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Za chvíli ohlásí ná‰ velkolep˘ pﬁíchod a my spoleãnû vyjdeme na
zahradu, jako jedna velká a silná královská rodina, kterou jsme. Nebo
to alespoÀ pﬁedstíráme. KdyÏ jsme s Eddiem vstoupili, otec se tváﬁil
na‰tvanû a major Davenport vypadal kvÛli na‰í nedochvilnosti dost
rozladûnû. V rohu stál králÛv osobní lékaﬁ, v ruce drÏel sklenku vody.
Mal˘, kulat˘ a ve ‰patnû padnoucím obleku s koÏenou doktorskou
bra‰nou v ruce, doktor Goodridge se nikdy od krále nevzdaloval.
Dûlala jsem, Ïe nevidím, jak je otec na‰tvan˘, a zamíﬁila rovnou
k sestﬁenici Matildû. Byla dcerou otcovy sestry Victorie. „Jsi v prÛ‰vihu,“ za‰eptala mi do ucha, zatímco jsme se objímaly.
„Stejn˘ pﬁíbûh, jen jin˘ den,“ odpovûdûla jsem a pﬁesunula se k Matildin˘m rodiãÛm, vévodovi a vévodkyni ze Sussexu. Je‰tû mi nepopﬁáli k narozeninám. „Tak ráda tû vidím, Victorie,“ rozpl˘vala jsem
se a nad‰enû ji objala, pak jsem se pﬁesunula ke str˘ci. „A tebe taky,
Phillipe.“
„Vypadá‰… krásnû,“ odpovûdûla Victorie nepﬁesvûdãivû, zatímco
Phillip se zdû‰enû rozhlíÏel.
Sladce jsem se usmála. DokáÏu b˘t stejnû fale‰nû zdvoﬁilá jako oni.
„Díky, Ïe jste pﬁi‰li.“
„Adeline.“ Do‰el k nám otcÛv mlad‰í bratr Stephen a tentokrát byl
mÛj úsmûv opravdov˘.
„Str˘ãku Stephene.“ Objala jsem ho kolem krku a pﬁitáhla si k sobû
jeho vysoké, hubené tûlo. „Bylo to hrozné?“
„Co, trãet tu s králem a ãekat, neÏ se ãestn˘ host uráãí pﬁijet? Skuteãnû zábavné, zlatíãko.“
Ti‰e jsem se zasmála a pustila se svého oblíbeného ãlena rodiny.
Cestou jsem mu je‰tû narovnala kulaté br˘le. „Díky, Ïe jsi tady.“
„Tﬁicetiny své neteﬁe bych si pﬁece nenechal za nic na svûtû ujít. Dokonce kvÛli tomu strpím i tenhle cirkus. Mûla bys mi b˘t vdûãná.“
„Já jsem.“

Pak jsem se pﬁivítala s jeho Ïenou Sarah, polibkem na obû tváﬁe.
Stojí mu vûrnû po boku, ale jejich manÏelství je klam – ãistû jen na
oko – str˘ãkova sexualita je jedním z nejlépe stﬁeÏen˘ch britsk˘ch tajemství. „I kdyÏ si nejsem vÛbec jistá, Ïe tím hlavním hostem jsem
právû já,“ ﬁekla jsem a ukázala na druhou stranu místnosti, kde se
v‰ichni shlukovali kolem krále a Eddieho. Jeho návrat domÛ je také
dÛvodem k oslavû a mnû to ani trochu nevadí. Cokoliv, jen kdyÏ to
ode mû odvrátí pozornost. „Podplukovník Lockhart,“ oznámil otec
a popadl Eddieho medvûdími tlapami za nadloktí. „Jsem na tebe hrd˘,
synu.“
Eddie si králÛv ojedinûl˘ projev citÛ uÏíval a záﬁivû se usmíval, kdyÏ
mu salutoval. „Díky, Va‰e Veliãenstvo.“
Otec se hlasitû rozesmál a popostrãil ho pﬁed okolo stojící rodinu.
„Stejnû jako jeho dûdeãek, otec a star‰í bratr je teì Edward dÛstojníkem Královského námoﬁnictva, nejlep‰í z nejlep‰ích.“
V‰ichni zaãali tleskat, vãetnû mû. Str˘ãek Stephen se ke mnû naklonil. „V‰imla sis, Ïe o mnû se ani nezmínil? MÛj drah˘ bratr, mocn˘
král této vzkvétající zemû, se na mû sotva dokáÏe podívat. Homofobní
star˘ blázen.“
Usmála jsem se a vdûãnû k nûmu zvedla oãi. Stephen musel Ïít ve
lÏi, aby neohrozil monarchii. „Uteã,“ navrhla jsem a nebylo to poprvé.
„A pﬁijít o svoji mûsíãní rentu?“ Nelibû si odfrkl. „Sotva s tûmi královsk˘mi drobn˘mi vyjdu. Navíc Ïiju odmaliãka v luxusu, kter˘ mû
nic nestojí, a manÏelka uÏ dávno vzdala snahu mû napravit. TakÏe se
hodlám dál plíÏit kolem a zamûstnávat tiskovou kanceláﬁ. KdyÏ uÏ nic
jiného, je to zábava.“
„Jsi lump, str˘ãku Stephene.“
„Ty má‰ tak co ﬁíkat, drahá neteﬁinko. Ty má‰ co ﬁíkat.“
Znovu jsem se od srdce zasmála. Miluju str˘ãka Stephena, protoÏe
mû chápe. Sledovala jsem, jak otec tropí kolem Eddieho divadlo, ale
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stejnû jsem za nûj byla ‰Èastná. ProtoÏe to John byl vÏdycky tím nejoblíbenûj‰ím, nejvûrnûj‰ím, nejspolehlivûj‰ím a nejsvûdomitûj‰ím z královsk˘ch potomkÛ a dokonal˘m dûdicem drahocenného trÛnu. John
si vzal, koho mu ﬁekli. ÚÏasnû povolnou Helen. Eddie je náhradník
a já jsem náhradník náhradníka a ta, o které otec otevﬁenû ﬁekl, Ïe je
rád, Ïe na ni nikdy nebude muset spoléhat.
JenÏe zatímco se Eddiemu podaﬁilo vstupem do námoﬁnictva utéct
pﬁed problémy, já takové ‰tûstí nemûla.
„A na‰e oslavenkynû.“ Královská pozornost se pﬁesunula ke mnû.
Otec mûl jako vÏdy naÏehlen˘ oblek a pﬁes nûj ‰erpu s mnoha ãestn˘mi vyznamenáními.
„Otãe,“ vydechla jsem a ignorovala jeho nijak diskrétní nesouhlasn˘
pohled na mé ‰aty. Lehce jsem se poklonila, neÏ mû objal. „Jsi tu pozdû,“
za‰eptal mi do ucha. „A co ta nesmyslná ‰aráda?“
Stﬁelila jsem pohledem na druhou stranu místnosti a spatﬁila sira
Dona, králova hlavního poradce a lorda komoﬁího, kter˘ bere svou
práci velmi váÏnû a informuje krále o… v‰em. „Tady se novinky ‰íﬁí
rychle,“ zamumlala jsem a v‰imla se, Ïe sir Don mû také sleduje s pﬁedvídateln˘m nesouhlasem v oãích. „MoÏná, Ïe by obãasná spontánní
‰aráda pﬁinesla Va‰emu Veliãenstvu vût‰í oblibu mezi obyvateli.“
„Dnes mû nepokou‰ej, Adeline.“
Setﬁásla jsem ze sebe jeho opovrÏení a nasadila úsmûv, pﬁipravená
ãelit hostÛm pozvan˘m na oslavu m˘ch tﬁicetin. Salónek byl úÏasnû
pﬁipraven˘, ale uÏ jsem tu dvacet minut, a je‰tû jsem nemûla ani dou‰ek ‰ampaÀského.
V‰ichni jsme se shlukli kolem otce s matkou v obvyklé uspoﬁádané
formaci pﬁed francouzsk˘mi dveﬁmi, vedoucími do umûlecky udrÏovan˘ch zahrad s fontánami, ze kter˘ch tryskala voda do v‰ech stran,
a zelen˘mi trávníky, u kter˘ch nebylo ani stéblo jin˘m smûrem, neÏ
by mûlo b˘t. Cel˘ palác byl dokonal˘, stejnû jako královská rodina.

