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Moja najdrahšia sestra Isabelle!

Viem, že si chcela, aby som Ti napísala list čo najskôr po narodení Tvojho
synovca či netere. Ver mi, že som chcela. No cítila som sa natoľko slabá, že som
nevládala udržať v ruke brko s pergamenom.
George sa ponúkol, že Ti napíše list, v ktorom Ti oznámi narodenie našej dcéry,
no ja som odmietla. Áno, máme dievčatko. George si veľmi prial chlapca, túžil
po mužskom dedičovi, stále po ňom túži, ale mne osobne nezáležalo na pohlaví
dieťatka. Zo všetkého najviac je dôležité, že je zdravé. A je krásne.
Ach, Izzy, má zlaté vlasy ako ja, aj oči má farby nezábudiek, no ústa a nos
zdedila po otcovi. Myslím, že sa trochu podobá aj na Teba, milá Izzy.
Dali sme jej meno Elizabeth na počesť jej starej matky, ktorú si k sebe pred
rokmi povolal Pán. Som si istá, že sa na nás pozerá, vidí nás a bdie nad nami.
Nad Tebou, mnou aj malou Lizzie.
Zrejme sa samej seba pýtaš, prečo som nechcela, aby Ti napísal George.
Vieš, možno budeš moje podozrenia považovať za hlúpe. Možno budeš mňa
považovať za hlúpu. Je však pravda, že George potrebuje dediča, aby uplatnil
svoj nárok na trón. A pravda tiež je, že ja nie som schopná dať mu ho.
Pred vyše rokom som porodila mŕtveho chlapca a odvtedy sme sa odcudzili. Už
žiadne kradmé pohľady a bozky za závesom v salóne.
Na jednu stranu je to takto vlastne lepšie. Veď vieš, George sám po naplnení
nášho manželstva priznal, že si ma zobral preto, aby som mu porodila chlapca.
Nezaujímalo ho, že mám city a že ho ľúbim. Zrejme to ani nevedel.
Vlastne, už ho neľúbim. Z citov, ktoré som k nemu kedysi prechovávala, neostalo
nič. Teraz ho rešpektujem a správam sa ako poslušná manželka, ktorou mám
byť.
No v skutočnosti som nebola šťastná. A v tomto prekliatom studenom hrade sa
nenašiel ani jeden človek, ktorý by videl pravdu za mojím falošným úsmevom
a sklopeným pohľadom.
Vlastne, jeden áno. Ale o tom Ti napíšem neskôr.
Keď sa narodila Elizabeth, mala som pocit, akoby sa mi do života vrátilo slnko.
Veci opäť začali dávať zmysel.

No Georga nepotešilo, že má dcéru. Zanevrel na mňa, Elizabeth si nevšímal
a začal plánovať, ako sa ma zbaviť.
Áno, zbaviť. Viem to, pretože som si raz vypočula jeho rozhovor s kastelánom.
Nechcel ma však dať zabiť. Teda, to aspoň povedal. Chcel nájsť spôsob, ako
anulovať naše manželstvo , aby sa opäť mohol oženiť. So ženou, ktorá by mu
porodila chlapca.
Túžil zrušiť manželstvo, sviatosť uzavretú pred tvárou Boha, v jeho chráme, pre
svoje vlastné sebecké ciele.
Nevedela som, čo mám robiť. Snáď tisíc ráz ma premáhala chuť zobrať
Elizabeth a ujsť z toho strašného miesta. Od môjho manžela.
No potom som sa zobudila uprostred noci a začala som vykašliavať krv.
Hneď mi napadlo, že mi George potajme začal pridávať do jedla jed.
Ale keď som videla jeho ustarostený výraz... zdalo sa mi, že má o mňa skutočné
obavy.
Neviem, čomu mám veriť. George je ku mne teraz mimoriadne starostlivý
a dokonca občas príde do mojej komnaty s Lizzie. Vraj ma chce rozveseliť.
Tvrdí, že som musela ochorieť na chorobu, ktorá ho obrala o otca...
Spočiatku sa mi darilo trochu normálne žiť. Každý deň som s Lizzie išla na
kratšiu prechádzku okolo hradu. Často sa k nám pridal George.
No potom som prepadla vysokým horúčkam a tri dni som nemohla opustiť
posteľ.
Teraz je mi trochu lepšie, ale viem, že tento stav nepotrvá dlho.
Umieram, Izzy. Cítim to.

Ešte predtým, ako naposledy vydýchnem, by som Ťa rada videla. Chcem Ťa
objať, sestrička, a povedať Ti, ako veľmi Ťa ľúbim.
Žiadam Ťa o to, aby si prišla na Warwick Castle a navštívila ma.
Prosím, príď čo najskôr.

Zajtra tu už nemusím byť.

P.S. Prosím, postaraj sa o Elizabeth, keď umriem. Ty si jedna z dvoch ľudí,
ktorým verím. Tým druhým človekom je koniar Edward. On Ti priniesol tento
list.
Po tom, ako ho dočítaš, ho nezabudni spáliť.

Tvoja navždy milujúca sestra

Annie

Hore je obrázok hradu Warwick, ktorý je v liste spomínaný. Pochádza zo
stredoveku, postavený bol v roku 1068 Viliamom Dobyvateľom.
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