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K A P I T O L A 
P R V N Í

Jelena zaslechnu ještě dřív, než ho spatřím, i když je tišší než ve-
verka – tlumené křoupání sněhu, praskající větvička, tichoun-
ké frkání, jak čenichem hledá uschlou trávu. Nemůžu uvěřit, že 
mám takové štěstí.

Neslyšně jako padající sníh zvednu pažbu tátovy pušky Haw- 
ken k rameni a dívám se přes mířidla. Výhled mi zužují prople-
tence větví. Musím počkat, až jelen vejde do mého zorného pole, 
ale to nevadí. Jsem trpělivá. Jsem přízrak.

Ukryla jsem se do větví spadaných z prastarého usychající-
ho dubu, který se tyčí nade mnou. Sníh zaplňuje mezírky mezi 
větvemi, a tvoří tak ochranu před větrem. Sotva vidím ven, ale 
je mi skoro teplo. Sníh kolem mě cinká a zvoní jako rolničky, 
jak taje v brzkém ranním záchvěvu tepla. Okraje sukně i spod-
ničky mám otrhané a promočené. Kdyby mě teď viděly holky 
ze školy, pěkně by se do mě pustily, ale na tom nesejde. Musí-
me něco jíst.

A  proto se mi tahle rána musí podařit. Kdybych tak uměla 
vykouzlit čerstvou zvěřinu, kdykoli bychom ji potřebovali. To by 
bylo užitečné čarovaní.
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Konečně do mého výhledu vpluje veliká, světle hnědá hruď 
s bílým krkem. Černý čenich se sklání k zemi a já zahlédnu roz-
ložité, rozeklané paroží – je to přinejmenším šesterák. Krk má 
protáhlý a elegantní, pokrytý zimní srstí. Je tak blízko, že téměř 
vidím, jak mu na hrdle pulzuje krev. Nádherné zvíře. 

Stisknu zadní spoušť – jemný, stálý tlak, přesně jak mě to učil 
táta. Cvaknutí, když se spoušť usadí, je téměř neslyšné, ale jelen 
vystřelí hlavu do vzduchu. Ani nedýchám.

Jsem trpělivá. Jsem přízrak.
Elegantně ustoupí stranou a větří. Jenže já jsem po větru, a tak 

se za chvíli vrátí k pastvě. Posunu prst na přední spoušť. Spadané 
větve mi zakrývají výhled na jelenovu hlavu, a tak mu mířím na 
plíce. 

Teď už stačí ten nejjemnější tlak, lehký jako vzdech. 
Rozezní se kostelní zvony. Jelen se vyplaší zlomek vteřiny 

předtím, než vzduch prořízne má střela. Spadne k zemi, zmítá 
se ve sněhu, vyštrachá se na nohy a uhání pryč, zadek vykopává 
do vzduchu. 

„Zatraceně!“
Vytrhnu nabiják zpod hlavně a spěchám lesním polomem. Za 

dobrých podmínek dokážu nabít a  znovu střílet za méně než 
půl minuty. Sice mám zmrzlé prsty, ale když budu rychlá, ještě 
bych ho mohla dostat. 

Samozřejmě bych nemusela dobíjet, kdyby někdo lovil se 
mnou a  byl připravený vypálit druhou ránu. Všechno je těžší, 
když to člověk dělá sám. 

Sahám do vaku pro roh se střelným prachem, když zahlédnu 
karmínovou stopu. Jasně rudá, vlhká a teplá se vpíjí do sněhu. 
Zbyla po něm loužička na místě, kde spadl, a cestička z kapek, 
které mi ukazují směr. Zasáhla jsem ho. 

Rychle jdu za ním a při chůzi nabíjím – nejprve střelný prach, 
potom kuli v papírovém obalu, všechno v hlavni upěchuju nabijá-
kem. Na jelena už další střelou plýtvat nebudu, ale po kopcích se 
tu potuluje velká puma. V takhle mírné zimě by pach čerstvé krve 
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mohl přivábit dokonce i medvěda. Sice není čas nedostatku – kdy 
by si zvíře, co je jen kost, kůže a tesáky, trouflo napadnout téměř 
dospělou dívku –, ale nebudu nic riskovat. 

Stopy se prudce stáčí doprava. Projdu kolem zkrvavené prohlub-
ně ve sněhu, kde musely jelenovi znovu podklesnout nohy. Zasta-
vím se, abych nasadila zápalku a  opatrně natáhla kohout, pak si 
volnou rukou vyhrnu sukni a spodničku a rozběhnu se – co nejply-
nuleji, abych neházela puškou. Musím se k jelenovi dostat nejdřív ze 
všech. Nikdy domů nenos maso, které už někdo jedl, říká vždycky táta. 

Krvavá stopa klesá z prudkého svahu posetého mladými bříz-
kami. Bílé kmínky jsou potemnělé rudými šmouhami. Můj zra-
něný jelen míří na zábor McCauleyových, kde žije Jefferson se 
svým neschopným tatíkem. Jít je po lovu navštívit nemá smysl, 
protože jistě nejsou doma. Jeffův tatík chodí každičkou nedě-
li do kostela, děj se co děj, protože má pošetilou představu, že 
pravidelné sezení na kostelní lavici z něj udělá slušného člověka. 

Svah končí u  mělkého, ale rychlého potoka. Na okrajích se 
třpytí led, ale uprostřed teče průzračná a čistá voda. Mám dobře 
promaštěné boty. Když budu rychlá, můžu potok přejít dřív, než 
se mi voda dostane na punčochy. Sukni a spodničku si vykasám 
vysoko a vkročím do potoka. 

V polovině cesty ztuhnu.
Vzadu v krku ucítím zlato, ostře a silně. Pocit se mi vkrade 

do hrdla a  do hrudi, kde se rozplyne na stálý bzukot, jako od 
poskakujících kobylek. Zvedne se mi žaludek, ale polknu, abych 
nevolnost přemohla. Nemáme ve sklepě dost jídla, abych s ním 
mohla takhle plýtvat. 

Donutím žaludek, aby se uklidnil a ten pocit přijal. Nejlepší je 
nechat ho, aby se přese mě převalil, proudil skrze mě. Nechat ho, 
aby se ve mně usídlil jako starý přítel, který přišel na návštěvu. 

Takhle těžké to je, jen když se ocitnu u něčeho velkého. Vět-
šinou je to valoun, ale někdy i pořádná žíla. Ze zvyku zavřu oči 
a usilovně se soustředím, točím se na místě, abych poznala, kde 
je pocit nejsilnější. Když to poznám správně, bude to jako nitka, 
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co mě tahá za hruď, jako něco, co mě vtahuje… Tam. Otevřu 
oči. Rovně přes potok, za mladým holým javorem. Krvavá stopa 
vede stejným směrem. 

Najednou se celá třesu, nohy mám úplně promrzlé. Přebrodím 
potok a na druhé straně se vyškrábu na břeh, který je kluzký od 
tajícího sněhu. Jak dlouho jsem v té vodě stála? Zdálo se to jen 
jako chvilka. Zahýbu palci v promočených punčochách a doufám, 
že jsem si nezničila boty. Teď si další pár bot dovolit nemůžeme. 
Je dobře, že jsem si vzala svou starou loveckou sukni. Lem vypadá 
strašně tak jako tak, takže brodění v potoce už mu moc neuškodí. 

Nahoře na břehu zkontroluju pušku a zdá se suchá. Aspoň že 
jsem měla dost rozumu, abych ji neráchala ve vodě. Když pro-
cházím kolem kmene javoru, pocit zlata zesílí, ale nevšímám si 
ho, protože jelen leží v malé prohlubni lemované zkrvaveným 
sněhem.

Předníma nohama se vzpírá ze země, hlavu obtěžkanou paro-
žím natahuje na druhou stranu. Pro jistotu na něj rychle namí-
řím pušku, ale jelen klesne do sněhu a těžce oddechuje. 

Opřu zbraň o strom a z opasku vytáhnu nůž. „Moc se omlou-
vám,“ šeptnu a obezřetně se k němu přibližuju. Krk, nebo ledvi-
ny? Bude se smrtí bojovat až do poslední chvíle. Vždycky to tak 
je. Vím, že bych se chovala stejně. 

Jeho paroží je pro mě pořád příliš nebezpečné, než abych mu 
mohla přeříznout krční tepnu. Jak se k němu blížím, marně se 
svíjí a pohazuje hlavou. Musí to být rychlé bodnutí, přesně cíle-
né. Pozvednu nůž.

Chvěje se mi ruka. Cítím teď zlato tak silně a jeho bzukot je 
tak neúprosný, že ho vnímám až v prstech u nohou. Je to sko-
ro příjemné, jako když člověka prostoupí sluneční svit. Znamená 
to, že zlato je na dosah.

Nejdřív jelen, potom zlato.
Vrazím mu nůž do levé ledviny. Jedenkrát vyjekne, potom zů-

stane bez hnutí. Jen pár okamžiků mu z rány vystřikuje horká 
krev, než se z ní stane malý pramínek. Vypařuje se do vzduchu 
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a plní mi nos i ústa ostrou palčivostí. Musím si pospíšit. Jestli je 
ta puma někde poblíž, brzy přijde. 

Jelen je příliš velký, než abych ho dokázala odnést na zádech. 
Budu ho muset stáhnout z kůže, naporcovat a odnést si jen ty nej-
lepší části. Na zbytku si může pochutnat puma, má mé požehnání. 

Přiložím špičku nože dolů k  jelenovu měkkému bílému pod-
břišku. Pocit zlata zesílí jako výbuch, je mnohem ostřejší a jasnější 
než zápach čerstvé krve. Nemůžu si pomoct, upustím nůž a horeč-
ně hrabu ve sněhu – hrabu a hrabu, dokud nenarazím na vrstvu 
podzimní hlíny. Pod nehty se mi zarývá bahnitá suť, ale hrabu dál, 
až uvidím něco blyštivého. Slunce v blátě. Teplo v zimě.

Valoun ze skrýše v hlíně vyndám bez velkého úsilí. Loni tou- 
hle dobou bych ho musela vykopat ze zmrzlé země. Okrajem ru-
kávu ho očistím od bahna. Je velký jako pořádný, nerozlousknutý 
vlašský ořech a kulatější než jiné valouny, až na zvláštní vypouk-
linu na jedné straně. Musel se při poslední jarní povodni vyplavit 
z potoka. Potěžkávám ho v dlani, i když při tom nechávám pra-
covat i svůj cit pro zlato. Skoro z devadesáti procent čistý, jestli 
se nepletu. 

Má cenu přinejmenším sta dolarů. To je víc než dost, aby-
chom si koupili maso na celou zimu. 

Posadím se na paty, valoun pevně svírám v dlani a zírám na 
zvíře, které jsem právě zabila. Teď už ho ani nepotřebuju. Plýtvá-
ní je hřích, říká ale vždycky máma. A Bůh ví, že tátovi by dušená 
zvěřina přišla k duhu.

Dnes se mi daří jako už dlouho ne. Schovám si valoun do kap-
sy u sukně, zvednu svůj stahovací nůž a dám se do práce. 

Slunce už je vysoko nad horami, když konečně vyvleču maso do 
schodů zadní verandy. Všechno, co jsem dokázala pobrat, je za-
balené do jelenovy kůže a svázané motouzem. Bolí mě ramena – 
nesla jsem to přes míli –, a i když jsem všechno svázala co nejpev-
něji, stejně mám špinavou blůzu i sukni.

„Mami!“ křiknu. „Hodila by se mi tu pomocná ruka!“
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Rozrazí dveře, v ruce drží utěrku. Z lesklého hnědého drdolu 
jí uteklo pár pramínků a vrásky kolem očí už nemá od smíchu, 
ale od starostí. 

„Tátovi není moc dobře, co?“ zeptám se.
Pohledem zavadí o balíček v mých rukou a o pušku, kterou 

na něm opatrně vyvažuju. „Bůh ti žehnej, Leah,“ řekne. Zastrčí 
si utěrku do kapsy u zástěry a natáhne ke mně ruce. „Dej mi to. 
Začnu vařit ragú a ty si vybij zbraň a dej slepicím.“

Když jí balíček podávám, vypadne ze mě: „A to není všechno, 
mami. Něco jsem našla.“

Ztuhne a já se k ní vrhnu, abych chytila balíček masa dřív, než 
jí vypadne z rukou. Konečně řekne: „Už je to nějakou dobu. My-
slela jsem, že jsi z toho třeba vyrostla.“

„Zdá se, že ne,“ odpovím a jsem zklamaná z jejího zklamání. 
„Zdá se, že ne,“ přisvědčí. „Teď se dej do práce a probereme to 

s tátou, až budeš hotová.“ 
„Ano, mami.“
Zmizí v kuchyni. Opřu si pušku o rameno a zamířím ke kur-

níku. Hned za ním je mezera mezi stromy. Pozemek je tu holý, 
aby se ke slepicím nemohlo nic snadno připlížit. Je to dobrých 
sto yardů – až ke stromu s rozdrásanou kůrou, velké borovici, 
kterou používám k vybíjení pušky. Skloním hlaveň dolů a pažbu 
si opřu o rameno. Ze severu se nepatrně zvedá vítr, a tak mířím 
maličko doprava. Nejlepší muška, co sem u takle prťavý holky kdy 
viděl, poznamenal jednou Jeffersonův tatík, což byl jediný kom-
pliment, který jsem ho kdy slyšela někomu říct.