Zhluboka jsem se nadechla a narovnala ramena, kdyÏ se dveﬁe
otevﬁely, a dav lidí, které jsem vût‰inou neznala, zaãal tleskat a vítat
nás. Otec s matkou si mohli ukroutit zápûstí a rozváÏnû mávali, zatímco my ostatní jsme stáli za nimi jako jednotná armáda a dopﬁáli
v‰em tu ãest nás pár minut obdivovat.
Pﬁi prvním náznaku králova pohybu nohou jsem se vzdálila a popadla z nejbliÏ‰ího podnosu sklenku ‰ampaÀského.
„UÏ toho má‰ dost?“ zeptal se Eddie, sundal si z hlavy zelen˘ baret
a prohrábl si tmavû blonìaté vlasy.
Z nás tﬁí jsem jediná, kdo zdûdil matãiny ‰panûlské rysy. John má
tátovy svûtlé vlasy a modré oãi a Eddie je s blond vlasy a oﬁí‰kovû hnûd˘ma oãima nûkde mezi králem a královskou chotí.
„Je to váÏnû fra‰ka, no ne?“ Napila jsem se ‰ampaÀského a sledovala, jak se moje rodina rozprchla rÛzn˘mi smûry a nechává se obtûÏovat hosty, kteﬁí jednodu‰e umírali touhou zahrnout královské pﬁíslu‰níky komplimenty a lichotkami. Zasmála jsem se. V‰ichni byli
monarchisté, ti nejlep‰í svého druhu, kdyÏ do‰lo na líbání královsk˘ch zadkÛ. Nebude tu ani jedin˘ ãlovûk, kter˘ by otevﬁenû vystupoval proti. ChraÀ nás pánbÛh. Tyhle bastardy si drÏíme pûknû od tûla.
Aãkoliv jsem v duchu py‰ná, Ïe kdyÏ dojde na mû, zase takoví protimonarchisté nejsou.
Ukázala jsem sklenkou ‰ampaÀského na druhou stranu trávníku,
kde právû str˘ãek Stephen pﬁedvádûl s manÏelkou divadlo, zatímco si
povídal s hosty. „KrálÛv bratr je tepl˘ jako letní den,“ zamumlala jsem
smûrem k Eddiemu. „Jeho manÏelství je podvod bez lásky.“ Pﬁesunula
jsem sklenku k tetû Victorii a str˘ci Phillipovi, kteﬁí se smáli od ucha
k uchu, a pﬁenesla váhu na druhou nohu. „Str˘ãek Phillip a teta Victorie, vévoda a vévodkynû ze Sussexu, jeden na druhého se stûÏí dokáÏou podívat, natoÏ spolu mluvit. A támhle je ná‰ bájeãn˘ bratr, dokonal˘ princ John a jeho dokonalá Ïena, princezna Helen, kteﬁí mají
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v‰echny pﬁedpoklady b˘t dokonal˘mi nástupci na‰ich rodiãÛ, aÏ na
jednu vûc.“
„A tou je?“ zeptal se zaujatû Eddie.
„Jsou svoji osm let a stále nemají potomka.“
Eddie se rozesmál. „Myslí‰, Ïe nás dokonal˘ bratr stﬁílí slep˘mi náboji?“
„Asi není tak dokonal˘,“ zamumlala jsem a mávla na ãí‰níka, aby
mi vymûnil prázdnou sklenku za plnou.
„Co není dokonalé?“ Pﬁipojila se k nám Matilda a v‰ichni tﬁi, ti nejnormálnûj‰í z celé rodiny, jsme tam postávali a popíjeli ‰ampaÀské.
„Dûdic, kter˘ je‰tû nemá svého dûdice,“ odpovûdûla jsem pﬁes okraj
sklenky.
„Adeline si myslí, Ïe stﬁílí naslepo,“ dodal Eddie a znovu se zadíval
na bratra, kter˘ vypadal ve své uniformû s ‰erpou aÏ pﬁíli‰ oficiálnû.
„Adeline se plete,“ podotkla Matilda, a tím na sebe strhla na‰i pozornost. Zazubila se. „Sly‰ela jsem, jak máma mluvila s králem. Zdá se,
Ïe budete mít velmi brzy neteﬁ nebo synovce.“
„Ona je tûhotná?“ zeptala jsem se, sklenku se ‰ampaÀsk˘m u pusy.
Matilda pﬁik˘vla. „To je od nich pûkné, Ïe se o tu novinku podûlili.
A kdy nám to plánují ﬁíct?“ Sotva jsem ta slova doﬁekla, otec poÏádal
v‰echny pﬁítomné o pozornost a mû okamÏitû do‰lo, Ïe mi nebude
pﬁát k narozeninám.
„Teì?“ prohodil Eddie a zazubil se na mû.
„Nejdﬁív jsi to ty, kdo mi sebere ve‰kerou pozornost, a teì tohle?“
Naoko jsem se zamraãila a Eddie mû objal kolem ramen a políbil na
spánek. „Kdy si uÏijeme nûjakou poﬁádnou zábavu?“
„Buì trpûlivá, princezniãko,“ uklidÀoval mû. „Nejdﬁív povinnosti.“
Poslouchali jsme královu ﬁeã. Mûl by za ni asi dostat nûjakou cenu.
Vyjádﬁil v ní svÛj vdûk tak bájeãné rodinû, která ho jako krále velmi
podporuje. Prostû poﬁád to samé stále dokola. A pak v‰em prozradil

