P R VNÍ K AP I TO L A

LUKE

Byl nezvykle teplý červnový víkend. Na dece před domem ležel na
břiše Luke Hadley a po zádech mu stékal pot. Zoufalým pohledem
zíral na hromadu učebnic. Jekot, který se už delší dobu ozýval, ho
doháněl k šílenství.
Říkal si, že kdyby se ke zkouškám připravovala Abigail, Daisy by
si nikdy nedovolila dělat se svojí partičkou takový randál. Jenže matka z neznámého důvodu připravila pro Daisy narozeninovou party,
ze které se vyklubala oslava století. Lukova malá sestřička pobíhala
s kamarádkami kolem domu a všechny ječely vysokými hlasy, zatímco z otevřeného okna obývacího pokoje se ozývala příšerně hlasitá
píseň nějaké béčkové chlapecké kapely.
Luke si zastrčil špunty co nejhlouběji do uší, ale dával pozor, aby
se neporanil. Pak pustil naplno svoji oblíbenou hudbu. Nefungovalo to. Chytlavou skladbu „Happy panda“ přehlušil šílený zpěv
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desetiletých dívek, které se snažily napodobit čínštinu. Luke zasténal
a zabořil hlavu do knížek rozložených na trávě před sebou. Bylo mu
jasné, kdo bude na vině, když propadne z dějepisu a občanského
práva.
Vedle něj seděla Abi. Svoje zkoušky měla dávno za sebou a teď byla
zabraná do jednoho ze svých oblíbených kýčovitých dívčích románků. Luke se koutkem oka podíval na titul: Otrok jejího pána. Byla
skoro na konci, ale čekala na ni další knížka v barevném obalu. Dědicovo pokušení. Nechápal, jak někdo tak chytrý, jako je jeho starší
sestra, může číst takový brak.
Aspoň ji to trochu rozptýlilo. Kupodivu mu ani jednou nepřipomněla, že do dokončení školy mu zbývají dva roky a tato zkouška je
nejdůležitější. Snažil se předstírat, že se učí, ale slova mu poskakovala před očima.
„Popiš revoluci Mocných v roce 1642 a vysvětli, proč po ní uzavřeli smlouvu o nucených pracích. Analyzuj význam a) Charlese I.,
posledního krále, b) Lucuse Parvy Královraha, a c) Cadmuse Parva-Jardina Čistého srdce.“
Luke znechuceně zamručel a otočil se na záda. Měl dojem, že Mocní si ta hloupá jména dali jen proto, aby zmátli obyčejné lidi. Koho
zajímalo, proč před stovkami let nařídili nucené práce? Důležité bylo,
že je nejspíš nikdy nezruší. Kromě Mocných, aristokratů se zvláštními schopnostmi, museli všichni v Británii strávit deset let svého života v pracovních táborech, které stály v blízkosti každého velkého
města na severu. Bez platu, bez možnosti odkladu.
Koutkem oka Luke zachytil nějaký pohyb a posadil se, aby zjistil,
co se děje. Na příjezdové cestě stál neznámý člověk a nakukoval
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