Priestová 4 - zlom

4.10.1956 22:10

Stránka 1

TRIFID

Priestová 4 - zlom

4.10.1956 22:10

Stránka 2

Cherie Priestová
Ganymédes
Copyright © 2011 by Cherie Priest
Translation © Zdenûk Uherãík, 2011
Cover © Jon Foster, 2013
© Stanislav JuhaÀák – Triton, 2013
ISBN 978-80-7387-640-1
Stanislav JuhaÀák – Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10
www.tridistri.cz

Priestová 4 - zlom

4.10.1956 22:10

Stránka 4

Priestová 4 - zlom

4.10.1956 22:11

Stránka 5

Priestová 4 - zlom

4.10.1956 22:11

Stránka 6

Ganymédes je vûnován v‰em, kteﬁí se neprokousali
k historické literatuﬁe… ale mûli.
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Stejnû jako v‰echny mé knihy ze série Mechanické století i tato je fikcí. Její dûj je smy‰len˘
a nepravdûpodobn˘ a nûkteré skuteãné události jsou pﬁekrouceny tak, aby vyhovovaly dûji.
Dobﬁe vím, Ïe pﬁedpoklad existence zombií je
naprosto nevûdeck˘. Ale pokud vám nevadí
zombie potloukající se v okolí New Orleansu
devatenáctého století… pak myslím, Ïe mi jistû prominete drobné úpravy politick˘ch reálií
a geografie.
Dûkuji, Ïe jste se pustili do ãtení! A prosím
nepi‰te mi, jak jsem „zprznila“ dûjiny. Uji‰Èuji
vás, Ïe mÛj pﬁehled v historii je pﬁinejmen‰ím
tak dÛkladn˘ jako mÛj popis Ïiv˘ch mrtv˘ch.
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Poděkování

