivé?“
„Samozrejme! Nevidela si hrob na pobreží?“
Videla. No vo všetkých Mariných historkách boli fakty 

bohato popretkávané fantáziou.
Laura vstala a postavila kanvicu na oheň. O niekoľko minút 

neskôr, občerstvená čajom a spoločným koláčom, Laura navrhla: 
„Poviete mi ešte jednu?“

Mary sa usmiala. „O čom to bude tentoraz? O pašerákoch? 
Pirátoch? Stroskotaných lodiach?“

Laura prikývla. „Áno, prosím. O všetkých troch.“
Vonku naďalej vyčíňal vietor a Mary začala rozprávať ďalší 

príbeh.
„V jednu noc sa pri Trevose Heade potopila veľká trojsťaž-

ňová loď. Jej náklad tvorili vojenské zásoby rôzneho druhu: 
muškety, bajonety, kopije a iné veci. Všetci zahynuli, s výnim-
kou troch mužov. Nikto nevedel, z akej krajiny títo muži pochá-
dzali.“ Mary sa naklonila bližšie a  zlovestne tichým hlasom 
pokračovala: „Ľudia ich považovali za pirátov a…“

Zadné dvere sa prudko otvorili, až Laura podskočila. Vstúpil 
Jago s náručím plným naplaveného dreva.

„Ďakujem ti, Jago,“ privítala ho Mary. „Zavri za sebou, 
prosím. Mrholí. Cítim tú vlhkosť až sem.“

Vysoký plecnatý mladík pustil drevo na zem vedľa kozubu 
a potom prešiel naspäť do kuchyne, aby zatvoril dvere.

Keď sa vrátil, sklonil sa, aby rozložil oheň. 
„Pozdrav našu priateľku Lauru,“ vyzvala ho Mary.
Mohutný muž s  výraznou čeľusťou a  čelom k  nej placho 

zdvihol zrak. „Dobrý večer, naša Laura.“
Človek by povedal, že Jago musí byť príbuzným staro-

dávnych cornwallských obrov. Niektorí ľudia, ako napríklad 
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Newlyn, sa ho báli pre jeho veľkosť, zatiaľ čo iní sa mu posmie-
vali, domnievajúc sa, že je zaostalý, pretože rozprával len zriedka 
a aj to iba s priateľmi. Laura však vedela, že je to jemná, hĺbavá 
duša.

Usmiala sa naňho. „Dobrý večer, Jago.“
„Večeru máš na kachliach,“ dodala Mary.
Prikývol, a  keď sa otočil na odchod, zohol hlavu, aby sa 

neudrel do prekladu nad dverami.
„Ach, prepáčte,“ ozvala sa Laura. „Vyrušila som vás pri večeri?“
„Vôbec nie. Ja som sa najedla, zatiaľ čo bol Jago vonku. 

Dnes mu trvalo dlhšie než zvyčajne, kým našiel dostatok dreva, 
ktoré nám vydrží až do rána.“ Ovinula si šál tesnejšie okolo tela. 
„Tento rok to vyzerá na dlhú zimu. Vďaka Bohu za Jaga.“

Laura vedela, že Jago nie je biologickým synom slečny 
Chegwinovej. Mary dlhé roky pracovala ako pôrodná baba 
a nikdy sa nevydala ani nemala vlastné deti. Chlapca našla ako 
nemluvňa odložené na prahu kostola. 

Kedysi jej o  tom rozprávala: „Neviem, prečo sa ho matka 
vzdala. Možno len nebola vydatá a bála sa. Doktor Dawe mi 
povedal, že márnim čas, lebo chlapec je príliš malý a slabý na to, 
aby prežil, nieto ešte, že by bol zdravý. A teraz, och, ako sa len 
teším, keď sa na nedeľnej bohoslužbe môžem pred ním popýšiť 
svojím statným, zdravým chlapcom.“

Z kuchyne k nim doľahlo škrabanie vidličky o tanier a vzápä-
tí veselá melódia. Jago hral na ninere*. Hudba vrátila Lauru 
nazad do prítomnosti. Okenné tabule teraz rinčali od nárazov 
vetra a sklo kropila voda.

Zdvihla sa. „Môžeme príbeh dokončiť inokedy? Radšej sa 
s Newlyn poberieme skôr, než sa dážď ešte zhorší.“

* Ninera je starý strunový hudobný nástroj, ktorého struny sa rozoznievajú 
pomocou trenia dreveného kolieska (pozn. prekl.).
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Mary prikývla. „Ďakujem za návštevu aj za koláč. Nos dha.“
„Nos dha,“ Laura zopakovala slová, ktorými starenke zapria-

la dobrú noc. Cornwallčine rozumela viac, než ňou hovorila, no 
aj to len veľmi málo.

Spolu s  Newlyn vyšli na cestičku a  Laura si spojila konce 
plášťa, aby sa ním ochránila pred uštipačným vetrom. Newlyn 
zašomrala, pridŕžajúc si čepiec. Keď vietor hrôzostrašne zakvílil, 
Laura sa zachvela nielen od zimy. 

„To je Tregeagle, slečna, viem to!“ zafňukala Newlyn. „To je 
naša záhuba.“

„Nie je to naša záhuba,“ uistila ju Laura, hoci pre loď na 
otvorenom mori by to záhuba mohla byť. Podľa zvuku vetra 
usúdila, že sa zdvihol obávaný severný víchor.

Vo vzdialenej temnote zadunel výstrel a rozľahlo sa zvolanie: 
„Loď pri pobreží!“

Newlyn schňapla Lauru za ruku. „To je môj otec.“
Zúfalé lode sa často snažili vplávať do padstowského prístavu, 

aby tam našli útočisko pred búrkou. Mnohé z nich odnieslo do pies-
čin Doom Baru, kde ich nepokojné vlny schvátili a lode sa potopili, 
alebo ich vrhli na Greenawayské skaly, ktoré ich rozbili na triesky.

Laura sa náhlila k Trebetherick Pointu, Newlyn ju neochot-
ne nasledovala. Z  miesta, ktoré poskytovalo najlepší výhľad, 
Laura skúmala spenené vody pod sebou. Neďaleko skál rozlíšila 
tmavý útvar. V hmle bolo ťažké určiť, o čo ide, ale javilo sa to 
ako loď zmietajúca sa vo vlnách.