novinku o oãekávaném pﬁírÛstku královského rodu. Johnova manÏelka si hladila dlaní bﬁicho a usmívala se na mého bratra. TouÏila po
moci. VÏdycky taková byla. A z tohohle musela b˘t u vytrÏení. âekala
v poﬁadí druhého následníka trÛnu, coÏ pro nás s Eddiem znamenalo,
Ïe jsme zase klesli na pomyslném Ïebﬁíãku. Díkybohu.
„TrÛn se ti vzdaluje, mÛj nejdraÏ‰í bratﬁíãku,“ za‰eptala jsem Eddiemu do ucha a Matilda se hystericky rozesmála. Eddie ji okamÏitû
následoval. „Co?“ zeptala jsem se nevinnû a na‰pulila rty. „Ty nechce‰
b˘t jednoho dne králem?“
„Asi stejnû, jako ty chce‰ b˘t královnou.“ Uchechtl se a nasadil si
zelen˘ baret zpátky na hlavu a vydal se smûrem k matce.
„Vy dva jste hrozní.“ Matilda do mû strãila ramenem, zrovna kdyÏ
jsem zachytila ãísi pohled. A poznala ho, aãkoliv mi bylo záhadou, co
tady dûlá. „Je to Josh Jameson?“ zeptala jsem Matildy a diskrétnû ukázala bradou smûrem k davu lidí na trávníku.
„Myslí‰ toho herce? Toho sexy Ameriãana?“ Natáhla krk, aby dobﬁe
vidûla, a pak ti‰e zalapala po dechu. „Ach boÏe, ano. Co tady dûlá?“
„Nemám nejmen‰í tu‰ení,“ odpovûdûla jsem a ustoupila o pár krokÛ
doprava, abych lépe vidûla. Klidn˘ nádech, ale v˘dech uÏ jsem uhlídat
nezvládla. BoÏe mÛj, naÏivo je je‰tû víc okouzlující. âlovûku dochází
slova. Záﬁivû modré oãi, ze kter˘ch sálají ro‰Èárny a ãir˘ sex, permanentnû rozcuchané hnûdé vlasy a odpovídající strni‰tû. Je dokonale
nedokonal˘ a nebezpeãnû krásn˘. Josh Jameson. Povzdechla jsem si
a usmála se, zatímco jsem si uÏívala v˘hled. Nedávno ho zvolili nejvíc
sexy muÏem planety a na svém kontû má i Oscara. Je dokonal˘m pﬁíkladem muÏe, kter˘ se objevuje v sexuálních fantaziích kaÏdé Ïeny.
Hollywoodsk˘ fe‰ák z plakátÛ. Zatracen˘ bÛh. JenÏe pro mû byl zapovûzen˘. Nejvíc sexy muÏ je zakázané ovoce. Typické. Nasupenû jsem
na‰pulila ret, ale nepﬁestávala obdivovat jeho vypracované tûlo.
V duchu jsem proklínala svou královskou krev. Pak se ov‰em podíval
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m˘m smûrem a na‰e oãi se setkaly. Rychle jsem se odvrátila, lehce
omráãená planoucím modr˘m pohledem. Co tady dûlá?
„Brzy probûhne lond˘nská premiéra jeho nového filmu,“ zamumlala Matilda a hodila si do pusy jednohubku. „âetla jsem to v jednom
ãasopise.“
„Ale proã je tady? Na mé narozeninové párty?“
Ignorovala otázku a vytﬁe‰tila oãi. „Ach boÏe, Adeline. Jde k nám.“
„CoÏe?“ Cítila jsem, jak se pomalu narovnávám a v‰echny svaly se
mi zatínají. „Proã by to proboha dûlal?“ Tváﬁ Joshe Jamesona zdobila
milióny billboardÛ a obálek ãasopisÛ po celém svûtû. Jeho reputace
playboye ho v‰ude provázela a teì byl tady? Osobnû? V obleku a v celé
své nedokonalé a distingované kráse? Na mojí narozeninové párty?
Na mírnû zãervenalé tváﬁi jsem pomalu vykouzlila ‰irok˘ úsmûv.
Josh Jameson. Ach mÛj boÏe.
„Va‰e V˘sosti.“ Drsn˘ americk˘ pﬁízvuk zahrál pﬁesnû na tu správnou strunu. A tím nemyslím srdce, aãkoliv i to dozajista zpívalo blahem. Celé tûlo mû brnûlo vzru‰ením. Va‰e V˘sosti. Nikdy dﬁív mû ta
slova tak nevzru‰ovala. VÏdycky jsem mûla tendence je komukoliv,
kdo je v mé souvislosti pouÏil, nacpat zpátky do chﬁtánu. Pomalu
jsem se otoãila a tázavû naklonila hlavu ke stranû, abych mu naznaãila,
Ïe se má pﬁedstavit. Samozﬁejmû Ïe jsem vûdûla, kdo to je, ale hluboko
uvnitﬁ jsem to nechtûla dát najevo.
„Josh Jameson.“ Usmál se záﬁivû bíl˘m a oslniv˘m úsmûvem s náznakem dolíãkÛ ve tváﬁi, ale bylo nad slunce jasnûj‰í, Ïe mi to nespolkl.
Kdo by ho taky neznal?
Ani jsem se nesnaÏila zakr˘t ost˘chav˘ úsmûv. „Je mi potû‰ením,
pane Jamesone. Prosím, není tﬁeba dodrÏovat formality. MÛÏete mi
ﬁíkat Adeline.“ Lhala jsem. Tahle situace rozhodnû mûla zÛstat formální a pﬁesnû to se i odráÏelo v Matildin˘ch vytﬁe‰tûn˘ch oãích, kdyÏ
jsem se na ni podívala. Pravdou ov‰em bylo, Ïe jsem chtûla sly‰et,