Tato kniha by nikdy nevznikla bez trpûlivosti a pomoci následujících lidí, které uvádím bez jakéhokoli poﬁadí: Liz
Gorinská – editorka, diplomatka a advokátka nejtûÏ‰ího
kalibru; mÛj manÏel Aric, kter˘ udrÏuje oheÀ v krbu domova; Jennifer Jacksonová – agentka a ozvuãnice, kterou
je tﬁeba vyvaÏovat diamanty; Bill Schafer, pﬁítel a ‰éf, kter˘ mû s láskou pozval na palubu a povzbuzoval mû; webmaster Greg Wild-Smith, kter˘ zabránil kolapsu Internetu… Vﬁelé díky vám v‰em, Ïe jste pﬁetrpûli tuhle malou
Godzillu.
Díky komunitû spisovatelÛ, kteﬁí mi dûlali doma spoleãnost. T˘mu Seattle – Markovi Henrymu, Caitlin Kittredgeové (která je stále ãestn˘m ãlenem, pﬁestoÏe se odstûhovala), Richelle Meadové a Kat Richardsonové; Scalzimu,
Mary Robinette, Tobiasovi, Scottovi, Justine a mnoha dal‰ím, kteﬁí mû uchránili pﬁed samotou. Nesmím zapomenout na Wila a Warrena, Arianu (vrátnou) a v‰echny ostatní v tajném klubu, kter˘ slouÏí svûtu. Bez vás bych to
nedokázala. Má láska patﬁí také Ellen a Suezie za hlídání
koãek a dodávky svaãin a peãiva.
Díky nezávisl˘m knihkupectvím a ﬁetûzcÛm po celé
zemi. Jakékoli díky za tak úÏasnou pomoc a podporu jsou
málo. Zvlá‰tní podûkování patﬁí lidem ze Seattlu, kteﬁí se
mnou spolupracovali nejvíc: Duane Wilkinsové z univerzitního knihkupectví, Stevovi a Vladovi z knihkupectví
Third Place Books a lidem z Northgate B&N.
A nakonec nejvût‰í a nejvﬁelej‰í díky patﬁí v‰em ãtenáﬁÛm, kteﬁí si oblíbili tuto malou, v˘stﬁední fikci. Dûkuji
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vám steampunkové, dieselpunkové, clockpunkové, steamgothové a v‰em ostatním, kteﬁí jste si na‰li to své v nice retro futurismu. Dûkuji, Ïe jste ãetli tyto knihy a vûnovali
jim místo ve sv˘ch knihovnách a srdcích.
Hlavnû díky vám tyto knihy vznikly.
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Nesmíme také zapomínat na plovací blány
Str˘ãka Sama. Byly pﬁítomné ve v‰ech vodních prostorách. Nejen na otevﬁeném moﬁi,
v ‰irok˘ch zátokách a prudk˘ch ﬁekách, ale
také v úzk˘ch bahnit˘ch ramenech a kdekoli,
kde zemû byla trochu provlhlá, tam v‰ude
byly a zanechaly za sebou stopu.
Prezident Abraham Lincoln,
dopis Jamesi C. Conklingovi
z 26. srpna 1863
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1
„Croggon Hainey pozdravuje, ale nemá ãas,“ ﬁekla Josephine Earlyová a s kysel˘m ú‰klebkem zmuchlala telegram
v dlani. Hodila papírovou kuliãku do malého válcovitého odpadkového ko‰e vedle svého psacího stolu, zhluboka se nadechla a povzdechla si. „TakÏe musíme hledat jiného pilota. Zatracenû.“
„Leti‰tû je plné pilotÛ, madam,“ poznamenala její tajemnice Marylin Quantrillová.
Josephine se opﬁela a zaãala poklepávat prsty o podruãku
kﬁesla. „Ale ne takov˘ch jako on.“
„Hainey… to je ten barevn˘? Jeden z ·ílencÛ od Maconu?“
„Ano. A je to nejlep‰í letec, jakého znám. Ale nemám mu
za zlé, Ïe to nechce vzít. Stále ho hledají, takÏe letût tak
daleko na jih by pro nûho bylo nebezpeãné. Máme sotva na
to, abychom zaplatily jeho cenu, ale riziko navíc mu zaplatit nedokáÏeme.“
Marylin zklamanû pﬁik˘vla, ale chápala. „Za zeptání
jsme nic nedaly.“
„Ne. A já na jeho místû bych to také nevzala.“ Josephine
pﬁestala poklepávat na podruãku a pokusila se vtûsnat své
nabírané modré ‰aty víc do úzkého prostoru mezi podruãkami mahagonového kﬁesla. „Ale samozﬁejmû jsem doufala, Ïe ﬁekne ano. Na tu práci se dokonale hodí a na dokonalého pilota nenarazíme kaÏd˘ den. MÛÏu ti ﬁíct, Ïe na
leti‰ti nenajdeme nikoho ani z poloviny tak dobrého. Potﬁebujeme muÏe s mimoﬁádn˘m citem pro létání a bez jak˘chkoli závazkÛ a sympatií jak k Republice, tak ke Konfederaci. A to, má drahá, bude velik˘ problém.“
„Víme je‰tû o nûkom vhodném, kter˘ by nebyl odsud?“
„Nikdo mû nenapadá,“ zamumlala Josephine.
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„MoÏná je to stejnû jedno,“ pokraãovala Marylin. „MoÏná má Rucker Little pravdu a letec nebude mít o nic víc
‰tûstí neÏ námoﬁník.“
„Myslím, Ïe sotva nûkdo selÏe tak dokonale jako ti poslední námoﬁníci.“
„V‰ichni se pﬁece neutopili.“
„âtyﬁi z pûti. To ani nestojí za ﬁeã.“
„To jistû ne, madam.“ Marylin sklopila oãi a pohrávala si
s rukaviãkami. Vzhledem k vlhku a horku v deltû nosila
rukaviãky jen zﬁídka, ale po lokty dlouhé, hedvábné rukaviãky s perleÈov˘mi knoflíãky byly dárkem od zákazníka
a on trval na tom, aby si je dnes veãer oblékla. Vlasy spletené do copÛ mûla staÏené v t˘le a v nich vetknuté p‰trosí
péro. Její Ïluté ‰aty stály sotva polovinu toho co rukaviãky,
ale pﬁesto se k sobû dobﬁe hodily.
„Najdu nûkoho jiného a dokáÏu panu Mumlerovi, Ïe
mám pravdu,“ slibovala Josephine. „Prostû vím, Ïe s tím
strojem ‰patnû zacházejí. Potﬁebuji jen pilota, aby jim to
dokázal.“
„Ale musíte uznat,“ namítla nesmûle mlad‰í Ïena, „Ïe je
zvlá‰tní, kdyÏ ãekáte, Ïe si s tím… s tím, co je v jezeﬁe, poradí letec.“
„Mimoﬁádné vûci nûkdy vyÏadují mimoﬁádná ﬁe‰ení, má
milá. Zatím tedy udûláme tohle: zítra odpoledne si vezme‰
jedno z dûvãat, tﬁeba Hazel nebo Ruthie, pÛjdete na leti‰tû
a budete mít oãi otevﬁené.“
„A co budeme hledat?“
„Kohokoli, kdo není z jihu nebo z Texasu. Budete se dívat po cizincích, kteﬁí trãí z davu. Ale nebudete si v‰ímat
AngliãanÛ a lidí z ostrovÛ, ty nechceme. Chceme lidi, kteﬁí
se nestarají o válku a nepatﬁí k Ïádné stranû. Dopravce,
obchodníky, piráty.“
„O pirátech nic nevím, madam. ¤eknu vám, Ïe mû dûsí.“
„Hainey je pirát, pﬁesto mu vûﬁím natolik, abych ho zamûstnala,“ opáãila Josephine. „Není pirát jako pirát. KdyÏ
