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Věnováno Jonahovi,
který vždy tvrdil,
že to dokážu.

Č Á S T P RV N Í
Jindřich
„Král je náš ptáček,
srdíčko má zlatý, čiloučkej mládenec,
miláček slávy, dobrýho rodu je a pašák chlap.
Já líbám jeho ušpiněnou botu
a mám ho ze srdce rád.“
William Shakespeare,
Král Jindřich V.
Čtvrté dějství, první scéna
(překlad Martin Hilský)
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Ztěžka se opírajíc o svou hůl, sestra Supplice se třásla zimou a belhala se

po studené dlažbě průchodu do noclehárny. Náhlý závan průvanu bláznivě roztančil plamínek její hořící svíčky. Příchod zimy ji děsil; klášter
v Poissy bylo studené a za zimních plískanic nehostinné místo a stará
řádová sestra věděla, že její nemocné klouby jí začátkem prosince budou působit nevýslovnou bolest. Samozřejmě, byla vděčná Pánovi na
nebesích, že jí dopřává skromné obydlí a dostatek stravy výměnou za její
poslušnost, což se nedalo říci o jejím pánovi na pozemském světě. Markýz byl příliš zahleděn do skutečnosti, že jeho obyčejná dcera, které se
nápadníci vyhýbali obloukem, se spokojila s tím, že vstoupí do kláštera,
i když: na vybranou vlastně moc neměla.
Na chvíli sestra Supplice zahnala tyto staré křivdy ze své mysli, protože
jedinou důležitou věcí bylo, že šedavé světlo jitra oznamovalo příchod
nového dne, dne, kterého se sestra tak dlouho obávala a o kterém věděla,
že jednou musí nastat. Pohybem paže odsunula dveře vedoucí do úzké
komůrky, ve které přespávala Kateřina a zahleděla se do její nevinné dívčí tváře. Kéž by tento nevinný výraz mohl na její líci přetrvat navždy.
Sestra Supplice se stala neochvějnou ochránkyní Kateřiny od chvíle, kdy ji poprvé v životě spatřila. S úžasem si uvědomila, že ode dne,
kdy uplakané hubeňoučké světlovlásky, hladové a vyděšené, byly potají
přivezeny do kláštera, už uplynulo nejméně patnáct let. Desetiletá prin9
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cezna Marie z Valois svírala ruku své o tři roky starší sestry Kateřiny
a od okamžiku, kdy je královští strážci předali do rukou řádových sester,
prožívaly své dny téměř o samotě ve společnosti lajdácké služky s ukoptěnou tváří a bezzubým úsměvem.
„Vždyť smrdí,“ nakrčila sestra Marie Thérése nos. „Jsou špinavé od
hlavy až k patě a celé zavšivené. Vsadím se, že jejich šaty nespatřily mýdlo od příchodu jara!“
„Snažte se, prosím, ovládat své emoce, sestro,“ napomenula ji matka
představená. „Náš klášter si stěží může dovolit odmítnout králův požadavek na zaopatření jeho dvou dětí.“
„Ale král je…“
„Ano, děkuji vám, sestro, všichni jsme si vědomi neduhů, kterými
král trpí.“
Řádové sestry věděly, že bylo veřejným tajemstvím, že král je šílený
a že Pán tomu prostě tak chtěl a nebylo jejich starostí Jeho Výsost soudit.
Jediné co mohly, bylo postarat se o královy dcery tak, jak nejlépe uměly. Naštěstí králova ruka byla přiměřeně štědrá a za poskytovanou péči
a vzdělání, které se dvěma princeznám od sester dostávalo, přibývala do
klášterní pokladny pravidelná ﬁnanční částka.
Sestra Consolata, která se vyžívala v klepech, dávala vinu královně.
„Říká se, že se svěřila královu bratru, nejprve slovy a potom i tělem,“
zašeptala do ucha setry Supplice a mrkla na ni.
Matka představená je umlčela svým přísným pohledem. „Děkuji, sestry. Klevety nepřísluší dcerám Krista. Pevně doufám, že králova důvěra,
kterou požívá náš klášter, nebude zklamána a já zároveň věřím, že dcery
královské výsosti budou u nás zaopatřeny s úctou, jež jim přísluší.“
Sestry byly zděšeny stavem a osudem obou děvčat, a pokud jim to
denní rozvrh prací dovolil, věnovaly se klevetám. Pohoršeně si šeptem
sdělovaly, že děti byly poslány do kláštera proto, aby se jim nic zlého
nestalo. Bylo dobře známo, že královna Isabela na tom nebyla zdravotně
o nic lépe. Její šílený manžel byl uvězněn v St. Polya, ale ona ani nenajala
služebnictvo, které by se tam o něj staralo. Všechny peníze nejspíše roz10
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házela za šaty a různé cetky. Jak odporné! A potom tu je ještě ten králův
bratranec vévoda burgundský, Jan Nebojácný, jak mu lidé přezdívali.
Dle řádových sester nebyl charakterově o nic lepší než zbytek rodiny
a neustále se hádal o poručnictví královských dcer, zatímco král si seděl
pod zámkem ve věži.
A co víc, doslechly se o tom, že královnin vlastní bratr se pokusil o jejich
únos, jen pár týdnů předtím, než byly dívky přivezeny do kláštera. Nebylo
divu, že byly nemyté, zanedbané a vyděšené. Sestra Supplice si pamatovala,
že smrděly jako zvířátka, než byly zbaveny oděvů a pečlivě umyty. Matka
představená rozkázala, aby jejich zablešené šaty byly neprodleně spáleny.
Od té doby, bez ohledu na nesnesitelnou bolest v kolenou, sestra Supplice vždy poklekávala při žalozpěvech a vroucně se modlila za oddálení
dne, kdy do kláštera dorazí obávaný královský výnos, který rozhodne
o tom, že Kateřina jí bude odňata a vrácena ke královskému dvoru, kde
se bude rozhodovat o její budoucnosti. Kéž by poslali pro Marii místo
ní, vždyť byla starší a více vhodná ke vdávání.
Marie si však oblíbila život v klášteře, nejprve se stala postulantkou,
brzy na to se měla stát novickou. Nebylo pochyb, že ona se ke královskému dvoru nevrátí.
Na druhé straně, Kateřina, i když navenek značně pobožná, projevovala pramalý zájem o vstup do řádu. Naučila se číst a psát a prokázala
talent na jazyky. Její latina byla bezchybná, dokonce zvládla i několik
slov v angličtině. Její úhledné stehy na oltářním rouchu, na jehož tvorbě
se podílela, dokazovaly, že je i manuálně zručná coby šička a její líbezný
a zpěvný hlas okrašloval klášterní žalozpěvy. Nebylo nic dalšího, čeho by
se od řádových sester mohla naučit. Nadále pohroužena do hlubokého
spánku, dívka se otočila na bok a něco si pro sebe zamumlala. Sestra
Supplice se dotkla jejího ramene.
„Co se děje, princezničko? Další zlý sen?“
Sestru Supplice vždy trápilo, když Kateřina křičela ve spánku. Občas
se i vzbudila, naprosto vyděšená a neschopná popsat, o čem se jí zdálo,
a přerývavě vyprávěla o křičících lidech na koních, kteří cválají příliš
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rychle. A co bylo z toho všeho úplně nejpodivnější, vždy tvrdila, že
v ústech cítí chuť marcipánu.
Sestra Supplice ji jemně zatřásla ramenem. Jak je možné, že to děvče
dokáže spát tak tvrdě? Patrně to souviselo s rychlým vývojem, kterým
dívky v tomto věku procházely. Obávala se, že beztvaré šedé klášterní
šaty, které Kateřina denně nosila, nedokázaly skrýt skutečnost, že z ní
vyrůstá mladá krásná a přitažlivá žena. Avšak dle mínění sestry Supplice,
krása je pro mladou ženu stejnou nevýhodou, jakou by byla její ošklivost. Lidé většinou nezajímá, co se skrývá za tím či oním.
Vědomí staré ženy však nejvíce tížila zvěst, s kterou přišla sestra Madeleine. Ta měla na starosti zásobování kláštera. Říkala, že se dozvěděla od
podomního obchodníka, že královna se pokouší domluvit sňatek mezi
její dcerou Kateřinou a anglickým králem Jindřichem V.
Jak sobecké a zhýralé! Těžko se dalo považovat za smysluplné řešení
nabídnout tuto křehkou dívenku za ženu arogantnímu cizáckému násilníkovi, jehož neskrývaným záměrem bylo dobýt Francii. Sestra Supplice se pokřižovala při vzpomínce na Agincourt, místo nejkrvavější bitvy
všech dob. Pouhé pomyšlení na toto místo vnášelo hrůzu a děs do srdce
každého Francouze.
„Kateřino, vstávej,“ zašeptala Supplice o něco naléhavěji a zatřásla silněji jejím ramenem. „No tak, musíš vstávat, je to velmi důležité!“
Kateřina se opět převalila na druhý bok, zívla, protáhla se a zprudka se
v posteli posadila s očima otevřenýma dokořán.
„Už si pro mne přišli, sestro?“
„Ano, holčičko, budou tu každou chvíli.“ Sestře Supplice se sevřelo
hrdlo. „Musíte vstát a připravit se na cestu na hrad Meulan. Včera pozdě
večer byl doručen glejt od Její Výsosti královny. Čeká na vás dvacet členů královské gardy, kteří vás na cestě doprovodí, avšak důstojná matka
nepovolila jejímu veliteli, aby vás vyrušil.“
Sestra jednoznačně souhlasila s rozhodnutím matky představené odmítnout nestoudný požadavek královského důstojníka, rušit Kateřinu
v tak pozdní hodinu. Oznámila, že Její Veličenstvo princezna Kateřina
12
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se již odebrala na své lože, a tím byla pro ni záležitost vyřešena. Nezbylo
mu nic jiného než vyčkat do následujícího rána. Samozřejmě, že klášter nebyl schopen poskytnout nocleh dvaceti mužům bez předchozího
ohlášení jejich příjezdu. Museli se tedy postarat sami o sebe. V okolí
kláštera byl dostatek statků a jeden zájezdní hostinec necelou míli od
bran kláštera.
Sestra Supplice strávila bezesnou noc. Po celou dobu, navzdory bolestem, se vkleče modlila za cokoli, co by dokázalo Kateřinu udržet
v Poissy. Život bez ní si nedokázala představit.
Avšak Kateřina již byla vzhůru, svou cestovní truhlu měla vytaženou
zpod postele a skládala do ní nemnoho svých osobních věcí na cestu.
„Kateřino, prosím neodjíždějte!“ Sestra Supplice ztěžka dosedla na
okraj její úzké postele, nervózně si popotahujíc suknici svého roucha.
„Můžete se vašemu odchodu vzepřít. Nechtěla byste zde radši zůstat
a stát se postulantkou jako vaše sestra? Pokud se tak rozhodnete, budete
navždy v bezpečí. Pán ochraňuje své služebnice.“
Kateřina na okamžik zastavila svůj pohyb, vlídně se na sestru usmála
a téměř neznatelně zavrtěla hlavou. Poté pokračovala v balení.
„Dobře to uvažte, Kateřino: Pokud se vrátíte ke dvoru, možná budete
nucena se vdát za krále Jindřicha a odejít do Anglie. Má drahá, jste tak
mladá a stěží si dokážete uvědomit, co vás čeká. Jaké to ponížení! Pokud
se stanete Jindřichovou ženou, budete nucena s ním sdílet lože a… a…
oddat se mu. Je to surovec. Zvíře! Každý to o něm říká. A patrně má…
ohon!“
S vyděšeným výrazem ve tváři, Kateřina zaváhala před tím, než zavinula svou modlitební knížku do nevelkého hadříku a uložila ji do truhlice. Žít v Anglii? Vdát se za krále Jindřicha? Tak to rozhodně ne! Vdávat
se rozhodně bude muset, to se dalo očekávat, ale ne za krále Anglie, obzvláště poté, co způsobil zkázu a utrpení Francie a jejího lidu. V pohnutí
mysli se Kateřina naklonila k sestře a políbila ji přátelsky na tvář.
„Má milá sestro Supplice, můj drahý otec král by mne nepřinutil učinit takový krok. Není třeba se obávat, opravdu. Nesmím však již dlouho
13
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otálet. Královna si vyžaduje mou přítomnost a já mám za povinnost jí
vyhovět.“
Kateřina byla ráda, že s tímto argumentem se nedalo polemizovat.
V poslední době si čím dál tím více v klášteře připadala jako zajatkyně,
což bylo způsobeno zvláštním pocitem neklidu, který se jí v poslední
době vracel. Snažila se svěřit Marii, ale její sestra nedokázala její pocity
pochopit. Podle Marie bylo největší výsadou ženy sloužit Bohu. Kateřiny ambice nebyly tak vznosné a tak jednoznačně určené, ale byla si jistá
tím, že chce poznat svět mimo zdi kláštera. Svět, kde by si mohla dopřát
poslechu jiné hudby, než byly klášterní žalmy, kde by se mohla setkávat
se svými vrstevníky nebo kde by se mohla naučit tančit. Neměla zdání,
jak toho všeho se dá docílit, jistá si však byla, že se to nemůže stát ve
zdech kláštera v Poissy.
Během necelé hodiny velitel královské gardy, muž s výrazem mrzouta, oděný do uniformy důstojníka francouzského dvora, nechal nastoupit své muže na nádvoří, kde chystali postroje pro své koně před
tím, než se vydají na cestu. Koně pohazovali hlavami a frkali, přezky
jejich postrojů o sebe cvakaly a od huby jim stoupala pára chladného
ranního vzduchu. V severní části kláštera se Kateřina loučila se sestrami, které byly její rodinou po celou dobu jejího pobytu v řádu. Uprostřed toho všeho matka představená dospěla k náhlému rozhodnutí.