jak ﬁíká moje jméno. Ti‰e. Tím nádhern˘m, drsn˘m americk˘m pﬁízvukem.
„Adeline…“ Pﬁevaloval to slovo na jazyku, aÏ mi zaãala vﬁít krev
v Ïilách. Rozhodnû nezklamal. Pro lásku boÏí. Zatracenû! „V‰echno
nejlep‰í k narozeninám.“
Zhluboka jsem se nadechla a dovolila si uÏít potû‰ení z pohledu na
jeho vysoké, ‰tíhlé tûlo. Tﬁídíln˘ oblek doslova kﬁiãel do svûta, Ïe je ‰it˘
na míru, a boty mûl bezpochyby také ruãnû dûlané. Ale zároveÀ vypadal, jako by se vÛbec s úpravou svého zevnûj‰ku nenamáhal. Svûtle
rÛÏov˘ kapesník nemûl v náprsní kapse sloÏen˘, ale namaãkan˘, jako
kdyby ho tam strkal na poslední chvíli. Vypadal dokonale nedbale,
perfektnû stﬁiÏené obleãení, ale zanedbaná tváﬁ a rozcuchané vlasy.
BoÏe, byl k seÏrání.
Z transu mû vytrhlo dloubnutí loktem. Matilda na mû zírala, otázku
v oãích. Rychle jsem se sebrala a stﬁelila pohledem nahoru, kde mû
upﬁenû pozoroval Josh Jameson. Nebylo pochyb, Ïe si uvûdomoval,
pod jak˘m drobnohledem se ocitl. Odka‰lala jsem si a pozvedla sklenku
smûrem k sestﬁenici. „Pane Jamesone, tohle je Její V˘sost vévodkynû
z Kentu.“
„Je mi potû‰ením, pane Jamesone,“ zavrnûla Matilda. „MÛÏete mi
ﬁíkat Matildo.“ Její sarkasmus mi neunikl.
„Potû‰ení je na mé stranû.“ Jameson se usmál vûdoucím úsmûvem.
Tohle uÏ na mû bylo moc.
„TakÏe jak jste se ocitl na mé narozeninové párty?“ zeptala jsem se
non‰alantnû a snaÏila se znít, jako by mû to vÛbec nezajímalo.
„MÛj otec slouÏil pﬁed mnoha lety s králem v Iráku.“
„Ale vy jste Ameriãan.“
„No to mû poser,“ prohodil a drze se usmál. ZÛstala jsem na nûj
pobouﬁenû, ale zároveÀ uÏasle zírat.
„Vy Britové a my Yankeeové jsme na stejné stranû, madam.“
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„To vím.“ Dramaticky jsem protoãila oãi, ale celé tûlo mû brnûlo
ãímsi divok˘m. On v mé pﬁítomnosti zaklel. Je nesl˘chané pouÏívat
vulgarity v pﬁítomnosti ãlena královské rodiny.
„Otec je teì senátorem.“ Ukázal ke králi, kter˘ hovoﬁil s pomûrnû
kulat˘m muÏem v ãerném obleku. „Byl ve mûstû a král mûl za to, Ïe
bychom se k nûmu a jeho úÏasné rodinû moÏná rádi pﬁipojili.“
„Jak milé,“ zamumlala jsem. „TakÏe jste vlastnû pﬁi‰el bez pozvání,
nebo se tomu ﬁíká jinak?“
„No,“ pokrãil rameny. „Îádn˘ normálnû uvaÏující muÏ by si nenechal ujít pﬁíleÏitost setkat se s nádhernou a slavnou princeznou
Adeline. A musím ﬁíct, Va‰e V˘sosti, Ïe va‰e fotografie ani zdaleka neodpovídají skuteãnosti.“
Silou vÛle jsem se pﬁinutila nevytﬁe‰tit oãi. V té nezﬁetelné odpovûdi jasnû zaznûl chtíã a nevyﬁãen˘ návrh. S ú‰klebkem jsem se usmála.
„Doufám, Ïe si tedy skvûle uÏíváte.“
„Ach, ano. A vy?“
„Zlep‰uje se to.“ RozváÏnû jsem se napila ‰ampaÀského, fascinovaná zábleskem v Jamesonov˘ch modr˘ch oãích.
Usmál se a pﬁelétl pohledem na‰e okolí. „âasto jsem pﬁem˘‰lel, jak
jsme si podobní.“
„Och? A v ãem?“
„Zdáte se velmi vá‰nivá.“
„Opravdu?“
„Ano.“ Vyz˘vavû se usmál. „Stejnû jako já.“
„Zajímavé.“
„A zdá se, Ïe víte, co chcete.“
„Jistû.“
„Rád se bavím.“
„Stejnû jako já, pane Jamesone. Stejnû… jako… já.“
„TakÏe jsme pro sebe jako stvoﬁení.“

Zasmála jsem se a cítila Matildino zoufalství, Ïe musí b˘t u na‰eho
flirtování. Mûla jsem v plánu vyhrát. „Pouze ve va‰ich snech, pane
Jamesone.“
„Nebo moÏná, Va‰e V˘sosti, v tûch va‰ich.“ Josh po mnû stﬁelil dal‰ím z jeho oslÀujících úsmûvÛ, a stydím se to pﬁiznat, ale mûla jsem
problém zachovat klidn˘ v˘raz. TakÏe jsem udûlala, co umím nejlépe,
a osvobodila se od dusivé intenzity jeho pﬁítomnosti, neÏ ze sebe udûlám blázna a zaãnu slintat. „Omluvte mû.“ Klást jednu nohu pﬁed
druhou se najednou zdálo tûÏ‰í, neÏ by ve skuteãnosti mûlo b˘t. „Bylo
mi potû‰ením vás poznat, pane Jamesone.“ Pﬁi odchodu jsem se v duchu
proklela za ‰patn˘ v˘bûr slov. Potû‰ením?
„To rozhodnû,“ zamumlal a otoãil se za mnou, kdyÏ jsem ho míjela.
Stﬁelila jsem po nûm pohledem, a kdyÏ se na‰e oãi znovu setkaly, tváﬁil
se témûﬁ samolibû.
Sakra. Celou cestu k matce jsem si nadávala.
„Ty se ãervená‰, Adeline?“ zeptala se Matilda a znovu mû dloubla
do Ïeber, kdyÏ mû dohnala.
Odfrkla jsem si a narovnala se. „O ãem to mluví‰?“
Mé ﬁeãnické otázce se jenom uchechtla. „Nikdy bych si nepomyslela, Ïe se toho doÏiju.“
„NedoÏije‰.“ Záﬁivû jsem se usmála, protoÏe matka rozpﬁáhla paÏe
k objetí.
„Adeline, zlatíãko, jak si uÏívá‰ oslavu?“ Její ‰panûlsk˘ pﬁízvuk uÏ
témûﬁ nebyl patrn˘, mohla za to stﬁíbrná lÏiãka, kterou jí cpali do úst
od chvíle, kdy souhlasila s tím, Ïe si vezme mého otce. Nedokázala
ov‰em úplnû potlaãit radost z mé chuti do Ïivota a pﬁirozené elegance.
CoÏ by vzhledem k tomu, Ïe jsem obojí zdûdila po ní, ani nemûla
dûlat. Ale jako obvykle ji nemohla dávat otevﬁenû najevo. I z matãina
nepatrného úsmûvu jsem ov‰em poznala, Ïe v duchu obdivuje mÛj v˘bûr ‰atÛ pro dne‰ní veãer.