Zadní spoušť, klidný nádech, přední spoušť, prásk. Vzduchem 
se rozletí třísky, když střela zasáhne cíl. Slepice chvíli kdákají, 
ale brzo se uklidní. Jsou na mě zvyklé. 

Opřu pušku o  stěnu kurníku. Vyčistím ji, až budu u  stolu 
mluvit s mámou a tátou. Aspoň budu mít záminku, proč se jim 
nedívat do ustaraných očí. „Jste hladové?“ zeptám se, a už slyším 
slípky – které vůbec nejsou tak hloupé, jak si většina lidí myslí –, 
jak se ženou k vrátkům na snídani.
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Zvednu zástrčku, otevřu vrátka a slepice se vyhrnou ven, kdá-
kají a klovou mě do špiček bot, jako by tak mohly dostat krmení 
dřív. Jakmile jim hodím zrní na zem, úplně na mě zapomenou. 
Až na mou oblíbenou slípku, Isabellu, která mi vletí do náruče, 
když si k ní dřepnu. Hladím ji po lesklém ocasním peří a ona mi 
zobe zrní z ruky. Trochu to bolí, ale nevadí mi to.

Můj život je zvláštní, vím to. Máme velké hospodářství a málo 
pracantů, takže jsem holka, co loví, farmaří a rýžuje zlato, proto-
že její táta nemá žádné syny. Jsem v jednom kuse unavená, dla-
ně mám drsné a popraskané, sukně vždycky unosím příliš brzy. 
Holky z města si ze mě utahují a říkají mi „škaredá Lee“, protože 
mám velké ruce a silné čelisti. Zase tolik mi to ale nevadí. Je to 
lepší, než kdyby věděly, co je na mně doopravdy ošemetné – že 
dokážu najít zlato, stejně jako vodní víla odkrývá prameny. 

Ale je toho spoustu, co mám na svém životě ráda a díky čemu 
mi připadá dobrý: východ slunce nad zasněženými vrcholky 
hor, máma a táta, kteří znají moji cenu, příjemné chvění, když 
v dlani držím valoun zlata. A moje slepice. Zbožňuju svoje ukdá-
kané, bezelstné slípky. 

Dnes jen čtyři vejce. Rychle je posbírám, ze stále teplých sko-
řápek smetu slámu a opatrně si je uložím do kapes. Potom po-
padnu pušku a zamířím do domu, abych čelila důsledkům toho, 
že jsem vyčarovala další valoun. 
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K A P I T O L A 
D R U H Á

Táta vždycky říká, že jsem se narodila se zlatým valounem v levé 
ruce a krumpáčem v pravé. Proto mě máma rodila tak těžko – mu-
sela z břicha vymáčknout mnohem víc než jen maličkou dívenku. 
Když jsem to slyšela poprvé, dala jsem svou hadrovou panenku 
naší fence Orphě a oznámila jsem, že nikdy nebudu mít děti.

Netrvalo dlouho, než jsem zjistila, že to je jen pěkná povídač-
ka, třeba jako ta o Svatém Mikuláši, který na Vánoce nosí dárky, 
nebo ta o tom, že když člověk třikrát pozpátku obejde zahradu, 
nepolezou mu mšice na zeleninu. No ale takový už táta je, neu-
stále si vymýšlí různé báchorky. 

Nevadí mi to. Jeho historky mám ráda, a nejlepší jsou ty tajné, 
téměř pravdivé, které vypráví šeptem u tepla z kamen, aby je ne-
slyšel nikdo jiný než já a máma. Vždycky jsou o zlatě. A vždycky 
jsou o mně.

Sundám si boty, na verandě z  nich o  zábradlí oklepu bah-
no, vejdu do domu a uvidím tátu, jak si hoví v houpacím křesle 
a velké nohy v podkolenkách má natažené tak blízko kamen, jak 
jen si troufne. Chce mě pozdravit, ale místo toho se rozkašle, 
kapesník u pusy. Celý se otřásá a skoro slyším, jak v něm chřestí 
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kosti. Sundá si kapesník z úst a zmuchlá ho v dlani, aby ho scho-
val. Myslí si, že nevím, co vykašlává.

Kolem ramen má přehoz z  postele a  vedle něj se na stolku 
z pařezu kouří z hrnku kávy. Dům voní po borovém dřevě a čer-
stvě nakrájeném tuřínu. 

„Máma říkala, že jsi dnes našla nějaké zlato,“ pronese táta 
klidně, když si dávám uschnout boty ke kamnům.

„Ano.“ Zamířím zpět ke stolu, z kapsy vyndám vajíčka, co jsem 
dnes sesbírala, a položím je vedle hrnce, kde máma dusí maso.

Táta srká kávu. Polkne. Vzdychne. „Už jsem vám někdy vy-
právěl o tom valounu, co jsem našel pod kapradinou?“ zeptá se. 
Pak ho kašel zlomí v pase a já jenom doufám, že to není tak zlé, 
jako to bylo včera.

„Povídej,“ pobídnu ho, i když už jsem to slyšela stokrát.
Máma na mě nad hrncem vrhne pohled a  pokoutně se na 

sebe usmějeme. „Povídej,“ souhlasí. Přitáhnu si židli, pušku po-
ložím na stůl a začnu ji rozebírat. 

„No když jinak nedáte. Stalo se to na jaře v  pětatřicátém,“ 
spustí. „Všechno už bylo dávno vybrané a já za sebou měl těžký 
den, kdy jsem nic nenašel. Vracel jsem se domů podél potoka 
a  snažil se utéct před bouřkou, co se zrovna hnala, když jsem 
narazil na veliký dub, ze kterého jako vodopád rostla hustá kap-
radina. Zvedl se vítr, odvál kapradinu stranou a najednou tam 
byl, jasný a krásný se na mě smál. Byl větší než pěst a prostě tam 
ležel jakoby nic.“

Nikdy v životě jsem tak velký valoun neviděla. Slyšela jsem 
o nich vyprávět, ale nevím, jestli tomu věřit. Stejně ale přikývnu, 
jako bych věřila.

Pokračuje: „Ale ta bouřka byla hrozivá a blížila se noc. Nemohl 
jsem jít do města a nechat posoudit ryzost, a tak jsem ho přinesl 
domů. Ukázal jsem ho tady mamince a pak jsem ho schoval pod 
podlahu, aby byl v bezpečí, než bouřka přejde.“

Odmlčí se, aby se napil kávy. Oheň v kamnech zapraská. Až vy-
čistím pušku, sundám si punčochy a nechám je taky proschnout.
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„A co se stalo pak?“ zeptám se, protože se to ode mě očekává.
Táta postaví hrnek na stůl, předkloní se a oči mu svítí horeč-

kou. „Ráno vstanu, a co nevidím než svoji malou Lee, jak ten 
valoun drží v baculaté ručce, bouchá s ním o podlahu a směje 
se a vykopává nožičky, jako by to byla nejlepší hračka ze všech.“

Máma si povzdychne, buď nad tou vzpomínkou, nebo z lítos-
ti, že jsem tenkrát poprvé vycítila zlato. Byly mi dva.

Táta řekne: „Tak jsem ho schoval ještě jednou. Tentokrát do 
spíže.“

„Ale já ho znova našla, že jo, tati?“ Obalím nabiják kusem lát-
ky a zasunu ho do hlavně. Vytáhnu ho trochu vlhký, což zname-
ná, že mě při příští střelbě mohl překvapit ošklivý zpětný výstřel.

„Znova a znova a znova. Našla jsi ho pod matrací, ve špičce 
mojí boty, dokonce i  pod zemí v  zahradě. Tehdy mi došlo, že 
mám výjimečnou holčičku. Ne, kouzelnou.“ 

Máma se už neudrží ani chvilku. „Doba je zlá,“ řekne varovně 
a hází do hrnce kousky tuřínu. Její hlas je tichý a mírný, ale tak 
rafinovaný, že dokáže utišit bouři. Tou bouří je většinou táta. 
„Lidi by dali nevím co, aby se dozvěděli o dívce, co dokáže vycí-
tit zlato.“

„Pravda,“ přisvědčí táta zamyšleně. „Povrchové zlato už tady 
v horách totiž skoro nenajdeš.“

Proto nejsme bohatí, a taky nikdy nebudeme. Ano, za ten va-
loun z kapradiny jsme si pořídili okna, povoz a přistavěli jsme 
zadní verandu. Jenže zlatá horečka v Georgii už dávno skončila 
a ukazuje se, že ani holka s magickými schopnostmi nedokáže 
vykouzlit zlato jen tak z ničeho nebo ho pouhou myšlenkou vy-
dolovat z nepoddajného kamene. Pro to málo, co dokážu vycí-
tit, se těžce lopotíme a každý rok nacházím zlata méně a méně. 
Loňské léto jsme odklonili proud potoka a na suchém dně jsme 
kopali tak dlouho, až tam nezbylo ani zrníčko. Letos jsme si vza-
li do parády bok koryta, ale pak se táta rozestonal. 

Hluboko v zemi se skrývá ještě další zlato – cítím jeho medo-
vě sladké vábení –, ale vytěžit by ho dokázali jen dva lidé. A táta 
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odmítá koupit otroky. Vychovali ho jako metodistu, v době, kdy 
se církev ještě stavěla proti otroctví. 

Dnešní valoun je mým prvním větším objevem za víc než rok.
Bůh ví, že ty peníze potřebujeme. Což je opravdu zvláštní vzhle-

dem k tomu, že máme pod podlahou schovaný pytel krásného čis-
tého zlatého prachu. Táta říká, že si ho schováváme na horší časy. 

Ale máma říká, že jsme ho schovali, protože kdybychom do 
mincovny přinesli tolik zlata, vzbudilo by to pozornost. A má 
pravdu. Kdykoli přineseme trochu víc než ždibec zlatého pra-
chu, hned se to roznese a po našem záboru se to najednou hem-
ží cizinci, jsou jako mravenci na pikniku a hledají zlatou žílu. 
Vlastně jsem se tátovi zasloužila o přezdívku: Reuben „Štístko“ 
Westfall, nikdo mu jinak neřekne. Pravdu známe jen my tři a za-
přisáhli jsme se, že to tak i zůstane. 

Jenomže nám začíná prosakovat střecha od stáje, police ve skle-
pě jsou ustavičně poloprázdné, a to nás největší mrazy teprve če-
kají, a Svobodnýmu Jimovi dlužíme za letošní zimní pšenici. Tak 
velký valoun, jako jsem našla teď, by to mohl všechno vyřešit. Je 
to slušný nález, to ano, ale ne tak slušný jako celý pytel od mouky 
plný zlatého prachu, který jsme vydolovali z vytěženého záboru. 

„Tak, Leah,“ řekne táta a já vzhlédnu od pažby, kterou právě 
čistím. Takhle mi nikdy neříká. Jsem pro něj vždycky „Lee“ nebo 
„světluška“. 

„Ano, tati?“
„Kde přesně jsi ten valoun našla?“
„U nové jelení stezky, na západ od sadu.“
„Slyšel jsem tě vystřelit. Znělo to, jako že jsi hodně daleko.“
„To teda jo. A zašla jsem ještě dál, než jsem ho dostala. Před-

tím jsem ho jen škrábla do boku a on utekl. Stopovala jsem ho 
dolů z hory, pak přes potok až do… Ach.“

Přešla jsem na zábor McCauleyových. 
Tátovo houpací křeslo se zastaví. „Nepatří nám,“ pronese tiše.
„Ale potřebujeme…“ Zmlknu. Jefferson a jeho tatík ho potře-

bují stejně jako my, možná ještě víc. 
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„Nejsme zloději,“ namítne táta.
„Poctivě jsem ho našla!“
Zavrtí hlavou. „Na tom nesejde. Kdyby se tu stavil pan McCau-

ley a ‚našel‘ broskve v našem sadu, bylo by snad v pořádku, aby 
si jich odnesl koš?“

Zamračím se.
„Měla by ho vrátit tam, kde ho našla,“ prohlásí máma.
„Ne!“ vzpírám se a táta na mě vrhne pohled, který říká: Po-

slouchej mámu, nebo si mě nepřej. Ztěžka polknu a snažím se 
ztišit hlas, ale tu nenápadnou neústupnost jsem po mámě ne-
zdědila. Jsem holka, co mluví nahlas, nebo vůbec. „Chci říct, že 
jestli si ho nemůžeme nechat, tak by ho měli dostat McCaule-
yovi. Barák jim padá na hlavu, loni jim pošla dojnice a… Vrátím 
jim ho. Odnesu ho Jeffersonovu tatíkovi.“ 

Máma odnese hrnec ke kamnům a postaví ho na vršek. „A co 
mu řekneš?“ zeptá se a rychle promíchá dušené maso.