Pevným krokem nakráčela na nádvoří a zle se osopila na velitele gardy.
Jak je možné, že královna neposlala poručnici pro potřeby doprovodu
mladé princezny? Je přeci neslýchané, aby mladá dívka cestovala pouze
s mužským doprovodem!
V náhlém záchvatu paniky se Kateřině téměř zastavilo srdce. Co když
ji matka představená nenechá odejít? Ocitla by se tím náhle v pasti bez
možnosti úniku. Sledovala, jak velitel z brašny opět vyňal královský glejt,
panovačně jím zamával před obličejem matky představené a ukazovák
zapíchl do papíru, aby svým slovům dodal na váze. Byl negramotný
a nedokázal rozluštit podpis královny, což mu však nebránilo v tom, aby
se nenaparoval svou důležitostí podepřenou královskou pečetí.
14
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Matka představená věděla, že její snaha je marná. Pokleslá na mysli
se obrátila ke Kateřině a zapřísahala ji, aby jí dala slib, že po cestě bude
mít na paměti vše, co jí bylo v klášteře vštěpováno ohledně slušného vychování. Kateřina, jako na trní, aby už byla venku za zdmi kláštera, by jí
v tom okamžiku slíbila cokoli.
A potom spatřila Marii v rouchu postulantky, stojící vedle sestry Supplice, dlaň sevřenou v pěst před ústy v úsilí ovládnout své pohnutí. Úzkostlivý výraz v sestřině tváři přinutil znenadání Kateřinu si uvědomit,
že toto odloučení může být na velmi dlouhou dobu.
„Bůh tě provázej,“ zašeptala Marie a objala ji, „a polib otce za mne.
Ach, samozřejmě, matku také.“ Kateřina musela pevně sevřít rty, aby nebylo vidět, že se chvějí, zatímco sestra Supplice ronila slzy jako hráchy.
Kateřina se vyhoupla do sedla nevelkého mírného koníka, který se
hned dal do pohybu a se smíšenými pocity se ohlédla zpět přes rameno.
Osamocená shrbená postava stála u brány kláštera a opírajíc se hůl, kynula na rozloučenou.
Cesta na Meulan se vinula směrem na severovýchod podél břehů Seiny a pohled na plynoucí vodu přispíval ke Kateřinině dobré náladě.
Oproštěna od omezení klášterního života občas natáhla ruku, aby utrhla
přezrálé bobule z živých plotů podél cesty a užívala si jejich sladké chutě
na jazyku, vychutnávajíc si pocit, že tak může činit bez toho, aby za
to mohla být napomínána či kárána. Velitel gardy ji oslovoval s uctivostí titulem „Vaše Výsosti“, přičemž se vždy napřímila a držela hlavu
hrdě vzhůru, tak jak jí bylo vštěpováno. A koneckonců, velitel byl jejím
poddaným. Na svém koni putoval po jejím boku a jeho úlohou bylo ji
chránit, ne poučovat o jejím chování.
Poté, co urazili kus cesty, velitel vybral sluncem zalité místo na břehu
řeky pro odpočinek. Vojáci svou žízeň ukojili několika hlty piva a k tomu
se zakousli do krajíce chleba s kouskem sýra, který řádové sestry celé svitě zabalily na cestu. Koně, kteří byli uvázáni ve stínu vrb poblíž vody,
spásali sladkou vlhkou trávu okolo sebe a svými ohony odháněli poletující hmyz. Poté, co dokončila své jídlo, Kateřina se slušně omluvila
15
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a odebrala se za keř mladého hlohu, aby si ulevila. Matka představená by
rozhodně ocenila její vhodné chování, pomyslela si sarkasticky a pečlivě
si uhladila sukni před tím, než se přidala zpátky ke své mužské společnosti.
Na Meulanu, kam dorazili odpoledne, je nikdo nečekal ani nevítal.
Velitel gardy doprovodil Kateřinu do vstupní síně hradu, jejíž vysoké zdi
byly ověšeny zaprášenými gobelíny. Z ohniště obloženého jabloňovými
poleny stoupal kouř, zatímco malý chlapec se snažil rozdmýchat oheň
pomocí kožených měchů, jež byly téměř stejně velké jako on. Z hudebního ochozu se ozýval zvuk rebeku, neviditelný muzikant se snažil
v opakovaném úsilí zvládnout novou melodii.
Vzhledem k tomu, že si nebylo kam sednout, Kateřina zůstala stát
hned u vchodových dveří, zatímco služebnictvo pobíhalo po místnosti,
přinášelo i lavice a aranžovalo jídelní stoly. Velitel zastavil jednoho ze
sluhů a přikázal mu, aby ke zdi přistavili pro Kateřinu jednu z lavic. Poté
pokynul tomu samému muži, aby oznámil královně, že její dcera je již na
místě. Kateřina s úlevou usedla na lavici a při dosedu se ozvaly bolestivě
svaly zad, které nebyly přivyklé vyjížďkám na koni.
Zaujatá aktivitami okolo sebe, obrátila se s otázkou na velitele: „Co se
to tu děje, pane?“
Velitel pokrčil rameny: „Zdá se, že se chystá banket, Vaše Veličenstvo,
dle mého soudu to nějak souvisí s anglickým králem.“
„Králem Jindřichem?“
„Zajisté, poslední dobou tráví mnoho času ve Francii. Bezpochyby má
dobrý důvod se zde ukázat.“
„Naznačujete snad, že se má zde objevit dnes večer?“
„Ne, paní, patrně ne, to bychom už o tom věděli. Tráví zde však mnoho času. On nebo jeho zatracení poskokové.“ Vychrlil ze sebe vodopád
slov, což ji zarazilo a vneslo do jejího nitra obavy, jež začaly hlodat v jejím
vědomí. Proč ji sem přivezli? Těžko očekávat, že královna ji povolala
ke dvoru, aby jí dělala společnost. Koneckonců, bez její společnosti se
obešla celých minulých patnáct let, kromě několika chvatných návštěv
16
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kláštera. Kateřina si vybavovala, jaký rozruch královniny návštěvy vždy
způsobily. Matka představená se při nich vždy ochotně vzdávala svých
pravomocí ve prospěch královny a snažila se podlézavě vetřít do její přízně. Sestry se okatě předháněly jedna přes druhou ve svém radostném
vzrušení, což zahrnovalo i sestru Supplice, která málokdy projevovala
emoce, pokud ovšem nepřišla řeč na anglické okupanty. A nyní ani sám
velitel královské gardy si nebral servítky na adresu odvěkého nepřítele.
„Bojoval jste u Agincourtu, pane?“
„Ano, Vaše Výsosti, a anglická sekyrka mne tam připravila o tři zdravé
prsty.“ Stáhl si rukavici ze své levé ruky. Kateřině se udělalo při pohledu
na jeho znetvořenou ruku nevolno. „Navzdory tomu jsem přežil, což se
nedá říci o mnoha dalších mužích. Šest tisíc mrtvých Francouzů, mnoho
zmrzačených, ať už urozených rytířů či prostých vojáků.“
„Bylo to opravdu tak zlé, jak se říká?“
„Ach, ano, a možná ještě horší. Bylo to jako by se otevřely samotné
brány pekelné, muži a zvířata tonoucí v potocích krve a špíny, všude
bolest a zmar.“ Při svém vyprávění ožil. „A král Jindřich neměl s nikým
slitování, zajatci byli shromážděni a pobiti v bahně bojiště. Je to zvíře,
ztělesnění zla, syn samotného Satana. Vaše Výsost promine,“ dodal. Nechal se unést, ale ve svém vzrušení byl naprosto upřímný.
Kateřině se rozšířily oči hrůzou při představě událostí, jež velitel barvitě vylíčil, a při pohledu na jeho ruku na ni přicházely mdloby.
„Vaše Výsosti?“
Kateřina se otočila za hlasem, potěšena, že někdo vstoupil do jejich
konverzace. Tmavovlasá žena, přibližně jejího věku, před ní stála v hluboké úkloně.
„Ano, co si přejete?“
Mladá žena se napřímila. „Královna si přeje s vámi neodkladně mluvit, má paní. Mám vás k ní doprovodit.“
Matka si žádá společnost své dcery. Kateřina se zhluboka nadechla
a vztyčila hlavu.
„Dobrá, ehm…jak se jmenuješ?“
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„Guillemote, má paní. Jsem vaší osobní služebnou.“
Osobní služebnou! Život se začíná měnit před očima. Kateřina povstala z lavice a úklonem hlavy dala s důstojností veliteli najevo, že je
volný. Služebník v livreji jí podržel otevřené dveře a malý hnědý psík se
jim začal motat pod nohama, hlasitě poštěkávaje, zatímco se ubíraly do
vedlejší místnosti.
„Kateřino! Tady jsi, drahoušku! Jak to, že přicházíš tak pozdě? Nebo se
snad ten přihlouplý velitel po cestě sem ztratil?“
Kateřina nevěděla, na kterou otázku své matky, Její Výsosti francouzské královny Isabely dříve odpovědět. Úplně zapomněla, jak to okolo
královny chodí, jak sloužící pobíhají sem a tam, aby uspokojili každé její
přání, jak přísným hlasem uděluje své rozkazy a očekává jejich okamžité
splnění. Hlavu jí zdobila vysoká kuželovitá pokrývka hlavy, vzbuzující
dojem, že se královna tyčí do výšky nad každým v její blízkosti a její vysoké čelo a vytrhané obočí jí dodávaly výraz nadřazenosti nad všemi.
„Pojď,“ zasykla na Kateřinu oprašujíc svůj kabátek, „Musíme tě dát do
pořádku, než dorazí náš host.“ Uchopila Kateřinu za paži a táhla ji po
kamenných schodech o patro výš.
„Host?“ Pokusila se Kateřina vytrhnout z jejího sevření. „Mluvíte
o králi Jindřichovi?“
„Králi Jindřichovi? Pro Boha živého, kdeže. Jak tě to mohlo napadnout?“
„Ale velitel gardy říkal, že…“
Královna uchopila Kateřinu za paži pevněji. „Neposlouchej žvásty
služebnictva, ti nikdy nemají ponětí, co se děje. Ne, král dnes nedorazí,
avšak jeho zvláštní vyslanec, sir Robert Waterton, ano. Tak už pojď, musíme udělat dobrý dojem.“
Kateřina zaváhala. „Proč ale, proč, má paní?“
„Protože je naším posláním Angličany přesvědčit, že Francouze musejí
brát vážně. Nesmíme se prodávat pod cenou.“
Kateřině se ulevilo. To, co její matka říkala, jednoznačně dávalo smysl.
„Ach, ano. Chápu, král Anglie je monstrum, že ano?“
18
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„Všichni to říkají. Velitel gardy říkal, že u Agincourtu nechal bez milosti pobít všechny své zajatce a… a sestra Supplice říká, že pravděpodobně má ohon!“
„Ale, prosím tě, Kateřino! Nebuď naivní. A nevšímej si nesmyslných
klevet jeptišek. Ohon? Nesmysl! Mohu ti říci, že jsem už měla tu čest se
setkat s králem Jindřichem a je velmi dvorný.“ Královna Isabela nesouce
pod paží štěkajícího psíka, pohodila zvířátko na zem a káravě pohlédla
do tváře své dcery.
„Podívej se na sebe, celá špinavá a páchnoucí potem. Pojď, máme před
sebou kus práce.“
Královně Isabele se prostě nedalo odmlouvat. Bylo by příjemné, kdyby se mi dostalo laskavého slova nebo, nedej Bože, polibku na uvítání,
pomyslela si Kateřina pro sebe. Byla si jistá, že otec by ji na přivítanou
určitě políbil.
„Jak se daří tatínkovi?“ zeptala se. „Uvidím ho dnes večer?“
„Ne,“ královna se na chvíli zastavila na schodech a pohlédla spatra na
svou dceru, její čelo zkřivené hněvem. „Tvůj otec se k nám dnes nepřipojí. Necítí se dobře. A z důvodu jeho vlastní bezpečnosti, jsem rozhodla, že má zůstat v St. Pol, dokud se mu neuleví. Má k dispozici veškeré
služebnictvo.“
„Stále ho trápí stejné neduhy?“
„Je to s ním zlé,“ řekla královna. „Když jsem ho naposledy minulý
měsíc navštívila, tvrdil, že je celý ze skla.“
„Ze skla?“
„Ano, ze skla. Na jeho příkaz mu do šatů všili železné pruty, aby ho
chránili, a nikdo se k němu nesměl přiblížit, jinak by se roztříštil na
kusy.“
„Ani vy, maminko?“
„Já nejméně ze všech“, řekla královna a pevněji sevřela rukou zábradlí, než zdolala posledních pár stupňů schodiště. Kateřina si toho moc
nepamatovala ze svého raného dětství, z období před jejím vstupem do
kláštera, ale zachovala si věrně obraz svého otce, jako velkého hřmotné19
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ho přívětivého muže. Vzpomínala na jeho smích a teplo a bezpečí jeho
náruče, když sedávala na jeho klíně. Jak jí vyprávěl pohádky, učil říkanky, hrál jednoduché hry, ve kterých počítala prsty na rukou či nohou.
Tyto vzpomínky však často byly vytěsněny vzpomínkami na to, jak byla
probuzena uprostřed noci a s děsem se choulila ke své sestře. Jejich srdce
uháněla strachy jako zběsilá a přes hlavy si přetahovaly pokrývku, aby
utlumily křik a kvílení vycházející z královy ložnice a kvapné kročeje služebnictva na venkovních chodbách. Na sklonku jejího pobytu v klášteře
ji občas ze spánku probralo houkání sovy nebo chrápající sestra. V té
chvíli si vybavila své dřívější děsivé noci v St. Pol a uvědomila si, že její
otec se čím dál více hrouží do svého vlastního temného světa šílenství.
