
  

Dodatek nr 1
William Cooke

● Imię: William

● Nazwisko: Cooke

● Narodowość: angielska

● Zawód: właściciel Cyrku 
Astleya, akrobata, 
treser, artysta.

● Wiek: 41 lat



  

Rodzina Cooke od wielu pokoleń związana była z 
cyrkiem, nic zatem dziwnego, że i najmłodszy William, 
wychowując się niemal w cyrkowych kulisach, zapragnął 
związać się z nim na zawsze. Talentu mu nie brakowało, 
zajmował się żonglerką, akrobatyką i tresurą, wreszcie 

również reżyserowaniem i tworzeniem scenariuszy całych 
przedstawień cyrkowych. Szybko wybił się i zyskał 
poważanie wśród cyrkowej elity. Jego zamiłowanie do 
teatru było powszechnie znane, lecz nie wszyscy 
podzielali opinię, jakoby sztuka cyrkowa miała iść w 

kierunku reżyserowanych, wielogodzinnych przedstawień, 
połączonych fabułą i spójną akcją. Jednakże publiczności 
taka forma występów bardzo przypadła do gustu i choć w 
pewnym momencie Cyrk Astleya odbiegł od cyrkowej normy, 
to jednak zyskał wielki rozgłos, sławę i pieniądze.

Pan Batty, który zarządzał Cyrkiem Astleya przed kadencją Cooke'a, być może przewidział 
jego talent i zmysł do interesów, gdyż to właśnie jemu w testamencie przekazał swoją spuściznę. 
Już wówczas William był podporą całej trupy, wtedy również swoje pierwsze sukcesy święciła jego 
młoda podopieczna, Nadia Lloyd. To właśnie on odkrył jej talenty i pod jego czujnym okiem 
dziewczynka ćwiczyła się i dalej kształciła. W późniejszym czasie, już po śmierci pana Battyego, 

wspólnie przeprowadzali reformę w Cyrku Astleya, nadając mu wspomnianą już wcześniej formę 
reżyserowanego przedstawienia z elementami cyrkowymi. To sprawiło, że bardzo szybko się 
wzbogacił, stając się niemal jednym z najbogatszych ludzi w Londynie.

William był nie tylko dobrym cyrkowcem, lecz również świetnie sobie radził w interesach i 
dobrze zarządzał swoją firmą. Ma szerokie znajomości, sporą sieć kontaktów i wszystko to, czego 
potrzeba do świetnego i światowego prosperowania. Nigdy się nie ożenił i nie ma dzieci, lecz w 

cyrkowych kręgach szerokim echem odbijają się plotki o jego związku z dwudziestoletnią Nadią. 



  

Gdy Nadia wpadła na szalony pomysł wyruszenia z wyprawą 

poszukującą Livingstone'a do Afryki i poprosiła Williama o 
pomoc, ten uczynił to z ciężkim sercem. Znał dobrze swoją 
przyjaciółkę i wiedział, że będzie chciała dopiąć swego za 
wszelką cenę, musiał więc zrobić coś, by Nadia była jak 
najbardziej bezpieczna i by nic złego jej się nie stało. Wspólnie 

ustalili, że nie będą nikomu otwarcie mówić o celu ich podróży 
i pochodzeniu dziewczyny. Oficjalnie William zgłosił się do 
Towarzystwa Geograficznego i zaproponował sporą sumę pieniędzy 
w ramach sponsoringu ekspedycji. W zamian za to pan Cooke miał 
dostać możliwość wyruszenia razem z wyprawą poszukiwawczą. 
Oczywiście wraz ze swoją ciemnoskórą przyjaciółką (lecz za takie 

pieniądze, które wyłożył, pozwolono by mu zabrać nawet całą 
trupę cyrkową!). Pytany o powody takiej hojności oraz chęć 
wyjazdu do Afryki, odpowiadał, że to dla niego czysty interes. 
Powszechnie wiadomo bowiem, że William sporo pieniędzy 
inwestował w kupno i tresurę dzikich zwierząt.  

Wyruszenie w głąb Afryki, na tereny jeszcze nie poznane przez człowieka mogą mu przynieść 

również możliwość odkrycia nieznanych dotąd gatunków dzikich zwierząt, które uświetnią jego 
cyrk. A przy okazji oczywiście możliwość przyczynienia się do odnalezienia pana Livingstone'a 
sprawi mu ogromną radość. Wobec takich argumentów i takich kwot, nikt już nie miał 
wątpliwości co do poczynań Cooke'a. Miał je jednak sam William. Pozbawił Cyrk większości 
funduszy, pozostawiał na pastwę losu wszystkich jego pracowników, każąc im nie wiadomo jak 

długo zajmować się wszystkim tym, czym sam do tej pory się zajmował - przedstawieniami, 
finansami, ćwiczeniami, tresurą... całym cyrkiem! Choć obawiał się głęboko, że to może zniszczyć 
dorobek kilku pokoleń ludzi, którzy budowali od podstaw Cyrk Astleya, to jednak nie potrafił 
zostawić Nadii samej. Musiał z nią jechać, wspierać ją i ochraniać, nawet za cenę swojego życia!
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