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DVù

„ TA K J Á J D U !“ Z A H A L E K A L A J S E M .
„Hned jsem tam,“ odpovûdûl Vincent a krátce mrkl na
schody, kde jsem stála. Gaspard vyuÏil pﬁíleÏitosti, aby mu
z ruky vyrazil meã, kter˘ s ﬁinãením odlétl po podlaze, zatímco Vincent zvedl ruce k obranû.
„Nikdy…“
„… pﬁi souboji neodvracej oãi,“ dokonãil Vincent vûtu
za Gasparda. „Vím, vím. Musí‰ ale uznat, Ïe Kate dost
rozptyluje.“
Gaspard se trpce usmál.
„Tedy mû,“ upﬁesnil Vincent.
„Jenom nedopusÈ, aby tû odvádûla od ochrany svého
Ïivota,“ nabádal ho Gaspard, nohou podebral jílec meãe
a rychl˘m pohybem ho vzduchem poslal smûrem k Vincentovi.
„Je dvacáté první století, Gasparde,“ usmál se Vincent pod fousy a pravou rukou chytil rukojeÈ letícího
meãe. „Pod tv˘m vedením bude Kate zrovna tak schopná ochraÀovat mÛj Ïivot.“ Zazubil se na mû a provokativnû zvedl oboãí. Rozesmála jsem se.
„S tím souhlasím,“ pﬁipustil Gaspard, „ale jenom kdyÏ
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dokáÏe dohnat to pÛlstoletí tv˘ch bojov˘ch zku‰eností.“
„Pracuju na tom,“ zavolala jsem, kdyÏ jsem za sebou
zavírala dveﬁe a zti‰ila tak u‰i rvoucí kovové nárazy jejich
pokraãujícího souboje.
Lítaãkami jsem pro‰la do velké vzdu‰né kuchynû a vdechla vÛni ãerstvû upeãeného dortu. Jeanne se sklánûla nad
jedním z bﬁidlicovû ‰ed˘ch Ïulov˘ch kuchyÀsk˘ch pultíkÛ. Formálnû to byla kuchaﬁka a hospodynû, spí‰e v‰ak
taková dobrá du‰e. O revenanty se starala desítky let, stejnû jako pﬁedtím její matka a babiãka. Dokonãovala zdobení ãokoládového dortu a ramena se jí lehce otﬁásala.
Dotkla jsem se její paÏe, a kdyÏ se ke mnû otoãila, objevily se slzy, které se marnû snaÏila skr˘t mrkáním.
„Jeanne, je vám dobﬁe?“ vydechla jsem, aãkoli jsem
vûdûla, Ïe není.
„Charlotte a Charles jsou jako mé vlastní dûti.“ Hlas
se jí zlomil.
„Já vím,“ ﬁekla jsem, dala jí ruku kolem ‰irok˘ch bokÛ
a opﬁela si hlavu o její rameno. „Ale neodjíÏdûjí navûky.
Jean-Baptiste ﬁíkal, Ïe jen do té doby, neÏ si Charles
srovná vûci v hlavû. Jak dlouho by to mohlo trvat?“
Jeanne se vzpﬁímila, hledûly jsme jedna na druhou a prolétlo mezi námi tiché sdûlení. Dlouho, pokud vÛbec. Ten
chlapec byl váÏnû vyﬁízen˘.
I já mûla ohlednû nûj smí‰ené pocity. VÏdycky se ke
mnû choval protivnû, ale poté, co mi Charlotte vysvûtlila dÛvod, nemohla jsem si pomoci, aby mi ho nebylo líto.
