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PROČ VĚŘIT

Kapitola 1.
Pokaždé jsem se snažila nebrat si příliš k srdci, jak blízko k sobě má okamžik, ve
kterém si uvědomím, jak se věci mají s jasnozřivým prozřením, že je pozdě bycha
honit. Jako třeba u zkoušky a uvědomím si, že jsem se přece jen mohla učit více.
Nebo se koukat do hlavně pistole a říkat si, jejda, to jsem fakt posrala.
Nebo se ocitnout právě teď, nad hopsající bílou zadnicí mého přítele, když šuká jinou
a s jistým sarkasmem, že by se docela hodil nějaký poplašný hlásič.
POZOR, Anna je tady.
Praštila jsem ho kabelkou přímo doprostřed zad, zrovna když byl v nejlepším. Znělo
to, jako stovka rtěnek dopadne na cihlovou zeď. Na prohnaného a debilního
třicátníka byl Robert opravdu dost fit.
„Hajzle“, sykla jsem, když se pokoušel slézt z té ženské. Postel nebyla povlečená.
Tolik k seznamu Robertových vlastností – lenost. Penis se mu zhoupl nahoru
k břichu.
„Aničko“, zděšeně vykřikl a přikryl si ho dlaní.
Ta ženská schovala tvář ve smrtelně trapných rozpacích, což jí sloužilo ke cti.
„Roberte, neřekl jsi mi, že někoho máš“, řekla přiškrceným hlasem.
„Zvláštní“, odpověděla jsem za něho. „Mně neřekl, že má dvě“.
Robert ze sebe vyrazil neartikulované zvuky hrůzy.
„Takže“, zvedla jsem bradu. „Sbal si svoje věci a vypadni“.
„Aničko“, vysoukal ze sebe. „Já nevěděl ….“
„Co jsi nevěděl, že se vrátím dnes“, odsekla jsem. „Jo, to je mi celkem jasné, lásko,
že by překvapení?“
Ta ženská vstala a rudá ponížením si posbírala svoje hadříky. Asi by bylo slušné,
kdybych se otočila a nechala ji obléknout v zahanbeném mlčení. Ovšem, aby to bylo
spravedlivé, slušná věc by byla netvrdit, že nevěděla, že zde Robert bydlí sám.
Všechno v té pitomé ložnici mělo něžně tyrkysovou barvu a lampičky měly stínítka
s třásněmi. Ledaže by to byl byt jeho matky. Tak to byla kurva na omylu.
Robert si natáhl kalhoty a pomalými kroky se přibližoval ke mně. Velmi opatrně, jako
bych byla nějaká nebezpečná šelma. Musela jsem se v duchu smát, zřejmě jsem
musela vypadat hodně nebezpečně.
„Aničko, drahoušku, strašně mě to mrzí“, nechal ta slova viset v prostoru mezi námi,
jako by skutečně mohla zchladit můj vztek.
Moji mysl okamžitě zaplnil hotový proslov, zcela konkrétní a jasně formulovaný. O
tom, že ona pracuje. O tom, že on žije a rádoby pracuje v jejím bytě, ale za celou
dobu po sobě neumyl ani hrnek. O tom, jaké úsilí věnoval tomu, aby uspokojil tuhle
cizí ženskou. A jestli je spokojená ona, to ho nějak přestalo zajímat. Ale rozhodně si
nezasloužil, abych mu věnovala tolik energie, ačkoliv by moje řeč byla skvělá. A
kromě toho na to, jak se cítil trapně s každou vteřinou, aniž bych vůbec něco řekla,
jediné slovo, byl to skvostný pohled. Vůbec tomu neuškodí, když se budu jenom
koukat. Za téhle situace by vás to napadlo taky. Jenomže místo toho ve mně něco
začalo doutnat. Tuším, že to byla moje láska k němu, jež vzplála, jako když u novin
přidržíte zápalku.
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Robert přistoupil ke mně blíže. „Neumím si ani představit, jak ti to celé připadá, ale
není to tak, jak by sis mohla myslet“.
Lehce jsem naklonila hlavu a cítila jsem, jak ve mně bublá vztek. Přerušila jsem ho
v půli věty. „Tak ty si to neumíš představit? Tvoje bývalá žena tě opustila kvůli jinému
chlapovi. Podle mě víš přesně, jaké to je“.
Jakmile jsem to dořekla, prodraly se na povrch vzpomínky na naše začátky. Tenkrát
kdy jsme se potkali v hospodě a vedli nejdřív nekonečné kamarádské rozhovory o
mých milostných eskapádách a jeho nezdaru u žen. Vzpomínám si, jak jsem tvrdila,
že musel svou manželku hluboce milovat, když bez ní vypadal tak zničeně a smutně.
Snažila jsem se do něj nezamilovat, do toho pěkného chlapa se smyslem pro suchý
humor, tmavými vlnitými vlasy a jiskrou v jeho hnědých očích, leč podlehla jsem.
A k mé nesmírné radosti se to změnilo v něco víc. Za tři měsíce se nastěhoval ke
mně.
„Sbal si věci a vypadni“, znovu jsem opakovala.
Ta ženská, již oblečená, přikrčeně proběhla kolem nás. Zapamatovala bych si vůbec
její tvář? Nebo si budu do smrti pamatovat jenom Robertovu zadnici hopsající na
jejím těle. A na to, jak se mu úd vyhoupl až k břichu, když z ní vyděšeně slezl. Ale
Robert se pořád neměl k odchodu.
„Aničko, nic to neznamenalo. Byla to kamarádka, sestra Vaška, jmenuje se …“
„Opovaž se mi říkat, jak se jmenuje“, zavrčela jsem nevěřícně. „Na to ti kašlu“.
„Co jako?“
„Nechci slyšet její jméno“, přerušila jsem ho. „A víš proč? Co když se v budoucnu
provdám za hodného chlapa a on mi navrhne pojmenovat naše dítě právě tímhle
jménem. A já mu řeknu, jejda to je pěkné jméno. Bohužel můj bývalý ošukával holku,
která se tak jmenovala. Dělali to v mojí posteli bez povlečení, protože byl lenoch líná.
Takže ne, tak naši dceru pojmenovat nemůžeme“, zamračila jsem se na něho.
„Víš co, Roberte, zkazil jsi mi den, možná celý týden“, přemýšlivě jsem naklonila
hlavu. „Ale celý měsíc ne, protože ta nová kabelka od Prady, co přerušila ten váš
milostný akt, kterou jsem nedávno dostala, je absolutně úžasná. A ani ty, ani ta tvoje
nevěrná zadnice se jí nemůže rovnat“.
Usmál se, málem vyprskl smíchy. „Teda ty dovedeš být zábavná i v takové situaci,
Aničko“, prohlásil s obdivem.
„Roberte, seber se a vypadni z tohoto bytu“, procedila jsem mezi zuby.
Začal se kroutit. „No jo, ale já mám ve čtyři hodiny domluvený hovor s Italským
obchodním partnerem. Tak jsem si myslel, že by to šlo …“
Tentokrát jeho slova uťala moje dlaň na jeho tváři.
Tolik na úvod mého milostného života. Smůla, smůla a ještě jednou smůla.

Kapitola 2
Anička Gregorová si našla novou práci přes internet.
Hledám chůvu ke svým třem dětem. Anglický jazyk je nutnost.
Rozhodla se jednoho bezvýznamného dne, položila své pěstěné prsty na klávesnici
a odepsala.
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Mám kladný vztah k dětem, zvířatům a Eltonu Johnovi. Anglicky zvládám dobře
písmem i slovem.
Po pravdě to byl výkřik do tmy, na takový bonmot vůbec nečekala jakoukoli zpětnou
vazbu, protože taková komunikace nebyla hodna dalšího pokračování. Odpověď
však překvapivě přišla obratem v podobě mini dotazníku. Ten během patnácti minut
vyplnila a odeslala na londýnskou adresu. Potom následovalo několik e-mailů a dva
telefonáty. Bylo rozhodnuto, poletí do Londýna a pan Taylor ji bude osobně čekat na
letišti i se svými třemi dětmi. Trval na tom, aby byla s nimi v kontaktu hned při prvním
setkání.
Anička občas v životě dělala hlouposti, ale za tuhle by mohla obdržet medaili, blesklo
jí hlavou. Vlastně o nic nejde. Každý člověk v životě udělá pár hloupostí, i když za
hloupost každý považuje něco jiného. Proto to nebylo jednoznačné, utěšovala se
alibisticky.
„Na co myslíš?“, zeptala se Jana, starší sestra, která jí vlastně od určité doby
zastupovala matku.
„Co? Na britskou královnu a jejich odpornou kávu, která se nedá pít“, jak vyzvěděla
od povolaných, kteří měli tu čest.
„Mohla bys být chvíli normální?“
„Ne, nemohla“.
„Bože, víš, že jsi problematická, Aničko?“
„Spisovně bych tě ráda opravila, správné slovo je problémová“, laskavě se na svou
sestru usmívala.
„Až přistaneš, ihned pošli zprávu, ať se nestresuju z toho, že už se s tebou jen tak
nepohádám“.
„Chceš se se mnou hádat?“, pozvedla obočí Anička.
„Ano, zvykla jsem si“, odpověděla Jana se smíchem.
„Neměla jsi mi to dovolit, sestro“.
„Asi ano, co nadělám, že? Ale tobě se snad dalo něco zakázat?“
„Ne, ale mohla ses aspoň pokusit“, oponovala.
„Zbytečné, protože tě mám docela dobře přečtenou, sestřičko“.
„Vážně? To máš štěstí, protože já sebe ne“, podívala se na lidi kolem sebe.
„No tak, hlavu vzhůru“, povzbudila Aničku Jana, protože postřehla její nervozitu. „Máš
všechno sbalené?“, položila jí Jana poslední otázku.
„Podívej, mám všechno“, pozvedla palubní lístek. „Vleču sebou kufr plný pesimismu
a nemíním platit za nadváhu. Ale především ….“
„Rozumím“, přerušila ji Jana. „Kašleš na lásku, to slyším několikrát za den“.
„Jo jasně“, podívala se na Janu a měla slzy v očích.
Obě k sobě natáhly ruce a silně se objaly. Anička sestru pevně sevřela, protože
v jejím objetí měla vždycky pocit bezpečí.
Anička se pohodlně usadila a sledovala letušku, která demonstrovala nacvičené
pohyby, jak ustát pád letadla a za pomocí čeho přežít. Copak by to šlo?, zamyslela
se. Pokud by opravdu došlo ke katastrofě, nastala by nekontrolovatelná panika, ale
jinak to bylo působivé. Proč tuto povinnou gymnastiku nepouštějí na obrazovkách,
napadlo ji. Letuška konečně docvičila, letadlo nabralo rychlost a odlepilo se od
startovací dráhy. Tak zamířili o něco blíže ke království nebeskému. Skoro si málem
v duchu připravovala několik otázek, které by mohla položit někomu tam nahoře.
Vlastně byla dost naštvaná na toho, kdo má všechno pod palcem.
Proč jí to udělal?

4

Začalo to na jednom večírku, kdy se nechala přemluvit kamarády na
vysokoškolských kolejích. Hrála se pitomá hra na pravdu. Napadlo ji tehdy, že taková
hra ve společnosti opilých lidí nemůže dopadnout jinak než špatně.
„Jdeš do toho?“, zeptala se Marcela.
„Ne, asi ne“, odpověděla Anička.
„Jasně. Kdyby chtěla hrát, nesměla by být taková puritánka“, ozval se jeden z kluků,
kterého potají obdivovala. Jeho krutá slova ji rozzuřila. Vždyť taková nebyla. Ano,
nebyla tak divoká jako oni, ale taky nebyla žádná jeptiška. Zamračila se na Evžena.
Posadila se do tureckého sedu do jejich utvořeného kruhu. Evžen se rozesmál a
něco pošeptal Danovi. Hra začala. Padaly první otázky a první úkoly. Přišla řada na
ni, což ji znervóznilo.
„Pravdu nebo úkol, Anno?“, zeptal se Evžen.
Ztěžka polkla. „Pravdu“, hlesla.
Evžen se zasmál, něco zamumlal a zamnul si ruce. „Tak jo. Jsi … panna?“, zeptal se
a Anička málem přestala dýchat. Ale nikoho kromě jí samotné ta otázka nešokovala.
Cítila, jak se jí tváře zalévaly horkem, a viděla smích v očích ostatních.
„No, odpověz, ale pravdu“, pobízel ji Evžen.
Chtělo se jí někam utéct, ale nakonec přikývla. „Samozřejmě, že jsem panna“.
Její odpověď zřejmě nikoho nezarazila, jenom pouze zaujala.
O rok později bylo všechno jinak. Anička s Evženem začala chodit. Jak se ukázalo,
měl ji rád a ona jeho. Právě to byl Evžen, kdo byl jejím prvním a její poprvé byl
nezapomenutelný zážitek a bylo to nádherné. Potom zcela náhodně se všechno
pokazilo a dělo se tak rychle. Byla hodně zmatená. Na co to všichni naráželi?
„Tak jí to vyklop“, vyzval Dan Evžena.
„Přestaňte. Povím jí to, ale ne tady“, vypravil ze sebe Evžen. Vůbec se mu nelíbilo,
že kamarádi to takovým způsobem vybalili.
Anička se pozorně zadívala do jeho hodně zmatené tváře. „Ne, řekni mi to, hned“,
zaútočila na Evžena.
„Já …, je mi to líto, Aničko. Bylo to mnohem dříve, než jsem tě doopravdy poznal“, a
jeho pohled prosil o slitování. „Tehdy, jak jsme hráli tu hru, někoho napadlo …“
„Koho to napadlo?“, přerušila jeho slova jedna z holek, kterou zrovna Anička nikdy
nemusela. Byla to zlá mrcha, která to kdysi s Evženem táhla.
„Vlastně mě“, přiznal se. „Napadlo mě, že by to mohla být legrace …. Uzavřít sázku“,
sklopil hlavu Evžen.
„Ne, to ne“, vypravila ze sebe a o krok ucouvla dozadu. Její už tak zmatené myšlenky
prostoupilo otupění a panika. Nic z toho, co si vyslechla, jí už nedávalo smysl. Ale
zmatek rychle vystřídala palčivá směsice bolesti a hněvu. Zaplavil ji příval vzpomínek
a střípky mozaiky pomalu zapadaly do sebe. Proč jenom nebyla opatrná? Někdy si
člověk myslí, že někoho zná, ale není to tak. Všechno jí začínalo dávat smysl.
V jejich vztahu bylo tolik STOP, tolik NÁPOVĚD, jenže ona byla moc zaslepená
láskou k Evženovi. Jak to mohl nechat dojít tak daleko.
„Nevěřili jsme mu, když nám tvrdil, že vyhrál sázku“, chechtal se Dan. „Ale důkazy
byly přesvědčivé, to rozhodlo“.
Anička věděla, že by měla něco říct, ale nebyla schopna slova.
„Moc mě to mrzí, Aničko“, ozval se Evžen.
„Tak dost, držte už konečně huby“, ozval se Tomáš, který tuhle šarádu znechuceně
sledoval. „Jděte všichni do hajzlu. Copak nevidíte, že to stačilo?“
„Aničko, promiň. Miluju tě, chtěl jsem ti to říct …, škemral Evžen.
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Konečně se jí mozek a pusa znovu propojily. „Už na mě nikdy, do prdele nemluv.
Nikdy. Jak jsi mi to mohl udělat,“. Měla toho na jazyku tolik, ale slova se jí zasekávala
hluboko v jejím nitru.
„Já vím, že jsem to podělal“.
„Tak podělal“, zaječela. „Proč? Proč já?“
„Protože to bylo tehdy jinak. Protože jsi byla po ruce“, odpověděl Evžen a jeho
upřímná odpověď ji srazila na kolena ještě více.
„Protože tehdy to byla výzva. Nevěděl jsem, Aničko, že se do tebe zamiluju“.
Už toho na ni bylo dost a konečně se odlepila z místa. Rozběhla se ke dveřím. Evžen
ji chytil na ruku, ale vyškubla se mu a uhodila ho do tváře. Pořádně tvrdě. Bolest
v jeho očích jí konečně poskytla jakousi malou satisfakci.
„Vzal jsi mi něco, co ti nepatřilo, Evžene. Co měl dostat někdo, kdo by mě opravdu
miloval. A ty jsi mu to sebral, kvůli čemu“?
Anička vyběhla ven, studený vítr jí vmetl vlasy do tváře. Tak skončila její první láska.
O pár let později poznala Roberta a znovu smůla. Tolik k tomu, že tam někdo nahoře
jí nepřeje,
„Jmenuju se Kristýna“, představila se mladá blondýna, která se posadila vedle. „Jedu
do Londýna za prací přes agenturu. A co ty?“, zeptala se a mile se usmála.
„Jsem Anna a našla jsem si místo přes internet. Doufám, že to vyjde“, poskytla jí
informaci, o kterou projevila zájem.
„Aha. Pokud by to nevyšlo mně, potom budu hledat sama. Mám v Londýně přítele,
který na mě bude čekat“, opřela se a spokojeně se usmívala.
„Je ženatý?“, zeptala se Anička.
„Proboha ne“, zpozorněla dívka a podívala se na Aničku zděšenýma očima.
„Promiň, jenom jsem žertovala“, sama nevěděla, proč jí to napadlo.
Možná proto, že si vzpomněla na kamarádku Ivanu, jak skoro čtyři roky skotačila se
ženatým chlapem. To bylo něco, co Anička nemohla pochopit. Roky prožité v tomto
vztahu jí už nikdo nevrátí. Pokaždé, když se jí to snažila vymluvit, nebylo to nic
platné. Jenom se naštvala. Ivana se ještě na škole zapletla se svým profesorem,
Karlem. Byl téměř o dvacet let starší než ona, ale charisma měl, to musela přiznat.
Měl dvě děti s manželkou a jedno dítko bokem jako corpus delicti. Karel byl znalec
dějin, ale ještě lepší znalec umění, jak oblbovat holky a její kamarádka patřila
samozřejmě mezi ně.
„Miluje mě, ne svou manželku“, opakovala svůj refrén, který už nedosahoval poslední
příčky hitparády. „Netrvám na tom, aby se rozvedl. Stačí mi, že mě miluje a
rozumíme si“, bránila ho paličatě.
„Ivanko, posloucháš se vůbec?, říkala jí Anička naposledy. „Já si taky rozumím se
svým šéfem, a nevím, jaký je v posteli“, kontrovala.
„Tak proč to nezjistíš?“
„Je ženatý“.
„Ale je to chlap“.
„Jistě, ženatý chlap“.
„No a? Co je na tom?“
Ženatý chlap už někomu patří, Ivanko“.
„I ženatý chlap má právo na omyl“.
„To je pravda, ale potom dlouho nesetrvává v manželství, tak, jako ten tvůj Karel“.
„Patří mi“, oponovala Ivana.
„Co je to za pitomost? To ti cpe do hlavy. Vždyť ti nedocházejí základní věci“.
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Tak to vždy probíhalo, ale jinak si spolu dobře rozuměly. Ivana nemínila diskutovat a
dál proplouvala životem s Karlem IV., jak ho pojmenovala jednou Anička.
Karel IV. Byl historicky překonaným modelem ženatého chlapa. Svou rodinu postavil
na první místo, ale potřeboval někoho, kdo by na to první místo jmenoval jeho.
Občas politoval, podržel a hlavně nedělal žádné problémy. Její kamarádka konkurz
vyhrála, byla nejlepší. Byla ideální adeptkou, protože věřila těm jeho kecům.
Utvrzoval ji v tom, že než se to vyřeší, musí být trpělivá a vášnivá, tak se mu to
náramně hodilo.
První rok byl ideální, spiklenecký, ilegální vztah, který dokonale fungoval. Potom se
Ivana rozhodla nárokovat svoje postavení a začal nekonečný seriál rozchodů a
návratů. Při té vzpomínce Anička netušila …….
Z myšlenek ji vyrušilo oslovení blonďaté Kristýny, která si chtěla povídat. Anička
nechtěla se blíže seznamovat a vést dialogy typu, kdo jsi, a co v životě chceš dělat.
Dívka naštěstí velice rychle pochopila, ztichla a nasadila si do uší sluchátka. Anička
podřimovala. Když otevřela oči a znovu se podívala z okénka letadla, zrovna letěli
nad mořem. Dívka vedle ní seděla tiše, už se na nic neptala. Letuška oznámila
přistání, připoutala se a čekala, až bude mít letadlo tu správnou výšku a ozve se
pilot, když dostane z věže instrukce. Aničku náhle přepadl poslední záchvat stesku
po své rodné zemi. Přistáli. Pasažéři odměnili pilota potleskem, přestože přistání se
spíše podobalo několika mega skokům. Nebylo to na potlesk, pomyslela si. Na
druhou stranu, kolika lidem se tleská za mnohem slabší výkon.
Blondýnka Kristýna se postavila jako první. „Vyměníme si čísla mobilů“, pohotově
navrhovala, a začala diktovat to svoje. Anička sice nepochopila, proč by to měla
vlastně dělat. Dohromady spolu prohodily snad tři pouhé věty, nijak zvlášť si zrovna
nesedly. Kdyby si měla s každým vyměňovat svoje číslo, kdo jí řekl pár slov,
zkolaboval by i ten nejlepší telefon a spadla by ta nejlepší síť. Přesto si naťukala do
mobilu její číslo, vytvořila nový kontakt, Kristýna let F 360, který chvíli stávkoval, než
naběhl na britského operátora. Potom si vzala příruční zavazadlo a rozloučila se
ještě s blondýnou před výstupem z letadla. Neosobní pohled a stisk ruky. Tak
vykročila do příletové haly v Londýně.

Kapitola 3
V příletové hale bylo strašně moc lidí. Nechyběli pochopitelně Japonci, kteří okamžitě
po příletu tasili svoje aparáty značky Sony a fotili první záběry. Do konce pobytu
určitě zaplní několik digitálních karet. Proboha, dívají se potom doma na to vůbec,
uvažovala. Nějakou chvíli je pozorovala a kroutila hlavou. Co je tady vlastně k focení,
vždyť letištní haly jsou v podstatě všude stejné. Začala se intenzivně rozhlížet, ale
nikoho takového s třemi dětmi nikde neviděla. Kolem sebe měla nekonečné zástupy
Poláků, kteří blekotali anglicky, ale většinou polsky. Čekání si krátila tím, že je
pozorovala, bylo jich tam opravdu víc než dost. Stále pobíhali sem a tam. Skoro
nabyla dojmu, že je jich ve světě čím dál víc. Nabízela se otázka, jestli v Polsku ještě
vůbec někdo zůstal. O Japoncích se říká, že jsou největšími cestovateli, ale Poláci je
předčili, ti jsou všude. Dokonce i tam, kde Japonec ještě vůbec nebyl. Její bratr
Richard jednou prohlásil, že když se Krištof Kolumbus vylodil na břehu Ameriky, byl
to právě Polák, kterého spatřil.
„Anna Gregor?“
Anička se otočila za hlasem. „Yes, Mr. Taylor?“
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„Yes“, podával jí ruku. Jack Taylor byl docela fešný chlap, věkem by ho odhadla
kolem čtyřiceti let. Měl skvělou postavu a moc hezký úsměv. Za ním postávaly
všechny tři děti. Jeden chlapec a dvě dívky, ve věku asi pět, sedm a deset let. Copak
tyhle děti potřebují dozor, podivila se. Neměla tušení, jak jim bude sestavovat
program. Děti se vůbec nesnažily s ní přivítat, zřejmě jim byla ukradená. Anička je
lehce objala a jediná nejmladší holčička jí opětovala objetí a malinko se usmála.
„Jak se jmenuješ?“, zeptala se Anička dívenky.
„Grace“, odpověděla.
„Ráda tě poznávám, Grace“, řekla a pohladila ji po vlasech. Poté pod přísným
pohledem svého otce se jí představili, chlapec John a dívka Maggie.
Pan Taylor jí galantně vzal kufr a společně zamířili k východu. Cesta do jeho domu
byla nekonečná. Jízda vlevo ji neustále podvědomě nutila uhýbat autům jedoucích
v protisměru a docela ji to unavilo. Děti se znuděně dívaly z okna a komunikace
v prostoru, veškerá žádná. Nikdo se nikoho na nic neptal. Po čtyřiceti minutách
konečně přijeli na uvedenou adresu. Na pohled tohle místo překonalo veškeré její
očekávání.
Staré anglické domy ji vždy přitahovaly, obložené cihlami, obrostlé břečťanem, okny,
která se otevírala zezdola nahoru. Takové domy stejně jako jiné staré domy mají
svou duši. A jeden takový tady stál. Bylo to honosné sídlo ve viktoriánském stylu.
Anička se chystala vystoupit z auta, ale vyskytla se dost velká překážka. Objevili se
dva angličtí chrti. Upírali na ni svoje psí smutné oči a vrtěli ocasem. Psi hodni
výstavního exempláře. Pan Taylor se s nimi přivítal s láskou, jaká se projevuje
ženám. Vystoupil jako první a otevřel jí dveře. Děti jako na povel se vyhrnuly a vřítily
se do domu. Pan Taylor vešel až po Aničce a pronesl jednu z frází, jako že ji vítá a
zamířil dál. Anička jej následovala. Už se nechoval galantně, proto si vlekla kufr
sama a docela jí to dalo zabrat, než vystoupila po těch starodávných dubových
schodech. Konečně vešla do pokoje, který ji překvapil. Byla to nádherná místnost,
uvnitř stylový masivní nábytek. Začínala mít pocit, že příletem do Londýna se nejen
posunula o hodinu zpět, ale příchodem do tohoto domu opustila aktuální století.
„Ubytujte se a za hodinu vás čekám dole v hale, kde bude moje žena. Musíme si
domluvit podmínky, za jakých bude vaše práce fungovat“.
Zůstala sama. Nejdříve se posadila na masivní postel a byla najednou bezradná.
Přepadlo ji citové rozpoložení, postrádala blízkého člověka. Vytáhla mobil a poslala
rodině a kamarádce Ivance textovku.
Už jsem v Londýně, show začala.

Kapitola 4
Přesně v domluvený čas sestupovala Anička po masivním schodišti, aby dodržela
zmíněnou anglickou přesnost. V místnosti proti krbu na stylové sedací soupravě
seděl budoucí zaměstnavatel. V ruce držel téměř plnou sklenku whisky a dost
neurčitě hleděl někam do neznáma. Všechno v tom domě vypadalo honosně.
Masivní nábytek, mramorový krb s otevřeným ohněm, koberce s anglickým vzorem,
na stěnách podobizny lidí, mraky porcelánu a jiných zbytečných věcí. Možná už
chyběl jenom oltář.
Žena, zřejmě paní Taylorová nepřítomně hleděla do krbu. Panovalo v hale ticho a
atmosféra mezi těmi dvěma byla neobvyklá a dala se doslova krájet. Něco mezi nimi
bylo špatně, to bylo na první pohled jasné, hádala Anička. Tahle žena působila
nevýrazně, snad tuctově, věkem kolem třiceti osmi až čtyřiceti.
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Světlé vlasy lemovaly její oválný obličej s jemnou bezchybnou pletí. Oblečení jako
bohaté ženy by se dalo spíše zkritizovat než obdivovat. Upírala sice nepřítomný
pohled, ale rafinovaně Aničku pozorovala. Pan Taylor pozvedl oči od hořícího krbu,
když zaznamenal její příchod.
„Všechno Ok“, nečekal na odpověď. Přistoupil k baru, doplnil si skleničku a pohodlně
se posadil zpět na svoje místo. „Tohle je moje žena Elizabeth, nežijeme spolu
v jedné domácnosti. Naše děti má v péči výhradně Elizabeth. Já mám děti vždy
každou středu odpoledne do dvaceti hodin. Každý druhý víkend v sobotu od devíti
hodin ráno do devatenácti večer“.
Paní Taylorová přikyvovala a poklepávala prsty do opěrky křesla. Její pichlavé oči
bedlivě sledovaly Aničku. Nevypadala zrovna na milující matku, která svěřuje svoje
dítka do péče cizí osoby. Její oči vypovídaly, že často byla konfrontována s jinými
ženami v přítomnosti svého manžela.
„Zaměstnal jsem vás, abyste mi pomohla s dětmi a postarala se o moji domácnost.
Každou středu přivezete děti a zase zpátky odvezete. Každou druhou sobotu je
vyzvednete, chci je mít tady v devět hodin a znovu vrátíte zpět do domu mé ženy.
Program podle počasí domluvíme“.
Paní Taylorová souhlasně přikyvovala, aniž by něco řekla.
Takže jedna středa týdně a každou druhou sobotu, potom péče o domácnost,
přemítala Anička. V jejich předběžné dohodě nepadlo slovo o tom, že by se měla
starat o domácnost. Měla se starat pouze o děti.
„Promiňte, co se rozumí péčí o domácnost?“, zeptala se na rovinu.
„V době volna, když zde nebudou děti, dohlédnete na ženy, které zde uklízí a vaří.
Vaší hlavní povinností budou především děti“, upřesnil pan Taylor.
Paní Taylorová opět přikývla a dokonce se překonala a předvedla, když promluvila.
„Je to tak“.
Tak skončily úvodní instrukce. Paní Taylorová se zvedla z křesla a nedbale mávla
svému manželovi na pozdrav. Děti se rozloučily s otcem a následovaly matku.
Anička byla v rozpacích. Očekávala, že jí paní Taylorová předá jakési Know – How.
Nic takového se nestalo. Prostě se elegantně vytratila bez pozdravu, natož sdělit
nějaké důležité informace o dětech.
Druhý den ráno probudil Aničku vysavač, který se ozýval domem. Pomalu se
vyhrabala z postele a vešla do koupelny. Nesměšovací vodovodní baterie ji už
škodolibě očekávala.
Kriste pane, přiblblé vodovodní kohoutky, to byl vážný problém. V levém rohu se
studenou a v pravém rohu s horkou vodou. Kohoutky byly od sebe tak daleko, že se
voda z nich tekoucí nedala spojit v jeden pramen dříve než dole u výlevky. Slušelo se
taky podotknout, že studená voda v Británii byla ledová a horká doslova vařící. Takže
se člověk musel rozhodnout, zda se opaří nebo omrzne. To bylo něco, co Anička
nemohla pochopit, k čemu to bylo dobré a proč kohoutky prostě nejsou propojeny,
aby se teplota dala regulovat. Dlužno dodat, že už se pomalu ustupovalo od
takového systému, vždyť bylo na čase. V nově postavených domech jsou již
kohoutky řešeny jako v jiných civilizovaných zemích. Ale takový přiblblý kohoutek měl
i své přednosti. Je možné do hrnce napustit ve stejném okamžiku horkou vodu a
studenou lze ihned pít Takovou možnost chytrý kohoutek neposkytne. Tak to bylo na
okraj a zpět k ránu.
Anička si vybrala studenou vodu a v duchu si podávala přihlášku do klubu otužilců.
Napadla ji skvělá myšlenka, že by nebylo od věci si zde otevřít živnost. Založila by si
firmu, která by Británii zásobovala směšovacími bateriemi.
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Nejen, že by zbohatla, ale Angličany by naučila vychutnávat si pohodlí od první
chvíle, kdy se jejich těla dotknou bílého smaltu ve vaně a otočí jedním kohoutkem. Za
peníze, které by takto získala od miliónů Angličanů, udělá z jejich koupele oázu
pohody. Ještě to promyslí, slibovala si. A potom že nemá podnikatelského ducha, jak
často tvrdili její oba bratři se smíchem. Zcela v tom byznysovém opojení zapomněla
otočit kohoutek s teplou vodou. “Brr“, zakřičela a bleskově se zabalila do osušky.
Vycházela ven z pokoje a málem se srazila s mladou Asiatkou, která zrovna bojovala
s hadicí vysavače. Vzájemně se pozdravily rozpačitým pokývnutím. Potom seběhla
schodištěm a s notnou dávkou nejistoty se zastavila u dveří, vedoucích do kuchyně.
„Morning“, pozdravila, když se konečně odvážila vejít dovnitř. Objevila tam dámu
staršího věku, která se na Aničku vřele usmívala. Bílé vlasy pečlivě učesané do
drdolu, její veselé oči připomínaly ženu, která je spokojená sama se sebou, milovala
život a prozrazovaly smysl pro humor.
„Dobré ráno, moje milá Anno. Jsem Sarah, starám se v tomto domě o domácnost.
Pan Taylor mi řekl, že jste přijela. Připravila jsem vám snídani“, a ukázala na židli u
stolu.
„Děkuji“, odvětila Anička a posadila se k pečlivě prostřenému stolu.
„Dobrou chuť, Anno“, popřála jí hospodyně.
Čaj, sladké pečivo, chleba a džem. Anička se pustila do jídla a přitom nenápadně
pozorovala svoji hostitelku. Pohybovala se v kuchyni s jistotou a nemalým šarmem.
Anička by raději kávu, protože čaj pila pouze doma, když byla nemocná.
„Je to výborný černý čaj. Jedině tady máte možnost si nápoj všech Britů vychutnat“,
pěla ódu hospodyně na věhlasný, anglický čaj. Anička přikyvovala a podvědomě se
dívala po teploměru a acylpyrínu. Ale pomerančový džem byl jedna báseň.
„Dáte si ještě?“, zeptala se hospodyně, neboť jí neuniklo, s jakou chutí snědla dva
krajíčky chleba.
„Ne, děkuji“, odpověděla tiše a dopila čaj. Zvedla se od stolu a automaticky se
chystala uklidit nádobí. „Kdepak, drahoušku, to je moje práce“, zastavila ji Sarah.