Moc ji mrzelo, že se mu vede tak špatně.
Náhle někdo nesměle zaklepal na dveře.
„Ach, Guillemote, to jsi ty,“ řekla královna, když otevřela dveře. „Běž
ohřát vodu a umyj princezně Kateřině vlasy. A nezapomeň použít marseillské mýdlo. Potom jí vlasy namoč do roztoku z citronové šťávy, aby
zesvětlaly, a až uschnou, upleť jí copánky a obleč ji do jedněch z mých
šatů. Do těch nových, červených. Nebo ne! Červené ne, bude vypadat příliš vyzývavě. Zelená je více decentní. Ano, zelená jí půjde pěkně
k očím. A víš co, nakonec ne, copánky jí nepleť. Není potřeba, ještě není
vdaná. A kromě toho, vlasy se jí docela hezky vlní, toho můžeme využít.
No tak, děvče, na co čekáš, nemáme času nazbyt.“
Se spěšnou úklonou se Guillemote rychle vytratila, aby se věnovala
svým úkolům, zatímco královna vtiskla Kateřinu do židle před malým
toaletním stolkem a otočila ji čelem k zrcadlu, podepřeným do výšky
dřevěnou vzpěrkou. Kateřina vyděšeně hleděla do protáhlé tváře mladé ženy se světlými vlasy a s velkýma šedozelenýma očima ohraničenýma tmavými řasami. Její vystouplé lícní kosti byly v kontrastu s mírně
podlouhlým nosem a její bledá, téměř průsvitná kůže hořela studem. Poprvé v životě viděla svůj odraz v zrcadle, coby dospělé ženy. Předklonila
se a pečlivě studovala svou podobu a vůbec se jí nelíbilo, co vidí.
„Mám moc velký nos“, prohlásila a odsunula zrcadlo stranou.
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Královna otočila hlavou své dcery ze strany na stranu a pečlivě ji zkoumala ze všech úhlů. „Hm, máš opravdu valoiský nos. Obávám se, že s tím
toho moc nenaděláme. Je to však dlouhý nos, není velký. Je elegantní
a aristokratický. A není možno se mýlit v tvém rodokmenu. Celá rodina
ze strany tvého otce má protáhlý nos.“ Isabela pokračovala v pečlivém
zkoumání tváře své dcery. „Tvá kůže je jemná a máš štěstí, že máš oči po
mně. Ukaž mi zuby.“
Kateřina se ušklíbla, když jí královna silou otevřela ústa jako by zkoumala věk ovce. „V pořádku! Pořád máš všechny zuby, takže tvůj dech bude
svěží a pár kapek myrhové tinktury ho osvěží ještě více. To je skvělé.“
„Není to hřích, maminko?“
„Hřích, jak to myslíš?“
„Víš, to zrcadlo, v Poissy nebyla žádná zrcadla…“
Královna si s opovržením odfrkla. „Pro smilování boží, holčičko!
Zrcadlo není žádný hřích, i když jeptišky ti budou tvrdit, že když do něj
pohlédneš, spatříš ďáblův zadek. Ne, opravdu není hříchem využít všech
požitků pozemského života. Ty staré husy tě zajisté naučily gospel podle
svatého Matěje?“
„Ano, ano, zajisté.“ Kateřina byla šokována matčiným rouháním.
„Pak si vzpomeň na podobenství o nadání, Kateřino. „Jemuž bude
shůry dáno.“ Pojďme se podívat, jakými schopnostmi oplýváš. Tvé vlasy
jsou celkem v pořádku, ale hodilo by se jim trochu je umýt. Myla ses někdy v klášteře? Nevypadá to tak. A tyhle šaty! Bože! Není divu, že ženy,
které tohle nosí, zůstávají pannami.“
„Jsou to jeptišky, maminko.“
Královna Isabela se ušklíbla. „Přesně tak,“ řekla. „A když pomyslím na
to, že tvá sestra se rozhodla stát se jednou z nich. Ubohé naivní děvče!“
Příjemná melodie z dřívějška se vracela Kateřině znovu a znovu. Poprvé ji zaslechla ve vstupní síni, když ji hráč na rebeku piloval na galerii
a poté, když se k ní přidaly šalmaj a tamburína a dalo se na onu melodii
i tančit. Kateřina sledovala z královského stupínku asi třicet tanečních
párů, jak vytvářejí různorodé obrazce po tanečním sále v rytmu lido21
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vých písní, které slyšela poprvé v životě. Byla tím vším velmi nadšená,
těšila ji též odborná péče a starostlivost, kterou jí poskytovala její matka
a její služebná. Opravdu ji mistrně zkrášlily. Její zářící vlasy spadaly na
ramena zakrytá jemným závojem, který byl připevněn zlatým kroužkem
k plášti. Byla oděna do matčina hedvábného zelenkavého roucha a při každém jejím pohybu se látka zaleskla v odrazu plamene svíčky. Patnáct let
v klášteře se začalo kvapem vytrácet z mysli Kateřiny, jako by nebyly
nikdy proběhly.
Nikdy předtím netančila, tanec nebyl součást výuky řádových sester
a pouze stisk matčiny ruky ji zrazoval od pokušení předvést své chabé
taneční umění před vyslancem anglického krále. Sedě po její pravici na
královském podiu, Sir Robert Waterton, si vždy našel vhodnou záminku, aby semohl dotknout Kateřininy paže. Muž s hranatou bradou a těkavým pohledem očí, se nahnul spiklenecky ke Kateřině tak blízko, že
ucítila jeho páchnoucí dech.
„Jste dokonce ještě půvabnější než na miniatuře, kterou vlastní můj
pán,“ zašeptal. „Často na ni hledí a říká, že jste jistě velmi okouzlující
mladá dáma.“
„Král Jindřich vlastní můj portrét?“ Kateřina nevěřícně zakroutila hlavou.
„Samozřejmě, že ano,“ odvětila královna Isabela. „Nechala jsem mu
poslat tu miniaturu, kterou jsem zadala u malíře. Byl přeci za tebou
v klášteře, jistě si na něj vzpomínáš.“
Kateřina si samozřejmě na něj pamatovala, ale v té době se domnívala, že portrét bude patřit jejím rodičům. Jak vidno, mýlila se. A nyní si
uvědomila, že pro její sestru Marii žádný portrét vyhotoven nebyl, i když
v té době jí to nijak zvláštní nepřipadlo. Začala naslouchat rozhovoru,
který se odvíjel po jejím boku, a začala si dělat stále větší starosti.
„Zajisté, Kateřinina krása je předmětem závisti všech francouzských
dívek,“ zdůraznila královna Isabela. „Je mi podobná.“ To pravda rozhodně byla. Kateřina jednoznačně zdědila matčino vysoké čelo a jemné
lícní kosti. Naštěstí nepodědila po ní její panovačnost a zlostnou pova22
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hu. „Vlastně,“ pokračovala královna, „je všeobecně známo, že je nejpůvabnější princeznou v celé Evropě. Sňatek s ní by byl výhrou pro kteréhokoli muže.“
„Zajisté, má paní,“ odvětil sir Robert. „Málokterý muž by dokázal
odolat půvabu vaší dcery. Já, přirozeně, neznám všechny evropské princezny, ale s několika jsem tu čest měl se setkat. Princezna Kateřina je
rozhodně mnohem půvabnější než princezna Marie z Anjou, s kterou
jsem se setkal před nějakou dobou.“
„A copak se vám na ní nelíbilo? Musíte přeci uznat, že její rodokmen
je neposkvrněný.“
„Určitě ano. Ale to se nijak zvlášť neprojevovalo. Kromě toho její kůže
je příliš snědá a chyběl jí úsměv na líci.“
Královna Isabela přikývla na souhlas. „Setkal jste se s hraběnkou Jacqueline Holandskou, pane?“
„Ach, jistě. Patří mezi ty nejpůvabnější. Jistou dobu se mělo za to, že
by mohla být vhodnou manželkou pro králova bratra, vévodu z Bedfordu.“
„Ale ta byla již zasnoubená s mým synem. Kdyby byl nezemřel, jistě
by se stala jeho ženou. Bože, opatruj jeho duši,“ řekla Isabela a chvatně
se pokřižovala. „Ale ano, máte pravdu, je velmi půvabná. Je přeci z naší
přízně,“ dodala, aby prokázala svou pravdu.
Sir Robert Waterton se opět zahleděl na Kateřinu. „Bohužel, půvab
nevěsty není jediná věc, která je zvažována, když se vyjednává o královském sňatku. Je tu záležitost majetkového vyrovnání. Jeho Výsost,
král Jindřich, by nepřistoupil na jakékoli věno, které by neobsahovalo
Normandiii a Akvitánii. A k tomu osm set tisíc korun,“ dodal jakoby
mimoděk.
Kateřině zčervenaly tváře. Jak vidno, byla předmětem obchodu. Její
matka a tento nepříjemný muž licitovali o její ceně, jako farmáři na trhu,
s vidinou, že vysoce ceněné zvíře přinese zisk po připuštění. A vyvoleným plemeníkem neměl být nikdo jiný než bestie od Agincourtu. Sestra
Supplice měla ve všem pravdu.
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První noc na Meulanu Kateřina ve své komnatě tonula v slzách. Horké slzy zrady a zmatku jí stékaly po tváři a tělem jí otřásaly plačtivé
vzlyky. Než se královna Isabela stačila chvatně otočit na podpatku, až jí
sukně šatů zavlála, a kvapně opustit její komnatu, stihla Kateřině říci,
aby se dala dohromady a byla jí vděčna za to, že ji čeká zářná budoucnost
coby královnu Anglie.
Na znamení soucitu se svou paní Guillemote připravila pohár horkého mléka namíchaný s vínem a kořením a usadila se vedle Kateřiny.
Utěrkou pod její chvějící se bradou, hladila ji po rameni a hovořila na ni
konejšivým tónem, aby jí ulevila z jejího trápení.
Služebná odhadovala, že Kateřina je mladší než ona, i když patrně obě
byly přibližně stejně staré. Je však jisté, říkala si Guillemote, že princezna
musí vědět, jak to chodí, navzdory jejímu pobytu v klášteře. Instituce
výhodného sňatku připraveného vlastními rodiči pak nemůže být pro ni
nic překvapivého. Přesto, pomyslela si, požadovat po ní, aby se vdala za
bestii od Agincourtu, bylo pro ubohou dívku příliš.
Guillemote narozena a vychována ve službách rodu Valois dobře znala
královniny dynastické zájmy. A však nyní s paží okolo ramen vzlykající
Kateřiny, byla svědkem toho, jakou bolest a zmatek tyto taktické tahy
dokázaly způsobit. Také si uvědomovala, že ne vždy vycházejí přesně
podle původních představ. Před mnoha lety Kateřinina nejstarší sestra,
princezna Isabelle, se vrátila zpět do Francie jako jedenáctiletá vdova
po nepovedeném manželství s králem Richardem II. Po dalších devíti
letech princezna Michelle byla sezdána se svým bratrancem, Philipem
Burgundským, a bylo známo, že poslední dobou, se velmi trápila tím, že
nebyla schopná mu porodit potomka.
Synové rodu Valois byli dva neduživí chlapci a oba zemřeli dříve, než
se dožili dvacátého roku života. To znamenalo, že dalším v pořadí na
následnictví trůnu byl Kateřinin patnáctiletý mladší bratr Karel, mladík
se lstivou povahou, bambulovitým nosem a uhrovitou kůží, nejmladší
z královniných dětí, bezpáteřní slaboch. Guillemote se princ Karel hnusil ode dne, kdy ji před šesti měsíci hrubě přitiskl ke zdi královských
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kuchyní, přisál své oslintané rty na její a pokusil se vsunout jí ruku do
rozkroku. Vyvinula veškerou sílu, aby se ho zbavila, což se jí podařilo, ale
zvuk jeho skřehotavého pisklavého smíchu jí dodnes zněl v uších.
Jednoho dne se Karel stane králem Francie. Když si Guillemote vybavila odpor, který jí způsobil jeho jazyk vsunutý do jejích úst, uvědomila
si, že takový člověk se vůbec nehodí pro zastávání královského úřadu.
Jak však ale ona, pouhá služka, může takovouto záležitost posoudit? Od
toho jsou přeci jiní, aby o tom činili rozhodnutí. Jediné, co mohla v této
chvíli dělat, bylo snažit se přivést mladou princeznu na jiné, veselejší
myšlenky.
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DRUHÁ

J
Francie, květen 1419

Z řeky stoupal jarní chlad a navzdory zářícímu kotouči slunce si Kateři-

na přitáhla svůj plášť těsněji okolo ramen. Okázalý říční člun, který pronajala její matka, pomalu a majestátně plul na severozápad od Paříže po
řece Oise. Královna Isabela byla rozhodnuta učinit co nejlepší dojem na
setkání, které bylo po dlouhém vyjednávání domluveno mezi anglickým
králem a jeho rádci. Schůzka byla dohodnuta na třetí hodinu v Pontoise a jejím obsahem byla možnost uzavření úmluvy, jež by v případě
úspěšného vyjednávání také znamenala dojednání sňatku mezi francouzskou princeznou Kateřinou z Valois a anglickým králem Jindřichem V.
Během předchozích pěti měsíců byla nerozhodná potenciální nevěsta
konečně přesvědčena o vhodnosti takového svazku a byla velice důrazně
upozorněna, že je nositelkou poslední naděje na položení základního
kamene pevné aliance mezi oběma zeměmi. A i když jí bylo vtloukáno
do hlavy, že taková aliance přinese prospěch Francii, Kateřina byla přesto
plná rozechvění při pomyšlení na věci příští.
