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Kapitola prvá

Rose sa oprela o okno a vychutnávala si chvíľu pokoja. 
Hľadela na posledných pár hnedých listov vistérie, ktorá sa 
ťahala po múre. Na líci ju jemne chladilo sklo. 

Odrazu nadskočila. Do pleca ju drgla neodbytná mäkká 
biela hlava a Gus sa jej schúlil do lona. Labkami jej odhod-
lane miesil zásteru, aby bola správne tuhá.

„Ochladilo sa,“ poznamenal, keď sa konečne uvelebil. 
„Vo vzduchu cítim sneh.“

Rose na neho prekvapene pozrela. „Myslíš? Veď je ešte 
len október. Nie je na sneh trochu priskoro?“

Gus sa prevalil na chrbát a zívol, pričom odhalil svetlo-
ružový jazyk a zuby ostré ako britva. Pohodlne zvesil labky, 
takže mu elegantne ohraničovali mäkké okrúhle chlpaté 
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bruško. Rose bola v pokušení strčiť doň prstom, ale obáva-
la sa, že by ju za taký prejav dôvernosti mohol poškriabať.

„Môžeš, ak chceš,“ zapriadol a na okamih otvoril oran-
žové oko. „Mám dnes zhovievavú náladu.“

Ale Rose ho miesto toho len buchla chrbtom ruky 
po labke a vzdychla si.

„Čo sa deje?“ spýtal sa Gus a  tentoraz na  chvíľku po- 
otvoril modré oko.

„Iba som unavená...“ zamrmlala Rose.
Gus podráždene zafunel a otvoril obe oči, aby na ňu mo-

hol poriadne zazrieť. „Nuž, je to výhradne tvoja chyba, že 
si tak absurdne zaťatá. Naozaj neviem pochopiť, prečo tr-
váš na tom, aby si naďalej pracovala ako slúžka a zároveň 
chceš byť aj čarodejníckou žiačkou. Musíš si vybrať, buď 
jedno, alebo druhé.“

Rose neodpovedala. Už jej to povedal niekoľkokrát a dnes 
bola dostatočne vyčerpaná na to, aby sa zamyslela, či naozaj 
nemá pravdu. Celkom často ju mal, pretože sa v ňom spája-
la prirodzená mačacia prešibanosť s riadnou dávkou mágie. 
Ale aj tak je to zvláštne, že jej dáva rady kocúr. 

„Pozri sa! Mal som pravdu,“ zamňaukal víťazoslávne Gus. 
Teraz jej v lone stál a prednými labkami sa opieral o sklo.

Rose, ktorá síce civela z okna, ale vlastne sa nepozerala, 
sa striasla a pozrela na stromy na námestí. Obloha zbledla 
a k zemi pomaly klesali veľké biele snehové vločky.
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„Sneží!“ Freddie rozrazil dvere a  s  hrmotom sa vrútil 
do  miestnosti. „Vidíte? Naozaj sneží! A  je dosť chladno, 
takže sneh sa hneď neroztopí.“

Rose naňho prekvapene pozrela. Tmavé oči mu žiarili 
od vzrušenia a  líca mal červené, ako keby hore schodmi 
utekal. Je to len sneh. Rose nechápala, čo je na ňom také 
úžasné. Je nádherný, ale istým spôsobom aj hrozivý – pa-
dajúce vločky majú v  sebe akúsi desivú osudovosť. Budú 
padať, nech sa deje čokoľvek a čokoľvek by sa ich pokúsilo 
zastaviť, všetko prikryjú. Rose sa nahnevane striasla. Je to 
nezmysel. Je to sneh. Len počasie. 

„Ty sa netešíš?“ spýtal sa jej Freddie a trochu sa zamračil. 
„Sneží!“ Keď to vyslovil, vrásky sa mu z čela stratili, ako keby 
nemohol povedať slovo sneh bez toho, aby sa neusmial.

Rose váhavo sledovala, ako pritlačil dlane na okno a dych-
tivo hľadel na tancujúce snehové páperie. Čo je na tom také 
vzrušujúce? Pokiaľ vie, tak sneží každý rok. Pre dieťa zo si-
rotinca sneh neznamenal radovánky. Znamenal proste to, že 
v spálni bola taká zima, že ste do postele museli vliezť s ka-
marátkami, aby ste sa mohli triasť od zimy spoločne. A za-
mrzla voda na umývanie. Keď siroty kráčali snehom do kos-
tola, nikto sa neguľoval, iba čo si zmáčali nohy, keď im cez 
stokrát plátané topánky presiakla špinavá brečka. Pomyslela 
si, že zrejme v tom tkvie ten rozdiel. Pre Freddieho sneh naj-
skôr znamená guľovačky, sánkovanie a výlety za mesto, aby 
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sa mohol korčuľovať na  nádhernom zamrznutom jazere. 
A po návrate domov zrejme dostane aj kakao.

