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Sophronia Lattimorová si už ani nepamatovala, kdy naposledy použila 
vějíř jako pomůcku ke koketování. Postavení chudé příbuzné a vysoký 

věk – bylo jí osmadvacet – ji řadil do skupinky gardedam, takže se vů-
bec nenamáhala přilákat pozornost nějakého pána. Kdyby si však přece jen 
někdo všiml, jak zběsile mává vějířem, jistě by nepochopil zprávu, kterou 
vysílá – Sophii bylo neskutečné vedro. Vydýchaný vzduch, v němž se vzná-
šel odér parfémů a tělesného potu, jistě netrápil jenom ji, ale Sophii utlumo-
val natolik, že musela utéct ven, protože jinak by co nevidět ztratila vědomí. 
Naštěstí byla sestřenice Cecilia zrovna uprostřed tance, takže Sophie měla 
chvíli čas sama pro sebe.

Vydala se kolem přeplněného tanečního sálu směrem k francouzským 
dveřím na opačné straně místnosti a prošla jimi na úzký balkon. Došla až na 
samý okraj, kam nedopadalo umělé světlo, a zhluboka se nadechla osvěžu-
jícího chladného vzduchu. Klidné noční prostředí ji úplně pohltilo, proto se 
polekala, když z tanečního sálu vtrhla na balkon mladá dvojice. Jelikož byla 
Sophie pořád schovaná v tmavém stínu, nově příchozí si jí nevšimli, a dřív 
než na sebe stihla upozornit, dali se do rozčileného hovoru.

„Co to má znamenat, Priscillo?“ zeptal se muž.
„Nevím, co máš na mysli.“
„Nehraj si se mnou. Každý vidí, jak flirtuješ s lordem Fitzwalterem. Co-

pak tvoje sliby nic neznamenají?“
„Samozřejmě že ano. Moje srdce navždy patří tobě, Charlesi, to mi věř! 

Ovšem zatím jsem myslela jenom sama na sebe, jenže jsem pochopila, že 

Dopis slečny Sophie
Suzanne Allain
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musím brát ohledy i na rodinu.“ Dívka spojila ruce v prosebném gestu. 
„Prosím, Charlesi, nesmíš mě těmi sliby vydírat. Byla jsem příliš mladá.“

„Spíš se ti zalíbila představa, že se staneš hraběnkou.“
„Nikdy by mě nenapadlo, že by o mě mohl projevit zájem. Ani jsem po 

tom zvlášť netoužila, ale když už se stalo, moje matka – ach, nemá smysl 
o tom mluvit. Tomu nemůžeš rozumět –“

„Myslím, že rozumím až moc dobře.“
Muž se otočil na podpatku a odešel. Mladá dáma – Sophie poznala slečnu 

Priscillu Hammondovou – ho zakrátko následovala.
Když Sophie na balkoně opět osaměla, zamyslela se nad scénou, které 

byla právě neúmyslně svědkem. Uvedení slečny Hammondové do londýn-
ské společnosti dopadlo nepochybně velmi úspěšně. Rázem kolem ní začal 
kroužit roj obdivovatelů v čele s lordem Fitzwalterem. Nebylo tajemstvím, 
že se ji každou chvíli chystá požádat o ruku, a nikdo nečekal než kladnou 
odpověď. Koneckonců, která mladá žena se zdravým rozumem a průměr-
ným původem by odmítla šanci stát se bohatou hraběnkou? Charles však 
očividně předpokládal, že slečna Hammondová dá přece jen přednost jeho 
maličkosti.

