Kapitola desátá | Charlotte

Odpověď dorazila cobydup:
Vážený pane Blacku,
ne.
Edward Rochester

Kapitola desátá
Charlotte

Pan Blackwood se nenechal tak snadno odradit, a tak to přirozeně zkusil ještě jednou:
Vážený pane Rochestere,
snažně Vás prosím. Je to důležité.
A. Black
Tentokrát přišla jednoslovná odpověď:
Ne.

D

orazili do městečka jménem Bakewell, kde pan Blackwood
pronajal v hostinci tři pokoje. Charlotte mu viděla na očích,
že má v úmyslu ji hned ráno poslat šupem zpátky do školy. Ona sama
byla pochopitelně odhodlaná se do školy už nikdy nevrátit. Jenže teď
už neměla na vybranou, musela panu Blackwoodovi prozradit, že
Jana přebývá poblíž, na panském sídle zvaném Thornﬁeld Hall.
Odpoledne se šla projít do města a promluvit s místními a po
chvilce čenichání zjistila, že pán domu se jmenuje Rochester.
Jakmile tuto informaci předala panu Blackwoodovi, pan Blackwood nelenil a napsal panu Rochesterovi dopis.
Komunikace mezi panem Blackwoodem a panem Rochesterem proběhla následovně:
Vážený pane Rochestere,
píši Vám, abych se dotázal na guvernantku, již jste před
nedávnem najal, jistou slečnu Eyrovou. Věřím, že se
jedná o osobu velice důležitou pro Společnost PVD,
a velmi bych ocenil možnost si s ní promluvit.
S pozdravem
A. Black

Což znamenalo, že museli vymyslet plán.
Ne jen tak ledajaký plán, ale dobrý plán. Chytrý plán. Plán,
který by zajistil úspěch a pro všechny šťastný konec. Pan Blackwood zcela zjevně potřeboval jeden z Charlottiných plánů.
„Musíte se dostat do Thornﬁeldu,“ přemítala Charlotte a otáčela v prstech lístkem s poslední Rochesterovou odpovědí. „Ale
pán domu vás odmítl.“
„Dvakrát,“ dodal Bran.
Pan Blackwood si povzdechl. „Jste velmi všímavý.“ Seděli
společně v oddělené části jídelny, kde se mohli nerušeně bavit, ale
stále byli dostatečně na očích, aby nikoho nenapadlo, že se mezi
dvěma maskovanými muži a mladou dámou odehrává něco nepřístojného. Charlotte pomalu zjišťovala, že pan Blackwood na
tyhle věci velmi úzkostlivé dbá.
„Možná by Charlotte mohla Janě napsat?“ navrhl Bran.
Charlotte poklepala perem na hranu stolu. „A kdo zaručí, že
Jana dopis dostane, zvlášť když se na ni pan Blackwood už vyptával? Působilo by to podezřele. Navíc očividně nemůžeme prostě
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