Beatriz Williamsová
je americká autorka. Po vydání románů A Hundred Summers a The Summer Wives vstoupila do povědomí
čtenářů historických romancí. Vystudovala Stanfordovu univerzitu a Kolumbijskou univerzitu a několik let
pracovala v New Yorku a Londýně
v oblasti strategického poradenství.
Žije v Connecticutu se svým manželem a čtyřmi dětmi.

Lauren Willigová

Luxusní zaoceánský parník Lusitania se na svoji poslední plavbu z New Yorku do Liverpoolu vypravil 1. května
1915. O týden později jej jen několik kilometrů od irského pobřeží zasáhlo německé torpédo a loď šla během několika minut ke dnu. Zemřelo 1 195 osob. Tato
katastrofa výrazně ovlivnila průběh první světové války.
Květen 2013
Sarah je americká spisovatelka, která marně hledá téma pro další knihu.
Jednoho dne náhodou objeví starý kufřík po svém pradědovi Patrickovi,
který pracoval v roce 1915 jako stevard na palubě Lusitanie. V kufříku nalezne něco, co by mohlo změnit historii. Rozhodne se okamžitě odjet do
Anglie hledat více informací.

napsala devatenáct románů, které
byly přeloženy do více než deseti jazyků. Získala diplom z Yaleovy univerzity a nastoupila na doktorandské
studium na Harvardově univerzitě.
Její čtenáři si nejvíce oblíbili sérii
Pink Carnation z období napoleonských válek. Žije v New Yorku a živí
se psaním.

Duben 1915
Caroline je bohatá Američanka, která obývá se svým manželem Gilbertem
kajutu první třídy Lusitanie. Míří za obchodem do Evropy, kde běsní Velká
válka. Gilbert je neustále zaneprázdněný, nepřestává pracovat ani na lodi.
Caroline už nebaví hrát roli manželky úspěšného podnikatele a je ráda, když
na palubě potkává starého přítele Roberta. Čím více času s ním tráví, tím
více se zajímá o napjaté dění kolem. Brzy pochopí, že se na palubě odehrává
něco tajného a nebezpečného.

Karen Whiteová

Tess cestuje druhou třídou. Aby měla na jídlo, musela od dětství krást. Už
toho ale začíná mít plné zuby. Tohle má být její poslední podvod. V Anglii
se provdá a začne nový život. Alespoň to jí slíbila její sestra. Čím více se ale
loď přibližuje k evropským břehům, tím méně tomu věří. Co se doopravdy
děje a komu ještě vlastně může věřit?

napsala více než dvacet románů. Mezi
její nejvýznamnější literární počiny
patří série Tradd Street. Narodila se
v Londýně, nyní žije se svým mužem
v USA ve státu Georgie.
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„Williamsová, Willigová a Whiteová
se znovu sešly a napsaly přesvědčivý
historický román. ‚Tým W‘ bere čtenáře na cestu plnou zvratů, které
překypují tajemstvím. Nikomu nelze věřit a dějiny nejsou vždy tím, čím
se zdají být.“
Booklist

„Tři autorky, obdivované na poli
ženské a historické fikce, vytvořily
strhující příběh protkaný špionáží,
tajemstvím, láskou a historickými
událostmi. Jde o krásně zpracovanou retrospektivu, kultivovanou
a zároveň, i přes vylíčenou tragédii,
vtipnou. Pro všechny fanoušky historických románů.“
Library Journal

„Senzační příběh plný dramatu, špionáže a vášně uprostřed rozbouřeného oceánu. Mistrně propojené příběhy a tvrdohlavé, nepředvídatelné
hrdinky dávají dohromady dokonale
příjemné čtení.“
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„Napínavý román, který neodložíte.
Williamsová, Willigová a Whiteová
dohromady tvoří naprosto dokonalý
tým a vítězí láskou nabitým historickým románem.“
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K a p i to l a p r v n í