24

25

Jodi Ellen Malpasová

Kontroverzní princezna • 2. kapitola

„To vím.“ Dramaticky jsem protoãila oãi, ale celé tûlo mû brnûlo
ãímsi divok˘m. On v mé pﬁítomnosti zaklel. Je nesl˘chané pouÏívat
vulgarity v pﬁítomnosti ãlena královské rodiny.
„Otec je teì senátorem.“ Ukázal ke králi, kter˘ hovoﬁil s pomûrnû
kulat˘m muÏem v ãerném obleku. „Byl ve mûstû a král mûl za to, Ïe
bychom se k nûmu a jeho úÏasné rodinû moÏná rádi pﬁipojili.“
„Jak milé,“ zamumlala jsem. „TakÏe jste vlastnû pﬁi‰el bez pozvání,
nebo se tomu ﬁíká jinak?“
„No,“ pokrãil rameny. „Îádn˘ normálnû uvaÏující muÏ by si nenechal ujít pﬁíleÏitost setkat se s nádhernou a slavnou princeznou
Adeline. A musím ﬁíct, Va‰e V˘sosti, Ïe va‰e fotografie ani zdaleka neodpovídají skuteãnosti.“
Silou vÛle jsem se pﬁinutila nevytﬁe‰tit oãi. V té nezﬁetelné odpovûdi jasnû zaznûl chtíã a nevyﬁãen˘ návrh. S ú‰klebkem jsem se usmála.
„Doufám, Ïe si tedy skvûle uÏíváte.“
„Ach, ano. A vy?“
„Zlep‰uje se to.“ RozváÏnû jsem se napila ‰ampaÀského, fascinovaná zábleskem v Jamesonov˘ch modr˘ch oãích.
Usmál se a pﬁelétl pohledem na‰e okolí. „âasto jsem pﬁem˘‰lel, jak
jsme si podobní.“
„Och? A v ãem?“
„Zdáte se velmi vá‰nivá.“
„Opravdu?“
„Ano.“ Vyz˘vavû se usmál. „Stejnû jako já.“
„Zajímavé.“
„A zdá se, Ïe víte, co chcete.“
„Jistû.“
„Rád se bavím.“
„Stejnû jako já, pane Jamesone. Stejnû… jako… já.“
„TakÏe jsme pro sebe jako stvoﬁení.“

Zasmála jsem se a cítila Matildino zoufalství, Ïe musí b˘t u na‰eho
flirtování. Mûla jsem v plánu vyhrát. „Pouze ve va‰ich snech, pane
Jamesone.“
„Nebo moÏná, Va‰e V˘sosti, v tûch va‰ich.“ Josh po mnû stﬁelil dal‰ím z jeho oslÀujících úsmûvÛ, a stydím se to pﬁiznat, ale mûla jsem
problém zachovat klidn˘ v˘raz. TakÏe jsem udûlala, co umím nejlépe,
a osvobodila se od dusivé intenzity jeho pﬁítomnosti, neÏ ze sebe udûlám blázna a zaãnu slintat. „Omluvte mû.“ Klást jednu nohu pﬁed
druhou se najednou zdálo tûÏ‰í, neÏ by ve skuteãnosti mûlo b˘t. „Bylo
mi potû‰ením vás poznat, pane Jamesone.“ Pﬁi odchodu jsem se v duchu
proklela za ‰patn˘ v˘bûr slov. Potû‰ením?
„To rozhodnû,“ zamumlal a otoãil se za mnou, kdyÏ jsem ho míjela.
Stﬁelila jsem po nûm pohledem, a kdyÏ se na‰e oãi znovu setkaly, tváﬁil
se témûﬁ samolibû.
Sakra. Celou cestu k matce jsem si nadávala.
„Ty se ãervená‰, Adeline?“ zeptala se Matilda a znovu mû dloubla
do Ïeber, kdyÏ mû dohnala.
Odfrkla jsem si a narovnala se. „O ãem to mluví‰?“
Mé ﬁeãnické otázce se jenom uchechtla. „Nikdy bych si nepomyslela, Ïe se toho doÏiju.“
„NedoÏije‰.“ Záﬁivû jsem se usmála, protoÏe matka rozpﬁáhla paÏe
k objetí.
„Adeline, zlatíãko, jak si uÏívá‰ oslavu?“ Její ‰panûlsk˘ pﬁízvuk uÏ
témûﬁ nebyl patrn˘, mohla za to stﬁíbrná lÏiãka, kterou jí cpali do úst
od chvíle, kdy souhlasila s tím, Ïe si vezme mého otce. Nedokázala
ov‰em úplnû potlaãit radost z mé chuti do Ïivota a pﬁirozené elegance.
CoÏ by vzhledem k tomu, Ïe jsem obojí zdûdila po ní, ani nemûla
dûlat. Ale jako obvykle ji nemohla dávat otevﬁenû najevo. I z matãina
nepatrného úsmûvu jsem ov‰em poznala, Ïe v duchu obdivuje mÛj v˘bûr ‰atÛ pro dne‰ní veãer.
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„Bájeãnû, matko.“ Políbila jsem ji na obû tváﬁe a ohlédla se pﬁes
rameno. Josh Jameson znovu zachytil mÛj pohled a mrkl na mû. On
na mû zatracenû mrkl. Ten má ale nervy. Kdo si dovolí mrkat na ãlena
královské rodiny? Nafoukla jsem se a obrátila se k nûmu zády, pobouﬁená jeho chováním. A vzru‰ená. Zatracenû vzru‰ená. „TakÏe nov˘ pﬁírÛstek do rodiny.“ OdloÏila jsem prázdnou sklenku na podnos a sepjala
ruce. „To je skvûlé.“ S omluvou jsem odtáhla Johna a Helen od nedaleké skupinky. „Gratuluji.“ Oba jsem je vﬁele objala. Opravdu jsem
mûla radost. Sice to nebyli moji nejoblíbenûj‰í lidé na svûtû, oba pokryteãtí a ﬁádnû zdvoﬁilí, ale více pozornosti pro nû znamená ménû
pro mû. Doufám. Helen s tûmi peãlivû vykrouÏen˘mi rty se na mû usmívala fale‰n˘m úsmûvem, ze kterého ãi‰el chlad a nesouhlas. „Je nám
líto, Ïe jsme ti ukradli tvoji narozeninovou oslavu.“
„Ne, to není.“ Rozesmála jsem se a mávla nad jejich omluvou rukou. Ale Johna ani Helen to neurazilo, místo toho se nechali obklíãit
dal‰ími hosty, aniÏ by mi popﬁáli v‰echno nejlep‰í.
„Tohle je muãení ve své nejryzej‰í podobû,“ pronesla Matilda a usrkávala ‰ampaÀské, protoÏe nemûla nic jiného na práci. Princ John a Helen si mezitím uÏívali pozornost a pﬁijímali gratulace. „Ne, Ïe bych
byla uraÏená, Ïe mi nikdo nepﬁeje, spí‰ mû ‰tvalo, Ïe jak uÏ je v téhle
zatracené rodinû dlouholetou tradicí, budoucnost monarchie má pﬁednost pﬁed v‰ím.“
Povzdechla jsem si a sklopila pohled k prázdné sklence, která byla
zniãehonic nahrazena plnou dﬁív, neÏ jsem se k tomu sama rozhodla.
Zvedla jsem hlavu a uvidûla pﬁed sebou stát Joshe Jamesona.
„Chybûla jsem vám?“ zeptala jsem se troufale a pﬁedstírala klid.
„MoÏná, Va‰e V˘sosti.“ Lehce si se mnou pﬁiÈukl.
„Prosím, ne tak formálnû.“
„Nezdá se mi správné oslovovat vás tak dÛvûrnû, kdyÏ jste tﬁetí
v poﬁadí na britsk˘ trÛn.“