Jako by ãetla mé my‰lenky, pﬁispûchala mu Jeanne na
obranu. „Vlastnû za to nemÛÏe. Nechtûl v‰echny ohrozit, víte?“
„Já vím.“
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„Je prostû citlivûj‰í neÏ ostatní,“ prohlásila a znovu se
sehnula nad dort, soustﬁedûná na umístûní marcipánového kvûtu. „Takov˘ je jejich zpÛsob Ïivota. Znovu a znovu pro nás lidi umírat a pak nás muset nechávat na‰emu
osudu, to si vybere svou daÀ. VÏdyÈ je mu teprve patnáct,
proboha.“
Smutnû jsem se pousmála. „Je mu osmdesát, Jeanne.“
„Peu importe,“ ﬁekla a udûlala pohyb, jako by plácala
do míãe. „Myslím, Ïe ten, kdo zemﬁe mlad‰í, to nese
hÛﬁ. Babiãka mi vyprávûla, Ïe jeden ze ‰panûlsk˘ch spﬁíznûn˘ch provedl to samé. Bylo mu taky patnáct. Stejnû
jako Charles poÏádal numa, aby ho zniãili. JenÏe tenkrát se mu to chudáãkovi podaﬁilo.“
Jeanne si v‰imla, jak jsem se pﬁi zmínce o odvûk˘ch nepﬁátelích revenantÛ otﬁásla, a pﬁestoÏe v kuchyni nikdo
jin˘ nebyl, zti‰ila hlas. „¤íkám si, Ïe je to lep‰í neÏ ten
druh˘ extrém. Nûkteﬁí – je jich jen pár, abyste rozumûla – jsou svou rolí v lidském Ïivotû a smrti tak unavení,
Ïe ti zachránûní se pro nû stávají pouh˘m prostﬁedkem
k pﬁeÏití. O lidi, které zachrání, se nezajímají, jde jim
jen o to, aby vyhovûli svému nutkání. To je mi tedy milej‰í Charlesova pﬁecitlivûlost neÏ takováhle bezcitnost.“
„Proto si myslím, Ïe pro nûj bude dobré, kdyÏ se dostane pryã,“ ujistila jsem ji. „Poskytne mu to urãit˘ odstup od PaﬁíÏe i od lidí, které zachránil.“ Anebo nezachránil,
uvûdomila jsem si pﬁi pomy‰lení na fatální lodní nehodu, která Charlese postupnû poslala ke dnu. Poté, co
neuspûl pﬁi záchranû té holãiãky, se zaãal chovat divnû.
Skonãil pokusem o revenantskou sebevraÏdu, a nevûdomky
tak dopustil, aby byli napadeni jeho spﬁíznûní. „Jean-Baptiste ﬁíkal, Ïe mohou pﬁijet na náv‰tûvu. Urãitû se s nimi
brzo uvidíme.“
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Jeanne pﬁik˘vla, Ïe mi dává za pravdu.
„Ten dort je nádhern˘,“ ﬁekla jsem, abych zmûnila téma.
Se‰krábla jsem z podnosu kousek polevy a hodila si ho do
pusy. „Mmm, a taky dobrouãk˘!“
Jeanne mû se stûrkou v ruce odhánûla vdûãná za to,
Ïe je znovu v roli matky-kvoãny. „A vy ho zniãíte, pokud si budete dál uÏdibovat,“ smála se. „Teì se bûÏte mrknout, jestli Charlotte nepotﬁebuje nûjak pomoct.“
„Lidi, tohle není funus. Je silvestr. A veãírek ke stûhování dvojãat. Tak slavme!“ AmbrosÛv baryton se rozléhal
po taneãním sále obloÏeném perlovû ‰ed˘m dﬁevem
a v hlouãku slu‰ivû obleãen˘ch hodovníkÛ vyvolával pobavené úsmûvy. Stovky svící záﬁící na kﬁi‰Èálov˘ch lustrech rozlévaly sálem skvrnky odraÏeného svûtla lépe neÏ
kdejaká diskotéková koule.