Sarah
New York City
Květen 2013

VEČER MĚKCE ZMODRAL, jak to v květnu v New Yorku bývá,
a já jsem se rozhodla dojít na setkání knižního klubu pěšky
a ušetřit za autobus. Podle Mimiiny zprávy na Facebooku se
skupina schází v jejím bytě na Park Avenue, v srdci snobské
oblasti okolo Sedmdesátých ulic. Bylo to dobrých třicet minut
chůze od mého bytu na Riverside Drive, ale to mi nevadilo.
Jsem přece z New Yorku, můžu chodit pěšky celý den. A svižná
procházka (říkala jsem si, když jsem asi po milionté rolovala
všemi zprávami od Mimi) mi pomůže uklidnit nervy.
Nechala jsem si dostatek času na přípravu, abych nepřišla
pozdě. Zpoždění je neprofesionální, říkávala mi máma, která
byla vždycky oblečená do slušivého kostýmku a voněla parfémem Youth Dew a dobrým vychováním. Oblečení si vyber den
předem, vyraz o deset minut dřív. Samé dobré rady. Už jsem
na postel rozložila indigově modré úzké džíny a hedvábnou
halenku, kterou jsem vyměnila zatím jen dvakrát. Přidala jsem
své oblíbené boty na klínu, které mi přidaly potřebných pár
centimetrů a mohla jsem v nich pohodlně chodit. Krátký náhrdelník, vlasy v culíku. Prostě ta správná ležérní elegance ve stylu „jen tak jsem to na sebe naházela“, která usadí ty zazobané
paničky zpátky do jejich louboutinek.
Náhrdelník mě svědil. Rozpustila jsem culík a znovu vlasy
stáhla. Vyměnila náhrdelník. Popadla psaníčko od Kate Spade a na držadlo přivázala šátek od Hermèse. Sundala šátek.
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Začala ho znovu přivazovat a zarazila se, protože celý ten look
s šátkem na kabelce je trochu moc snaživý, no ne? Nebo už
o tom zase moc přemýšlím? Zkontrolovala jsem telefon a uvědomila si, že jsem měla odejít už před pěti minutami.
A tak jsem vyrazila sprintem jako obvykle napříč Upper
West Side a Central Parkem. Plíce mě pálily, kotníky se mi
viklaly a kolem mě se hlasitě rozjížděla přátelská utkání v softballu a milenci se po práci procházeli ruku v ruce. Později zamíří do barů na víno a tapas, domů nebo někam na večeři. Ve
chvílích, kdy jsem nespěchala, když jsem se jen tak procházela
nebo dokonce seděla na lavičce a ukusovala hot dog s kečupem
a hořčicí, ale bez cibule, ráda jsem svoje newyorské spolubydlící pozorovala. S oblibou jsem si někoho z davu vybrala, třeba muže v obleku, který si povoloval kravatu a kontroloval čas
na hodinkách. Snažila jsem se odhadnout, jaký je jeho život,
jeho původ, výstřední tajemství ukrytá v jeho minulosti. Máma
vždycky vyprávěla, jak dřív, ještě než táta odešel, pořádali večeře pro přátele a jak jsem vždycky nakukovala mezi zábradlím,
když už jsem měla spát. Sledovala jsem hosty a ráno pak mámu
bombardovala otázkami, kdo je ženatý s kým, kdo se čím živí,
kdo odkud pochází a kolik má sourozenců. A myslívala jsem
si, že je tahle její historka pravdivá. Myslívala jsem si, že jsem
se pro své povolání narodila.
Teď jsem si ale tak jistá nebyla. Rozhodně ne ve chvíli, kdy
jsem klusala kolem zámečku Belvedere Castle uprostřed Central Parku a vrážela do kočárků. Ne když mi pach parku naplnil ústa, jasně zelené listí a stánky s párky, výfukové plyny
aut a chodníky potřísněné močí. Báječný čerstvý metropolitní
vzduch. Po levé ruce se vynořil obří šedobéžový jehlan Kleopatřina obelisku obklopený asi tuctem turistů s vysunutými
selfie tyčemi. Při pohledu na ně se mě zmocnila panika. Přidala
jsem do klusu, pak se zase vrátila k rychlé chůzi. Když jsem na
Páté Avenue vrazila mezi auta za hlasitého troubení a nadávek,
zastavila jsem se a zkontrolovala telefon. Panika, kterou jsem