Lehce jsem se zasmála a cosi v jeho modr˘ch oãích se zmûnilo. Jako
by je zalil tekut˘ jantar, takÏe vypadaly zelenûj‰í. Sledovala jsem, jak
se Matilda vzdaluje ke sv˘m rodiãÛm a cestou nepatrnû vrtí hlavou.
Moc dobﬁe totiÏ vûdûla, Ïe ve mnû právû vyhrálo moje neposlu‰né já,
a nehodlala se toho úãastnit. JenÏe já jsem rebelka uÏ od narození.
Jen ji teì pﬁiÏivuje jist˘ atraktivní Ameriãan a pﬁíslib rozko‰e, kter˘ ve
mnû vzbuzuje. Josh Jameson pro mû není vhodn˘m muÏem, s nímÏ
bych se mûla vídat, spát nebo ho i jen políbit. Ale právû to mû nutí
k tomu, abych to v‰echno chtûla je‰tû mnohem víc. Poku‰ení vzdorovat pravidlÛm je pﬁíli‰ silné, neÏ abych mu odolala.
Nespou‰tûl ze mû oãi, pozoruhodnou tváﬁ jako odraz dokonalosti.
Pﬁímo pﬁede mnou stál muÏ, ze kterého se mi vaﬁila v Ïilách krev, uÏ
jen tím, jak se na mû díval. Musela jsem na vteﬁinu odvrátit zrak a párkrát zamrkat. „Nenechte moje poﬁadí na trÛn, aby vám nahnalo strach,“
odpovûdûla jsem a znovu se na nûj podívala. Zvedla jsem sklenku
a pozorovala ho pﬁes okraj. Napila jsem se. A polkla. Pomalu.
„Aby mi nahnalo strach?“ zopakoval zaujatû.
„Ano.“
„Proã bych mûl mít strach?“
„No.“ Rozesmála jsem se, jako kdyby se musel ptát. „MÛj star‰í
bratr je dûdic trÛnu. MÛj druh˘ bratr Eddie je jeho náhradník. A já
jsem náhradník náhradníka, ale ani jeden z nás nebude potﬁeba. Johnova manÏelka je tûhotná a s kaÏd˘m dal‰ím potomkem m˘ch sourozencÛ klesám na Ïebﬁíãku níÏ a níÏ.“ A vzdaluju se z v˘sluní, pomyslela
jsem si. Obojí je dobré. „Skuteãnû nejsem tak dÛleÏitá, jak si v‰ichni
kolem myslí.“
„Nemám strach,“ pronesl Jameson na rovinu. „Ani v nejmen‰ím.“
Jeho odpovûì mû pﬁekvapila, ale témûﬁ se mi podaﬁilo zachovat si
klid. Îádn˘ muÏ je‰tû nikdy nemûl tu drzost ﬁíkat mi takové vûci. Vût‰ina z nich na‰lapovala kolem mého královského titulu po ‰piãkách,
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„Bájeãnû, matko.“ Políbila jsem ji na obû tváﬁe a ohlédla se pﬁes
rameno. Josh Jameson znovu zachytil mÛj pohled a mrkl na mû. On
na mû zatracenû mrkl. Ten má ale nervy. Kdo si dovolí mrkat na ãlena
královské rodiny? Nafoukla jsem se a obrátila se k nûmu zády, pobouﬁená jeho chováním. A vzru‰ená. Zatracenû vzru‰ená. „TakÏe nov˘ pﬁírÛstek do rodiny.“ OdloÏila jsem prázdnou sklenku na podnos a sepjala
ruce. „To je skvûlé.“ S omluvou jsem odtáhla Johna a Helen od nedaleké skupinky. „Gratuluji.“ Oba jsem je vﬁele objala. Opravdu jsem
mûla radost. Sice to nebyli moji nejoblíbenûj‰í lidé na svûtû, oba pokryteãtí a ﬁádnû zdvoﬁilí, ale více pozornosti pro nû znamená ménû
pro mû. Doufám. Helen s tûmi peãlivû vykrouÏen˘mi rty se na mû usmívala fale‰n˘m úsmûvem, ze kterého ãi‰el chlad a nesouhlas. „Je nám
líto, Ïe jsme ti ukradli tvoji narozeninovou oslavu.“
„Ne, to není.“ Rozesmála jsem se a mávla nad jejich omluvou rukou. Ale Johna ani Helen to neurazilo, místo toho se nechali obklíãit
dal‰ími hosty, aniÏ by mi popﬁáli v‰echno nejlep‰í.
„Tohle je muãení ve své nejryzej‰í podobû,“ pronesla Matilda a usrkávala ‰ampaÀské, protoÏe nemûla nic jiného na práci. Princ John a Helen si mezitím uÏívali pozornost a pﬁijímali gratulace. „Ne, Ïe bych
byla uraÏená, Ïe mi nikdo nepﬁeje, spí‰ mû ‰tvalo, Ïe jak uÏ je v téhle
zatracené rodinû dlouholetou tradicí, budoucnost monarchie má pﬁednost pﬁed v‰ím.“
Povzdechla jsem si a sklopila pohled k prázdné sklence, která byla
zniãehonic nahrazena plnou dﬁív, neÏ jsem se k tomu sama rozhodla.
Zvedla jsem hlavu a uvidûla pﬁed sebou stát Joshe Jamesona.
„Chybûla jsem vám?“ zeptala jsem se troufale a pﬁedstírala klid.
„MoÏná, Va‰e V˘sosti.“ Lehce si se mnou pﬁiÈukl.
„Prosím, ne tak formálnû.“
„Nezdá se mi správné oslovovat vás tak dÛvûrnû, kdyÏ jste tﬁetí
v poﬁadí na britsk˘ trÛn.“