Stoly po stranách místnosti se proh˘baly pod lahÛdkami, zákusky s ãokoládov˘m a kávov˘m krémem, kﬁehouãk˘mi makronkami v ‰esti pastelov˘ch barvách
a horami ãokoládov˘ch lan˘ÏÛ. Po obrovské hostinû,
kterou jsme právû zblajzli, jsem uÏ na tato mistrovská díla
francouzského cukráﬁství nemûla v Ïaludku ani kousíãek místa. ·koda. ProtoÏe kdybych vûdûla, Ïe pﬁijde je‰tû tohle, samozﬁejmû bych se tolik necpala chlebem
a vynechala bych i s˘ry.
Na protûj‰í stranû sálu spustil Ambrose iPod pﬁipojen˘ k velké soustavû reproduktorÛ. KdyÏ se ozvala hudba jazzového vûku, usmála jsem se. I kdyÏ si rodák od
Mississippi pou‰tûl do sluchátek souãasnou muziku, pro
hudbu svého mládí mûl slabost. Jakmile drsn˘ hlas Louise Armstronga strhl taneãníky, Ambrose popadl Charlotte
a zaãal s ní kolem sálu tanãit shimmy, její smetanová
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pleÈ a krátké svûtlé vlasy byly prav˘m opakem jeho snûdé kÛÏe a sestﬁiÏen˘ch ãern˘ch vlasÛ.
Tvoﬁili efektní pár. Jen kdyby byli párem. Charlotte po
tom touÏila, jak mi nedávno prozradila. Ale Ambrose z nûjakého mnû (a moÏná i jemu) neznámého dÛvodu ne.
Jeho bratrská náklonnost k ní byla v‰ak tak zjevná jako
milující úsmûv na jeho tváﬁi, kdyÏ se s ní otáãel sálem
a sklánûl se k ní.
„Zdá se to b˘t zábavné. Zkusme to,“ za‰eptal mi hlas
pár centimetrÛ od ucha. Otoãila jsem se a uvidûla, Ïe za
mnou stojí Jules. „Jak vypadá tvÛj taneãní poﬁádek?“
„Pﬁekontroluj si století, Julesi,“ pﬁipomnûla jsem mu.
„Îádné taneãní poﬁádky uÏ neexistují.“
Jules pokrãil rameny a obdaﬁil mû tím nejvyz˘vavûj‰ím
úsmûvem.
„Ale kdyby existovaly, nemûl by první tanec patﬁit mému
milému?“ ‰kádlila jsem ho.
„Ne, pokud bych ho ãestnû porazil,“ Ïertoval a vrhl pohled napﬁíã sálem k Vincentovi, kter˘ nás uvidûl a pousmál se. Mrkl na mû a vrátil se k rozhovoru s Geneviève,
nápadnû krásnou revenantkou, na kterou jsem kdysi Ïárlila, neÏ jsem zjistila, Ïe je ‰Èastnû vdaná.
Vãetnû ní pﬁi‰lo na dne‰ní veãírek pár tuctÛ revenantÛ, kteﬁí nebyli ãleny La Maison. (Nikdo tady tomu neﬁíkal oficiálním názvem Hôtel Grimod de la Reynière,
hôtel znamenal v tomto pﬁípadû hﬁí‰nû obrovské extravagantní panské sídlo.) Jean-Baptistova rezidence byla domovem na‰eho ctihodného hostitele, Gasparda, Julesa,
Ambrose, Vincenta a do vãerej‰ka Charlese a Charlotty.
AÏ se odstûhují do Jean-Baptistova domu u Cannes, pﬁijdou na jejich místa nováãci.
„Dobﬁe, abychom pﬁede‰li tﬁetí svûtové válce, mys17
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lím, Ïe první tanec vûnuju tobû. Ale pokud do toho Vincent zasáhne, buì rad‰i pﬁipraven˘ tasit kord.“
Jules si u pasu poklepal na pomysln˘ jílec, potom mû
vzal do náruãe a vtáhl mû doprostﬁed parketu k Ambrosovi a Charlotte. „Tobû slu‰í i svûtlo svíãek, má milá Kate,“
za‰evelil.
