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1

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John
Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáh-
lej‰í vûdecké knihovny v tehdej‰í Evropû, se v pokroãilém vûku
zaãal s naprostou váÏností zajímat o magii a okultní vûdy.
Vûfiil, Ïe se mu pomocí du‰í zemfiel˘ch podafií objasnit zásadní
otázky lidského bytí a pochopit úãel existence tohoto svûta.

Cel˘ Ïivot poctivû slouÏil vûdû, pro královnu sestavoval horo-
skopy a AlÏbûta I. si jeho práce natolik váÏila, Ïe se s ním radila
i o svém zdraví, s du‰emi zemfiel˘ch v‰ak sám komunikovat
nedokázal. Nezb˘valo mu, neÏ aby si hledal pomocníka, kter˘
by ho se záhrobním svûtem spolehlivû spojil. 

Známí mu doporuãili moudrého jasnovidce Barabase Saula,
av‰ak asistent pfii spiritistick˘ch seancích selhal. Du‰e zemfie-
l˘ch jako by se mu spí‰e vyh˘baly, neÏ s ním navazovaly kon-
takt. Zklaman˘ uãenec se s ním musel rozejít a hledat si jiného
asistenta. S Ïádn˘m z nov˘ch spolupracovníkÛ ale nebyl spo-
kojen, byli to nevzdûlanci a Dee záhy shledal, Ïe naletûl podvod-
níkÛm. Neúspûch ho sklíãil natolik, Ïe se v zoufalství rozhodl
poprosit o pomoc Boha.

„JeÏí‰i Kriste, vysly‰ mou pokornou prosbu a se‰li mi na
pomoc zboÏného a moudrého muÏe, znalého filozofie,“ modlil
se vroucnû. „A pokud takov˘ smrtelník na této zemi neÏije,
se‰li mi z nejvy‰‰ích nebes své duchovní rádce a andûly, zejmé-
na Michaela, Gabriela, Rafaela a Uriela, Svûtlo BoÏí, i dal‰í
své nebeské andûly, aby mne vedli. NeboÈ sám jsem jiÏ hledal
moudrost v‰emi moÏn˘mi zpÛsoby, av‰ak nakonec mi zbyla
pouze tato cesta.“

Modlil se kaÏd˘ veãer pfied spaním, nikdo v‰ak nepfiicházel,
aby ho vysvobodil z nesnází, a s ubíhajícími dny se jeho nadûje
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v boÏí pomoc ztrácela. UÏ pfiestával nadobro vûfiit, Ïe vytou-
Ïeného pomocníka najde, kdyÏ za vlídného pfiedjafií roku 1582
zaklepal na dvefie jeho domu v Mortlaku u Lond˘na vysok˘
‰tíhl˘ mladík s dlouh˘mi ãern˘mi vlasy, spadajícími na ‰iroká
ramena.

„Jmenuji se Edward Talbot,“ pfiedstavil se ‰edovlasému uãen-
ci. „Byl jsem asistentem známého matematika a astrologa
Thomase Allena a pod jeho odborn˘m vedením jsem se obe-
známil s magií a s okultními vûdami.“ Vytáhl ze záÀadfií nûko-
lik listin a podal je uãenému muÏi.

Doktor John Dee je jednu po druhé peãlivû proãetl a vrátil
je pfiíchozímu.

„A ãeho si ode mne pfiejete?“ otázal se zdrÏenlivû.
Mlad˘ muÏ se zdvofiile uklonil.
„Sly‰el jsem, Ïe hledáte schopného asistenta, a pfiicházím

vám nabídnout své sluÏby, uãen˘ doktore.“

*   *   *

Neznám˘ pfiivandrovalec Edward Talbot dokázal doktora
Deea pfiesvûdãit, Ïe je pro nûho tím prav˘m prostfiedníkem
pro rozmluvy s andûly, po jejichÏ spoleãnosti vûhlasn˘ uãenec
touÏil. Talbot s nebe‰Èany dovedl rozprávût nejen anglicky,
n˘brÏ i latinsky a fiecky. Prohla‰oval s váÏnou tváfií, Ïe je v ne-
pfietrÏitém spojení s archandûlem Urielem, naz˘van˘m Svûtlo
BoÏí.

To doktora Deea uchvátilo. Ukázal svému asistentovi magic-
k˘ kámen, kter˘ pouÏíval jako kfii‰Èálovou kouli nebo ãarodûj-
né zrcadlo, z nûhoÏ ãetl budoucnost. Talbot se mu na oplátku
svûfiil, Ïe vlastní tajemn˘ rukopis psan˘ hieroglyfy a dvû koule
ze slonové kosti se zázraãn˘m alchymistick˘m elixírem v podobû
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barevného prá‰ku, v jedné kouli ãerveného, v druhé bílého.
Tajemn˘ rukopis patrnû získal, kdyÏ se na útûku pfied záko-
nem skr˘val pfiímo v hrobce fiímskokatolického biskupa.

Od samého zaãátku se snaÏil, aby si zaslouÏil uãencovu dÛ-
vûru, av‰ak z nedokonalé znalosti situace usiloval spí‰e o se-
tkání se zl˘mi duchy. Toho se doktor Dee zalekl, neboÈ touÏil
pfiedev‰ím po setkání s boÏími andûly, zejména s archandûlem
Urielem, Svûtlem BoÏím. O svém pfiání se pomocníkovi bez
me‰kání zmínil.

Talbot se okamÏitû pfiizpÛsobil, a aby doktora pfiesvûdãil,
uskuteãnil první andûlskou seanci, v níÏ vystupoval jako mé-
dium. Doktor Dee pfiinesl svÛj zázraãn˘ kámen, Talbot si klekl
na stÛl a zaãal se modlit. Za chvíli spatfiil v kameni archandûla
Uriela a vyzval doktora Deea, aby s ním zaãal hovofiit.

Uãenec si setfiel z ãela hojn˘ pot, projev rozãilení, sepjal ruce
a otázal se:

„Ty jsi jedním z tûch, ktefií se zjevují v tomto kouzelném
zrcadle?“

„Ano, jsem,“ odpovûdûl archandûl Uriel.
„Jsou s tebou je‰tû nûjací dal‰í archandûlé?“ pokraãoval dok-

tor Dee ve vyptávání.
„Michael a Rafael,“ znûla odpovûì. „Michael je ná‰ vÛdce.“
„Má kniha zvaná Soyga nûjak˘ v˘znam?“ chtûl vûdût doktor

Dee o latinské knize Aldaria sive Soyga vocor, kterou mûl ve
své bohaté knihovnû a jiÏ nebyl schopen roz‰ifrovat.