Kapitola 5
Nebyla středa, takže děti nepřijdou, až v sobotu. Mladá Asiatka stále šmejdila po
domě a luxovala jako o život. Rozhodla se, že půjde trochu prozkoumat okolí domu a
tiše sledována dvěma chrty opustila dům. S vypětím sil otevřela těžkou bránu, ocitla
se na opačné straně. Psi okamžitě položili mohutné tlapy na vrata a spustili ohromný
štěkot. Pak se umoudřili a věnovali se obvyklé zábavě.
Přemýšlela, jakým směrem se vydat. Jelikož byla v Anglii, rozhodla se pro levou
stranu. Byla to bohatá čtvrť s čistými ulicemi, plná zeleně. Připomínala něco jako
londýnské Beverly Hills. Nádherné stylové domy na oplocených pozemcích, rozlohou
obrovských rozměrů. Nenápadně nakukovala dovnitř. Domy většinou z červených
cihel byly obrostlé břečťanem. Bylo to místo, které by se dalo nazvat „Dobrá adresa“.
Procházela se ulicemi a uvažovala, jaká atmosféra vládne v těchto domech. V domě
jejího zaměstnavatele byla na první pohled velmi napjatá, to se nedalo přehlédnout.
Toulala se skoro tři hodiny a vůbec se jí nechtělo vracet do místa, které bude nějakou
dobu jejím domovem. Ale neměla jinou možnost. Bude se muset časem poohlédnout
po jiné práci. Vlastně do Anglie přijela, aby se vyrovnala se svou citovou prohrou a
pokusila se tak zapomenout. Ale to se jí podaří jedině tehdy, když svou mysl
zaměstná jinými myšlenkami, proto existuje pouze jedno řešení.
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Pokud se člověk nechce utápět v minulosti, musí se utápět v práci. Jenže podle toho
co si včera vyslechla, se zde v práci moc nepřetrhne.
Posmutněle se vrátila zpět do domu, který zrovna neoplýval rodinnou pohodou.
Hospodyně byla ještě v kuchyni a ihned zaregistrovala její příchod.
„Dáte si čaj, Anno?“
Automaticky přikývla. Hospodyně už byla téměř na odchodu „Tak já už půjdu. Surri
už taky odešla, uklízí zde každé tři dny. Já přijdu zase zítra“, zamířila ke dveřím.
Pedanticky se zkontrolovala, popadla kabelku a vzala si deštník do druhé ruky.
Zvedla ho a prohodila. „Pro případ, člověk nikdy neví“, usmála se. Vypadala jako
slečna Marplová z detektivek věhlasné anglické spisovatelky.
Sarah v podstatě měla pravdu. Člověk nikdy neví, ale určitě ne v souvislosti s tím,
zda bude v Anglii pršet. To přece každý Angličan moc dobře ví. Odpověď je jasná,
s jistotou pršet bude. Tihle Angličani jsou legrační. Každý den si kladou dvě otázky
navíc. Jestli bude pršet a jestli si dají čaj.
Zvuk motoru vyrušil Aničku z myšlenek o úvaze zbytečných otázek Angličanů a vrátil
ji zpět do reality. Pan Taylor se vracel domů.
„Evening“, pozdravil.
„Evening“, opětovala pozdrav.
Nebyl sám. Vedl si mladou ženu, která by mohla být jeho dcerou. Žádný Second
hand, hodnotila ji Anička.
„To je moje přítelkyně Lynna“, prohodil.
Lynna sebevědomě zamířila rovnou k baru a nijak slovně nereagovala, jenom ji
počastovala povýšeneckým pohledem.
„Nalej si něco, miláčku“, pobídl ji pan Taylor a poplácal ji po zadku. „Já musím tady
s Annou probrat program na další den“.
Lynna ani nečekala, až dopoví a už si nalévala pořádnou dávku whisky. První
sklenici do sebe kopla na ex, a s tou duhou, stejně plnou skleničkou se posadila do
křesla.
„Je to Irka“, prohodil pan Taylor, pousmál se. „Ne nadarmo se říká, chceš zabavit
Irku, tak jí nalej. Funguje to spolehlivě“, vysvětloval.
Jeho přítelkyně byla klasická zrzka se zelenýma očima. Nebyla vyloženou krasavicí,
ale hezká byla. Navzdory svému dokonalému zevnějšku však působila vulgárně.
„Anno, zítra je sobota, přivezete moje děti. Venku stojí auto s GPS navigací“, vytáhl
z kapsy klíčky. „Moje žena bydlí v severní části Londýna“, podával jí přesnou adresu
napsanou na papíru a tím skončil. Ještě jí připomenul, že musí vyrazit v předstihu,
aby děti přivezla přesně v daný čas, v devět hodin ráno. Odhadoval, že by jí cesta
měla trvat asi hodinu.
Lynna se začala poněkud nudit a vyšla z pokoje. Pan Taylor najednou zpozorněl.
„Anno, tak to je všechno z mé strany“.
„Ok“, řekla Anička, opět žádná konverzace. V tomto domě se opravdu toho moc
nenamluví, pomyslela si smutně.
Jeho společnice se již nažhaveně opírala o dveře vedoucí do ložnice. Naznačovala
tím, aby už šel. Jemnými pohyby si hladila svůj krk a provokativně sklouzla k výstřihu,
který se měl čím chlubit. Tohle už nebyla žádost o sklenku whisky, ale jakási
předehra k postelovým hrátkám. Taylor okamžitě zareagoval. Bleskově Aničce popřál
dobrou noc, z baru vzal další láhev whisky. Zřejmě tahle opilá Irka uměla, dělat
v ložnici divy. Ta jeho krasavice musela být čestnou členkou klubu Whisky and sex.
Kuráže na to měla víc než dost.

11

Anička je pohledem sledovala, jak vcházeli do ložnice a on se naposledy omluvně na
ni podíval, jako by říkal, tohle si opravdu užiju.
Tahle žena určitě neoplývala smysly pro umění, které se jí v tomto domě všude
nabízelo, nikdy nevystála frontu jako milióny Angličanů v Toweru. V jejím pojetí slovo
umění představovalo jediné, schopnost ulovit bohatého chlapa. Ale na druhou stranu
se jí muselo přiznat, že občas to uměním bylo. Anička to dále nemusela analyzovat.
Dokázala si živě představit, co se v té ložnici bude dít. Vzala to na vědomí. Dlouhou
noc, popřála jim v duchu oběma. Poodešla k oknu a ujistila se, že před domem stálo
auto, kterým zítra pojede pro děti.
Kruci, zastavil ji vnitřní hlas. Vždyť je v Británii a to auto má volant logicky vpravo. Při
výběru nekonečných možností se nabízela pouze jedna.
Na cestu ze západního do severního Londýna Anička jenom tak nezapomene. V šest
hodin ráno už byla připravená. Oblékla se do sportovního, protože tušila, že půjde
skutečně o nadlidský výkon. Tiše scházela po schodech, i když po proskotačené noci
jejího chlebodárce byla mizivá naděje, že by mohla jednoho z nich potkat. Vyšla do
chladného rána a angličtí chrti jí okamžitě vyběhli naproti.
„Kamarádi“, oslovila je Anička. „Vzala bych vás sebou, protože určitě znáte cestu, ale
nejde to“, promlouvala k nim jako předsedkyně spolku pro ochranu zvířat. Psi
zpozorněli, jako by věděli, o čem mluví a přestali skákat. Zastavili se a ona rychle
vyklouzla branou ven. Nato se ozval doprovodný dvojhlasný štěkot.
„Nebojte, já se vrátím a budu vám všechno vyprávět“, snažila se je uklidnit. No tedy
v případě, jestli vůbec někam dojede a bude se mít odkud vracet, pomyslela si. Tento
dovětek už nepatřil k proslovu čtyřnohým posluchačům, ale pouze jí samé a jejímu
dost nalomenému přesvědčení. Ale co, řekla si. Kde je vůle, tam vede i cesta. Dosud
tomu věřila, ale jak se blížila k autu, její důvěra k této životní moudrosti začínala mít
vážné trhliny. Dálkovým ovladačem otevřela přistavené auto a zamířila automaticky
vlevo. Špatně, Aničko, napomenula se. Vpravo.
Oběhla auto a posadila se na pravé sedadlo za volant. Zhluboka se nadechla a
nastartovala. Zapnula GPS a navolila cíl jízdy. Objevily se potřebné údaje, jako
vzdálenost padesát čtyři mil, doba jízdy padesát pět minut. Anička pozvedla oči
k nebi a hledala nějakou oporu. Sama sebe slyšela, padesát pět minut, to rozhodně
nedám, co myslíte vy tam nahoře? Žádná odpověď pochopitelně nepřišla. Ale šlo o
ten pocit, třeba někdo tam nahoře zrovna nastoupil službu a bude na ni dohlížet.
V ulici nebyla živá duše, pouze ona bojovala s realitou nového dne.
Prvních sto metrů jela vlevo, ale na nejbližší křižovatce se opět ocitla vpravo. Jezdila
zleva doprava a zpátky. Byl to docela ukázkový slalom, ale ne na lyžích. Každá
křižovatka byla pro ni noční můrou. Naštěstí auta vedle se snažila ji nevnímat.
Později se objevovaly patrové autobusy, taxíky a cyklisti. Občas se jí někdy stávalo,
že si nebyla jistá, ale během této jízdy si nebyla jistá absolutně ničím. Směrovky
nezvládala vůbec a opačné míjení aut jí nahánělo hrůzu. S rukama na volantu, smrt
v očích a strach ji doprovázely ruku v ruce, jak se blížila do centra města.
Doprava v Londýně byla nepřehledná, provoz byl předimenzovaný. Nakonec se
rozhodla, že to vzdá. Možnost, že dostane sebe v autě před dům paní Taylorové,
byla v nedohlednu. Zamávala na taxi z okénka auta. Řidič se na ni díval nechápavě.
„Prosím, potřebuji vaši pomoc, pane“, zahulákala. Zřejmě to znělo hodně naléhavě,
že reagoval okamžitě a zastavil na kraji vozovky. Anička zapnula výstražná světla a
doslova vyběhla ven z auta.
„Potřebuji se dostat na tuhle adresu. Pojedu za vámi a zaplatím vám“, popadla ho za
vystrčený loket.
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Řidič taxíku se na ni pobaveně podíval. „Ok, není problém“, prohlásil.
Celá šťastná se vrátila zpátky do svého auta a najednou nechápavě hleděla před
sebe. Kruci, kde je volant, do prdele. Špatně. Jsi zase vlevo, okřikla se. Vyskočila
z auta a lamentovala rukama, pak je sepnula směrem k nebi. „Jsem v pohodě“,
zavolala na řidiče. Taxikář se ohromně bavil, jak sledoval tuhle grotesku a vůbec
neskrýval překvapení.
„Jasně, moc vtipné, jako bych to nevěděla. Jenom se z toho neposer“, zavrčela.
Potom se pověsila těsně na zadní část jeho auta, jako by mezi nimi bylo pomyslné
lano. Pomalu z ní opadávala nervozita a začala si zvykat na opačnou stranu. Docela
už jí to šlo. Asi po třiceti minutách zastavili na správné adrese. Anička vystoupila
z vozu a přešla k taxíku.
„Děkuji, moc a moc. Zachránil jste mě, co jsem dlužná? Víte, není pro mě běžnou
praxí, stavět řidiče taxíku a dělat z nich doprovodná vozidla“, omlouvala se.
Taxikář s mega úsměvem, div si neprotrhl pusu, vychutnával si tu její bezradnost.
Když vyslovil sumu, zaokrouhlila ji tak, že on začal děkovat jí.
„Z které části světa jste?“, zeptal se a nepřestával se usmívat.
„Z Prahy, Česká republika“, nebyla si jistá, zda věděl, kde to je.
Zatvářil se překvapeně. „Myslel jsem, že z Itálie. Takový temperament mají jenom
Italky, znám to moc dobře, to mi věřte. S jednou takovou jsem žil“, pozvedl ruku na
pozdrav a rozjel se do dopravní džungle Londýna.
Zajímavé, pomyslela si. To, co předvedla, nebyl zdaleka temperament, ale naprostá
beznaděj. Nějakou chvíli postávala před zmíněným domem a začala mírně panikařit.
Správná ulice, správné číslo domu, ubezpečovala se, ale děti nikde. Paráda, bylo
osm hodin a pět minut. Jak má, do prdele v devět být zpátky, začala se opět
stresovat. Vyběhla k domu a zazvonila na zvonek se správnou jmenovkou. Netrpělivě
přešlapovala. Po chvíli otevřela cizí žena, zřejmě služebná. Připomínala svým
zjevem děvče ze starých filmů, které odešlo z rodné vesnice do města za službou.
„Hello, určitě jste přijela pro děti. Jsou připravené, počkejte v autě“, oznámila stroze a
zavřela dveře.
Ok, jenom, ať to netrvá dlouho, zaúpěla Anička. V devět hodin nás čeká jejich otec,
snažila se připomenout zavřeným dveřím. Posadila se do auta a připravovala se na
další stres, na cestu zpět. Ani za tři minuty vyšly ze dveří již připravené děti a
popoběhly k autu. Vzájemně se pozdravili. Anička se zkusila zeptat chlapce, zda zná
dobře cestu zpět. Ovšem nijak se nechytal. Prostřední dívka jménem Maggie se na ni
usmála a posadila se rovnou dopředu.
„Já ano“, prohlásila velmi hrdě. „Povedu tě“.
„Ok, spoléhám na tebe“, s úlevou se usmála na dívenku a nastartovala.
Zrovna vycouvala, když zahlédla paní Taylorovou, podivně oblečenou, vycházet
spěšně z domu. Měla na sobě cosi nevídaného, něco mezi pyžamem a domácím
úborem. Byla neupravená a pohybovala se jako náměsíčná. Maggie si toho všimla a
řekla prostě. „Maminka jde na čaj ke kamarádce“.
„V pyžamu?“
„Ano, je to o ulici vedle, a je ráno“, vysvětlovala holčička.
Tak snadně a pěkně jí to vysvětlila, tak co je na tom divného, že, napomenula se
Anička a snažila se už soustředit pouze na cestu zpátky. Maggie ji bezpečně
navigovala na každé křižovatce. Ta dívenka byla přímo anděl spásy. Vždy ji včas
dala vědět, kdy a kam se má zařadit. Z toho Anička pochopila, že tak žili s matkou
delší dobu, protože přesun z místa A do místa B měla v malíčku. Momentálně a
zištně děkovala tomuto stavu.
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Pokud by rodina žila odděleně krátkou dobu, nezaručila navzdory svému úsilí, že by
děti přivezla načas. Dokonce by s nimi jezdila po Londýně až dodnes.
Bylo za tři minuty devět hodin, když zaparkovala u brány, na níž viseli bezesporu dva
psí kamarádi. Děti vyběhly z auta a psi je vítali hlasitým štěkotem. Anička vešla do
domu a nechala pobíhat děti po dvoře s psími kamarády. Hospodyně Sarah vykoukla
z kuchyně.
„Kde jste, Anno, váš čaj už bude studený“, vítala ji Sarah nadšeně.
Jo, ten mi přijde vhod. Sem s ním a k tomu by se hodila i kapka brandy, řekla si pro
sebe. „To nevadí, Sarah, mám ráda studený čaj. Trochu jsme se zdrželi, však to
znáte, ta doprava“, prohlásila Anička jako zkušený řidič, který šněruje ulicemi
Londýna denně a zhroutila se na židli.

Kapitola 6.
Stres průjezdem Londýnem se pomalu vytrácel. Vypila již několik desítek černého
čaje v kuchyni z osmnáctého století. Jednou v sobotu, když přivezla děti, seděla
opřená o lokty a přemýšlela nad svým osudem.
„Anno“, uslyšela hlas hospodyně Sarah, který zněl naléhavě, nesl se mohutným
schodištěm a zastavil se u dveří jejího pokoje. Scházela ze schodů a volala. „Jsem
tady, Sarah“.
„Chci vás poprosit“, pokračovala hospodyně. „Mohla byste prostřít k snídani v hale?
PanTaylor se zrovna probudil a chtěl by posnídat zde“, přišla až k Aničce. Ve
vzduchu viselo cosi velmi důvěrného.
„Je tady s ním i ONA“, ptala se tiše Sarah. „Je“, odpověděla Anička spiklenecky a
převzala podnos se dvěma porcelánovými šálky s konvicí.
„Dobře, můžeme prostírat“, pronesla už nahlas Sarah.
Ta ona byla samozřejmě přítelkyně pána domu, Lynna. Ta, s níž pan Taylor včera
večer dorazil, a která měla zase v noci dorazit jeho. Anička pečlivě podle instrukcí
hospodyně prostřela stůl. Vtom se otevřely dveře ložnice a vyšel sám pan Taylor.
Pozdravil tak nějak do prostoru. Vesele pozdravil i děti, které zvedly hlavu a dále si o
něčem špitaly. V závěsu za ním se objevila ONA, Lynna v hedvábné noční košilce.
Zívala s ústy dokořán a posadila se ke stolu. Anička již dříve tuto irskou dívku
zařadila do menší inteligentní vrstvy, což byl omyl, protože to byl moc slabý odvar.
Tato Irka se chovala jako barbar.
Vzala do ruky čajovou konvici a s velkým trumfem si nalévala čaj. Druhou rukou se
natáhla po toustu, nešikovně si jej natírala džemem, který jí stékal mezi prsty.
„Jacku, sleduj“, zvolala. Špičkou jazyka objížděla hrany toustu a slastně olizovala
svoje upatlané prsty. Jack byl z ní hotový.
Anička sledovala tuto kombinaci exhibicionismu a narcismu. Tak tohle se mu líbí,
pomyslela si znechuceně a raději se vzdálila do kuchyně. Nechá je, ať si společně
v soukromí olizují tousty nebo i něco jiného.
„Sarah, můžu se na něco zeptat?“
Na tváři hospodyně se objevil náznak zvědavosti. „Jenom se ptejte, Anno“, důvěrně
se rozhlédla, aby se přesvědčila, že nikdo není poblíž. Potom se tiše rozpovídala.
„To je smutný příběh. Tahle ženská, co je s ním v hale, to má všechno na svědomí,
že jsou Taylorovi rozděleni. Paní to nesla velmi těžce a potají začala pít. Ta ženská
sice pobláznila pana Taylora, a myslela si, že snadno získá i jeho děti, ale nestalo se,
naštěstí.
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Děti nebyly hloupé a neměly ji rády, protože je okradla o úplnou rodinu, o jejich otce,
kterého měly rády. Paní Taylorová bývala pěkná, veselá a velmi příjemná žena.
Milovala svého manžela, starala se o něho a své děti s nebývalou pečlivostí. Bohužel
dnes je ve velmi špatném psychickém stavu. Přestala se zajímat o život, přestala o
sebe dbát, úplně zapomněla se usmívat“, povzdechla si Sarah smutně.
Anička tiše seděla a doslova hltala ten smutný příběh.
„Jaká to byla skvělá žena“, vzpomínala Sarah. „A dnes? Vždyť jste to sama viděla“,
pokračovala. „John a Maggie to chápou moc dobře, jsou ve věku, kdy se již dovedou
orientovat. Svou matku mají moc rádi a na svého otce se zlobí. Jenom malá Grace
v tom má velký zmatek. Jo, drahá, když se rodina rozpadne, nevěstí to nic dobrého,
navíc to ohrožuje dobré mravy“.
Tak to tedy bylo. Záhada obyvatel toho domu byla vyřešena.
Anička si pomalu začala zvykat na život v Anglii. Vlastně mnoho Čechů sem zavítalo
z různých důvodů. U většiny to byly neúspěchy a neochota se zapojit do budování
kapitalistického českého státu a hlavně touha naučit se světovému jazyku číslo dvě,
hned po čínštině.
Taky začínala prožívat kulturní šok. Odborně by se tím dalo nazvat stav, kdy nějakou
dobu nadšeně člověk pobývá v zahraničí, ale pak mu začnou lézt na nervy tamní
zvyklosti a jevy, které by jako turistovi při několikadennímu pobytu připadaly
zajímavé. A k tomu se připočte cizí jazyk, ve kterém nebyla příliš ještě dobrá, a často
nepochopitelné chování místních lidí. Najednou se jí začal zmocňovat stesk po
domově. Padla na ni deprese, to byl ten kulturní šok.
Nikdy by ji nenapadlo, že bude doslova prahnout po českém klasickém jídle, ale
v Anglii ano. Toužila po blahodárné bramborové polévce, guláši, vepřovém
s knedlíkem a zelím. Britové vášnivě milovali Fish and chips, hranolky s rybou, ale
byla již toho přejedená. Velká část Britů obědvá sendviče a teplé jídlo má až k večeři,
často v pozdní večerní době.
Dokonce věhlasné sendviče mají svou legendu. Vznikly po jistém lordu Sandvichovi,
který byl vášnivým karbaníkem a odmítal přerušit svou hru kvůli teplému jídlu. Poručil
tehdy služebnictvu, aby mu přinesli kus masa mezi dvěma chleby. Ostatní hráči se
toho chytli a jedli to stejné. Tak přišly sendviče na svět a v Anglii jsou velmi oblíbené.
Anička měla spoustu volného času, i když vlastně byla zaměstnaná. Podrobně
poznávala Londýn a jeho okolí. Hodně cestovala a získala i několik kamarádů, se
kterými se scházela pravidelně.
Jednoho dne brouzdala po městě a vzpomněla si na to, že v Česku se hodně mluvilo
o tom, jaké jsou v Anglii skvělé sekáče. Jak se v nich výborně nakupuje. Velmi levně
a hlavně samé pěkné hadříky různých značek. Prostě to nejsou takové zatuchlé
hadry, z nichž je nositelný jeden kus ze sta, a to až poté, co projdou několikrát
pračkou, aby nesmrděly zatuchlinou, pokud to ovšem vydržely.
Proto se většina žen chystala do Anglie, těšila se, jak si tam zasekáčuje, a jak
nakoupí hromadu svršků za přijatelné ceny. Rovněž i Anička na tom nebyla jinak.
Vyrazila na londýnskou nákupní třídu, hned se rozhlížela po vývěsních cedulích
s nápisem Second Hand. Překvapilo ji, tedy spíše zklamalo, že nic takového
neviděla, protože pověst hovořila, že Londýn je těmito obchody doslova
prošpikovaný. Leč usoudila, že možná v onom daném místě, kde zrovna byla,
zrovinka žádný takový nebyl. Tato nemilá skutečnost se ale opakovala na více
místech. Začalo to být podezřelé a její zklamání se podobalo podvedení.
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Jen náhodou ze zvědavosti a přemíry času vešla do jednoho obchodu s nápisem
Scope – charity shop, a co tam nebylo, sekáč. Potom byly i další charitativní obchody
a opět uvnitř sekáč. Tak objevila s radostí, že pověst skutečně nelhala. V Londýně je
jich skutečně hodně. Ale na rozdíl jako Čechách, se tady nikdo nesnažil na starých
hadrech ziskuchtivě vydělávat. Právě naopak, utržené peníze vydělávaly na charitu.
Spousta organizací má zde vlastní charitativní obchody a výtěžky jdou do kapsy
přímo do té společnosti. Prodavačky jsou často důchodkyně, kterým nevadí dostávat
minimální mzdu, nebo to jsou dobrovolnice zadarmo, čímž charita obdrží více peněz.
A tyto dobrovolnice mají z toho dobrý pocit, že jsou užitečné.
V těchto obchodech bylo naprosto všechno, počínaje oblečením, knihy, hračky a
další věci. Tento systém funguje na principu, že někteří lidé se chtějí těchto věcí
zbavit, ale zase je jim líto je vyhodit. Proto je odnesou do charitativního obchodu.
Tam jim za ně pěkně poděkují, odnesou dozadu, oblečení vyperou, připevní cenovku
a putují zpátky na pulty krámu.
Je to celkem rozumný koloběh věcí ve spotřební společnosti. Anička si v místních
charitativních sekáčích pořídila úžasné věci za extravagantní nízké ceny.

Kapitola 7
Život v Británii plynul pomalu a klidně. Vlekl se z nohy na nohu a občas se zastavil
úplně. Přítomnost dětí si Anička nestačila vychutnat a už je opět lifrovala k matce.
Johny a Maggie již byli docela soběstační a projevovali větší zájem o anglické kluky a
holky jejich věku, S malou Grace to bylo jiné. Milá a velmi vnímavá dívenka
přicházela do domu svého otce ráda a s Aničkou si padly do oka.
„Anno, něco ti namaluju, chtěla bys?“, nečekala na odpověď a už se posadila u stolu
a čmárala tužkou po papíře. Soustředila se tak pekelně, že zapomněla zavřít pusu.
Kreslila s lehkostí, fantazií a ze všeho nejraději koně. Anička musela uznat, že ta
malá je velmi talentovaná.
Jednu sobotu, kdy v jednom kuse dopoledne pršelo, seděli všichni v kuchyni. Obě
starší děti, John a Maggie spolu hráli nějakou hru, něco jako monopoly, ale byly to
dostihy. Tato hra již také dorazila do Česka, pamatovala si Anička.
Sarah připravovala oběd a Anička se zájmem sledovala, jak Grace kreslila obrázek,
samozřejmě nechyběli její oblíbené koně.
„Až budeš velká, určitě se staneš malířkou, že Grace“?
Dívenka zavrtěla hlavou. Budu jezdit závody“, upřesnila. „Sarah, mohla bych dostat
ještě čaj?“, poprosila Grace a dále se soustředila na obrázek.
Hospodyně se na holčičku mile usmála a nalila jí čaj do jejího oblíbeného hrníčku. Na
chvíli si k nim přisedla.
„Pan Taylor vlastnil dostihové sázkové kanceláře po celé zemi. Děti vedl společně
s manželkou k lásce ke koním“, vysvětlila Aničce Sarah. „Paní Taylorová dříve
závodila a byla v tom velmi dobrá. Obdržela za dobu své kariéry jezdkyně spoustu
ocenění. Rodiče Grace se seznámili v Royal Ascotu na slavných dostizích“, pohladila
malou Grace po vlasech.
„Určitě jste, Anno o dostizích slyšela, je to srdcovka celé Anglie“.
„Abych se přiznala, moc jsem se o tento sport nezajímala. Živé koně jsem viděla
pouze v zoologické zahradě nebo taky v cirkuse“, řekla Anička. „Ale budu si
pamatovat Anglii v souvislosti s královnou, šálkem dobrého čaje a dostihových koní“,
horlivě přitakávala.
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„Víte, Anno, dostihy v Anglii jsou velmi prestižní událostí roku. Dámy předvádějí svoje
šaty a nápadité kloboučky a muži sázejí na vítěze. Dokonce tam probíhají i sázky,
v jakém klobouku přijde královna. Paní Elizabeth tehdy vyhrála prestižní cenu, sto
padesát liber, což byla vysoká částka a tak pan Taylor předal výhru osobně. Tak se
netradičně spolu seznámili a po roce se vzali. Když přišly na svět děti, paní Elizabeth
se rozhodla svou jezdeckou kariéru ukončit a věnovala se pouze rodině. No a dál to
už znáte“, ukončila hospodyně vyprávění.
Anička hrozně ráda poslouchala tuto obdivuhodnou ženu, protože Sarah mimo jiné
uměla velmi poutavě vyprávět. Snažila se všechno uložit do své paměťové schránky.
„Já mám taky svého poníka, jmenuje se Hector“, chlubila se malá Grace.
„Ještě pověz, Sarah, jaká byla maminka šampiónka“, položila tužku a posadila se
Aničce na klín.
„Ano, už jsem to přece říkala, miláčku. Byla jednou z nejlepších“, smála se
hospodyně a dále se věnovala vaření.
Takže paní Elizabeth se proslavila jako dostihová jezdkyně, pomyslela si Anička
smutně. Dokud se nestalo to, co se stalo. Dokud se neobjevil ten irský zázrak. Mladá
Irka sbalila pana Taylora na ty svoje nápadité zrzavé vlasy, a on si najednou
uvědomil, že nesmí zahálet a chytil se příležitosti. V duchu si představila paní
Taylorovou, jak ji poznala. Jak pospíchala svou potácivou chůzí v jakémsi pyžamu na
čaj ke své přítelkyni. Pokaždé nejistě a rozpačitě mávala svým dětem v autě. Vlastně
se tak nějak obě potácely, ale každá z jiného důvodu. Ona jen smutnila za svým
manželem a Anička za volantem po silnicích vpravo. Ten zmiňovaný čaj vlastně
nebyl čaj. Obě dvě se vzájemně posilovaly blahodárným alkoholem a jejich ranní
rituál spočíval v tom, že mizela sklenička jedna za druhou. Paní Taylorové z její slávy
už jenom zůstal pouze jeden taxis, láhev kvalitní whisky, kterou si pravidelně
dopřávala společně s přítelkyní. Překonat ho bude mnohem těžší než ten v dostizích.
Do kuchyně vtrhl pan Taylor a rázem tak přerušil rozjímání všech přítomných.
„Anno, povězte dětem, ať se připraví, za hodinu vyrazíme na dostihy. A vy pojedete
taky, počítám s vámi“, oznámil velice jasně a stručně.
Malá Grace ji zatahala za rukáv. „Můžeš se těšit, uvidíš dostihy“, spokojeně se
usmívala a neskrývala nadšení.
Dostihový areál byl plný, jako by se tam sjeli všichni Britové. Tvořily se dlouhé
zástupy před dostihovými sázkovými kancelářemi. Hlučně se překřikovali navzájem,
když čekali, až na ně přijde řada. Posadili se na tribunu jedné VIP lóže, kterou měl
pan Taylor jako svou vlastní.
„Anno, mám tady nějaké povinnosti“, a vytáhl dvaceti librovou bankovku, kterou jí
podával. „To kdyby si chtěly děti něco koupit“.
„Jistě, spolehněte se“.
Pan Taylor je chvatně opustil a zmizel v nedohlednu.
„Děti, chcete si něco koupit?“, ptala se Anička.
„Vsadíme si na vítěze“, hlásil se John a Maggie, zkrátka nezapřeli otcovu krev.
„Ne, to nesmíme, otec to zakázal“, Grace, hystericky tahala Aničku za rukáv a přitom
se za ni snažila schovat. Oba starší sourozenci se na holčičku málem vrhli. Anička ji
ochránila svým tělem.
„Tak moment, uklidněte se“, zasáhla Anička. Zvedla bankovku a zeptala se. „Tak,
který kůň dnes vyhraje?“
Děti se začaly překřikovat. „Artes“, přidal se John. „Ne, bude to Dionys“, prohlásila
Maggie.
„A co ty, Grace, kdo vyhraje?“
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Dívenka se radostně usmívala. „Jedině Kleopatra, je nejlepší ze všech“, prohlásila
s ohromnou jistotou.
„Ok, poslouchejte mě. Vsadili jste si, ten kdo vyhraje, dostane tuhle bankovku“,
zamávala s ní.
Mezi dětmi zavládla náramná spokojenost. Zanedlouho dostihy začaly. Koně vyrazili
vpřed a jejich start zvedl pomalu všechny z tribuny.
Aničce to tak trochu připomínalo spartakiádu. Vstali, když některý kůň předběhl
jiného. Sedli si, když to nevyšlo. Závěr byl dramatický. Všichni v hledišti se stavěli
jako jeden a za burácejícího pokřiku přihlíželi, jak vítězný kůň dobíhal do cíle.
Tak měla možnost se seznámit s dostihovými závody přímo osobně na živo. Jak se
nakonec ukázalo, dostihy vyhrál jiný kůň jménem Nero, než bylo tipováno. Aniččina
pseudo sázková kancelář nemusela nikomu vyplatit výhru. Děti se mračily, ale
s obdivem prohru uměly přijmout. „Tak příště, možná to vyjde“, smála se Anička.
„Takový je život, děti“, pronesla s vážnou tváří.