Laure zovrelo žalúdok a srdce sa jej rozbúchalo od strachu 
a odhodlania. „Poď! Zídeme dolu na pláž.“

„Ssste si istá, slečna? Myslím, že váš strýko by ne…“
„Som si istá. Poďme.“
Laura sa otočila a  začala schádzať po úzkom chodníčku. 

Kĺzala sa na mokrom piesku a  potkýnala o  zajačie nory, no 
podarilo sa jej nespadnúť.
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Na pláži už postávali ľudia. Čakali. Sledovali. Dúfali.
Odtiaľ videla scénu jasnejšie. Slabý mesačný svit prerá-

žal daždivú pošmúrnosť, blesky pretínali oblohu a osvetľovali 
plavidlo. Loď zápasila niekoľko sto metrov od pobrežia. Kolísala 
sa a nebezpečne nakláňala na jednu stranu. Uviazla na plytčine 
medzi skalami, a ak sa odtiaľ čím skôr nedostane, vlny ju rozme-
tajú na kusy. Laura už niečo také videla.

Keď Newlyn zbadala nablízku zavalitého rybára, rozbehla sa 
k nemu a zovrela mu rameno. „Och, ocko!“

„Pokoj, dievča moje.“
Miestni muži sa živili zväčša rybolovom, ako pán Dyer, 

stavaním lodí alebo nakladaním a  vykladaním šalúp, ktoré 
obchodovali v Padstowe. Ostatní pracovali v miestnych bridli-
cových a olovených baniach.

Laura sledovala, ako drobné mužské postavy na palube lode 
dvíhajú debny a sudy a hádžu ich do mora. Jeden šľachovitý mla-
dík sa vyšplhal na rahnovie, aby sa vyhol vode, lenže do lode v tej 
chvíli udrela mohutná vlna a zmietla ho do mora. Viac sa neuká-
zal. Spustila už posádka člny alebo ich odtrhla voda? Majú ešte, 
ako uniknúť? Spomedzi ľudí, ktorých Laura poznala, vedelo plá-
vať len zopár, no ak by to aj títo námorníci dokázali, vlny a skaly 
by ich pravdepodobne rozdrvili skôr, než by sa dostali na breh.

„Drahý Ježiš, pomôž im,“ zaúpela Laura. Priala si, aby bolo 
v jej silách niečo urobiť. Alebo v silách niekoho iného. Ich dedi-
na nemala žiadny záchranný systém ani oficiálny záchranný čln. 
Často však funkciu záchranného člna plnil cornwallský gig, 
ktorý riadili skúsení lodivodi. Vďaka svojim malým rozmerom 
sa dokázal dostať do nebezpečných zákutí a  zachrániť obete. 
Prečo dnes žiadny lodivod nereaguje? Áno, riziko dostať sa 
s člnom z rozbúrených vĺn bolo veľké. V minulosti už mnohí za 
také hrdinstvo zaplatili svojimi životmi. Azda nepočuli volanie? 
Výstrel, ktorým loď signalizovala svoju tieseň?
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John Dyer, ktorý akoby čítal Laurine myšlienky, sa rozhlia-
dol okolo seba. „Kde sú tí prekliati lodivodi?“ Zavolal na 
skupinu mužov, postávajúcich opodiaľ: „Hej, chlapi, skúsme 
sa k nim dostať.“

„Ocko, nie,“ zaprotestovala Newlyn. „Je to príliš nebezpečné.“
Svalnatý muž si uvoľnil rameno z dcérinho zovretia. „Niekto 

sa o to musí pokúsiť.“
Väčšina mužov ostala vzadu, no našli sa traja odvážlivci, 

ktorí vliezli do Dyerovho člna a chopili sa vesiel.
Laura si spomenula na svojho otca, ktorý vyplával na more 

a nikdy viac sa nevrátil, a stisla Newlyn ruku. 
Muži namáhavo veslovali, ale udierajúci príboj ich tlačiť 

späť. Asi dvadsať metrov od brehu vlna prevrátila čln, akoby to 
bola iba hračka.

„Ocko!“ zjačala Newlyn a tuho zovrela Laure prsty.
Muži zmizli pod člnom, pod vlnami. Laura zatajila dych 

a modlila sa. Po chvíli sa začali vynárať hlavy. Úporne sa usi-
lovali udržať ústa nad vodou a vrátiť sa na breh. Ostatní muži 
na pláži, očividne viac motivovaní pomôcť vlastným než neja-
kým neznámym námorníkom, schmatli lano a tí naj  odvážnejší 
z nich sa vrhli do príboja, aby pomohli zápasiacim krajanom. 

Našťastie, všetci štyria neúspešní záchranári sa dostali na 
breh, unavení a dobití, ale živí. Čln však utrpel škodu.

„Ako bude teraz ocko chytať ryby?“ nariekala Newlyn. „Ako 
zabezpečí maličkých? Ako budú žiť?“

Na pláži sa medzitým zhromaždilo viac ľudí s  lampášmi 
alebo fakľami v ruke, niektorí aj s krompáčmi. Laura si prezera-
la svetlom ožiarené tváre. V snahe zahnať chlad si ľudia podup-
kávali a treli dlane. 

Keď sa na brehu ukázal prvý vyhodený sud, ľudia k nemu 
ihneď priskočili a  obstúpili ho ako mravce kôpku medu. Za 
sudom sa vyplavila jedna debna, potom ďalšia. S  pomocou 
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krompáčov ich otvorili a našli v nich poklady ako nasolené ryby, 
debničku plnú fíg, ďalšiu s  pomarančmi a  súdok vína. Ľudia 
výskali, volali na svojich susedov, niektorí sa hneď občerstvovali 
vínom, iní si plnili vrecká ovocím a rybami. Scéna svojou atmo-
sférou pripomínala desivú dedinskú slávnosť.

Laura medzi hýrivcami zazrela zlatovlasého Treeva Kenta. 
Čo ten tu robí?