„Tato kniha byla zjevena Adamovi v ráji dobr˘mi boÏími
andûly,“ usly‰el odpovûì.

„Poradí‰ mi, jak mám ãíst tabulky z knihy Soyga ?“
„Ano, ale pouze ná‰ vÛdce Michael je schopen tuto knihu

rozlu‰tit.“
„Bylo mi prorokováno, Ïe poté, co budu schopen tuto kni-
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hu pfieãíst, budu Ïít pouze dva a pÛl roku. Bude tomu skuteã-
nû tak?“

„Ty bude‰ Ïít více neÏ sto let.“
„Co mám ãi musím uãinit, abych spatfiil Michaela, tohoto

poÏehnaného archandûla?“
„Vyvolat nás upfiímností a pokorou. Anchor, Anachor a Ani-

los nemohou b˘t vyvoláni do tohoto kamene.“
„Ale já dlouho upfiímnû touÏím pfieãíst ty tabulky v knize

Soyga.“
„V‰echno má v rukou pfiedev‰ím Michael. Michael je arch-

andûl, kter˘ tû vede. A takové vûci jsou zjeveny zásluhou cti
a pravdy, nikoliv silou.“

„Existuje nûjaká urãitá denní doba nebo pfiesnûji hodina,
kdy je v˘hodné pokusit se spojit s archandûlem Michaelem?“

„KaÏdá hodina nám patfií.“
V té chvíli se na povrchu kamene objevil zvlá‰tní znak.

Doktor Dee byl pfiekvapen.
„K ãemu se má pouÏít tato vûc?“ otázal se.
Andûlsk˘ hlas mu bez me‰kání odpovûdûl:
„Pokud se tato peãeÈ vyrytá do zlata nosí na hrudi, vÏdy

a pfii kaÏdé pfiíleÏitosti tûlo ochrání.“
Zjevení archandûla Uriela zmizelo a tím rozhovor s ním

skonãil. Doktor Dee byl s v˘sledkem prvního setkání s archan-
dûlem spokojen a peãlivû si jeho prÛbûh zaznamenal do svého
deníku. Pfii andûlsk˘ch setkáních ho vedla upfiímná snaha po
poznání boÏích pravd a víra, Ïe najde odpovûì na zásadní
otázky lidské existence.

S andûly hovofiil Talbot pokaÏdé zvlá‰tním jazykem, eno-
chián‰tinou. Posvátná písmena této fieãi sdûlilo Deeovi a jeho
asistentovi nebeské stvofiení, které jim zároveÀ pfiikázalo, aby
se tomuto jazyku nauãili.
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Archandûlé promlouvali pfii seancích v˘hradnû s Talbotem,
boÏsk˘ pfiíkaz tedy platil pfiedev‰ím pro nûho. Zhostil se ho
pfiekvapivû brzy a dokonale, a to mu umoÏÀovalo celou akci
bezvadnû ovládat. Dokázal bystfie vystihnout, co chce uãenec
sly‰et, a pfiedem se na kaÏdou seanci svûdomitû pfiipravil. Jeho
úspûch byl jednoznaãn˘.

*   *   *

Zpoãátku zastával Talbot v domû doktora Johna Deea pouze
úlohu média, postupnû se v‰ak zaãal prosazovat i jako alchy-
mista. Uãen˘ muÏ záhadnému pfiivandrovalci nakonec úplnû
podlehl, byl pfiesvûdãen, Ïe by se bez nûho ve svém vûdeckém
bádání neobe‰el, a aby ho mûl ustaviãnû po ruce, rozhodl se,
Ïe ho ubytuje ve svém domû.

„Jste sám, Talbote?“ otázal se ho z opatrnosti, neboÈ o pfií-
tomnost mladé rodiny nestál. „Nechystáte se náhodou oÏe-
nit?“

Talbot okamÏitû pochopil, oã jeho zamûstnavateli jde, a pfii-
zpÛsobil svou odpovûì jeho pfiání, pfiestoÏe v jeho srdci vûzela
vzpomínka na krásnou Ïenu s milosrdn˘m srdcem. Ba daleko
víc neÏ pouhá vzpomínka, ãastá setkání je oba nerozluãnû
sblíÏila.

„Ne, na Ïenûní nemám ani pomy‰lení,“ zalhal chladno-
krevnû.

Záhy svého hostitele prohlédl, byl neobyãejnû bystr˘ a v‰í-
mav˘. Pfiesnû odhadl, co chce uãen˘ muÏ sly‰et, a snaÏil se ho
na kaÏdé seanci uspokojit. Nemalou roli sehrály i omamné
látky, s nimiÏ díky praxi u jednoho lékárníka dovedl obratnû
zacházet. Opiáty zastfiely stfiízlivé vnímání a otevfiely pole fan-
tazii. Omamné látky nebyly v té dobû Ïádnou vzácností, bûÏnû
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se pouÏívaly k uti‰ení bolestí. Pfii andûlsk˘ch seancích po-
máhaly Talbotovi libovolnû manipulovat s nebesk˘mi by-
tostmi.

*   *   *

Otfiesné pfiekvapení pfiipravil doktoru Deeovi jeho ãtyfilet˘
syn Arthur. Pfiibûhl jednoho dne ze zahrady cel˘ rozpálen˘ a zdû-
‰enû se vrhl otci kolem krku. 

„On nemá u‰i!“ vykfiikl chvûjícím se hláskem.
„Kdo?“ nevûfiícnû se ho otázal John Dee. „Kdo nemá u‰i?“
„Edward! Edward Talbot!“
Doktor Dee chvíli uÏasle mlãel. Potom uchopil synka dvû-

ma prsty za bradu  a zvedl mu hlavu, aby mu vidûl do oãí. 
„Ale to ses asi zm˘lil, chlapãe,“ prohodil konej‰ivû. 
Arthur ráznû zavrtûl hlavou.
„Nezm˘lil jsem se, vidûl jsem to na vlastní oãi.“
Dee se jen nevûfiícnû usmíval.
„Kdes to vidûl?“
Arthur ukázal rukou k oknu.
„Venku... Na zahradû,“ odpovûdûl pfiekotnû. „Zafoukal vítr

a odhrnul Talbotovi vlasy... A pod nimi...,“ zajíkl se, vzápûtí
ale pokraãoval: „Pod tûmi odhrnut˘mi vlasy nemûl Ïádné u‰i,
jenom takové o‰klivé jizvy... na kaÏdé stranû jednu.“

Doktor Dee se zamyslel. JestliÏe se syn skuteãnû nem˘lí,
znamená to, Ïe si do svého domu nastûhoval zloãince. Pouze
zloãincÛm se v Anglii za trest ufiezávaly u‰i. Zachvûl se hrÛzou.
Bydlí s rodinou pod jednou stfiechou se zloãincem, on,
bezúhonn˘ a váÏen˘ uãenec, dvorní astrolog královny AlÏbûty,
její dÛvûrník!

