
 

 

 

 

1. KAPITOLA 

Den uvedení ke dvoru; den, kdy se pokloní před králem a královnou. Konečně, pomyslela si Kick, 

jakmile toho rána otevřela oči. Je to tady, běželo jí dál hlavou a přitom jí bušilo srdce. Je to tady. 

Kick vstala z propoceného povlečení, vkradla se chodbou do koupelny a napustila si plnou vanu horké 

vody. Do lázně si přidala pořádnou dávku levandulového oleje, aby smyla trpký pot, který ji v noci 

polil. Ve snech ji už týdny pronásledoval strach doprovázený jednou z nejnepříjemnějších a nejméně 

ženských tělesných funkcí – pocením. Proto se každodenní koupele staly nutností. Její nová přítelkyně 

a debutantka Jane Kenyon-Slaneyová prohlašovala, že se koupe jen párkrát do týdne, ale přesto byla 

upravená a voněla jako zahrady Hamptonského paláce. Kick z toho vinila svého otce, který nutil ke 

sportu všechny své děti včetně dívek. Kdyby se třeba tak často nevysilovala na tenisovém kurtu či 

v přístavech na mysu Cape Cod, mohla být stejně půvabná jako Jane a další dívky, se kterými se dnes 

postaví do řady. Ale v tom případě, promluvila k sobě smutně téměř hlasem svého otce, by nevyhrála 

tolik trofejí. 

Přesto by se jistě na jejím místě cítila nervózně i Jane. Každý ostře sledovaný krok, který Kick učinila 

od příjezdu své rodiny před dvěma měsíci do Londýna, vedl ke chvíli, kdy se v pečlivě natrénovaném 

pukrleti ukloní před králem Jiřím VI. a královnou Alžbětou a následně bude popíjet šampaňské 

s nejdůležitějšími lidmi Anglie. Od Kick se vždy čekalo, že podá lepší výkon než všichni ostatní, ale zde 

v Anglii nebyla jen čerstvě dostudovanou osmnáctiletou elegantní dcerou Rose a Joea Kennedyových, 

která dokázala držet krok se staršími bratry, když si to usmyslela. Byla dcerou velvyslance Josepha P. 

Kennedyho, prvního irského katolíka jmenovaného do vytoužené pozice v této protestantské zemi. 

Tentokrát musela uspět. Šlo o více než o trofej. 

Na chvíli, jako je tahle, čekala neskutečně dlouho. Toužila po ní během dlouhých mší a při každém 

kousnutí vlněné uniformy v katolické dívčí škole Sacred Heart. Nový život. Nyní k němu dostala 

příležitost a navíc v jednom ze svých nejoblíbenějších míst, díky bohu. Lahodnou chuť anglické 

společnosti okusila už před dvěma lety, když sem přicestovala na krátkou dovolenou během roku 

stráveného v klášteře v Neuilly. Účastnila se tehdy cambridgeských květnových plesů ve víru hudby a 



radovánek. Teď už měla školu i jeptišky za sebou a byla připravena se vrhnout do života – ale jako 

Kick, ne jen jako Kathleen Kennedyová.  