Už sa chcel odvrátiť, keď si uvedomil, že ho zbadala. Pomaly 
k nej podišiel a figliarsky zatiahol: „Takže sedíte doma s nádchou.“

„Takže zabávate strýkovu rodinu,“ kontrovala mu.
Uškrnul sa. „Bez vás tam začínala byť nuda. Ja som… sa 

vybral po víno, ale začul som výstrel, tak som prišiel zistiť, čo sa 
deje.“ Všimla si, že počas vysvetľovania uhýba pred jej pohľadom.

„Kedy už príde agent?“ spýtala sa.
„Predpokladám, že skôr, než by si ktokoľvek z nás želal.“
„Aj vy?“
Nedbanlivo pokrčil plecami. „A prečo nie?“
Laura si zahryzla do jazyka a obrátila pozornosť späť k potá-

pajúcej sa lodi.
Keď zvyšok posádky videl, ako šľachovitého mladíka zhltlo 

more, všetci radšej zostali na palube. Laura narátala deväť alebo 
desať mužov a chlapca, ktorý kričal o pomoc. V tej chvíli palu-
bu zaliala vlna a  zmietla všetkých do mora. Jeden zo sťažňov 
spadol a ako plával smerom k pobrežiu, Laura si všimla muža, 
ktorý sa ho jednou rukou držal, zatiaľ čo druhú mal ovinutú 
okolo svojho druha a usiloval sa udržať mu hlavu nad vodou. 
Prihnala sa k nim ďalšia vlna a oboch stiahla pod vodu. Sťažeň 
sa vynoril o  pár metrov ďalej a  hrozilo, že jedného z  mužov 
zabodne do plytčiny.

Nad vodou sa objavila zúfalá ruka, no vzápätí opäť klesla.
„Je blízko, chlapi. Vytiahneme ho!“ zavelil Newlynin otec. 

Priviazal si lano okolo pása a odvážne sa vrhol do vody. Ostatní 
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zatiaľ držali lano. Pán Dyer zašiel tak ďaleko, ako mu to lano 
dovoľovalo, vystrel ruku, zozadu schmatol muža za golier a ťahal 
ho na breh. Nečakane sa však pri nich objavil sud a oboch ich 
zrazil pod vodu. Priatelia pohotovo prišli Johnovi Dyerovi na 
pomoc a obaja muži napokon padli do piesku.

Pán Dyer sa, lapajúc dych, prevrátil na chrbát. Newlyn si 
k nemu kľakla. Druhý muž nehybne ležal.

Z pláže k nim pripochodoval Tom Parsons, neslávne známy 
rozkrádač vrakov a  pašerák. Spod klobúka mu vytŕčali stra-
paté pieskovočervené vlasy. Tvár mal posiatu pehami a medzi 
obočím sa vynímali výrazné vrásky hnevu. Ako dieťa musel byť 
roztomilý, ale ako päťdesiatročný muž naháňal Laure hrôzu. 

Keď Tom videl, že obeť nejaví známky života, ľahostajne do 
nej rypol čižmou a zamrmlal: „Ešteže tak.“

Laura očami hľadala pomoc. Keby len doktor Dawe nebol 
išiel navštíviť sestru!

„Prevráťte ho,“ navrhla.
Pán Dyer bol príliš ustatý, aby sa pohol a  nik iný nebol 

ochotný vzoprieť sa Tomovi Parsonsovi a urobiť, čo žiada.
„Pomôžte mi niekto!“ Laura sa sklonila a pokúsila sa nadvih-

núť muža. Dospelý muž plný vody bol ťažší, než sa zdalo.
„Nechaj ho na pokoji,“ rozkázal Tom.
Zdvihla zrak a videla, ako sa nad ňou týči rozkrádač vrakov 

s obuškom v ruke.
Zhrozená myšlienkou, že by niekto udrel bezmocného člove-

ka, Laura zahorela spravodlivým hnevom, ktorý jej dodal odva-
hu. „Nie, vy ho nechajte na pokoji!“

V  minulosti bolo právne v  poriadku, keď si ľudia rozobra-
li náklad stroskotanej lode, ktorej pasažieri neprežili, ale zákon 
sa pred vyše tridsiatimi rokmi zmenil. Teraz sa tovar vyplavený 
na breh mal odovzdať právoplatným majiteľom alebo vojvod-
stvu. Napriek tomu však mnohí miestni pokračovali v  starých 
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zvyklostiach, zvlášť, ak ich rodiny trpeli hladom alebo, čo bolo 
horšie, ak z toho mohli niečo vyťažiť. Tresty za rozkrádanie stros-
kotaného nákladu sa pohybovali v rozmedzí od finančných pokút 
až po trest smrti, no páchateľov len zriedka chytili a usvedčili.

Laura s vypätím všetkých síl prevrátila muža na bok a potom 
na brucho. Z  úst mu vytryskol obrovský prúd morskej vody 
a začali sa objavovať drobné známky života.

Z  výšky na ňu zahrmel Tomov vražedne pokojný hlas: 
„Odstúp, dievča.“

Ostražito sledujúc obušok sa ochranársky nahla nad muža. 
„Nie.“

Vztýčil krátku, ťažkú palicu.
Vtom medzi nich vstúpil Treeve Kent. „Je všetko v poriadku, 

slečna Callawayová? Á, dobrý večer, Tom.“
Parsons stuhol. „Čo tu ty robíš, Kent?“
Treeve sa na muža strojene usmial. „Zrejme to isté, čo ty.“
„Pochybujem. Toto nie je nič pre teba.“
Stroskotanec namáhavo vdýchol vzduch a  vystretú ruku 

zaryl do piesku. 
„Newlyn!“ zvolala Laura. „Rýchlo priveď Jaga a povedz sleč-

ne Chegwinovej, aby ma počkala pred domom.“
„Ale…“
„Hneď!“
Hoci Laura nezvykla s nikým hovoriť autoritatívnym tónom, 

teraz nemala na výber. Potrebovala zaujať postavenie panej, aby 
ju rozpačitá slúžka poslúchla. Nenechá tohto úbohého muža le-
žať na pláži ani o  minútu dlhšie, než je to nutné. Ak rýchlo 
niečo nepodnikne, vydaný napospas nemilosrdnému Atlantiku, 
studenému nočnému vzduchu a k  tomu aj obušku Toma Par-
sonsa dlho žiť nebude.