Nechtûnû jsem zãervenala, jednak proto, jak pﬁi ‰eptání drze tiskl svou tváﬁ k mé, jednak kvÛli jeho lichotkám, které mû – i kdyÏ jsem byla nespornû Vincentova –
poﬁád dokázaly potû‰it. Flirtovat s Julesem bylo maximálnû bezpeãné, protoÏe jsem vûdûla, Ïe o mû mu nejde. KdyÏ jsem Julesa potkávala veãer venku, byla s ním
nádherná Ïena, pokaÏdé jiná.
Sevﬁel mû tak, Ïe jsme k sobû byli prakticky nalepení.
Se smíchem jsem ho odstrãila. „Julesi, ty nenapraviteln˘
chlípníku,“ plísnila jsem ho tím nejlep‰ím Ïargonem Jane
Austinové, jak˘ jsem svedla.
„K sluÏbám,“ pravil, hluboce se uklonil a pak mû znova popadl a zatoãil se se mnou. „Vincent není Ïárliv˘
typ, ví‰?“ Jak mû pevnû drÏel, Jules se poÈouchle usmíval. „Nemá dÛvod, aby byl. Nejen proto, Ïe je nejhezãí z na‰ich spﬁíznûn˘ch, jak mi aspoÀ tvrdí v‰echny Ïeny
kolem, ale je taky Jean-Baptistov˘m zástupcem…,“ odmlãel se, aby mû spustil dolÛ a pak znovu sevﬁel do náruãe, „… a získal srdce nejkrásnûj‰í Kate. S Mistrem
se nebojuje.“
TﬁebaÏe jsem se té „nejkrásnûj‰í Kate“ nemohla nepousmát, zaujala mû nová informace, kterou mi poskytl.
„Vincent je Jean-Baptistov˘m zástupcem? Co to znamená?“
„To znamená, Ïe pokud se Jeanu-Baptistovi nûkdy nûco
stane…“ Jules se zarazil, nebylo mu to zjevnû pﬁíjemné,
18
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a já si to doplnila místo nûj – pokud bude nûkdy zniãen –
„... nebo pokud se rozhodne z ãela francouzsk˘ch revenantÛ odstoupit, pﬁijde na jeho místo Vincent.“
·okovalo mû to. „Proã mi to pﬁedtím neﬁekl?“
„Zﬁejmû kvÛli jiné ze sv˘ch pﬁedností – skromnosti.“
Vstﬁebat toho „zástupce“ mi zabralo pár vteﬁin, naãeÏ
jsem pohlédla Julesovi do oãí. „A cos myslel tím Mistrem?“
„Ani o tom ti nic neﬁekl?“ Tentokrát vypadal Jules
pﬁekvapenû.
„Ne.“
„No, neprozradím pﬁece v‰echna jeho tajemství za jeden veãer. Bude‰ se muset zeptat jeho.“
V duchu jsem si to zaﬁadila do sloÏky Zeptat se Vincenta.
„TakÏe pokud Jean-Baptiste odstoupí, bude Vincent
va‰ím ‰éfem?“ zeptala jsem se, abych ho z legrace popíchla, ale odmlãela jsem se, kdyÏ se jeho v˘raz z obvyklého
nic-mû-nerozhází zmûnil v odhodlanou oddanost.
„Vincent k tomu byl zrozen, Kate. Nebo spí‰ znovuzrozen. Nechtûl bych tu zodpovûdnost, kterou bude mít
jednoho dne on. Ale aÏ ten ãas pﬁijde, udûlám v‰echno,
oã mû poÏádá. Vlastnû to takhle cítím uÏ teì, a to ani
m˘m ‚‰éfem‘ není.“
„Já vím,“ ﬁekla jsem po pravdû. „MÛÏu ﬁíct, Ïe Vincent má ‰tûstí, Ïe tû má.“
„Ne, Kate. Má ‰tûstí, Ïe má tebe.“ Naposled se mnou
zatoãil a já si uvûdomila, Ïe jsme sálem dotanãili aÏ do
míst, kde stál Vincent. KdyÏ mi Jules pustil ruku, smutnû na mû mrkl a galantnû mû pﬁedal do náruãe mého
ãekajícího milého.