Lehce jsem se zasmála a cosi v jeho modr˘ch oãích se zmûnilo. Jako
by je zalil tekut˘ jantar, takÏe vypadaly zelenûj‰í. Sledovala jsem, jak
se Matilda vzdaluje ke sv˘m rodiãÛm a cestou nepatrnû vrtí hlavou.
Moc dobﬁe totiÏ vûdûla, Ïe ve mnû právû vyhrálo moje neposlu‰né já,
a nehodlala se toho úãastnit. JenÏe já jsem rebelka uÏ od narození.
Jen ji teì pﬁiÏivuje jist˘ atraktivní Ameriãan a pﬁíslib rozko‰e, kter˘ ve
mnû vzbuzuje. Josh Jameson pro mû není vhodn˘m muÏem, s nímÏ
bych se mûla vídat, spát nebo ho i jen políbit. Ale právû to mû nutí
k tomu, abych to v‰echno chtûla je‰tû mnohem víc. Poku‰ení vzdorovat pravidlÛm je pﬁíli‰ silné, neÏ abych mu odolala.
Nespou‰tûl ze mû oãi, pozoruhodnou tváﬁ jako odraz dokonalosti.
Pﬁímo pﬁede mnou stál muÏ, ze kterého se mi vaﬁila v Ïilách krev, uÏ
jen tím, jak se na mû díval. Musela jsem na vteﬁinu odvrátit zrak a párkrát zamrkat. „Nenechte moje poﬁadí na trÛn, aby vám nahnalo strach,“
odpovûdûla jsem a znovu se na nûj podívala. Zvedla jsem sklenku
a pozorovala ho pﬁes okraj. Napila jsem se. A polkla. Pomalu.
„Aby mi nahnalo strach?“ zopakoval zaujatû.
„Ano.“
„Proã bych mûl mít strach?“
„No.“ Rozesmála jsem se, jako kdyby se musel ptát. „MÛj star‰í
bratr je dûdic trÛnu. MÛj druh˘ bratr Eddie je jeho náhradník. A já
jsem náhradník náhradníka, ale ani jeden z nás nebude potﬁeba. Johnova manÏelka je tûhotná a s kaÏd˘m dal‰ím potomkem m˘ch sourozencÛ klesám na Ïebﬁíãku níÏ a níÏ.“ A vzdaluju se z v˘sluní, pomyslela
jsem si. Obojí je dobré. „Skuteãnû nejsem tak dÛleÏitá, jak si v‰ichni
kolem myslí.“
„Nemám strach,“ pronesl Jameson na rovinu. „Ani v nejmen‰ím.“
Jeho odpovûì mû pﬁekvapila, ale témûﬁ se mi podaﬁilo zachovat si
klid. Îádn˘ muÏ je‰tû nikdy nemûl tu drzost ﬁíkat mi takové vûci. Vût‰ina z nich na‰lapovala kolem mého královského titulu po ‰piãkách,
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nedoãkavá mû potû‰it. A nikdy mû kvÛli Ïádnému nebrnûlo celé tûlo
vzru‰ením. Mûla jsem milence, a Ïe jich bylo dost, ale tenhle muÏ…
Cosi ve mnû zaÏehl s takovou lehkostí, aÏ to bylo neuvûﬁitelné. Mûla
jsem nutkání se na to vyka‰lat. Ale kde by pak byla nûjaká zábava? „Jsem
pro vás jen v˘zvou,“ ﬁekla jsem stejnû upﬁímnû. Pokud chce mluvit
otevﬁenû, nevidím dÛvod, proã bych se nemûla chovat stejnû.
Usmál se a vzal si od procházejícího ãí‰níka sklenku ‰ampaÀského
i pro sebe. Pak poãkal, dokud nebudeme skuteãnû sami, neÏ mû probodl váÏn˘m pohledem. „V tom pﬁípadû také nepﬁedstírejte, Ïe pro
vás znamenám nûco víc neÏ jen v˘zvu, Va‰e V˘sosti.“
Ta slova mû znovu donutila narovnat se v ramenou. „Pevnû vûﬁím,
Ïe nic takového nepﬁedstírám.“
Naklonil hlavu. „Zajímavé.“
Napodobila jsem jeho gesto. „To vskutku je.“
Vûdoucnû jsme se na sebe usmáli. Celá na‰e v˘mûna byla spí‰e
skandální, ale uÏ dlouho jsem si neuÏila tolik zábavy. „TakÏe jak jsem
ﬁekl,“ pokraãoval. „Jsme si zvlá‰tnû podobní. Ale vy jste naprosto mimo
moji ligu, Va‰e V˘sosti.“
Pﬁála bych si, aby mû pﬁestal oslovovat tak formálnû. Rozptylovalo
mû to od snahy udrÏet si pﬁed ním tváﬁ. „¤íká kdo?“
„V‰ichni, pﬁedpokládám.“ Vyz˘vavû se u‰klíbl.
Rozhodnû by se na mû nemûl takhle dívat. Provokoval mû a já skuteãnû nepotﬁebovala je‰tû víc pobízet, natoÏ od nûkoho tak boÏsky nádherného jako byl on.
„JenÏe já nikdy podle pravidel nehrál,“ dodal ti‰e.
„Já také ne.“
Znovu se u‰klíbl. „Pﬁijdu o hlavu.“
„âí hlavu?“ zeptala jsem se s úsmûvem, protoÏe jsem si na‰i slovní
pﬁestﬁelku nesmírnû uÏívala. Jeho ú‰klebek se zmûnil v upﬁímn˘ úsmûv,
kter˘ byl daleko za hranicemi tohoto svûta. Aãkoliv jsem si jistá, Ïe jím