Kapitola 8
Dostihy definitivně skončily a vzápětí se objevil pan Taylor s úsměvem na tváři, který
se nedal přehlédnout. Zřejmě měl dobrou náladu. Lidé dnes hodně špatně tipovali
k jeho prospěchu, domnívala se Anička.
„Půjdeme“, zavelel.
Prodírali se hlučně diskutujícím davem. Všude po zemi se válela spousta
odhozených tiketů, které nevyhrály. Cestou se zastavili v jedné cukrárně, kde si děti
daly obrovský pohár a potom je odvezli na známou adresu k jejich matce. Děti se
způsobně rozloučily se svým otcem a Aničkou.
„Tak ve středu se opět uvidíme, zlatíčka“, volal za nimi vesele pan Taylor.
Zpátky se vraceli jinou cestou, kterou Anička nepoznávala. Nedivila se tomu, protože
ona autem znala pouze jednu trasu, která stále pro ni znamenala cestu bez záruky
spolehlivého návratu.
„Vracíme se zkratkou?“, zeptala se po nějaké době, když se řítili Londýnem.
„Kdepak, ještě se zastavíme pro Lynnu“, odpověděl pan Taylor a zesílil rádio.
Aha, tak pro Lynnu, pomyslela si a zatvářila se popudlivě. Irská nádhera se zase
přižene na noc a několik lahví whisky padne jako kuželky. Přesto se jí zmocnila
zvědavost. Jak taková krasavice asi může bydlet, položila si zásadní otázku, na
kterou zanedlouho dostane odpověď. V duchu si utřídila svoje nabyté poznatky o této
ženě. Její chování a stolování ji rozhodně nezařadilo do této rodiny, kde visela samá
umělecká díla na zdech. Nechám se překvapit, každopádně to bude velmi působivé
místo, neslučitelné s tím, kde by se ráda zabydlela, hodnotila již předem Anička pro
sebe a měla pravdu.
Po půlhodinové jízdě se dostali do okrajové čtvrti, která na první pohled nepatřila
mezi vyhledávané. Určitě se nikdy nemohla objevit v příručce s názvem „Poznejte
Londýn“. Nebyly tam nádherné domy, udržované zahrady, ani parkující drahá auta.
Ale to nebylo důležité, protože tam byla Lynna, a o tohle vlastně šlo.
Pan Taylor prudce přibrzdil. Lynna postávala na chodníku a znuděně se tvářila.
Anička najednou měla pocit, jestli nejsou na E padesát pět.
„Kde trčíš, Jacku? Stojím tady dlouho a je mi zima“, osočila se na něj, aniž by
pozdravila. Anička ve zpětném zrcátku zachytila výraz pana Taylora. Vycítila, jak ho
přepadl zprostředkovaný stud.
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Ano, styděl se za Lynnu, ale to asi bylo v pořádku. Stydět se za ni bylo zřejmě
přirozené, jak taky jinak. Dokázala mu to jistě vynahradit. Objal ji a snažil se ji políbit,
vypadal dost hloupě.
„Miláčku, všechno ti vynahradím, až budeme sami“, zavrkal.
No to mě poser, pomyslela si Anička. Stud, ne stud, vyhrál sex, sex nade vše.
Miláček, jak se zdálo, na chvíli se uklidnil, ale celou cestu se tvářil uraženě, ale už
nepromluvil ani slovo, což uvítala. Jelikož seděla vzadu na straně řidiče, proto měla
příležitost si tento irský zázrak podrobně prohlédnout z blízka. Nebyla zase tak
mladá, jak se původně domnívala. Byla ale opravdu krásná, sebevědomá, oblečená
spíš méně než více. Husté dlouhé zrzavé vlasy jí splývaly po ramena, silně
zmalované rty v kontrastu s její bledou pletí působily žádostivě až vulgárně. Co
proboha ten Taylor na ní viděl? Pouze jedině to, jak byla snadno nejspíš použitelná.
Ale kde bylo porozumění, duševní spříznění. Vždyť je to pouze dočasné pobláznění,
s jehož koncem bylo nutné počítat, nebo se v tom okouzlení nepřipouští? Otázky
z přihrádky „Nečekám odpověď“, Aničku rozhodily vnitřně. Někde vyčetla, že by se
vztahy neměly hodnotit. Ten moudrý, který to napsal, věděl, o čem mluví. No, ráda by
tomu věřila.
Zastavili před domem a vítaly je dvě psí krasavice, byly to holky, jak časem zjistila.
Hlasitý psí štěkot oznamoval Sarah jejich příjezd.
„Anno, večeři jsem vám schovala v troubě“, řekla laskavým hlasem hospodyně.
„Děkuji, Sarah. Půjdu se opláchnout a za deset minut budu dole“.
Ve svém pokoji si všimla, že na mobilu měla nepřijatý hovor. Kristána, let F 360.
„No páni“, překvapivě ji to potěšilo. „Vivat, Kristýno“. Zavolá jí později. Sice spolu
v letadle prohodily pár slov, ale česky. Představa to byla přinejmenším lákavá.
„Kristýno, ani nevíš, jak jsem ráda, že jsi na ostrovech“, nadšeně se usmívala.
Anička seděla v kuchyni a sledovala hospodyni, jak servírovala večeři. Připadala jí
poněkud posmutnělá a unavená.
„Dnes mi není dobře“, svěřila se Sarah. „Můžu vás, Anno poprosit o něco?“
„Samozřejmě, cokoli“, byla připravená splnit každou její prosbu.
„Ráda bych odešla dřív, ale pan Taylor s Lynnou ještě večeří. Mohla byste potom po
nich poklidit?“
„Spolehněte se, Sarah. Všechno uklidím, klidně běžte domů a odpočiňte si“.
Anička si tuhle ženu velmi oblíbila. Neznala ji věčnost, přesto ji měla moc ráda.
Nebyla to otázka času, ale otázka způsobu, jak ji vnímala. Doprovodila hospodyni i
s jejím neodmyslitelným deštníkem. Čekala a mávala jí, než jí zmizela za rohem
ulice. Musela se pousmát, protože najednou začalo pršet a docela hodně a hustě.
Zkrátka tady v Londýně deště nebylo nikdy dost.
Anička už v tomto domě byla téměř dvanáct měsíců a začínal se jí zmocňovat pocit
sociální izolace. Chyběla jí rodina, její rodina. Vzpomínala na svou jedinou
kamarádku |Ivanku, dokonce si vzpomněla i na jejího ženatého přítele, Karla. A to už
bylo co říct. To bylo hodně špatné, uvědomovala si. Možná to bylo tím, že v této
rodině bylo tolik smutku.
Zamyšleně dojídala svou večeři, když její uši zaslechly hodně hlasitý rozhovor. Hlasy
začaly notně nabírat na síle. Nerozuměla ani slovo, ale byl to hlas irské krasavice, to
poznala. Její křik, velmi intenzivní se změnil v hlasitý jekot. Sem tam bylo slyšet pana
Taylora, jak se jí snažil uklidnit. Poté, co jeho opakované „please“ nezabíralo,
vyletěla rozlícená Lynna a silně práskla dveřmi. A to tak, že oba psy probudila
z letargie a začali štěkat. Anička neměla odvahu vyjít z kuchyně. Stepovala u okna a
po patnácti minutách, kdy už i psi se zklidnili, opatrně vyšla ven, aby poklidila v hale.
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Pan Taylor seděl v křesle u krbu, v ruce skleničku whisky a upřeně zíral do ohně.
Zvuk praskajícího dřeva občas narušilo ticho, které v domě zavládlo po tom irském
běsnění. Anička si to rovnou namířila do svého pokoje, aby nerušila hloubavou
atmosféru svého zaměstnavatele.
„Anno“, zastavil ji jeho hlas uprostřed schodiště. „Pojďte se na chvíli posadit ke mně“,
pozval ji. „Dáte si něco, whisky nebo víno?“, zeptal se v trochu povznesené náladě.
Váhala a zůstala stát.
„No tak, Anno, nestůjte tam. Nebojte se“, snažil se působit napůl vážně, napůl
humorně. Vypadalo to, že se nic nestalo, rád stráví večer s chůvou jeho dětí, namísto
irské krasavice Lynny.
Nakonec Anička se odhodlala a sešla pár schodů a trochu nervózně se posadila
naproti němu. V místnosti bylo příjemně, oheň v krbu praskal a zklidnění psi už taky
podřimovali vedle křesla, kde seděl jejich pán.
„Co vlastně dělá tak pěkná dívka, jako vy v mém domě?“, ptal se a podával jí
skleničku.
Anička se nad tou podivnou otázkou zatvářila překvapeně.
„Proč jste opustila svou zem a přijela do Londýna?“, pozvedl obočí a rozepl si
knoflíček u své košile.
„Vlastně utekla jsem před láskou“, tato odpověď překvapila jak jeho, tak i ji
samotnou.
„Před láskou? Před tím se přece neutíká. Lásku si musíte užívat a vychutnat“,
pronesl již posilněný alkoholem a pořádně pobavený. „Jste velmi nádherná dívka,
Anno. Milujte někoho jiného. Na světě je hodně mužů“, pohotově jí doplnil whisky do
skleničky, ze které decentně usrkávala. Zřejmě ho debata o lásce v jejím pojetí dost
pobavila. Zdálo se jí, že se snažil s ní flirtovat.
„Kolik je na světě podle vás mužů, kteří jsou hodni lásky?“, předvedla obratný flirt.
„Milióny, Anno“, řekl prostě. Vzal si doutník a neomaleně ukousl špičku a primitivně ji
plivl vedle sebe. Au, málem trefil jednoho ze svých psů. To bylo těsné.
„Podívejte se na mě, netrápím se. Není Lynna, bude jiná“, labužnicky si potáhl
z doutníku, jehož vůně přebila i whisky. „Já miluju ženy, co milují zase mě. Dělejte to
taky tak. Život je krátký na to, aby vám utekl mezi prsty. A vy si toho všimnete, až
bude pozdě. Jsem úspěšný člověk, a víte, proč? Nikdy jsem před ničím neutíkal, a
před láskou už vůbec ne. Anno, vy neutíkáte před láskou, jak mi tady tvrdíte, ale
sama před sebou. To se vám ale nepovede, ani v Londýně, ani nikde jinde na světě“.
Podívejme, pan Taylor se nějak rozpovídal. Rozhodl se, že jí prozradí svůj
univerzální, osvědčený recept na štěstí, žasla Anička.
„A co osudové vztahy?“, zeptala se. Už ji začínal pěkně štvát s tou svou
krátkozrakostí. „Co mi řeknete na takovou lásku, která vám je souzená, ale nemůžete
ji mít takovou, jak byste si přál?“
„Vy věříte na osud, Anno? Vy jste váš osud, vaše povaha je osud. Pokud někoho
bezhlavě milujete a on nemiluje vás, to není osud. To je jenom něco, co špatně
chápete“, vyfoukl kouř a položil si nohu na svého psa.
Anička naštvaně dopila sklenku. „Nalejete mi ještě, pane Aristotele?“
Pan Taylor se rozesmál tomu, jak ho oslovila. Nálada se znatelně uvolnila.
„Nesouhlasíte, Anno?“
„To je vedlejší. Ale teorie jsem vždy milovala“.
„Správná odpověď, tak se jich držte“, postavil se, rozepnul si další knoflíky své
značkové košile.
Byl to přitažlivý muž. Nebyla by proti, samozřejmě v jiné situaci, někde jinde a jinak.
Rozhodně by stál za několik hříchů.
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Pan Taylor si povšiml jejího výrazu v očích a pohodlně v nich četl. „Nechtěla byste si
to se mnou rozdat, Anno?, udeřil přímo jako rozený anglický gentleman. Tušila to.
„Uhodl jste naprosto přesně. Nechtěla“.
„Škoda“, konstatoval, ale nenaléhal.
Seděli spolu u ohně a popíjeli do pozdní noci. Naštěstí neprobírali žádná těžká
témata, nesnažili se o sexuální harašení.
Bavili se o jeho práci, o umění, sportu, hlavně o dostizích. Pan Taylor byl skvělý
společník, třebaže jeho názory na osudovou lásku byly přinejmenším diskutabilní,
přesto jí pomohl otevřít oči. Sice po těch několika skleničkách whisky Anička až tak
úplně nevěděla, kde se nachází její pokoj a jestli ho vůbec měla, ale s naprostou
jistotou věděla přesně, co ve svém životě dál.

Kapitola 9.
Rozhodnutí padlo rychle, avšak uvážlivě. Nemínila zůstávat v domě, kde převažovalo
až příliš smutku a její maličkost nebyla tolik nutná, jak si původně představovala.
Každý je nahraditelný a v této neúplné rodině to platilo dvojnásobně. Pan Taylor ji
v tom utvrdil, dobře jí zaplatil a popřál hodně štěstí. Měla velkou výhodu v tom, že se
mohla ihned přestěhovat do bytu kamarádek, které před časem poznala v Londýně.
Tak tohle je naše bydlení“, usmívaly se na Aničku všechny tři spolubydlící, Leslie,
Devon a Tessa.
„Páni, jsem ráda, že jste mě vzaly mezi sebe“, vypískla štěstím Anička. „Stále tomu
nemůžu uvěřit“, rozhlížela se kolem sebe ve velkém bytě o čtyřech pokojích,
obývacím pokojem s kuchyňským koutem a prostornou halou.
„Věř tomu“, utvrdila ji Tessa. Není to sice žádná sláva, ale žijeme tady spokojeně, až
na vysoký nájem. Budeš mít zadní pokoj sama pro sebe. Je dost prostorný, ale
potřeboval by zařídit nějakým nábytkem. Je tam pouze postel a šatní skříň“,
seznamovala ji Leslie.
„A kde je koupelna?“, zeptala se Anička.
„Žádnou nemáme, chodíme se koupat k sousedům“, prohlásila Devon vážně.
Když viděly její zděšený výraz, všechny tři se rozesmály. „To byl pokus o vtip“, řekla
Tessa a zavedla ji do koupelny, která byla poměrně velká, s vanou, sprchovým
koutem a toaletou. Dokonce i směšovací baterie, což Aničku potěšilo.
Leslie byla původem Afroameričanka, ohromující kráska tmavé pleti, vysoká,
sportovně založená. Kolem sebe měla řadu obdivovatelů. Když ji Anička poznala,
zrovna si hledala práci. Její přirozené, příliš vysoké sebevědomí jí pomohlo dostat se
rádia a pak do televize. Tahle dívka dělala věci, o kterých se Aničce ani nesnilo.
Ráda se strojila a pro podporu si jezdila mercedesem. Dokonce si vymýšlela
životopisy. V rádiu potřebovali někoho s praxí, tak si ji prostě vybájila. Kolik tahle
Leslie byla schopná utratit za hadříky bez mrknutí oka, nevídané. Vlastně nikdy
neměla dost peněz. Jednou dokonce utratila celou podporu za sáčko od Armaniho.
Ale znala hodně zajímavých chlapů, kteří měli spoustu peněz. Kamarádky si
nejednou lámaly hlavu nad tím, jak to dělá. To byla záhada století, kde na to všechno
tahle dívka brala.
Na druhou stranu všechny věděly, že chlap se na Leslie jenom podívá, a už ji
zahrnuje drahými dárky. Dokonce měly podezření, že snad všechny obratem
prodává, aby tak uspokojila svou slabost pro drahé značkové šaty.
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Tessa byla tak trochu hypochondr a maniak přes zdravou výživu, slabě řečeno. Svou
posedlostí bio životem byla až otravná, ale procházelo jí to snad ve všem, protože
byla velmi křehká a krásná dívka. Dokonce i to její příšerné přírodní oblečení na ní
vypadalo přitažlivě, byť bylo prosté, nenápadné.
Dělala asistentku v redakci časopisu Organic Food Weckly. Nevydělávala hodně
peněz, ale čekala na toho pravého, který si ji odvede na své panství, kde bude moci
popustit uzdu své touhy po přírodě na malé bylinkové zahrádce, nebo tak něco.
Vystudovala sociologii a myslela si, že se jednou stane světově uznávanou autorkou
bestselleru „Jak zdravě žít“. Dokonce psala cosi, čemu říkala velký přírodní román,
ale odmítala sdělit, o čem to je.
Devon byla půvabná Velšanka a pěkně rozjetá. Dělala asistentku fotografa. Celý den
jezdila po přehlídkách a celé noci propařila. Znala se se všemi esy hudebního
průmyslu a o drogách toho věděla víc než všichni lékárníci v Londýně. Chodila
bláznivě oblečená, že ostatní dívky vedle ní vypadaly jako usedlé paničky. Kolem
Devon se vždy linula pronikavá vůně marihuany, tak silná, že lidé v její blízkosti
málem začali recitovat texty Beatles.
S oblibou nosila upnuté bílé džíny a růžové tričko s nápisem Girl Power přes
impozantní poprsí.
Všechny tři byly momentálně zaláskované a většinou večery trávily venku. Pouze
jeden večer vždy v pondělí zůstávaly doma. Zásobily se vínem, chipsy a
čokoládovými tyčinkami. Dívaly se na filmy a probíraly všechny drby světa.
Anička si společné bydlení se všemi dívkami pochvalovala, i když byla jiná než ony.
Její prioritou nebylo sbalit bohatého chlapa, vymetat různé kluby, nakupovat
značkové předražené oblečení. Nejdříve si musela najít stabilní zaměstnání.

Kapitola 10.
Návštěva v jedné agentuře nebyla zdaleka tak pozitivní. Nabídka aupair v černošské
rodině ji příliš neoslovila. Z doslechu věděla, že zkušenosti jiných dívek
v neanglických rodinách byly nedobré, eufemicky řečeno. Takže kategoricky
nabízenou práci odmítla.
Nebyla sice vybíravá, ale již měla jiné představy. Nemínila vzít cokoliv za každou
cenu. A tak s optimismem sobě vlastním fantazírovala o tom, že si najde pořádnou
práci. Její představy hned v samotném začátku utržily několik kopanců, ale nemínila
se jen tak lehce vzdát. Hned na úvod si uvědomila výstižné, rádoby vtipné, ale ve
skutečnosti hrozivě pravdivé přísloví. Ona má hodinky, ale Angličané mají čas.
Měla čas o tom přemýšlet po celou dobu, kdy její spolubydlící už dávno po práci si
doma vychutnávaly tradičně svůj šálek čaje, zatímco ona stále stepovala v různých
agenturách a očima skenovala možné nabídky, kterých nebylo zrovna moc, jak si
naivně představovala.
„Děláte si srandu?“, zeptala se jí ženská, coby operátorka pro budování kariéry
v další agentuře.
„Ne“, odpověděla Anička s naprostým klidem. „Proč?“
Žena se podívala na Aničku, jako by byla něčím nepříjemným, co se jí přilepilo na
podrážku. Jmenovala se Ruth Donaldsonová, stačila si přečíst.
Byla to malá, obtloustlá čtyřicátnice, nevábné pleti, oblečená v příšerně květovaných
šatech se skladem vepředu, korunována náhrdelníkem z umělých perel.
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Naparovala se za svým stolem a svým děsivým účesem hrozila, že by mohla prorazit
ještě větší ozónovou díru než dosud. Vypadala na to, že kdyby jí někdo poklepal
lžičkou po hlavě, začala by zvonit.
„Přijdete si sem tak vyparáděná a klidně si řeknete, že hledáte práci?“
„Co jiného bych tady podle vás měla hledat? Určitě ne včerejší den“, odpověděla
podrážděně. No, možná to byla chyba, že tak vyletěla. „Ale já vážně hledám práci“,
opakovala již klidně.
„Hmm“, napjatý výraz úřednice na chvíli povolil. „Víte, tady toho moc není. Jak jistě
víte, jste v Londýně“.
„Vím“, odvětila Anička.
Úřednice se rozpovídala o vysoké nezaměstnanosti a pracovních místech, kdy na
jedno připadne několik žádostí, což už znělo výhružně. Aničce pokleslo srdce až na
samé dno. To vůbec nevypadalo dobře. Pokud nenajde nikde uplatnění, peníze,
které si našetřila, nevydrží celou věčnost.
„Aha“, vykoktala ze sebe. Bude se muset vrátit domů, což byla ta poslední varianta,
avšak bez práce nemůže zůstat v Londýně. Netrvalo by dlouho a skončila by jako
bezdomovec, potulující se ulicemi se psem na vodítku. Počkat, vždyť ona žádného
psa vůbec nevlastní.
Ruth Donaldsonová ji nemilosrdně vytrhla z nedobrých myšlenek, když jí zamávala
před nosem nějakým papírem.
„Tohle by mohlo být něco pro vás, když máte tu vysokou školu“, podotkla.
Ekonomie, fakulta Univerzity Karlovy, chtěla ji doplnit, ale včas se zarazila. Bylo
nepodstatné svoje vzdělání upřesňovat.
„Knihovna v kampusu Oxfordu, vede ji doktor Barry Gallagher. Mají tam volné místo,
pokud byste měla zájem“.
„Já? Samozřejmě“, blekotala Anička nadšeně. Málem začala jmenovat klasická díla
anglických autorů, jako byla, Jane Austenová, Agátha Christie.
„Tohle místo má jedinou podmínku“, upřesnila úřednice. „Jste svobodná žena?“,
nedůvěřivě se zeptala.
„No, svobodný muž určitě nejsem“, řekla Anička se sarkasmem, ale úřednice to
přešla s kamennou tváří.
„Můžete se tam jít hned zítra představit“, řekla pomalu.
„Cože, hned už zítra?“
„Proč ne“, změřila si úřednice Aničku přísně. „Máte snad něco lepšího na práci?“,
poznamenala.
Trefa. Úřednice zabodovala a uměla být ostrá jak břitva.

Kapitola 10.
Anno Gregorová, dnešním dnem se bude odvíjet tvoje budoucnost, pomyslela si,
když vcházela do oxfordské knihovny.
„Dobrý den, já jsem doktor Gallagher“, ozvalo se najednou.
Otočila se za hlasem, kde stál podsaditý muž se zrzavými vlasy a vlhkým spodním
rtem. Když hovořil, dělaly se mu na něm malé bublinky ze slin. Civěl na ni přes brýle
s tak tlustými skly, jako dno lahve šampaňského.
„Vy jste určitě slečna Gregorová, že ano? Doufám, že jste slečna a nepotrpíte si na
všechny ty feministické nesmysly, které se vaše předchůdkyně snažily
demonstrovat“.
Anička se kousla do rtu a kysele se pousmála.
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„Nesnáším pracující vdané ženy, protože mají na svědomí hodně rozvodů a dělají ze
svých dětí ubohé sirotky“, uvedl se pan doktor Gallagher a přitom prskal na všechny
strany. „Manžel je hlavou manželky, jako je Kristus hlavou církve, jak pravil apoštol
Pavel“, začal rozvíjet své teorie.
„Jste ženatý, doktore Gallaghere“, zeptala se Anička dříve, než stačila domyslet
dopad a šlápla si na nohu, proč nebyla zticha.
„Ne, to nejsem“, odpověděl příkře. „Ale byl jsem“, ještě stačil doplnit. „Opustila mě“.
Tak v tom to bylo, v tom byl ten zakopaný pes, dala si dvě a dvě dohromady. Musela
se hodně ovládat, jak se dusila smíchem.
„Říkala jste něco?“, zasyčel.
„Ne, zřejmě jsem nastydla“, řekla a věrohodně zakašlala.
„No proto, nestrpím, aby žena ovládala muže a svatý Pavel taky ne“.
Tak to byla síla, ten člověk se jí snad opravdu jenom zdál, zděsila se Anička.
„Kdy byste mohla nastoupit?“, zeptal se a dokonce se snažil i usmívat.
„A jaký budu mít plat?“, troufale položila zásadní otázku Anička.
Jeho úsměv viditelně ustoupil stranou. „Je to jedenáct tisíc ročně, ale vaší odměnou
nebudou jenom peníze, ale smysluplná čestná práce, slečno“, poznamenal s velkým
důrazem.
Bezva, to je dobré vědět, pomyslela si. Přesně tak to bude tlumočit do své banky pro
případ mínusového zůstatku na svém osobním účtu. Oni to jistě pochopí a ocení.
Bylo to sice o něco víc, než si vydělávala, ale na druhou stranu bude mít mnohem
větší náklady. Sice od prvního okamžiku přímo nesnášela toho odporně vypadajícího
doktora Gallaghera, ale copak měla jinou možnost?
„Mohu nastoupit zítra“, řekla Anička rozhodně.
„Dobře, velmi dobře“, pronesl spokojeně. „Jenom doufám, že budete pracovitá“, stačil
dodat, aby jí pohrozil.
Hned první den dostala pořádnou sodu, když se zmínila, že si zajde na oběd. Doktor
Gallagher se na ni přísně podíval.
„Ale prosím vás, slečno, jaký oběd, kam byste chodila? Můžete si dát sendvič vzadu
u stolu. Oběd je pro flákače. Ha – ha - ha“, prskal kolem sebe.
Přesto ji milostivě pustil. V rychlosti se najedla v nedalekém bistru, aby se v určeném
čase vrátila do knihovny.
„Jdete pozdě, slečno“, upozornil ji s patřičným významem. „Tohle vám trpět nebudu“,
zavrčel na ni.
Mimochodem, opozdila se o pouhých pět minut. „Promiňte, doktore Gallaghere,
snažila jsem se“, omlouvala se Anička s pokorou.
„Dobře, příště musíte být rychlejší. Nejen chlebem je člověk živ, ale hlavně
uvědomělou prací. Tak se do toho dejte“, nechutně si olízl ten svůj tlustý spodní ret.
Anička se otřásla odporem, ale nemohla nic dělat, práci potřebovala. Sice si
vydělávala pouze tolik, aby pokryla náklady na bydlení a skromný život. Stačila si
pořídit novou postel, dvoje povlečení a šatní prádelník. To bylo prozatím všechno,
nemohla se úplně vydat ze svých skromných úspor. Práce v knihovně se jí docela
zamlouvala a zjišťovala, že se podstatně polepšila ve výslovnosti. Za tři měsíce
v knihovně si připadala téměř jako rodilá Angličanka.
Závažným problémem však byl její šéf, doktor Barry Gallagher. Magor všech magorů
a ten největší usurpátor ve vesmíru. Několik nocí proplakala a slibovala si, že druhý
den už nepřijde. Nakonec se z toho vyspala a ráno viděla všechno jinak.
Jediným světlým okamžikem byl Thomas Drummond, se kterým se seznámila
v jedné kavárně nedaleko kampusu, kam chodívala na kávu.
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Thomas se stal jejím velmi dobrým přítelem, dokonce i potenciálním nápadníkem.
Vystudoval matematiku a měl na to hlavu.
Jednou je spolu zahlédla Tessa a doma ji pořádně vyzpovídala. Mohla se pominout,
že Thomas nebyl jenom obyčejný chlap. Měl jednou zdědit obrovský balík a rozsáhlé
panství v Gloucestershiru. Byl to rozený aristokrat, což se k němu velmi hodilo.
Trpělivě uměl naslouchat úplně všemu. Patřil k mužům, kteří zásadně doprovodí
ženu domů, a to vždy na vnější straně chodníku, který ženě otevře dveře a přisune
každou židli.
S Thomasem se Anička pokaždé odreagovala a dovedl ji rozesmát. Jejich přátelství
přežilo i to, když ji pozval na rande. Anička to zkusila, ale nefungovalo to. A ještě
k tomu ta jeho fyzická stránka. Věděla, že vzhled není všechno, ale nemohla si
pomoct. Byla beznadějná romantička. Potřebovala, aby jí ve vztahu vřela krev a
bušilo srdce. Ne jako vyděšeně, ale svíravě krásně. A Thomas nebyl ten typ, navíc
byl mírně obtloustlý, měl docela nadváhu. Tessa se vytahovala, že ona by to viděla
jinak, jeho vnitřní krásu. Třesky plesky, natolik ji už znala. Mohla tak akorát vidět
nanejvýš to, že bude dědit milióny a doživotní místo v královské lóži. Kvůli tomu by
byla ochotná nějaké to kilo přehlédnout.
Byl to právě Thomas, který jí v životě pomohl posunout se dál.