„Pravdu. Že jsem byla na lovu, že jsem stopovala zraněného 
jelena až k nim na zábor a narazila jsem tam na valoun.“

Máma svraští čelo. „Jak znám pana McCauleyho, zítra to bude 
vědět celé město.“

„No a? Nikdo přece nemusí vědět, že jsem ho vyčarovala.“
Přibouchne na hrnec pokličku a otočí se, aby mi pohrozila va-

řečkou. „Leah Elizabeth Westfallová, tohle slovo pod mou stře-
chou říkat nebudeš.“

„Není to nadávka.“
„Kdyby to někdo slyšel, i kdyby to jen zaslechl, špatně by to 

pochopil. Vím, že žijeme v moderní době, ale nikdo nesnese… ty 
víš. To je něco, co se neodpouští. A žádné vysvětlování ti nepo-
může. To já vím až moc dobře.“

Máma tohle někdy dělá. Udělá narážku na něco, co se jí stalo, 
když byla malá holka, něco strašného. Ale já se jí radši na žádné 
detaily nevyptávám, protože mě pak akorát zaúkoluje dalšími 
domácími pracemi a pošle mě brzo spát. 

„A nehodlám celému městu připomínat, že na den odpočinku 
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posíláme svou patnáctiletou dceru na lov,“ pokračuje a stále mi 
hrozí vařečkou. „Jak se rozhodneme a co děláme, je naše věc, ale 
když to budeme lidem předhazovat, nic dobrého z toho nevzejde.“

„Odnesu mu ho já,“ vloží se do toho táta. „Povím mu, že na 
lovu jsem byl já.“

„Reubene, vždyť můžeš sotva chodit,“ namítne máma. „Tomu 
nikdo neuvěří.“

„Počkám pár dní. Až se ten kašel utiší. Pak půjdu. Možná to 
udělám cestou do Charlotte.“

Tohle nám táta říká každý den. Že až se ten kašel „utiší“, vydá 
se s  naším pytlem zlata na cestu. Nechá přezkoumat ryzost 
v mincovně v Charlotte v Severní Karolíně, kde nás nikdo nezná 
a nikdo se nebude na nic vyptávat. 

„Dobře, tati.“ Neodvážím se pohlédnout na mámu, abychom 
se podělily o strach, který narůstá v našich srdcích. 

Vstanu od stolu a dunivými kroky přejdu k tátově houpacímu 
křeslu. Vyndám valoun z kapsy a položím mu ho do natažené 
dlaně. Pocit zlata se ztiší, hned jak valoun pustím, a na kratičký 
okamžik jsem jako bez ruky, jako bych ztratila přítele. 

„No podívejme,“ řekne bez dechu a obrací valoun v dlani, aby 
zlato zachytilo ranní světlo proudící dovnitř okny. „Není to kra-
savec?“

„To je,“ přitakám. Není ale jen krásný. Znamená jídlo, přístře-
ší, teplo a život. 

Táta svraští husté obočí a podívá se mi přímo do očí. „Tenhle 
valoun nic neznamená, Lee. Tvoje čarování taky nic nezname-
ná. Jsi hodná holka a ta nejlepší dcera. A to? To něco znamená.“ 

Nedokážu se na něj podívat. „Ano, tati.“
Vrátím se ke stolu, abych si dočistila pušku. Je to čas k tichému 

zamyšlení, a tak přemýšlím usilovně a dlouho. Když nás máma ne-
nechá prodat zlatý prach a táta mi nedovolí nechat si ten valoun, 
tak budu muset přijít na nějaký jiný způsob, jak sehnat peníze. 

Zastavím se, můj hadr se vznáší nad dřevěnou pažbou. „Moh-
la bych to udělat já,“ řeknu.
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„Copak, světluško?“ zeptá se táta.
„Mohla bych odvézt zlato na zkoušku do Severní Karolíny. 

Zapřáhnu Kaštana a Heřmánka. Měli by radost, že…“
„V žádném případě,“ přeruší mě máma.
„Je hezké, že ses nabídla,“ řekne táta vlídnějším hlasem. „Ale 

ta cesta je pro samotnou dívku moc nebezpečná.“
„Určitě by tě okradli,“ přidá se máma. „Nebo něco horšího.“
Vzdychnu. Za pokus to stálo.
Mámin pohled je najednou laskavější. „Tolik mi pomáháš, 

moje milá Leah, a mám tě za to moc ráda. Ale kdybych tě necha-
la, tak se přetrhneš.“

„Poslyš,“ ozve se táta. „Až se ten kašel utiší, možná tě máma 
nechá jet se mnou.“

„Možná že nechám,“ přitaká máma nepřesvědčivě. 
„To by bylo fajn,“ řeknu.
Až se ten kašel utiší, až se ten kašel utiší, až se ten kašel utiší. 

Slyšela jsem to už tolikrát, že mi to zní v hlavě jako nějaká odr-
hovačka. 

Možná tuhle zimu nastražím pasti. Možná přijde další vel-
ká záplava, takže budeme moct říct, že jsme našli další zlato. 
Možná nám zimní pšenice poroste lépe, než si myslíme. Možná 
s tím pytlem zlata do Charlotte prostě uteču a pak budu prosit 
o odpuštění. 

Možná se ze mě stane opravdová čarodějnice, která dokáže 
kouzlem ochránit stáj před vlhkem a naplnit sklep zásobami. 
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K A P I T O L A 
T Ř E T Í

Ráno je vzduch tak teplý, až se kolem vrcholků hor plazí hustá 
modrá mlha. Protože jsem včera byla na lovu úspěšná, dovolí mi 
táta zapřáhnout Pivoňku a jet do školy na povoze.

Hned jak zastavím, poznám, že je něco jinak. Místo aby se 
nejmenší děti koulovaly, hrály na babu nebo se honily za obručí, 
stojí v hloučku, aby se zahřály, v rukou svírají bandasky s obě-
dem a tlumeně si povídají. Je to, jako by zemřel někdo důležitý, 
třeba guvernér. Nebo dokonce prezident. Ale to určitě ne, vlajka 
na budově soudu není na půl žerdi.

Uvážu Pivoňku a rozhlížím se po školním dvoře po Jefferso-
novi. Nikdy mu nic neuteče, a jestli mi někdo řekne pravdu, pak 
je to on. 

Annabelle Smithová, soudcova dcera, mě ale najde první. „Jest-
lipak to není Škaredá Lee!“ křikne. „Přijela do školy na povoze jako 
hodný chlapec.“ Holky v mém věku se tisknou kolem ní a chicho-
tají se, když se k nim blížím.

„Neviděly jste Jeffersona?“ zeptám se.
„Neměla bys být na lovu?“ Usměje se a na tvářích se jí objeví 

dva rozkošné dolíčky. Bůh musí mít skutečně zvrácený smysl 
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pro humor, když dal takové ďáblici tak andělskou podobu. „Nebo 
se plácat někde v potoce?“

„Prosím, Annabelle,“ hlesnu unaveně. „Dneska ne. Jenom 
chci mluvit s Jeffersonem.“

Její úsměv ochabne a kývnutím hlavy mi ukáže směr. „Řekla 
bych, že má něco, co tě bude zajímat.“

Nejsem si jistá, co to znamená, ale kývnu na ni na znamení 
díků a zamířím k latríně. 

Za ní najdu Jeffersona obklopeného změtí copů a sukní, což 
je zvláštní, protože holky z města – i ty mladší – se mu normálně 
vyhýbají. Je nejméně o hlavu vyšší než ony, tak vysoký, že jsou 
mu kalhoty příliš krátké a odhalují chodidla, která má bosá i teď 
v zimě. Určitě zase vyrostl z bot. Má husté černé vlasy a dlouhý 
rovný nos, který zdědil po své indiánské mámě z kmene Čero-
kézů. Na ostře řezané lícní kosti se mu vyjímá stará světlá jizva. 

Zahlédne mě a zamává mi kouskem papíru. Vyprostí se z ob-
ležení dívek a jde mi naproti ke vchodu do malého bílého dom-
ku s prkenným obložením, který nám slouží jako škola. Holky 
mě znuděně pozorují, ale nepřijdou blíž. 

„Zlato, Lee,“ vyhrkne, než stačím otevřít pusu. „Našli ho v Ka-
lifornii.“

Cítím, jak se mi obrátil žaludek. „Určitě?“
Podá mi novinový výstřižek. Už je celý rozmazaný od spousty 

prstů a je datovaný 5. prosince 1848 – víc jak měsíc starý.
„Prezident Polk to oznámil v Kongresu. Tak to musí být pravda.“
Myšlenky a pocity se ve mně zmítají příliš rychle a příliš ostře, 

než abych je dokázala pojmenovat. Žuchnu na schody pokryté 
sněhovou břečkou, ani mě netrápí, že si umáčím druhou nej-
lepší sukni, a škrábu se na bradě. Zlato je všude. Aspoň troška. 
Kolik zlata to musí být, že kvůli tomu prezident dělá zvláštní 
oznámení? 

„Lee?“ řekne Jefferson. „Na co myslíš?“ Obvykle vážné oči mu 
horečně svítí, takový pohled znám až moc dobře. Je to pohled, 
který se možná zrcadlí i v mých očích. 
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„Myslím na to, že odejdeš na západ, stejně jako celé tohle 
město.“ Proto jsou dnes všichni tak vážní. Dahlonega taky vy-
rostla na zlaté horečce a každé malé dítě na míle daleko chápe, 
že přišla změna, ať se jim to líbí, nebo ne.

Sedne si vedle mě a  předloktí si položí na kostnatá kolena, 
která má skoro až u uší. „Říká se, že je tam tolik zlata, že ho mů-
žeš sbírat ze země. Někdo jako já by mohl…“

Rozhostí se mezi námi ticho. Nerad se zmiňuje o tom, co ho 
v  srdci bolí nejvíc, ani se mnou o  tom téměř nemluví. Jeffer-
son je synem zlého irského zlatokopa a krásné Čerokézky, která 
před deseti lety utekla se svými bratry, když byli indiáni posláni 
do Oklahomy. Nikdo v Dahloneze jí to ani v nejmenším nezazlí-
val, i když svého chlapečka nechala samotného s jeho neschop-
ným tatíkem.

Takže když Jefferson říká „někdo jako já“, myslí tím „blbej ru-
doch bez mámy“, což je jedna z těch hloupějších věcí, co mu lidi 
říkají, protože, jestli chcete něco vědět, Jefferson je ve skuteč-
nosti nejchytřejší kluk, jakého znám. 

„Táta bude chtít jít,“ špitnu nakonec. A já chci jít taky, abych 
byla upřímná. Zlato je v mé krvi, v mém dechu, dokonce i v bar-
vě mých očí a  miluju ho stejně, jako Jeffersonův tatík miluje 
svou samohonku. 

Ale, Bože, jsem tak unavená. Unavená z toho, jak se snažím 
být pro tátu stejně dobrá jako tři synové, unavená z  toho, jak 
dřu tvrdě jako muži, unavená z toho, jak se mi ostatní holky vy-
smívají. A unavuje mě i úzkost v mojí duši, vědomí, že kdyby se 
někdo dozvěděl o mých magických schopnostech, mohlo by to 
dopadnout hodně špatně. Kdybychom odtáhli na západ, někam, 
kde je pořád ještě zlato, všechno by to začalo znova, bylo by to 
těžší a horší než předtím.