Až zbytečně početný útvar ozbrojených mužů na koních doprovázel
člun při majestátní plavbě podél řeky. Na jeho palubě Jeho Výsost král
Francie Karel VI., s korunou lehce nakřivo, ležel rozvalen na nadýchaných polštářích z rudého sametu. S ústy dokořán nahlas chrápal po dvou
pohárech vynikajícího červeného vína, jež dostal jako dar od svého bratrance Jana Nebojácného, vévody burgundského, který byl také součástí
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doprovodu. Sedíc mezi svými rodiči, Kateřina sledovala, jak člun pluje
zátočinou řeky Oise a za ní se objevilo přístavní molo. Pocítila záchvěv
nervozity a již po několikáté pomyslela na to, jak nadcházející odpoledne zasáhne do jejího osudu. Její matka vždy mluvila o králi Jindřichovi
vzletně a popisovala ho v nejrůžovějších barvách, ale Kateřina si ho přesto stěží dokázala představit.
„Jak král vypadá, má paní? Myslíte si, že je to hezký muž?“
„Již jsem ti říkala, Kateřino. Je to pohledný muž, prostě muž každým
coulem, král bojovník. Jsem si jistá, že dokáže ženě učinit pomyšlení,
a to v každém smyslu slova…“ Vrhla pohrdlivý pohled na svého manžela
a dodala: „Což se nedá říci o jiných.“
Královna Isabela byla očividně nervózní. Tu a tam povstala ze své sesle
a rázovala po palubě od zádě k přídi a zase zpět. Měla na sobě své nejlepší
šaty, její čelo hladké a vysoké s jemně vytrhanými řasami, které zvýrazňovaly barvu jejích velkých modrošedých očí. Jemný závojté nejsvětlejší
ﬁalové barvy spadal z vrcholku jejího špičatého čepce a rukávy, hustě
osázené šperky, vystupovaly ze štěrbin švů jejího purpurového, hermelínem obšitého, pláště.
Drobný psík, se směšně krátkým tlapkami, vydávající protivný pronikavý štěkot, se snažil s královnou udržet krok, ale jediné, co se mu
povedlo, bylo, že probudil krále.
„Můj Bože!“ zavřískal, „Dejte pryč toho psa!“
Kateřina ho objala okolo ramen, aby ho uklidnila. „Ale no tak, tatínku, to byl jen maminčin pejsek, Cherie. Nic ti neudělá.“
„Kde to jsme? Kam plujeme? Co děláme uprostřed řeky? Utopíme se.
Určitě se utopíme! Kdo nás zachrání?“ Král Francie vřeštěl jako malé děcko.
„Jedeme, můj pane,“ utišila ho královna Isabela, „na schůzku s anglickým králem Jindřichem s cílem vyjednat svatební smlouvu mezi ním
a naší dcerou Kateřinou. Stane se královnou Anglie, jakmile se shodneme na výši věna.“
„Dvě stě tisíc korun!“ třásl se královi rozčilením hlas máchaje ukazovákem ve vzduchu. „To je přesně tolik, kolik jsem říkal posledně, a tak
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to zůstane. Dvě stě tisíc korun. Má ohromné štěstí, že si bere Kateřinu.
Dvě stě tisíc. To je mé poslední slovo…“
„Ale no tak, Karle, nerozčilujte se,“ řekla královna podrážděně a posadila se vedle něj. „Nejsme na dobytčím trhu. A kromě toho, požadují po
nás osm set tisíc. Jen Bůh ví, kde takový obnos seženeme.“
„Je to opravdu nereálná částka,“ souhlasil vévoda burgundský, „ale
bude zajímavé sledovat, jestli poté, co se král Jindřich setká s princeznou
Kateřinou, sníží svou požadovanou cenu.“
Královna povstala, najednou napjatá, s pěstmi sevřenými podél boků.
„Tohle nehodlám poslouchat. Ne za těchto okolností.“
„Jakých, maminko, co se děje?“
„Opravdu si nemyslím, že tvůj otec je přínosem v tomto rozhovoru.
Ať se rozvaluje na svých polštářích a žvatlá a prdí jako velké děcko. Jeho
chování stěží ohromí anglického krále!“
Hlasitě tleskla dlaněmi. „Odveďte ho,“ procedila skrze zuby a na její
rozkaz dva královi osobní sluhové rychle zaujali pozici po jeho boku.
Váhu jeho těla rozložili mezi sebe a umně jím manévrovali na záď lodi.
Krotký jako jehně, mile se na oba usmál.
„A zatraceně dobře se postarejte, ať ho nikdo nevidí!“ dodala královna.
Kateřina pozorovala, jak odvádějí jejího otce. Strávila s ním mnoho
času během osmi měsíců po jejím návratu z kláštera v Poissy a jeho nuceném pobytu v St. Pol. Jeho nálada se přesýpala mezi radostí a smutkem, ale ve chvílích, kdy se cítil dobře, jeho společnost jí byla milá.
Vždy, kdy byl uzamčen ve své komnatě po celé dny, si však o něj dělala
starosti.
Když se cítil dobře, procházeli se v hradní zahradě a vedli dlouhé diskuze. Král se jí svěřil se svou vírou v dobrou budoucnost sňatku, který
přinese usmíření mezi Anglií a Francií a ukončí desetiletí plná bitev a krveprolití mezi oběma zeměmi. Částečně z lásky ke svému otci, Kateřina
začala pomalu přijímat myšlenku, že se vdá za krále Anglie.
Dnešek nepatřil mezi povedené dny jejího otce a Kateřina věděla, že
její matka má pravdu v tom, že není záhodno, aby se francouzský král
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setkání zúčastnil. Vlastně se dalo říci, že dnes měl obzvláště špatný den,
s hádavými a nervózními výstupy a se sklony všechny od sebe odhánět.
Občas zvedl obě paže nad hlavu ve snaze bránit se imaginárnímu útočníkovi. Za jeho mládí semu říkalo Karel Milovaný, teď měl přezdívku
Karel Šílený.
Člun přirazil k molu. Stojíc za svou matkou a čekajíc, až jim pomohou
na břeh, Kateřina ucítila pevný stisk svého strýce, Jana Nebojácného, na
své paži. Ten okamžik je zde, zanedlouho se setká s mužem, za kterého
se má, dle přání svých rodičů, vdát. Bude to surovec, jak ho označovala
sestra Supplice? Tyran? Nebo snad bude oplývat šarmem, jemuž se stěží
odolává, což o něm tvrdila její matka? Už brzy v tom bude mít jasno.
Setkání předcházely pečlivé přípravy. Na louce nedaleko mola byly
postaveny dva rozměrné stany, oba o stejné velikosti a vzhledu, jeden
z nich pro francouzskou delegaci, druhý pro anglickou. Podél hlubokého příkopu, který obklopoval vyhrazený prostor, stály početné stráže a ze
čtvrté strany, která byla ohrazena řekou Oise, tomu nebylo jinak. Stany
byly propojeny krytým průchodem do hlavního stanu uprostřed stráženého prostoru, s východem na neutrální území, na kterém mělo dojít
k vyjednávání. Modrobílý královský prapor Francie, třepetající se ve větru vanoucím z vodní hladiny, stoupal na vrchol žerdě, zatímco královna
Isabela se blížila ke stanu zavěšená do vévody burgundského. Kateřina
kráčela několik kroků za nimi.
Poté, co vstoupili dovnitř, Guillemote pomohla Kateřině zbavit se těžkého pláště, pod kterým měla lehkou pelerínu bez rukávů přehozenou
přes přiléhavé světle zelené šaty, zapnuté decentně až ke krku. Její vlasy
byly spleteny do copánků, na vrcholu hlavy ozdobenými obloukovitou
korunkou a dodávaly jí na nevinném i vznešeném vzhledu.
Královna Isabela zkoumavě pohlédla do tváře své dcery, načež ji štípla
do obou tváří, aby dostaly přirozenější barvu.
„Jsi trochu bledá,“ řekla a zasunula neposednou kadeř na své místo
zpět pod korunku, „Dali jsme si však na tobě záležet. A peníze vynaložené za ty šaty se zajisté neminou účinkem. Ta barva je nádherná, světle
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zelená, jako mladé lístky šalvěje. Krásně se ti hodí ke tvým očím. Nesmíme zapomínat, jak přidává na kráse. Vypadáš, bez přehánění, jako
královna Kateřina.“ Na chvíli se odmlčela. Královna Kateřina! Jak lehce
se to vyslovuje.
„Má paní,“ řekla Kateřina, „jste si naprosto jistá, že tento sňatek je
opravdu tím nejlepším počinem pro Francii?“
Královna uchopila Kateřinu za zápěstí. „Můj dobrý Bože, Kateřino.
Kolikrát ti to mám opakovat? Je to jediné možné řešení pro Francii,“
zašeptala s naléhavostí v hlase, „jediné možné řešení, jak skoncovat s válkou. Jindřich chce Normandii a Akvitánii, a jen tak lehce se nevzdá.
Nemá žádné zábrany. Území, kterého se nevzdáme dobrovolně, si vezme
silou, jako to udělal u Rouenu. Obléhání trvalo tak dlouho, že ti ubožáci
za hradbami museli pojídat krysy, aby přežili.“
„To nezní vůbec příjemně pro Jindřicha.“
„Kateřino, věř mi, silná královská ruka je vše, jen ne příjemná. Ale
aspoň je celkem pohledný. Nemůžeš mít všechno. A Francie v něm bude
mít silného vládce, i když je cizinec. Tvůj nebohý otec není zrovna nejlepším příkladem pro vlastní lid. Jsem přesvědčena, že Jindřich přinese
Francii dobro.“
Venku zazněla polnice a královna chvatně povstala. „Co to znamená?“
otázala se. „To už jsou tady? Kolik jich je? Dobrý Bože, kéž bych z toho
všeho nebyla tak nervózní!“
Vévoda burgundský se zahleděl přes rameno poblíž stojícího strážce.
„Ano, má paní, jsou to Angličané. Král Jindřich je na místě.“
„Je sám?“ dožadovala se královna odpovědi. „Kolik ozbrojených mužů
čítá jeho doprovod? Jsou tu též jeho bratři?“
Jak bych to mohl vědět? Jisté je, že v jeho doprovodu je mnoho ozbrojených mužů. Nejméně pět set, řekl bych, to je hrubý odhad.“
„Jeho bratři ho jistě také doprovázejí,“ řekla královna. „Říká se, že
všichni tři jsou Jindřichovi velmi nakloněni: vévoda z Clarence, vévoda
z Bedfordu a vévoda… ehm… z Gloucestershire.“ U tohoto jména zaváhala a vyslovila ho nesprávně.
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„Pak by mohla Kateřina na vévody použít svůj šarm,“ usmál se Jan
Nebojácný na svou neteř. „Mohla by je přesvědčit, aby jejich bratr upustil od svého nehorázného ﬁnačního požadavku.“
Kateřina se otočila směrem k příchozím mužům. Král Jindřich se blížil s nimi, když Kateřina si náhle všimla, že přezka na její pravé botě je
ohnutá. S hlavou skloněnou pod stolem dychtivě naslouchala všemu, co
se okolo ní děje. Mezi šumem hlasů, který vydávali francouzští a angličtí
vysocí hodnostáři, zaslechla, jak král Anglie zdraví její matku.
„Královno Isabelo! Jaké to potěšení vás opět spatřit a jsem zarmoucen, že
Jeho Výsost král je indisponován.“ Tichý hlas pokračoval čistou francouzštinou se sotva znatelným cizím přízvukem. „Avšak, má drahá paní, stěží
mohu slovy vyjádřit, jakým potěšením pro mne je skutečnost, že princezna Kateřina je zde s vámi. A pokud byste proti tomu nic nenamítala, velmi
rád bych byl vaší dceři představen. Pokud ovšem je opravdu vaší dcerou.“
„Jak to myslíte, můj pane?“ Královna vypadala vyděšeně.
„Myslím to tak, že může být nebeským stvořením, které se mezi nás
zatoulalo z Elysejských polí, ráje na zemi, kde se hrdinům plní každé
jejich přání. Může být mé přání splněno předtím, než se sám dostanu
do ráje? Je to pravda, že princezna Kateřina vypadá stejně krásně jako na
jejím portrétu?“
Celá zrudlá ostychem, Kateřina se narovnala a úporně hleděla na svou
ohnutou přezku na botě. V nervózním smíchu své matky vycítila stopy
úlevy. Královna, srozuměna s uhlazenými komplimenty, získala zpět své
sebevědomí. Tuhle hru dokázala hrát dokonale.
„Ale, sire, ujišťuji vás, že je mou dcerou. Má oči po mně, aspoň se to
říká.“
„Poté je nasnadě, že je obdařena krásou,“ řekl král Jindřich a sklonil se,
aby políbil Isabele ruku. Ta nadále vypadala dost nervózně.
„No tak, Kateřino,“ řekla. „Zvedni hlavu, dítě. Král Jindřich by rád
pohlédl do tvé tváře.“
Kateřina zvedla hlavu a pohlédla do tváře muže, který bude určovat její
osud a první věc, které si na něm všimla, byl jeho dlouhý krk. Uvědomila
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si, že se matky nikdy neptala na králův věk a byla překvapena, kolik šedin prokvétá jeho hnědými vlasy. Určitě už je docela starý, musí mu být
aspoň třicet let. Možná i více! Pak si všimla jizvy na jeho pravé tváři, byla
bílá a svraštělá, táhla se rovnoběžně s jeho orlím nosem a končila těsně
pod okem. Byla to jedna z věcí, která z něj činila válečníka. Z nějakého
zvláštního důvodu jí jeho tvář připomínala tvář kněze, se kterým se kdysi
setkala v Poisy. Byl štíhlé postavy a hleděl na ni milýma hnědýma očima.