pociťovala, byla oprávněná. Špatně jsem odhadla vzdálenost
a už teď jsem měla jedenáct minut zpoždění. Všechny ostatní
už tam určitě jsou a pravděpodobně si myslí, že jsem se složila
a teď mě litují. Paničky z Upper East Side si vždycky ví se vším
rady, ranní seznamy pochůzek mají večer vždy pečlivě odškrtané a nechápou ty, kteří sní s otevřenýma očima a ztratí pojem o čase, jejichž mysli a životy se nedají vměstnat do rovných
a organizovaných linek.
Mimi ve své zprávě neuvedla křižující východozápadní
ulici, jen napsala adresu, která naznačovala, že to bude okolo Sedmdesáté. Vrhla jsem se napříč Pátou a propletla se mezi
dvěma vyhlídkovými autobusy rovnou do cesty taxíku. Řidič
si lehl na klakson. Skočila jsem na obrubník a vyrazila Sedmdesátou devátou ulicí směrem na Madisonskou, počkala na
mezeru v dopravě, přešla a odbočila na východ směrem k Park
Avenue. Chodník zablokoval muž s hloučkem asi šesti nebo
sedmi hafanů ve velikosti od šedobílého havanského psíka až
po irského vlkodava, který se hodil kamkoli na světě jen ne do
New Yorku. Havanský psík ke mně přiskočil jako starý kamarád – už tak na psy působím – a já jsem si pomyslela, že bych
možná sama měla venčit psy, třeba to je moje poslání. A ne tady
běžet městem na setkání knižního klubu a doufat, že nepřijdu
moc pozdě na jednohubky. Mimi má určitě občerstvení z nějaké exkluzivní restaurace. Kontrola telefonu. Zpoždění čtrnáct
minut.
Budova se samozřejmě nacházela až mezi Sedmdesátou
druhou a první ulicí. Odpočítávala jsem čísla na dlouhých zelených markýzách, míjela dveřníka za dveřníkem a konečně
našla ty správné číslice. Jen pro jistotu jsem je zkontrolovala
se zprávou od Mimi. Když jsem vzhlédla, upřeně na mě hleděl
dveřník ve střízlivém černém obleku. Narovnala jsem se, jak
mě to učila máma a pozdravila jsem: „Zdravím, jsem tady na
knižní klub. Mimi Balfourová, 8B? Omlouvám se, jdu trochu
pozdě!“ Zářivý úsměv.
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Taky se usmál, trochu soucitně, námezdní síla k námezdní
síle, a otevřel mi mosazí kované dveře. „K výtahu pořád rovně,“ pronesl.
***
Asi jsem měla zmínit, že se s Mimi Balfourovou neznám, tedy
ne osobně. Nikdy jsme se nesetkaly. Poslala mi zprávu na mou
autorskou stránku na Facebooku. Vysvětlovala v ní, že její klub
čte v květnu Malé brambory, že si všimla že jsem Newyorčanka
a jestli bych se s nimi nesešla.
Šlo o ten druh sebejisté zprávy, která předpokládala, že
přijmu – přesný opak dopisů a e-mailů, které jsem dostávala
z knižních klubů po prvním vydání Malých brambor, kdy nebylo možné zapnout žádnou talkshow, abyste mě v ní nespatřili.
Přetékala jsem vtipem a důležitostí, brala obdiv žen a flirtování mužů jako samozřejmost a mluvila o irském bramborovém
hladomoru tak, jako bych chtěla každou chvilku přejít do plynulé gaelštiny. Vzpomínám na ty e-maily plné úcty, věty jako
„musíte být tak zaneprázdněná“, „strašně vaši knihu obdivujeme“, „jsme nadosmrti vděční“. Všechny jsem je přeposlala své
reklamní agentce, která vybrala pár šťastlivců a zbytku oznámila mou lítost a poslala užitečný seznam článků a rozhovorů.
Ne víc než dva do měsíce, řekla jsem jí tehdy. Víc už se mi do
programu nevejde.
Jak výtah pomalu stoupal k Mimiině podlaží – ach, jak
mám ráda staré Candelovy budovy a jejich malé důstojné výtahy. Snažila jsem se vybavit si svou poslední návštěvu na nějakém knižním klubu. Možná před rokem. Ne, to už je déle. Ta
skupina v Greenpointu v malinkém bytě, který páchl kočičím
žrádlem. Zuřila tehdy sněhová bouře a setkání zrušili, aniž by
se obtěžovali mi dát vědět, a tak jsem se objevila ve chvíli, kdy
žena a její spolubydlící seděli na gauči se svými kočkami a sledovali jeden díl Domečku z karet za druhým. Je jim ke cti, že