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budu muset, zkusím to s nûjak˘m. Ale neboj se. Nebudu od
tebe chtít, abys ‰la do zátoky nebo jednala s Lafitteovci.
Jestli nám nezbude neÏ najmout piráta, vyﬁídím to osobnû.“
„Dûkuji, madam.“
„Zátoku Barataria budeme brát jako poslední moÏnost.
Poslední moÏnost ale nepotﬁebujeme. Prozatím. Plavidlo je
sotva pouÏitelné a Chester ﬁíká, Ïe potrvá pár dní, neÏ vyschne a bude pﬁipravené k dal‰ím u pokusu. Jakmile bude
v poﬁádku a my budeme mít nûkoho, kdo ho dokáÏe ovládat, aniÏ by v‰echny v nûm utopil, mÛÏeme se do toho dát.
Musíme ho dostat do Zálivu a musí se to povést hned napoprvé. Druhou ‰anci mít nebudeme.“
„To je pravda, madam,“ souhlasila Marylin a zmûnila
téma: „PromiÀte madam, nemûla byste trochu ãasu?“
„Trochu ãasu? Ale ano.“ Josephine sáhla do levé pﬁední
kapsiãky a vyndala hodinky. Byl to kousek, jak˘ nosí Ïenisté, se sklíãkem vsazen˘m ve víãku, takÏe staãil jedin˘
pohled a bez otevírání vûdûla, kolik je hodin. „Je za deset
osm. Nemûj strach, na schÛzku s panem Springem pﬁijde‰
vãas. Ale jak ho znám, uÏ pﬁe‰lapuje pod schody.“
„Myslím, Ïe mû má docela rád, madam.“
„To pﬁedpokládám. Mûj to na pamûti a buì opatrná, Marylin.“
„VÏdycky jsem opatrná.“
„Ví‰, co myslím.“
„Je‰tû nûco?“ zeptala se, kdyÏ vstala.
„Ne, drahá.“
Marylin Quantrillová si tedy rychle zkontrolovala úães
v zrcadle u dveﬁí a vy‰la z kanceláﬁe ve druhém patﬁe. Budova byla oficiálnû známa jako Garden Court, penzion pro
dámy, neoficiálnû jako penzion sleãny Earlyové, ãi penzion
pro sleãny sleãny Earlyové.
Josephine si z neoficiálních oznaãení mnoho nedûlala,
a stejnû by jí to nebylo mnoho platné. Název se zdvojen˘mi
sleãnami drÏel jako sluncem vysu‰ená dehtová skvrna.
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Ale pﬁece jen jí trochu vadilo to oslovení. Nevûdûla, proã
by jí mûlo zÛstávat jen z toho dÛvodu, Ïe se je‰tû nevdala,
pﬁestoÏe jí uÏ bylo ãtyﬁicet. A navíc nezamûstnávala Ïádné
„sleãny“. VynaloÏila hodnû úsilí, aby její dámy byly opravdu dámami, vzdûlan˘mi a s rozhledem. Její dámy umûly
ãíst a psát francouzsky i anglicky, nûkteré mluvily i ‰panûlsky. Braly lekce dobrého chování, ‰ití a vaﬁení. Pravda,
byly to v‰echno mladé Ïeny, ale Ïádná lehkomyslná dûvãátka. Doufala, Ïe aÏ jednou opustí penzion Garden Court,
budou se o sebe umût sama postarat.
V‰echny Ïeny z Garden Courtu byly barevné a svobodné.
Josephine mûla zku‰enost, Ïe muÏi ze v‰eho nejvíc milují rozmanitost. Nenajdou se dva muÏi, kteﬁí by mûli naprosto stejné choutky. S tím vûdomím zamûstnala ãtrnáct
Ïen rozliãn˘ch odstínÛ pleti, od dvou úplnû ãern˘ch rodaãek z Karibiku po nûkolik svûtl˘ch mí‰enek, jako byla Marylin, které byly témûﬁ bílé. Josephine sama byla osmou
generací narozenou v Americe, díky prabábû, která dorazila do New Orleansu na lodi jménem Adelaide. Její babiãka
byla ve tﬁinácti prodána jako sluÏka a ve ãtrnácti se jí narodilo první dítû, Josephinina matka.
A tak dál a tak dál.
Josephine byla vysoká a ‰tíhlá, její pokoÏka mûla barvu
ãaje s mlékem. Mûla vysoké ãelo a plné rty, a pﬁestoÏe vypadala na sv˘ch dvaaãtyﬁicet let, nesla svÛj vûk s elegancí.
Pravdou bylo, Ïe s pﬁib˘vajícími lety uÏ nebyla krásná, ale
jenom hezká, ale pﬁedpokládala, Ïe potrvá nejménû deset
let, neÏ sklouzne k obávanému pﬁídomku pohledná.
Znovu pohlédla na hodinky a na ko‰ s ne‰Èastn˘m telegramem a pﬁemítala, co proboha dál. Major Alcock oãekával hlá‰ení, jak pokraãuje v plnûní svého úkolu, a admirál Partridge dal jasnû na srozumûnou, Ïe není bezpeãné
zÛstávat s nosiãem vzducholodí Valiantem pﬁíli‰ dlouho
v blízkosti delty. Texas to nebude tolerovat a zaÏene obrovskou loì na moﬁe jako kdyÏ se hejno vran sesype na orla.
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Má ãas do kvûtna. Ne déle.
To znamenalo vyﬁe‰it za necelé ãtyﬁi t˘dny spoustu vûcí,
které nemusely b˘t ﬁe‰eny celé roky.
„Ganyméde,“ za‰eptala, „v‰ak já najdu nûkoho, kdo s tebou poletí.“
Potﬁebovala jen pilota ochotného riskovat Ïivot ve stroji,
kter˘ aÏ dosud zabil sedmnáct muÏÛ, proplout s ním po
Mississippi kolem pevností Jackson a Saint Philip a v‰ech
RebelÛ a TexasanÛ v nich, opatrnû jej vyvézt do Mexického zálivu kolem pÛl tuctu konfederaãních váleãn˘ch lodí,
a to v‰echno s vûdomím, Ïe ta vûc mÛÏe kaÏd˘m okamÏikem vybuchnout, udusit v‰echny uvnitﬁ nebo klesnout na
moﬁské dno.
Chtûla toho opravdu tak moc?
Unionisté si mysleli, Ïe se musela zbláznit. PﬁestoÏe
mûli o potopené plavidlo zájem, nechtûli, aby kvÛli tomu
zemﬁelo dal‰ích sedmnáct lidí. Proto ve‰kerou dal‰í snahu
o jeho vyzvednutí musela financovat Josephine. Ale její
kapsa nebyla tak bezedná, jak si zﬁejmû major myslel,
a nemohla si dovolit zaplatit ‰piãkového Ïoldáka.
I kdyby znala nûjakého letce z poloviny tak dobrého,
jako byl Croggon Hainey, a bez vazeb na okupaãní síly republiky nebo Konfederaci, nemusel by jí staãit mûsíc na to,
aby ho sem dostala, pﬁipravila a vyzkou‰ela.
Stiskem otevﬁela hodinky. Koleãka uvnitﬁ se zatoãila.
Ale kdyÏ o tom tak uvaÏuje…
¤ekla Marylin, Ïe Ïádného dal‰ího letce uÏ nezná. Ta leÏ
jí vyklouzla z úst jako po másle, jako kdyby si ani sama neuvûdomila, Ïe to není pravda. Nûkdo jin˘ by tu je‰tû byl.
Ale tahle moÏnost nestála za úvahu. KoneckoncÛ je to
mnoho let, kdy ho naposledy vidûla, kdy na nûho vÛbec pomyslela. Vrátil se zpût na západ? OÏenil se a zaloÏil rodinu? Pﬁi‰el by, kdyby ho pozvala? Podle v‰eho uÏ ani nemusel b˘t naÏivu. Málokter˘ muÏ, a zvlá‰È muÏ jako Andan