Navzdory slovům velitele stráže, král nevypadal jako ztělesnění ďábla, ve
skutečnosti se Kateřině docela zamlouval. Obě družiny seděly naproti sobě
u vyjednávacího stolu. Jindřich, sedící téměř naproti Kateřině, očividně
nechtěl z princezny spustit oči. Vždy sklopila zrak na ruce složené v klíně,
kdykoli si všimla, že na ni hledí a uvědomila si, že se opět červená.
Potom již začalo vlastní vyjednávání. Na každý francouzský návrh
vždy zazněla námitka, a i když Jindřich souhlasil s tím, že Kateřina je po
mnoha stránkách vhodnou královnou Anglie, byl neústupný v tom, že
má plné právo očekávat štědré věno od jejích rodičů, ačkoli tato otázka byla jen jednou z řady dalších. Argumenty se opakovaně přelévaly
z jedné strany stolu na druhou. Kateřina svými myšlenkami bloumala
všude možně, zatímco hlasy se proměnily v monotónní šum. Snažila se
zůstat bdělá v příjemném teple stanu tím, že se pokoušela rozeznat členy králova doprovodu. Všichni jí byli představeni, ale neznámá anglická jména byla pro ni matoucí. Bylo zřejmé, že doprovod tvoří několik
vévodů či hrabat. Slyšela jména jako Exeter, Warwick či Huntington,
ale nebyla si jistá, kterým osobám je přiřadit. A její matka se nemýlila
v tom, že někteří z králových mladších bratrů budou také přítomni. Byla
představena vévodovi z Bedfordu, vysokému muži s kulatým obličejem,
lehce zašpičatělým nosem a šibalskýma očima. Muž s protáhlejším a hezčím obličejem, který nyní seděl po boku krále, byl jeho nejmladší bratr
Humphrey, vévoda z Gloucesteru. Když se sklonil k její ruce, aby ji políbil, byla překvapena výslovností jeho titulu. Jako by obsahoval pouze
dvě slabiky, nikoli tři. Také ji trochu zaskočil způsob, jakým na ni hleděl,
když se opět narovnal, vypadalo to, že nechce pustit její ruku.
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Jindřich byl nepochybně ten nejcharismatičtější ze tří anglických královských bratří. Pokradmu na něj pohlédla v okamžiku, kdy se snažil prosadit
svůj názor. Oči, které se jí původně zdály mírné a pobožné, nyní hořely soustředěním, aby na každý argument měl protiváhu svého. Začínala se nudit,
zatímco naslouchala politickému hašteření, které se okolo ní odehrávalo,
obzvláště proto, že většině obsahu hovoru nerozuměla. Jejím jediným bodem zájmu byl král. Jak mohla přijít na to, jaký bude manžel, když jediné, co mohla na něm pozorovat, bylo, jak se pře na politickém kolbišti.
Chtěla poznat muže, opravdového muže, který přišel s okouzlující představou, že se zatoulala do jeho života z Elysejských polí, ráje hrdinů. Představa mít hrdinu za manžela, se jí zamlouvala, i když si to nechtěla přiznat.
Položila ruku na matčin klenoty ozdobený rukáv. „Má paní,“ řekla
s napůl zavřenýma očima, „má paní, je mi nevolno.“
„Opravdu, Kateřino?“ Královna na ni vrhla vychytralý pohled. „Ano, je
to na tobě vidět. Je tu docela teplo. Možná by ses měla na chvíli vzdálit.
Kateřina odsunula židli, povstala a měla se k odchodu ze stanu s pozornou Guillemote v patách. Král Jindřich zachytil zrakem její pohyb.
„Není snad s princeznou něco v pořádku?“ zeptal se.
„Je jí trochu nevolno, můj pane,“ řekla královna Isabela. „Je tu velmi
teplo.“
„V tom případě trvám na tom, aby využila zázemí, které mám k dispozici. Nachází se přímo u řeky. Je tam mnohem příjemněji. Přeji si, aby
si na chvíli odpočala. „Vlastně,“ řekl král a odsunul svou sesli, „Osobně
dohlédnu na to, že má veškeré pohodlí zajištěno.“
Tak tohle je lepší, pomyslela si Kateřina a narovnala se, když k ní král
přistoupil. Udělala pukrle a usmála se na něj. Jindřich ji uchopil za ruku
a nabídl jí své rámě, aby ji odvedl do svého stanu.
„Nechte je jít. Kateřina nepotřebuje dámský doprovod. Není hloupá,
nic se jí nemůže stát.“ prohovořila Isabela.
Brumlaje si pod vousy a mna si loket, za který ho královna Isabela
mocně sevřela, Jan Nebojácný se posadil zpět na své místo a sledoval, jak
Kateřina opouští vyjednávací stan.
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„Má paní, co byste řekla malému občerstvení?“ zeptal se Jindřich
s úsměvem a přitáhl křesílko k malému stolku v jeho soukromém oddíle anglického stanu. Byli o samotě, kromě dvou strážců opodál. „Něco
sladkého na zub. Trochu marcipánu. Pohár vína?“
„Ne, děkuji, Vaše Výsosti,“ řekla Kateřina a uhladila si sukni svých zelených šatů. Nebyla si jistá, že by se jí ulevilo, nesnášela přeslazenou chuť
marcipánu a víno by jí určitě hned stouplo do hlavy. Král si přitáhl druhé
křesílko, natáhl ruku přes stůl směrem ke Kateřině s dlaní otočenou nahoru.
„Podejte mi ruku, Kateřino!“ Nebyl to ani rozkaz, ani prosba. Kateřina
zaváhala a potom složila svou drobnou dlaň do jeho, velké a mozolnaté.
Byla to dlaň vojáka, ale byla na dotek teplá a suchá.
„To je příjemné, Kateřino. Vaše ruka je droboučká a hebká. Mé ruce
se chce ovinout okolo té vaší a postarat se o ni. Myslíte, že by se vám to
zamlouvalo? Možná se vám příliš nelíbím, to proto, že jsem voják a mám
vojenské způsoby, přímé a drsné?“
„Vaše Výsosti… Sire… Já, tolik otázek… Nedokážu na všechny odpovědět.“
„Cítila, jak jeho ruka pevněji sevřela její dlaň. Kateřino, tolikrát jsem
hleděl na miniaturu s vaším portrétem, který mám a snažil si představit,
jaké to je dotýkat se opravdové princezny. Teď už vím, že to je nádherný
pocit. Dokážu si lehce představit, jak vás ctím coby královnu Francie
a Anglie, jež vládne spravedlivě a moudře, pro slávu Boží.“
I když to byla vlastně její zásluha, že se toto soukromé setkání uskutečnilo, Kateřině se začala točit hlava nad rychlým spádem událostí.
„Ale, Vaše Výsosti,“ zaprotestovala, „bude mi dlouho trvat, než se naučím váš rodný jazyk. Znám pouze několik slůvek, které jsem pochytila
od sestry Supplice v klášteře.“
Král se nahlas zasmál a jeho sevření o něco povolilo. „Není to tak
těžké. Ale vsadím se, že sestra, ať už se jmenovala jakkoli, vás nenaučila
slova, která bych rád z vašich úst slyšel já, Kateřino!
„Můj, pane!“ Tentokráte se Kateřině podařilo vytrhnout ruku z jeho
sevření.
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„Omlouvám se, Kateřino. Žertuji. Ale ujišťuji vás, že s anglickým jazykem si nemusíte dělat starosti. Francouzština je nadále jazykem anglického dvora, tak jak tomu je po mnoho let, i když mým přáním je, aby
se angličtina používala více. Dělám vše pro to, aby se tak stalo. Možná,
že když se začnete učit anglicky vy, bude to motivovat další, aby vás
následovali.“
Kateřina si tím nebyla vůbec jistá. Pouze ji těšilo, že si s angličtinou
nemusí dělat starosti. „Mluvíte nějakými jinými cizími jazyky, můj
pane?“ zeptala se, aby udržovala konverzaci.
„Ale samozřejmě. Docela se dorozumím velšsky. Narodil jsem se
v Monmouthu a většinu mého dětství jsem prožil právě tam. Má chůva
se postarala o to, aby se mi dostalo repertoáru velšských říkánek pro
děti.“
Nahlas se zasmál a s úsměvem ve tváři ji opět uchopil za ruku a pozvedl ji vzhůru. Poté začal recitovat a postupně ukazoval na její palec a prsty
její ruky jeden za druhým.
„Modryb y fawd,
Bys yr uwd,
Pen y cogwr,
Dic y Peipar,
Joli cwt bach“
Ze všech slov rozeznala Kateřina jedno jediné.
„Páni!“ kuckala se smíchy. „Tohle slovo máme ve francouzštině.“
Jindřich se nyní usmál, drže Kateřinu nadále za ruku. „To není nic
těžkého. Jsou to jen dětské názvy pro prsty na ruce. Tohle je paleček
a ukazováček je na kašičku, ten který používáte, abyste vyjedla všechnu
kaši z talíře.“ Zvedl její ukazováček do výšky a laškovně naznačil, že ho
olízne. Se smíchem se mu Kateřina pokusila vytrhnout. „Ten dlouhý
prst uprostřed je podvodníček, tohle je písklátko a nakonec ocásek. Vaše
děti se tohle snadno naučí.“
Na chvíli se odmlčel, zkoumavě se na ni podíval a pokračoval: „Naše
děti, možná?“
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Kateřina sklopila stydlivě hlavu a jeho úsměv se vytratil z tváře.
„I když,“ řekl, „proč byste měla naše děti učit nějaké takovéhle nesmysly.
Je mnoho dětských říkanek ve francouzštině či angličtině, když na to přijde. Mé království, mé břemeno. Tak podobné Anglii a přesto úplně jiné.“
„Opravdu, můj pane? Jak je to možné?“
Jindřich si povzdychl. „Ve velmi mnoha ohledech,“ odvětil. „Před nějakou dobou, když jsem byl mladší, trávil jsem celé měsíce ve Walesu
a vedl tvrdý boj proti vojskům rebelů Owaina Glyndŵra, který si říká
princ z Walesu, i když na ten titul nemá žádný nárok. Ostatně byl to můj
titul předtím, než jsem se stal králem. Následník anglického trůnu se
vždy nazývá princem z Walesu, je to mnohaletá tradice. V té době jsem
také pochytil tamní jazyk. A tato jizva,“ dodal a prstem si promnul svou
tvář. „Musím poděkovat velšskému lučištníkovi za tuto ozdobu.“
„Ale, pane, vždyť skoro není vidět!“ Kateřině činilo potěšení uchýlit
se k milosrdným lžím dvorních konverzací. Královna Isabela by byla na
mne hrdá, pomyslela si.
„Možná ne. Ale, prosím, Kateřino, neodpověděla jste na mou otázku.“
„Můj pane, položil jste mi již tolik otázek!“ Snažila se udržet nenucenost ve svém hlase, přesně jak by si to přála její matka.“
„Důležitá je pouze jedna otázka, Kateřino. A to, jestli byste byla schopná se do mne zamilovat, co myslíte?“
Na tuto jasně vyslovenou otázku nezbývalo Kateřině nic jiného než
odpovědět. A odpověď se jí zdála nečekaně jednoduchá. „Ano, Vaše Výsosti,“ řekla, volíc opatrně slova. „Myslím, že bych to dokázala.“
„Děkuji, Kateřino!“ Jindřich opět uchopil její ruku, pozvedl ji ke svým
rtům a políbil ji. „Děkuji vám. Teď, když jsem poznal, co cítí vaše srdce,
myslím, že se mohu ucházet o vaši ruku a vyjednávat o francouzských
územích, jež právoplatně náleží mně. Ta cena je skvělá a stojí za ní bojovat. A já jsem bojovník, voják každým coulem.“
Zachmuřená královna Isabela vedla svitu svých poradců zpět na člun,
poté co vyjednávání skončilo bez výsledku. Už v duchu spřádala plány
na své další jednání s Jindřichem.
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„Kateřino, řekni mi doslova, o čem jste s králem hovořili,“ ptala se
královna.
„O dětských říkankách, maminko.“
„Dětských říkankách?“
Kateřina se potutelně usmála. „Ano, má paní. A potom se mne zeptal,
jestli bych byla schopná se do něj zamilovat.“
„Ach, ano, opravdu? A co jsi mu odpověděla mé dítě?
„Řekla jsem, že ano, má paní.“
„Výborně,“ odvětila královna s potěšením ve tváři. „To vypadá na
dobrý začátek.“
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TŘETÍ

J
Montereau, Francie, září 1419

Jan Nebojácný si nazul své vysoké boty a postavil se, aby si upravil opa-

sek. Už si připadal příliš starý na vyjednávání. Táhlo mu na padesát let
a už mnohá léta byl toho názoru, že život by byl mnohem jednodušší,
kdyby radši burgundská větev rodu Valois vládla Francii. Členy vládnoucí orleánské větve měl za blázny.
Potáhl svou tuniku, aby se ujistil, že mu dobře sedí za opaskem.
V Montereau nemůže vypadat jak neotesaný vesničan, obzvláště když
tam bude ten bastard, mladý Karel. Šestnáctiletý mladík se vytáhl o nějaký kousek do výšky a zdálo se, že od minulého roku mu ubylo nějaké
to akné, ale čím byl starší, tím více vypadal jako jeho strýc, bratr jeho
otce, zesnulý vévoda orléanský. Mohla to být podobnost čistě rodinná,
ale Jan moc dobře věděl, že Isabela se dokáže chovat jako běhna. A tak si
byl docela jistý, že zvěsti o její avantýře s vlastním švagrem se zakládaly
na pravdě.