„Poﬁád je‰tû celá?“ popichoval Vincent, pﬁitáhl si mû
k sobû a mûkce mû políbil na rty.
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„Po tom chlípném tanci s Julesem? To si nejsem jistá,“ ﬁekla jsem.
„Ten je ne‰kodn˘,“ namítla Geneviève.
„Beru to jako uráÏku,“ zavolal Jules od protûj‰í strany stolu, kde si do ‰tíhlé sklenice naléval ‰ampaÀské. „Ov‰emÏe se povaÏuju za velice nebezpeãného.“ Pokynul nám
tﬁem sklenicí a pak se nedbalou chÛzí vydal pﬁes sál k hezké revenantce.
„¤ekl jsem ti, jak nádhernû dnes veãer vypadá‰?“ ‰eptl
Vincent, kdyÏ mi podával sklenku.
„Jenom asi dvanáctkrát,“ odvûtila jsem upejpavû a podkasala si aÏ na zem sahající sukni antracitovû zbarvené
róby, kterou mi pomohla vybrat Georgia.
„Skvûlé, protoÏe tﬁináctka je moje ‰Èastné ãíslo,“ prohlásil Vincent a uznale mû obhlíÏel. „Ale nádhernû, to není
úplnû v˘stiÏné. Snad… oslnivû? Podmanivû? Úchvatnû?
Ano, to je myslím ono. Vypadá‰ úchvatnû, Kate.“
„Nech toho!“ smála jsem se. „Dûlá‰ to jenom proto,
abys vidûl, jestli se budu ãervenat. Nebudu!“
Vincent se vítûzoslavnû usmál a pﬁejel mi prstem po
tváﬁi. „Pozdû.“
Obrátila jsem oãi v sloup, kdyÏ vtom se ozvalo cinkání lÏíce o sklenici a sál ztichl. Ambrose vypnul hudbu
a v‰ichni se otoãili k Jeanu-Baptistovi, kter˘ stál pﬁed shromáÏdûním v celé své ‰lechtické upjatosti. Podle portrétÛ
zdobících sál se jeho obleãení a úães za posledních dvû stû
ãtyﬁicet let mûnily, jeho aristokratické zpÛsoby se v‰ak nezmûnily ani trochu.
„Vítejte, drazí spﬁíznûní paﬁíÏ‰tí revenanti,“ oslovil ãtyﬁicítku zvlá‰tních hostÛ. „Dûkuji vám, Ïe jste se k nám
v mém skromném pﬁíbytku dnes veãer pﬁipojili.“ Davem probûhl vzruch a vlna pobaveného smíchu.
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Lehce se pousmál a pokraãoval: „Rád bych pﬁipil na‰im milovan˘m odjíÏdûjícím spﬁíznûn˘m Charlesovi
a Charlotte. Budete nám bolestnû scházet a my vûﬁíme
ve vá‰ rychl˘ návrat.“ V‰ichni Jeana-Baptista následovali, zvedli sklenice a jednohlasnû zvolali: „Santé!“
„Tedy, to je ﬁeãeno hodnû diplomaticky, kdyÏ je do toho
vyhnanství poslal on sám!“ za‰eptala jsem Vincentovi a pak
pﬁelétla oãima k Charlesovi sedícímu na nepohodlné
starobylé polstrované lavici na jedné stranû sálu. Ode dne,
kdy vystavil své spﬁíznûnce nebezpeãí tím, Ïe se vydal
do rukou numa, se jeho vûãnû nakysl˘ trucovit˘ v˘raz
zmûnil v zoufalou sklíãenost. Vedle nûj sedûl Gaspard, kter˘ mu poskytoval duchovní podporu.