se aspoň omluvili. Jen nepředpokládali, že by se jakýkoli autor
při smyslech vydal ven v takovém počasí. Žena mi uvařila horkou čokoládu, nabídla zatuchlé tortillové lupínky a zeptala se
mě, co dalšího píšu. Moje oblíbená otázka. Než jsem odešla,
zavřeli metro a já jsem musela pěšky domů v nízkých botách
Ugg, přes most Williamsburg Bridge na Manhattan, napříč
městem a nahoru, zatímco se mi sníh zakusoval do tváří a kupil se na chodnících. Jo, dobré časy. Jak jsem mohla na takovou
noc zapomenout?
Zírala jsem na bronzovou šipku, táhnoucí se kolem oblouku a říkala jsem si, že Mimi nebude ani za mák jako ta kočičí
máma. Pro můj hladový žaludek bude mít jednohubky, pro
mou žíznivou duši víno. Zaplaví mě nadšením z Malých brambor. Po přečtení se do ní všichni zamilovali. Pět let po vydání
už ji bohužel četl jen málokdo. Dávno pryč jsou ty dny, kdy si
školní správa v Bostonu objednala Malé brambory pro celý sedmý ročník a požádala mě, abych promluvila na shromáždění
školy.
Šesté patro, sedmé patro. V hlavě jsem si přehrála pár klíčových frází ze své řeči. To o ovci vždycky všechny rozesměje.
Osmé patro. Dveře výtahu se rozestoupily a odhalily malý
smetanový a zlatý foyer. Nalevo 8A, napravo 8B. V takovéhle
budově mají jen dva byty na celé podlaží. Mimiin manžel je
pravděpodobně investiční bankéř nebo manažer hedgingového fondu. Možná partner jedné z těch tradičních korporátních
právnických firem. Nebylo by hezké, kdyby se o vydělávání peněz na živobytí staral někdo jiný? Jednou jsem s takovým manažerem chodila. Táhlo mu na čtyřicet a byl nechutně bohatý,
matematický génius s neotesaným smyslem pro humor a taky
zvláštně přitažlivý svým hubeným, elektrizujícím, upjatým
způsobem. Přišlo to pár měsíců po vydání Malých brambor, kdy
moje prestiž úspěšné autorky na chvíli zastínila irské pihy a až
moc kudrnaté rudohnědé vlasy. Večeře u Daniela, sex v uhlazeném loftu v trojúhelníku pod Canal Street, soukromá auta,
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která nás vozila všude. Utnula jsem to, když jsem zjistila, že
to táhne i s několika dvacetiletými andílky z Victoria’s Secret, ale
možná to tehdy bylo přeci jen unáhlené. Vykročila jsem vpřed
a zaklepala na dveře 8B. Naposledy jsem zkontrolovala čas na
telefonu, než jsem ho vsunula do kabelky. Zpoždění devatenáct
minut.
Dveře se otevřely. Napůl jsem očekávala služebnou v uniformě, ale stála přede mnou vysoká, hubená blondýna s ostře
řezanými rysy v bílých džínách a se sklenkou vína v ruce. Ještě
se chichotala nějakému vtipu, který zanechala za sebou.
Natáhla jsem paži. „Mimi? Moc se omlouvám…“
„No ne, ahoj! Já jsem Jen. Mimi je v obýváku. Vy jste Sarah?
Pro pána Boha, vůbec nevypadáte jako na fotce v knížce!“
„Vizážistku si domů bohužel vzít nemůžete,“ zopakovala
jsem svou obvyklou odpověď. „Omlouvám se, já…“
„Pojďte dál,“ pobídla mě a otočila se zády. „Všichni se s vámi
přímo touží seznámit.“
Když jsem vykročila do obrovské táflované chodby vymalované vkusnou holubičí šedí, uvědomila jsem si, že se mi hedvábná halenka, pořízená v dobách dostatku, lepí na kůži. Že se
pořád ještě potím po tom šíleném sprintu přes Manhattan, že
mám vlasy na spáncích mokré a že sotva popadám dech. Že mi
žaludek kručí nahlas. Od snídaně jsem nejedla. Počítala jsem,
že si večer dám do nosu, tak proč pár dolarů neušetřit? Zvedla
jsem ruku a otřela si rukávem kardiganu spánky a kůži nad horním rtem. Přede mnou se vlnila Jenina záda, pod přiléhavým
modrým tílkem se rýsovaly obratle a podél těla se pohupovaly
neskutečně dlouhé hladké paže. Na každý folikul jejího těla patrně dohlížel celý tým bdělých stylistů. Na hlavě blonďaté, husté a lesklé vlasy a nikde jinde absolutně a dozajista ani chloupek.
Chodba se otevřela do formálního, a přesto moderního obývacího pokoje. Odstíny šedé akcentované karmínovou, dvě proti sobě stojící sedačky a shluk židlí se sladěným čalouněním. Všechny byly obsazené ženami s rovnými