Takovéto chování, zajisté, bylo obdivuhodné u mužů, ale nikdy ne
u žen. Tohle však stěží mohlo Isabele dělat starosti. Ta kombinovala svůj
důvtip a chabý smysl pro morálku vždy, když chtěla dostat to, co chtěla.
Byla by skvělou panovnicí, pomyslel si, i když jako matka zcela selhávala.
Když byla mladší, rodila děti téměř každým rokem, aniž by musela vyvinout nějaké zřejmé úsilí, ale už se neobtěžovala, aby se o ně postarala.
Darovala život také několika synům v době její mladosti.
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Janova žena na tom byla přesně opačně. Margaret mu porodila šest
dcer a pouze jednoho syna. Naštěstí byl mladý Philip zdravý mladík
a od dětství mu dělal jen radost. Nyní, ve věku dvaceti tří let, to byl
muž na vrcholu sil, syn, na kterého může být každý pyšný. Bylo moudrým krokem domluvit sňatek mezi Philipem a královou starší dcerou
Michelle, čímž byl upevněn svazek mezi dvěma rozhádanými větvemi
vládnoucího rodu Valois. Při troše štěstí se dalo očekávat, že manželský
pár brzy zplodí syna a poté burgundský nárok na trůn bude pevně zpečetěn. Jedinou překážkou v této vévodově ambici byl nejstarší králův syn,
ale zdiskreditovat tohoto uhrovitého klacka by nemělo být složité. Jan
Nebojácný svým synovcem nevýslovně pohrdal.
Komorník smetl několik smítek prachu z vévodových ramen a poté
mu pomohl připevnit pochvu meče na opasek. Ten do ní velmi opatrně
zasunul svůj meč a ujistil se, že jílec má pohodlně na dosah. Pochva se
zdála být delší než samotný meč, ale to nebylo důležité, neměl v plánu
ho tasit a užít v boji. Chystal se pouze na další diplomatickou schůzku,
která měla přinést usmíření mezi znesvářenými frakcemi královského
rodu Valois. Musel si však pospíšit, čas se poněkud nachýlil. Otevřel dveře a vyšel ven, aby se připojil k družině poradců, která ho již očekávala.
Následník trůnu Karel ukradl své matce, královně Isabele, kdysi dávno norimberské zrcadlo na dlouhém držadle, zasazené do slonovinového
rámu. Neměl vůbec ponětí o tom, jakou může mít cenu. Nyní ho vyňal
ze skrýše za příborníkem a postavil ho před sebe na stůl poblíž okna, kde
bylo lepší světlo. Uchopil hřeben a vedl ho svými zplihlými vlasy, vrtě
hlavou ze strany na stranu, studuje s hrdostí svůj proﬁl, vědom si toho,
že má „orleánský nos“, tak jak to vždy tvrdila jeho matka. Naklonil se
blíže k zrcadlu a vymáčkl nažloutlý hnis z odporné zarudlé bradavice na
kraji jeho nosní dírky. Na setkání s bratrancem svého otce se netěšil. Jan
Nebojácný, proč Nebojácný? To mu příliš nesedělo. Vévoda burgundský
přeci ani nebojoval u Agincourtu, Jan Nestydatý by bylo více příznačné,
pomyslel si Karel, i když Jan Absolutně Bez Zábran by mu slušelo ještě
lépe. Bylo všeobecně známo, že zosnoval vraždu Karlova strýce, vévody
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orleánského, a to opravdu nechutným způsobem. Toho chudáka nechal
bez milosti ubodat k smrti a jeho ruce uříznout. Bez možnosti bránit se
útoku, byl zanechán v trýznivé bolesti na ulici, kde vykrvácel k smrti.
Tento zavrženíhodný zločin vyvolal veřejné pohoršení a královna Isabela
se vzdálila od královského dvora na několik týdnů, zarmoucená smutkem nad chladnokrevnou vraždou bratra jejího manžela. Jan Nebojácný
však nikdy nebyl volán k odpovědnosti za tento zločin. Ve skutečnosti mu byla udělena milost jeho bratrancem králem, a tím vše skončilo,
i když bylo všeobecně známo, že král je šílený.
Od té doby uběhlo dvanáct let a nyní už bylo příliš pozdě na to, aby se
s tím dalo něco dělat, a tak bylo nasnadě, že by mohlo dojít ke smíření.
Pokud jde o Karla, jedna z nejvíce nepříjemných okolností celé situace
byl fakt, že Jan Nebojácný patrně straní Angličanům. Tomu vůbec nerozuměl, jakož ani tomu, proč jeho matka s takovou dychtivostí nutí
Kateřinu, aby si vzala anglického krále.
Karel zkontroloval svůj vzhled ještě jednou v zrcadle a smetl vrstvu
lupů ze svých ramen. Poté pečlivě uschoval kradené zrcadlo zpět do skrýše za příborníkem.
Obě vyjednávací družiny se dohodly, že se setkají na mostě přes Seinu
u Montereau za účelem pokus o dosažení dohody. Na pořadu jednání
byla nutnost prodiskutovat problém početné přítomnosti anglických
vojsk na území Francie. Angličtí vojáci zneužívali zásob vesničanů, kradli kuřata, víno a znásilňovali ženy. Tohle musí skončit, ale smír zůstane
v nedohlednu, dokud Francie bude rozdělena na dvě znesvářené větve
královského rodu neschopných se na čemkoli shodnout.
Úderem páté hodiny se Karel přiblížil k mostu doprovázen svými strážemi a nejbližšími poradci. Jan Nebojácný, také se svými muži, najel
na most ze strany druhé. Velmi, velmi pomalu postupovali k vrcholku
mostu přehrazenému jednoduchou zábranou.
Vévoda i následník trůnu vstoupili do tohoto prostoru spolu se
svými muži přesně ve stejný okamžik a po jejich vstupu byl prostor
za nimi uzavřen. Oba měli nervy napjaté k prasknutí. Jak tomu velel
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protokol, Jan Nebojácný poklekl na jedno koleno před následníkem
trůnu, synem krále. Když se pokusil opět postavit, zamotala se mu
jeho příliš dlouhá pochva meče do okraje jeho boty. Uchopil jílec svého meče, aby uvolnil pochvu. To však byl pohyb, který byl nesprávně
pochopen.
Lesklé ostří sekerky se zalesklo v pozdním odpoledním slunci a Karel ustoupil o krok zpět, zatímco jeho strýc se poroučel na záda s překvapením v očích nad proudem krve řinoucího se z otevřené rány na
jeho čele. Nastala chvíle absolutního ticha, které zdánlivě trvalo celou
věčnost. Potom se spustil neskutečný ryk. Najednou se vzduch naplnil
klením, povykem a rukama máchajícími noži a první těla se žuchnutím
začala dopadat na vrzající dřevěné laťky mostu.
Smrt vstoupila náhle a krutě do života některých mužů u Montereau,
toho pozdního letního odpoledne. Karel hleděl strnulým pohledem na
mrtvolu Jana Nebojácného zhroucenou u jeho nohou. Andělské zvony
začaly odbíjet umíráček. Jejich úderný rytmus se rozezněl v Karlově mysli. „Jan Neživý,“ odbíjel zvon. „Jan Neživý.“
Královna Isabela roztrhala na kousky třetí návrh dopisu adresovaného
králi Jindřichovi, uchopila husí brk, namočila jeho špici do nádobky na
inkoust a dala se znovu do psaní:
Hrad Troyes
11. září 1419
Vaše Nejjasnější Výsosti,
Každým dnem mne stále více trápí, že záležitost mezi námi se
nedočkala řešení…
Dál už nepokračovala. Dveře se rozlétly dokořán. Úlekem překotila
nádobku s inkoustem, čímž zničila čtvrtou verzi dopisu králi.
„Co to má znamenat? Jak se opovažuješ vstoupit bez ohlášení?“
„Vaše Výsosti. Velice se omlouvám…“ Sotva dechu popadaje komorník padl na kolena, čímž vylekal královnina psíka, který v úděsu zmizel
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za jejím psacím stolkem. „Mám pro vás zprávy, Vaše Výsosti, velmi vážné
zprávy týkající se následníka trůnu:“
„Mého syna? Karla? Jaké vážné zprávy? Není… určitě není…“ Isabela
se pokřižovala.
„Ne, má paní, není mrtev. Nemusíte mít obavy. Není mrtev. Je naživu.
Rozhodně je naživu, navzdory tomu, že…“ Muž se na chvíli odmlčel.
„No tak. Ven s tím, člověče! Už mne nenapínej! Navzdory tomu, že?“
„Vévoda burgundský, má paní. Vévoda burgundský je mrtev. Byl zabit
na mostě u Montereau včera o andělské hodině. Byl zavražděn.“
„Zavražděn!“ královna lapala po dechu. „Vévoda burgundský? Zavražděn? Snad ne Karlem!“
Muž zaváhal. „To nevím, paní.“ Posel, který doručil tuto zprávu, byl
tak rozrušený, že, popravdě, nebyl schopen říci, co se přihodilo, ale byl
si zcela jistý, že Jan Nebojácný je mrtev. Zavraždili ho, říkal. Tím si byl
zcela jist.“
Královna Isabela se zabořila do své židle. „Mon Dieu! To je strašné,“ zašeptala chraptivě. „Běž! Běž a zjisti všechno, co se dá. Potřebuji
vědět přesně, co se stalo. Chci vědět, jakou roli v tom hrál můj syn.
Musím znát každý detail. A chci znát pravdu. Běž a neotálej. A bez
následníka trůnu se nevracej. Řekni mu, že s ním musím velmi nutně
mluvit.“
Sluha se nemotorně postavil, uklonil se a opustil komnatu. Isabela se
předklonila a uchopila hlavu do obou dlaní. V této pozici zůstala strnulá
po nějakou dobu.
Vydala se hledat Kateřinu a zanedlouho ji našla ve společnosti její
komorné Guillemote, společně upravujíce Kateřininy šaty. Guillemote
právě zašívala trhlinu na lemu, zatímco Kateřina našívala drobný květinový ornament na svůj korzet.
„Okamžitě toho nech, Kateřino,“ přikázala Isabela, „a pojď se mnou.“
Královna se otočila na podpatku a opustila komnatu. Znepokojena tónem matčina hlasu, Kateřina zapíchla jehlu do látky a odhodila šaty
stranou. Guillemote je zachytila předtím, než dopadly na zem.
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„Co se stalo, má paní?“ Kateřina za sebou zavřela dveře. Isabela se
rozhlédla okolo sebe, aby se ujistila, že jejich hovor nemůže vyslechnout
nikdo nepovolaný.
„Karel. Vždycky jsem věděla, že jednou provede nějakou hloupost,
která nás uvrhne do problémů. Prý se dostal do nějaké potyčky.“
„Je v pořádku?“
„Ach, Karel je v naprostém pořádku, jak se zdá. Což už se nedá říci
o Janu Nebojácném, ubohá duše.“ Pokřižovala se. „Je mrtev. Údajně byl
zavražděn. Vím, že se měl setkat s Karlem u Montereau, to bylo předem
domluveno. Zdá se však, že situace se vymkla z rukou.“
Kateřina na ni hleděla s užaslým výrazem. „Co se stalo?“
„Nevím, Kateřino, opravdu nevím. Pouze se obávám, že….“ Královna zaváhala. „Mohu se pouze vroucně modlit, že Karel nemá s tímto
zločinem nic společného. Někdy však dělá takové hlouposti… Jen mezi
námi. Já bych se vůbec nedivila, že něco provedl.“
„Nechce se mi věřit, že… že můj strýc je po smrti.“ V hlubokém šoku
se Kateřina hryzala do zaťaté pěsti, aby zastavila chvění svých rtů.
„Vše nasvědčuje tomu, že je to pravda, brzy se dozvíme více. Špatné
zprávy se šíří rychle.“
„Co bude dál? Co se stane s naší rodinou? S tetou Margaret? A s děvčaty? Anne a Agnes umřou zármutkem. A Michelle také. A co bude s bratrancem Philipem?“ Kateřině začínala docházet vážnost celé situace.
„Philip zdědí po otci jeho titul,“ řekla Isabela odměřeně, „To je samozřejmé. A pokud jde o Michelle, tvá sestra je nyní vévodkyní burgundskou. Musíš se s tím smířit, na vyjednávání s králem Jindřichem bude od
teď nový reprezentant Burgundska.“
„Ale Philip je příliš mladý, nemá žádné zkušenosti…“
„To nemá. Ale to by se mohlo stát naší výhodou,“ Isabela už začínala
spřádat síť intrik. „A teď mne nech o samotě, Kateřino. Mám moc práce. Běž za Guillemote a vraťte se k vašemu zašívání. Není třeba si dělat
starosti. Jeden nikdy neví. Možná, že to všechno bude k něčemu dobré,
i když se to v této chvíli nemusí zdát.“
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Isabela opět zasedla za svůj psací stolek a ponořila se do psaní dalšího dopisu. Jan Nebojácný byl po smrti a Isabela nemohla odkládat
vyjádření soustrasti nad touto ztrátou novému vévodovi a vévodkyni.
Ještě více dychtila, i když to nechtěla přiznat, po tom, aby se ujistila, že nový vévoda je připraven pokračovat ve svazku s Angličany, což
vyhovovalo jeho otci. Křehká aliance nesmí být ohrožena událostmi
jednoho dne. Pro své plány královna potřebovala podporu mladého
Philipa Burgundského.