Sophie se vrátila na židli v rohu místnosti, duchem však bloudila jinde. 
Měla pochopení pro oba aktéry této zamotané aférky. Figurovala v ní na-
víc ještě jedna osoba – přítelkyně její sestřenice, Lucy Barrettová, která se 
Cecilie svěřila, že ona je tou pravou pro lorda Fitzwaltera a že jeho náklon-
nost ke slečně Hammondové jí láme srdce. Ačkoliv Lucy Barrettová byla 
bezesporu přitažlivá dívka, nedostávalo se jí ani zdaleka tolik pozornosti 
jako slečně Hammondové. Kvůli nesmělosti působila ve společnosti nejistě 
a zdráhala se vystoupit z vlastního stínu. Příležitost poznat lorda Fitzwaltera 
se jí naskytla jenom díky tomu, že se přátelil s jejím bratrem.

Milostné vztahy byly velmi komplikovaná záležitost a Sophii mohlo být 
jedno, zda si lord Fitzwalter vybere slečnu Hammondovou nebo Barretto-
vou. Rozhodl by se však pro slečnu Hammondovou, kdyby věděl, že je již 
zaslíbená jistému Charlesovi? Nejednala slečna Hammondová jen na zá-
kladě přání a zřejmého nátlaku rodiny?

Následující půlhodinu Sophie ze slečny Hammondové nespouštěla oči, 
a nakonec došla k závěru, že mladá dáma není ze svého nápadníka bůhvíjak 
nadšená. Přestože se na lorda Fitzwaltera usmívala, co to šlo, jakmile se od-
vrátil, úsměv jí na rtech povadl a dívka se nespokojeně zamračila. Zato paní 
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Hammondová se při pohledu na dceru ve společnosti hraběte neskrývaně 
tetelila blahem.

Z myšlenek Sophii vytrhl příchod sestřenky. „Sophie, pan Hartwell se na-
bídl, že mě doprovodí k občerstvení.“

„Smíme vám přinést sklenici vína?“ ozval se pan Hartwell.
„Jste milý. Budu moc ráda,“ odpověděla Sophie. Nejraději by šla s nimi, 

aby se alespoň na chvíli zvedla z nepohodlné židle, nechtěla je však rušit 
v důvěrném hovoru, i když právě kvůli tomu byla přece tady. Ale teta jí 
kladla na srdce, aby stála v cestě jen nevhodným kandidátům, a mezi ty pan 
Hartwell jistě nepatřil.

„Vaší sestřenici se povedl pěkný úlovek,“ ozvala se vedle ní starší žena 
nepříliš diskrétním tónem. Polekaná Sophie zvedla oči směrem ke vzdalují-
címu se páru a modlila se, aby poznámku nezaslechli. Oddechla si, jelikož 
dvojice byla natolik pohroužená do konverzace, že se k nim hlas paní Prat-
tové vůbec nedostal.

„Ano, pan Hartwell je velmi příjemný mladý gentleman,“ odpověděla So-
phie neochotně.

„To bych tedy řekla. Jednou zdědí pozemky, které každoročně vynesou 
více než pět tisíc liber. Z matčiny strany je navíc příbuzný s vévodou z Nor-
folku,“ vykládala paní Prattová.

Sophie věděla, co je paní Prattová zač, proto ji její znalost příjmů 
a předků mladého muže příliš nepřekvapila. Podobné záležitosti ji sice 
nezajímaly, ovšem Ceciliina matka by na to měla jistě opačný pohled, 
proto se Sophie rozhodla věnovat paní Prattové plnou pozornost. Potom 
ji napadlo, že by mohla využít jejích obsáhlých vědomostí také k uko-
jení vlastní zvědavosti, proto když Charles procházel přes taneční parket, 
kývla jeho směrem.

„Paní Prattová, znáte toho muže? Tuším, že se jmenuje Charles.“
Paní Prattová tím směrem zamžourala, a aby lépe viděla, přiložila si k očím 

lorňon pověšený na krku. Sophie okamžitě zalitovala, že otázku vyslovila, 
jelikož Charles se v tu chvíli otočil a zpříma se na paní Prattovou zadíval. Ta 
si jej bezostyšně prohlížela od hlavy až k patě, a navíc k tomu použila lor-
ňon. Sophie se užuž chystala odvrátit, na to však bylo příliš pozdě – Char-
lesovi její pohled neunikl. Z nenadálé pozornosti byl viditelně v rozpacích, 
a než opustil místnost, věnoval oběma dámám nepatrné pokývnutí.
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„Beswick. Nejmladší syn barona Faneho. Pochází ze stejného hrabství 
jako naše královna plesu, slečna Hammondová,“ osvětlila paní Prattová.