Svûdomí mu nedalo, musel si zjednat jasno.
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„Vysvûtlete mi laskavû, jak jste pfii‰el o u‰i,“ udefiil na svého
asistenta pfiímo.

Talbota otázka zaskoãila, nebyl na ni pfiipraven. Neuvûdo-
mil si, Ïe zlomysln˘ vítr odhalil tajemství, které pfied vefiejností
úzkostlivû skr˘val, nepoãítal v‰ak se zvûdavostí naivního ãtyfi-
letého dítûte. Horeãnû pfiem˘‰lel, jak hostiteli svÛj nedostatek
vysvûtlit.

„NuÏe?“ ozval se Dee netrpûlivû. „âekám na va‰i odpovûì.
Pravdivou odpovûì,“ zdÛraznil.

„Jak jsem pfii‰el o u‰i?“ rozpaãitû opakoval Edward Talbot.
„Pro dobrotu... Pro dobrotu na Ïebrotu, jak praví lidová moud-
rost.“

Doktor Dee se zamraãil.
„Zvlá‰tní vysvûtlení,“ poznamenal ironicky. „S tím se mám

podle vás spokojit?“
Talbotovi se uÏ mezitím podafiilo sestavit uspokojivou

odpovûì.
„Po vysoko‰kolsk˘ch studiích jsem pracoval na mûstském

úfiadû v Lancasteru. Jednou pfii‰la do mé kanceláfie chudá vdo-
va a prosila, aby bylo alespoÀ na ãas zastaveno vymáhání jejích
dluhÛ. ZadluÏila se pro nemoc sv˘ch pûti dûtí. Byla ‰Èastná, Ïe
se v‰echny dûti z tûÏk˘ch nemocí uzdravily, i kdyÏ sama pfii‰la
na mizinu, ale úfiady nemilosrdnû Ïádaly, aby dluhy bez
me‰kání splatila. ZÏelelo se mi ubohé vdovy, která nemûla
z ãeho platit, a zniãil jsem nûkolik úfiedních listin, abych jí
ulehãil. JenomÏe...“ Talbot zhluboka povzdychl, jeho tváfi na-
byla tragického v˘razu. „Na ztrátu listin se pfii kontrole pfii‰lo
a já jsem byl obÏalován ze zcizení úfiedních listin. Soud pro-
hlásil mÛj dobr˘ ãin za zloãin, a v˘sledek uÏ znáte.“ Talbot si
prsty obou rukou ukázal do míst, kde míval u‰i.

To bylo v‰echno, co Edward Talbot svému hostiteli prozra-
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dil. To hlavní mu v‰ak zamlãel, Ïe totiÏ u‰i mu byly ufiíznuty
za padûlání dÛleÏit˘ch úfiedních listin. Za trest byl pfiikován
k pran˘fii na námûstí a kaÏd˘ si na nûj od slunce v˘chodu aÏ
do slunce západu mohl plivnout.

Doktor Dee se s jeho podezfiel˘m vysvûtlením stejnû ne-
spokojil. Du‰í mu zmítaly pochybnosti o v‰em, co mu nezná-
m˘ pfiivandrovalec o sobû fiekl. Kdo ví, co je vÛbec zaã, zda
studoval na univerzitû v Oxfordu, jak tvrdí, i kdyÏ na to má
doklady znûjící na jméno Edward Talbot... Ov‰em ani jméno
Talbot nemusí b˘t pravé.

Neváhal a udefiil na svého asistenta znovu.
„Jmenujete se skuteãnû Talbot, Edwarde?“
Mlad˘ muÏ pochopil, Ïe chce-li si uchovat poslední zbytek

uãencovy dÛvûry, musí s pravdou ven.
„MÛj otec se jmenovat Patrik Kelley, mÛj bratr se jmenuje

Thomas Kelley a já...“ Teatrálnû se odmlãel, aby vyvolal pÛ-
sobivûj‰í dojem.

Doktor Dee mu nedopfiál komedii dohrát.
„Edward Kelley,“ pronesl bezmála v˘hruÏnû.

*   *   *

Nedobrovolné pfiiznání jako by uvrhlo Edwarda do kruté
minulosti. V duchu se vrátil do onoho dne, kdy stál na námûstí
v Lancasteru na pran˘fii s ovázanou hlavou, na niÏ nemilosrd-
nû praÏilo slunce a nezvedení v˘rostci na nûj plivali a posmí-
vali se mu.

Ve chvíli nejvût‰ího poníÏení se náhle zjevil andûl v podobû
krásné Ïeny s dítûtem v náruãí a s druh˘m u sv˘ch nohou.
Nedbajíc posmû‰kÛ rozjíven˘ch ãumilÛ, odehnala je od pra-
n˘fie a podala Ïíznícímu dÏbán ãerstvé vody. Ne, nepodala mu
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vodu, ani nemohla, stráÏ by jí v tom zabránila, av‰ak Edwar-
dovi se nové setkání s milovanou bytostí, pro niÏ se dopustil
padûlání úfiedních listin, vtisklo do pamûti právû tak, neboÈ
nejen pfiítomnou chvíli, ale i v‰echno, co následovalo potom,
pokládal za zázrak.

Andûlská bytost ho znovu vyhledala a nezi‰tnû mu nabídla
pomoc. Vûdûla o nûm v‰echno, nic pfied ní neskr˘val. Jme-
novala se Jane Westonová, byla vdova a z manÏelství jí zÛstal
tfiílet˘ syn Jan Franti‰ek a ani ne dvouletá dcera AlÏbûta. Sama
dobfie vûdûla, jak chutná utrpení, a nauãila se mu stateãnû
ãelit.

Z nûkolika setkání se zrodil hlubok˘ cit, kter˘ dobrodruha
Talbota pfiinutil hledat si trvalé zamûstnání, proto také za-
klepal u dvefií doktora Johna Deea. Byl rozhodnut vzít si
nev‰ední Ïenu Jane Westonovou za manÏelku, pfiestoÏe se
o tom pfied doktorem Deem nesmûl zmínit.

*   *   *

I po prozrazení jeho tajemství se doktor John Dee snaÏil
Edwarda omlouvat a pfiijateln˘m zpÛsobem jeho chování zdÛ-
vodnit. Jeho Ïena si v‰ak na asistentovy zpÛsoby nedokázala
zvyknout.