Cly, pﬁeÏil kariéru piráta.
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„Nejspí‰ uÏ bude hezky dlouho po smrti,“ ﬁekla si Josephine pro sebe.
Ale nebyla si jistá.
Podívala se na odpadkov˘ ko‰ a napadlo ji, Ïe staãí jeden telegram a zjistí to.
Croggon Hainey se obvykle pohyboval na severozápadû.
A Cly se vynoﬁil z nûjakého zav‰iveného pﬁístavu… jak se
to tam jmenuje? Aha, Seattle, v teritoriu Washington. Nejzaz‰í v˘spa koloniálního území.
„To nebude náhoda,“ sdûlila prázdnému pokoji a uvûdomila si, Ïe si tím sama lichotí. No a co? Nebyla první.
Dole pod schody nûco tûÏce, mûkce Ïuchlo.
Josephine natahovala u‰i a nakrátko zapomnûla na ko‰,
telegram a moÏné zprávy o b˘val˘ch milencích z dalek˘ch
provincií. Naslouchala a doufala, Ïe uÏ nic dal‰ího neusly‰í.
Garden Court se li‰il od vût‰iny bordelÛ, ale ne zase natolik, aby se v nûm nevyskytovaly Ïádné problémy. I tady
se obãas objevil opilec nebo násilník, kter˘ chtûl víc, neÏ si
zaplatil. Josephine dûlala, co mohla, aby zabránila nejhor‰ím v˘stﬁelkÛm, a byla hrdá na kvalitu sv˘ch dam a relativní klid ve svém podniku. Pﬁesto nikdy nezapomínala,
jak rychle se mohou vûci zvrtnout a jak málo staãí, aby si
Francouzská ãtvrÈ vzpomnûla, Ïe je jenom barevná Ïena,
která nemusí nutnû vlastnit majetek, tím ménû jej chránit,
rozmnoÏovat a uÏívat k nezákonn˘m ãinnostem.
Po této hranû kráãela kaÏdou noc. Na jedné stranû
uznávaná podnikatelka, která poskytuje sluÏby vojákÛm,
námoﬁníkÛm, obchodníkÛm a plantáÏníkÛm… na druhé
stranû vnuãka otrokÛ, která se sama mÛÏe stát otrokem
jen tím, Ïe pﬁekroãí ‰patnou státní hranici.
Louisiana není bezpeãná pro ni ani pro její dámy. MoÏná pro nikoho.
Ale tohle byl její dÛm a ona jej chránila s li‰ãí divokostí
a prohnaností. Proto, kdyÏ zezdola usly‰ela ten zvuk, pozornû naslouchala a doufala, Ïe o nic nejde a bude násle-
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dovat jen nevinné ticho. Ale oãekávala nejhor‰í a podle
toho se také pﬁipravila.
V horní zásuvce otluãeného psacího stolu pﬁechovávala
Schofield .44 – revolver Smith & Wesson, kterému ﬁíkala
Rusáãek. Byl jako obvykle nabit˘. Vyndala ho a znovu zásuvku zavﬁela.
Bylo snadné ukr˘t revolver pod suknûmi. Lidé nepoãítají
s tím, Ïe by Ïena mohla pouÏívat levou ruku, ani s napadením od nûkoho v okázal˘ch ‰atech. To byl dal‰í dobr˘ dÛvod, proã je stále nosila.
Protáhla se dveﬁmi kanceláﬁe a po ãerveném bûhounu do‰la na konec chodby, kde toãité schodi‰tû spojovalo toto patro se dvûma pod ním. Jeho zábradlí se lesklo pod letm˘mi
doteky její dlanû. Le‰tilo se kaÏd˘ t˘den. PozdviÏení se zﬁejmû odehrávalo v prvním patﬁe. Pomalu sestupovala dolÛ.
Situování bylo dobré, pokud na pozdviÏení mÛÏe nûco
dobrého b˘t. Bylo to mnohem lep‰í, neÏ kdyby se nûco dûlo
dole v hale. Je to ‰patné pro obchod a vûci se hÛﬁ zametají
pod koberec, pokud je to tﬁeba. V pﬁízemí lidé zvûdavû nakukují mezi záclonami, aby vidûli, jak to vypadá uvnitﬁ
a také dámy, které zde Ïijí.
V pﬁízemí mohou b˘t svûdkové.
Josephine pﬁedbíhala. Myslela dopﬁedu a vûdûla to.
VÏdycky myslela dopﬁedu, ale jen tak mohla dlouho zÛstat
naÏivu a u vesla, proto si nedokázala pﬁedstavit, Ïe by
v tom nûkdy polevila. Proto stále lehce svírala paÏbiãku revolveru, schovaného pod hedvábnou vrchní sukní. Jak se
pﬁesvûdãila jednoho veãera za svého mládí, promarnûného
mezi piráty v zátoce Barataria, nemusí mávat pistolí, aby
z ní mohla vystﬁelit. Kulka snadno proletí spodniãkou
a dotûrného muÏe provrtá stejnû spolehlivû. Suknû to sice
zniãí, ale je to pﬁijatelná cena za pﬁeÏití.
Na odpoãívadlo prvního patra sebûhla, jako kdyby mûla
kﬁídla, a málem tam narazila do Texasana jménem Fenn
Calais.
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Zamlada b˘val pan Calais urostl˘. Teì to byl tlou‰tík
s tváﬁemi zarudl˘mi od alkoholu. Jeho dobromysln˘, kulat˘ obliãej dobﬁe znaly v‰echny dámy z Garden Courtu. Na
jedné paÏi mu visela Delphine Hooblerová, na druhé Caroline Youngerová.
„Brej veãír, madam!“ pozdravil zvesela. VÏdycky byl vesel˘. Podle Josephine aÏ podezﬁele, ale Fenn byl oblíben˘
jako nikdo pﬁed ním.
„Dobr˘ veãer, pane Calaisi,“ odpovûdûla, zdvoﬁilá jako
vÏdy. „Vidím, Ïe je o vás postaráno. Mohu pro vás nûco
udûlat, budete je‰tû nûco potﬁebovat?“
Caroline stﬁelila po Josephine váÏn˘m pohledem a nakrãila oboãí. To doprovodila prudk˘m pohybem hlavy
a smíchem. „My se o nûho postaráme, sleãno Josephine,“
prohlásila vesele, ale ten váÏn˘ v˘raz z jejích oãí nezmizel.
Josephine pochopila a pﬁik˘vla. „Tak dobﬁe.“ Usmála se
a ustoupila, aby mohli projít. KdyÏ byli pryã, obrátila pozornost ke druhému konci chodby. Caroline a Delphine odvádûly Fenna Calaise pryã od nûãeho.
Od nûkoho.
Uhodla to dﬁív, neÏ uvidûla nedovﬁené okno a blátivou
stopu muÏské boty na koberci.
Ohlédla se, aby se ujistila, Ïe je Texasan z doslechu,
a ti‰e zavolala: „Deadericku? Bylo by sakra dobﬁe, kdybys
to byl jen ty.“
„Jsem to já,“ za‰eptal a vyklonil se do schodi‰tû. „Ten
Fenn usnul na gauãi s fla‰kou v ruce. Myslel jsem, Ïe se
proplíÏím, ale spal hroznû lehce.“
Oddechla si a zastrãila Rusáãka do kapsy suknû. „Delphine a Carrie se o nûho postaraly.“
„Jo, vidûl jsem.“ Rozhlédl se po chodbû. KdyÏ kromû
sestry nikoho jiného nevidûl, s úlevou vylezl z úkrytu.