„Takže slušná partie.“
„Dá se říct. Není samozřejmě následníkem trůnu, ale zdědil slušné po-

zemky.“ Paní Prattová odložila lorňon a zadívala se na společnici. „Vyzví-
dáte kvůli sobě, nebo své svěřenkyni?“

„Kvůli sobě jistě ne,“ mlžila Sophie.
„Proč ne? Vaše teta z vás udělala starou pannu dříve, než jste vůbec do-

stala šanci. Jste mladá, a navíc docela k světu. Kdyby mi bylo tolik, co vám, 
věděla bych, na koho se zaměřit.“

Sophie by v tu chvíli dala cokoliv za to, kdyby s konverzací vůbec nezačí-
nala; paní Prattová, jak už byla v ráži, zvýšila hlas natolik, že se po nich lidé 
začali otáčet. A patřil k nim i muž s hezkým úsměvem, kterého měla paní 
Prattová na mysli. Sophii však na něj nikdo upozorňovat nemusel.

Společně s několika dalšími dámami v sále si byla přítomnosti sira Ed-
munda Winslowa moc dobře vědoma. Společenským akcím se většinou vy-
hýbal, takže když už někam zavítal, připomínal vzácného opeřence, jenž se 
snesl mezi nemotorné kachny. Jeho přítomnost vnesla do místnosti závan 
čerstvého vzduchu podobný tomu, co si Sophie před chvílí dopřála na bal-
koně. Když se však jejich oči setkaly, musela si připomenout, aby se na-
dechla.

Nezareagovala plachým uhnutím pohledu, ani nesmělým přikývnutím, 
k nimž se uchylovala vždy, když se mladý gentleman podíval jejím smě-
rem. Pokud byla tohle její poslední šance zapůsobit na příjemného muže, 
rozhodla se opatrnost hodit za hlavu a dát do toho všechno. Narovnala se 
a věnovala mu malý úsměv. A všimla si, že v jeho očích zahlédla záblesk 
zvědavosti, zájmu či dokonce zalíbení. V tom okamžiku docela zapomněla 
na paní Prattovou, která je sledovala s velkým zadostiučiněním.

„Vidíte, zaujala jste ho,“ oznámila hlasitě všem, kdo měli uši. Sophie se 
cítila nesmírně trapně. Případné sympatie na straně sira Edmunda určitě ze-
mřely hned v zárodku. Sklopila oči, ale stačila si všimnout, že se spěšně 
odvrátil a rychlým krokem vyrazil pryč. Paní Prattová zaúpěla. „Škoda že 
odešel. Kdyby se zdržel, mohla jsem vás představit.“

Sophie cítila, že se na ni upřela všeobecná pozornost. Londýnská sme-
tánka se chová jako při honu na lišku a při prvním závanu ponížení jsou 
její členové do jednoho připraveni k lovu. Sophie si obvykle nikdo nevší-
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mal, ale když si nicka jako ona troufla usilovat o mladého muže mimo její 
postavení, rázem byla na světě senzace, která rozproudila atmosféru jinak 
nudného večírku. Sophie si oddechla, když zahlédla, že se k ní vrací Ce-
cilia s doprovodem a sklenkou vína; jejich příchodem bylo pokračování 
rozhovoru s paní Prattovou úspěšně přerušeno.