Či už vďaka jej odhodlaniu ostať po boku ležiaceho muža, 
alebo prítomnosti človeka z  jednej z  popredných miestnych 
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rodín, Tom Parsons sa stiahol a obrátil svoj zrak späť k sudom 
a debnám. Nepochybne dúfal, že sa mu podarí ukoristiť všetko, 
čo sa dá, skôr než sa ukáže vojvodov agent alebo colník.

O chvíľku sa k nim cez piesok prebrodil Jago, ktorý si od 
okolostojacich vyslúžil zvedavé alebo nesúhlasné pohľady. Na-
šťastie, väčšina ľudí bola pohrúžená do hrabania sa v debnách 
alebo prehľadávania vreciek utopených mužov, takže im neve-
novali veľa pozornosti.

„Jago, prosím ťa, odnes ho do Fern Havenu.“
Mohutný mladík prikývol, zohol sa a zdvihol stroskotanca, 

akoby to bolo iba dieťa.
Laura cez pláž vykročila za Jagom, no vzápätí sa otočila späť 

k Treevovi. „Doktor Dawe odišiel za sestrou. Prosím vás, požia-
dajte brata, aby prišiel, len čo bude môcť.“

„Myslíte, že Perran bude vedieť pomôcť?“ Prekvapený nadvi-
hol obočie. „Zdá sa, že je to možné. Hoci, bol by som radšej, 
keby ste poprosili mňa, aby som prišiel.“

„Ste doktor?“
„Nie. Ale ak ma chcete, stačí povedať.“ Príťažlivý muž 

podišiel bližšie, v oku sa mu zablysla uličnícka iskra. „K vašim 
službám.“

Laura zaváhala. Treeve s ňou môže flirtovať, ale nedokáže si 
predstaviť, že by jeho úmysly boli vážne.

Pozrela mu priamo do očí. „Niečo mi hovorí, že vás nemám 
brať vážne,“ odvrkla a ponáhľala sa preč.
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2. kapitola

V  Jagovom náručí vyzeral muž drobný, ale keď ležal na 
skromnej posteli v hosťovskej izbe, zrazu bol hneď väčší. 

Plecia mal badateľne širšie než štíhly pás. Mal okolo tridsiatky, 
husté zvlnené hnedé vlasy a úzky nos. Strnisko na lícach, o od-
tieň tmavšie ako vlasy, mu pokrývalo dolnú polovicu tváre. Ob-
lečené mal jednoduché nohavice, pančuchy a bavlnenú košeľu. 
Ak aj mal topánky, klobúk alebo kabát, more mu ich vzalo. Jeho 
odev neprezrádzal nič o jeho identite, hoci kvalitná košeľa mohla 
znamenať, že ide o džentlmena.

„Vyzlečme mu mokré oblečenie,“ zavelila slečna Chegwinová.
S  Jagovou pomocou starenka stiahla zo zraneného muža 

odev a  začala mu z  tela zmývať piesok a  krv. Laura odniesla 
mokré šaty dolu do práčovne.

Skôr ako vložila veci do kade, prezrela golier košele 
a  vnútorný pás nohavíc. Hľadala nejaké označenie, ale nič 
nenašla. Ako bolo bežné, predný otvor nohavíc zakrýva-
la chlopňa, ktorá sa zapínala pomocou niekoľkých gombí-
kov. Keď ju odhrnula, narazila na zadné vrecko, v  ktorom 
našla tri zlaté guiney a  strieborné vreckové hodinky. Mali 

V bezvedomí a takmer mŕtveho kapitána  
odniesli do neďalekého domu v nádeji,  

že ho zachránia.
– Bella Bathurstová: The Wreckers
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zvyčajný ciferník s  rímskymi číslicami a nebolo na nich nič  
zvláštne.

Laura namočila odev a vrátila sa do hosťovskej izby.
Muž bol do pol pása zakrytý plachtou, zatiaľ čo slečna 

Chegwinová ho zľahka a metodicky vyšetrovala. 
Mary Chegwinová dlhé roky pôsobila ako pôrodná baba, 

potom pracovala pre doktora Dawa ako ošetrovateľka. Pomáhala 
pacientom zotaviť sa z choroby alebo ich odprevádzala do večnos-
ti. Pred pár rokmi doktor Dawe trval na tom, že už má vek na 
to, aby odišla do penzie. Táto žena však mala omnoho viac vedo-
mostí a skúseností ako Laura. Zvlášť pokiaľ išlo o stroskotancov.

To, že je opäť potrebná, Mary očividne vzpružilo. Zrazu 
vyzerala mladšie. Čulo sa skláňala nad pacientom a vyšetrovala 
mu končatiny.

„Má opuchnutý a  pomliaždený členok. Myslím, že nie je 
zlomený, ale nie som si istá. Na zápästiach má popáleniny od 
povrazu. Možno sa snažil priviazať k nejakej troske. A na záhlaví 
má odreninu. Možno ho ovalil sťažeň alebo niečo iné.“

Pri pohľade na reznú ranu v jeho boku zastala. „A tu je zatiaľ to 
najhoršie. Je to hlboká rana. Budeme ju musieť vyčistiť a previa-
zať. Dobré je, že je v bezvedomí, pretože slaná voda ukrutne páli.“

Mary otvorila svoju starú lekársku kapsu a s Laurinou pomo-
cou začala kalnými tinktúrami a páchnucimi masťami natierať 
rany. Laura kedysi zvykla pozorovať pri práci svojho otca lekára, 
no vtedy bola ešte primalá na to, aby mu mohla pomáhať. Vide-
la ho však ošetrovať toľkých pacientov, že to, čo teraz s Mary 
robili, jej pripadalo úplne prirodzené.