vlasy a v identických bílých džínách, jaké měla na sobě Jen. Jen
ustoupila stranou a ukázala na mě svou sklenicí. „Přivedla jsem
autorku!“ zatrylkovala a mně došlo, že už je trochu opilá. Kolik
vína mohly stihnout vypít za dvacet minut?
Nepatrně jsem zamávala. „Ahoj vespolek, moc se omlouvám…“
Ze sedačky vlevo se zvedla bruneta v tyrkysovém áčkovém
topu předpovídajícím léto. „Sarah! Já jsem Mimi. Páni, vypadáte úplně jinak než na fotce v knížce!“
Jen zapištěla: „Přesně! Že jo? Sem to říkala!“
„Omlouvám se, ve skutečnosti jsem ten typ, co používá jenom lesk a řasenku. A znovu se omlouvám, že jdu tak pozdě…“
Mimi mrkla na hodinky. „Žíši, to už je půl sedmé? Dámy,
povídáme si tu už hodinu a půl!“
Všechny se zasmály. Na konferenčním stolku leželo několik
táců s elegantními jednohubkami. Zahlédla jsem miniaturní
cheeseburgery korunované jediným sezamovým semínkem, ceviche, nějaké bruschettky, guacamole zvrásněné špičkami tortillových chipsů z modré kukuřice z vedlejší misky. Mezi prsty
se kývaly sklenice bílého vína, které z vychlazené lahve metodicky dolévala filipínská služebná v uniformě.
„Vsadím se, že sklenicí vína nepohrdnete, nemám pravdu?“
zeptala se Mimi. „Angel, mohla byste slečně Blakeové nalít
sklenici? A tohle můžete odnést do kuchyně. Vy nemáte hlad
Sarah, že ne?“
„No já…“
„Přineste jen cupcaky, Angel. A víno pro slečnu Blakeovou.“ Mimi se obrátila zpět ke mně a mávla směrem ke zvláštní, stříbrně natřené dřevěné židli s vysokými zády na opačné
straně konferenčního stolku. „Sedněte si! Pane bože! Ta knížka! Úžasná.“
Dovrávorala jsem ke stříbrné židli a zhroutila se na sedadlo. Kabelku jsem nechala sklouznout na podlahu. Angel
přede mnou chvátala kolem stolu a zvedala tácy s lákavým
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a nedotčeným jídlem. Pokusila jsem se natáhnout pro malinký cheeseburger, ale byla moc rychlá. Zakryla jsem svoje gesto
úpravou rukávu. „Díky,“ řekla jsem. „Vyšla z výzkumu, který
jsem dělala na svou diplomku…“
„Mně se strašně líbily všechny ty příběhy irských žen, které se přistěhovaly do Ameriky,“ prohlásila Mimi. „To mě fakt
oslovilo. Já mám z máminy strany irský původ. Věřily byste, že
moje prababička byla služebná?“
„Služba v domácnosti byla jedním z mála zaměstnání dostupných dívkám a ženám, které…“
„Počkej, tvoje babička byla služebná? Meems! To by mě ani
nenapadlo!“ prohlásila jedna z žen.
„Já vím, to je, co? Sloužila v nějaké rodině v Upper East
Side. Kéž bych věděla kde. Nebylo by šílené, kdyby pracovala
zrovna v téhle budově?“ Mimi si přehodila vlasy přes rameno.
„Ale to je jedno. Pokračujte, Sarah.“
„No. Takže před sedmi nebo osmi lety jsem byla v Dublinu
a vlastně jsem se vůbec bramborovým hladomorem nezabývala. Dělala jsem výzkum ohledně šlechticů – hlavně Angličanů,
jejichž rodiny dostaly půdu v Irsku, ale nikdy tam nežili, jen
vybírali pachtovné od farmářů a najímali si správce, kteří dohlíželi… díky moc.“ Vytrhla jsem sklenici vína Angel z ruky
a usrkla. Pohledy ostatních se zdvořile rozostřily. Jen se natáhla pro svůj iPhone a rychlými pohyby jezdila palcem po obrazovce. Polkla jsem víno a rychle pokračovala. „No a bla bla
bla, narazila jsem na jeden archiv…“
„A když děláte výzkum,“ zeptala se jedna, „stalo se vám
někdy, že jste narazila na něco, co ještě nikdo nikdy neviděl?
Jakože na něco cenného, třeba obraz nebo něco od slavného
umělce, který byl třeba ztracený nebo tak?“
„No, vlastně ani ne. Je to spíš tak, že…“
„Já jsem totiž jednou něco takového viděla v nějakém pořadu v televizi! Byl to snad nějaký da Vinci nebo Michelangelo
nebo něco.“