Královna měla v úmyslu napsat ještě jeden dopis, ale po chvíli tuto
myšlenku zavrhla. Nechtěla, aby byl zanechán důkaz toho, k čemu se
chystá. Místo toho si nechala předvést jednoho ze svých nejbližších rádců, biskupa z Arrasu, a v soukromí své komnaty ho požádala, aby jí poradil záminku, na jejímž základě by se mohla omluvit z jednání s králem
Jindřichem. Naléhala, aby nenápadně anglickému králi naznačil, že nejenže následník trůnu Karel si u Montereau uřízl ostudu, ale také to, že
existují vážné pochyby o jeho nároku na trůn, pochyby, které v případě
potřeby by mohly být potvrzeny. A v případě, že by se shodou okolností král Karel odebral na pravdu Boží – a koneckonců bylo známo,
že je vážně nemocen – nebylo by nic, co by zabránilo Jindřichovi činit
si nárok na francouzský královský trůn, obzvláště za předpokladu, že je
ženatý s Kateřinou. Avšak kdyby to velké věno, které požadoval, nebylo
možno vyplatit, Kateřina by se nemohla stát jeho ženou. Čili, za těchto
okolností, nebylo by od něj moudré přehodnotit své požadavky?
Biskup zamyšleně pokyvoval hlavou. Choval ohromný respekt k politickému instinktu královny, ale nebyl si příliš jistý svým vlastním hereckým nadáním.
Jindřich, vojenský taktik s obrovskými zkušenostmi, byl překvapen
vývojem událostí. Bylo nad slunce jasné, že smrt Jan Nebojácného úplně
změnila politickou situaci. Janův syn Philip, nový vévoda burgundský,
měl pramalé zkušenosti, což platilo i o jeho slabošském bratranci Karlovi, následníkovi trůnu a ani jeden z těchto mladíků nebyl natolik vyzrálý, aby mohl jakýmkoli způsobem ohrozit Jindřichovy zájmy.
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A to po čem Jindřich prahnul, byl francouzský trůn, na který usedne
po smrti Karla. Součástí trůnu byla i Kateřina, po které toužil ještě víc
poté, co se s ní osobně setkal. Toužil po ní, tak jak muž touží po krásné
ženě. Chtěl ji mít ve svém loži, ať už to bude znamenat, že usedne na
francouzský trůn či nikoli. Myšlenka, že nyní by mu mohlo patřit obojí,
byla velmi lákavá. Bylo načase, aby začal konat.
Královna Isabela se rozhodla utratit značnou sumu peněz za taneční
lekce pro Kateřinu, která poté, co zapracovala na svém tanečním umění
se svým tanečním mistrem, se stala skvělou tanečnicí. Jejím oblíbeným
tancem bylo saltarello, nejnovější populární tanec z Itálie. Kateřina se
vyžívala v ladnosti a lehkosti, jaké pravidelným tréninkem dosáhla, obzvláště při výkopech nožky a drobných výskocích, které byly součástí tohoto tance. Cítila, že je dobře připravena na vánoční slavnosti v Troyes,
na kterých členové francouzského dvora, po splnění svých náboženských
povinností, stráví zbytek večera hudbou, tancem a hodováním.
Guillemote přihodila hrst borovicových šišek na vršek naskládaných polen v malém krbu, který se nacházel v Kateřinině ložnici a jejich pronikavá
vůně se spojila s vůní husí a kančí pečínky, která se linula z královské kuchyně. Sedíc u svého dubového toaletního stolku, tu tam bylo slyšet zvuky
hudby a smíchu, z jiné části hradu. Kateřina se velmi těšila na nadcházející
slavnosti. Rozhodla se si na ples vzít karmínové šaty a Guillemote, jež právě dokončila úpravu vlasů své paní, ji začala uvazovat do korzetu.
Hlasitý štěkot malého psíka venku na chodbě oznamoval příchod královny a v následujícím okamžiku se rozletěly dveře a v nich stála Isabela.
V ruce nad hlavou třímala list pergamenu, zatímco poštěkávající psík
tancoval okolo jejích nohou a stavěl se na zadní běhy, neustále potahuje
předními prackami za záhyby její sukně. Královna švihem své nohy nakopla psíka a ten se odkutálel do rohu místnosti, netrpělivým pohybem
ruky odstrčila Guillemote a vrhla se ke své dceři.
„Kateřino! Kateřino! Mám pro tebe skvělou zprávu,“ volala vzrušeně
a rukama šermovala Kateřině okolo hlavy, až ji málem překotila v její
židli u toaletního stolku.
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„Ano, má paní? Co si přejete?“ Kateřina se pokusila povstat a nesepnuté šaty jí sklouzly z ramen. Isabela o krok ustoupila mávajíc dokumentem převázaným stuhou a opatřeným pečetí.
„Pohleď, Kateřino! Tento list byl doručen z Rouenu, kde král Jindřich
a Philip Burgundský vyjednávají. Je to kopie dohody, kterou včera potvrdili, a posílají nám ji k nahlédnutí. Dnes bude vydána oﬁciálně pod
velkou královskou pečetí.“
„Mohu do ní nahlédnout, paní…“ Kateřina natáhla ruku a plášť se jí
opět svezl z ramen.
„Ne, ne, dítě,“ Isabela stáhla ruku s dopisem. „Kdepak! Je to příliš
důvěrné. Tak dlouho jsem na tento dopis čekala. Přečtu ti jeho část.“
Se zbožnou úctou rozvinula list před sebou, zhluboka se nadechla
a dala se do předčítání. Kateřina se mezitím zvedla ze své židle a Guillemote, která stála stranou a opírala se o zeď od okamžiku, kdy jí královna odstrčila stranou, se znovu pustila do šněrování karmínových šatů,
zatímco její mladá paní stála strnule a střídavě zatínala pěsti a rozvírala
dlaně po svých bocích v dychtivém očekávání. Královna Isabela s hlasem
chvějícím se rozrušením se dala do vyjmenovávání navržených podmínek smlouvy, jež si kladla za úlohu uzavřít mírovou dohodu mezi Anglií
a Francií. Nesla datum 24. září 1419.
Kateřina pozorně naslouchala. Smlouva obsahovala několik bodů
ohledně rozdělení území mezi Anglii a Francii; Normandie a Akvitánie
měly přejít zpět do anglických rukou. Dále smlouva obsahovala formální
potvrzení několika ústupků, které učinil Philip Burgundský na začátku
prosince. Jak král, tak nový vévoda se shodli na tom, že po neblahé události u Montereau, princ Karel upustí od nároku na trůn.
„To se Karlovi líbit nebude,“ řekla Kateřina. „Je to následník trůnu,
dědic otcova titulu.“
„Ať už je následník či ne, jeho názor nemá žádnou váhu,“ odvětila
Isabela a mávnutím ruky odmítla komentář své dcery. Dala se opět do
čtení. V dohodě byla klauzule, která ošetřovala zájmy Philipovy manželky Michelle. Isabela vyjekla radostí. Dopis obsahoval zprávu, že Michelle
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propadla smutku po smrti svého tchána v přesvědčení, že to byl její bratr, kdo tchánovu smrt způsobil. Poté se Isabela odmlčela na delší dobu
a vrhla na Kateřinu pohled.
„A nyní, Kateřino, chceš se dozvědět opravdu dobrou zprávu? Naprosto skvělou?“ Její hlas se třásl radostným vzrušením.
„Ano, paní, prosím. Nenapínejte mne!“
Isabela se zhluboka nadechla. „Kateřino, Jindřich vás chce pojmout za
choť a…“ Isabela nespouštěla oči ze své dcery.
„Ano, maminko? A dál?“
„Již netrvá na vyplacení věna!“
„Cože?! Nechce vůbec žádné?“
„Přesně tak!“ Isabela upustila dopis na stůl a rozpřáhla paže, aby přijala dceru ve svém náručí. Obě se pevně objaly, nevědouce, zda se smát či
plakat, nebo obojí najednou. Slzy radosti jim kanuly po tvářích.
Guillemote je obě sledovala s vytřeštěnýma očima, královnu Francie
a její dceru, budoucí královnu Anglie, jak se objímají a poskakují po
místnosti jako dvě rozdováděné děti. Mnoho věcí se od této chvíle změní, pomyslela si komorná. Bude muset doprovodit svou paní do Anglie
a začít žít nový život mezi Angličany. A všichni to vědí: Angličani mají
ohony. Guillemote se horlivě pokřižovala.
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Troyes, Francie, květen 1420

Kateřina se musela hodně držet, aby nekýchala, zatímco oblak hustého

stavebního prachu tančil v kuželech barevného světla, které pronikalo
přes monumentální vitráž velké katedrály svatého Petra a Pavla. Aspoň
to tak vypadalo, že okno jednou bude monumentální, jelikož výhled na
něj byl momentálně zatarasen dřevěným lešením, na kterém spočívala
plošina pro potřeby kamenických prací. Dnes palice a dláta ležely stranou nepoužity, zatímco hlahol zvonů oznamoval, že se blíží slavnostní
podepsání Dohody z Troyes a zásnuby Jeho Královské Výsosti Krále Jindřicha V., krále Anglie, s Jeho Královskou Výsostí francouzskou princeznou Kateřinou z Valois.
Kateřině z toho květnového rána utkvěl v paměti výraz triumfu ve
tváři její matky v okamžiku, kdy fanfáry ji vítaly při vstupu do katedrály, zavěšenou do rámě jejího zetě, Philipa Burgundského. Přesně v ten
samý okamžik, protilehlými dveřmi, vstoupil do katedrály král Jindřich
se svým bratrem Thomasem, vévodou z Clarence. Všichni čtyři, doprovázeni svými služebníky a rádci se setkali na místě, ve kterém se protínala chrámová loď a transepty, předtím, než se průvod vydal k hlavnímu
oltáři, na kterém spočívala konečná verze Dohody z Troyes. Dokument
již obsahoval podpis francouzského Krále Karla VI., který, momentálně indisponován dalším záchvatem své nemoci, nebyl přítomen. Nyní
tedy nadešla chvíle, aby anglický král a francouzská královna přidali své
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podpisy za svědectví několik členů francouzské a anglické aristokracie.
Smlouva udávala, že Jindřich se stává vladařem obou zemí v případě
smrti francouzského krále.
Poté arcibiskup Henri de Savoisy předvolal Kateřinu k hlavnímu oltáři, aby zaujala místo po boku jejího budoucího chotě.
Mezi oběma zeměmi byl vyhlášen mír, bylo jim požehnáno a proběhl
formální akt zásnub. Poté věci nabraly rychlý spád. Nejdůležitějším počinem pro Jindřicha bylo poslat zprávu svému bratrovi, Humphreymu
z Gloucesteru, který zastával funkci anglického regenta. Jejím obsahem
bylo informovat Gloucestera ohledně nejnovějšího vývoje situace a obdržet
od něj další instrukce. Poté mělo dojít k aktu oﬁciálního vyhlášení míru
mezi Anglií a Francií v St. Paul‘s Cross v Londýně a o nadcházejícím sňatku
anglického krále. Zpráva byla zakončena instrukcemi pro vévodu a příkazem, aby staré pečetě byly znehodnoceny a vydány nové, s novým nápisem:
Jindřich, z vůle Boží král anglický, regent francouzské koruny a pán Irska.
Guillemote poslední dobou téměř nechodila spát a za svitu svíček
spolu se dvěma královskými švadlenami pracovala na svatební róbě
pro Kateřinu. Byly to ty nejkrásnější šaty, jaké kdy Guillemote spatřila,
a uchovávala je velmi pečlivě ve skříni co nejblíže vývodu z latríny, aby
zápach odradil neodbytné moly od jejich zkázonosného díla. I když se
téměř obávala šatů jen dotknout, bylo potřeba je na poslední chvíli ještě
nepatrně upravit. Nejprve s úzkostí, poté i s velkou úctou, pracovala na
honosné róbě vyvedené ve zlaté barvě.
Její úsilí bylo odměněno jednoho červnového rána, kdy se Kateřina na
zkoušku oděla do svých svatebních šatů; vypadala úchvatně. Byla velká
škoda, že kvůli přetrvávajícím stavebním úpravám v katedrále v Troyes,
bylo rozhodnuto, že není vhodným místem pro tak důležitý svatební obřad. Proto vše bylo přesunuto do menšího kostela St. Jean-au-Marché.
Ohromný dav překypující radostným očekáváním se shromáždil na
tržním náměstí, aby mohl spatřit svatební hosty, při jejich příjezdu. Poté,
co byl poslední host uveden do kostela, Kateřina zaujala místo mezi svou
matkou a Philipem Burgundským pod plátěnou stříškou z rudého hed49
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vábí, kterou drželi nad jejich hlavami pomocí vzpěr čtyři členové královské gardy. Její sestra Michelle, bledá a pohublá, stála bez výrazu emocí
za svým manželem.
Pro Guillemote bylo složité ovládat své emoce, když stranou od skupiny svatebních hostů přihlížela, zdali nebude potřeba na poslední chvíli svatební šaty jakkoli upravit. Ráno umyla Kateřině její dlouhé světlé vlasy v jejím oblíbeném marseillském mýdle, několikrát je opláchla
roztokem lístků rozmarýny a naleštila je hedvábným hadříkem během
schnutí, dokud nezazářily omračujícím leskem. A nyní rozpuštěné, jak
se na nevěstu sluší, a sepnuté úzkou čelenkou ze zlata, ve vlnách spadaly
až k nevěstině pasu.
Vše na ní bylo ze zlata, zářila neskutečnou krásou. Její hebká pleť jako
by odrážela barvu zlata, dokonce její střevíčky byly ozdobeny zlatou přezkou. Guillemote si dala velmi záležet na tom, aby dlouhatánská vlečka
byla správně nařasena a náležitě zaopatřena Kateřininými družičkami.