„Je to zkaÏen˘ ãlovûk,“ nepfiestávala namítat. „Jeho lÏi jsou
odporné.“ Za svobodna b˘vala dvorní dámou královny AlÏbû-
ty I. a mûla o lidsk˘ch vztazích pfiísnû vyhranûné pfiedstavy.

ManÏel pfiipou‰tûl, Ïe má v podstatû pravdu, av‰ak po
ne‰Èastn˘ch zku‰enostech si nedovedl pfiedstavit, Ïe by na‰el
schopnûj‰ího asistenta. Pevnû vûfiil, Ïe se mu s pomocí nad-
pfiirozen˘ch bytostí podafií obsáhnout v‰echno vûdûní a Ïe
právû Edward Talbot, vlastnû Kelley je ten prav˘ a jedin˘
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prostfiedník, jenÏ mu umoÏní hovofiit s andûly. VÏdyÈ z odda-
nosti ke spoleãn˘m ideálÛm slíbil, Ïe se neoÏení, pfiestoÏe je
mlad˘ a pfiirozenû touÏí po lásce.

Právû ten slib pÛsobil Edwardu Kelleymu tûÏkou hlavu.
Nesnesitelnû se mu st˘skalo po milované Jane, i ona po nûm
tesknila, v˘mûna dopisÛ nemohla jejich lásku uspokojit. Vzá-
jemná touha nakonec Edwarda pfiimûla, aby vyuÏil pomoci
andûlÛ. Spojení s nimi se mu podafiilo pfiivést témûfi k dokona-
losti, takÏe ani zku‰en˘ doktor Dee nepoznal, Ïe jde o podvod.

Pfii pfií‰tí seanci vyvolal Kelley archandûla Uriela, Svûtlo
BoÏí, a zahájil s ním rozhovor.

„Uãen˘ doktor John Dee je uÏ blízko, velmi blízko dÛleÏi-
tému poznání, ale v dokonalém poznání mu brání jedna pfie-
káÏka,“ sdûlil mu archandûl Uriel.

„Povûz, archandûli Urieli, o jakou pfiekáÏku jde?“ dychtivû
se otázal uãen˘ doktor.

Nastalo napjaté ticho. Doktor Dee ani ned˘chal, se se-
pjat˘ma rukama upfienû hledûl na mlãící ústa svého asistenta
a rozechvûle ãekal na odpovûì. Koneãnû Kelley promluvil,
opakoval slova archandûla Uriela.

„Ty, Edwarde, utrácí‰ svÛj Ïivot v asketické samotû, místo
abys uãinil ‰Èastnou chudou vdovu, jejíÏ dûti strádají hlady.
Tvou povinností je zplodit s touto Ïenou dûti, tak Ïádá ná‰
Pán.“

„Kdo je ta Ïena?“ otázal se Kelley.
„Jane Westonová, vdova po Francisi Westonovi.“
Doktor Dee vztáhl k Edwardu Kelleymu obû ruce.
„Andûlského pfiíkazu nelze neuposlechnout!“ zvolal úpûn-

livû.
Kelley pokornû sklonil hlavu, v˘raz jeho obliãeje byl ne-

proniknuteln˘.
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„S pomocí boÏí se oÏením s Jane Westonovou,“ prohlásil
chvûjícím se hlasem. „Uãiním tak s ãist˘m svûdomím, navzdo-
ry svému slibu a profesi.“

Do domu doktora Deea v Mortlaku se v‰ak Jane se sv˘mi
dûtmi nenastûhovala. Uãencova rodina se rok od roku roz-
rÛstala, takÏe pro dal‰í rodinu s dûtmi nebylo v domû místo.
Museli hledat jiné fie‰ení.

*   *   *

V kvûtnu roku l583  zavítal do Lond˘na polsk˘ magnát,
vojvoda Albrecht Laski. Byl znám˘m mecená‰em alchymie
a okultních vûd, proto si neodpustil náv‰tûvu proslulého
uãence doktora Johna Deea v nedalekém Mortlaku. Doufal,
Ïe by s jeho pomocí mohl úspû‰n˘mi manipulacemi rozmno-
Ïit svÛj majetek. Doslechl se, Ïe doktor Dee zamûstnává obrat-
ného asistenta, kter˘ se vyzná jak v okultismu, tak v alchymii.

Albrecht Laski byl jedním z kandidátÛ na polsk˘ trÛn,
anglická královna AlÏbûta I. ho proto podezírala z tajného
poslání a pfiidûlila k jeho sluÏbám vládního agenta, kter˘ ji
mûl soustavnû informovat o jeho podnikání. Není tedy divu,
Ïe po jeho opakovan˘ch náv‰tûvách v Mortlaku upadl doktor
Dee se sv˘m asistentem Kelleym do podezfiení ze ‰pionáÏe
a královna roz‰ífiila pÛsobení svého agenta i na tuto dvojici.

Nûkolikrát se vojvoda Albrecht Laski zúãastnil seancí v Deeo-
vû domû, a kdyÏ mu andûlé pfiedpovûdûli, Ïe král ·tûpán zemfie
a on dosedne na polsk˘ trÛn, pozval doktora Deea a Kelleyho
do Polska.

Doktor Dee váhal, nechtûl se vzdát místa dvorního astro-
loga královny AlÏbûty, zaji‰Èovalo mu stál˘ pfiíjem, av‰ak
archandûl Uriel pfii dal‰í seanci rozhodl, aby se s asistentem
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Edwardem Kelleym vydali na cestu. Doktor Dee ov‰em nemûl
tu‰ení, Ïe jeho asistent pobírá od vojvody Laskiho za své sluÏby
dvakrát vy‰‰í odmûnu, neÏ pobíral on sám.

V záfií se oba vypravili na cestu i se sv˘mi rodinami. John
Dee si s sebou odvezl asi ‰est set knih ze své rozsáhlé knihovny
a nûkolik stovek rukopisÛ pfieváÏnû s alchymistickou temati-
kou, o nichÏ pfiedpokládal, Ïe se mu pro práci v Polsku budou
hodit.

Z Mortlaku vyrazili uprostfied noci, nik˘m nepozorováni.
Odjezd  se jim v‰ak utajit nepodafiilo. Jakmile se rozednilo,
byl dÛm doktora Deea prohledán a jeho knihovna zabavena.
Vládní agenti pátrali po tajn˘ch zprávách, které tam podle je-
jich informací mûly b˘t ukryty.