Kapitola 11.
Jednoho dne se chystala Anička domů, když ji Gallagher zastavil v půli cesty.
„Kampak, slečno? Ještě máte práci, dnes to bude váš první přesčas“, upozornil ji.
Bylo pravdou, že o něčem takovém se zmiňoval při pohovoru a ona souhlasila. Ale
zrovna teď a nečekaně? Copak mu bude muset líbat zadek za to, že ji milostivě
zaměstnal?
„Víte, pane Gallaghere, nezdá se mi, že by tu bylo tolik práce“, zoufale vykoktala.
Navíc byla domluvená s Thomasem, bude mu muset nakonec zavolat a schůzku
zrušit. „Co vlastně bych měla dělat?“
Gallagher se zatvářil důležitě. Naklonil se a dýchal jí přímo do obličeje týden starý
česnek. Anička se otřásla odporem.
„Ve vedlejší místnosti jsou staré knihy, které je potřeba vyřadit z katalogu“.
Ježíši, on to snad myslel vážně. Vůbec se nedivila, že to místo bylo volné. Gallagher
byl slizký žabák a navíc ještě otrokář, který by z ní nejraději sedřel kůži zaživa.
„Žádné flákání nestrpím“, neustále opakoval jako nějakou mantru. „Víte, co se píše
v knize přísloví? Podívej se na mravence, lenochu, jak ten se činí“.
Když se vzdálila na toaletu, nezapomněl jí říct, že tam chodí nějak často. Málem
postával za dveřmi se stopkami v ruce. Anička strčila ruku do špinavé, zaprášené
krabice poškozených a roztrhaných knih, když vylezli tři pavouci a rozeběhli se po
stole. Zaječela a poskočila s hrůzou v očích. Nesnášela pavouky.
„Neječte“, zařval na ni, a v té chvíli se mu podivně zalesklo v očích. Vzápětí se na ni
přitlačil svým zavalitým tělem. „No tak“, zamumlal a předstíral, že ji hladil po zádech.
Ve skutečnosti ji vlastně osahával. Na to, jak byl zavalitý, uměl těma prackami pěkně
šmejdit. Hamtal jimi po jejím zadku a lepil se na ni jak štěnice.
„Nechte mě, nesahejte na mě“, vřískala.
„Ale jdi, sama to chceš, přímo sis o to řekla“ a dech se mu zrychloval vzrušením.
„Jinak bys přece už dávno odešla“, funěl jí do tváře. „Pokud vím, tu práci potřebuješ,
tak bys na mě měla být hodná“, začal se po ní sápat.
„Běžte pryč“, křičela Anička, snažila se jej ze sebe setřást.
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„Ale, ale, půjdu pryč, až já budu chtít, děvenko“, zavrčel a znovu se na ni vrhal
s neuvěřitelnou silou.
Na krku cítila ten jeho smrdutý dech a marně se ho snažila odstrčit. Najednou se
zjevila obrovská ruka, popadla ho za límec a mrskla s ním do rohu. Anička oněměle
zírala, jak se ta ohromná pěst vymrštila a dopadla na Gallagherův obličej, až se svezl
pod police jako hadrový panák.
„Pojď, Anno“, řekl Thomas. „Odvezu tě domů, tady už nemáš co dělat. A tohle
odporné zvíře zítra poletí, o to se postarám“.
„Zlomil jste mi nos“, mumlal plačtivě Gallagher, když se snažil vyhrabat ze země.
„To je málo. Měl jsem ti zpřerážet všechny kosti, ty hnusný podvodníku. Buď rád, že
nezavolám na tebe policii“.
Thomas vytáhl Aničku ven, což bylo pro ni vysvobození, ale opět byla bez práce.
Druhý den se Anička probudila do ztichlého bytu. Vypadalo to tam jako po náporu
hurikánu. Její spolubydlící byly něco jako tornádo. Na zemi se válely různé časopisy,
knihy, prázdné papírové tašky a všude poházené svršky. Seděla na pohovce ve
společném pokoji mezi rozházenými blůzkami a botami. Bude muset tady uklidit,
přemlouvala se, vlastně zřejmě naposled. Brzy se bude muset sama balit. Nemůže si
dovolit takový přepych bydlet v Londýně. Pojede domů do Prahy, protože po tom
nedávném maratónu jen tak práci nesežene, tím si byla tentokrát jistá.
Vtom se ozval telefon. „Ano?“, přijala hovor, aniž by se podívala, kdo jí volá.
„Anno, jsi to ty?“
„Ano“, ve spojení to zapraskalo a po chvíli se hlas znovu ozval, to už jej poznávala.
Byl to Thomas Drummond.
„Jsi v pořádku?“, zeptal se a v jeho hlase zazněla starost.
„Jistě, Thomasi, jsem“ a snažila se mu projevit vděčnost, protože nebýt jeho, kdo ví,
jak by to s ní dopadlo. Musela se otřást při vzpomínce na toho slizkého, odporného
Gallaghera, jak se po ní sápal.
„To jsem rád, hlavně už na to nemysli. Anno, domluvil jsem ti práci“, spustil vesele.
Aničce chvíli trvalo, než zpracovala tuhle informaci.
„Haló, jsi tam?“, znejistěl Thomas, když mlčela.
„Ano, jsem, jenom jsi mě zaskočil. Zrovna jsem pomýšlela na to, že se budu muset
balit a vrátit domů“.
„Tak na to zapomeň. Mám pro tebe doporučení do osobního oddělení jedné
soukromé investiční banky. Zhruba za hodinu se zastavím u tebe a všechno ti
vysvětlím. Promiň, ale teď musím končit. Nezapomeň, za hodinu ….“
Anička odložila již ztichlý telefon na stolek a po tváři se jí koulely velké slzy, ale byly
to slzy štěstí ……

Kapitola 12.
Banka Hamilton Kane.
Anička moc dobře věděla, kde to je, ale nebylo jí to nic platné. Adresu měla
vypálenou do svého zavařeného mozku, protože jí trvalo téměř čtyřicet minut, než tu
zatracenou ulici našla. Zkoušela se v ranní špičce zeptat všech těch kolemjdoucích
kravaťáků z City na cestu. Bylo to marné. Jako by se ptala běsnící pyraně, aby se
zastavila na kus řeči. Chlapi ve svých oblecích na ni neuvěřitelně zírali, na co se to
vlastně ptala.
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„Jdete pozdě“, chladně jí oznámila recepční, když konečně rozrazila dveře do
mramorové haly.
Tohle už tolikrát slyšela, zřejmě tahle zakletá věta ji bude doprovázet na věky. Lapala
po dechu a v tmavém skle za recepcí zahlédla svou uřícenou tvář. Nebyl to zrovna
pěkný pohled.
„Omlouvám se, ale ta doprava a k tomu jsem ještě zabloudila“., sypala ze sebe jednu
omluvu za druhou.
„Máme tady pevnou pracovní dobu, slečno“, neodpustila si recepční. „Budete se
hlásit u Jenny, hlavní asistentky pana Rotha. Má kancelář ve čtvrtém patře, hned
naproti výtahu“, suše konstatovala.
„Děkuji“, zamumlala Anička a odhodlaně zamířila k výtahu. Důstojnost, Anno,
důstojnost a sílu“, opakovala si cestou. Když se dveře výtahu otevřely, vyklopýtala
ven a přímo před ní se zjevila přísná matróna v dokonalém kostýmku a z očí jí sršely
blesky, jak se na ni mračila.
„Já jsem Jenny Robinsonová“, představila se velmi stroze.
„Dobrý den, jsem Anna Gregorová“.
Během několika příštích hodin Aničce došlo několik zásadních věcí. Neuměla psát na
stroji tak, aby mohla dělat sekretářku sekretářce. Psací stroj bylo něco, co neznala a
neuměla ovládat. Copak v takové firmě nemají počítač? Zapamatovala si, kde je
kávovar, ale hned na poprvé se jí podařilo vylít kávu na koberec. Hotový Mr. Bean
v sukni. Snažila se to setřít ubrouskem a vodou značky Evian, kterou našla v lednici.
„Co to děláte?“, vykřikla Jenny, když vešla a uviděla tu pohromu.
„Nezlobte se“, málem se rozbrečela. „Vytrysklo to na mě vařící“.
„Jistě, káva je vždycky horká, to byste měla vědět“, vyštěkla Jenny. „Ale co to
proboha děláte? Vždyť to bude ještě stokrát horší a navíc vodou pana Rotha. Víte,
jak si potrpí na tu svou vodu?“, lamentovala Jenny.
Naproti se otevřely dveře a kolem prošlo procesí mužů v černých oblecích. Nad
Aničkou se většina z nich pobaveně nebo káravě tvářili a dál mleli své obchodní
bilance a ceny akcií. Jenny se polekala, když viděli, co provádí a snažila se ji ihned
zvednout ze země. Měla sílu, za kterou by se nemusel stydět velící důstojník
v armádě. Když poslední muž zašel za roh chodby, otočila se na Aničku s výrazem,
z něhož bylo jasné, že právě skončila svůj zaměstnanecký poměr, nejkratší co
v Hamilton Kane kdy zažili.
„A – n – n – o“, slabikovala Jenny, protože její krátké jméno nemohla samou zlostí
ani vyslovit. „Musím říct, že jsem ještě nikdy ….“
V té chvíli se dveře znovu otevřely. Mnohem mladší, vysoký muž v tmavě modrém
obleku, šitém na míru, s hustými černými vlasy, opálený, s neskutečně bílými zuby,
které na ni přátelsky vycenil.
„Slečna Anna Gregorová, jste to vy?“, zeptal se pobaveně a podával jí vstřícně ruku.
Anička byla z jeho hlasu s jemným irským přízvukem jako omámená. Málem uslyšela
zlaté harfy a bublání potůčku.
„Ano jsem“, vykoktala ze sebe konečně. Vtom zahlédla rozzuřenou Jenny a rychle
stačila dodat „ano pane“.
„Jestli mě budete oslovovat, pane, začnu se rozhlížet, zda tady někde nestojí můj
otec. Oficiálně jsem pan Roth, ale jinak Alex“.
„Dobře“, přikývla zmateně.
„Pane Rothe, obávám se, že se právě Anně povedlo …“, spustila Jenny.
„Ano, já vím. Zase ten příšerný kávovar. To je v pořádku, uklízečka se o to postará.
Jenny, máte pro mě ty dopisy?“
„Ano, jistě“, Jenny došla ke svému stolu a vzala úhlednou hromádku papírů.
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„Děkuji“, rychle je prošel. „Výborně, jste anděl, Jenny. Mohla byste dodělat ty
oběžníky, já zatím tady Anně vysvětlím pravidla, když je tady nová“.
Anička si s úlevou oddechla. Vypadalo to, že měla nadále práci, tedy prozatím.
„Samozřejmě, pane Rothe“, odsekla Jenny a uklidila se zpátky ke svému pracovnímu
stolu. Vypadala jako dobrman, kterého ošidili o večeři.
„Pojďte dál, Anno. Nevadí, když vám budu tak říkat?“
„V pořádku“, odpověděla. Zoufale si přála, aby měla pár minut na rekonstrukci svého
obličeje, protože musela vypadat příšerně. S nemalými rozpaky vcházela dovnitř.
Kancelář pana Rotha byla obrovská s výhledem na londýnskou City. Měl tam tolik
počítačů, že by snad mohl vypustit satelit Nasa. A ty perské koberce, uspokojily by
samotného arabského šejka. Aničku napadlo, že pokud zde nasaje trochu toho
vzduchu, mohl by jí narůst i její bankovní účet. Byla značně nervózní, bylo jí jasné, že
v takovém chrámu mamonu nemůže obstát.
Naprázdno polkla, protože její dva dopisy s několika překlepy ležely přímo na jeho
stole. Pan Dokonalý byl zřejmě šokován.
„V těch dopisech, Anno by se našlo několik chyb“, naklonil se dopředu.
Anička byla rudá i za ušima a sklesle klopila hlavu.
„Ale nic si z toho nedělejte“, jeho irský přízvuk byl tak sametový jako pěna Guinessu.
„Podívejte, je to jednoduché, zmáčknete tohle“, ukázal na klávesnici. „Tohle tlačítko
zkontroluje pravopis a opraví“, předvedl malý trik. „Tyhle mašinky už dnes dokážou
věci“, usmíval se samolibě.
„Ano, ale to bych musela psát na počítači, ne na stroji“, pípla Anička.
„Vy nemáte počítač?“, udiveně se zeptal. „Myslel jsem, že ho nechala Jenny
nainstalovat. No nevadí, to zařídím“.
Tak takhle to bylo. Jenny, její šéfová byla nejspíš nějaká nacistka. Chtěla, aby to
prošvihla, chtěla ji vyštípat, aby se mohla sama starat. Pozor, Jenny je nebezpečná,
varovala samu sebe v duchu Anička. To si bude pamatovat.
„Víte co, zavolám nějakého hocha z výpočetního. Jacku?“, řekl do telefonu, když do
něj vyťukal několik čísel. „Mohl byste přijít nahoru ke mně? Potřebuji nechat
nainstalovat počítač pro mou novou asistentku. Taky byste jí mohl vysvětlit pár
maličkostí. A buďte na ni hodný, je tu nová“, povzbudivě se usmíval a zavěsil.
„Děkuji, pane Rothe“.
„Není za co, slečno“, rozplýval se sám nad sebou. A to bylo všechno.
Po celý zbytek dne se kolem míhali vysoce postavení muži v oblecích. Sem tam
vtipkovali s Jenny, která je uváděla dovnitř svatyně. Pan Roth byl zřejmě někdo,
neboť jej všichni oprašovali a s úctou uznávali. Důkazem jeho vlivu byl i mladý
horlivec Jack, který vyběhl schody a u stolu byl dříve, než Anička stačila dojít. Velmi
trpělivě jí vysvětloval všechny funkce jejího nově nainstalovaného počítače. Snažila
se dávat po celou dobu pozor, aby jí nic neuniklo.
Úderem šesté hodiny za ní přišla Jenny. „Můžete jít domů, slečno Anno“, řekla jízlivě.
„Vlastně ještě něco“, zastavila se. „Paní Rothová je velmi krásná žena a všichni si ji
tady považují. Má úžasný vkus a šarm, brzy to poznáte sama. Pěkný večer, slečno
Gregorová“ a se škodolibým úsměvem zmizela.
Ta stará čarodějnice se tvářila, jako by právě sežvýkala aspoň deset nezralých
citrónů, pomyslela si Anička. Vypochodovala s planoucími tvářemi ze své kanceláře.
Vlastně to nebyla vůbec kancelář, pouze jakýsi před kamrlík, aby to upřesnila.
Nesnášela, aby ji někdo zesměšňoval a Jenny Robinsonová dokázala využít každé
příležitosti, jak jí naznačit, že je naprostá nula.
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Kapitola 13.
Je ženatý. Samozřejmě, že byl ženatý, jak jinak. Nerada si to přiznala, ale srdce jí
spadlo až do bot. Doma na ni už čekala spolubydlící Tessa a připravovala si večeři.
„Ahoj Anno, už jsi doma. Jak to šlo?“, zeptala se tak, jako by jí už předem někdo
povyprávěl o jejím prvním nevydařeném dni, v Hamilton Kane.
„Nikdo nemohl být dnes více na dně, jako jsem byla já“, povzdechla si Anička. Po
pravdě povyprávěla Tesse, jak jí to šlo se psaním na stroji, o pozdním příchodu a
nakonec ta rozlitá káva na béžovém koberci. „Zkrátka byl to jeden lepší trapas než
druhý“, doplnila smutně.
„Pusť to z hlavy, to se časem poddá“, smála se Tessa tomu, jak Anička si naříkala u
společné večeře.
„Proboha, co to vlastně jíme“, zeptala se Anička zděšeně, když spolkla několik soust
salátového sendviče z tmavého chleba. „Chutná to jako papundekl s trávou.
Připomíná mi to jednu spolužačku na škole, jedla něco podobného. Jednou před
ostatníma utíkala po chodbě a ječela z plných plic, když jí někdo chtěl násilím nacpat
do pusy jedinou lentilku. Málem z toho umřela“, smála se Anička, když si vybavila
tuhle historku.
„Cože?“, prskala Tessa. „Pro jednu jedinou lentilku?“, nevěřícně kroutila hlavou.
„Přesně tak. Jedla jenom to, co zrovna jíme my dvě. Taky podle toho vypadala. Měla
tak hubené nohy, že se jí u kolen ani nedotýkaly, protože tam mezi nimi byla mezera
od shora až dolů“, potom se zarazila, když si uvědomila, co a komu to řekla.
Tessa se zatvářila poněkud nelibě, ale snažila se to nedávat tolik najevo. „No, a co
tvůj šéf, jaký je?“, vyzvídala Tessa, aby změnila téma.
„Alexandr Roth“, zasnila se Anička. „Je velmi vlivný, mocný a úspěšný chlap. A ty
jeho oči a hlas ….“, sypala ze sebe.
„Teď mi to připadá, že jsi ho vylíčila jako neónový nápis od Boha zamilovaných“,
rozesmála se Tessa.
„Dokonce byl na mě neuvěřitelně milý a zachránil mě před tou babou Robinsonovou“.
„Hej, počkej“, zarazila se Tessa najednou. „Alexandr Roth“, zamyslela se. „Páni, toho
znám z jednoho večírku, ta jeho žena“, vypískla. Vyskočila od nedojedeného jídla a
přinesla časopis, ve kterém v rychlosti nalistovala jednu stránku.
„Tady …. Podívej. Dolores Rothová, učiněná krasavice“, málem slintala blahem.
Anička už neřekla nic. To nebylo zrovna fér. Proč neměl za ženu nějakou fúrii,
pomyslela si hořce.
Otevřely se dveře a dovnitř vpadla Leslie. Její šaty, které měla na sobě, vypadaly
ještě lépe, než když si je ráno brala. Když prošla kolem, praštila je do nosu jemná
vůně značkového parfému smíšená s báječnou vůní smaženého kuřete a pytle
hranolků. Anička okamžitě na povel zahodila zbytek salátového sendviče a začala se
ládovat těmi dobrotami, které milostivě pohodila na stůl.
Leslie nikdy nepřibrala, což jí ostatní dívky záviděly. Byla pověstná tím, že mohla
spořádat tuny smažených kuřat, hranolků, hamburgerů a čokoládových tyčinek, stále
měla pěknou postavu a nepřibrala ani deko. Pokud by si Leslie dávala salát, potom
k němu pecen teplého chleba.
Jak jen to dělala, přemýšlela Anička. Kdyby měla vypadat jako Leslie, nesměla by nic
jíst. Její denní dávka by vypadala v tomto složení. Ráno kokain, v poledne heroin a
večer pár éček.
„Jenom si dej, Anno. Říkala jsem si, že to budeš potřebovat“, zamručela Leslie a
vzdala se své porce. Aničku to dojalo, protože tohle od Leslie jen tak neuslyší.

29

„Anna dnes první den v práci byla nadmíru úspěšná“, chechtala se Tessa a stále
uždibovala tu svou zdravou večeři. „Zvorala, co se dalo a navíc ještě se zabouchla
do svého šéfa, co má za manželku Dolores Rothovou“, neopomněla hlásit Tessa.
Leslie se na ni káravě podívala, Tessina poznámka se jí nelíbila ani trochu..
„Zítra ti, Anno půjčím ty modré šaty od Donny Karan“, řekla jako by nic, aby tak
Tesse vzala vítr z plachet.
„Páni, to bys pro mě udělala?“, špitla své poděkování Anička.
„Netvař se tak smutně, samozřejmě to udělám“, napomenula ji Leslie. „Zatím tě snad
nevyhodili, nebo ano?“
„Ne“, usmála se Anička.
„No tak vidíš. Jsi výdělečně činná. Kolik bereš?“
„Sedmnáct tisíc liber ročně“, řekla Anička. Znělo jí to jako hotové jmění. „No někde
začít musím“, pronesla už ne s takovým nadšením.
Leslie si něco v hlavě posčítala, než řekla. „To je docela hromada peněz a hodně se
tam naučíš“.
Anička zamyšleně přikývla. Má místo, to je hlavní, možná jí časem i přidají. Její
myšlenky se opět stočily znovu k Alexovi, jak byl na ni milý, i když se moc
nepředvedla hned první den. A na protivnou Jenny se může vykašlat, ta není
důležitá, protože jejím šéfem je přece Alex. Takového nádherného chlapa v podobě
nadřízeného jí seslalo samo nebe, i když má za manželku třeba princeznu
zlatovlásku. Nepotřebovala tolik peněz jako Leslie na tu svoji garderobu a Devon na
farmaceutika. Po pravdě Leslie si žila hodně na vysoké noze. Její mužský doprovod
všechno platil. Zato Anička měla pokaždé divný pocit, kdyby za ni měl někdo platit.
Jednou se snažila Leslie připomenout, že jsou devadesátá léta, že by si občas měla
něco zaplatit sama.
Podívala se na ni, jako by spadla z měsíce. „Zbláznila ses?“, spustila. „Když jdu ven,
peněženku ani neotevřu“, a tím debatu ukončila.
„Jdu si lehnout, potřebuji se vyspat“, oznamovala Anička. Byla zničená a ráno chtěla
vypadat krásně a odpočatě. Dalo by se říct jako profesionál. Byla přece pracující
žena, hrdě si opakovala, když se zvedla k odchodu do svého pokoje.

Kapitola 14.
Než usnula, přemýšlela o Alexovi a napadlo ji, co by tomu řekl Thomas. Ráda by si
od něj vyslechla tolik potřebnou radu, ale nebyl zrovna v Londýně, odjel do Států.
Vlastně by jí určitě řekl, ať od Alexe dá ruce pryč, natolik ho znala. Pro Thomase
ženatý, znamenalo téměř jako mrtvý. Thomas byl velmi staromódní stvoření. Ale co
ona? Kde je ta Anna, která dělala kázání Ivance? Co se to s ní stalo? Na to už si
nedokázala odpovědět. Uvidí, co jí přinese další den. Nařídila si budík na šestou
hodinu ranní, aby měla dostatek času se vypravit do práce. Hlavně, že má dobrou
motivaci, není přece tak beznadějný případ.
Ráno vstala v šest hodin. Zoufalé situace vyžadují zoufalé činy, připomínala si, když
se hrabala z postele. Její předsevzetí bylo patřičně odměněno. Koupelna byla
prázdná, všude panovalo ticho. Dokonce se ještě doma neobjevila ani Devon, která
se vracívala z flámu až ráno. Museli ji naučit, aby si dávala sluchátka do uší, protože
měla ve zvyku si pouštět hudbu tak hlasitě a všechny probudila hitparádou týdne.
V klidu se osprchovala, umyla si vlasy a vysoušela. Užívala si spokojeně nerušeného
klidu v koupelně. Zřejmě tam musela být dlouho, protože se ozvalo.
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„Vypadni okamžitě z té koupelny, Anno“, zaječela na ni za dveřmi rozzuřená
Leslie.Ta se s nikým nepárala, pokud se chtěla upřednostnit. To vůbec nevypadalo
na nesmělý dotaz, zda už bude hotová.
„Vylezu, až budu“, nafoukla se Anička a předstírala nezájem.
Ovšem Leslie přitvrdila. „Anno, okamžitě vylez z té zatracené koupelny, nebo ….“.
„Nebo co?“, odvážně se zeptala.
„Nebo ti nepůjčím ty šaty“, křikla Leslie.
To zabralo. Za deset vteřin byla už venku. No dobře, nemohla vyhrát. Vlastně, copak
někdy může?
Z pokoje zrovna vycházela rozespalá Tessa a zastihla Aničku vypulírovanou před
zrcadlem.
„Stejně ti to nepomůže“, prohodila. „Nikdy nebudeš jako Dolores Rothová“.
„To je mi jedno“, odsekla Anička. Přesvědčovala sama sebe, že chce vypadat pěkně
a slušně. Stejně je Alex ženatý a pro jeho ženu nebyla žádnou hrozbou, to věděla až
moc dobře. Alex byl neodvolatelně zadanýí a měl za ženu učiněnou bohyni. Nemohla
se s ní nikdy porovnávat. Představovala pro Dolores asi takovou hrozbu, jako
Manchester City pro Manchester United.
Tessa byla hned po ránu nějak přepadlá, že by se pohádala se svým ragbistou
Tonym? Její poslední objev, obchodoval v City a hlasitě se smál, když se pokoušela
mu vnutit tofu a sójové mléko, málem se zadusil smíchem. Ale to Tessu nevyvedlo
z míry, dokonce ani nepochopila, co si o tom jejím jídle myslel. Byla totiž celá pryč
z toho jeho červeného Ferrari, jinak na něm nic závratného nebylo.
V práci se potkala s dívkou z recepce, která se kolem ní přehnala s dokonale
růžovým kufříkem. Anička se jí málem zeptala, jestli nejede na výlet s panenkou
Barbie, avšak zavčas si to rozmyslela. Bylo jasné, že zdaleka ještě nepatřila mezi ty
profesionálky.
„Pospěšte si, slečno. Jenny je už půl hodiny u pana Rotha“, stačila ji dívka
připomenout a opět vyhrála souboj na body.
Anička se hnala po schodech, nechtěla ztrácet čas čekáním na výtah. Krucinál, jak
dlouho vydrží to tempo … Ale i tak si musela skromně přiznat, že vůbec nevypadala
špatně, oproti včerejšímu dni.
„A tady jste“, vyštěkla na ni Jenny, když se objevila ve dveřích. „Konečně, máme
spoustu práce, takže můžete začít zařazovat“. Podala jí velkou hromadu dotazníků,
pak ještě druhou a třetí. „Podatelna je na konci chodby. Na klávesnici jsem vám
nechala podrobný návod k barevnému označení systému dat. Hlavně to nesmíte
poplést. Korespondence je tady velmi důležitá a musí být lehce dohledatelná“.
Anička zůstala stát a zděšeně se dívala na klávesnici.
„No tak, děvče, nestůjte tam a dejte se hned do práce“, zpražila ji Jenny.
„No a co pan Roth, nebude potřebovat napsat nějaké dopisy?“, osmělila se Anička.
Jenny si ji chvíli měřila a na její tváři se objevilo něco, jako chladné pobavení. „O to
se nestarejte, Anno“, nakonec odpověděla. „Pan Roth je celý den mimo kancelář na
investiční prezentaci“ ukončila jakékoli případné dotazy.
Anička byla zklamaná. Pět hodin pouze zařazovala korespondenci. Když psal Dante
o pekle, nezmiňoval se o tom, že se tam tohle dělá. Ve srovnání se zařazováním bylo
psaní dopisů vzrušující projížďkou na létajícím koberci. Tato práce spočívala v tom,
jak opatrně rozložit dokumenty, tyto seřadit do papírových desek a barevně označit.
Taky dost dobře nechápala daný systém, který jí Jenny načmárala na kus papíru.
Mimo to absolvovala opakované exkurze do kopírovacího centra.
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Její náplň práce se opakovala den za dnem a byly to příšerné časy. Alex Roth věčně
chodil po schůzkách a veledůležitých pracovních obědech.
A doma neustále drnčely telefony pro Leslie, volali v jednom kuse vysoce postavení
pánové a novináři. Pro Devon discofilní zfetovaní šílenci. Pro Tessu Tony a jeho
dobře situovaní kamarádi. No a pro Aničku zůstal tak jedině odečet plynu nebo
naštvaný bankovní úředník.
Napětí v bytě houstlo. Tessa jednoho rána ohlásila nečekanou změnu. Objevila ve
městě svou kdysi ztracenou kamarádku ze studií a naplánovala, že tam s nimi bude
nějakou dobu bydlet. Všechny tři na ni zůstaly hledět.
„A kde jako bude bydlet, že by v koupelně?“, namítla Devon, což ji dokonale probralo
z jejího ranního deliria.
„Poslyš, nejsi ty nějak po ránu trochu drzá?“, obořila se na ni Tessa. „Mám řešení,
Anny pokoj je dost velký na to, aby se mohl rozdělit na dva“ rozhodla Tessa bez
mrknutí oka. A nastal pro Aničku neřešitelný problém, týkající se jejího soukromí,
kterého se nemínila vzdát. Bohužel bylo rozhodnuto. Jak se později dozvěděla, že
tento velký byt převážně dotují Tessini rodiče, proto nemohl nikdo protestovat.
Nezbývalo nic jiného, než se podřídit a rozdělit se o pokoj s neznámou příští
obyvatelkou.
„Budu doprovázet pana Rotha“, oznámila důležitě Jenny jednoho rána. „Takže dnes
budete vyřizovat veškeré hovory, Anno“.
„Jak si přejete“, odpověděla Anička.
Celý den trávila tím, že vyřizovala hovory určené panu Rothovi. Pěkně se zapotila.
Byl to úkol hoden profesionálního dispečera. Do toho musela zakládat a třídit vzkazy.
Odpovídala kolikrát na nesmyslné dotazy, nesrozumitelné vzkazy, faxovala správné
dokumenty, rozhodovala o tom, koho přepojit na mobil pana Rotha, což mimo jiné
požadovali téměř všichni. No a běda, kdyby to zmotala. Nejraději by se rozbrečela,
kdyby ovšem na to měla čas.
„Musíte se učit, Anno“, neustále jí připomínala Jenny.
V tomto duchu probíhaly další dny, jeden za druhým. „Kam jedete tentokrát?“,
zeptala se Anička se sluchátkem u ucha, když se opět Jenny někam chystala
s panem Rothem.
„Na Korfu“, zasmála se Jenny od plic a byla pryč.
Nakonec to Anička dokázala. Brala telefony, čmárala vzkazy, správně zakládala
dokumenty a odesílala faxy. Za nějaký čas se počáteční běsnění ustálilo. Nikdy však
nestihla oběd, pouze u stolu zhltla nějaký oschlý chlebíček, pokud se někdo
obtěžoval jí ho přinést. Nebo si objednala něco z nabídky svačinářky, která
obcházela kanceláře. Bohužel, když se dostala k ní, zbylo už potlučené jablko,
nahnilý banán nebo pomačkaný sýr. Takže oběd raději vzdala. Byla nucena strávit
neurotické odpoledne s kručícím žaludkem. Opět zvažovala odchod z firmy a
Londýna vůbec.
Jak tak truchlivě přemýšlela nad svým osudem, všimla si, že je čas se zvednout, její
pracovní doba byla u konce. Vtom zazvonil telefon, což ji polekalo a neodvážila se ho
nezvednout.
„Kancelář pana Rotha“, ohlásila se Anička.
„Mohl bych s ním hovořit, prosím Vás?“, ozval se mužský hlas.
„Bohužel, právě není přítomen“, řekla trochu méně znuděně. Ten hlas byl hodně jiný,
připadal jí povědomý. Na okamžik na druhé straně se rozhostilo ticho.
„Kdo je u telefonu?“, opět se ozvalo.
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„Jeho asistentka, Anna Gregorová“.
Ticho, další pauza. Potom následoval tichý známý smích, který už s naprostou
jistotou poznávala.
„Richarde, jsi to ty“, vykřikla do telefonu. Měla takovou radost, že ho slyší.
„Tak ty ses rozhodla prorazit v City, Aničko. To je velmi moudré“, řekl Richard.
Tuto jeho poznámku přešla bez komentáře. Raději.
„Jak se ti tam líbí?“, vyptával se Richard. „Hamilton Kane je docela prestižní místo,
mile jsi mě překvapila“, neskrýval nadšení.
No a to už pro Aničku bylo moc, jako by otevřel stavidla a rozplakala se. „Já to tak
nevidím, zrovna jsem zvažovala, že bych odešla a vrátila se domů“.
„Proč, proboha? To nedělej“, snažil se jí to vymluvit.
„Je toho na mě moc. Nezvládám to, Richarde“, vysvětlovala s pláčem.
„Ale ano, to zvládneš. Jsi Gregorová, znám tě. To chce se obrnit velkou trpělivostí a
potom to půjde samo“, uklidňoval ji Richard po telefonu. „Aničko, poslouchej mě.
V pátek budu v Londýně a v sobotu se sejdeme a o všem si v klidu promluvíme,
dobře? Zatím se neukvapuj“, snažil se ji povzbudit, celý její bratr. Ten, když se do
něčeho zakousne, nepustí, ale ona není tak silná.
„Jo, ráda tě uvidím“, řekla mezi vzlykáním.
„Já tebe taky, zlatíčko. Moc se na tebe těším“ rozloučil se a nezapomněl jí vyřídit
zdravice z domova.
Posléze se uklidnila natolik, aby se konečně vydala domů. Slíbené setkání s bratrem
jí vylepšilo náladu a moc se těšila, až ho uvidí.

Kapitola 15.
Byla sobota, očekávaný den, kdy se Anička měla setkat se svým bratrem. V jejich
společném bytě byl od včerejšího dne hotový blázinec, kdy se postupně stěhovala
nová spolubydlící Maissy. Společně s Tessy vyrazily hned ráno po obchodech a
nakupovaly a organizovaly stěhování. Leslie společně s Devon předvídatelně zmizely
neznámo kam, což dobře udělaly. Zrovna přijel výtah. Anička přiběhla ke dveřím
v okamžiku, když se otevřely. Dovnitř se vrhnul mladík s obrovskou matrací,
zabalenou do folie. „Kam to chcete?““, zeptal se, div ji neporazil.
Jak to měla sakra vědět? Tessa i s tou svou kamarádkou se někde poflakuje po
nákupech, místo, aby navigovala tohle zběsilé stěhování. „Já nevím. Postavte to
někam do rohu, třeba tamhle“, ukázala ke dveřím Tessina pokoje.
Mladík s čepičkou, na níž zářil nepřehlédnutelný štítek se jménem Buddy, popadl
matraci a odnášel tím směrem, jak poručila. „Kolega jede za mnou a veze další
nábytek“ a seběhl schody dolů.
„No, to jsem celá bez sebe“, brblala Anička.
Opět přijel výtah. Vtom strnula, neboť místo druhého stěhováka vystoupil její bratr a
jeho pohled nevěstil nic dobrého.
„Richarde“, vykoktala Anička. „Nevěděla jsem, že přijdeš sem“, blekotala.
„Jasně. Kriste pane, tím výtahem může přijet kdokoli. To necháváte vždycky všechno
tak otevřené?“, podíval se zděšeně na svou sestru.
„Ne. Právě se stěhuje další nová spolubydlící“, vysvětlovala, pak se usmála a políbila
Richarda. „Měli jsme se sejít jinde“, snažila se mu připomenout.
„Jistě, to měli. Ale řekl jsem si, že nastal čas zkontrolovat, jak žije moje sestra“.