Ale na druhou stranu je Kalifornie možná místo, kde holka 
s čarovnými dovednostmi, jako jsem já, nepotřebuje vysvětlovat 
jak to, že nachází tolik zlata. Možná je to místo, kde bychom 
mohli být konečně bohatí.
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„Tatík bude chtít jít,“ prohlásí Jefferson. „Ale nemáme dost 
peněz, abychom se vybavili na cestu. Podívej.“

Ukáže mi výstřižek a na konci článku je seznam věcí, které 
rodina potřebuje, když se chce vydat na západ: čtyři volská spře-
žení, povoz, mulu, pušky, revolvery, pět sudů mouky, čtyři sta 
liber slaniny…

„To by stálo víc než šest set dolarů,“ odtuším.
„Pro tříčlennou rodinu, jako je ta tvoje. Ale i jeden člověk po-

třebuje aspoň dvě stovky.“ Potřese hlavou. „Musí to jít i jinak.“
Z jeho hlasu poznám, že chce odejít na západ víc než cokoliv 

jiného, a vím to tak jistě, jako že v mámině medailonku není ani 
ždibeček mosazi. „Ty utečeš,“ řeknu.

„Možná, nevím.“ Otře si bosé chodidlo o schod a přes okraj 
spadne kupička blátivé břečky. „Mohl bych jet na ryzce. Po cestě 
lovit. Nebo bych cestou pro někoho pracoval, třeba se mu staral 
o dobytek. Jenom že… Jenom…“

„Jeffe?“ Podívám se na něj zblízka, abych zjistila, co se děje. 
Má širokou pusu, která se kdykoliv znenadání začne usmívat, 
rychleji než blesk. Jenže teď není na jeho tváři po úsměvu ani 
stopy.

„Pamatuješ na ten rok, jak vyschnul potok a ve stojaté vodě 
na dně jsme nachytali padesát pulců?“ zeptá se tiše.

„Jasně,“ odpovím, ačkoli netuším, proč o tom mluví. „Pama-
tuju si, že jsi mi jich hodil hrst za blůzu.“

„A já si pamatuju, že jsi ječela jako děcko.“
Praštím ho do ramene.
Ucukne a předstírá pohoršení. „Dřív tvoje rány takhle nebolely.“
„Vždycky se ve všem snažím zlepšovat.“
Zadívá se do dálky. Nepřítomně si mne rameno a  říká: „Jsi 

moje nejlepší kamarádka, Lee.“
„Já vím.“
„Na školu jsme už moc staří. Chodím sem, jenom abych viděl 

tebe.“
„Já vím.“
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Zničehonic se ke mně otočí a chytne moje ruce v rukavicích 
do svých holých dlaní. „Pojeď na západ se mnou,“ vyhrkne.

Otevřu pusu, ale nedokážu nic říct.
„Vezmi si mě. Nebo… Teda… Mohli bychom lidem říkat, že 

jsme svoji. Nebo že jsme sourozenci! Jak chceš. Ale jsi jako já. 
Vím, že když je teď tvůj táta nemocný, tak na záboru pracuješ ty, 
stejně jako já na tatíkově. Vím, že tam všechno obstaráváš vlast-
níma rukama.“ Drží mě tak pevně, že se to skoro nedá vydržet. 
„Tohle je naše šance zařídit se pro sebe. Je jenom dobře, že… 
Proč vrtíš hlavou?“

Jeho slova ve mně zažehla naději tak opravdovou a prudkou 
jako pobídnutí ostruhami. Ale teď mě pod víčky tlačí smutek, 
který se dere ven, horký a  vlhký. Jefferson má zčásti pravdu: 
Jsem to já, na kom závisí náš zábor. Jen netuší, jak moc. 

„Leah?“
Povzdechnu si. „V jednom se ale my dva lišíme. Já mám mámu 

s tátou ráda. Nemůžu je opustit. A ano, je to můj zábor, stejně 
jako jejich. Jsem na to pyšná. A proto ho taky nemůžu opustit.“ 

Pustí moje dlaně. Oba se podíváme přes zasněžený dvůr a spat-
říme ostatní, jak na nás zírají. Viděli, jak se držíme za ruce, o tom 
není pochyb. Ale my si jich nevšímáme. Jsme zvyklí si jich nevší-
mat.

„Možná nebudeš mít na vybranou,“ poznamená. „Jestli tvůj 
táta bude chtít odejít do Kalifornie…“

Už zase ta jiskřička naděje. „Máma ho přesvědčí, abychom 
neodcházeli. Je moc nemocný.“

„Ale kdybys tam odešla…“
Rozezní se školní zvonek a svolává nás dovnitř.
„Promluvíme si o tom později,“ řeknu a jsem víc než ráda, že 

můžu od toho tématu upustit. Musím hodně přemýšlet. Vlastně 
příštích několik hodin přemýšlím tak usilovně, že když pomá-
hám mrňousům s počty, jsem úplně k ničemu, a když mě pan 
Anders vyvolá, abych vyjmenovala prezidenty, tak popletu Ma-
disona s Monroem. 
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Hned jak skončí škola, jedu domů a ani se neobtěžuju rozlou-
čit s Jeffersonem, jenom mu na dálku zamávám. Musím odsud 
pryč, a rychle, získat prostor, kde si budu moct projít všechny 
myšlenky o Kalifornii, zlatě a cestě na západ, nemluvě o té fan-
tastické a nesporné skutečnosti, že mě Jefferson právě požádal, 
abych si ho vzala. 

Co se týče nabídek k sňatku, nebyla to zrovna taková, o které 
by dívka snila, když v truhle osahává prádlo do výbavy. Vlastně 
ani nevím, jestli to myslel vážně, když to jen tak nešikovně nad-
hodil.

Přemýšlela jsem o vdavkách – samozřejmě –, ale nezdá se, že 
bych se někomu líbila. Není žádné tajemství, že se celé dny kr-
čím v korytě potoka, oháním se krumpáčem nebo čistím stáje, 
že mám orlí zrak a  přesnou mušku, díky čemuž nosím domů 
víc zvěřiny, než to kdy dokázal táta, ani když mu ještě bylo dob-
ře. Možná by mi moje divoké způsoby prominuli, kdybych byla 
hezká, ale to nejsem. Mám hezké oči, zlatohnědé po mámě. Ale 
taky pichlavý pohled, který lidi znervózňuje. Tak to aspoň tvr-
dí Jefferson, a vždycky když to říká, tak se kření, jako by to byl 
kompliment. 

Na svoje špatné vyhlídky jsem si stěžovala jenom jednou tá-
tovi. Pokrčil rameny a řekl: „Velká brada, velké srdce.“ Pak mě 
rychle políbil na čelo. Už nikdy jsem si znova nestěžovala. Táta 
zná mou cenu.

Řekla bych, že Jefferson ji zná taky, a bolí mě u srdce, když 
pomyslím na to, že odejde a  já tu zůstanu. Ale popravdě jsem 
o  něm nikdy nepřemýšlela jako o  ženichovi. A  vzhledem k  té 
strašné nabídce k sňatku není z té myšlenky asi taky úplně nad- 
šený. 

V kopcích práskne výstřel, tlumeně z mílové vzdálenosti. Mi-
nutu nato se ozve další. Někdo je asi na lovu. Přeju mu štěstí. 

Když s povozem přijedu na dohled k ledovému potoku a ne-
nápadné cestě, která se táhne podél suchých dubů k nám domů, 
rozhodnu se, že se nedá dělat nic jiného než to všechno probrat 
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s mámou a tátou. Sice skrýváme společné tajemství, ale jeden 
před druhým netajíme nic. 

Pivoňka pohazuje hlavou, jako by mi četla myšlenky. Ne, to 
okolní lesy ji tak znervózňují. Jsou příliš tiché, příliš klidné. 

„Všechno je v pořádku, klid, holka,“ řeknu jí a můj hlas se vrací 
v ozvěně. 

Suché stromy odkryjí výhled na naše stavení, a zrovna když 
zvolám „Čehý!“, abych s Pivoňkou zabočila ke stáji, něco upoutá 
mou pozornost.

Mužská bota. Obnošená, zkrabacená a  opuštěná, pohozená 
v závěji u verandy. 

„Tati?“ šeptnu a na okamžik ztuhnu.
Pak seskočím z kozlíku, sukně se mi zachytí v kole, ale trhnu 

s ní a uháním k domu. Nedostanu se daleko, než klesnu na ko-
lena, zlomená v pase a bez dechu.

Táta totiž leží na zádech na schodech k verandě, s  roztaže-
nýma nohama a bez bot. Pod hlavou má louži karmínově rudé, 
která stéká ze schodů – maličké peřeje krve. Oči má doširoka 
otevřené k nebi a kousek nad nimi, jako třetí oko na čele bled-
ším než sníh, zeje temná díra po kulce. 

„Mami!“ křiknu a pak ještě jednou. Nedokážu odtrhnout oči 
od tátova obličeje. Vypadá tak překvapeně. A jako živý, až na ten 
nehnutý pohled. 

Co mám dělat? Možná ho odtáhnout pryč, než zničí verandu. 
Nebo mu nandat boty. Proč táta vyšel z domu bez bot?

Třesou se mi ruce nutkáním něco udělat. Něco spravit. Po-
hledem prohledávám schody, verandu, dokořán otevřené dveře, 
ale vidím jen tu jednu botu, co trčí ze závěje. „Mami? Kde má 
táta boty?“ Můj hlas v zimním vzduchu je pronikavý, nemá da-
leko k jekotu. 

Opřu se o zábradlí na verandě, abych se zvedla na nohy. Jen 
kdybych tak našla tu proklatou botu, všechno by bylo v pořád-
ku. Proč mi máma neodpovídá?

Svět se zatočí a já tvrdě narazím na zábradlí. 
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Dva výstřely. Slyšela jsem dva. „Mami,“ špitnu.
Rozběhnu se. Přes světnici, ložnici a do kuchyně, kde je ještě 

nepořádek od oběda. Nahoru do pokoje s vikýřem, kde spávám 
já, a pak zase zpátky dolů. Skrz mraky se prodralo slunce a okny 
k nám proudí světlo. Mámina láskyplná péče je vidět všude – 
modré kalikové závěsy v mém pokoji, borové větvičky vinoucí se 
po našem prostém zábradlí a vykukující z vázy na krbové řím-
se, květiny z balicího papíru obarvené divokou hořčicí na žluto. 
Včerejší dušené maso, ještě teplé na kamnech.

Ale máma nikde není a dům se zdá tak pustý, až mě to bolí 
na duši. 

Pořád ji volám, vyběhnu z domu a zabuším na latrínu. Pro-
hledám stáje. Přebrodím náš malý potůček a  ženu se do bro- 
skvového sadu.

Pod stromy se náhle zastavím. Svět je tak prázdný a tichý. Pří-
liš tichý, jako by i stromy musely na chvíli zmlknout a truchlit. 
A je to tak dobře. Musím přestat zmatkovat a začít přemýšlet. 
Jsi chytrá holka, Lee, říká vždycky táta, obzvlášť když se morduju 
s algebrou. Přijdeš na to. 

Zimní chlad mi pronikne do bot, které ještě úplně neuschly 
ze včerejšího lovu, a  tak si obtočím paže kolem těla, abych se 
chránila před zimou a strachem. Pivoňka v dálce zafrká. Necha-
la jsem tu chudinku zapřaženou do povozu. Musí vydržet.

Zavřu oči a soustředím se, točím se na místě jako kompas.
Zlato mě volá severně od sadu, ze žíly, kterou jsme začali s tá-

tou odkrývat, než nasněžilo. Slaběji, jako něco velmi malého 
nebo vzdáleného, se ozve to, co hledám: chvalozpěv čistoty, lí-
beznost, co mi svírá hrdlo. Možná je to valoun, ale já doufám, že 
mě volá mámin medailonek. 

Je někde u stáje. Tam už jsem byla. Čeho jsem si nevšimla? 
Líbeznost, kterou cítím v hrdle, mě táhne zpátky přes sad ho-

lých broskví a  ledovým potokem. Jak se blížím, pocit narůstá. 
Nevychází ze stáje, ale z místa za ní. Někde za kurníkem, poblíž 
hranice dříví. 
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Zem před kurníkem je posetá chmýřím. Něco ty chudinky 
muselo vyděsit tak, že ztratily peří, které propadlo ven vzducho-
vými otvory. Líbeznost v mém hrdle ztrpkne. Donutím se ujít 
ještě těch pár zbývajících kroků.

Najdu ji tam, jak sedí opřená zády o hranici dříví, nohy na-
tažené a sukni vyhrnutou tak, že jí nad botami vykukuje prou-
žek šedých punčoch. Medailonek, který mě k ní dovedl, jí leží 
nad srdcem a třpytí se v slunečním svitu. Pas má celý zkrvavený. 
Střelili ji do břicha.