Ozvalo sa zaklopanie. Vstúpila Newlyn a oznámila: „Prišiel 
pán Kent.“

Vo dverách sa zjavil Perran Kent. V ruke niesol koženú tašku, 
takú žiarivú, akoby bola celkom nová. Laura ho predstavila sleč-
ne Chegwinovej.
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„Poznám ťa, chlapče. Pred rokmi som sa o teba starala, keď 
si mal zápal hrtana. Nikdy som nepoznala dieťa, ktoré by toľko 
plakalo. Dúfam, že si už z toho vyrástol.“

Perry si rozpačito odkašľal. „Áno.“
Vyšetril pacienta rovnako ako Mary, zaznamenal modri-

ny, odreniny a opuchnutý členok, čo svedčilo o tom, že je iba 
vyvrtnutý. „Toto je, vďaka Bohu, môj prvý stroskotanec, takže 
neviem posúdiť, či sú tieto zranenia bežné alebo nie.“

Mary prikývla. „Videla som už aj oveľa horšie.“
„Potom ďakujme Bohu za toto malé šťastie.“ Pri pohľade na hlbo-

kú ranu v mužovom boku sa zamračil. „Radšej to zašijeme. Nie som 
chirurg, ale v Guyovej nemocnici som sa naučil čo-to zo všetkého.“

Položil mužovi dlaň na čelo. „Je dosť studený. Mali by sme 
rozložiť oheň.“

Laura sa ponáhľala urobiť, čo povedal, ale Jago bol rýchlejší 
a už sa skláňal pred kozubom. Keď si Laura všimla, ako Newlyn 
postáva pri dverách, povedala jej: „Newlyn, prosím ťa, popros 
Wennu, nech nám sem pošle ohrievadlo.“

„Áno, slečna.“ Newlyn náhlivo odišla, pravdepodobne rada, 
že sa môže vzdialiť od Jaga aj od cudzinca.

Perry z  tašky vybral nástroje. Keď si slečna Chegwinová 
všimla, ako otáľa, vzala mu z  ruky ihlu a  začala ranu zošívať 
sama. „Ženy to vedia s ihlou lepšie. Máme viac skúseností.“

Perry jej s úľavou pritakal. „Má šťastie, že sa ešte neprebral. 
Hoci, ak sa tak čím skôr nestane, nemusí sa prebrať vôbec. 
Možno bol bez kyslíka príliš dlho.“

Laura sa zhlboka nadýchla. Ach, Bože, prosím, nie.
Marine prsty boli pokrivené a krehké, ale pracovali svižne. 

Po niekoľkých minútach odstrihla niť.
Perry si prezeral výsledok. „Výborne, slečna Chegwinová. Ak 

sa tu rozhodnem zostať a pracovať, bude mi cťou, ak mi budete 
asistovať.“
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„Doktor Dawe hovorí, že som už príliš stará.“
„Potom je doktor Dawe blázon.“
Mary sa pri jeho slovách pousmiala, no ani ich nepotvrdila, 

ani nevyvrátila.
Mladý lekár sa narovnal. „Musím ísť. Rodičia si budú robiť 

starosti. Ráno sa prídem pozrieť, ako sa mu darí.“
Laura ho odprevadila k dverám. „Ďakujem, pán Kent.“
„Volajte ma Perry. Pán Kent je môj otec. Pri tom oslovení sa 

cítim trochu starý.“
„Po dnešku by som vás mala radšej oslovovať doktor Kent.“
Spod tmavej ofiny k nej zdvihol skromný pohľad. „To by ste 

boli prvý človek, ktorý ma tak oslovil. V každom prípade prvý, 
kto to nemyslel zo žartu.“

Laura sa usmiala. „Dobre teda. Doktor Kent. Zaslúžite si 
svoj titul.“

„Ďakujem vám.“ Obzrel sa za pacientom. „Udržiavajte ho 
v teple, a ak prežije noc, nuž, potom sa uvidí.“

Slečna Chegwinová sa dívala, ako odchádza. Keď sa za ním 
zavreli dvere, tľoskla jazykom a potriasla hlavou. „Ten chlapec 
má dvakrát lepšie srdce než jeho brat, ale, žiaľ, nie je ani spolo-
vice taký pekný.“

„Sú aj dôležitejšie veci,“ odvetila Laura.
„Ja s  tebou súhlasím, len či majú rovnaký názor aj mladé 

dámy. No ale počuli sme doktora. Radšej sa postarajme, aby sa 
tento úbožiak zahrial.“

Laura vybrala zo strýkovej komody nočnú košeľu a s Jagovou 
pomocou sa všetkým trom podarilo prestrčiť ju mužovi cez hlavu, 
ruky vtesnať do rukávov a natiahnuť ju na celú postavu. Keď Mary 
odhrnula deku, Laura ustúpila. Zachytila len náznak ochlpených 
nôh, prv než ho Mary opäť zakryla. Jago sa pobral na odchod.

Mary pokrútila hlavou. „Nebesá, ako sa chveje! Kde je to 
dievča s ohrievadlom?“
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Na deku položili ťažkú páperovú perinu a cez ňu prehodili 
ešte vyšívanú prikrývku, no aj tak mužovo chvenie prerástlo do 
triašky.

„Mohli by sme posteľ zohriať tak, ako sa to robievalo kedysi,“ 
zamyslela sa Laura. „Nebolo to tak, že si sluhovia líhali do poste-
lí svojich pánov a zohrievali ich vlastným telom?“

„Och, áno. A nie tak dávno jedna chudobná vdova prichý-
lila takmer mŕtveho lodného kapitána, ktorého loď stroskota-
la, a snažila sa ho oživiť pomocou brandy. Keď to nepomohlo, 
zohriala ho vo vlastnej posteli. Vidiecke metódy zabrali. Keď sa 
prebral, za záchranu života sa jej pekne odvďačil. Dostala dvad-
sať zlatých guineí! Ale ty by si to nemala robiť, Laura. Si dáma. 
A navyše celá mokrá.“

Veru, dážď a  príboj jej celkom premočili šaty. Sama sa 
takmer triasla.

Našťastie vošla Newlyn aj s  ohrievadlom – uzavretou 
nádobou s  nahriatymi kameňmi, pieskom alebo uhlíkmi  
z kozuba.“

„Dobre, že už si tu. Zabaľ ju do handry a vopchaj pod pri-
krývky k jeho nohám. Ale opatrne, aby si ho nepopálila.“

Newlyn poslúchla a po niekoľkých minútach mužovi triaška 
ustúpila.