Sophie by nejspíš na scénu z balkonu zapomněla, kdyby se brzy potom 
neocitla ve společnosti třech hlavních aktérů dramatu. Cecilia a Lucy Bar-
rettová byly blízké přítelkyně, a protože slečna Hammondová byla v jejich 
věku a pocházela z podobných poměrů, byly dívky často zvány na stejné 
akce, kde samozřejmě nemohl chybět nápadník slečny Hammondové, lord 
Fitzwalter. Charlese Beswicka však už Sophie nezahlédla. Domnívala se, 
že z Londýna raději odjel, než aby přihlížel, jak se jeho vyvolené dvoří cizí 
muž. Když o týden později seděla vedle Priscilly Hammondové, osmělila se 
ukojit svou zvědavost.

„Smím se vás zeptat, slečno Hammondová, jestli nemáte zprávy o svém 
sousedovi, panu Charlesu Beswickovi? Je stále ve městě?“

Priscilliny oči se rozšířily a dech se jí znatelně zrychlil. „O Charlesovi? 
Chci říct… panu Beswickovi? Vy se znáte?“

„To ne, ale ptala se na něj jedna dáma – paní Prattová. Přitom se zmínila, 
že pocházíte ze stejného hrabství.“

„Ach tak, rozumím,“ řekla slečna Hammondová, přestože ji Sophiin zájem 
očividně zaskočil. Sophie by jí neměla za zlé, kdyby na tak troufalou otázku 
odmítla odpovědět, ale ona naštěstí po chvíli přemýšlení pokračovala: „Pan 
Beswick se rozhodl vrátit domů. Nečekám, že se ještě někdy setkáme.“

Jelikož se tón jejího hlasu a výraz v tváři příliš nelišil od truchlícího po-
zůstalého na pohřbu, Sophie nepochybovala, že ji ta skutečnost zarmucuje. 
A když o několik okamžiků později sledovala lorda Fitzwaltera v hovoru 
s Lucy, všimla si, že působí daleko spokojeněji než při povrchní výměně 
zdvořilostí s Priscillou Hammondovou (navíc složenou jen z komplimentů 
na její adresu). Byla přesvědčená, že se lord chystá udělat osudovou chybu, 
s čímž ochotně souhlasila i Cecilia, která se rozčilovala nad manipulativním 
chováním paní Hammondové, jímž nebohé Lucy úmyslně šlapala po štěstí.

Přestože Sophie brala lamentování mladší a daleko náladovější sestřenice 
s rezervou, nedalo se upřít, že city slečny Lucy jsou opravdové a že s lor-
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dem Fitzwalterem vytvořili důvěrné přátelství, jež podle Sophie, ačkoliv 
měla s milostnými vztahy pramalou zkušenost, vytváří pevné základy kaž-
dého úspěšného manželství. Lucy byla serióznější a povětšinu času tichá 
dívka; ve společnosti nezářila tolik jako Priscilla Hammondová, naopak 
dobrovolně vyklidila pole pokaždé, když ostatní dívky s lordem Fitzwalte-
rem okatě flirtovaly. Pro Priscillu tedy nebylo nijak těžké získat si a udržet 
jeho pozornost. Ale protože se zdálo, že její srdce patří jinému muži, bylo 
podle Sophie na místě o tom lorda Fitzwaltera informovat a uchránit ho ne-
správného rozhodnutí. Necítila se však v postavení, kdy by mu mohla dávat 
rady, zvláště když spolu dosud nepromluvili téměř ani slovo. Jak jej mohla 
zpravit o tom, že se v úsudku ohledně slečny Hammondové mýlí? Nejspíš 
by ji po právu odbyl s tím, ať do věci nestrká nos a celá londýnská společ-
nost by ji rázem zavrhla. Vlastní teta by ji třeba dokonce vyhnala na ulici.

Ale co kdyby se lord Fitzwalter totožnost své rádkyně nikdy nedozvěděl? 
Co kdyby ho varovala anonymně? V tom případě by měla čisté svědomí 
a on by se mohl rozhodnout podle nejlepšího uvážení.

A tak slečna Sophie napsala dopis.