33

Anička nebyla vůbec nadšená, co uvidí, když ho pozvala dál do bytu. Zastavil se
uprostřed a mračil se. Na zemi se válely špinavé hadry, kartónové krabice, staré
noviny a uprostřed chodby trůnilo několik plechovek s barvou.
„Ježíši“, vydechl Richard s neskrývaným zděšením a na krátkou chvíli nebyl schopen
slova. „Vypadá to tady jako nějaká stavební zóna, tady se jako žije?“, rozhlížel se
kolem sebe a kroutil hlavou.
„Já vím. Není to tady zrovna ideální, ale stěhuje se další nový člen, proto to tak
vypadá“, vysvětlovala Anička ne zrovna vesele. Popadla bratra za loket a chystala se
mu ukázat společnou kuchyň propojenou s obývacím pokojem, kde naštěstí bylo
uklizeno. Avšak Richard se nedal jen tak zmást. „Ukaž mi svůj pokoj, Aničko, rád
bych ho viděl“, trval na svém.
„No víš, ve skutečnosti to nevypadá jako pokoj, je to prozatímní dílna“, snažila se
bratra předem varovat. „Tady to je“, zavedla jej do místnosti. Já budu v této části a ve
druhé bude ta nová spolubydlící, bude to vypadat docela jinak. Pokoj je poměrně
velký, tak se dá dobře rozdělit“, vysvětlovala Anička.
Richard s neskrývanou nevolí čelil tomuto faktu. Jeho sestra byla posedlá pro život v
Londýně, ale vůbec netušil v jakých podmínkách. Trochu mu to připomnělo období,
kdy on se chtěl osamostatnit.
„Rozhodla ses, že budeš žít bez nábytku?“
„Mám zatím svou vlastní postel a pár věcí, nemá smysl spěchat. Až to bude hotové,
postupně si něco dalšího dokoupím“, slyšela svůj napjatý hlas.
„Proboha Aničko, co tady hledáš?“, zeptal se přímo.
„Samu sebe, Richarde“ odpověděla a napřímila se.
„To jako tady?“, rozhlédl se po pokoji.
„Nějak začít musím, Richarde, pokud hodlám tady zůstat“, bránila se.
Nemohl jí odporovat, bylo to něco, čemu rozuměl. „Tak dobře, zvu tě na oběd. Potom
spolu všechno probereme“, rozhodl Richard.
„A kam půjdeme“, úlevou si oddechla a dokonce se přiměla k úsměvu.
„Kam budeš chtít“, odpovídal s úsměvem.
„Ty jsi koupil dům v Londýně?“, vykulila oči Anička.
„Ano, proč se tomu tak divíš“, rozesmál se Richard. „Reality jsou moje hobby,
dokonce se tím i živím. Navíc to byla velmi výhodná koupě. Dokonce velmi moudrá
investice, jak se ukázalo po tom, co jsem viděl“.
Richard objednal jídlo a naléval šampaňské do dvou skleniček. „Tak na tebe, Aničko,
jak odvážně jsi roztáhla křídla. Nezbývá mi nic jiného, než ti popřát, ať ti to dobře
letí“, usmíval se na ni. Právě jim přinesli předkrm, dušené telecí s lanýži na víně.
Tessa pobíhala po bytě sem a tam, když se Anička vrátila spolu s bratrem do bytu.
Richard musel čelit jejímu nemilosrdnému útoku na jeho maličkost, jak se snažila
udělat dojem. Bylo velmi zábavné sledovat, jak se Tessa překonávala, natřásala se
před ním ve svých čtyřiceti kilech, v přírodních hadrech jako nějaká dvanáctiletá
školačka, ale celkem zbytečně a k jejímu velkému zklamání Richard projevil naprostý
nezájem. Tak vidíš, Tesso, ne každý ti zobe z ruky, pomyslela si Anička s patřičným
zadostiučiněním.
Ještě téhož dne si přestěhovala Anička svoje osobní věci do velmi pěkného bytu, ve
kterém začne svůj nový život. Richard ji provedl celým domem. Pravá část byla
obyvatelná a levá část připravena k rekonstrukci. Její bratr měl všechno do
posledního detailu naplánované. Seznámila se se správcem a jeho ženou, kteří
obývali přízemní byt.
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„Páni, tohle všechno bude moje?“, vypískla Anička a vrhla se bratrovi kolem krku.
„Samozřejmě“, smál se Richard potěšen její reakcí. Co bylo však nejdůležitější, bylo
naprosté uvolnění a on bude moci klidně spát, když bude vědět, že jeho malá sestra
bude žít v mnohem lepších podmínkách.

Kapitola 16.
V pondělí Anička seděla v kanceláři za stolem a ťukala analytickou zprávu, když na
ni padl dlouhý stín.
„Už to skoro mám, paní Robinsonová“, procedila mezi zuby, aniž by zvedla hlavu.
Panebože, ta ženská byla krvelačná. Byla jako ten Officer and Gentleman.
„Já nejsem paní Robinsonová“, ozval se příjemný hlas.
Otočila se a za ní stál Alex Roth a pobaveně ji sledoval ve svém elegantním obleku.
Snažil se vtipkovat a byl milý, ale to ji nesmělo zmást.
„Budeme vám muset dát odměnu za výkonnost“.
Anička nic neříkala a ještě jednou si pročítala zprávu, kterou napsala.
„No, nějakou odměnu si zasloužíte. Určitě za tu hromadu práce, kterou jste zastala,
když jsem tu nebyl. Proč jste mi neřekla, že jste převlečená čarodějka?“
To snad není možné, on se jí tu snaží skládat komplimenty? Konečně se našel
někdo, kdo se obtěžoval jí poděkovat a říct, že to dělá dobře. Tak čarodějka, spíš
neviditelná myš nebo kouzelnice s nulovým egem. Ale potěšilo to. Koutkem úst se
proti své vůli pousmála.
„No konečně“, ožil Alex Roth. „Myslel jsem, že je beznadějně zataženo. A teď
najednou vykouklo slunce“.
Zahlédla Jenny, jak celá ztuhla a zpražila ji temným pohledem. Málem na ni Anička
spiklenecky mrkla.
„Ještě jsem neměl čas vás pořádně poznat“, pronesl Alex omluvně. „A znát každého
člena týmu je nanejvýš důležité. My dva patříme k jednomu týmu“, rozmáchl rukou,
jako by naznačoval, že její stůl, kde to vypadalo jako po výbuchu, měl něco
společného s jeho naleštěnou kanceláří. „A určitě jste ještě nebyla na obědě“, hádal.
„Na oběd mi nějak nezbývá čas“, odpověděla Anička po pravdě.
Smrtící blesky, které vrhala Jenny, nabíraly na intenzitě. Věděla, že si to později
vyžere, ale bylo jí to jedno.
„Nesmysl. Pokud nebudete jíst, slábne vaše koncentrace, to je biologický fakt“, řekl
zvolna Alex. Jeho hlas na ni působil jako silná brandy, po které pomalu roztála a
ožila. Díval se na ni tak upřeně, že zrudla jako malina. Hleděl jí přímo do očí.
„Jenny, pohlídejte to tady tak na hodinku až dvě, prosím vás“, nařídil Alex
kategoricky. „Vezmu Annu na oběd“.
Opustili budovu zadním vchodem, o kterém neměla ani tušení. Vzadu na ně čekala
černá limuzína, připravená k odjezdu.
„Napadlo mě, že bychom mohli zajít do Pont de la Tour. Máte něco proti tomu?“,
zeptal se Alex.
„Vůbec ne“, odpověděla, jako by pro ni bylo na denním pořádku, jíst v drahé
restauraci. Když přijeli, číšník se mohl přetrhnout. Uvedl je ke stolu s výhledem na
řeku. Potom udělal chybu, když jí podával jídelní lístek, protože jména delikates
neměly nic společného s jídlem, na které byla zvyklá. Její žaludek spustil takový
koncert, až zrudla jako rak.
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„Moc rád zase poobědvám s dívkou, která má zdravý apetit“, pronesl Alex
s předstíraným nezájmem.
Nakonec objednal sám pro oba dvě pořádné porce.
„Tak teď zkusíme čokoládové suflé se zmrzlinou. A k pití …“
„Pokud jde o pití“, řekl číšník, pošlu sem kolegu, pane“.
„Nechce se mi čekat na kolegu“, zpražil ho Alex. Bylo až neuvěřitelné, jak dokázal ve
vteřině změnit hlas z medového tónu v ledově chladný. „Přineste mi Bordeaux 567“.
„Jistě, pane“, odpověděl číšník nadutě, aby dal najevo svůj odpor.
Anička se pobavila, jak nejdříve zmizeli z firmy a teď proháněli číšníka. Vzpomněla si
na to, jakou ona měla hrůzu z prodavaček, když se chtěla podívat do luxusního
obchodu. Ony jako zázrakem poznaly, že neměla peníze. Padaly otázky jako.
Mohu vám nějak pomoct, madam? Jaký model máte na mysli? No a vůbec nejhorší
otázka byla, v jakých cenových relacích, madam? Nakonec jí totálně zkazili náladu,
musela se vytratit z obchodu se sklopenou hlavou.
„Přece se nebude na mě vytahovat, když tady jsem s takovou krásnou dívkou“, řekl
Alex s nepřekonatelným úsměvem.
Nijak nereagovala, určitě s ní neflirtoval. Vždyť měl za ženu krásnou Dolores. Snažila
se moc nespoléhat, že tady s ní byl. Nesmí hned všechno vidět růžově, ale přece
jenom …. Za chvíli se objevil jiný číšník s vínem a dvěma skleničkami, což ji
pobavilo.
„Tak na vaše štěstí, Anno, a na toho, který vás k němu dovede“, pozvedl Alex
sklenku. „Vítejte na palubě“.
„Děkuji“, usmála se a pokusila se o pronikavý pohled podle vzoru Jenny
Robinsonové.
„Povězte mi něco o firmě, pane Rothe. Zatím vím jen to, že jste samá práce“.
„Tak naposledy, jmenuju se Alex, pokud nejsme v kanceláři. Víte Anno, jsem v téhle
branži docela velké zvíře“, zazubil se.
„To jsem si myslela“, řekla.
„Můj start v Hamilton Kane začal tím, že mě přetáhli od Goldmana Sachse v New
Yorku“, a potom spustil a mluvil a mluvil. Popisoval svůj největší obchod, jak zničil
konkurenta a jeho oči jenom zářily. Stále opakoval jako, neměl bych o tom mluvit,
nebo mám-li být upřímný. Ale nakonec vyklopil úplně všechno. Vypadal jako
nejúspěšnější chlap v City. Její hlad byl ukojen a žaludek naplněn.
„Znáte Tonyho Meadowse od Barligse?“, nemohla se nezmínit o příteli, se kterým
chodila Tessa. A taky ho chtěla vyzkoušet.
Trochu ho to rozladilo, že ho přerušila, ale pak se zářivě usmál. Ten jeho úsměv byl
neodolatelný. „V životě jsem o něm neslyšel“, zpražil ji. „Ten váš hoch bude
bezvýznamný. Všechna velká zvířata znám“.
Tak bezvýznamný, tetelila se Anička. To musí připomenout Tesse, až ji uvidí.
Najednou byla hrdá na to, že je součástí firmy Hamilton Kane. Ještě, že s tím
nepraštila, jak měla v úmyslu. Zlatý Thomas Drummond. Pracuje pro takového muže,
jako je Alexandr Roth.
„Je hodně podobných mužů ve formě, jako jste vy?“, vzápětí si málem ukousla jazyk,
když se uslyšela.
Alex zamával na obsluhu svou platinovou kartou American Expres a přitom se k ní
naklonil. „A to si myslíte, že bych někomu přenechal takové krásné děvče, jako jste
vy?“, zeptal se a šibalsky na ni mrkl.
Tak tohle opravdu nečekala. „Vidím, že jste úspěšný muž“, vykoktala.
„To ano, ale za peníze si člověk nekoupí štěstí. V práci jsem spokojený, ale po
pravdě řečeno, Anno …. Manželství mám příšerné“.
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„Prosím?“, vypravila Anička ze sebe. Myslela si, že snad špatně slyšela.
Alex si znovu povzdechl. Díval se na ni svýma zelenýma očima, ale rozhodně
nemohl vidět to, co měl doma. Ona nebyla ta superžena, která se podílela na
celosvětovém spiknutí, které jí mělo srazit sebevědomí. Přece nemohla Alexe
zaujmout, ona tedy určitě ne.
„Raději jsem měl mlčet“, řekl. „Sdílené neštěstí je dvojí neštěstí. A proč bych vás měl
otravovat svými problémy, Anno“.
Tak jeho problémy. Copak někdo takový jako on, je může mít, pomyslela si.
„Ani nevíte, jak vám závidím, to mi věřte. Taková krásná dívka, jako vy. Každý večer
máte v patách smečky obdivovatelů. Kam vkročíte, tam lámete srdce“.
„Ale kdepak, to se tedy pěkně pletete“, blekotala a chystala se zvednout, když
podepsal účet. Právě ona při její smůle. Vždyť to má na čele napsáno, že má srdce
v opravě.
„Nemusíte předstírat, že nikoho nemáte, jen abyste mě utěšila“, řekl Alex mile.
Pohled se mu zamračil, jako štěněti, které někdo nakopl.
No, víte“, spustila, ale nenechal ji domluvit.
„Já vím, raději bych měl mlčet. Nebylo to ode mě dvakrát uvážlivé, ale když vy máte
tak chápající oči“, pošeptal jí, když vycházeli z restaurace. „Cítím, že vám mohu věřit.
To bylo asi nejhloupější, co jste za poslední dobu slyšela, že?“
Jeho řidič jí podržel dveře, což jí zvedlo sebevědomí. Dychtivě sledovala Alexe, že se
dále svěří, ale odměřeně se naklonil dopředu. „Zpátky do kanceláře. A pospěšte si,
ve tři mám schůzku s klientem“. Potom se upřeně díval směrem, kterým ujížděli.
Bezmezně jej obdivovala, i když by neměla. Byl to úžasný chlap, a jak uměl přehodit
výhybku. Když se vrátili do kanceláře, čekalo na něho v předklonu několik
japonských bankéřů. Alex je úklonou pozdravil a plynnou japonštinou promluvil. Muži
se na sebe udiveně podívali, zřejmě na ně udělal dojem, jako na ni.
„Najedla jste se dobře, Anno?“
„Ano“, odpověděla celá rozzářená.
„Výborně. To jste jistě celá nabitá energií. Tady máte“, řekla Jenny a naložila jí na
stůl hromadu papírů.
Po zbytek dne se ji tahle ta mrcha Jenny snažila odklidit Alexovi z dohledu. Ani
pořádně nestačila dodělat jednu práci, už ji nahnala ke kopírce. Sotva se doplazila
nahoru, málem vykašlávala chuchvalce prachu, zahlédla Alexe, jak stál za dveřmi a
hltal ji očima. Do prdele, nech toho fantazírování, napomínala se. Ten chlap není pro
tebe. A co měl pořád s tím, jak je krásná a chápající. Ano byl možná smutný, možná
osamělý, ale to ještě nic neznamenalo. On je prostě tak vychovaný. A ona je jenom
jakýsi stroj na kávu, kopírovací poskok a otrok na diktáty. Cynismus a realismus
vyhrály. Ale přece se objevila malá jiskřička optimismu, když se ve čtyři hodiny objevil
u jejího stolu.
„Můžete jít domů, Anno“, řekl s odzbrojujícím úsměvem. „Dnes jste udělala kus
práce. Běžte domů a odpočiňte si“.
„Nezlobte se, pane Rothe, ale Anna ještě nestačila opsat oběžníky, bude muset
zůstat déle“, vpadla do toho Jenny.
„Ovšem, Jenny, to vidím. Udělá to zítra“, řekl úředním tónem.
Anička byla zmatená, že by o ni měl opravdový zájem? Ne, je to jenom pozorný šéf.
Nicméně se vracela domů se smíšenými pocity. Takže vlastně všechno zůstávalo při
starém, co se týkalo pozice v jejím zaměstnání.

37

Kapitola 17.
Anička se zastavila u kamarádek, bylo pondělí, jejich tradiční babinec. Byla už
vlastně hostem, proto přinesla malý proviant.
„Včera jsme uklízely“, oznamovala Tessa velitelským tónem hned ve dveřích.
„Vážně?“, nechápavě se zatvářila Anička.
„Budeme mít hosta“, zvedla hlavu Devon od posledního čísla časopisu Face.
„Máte to tady vypulírované, jako ze škatulky“, pochválila je Anička.
„Děkujeme za uznání, Anno. Musím přiznat, že jedině tvůj pokoj, který jsi opustila, byl
čistý a nevypadalo to tam jako po explozi atomové bomby“, řekla Tessa.
„Přijde Maissie. Ale co je nám vlastně do ní, je to tvoje kamarádka“, řekla Devon, ale
neznělo to přesvědčivě.
„Dvě slova“, zpražila ji Tessa. „Reading Festival“.
Devon byla na nohou tak rychle, jako když Anička denně startuje z kanceláře po
pracovní době.
„Ode dneška se budou večírky pořádat mimo náš byt, dámy“, rozhodla Tessa. „Tady
se bude udržovat pořádek. Venku si dělejte, co chcete, třeba fontánu ze skleniček
šampusu“.
„Jasně, já s tím rozhodně mít problém nebudu“, ozvala se Leslie. „Víš co, Tesso,
přestaň se chovat jako husa. A i ta si občas zašpásuje jen tak pro zábavu“.
„Každý není jako ty, Leslie“, utrhla se na ni Tessa. „Ty a tvoje rockové hvězdy, slavní
herci, pracháči, sportovní legendy, kterým lámeš srdce a pouštíš žilou jejich
bankovním účtům. Stejně si myslím, že máš problém navázat vztah. Neustále něco
hledáš, jenže si to nikdy nepřiznáš“.
Anička je poslouchala a přitom se dobře bavila. Jak byla ráda, že bydlí někde jinde,
dalo by se říct ve svém. Ne, že by kamarádky zavrhla, ale v jejich každodenní
společnosti být rozhodně nemusela.
„Hej, nechte toho, myslím, že jsem zaslechla zvonek u dveří“, zasáhla Devon do
jejich nesmyslné hádky, která stejně nikam nevedla.
„To bude Maissy“, zajásala Tessa a řítila se ke dveřím.
A taky že byla. Všechny byly zvědavé na ten zázrak, o kterém se mluvilo denně.
„Tesso“, zaznělo sladce, což Tessa kvitovala zavýsknutím. Její kamarádka ji objala
tak opatrně, jako by se bála, že by si o její spřádanou vlnu odřela ten svůj lak na
nehtech.
Maissy vypadala přímo snově, vůbec se nepodobala té dívce, kterou měly možnost
zahlédnout na několika snímcích z alba, které odněkud vyhrabala Tessa a se zálibou
si ho prohlížela
„Tesso, drahá, představ mě svým kamarádkám“, zavrněla. „Já jsem Maissy Vildová“,
obrátila se nejprve na Devon, která jí podávala ruku jako zhypnotizovaná.
„Jsem Devon Evansová“, představila se a potom vyhrkla. „Slyšela jsem, že bys
mohla sehnat volné vstupenky na koncerty“, zajímala se.
Maissy se blahosklonně usmála. „No ano, a na jaké koncerty? Třeba na Reading,
žádný problém“.
„A tohle je Leslie“, řekla Tessa.
„Skvělá halenka“, pochválila ji Maissie.
„Děkuji“, usmála se Leslie, a to jenom proto, že uměla rozeznat kvalitní hadry.
„Vezmu tě do velkoobchodu Harvey Nicks nebo Harrods“.
Leslie ihned zpozorněla a její odměřenost byla ta tam. Doslova jí zobala z ruky, což
Aničku překvapilo, možná i zklamalo. Leslie měla ze všech nejraději, oblíbila si ji pro
její nezaměnitelnou originalitu.
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„No, a to je Anna, Donedávna tady s námi bydlela, ale odstěhovala se. Má teď svůj
vlastní byt“, představila ji Tessa jako poslední.
„Aha, takže já teď budu mít pokoj sama pro sebe“, zatleskala Maissy.
Anička v duchu blahořečila Richardovi, jak prozíravě ve správném čase ji vysvobodil
a zbavil ji té příšerné barbíny, se kterou by musela sdílet pokoj.
„Pěkný nos, Maissy“, pochválila ji. Bylo to sice trochu dětinské, ale ulevilo se jí.
Maissy na chvíli ztuhla, ale pak na všechny vycenila tak zářivě bílé zuby, že málem
potřebovaly sluneční brýle.
„Děkuji“, hlesla. „Já se totiž chovám ke svému tělu jako k uměleckému dílu“.
„No, to je vidět. Podle fotek, co jsem viděla, se plastický chirurg musel činit, aby
z tebe ušil nádhernou panenku“, odvětila Anička s nebývalým klidem.
Leslie s Devon se na sebe podívaly a uchechtly se, protože očekávaly, že se projeví
Aničky ostrý jazyk. Potom v pokoji zavládlo hrobové ticho.
„Anna pracuje v City“, ozvala se Leslie ve snaze změnit téma.
„Jo, to je pravda. Ještě nutno podotknout, co tam dělá. Pomocnou sekretářku“,
nezapomněla upřesnit Tessa.
„Aha, tomu rozumím, proto máš tolik vrásek. To je určitě stresem“, nasadila Maissie
starostlivý tón.
„No, a co děláš ty, Maissy?“, zeptala se dychtivě Devon.
„Já?“, Maissy se zvonivě rozesmála. „Nedělám nic. Já si jenom užívám, drahoušku.
Co sis myslela?“, podivovala se nad takovou otázkou.
Ale jinak to byl docela pěkný holčičí večer. Všechny se navzájem častovaly
báječnými historkami. Pro upřesnění, Leslie a Devon poslouchaly. Hlavní slovo měla
Tessa se svou roztomilou kamarádkou.
Anička usoudila, že je pravý čas zmizet, tohle nemusela poslouchat. Bylo to zvláštní,
jak může taková prostoduchá Maissy zaujmout.
„Ty už odcházíš?“, zavrkala Maissy.
„Anna je naše taková samotářka“, horlivě vysvětlovala Tessa.
„Svatá pravda“, usmála se Anička. Při odchodu se ještě zastavila. „Tesso, víš o tom,
že máš na nose hrozného beďara?“, zeptala se nevinně. „Nesmíš to s tím tofu tolik
přehánět. Mějte se tady, dámy, jak chcete“ usmála se a vydala se ke dveřím.
Tessa zůstala sedět jako opařená, neboť moc dobře zaznamenala nepřátelský tón.
Celá se napřímila. Dlouho se jí nestalo, aby ji někdo tak setřel.

Kapitola 18.
Anička se vrhla na práci. No tak dobře, na tu otročinu. Zakládala, papírovala, vařila
kávu, faxovala a kopírovala. Jedna činnost nudnější než druhá. Ale jinak to byla
rutina. Byla si vědoma, že její život dostal jakýsi směr. Vlastně ne, byl to zoufalý
rytmus. Vstávala pár minut, než jí zazvonil budík.
Žila stejným životem, dělala stejně pitomou práci jako ostatní a snila stejné sny jako
okolní svět. Byla pořád nula. Možná, že by mohla vyhrát v soutěži o nejnudnější
průměr. Takže musela vzít za vděk to, co měla. Myslela na Alexe. Věděla moc dobře,
že se šéfem není radno si začínat. Ale co měla dělat, když ho každé ráno viděla,
věčně obklopeného nohsledy v City. Jenny jí ho ale pěkně držela od těla. Ta měla oči
všude. Přesto ji k němu často posílala.
Prosím, doneste tu kávu panu Rothovi, nebo tohle musí pan Roth podepsat. Tvářila
se přitom úplně nevinně, jako by jí chtěla říct. No jen si běž za svým idolem.
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Problém však byl v tom, že ji posílala, jenom když nebyl sám. Prostě a jednoduše
žádný rozhovor.
Ale v kanceláři nebyla pořád nuda a otročina. Někdy zažívala i trapasy a pořádný
vztek. Zvláště, když za ní chodil jeden poslíček z administrace, zdržoval ji, jak tahal
jeden dopis za druhým, s oblibou postával u jejího stolu a vybavoval se o ničem.
„Proč jste na toho hocha taková, Anno?“, plísnila ji Jenny.
„Nechci mu dávat falešné naděje“, odsekla.
„Zkuste na něho být trochu milá, za vzhled nikdo nemůže“.
To byla ta nejosobnější poznámka, kterou od Jenny slyšela. A vůbec, ať si ta stará
brusle myslí, co chce, naštvala se. Ale přece jí to nedalo, zašla do podatelny, aby se
omluvila a vše napravila.
„No vidíte, tak se mi líbíte“, pochválila ji Jenny.
A světe div se. Jenny se dostávala do fáze a nešetřila chválou nad její prací.
„Začínáte dělat pokroky, Anno“, hodnotila ji shovívavě.
Konečně, zaplať pánbůh za každou chválu.
Jednoho rána zavolali do kanceláře z osobního, že Jenny Robinsonová onemocněla.
Do prdele, vyděsila se Anička.
„Je to jen chřipka“, uklidňovala ji personalistka, „ale musí to vyležet. Pošlu vám tam
pomocnici. Jenny výslovně chtěla, abyste to vzala za ni, slečno Gregorová“.
„Děkuji za zavolání“, vzpamatovala se. „Budu se snažit“, nakonec hlesla do telefonu.
Fajn, to by měla zvládnout a celým tělem jí projela vlna vzrušení. Dokonce si
představovala, že by jí mohli poslat nějakou nezkušenou holku se žvýkačkou v puse,
Ona by tak mohla kopírovat Jenny a seřvat ji, potom by to bylo dokonalé. Nestalo se.
Přišla nějaká tlustá matróna, která psala tak rychle, až se Aničce tajil dech. Opět
došlo na její schopnosti, které se blížily znovu k nule.
„Mohla byste, prosím napsat tohle, a ještě tohle?“, zeptala se slušně posily.
„A to je všechno?“, pozvedla hlavu a pohrdavě si měřila stoh dopisů. „Tak tedy ještě
tohle“, opatrně jí podala svoje nedodělané zprávy, kterými se prokousávala týden.
Pomocnice si odfrkla. „Vy se asi moc nepřetrhnete, že?“
Anička ji ignorovala. Zajímalo ji jen, kdy se vytratí na toaletu, aby si mohla upravit
svůj vzhled. Měla najednou pocit, jako by ji povýšili, byť jen na chvilku. To znamenalo
uklizený stůl Jenny a vyřizování důležitých telefonů. Ale hlavně to znamenalo Alexe
Rotha. Předpokládaný příchod za pět minut devět. To by mohlo stačit, aby se dala
dohromady.
Alex dorazil na minutu přesně, jak taky jinak, on byl prostě úžasný. Navíc vypadal
naprosto dokonale. Přímo vpadl do kanceláře s kufříkem v ruce a s výrazem totálního
nasazení, který v Aničce vzbuzoval posvátnou úctu. Avšak první jeho pohled
avizoval, že nebyl dobře naladěný, přímo naštvaný.
„Kde je Jenny?“, vyštěkl.
„No, je nemocná, má chřipku“, hlesla Anička.
„Cože? Krucinál, zrovna když ji potřebuju, tak tady není“, rozčiloval se.
Anička naopak měla dojem, že je tam Jenny pořád. Dokonce ji podezírala, že
v kanceláři i nocuje.
„Tohle je moje káva?“, vzal si ji. Vtom začal prskat a pak se příšerně zašklebil.
„Proboha, takovou nepiju. Hergot, copak nevíte, že zásadně piju kávu bez kofeinu?“
Anička málem řekla, k čemu je espresso bez kofeinu, ale ovládla se. Bála se, pokud
by otevřela pusu, začala by brečet. A v té jeho náladě ho nesmí dráždit. Vždyť by ji
mohl vyhodit. Zřejmě se špatně vyspal a měl příšerné ráno, chudák.
„Nezlobte se, pane Rothe“, omlouvala se.
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„Udělejte mi hned novou a přineste mi ji do kanceláře“, řekl, aniž by jí věnoval
pohled. Sebral z Jennina stolu stoh faxů a práskl za sebou dveřmi.
Anička se zvedla a automaticky zamířila ke kávovaru. Do očí se jí draly slzy, ale
rezolutně je zadržela. Přece se neznemožní před tou matrónou, aby se dívala, jak
posmrkávala. To by bylo tučné sousto, aby ji pak ještě drbaly v recepci. Anička
hlasitě zaklepala na dveře, neodvážila se vejít.
„Vstupte“, ozval se jeho nabroušený hlas. „Vy si myslíte, že mám čas trávit celý
půlden čekáním na pitomou kávu?“, křičel Alex.
„Omlouvám se, to jistě ne“, koktala a postavila před něj tu správnou verzi kávy.
„Kdo teď dělá vaši práci, když tu není ta líná Jenny“, vyštěkl.
„Brona Perkinsová, poslali ji z personálního“, odpověděla Anička. „A je moc snaživá“,
rychle dodávala, což byla pravda.
Zdálo se, že se na chvíli uklidnil. „No dobře. Ještě, že to není nějaká nafintěná
škeble, která by se jen flákala“.
Aničku napadlo, jestli pro něho v některé ze svých předchozích inkarnací nepracoval
někdo podobný. Vzpomněla si na Leslie, ta by mu dokázala zvednout mandle.
„Myslíte, že zvládnete Jenninu práci? Moje schůzky a všechno kolem?“
„Myslím, že ano, Alexi“, řekla pevně.
Příkře se na ni podíval. „V kanceláři jsem pro vás pan Roth, zapamatujte si to“.
„Jistě, promiňte“, řekla a cítila se jako naprostý pitomec. Takhle ji utřel a dostala
pořádný vztek, hlavně na svou neopatrnost.
„Hej, máte hezký kostým“, prohlížel si ji od lemu sukně. Mírně potřásl hlavou a na
tváři se mu usadil zamyšlený výraz.
„Děkuji“, hlesla mezi dveřmi. Zrovna zvonil telefon, tak ho chtěla rychle zvednout.
„Řekl bych, že máte i hezkou rtěnku. Sluší vám to dnes, Anno“.
Anička dělala, že to přeslechla, skočila po tom zvonícím telefonu a sladkým hlasem
se ozvala. „Dobrý den, kancelář pana Rotha. Přejete si?“
Proč muži říkají o ženách, že jsou vrtkavé? Alex měnil nálady tak často, jako
Madonna svůj image. No nic, za deset minut měl první schůzku, to už nebude na
žádné řeči čas.
Ve tři hodiny odpoledne už byla téměř u konce svých sil. Ne, že by měla tolik práce,
protože Jenny nechala všechno v takovém pořádku, že toho na ni moc nezbylo. Ale
nervy měla na pochodu.
Ve chvíli, kdy dorazila první návštěva, byli to Němci, se Alex proměnil v usměvavého
šéfa. Zato Anička zvrzala, co mohla. Málem vybryndala kávu, zapomněla, kdo chtěl
černý čaj, kdo mátový. Pusa ji bolela z toho, jak se křečovitě usmívala, když zvedala
telefony. Zvládla dokonce i rozlíceného obchodníka, který na ni do telefonu řval. Měla
sice na jazyku, běž do prdele ty hnusáku, ale to by nebyla vhodná odpověď. Byl to
zázrak, ale přežila to bez větších následků.
V pět hodin přinesla Alexovi další kávu bez kofeinu a pár čokoládových bonbónů
z jeho osobní lednice. K jejímu překvapení se rozvaloval, ne seděl na své pohovce a
četl si komiksy, které maskoval výtiskem Wall Street.
„A přichází můj anděl, přináší mi kávu“, řekl mile. „Nejste vy víla, Anno?“
„Pokud vím, tak nejsem“, rozpačitě zamumlala.
„No a bonbóny, to je skvělé“, radoval se. „Umíte muži udržovat hladinu cukru. A
vsadil bych se, že i dalších spoustu věcí. Ale o tom se teď bavit nemůžeme“, od
srdce se tomu zasmál.
Byla z toho zmatená. Spíše čekala, že se jí omluví za to ráno, ale o tom nepadlo ani
slovo. Co si o sobě vlastně myslí, dokonce se směje sám sobě.
„Máte krásný make-up, co je to za značku?“, zeptal se.
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„Žádný nemám“, odsekla podrážděně.
„To je vaše barva?“, povytáhl obočí. „To zřejmě používáte hodně drahé krémy“,
konstatoval suše.
Že by to byla Nivea, řekla si pro sebe. Asi ne, ale dobře se to poslouchalo. Cítila, jak
jí málem na tváři rozkvetl úsměv, jako leknín na vodě. Opět ji dostal.
„Doufám, že dnes vše proběhlo v klidu, pane Rothe“.
„Byla jste úžasná, Anno“, chválil ji.
Zrovna se nervózně otočila, neboť na telefonu blikala červená kontrolka. Ale on
jenom mávl rukou. „Ať to vezme ta druhá. To nebude nikdo důležitý, už se
neobchoduje“.
Anička zrovna přemýšlela, že mu popřeje hezký zbytek dne a půjde domů, když
zaslechla jeho slova.
„Nešla byste se mnou na večeři, Anno“, zeptal se jako čistě náhodou.
Doslova ji zaskočil, bylo to tak nečekané, že se ve chvíli nezmohla na odpověď.
Potom ze sebe vysypala „Děkuji“, nemusel ji přemlouvat.
„Co byste řekla na IVY? Ano, to bude nejlepší“, rozhodl, aniž by očekával, že by
mohla něco namítnout. „Buďte tak hodná, rezervujte nám místo“.
Pro Aničku drahé londýnské restaurace byly španělskou vesnicí. Nikam nechodila.
„Jistě, zavolám tam“, zazubila se a vystartovala ke dveřím.
„Kam jdete, Anno?“, zeptal se trochu rozladěně.
„Můžeme jít na tu večeři“.
„Ne, to určitě ne. Ne takhle. Sejdeme se až tam, později. Nechci, aby nás spolu viděli
odcházet. Nebylo by to dobré pro vaši pověst, chápete?“
„Jistě, chápu“, přikývla ne moc nadšeně.
„Tak zatím, pěkně si to spolu užijeme, už se těším“, řekl mile Alex. Potom jí podával
nějaký lístek.
„Co je to?““ podivovala se.
„Čistírna“, usmál se. „Já už musím běžet. Mohla byste mi to přinést do Ivy?“ Nebojte
se, nebudete tam sedět s hromadou mých kalhot. Dám to do auta“, ujistil ji, když viděl
ten její ustrašený výraz.
Anička se nejistě usmála a nakonec nepřítomně přikývla.
„Tak zatím, budu se těšit“, vycházel z kanceláře a prozpěvoval si cestou.