John Dee s Edwardem Kelleym mûli namífieno do Krakova.
Cesta byla úmorná, hlavnû pro dûti. Nejprve pluli lodí podél
nizozemsk˘ch bfiehÛ, po pevninû se vezli v koãárech. Vánoce
strávili ve ·tûtínû, odkud se vydali do Poznanû. Do Krakova
se dostali v pÛli bfiezna roku l584.

I v Polsku pokraãovali v andûlsk˘ch seancích, jichÏ se obãas
zúãastnil i Albrecht Laski, kter˘ nepfiestal b˘t zvûdav˘ na svou
budoucnost a nemohl se doãkat, aÏ prostfiednictvím alchymis-
tick˘ch transmutací koneãnû rozmnoÏí své zlato.

Pobyt v Krakovû nebyl pro anglického uãence pfiízniv˘.
VáÏnû tam onemocnûl jeho roãní syn Rowland, kter˘ pozdûji
zemfiel, stejnû jako jeho dvû malé dcerky Madinia a Margaret.
Není proto divu, Ïe Krakov povaÏoval za prokleté mûsto.

Prozírav˘ asistent Edward Kelley záhy poznal, Ïe majetek
jejich hostitele se pováÏlivû ztenãil, vojvoda Laski ho totiÏ
pfiestal ‰tûdfie vyplácet a nikterak se netajil tím, Ïe by se obou
AngliãanÛ nejradûji zbavil. Nepfiinesli mu oãekávan˘ uÏitek,
alchymii se v Polsku vûnovali poskrovnu a transmutace zkla-

20

DESATA_MUZA_ZLOM.QXD:Sestava 1  9/17/13  11:59 AM  Stránka 20



maly, zlata pfii nich z obyãejn˘ch kovÛ vzniklo málo, a je‰tû
nebylo ãisté. Vojvoda Laski se nepfiestal topit v dluzích, jeho
nadûje na zbohatnutí se rozplynuly.

Edward Kelley se rozhodl uspofiádat dal‰í seanci, pfii níÏ mu
andûlé pfiikázali, aby s doktorem Deem opustili Polsko a vy-
dali se do kulturního centra tehdej‰í Evropy, do Prahy.
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Rudolf II., císafi Svaté fií‰e fiímské národa nûmeckého, ãesk˘
a uhersk˘ král, uãinil roku 1583 Prahu sv˘m sídelním mûs-
tem. Díky tomu se Praha, která velikostí a poãtem obyvatel
pfiedãila VídeÀ a patfiila k nejlidnatûj‰ím a nejbohat‰ím metro-
polím Evropy, stala „zlat˘m mûstem“.

V nadûji na lep‰í Ïivobytí se do Prahy stûhovali úfiedníci a zfií-
zenci s rodinami, umûlci, kupci a fiemeslníci. S nimi pfiicházeli
do hlavního mûsta âeského království i darmo‰lapové, pod-
vodníci a zloãinci. V té dobû také do ãeského slovníku pro-
nikly v˘razy „bandita“ a „bambitka“.

Císafi Rudolf II. byl po Evropû proslul˘ jako ‰tûdr˘ mecená‰
umûní a vûd, k nimÏ tehdy patfiila i magie a zejména alchymie.
U jeho dvora se pohybovalo mnoÏství alchymistÛ, z velké ãásti
dobrodruhÛ a ‰arlatánÛ.

Alchymie byla povaÏována za umûní, filozofii i praktickou
ãinnost pfii pokusech v laboratofiích. Nelze jí upfiít, Ïe pfiispí-
vala k duchovnímu zu‰lechtûní ãlovûka a mûla znaãn˘ podíl na
formování nového renesanãního my‰lení. Musela se vyrovná-
vat s mocnou katolickou církví, která ji obviÀovala z ãaro-
dûjnictví.

Francouzsk˘ autor první uãebnice chemie Nicolas Lémery
napsal:  Alchymie je umûní bez umûní, jehoÏ zaãátkem je lhaní,
stfiedem podvod a koncem Ïebrota.

*   *   *

Doktor John Dee a jeho asistent Edward Kelley dorazili do
Prahy 9. srpna roku 1584 a svÛj pfiíjezd oznámili u dvora pfie-
dem s náleÏitou pompou, pfii níÏ ne‰etfiili vzne‰en˘mi tituly.
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Ve „zlatém mûstû“ je pfiivítal vûhlasn˘ pfiírodovûdec a císafiÛv
osobní lékafi Tadeá‰ Hájek z Hájku a ubytoval je ve svém
domû na Betlémském námûstí. Kromû alchymie se Tadeá‰
Hájek z Hájku zajímal i o astronomii a astrologii. Deeovi se
líbila zejména jeho pracovna, která dfiíve patfiila praÏskému
bakaláfii ·imonovi a byla bohatû zdobena hieroglyfy.

Oba Angliãané sledovali v Praze vysoké cíle, zveliãené fámy
o ‰tûdrosti Rudolfa II. se dostaly i do Polska. Pfies okázalé
uvítání se v‰ak doktor John Dee marnû snaÏil o pfiijetí u císafie
Rudolfa II. Teprve na pfiímluvu Tadeá‰e Hájka z Hájku, kter˘
osobnû dohlíÏel na v˘bûr dvorsk˘ch alchymistÛ a ostatních
badatelÛ, poskytl císafi anglickému uãenci audienci.

Audience se uskuteãnila 3. záfií ve dvû hodiny odpoledne
a Dee byl o ní vyrozumûn dopisem náramnû uctivého znûní:

Vzne‰enému a váÏenému mistru, mistru hodnému respektu:
Jeho Milost potvrdila, Ïe pfiijme Va‰i V˘sost ve dvû hodiny odpo-
ledne a vysly‰í Vás. JestliÏe se mÛÏe Va‰e V˘sost dostavit v urãenou
hodinu, bude Va‰e V˘sost pfiedvedena pfied pana Octavia Spinolu,
komorníka a stájmistra Jeho císafiské Milosti. Ten Va‰i V˘sost
uvede k Jeho císafiské Milosti. 

Rudolf II. pfiijal anglického uãence ve své soukromé kom-
natû a na diskusi s ním se svûdomitû pfiipravil prostudováním
jeho díla Monas Hieroglyphica, kterou dal host jeho otci. Nej-
prve pfii‰ly na fiadu uvítací formality a nakonec se císafi otázal,
ãím mu mÛÏe b˘t doktor Dee uÏiteãn˘.