Deaderick Early byl vysok˘, ‰tíhl˘ stejnû jako jeho sestra, ale tmav‰í. Mûli spoleãnou jen matku, proto byla Josephine o nûkolik odstínÛ svûtlej‰í. Jeho vlasy byly husté,
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nepoddajné a ãerné jako inkoust. Pﬁíli‰ si je nestﬁíhal
a dlouhé prameny mu sahaly aÏ pod u‰i.
„Má‰ ‰tûstí, Ïe to byl právû Fenn. Dá se snadno zmást
a asi byl tak pod parou, Ïe by tû stejnû nepoznal.“
„Pﬁesto jsem nechtûl riskovat.“
Povzdechla si, zamnula si ãelo a opﬁela se o stûnu. „Co
tady dûlá‰, Ricku? Ví‰, Ïe nemám ráda, kdyÏ chodí‰ do
mûsta. Mám o tebe strach.“
„A kdyÏ táboﬁím na moãálu, to o mû strach nemá‰?“
„Tam jsi ozbrojen˘ a jsou s tebou tvoji muÏi. Tady jsi
sám a v‰em na oãích. Kdokoli na tebe mÛÏe ukázat a nechat tû zatknout.“ Zamrkala, aby potlaãila slzy, které se jí
draly do oãí. „âím ãastûji sem chodí‰, tím vût‰ímu nebezpeãí se vystavuje‰.“
„To je moÏné, ale potﬁebujeme m˘dlo, sÛl a kafe. KdyÏ
uÏ jsme u toho, kapka rumu by mi rozhodnû zv˘‰ila popularitu a hodila by se i nûjaká lep‰í lékárniãka,“ dodal
a v˘znamnû se podíval na pruh zarudlé, zapálené kÛÏe
na paÏi. Nepochybnû to mûla na svûdomí nûkterá z tûch
bodav˘ch a bzuãících potvor, které se prohánûly nad slep˘mi rameny. „A vlastnû poãkej, taky jsem ti pﬁinesl
tohle.“
Ze zadní kapsy kalhot vyndal pﬁeloÏenou, zapeãetûnou
obálku. „Mohlo by to pomoct tvému pilotovi, jestli nûjakého najde‰.“
„Co je to?“
„Schémata. Na‰li jsme je v kufru na základnû Pontchartrain. S poznámkami od Hunleyho. Myslím, Ïe je to
nákres ﬁídicího mechanismu a ãásti pohonného soustrojí.
AspoÀ tak to ﬁíkali Chester a Honeyfolk, a já bych jim
v tom vûﬁil.“
„Nikdo z nich to nepotﬁebuje?“ Zasunula obálku za kostice korzetu.
„Tuhle ãást uÏ rozebrali a znovu ji sloÏili. Pro technika
v tom není Ïádná záhada, ale pilotovi, kter˘ by chtûl vûdût,
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do ãeho jde… tomu by se to mohlo hodit. Nebo taky ne,
jestli do toho chce‰ nûkoho namoãit nenápadnû.“
Seshora se ozval hlasit˘ v˘buch smíchu a dupání tûÏk˘ch krokÛ. Sourozenci naráz pohlédli ke stropu, jako kdyby tam hledali vysvûtlení. „To je zase Fenn,“ ﬁekla Josephine. „Jde na záchod. Hele, mûli bychom jít ven. Je tam
klid, a navíc ve tmû tû sotvakdo pozná.“
„Dobﬁe, kdyÏ chce‰.“ Otevﬁel dveﬁe na zadní schodi‰tû
a nechal ji projít.
·li dolÛ. V mûkk˘ch domácích trepkách na‰lapovala
jako koãka a za zády jí tlumenû dusaly jeho zablácené koÏené boty. V pﬁízemí odemkla zadní vchod a strãila do dveﬁí. Zaskﬁípaly závûsy a spodní hrana dveﬁí s sebou táhla
odpadky a ‰pínu.
Vy‰li do noci.
Uliãka byla tmavá a zavlhlá, páchla zvratky, moãí
a koÀsk˘m trusem. Nezvykle bled˘ mûsíc visel nízko, ale
noci dominovala hluãná hudba, klení námoﬁníkÛ, opilé hulákání plantáÏníkÛ a kﬁik kamelotÛ, kteﬁí se snaÏili vydûlat poslední penny, neÏ zavﬁou krám. Plynové lampy na
Rue des Ursulines rozhánûly tmu pﬁízraãn˘m svûtlem, vrhaly ostré, ãerné stíny mezi starosvûtské stavby ve Vieux
Carré a poskytovaly Josephine a Deaderickovi nejvy‰‰í
moÏné soukromí.
Josephine poklepala na kapsu bratrovy vesty, kde vÏdy
nosil tabák a papírky. Pochopil, vyndal váãek a zaãal balit
dvû cigarety. „Je fajn, Ïe se ten trouba nechal tak snadno
odlákat.“
„Jak jsem ﬁekla, mûl jsi ‰tûstí. Mlad‰í chlapi sem chodí
ozbrojeni a jen co se trochu napijí, hned tahají revolvery.
Fenn není trouba, ale je ne‰kodn˘. Kdyby tû vidûl –
a i kdyby tû náhodou poznal – dal by se nejspí‰ uplatit.“
„Ty vûﬁí‰ nûjakému Texasanovi?“
„Tomuhle?“ Josephine si od nûho vzala cigaretu a poãkala, aÏ jí zapálí. Lehce potáhla a vÛnû tabáku se jí rozlila
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nosem a hrdlem. Trochu otupila plesniv˘ zápach uliãky.
„Celkem ano. Myslím, Ïe nebude dûlat potíÏe. Umﬁel by Ïalem, kdybych mu ﬁekla, Ïe uÏ ho v domû nechci vidût.“
Deaderick si také zapálil a stoupl si na vyv˘‰en˘ chodník,
aby se vyhnul struÏce spla‰kÛ. „Ty se teì pﬁátelí‰ s republikány? Pﬁí‰tû usly‰ím, Ïe to táhne‰ s Rebely.“
„Sklapni,“ sykla ti‰e. „Já ti jenom ﬁíkám, Ïe tenhle Fenn
tady tráví víc ãasu neÏ doma, pokud nûjak˘ domov má.
Zvlá‰È hezky se chová k Delphine a Ruth, a rozhodnû si nepustí pusu na ‰pacír, kdyÏ bude mít strach, Ïe uÏ ho dovnitﬁ nepustíme.“
„KdyÏ to ﬁíká‰.“ Povzdechl si a ‰eptem se zeptal: „Má‰
nûjaké zprávy od toho na‰eho známého pilota? Toho chlapíka z Georgie. DokáÏe‰ ho pﬁemluvit?“
„NemÛÏe, takÏe musím najít nûkoho jiného. Dûlám na
tom. UÏ jsem mluvila s Marylin. Zítra vezme Ruthie a porozhlédnou se na leti‰ti.“
„Na leti‰ti narazí jen na Rebely a republikány. Víc ‰tûstí bys mohla mít kolem Baratarie, ale to je tvoje vûc.“
U‰klíbla se a nosem vypustila oblak kouﬁe. „Nemysli si,
Ïe jsem o tom neuvaÏovala. Ale stejnû to chci zkusit i v docích. Doba je tûÏká. MoÏná najdeme cizince, tﬁeba i lidi ze
západu, kteﬁí budou natolik zoufalí, Ïe to vezmou.“
„Kolik nabízí‰?“
„Moc ne. Ale s dûvãaty se mÛÏu vÏdycky nûjak dohodnout. Mluvila jsem s tûmi, kter˘m se dá dÛvûﬁovat, a jsou
stejnû jako já ochotné podpoﬁit na‰e zdroje.“
„O tom nechci sly‰et,“ opáãil Deaderick upjatû.
„To si myslím, ale nic to nemûní. Jestli tohle dokáÏeme
sami, stojí to za to. V‰echno, i ty nepﬁíjemné vûci. V‰ichni
pﬁiná‰íme obûti, Ricku. Nedûlej, Ïe pro tebe a tvé chlapy je
to procházka parkem, protoÏe moc dobﬁe vím, Ïe není.“
Mezi slep˘mi rameny za mûstem, kde se partyzáni skr˘vali a odkud pﬁepadávali Texasany a pﬁíslu‰níky Konfederace, byl tûÏk˘ Ïivot. Trny po‰krábaná a hmyzem pokousaná