Nesnesla pomyšlení na představu, že bude tažena po zemi a nalepí se na
ní všechno možné, co se po cestě k oltáři namane. Nic nesmí pokazit
Kateřinin vzhled.
V kostele mezi tím zvuk polnice oznamoval čekajícímu králi-vojevůdci, že jeho nevěsta se blíží. Když Kateřina vstoupila do chrámu zavěšena
do Philipa Burgundského, Jindřich úžasem oněměl. Ovládl ho neskonale příjemný pocit potěšení a zároveň triumfu nad tím, že Kateřina se
nejen stává jeho ženou, ale také živoucím symbolem sjednocení Francie
a Anglie. Byl na pokraji dosažení vrcholu svých vojenských ambic a zároveň potvrzení jistoty, že předmět jeho touhy se stane jeho ženou
Arcibiskup de Savoisy zahájil svatební obřad tím, že uchopil Kateřininu pravou ruku a vložil ji do Jindřichovy dlaně. Jindřich stiskl její palec
a věnoval jí kradmý úsměv.
Neděle Nejsvětější Trojice, druhý červen roku 1420, byla tím dnem,
kdy anglická a francouzská královská rodina budou mít možnost se navzájem poznat a sjednotit pod podmínkami Dohody z Troyes, počínaje
dnem královského sňatku.
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Jindřich byl přesvědčen, že to je Kateřinin den, a byl připraven splnit
každé její přání. Na recepci, jež předcházela svatební hostině, na chvíli
poodstoupil stranou a sledoval, s jakou elegancí se proplétá mezi svatebními hosty, usmívajíc se a vtipkujíc se svou rodinou. Její mladistvé
vystupování lahodilo jeho oku, když sledoval, jak se tajnůstkářsky šeptmo dohaduje se svými dvěma sestřenicemi nad něčím zábavným. Sestra
vévody Philipa, Anne Burgundská, byla z nich nejmladší a neustále se
chichotala, ať už obsahem jejich konverzace mohlo být cokoli. Hraběnka Jacqueline Hainaultská, která dorazila až z Holandska, byla vyšší než
obě její sestřenice a celkem se Kateřině i podobala, i když její rysy byly
hrubější a ne tolik půvabné. Jindřichovi bylo zcela jasné, že Kateřina je
ze všech tří sestřenic ta nejkrásnější. Kateřinina sestra, Michelle, nová
vévodkyně burgundská, na ně hleděla bez výrazu ve tváři, stojíc po boku
svého manžela. Jindřich se zamračil, když si všiml, že Philip je oděn od
hlavy až k patě v černém na znamení smutku za Jana Nebojácného.
Ženichova rodina neměla tak početné zastoupení a králi Jindřichovi
bylo velmi líto, že jeho strýc, biskup Henry Beaufort, není mezi hosty.
Beaufort byl nevlastní bratr jeho otce a muž, kterého měl rád a obdivoval ho do chvíle, než mezi nimi došlo k hlubokému nedorozumění
a zahořklý biskup se rozhodl, že se nezúčastní svatby svého synovce. Navzdory jejich sváru, Jindřich se přistihl při myšlence, že doufá, že jeho
strýci se Kateřina bude líbit. Potom se pousmál sám pro sebe. Komu pak
by se mohla nelíbit?!
Užíval si pohledů, které jeho bratři vrhali směrem ke Kateřině. Thomas, vévoda z Clarence, se svou manželkou po boku, byl přirozeně obezřetný. Bohatá a autokratická vévodkyně Margaret byla o rok starší než
on a budila dojem ženy, s níž není radno si zahrávat. Margaret už byla
jednou vdaná a bylo pro ni velkým zklamáním, že její druhé manželství
nepřineslo žádné potomky. Byla však silně věřící a modlila se k Bohu,
aby její vroucí přání bylo vyslyšeno.
Humphrey z Gloucesteru zde také nebyl, ale John z Bedfordu, okouzlený svou novou švagrovou, ji pronásledoval po místnosti jako štěňátko,
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aby využil každé možné příležitosti a nabídl ji tu laskominu, tu doplnil
její pohár vína. Jeho kulatá tvář byla rozpálená doruda a chřípí jeho
špičatého nosu rozšířené vzrušením. Jindřichovi to vše působilo neskutečné potěšení. Tahle nádherná bytost je jeho nevěstou a bratři mohou
blednout závistí, jak chtějí, protože Kateřina patří jen jemu a nikomu
jinému. A nikdy nikomu jinému ani nikdy patřit nebude. Pouze a jenom
Jindřichovi.
Král Anglie a jeho nová královna seděli sobě nablízku po celou dobu
svatební hostiny, uprostřed dlouhého stolu na vyvýšeném stupínku na
konci místnosti. Nad jejich hlavami visel baldachýn z rudého hedvábí
bohatě vyzdoben erby obou rodin, symbolicky vzájemně propletenými.
Po celou dobu svatebního obřadu dominovaly francouzské královské
zvyklosti a na sklonku večera, když tanec a hodování skončily, Jindřich
povstal a natáhl svou ruku ke Kateřině s povzbudivým úsměvem, když
tu si povšiml náznaku nejistoty v její tváři. Poté, když povstala ze svého
místa, učinili tak i někteří svatební hosté, včetně královny Isabely, vévody a vévodkyně burgundské, hraběnky Jacqueline Holandské a arcibiskupa Henriho de Savoisy.
„Proč vstává tolik lidí?,“ tázal se Jindřich se zamračeným výrazem. „Je
to opravdu třeba?“
„Je to rodinná tradice, můj pane,“ řekla královna Isabela, „A je to
celkem krátký ceremoniál, a tak bych byla velmi vděčná, kdybyste vyšel
vstříc mému přání.“
Naklonila se k němu, věnovala mu významný pohled a ztišila hlas.
„Slibuji, že se postarám o to, abyste se brzy dočkal manželských radovánek.“ Jindřich se chápavě usmál. Své tchyni rozuměl až příliš dobře.
Věděl, že kdyby byla o dvacet let mladší, ty radovánky by si užívala v loži
s ním, to bylo nad slunce jasné.
Po vzoru královny, další lidé povstali od stolu a doprovodili novomanželský pár do jejich ložnice, kde se všichni shromáždili v polokruhu okolo čela
postele a sklonili hlavy. Poté byla arcibiskupovi předána stříbrná miska, do
níž namočil své prsty a začal kropit svatební postel svěcenou vodou.
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„Žehnej, ó dobrý Bože, této manželské posteli,“ odříkával modlitbu,
„Aby se stala tak plodnou, jako je rajská zahrada, kde manžel, jenž zasadí
své sémě, a jeho žena, která jej obdrží, bude o něj pečovat a s pomocí
tvého Božího požehnání přivede na svět silné syny, kteří budou vychováni k lásce boží. Amen.“
„Amen.“ Francouzští šlechtici i jejich manželky se důstojně pokřižovali.
„Amen,“ řekl Jindřich a snažil se zachovat vážnou tvář. Pokud šlo o něj,
jeho úmyslem bylo zasít sémě co nejdříve a aniž by se někoho fyzicky
dotkl, vypoklonkoval všechny z místnosti. Královna Isabela, vévodkyně
burgundská a hraběnka Jacqueline Holandská doprovodily Kateřinu do
její převlékárny, kde již čekala Guillemote, aby jí pomohla vysvléci se
z její svatební róby.
S výhledem, že bude mít svou ženu jen a jen pro sebe, natěšený Jindřich poslal pryč svého komorníka poté, co mu ten pomohl se zbavit
jeho těžkého zdobeného dubletu. Konečně o samotě, Jindřich se nasoukal do své robe de chambre a usadil se, aby vyčkal příchodu Kateřiny.
Přišla za ním oděna do jednoduché bílé noční košile. Na prahu dveří
na chvíli zaváhala. Jindřich povstal a s potěšením ve tváři, ji uchopil za
ruku, něžně ji vtáhl do komnaty a zavřel dveře.
„Můj pane,“ zašeptala, s pohledem sklopeným dolů a ruměncem ve
tváři v záři svíček.
„Jindřichu,“ opravil ji s úsměvem. „Nyní jsme žena a muž, Kateřino,
v bezpečí před slídivýma očima v naší ložnici. Muž a žena. Už na mne
nesmíš myslet pouze jako na svého krále. Jsem také tvůj manžel.“
„Jindřichu,“ pronesla tiše. „Můj manželi.“
Drže jí neustále za ruku vedl ji k posteli, kde přikrývky byly stranou.
Sklonil se a prstem jí zvedl tvář vzhůru. „Kateřino!“ zalapal po dechu,
znenadání neschopen se ovládnout. Zabořil tvář do jejího ramene a nenápadná vůně levandule na její šíji ho přivedla na práh vášně, o které
doufal, že ji bude schopen ovládnout. Věděl, že ji nesmí vylekat nebo být
na ní příliš hrubý, musí si uvědomit, že to není nevěstka ze špinavých uli53
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ček Southwarku. Kateřina je mladá, není jí ještě ani devatenáct, nevinná
a čistá jako čerstvě padlý sníh. Jindřich však svou touhu stěží ovládal.
Jeho ruce se svezly po jejích zádech a přitiskly ji pevně k sobě. A potom,
oba dva s propletenými pažemi, dopadli na pelest vycpanou husím peřím. Sténaje mezi vášnivými polibky, Jindřich začal rozvazovat tkanice
Kateřininy noční košile, když tu se ozvalo rázné zaklepání na dveře.
„U všech čertů, kdo…?“
Kateřina se odtáhla a přitiskla si košili k ňadrům. „To bude zajisté
polévka,“ řekla na vysvětlenou.
„Polévka,“ zařval Jindřich. „Pro rány Boží. Kdo objednal tu zatracenou polévku?“
„To je… ehm… tradice,“ řekla Kateřina. Otevřely se dveře a dlouhé
procesí francouzských svatebčanů zaplnilo ložnici. Někteří z nich nesli
mísy s polévkou a chléb na tácech, jiní měli s sebou lahve vína a všichni
se usadili okolo stolu poblíž postele se lžícemi, poháry a ubrousky, které
s sebou přinesli novomanželskému páru. Poté si prohlédli postel, zdali již
byla použita k manželskému účelu a i když se zdála být téměř netknuta,
byli spokojeni s ujištěním, že se to záhy změní.
Jindřich, naprosto ohromený, to vše sledoval a jeho vášeň vyprchala
tak rychle, jak se u něj objevila. Poté, co doručili slavnostní menu,
hosté obešli ložnici a popřáli nevěstě a ženichovi vše nejlepší v jejich
manželství s úsměvy a vlídně pokyvujíce hlavami. Pak se za nimi zavřely dveře.
Jindřich padl naznak do postele otřásaje se smíchem.
„Dobrý Bože, čeká nás ještě nějaké další představení?“
Kateřina, sedíc na posteli vedle něj, se usmívala. „Ne, Jindřichu. Myslím, že si uvědomili, že zanedlouho začneš naplňovat své úmysly, i když
jsme. Víš… jsme,“ odmlčela se. „Každopádně už nebudou žádná další
představení.“
„Slibuješ?“
„Slibuji, ale…“ Kateřina se opět odmlčela.
„Ale?“
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Pohlédla nejistě na svého manžela, její oči dokořán otevřené a ozářené
svitem svíček. „Nuže, nyní musím dokázat něco sama sobě.“
„Dokázat co, miláčku?“ zeptal se Jindřich, posunul pramen vlasů z její
tváře a pokusil se ji přitáhnout k sobě. Můj Bože, opět si uvědomil se
vzrůstajícím vzrušením, jak moc po ní touží.
Kateřina se trochu od něj odtáhla a mírně se jí zachmuřilo čelo.
„Guillemote říká, že…“
„Co Guillemote říká, má drahá?“ Jindřich se začal drbat za uchem,
s očima napůl přivřenýma, aniž by Kateřině věnoval pozornost.
„Guillemote říká, že Angličané mají ohony.“
Jindřich se přestal drbat. „Cože?“ Napůl se nadzvedl a opřel se o loket. S ohromeným výrazem hleděl na Kateřinu. Angličané mají ohony.
Opravdu si to myslí?“
„Opravdu. Mnoho Francouzů si to myslí. A teď, předpokládám, pomyslel si Jindřich, to zjistí. Jindřich se převalil na záda a začal se dusit
smíchem. Na chvíli přestal, pohlédl na Kateřinu, která na něj hleděla
s nesmělým úsměvem.
„Ach, má nejdražší,“ řekl a přitáhl ji k sobě, až její hlava spočinula na
jejím rameni. „No tak, podej mi ruku.“ Neskonale něžně ji uchopil za
ruku a vedl ji na své pevné břicho.
„Angličané opravdu mají ohony,“ zašeptal do jejích vlasů, usmívaje se
ve skomírajícím světle svíček. „Nemají je však vzadu.“
„Cože?!“ Kateřině se rozšířily oči úlekem a pokusila se Jindřichovi vytrhnout, ten však její ruku svíral pevně.
„Tenhle je můj,“ řekl,“ ale je vepředu ne vzadu. A tenhle anglický
ohon se umí vrtět pěkně svižně.“
Následující dva dny Jindřich strávil uváděním své manželky do tajů
milování. Kateřina došla k radostnému zjištění, že i když původně nevěděla, co čekat, od chvíle, kdy za ní zaklapnou dveře ložnice, byla schopna
opětovat manželovu vášeň a sama si posléze žádala více a více.
Londýnský výrobce harf, John Bore, vyrobil na zakázku dvě harfy,
jednu pro Kateřinu, druhou pro Jindřicha, jako svatební dar. Jindřich
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