„Nepfii‰el jsem k tobû, nejjasnûj‰í Milosti, kvÛli tvému ma-
jetku, abych zbohatl. BÛh mne poslal a já si nedovoluji nic
jiného, neÏ sdûlit jeho vÛli tvé císafiské Milosti,“ vzletn˘mi
slovy promlouval k panovníkovi anglick˘ uãenec a sdûlil mu
podrobnosti o své vûdecké práci i o tom, Ïe se touÏí dobrat
smyslu Ïivota na této zemi a úãelu lidské existence vÛbec.
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„Zcestoval jsem mnoho zemí a vynaloÏil mnoho úsilí i pro-
stfiedkÛ, abych se toho dopátral, protoÏe v‰ak Ïádn˘ ãlovûk
ani Ïádn˘ vûdeck˘ spis mi nemohly poskytnout to, o ãem jsem
bádal, seslal mi BÛh své dobré andûly, ktefií mne jiÏ dva a pÛl
roku pouãují a vedou mne správnou cestou.“

Císafi oãekával rozhovor na úrovni, av‰ak kdyÏ doktor
Dee, nesprávnû informovan˘ o císafiovû vá‰nivé zálibû v magii
a okultismu, vyrukoval se sv˘mi andûlsk˘mi seancemi, byl
trpce zklamán. Byl sice vûfiící, av‰ak snaÏil se respektovat rozdíl
mezi vírou a povûrou.

Anglick˘ uãenec sdûlil panovníkovi, Ïe andûlé mu vyjevili
tajné poselství, urãené svûdomí Jeho císafiského Veliãenstva.

„Andûl boÏí se mi zjevil a káral tû za tvoje hfiíchy. Pokud
mne vysly‰í‰ a uvûfií‰ mi, bude‰ slavit úspûchy. JestliÏe mne
v‰ak nevysly‰í‰, ná‰ Pán, BÛh, kter˘ stvofiil nebesa i zemi a kte-
r˘ ti umoÏnil d˘chat a daroval ti du‰i, namífií svou nohu na tvá
prsa a skopne tû stfiemhlav z trÛnu.Pokud se zfiekne‰ ‰patnosti
a obrátí‰ se k Bohu, bude tvé postavení silnûj‰í, neÏ kdy vÛbec
bylo, a ìábel se stane tv˘m zajatcem. Tímto ìáblem, jak se
domnívám, není nikdo jin˘ neÏ Turek. Toto poselství je od
Boha. Nic nepfiedstírám, nejsem pokrytec ani po‰etil˘ ctiÏá-
dostivec, nejsem ani blázen nebo snílek. Pokud bych mluvil
jinak, neÏ jsem právû uãinil, vzdávám se spásy.“

Císafi nebyl na podobná nebeská poselství zvûdav˘, ‰irok˘m
vzdûláním byl nad prÛhledné bludy povznesen. Doktor Dee
si v‰ak neuvûdomil, Ïe se andûlsk˘m poselstvím znemoÏnil.
Jeho první audience u císafie Rudolfa II. byla zároveÀ poslední.
Doktor Dee se sice snaÏil o nové sly‰ení, av‰ak císafi Rudolf II.
mu vzkázal, Ïe na podobné rozhovory má svého zpovûdníka.

*   *   *
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K diskreditaci doktora Johna Deea u Rudolfa pfiispûl ze-
jména nejvy‰‰í hofmistr Jifií Popel z Lobkovic, kariérista a ple-
ticháfi, kter˘ u císafiského dvora sledoval vlastní ziskuchtivé
cíle. Nespokojil se s tím, Ïe oba Angliãany obvinil z ãarodûj-
nictví, namluvil císafii, Ïe to jsou angliãtí ‰pioni a Ïe mu usilují
o Ïivot.  Podezírav˘ Rudolf Lobkovicov˘m pomluvám uvûfiil
a na jafie roku l586 doktora Johna Deea s jeho asistentem
Edwardem Kelleym i s jejich rodinami vypovûdûl z Prahy a ná-
slednû ze v‰ech sv˘ch království, vévodství a zemí.

NeÏ doktor Dee s Kelleym opustili âeské království, po-
dafiilo se jim seznámit se s nejvy‰‰ím purkrabím, panem Vilé-
mem z RoÏmberka, bohat˘m jihoãesk˘m vladafiem. RoÏmberk,
milovník alchymie, s nimi navázal pfiátelsk˘ vztah a orodoval
za nû u císafie. Av‰ak ani jeho vlivná funkce císafie neobmûk-
ãila, trval na tom, aby opustili âeské království.

Oba Angliãané se uch˘lili do Nûmecka, kde strávili necelé
ãtyfii mûsíce. Nejvy‰‰í purkrabí, pan Vilém z RoÏmberka, se za
nû u panovníka nepfiestával pfiimlouvat, sliboval, Ïe je ubytuje
na svém panství v Tfieboni a poskytne jim ve‰keré zaopatfiení.
Jeho neúnavné úsilí se neminulo cílem. Zaãátkem srpna roku
l586 dostal od císafiského dvora povolení, Ïe se doktor John
Dee a Edward Kelley mohou vrátit do âeského království.

*   *   *

Vilém z RoÏmberka byl ‰tûdr˘m mecená‰em, u nûhoÏ na‰el
doktor John Dee se sv˘m asistentem Edwardem Kelleym po-
hodlné útoãi‰tû. Ob˘vali celé jihozápadní kfiídlo tfieboÀského
zámku, Deeovi bylo propÛjãeno osm pokojÛ v druhém poscho-
dí, Kelleymu stejn˘ poãet komnat v poschodí prvním, bylo
tedy dost místa i pro jejich rodiny.
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Edward Kelley okouzlil jihoãeského vladafie nejen alchymií,
ale i ãernou magií. KdyÏ mu ukázal ãerné zrcadlo, které
umoÏÀovalo odposlouchávat zvuky v sousedních komnatách,
nevûfiil RoÏmberk vlastním oãím a u‰ím. NeÏ se mohl vzpa-
matovat z úÏasu, pfiekvapil ho alchymista kouzeln˘m krys-
talem, pomocí nûhoÏ navazoval spojení s du‰emi zemfiel˘ch
a s nebesk˘mi bytostmi, a nato ho ohromil dvûma dut˘mi
koulemi ze slonové kosti, skr˘vajícími ãerven˘ a bíl˘ prá‰ek,
pomocí nûhoÏ se obyãejné kovy daly promûnit ve zlato. 

Opomnûl ov‰em dobrodinci prozradit, Ïe vût‰ina rekvizit
patfií uãenému doktoru Deeovi. Mûl zbystfien˘ smysl pro vy-
stiÏení du‰evních schopností bliÏního a pro jeho skrytá pfiání
a dovedl ho vynikajícím zpÛsobem vyuÏít ve svÛj prospûch.