 „Vyzerá veľmi studeno,“ povedala mu Rose odmerane 
a Freddie zavrtel hlavou.

„Rose, úprimne, si strašná suchárka,“ zamrmlal Fred-
die znechutene. Od  padajúcich vločiek nebol schopný 
odtrhnúť oči.

Rose sa usmiala. Občas ju zlostilo, že Freddie ani ne-
tuší, aké má šťastie a privilégiá. Ale vlastne za to nemôže. 
Proste sa mu náhodou podarilo narodiť do rodiny s dlhou 
čarodejníckou minulosťou. A  s  peniazmi. Rovnako, ako 
sa ona len náhodou narodila rodine takej chudobnej, že 
si ju nemohli ponechať. Aj keď nemá potuchy, či sa naozaj 
narodila rodine. Možno sa narodila slobodnej dievčine. 
Dievčine, ktorá niekde našla starý kôš na ryby a spravila 
z neho úkryt pre nemluvňa, čo zanechala na cintoríne.

Pokiaľ práve nebola príliš ustatá, cítila sa aj Rose privile-
govane. Zo sirotinca sa dostala v oveľa mladšom veku než 
väčšina dievčat. Mala sa vyučiť za  slúžku v  londýnskom 
sídle pána Aloysia Fountaina, hlavného čarodejníckeho po-
radcu Kráľovskej pokladnice a mincovne. Rose bola nadše-
ná. O tomto snívala – poriadna práca, už žiadne milodary, 
ale naozaj si sama na  seba zarábať. Potom však zistila, že 
aj ona sama má čarodejnícke schopnosti a všetko sa znovu 
od základov zmenilo.
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Je zvláštne, že dvaja ľudia s  takým odlišným detstvom 
môžu skončiť spolu ako spolužiaci. Samozrejme, Rose ne-
bola na rovnakej spoločenskej úrovni ako Freddie. A naj-
skôr ani nikdy nebude. Ale mnohé kúzla jej šli lepšie než 
jemu. Aj to bolo takmer neuveriteľné. Takmer určite to zna-
menalo, že aspoň jeden z jej nepoznaných rodičov bol čaro-
dejník. Odkedy ju na to na ich prvej čarodejníckej hodine 
pán Fountain jemne upozornil, Rose myslela na svojich ro-
dičov viac než kedykoľvek predtým. Teraz už o nich niečo 
vedela. Teda aspoň o jednom z nich. Jediné, o čom vedela 
predtým, bolo možné spojenie s  rybami. Zdediť čarodej-
nícke schopnosti je oveľa zaujímavejšie než zdediť rybu.

V sirotinci sa nikdy neoddávala snívaniu o svojich ro-
dičoch, ako to robili mnohé jej kamarátky. Nie – oveľa 
lepšie bolo spoliehať sa sama na  seba a  podľa toho sa aj 
vždy správala. Nemohla márniť čas planým uvažovaním, 
odpovede sa aj tak nikdy nedozvie. Teda, iba ak by si ich 
vyčarovala. Jednou z jej nových schopností bolo, že dokáže 
na lesklých povrchoch vyvolávať zvláštne obrázky. Niekto-
ré z obrázkov boli pravdivé a zobrazovali skutočnosť. Iné 
boli –Rose ani nevedela čím. Možno každý z nich bol svo-
jím spôsobom pravdivý, inak by sa jej nezjavili.

Mohla by vidieť svojich rodičov? Ak by sa naozaj sna-
žila, vystihla správnu náladu aj miesto? A chce to vôbec? 
Rose si nebola istá, či chce vedieť prečo ju vtedy na  tom 
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vojnovom pamätníku zanechali. Čo ak ju len nemali dosť 
radi? Alebo sa im niečo strašné stalo?

Ale čím viac sa Rose dozvedala o svojich čarodejníckych 
schopnostiach, tým viac ju zaujímala minulosť jej rodiny. 
Občas, keď osamela v pracovni pána Fountaina, sa pristih-
la, ako hľadí na zrkadlá, strieborné misy, to zvláštne veko 
z perlete... Vedela, že ak by sa odhodlala skúsiť to, v každej 
z tých lesklých vecí by uvidela odpoveď. 