Na prahu dverí zrazu stáli strýko Matthew a pani Brayová, 
ešte stále v  kabátoch a  klobúkoch. Zozadu sa na nich tlači-
la Eseld, usilujúc sa vidieť ponad ich plecia. Matka ju však 
odháňala preč. „Choď do svojej izby, Eseld. Nie je tu nič pre 
tvoje oči.“

Eseld si dramaticky vzdychla, no podvolila sa.
„V Roserrowe sme sa dopočuli o  stroskotanej lodi a  odišli 

sme, len čo sme mohli,“ povedal strýko. „Wenna nám prezradi-
la, že si dala stroskotanca priniesť sem.“

„Áno. Dúfam, že som konala správne.“
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„Správne?“ zvolala pani Brayová. „Nie som ani trochu nadše-
ná tým, že si pod moju strechu bez dovolenia priviedla cudzin-
ca. Nenapadlo ti, že by si sa nás na to mala najprv opýtať?“

Lauru neprekvapilo, že pani Brayovú cudzí muž v jej dome 
tak pobúril. Ak mala byť spravodlivá, pravda bola taká, že keď 
sa táto žena vydala za Matthewa Braya, spočiatku sa k Laure 
správala milo, ale v  priebehu rokov jej prívetivosť vymizla. 
A vyvrcholilo to v čase, keď Laura dorástla v ženu a pritiahla 
pozornosť Treeva Kenta.

„Boli ste preč a ten muž potreboval okamžitú pomoc,“ bráni-
la sa Laura.

Strýko upokojoval situáciu: „Je len správne, že táto úbohá 
duša našla útočisko v  dome duchovného.“ Keď sa strýko 
Matthew presťahoval z  Trura do Severného Cornwallu, aby 
sa oženil s Lamornou Mablyovou a  stal sa správcom miestnej 
farnosti, biskup mu dovolil žiť v  priestrannejšom a  jasnejšom 
dome svojej novej manželky namiesto starej vlhkej fary v  St. 
Minveri.

„Nič o ňom nevieme,“ trvala na svojom pani Brayová. „Môže 
prenášať nejakú neznámu chorobu alebo je to zločinec.“

„No tak, drahá, netreba hneď vyvodzovať závery. Musím ísť 
teraz pomôcť s mŕtvymi, ale neboj sa, tento úbohý muž pre nás 
vo svojom súčasnom stave nepredstavuje žiadne riziko.“

Pani Brayová zlostne odfrkla. „Tak, Laura, dúfam, že to so 
slečnou Chegwinovou zvládnete samy, pretože ja idem do poste-
le. A Eseld tu nechcem vidieť. Neopováž sa zaangažovať ju do 
starostlivosti o tohto cudzinca. Rozumela si?“

Pani Brayová sa zvrtla na opätku a cez plece zasyčala: „Jedi-
né, čo o ňom vieme, je, že môže byť nebezpečný.“ 

Laura vedela, že v tej chvíli už pre muža nemôžu nič urobiť, 
preto poslala slečnu Chegwinovú domov, nech sa vyspí, a požia-
dala Newlyn, aby sedela pri pacientovi, kým pomôže strýkovi 
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pripraviť telá na pohreb. Sľúbila však, že sa o pár hodín vráti 
a dievča vystrieda.

Newlyn neochotne súhlasila, ale pritiahla si stoličku ku 
kozubu ďaleko od muža, na ktorého ostražito upierala zrak, 
akoby mal už-už vyskočiť a chytiť ju pod krk.

Keď dorazili na pláž, strýko zaplatil hrobárovi a  niekoľ-
kým miestnym mužom, ktorí potom odniesli telá na jeho voz 
a odviezli ich na nádvorie Kostola sv. Enodocha.

Neveľká kaplnka bola jedným z  troch kostolov vo farnos-
ti a nachádzala sa najbližšie k miestu stroskotania. V priebehu 
rokov ju sčasti zasypali pieskové duny, preto sa už viac nepo-
užívala na pravidelné slávenie bohoslužieb. Naďalej sa tu však 
vykonávali pohreby. Kto chcel vstúpiť na nádvorie kostola, 
musel prejsť cez bránku zakrytú strieškou a  okolo osamote-
nej kamennej tabule, ktorá sa používala na vyloženie tela pred 
pohrebom. V prípadoch ako stroskotanie lode, kde bolo treba 
pochovať viacero námorníkov, však telá odniesli do hrobárovho 
skladu, ktorý stál za západným plotom.

Keď prišli k  skladu, na najvyšší hák zavesili lampáš, aby 
osvetľoval priestor a pomáhal im tak pri práci, potom povykla-
dali úbožiakov na dlážku. Niektoré z obetí sa škaredo doudie-
rali o skaly, kým iné vyzerali, akoby iba spali. Mnohé nemali 
topánky ani kabát. Buď ich stratili, alebo ich o  ne pripravili 
rozkrádači. 

Kedysi dávno, keď Laura prvýkrát videla, ako akási žena 
sťahuje čižmy z nôh utopeného muža, utrpela šok a pohoršenie. 
Strýko ju upokojil a povedal jej: „Tam, kam ide, ich už potre-
bovať nebude. Zato ona má doma šesť dospievajúcich synov 
a tak málo peňazí, že si nemôže dovoliť obuť jedného, nieto ešte 
všetkých.“

Keď sa však Laura ponúkla, že mu so stroskotancami pomô-
že, strýko Matthew ostal prekvapený. Keďže bol, ako vždy, 
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príšerne unavený z  práce, súhlasil. Táto skúsenosť bola pre 
Lauru smutná, ale nie desivá. Možno aj preto, že bola dcérou 
lekára a  v  detstve už videla mnohých zranených aj mŕtvych, 
alebo azda preto, lebo cítila, že môže pomôcť strýkovi a aspoň 
trošičku aj týmto úbohým stroskotancom.