Když jsem kousek od ní, rozechvěle vzhlédne a jednu ruku po-
zvedne mým směrem. „Leah,“ šeptá. „Moje překrásná holčičko.“

Spěchám k ní a chytím ji za ruku. „Přivedu doktora,“ řeknu. 
„Jen vydrž.“ Snažím se ji pustit, ale drží mě pevně, i když pohled 
má tak slabý, že ho nedokáže na nic upřít na okamžik delší než 
mávnutí motýlích křídel. 

„Moje silná holčičko. Silná, dokonalá…“
„Kdo vám to udělal?“ V očích mě pálí slzy. 
Svěšenou hlavu pohne ke mně, jako by krk dokázal napřít její 

pohled tam, kam to oči nedokážou. „Důvěřuj někomu. Není 
dobře být tak sama, jako jsme byli my. Tvůj táta a já jsme se mý-
lili…“ Mluví čím dál pomaleji a tišeji. 

„Mami?“
„Uteč, Lee. Běž…“ 
Brada jí klesne na hrudník a víc už neřekne. 
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K A P I T O L A 
Č T V R T Á

Potřebuju pomoc. Měla bych jít pro šerifa. Nebo pro soudce 
Smithe. Vím, že bych měla. 

Ale dokážu si akorát sednout na paty a  zírat před sebe. Je 
úplně jedno, co teď udělám. Nic na světě už nezmění, že jsou 
máma s tátou mrtví. A až se postavím a odejdu, všechno bude 
jiné. Chci tuhle chvíli, tenhle hraniční okamžik, kdy ještě ne- 
jsem úplně sirotek a ještě nejsem úplně sama. 

Má na sobě svoje teplé zimní šaty z  černé vlny. Brada jí 
spadla do vysokého límce. Snažím se jí nedívat na břicho, 
místo toho pohledem přejedu dolů k zablácené sukni. Sna-
žila se utéct. 

Něžně jí popotáhnu sukni tak, abych zakryla punčochy, a za-
strčím ji pod kotníky, aby ji vítr neodvál zase nahoru. Leskle 
hnědý drdol máminých vlasů se sesunul na stranu. Pokusím se 
alespoň upravit pár sponek, ale roztřesenými prsty to celé jen 
zhorším.

Ztěžka polknu. Máma měla ty nejkrásnější vlasy. Zářivé, svět-
le hnědé s bronzovými a zlatými odlesky. Když je neměla vyče-
sané, sahaly jí až pod pás.
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Medailonek na mě zasvítí, jasný na černé vlně. Chtěla by, 
abych si ho vzala. Ale když ho sundám, bude to tak konečné.

Ozve se prasknutí větičky a já vystřelím na nohy. Zvuk přišel 
z lesa za stájí. Možná to byl mýval, nebo dokonce jelen. Ale přes-
to si představuju, jak na mě spočívá vražedný pohled, zatímco se 
natahuju za mámin krk pro háček na řetízku. Moje ruce s ním 
zápasí. Jsem jako na jehlách, naslouchám a jsem připravená při 
tom nejtišším zvuku vystartovat pryč. 

Snažím se háček otevřít a v prstech mi mravenčí zlato. Koneč-
ně povolí a já  málem nestihnu medailonek chytit, než se sveze 
z řetízku. Přívěsek i řetízek si zastrčím do kapsy u sukně. 

„Mrzí mě to, mami,“ šeptám. „Musím jít.“
Jenže kam? Všechno je rozmlžené a cizí. Jediné, čím jsem si 

jistá, je, že mi máma řekla, ať uteču.
Nemůžu ji tady jen tak nechat. Nebylo by to správné. Potře-

buju pomoc. Potřebuju…
Jeffersona! Ten bude vědět, co dělat. Na zábor McCauleyo-

vých a zpátky bych to mohla stihnout do dvaceti minut.
Neměla bych jet neozbrojená.
Uháním k domu a rozrazím zadní dveře. Táta  má nad krbovou 

římsou speciální závěs, kam odkládáme zbraně. Máme tři – sta-
rou ručnici s bodákem, novější pušku Hawken, se kterou chodím 
na lov, a perkusní revolver. S dlouhou ručnicí a puškou Hawken 
můžu střílet z dálky a přesně, ale při jízdě bez sedla by se špatně 
nabíjely, obzvlášť když se mi tak třesou prsty. Takže zbývá revolver. 

Sundám ho ze závěsu a pohladím slonovinovou pažbu. Zírám 
na něj a něco na mě dotírá, jako roj komárů vzadu v hlavě. Po-
myslím na tátu, jak leží v kaluži vlastní krve. Do krku se mi na-
hrne žluč, ale polknu ji zpátky. 

Ta díra, co má v čele. Tak drobná a dokonalá. Týl má prav-
děpodobně napadrť, ale kromě té dírky je tátovo čelo tak bě-
loskvoucí a bez poskvrnky jako alabastrová váza paní Smithové. 

Takhle úhledný průstřel není možné udělat  puškou. Tátu 
střelili revolverem, zrovna takovým, jaký držím v ruce. Ne, mož-
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ná to byla ještě menší zbraň, jako ty nové nóbl revolvery od fir-
my Colt. Znám někoho, kdo vlastní nový Colt? 

V myšlenkách začnu procházet všechny lidi, které znám, ale 
mysl se mi opět zamlží a nedokážu to ani za všechno zlato světa. 

Jefferson. Potřebuju Jeffa.
Vyběhnu z hlavních dveří, nechám je bouchat ve větru a se-

skočím ze schodů a přes tátovo tělo. Vypřáhnu Pivoňku, vyka-
sám si sukně a kolo od povozu použiju jako stupínek, abych se jí 
vyhoupla na hřbet. 

Usedlost McCauleyových se krčí v  temném údolí mezi dvěma 
kopci porostlými břízami. Jefferson odlesnil část jednoho z nich 
a zasadil na něm kukuřici, která je teď v zimě hnědá a seschlá. 
Ale zbytek pozemku je tak divoký a zarostlý, že se většina půdy 
nikdy nedostane na slunce. Je to zatuchlé, temné místo, kde se 
dobře ukrývají věci jako načerno pálená whisky nebo zlomené 
srdce. 

Přebrodíme s Pivoňkou potok se zamrzlými okraji a projde-
me kolem páchnoucího, zanedbaného rýžovacího žlabu. Zasta-
vím ji u domu – malého srubu s travnatou střechou. Z komína 
se vine kouř a v prasklé tabulce jediného okna hvízdá vítr. 

„Jeffersone!“ Přehodím nohu na stranu a svezu se z Pivoňky 
na zem. Uschlou trávou se ženu k verandě, kde přeskočím scho-
diště, abych se vyhnula prověšeným schodům, a  zabuším na 
dveře. „Jeffersone!“

V domě zaštěká Zlatka, jejich fenka. Ozve se dupot bot, které 
ke mně spěchají. Dveře se otevřou dokořán a v nich stojí Jeffer-
sonův tatík, podsaditý muž s rozcuchanými šedými vlasy, v po-
mačkaném oblečení a s jasně červeným nosem. 

Nasadí si pravou šli a zamžourá do pošmourného světla dneš-
ního dne, které je oproti šeru ve srubu vyloženě jiskřivé. „Slečna 
Lee,“ zamumlá.

Vzduch vanoucí ze dveří je teplý a kyselý, jako když se zkazí kvá-
sek na chleba. „Potřebuju mluvit s Jeffersonem,“ řeknu.



  3 4   

„Netušim, kde ten kluk zas lítá.“ Vedle nohou se mu objeví 
Zlatčina pískově žlutá hlava, plandavé uši má nastražené.

„A kam myslíte, že asi…“
„Řikám, že nemám tucha.“
„Vrátil se domů ze školy?“
„Možná.“
Ztratím nervy. „Můžete se aspoň na chvíli sakra zamyslet? 

Jsem v průšvihu a potřebuju mluvit s vaším synem.“
Pan McCauley ucukne. „Dávej si majzla na jazyk, holka.“
Sevřu dlaně v pěst a mám chuť ho praštit do toho jeho červe-

ného nosu. Slouží mi ke cti, že se otočím a běžím pryč. Najdu si 
Jeffersona sama.

Dveře se za mnou zabouchnou, takže mě překvapí, když ces-
tou k latríně v dlani ucítím Zlatčin vlhký čumák.

Zastavím se u dveří. Jestli je Jefferson uvnitř, bylo by ode mě 
hrozivě nezdvořilé zabušit. Ale nedá se svítit. Zvednu ruku ke 
dveřím, když vtom se ozve úder sekery. 

Oddechnu si, vykasám si spodničku a uháním k polorozpadlé 
boudě, která měla sloužit jako stáj, ale nikdy ji nedokončili a na-
konec je z ní kůlna na dříví.

Jefferson stojí za ní, rukávy má vyhrnuté nad lokty, v ruce se-
keru a na jednom z větších pařezů štípe dříví. Když mě uvidí, 
zachmuří se a upustí sekeru. „Lee?“

A najednou se pevně objímám rukama a slova se mi pletou 
jedno přes druhé a sotva vím, co říkám, ale ve vzduchu visí slovo 
„mrtví“ a je jasnější a konečnější než úder sekery na špalku. 

Chytí mě kolem ramen a přitáhne si mě k sobě. Jeho vůně je zná-
má a bezpečná, jako čerstvě naštípané dříví a zemitá půda, a já se ko-
nečně rozbrečím – velkými dávivými vzlyky, které mu máčejí košili. 

„Počkej, Lee,“ zarazí mě nakonec. „Zpomal. Začni od začátku 
a pověz mi všechno. Úplně všechno.“

A tak to udělám. Když mluvím, tváří se zasmušile. I když se 
mi v žaludku obrací večeře a blábolím páté přes deváté, Jefferson 
jenom klidně stojí a přemýšlí, jako by byl dvakrát starší, než je. 
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„Možná to byli banditi,“ řekne, i když je mi jasné, že tomu sám 
moc nevěří. 

„Nic nevzali. Chyběla akorát jedna tátova bota.“ 
„Kdy myslíš, že je zastřelili?“
„Slyšela jsem výstřely na cestě domů. Máma byla ještě naživu, 

když jsem ji našla. A táta… Krev nebyla zmrzlá. Jeffe, vyběhl ze 
dveří s botami v rukou. Proč by to dělal?“

Jeff mi položí ruku na záda a vede mě ke srubu. Klopýtám, jak 
se snažím stačit jeho dlouhým krokům. „Kam…“

„Jdu si pro pušku,“ vysvětlí. „Možná tvůj táta uslyšel výstřel 
a vyběhl ven.“

Zlatka kluše vedle nás. „A nevzal by si nejdřív zbraň? On pro-
stě vyběhl ven. Jako… jako by…“

Jefferson se zastaví na místě a já mu málem narazím do rame-
ne. „Jako by toho člověka znal. Jako by byl strašně rád, že ho vidí.“

Přikývnu. „Ale koho by táta…“ Hrudník mi svírají hrozné 
obavy. „Máma řekla… než umřela… Řekla mi, ať uteču.“

„Myslela si, že je ten vrah pořád někde poblíž.“
Podíváme se na sebe.
„To je špatný, co?“
„Poradíme si, slibuju. Máš s sebou zbraň?“
„Revolver. Nabila jsem ho cestou sem. Všech pět ran.“
„Dobře. Zlatko, zůstaň tu s Lee. Hned se vrátím.“ Rozrazí dve-

ře a zmizí v ponurém srubu.
Nikdy mě nepozval dovnitř. Nechce, abych věděla, jak špat-

né to je mezi ním a jeho tatíkem, a neví, že už mi došlo, že mají 
uvnitř černou palírnu. Jsou věci, o  kterých spolu nemluví ani 
nejlepší přátelé. 

Zlatka se mi opře o nohu, a tak se sehnu, abych ji podrbala na 
krku. Vždycky jsme si rozuměly, Zlatka a já.

Uvnitř srubu se rozezní dusot kroků, pak pan McCauley hla-
sitě a naštvaně něco zařve. Chvíli nato Jefferson vyjde ven s puš-
kou v ruce. Nepodívá se mi do očí a míří k ohradě pro kozy. Jsme 
mu se Zlatkou v patách.
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Vyvede ryzku. Nikdy tu chudinku nepojmenovali, říkají jí 
prostě „ryzka“, a protože nemají stáj, nechávají ji stát v ohradě. 
Jefferson na ni nasedne a já vylezu na plůtek a z něj na Pivoňku 
a vyrazíme. Jefferson nás vede na jih, k našemu domu.

„My se vracíme?“ Myslela jsem, že pojedeme pro pomoc.
Mírným hlasem vysvětlí: „Teď už nemá cenu shánět doktora. 