Kapitola 19.
Anička stála v čistírně s hromadou obleků v náručí. Stálo to padesát liber, ale to
nebyl její problém.
„Pan Roth je velice dobrý zákazník, může nám zaplatiti příště. Vy sebou ty peníze
nemáte“, řekla paní za pultem. Nebyla to otázka, nýbrž konstatování.
Anička by jí nejraději vrazila pod nos hrst padesátek a řekla, ať si nechá drobné. Ale
jediné padesátky, které měla u sebe, mají na rubu vyraženo slůvko „pence“.
„Vy jste nová služebná pana Rotha?“, zeptala se paní se zájmem.
„Ne, to nejsem“, zuřivě odpovídala Anička.
Copak ta jeho ženská má hromady služek jako královna? A vypadám já jako služka?,
přemítala v duchu.
„Asi ne“, usmála se chabě na ni. „Ona je na zaměstnance strašný metr“, sdělovala.
Anička vyrazila ven, jak nejrychleji to šlo. Všude kolem jejího těla vlály igelitové
obaly.
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Výborně, tak nakonec ona není dost vypulírovaná, aby mohla, dělat Dolores služku
V hlavě jí opakovaně zaznívala věta. Práci mám rád, ale řeknu vám, Anno naprosto
otevřeně, mám příšerné manželství. Přemýšlela o Alexovi a litovala ho. On celé dny
pracoval, aby si jeho Dolores mohla pořídit kolem sebe hejno služebných. Aničce
lichotilo, že se jí svěřil, právě jí, ale zřejmě byla právě po ruce, když se potřeboval
vypovídat. Řekl jí, že jí může věřit při jejich společném obědě, to něco znamenalo.
Těšila se na tu jejich dnešní večeři. Byla to dřina umluvit číšníka, aby potvrdil
rezervaci. Nakonec se musela zmínit o panu Rothovi a jako zázrakem objevil nějakou
zrušenou rezervaci. Dělalo jí to dobře. Sejde se s mužem, jehož jméno působilo, jako
když se řekne „Sezame, otevři se“.
Zrovna přecházela parkoviště, když spatřila Maissy u sportovního mercedesu.
Otočila se a blahosklonně se usmála. „Anno, ráda tě vidím. Zrovna jsem byla
nakupovat nějaké drobnosti pro Leslie a Devon“.
Ahoj. Koupila jsi taky něco pro mě?“, zeptala se Anička.
„A víš, že ano“, zalovila v papírové tašce. „Tady“, podávala jí hydratační krém, který
musel stát sto liber. „Měla bys ho používat, Anno. Je nejlepší ochranou proti
vráskám“.
„Je hezké, jak na mě myslíš“, vykouzlila ne zrovna přesvědčivý úsměv.
„Třeba ti pomůže“, dodala jedovatě Maissy. „Proboha, co to vlečeš?“, podívala se na
tu hromadu oblečení. Ty chlapovi vyzvedáváš věci z čistírny? Co je to za vola, když
tě tak využívá. Příště tě pošle pro květiny svým milenkám“, zhnuseně konstatovala.
„Mně to nevadí“, řekla Anička zahanbeně.
„Jasně, to je vidět“, podívala se na hodinky. „Měj se, musím letět, mám rande“.
„Aha …“
Maissy se na ni podívala přimhouřenýma očima a zasmála se. „Je to jiný formát,
drahoušku. Trávila jsem s ním léto v Ománském zálivu“, narovnala se a zavrněla.
„Tak zatím“, nasedla do auta a rozjela se.
Anička se smutně podívala na obleky, které měla přes ruku a povzdechla si. „No co“,
řekla si a pokračovala dál.
Jakmile vešla do IVY, veškeré chmury ze sebe setřásla. Vždyť jde na večeři
s Alexandrem Rothem.
„Mám zde rezervaci pro dva na jméno Roth“, drze houkla na číšníka, který zíral na
obleky. Najednou měla pochybnosti, zda ta rezervace nebyla zrušena, nebo ji tam
s tou hromadou hadrů nepustí.
„Ovšem, madam. Pan Roth už na vás čeká“, řekl číšník, když se vzpamatoval.
Aničku zalil slastný pocit a hlasitě si oddechla. „Mohl byste tohle dát do šatny?“
„Jistě, madam“, zavolal na poslíčka a bez mrknutí oka mu ukázal tu hromadu obleků.
„Zavedu vás k němu“.
Alex seděl u stolu a jeho tvář se skrývala za ohromnou kyticí ve váze. Když ji uviděl
přicházet, postavil se a poslal číšníka pryč. Sám jí nabídnul židli.
„Doufám, že nečekáte dlouho“, vykoktala ze sebe.
„Před chvilkou jsem přišel. Máte pěkné šaty. Nové?“
„Tyhle“, zuřivě kroutila hlavou. „Kdepak, mám je už léta“, zalhala.
„Číšníku, odneste ty růže“, přikázal Alex. „Před tak krásnou ženou by musely
zvadnout závistí“.
Aničku polila horká vlna. A co bylo ještě horší, všimla si, že jí po straně vykukovala
cenovka. Rychle ji utrhla a schovala. Doufala, že si toho nevšiml, ale bylo pozdě.
Stačil ji vzít dřív, než ho mohla zarazit.
„Dvě stovky liber“, zasmál se. „Anno, kdybych vás neznal, tak bych si myslel, že
chcete na mě udělat dojem“.
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„No, ženy už to tak říkají, že nové věci už mají léta“, pokusila se zachránit situaci.
„Ano, ale vy jste si koupila nové šaty, i když laciné, přesto to bylo roztomilé“.
Tak laciné a roztomilé. Pěkně děkuju, pomyslela si.
„Hm“, pokusila se odhodit pramen vlasů. Přesně tak, jak se píše v těch sadistických
článcích, jak upoutat muže.
Alex se na ni usmíval a dokonce na ni zamrkal. Bylo jí přinejmenším trapně.
Nevěděla, jestli se má naštvat nebo se cítit polichoceně.
„Objednáme si něco k jídlu. Souhlasíte s pečeným telecím na zázvoru?“
„Proč ne“, přikývla.
„Přineste nám šampaňské“.
„A dietní colu“, rychle se přidala.
„Ale ne, dietní colu ne“, zarazil ji Alex škádlivě. „To nemůžete myslet vážně, vždyť
byste z té chuti nic neměla. Víte, Anno“, pokračoval, když se číšník odporoučel. „Je
to jiné vás vidět, pokud nejste přilepená k počítači. Jste opravdu nádherná žena“.
„Děkuju“, odpověděla a napadlo ji, zda se poslední dobu podíval do zrcadla.
„Zajímalo by mě, kdo je ten šťastný. Ne, počkejte, budu hádat. Vlastně to bude
mocný muž, který by podřízl každého, kdo by se na vás podíval“.
To ji rozesmálo. „Nikoho nemám“.
„Snad nejste … na ženy?“, polekal se.
„Ne, to tedy opravdu nejsem“, začervenala se.
„To je škoda“, usmál se. „Doufám, že mě z toho neraní mrtvice. Mohli by vás žalovat
za vraždu nebohého a opuštěného starce“.
„To myslíte sebe?“, hlesla.
Přinesli víno a Alex jí nalil plnou skleničku a sobě jenom kapku.
„Vy nebudete pít?“
„Moc ne. Ztrácím po pití paměť a na večer s vámi bych opravdu nechtěl
zapomenout“.
„Eh, třeba se Jenny zítra vrátí“, pokusila se změnit téma. Určitě se jenom snažil
decentně konverzovat, ale přesto ji jeho řeči přiváděly do rozpaků. Nevěděla, jak by
měla reagovat.
„Možná ano, možná ne. Otázka je …“, pokračoval. „Jestli přežiju další den
v kanceláři, kde mě ničíte těma svýma očima, a já se nemůžu k vám přiblížit“.
Aničce zapomnělo tlouct srdce. Netušila, že se něco takového může stát, bylo to
hodně nečekané. „Cože?“, vydechla.
Ale naštěstí přinesli jídlo, Alex se opřel a čekal, až bude čistý vzduch. Pak se k ní
naklonil a upřeně jí hleděl do očí.
„No tak, jste přece inteligentní žena a se sluchem nemáte problém. Tak proč bych se
měl opakovat?“
„Ale jste přece ženatý muž“, namítla. S božskou Dolores, ale to si nechala pro sebe.
Alex si trpce odfrkl. „Jenom na papíře, neklape nám to. Vášeň dávno vyprchala a
moje žena žije pouze nakupováním. Já zastávám názor, že než žít bez vášně, to
raději umřít“, popadl ji za ruku. „Bez vášně je všechno k ničemu“.
Jiskry v jeho očích by mohly zapálit pochodeň. Bylo to příliš krásné, než aby to byla
pravda. Přesto se to dobře poslouchalo.
„Tak proč se nerozvedete?“, odvážila se zeptat.
„Já? Hodný katolický chlapec? Mou matku by ranila mrtvice. A navíc máme děti, ty
by to odnesly nejvíc“, řekl trpce. „Neměl jsem vás zatěžovat svými problémy.
Omlouvám se“.
„To je v pořádku“, uklidnila ho a posilovala se vínem. Klidně mě tím zatěžuj,
pomyslela si.
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Alex se ládoval jídlem a mezi sousty ulevoval své duši. „Celý život jsem čekal na
takovou, jako jste vy, Anno“, vybalil to na ni. Nezasvěcený by poznal, jak to bylo
účelné, ale ona to vnímala jinak. Bylo to až neskutečné, jak pod jeho pohledem
přímo rozkvetla. Měla pocit, že je jedinou ženou v místnosti. Díval se na ni, jako by ji
chtěl spolknout za živa.
„Někoho, s kým bych si mohl povídat a necítit se přitom provinile. Někoho, kdo by mě
pochopil, někoho, kdo ….“.
„Kdo v sobě skrývá duši umělce“, pomohla mu dokončit větu.
Divně se na ni podíval a pak pokračoval. „Ano, asi ano. No prostě někoho, s kým se
dá mluvit. A vy, Anno, jste navíc tak krásná …. O to je to horší, tedy pro mě“.
„Ale proč?“
„Protože se nemůžu soustředit. Měl bych myslet na to, co jsem vám chtěl říct a
přitom musím pořád myslet na něco úplně jiného“.
Anička polkla na sucho.
„Myslím na tvoje rty. Jaké by to bylo políbit tě, mít tě v náručí. Znovu po všech těch
letech cítit sladké lidské teplo“.
„Po jakých letech?“, zeptala se a pohledem ho vybízela.
„Moje manželství je už dlouho mrtvé. Asi jako svatý Patrik“.
„Alexi“, začala, ale nenacházela správná slova.
Zvedl svou opálenou ruku a ve světle svíček se zaleskl jeho snubní prsten. „Neříkej
nic, nechej mě ještě chvíli snít. Dovol mi tu ještě s tebou posedět a dívat se na tebe.
Vždyť tě takový starý kozel nemůže zajímat“.
„Ale ano, zajímá“, vyhrkla Anička. „Ty přece nejsi vůbec starý, ani kozel“, namítala.
„Jenom starý a smutný“, poškádlil ji“ a v jeho zelených očích zajiskřilo.
„Nejsi starý, naopak jsi skvělý“, řekla něžně.
„Jak to víš?“, sladce se usmál a pak se vrhnul na své jídlo, což ji mělo hodně co říct,
ale nestalo se, byla omámená a zaslepená.
Potom změnil téma a začal o nepodstatných věcech, jako byla ekonomie nebo fotbal.
Měla nepříjemný pocit, že snad prošvihla nějakou zkoušku z jeho strany. Poznal, kdo
ona je a všechno mu odkývala.
„Málo jíš“, pronesl, když dojedl čokoládový dort. Nezaplatíme?“
„Hm, asi ano. Děkuji za krásný večer“, vypravila ze sebe nešťastně.
„Co tím chceš říct, že náš večer je u konce?“, řekl rozladěně.
„A není?“, špitla Anička nadějně.
„Pokud mi nehodláš zlomit srdce, tak ne“, řekl s jistotou v hlase.
Alex zaplatil, dal číšníkům štědré spropitné a odnesl si obleky do auta. Nyní už si
nemusela lámat hlavu s vlajícími igelity. Alex jí galantně podržel každé dveře a
společně vyrazili k jeho autu.
„Pojďte, dámo, váš kočár čeká“, pokynul jí.
Potom už uháněli ulicemi. Alex jel tak rychle, že by se klidně mohl živit jako šílený
závodník. Auta kolem něj se jenom míhala, jak doslova prchali. Zastavil před jedním
terasovým domem se schůdky a předzahrádkou.
„To je můj londýnský byt“, zahlaholil Alex. „Takové malé zázemí“, vytahoval klíč ze
zapalování.
Byt nebyl příliš velký, ale ohromně luxusně zařízený. Moderní nábytek, kožená
sedací souprava. Na zdech zarámované fotografie nahých žen a nad krbem
obrovský abstraktní obraz.
„Vidíš ty fotky? Jsou od jednoho velmi známého fotografa“, ale jméno však neřekl.
„Tohle jsou originály“, stačil dodat.
„Zřejmě si jich užíváš“, žertovala Anička.
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Chladně se na ni podíval a nechápavě pokynul hlavou. „A ten obraz nad krbem mě
stál dvacet tisíc. Pojď sem, tady je lepší světlo“ a vmanévroval ji do lepšího místa.
Stejně nic neviděla, umění nerozuměla. „Hm, je nádherný, takový dramatický“, řekla
a snažila se, aby to znělo přesvědčivě.
„Pojď ke mně, ty potvůrko“, přitáhl si ji k sobě a políbil ji.
Věděla, že právě by měla vnímat něco jako rozzářený ohňostroj, že se svět přestal
otáčet kolem své osy, ale zrovna musela myslet na svoje spodní prádlo, sice čisté,
ale obyčejné.
„Určitě oba myslíme stejně“, zašeptal Alex.
To pochybuju, pomyslela si Anička. Leda, že by toužil po vaginálním želé. Byla sice
vzrušená, ale nebyla připravená. Po fyzické stránce ano, ale dlouho s nikým nic
neměla, zřejmě tam měla už pavučiny.
„Pojď ke mně, miláčku“, znovu zašeptal. „Už nic neříkej“ a zavedl ji rovnou do
ložnice, kde se na ni doslova vrhl jako neandrtálec.

Kapitola 20.
Anička se ráno probudila a nevěděla, kde je. Trvalo jí to několik vteřin, než jí v hlavě
sepnul počítač, aby utřídil neznámé údaje. Uklizený pokoj, klimatizace, sněhobílé
povlečení a muž v posteli. Panebože, vždyť tím mužem byl její šéf, Alex. Když jí to
došlo, zamrazilo ji. Milovali se. Bylo to trochu rychlé a divoké. Říkal, že je osamělý
muž, lapený v pasti manželství bez lásky. Neměla se divit, že byl tak nedočkavý.
Trochu vzdychala, ale on byl jistě spokojený jako kohoutek. Nebo jako holub, když si
čechrá peří.
„To byla nádhera“, řekl a zhluboka dýchal nosem. „Byla jsi báječná, Anno“, přitáhl si ji
k sobě a držel ji tak pevně, jako by ji už neměl nikdy pustit.
„Ano, bylo to … pěkné“, šeptala. Samozřejmě nedosáhla orgasmu, ale to bylo
normální v tomto případě. Ale svým kamarádkám by to nikdy nepřiznala. Neměla
ráda, když se hovořilo o partnerech v posteli, jak často slýchala ve společném bytě.
Pokud vztah trval, bylo vše tak úžasné, ale pokud nastal okamžik rozchodu, pravda
byla jiná. Pochopila, že většinou orgasmus předstíraly, což byla taková sexuální
praktika. Jakási poklona partnerovi, jak to jednou řekla Leslie.
„Já ve svém vztahu nic předstírat nemusím“, pronesla s kamennou tváří. To by jí na
reputaci moc nepřidalo, kdyby přiznala, že její partner není o nic víc vzrušující, než
opakování repliky špatného seriálu.
Spoustě chlapům vrtá hlavou, proč s nimi ženy spí, když nedosáhnou orgasmu. Oni
to nemůžou pochopit. Ale je to stejně normální, jako když si chlapi myslí, že se na
večeři chodí proto, aby se dobře najedli, popovídat si a je úplně jedno, co budou jíst.
Alex ležel vedle, něžný a krásný jako král Elfů. Zasněně ho pozorovala, když otevřel
oči a podíval se na ni. Na jeho rtech se objevil ten nejkouzelnější úsměv, ale pak
zděšeně vykřikl. „Kriste pane, to už je tolik hodin“. Tvář se mu zkroutila, vyskočil
z postele, sklonil se a rychle ji políbil.
„Promiň, miláčku, nechtěl jsem tě polekat. Můžu do sprchy jako první? Raději bych
odešel jako první. Nechci, aby se v tom hnízdě začalo o nás povídat“.
„Jistě“, odpověděla pohotově. Tedy aspoň se o to snažila. Muži nemají rádi
nechápavé ženské, to už pochopila. „Ale pospěš si, taky nechci přijít pozdě“.
Alex se na ni spokojeně zazubil a zavřel se v koupelně. „Ještě, že jsi mi přinesla ty
obleky, Anno“, pochvaloval si. „Jinak bych v kanceláři voněl tebou“, potom už byla
slyšet pouze sprcha.

46

Seděla na posteli a přemýšlela, co se jí nelíbilo. Samozřejmě museli vstát a jít do
práce. Ale tohle nebyl nejlepší okamžik pro ni. Možná by se jí líbilo, kdyby na ni
zamával platební kartou a zvolal. „Vstávej, jdeme nakupovat a užijeme si dnešní
den“. To byl pokus o vtip, sama sebe pokárala. Ne, Alex byl velký Boss a trh na
nikoho nečekal. Najednou ji zalil studený pot. Její šaty ležely zmuchlané na zemi. Na
rozdíl od Alexe neměla náhradní oblečení, které by vyřešilo její problém.
„Alexi“, zaječela za dveřmi koupelny.
„Sprchuju se, miláčku“, zavolal na ni zlostně.
„Budu muset jet domů. Nemám co na sebe“, křičela.
Voda přestala syčet a Alex vystrčil svou mokrou hlavu. „Tak dělej, ať nepřijdeš
pozdě“, vtiskl jí na tvář mokrý polibek.
Nasoukala se do nevzhledných šatů a spěchala ven. Naštěstí před domem stál taxík.
Nechtěla do metra v šatech, na kterých bylo jasně vidět včerejší den. Musela se
rychle dostat domů. Dokonce se naklonila na zadním sedadle a mlčky popoháněla
řidiče taxíku. Jako kdyby to bylo k něčemu platné. Neodvažovala se říct ani slovo,
taxikář nebyl dobře naložený a ještě by mohl schválně zpomalit. Co si vlastně vezme
na sebe? Ty modré šaty? Nejsou moc sexy? Nakonec se rozhodla pro něco
obyčejného. Zahlédla se ve zpětném zrcátku, zarudlé oči, rozcuchané vlasy a pod
očima tak velké vaky, s jakými by mohla vyrazit na dovolenou.
Do prdele, do prdele. Nebude mít čas ani na důkladnou koupel. Shodila ze sebe
šaty, skočila do sprchy a natáhla na sebe druhé. Zapojila nouzový režim, více
svěžího krému a make-upu, vlasy stáhla do drdolu. Teď by si přála být muslimkou a
celá se zahalit. Vypila půl láhve vody, aby nasála něco z mořské svěžesti a přebila
pach celé noci. Výsledek nakonec nebyl až tak špatný, když vzala v úvahu materiál,
se kterým musela pracovat.
Tak proč se jí chtělo brečet? Celou cestu v metru jí to vrtalo hlavou. Vždyť Alex byl
tak milý. Ráno ji políbil, a to hned dvakrát. Stejně ji ale mrzelo, že si to nechtěl
zopakovat. A do sprchy šel jako první, idiot. Vůbec na ni nebral ohled. Všichni chlapi
jsou mizerové. Co si asi o ní myslel? Je snad škaredá, tlustá, chladná, chudá,
neudržovaná. Musela si přiznat, že těch možností bylo víc než dost. Nebo málo?
Měla na Alexe vztek, i když byla přesvědčená, že to byla její vina, její rozhodnutí.
Vrazila do banky jako nějaká bohyně pomsty.
„Problémy s chlapem?“, zeptala se bába v recepci s vítězoslavným šklebem.
Anička ji ignorovala a hnala se po schodech nahoru. Jenny byla zpátky a na Aničku
čekala hromada nových papírů.
„Už je vám líp?“, hlesla na Jenny.
„Jdete pozdě“, poznamenala místo odpovědi, nemluvě o nějakém „děkuju. „Vypadáte
unaveně, Anno. Snad jste někde neflámovala?“
„To by nebylo špatné“, poznamenala Anička mrzutě.
„Pan Roth ještě …., a dobrý den, pane Rothe“, zahlaholila.
Alex se blížil k Jenny, na tváři rozzářený úsměv. Potom pokynul směrem k Aničce,
jako primář na vizitě. „Dobrý den, dámy“, zašveholil.
„Dobrý den, Ale …, pane Rothe“, rychle se opravila.
Alex se na ni hrozivě zamračil a pak se obrátil se zářivým úsměvem znovu na Jenny.
„Rád vás vidím, Jenny. Bez vás to tady nebylo ono“, vysekl lichotku. „Přijďte za mnou
do kanceláře, probereme tu cestu do Sevilly“.
Oba se k Aničce obrátili zády, aniž by jí věnovali pohled. Zůstala tam sama se stohy
papírů, a samozřejmě s blikajícím telefonem, který už zářil jako na velitelství NATO.
„Tak to bychom měli“, povzdechla si. Nemiluje ji. Je mu ukradená. Nebyl s ní v posteli
spokojený.
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Nepřítomně zírala na zavřené dveře, odkud se ozýval smích Jenny, jak s ní Alex
zřejmě žertoval. Anička konečně vzala telefon a jako bez ducha řekla. „Tady kancelář
pana Rotha, Hamilton Kane, dobrý den“.
Alex celé dopoledne trčel na nějakém jednání. Jenny byla jediná, kterou k sobě
pustil. Aničce se chtělo vypadnout ven, zhroutit se a brečet. V jedenáct jí zavolala
Leslie. „Ahoj, viděla jsem tě dnes ráno, vypadala jsi příšerně, Anno. Stalo se něco?“
„Jo, děkuji, to bylo od tebe milé“, vyjela na kamarádku.
„Tak co se děje. To byl tak strašný? Asi je lepší to zjistit hned na začátku. A stejně je
ženatý“, povzbuzovala ji Leslie.
„Jenom na papíře“, zabručela Anička. „A že ty máš co říkat. Co ten David, nebo ten
z realitky, nebo ten obchodník a bůh ví, kdo ještě“, obořila se na Leslie.
„No dobře, skončila jsi? Tak si to tak neber. Za týden jdeme v sobotu na velkolepý
večírek, zařídila nám to Maissy“.
„Fakt?“, vyhrkla přemožena zvědavostí.
„Pojď s námi. Třeba tam poznáš někoho lepšího, než je Roth“.
Anička polykala slzy. „Lepšího než je Roth? No jasně, že by Brad Pitt …. Jasně, proč
ne“, shrnula to ve zkratce. „Určitě půjdu“, slíbila kamarádce.
Další telefon, tentokrát to byla Tessa. „Určitě pojď s námi, Anno. Leslie ti něco půjčí
na sebe“, přemlouvala ji.
„A na co mě tam potřebuješ ty?“, rýpla si Anička a čekala, že odpověď se jí nebude
ani trochu zamlouvat.
„No, ty do toho všeho vneseš trochu své originality“.
„Jako já“, žasla Anička, ale dlouho se netěšila z takové odpovědi.
„Jistě. Chodí tam jenom samí bohatí a krásní, a ono to časem začne být docela
nuda“, zasmála se Tessa.
Bezva, takže by měla vnést do toho lesku trochu té chudoby a obyčejnosti. „Víš co,
Tesso, jdi se vycpat“, praštila telefonem.
Když zazvonil opět telefon, málem se rozkřičela, ale včas se ovládla.
„Anno“, ozval se známý hlas. „Jsi to ty? Tady je Thomas. Jak se máš, holčičko?“
„Výborně, Thomasi. Lepší už to ani být nemůže“, švitořila, než začala brečet.
Thomas ji přemluvil, aby vyšla ven, že jí znovu zavolá. „Máš právo na polední
přestávku, opravdu“.
Anička mu vyklopila celý ten smutný příběh, alespoň část. Thomas projevil soucit,
sice po svém, ale cítil s ní.
„Ty jsi prostě moc romantická, Anno. Dej tomu chlapovi šanci. Určitě tě někam zase
pozve“, uklidňoval ji. „Doufám, že není ženatý. Nebo někdo z banky“.
„Kdepak“, zhrozila se.
„To jsem rád, už jsem se bál. Musíme spolu zajít na oběd. Co třeba, až se vrátím“,
zeptal se Thomas.
„Tak jo, určitě“, souhlasila a docela se na něho těšila.
Anička se vplížila zpátky do kanceláře a vrhla se na své složky. Thomas ji alespoň
přesvědčil, že tohle všechno není její vinou, ale moc jí to nepomohlo. Ani nemohlo,
jestliže byl k ní Alex ráno tak chladný a celý den s ní nepromluvil. Ke konci
pracovního dne za ní přišla Jenny.
„Pan Roth byl včera s vámi spokojený. Sice to úplně tak neřekl, ale nestěžoval si“.
„Ne?“, zeptala se dychtivě.
„Ne“, odpověděla Jenny. „Ani se o vás nezmínil. Proč se tváříte tak nešťastně. Proč
jste dnes tak podrážděná, Anno? Je vám dobře?“
„Jako nikdy“, zahučela a věnovala se hromadě papírů na svém stole.
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Jenny si ji dlouho měřila. „Doufám, že k vám byl slušný. Mám na mysli pana Rotha.
Někdy dokáže být opravdu nepříjemný. Klidně se mi můžete svěřit“.
Málem měla sto chutí jí tohle všechno říct. Prostě vyložit karty na stůl, Jenny
Robinsonové.
„Byl milý“, nakonec řekla vážně.
„Jsem s vámi spokojená, Anno“, řekla Jenny k jejímu velkému překvapení. „No,
nebudeme se dále zdržovat nesmysly. Raději se dáme do práce. Dnes musím brzy
odejít, bude to na vás, Anno“.
„Opravdu?“, vyhrkla. Nechtěla se s ním setkat o samotě. Co by mu asi tak řekla. Bylo
jí jasné, že o ní nechce ani slyšet.
„Ano, ale pan Roth řekl, že tu poslední půlhodinu bude brát telefon, takže si klidně
můžete dělat svou práci“.
Byl to dar z nebes, když Jenny odešla. Zůstala zabarikádovaná ve své pevnosti
z hromady papírů. Chvílemi zahlédla Alexe, jak ji s telefonem v ruce pozoroval ze
dveří své kanceláře. Pokaždé se odvrátila a neodlepila se od své práce, dokud pro
něj nepřijel řidič, který ho měl odvézt na letiště. Všechno to z ní spadlo cestou
z archívu. Proč by se měla nervovat? Všechno je zase při starém, a už to tak navěky
zůstane. Když ale přišla ke stolu, zůstala stát jako omráčená. Na klávesnici počítače
ležela rudá růže a lístek. Nemůžu se dočkat, až se zase sejdeme. Mysli na mě.
Tvůj už ne tajný obdivovatel
Panebože, to je tak krásné, že to snad nemůže být pravda.