„Jo! To jsem taky viděla! A říkala jsem si, ‘Tý jo, ten dealer
mohl toho chlápka klidně pěkně podrazit a koupit ten obraz
za pět babek nebo něco…‘ “
„Počkat!“ Mimi zvedla dlaň, jako by se snažila zastavit dopravu. „Dámy, no tak. Mluví slečna autorka. Takže vy jste studovala na magistru, je to tak? Jaký předmět?“
„Byl to vlastně doktorát. Historie.“
„No jasně!“ Zasmála se. „Kam že jste chodila do školy, Sarah? Někde v New Yorku, že?“
„Kolumbijská. Je to myslím v mém životopise? Na zadní
straně obálky?“ Rozhlédla jsem se po místnosti a poprvé mi
došlo, že na naleštěných stolcích Mimiina obýváku nevidím ani
jeden výtisk své knihy. „Hm, nevím, jestli si některá z vás přinesla knížku…“
„Já ji mám v telefonu,“ řekla Jen.
„Můžeš ji otevřít a podívat se na ten životopis? Tohle si musíme objasnit.“
Mimi se zavrtala do svého tabletu a Jane přejela palcem po
obrazovce telefonu. Mávla jsem sklenicí a řekla: „Na tom vlastně nezáleží. Abych to zkrátila, studovala jsem doktorát z historie, jela na semestr do Dublinu a našla…“
„Á, už to mám!“ přerušila mě Jen. vstala a podala mi svůj
telefon. „Tady, přečtěte nám to.“
Vzala jsem si telefon a pohlédla na obrazovku. „Je to trochu
rozmazané, ne?“
„Ano, omlouvám se. Mimi našla jednu suprovou stránku,
kde jsme si to všechny mohly stáhnout zadarmo.“
Zvedla jsem zrak a pohlédla do Jeniny zářící hladké tváře.
Čalounění za ní mělo jakýsi šedivý leopardí vzor a texturu jako
opravdová kožešina natažená do jemného rámu ve stylu Ludvíka XVI., natřeného stejnou stříbrnou jako moje židle. Z ničeho
nic mě napadlo, jestli je to reprodukce nebo starožitnost, jestli
Mimi se svým bytovým architektem náhodou nenatřeli pravou
židli Ludvíka XVI. stříbrnou barvou.
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Beatriz Williamsová
je americká autorka. Po vydání románů A Hundred Summers a The Summer Wives vstoupila do povědomí
čtenářů historických romancí. Vystudovala Stanfordovu univerzitu a Kolumbijskou univerzitu a několik let
pracovala v New Yorku a Londýně
v oblasti strategického poradenství.
Žije v Connecticutu se svým manželem a čtyřmi dětmi.