Priestová 4 - zlom

24

4.10.1956 22:11

Stránka 24

Cherie Priestová

bratrova kÛÏe o tom vypovídala své. Se‰ívané a záplatované kalhoty, plátûná ko‰ile s dﬁevûn˘mi knoflíky, z nichÏ
ani jeden nebyl stejn˘.
Ale byla na nûho hrdá. Nesmírnû. A byla je‰tû py‰nûj‰í,
kdyÏ se na nûho dívala a vûdûla, Ïe v‰ichni bojují – její
o deset let mlad‰í bratr velel skupinû tﬁiceti muÏÛ, kterou
navíc v tichosti platila Unie. Pobíral skuteãn˘ plat ve federálním stﬁíbﬁe, kaÏdé tﬁi mûsíce, pﬁesnû jako hodinky.
Mimo zraky v‰ech, na samém okraji civilizace, bojoval za
nû v‰echny – za barevné dívky, za Garden Court, za Unii,
která zase jednou bude kompletní.
A stejnû jako ona bojoval za New Orleans, kter˘ si zaslouÏil nûco lep‰ího neÏ vojenskou posádku TexasanÛ
a poddanství Konfederaci.
Deaderick pozoroval sestru pﬁes Ïhnoucí konec cigarety.
„Takhle to nemÛÏe dlouho vydrÏet. Tuhle… tuhle…“ Ukázal k ústí uliãky, které míjel hﬁmotn˘ texask˘ stroj s vlajkou s jednou hvûzdou. „Tuhle pakáÏ musíme dostat z na‰eho mûsta.“
„Vût‰ina z nich odsud touÏí vypadnout úplnû stejnû.“
„Ano, to jediné máme spoleãné. Ale jen nechápu, proã je
musí‰ bránit?“
„Kdo je brání? Já jsem ve prospûch Fenna Calaise ﬁekla
jen to, Ïe je to star˘ dûvkaﬁ, kter˘ si nemá kam povûsit klobouk. Musím se starat o Ïivnost, to je v‰echno. Nezaãnu si
vybírat zákazníky. A kromû toho, ãím nás budou mít hnûdou‰i radûji, tím bezpeãnûj‰í budu.“ PouÏila ve Francouzské ãtvrti oblíben˘ hovorov˘ v˘raz pro vojáky, kteﬁí pﬁes
své ‰edohnûdé uniformy byli do jednoho bílí jako cukr.
„Nechci, aby mi tady slídili jejich dÛstojníci. Ne dokud se
dvoﬁím admirálovi a ty jsi v baÏinách. Dokud je udrÏíme
v klidu a dobrém rozmaru, nechají nás na pokoji.“
„Kromû tûch, které bere‰ na byt a stravu,“ zabruãel.
„Pustila sis toho tlou‰tíka moc k tûlu. ¤íká‰, Ïe je ne‰kodn˘, ale moÏná sleduje, jak posílá‰ telegramy nebo vzkazy
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mû a Chesterovi. MÛÏe zahlédnout útrÏek papíru v ko‰i
nebo zaslechnout veãerní rozhovor. Pak teprve zjistí‰, jak
mÛÏe‰ vûﬁit svému domácímu Texasanovi.“
Stejné pochybnosti jí také vrtaly hlavou, kdyÏ nûkdy zahlédla Fenna Calaise, jak se motá po chodbách s Delphine,
Ruthie, nebo nûjakou novou dívkou zavû‰enou na své
paÏi… nebo se v nûkterém z pokojÛ opíjí do nádhernû
vzne‰ené otupûlosti. Nûkdy si ﬁíkala, Ïe by to docela dobﬁe
mohl b˘t ‰pion, kter˘ má sledovat ji a její dívky. ·pioni koneckoncÛ patﬁili k Ïivotu New Orleansu. ·pioni v‰eho druhu, pÛvodu, kvality a stylu. Republika Texas jich tu mûla
pár, ale vzhledem k tomu, Ïe to byla okupaãní síla, byli
‰piony automaticky v‰ichni Texasané. MnoÏství konfederaãních ‰pionÛ pak dohlíÏelo na Texasany, kteﬁí dohlíÏeli
na hladk˘ chod vûcí, a dokonce i Unii se podaﬁilo jich sem
nûkolik propa‰ovat. Ti pak dohlíÏeli na v‰echny.
Josephine to vûdûla moc dobﬁe. Také byla na v˘platní
listinû.
Odhodila zbytek cigarety dﬁív, neÏ jí spálil prsty, a za‰lápla ho na dlaÏbû, která byla po odpoledním de‰ti stále
je‰tû vlhká a kluzká. Její domácí trepky nebyly dûlané na
procházky po ulicích, a uÏ nikdy nebudou jako dﬁív. Mezi
prsty cítila mokro z vody a vyzvraceného bourbonu, zﬁedûn˘ koÀsk˘ trus smíchan˘ s ostﬁicí a teplou, odpornou bﬁeãku, která páchla jako hﬁbitovní hlína a smrt.
„Nelíbí se mi tu,“ ﬁekla, aby zmûnila téma. „A taky se mi
nelíbí, Ïe jsi tady. VraÈ se domÛ, Ricku. VraÈ se ke slepému
ramenu, tam jsi v bezpeãí.“
„Taky jsem tû rád vidûl.“
„Hlavnû… hlavnû se drÏ od ﬁeky, ano?“
„Jako vÏdycky.“
„Slib mi to, prosím.“
Podél ﬁeky a v temn˘ch zákoutích Francouzské ãtvrti se
skr˘valy dûsivé bytosti a mûly hlad. AspoÀ se to ﬁíkalo.
„Slibuju. I kdyÏ pár u‰mudlancÛ mi strach nenaÏene.“
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„Vím, Ïe tobû ne, ale mû ano. Vidûla jsem je.“
„Já taky,“ prohlásil u‰tûpaãnû, coÏ ho usvûdãovalo ze lÏi.
Jenom o nich sly‰el.
„Nejsou to Ïádní u‰mudlanci,“ zamumlala.
„Ale ano. Narkomani, co zdivoãeli jako koãky. Zbyteãnû
si dûlá‰ hlavu.“
Chybûlo málo a byla by ho obvinila ze lÏi, ale zrovna
o tohle se nechtûla hádat. KdyÏ uÏ nic jiného, bylo dobﬁe,
Ïe nevûdûl o chodících mrtv˘ch. AspoÀ si to namlouvala.
Byla by nesmírnû ráda, kdyby se za cel˘ Ïivot s Ïádn˘m
nesetkal, i kdyby to mûlo znamenat, Ïe je odsune do ﬁí‰e
pohádek, kter˘mi se stra‰í neposlu‰né dûti.
Ve Francouzské ãtvrti Ïil naposledy pﬁed deseti lety.
Tehdy jich je‰tû nebylo tolik.
Deaderick se také nechtûl hádat. „Budu se drÏet od ﬁeky,
kdyÏ ti to udûlá radost. A moÏná se sám brzy vypravím k Baratarii. Obãas tam hledáme diskrétní mechaniky a ‰ikovné
lidi. KdyÏ tam budu, podívám se ti po nûjak˘ch pilotech.“
„Dobﬁe. Ale jestli nûkoho najde‰, dávej si pozor, co mu
poví‰. Je to nebezpeãná práce a kdyÏ nûkoho hodnû obalamutíme, nebude nám k niãemu, aÏ pÛjde do tuhého. Proto
po‰lu je‰tû pár telegramÛ. Na nûkoho jsem si vzpomnûla.“
„VáÏnû?“
„Vím o muÏi, kter˘ by se na ten úkol mohl hodit. Pokud
ho najdu. A pokud je stále naÏivu. A jestli ho pﬁemluvím,
aby se ke mnû pﬁiblíÏil aspoÀ na deset metrÛ.“
Deaderick se na ni zakﬁenil. „To vypadá hodnû slibnû.“
„VÛbec to není slibné, ale je to lep‰í neÏ nic. Musíme tu
vûc dostat z jezera. Musíme ji dostat na moﬁe k námoﬁnictvu Unie. Jakmile se s tím nauãí, je to pak jen otázka ãasu.
Ganymédes mÛÏe v‰echno zmûnit.“
„Já vím,“ opáãil a objal ji. „A zmûní.“
V dálce se ozval jásot a do v˘‰ky stoupal mal˘ plamen –
svûtlice, která rÛÏovû zbarvila nebe. Znovu se ozval jásot
a tleskání.
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„Zatracen˘ Texasani,“ ﬁekla Josephine unavenû.
„Co to dûlají?“
„Dûlají binec na námûstí u katedrály, hrají o dobytek
a odpalují ohÀostroje. To není správné.“
Deaderick pﬁik˘vl, ale poznamenal: „Tys nebyla v kostele celou vûãnost.“
„Ale pﬁesto není správné, co dûlají,“ opáãila.
K zápachÛm mûsta se pﬁidal nev˘razn˘ chemick˘
pach spáleniny. Mísil se do vlhké mlhy od Zálivu a ﬁeky,
která mûnila Francouzskou ãtvrÈ v horkou, dusnou lázeÀ. Stﬁeln˘ prach a zvíﬁata, muÏi, Ïeny, v‰emoÏn˘ alkohol – bourbon z Kentucky, whiskey z Tennessee, rum
z ostrovÛ jiÏnû od Floridy, domácí pálenka. Noc byla cítit
olejem na zbranû, sedly a jasmínovou kolínskou noãních
dámiãek, fialkami a azalkami v ko‰ích zavû‰en˘ch pod
okny, ‰tiplavû bylinnou vÛní absintu nalévaného z kﬁi‰Èálov˘ch karaf, su‰en˘mi chilli papriãkami rozvû‰en˘mi
ve stájích Francouzské trÏnice, prá‰kov˘m cukrem a cikorkou.
Josephine si opﬁela hlavu o Deaderickovo rameno a objala ho na rozlouãenou. „Jdeme ke dnu, v‰ak ví‰,“ ﬁekla,
polkla slzy a nechala ho jít.