maskoval ‰ok z mé neomalenosti. ·ok je fajn. „TakÏe je pravda, co se
ﬁíká?“ zeptal se a podle v˘razu uÏ spﬁádal plány.
„A co se ﬁíká?“ Nenucenû jsem se rozhlédla a spatﬁila otce, jak nás
pozoruje. Jeho vysoká a pﬁezdobená postava mu dodávala na královské dÛleÏitosti. A on navíc králem uÏ byl. Usmála jsem se a pozvedla
jeho smûrem sklenku a on mi gesto vrátil, akorát se u toho neusmíval
a pohledem stﬁídavû sledoval Joshe a mû. Pozoroval pana Jamesona
pﬁesnû tak, jak se dívá na v‰echny muÏe, kteﬁí projevují sebemen‰í zájem o princeznu. Nesouhlasnû a jako by uÏ v duchu plánoval jejich
zmizení z mého Ïivota.
„Jdou zvûsti, Ïe Adeline Lockhartová je nejvzpurnûj‰ím ãlenem
královské rodiny v‰ech dob,“ odpovûdûl Jameson a pﬁitáhl mou pozornost zase k sobû. „Po pár minutách ve va‰í pﬁítomnosti jsem do‰el
k závûru, Ïe je to pravda.“
„Nemáte ani nejmen‰í ponûtí.“ Jazykem jsem si pﬁejela po vnitﬁní
stranû tváﬁe, zatímco on pﬁem˘‰lel o mé odpovûdi. „Mám jen dvû neﬁesti, pane Jamesone.“
„A tûmi jsou?“ zeptal se. „Ne, poãkejte. Myslím, Ïe jednu z nich uÏ
znám.“ S pronikav˘m pohledem upﬁen˘m do m˘ch oãí na‰pulil rty.
„Jednou musí b˘t Ïhaví Ameriãané.“
„Pﬁesnû tak,“ odpovûdûla jsem upﬁímnû a vyslouÏila si spokojen˘
ú‰klebek. „TakÏe jak to jde v Hollywoodu?“
„Och, takÏe vy víte, kdo jsem?“ zeptal se dom˘‰livû. „Ale, ale, Va‰e
V˘sosti. Pokud hodláte pﬁedstírat nevûdomost, musíte to sehrát aÏ do
konce.“
Nejrad‰i bych se nakopla, ale místo toho jsem jen otoãila oãi v sloup.
„No?“
„Je to únavné,“ odpovûdûl otevﬁenû. Moje pﬁedstavivost nabrala na
obrátkách. Únavné. To bych se vsadila. Vidûla jsem ty nekoneãné zástupy Ïen omotané kolem jeho vypracovaného tûla.
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Usmál se a vzal si od procházejícího ãí‰níka sklenku ‰ampaÀského
i pro sebe. Pak poãkal, dokud nebudeme skuteãnû sami, neÏ mû probodl váÏn˘m pohledem. „V tom pﬁípadû také nepﬁedstírejte, Ïe pro
vás znamenám nûco víc neÏ jen v˘zvu, Va‰e V˘sosti.“
Ta slova mû znovu donutila narovnat se v ramenou. „Pevnû vûﬁím,
Ïe nic takového nepﬁedstírám.“
Naklonil hlavu. „Zajímavé.“
Napodobila jsem jeho gesto. „To vskutku je.“
Vûdoucnû jsme se na sebe usmáli. Celá na‰e v˘mûna byla spí‰e
skandální, ale uÏ dlouho jsem si neuÏila tolik zábavy. „TakÏe jak jsem
ﬁekl,“ pokraãoval. „Jsme si zvlá‰tnû podobní. Ale vy jste naprosto mimo
moji ligu, Va‰e V˘sosti.“
Pﬁála bych si, aby mû pﬁestal oslovovat tak formálnû. Rozptylovalo
mû to od snahy udrÏet si pﬁed ním tváﬁ. „¤íká kdo?“
„V‰ichni, pﬁedpokládám.“ Vyz˘vavû se u‰klíbl.
Rozhodnû by se na mû nemûl takhle dívat. Provokoval mû a já skuteãnû nepotﬁebovala je‰tû víc pobízet, natoÏ od nûkoho tak boÏsky nádherného jako byl on.
„JenÏe já nikdy podle pravidel nehrál,“ dodal ti‰e.
„Já také ne.“
Znovu se u‰klíbl. „Pﬁijdu o hlavu.“
„âí hlavu?“ zeptala jsem se s úsmûvem, protoÏe jsem si na‰i slovní
pﬁestﬁelku nesmírnû uÏívala. Jeho ú‰klebek se zmûnil v upﬁímn˘ úsmûv,
kter˘ byl daleko za hranicemi tohoto svûta. Aãkoliv jsem si jistá, Ïe jím

maskoval ‰ok z mé neomalenosti. ·ok je fajn. „TakÏe je pravda, co se
ﬁíká?“ zeptal se a podle v˘razu uÏ spﬁádal plány.
„A co se ﬁíká?“ Nenucenû jsem se rozhlédla a spatﬁila otce, jak nás
pozoruje. Jeho vysoká a pﬁezdobená postava mu dodávala na královské dÛleÏitosti. A on navíc králem uÏ byl. Usmála jsem se a pozvedla
jeho smûrem sklenku a on mi gesto vrátil, akorát se u toho neusmíval
a pohledem stﬁídavû sledoval Joshe a mû. Pozoroval pana Jamesona
pﬁesnû tak, jak se dívá na v‰echny muÏe, kteﬁí projevují sebemen‰í zájem o princeznu. Nesouhlasnû a jako by uÏ v duchu plánoval jejich
zmizení z mého Ïivota.
„Jdou zvûsti, Ïe Adeline Lockhartová je nejvzpurnûj‰ím ãlenem
královské rodiny v‰ech dob,“ odpovûdûl Jameson a pﬁitáhl mou pozornost zase k sobû. „Po pár minutách ve va‰í pﬁítomnosti jsem do‰el
k závûru, Ïe je to pravda.“
„Nemáte ani nejmen‰í ponûtí.“ Jazykem jsem si pﬁejela po vnitﬁní
stranû tváﬁe, zatímco on pﬁem˘‰lel o mé odpovûdi. „Mám jen dvû neﬁesti, pane Jamesone.“
„A tûmi jsou?“ zeptal se. „Ne, poãkejte. Myslím, Ïe jednu z nich uÏ
znám.“ S pronikav˘m pohledem upﬁen˘m do m˘ch oãí na‰pulil rty.
„Jednou musí b˘t Ïhaví Ameriãané.“
„Pﬁesnû tak,“ odpovûdûla jsem upﬁímnû a vyslouÏila si spokojen˘
ú‰klebek. „TakÏe jak to jde v Hollywoodu?“
„Och, takÏe vy víte, kdo jsem?“ zeptal se dom˘‰livû. „Ale, ale, Va‰e
V˘sosti. Pokud hodláte pﬁedstírat nevûdomost, musíte to sehrát aÏ do
konce.“
Nejrad‰i bych se nakopla, ale místo toho jsem jen otoãila oãi v sloup.
„No?“
„Je to únavné,“ odpovûdûl otevﬁenû. Moje pﬁedstavivost nabrala na
obrátkách. Únavné. To bych se vsadila. Vidûla jsem ty nekoneãné zástupy Ïen omotané kolem jeho vypracovaného tûla.

28

29