Hoci vedela, že o všetko cenné ich už obrali, vždy hľadala 
niečo, čo by odhalilo ich totožnosť. Ak z lode prežil niekto, kto 
mohol mŕtvych identifikovať, zapisovala si ich mená, pretože 
strýko v pravopise príliš nevynikal. A ak neprežil nikto, zazna-
menala krátky opis každej obete pre prípad, že by ich milovaní 
prišli zisťovať, aké telá pochovali.

Ak išlo o  námorné lode, dôstojníkov bolo možné identifi-
kovať podľa uniformy. Dokonca aj kapitán na obchodnej lodi 
mal príznačný kabát s výložkami. Oveľa ťažšie však bolo zaradiť 
pobočníkov, tesárov a obyčajných námorníkov.

Aj teraz pokľakla vedľa každého muža, znovu si prezrela 
oblečenie, prehľadala vrecká a zaznamenala opis:

Muž. Vek 40 až 45 rokov. Sivé vlasy. Zelené oči. Korpulentný. 
Oblečená zástera. Kuchár?

Muž. Vek 25 až 30 rokov. Čierne vlasy. Hnedé oči. Znamienko 
nad ľavým obočím. Iniciály T.O. na vnútornej strane pásu nohavíc 
a goliera košele.

Laura prestala písať. T.O.? Písmená jej rozvibrovali nervy. Sú 
to jeho iniciály alebo sa týkajú niečoho celkom iného? Odpo-
veď pošteklila utajené zákutia jej mysle. Akiste to neznamená 
to, čo si myslí. Odsunula podozrenie na neskôr a pokračovala 
v zapisovaní.

Chlapec. Vek 13 až 15 rokov. Ryšavé vlasy. Modré oči. Pehy.
Slzy jej zastreli zrak. Taký mladý. Pomyslela na jeho matku, 

nech už je kdekoľvek, a stislo jej srdce. Nežne zatlačila chlap-
covi oči.

Keď ukončila zoznam, vstala a podala ho strýkovi.
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„Ďakujem ti, drahá.“ Pomodlil sa nad mužmi, zvolávajúc 
Božie milosrdenstvo na tieto duše, a potom každé telo zakryli 
plachtou. Plachty mali odložené v hrobárovom sklade pre také-
to prípady a, žiaľ, už ich aj niekoľkokrát použili.

„Osem mužov a jeden chlapec.“ O dvoch menej, než videla 
na lodi, ale mohla sa pri počítaní pomýliť.

Prikývol. „S rubášmi budú mať zajtra kopu práce.“
Zamkol sklad, aby ochránil telá pred ďalšími dotieravcami, 

a obaja sa pobrali domov.
Počas cesty Laura v  mysli zablúdila k  svojej prvej nedeli 

v tomto kraji. Spomenula si na svoje ohromenie, keď videla strý-
ka, ako sa cez strechu spustil do sčasti pochovaného kostola a na 
nesúhlas, ktorý cítila pri bujarosti ľudí zhromaždených na neďa-
lekej vyvýšenine. O úctivej atmosfére, aká prináleží bohoslužbe 
a  akú očakávala, nemohlo byť reči. Pani Brayová ju obvinila, 
že sa tvári, akoby zjedla citrón a varovala ju, aby sa neopovážila 
kritizovať tradície, o ktorých nič nevie. Eseld ju však vzala za 
ruku, nežne obhajujúc zvláštny zvyk. Vysvetlila jej, že vikár je 
povinný aspoň raz v  roku vykonať tu bohoslužbu, aby si toto 
miesto zachovalo posvätnosť a právo na prijímanie desiatkov.

Teraz, keď sa na voze viezli späť domov, Laura cítila mierne 
rozpaky z toho, aká bola naivná a, áno, aj kritická. Ani teraz nechá-
pala svojich cornwallských susedov, hoci mnohých si veľmi obľú-
bila. Aj jej strýko bol v St. Minveri nový, ale narodil sa a vyrástol 
v Cornwalle, takže sa naňho nedívali ako na prisťahovalca. Nové 
neznáme skúsenosti znášal so svojím zvyčajným stoickým poko-
jom. Drahý strýko Matthew. Aj voči nej bol stále láskavý a trpezlivý. 

Laura pocítila príval náklonnosti. Oprela si hlavu o  jeho 
plece a zotrvala tak po zvyšok cesty.

Keď dorazili k Fern Havenu, po ceste sa k nim blížil akýsi 
matne známy muž. „Choď dnu, Laura,“ povedal jej strýko. „Ja 
ešte potrebujem prehodiť slovko s pánom Hicksom.“
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Laura, príliš unavená, aby sa dohadovala, prikývla.
Vrátila sa do svojej izby fyzicky aj emocionálne vyčerpaná. 

Vyzliekla si vlhký kabát, porozopínala predné gombíky na šatách 
a  striasla šaty na zem. Potom si uvoľnila a  stiahla navlhnutú 
spodničku, vyzula poltopánky a zvliekla premočené pančuchy. 
Keď už jej na tele ostalo iba takmer suché kombiné a korzet, 
umyla si ruky, ovinula okolo seba župan a po špičkách cupitala 
do hosťovskej izby, aby požiadala Newlyn o pomoc s korzetom 
a zároveň aby videla, ako sa darí pacientovi.

Nečujne otvorila dvere a  zbadala Newlyn, ako uvoľnene 
spí v kresle. Z ohňa v kozube ostali iba uhlíky. Hneď nato jej 
pohľad zaletel k mužovi a pri svetle sviečky videla, že má modré 
pery a opäť sa chveje.

Spod prikrývok vytiahla studené ohrievadlo, odniesla ho ku 
kozubu a  rýchlo naplnila tlejúcimi uhlíkmi. Opäť ho zabalila 
do handry a strčila medzi deku a perinu, aby boli mužove nohy 
v bezpečí. Potom sa zohla, prihodila polienka na oheň a štucha-
la doň, kým ho znova neprebrala k životu. 

„Newlyn,“ šepla a jemne potriasla dievča za plece.
Slúžka voľačo zamrmlala, no naďalej driemala.
Laura to vzdala. Niekoľko minút sledovala muža, ale triaš-

ka neustávala. Spomenula si na príbeh slečny Chegwinovej 
o chudobnej vdove, ktorá zachránila život námornému kapitá-
novi. Nadvihla roh prikrývok a opatrne vliezla vedľa muža.