Lauren Willigová

Luxusní zaoceánský parník Lusitania se na svoji poslední plavbu z New Yorku do Liverpoolu vypravil 1. května
1915. O týden později jej jen několik kilometrů od irského pobřeží zasáhlo německé torpédo a loď šla během několika minut ke dnu. Zemřelo 1 195 osob. Tato
katastrofa výrazně ovlivnila průběh první světové války.
Květen 2013
Sarah je americká spisovatelka, která marně hledá téma pro další knihu.
Jednoho dne náhodou objeví starý kufřík po svém pradědovi Patrickovi,
který pracoval v roce 1915 jako stevard na palubě Lusitanie. V kufříku nalezne něco, co by mohlo změnit historii. Rozhodne se okamžitě odjet do
Anglie hledat více informací.

napsala devatenáct románů, které
byly přeloženy do více než deseti jazyků. Získala diplom z Yaleovy univerzity a nastoupila na doktorandské
studium na Harvardově univerzitě.
Její čtenáři si nejvíce oblíbili sérii
Pink Carnation z období napoleonských válek. Žije v New Yorku a živí
se psaním.

Duben 1915
Caroline je bohatá Američanka, která obývá se svým manželem Gilbertem
kajutu první třídy Lusitanie. Míří za obchodem do Evropy, kde běsní Velká
válka. Gilbert je neustále zaneprázdněný, nepřestává pracovat ani na lodi.
Caroline už nebaví hrát roli manželky úspěšného podnikatele a je ráda, když
na palubě potkává starého přítele Roberta. Čím více času s ním tráví, tím
více se zajímá o napjaté dění kolem. Brzy pochopí, že se na palubě odehrává
něco tajného a nebezpečného.

Karen Whiteová

Tess cestuje druhou třídou. Aby měla na jídlo, musela od dětství krást. Už
toho ale začíná mít plné zuby. Tohle má být její poslední podvod. V Anglii
se provdá a začne nový život. Alespoň to jí slíbila její sestra. Čím více se ale
loď přibližuje k evropským břehům, tím méně tomu věří. Co se doopravdy
děje a komu ještě vlastně může věřit?

napsala více než dvacet románů. Mezi
její nejvýznamnější literární počiny
patří série Tradd Street. Narodila se
v Londýně, nyní žije se svým mužem
v USA ve státu Georgie.
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„Williamsová, Willigová a Whiteová
se znovu sešly a napsaly přesvědčivý
historický román. ‚Tým W‘ bere čtenáře na cestu plnou zvratů, které
překypují tajemstvím. Nikomu nelze věřit a dějiny nejsou vždy tím, čím
se zdají být.“
Booklist

„Tři autorky, obdivované na poli
ženské a historické fikce, vytvořily
strhující příběh protkaný špionáží,
tajemstvím, láskou a historickými
událostmi. Jde o krásně zpracovanou retrospektivu, kultivovanou
a zároveň, i přes vylíčenou tragédii,
vtipnou. Pro všechny fanoušky historických románů.“
Library Journal

„Senzační příběh plný dramatu, špionáže a vášně uprostřed rozbouřeného oceánu. Mistrně propojené příběhy a tvrdohlavé, nepředvídatelné
hrdinky dávají dohromady dokonale
příjemné čtení.“
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„Napínavý román, který neodložíte.
Williamsová, Willigová a Whiteová
dohromady tvoří naprosto dokonalý
tým a vítězí láskou nabitým historickým románem.“
Publishers Weekly
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Fiona Davisová,
autorka bestselleru The Masterpiece