Zhruba o měsíc později se v celém městě nemluvilo o ničem jiném, než 
že lord Fitzwalter namísto očekávaného sňatku se slečnou Hammondovou 
požádal o ruku slečnu Barrettovou. Nikdo ho nemohl nařknout z nečest-
ného chování, jelikož oznámení přišlo až po zásnubách slečny Hammon-
dové s panem Beswickem z hrabství Devon.

Cecilia, která po tanci zrovna oddychovala vedle sestřenky, se užasle ze-
ptala: „Kdo je proboha pan Beswick?“

Dřív než se Sophie zmohla na odpověď, ozvala se dychtivá paní Prattová. 
„To je ale náhoda. Vaše sestřenka se mě zhruba před měsícem ptala na totéž.“

Cecilia překvapeně vyhrkla: „Opravdu? Pročpak ses na něj vyptávala, So-
phie?“

Sophie nepředpokládala, že jí někdo položí podobnou otázku, proto netu-
šila, jak odpovědět. Lhát neuměla – doširoka otevřené oči a sklopený zrak 
velice rychle prozradily, že něco skrývá. „Z čisté zvědavosti,“ odvětila na-
konec.

Ceciliu však neošálila. Docela zapomněla na lidi okolo a neuváženě pro-
hlásila: „Lucy mi prozradila, že lordu Fitzwalterovi někdo napsal dopis –“
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„Cecilio, blíží se k nám pan Hartwell,“ skočila jí do řeči Sophie.
„Nesmysl. Vždyť zrovna tančí se slečnou Tibbitsovou,“ zvolala paní Prat-

tová. „Pokračujte, mladá dámo. Co je to za dopis?“
Cecilia si okamžitě uvědomila, co by bylo v sázce, kdyby před notoric-

kou drbnou vyzradila tajemství nejlepší přítelkyně, a proto rychle obrátila. 
„Ach, nic zajímavého. Jen blahopřání k zásnubám.“ Přestože byla o deset 
let mladší než sestřenice, ve vytáčkách se vyznala daleko líp a měla víc 
zkušeností, takže nenechala paní Prattovou dál vyzvídat. Aby unikla dal-
šímu hovoru, šla si raději zatancovat s nejméně přitažlivým mládencem.

O něco později v kočáře se Cecilia naklonila k sestřence. „Ten dopis jsi po-
slala ty, že mám pravdu?“

Sophie se na lež nezmohla, a proto lehce přikývla. „Ale prosím tě, Cecilio, 
nikomu o tom neříkej.“

„Nemáš se za co stydět, Sophie. Lucy a lord Fitzwalter ti jsou velmi 
vděční.“

Sophie byla ráda, že udělala správnou věc – a navíc za ni dostala pochvalu. 
Nemohla si vzpomenout, kdy naposledy se někdo zajímal o její názor. Od 
otcovy smrti žila šest let v domácnosti své tety a cítila se tam naprosto nevi-
ditelná. Za pozornost stála jen Cecilie – ačkoliv nešlo o pozornost příliš val-
nou, jelikož mladé dívce starší neprovdaná sestřenice příliš neimponovala.

V tuto chvíli k ní však Cecilia vzhlížela s obdivem a uznáním, jako kdyby 
odkryla dosud utajované nadání.

„Nejspíš nebude vadit, když Lucy prozradíš, že jsem ten dopis napsala já,“ 
připustila Sophie po krátkém zvážení situace.

Ceciliu Sophiina reakce překvapila – jako by snad existovala jiná mož-
nost. „Samozřejmě že jí to prozradím. Od chvíle, co jí lord Fitzwalter o tom 
dopise řekl, je Lucy zvědavostí bez sebe. Je ti skutečně zavázaná. Kdybys 
nic nenapsala, ztratila by lorda Fitzwaltera jednou provždy. Poslyš, sest-
řenko, lidé si šuškají, že se v tom dopise také píše, že se Priscilla Hammon-
dová zamilovala do jiného muže. Jak ses dozvěděla o slečně Hammondové 
a panu Beswickovi?“

Přeložila Nikola Polzerová