Jean-Baptiste navázal: „Jsem si jist˘, Ïe bychom s dvojãaty na slunn˘ jih rádi odjeli v‰ichni, máme v‰ak práci tady
v PaﬁíÏi. Jak v‰ichni víte, od té doby, kdy na‰e lidská pﬁítelkynû Kate,“ ukázal sklenicí m˘m smûrem a uctivû se
mi uklonil, „pﬁed více neÏ mûsícem tak pohotovû vyﬁídila vÛdce na‰ich nepﬁátel Luciena, zahalili se numa do
naprostého mlãení. PﬁestoÏe jsme zÛstávali pﬁipraveni, Ïádn˘ pokus o pomstu se nekonal. Ani protiútok.
A co je znepokojující je‰tû více, na‰i spﬁíznûní nena‰li
po numa ani stopy. Opustili PaﬁíÏ. Av‰ak skuteãnost, Ïe
se nám takhle naprosto vyh˘bají, natolik neodpovídá
povaze na‰ich star˘ch nepﬁátel, Ïe se mÛÏeme domnívat, Ïe kují nûjak˘ plán. CoÏ rovnûÏ znamená, Ïe musejí mít vÛdce.“
Pro skupinu v sále to byla novina. Jejich vyrovnané
v˘razy se zmûnily v ohromení. Nûkolik si jich zaãalo
‰eptat, Vincent mi v‰ak s pohledem stále upﬁen˘m na ﬁeãníka sdûlil, Ïe on uÏ o tomhle ví. Jean-BaptistÛv zástupce
pomyslela jsem si obdivnû a zároveÀ znepokojenû. Ne21
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mohla jsem se doãkat, aÏ budu s Vincentem sama, abych
se ho na to mohla zeptat.
Dal‰ím zacinkáním na svou sklenici umlãel Jean-Baptiste diskuse. „Spﬁíznûní, prosím.“ Sál znovu ztichl. „V‰ichni víme, Ïe Lucienov˘m zástupcem byl Nicolas. Av‰ak
vzhledem k jeho vznûtlivosti a zálibû v okázal˘ch gestech bychom o nich uÏ nûco rozhodnû vûdûli, pokud by
velení pﬁevzal on. Jejich mlãení nás vede k tomu, Ïe kontrolu získal nûkdo jin˘. A pokud nevíme, kdo proti nám
stojí, ani kdy a odkud jejich koneãn˘ útok pﬁijde, jak se
mÛÏeme chystat k obranû?“
Znovu se ozval ‰epot. Tentokrát Jean-Baptiste zv˘‰il
hlas, aby dav uti‰il. „A PROTO… tváﬁí v tváﬁ potenciálnû kritické situaci jsme poctûni pomocí osoby, která ví
o na‰í historii i o historii numa víc neÏ kdokoli v tomto
sále. Osoby povaÏované mezi francouzsk˘mi revenanty
za nejinformovanûj‰í a nejvlivnûj‰í postavu na‰eho celosvûtového Konsorcia. Nabídla se, Ïe nám bude k dispozici pﬁi pro‰etﬁení onoho problému a naplánování
strategie na‰í obrany nebo – bude-li tﬁeba – preventivního útoku.
Bez dal‰ích okolkÛ pﬁedstavuji tûm, kdo dosud nemûli pﬁíleÏitost se s ní seznámit, Violette de Montauban
a jejího spoleãníka Arthura Poincaré. Je nám ctí, Ïe se
k nám bûhem nepﬁítomnosti Charlotte a Charlese v na‰em domû pﬁipojí.“
Zpoza Jeana-Baptista vystoupil pár, kter˘ jsem nikdy
pﬁedtím nevidûla. Dívãinu snûhobílou pleÈ zv˘razÀovaly
ãerné vlasy staÏené dozadu a zpevnûné kyticí Ïiv˘ch fialov˘ch kvûtÛ. Byla drobná a pÛsobila kﬁehce jako vrabãáãek. A pﬁestoÏe vypadala mlad‰í neÏ já, vûdûla jsem,
Ïe u revenantky to nic neznamená.
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