*   *   *

Na tfieboÀském zámku pokraãoval Kelley v andûlsk˘ch
seancích, jichÏ se s oblibou zúãastÀoval i roÏmbersk˘ vladafi.
Pfii jedné z nich pfiedpovûdûl archandûl Uriel, Ïe Edward Kel-
ley vyrobí úãinn˘ lék na jeho neplodnost. Stárnoucí Vilém byl
jiÏ tfiikrát Ïenat, ale v‰echna jeho manÏelství zÛstala bezdûtná.

Císafi Rudolf II. mu navrhl, aby se oÏenil poãtvrté s pan-
nou Polyxenou z Pern‰tejna, kterou pro nûj sám vyhlédl. Vla-
dafi váhal. Pfiekroãil uÏ padesátku a nabízená nevûsta byla sice
krásná, vzdûlaná a zboÏná, av‰ak o více neÏ tfiicet let mlad‰í
neÏ on. Vilém z RoÏmberka byl dÛvûrn˘m pfiítelem jejího
neboÏtíka otce, drÏel nad rodinou osifielé panny ochrannou
ruku a k Polyxenû mûl otcovsk˘ vztah. Po následníkovi v‰ak
horoucnû touÏil, neboÈ i jeho mlad‰í bratr Petr Vok byl bez-
dûtn˘ a rodu RoÏmberkÛ hrozilo vymfiení.

Ve svém svízelném rozhodování se jihoãesk˘ vladafi  obrátil
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na Edwarda Kelleyho. Pfiedpovûdi archandûla Uriela vûfiil a spo-
léhal na jeho dal‰í pokyny. Pfii dal‰í seanci mu archandûl Uriel
nafiídil, aby pfied m‰í v zámecké kapli poloÏil na oltáfi prázdn˘
list papíru. Vilém tak uãinil, a jakmile knûz dokonãil bo-
hosluÏbu, objevil se na nepopsaném listû andûlsk˘ vzkaz:

Vybral jsem si tû, Viléme, ponûvadÏ jsi spojil své dlanû s m˘mi,
a tak jsem si tû zvolil a uãinil z tebe Davida, kter˘ pfiemÛÏe
Goliá‰e rodové neplodnosti. NeboÈ ty bude‰ posílen silou mé dlanû
a mého ducha. ProãeÏ neme‰kej a za svou choÈ pojmi tu, která
patfií do tvé domácnosti a která je pfiipravena na plození i pfies
tvÛj vysok˘ vûk, kter˘ ve va‰em svazku nebude rozhodující. ZahrÀ
ji svou láskou, aby se slibované poÏehnání dotklo nejen tvé osoby,
n˘brÏ i jí. 

Vilém z RoÏmberka si vzkaz pfieãetl a list druhého dne
zmizel. Vladafi byl pfiesvûdãen, Ïe mu BÛh prostfiednictvím
archandûla Uriela vyjevil svou vÛli. Ani na okamÏik nepochy-
boval, Ïe archandûla povolal silou svého ducha Edward Kelley,
a byl mu nesmírnû povdûãen. Anglick˘ magistr, za nûhoÏ se
Kelley soustavnû vydával, pfiestoÏe vysoko‰kolská studia ne-
dokonãil a Ïádn˘ akademick˘ titul nezískal, se v alchymistické
laboratofii a na celém tfieboÀském zámku stal postupnû pá-
nem. Doktor John Dee, kter˘ doposud zaujímal první místo,
byl odsunut do pozadí.

*   *   *

V Tfieboni uvítali oba Angliãané velké mnoÏství zahraniã-
ních náv‰tûv. Jednoho dne pfiijel na tfieboÀsk˘ zámek dokonce
posel ruského cara Garland. Car Fjodor Ivanoviã I. ho vyslal
do âech, aby pfiivezl doktora Johna Deea do Petrohradu,
neboÈ potfieboval jeho rady kvÛli v˘pravám na Sibifi. B˘val˘
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dvorní astrolog královny AlÏbûty I. byl i v zahraniãí povaÏován
za odborníka v oblasti námofiní navigace a za znalce geografie. 

Rusk˘ legát s sebou pfiivezl drahocenné dary, zejména vzác-
né koÏe‰iny, a na tfieboÀském zámku byl uvítán s náramnou
okázalostí. Ubytovali ho ve stejném patfie, v jakém sídlil frau-
cimor doktora Johna Deea. Garland v‰ak projevil neobyãej-
nou nároãnost, poÏadoval stfiíbrné mísy a stfiíbrná umyvadla
a ostfie odmítal nûkterá jídla.

SnaÏil se oba Angliãany pfiemluvit, aby s ním odjeli do Pe-
trohradu a starali se carovi o jeho poklady, za coÏ mûli b˘t
odmûÀováni penûzi i statky. Doktoru Johnu Deeovi nabídl
dva tisíce liber roãnû a slíbil, Ïe car pro nûho nechá vypravit
pût set koní a Ïe doktor Dee zaujme v Rusku pfiední místo na
spoleãenském Ïebfiíãku.

DÛvûru anglick˘ch alchymistÛ si v‰ak carÛv posel nezískal.
Jeho slibÛm pfiíli‰ nevûfiili, Rusko pro nû byla zemû neznámá
a záhadná. Garland musel odjet s nepofiízenou.

Je‰tû pfiedtím se ale Edward Kelley, jemuÏ se nezamlouvalo,
Ïe carÛv posel upfiednostÀuje doktora Deea, pfiedvedl ohromu-
jící transmutaci. Za pomoci jediného zrnka zázraãného prá‰ku
vyrobil témûfi unci ãistého zlata. Jeho reputace znovu stoupla,
v‰ichni museli uznat, Ïe lep‰ího alchymisty nad nûho není.

*   *   *

Své stoupající obliby dokázal Kelley obratnû vyuÏít, pfii
transmutaci kovÛ si poãínal tak zruãnû, Ïe ani vladafi Vilém
z RoÏmberka, kter˘ mûl bohaté zku‰enosti se ‰arlatány a pod-
vodníky, jeho rafinované triky neodhalil.

Pfii transmutacích pouÏíval svÛj tajemn˘ prá‰ek ze slonovi-
nové koule, jehoÏ pomocí promûÀoval rtuÈ ve zlato. Zlato
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vyrábûl rovnûÏ z antimonu, olova a cínu a nejãastûji tavil oby-
ãejné kovy s mûdí, z toho pak vznikala lesklá nerezavûjící
slitina podobná zlatu.