A  vrah, co má aspoň trochu rozumu, se nebude potloukat na 
místě činu.“

Tupě zírám před sebe.
„To určitě víš, Lee,“ řekne mi Jefferson. „‚Štístkovo zlato‘ je 

legendární. Jakmile se rozkřikne, že jsou tví rodiče v Pánu, na-
hrne se k tobě celé město. Všichni si přece myslí, že tvůj táta měl 
schováno…“

„Ach.“ Hrozí, že mi zase vyhrknou slzy. Dokážu si to před-
stavit. Annabelle Smithovou a její matku, jejich broskvový ko-
láč, úlisná slova soustrasti a těkající pohledy. Šerifa Webera, jak 
prochází celou usedlostí a hledá „stopy“, tedy otevírá kredence, 
kouká pod balíky sena a možná i vypáčí pár prken v podlaze. 

„Musím se držet zpátky… dokud se to nepřežene.“ Z těch slov 
mám pocit, že jsem bezcitná a chladná. V nouzi si člověk nevy-
bírá, říkávala máma. Určitě by nečekala, že mě nouze přiměje 
starat se o zlato dřív, než ji dám pohřbít.

„Je to pravda, že jo?“ zeptá se Jefferson a najednou zní toužebně. 
„Je to pravda,“ šeptnu.
„Dobře.“ Přikývne spíš sám sobě. „Musíme být opatrní a rych-

lí. Kdyby měla tvoje máma pravdu a  ten, kdo to udělal, se tu 
pořád potloukal.“

„Jsem ráda, že s sebou máme Zlatku.“
„Kdyby byl někdo poblíž, dá nám vědět.“
Přejedeme přes brázdu, kde jsme s tátou začali odkrývat no-

vou žílu, a pak se dostaneme k malému hřbitůvku, kde zatím 
stojí jen dva náhrobky – pod jedním leží naše fenka Orpha a pod 
druhým můj malý bratříček, který žil jenom tři dny. Táta je vyte-
sal sám. Brzy tu přibudou další dva, ale kdo je vytesá, to nevím.
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Když se přiblížíme k  sadu, jedeme ještě pomaleji. Jefferson 
sedí na ryzce vzpřímeně a vyhlíží cokoliv zvláštního. Když pro-
jíždíme kolem kurníku, něco ve mně křičí, ať se nedívám, ale 
nemůžu si pomoct. Hranice dříví mi zakrývá výhled, až na má-
miny nohy. Sukni má pořád zastrčenou pod kotníky.

Nad hlavou se nám mihne stín a já sebou trhnu, než si uvědo-
mím, že to je jenom kroužící kondor. První z mrchožroutů, kteří 
si jdou pro to, co je moje.

„Vejdeme zadními dveřmi,“ řeknu. Brzy se na tátovo tělo budu 
muset podívat znovu. Ale teď ještě ne.

Jefferson dovede koně zahradou k  zadní verandě. Podá mi 
ryzčiny otěže, přiloží si prst na rty a zašeptá: „Prohlédnu dům. 
Počkej tady.“ Sebere pušku a vklouzne dovnitř.

Zůstává tam dlouho, zatímco na mě dopadá chladné slunce, 
nad hlavou mi krouží kondoři a do zad mi zírají ztichlé lesy. Svět 
je prázdný a tichý. Příliš prázdný.

Zajíknu se. Naše zlato.
Něco cítím – tu nejslabší jiskřičku líbeznosti. Asi ten valoun, 

co jsem našla včera, ať už ho táta schoval kamkoliv. Ale obvyklý, 
nepřetržitý bzukot v hlavě, který cítím vždycky, když jsem po-
blíž našeho pytle zlatého prachu, je nadobro pryč.

Je zvláštní, jak si člověk věcí nevšímá, dokud mu je nevezmou. 
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K A P I T O L A 
P Á T Á

Konečně Jefferson vykoukne ze dveří a prohlásí: „Myslím, že je 
to v pořádku.“

Sklouznu z Pivoňky a obtočím otěže obou koní kolem zábra-
dlí na verandě. „Tak ať to máme z krku,“ řeknu a hlas mi svazuje 
vědomí toho, že nic nenajdu.

Jefferson přikáže Zlatce, aby počkala venku. Když se za námi 
zavřou dveře, fenka zakňučí, ale já mám lepší pocit, když vím, že 
venku dává na všechno pozor.

„Tudy,“ ukážu Jeffersonovi a vedu ho do kuchyně. Stůl z boro-
vicového dřeva, u kterého jsem včera čistila pušku, stojí nakřivo 
a pletený kobereček pod ním je zkrabacený. Jedna ze čtyř židlí 
leží převrácená na stranu.

Jefferson mi pomůže stůl zvednout. Kleknu si a odhrnu ko-
bereček, který skrývá dvě prkna, co vypadají celkem stejně jako 
ostatní, jenže ne tak docela. 

„To není zrovna dobrý úkryt, Lee,“ povídá mi Jefferson za zády.
Po tváři už mi stékají slzy. Lehce na prkna zatlačím a protější 

konce vyskočí, takže je můžu chytit. „Asi nás nikdy nenapadlo, 
že by nás vážně někdo přišel okrást.“ Sáhnu do díry.
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„Je tam něco?“
„Je to pryč,“ oznámím suše. Vytáhnu prázdný pytel od mouky, 

který jsme teprve chtěli začít plnit. Pořád je složený do úhled-
ného čtverečku.

„Co chybí?“
„Třílibrový pytel na mouku.“
„Plný zlata?“
„Ano.“
„Jako tenhleten? Jenom plný?“
„Řekla jsem, že ano.“
„Probůh, Lee,“ vydechne Jefferson. „Tři libry mouky… Vždyť 

to by bylo…“
„Skoro šest liber zlata.“ Sednu si na paty a ruce si složím do klí-

na, aby se mi netřásly. „Ten pytel měl hodnotu přes tisíc dolarů.“
S tím by se celá naše rodina bez potíží dostala do Kalifornie.
„Kde jste to všechno našli?“ Jeffersonův hlas je plný dechbe-

roucího úžasu a snad i trošky vzteku.
„Všude možně,“ řeknu a vyhýbám se jeho pohledu. Lež mě ošk- 

livě píchá u srdce. „Měli jsme štěstí.“
„A teď je to pryč.“
Rychle si otřu oči a vstanu. „Něco pro tebe mám.“
„Co?“
Zavřu oči a  točím se na místě. „Jen si musím vzpomenout…“ 

Tam. Na poličce nad kamny, kde trůní máminy květiny z balicího 
papíru v obyčejné dřevěné váze. Dojdu k ní, obrátím vázu dnem 
vzhůru a do dlaně mi vypadne valoun. Podám mu ho. „Je váš. To-
tiž… narazila jsem na něj, když jsem sledovala jelena na váš zábor.“

Pevně valoun sevře a vůbec nic neříká. Pořád zírá na ten prázd-
ný pytel od mouky na podlaze vedle díry. Je na něm napsáno 
CULBERT & SYNOVÉ, MLYNÁŘSTVÍ.

„Museli jsme si ty pytle nechat dovézt speciálně z Anglie,“ po-
vím mu. „Abychom získali ten malý rozměr. Táta doufal, že by 
si lidi mohli na první pohled myslet, že v nich je vážně mouka.“

Jefferson odtrhne pohled od pytle a místo toho mi zírá do očí.
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„Prosím, řekni něco, Jeffe. Táta to chtěl všechno odnést do 
mincovny v Charlotte, kde nás nikdo nezná, jenže pak ho schvá-
tila ta nemoc. Tak to tu přes rok jen tak stálo a… Máma říkala, 
že by nás lidi začali nesnášet, kdybychom tak rychle zbohatli. 
Nesnesla bych, kdyby to tak bylo i s tebou.“

Jeff zavrtí hlavou. „To ne.“ Pomalu si valoun ode mě zastrčí do 
kapsy. Byla bych si myslela, že na něj docela zapomněl. 

„Tak co?“
Dřepne si k prázdnému pytli a přejede po něm prstem. Oči 

mu horečně svítí. Představuje si, že je plný krásného surového 
zlata. Zničehonic ucukne rukou, jako by ho píchla včela.

„Pojeď pro šerifa Webera,“ řekne. Vyjdeme zadními dveřmi, 
kde nás Zlatka přivítá tlumeným kňučením.

„Ale ani slovo!“ vyhrknu a Jefferson ztuhne na schodu. „O tom 
zlatě. Lidi by si mohli myslet, že je ho ještě víc. Mohli by…“

Ramena mu stoupnou a  klesnou, jak si povzdechne. „Když 
myslíš.“ Než se vyhoupne na ryzku, otočí se na mě a dodá: „Ale 
Lee? Mně jsi věřit mohla.“

Přikývnu, i když mi hanba rozpaluje týl. Je toho tolik, co ještě 
neví. Tolik, co mu nemůžu říct.

„Měli bychom ti sbalit nějaké věci,“ navrhne Jefferson. „Ně-
kdo ve městě by tě určitě vzal k sobě, dokud…“

„Ne.“
„Lee…“
„Seženu pomoc a hned se sem vrátím. Tohle je můj domov, 

Jeffe.“
Zamračí se. „Ale slib mi, že budeš mít pořád při ruce zbraň. 

Budu tady poblíž, jak to jen půjde.“
„Děkuju.“
Cestou do města nemůžu setřást pocit, že nás někdo sleduje. 

Možná je to tím mrtvolným tichem lesa nebo proto, že Zlatka špi-
cuje uši a drží se tak blízko u Pivoňky, až hrozí, že ji zašlápneme. 

Ne že by na tom záleželo. Jestli mě někdo sleduje, akorát mar-
ní čas. Už jsem přišla o všechno. 
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Zprávy o  vraždění vyvolají v  městečku Dahlonega pozdvižení 
a příštích pár dnů je jako v mlze. Dveře se u mě netrhnou, takže 
se cítím mnohem bezpečněji, ale dostanu z  toho bolení hlavy. 
Každé vyjádření soustrasti v sobě má špetku vzrušení. Když pan 
Cooper, vedoucí v Mincovně Spojených států, zapůjčí šerifu We-
berovi všechny své prubíře i jiné zaměstnance, aby kvůli vraždám 
prohledali lesy kolem města, stane se z toho téměř svátek.

Máma mi řekla, ať uteču, jenže já nemám kam. Tohle je můj 
domov. Budovala jsem ho stejně jako máma a táta a nenechám 
se odsud nikým vystrašit. A tak celé dny sedím v domě, předstí-
rám, že jsem ráda za společnost, a čekám na zprávy, které nepři-
cházejí. Revolver mám po ruce a připravený, čímž porušuju náš 
zákaz nabitých zbraní v domě. Doufám, že se dozvím, že v ho-
rách řádí bandité a náš dům není jediný, který přepadli, protože 
to by pak znamenalo, že jsem v bezpečí. Znamenalo by to, že se 
mě máma nesnažila varovat před nikým konkrétním.

Jenže pátrání v  lese nic neodhalí. Šerif Weber se vyptává 
v  hotelu paní Choiceové a  v  obchodě Svobodnýho Jima a  do-
zví se od nich, že se tudy celý týden valí proud cizinců, kteří 
míří za zlatem do Kalifornie. Nakonec případ uzavře s tím, že 
ten hrozný čin spáchali bandité, kteří hledali Štístkovo ukryté 
zlato – o němž ho ujistím, že nikdy neexistovalo –, a že teď už 
jsou pravděpodobně daleko odtud spolu se všemi těmi ostatní-
mi darmošlapy. 

Nezdá se mi, že by měl pravdu, a  je mi nanic z  toho, že se 
vražda mých rodičů tak rychle zametla pod koberec. Ale Bůh ví, 
že se mi taky trochu ulevilo. Netuším, co mám dělat dál ani jak 
se dokážu úplně sama postarat o celé hospodářství. Možná že 
po pohřbu budu mít konečně čas a prostor všechno si pořádně 
promyslet, až budu mít pokoj od všech těch slídivých pohledů 
a lomení rukama. 

Všichni se mě zdvořile ptají na rodinné vztahy mých rodičů, 
jako by jejich otázky nějak dokázaly vykouzlit příbuzné, o kterých 
všichni víme, že je nemám. Mámina rodina ji zavrhla, když si vza-
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la mého tátu, a máma s nimi nemluvila od té doby, co se odstěho-
vala z Bostonu. Táta nemá žádné příbuzenstvo kromě bratra Hi-
rama, nóbl advokáta, který žije na jihu v hlavním městě Georgie, 
Milledgeville. Naše příbuzenstvo se rozbíhá do všech směrů jako 
divoká réva na kmenech stromů, a já jsem úplně sama.

Vlastně ne tak docela. Pořád ještě existuje jeden člověk, u kte-
rého můžu hledat pomoc.