„Dúfam, že sa poponáhľa. Chcem ísť von skôr než sa 
zotmie. Kde je, Rose, nevieš? Rose!“ Freddie zvýšil hlas 
a Rose sa s previnilým trhnutím odvrátila od hypnotizujú-
cich snehových vločiek. 

„Čo?“
„Kde je pán Fountain?“ naliehal Freddie netrpezlivo. 

„Je dvadsať minút po tretej. Kde sa mohol zdržať? No tak, 
Rose, vy dolu v kuchyniach viete všetko! Kde je?“

„Mal na obed hosťa, niekoho z paláca. Slečna Bridges-
ová sa išla zblázniť a  s Billom sme museli vyleštiť všetko 
striebro. Skontrolovala to. Dokonca aj kusy, ktoré sa nik-
dy nepoužívajú, ako tá zvláštna šálka s fúzmi.“ Rose znela 
rozladene. Hneď prvý deň ako prišla do domu sa jej Bill, 
ktorý sa učil za sluhu a robil všetky pomocné práce v dome 
zdôveril, že aj keď majú leštiť všetko striebro každý týždeň, 
on to nikdy nerobí, len pri veľmi výnimočných príležitos-
tiach. Ale k hosťom z paláca, aj keď to nie sú priamo prí-
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slušníci kráľovskej rodiny, sa treba správať ako ku kráľov-
skej rodine, čo znamená, že sa všetko musí blýskať.

Freddie sa zamyslel. „Rozmýšľam, kto by to mohol byť. 
Môj bratranec Raphael robí v paláci, takže poznám niekto-
rých zamestnancov.“

Rose na neho vyvalila oči. „Tvoj bratranec pracuje pre 
kráľa? Čo robí?“ 

Freddie pokrčil nosom. „Koniara. Teda on tvrdí, že po-
skoka. Ale on je tak trochu idiot. Má hlavu v oblakoch a to 
ani nie je čarodejník. Je z maminej strany rodiny.“

Rose nedokázala zadržať smiech. Niekto, o kom si Fred-
die myslí, že je hlúpy, musí už byť celkom padnutý na hla-
vu. Freddie naschvál spadol dolu schodmi, aby zistil, či 
dokáže lietať. (Takmer sa mu to podarilo, ale aj tak to bol 
dosť hlúpy nápad. Povedal, že to bolo v duchu vedeckého 
bádania a vedci by mali byť odhodlaní podstupovať riziká. 
Rose si však pomyslela, že mu to najskôr trochu udrelo na  
mozog). Ale Freddie povedal zaujímavú vec.

„Takže tvoja mama nie je čarodejníčka?“ spýtala sa zve-
davo. „Len otec?“

„Áno.“ Freddie sa usmial. „Ale mama mágiu miluje. 
Keď ju otec pýtal o ruku, nechal z koberca v salóne mojich 
starých rodičov vyrásť ruže a ona jeho žiadosť na mieste 
prijala. Nie že by ho inak odmietla,“ dodal rýchlo. „Tatko 
má krásne bokombrady.“
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Rose sa nemohla zdržať smiechu. Freddieho otca si pred-
stavila ako Freddieho, uhladeného,  drobného, s  plavými 
vlasmi a k tomu s obrovskými bujnými bokombradami.

„Prestaň, Rose! Už prichádza Fountain.“ Freddie sa 
na ňu zamračil. Rose sedela na sedačke pod oknom a ne-
prestávala sa chichotať. Znechutene zavrtel hlavou.

Rose sa narovnala a snažila sa zhlboka dýchať, ale obraz 
chlpatého Freddieho nechcel zmiznúť. Až otočenie gule 
na dverách ju zastavilo. Vzrušene vyskočila. Nech bola ako-
koľvek unavená, hodiny čarovania milovala. A pán Foun- 
tain im sľúbil, že ich dnes naučí skutočné kúzlo. Rose si 
od napätia zaryla nechty do dlaní. Chcela by byť taká po-
kojná a rozvážna ako Freddie, ktorý by teraz namiesto štú-
dia mágie radšej vonku hádzal snehové gule. Keď sa otvo-
rili dvere, náhle si uvedomila, že pána Fountaina môže 
aj cítiť. Zmes dymu z cigár a veľmi drahej kolínskej vody 
s ostrou vôňou mocnej, smrtonosnej, nádhernej mágie...