Av‰ak svÛj nejoblíbenûj‰í a souãasnû nejjednodu‰‰í postup
pfii transmutaci pochytil od svého uãitele doktora Deea, kter˘
mu od samého zaãátku kladl na srdce: Alchymista vÏdycky
musí mít u sebe kousek zlata. Mazan˘ Kelley si jeho radu
pfiizpÛsobil po svém. Do kovové trubky s dfievûnou rukojetí
vsadil kuliãku zlata a kovovou trubku potom zatavil mûkk˘m
kovem. Pfii míchání vafiící smûsi se zátka z mûkkého kovu
snadno roztavila a zlato z trubky vypadlo.

Doktor John Dee sledoval poãínání svého b˘valého asis-
tenta, z nûhoÏ se na tfieboÀském zámku stala vÛdãí osobnost,
s rostoucím zájmem. Kelley ovládal nejnovûj‰í postupy sou-
ãasné alchymie, nebylo by na ‰kodu, aby se nejstar‰í syn Arthur
od nûho nûãemu pfiiuãil. Chlapci sice je‰tû není ani osm let,
av‰ak je bystr˘ a v‰ímav˘, moÏná dokonce objeví nûco, co jeho
otci uniklo. 

Zaãal syna brát na alchymistické transmutace a pozdûji i na
andûlské seance. Arthur se zájmem sledoval promûnu obyãej-
n˘ch kovÛ v ãisté zlato, av‰ak na andûlsk˘ch seancích se nepo-
krytû nudil. Doktor Dee poÏádal Edwarda Kelleyho, aby
nûjak˘m zpÛsobem upoutal jeho pozornost. Edward si nevû-
dûl rady, av‰ak nechtûl doktora zklamat, proto z nedostatku
lep‰ích nápadÛ zaãal brát na andûlské seance i své vyÏenûné
dûti Jana Franti‰ka a AlÏbûtu.

Ani Jana Franti‰ka andûlské seance nezaujaly, spatfioval v nich
spí‰e komické pfiedstavení, av‰ak otãímovi se to neodváÏil fiíct.
Zato AlÏbûta pfii vyvolávání andûlÛ tajila dech. PfiestoÏe jí je‰tû
nebylo pût let, projevovala zájem o v‰echno nadpozemské, co
se vymyká v‰ednímu cítûní.
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âasto sedávala v zahradním zákoutí, zasnûnû hledûla na plu-
jící oblaka a pfiedstavovala si, Ïe to jsou andûlé, s nimiÏ otãím
pfii seancích hovofií. I ona se s plujícími oblaky pokou‰ela
dorozumût, a vym˘‰lela si proto pro nû nová a nezvyklá slova.

„Vzná‰ejte se, naãechraná nebeská oblaka, aÏ na sam˘ konec
neskuteãného svûta, kde Ïijí lehouãké neskuteãné bytosti
s nebesk˘mi kfiídly...“

Proná‰ená slova se snaÏila uãinit co nejlákavûj‰í, proto je
fiadila do neobvykl˘ch podob, a aniÏ si to ve svém útlém vûku
uvûdomila, tvofiila nûco velmi podobného básni.

„Nebe‰tí beránci, bûlostná oblaka,
ke komu bûÏíte, lehouãká oblaka?
Poãkejte, beránci, aÏ si vás pohladím...“

*   *   *

Edward Kelley nevlastní dcerku ãasto pozoroval, a kdyÏ vi-
dûl, jak se sklání ke kvûtinám a nûco tajemného jim ‰eptá, pfii-
blíÏil se k ní.

„Co si to s tûmi kytiãkami povídá‰?“ chtûl vûdût.
„Ptám se jich, jestli nemají ÏízeÀ,“ se zasnûn˘m úsmûvem mu

odpovûdûla AlÏbûta.
„A co ti fiíkají?“
„Îe se napily ranní rosy a potom si v ní umyly tváfiiãky.“
Zvlá‰tní dítû, pomyslel si Kelley, má obdivuhodnou fanta-

zii. Jen aby ji jednou její sny nepohltily a neoddûlily ji od skuteã-
nosti. Sám pracoval v oblasti neskuteãna, dobfie tedy vûdûl, jaké
úsilí musí myslící ãlovûk vyvinout, aby nepropadl fale‰n˘m
pfiedstavám. Vzpomnûl si na Arthura, nejstar‰ího syna doktora
Deea. Je to chlapec rozumn˘, pfies svÛj dûtsk˘ vûk uÏ logicky
uvaÏující.
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„Nechtûl by sis hrát s na‰í AlÏbûtou?“ zeptal se ho.
Chlapec na nûj pfiekvapenû pohlédl.
„Proã?“ nechápal. „Nebudu si pfiece hrát s holãiãíma hraã-

kama.“
Kelley se shovívavû usmál.
„Má‰ pravdu, s holãiãími hraãkami si jako kluk opravdu

hrát nemÛÏe‰, jenomÏe tohle já nemám na mysli...“ Na okamÏik
zauvaÏoval. „Myslím to tak, aby sis s ní povídal, jsi pfiece moud-
r˘ chlapec, AlÏbûta by se od tebe mohla ledasãemu pfiiuãit.“

Arthur se u‰klíbl a ráznû zavrtûl hlavou.
„AlÏbûta se ti nelíbí?“
„Ne,“ struãnû odpovûdûl Arthur.
„Ale proã?“
„ProtoÏe ‰ilhá.“
Kelley se zarazil. Chlapcova odpovûì ho tak pfiekvapila, Ïe

ho na chvíli zbavila slov. KdyÏ se vzpamatoval, chtûl se ho ze-
ptat, jestli se nem˘lí, ale to uÏ byl Arthur na druhém konci
dlouhé chodby.

Edward Kelley chvíli nevûfiícnû vrtûl hlavou, potom se v‰ak
rozhodl, Ïe se o jeho slovech pfiesvûdãí. U veãefie se pozornû
zadíval na sedící dcerku, a ãím déle hledûl do její dûtské tváfie,
tím byl pfiesvûdãenûj‰í. Ano, AlÏbûta opravdu ‰ilhá, o tom
nemÛÏe b˘t pochyb. Jak to, Ïe si toho nepov‰iml dfiív?

Pfied spaním sdûlil svÛj poznatek manÏelce. V˘sledkem byl
kfieãovit˘ pláã. Jane se zmítala v podu‰kách a nebyla k uti‰ení.
Jediná dcera, a ‰ilhá! Ráda by manÏelovu sdûlení nevûfiila,
av‰ak Edward pouze potvrdil její vlastní obavy, jimiÏ se sama
uÏ dlouho tajnû trápila.

Kelley se ji snaÏil utû‰it, i kdyÏ i jeho neblahé poznání
znaãnû zkru‰ilo.

„Neplaã, Jane, nûco se s tím dá urãitû dûlat.“
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