Jefferson a pár dalších kluků ze školy kopou odpoledne hroby 
pro mámu a tátu. Zjistila jsem, že náhrobky by mě přišly na dva-
cet dolarů, a možná bych časem dokázala vyčarovat tolik zlaté-
ho prachu, ale ne tak, abych u toho nevzbudila podezření. A tak 
poprosím Jeffersona, jestli by prozatím nestloukl dva dřevěné 
kříže. 

V den pohřbu je rozbřesk ledově jasný. Tající sníh přes noc 
zmrzl a ze stromů, ze střechy stáje, a dokonce i z kurníku visí 
maličké rampouchy. Celý svět se v zimním slunci třpytí tak záři-
vě, až se na to těžko dívá.

Když mám hotové ranní práce, umyju se a obléknu si své nej-
lepší šaty – hnědé vlněné s krajkovými manžetami, v pase zúže-
né a ovázané pěknou žlutou stužkou. S mámou jsme je došily 
minulý týden.

Bez pomoci si nedokážu korzet dost utáhnout, ale šaty jdou 
přesto zapnout překvapivě lehce. Mají tu nejbohatší sukní, jakou 
jsem kdy nosila. Pamatuju si, jak jsem se při poslední zkoušce 
točila dokola a divila se, jak vysoko se lem sukně zvedá, ačkoliv 
je látka dost těžká. Máma mě hubovala, že ukazuju spodničku. 

Stoupnu si před naše malé zrcátko, abych si připnula její me-
dailonek, a vidím mámin obličej. Všichni říkají, že mám oči jako 
ona – široko od sebe, převážně hnědé a  trochu moc hluboko 
posazené. Ale dneska se jí podobám víc než kdy dřív. Vypadám 
starší, mám vyhublejší tváře a zapadlé oči. Posledních pár dní 
jsem toho moc nesnědla.

Sáhnu si za krk a zapnu medailonek. Zdvihnu si krajkový lí-
mec, abych zakryla řetízek. Přívěsek mi visí přímo nad srdcem. 
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Uleví se mi, když zase ucítím zlato, i když jenom slabě. Možná 
už si ten medailonek nikdy nesundám. 

Někdo klepe na dveře. Pohlédnu na stůl, abych se ujistila, že 
tam revolver pořád leží. Posledních pár dní ho mám vždy při 
ruce, protože ten, kdo zabil moje rodiče, u sebe nosí přinejmen-
ším Colt. Jestli se návštěvám zdálo zvláštní, že nikdy neotevírám 
neozbrojená, nevyslovily to nahlas. 

Vezmu revolver, mířím ke dveřím a polévá mě stud. Na scho-
dech na přední verandu se pořád ještě vyjímají krvavé skvrny, 
i když jsem je čistila snad stokrát. Teď jsou hnědočerné, už vů-
bec nepřipomínají krev. Ale jestli je brzo neodstraním úplně, 
stejně budu v mysli vidět tátovo tělo pokaždé, když vyjdu ven. 
Možná by to pro mě udělal Jefferson.

A když otevřu dveře, stojí tam, jako by ho moje myšlenky při-
volaly.  Pohled upírá na zem a v ruce drží pomačkaný klobouk. 
U nohou mu sedí Zlatka a vrtí ocasem.

Jefferson vyhrkne: „Jdu na západ, Lee.“
Je to, jako by mě kopl do žaludku. „Co? Kdy!“
Konečně ke mně vzhlédne a já se zajíknu překvapením, pro-

tože pravé oko má namodralé jako jarní fialky a napuchlé tak, že 
ho nemůže otevřít. „Teď,“ řekne.

„Jeffe, co se stalo? To tvůj tatík? Zabiju ho, jestli…“
„Pojeď na západ se mnou.“
Ryzka je uvázaná dole u schodů. Na každém boku jí visí sedlo-

vá brašna a u šíje má Jeffersonovu dlouhou pušku, připevněnou 
vysoko k sedlu. „Víš, jak jsi mi dala ten valoun. Měl jsem ti ho 
vrátit, ale… Právě jdu z koloniálu Svobodnýho Jima. Koupil ho 
ode mě. Dostal jsem za něj dost, abych si zaplatil místo v kara-
vaně vozů na západ.“

„Nikdy nebyl můj. Patřil tobě a mohl sis s ním dělat, cos chtěl.“
„Pojeď do Kalifornie se mnou. Mohla bys to tady dneska pro-

dat panu Gilmorovi.“
Před očima se mi mihne představa: Čisté horské bystřiny se 

třpytí zlatem, pod borovým jehličím se blyští valouny – země je 
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jich plná, zvěře je tolik, že člověk ani nemusí odejít z verandy, 
aby mohl střílet. Pro někoho, jako jsem já, je Kalifornie země 
zaslíbená. 

„Leah, měli bychom dost peněz, abychom si zaplatili cestu, 
kdybys prodala…“

„Já… nevím.“ Tak proto mě požádal o  ruku? Aby mu někdo 
pomohl zaplatit cestu na západ?

„Pan Gilmore si na tohle místo dělá zálusk už léta,“ trvá na svém.
Zavrtím hlavou. „Na tom nesejde. Jsem jenom děvče a nemů-

žu prodat, co mi nepatří, dokud se nedostanu k tátově závěti, 
která dosvědčí, že je to tu moje.“ Nevím přesně, jak to udělám. 
Závět sepsal před lety strýc Hiram. „Tohle je můj domov, Jeffe. 
Tolik jsem tu dřela, abych z toho udělala něco hezkého. Nevím, 
co se mnou bude ani jak to tu všechno obstarám, ale…“

Popojde dopředu, až svým tělem zaplní celý vchod. Kdy Jef-
ferson takhle vyrostl? „Tak prostě pojeď.“

Dobrý Bože, v srdci se mi zase začne otevírat propast, stejně 
jako tenkrát, když jsem ve sněhu uviděla tátovu botu. „Musím 
jít na pohřeb a pak musím probrat máminy a tátovy věci a taky 
tu mám slepice a…“

Nasadí si klobouk zpátky na hlavu. „Znám tě a  vím, že to 
chceš. Až se rozmyslíš, najdeš mě v  Independence v Missouri. 
Chvíli tam na tebe počkám. Stejně nemůžu na západ, dokud 
na prériích nezačne růst tráva. Jinak by ryzka umřela hlady. Ale 
nemůžu tam čekat ani moc dlouho, jinak mě v horách zastih-
ne zima.“ Pevně sevře rty. „Počkám na tebe v Independence tak 
dlouho, jak to půjde.“

Dívám se za ním, jak odchází, a propast v mém srdci je čím 
dál širší a hlubší. Na ramena mu dopadá slunko a osvětluje ho 
jako pochodeň a já se na chvíli nedokážu nadechnout. 

Zůstane stát. Otočí se. Se smutnýma očima řekne: „Jako bych 
na tebe čekal celý život, Lee. Ale muž nemůže čekat věčně a zů-
stat mužem.“

A s tím nejlepší přítel, jakého na světě mám, zmizí.
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K A P I T O L A 
Š E S T Á

Sotva za Jeffersonem zavřu dveře, ozve se další zaklepání. Uhla-
dím si vlasy a zkontroluju sponky, než znova otevřu. Stojí tam 
paní Smithová, soudcova žena a matka Annabelle.

„Ach, Leah, drahoušku, už jsem se bála, že se ti něco stalo.“ 
Z kožešinového štuclu vytáhne útlou ruku v rukavici a poplácá 
mě po tváři, ale dívá se za mě a pohledem prohledává vnitřek 
domu. Vsadím se, že hledá nepořádek, o kterém pak bude moct 
klevetit. Nebo možná doufá, že se na kuchyňském stole jako zá-
zrakem objeví pytle zlata.

„Všichni na tebe čekáme na hřbitově,“ řekne nakonec.
Má na sobě černé šaty s pruhy sametu vhodné na pohřeb, ale 

mou pozornost upoutá její medailonek, ze kterého se mi zrychlí 
tep. Je zlatý stejně jako ten mámin a jsou na něm vyrytá propo-
jená srdce. Uvnitř je fotografie jejího manžela a Annabelle, po-
řízená, když byli Smithovi na prázdninách v Charlestonu. Vím 
to, protože když se vrátili, Annabelle o tom ve škole vyprávěla 
úplně každému. 

Takové vydání by máma nikdy nedovolila. V medailonku, kte-
rý teď nosím já, je jen pramínek vlasů mého bratříčka. 
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„Ty nepůjdeš, drahoušku?“
Uvědomuje si paní Smithová vůbec, jaké má štěstí, že má úpl-

nou rodinu? „Ano,“ řeknu směrem k medailonku. „Jenom… je-
nom jsem potřebovala chvilku pro sebe.“

„Zajisté.“ V jejím tónu je slyšet nesouhlas. „Doprovodím tě.“
„Děkuju.“
Popadne mě za ruku a vytrhne mě ze dveří. Na pěšině čeká 

soudce Smith, a jak scházíme ze schodů, poklepe si na klobouk. 
„Rád vás vidím, slečno Leah,“ pozdraví mě.

Mumlám nějaké zdvořilosti, zatímco mě obestoupí každý 
z jedné strany. Oba jsou vysocí a štíhlí a kráčí s jasným odhod-
láním a  dokonalým držením těla, s  jistotou své důležitosti na 
tomto světě. Jsem převýšená. Obklíčená. Uvězněná. 

Jako hlahol kostelních zvonů se ke mně vrací Jeffersonova slo-
va. Počkám na tebe v Independence. 

Když dorazíme, ostatní se už tísní kolem zasněžených kupi-
ček, které značí hroby mých rodičů. Ve vzduchu je cítit čerstvě 
obrácená hlína. Skoro všichni se oblékli do černého. Tisknou se 
ve skupinkách, zachumlaní před mrazem a od pusy jim jde pára. 
Je to víc lidí, než kolik bych zrovna chtěla vidět, ale míň, než ko-
lik si mí rodiče zaslouží. 

Annabelle Smithová je módní ikona i ve smuteční černé, má 
na sobě pelerínku z  králičí kožešiny a  čepec s  modrými hed-
vábnými kvítky a dlouhými povlávajícími stužkami. Její mladá 
otrokyně Jeannie stojí krok za ní a klepe se v tenkých mušelí-
nových šatech. Reverend Wilson už se postavil za dva stejné 
dřevěné kříže, na  jedné ruce svou ohromnou Bibli a na druhé 
svou ohromnou ženu.

Překvapuje mě, že vidím Jeffersonova tatíka. Ke špinavým 
kalhotám si navlékl kabát z jelenice a zkormouceně kouká, jak 
přicházím, nos má červenější než jindy. Ví pan McCauley, že Jef-
ferson utekl?

Vedle něj stojí Svobodnej Jim Boisclair, nejbohatší černoch 
v okrese Lumpkin a velký kamarád mého táty. Tlumeným hla-
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sem mluví k několika lidem, které znám z našich řídkých návštěv 
metodického kostela. Ukazuje na něco, co drží v ruce. Je to nějaký 
leták, ale nedokážu přečíst, co se na něm píše. Pár dalších lidí také 
tiskne v rukou letáky. Ve vzduchu je cítit vzrušení, jako když se 
všichni třesou, až uslyší nového kazatele. Nemůžu se zbavit po-
citu, že leták je tu hlavní atrakcí a pohřeb jenom takový doplněk. 

Jakmile mě reverend zahlédne, odkašle si. Hovory kolem mě 
utichnou. Ve zkoumavém tichu mi do obličeje vstoupí horkost 
a málem se mi uleví, když reverend spustí oslavnou řeč. 

K mé hrůze se ale ukáže, že je to kázání. Mluví o tom, jak se 
v tomto životě lopotíme a jak se nám někdy chce před těžkostmi 
utéct někam daleko místo toho, abychom se jim v Boží milos-
ti postavili čelem. Říká, že láska ke zlatu je kořenem všeho zla 
a poklady bychom si měli hromadit až v nebi. 

V očích mě pálí slzy. Nikdo by mi neměl za zlé, kdybych jich 
pár uronila, ale já se je stejně snažím zadržet, protože nechci 
plakat vzteky, když si mí rodiče zaslouží truchlení. Není správ-
né, že reverend využívá jejich smrt jako záminku k tomu, aby 
nám promluvil do duše. 

Připadám si jako v mlze a jsem ráda, když se Annabelle Smi-
thová – která se mylně domnívá, že má andělský hlas, a vždycky 
zpívá v kostele nejhlasitěji ze všech – pustí do všech šesti slok 
písně „Amazing Grace“. Každý mi přijde potřást rukou, popřeje 
mi upřímnou soustrast a řekne, že Bůh na mě shlíží jako na jed-
nu ze svých oveček, a nepotřebuju náhodou něco? 