Kapitola 21.
Byla to nádhera. Stálo to za to čekání. Příští odpoledne se Alex vrátil ze Sevilly a
přivezl jí Chanel číslo devatenáct, připadala si jako ve splněném snu. Poslal Jenny
někam po budově, aby mohl za ní přijít a popovídat si. Pokaždé, když byl vzduch
čistý, zubil se na ni tím svým sto wattovým úsměvem a posílal jí e-maily.
„Nechápu, proč mě to nenapadlo dříve“, svěřil se.
Bylo to zvláštní a příjemné dostávat milostná psaníčka svítící na obrazovce počítače
a navíc zakódovaná, aby je nikdo jiný nemohl číst. Byl hotový James Bond.
Dnes večer v mém bytě. Objednáme si večeři.
P.S. Bylo by vhodné, vzít si sebou náhradní oblečení. Budu se těšit. 
Přesto to Alex nepřeháněl. Žádné vilné pohledy před ostatními. Kdykoli šel kolem a
viděl růži na jejím stole, nenápadně na ni mrkl. Z toho se Anička málem roztočila na
židli. Skoro nemohla ani pracovat, jak byla rozrušená.
„Od koho je ta růže?“, jednou se jí zeptal poslíček z podatelny, Ken a tvářil se
schlíple. Viděla, že se zrovna motala Jenny kolem, aby slyšela odpověď. Pořád se
dívala směrem ke dveřím Rothovy kanceláře.
„Od Thomase Drummonda“, vyrazila Anička ze sebe jako kulomet.
Jenny nadskočila. „Od Thomase Drummonda z Carre Four? To je velmi schopný
mladý muž. To máte štěstí, Anno. Všechna děvčata vám v City určitě musí závidět“.
„Ale Thomas je jenom kamarád“, protestovala ke Kenově spokojenosti.
Jenny se ale mračila a výmluvně se zadívala na tu růži. Jenže co bylo Aničce do
jejího poučování. Večer měla rande s Alexem.
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Dorazila do bytu až po něm. Z malé kuchyně se linula nádherná vůně telecí, dušený
špenát a borůvkový krém s vanilkovou zmrzlinou.
„Páni, čekala jsem pizzu“, vydechla Anička překvapeně.
„Ta by se pro tak krásnou dívku nehodila“, vesele nadhodil Alex a strkal jí do pusy
lžíci teplých borůvek.
Anička do sebe nasoukala několik soust, celá se třásla jako nováček u přísahy.
Lomcovalo s ní vzrušení, které se snažila uhasit drahým brandy.
„Tohle jsem chtěl udělat od první chvíle, něco ti strčit do pusy“, zavrněl Alex.
Bradavky jí ztuhly, jako kdyby si na sebe pustila studenou sprchu.
„Ta tvoje pusa si přímo říká o líbání“, řekl Alex protáhle. Pak se k ní natáhl a prstem
přejel po jejím spodním rtu. To jí dodalo kuráž. Přitiskla rty k jeho prstům a pohladila
je jazykem.
Alex zasténal, prudce vydechl a strčil jí prst do pusy. Začala jej sát, ale byla nervózní,
protože jí to vždy připadalo hloupě. Alex začal úplně šílet. Jako když někdo cvakne
vypínačem. Vyskočil, vzal ji za ruku a táhl ji k posteli. Bylo to tak rychlé, že ho
nestačila zastavit říct mu, hezky pomalu, nebo mohli bychom se nejdříve líbat.
Nechtěla to však pokazit. Byl tak vášnivý. V takovém řádu nemůže chlapa přerušit.
To by ji mohl nechat, což nechtěla.
Aspoň teď si nemusela dělat starosti, jaké má spodní prádlo. Pro tuhle příležitost si
nakoupila několik hedvábných souprav. Tentokrát byla o trochu víc vzrušená, než
poprvé. Alex ze sebe strhal šaty, ale i v tom největším roztoužení si je pečlivě skládal
přes opěrku křesla. Očima ji pobízel, aby se svlékla. Doufala, že to bude jiné, ale
vzápětí jí došlo, že tuhle noc to nebude. Vydržel to jenom chvilku. Anička se snažila
nebýt zklamaná. Sex není všechno, není to taková věda, jak všichni z toho dělali,
takže to vyjde na stejno, sama se přesvědčovala. Potom se převalil na břicho, objal ji
kolem krku a romanticky jí zíral do očí, až z toho umírala blahem.
„Na tebe, Anno jsem čekal celou věčnost“, zamumlal jí do ucha. „Nikdy mě nesmíš
opustit“ a netrvalo dlouho, už spokojeně oddychoval.
V tomto duchu to probíhalo u něj doma, v jeho záložním bytě každý den, celý týden.
Celou dobu byl Alex jinak báječný, pozorný. Jednoho dne jí dokonce předal klíče od
bytu, ve kterém se měla cítit jako doma.
A potom, že to s ní Alex nemyslí vážně, vytahovala se Anička u kamarádek na jejich
pravidelné dámské jízdě.
„Blbost“, procedila Devon s pusou plnou oříšků v čokoládě. „Chce mít jenom po ruce
vhodnou matraci“.
„Přesně tak“, chladně se přidala Leslie.
„Mluví z vás závist“, odsekla Anička nabroušeně. „Alex mi taky věnoval mobilní
telefon, aby se mnou mohl mluvit“. Nechtěla, aby se jí kamarádky pletly do jejich
romantického vztahu. Někdy dokázaly dělat pěkné dusno.
„Nechápu, jak ti mohl dát přednost před svou nádhernou ženou, Dolores“, otráveně
se přidala Tessa.
To byl ten největší trumf, radovala se Anička. Tessa jednoduše žárlila, to je tedy gól.
„Nemůže se rozvést, kvůli dětem“, horlivě vysvětlovala Anička.
Leslie skřípavě zahalekala. „Ale prosím tě, ten chlap je kanec první třídy, potřebovala
bys brýle, už jsi z těch růžových úplně zblblá“.
Anička to ignorovala, Alex jí dokonce posílal básně. Scházeli se skoro každý večer a
občas i v poledne. Všechno to bylo tak vzrušující, úplně ji to celou pohltilo. A nejlepší
na tom bylo to, že se už necítila tak zbytečně a osaměle.
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Teď si připadala jako popelka mířící na ples. Dokud byla sama, měla pocit, že celý
svět je rozdělen na páry. Zaplavovaly Londýn jako mor. Všude je viděla kolem sebe.
Dokonce i v kině, kam si zašla sama, lezli po sobě a nedívali se na filmy. Zkazili jí
každou procházku parkem, protože se váleli po trávě s laciným vínem, ale připadali jí
romantičtěji, než samotný Romeo a Julie. Neustále okolo slyšela.
Co děláš o víkendu?
Budeme brát děti k moři.
Jedeme na venkov.
Budeme doma a celý den a noc strávíme v posteli, kromě toho, kdy si budeme
slibovat věčnou lásku, zatímco Alex bude sedět doma a koukat do prázdna. No
dobře, to poslední si Anička vymyslela, ale stejně to tak pokaždé vyznělo. Vedle toho
jejich sny jí zněly naprosto obyčejně. Tak se nikdy nechtěla cítit. Ale teď mezi své
kamarádky taky patřila. Teď mohla myslet na sebe a Alexe, to jejich MY
neznamenalo jenom ji, což byla velmi příjemná změna. Alex jí dával dárky, parfémy,
které měl rád, luxusní spodní prádlo a jiné. Vždy spolu večeřeli na nějakém pěkném
odlehlém místě, nebo taky u něj v bytě.
„Co si vezmete na ten večírek?“, přihnala se Maissy v sobotu odpoledne s lahví
archivního Perriér, aby se dostaly do správné nálady. Kamarádky se předváděly před
sebou. To bylo tak typické, pomyslela si Anička trpce. Ale ony to tak nevnímaly,
naopak byly nadšením bez sebe. Padaly nápady a vzájemně se překřikovaly. Šaty,
lodičky všech možných značek. Samozřejmě, že všechny trumfla Leslie, jako ostatně
vždy. Vytáhla to největší eso, sako od Alexandra Mc Queena a šaty od Galliana. A
kromě toho tam půjde se svým novým objevem Lennoxem Collinsem. Leslie strávila
půl dne u kadeřníka, aby mohla zazářit vedle temně červeného obleku, který Collins
vždycky nosí, protože se hodí k jeho zrzavým vlasům a modrým očím.
„Já budu mít jenom obyčejné hedvábné šaty od Gucciho“, pronesla Maissy samolibě.
Samozřejmě její šaty stály téměř jako Aničky roční příjem.
„No a co si vezmeš ty, Anno?“, zeptala se Tessa.
„Ještě nevím. Možná ten nový kostým od Josepha“, řekla hrdě. Nedávno jí ho koupil
Alex. Anička zhubla skoro pět kilo, protože nemohla jíst.
„To tě přinutí, aby ses držela zkrátka“, zubil se na ni Alex, když jí ho kupoval. Byla
odhodlaná, že musí vypadat štíhlá jako Dolores, i když s ní Alex nespal, ale přece
jenom …., sama sebe ujišťovala.
„U vás musí být písařky moc dobře placené“, rýpla si do ní Tessa.
„Jo, dokonce mám dostat přidáno“, zalhala Anička.
„Hej, myslíš, že se tam budou hodit ty tvoje purpurové hippie šatičky?“, kritizovala
Maissy Devonino oblečení.
„Dickovi se líbí“, bránila Devon svůj ohoz.
Dick byl její velká životní láska. Už spolu chodili tři roky. Devon strašně toužila, po
tom, aby jí konečně nabídl, ať se k němu nastěhuje. Ostatní kamarádky ale měly jiný
názor na Dicka. Byl to budižkničemu a navíc pěkně mazaný. Proto si taky vybral
Devon, která byla naopak úplně bezelstná. Hrozně ji využíval. Dělal manažera
v bance, měl pěkný byteček v jedné luxusní čtvrti, a k tomu jasně modré Volvo.
Devon k němu pravidelně docházela, vařila mu, uklízela a žehlila košile. Měl ji jako
nějakou lacinou služku. Až na to, že navíc musela s pánem spát. Dick po ní chtěl
pořád šílenější praktiky, které ona nesnášela, ale přesto ho poslouchala. Chtěl, aby
s ním šla do restaurace v krátké sukni bez kalhotek, nebo ji v taxíku svlékal
z podprsenky. Povinně se s ním musela dívat na porno filmy, volat mu z práce a
šeptat nějaké čuňačinky.
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„Je mi z toho nanic“, nejednou se kamarádkám přiznávala a bylo jí do pláče.
„Připadám si, jako nějaká štětka“.
„Řekni mu, ať si to udělá sám“, radila jí rozzuřená Leslie. Právě Leslie nebyla ta
pravá, komu by si mohla Devon postěžovat na Dicka, protože ta znala skvělou partu
pravých bouchačů, kteří by to z něj vymlátili. V nejlepším by jí vynadala, že je husa.
„Když já ho miluju“, vzdychala Devon. „Hrozně jsme se pohádali, když mi řekl, že
poznal nějakou holku, a že by to chtěl dělat s námi oběma. Řekla jsem, že v žádném
případě, ale on na to, jak to můžu vědět, když jsem to nezkusila“.
„Ten chlap by se měl léčit. Doufám, že jsi to odmítla“, prskala na ni Leslie.
„Jistě, řekla jsem mu, že bych to nedokázala“.
Leslie raději se znechucením vypadla, aby nemusela říct něco ošklivého.
„Chtěla jsem mu vyhovět“, plakala Devon. „Ale nemohla jsem. Myslíte si, že jsem
sobecká mrcha?“
„To ti řekl on?“
„Ne, ale říkal, že o tom vždycky snil. A kdybych ho milovala, tak bych to udělala“.
„Devon, najdi si někoho lepšího“, ozvala se Anička. „Máš mnohem na víc“.
„Ale já chci jenom Dicka“, brečela.
„Ježíši“, zhrozila se Anička. A k tomu všemu to jeho příšerné jméno, ale tohle neřekla
nahlas. Devon si zkrátka nedala říct. To je tak, pokud je zamilovaná, hlavní slovo má
srdce, rozum je v pozadí.
„Takže ten hnusák jde dnes večer s námi?“, vyjádřila se Maissy. „Doufám, že se
bude chovat slušně“, varovala Devon.
„Tak dámy, sejdeme se na večírku. Mám vyzvednout Tonyho, půjdeme na drink a
potom mě sveze do města. Dnes mám v plánu ho přemluvit, aby pil přírodní
šampaňské a je to na dobré cestě“, švitořila Tessa.
Vypadalo to, že to s Tonym myslela vážně. Zřejmě jí vyhovovala hladina jeho příjmu,
BMW, dům ve městě a příští rok plánoval koupi venkovského sídla. Anička jí to přála,
i když ji v poslední době hodně štvala.
„Pár našich přátel pro nás posílá limuzínu“, oznamovala Maissy. To Tessu trochu
rozladilo, protože už nemohla vystoupit z Tonyho BMW.
Večer přijely k hotelu v dobré náladě. Maissy a Devon byly trochu přiopilé a motal se
jim jazyk. Co vlastně mohly dělat, pomyslela si Anička. Limuzína byla prostorná a tak
dlouhá, že by mohla mít svoje směrovací číslo. Na kožených sedadlech se
rozvalovali čtyři Arabové v drahých oblecích, byli to přátelé světoběžnice Maissy.
Jeden se pořád smál a mlel dokola. „Pěkné, pěkné. Druhý zaparkoval svou
upocenou tlapu na koleně Maissy, až měla modrý otisk, ale nechala ho. Třetí se
sápal po Devon, ta se ho snažila odstrčit jako dotěrný hmyz, ale k její smůle už byla
mírně sjetá. Leslie a Anička vyfasovaly toho čtvrtého fešáka, pupkatou hroudu sádla
s několika černými prameny na hlavě. Mumlal něco arabsky a pořád se něčemu
smál. Když se pokusil políbit Leslie, poprvé na něho zasyčela a podruhé ho zchladila
sklenicí vody, kterou mu vylila do klína. Potom se už jenom smál a dal pokoj.
„Na zpáteční cestu si vezmeme raději taxíka“, řekla pevně rozhodnutá Leslie. Anička
horlivě přikývla.
„Ale zlatíčka, s vámi je taková nuda“, zakňourala Maissy a něčeho si šňupla
z chlupaté ruky svého prince.
Když přijeli na hotel, večírek už byl v plném proudu.
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Kapitola 22.
První třída to zrovna nebyla, jak prohlásila Leslie, ale Aničce se tam líbilo. Vlastně
neměla s čím porovnávat, na takové akci byla poprvé. Nikdy neviděla tolik tmavých
obleků. Jediná osoba, která se tam očividně nehodila, byla Devon.
Laslie se vydala hledat svého Lennoxe. Anička s Devon se šly něčeho napít. Bylo
hodně zajímavé, že na takovém nóbl večírku člověk vůbec nesleduje, kolik toho vypil.
Číšníci kolem kroužili jako duchové, dolévali pokaždé, když zaznamenali, že někdo
měl prázdnou skleničku. Tak měla Anička neustále plnou a pocit, že je to pořád ta
první. Tak si to prostě vysvětlovala. Za půl hodiny už měly s Devon slušně naváto,
ale dobře se bavily na úkor ostatních.
„Ale, ale, copak se tu vy dvě smějete?“, ozval se za nimi Dickův hlas, hodně
napruženě.
Anička toho odporného Dicka odměnila zhnuseným pohledem. Devon sebou trhla,
jako by dostala elektrickou ránu. Z toho jejího zamženého a provinilého pohledu se
Aničce udělalo špatně.
„Vy ženské se pořád někde hihňáte v rohu s těmi vašimi holčičími nesmysly“, spustil
zostra kázání Dick. „Vás jenom zajímají dvě věci, svatba a dětičky, co?“
„No samozřejmě. Zrovna jsme se bavily o menstruaci a o chlapech s předčasnou
ejakulací“, odsekla Anička.
Dick náhle pobledl a metal kolem sebe vražednými pohledy.
„Jdeme, Devon“, táhl ji pryč. „Anna má zase ty své feministické řeči. A pak se divíš,
že je sama“.
„To se tedy pleteš, pitomče“, ale to už Dick odvlekl Devon mezi dav.
„Tak zase sama?“, byla to Tessa, zavěšená do ramenatého Tonyho. „Měla by ses
trochu zapojit, Anno“.
Aničku to rozladilo a vydala se hledat Leslie. Našla ji za několik vteřin, jak potahovala
z jointu pod vysokou palmou. Vypadala naštvaně, nebo jaksi nepatrně, docela
vyvedená z míry. To znamenalo nějaký průšvih.
„Co se těm chlapům děje, kurva?“
„Proč se mě nezeptáš na něco jednoduchého? Třeba na recept na světový mír?“,
řekla Anička.
„Ten pitomec Lennox chce, abych se k němu nastěhovala, parchant“, postěžovala si.
„Proboha, Anno, říkal, že mu strašně vadí, že mám jiné chlapy. Chce, abychom byli
více spolu, chápeš to?“, prskala Leslie.
„Tak mu pověz, že na takový vztah nejsi ještě dost zralá“.
„To jsem mu přesně řekla. A on na to, jestli mi není dost dobrý, tak si mám trhnout
nohou“, soptila Leslie.
„A trhla sis?“, smála se Anička. „Ale mně to přijde romantické“.
„Nechci se o tom bavit. Já jenom nechápu, proč pořád musí dělat nějaké vlny. Ti
chlapi by nejraději člověka urvali jenom pro sebe. Buď všechno, nebo nic“.
Leslie pohodila svou nádhernou hřívou, vstala a vydala se k východu. Anička za ní
nešla, protože věděla, že v takové náladě by nikoho vedle sebe nesnesla.
Najednou k ní připlula Maissy. „Víš, kdo právě dorazil, Anno? To bys neuhádla. Je
tady Alexandr Roth“.
„Vážně?“, Anička se rozzářila jako vánoční stromeček.
„Ano, je tady v plné parádě“, pokračovala Maissy. „Támhle stojí a zrovna líbá svou
ženu. Bože, to je ale rozkošný pár“, zajíkala se Maissy.
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Anička nezpanikařila, tak asi na třicet vteřin. Říkala si, že si z toho nebude nic dělat.
Nebude si ho všímat.
„To ses asi spletla“, odpověděla roztřeseným hlasem.
„Ale ne“, Maissy zvedla obočí.
Aničku by zajímalo, jestli to o ní Maissy ví. Asi ano, protože ji mohlo napadnout, že jí
Tessa všechno vyklopila. „Je zrovna v Paříži“, trumfla ji. „Má tam dnes důležitou
schůzku“.
„Zřejmě nebyla až tak důležitá, jako oprašovat manželku“, šklebila se Maissy. „Ta
nádherná bytost ve stříbrné róbě značky Prada, nemůže být nikdo jiný, než Dolores
Rothová. Tu bych poznala všude. Je krásná, že? Slyšela jsem, že tady bude dnes
večer s manželem“.
„To není možné. Nejspíš je s milencem“, vykoktala Anička.
Maissy se dala do smíchu. „Prosím tě, Anno. Přece by se nelíbala tak vášnivě
s cizím chlapem na veřejnosti“.
„Cože?“, vyhrkla.
„Věř mi, drahoušku. To nebyl obyčejný polibek, i když manželský. Je skvělé, když
někomu vydrží vášeň ještě i dlouho po svatbě“.
„Jak vypadá?“, poslední otázka padla, coby záchrana.
„Je vysoký, štíhlý, černé kudrnaté vlasy. Nevidím mu do obličeje, protože je přisátý
k Dolores. Elegantní hnědý oblek, trochu frajer“, popsala jej naprosto přesně.
„Alex není žádný frajer“, skoro vykřikla strnulá hrůzou, protože to opravdu vypadalo
na něho, už nebylo co vyvracet.
„Tak se pojď podívat a sama uvidíš“, smála se Maissy. „Jestli má Dolores milence, to
by bylo opravdu šťavnaté sousto“.
Anička pocítila strach, ale na vteřinu jej vystřídala zběsilá naděje, milenec …. Alex jí
tvrdil, že jede do Paříže, protože se ho celý týden ptala, jestli spolu tento večer
někam nepůjdou. No a Dolores Rothová s milencem, tady, doslova před kamerami?
Panebože, to by mohl být důvod k rozvodu. Vtom najednou zkameněla. Žádný
rozvod nehrozí. Nikdo se přece nerozvádí kvůli tomu, že se líbá s manželem. Dolores
s Alexem stáli rovnou před jejíma očima. Dolores zářila ve svých stříbrných šatech a
Alex, její Alex, její záchrance, stál vedle ní, přisátý jako chobotnice. Jednou rukou ji
držel v pase a druhou ji hladil její malý zadek. Řeč jejich těl byla výmluvná.
„Takže?“, zeptala se Maissy medovým hlasem.
„No ano, je to on“, řekla Anička rezignovaně a divila se, jak jí mohl její vlastní hlas
fungovat, když jí mozek totálně zkolaboval.
„Ano, je to Alex, můj šéf“, potvrdila definitivně.
Alex se na chvilku odlepil od své manželky, ale jenom proto, aby se mohl
nadechnout. Pohybem ruky si přitáhl její hlavu a pokrýval její ústa drobnými polibky.
Když to viděla, její střeva jí málem omotala srdce. Přesně tohle dělával i s ní, popadla
ji zlost. Nemohla uvěřit vlastním očím. Zdálo se jí, že se to všechno odehrává
v nějakém nechutném filmu. Vůbec neslyšela Leslie, která přišla až k nim, dokud
nepoklepala Maissy na rameno a neřekla. „Shání tě Mohamed“.
„Jejda, musím běžet, drahoušku Anno, ale brzy se vrátím. Musíš mě představit
Alexandrovi a já tě seznámím s Dolores“, hihňala se Maissy. „To je dobrý obchod,
ne?“, otáčela se za sebe.
Leslie popadla Aničku za rameno. „Hele, neříkala jsem ti, že je to parchant? Lepší je,
zjistit to hned na začátku“.
„Neřekla bych. Vidět svého miláčka, jak leze po cizí ženské?“
„Anno“, vydechla Leslie. „Je to jeho žena. Cizí ženská jsi ty“.
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To už Anička brečela. Po tvářích se jí valily slané potoky slz a odplavovaly její pečlivé
nalíčení, na kterém si dala obzvlášť záležet. „Říkal, že bude v Paříži. A jeho
manželství nefunguje“, vzlykala.
„Já bych z toho nedělala drama“, chlácholila ji Leslie.
Anička se zahlédla v jednom zrcadlovém sloupku. Díky bohu, že měla alespoň
nesmývatelnou řasenku, ale make-up byl v háji. Oči měla červené jako králík. V té
chvíli jako by Alexovi něco došlo, protože se napřímil a otočil se. Uviděl Aničku a
v obličeji se mu mihlo několik pocitů. Nejdříve zděšení, potom zahanbení a nakonec
panika. Dolores pohlédla zmateně na svého muže. „Miláčku, děje se něco?“,
zašeptala hlasitě. „Co je to za slečnu, myslíš, že je opilá, nebo je jí špatně?“,
zaměřila se pohledem na Aničku.
Leslie se na Dolores zamračila a otevírala pusu. Sám pánbůh věděl, co měla na
jazyku, ale ještě to nestačila vypustit, kopla ji Anička do holeně. Chtělo se jí křičet,
zmlátit ho, propadnout se do země, nebo utéct, prostě cokoliv, ale nemohla se ani
pohnout. Stála tam jako zvíře oslněné reflektory auta.
„Pojď, zlato“, pobízel Alex svou manželku a odtáhl ji do nejhlubšího davu.
Leslie silou dostrkala Aničku na toaletu a naházela na ni ručníky. „Dělej, utři se“.
„Nemůžu“, vzlykala Anička. „Půjdu domů“.
„To teda ne“, Leslie ji surově začala umývat tváře.
„Nevzala jsem si šminky. Půjčíš mi svoje?“
„To určitě“, zatvářila se sarkasticky a poklepala si na svou ebenovou tvář. „Můj tmavý
mahagon by ti neslušel. Budeš to muset vydržet“. Snažila se Aničku vylepšit, jak to
bylo možné. Prohnětla a zrestaurovala jí obličej. Sice nevypadala tak oslnivě, jak
přišla, ale mohla jít mezi lidi. Sama o sobě měla bezvadnou pleť, jenom byla opuchlá
od pláče, což se nedalo nic dělat.
„Já to vážně nezvládnu“, odporovala Anička.
„To teda budeš muset, takovou radost mu přece neuděláš“, plísnila ji Leslie. „Musíš
být hrdá, být nad věcí, Anno. Ve sračkách je hlavně on, ty ne“.
To rozhodlo. Vydala se zpátky mezi lidi v sále, i když jí bylo z toho nanic.
„Tak jdeme“, trhla s ní Leslie. „Tu máš, tohle vypij“, popadla jeden koktejl a vrazila jí
ho do ruky.
Anička znovu ztuhla, když Dolores táhla svého muže směrem k nim. Nechtěla se
dívat, ale doslova na ně zírala.
„Usmívej se“, zavrčela Leslie.
Anička by ji nejraději zabila.
„Neslyšela si, máš se usmívat“, znovu ji nařídila, když ignorovala její příkaz.
Dolores se k nim řítila jako tank. Anička ze sebe vyrazila salvu smíchu, až se málem
polila šampaňským. Leslie ji totiž podpůrně lechtala po žebrech.
„Potvoro“, prskala Anička, ale to už se smály obě.
„Dobrý večer, Alexi“, řekla Leslie vesele, než stačila Anička zakročit. „Já jsem Leslie,
bydlím s Annou, která mi o vás vyprávěla“.
„Vážně?“, zamumlal Alex vyděšeně. „Ehm, to je moje žena Dolores“, rychle se
vzpamatoval. „Anna u nás pracuje. Jak se máte, Anno?“, snažil se o jakousi
konverzaci, hodně chabou.
A teď to přišlo. Dokázala se natolik vzchopit a zmobilizovala všechnu svou hrdost.
„Dobře, přímo skvěle“, zavrněla Anička. Rozesmála se nad myšlenkou, jak by se
paní Rothová asi tvářila, kdyby řekla, já spím s vaším manželem, tak se přestaňte tak
šklebit, dámo. Ale tím by nic nevyřešila, i když s ní lomcoval vztek.
„Těší mě“, zavrkala Dolores a podala jim ruku. Zdálo se mi, že jste byla hodně
špatná“, usmála se přívětivě na Aničku.
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„Ach ano, už je to dobré. Nepohodla jsem se s přítelem“.
„Někteří chlapi si myslí, že jim všechno projde“, dodala Leslie a tvrdě si Alexe měřila.
„Nesmíte být taková. Třeba vám to ten přítel vysvětlí“, řekla Dolores povzbudivě.
Anička se nemohla ani na Alexe podívat, když dodal. „To určitě“.
„Anna nemá čas ani náladu na jeho vysvětlování. Může si vybírat. Zrovna by se s ní
velmi rád seznámil Lennox Collins“, řekla Leslie a nedala jí šanci protestovat.
Popadla Aničku za ruku a mile se usmála na manžele Rothovy.
„Tak a teď můžeš odejít se vztyčenou hlavou. V pondělí ho ignoruj. Prostě si dělej
svou práci, jako by se nic nestalo“.
„Zbláznila ses? Myslíš si, že po tom všem půjdu do práce?“, vystartovala Anička.
Leslie se podívala na ni tak, jako na mimozemšťana z planety ZOG. „Nebuď cvok. To
víš, že půjdeš do práce. Proboha, nechovej se jako hysterka. Ber to tak, že sis trochu
zařádila s jedním volem. Myslíš, že jsi jediná na světě?“
„Říkal přece, že mi to vysvětlí“, bránila se chabě.
„Vysvětlení?“, vyprskla Leslie. „No jasně, příště můžeš za mnou zase přijít. To
očekávané vysvětlení bude znít asi takto. Chci spát se svou ženou a sekretářkou
zároveň. Nedostal by ani jeden bod za originalitu“.
„Nevíš, jak byl romantický, jaká krásná slova mi psával“.
„Tak promiň. Asi jsem se spletla. Nejspíš to bude princ, ten tvůj Alex a přijede si pro
tebe na bílém koni“.
„Sklapni, Leslie. Když řekl, že mi to vysvětlí, pak je to pravda“, ukončila tento
nesmyslný rozhovor Anička.
Razily si cestu ven mezi davem. Hledaly očima Devon, neboť svým oblečením
musela vynikat. V rohu zahlédly smějící se Maissy, obklopenou třemi muži. Čistým
hedvábím jejich šatů jí prosvítaly bradavky. Mohamed a jeho kamarádi z ní byli úplně
vedle a jejich ruce byly v pohybu.
„Podívej, někdo se dobře baví“, sykla Anička podrážděně.
„To víš, Maissy, ta je ve svém živlu“, odpověděla Leslie a znechuceně se zatvářila.
„Pojď, jdeme pryč“.

Kapitola 23.
Leslie ji přemluvila, aby šla s ní a tak se Anička ocitla v bytě, kde už vlastně nepatřila.
„Hej, přestaň brečet a sundej si ty šaty a hodila po ní trikem, které se válelo po
křesle. „Určitě nechceš, aby sis ty nádherné šaty zničila. Jsou jediná skvělá věc, co ti
po tom parchantovi zůstalo“.
„Přestaň, Alex není žádný parchant. Určitě ho k tomu donutila, aby tam s ní šel“,
omlouvala ho.
„No jasně, tak donutila, to je ale pěkná hovadina. Vzpamatuj se, Anno, vždyť on je
samá ženská, otevři oči konečně“.
„Jak to myslíš?“, vyděsila se Anička.
„Nedávno jsem ho viděla s jednou brunetou. Měla na sobě …“
„Mě vůbec nezajímá, co měla na sobě“, zařvala na Leslie. „Třeba to byla obchodní
večeře“, hájila Alexe.
„Tak to nevím. Drží se při tom za ruce a vzájemně si sahají pod stolem na stehna?“
Vtom si Anička vybavila, jak nedávno před firmou jedna bruneta na Alexe mávala a
on se rozpačitě usmíval.
„Jo a taky jsem ho zahlédla, bylo to před dvěma dny, jak u Harvey Nicka kupoval
spodní prádlo“, stačila ještě dodat Leslie. „Promiň“.
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To bylo ve středu, horlivě vzpomínala Anička. Alex měl být na konferenci ve Skotsku,
a žádné spodní prádlo od něj nedostala. „Proč mi to říkáš, až teď?“, vydechla Anička
nešťastně. Před očima se jí promítl kruh všech potenciálních dívek, se všemi odstíny
vlasů, až se jí z toho sevřelo srdce. Kolik jich běhá po světě? Jsou snad lepší než
ona, jsou snad lepší v posteli? Proč by to jinak dělal?
„Nechtěla jsi to slyšet“, bezvýznamně odpovídala Leslie.
Měla pravdu, uznala Anička. „Přesto večer vypadal pěkně nervózně“, vykoktala ze
sebe nadějně.
„To jistě, taky na něj došlo, málem se podělal strachy“, škodolibě se zasmála Leslie.
„Třeba mi řekne, že to už všechno skončilo“, zadoufala Anička.
„Skončilo co? To jako, že ze Saddáma se stane feministka?“, vyštěkla Leslie a
nevěřícně kroutila hlavou. „Raději objednám něco k jídlu“ natáhla se po telefonu.
Nechaly si donáškovou službou přivézt kořeněné vepřové, papričky, ančovičky a
garnáty. Leslie otevřela láhev šampaňského, hodně drahého, které schovávala pro
zvláštní příležitost.
„Na zdraví“, přiťukly si spolu. Obě se pěkně sťaly. Nebylo nic lepšího, než si dát po
tom katastrofálním večírku lahvinku s kamarádkou. „Všichni chlapi jsou zoufalci“,
prohlásila Leslie a zapálila si cigaretu. Slastně si potáhla a prohlásila. „V těžkých
chvílích musí člověk udělat zásadní rozhodnutí“.
To byla pravda. Maissy jela na kokainu, po večírku určitě bude pokračovat jinde, kde
se se svými arabskými přáteli zašije v nějakém klubu pro VIP hosty. Tessa bude
určitě u Tonyho, kde bude vařit, uklízet, aranžovat kytky, přesazovat bylinky. Zkrátka
ona udělá všechno, aby se předvedla jako správná hospodyňka.
„Mizerní chlapi“, povzdechla si Leslie a ukrojila si pořádný kus česnekového chleba.
„Nevíš, proč na mě Lennox tak tlačí? Nesnáším slavné muže“, otřásla se.
„Vždyť se slavných mužů nemůžeš nabažit, neustále je vyhledáváš“, smála se
Anička a pořádně si lokla ze sklenky.
„Nesnáším je“, ignorovala Leslie její poznámku. „Myslí si o sobě, že jsou něco extra a
holka aby všechno udělala za ně“, odfrkla si. „Proč sis našla takového vola, Anno? Je
tolik jiných chlapů na světě a ty narazíš na takového ubožáka, to mi tedy vysvětli“.
„A proč ty z každého vztahu vycouváš?“, oplácela jí Anička otázkou.
„Protože si chci užívat a oni pořád otravují a myslí si, že jsou jediní“, povzdechla si
utrápeně Leslie.
„Já nejsem jako ty, Leslie, potřebuji lásku“, namítala Anička.
„Dobře, to beru, ale ten tvůj Alex ti za to nestojí. Má rád pouze sebe, je to šmejd“,
nevzdala to Leslie.
Na to už Anička přestala reagovat a nic neřekla. Věřila, že jí to Alex všechno určitě
vysvětlí. Věřila mu.
Vtom se rozlétly dveře a v nich se objevila Devon, promoklá až na kost a ubrečená.
„On mě nechal. Musela jsem mu pózovat nahá“, vzlykala. „A potom mi řekl, že jsem
frigidní děvka, a že to chtěl stejně se mnou skončit“.
„Ježíši“, vyštěkla Leslie a rázem vystřízlivěla.
Anička se podívala na Devon a dostala na sebe vztek. Připadala si najednou jako
sobec. Teď nemohla myslet na sebe a na Alexe. Její kamarádka na tom byla
podstatně hůř.
„Odvezl mě k sobě domů a nutil mě svlíknout. Všude mě líbal“, vzlykala Devon. „A
potom …., vytáhl foťák. Nechtěla jsem, ale uklidňoval mě, že to bude mít jenom pro
sebe, protože mě tak miluje a jak jsem krásná“.
Anička, když to slyšela, dostala tak příšerný vztek, že by toho hajzla Dicka nejraději
vpasovala do svěráku.
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Vůbec nechápala, jak může taková kráska, jako Devon, něco takového udělat. Ona
ho tolik milovala a vůbec si nevšimla, že se z ní stala ženská bez páteře. Udělala by
pro něj první poslední.
„Kolik fotek?“ zeptala se Leslie.
„Nevím“, dusila se Devon pláčem. „Spousta, bylo to moc rychlé. Dick má speciální
foťák s bleskem a ten jenom cvakal, přestala jsem to vnímat“.
„Tak proč se tedy naštval?“
„Nechtěla jsem roztáhnout nohy. Nutil mě, abych je roztáhla, a já jsem se rozbrečela.
Nemohla jsem to udělat“, řekla Devon dramaticky. „A to jej rozzuřilo. Sebral moje věci
a naházel je do tašky. Musela jsem mu vrátit klíče“, znovu se rozvzlykala a
nevypravila ze sebe už ani slovo.
Leslie se zvedla z pohovky, odešla do kuchyně a vrátila se se skleničkou brandy a
doslova to nalila Devon do hrdla. Ta kašlala, prskala, ale trochu se vzpamatovala.
„Řekl, že jsem frigidní kráva, že už mě má dost. Nikdy si se mnou neužil. A moc
dobře ví, že to dělám ráda a už má plné zuby toho, jakou hraju stydlivku. Takže mi
dal sbohem, i když jsem ho prosila, ale jenom se mi vysmál“.
Devon schovala hlavu do dlaní. „Pak jsem po něm chtěla, aby mi vrátil ten film, co se
mnou nafotil. Načež se mi znovu vysmál, a že ho bude ukazovat aspoň svým
kamarádům“. Potom se rozběhla na záchod a bylo slyšet, jak zvracela.
Anička s Leslie zíraly na sebe. Obě již byly dokonale střízlivé, jak po deseti kafích.
Aničce sice Devon nebyla tak blízká jako Leslie, ale teď s ní soucítila. Jak se mohla
zamilovat do takového zvrhlíka. Kdyby se s ním rozešla, nejspíš by jí to došlo.
Snažily se jí to rozmluvit dříve, a to hned několikrát, ale bez výsledku. Někdy sama
uznávala, že se k ní nechová pěkně. Navíc neměla o chlapy nouzi, vždy se kolem ní
jich několik motalo. Byli to vesměs módní návrháři, manekýni, fotografové. Každému
muselo být na první pohled jasné, že s Dickem není něco v pořádku. Nikdo nechápal,
že zrovna Devon, dívka, která vypadala jako by přicestovala časem rovnou ze San
Franciska šedesátých let, chodila s bankéřem, o hodně starším, který se vozí ve
Volvu, platí si penzijní připojištění a nosí se v drahých oblecích. Všechny se
domnívaly, že Devon potřebovala náhradu za otce, nebo pocit jakési jistoty. Jenže
problém byl v tom, že si vybrala prvotřídního zvrhlíka. Co to vypovídalo o jejím
dětství, pomyslela si Anička. Vlastně to nechtěla ani vědět, uzavřela svou analýzu.
„Tak to bychom měly“, řekla Leslie tiše. A to bylo na pováženou, když je tak
kamarádka tichá. To bylo znamení, že je nebezpečná. „Zavolám kamaráda Rashida,
zná pár chlapů, ty si to s ním vyřídí“, nadnesla.
„Počkej, počkej“, brzdila ji Anička. Sice nebyla proti tomu, aby Dickovi někdo pořádně
namlátil, ale představa toho, aby Leslie zašili na několik let do vězení, nebyla zrovna
lákavá. „Zkusíme mu zavolat, aby sem přišel“.
„Zbláznila se?“, prskala kamarádka. „Jak to chceš udělat?“.
Jenže to už Anička vytáčela Dickovo číslo, které měla Devon jako prioritní volbu na
svém telefonu. Využila situace, kdy kamarádka byla stále zavřená v koupelně. Ona
snad ze sebe vyhodila všechno, co za poslední týden snědla.
„Ano“, ozval se po několika zvonění.
„Dicku, to jsem já, Anna, Devonina kamarádka“.
„Jo, já vím, kdo jsi. Zapomeň na to, já už ji nechci, mezi námi je konec. Můžeš jí to
tlumočit, pokud to nepochopila“.
Anička se zarazila a chvíli nedokázala vydat ze sebe ani slovo.
„A už sem laskavě nevolej, jasný?“, zavrčel. „Nic ti do toho není. Nestojím o to, aby
se Devon na mě lepila jako zatoulaný pes. A už vůbec nepotřebuju, aby do toho
žvanily její kamarádky. Dobrou noc“, snažil se ukončit hovor.