Ešte nikdy neležala v  posteli s  iným človekom. Čo treba 
robiť, aby zahriala studené telo? Stačí byť v jeho blízkosti alebo 
je potrebný fyzický kontakt?

Prisunula sa bližšie, až kým sa plecom nedotkla jeho ramena 
a bedrom jeho nohy. Pripomenula si, že je oblečená a on tiež, 
teda až na nohy. A  muž je v  bezvedomí, takže na jej konaní 
skutočne nie je nič poburujúce.

Kŕčovitá triaška sa zmiernila, ale neprestala.
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Prevrátila sa nabok, tvár mala teraz pri jeho pleci. Váhavo 
zdvihla ruku a položila mu ju cez trup. Keď zistila, že sa mu 
hruď pravidelne dvíha a klesá, uľavilo sa jej. Pod jeho nočnou 
košeľou cítila tvrdé svaly na rukách a pevné brucho. Samu ju 
zaplavilo teplo a  rozpaky z  intímnej polohy, ale dúfala, že jej 
blízkosť ho rovnako zahreje.

Muž, akoby si uvedomoval jej prítomnosť, otočil k nej hlavu 
a zamrmlal jej čosi do vlasov. Zrejme nejaké meno. Honora? Tri 
slabiky vyslovené príliš potichu a rýchlo, aby z jeho reči čokoľ-
vek zistila. Potom sa znova uvoľnil a viac nepovedal.

Laura premožená teplom a únavou cítila, ako jej oťažievajú 
viečka. Rozhodla sa, že ich zatvorí. Iba na niekoľko minút.

O  čosi neskôr začula, ako ktosi lapal dych, rýchlo precitla. 
Ranný jas sa predieral okenicami.

Neďaleko stála Newlyn a civela na ňu s vysoko zdvihnutým 
obočím a dokorán roztvorenými očami. „Slečna, čo tam robíte? 
Čo by na to povedal váš strýko?“

Hrozivejšia otázka je, čo by na to povedala pani Brayová, 
pomyslela si Laura. Zašepkala jej: „Opäť mal triašku. Doktor 
povedal, že ho máme udržiavať v teple.“

Laura sa rozhodla, že vymení uhlíky v ohrievadle. Odhrnula 
prikrývky a spustila nohy z postele. 

Práve vtedy sa otvorili dvere.
Na prahu stáli strýko a  pani Brayová a  ohromene civeli 

na Lauru sediacu na okraji mužovej postele. Nad matkiným 
plecom sa objavili Eseldine doširoka otvorené oči.

„Čo sa tu deje?“ dôrazne sa spýtala pani Brayová.
Laura vstala, ďakujúc Bohu, že nevošli o pár minút skôr.
Strýko zvraštil čelo. „Má na sebe moju nočnú košeľu?“
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„Prepáč, strýko,“ rozpačito sa ospravedlňovala Laura, zatiaľ 
čo opäť vzala do rúk ohrievadlo. „Snažili sme sa splniť dokto-
rove pokyny a  udržať ho v  teple. Newlyn, prosím ťa, vymeň 
uhlíky.“ Laura odvrátila rozpálenú tvár, upravujúc prikrývky 
okolo pacienta.

„Doktor? Myslel som, že doktor Dawe sa ešte nevrátil.“
„Nevrátil. Mala som na mysli Perrana Kenta.“
„Aha… Nejaký chlapec včera doručil správu o stroskotanej 

lodi a Perry potom bez vysvetlenia náhlivo odišiel.“
„Chlapec? Nedoručil správu Treeve Kent?“
„Treeve?“ zamračila sa pani Brayová. „Prečo Treeve? Odišiel 

z  domu ešte skôr. Povedal, že má nejaké dôležité stretnutie 
v obecnej rade. Celkom nám to pokazilo večer. Najprv odišiel 
Treeve a potom aj Perry. Pre Eseld to bol mizerný večer.“

Dôležité stretnutie? Akosi o tom Laura pochybovala.
„Videla si Treeva?“ znepokojene sa spýtala Eseld.
Laura nechcela raniť jej city ani v  nej vzbudiť žiarlivosť, 

preto povedala: „Len tak letmo. Asi… odišiel z toho dôležité-
ho stretnutia, keď z lode zaznel výstrel. Ľudia sa tam zbehli zo 
všetkých strán.“

„Vrátane teba.“
„Áno.“
Nesúhlasný pohľad pani Brayovej sa z  nehybného muža 

presunul na Lauru. „V každom prípade nie je vhodné, aby si tu 
bola sama v župane.“

Laura ukázala rukou na mĺkvu slúžku, ktorá sa krčila v kúte. 
„Newlyn tu bola celý čas so mnou.“

Strýko pristúpil k posteli. „Ešte sa neprebral?“
Laura potriasla hlavou. „Zamrmlal čosi zo spánku, ale to je 

všetko.“
Pani Brayová varovne zagánila na Eseld a potom vstúpila za 

manželom do izby. Uprene hľadela na cudzinca. „Nepáči sa mi. 
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Vyzerá ako pirát. Alebo akoby bol z inej krajiny. Možno je to 
špión.“

„Nemyslím, drahá,“ odvetil strýko Matthew. „Na breh vypla-
vilo kapitánsku truhlicu a podľa nej ide o anglickú obchodnú 
loď s názvom Kittiwake. Keď ste už spali, hovoril som s pánom 
Hicksom, vojvodovým agentom. Musí rozhodnúť, ako sa naloží 
s nákladom, ktorý sa jeho mužom podarilo zachrániť.“

Laura mu skočila do reči: „Po tom, čo ho vyraboval Tom 
Parsons a ostatní, z neho už zrejme veľa neostalo.“

Pani Brayová prižmúrila oči. „Nezabudni, Laura, že tu nie 
si na to, aby si iných súdila. Nie si Cornwallčanka a  našim 
zvyklostiam ani trochu nerozumieš.“

Veru tak, nebola Cornwallčanka a  týmto ľuďom naozaj 
nerozumela, preto radšej zmĺkla a už nič nepovedala.