Pan McCauley se drží vzadu. Jeho nahněvaný výraz je ten 
tam. V rukou žmoulá klobouk a rozhlíží se kolem, jako by něco 
hledal. Konečně ke mně přistoupí.

„Nevidělas Jeffersona?“ ptá se.
Odpovím mu jeho vlastními slovy. „Netušim, kde ten kluk zas 

lítá.“
Vůbec můj výsměch nepochopí. „Ryzka zmizela. Moje puška 

taky. A todle jsem našel u jeho postele.“ Strčí mi do obličeje je-
den z těch letáků. „Pes je taky fuč.“
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Vytrhnu mu leták z ruky a prohlédnu si ho. Je to inzerát Paci-
fické poštovní parolodní společnosti, která od jara nabízí cestu-
jícím plavbu do Kalifornie za cenu dvou set dolarů. Tak z toho 
jsou všichni tak nadšení. Proti tomu tu reverend promlouval. 

Pan McCauley zabručí: „Myslíš, že jel chytit loď?“
Propichuju ho pohledem a on rozpačitě přešlapuje.
Začíná mi ho být líto, ale pak si vzpomenu na Jeffersonovo na-

puchlé oko. „Asi už bude na půl cesty do Savannah,“ řeknu. „Když 
teď vyrazíte, ještě byste ho mohl dohonit.“ S  letákem v ruce se 
k němu otočím zády.

Pak se ke mně vrhne Annabelle Smithová. Tiskne mi ruce 
a povídá: „Je mi to tak líto, Lee. Přála bych si… Tedy… Je mi to 
prostě líto.“ Nedokáže se mi podívat do očí, ale v  hlase jí zní 
upřímnost.

„Jsem ráda, že jsi přišla,“ odpovím mechanicky. Ale najednou 
je to vlastně pravda. Dívám se za ní, jak odchází, a přemýšlím, 
jaké by to asi bylo, mít za kamarádku dívku.

Další na řadě je Svobodnej Jim. Jeho tmavá ruka se obtočí ko-
lem té mé studené a bledé – příliš silně a příliš hřejivě –, a tak vy-
hrknu: „Splatím vám tátův dluh, pane Boisclaire, slibuju. Jenom 
potřebuju trochu času, abych…“

„To není třeba, slečno Leah,“ zastaví mě vlídně. „Účet byl vy-
rovnán dneska ráno.“

„Cože? Jak to?“
Svraští čelo. „Zaplatil ho váš strýc Hiram. Podle všeho se mu 

v Milledgeville dobře daří.“
Srdce mi buší až v krku. Jak se sem strýc dostal tak rychle? Jak 

se o tom dozvěděl?
„Ten člověk je rozený politik,“ prohlásí Svobodnej Jim, ale ne-

zní to jako lichotka. „Chtěl jsem ale říct, že se za vás každý den 
modlím k Pánu Bohu. Váš otec byl dobrý člověk, jeden z nejlep-
ších, co jsem znal. Svět je teď chudším místem, ale nebe je o to 
bohatší.“

„Ano, to je,“ přikývnu a ztěžka polknu. „Děkuju vám.“
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Svobodnej Jim se s mým tátou znal od doby, kdy se tu našlo 
první zlato. Táta ho vždycky považoval za přítele a díky Svobod-
nýmu Jimovi a jeho velkorysosti jsme přežili nejednu zlou zimu. 
Za tu zimní pšenici bychom mu dlužili ještě víc, kdyby po nás 
chtěl normální tržní cenu. 

„Myslel jsem, že tu váš strýc bude,“ řekne Svobodnej Jim a roz-
hlíží se kolem. „Říkal, že má ještě nějaká vyřizování, ale potom 
že… Tamhle je. Pane Westfalle!“

Rozbuší se mi srdce, když zavolá jméno mého strýce. Pomalu 
se otočím.

Hovory kolem nás utichnou, jak se strýc Hiram žene k naší 
skupince a  dupe podél zimou zšedlých stromů, jako by mu 
patřily. Za ním jde Abel Topper, muž se spláclým obličejem 
a pichlavýma očima, který býval předákem v dole, než ho vytě-
žili a zavřeli. 

Hiram se pozdraví se Svobodným Jimem, který si pak poklepe 
na klobouk a s vážným výrazem mi kývne na pozdrav. Odejde 
pryč s Abelem. Strýc Hiram se otočí ke mně.

Žaludek mám sevřený strachy a  nevím vlastně proč. Mož-
ná je to tím, že se strýc tolik podobá tátovi, i když popravdě je 
o něco elegantnější. Kolem pronikavých hnědých očí má husté 
řasy a mužné čelisti mu lemují upravené kotlety. Jeho dlouhý 
nos by byl prokletím každé dámy, ale na něm působí hrdě a sil-
ně. Má na sobě lesklý cylindr, kvalitní vlněný oblek se stříbrný-
mi knoflíky a nalevo na hrudníku se mu houpá třpytivý stříbr-
ný řetízek od kapesních hodinek. Široký svrchník ke kolenům 
má rozepnutý, takže je vidět černé kožené pouzdro na zbraň 
s bílou výšivkou kolem boků. Revolver částečně zakrývá pouz-
dro, ale přesto jasně vidím, že je malý, se slonovinovou pažbou 
a zářivě nový.

Colt.
Jsem si jistá.
Nic to neznamená. Poslední dobou si Colt koupila spousta 

lidí. Moje ruka ale přesto sáhne tam, kde sama mívám pouzdro, 
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než mi dojde, že jsem ve smutečním a můj revolver leží osaměle 
doma na stole. 

Rozhlédnu se kolem. Všichni už odcházejí, až na paní Smi-
thovou, která otálí na místě. Posunu se blíž k ní.

„Ahoj světluško,“ protáhne Hiram pomalým, líným jižanským 
přízvukem Milledgeville. 

Tátovo láskyplné oslovení od něj zní falešně jako kočičí ště-
kot. „Proč jste tady?“

Usměje se s přesně vyměřenou dávkou posmutnělosti. „Soud-
ce Smith mi napsal tu strašnou novinu. Hned jsem přijel, abych 
urovnal Reubenovy záležitosti.“ 

Strýc Hiram vůbec nevypadá, že by byl tou „strašnou novi-
nou“ nějak otřesen. Když mi umřel bratříček, myslela jsem, že 
ta bolest na prsou už nikdy nepřejde, a to jsem ho znala jenom 
pár dní.

Pokračuje: „Jsem tu, abych ti pomohl dát…“
„Nepotřebuju vaši pomoc.“ Neobtěžoval se k nám na návště-

vu od doby, co mi bylo osm.
„Asi to nechápeš. Od nynějška jsem tvůj poručník.“
Zamrkám. „Aha.“
Pořád ještě na něj zírám, načež natáhne svou pěstěnou džen-

tlmenskou ruku a pohladí mě po tváři. 
Vzedme se ve mně pocit zlata, tak náhle a rychle, že mi do očí 

vyhrknou slzy. Odvrátím se od něj a ztěžka polknu, abych v ža-
ludku udržela snídani. 

„Ale no tak, světluško,“ povídá, jako by mluvil ke vzpurnému 
koni. „Časem si na sebe zvykneme. Všechno už bude v pořádku, 
slibuju.“ 

Naskočí mi husí kůže. Nic není v pořádku a nikdy už nebude. 
Protože můj strýc má nový revolver značky Colt a je pokrytý zla-
tým prachem.

Jistě ho ze sebe oprášil. Otřel si ruce. A taky nevidím, že by měl 
zlato usazené mezi prsty nebo zachycené pod nehty, nebo dokon-
ce rozprášené po svrchníku. Ale cítím ho. Vždycky ho cítím.
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„Leah?“
Zaplavuje mě žal, až se mi z toho točí hlava. Jeff měl pravdu. 

Táta vyběhl z domu, aby někoho pozdravil. Někoho, koho rád 
viděl. 

A můj strýc ho zabil. Vlastního bratra. 
„Je v pořádku, že pláčeš, holčičko,“ řekne.
Zaplaším slzy a zatnu pěsti a představuju si, jaké by bylo cítit, 

jak mu moje klouby drtí nos. Jenže hněv se rozplyne a v nohách 
mi škube, jako by chtěly utéct. Zabije mě taky? Kdo mi pomůže? 
Paní Smithová, která na strýce stále zírá, jako by to byl druhý 
George Washington, určitě ne. Nikdy by mi nevěřila. Nikdo by 
mi to nevěřil.

„Máš ve stáji místo pro mého koně?“ zeptá se strýc a já si po-
prvé všimnu vysokého černého valacha přivázaného v lesíku za 
jeho zády. Už zase sněží a kůň má na hřbetu bílý poprašek. „Při-
šla by mu vhod trocha péče, chudákovi.“

Ve tváři nemá náznak lítosti nebo studu. V hlase není slyšet 
ani stopa strachu z odhalení. A díky tomu budu možná zatím 
v bezpečí. Nesmím dát najevo, že vím, co udělal. 

Donutím svůj hlas, aby zněl úplně normálně. „Mám dvě prázd-
ná stání. Dejte ho do toho u vrat, nebo ho Pivoňka pokouše.“

„Víc si promluvíme za chvilku,“ řekne. „Stavím se u tebe poz-
ději.“ Poklepe si na klobouk směrem k paní Smithové, která stojí 
celá uchvácená vedle mě, a zamíří ke svému valachovi.

„Do Milledgeville se nestěhuju!“ křiknu za ním.
Podívá se přes rameno. Pořád má nasazený ten nepatrný 

úsměv. Ani za mák mu nerozumím. „Jistě že ne,“ přisvědčí.
Proč jste to udělal? chce se mi zakřičet do jeho zad. 
„Velmi slušný muž, ten tvůj strýc,“ rozplývá se paní Smithová.
„Skoro ho neznám,“ zamumlám a pořád se za ním dívám.
„Je štěstí, že ho máš.“
Neříkám nic. Paní Smithová mě zná celý můj život. Ale je 

nadšená, když vidí, jak si mě přebírá naprostý cizinec, a to je-
nom proto, že jsem mladá dívka a on je můj nóbl příbuzný. 
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Nemám žádný důkaz, že mé rodiče zavraždil Hiram – žádný, 
pokud neodkryju svoje tajemství, to, o kterém jsem mámě a tá-
tovi slíbila, že ho nikdy nikomu neprozradím. Nemůžu dělat nic.

Vlastně možná ano.
Počkám na tebe v Independence.

Vrátím se k domu a zjistím, že mi tam pár lidí nechalo nějaké 
jídlo, než zamířili domů. Napočítám tři sklenice zavařeniny, dva 
košíky bochánků, masový koláč, kus pečené šunky a bramboro-
vou kaši. Víc, než dokážu sníst. Překvapeně ucítím, jak se mi na 
hrudi rozlévá teplo. Lidé v Dahloneze jsou úzkoprsí klevetníci, 
ale vždycky jsme se tu o sebe starali.

Venku na schodech se ozve dupot bot. Pletený kobereček, 
který zakrývá naši skrýš v podlaze, se na okraji zkrabatil. Rychle 
jako had vystrčím nohu a záhyb uhladím. Málem se rozesměju 
nahlas. Hiram už přece naše zlato ukradl. Tajnůstkaření je pro-
stě zvyk.

Ani nezaklepe, prostě rázně rozrazí dveře a napochoduje do-
vnitř, jako by dům čekal jenom na něj. Sundá si rukavice, opráší 
si je o stehno a na podlahu spadne poprašek sněhu. 

Nesnažím se skrývat rozčilení. „Klobouk a  kabát si pověste 
tamhle u dveří,“ řeknu a ukážu na železné háčky ve stěně.

„Z jakých kulinářských zázraků se mi to sbíhají sliny?“
Jestli se snaží znít jako nóbl jižanský džentlmen, tak se mu to 

nedaří. „Nevím. Co nám tu lidi nechali.“
„Cítím pečenou šunku,“ poznamená a setřese si svrchník. „Na-

ložíš mi talíř?“
Přemýšlím, že bych naštvaně odkráčela, ale moje vychování 

mi to nedovolí. Když máte v domě hosta, nabídnete mu něco 
k jídlu. Vyndám z kredence čistý talíř, ukrojím mu plátek šunky 
a obložím ho bramborovou kaší a bochánky. Doufám, že se za-
dusí hned prvním soustem.

Hiram se chová jako doma. Má těžší krok a rychlejší pohyby 
než táta a sálá z něj pach tabáku, který překrývá všechno ostatní 