2
Andan Cly sloÏil telegram a ﬁekl: „AÈ se propadnu.“ Zastrãil jej do kapsiãky ko‰ile, pak si to ale rozmyslel a poloÏil
ho na bar. Jako kdyby se ho nechtûl dot˘kat, ale zároveÀ
ho nehodlal spustit z oãí.
„Proã?“ Angeline si opﬁela nohy o nejspodnûj‰í pﬁíãku
barové Ïidle a tázavû se na nûho zadívala. Na sobû mûla
svÛj oblíben˘ odûv: pánskou ko‰ili a zkrácené kalhoty. Na
hlavû mûla klopák, zpod kterého jí na záda spadal dlouh˘,
‰ed˘ cop.
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Pilot a pﬁíleÏitostn˘ pirát si odka‰lal a pokynul barmance, aby mu dala nûco ostﬁej‰ího, neÏ bylo to, co mûl ve
sklenici pﬁed sebou. „Dostal jsem zprávu… od nûkoho,
koho jsem kdysi znával.“
„Tak to musí b˘t Ïenská.“
„Neﬁekl jsem, Ïe je to Ïenská.“
„Kdyby ne, tak byste se tu neo‰íval jako ‰kolák u tabule.“
„Sklapnûte.“ Ani na okamÏik ov‰em nepﬁedpokládal, Ïe
ho poslechne.
Lucy O’Gunningová mu pﬁisunula panáka a vzápûtí
vedle postavila láhev whiskey. „Vám taky, princezno?“
„KdyÏ uÏ nabízíte.“
Lucy nalila dal‰í sklenku. Se svou mechanickou paÏí
zvládala totéÏ co zdrav˘ barman se dvûma.
„Copak to tu máme?“ Natáhla se po kousku papíru, ale
Cly jej rychle popadl a zmaãkal.
„Zpráva od nûjaké Ïeny,“ prozradila jí Angeline. „Nepﬁizná to, ale nic jiného to nebude. Telegram pﬁi‰el z Tacomy.
Freddy Miller ho pﬁivezl s po‰tou. Vzala jsem ho s sebou,
protoÏe jsem stejnû mûla cestu kolem.“
„Od Ïeny?“ mrkla Lucy na Andana. „Vy letci jste v‰ichni
stejní. V kaÏdém pﬁístavu máte jednu.“
„Já takov˘ nejsem. Nevidûl jsem ji uÏ… ani nevím…
osm, moÏná deset let. Îije nûkolik tisíc mil odsud a zatím
neposlala ani ﬁádku, Ïe bych jí chybûl. Opravdu,“ dodal
‰eptem.
„Ach.“ Lucy se pﬁedklonila, poloÏila své mohutné poprsí
na barov˘ pult a opﬁela si bradu o mechanickou dlaÀ. „To
vypadá zajímavû.“
„Co vÛbec chce?“ zeptala se Angeline neomalenû. VÛbec
ji nevyvádûlo z rovnováhy, Ïe Cly zaãíná rudnout. Cly mûl
nakrátko ostﬁíhané vlasy a bylo dobﬁe vidût, jak mu rozpaky zaãíná ãervenat celá hlava.
„Chce si mû najmout.“
„Na jakou práci?“ zeptala se Lucy.

Priestová 4 - zlom

Ganymédes

4.10.1956 22:11

Stránka 29

29

„Chce, abych pﬁijel do New Orleansu. Má tam vzducholoì, se kterou bych mûl letût, ale víc nevím. Nepí‰e podrobnosti.“
Angeline si odka‰lala. „Vypadá to jako záminka, jak vás
pozvat na náv‰tûvu.“
„Tohle se jí nepodobá.“
„¤ekla bych, Ïe si tím nejste moc jist˘,“ opáãila Lucy. Poãkala, aÏ dopije a dolila mu dﬁív, neÏ ji mohl poÏádat.
„Jsem si tím naprosto jist˘. A vy se mû snaÏíte opít,
abych co nejvíc Ïvanil.“
„StûÏujete si?“
„Ne, jen to sázejte.“ Odka‰lal si a pokraãoval: „Nûjak˘
háãek v tom b˘t musí. New Orleans je velké mûsto. Má
velk˘ pﬁístav, velké leti‰tû. Staãí, aby vy‰la na ulici, zavolala a hned má v˘borného pilota.“ Rozbalil papír, pﬁeãetl si
pár ﬁádek a pokraãoval: „Vím jen, Ïe to má nûco spoleãného
s nûãím, co se jmenuje Ganymédes.“
„Co je Ganymédes?“ zeptala se barmanka.
„Pﬁedpokládám, Ïe vzducholoì. Potﬁebuje nûkoho, kdo by
ji dostal z Pontchartrainu do Zálivu. Je ochotná zaplatit…
ale od jezera je to k pobﬁeÏí jen nûkolik mil. Nevím, proã
chce, abych se trmácel takovou dálku jen kvÛli tomuhle.“
„Zeptejte se jí,“ navrhla Angeline.
„Nevím, jestli to za ty potíÏe stojí.“
„Stojí ty peníze za ten v˘let?“ zeptala se jako vÏdy praktická Lucy. „Je to dost dlouhá cesta kvÛli tak krátkému
pﬁeletu.“
„JakÏ takÏ. Nenabízí moc, Ïádá o laskavost kvÛli star˘m
ãasÛm.“
„To musely b˘t hodnû dobré staré ãasy,“ usmála se Angeline.
Lucy se narovnala, popadla utûrku a pﬁedstírala, Ïe bar potﬁebuje pﬁele‰tit. „V New Orleansu jsem je‰tû nikdy nebyla.“
„Ani já ne, ale nûco jsem o nûm sly‰ela,“ ﬁekla star‰í
Ïena stále s úsmûvem a v oãích jí ‰ibalsky zahrálo. „Sly‰e-
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la jsem, Ïe je to mûsto hudby, tance a chlastu. Pr˘ je to tam
sam˘ Francouz.“
Cly dopil, ale poloÏil dlaÀ na sklenku, kdyÏ mu Lucy
utûrkou pﬁisunula láhev. „New Orleans je pekelné mûsto,
nebo aspoÀ bylo, kdyÏ jsem tam byl naposledy. Teì ho ale
nûkolik let drÏí Texas.“
Angeline tázavû nakrãila ãelo. „Co s tím má Texas spoleãného?“
Vzal sklenku s baru a otáãel s ní mezi prsty. „Zaãátkem
války, ve dvaa‰edesátém, chtûla Unie mûsto dob˘t. Mysleli si, Ïe kdyÏ ovládnou ﬁeku a pﬁístav, omezí zásobování
Konfederace. Tak mûsto obsadili. PotíÏ byla v tom, Ïe ho
nedokázali udrÏet.“
„TakÏe je Texas vytlaãil?“ hádala Angeline.
„Jo. Rebelové nedokázali sami vyhnat federální vojsko, ale Texasu se také nelíbila taková blízkost Unie,
proto souhlasil, Ïe jim pomÛÏe. Myslím, Ïe mûsto osvobodili nûkdy ve ãtyﬁia‰edesátém. Ale jakmile Unii vystrnadili, vznikl problém. Rebelové nemûli dost lidí, aby
mûsto ubránili, a Unie ho chtûla zpût. Tohle je totiÏ nejvût‰í pﬁístav na té stranû, chápete? TakÏe Texas mûl dvû
moÏnosti. Buì mûsto udrÏí, nebo dovolí nepﬁíteli, aby si
vytvoﬁil solidní záchytn˘ bod mimo své v˘chodní hranice.“
„TakÏe Texas zÛstal,“ poznamenala Angeline.
„Texas zÛstal. A nikomu se to moc nelíbí.“
Lucy znovu postrãila láhev k Andanovi. Tentokrát ji vzal
a dolil sobû i princeznû.
„Texasané provedli nûjaké úpravy a otevﬁeli tam své obchody, aby pod sebe dostali v‰echen obchod a dopravu
a získali z toho co nejvíc. Nikdo nevûdûl, jak dlouho válka
potrvá, Ïe jo. Nikdo netu‰il, Ïe se potáhne dvacet let. KdyÏ
jsem tam byl v jednasedmdesátém a dvaasedmdesátém,
mûli uÏ místní okupace plné zuby. A teì, po tûch letech, to
bude je‰tû hor‰í.“
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Andan Cly krouÏil prsty po okraji plné sklenky a myslel
na Francouzskou ãtvrÈ a Ïenu jménem Josephine. Obû Ïeny
mlãely, ale dychtivû se naklánûly, aby jim nic neuniklo.
„New Orleans,“ protáhl. „Nepodobá se Ïádnému mûstu
na jihu, ani nikde jinde. Na jihu sice najdete hodnû barevn˘ch, není divu, pﬁivezli jich tam spousty, ale v New Orleansu je ohromné mnoÏství svobodn˘ch ãernochÛ a taky mí‰encÛ. Vlastní domy, obchody, Ïení se a vdávají a vedou
domácnosti stejnû jako bílí ze severu v jin˘ch mûstech.
Cel˘ stát je zvlá‰tnû organizovan˘ a samo mûsto je tuplem
zvlá‰tní.“ Po‰krábal se na hlavû a snaÏil se mûsto nûjak
popsat, ale na nic rozumného nepﬁi‰el.
„Co to znamená, Ïe je zvlá‰tnû organizovan˘?“ zeptala
se Lucy.
„Ach, tﬁeba to, Ïe nemají okresy a tak. Z doby, kdy tu oblast ovládali Francouzi, mají farnosti a jejich volby taky
vypadají jinak. Lidi, kteﬁí se dostávají k moci, jsou tam
jiní. TûÏko se to vysvûtluje. Ale asi uhodnete, Ïe svobodn˘m barevn˘m se zajídá b˘t pod nadvládou Konfederace…
nebo jejich spojence. Odpor k Texasu je to jediné, co mají
barevní spoleãného s Konfederací. âlovûk by ãekal, Ïe je to
bude spojovat, ale takhle to na svûtû nechodí.“
Angeline se je‰tû víc zamraãila. „Nechtûjí Rebelové, aby
pro nû mûsto bylo otevﬁené?“
„Jistû, ale New Orleans drÏí Texas. Stále to RebelÛm
pﬁipomíná, Ïe nejsou schopni mûsto udrÏet sami. ¤íkají, Ïe
jde o ãest. Ale je to jenom p˘cha, nic jiného.“
Princezna zavrtûla hlavou. „âest chápu. S p˘chou se
srovnám. Ale vy bílí jste nûkdy stejní blázni jako králík,
kter˘ se chce pﬁátelit s hadem.“
„Ale no tak, Angeline,“ u‰klíbl se Cly.
Lucy se zasmála. „Jistû nemyslíte pﬁítomné.“
„Kdepak!“ Sklouzla ze Ïidle, dopila svÛj drink a dotkla
se okraje klobouku. „Vãetnû vás dvou.“ Zaãala hledat po
kapsách a dodala: „A díky za lekci z dûjepisu, kapitáne,
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bylo to váÏnû pouãné. Ale uÏ musím jít. Potﬁebuji chytit
noãní vlak z Tacomy.“
„Kam máte namíﬁeno?“ zeptal se Andan. „MoÏná bych
vás mohl vzít.“
„Do Portlandu. Díky za nabídku, ale nedûlejte si s tím
starosti. Jedu za star˘m pﬁítelem a obãas se ráda projedu
vlakem. Je to jen pÛl dne cesty. Bude mû ãekat na nádraÏí.“ Hodila na barov˘ pult nûkolik mincí a mrkla. „Zastavím se za vámi, aÏ se vrátím.“
„Dobﬁe, sleãno Angeline,“ ﬁekla Lucy a zamávala. „·Èastnou cestu.“
KdyÏ vy‰la hlavními, utûsnûn˘mi dveﬁmi hospody
U Maynarda, potﬁásla Lucy hlavou. „Nechápu, jak to dûlá.
Chodí si sem a tam, jako kdyby to vÛbec nic nebylo.“
Andan znovu proãítal telegram a chránil ho pﬁed zvûdav˘m pohledem Lucy. Drbal se za uchem a pﬁejíÏdûl oãima
ﬁádky, jako kdyby z nich napoãtvrté nebo napopáté mohl
vyÏdímat nûjak˘ dal‰í v˘znam.
„Hm? Urãitû má svoje metody,“ opáãil, aniÏ vzhlédl od
papíru.
„Nepochybnû. A co vy? Co ten vá‰ telegram?“
„Co je s ním?“
„Vezmete tu práci?“
Pokrãil rameny a koneãnû se na ni podíval. „Peníze se
hodí a v New Orleansu mÛÏu naloÏit spoustu vûcí, které
jinde neseÏenu. MÛÏu vám pﬁivézt nûjak˘ absint, Lucy.
Mûla jste nûkdy absint? KdyÏ vám dovezu pár sudÛ, budete nejbohat‰í barmanka v teritoriu.“
„Ach, vy byste to pro mû udûlal? A já si uÏ myslela, Ïe
chcete rozdm˘chat plamen staré vá‰nû.“
„To jste ‰patnû pochopila.“
„Myslím, Ïe ne.“
„Nebylo to jednoduché.“
„To se vsadím.“
V tu chvíli zamlaskalo tûsnûní a dveﬁe se znovu otevﬁe-