58

„Hej počkej, Dicku“, křikla na něj Anička. „Buď budeš mluvit se mnou, nebo s policií“,
vyhrkla ze sebe v domnění, že to zabere. Dick nezavěsil a poslechl ji.
„Co to sem motáš, jaká policie?“
„Myslím ty fotky, ty zvrhlý hnusáku“, spustila na něho. Dělalo jí dobře, tak to na něj
rozbalit a dostávala se do ráže.
„Devon tě bude žalovat za vydírání, pokud jí ten film nedáš“.
„To nebylo žádné vydírání“, odporoval.
„My na to máme jiný názor a všechny budeme svědčit proti tobě. Pamatuj si, že to
pěkně rozmázneme. To budou mít v té tvojí bance radost, až se doví, jaký jsi slizoun.
Bankovní manažer jako zvrácený úchylák, to by si bulvár vychutnal. Moc ráda bych
tě viděla na kolenou, patříš za mříže“.
„Hej, nestraš policií, tu tvoje bláboly nebudou zajímat. Ona s tím souhlasila“, řekl
Dick, ale už si nebyl tak jistý jako na začátku. Skoro se zdálo, že byl vyděšený.
Leslie překvapením zírala na Aničku, s jakou vervou se obula do toho zmetka..
Obdivovala ji, jak byla pohotová. Moc se jí líbilo, co slyšela z hlasitého odposlechu.
„Devon nám to vyprávěla jinak a mám tu svědky. Tohle policii zajímat bude. Představ
si, že znám dvě inspektorky, které mají na starost zneužívání. A na takové, jako jsi ty,
jsou vysazené. Tak si to pěkně prober, jaké budeš mít šance“.
Samozřejmě to byly nesmysly, ale zbaštil jí to. Ženské v uniformě musely pro něho
být jako noční můra. Věděl moc dobře, jak by na to reagovaly. Anička skoro slyšela,
jak mu to v té jeho zvrhlé palici šrotovalo.
„Za chvíli za tebou někdo přijede, a ty mu všechno pěkně a dobrovolně vydáš, Dicku.
A jestliže potom necháš Devon na pokoji, necháme to plavat. Ale ne kvůli tobě.
Chceme, abys jí zmizel na dobro ze života. Smrdíš na sto honů, čuňáku“.
„Dobře“, vykoktal Dick.
„Fajn, někoho tam pošleme. Nikam nechoď a čekej“, řekla Anička a zavěsila.
„Páni, pěkně jsi mu to vytmavila, jen co je pravda“, žasla Leslie. „Málem to vypadalo,
že jsi byla hodně nebezpečná“, neskrývala obdiv.
Potom se rozhodla kontaktovat Rashida. Anička téměř živě viděla, jak ten svalovec
se svými kamarády buší Dickovi na dveře.

Kapitola 24.
Devon vyšla z koupelny, bledá jako stěna. Vypadalo, že v sobě nemá žádnou krev.
„Už je konec, co? Stále má ty fotky, co s nimi udělá“ opět se hroutila pláčem.
„O ty se postaráme“, řekla Anička.
„Doufám, že mu neublíží, všechno jsem slyšela“, obličej se jí zkřivil strachem tak, až
to rvalo srdce, jak se po tom všem bála hlavně o Dicka.
„Ne, to ti slibuju. Jenom zničí negativy. Devon, uvědom si, že se k tobě choval
hnusně, tak proč ty ohledy?“
„Já vím, ale když já ho tak hrozně moc chci. Nemůžu si pomoct“.
„V posteli byl přece strašný, ne? Sama jsi to říkala“, podivovala se Anička.
„To ano, ale jenom proto, že jsme každý měli rádi něco jiného“.
„Devon, vždyť jsi přišla od něj pokaždé ubrečená. Ty to asi tak nevidíš, ale je to
pravda. Nebyla jsi s ním šťastná“.
„Já bych chtěla vrátit čas. Aby ten večer teprve začínal. Všechno by dopadlo jinak“,
vzlykala. „Proč byl najednou tak jiný?“
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Anička si povzdechla. Nemohla nic jiného, než ji uložit do postele se sklenkou
brandy. Aspoň se z toho vybrečela, to určitě pomůže. Sama to moc dobře znala. Pláč
unaví více, než by uběhla maratón. A byla to pravda. Devon zanedlouho se propadla
do spánku, jako zabitá. Ráno bude líp a všechno uvidí jinak.
Leslie naznačila Aničce polibek a oznámila jí, že pojede s Rashidem. Měl by tam být
někdo, kdo zná Devoniny věci. Anička souhlasila a slíbila, že na ni dá pozor.
Asi o hodinu později seděla v pokoji sama na pohovce a znovu se zamyslela nad
Alexem. Z poloviny byla odhodlaná, že už si ho k sobě nepustí, ale zároveň tušila, že
to nedokáže. Třeba se Leslie s těma jeho ženskými pletla. Neznala ho a nemohla
vědět, jaký on je. Přece mu na ní záleželo a srovnávat ho s Dickem, to bylo naprosto
nemožné. Její poslední myšlenka, než usnula, byla, že by ho mohla získat zpátky.
Vypadal tak vyděšeně a určitě by jí to vysvětlil. A jestli dokáže, že se chce změnit,
bylo by to jenom dobře. Hned bude všechno vypadat jinak.
Devon ráno vypadala mnohem líp. Dala se nějak dohromady. Sice vypadala trochu
nejistě, ale nebylo se čemu divit. Její život se rozpadal na kousky, ale stejně musela
žít dál. Nechtěla snídani. Jídlo jí připadalo jako prach a celý svět viděla příliš šedě.
„Ahoj, už je to dobré?“, zeptala se Anička opatrně.
Devon zavrtěla hlavou. „Ale já se z toho vyhrabu“.
„Je neděle. Udělej si volno“, navrhla jí Anička.
„To nejde. Dnes fotíme s Trevorem. Navíc stejně by mi to nepomohlo“.
Asi ne, nejspíš měla pravdu, pomyslela si Anička a nenaléhala.
Leslie se vrátila deset minut poté, co Devon odešla z bytu do práce. Byla celá
rozzářená. „To jsi měla vidět, Anno. Málem omdlel, když jsme tam přišli. Dal nám ten
film bez řečí a Rashid řekl. „Podíváme se na ten tvůj foťák“, a Dick mu ho bez
protestu podal.
Rashid ho upustil na zem a dvakrát na něj šlápl. „Jejda, ono mi to upadlo, pardón“.
Dick zíral na zem, ale nepromluvil ani slovo.
„Doufám, že jsi mu to tam pořádně pročesala“.
„To si buď jistá. Vtrhli jsme tam jako buldozér, a když jsme odcházeli, vypadalo to
tam jako po výbuchu“, popisovala to Leslie se smíchem.
„Nepůjde na policii?“, napadlo najednou Aničku.
„Děláš si legraci? Málem se podělal strachy“, blaženě se usmívala. „Řekla jsem mu,
že měl pravdu v tom, že je Devon frigidní, jenom proto, že on se svým malým
penisem ji nebyl schopen uspokojit, pokaždé ho přehlédla, jak ho měl malého“, řvala
smíchem Leslie a Anička se k ní přidala.
Dobrý pocit Aničce vydržel až do pondělí a ještě i cestou do práce. Když dorazila do
Hamilton Kane, už jí zdaleka nepřipadalo, že měla dva metry, a že je Zorro mstitel
v sukních. Teď byla úplně malinká. Alex ji podvedl a navíc ještě přišla pozdě, což jí
nepřidalo. Ale Jenny si toho vůbec nevšimla, což bylo dost podezřelé.
„Proč jste sem chodila, Anno?“, podivovala se. „Pan Roth říkal, že vám dal den volna,
vůbec jsem s vámi nepočítala“, divila se.
Anička se chytila za hlavu a zuřivě přemýšlela. Alex si myslel, že z toho bude tak
zničená, že nepřijde do práce, ale to se spletl.
„Ano, něco takového říkal, zapomněla jsem na to. Zároveň nechci, aby se mi tady
nahromadila práce“, vysvětlovala Anička překotně.
Zahlédla Alexe za skleněnými dveřmi, měl zrovna jednání s nějakými brokery.
Odmlčel se, když ji zahlédl a provinile se usmál.
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Jako malý kluk, kterého přistihli, že tajně mlsal. Bylo to tak ponižující. Copak
nepochopil, jak je to vážné? Copak mu to bylo jedno?
Anička se posadila k počítači a bezmyšlenkově ho zapnula. Cítila nutkavou potřebu
odhalit pravdu, ať je jakkoliv tvrdá. Tušila, že to co zjistí, se jí vůbec líbit nebude, ale
nemohla jinak. Klofala do klávesnice, kontrolovala data a záznamy. Všechno
porovnávala se svým diářem. Pokaždé, když jí tvrdil, že odjíždí mimo město. Osm
údajů musela porovnat s těmi, co měla Jenny.
„Pan Roth chtěl, abych mu překontrolovala cestovní doklady. Byl v tyto dny pryč,
nebo se pletu?“
Jenny s nemalým údivem pohlédla na seznam, který jí podávala Anička. „To se tedy
určitě pletete, Anno. Kdo vám to, prosím vás řekl? Patnáctého byl v Seville, ale
v Hullu žádná konference nebyla. Tam žádného obchodního partnera nemáme“.
„No jistě“, musela uznat, že se spletla. „Asi jsem úplně v jiném měsíci, to nevadí“,
snažila se to zamluvit.
Jenny si ji pátravě prohlížela, ale bylo jí to jedno, nemínila se dále o ničem zmiňovat
a hleděla si své práce. Později vyťukala na internetu Alexandr Roth, Dolores Rothová
a pak záhada. Jako záhadná blondýna? Doufala, že se objeví něco jako, upřesněte
… Čtyřicet tři údajů, je to možné?
„Proboha“, ujelo jí, když prohlížela jeden ústřižek z bulvárních novin za druhým. Alex
a záhadná bruneta, Alex a Dolores, Alex viděn v nočním klubu, Alex se záhadnou
společnicí, Dolores dává ultimátum, vášnivé usmiřování …..
Anička toho šmírování nemohla nechat a četla dál, i když si přála opak. Tak on
nechtěl jenom svou ženu, ale chtěl každou, na kterou se podíval. V první chvíli ji
napadlo, jestli ta záhadná společnice, nemohla být třeba ona sama. Ale ne. Přece
Alex a jeho záhadná společnice v roli ubohé sekretářky, to by nebyl žádný trhák.
Možná se měla jít někde vybrečet, ale seděla za stolem úplně bez sebe, jako kdyby ji
zasáhla rána do břicha. Potom musela všechny ty články o šéfovi schovat, neboť se
blížila Jenny. Chtěla dokonce vědět, zda se Anička cítí dobře.
„Ne, nic mi není. Mám jenom kocovinu“, odbyla ji výmluvou, které uvěřila. Na stole
začal blikat telefon, málem vyskočila z kůže.
„Anno, mohla byste sem přijít?“, zeptal se Alex tak mile, až se jí chtělo křičet.
„Potřeboval bych vám říct pár slov“.
„Já to věděla“, řekla Jenny a ledově si ji změřila.
„O čem to mluvíte?“, zeptala se Anička, ale ona už nic neřekla. Proto jí nezbývalo nic
jiného, než kolem Jenny projít a zaklepat na Alexovy dveře. V duchu si přikazovala,
jak mu to pěkně vytmaví.
„Doufám, že se na mě moc nezlobíš“, začal roztomile.
„Nezlobím? Lhal jsi mi, máš jiné ženy a tvoje Dolores ….“, nestačila dopovědět, když
ji nestydatě přerušil.
„To víš, my chlapi už takoví jsme, jiní nebudeme“, snažil se to odlehčit a usmíval se
jako měsíček na hnoji. „Neříkej mi, že se s tím nedá nic dělat. Já ti věřím, Anno“.
„Tak ty mi věříš?“, byla tak konsternovaná, až z toho málem začala koktat.
„Ovšem, věřím ti, že budeš rozumná. Je nám spolu přece tak dobře. Tobě se to líbí.
Tak proč bychom toho měli nechávat?“, rozplýval se ve své teorii.
Bylo to, jako když si člověk něco udělá, tak to bolelo. Nejdříve necítila nic, ale pak to
přišlo. „Jak to myslíš?“, zašeptala ohromeně. „Všechno to, co jsi mi navykládal …“
Všechno jsem to myslel vážně. Ale musíš to pochopit“, řekl trochu podrážděně. „Já
jsem ten typ muže, který ženy miluje. Musím je mít kolem sebe. Nemůžu jinak“,
znovu se zatvářil jako malý kluk.
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Anička ho slyšela, rozuměla, co jí říkal. Právě jí vysvětloval, že mu vůbec nevadilo,
že ho odhalila. On se nezmění a ona ho musí brát takového, jaký je, nebo mu dát
sbohem. Její budoucnost s ním byla, že bude patřit do jeho harému. Musela vypadat
přesně tak, jak se cítila, protože se zatvářil starostlivě.
„Anno, podívej se. Teď teprve můžeme začít s normálním vztahem, protože už víš,
jaký já jsem“.
„Jsi prolhaný parchant“, vyhrkla ze sebe a k její hrůze se jí po tváři vylila obrovská
slza. Vzteky si ji hned setřela, ale musel si toho všimnout.
„Nikdy jsem ti přece netvrdil, že jsi jediná, Anno“.
„Říkal jsi, že je tvoje manželství v troskách“, namítala.
„Ano, to byla pravda. Ale Dolores to chtěla ještě se mnou zkusit“.
„Jasně. A zrovna tuhle sobotu“, takovou pitomost mu nemínila zbaštit ani ona.
„No a co? Jsem pro volnou lásku, Anno. Monogamie je nepřirozená. Rozdíl mezi
mnou a ostatními muži spočívá v tom, že já to přiznám“, zatvářil se Alex nevinně.
„Podívej, taky si můžeš někoho najít“.
„Děkuju pěkně, to jsi mě povzbudil“, odsekla napruženě.
„Copak si nevážíš toho, co spolu my dva máme? Je nám spolu dobře a já se s tebou
ohromně bavím“, řekl Alex a jeho oči napovídaly, že to myslel vážně. Pohladil ji po
tváři tak něžně, až se jí málem chtělo na všechno zapomenout.
„Ne, Alexi. Mezi námi je konec. Já se o chlapy nemíním dělit“, řekla a vypadla z jeho
kanceláře. Bouchla dveřmi tak, že se Jenny nestačila divit.

Kapitola 25.
V bytě kamarádek panovala pohřební nálada. Devon přišla domů střízlivá, ubrečená
a šla rovnou k sobě do pokoje. Leslie, duchem nepřítomna seděla v křesle, kouřila
jednu cigaretu za druhou a pouštěla si video s Lennoxem.
Anička zjistila, že už nemůže ani brečet. Cítila se prázdná a bez života, jako strom
bez listí na podzim. Tessa se vrátila asi v osm a nesla si balíček od Tiffaniho.
„Někdo umřel?“, spustila a svalila se na pohovku. „Podívejte, co mi Maissy koupila“, a
vytáhla nádherný stříbrný náramek, pokládaný hvězdičkami. Byl tak jemný,
romantický a Aničce bylo znovu do pláče, protože jí nikdo něco takového nikdy
nekoupí.
„Tak řekne mi někdo, co se tady stalo?“
„Leslie se rozešla s Lennoxem“, řekla Anička.
„Aha, ale stejně to nebyl žádný pořádný vztah“, pronesla Tessa prozíravě.
„To je možné, ale sebralo ji to. Devon zase skoncovala s Dickem a já jsem pustila
k vodě Alexe“.
„Cože?“, Tessa o tom celých pět vteřin přemýšlela.
Náhle Aničce zazvonil telefon. Všechny nadskočily, byly jako Pavlovovy psi,
vycvičení na signál. Nechala ho zazvonit čtyřikrát a Tessa jenom kroutila hlavou. Byl
to Alex a ona si v duchu přála, aby jí řekl, že se choval hrozně a hodlá se změnit.
„Anno, jsi skvělá žena, ale poslouchej, mám pro tebe návrh. Divadlo v pátek večer,
potom Covent Garden, šampaňské. Co ty na to?“
„Jo, a pak v sobotu zase zpátky k ženě. Tak na to zapomeň“, rovnou to zavrhla.
„Ale, no tak. Jak dlouho chceš ještě trucovat?“
„Víš co, takový vztah, jaký máme my dva, už mě začíná nudit“, lhala Anička.
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„Nevěřím. Jestli se jednou začneš opravdu nudit, potom na to zapomeneme. Ale
teď“, řekl Alex chlípným hlasem, „teď to chceš, vím to““, uchechtl se.
Měl pravdu, to na tom bylo to nejsmutnější. Její touha byla úporná jako divoký
břečťan. Z jeho hlasu jí vlhnul rozkrok a bradavky ztuhly jako rozinky. Ach jo, kdyby
tak mohla být chlap a souložit jen pro potěšení a bez následků. Uvědomila si, že ne
ve všech jejích vztazích zaháněl sex smutek. I když už dávno neměla orgasmus,
těšila ji Alexova vášnivost, tak vnímala svou ženskost. To byly jediné okamžiky, kdy
měla pocit, že měli společnou řeč. Žádná slova, ale polibky, pot a tělo, potom
zapomněla na celý svět. Ano, chtěla Alexe zpátky. Nechtěla už být sama. Práce ji
vysávala, nečekala ji žádná závratná kariéra a neměla štěstí v lásce. A přitom věřila,
že se každá žena narodí pro ni.
„Alexi, ty vždycky dostaneš, co chceš“, řekla mu a zavěsila. Jak to má vydržet, chodit
každý den do kanceláře a jenom se dívat na něho, jak je úžasný? A co kdyby na ni,
nedej bože dostal vztek? Co by potom řekl Thomas, který ji tuhle práci dohodil.
„Promiň, ale vyhodili mě, protože jsem spala se šéfem ….
„Asi se rozejdu s Tonym“, oznámila veledůležitě Tessa. Všechny tři se na ni otočily.
Tessa byla typ dívky, která by nikam nešla bez doprovodu. Muži po ní šíleli, její
křehká krása kontrastovala s kyprým zdravým vzezřením. Přitom zdání klamalo,
protože Tessa byla uvnitř pevná jako skála. Zato Anička byla uvnitř křehká jako
pavučina, i když tak nevypadala. Jenže muži se neobtěžují nahlédnout pod slupku.
„Proč? Co je na Tonym špatného?“, zeptala se Anička.
„Není špatný, ale není ten pravý, cítím to“, usoudila Tessa zasněně.
Leslie se škodolibě zasmála. „Asi už ta jeho chalupa není nic moc a jeho BMW je už
víc než dva roky staré“, pronesla záměrně.
„Já myslela, že ho máš ráda“, ozvala se Anička překvapeně.
„To ano, ale myslím si, že mám na víc“, pronesla až příliš nadneseně Tessa..
Anička nevěděla, co na to říct. Leslie a Devon na tom byly podobně, neboť obě
mlčely. Nakonec se Anička zvedla k odchodu. Nemělo smysl zůstávat. Tohle jejich
pravidelné holčičí posezení tentokrát bylo plné bolesti a rozjímání.
Další týden byl pro Aničku hotové peklo. Dělala svou bezduchou práci a před Alexem
ji chránila pouze Jenny Robinsonová. Ze všeho nejhoršího bylo, jak to Alexovi
slušelo. Navíc její počítač okupovaly jeho přesvědčující e-maily. Alexovo odhodlání
na ni útočilo ze všech stran. Na stole se objevovaly květiny, tak jak by mohla
zapomenout. Jejím chabým rozhodnutím se nedal ani v nejmenším odradit. Dokonce
jí Alex v hnědých obálkách mezi oběžníky posílal milostné vzkazy. S každou takovou
obálkou se jí rozjitřená rána v srdci ještě více otevřela. Nemohla se ubránit
záchvatům pláče. V lékárně se předzásobila tuny léků na sennou rýmu, kterou
předstírala, aby tak přesvědčila Jenny, že má alergii. Ale taky mívala i světlé chvilky.
Jako by vystoupila před sebe a napomínala se. Musíš to vydržet, vždyť ho ani
neznáš. Ale pak ji zase přemohly emoce a znovu se zmítala touhou.
Nakonec přece jenom podlehla. Netrvalo ani týden a už byla v jeho bytě. Večeřeli ve
dvou, Alex si prozpěvoval milostné písně, když servíroval lahodné pokrmy na talíře
v malé kuchyňce.
Jednou po takovém večeru plném vášně to nevydržela a odhodlala se zeptat.
„Neuspokojuji tě?“ Musela samozřejmě přečkat večeři, aby si náhodou nepokazila
chuť z dobrého jídla, ale v posteli to na ni opět dolehlo a tížilo ji to jako kámen.
„Co je to za podivnou otázku?“, lehce ji líbal na nahé rameno, což ji vzrušilo mnohem
víc, než jeho hekání a vzdychání před chvíli, když se milovali. „Vždyť jsi mě právě
uspokojila“, zvedl hlavu.
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„Nemyslím tohle. Ptám se na sebe“, upřesnila Anička.
„Proboha“, Alex se znechuceně odtáhl. Její otázka ho evidentně hodně otrávila.
Kdyby byl kuřák, určitě by sáhl po cigaretě. „Už s tím zase začínáš?“, obořil se. „Já
myslel, že jsme to už vyřešili a konečně jsi to pochopila“.
Tak to sis jenom představoval, jak to bude jednoduché, pomyslela si Anička hořce.
„Dolores, moje manželka to už dávno pochopila. Tak proč ne ty, Anno?“, zazněl jeho
ostrý hlas, který ji vytrhl ze zamyšlení.
„Ale to přece není normální, chtít tolik žen“, oponovala mu.
„Je to normální, alespoň pro mě. Je to mužský sexuální pud. Před chvilkou jsi proti
němu nic neměla“, připomenul jí.
To, že jeho žena se s tím smířila, stálo za přemýšlení. Nevěřila mu ani slovo. Co by
asi jeho Dolores řekla na to, kde její manžel zrovna byl. Napadaly ji divoké myšlenky,
jako mu strčit do kapsy něco inkriminujícího. Věděla předem, že k něčemu takovému
by se nikdy nesnížila. Přece nemohla Dolores trestat za jeho chování.
„Anno, lásko moje. Je nám spolu tak hezky, ne? Jsme spolu rádi a nic nás k sobě
nezavazuje“, snažil se ji přesvědčit.
To ovšem stačilo k tomu, aby jí přeběhl mráz po zádech jako arktická vichřice. Ne,
tohle nechtěla. Pro ni to znamenalo jenom to, že spolu spali, nic víc. A tak se
rozhodla, že nastal ten správný čas, aby svůj sen o Alexandru Rothovi skutečně
pustila k vodě. Sice by se dokázala ohýbat jako guma, aby jej potěšila, ale nemohla
ho přinutit, aby ji skutečně miloval. To, co následovalo, ji samotnou zaskočilo,
protože ona sama byla se sebeúctou většinou na štíru. Vyskočila z postele a začala
se oblékat.
„Víš co, Alexi? Už tě nechci nikdy vidět“, škytala.
„Ale miláčku, neblázni“, posadil se.
„Ne. Raději mě přelož na jiné oddělení. Chci svou práci, ale tebe nechci mít na očích“
rozhodně pozvedla bradu.
„A co když já bez tebe nemůžu pracovat?“, odvětil mazaně. Asi si myslel, že si jen
tak pohrávala se slovy.
„Tak znovu. Přelož mě jinam a zapomeň, že mezi námi něco bylo. Jinak ti přísahám,
že všechno vyklopím tvojí ženě“, pak se velmi rychle odporoučela, než by na ni mohl
sesypat nadávky či výhružky, což on velmi dobře uměl, pokud všechno nebylo tak,
jak sám požadoval ke své spokojenosti.

Kapitola 26.
Jenny Robinsonová za ní přišla, když se dozvěděla o jejím přeložení. „Budete
pracovat pro vedoucí personálního odboru, Glorii Kendrikovou“, a znělo to tak, jako
by ji litovala předem.
Výborně, zrovna k takové Hrombabě, jak ji všichni nazývali, která měla na starost
personální oddělení o čtyřech lidech a její práce spočívala ve vyhazování poslíčků a
nakupování firemních aut. V takové firmě jako byla Hamilton Kane, většina personálu
byla vyhledávána prostřednictvím profesionální agentury na konkurs. Vědělo se o
Glorii, že si potrpěla na stravu bohatou na vlákninu, po které bez skrupulí v jednom
kuse prděla a komentovala to slovy. To je úplně normální. Tak to byla dokonale
promyšlená Alexova pomsta. Chtěl, aby se snad zadusila. Poslední dny znamenalo u
něho na oddělení pro Aničku hotové peklo. Naložil jí spoustu práce a ignoroval ji.
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Bylo sice hrozné, když na ni dříve neustále naléhal, aly to, co se dělo nyní, to bylo
mnohem horší.
Jenny na její unáhlené přeložení nejdříve reagovala slovy. „To zní zajímavě“. Potom
však prohlásila. „Já to věděla, že vám to provede. A věřte, snažila jsem se tomu
zabránit“, dívala se na Aničku s neskrývaným smutkem v očích.
Jenny, která na ni dříve pohlížela nadřazeně, nyní byla na její straně.
„Jak to myslíte?“, zděšeně se podívala na Jenny.
„No, věděla jsem, že vás Roth svede a potom opustí“, řekla prostě. „Anno, já jsem si
málem bláhově myslela, že právě vy budete mít víc rozumu. Roth tohle dělal všem
hezkým holkám. Copak jste nevěděla, že před vámi se jich tady vystřídalo několik za
poslední dva roky?“
„Ono to bylo tak vidět?“, zeptala se. Tak to byl Alex přímo mistrem světa a ona tou
další naivní kořistí, hořce si pomyslela.
„Anno, nejsem padlá na hlavu a navíc jsem toho už zažila hodně. Nebyla jste první
ani poslední“, odpověděla Jenny smutně. „Každopádně mi budete chybět“.
Aničce nic nezbývalo, než se vydat do horních pater ghetta personálního odboru.
Připadala si jako bezvýznamná nicka. Neměla skutečnou práci, ale teď to bude ještě
mnohem horší, začínalo jí postupně docházet. Ale sama si o to řekla, proto se nedalo
nic dělat, tedy prozatím, utěšovala samu sebe. V dnešní době manažeři ignorují
inzeráty na volná místa. Na to existují takzvaní supi, kteří vyhledávají a přetahují
mozky. Připadala si jako ořezávátko, dobrá tak na organizování směn ve svátky. Její
život byl průšvih, a to se vším všudy.
„Vítejte v personálním oddělení, Anno“, pronesla Glorie a dlouze si pšoukla.
Anička se musela proti své vůli zasmát, protože tamtamy nelhaly. Hrombaba se
nejprve začervenala, což netrvalo ani dvě vteřiny a s velkou okázalostí se ozvala.
„Nebuďte jako malá, tohle je naprosto normální a lidské. Dnes budete dávat
dohromady náklady na vánoční večírek. Vyhledejte si veškeré účty z loňského roku“,
těmito slovy ji uvedla do pracovního procesu.
Anička se snažila dělat svou práci, co se po ní chtělo a přitom nedýchat. Stále
myslela na to, co komu udělala, že ji postihl takový trest. Urazila jsi Alexovu ješitnost,
to se stalo, ozýval se její vnitřní hlas.
„Anno, máte tady telefon“, zašklebila se Glorie, jak se snažila vypustit další svůj
pověstný pšouk. Asi pro štěstí.
„Řekněte tomu volajícímu, že se tady snažíme omezit soukromé hovory“, upozornila
ji Glorie a neochotně jí podávala sluchátko.
„Anno, proč pracuješ v jiném oddělení?“, ptal se Thomas Drummond.
„Thome, jak se máš?“, zvolala Anička.
„Ještě jsi mi neodpověděla na otázku“, nedal se odbýt.
„Ach tak. No víš, ráda pracuji s lidmi, tak proto jsem tady“, Byla to blbost, ale
nevěděla, co by měla říkat.
„Tomu nerozumím“, oponoval Thomas. „Vždyť u Alexandra Rotha taky pracuješ
s lidmi, dokonce víc, než kde zrovna jsi“.
„Thomasi, je to trochu jinak, ale teď ti to opravdu nemůžu vysvětlovat“, usměrnila ho.
„Jistě, rozumím. Ale teď k tomu, proč ti vlastně volám“, obrátil směr rozhovoru. „Vrátil
jsem se z Ameriky zpět domů a moc rád bych tě viděl. V sobotu naše rodina pořádá
velkou oslavu. Moje sestra Ellen slaví narozeniny a při té příležitosti oznámí světu
svoje zasnoubení s Johnem Altonem. Tak mě napadlo, že bys mohla přijet, Anno“.
Na oslavu přímo v aristokratické rodině neměla ani pomyšlení. Přemýšlela, jak se
z toho vymluvit. Její zdecimované srdce by tak velkolepé zásnuby nepřežilo.
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Navíc byla domluvená s Leslie a Devon, že se sejdou v sobotu v Notting Hillu, kde si
dopřejí bohatou snídani, míchaná vajíčka, topinky, kávu a láhev šampaňského.
Budou si tak užívat pokojného dopoledne na terase s výhledem na Labbroke Grove.
Posedí společně, pomluví každého, kdo projde kolem a potom si projdou obchody.
Bude to takový jejich rituál a zabere celou sobotu.
„Thomasi“, zaúpěla.
„Anno, doufám, že se nechystáš odmítnout“, předběhl ji a řekl to tak mile, až se
zastyděla, že ji prokouknul. „Už se hrozně těším, až se uvidíme“.
„Ale Thomasi, jsem už domluvená s kamarádkami, právě zrovna tuto sobotu“, snažila
se omluvit. „Slíbila jsem jim to“, koktala v jakési naději.
Chvíli mlčel, což jí bylo nepříjemné. „Anno, musíš přijet. Moje matka a sestra by tě
rády poznaly a dokonce ti připravily ten nejlepší samostatný pokoj“, naléhal Thomas.
Panebože, nakonec tam bude muset, děsila se. On moc dobře věděl, jak na ni.
„Chápu situaci, že jsi to těm kamarádkám slíbila. Napadlo mě, co kdybys je vzala
sebou. Místa je u nás víc než dost“, čímž ji pořádně převezl.
„Tak dobře, večer se s nimi uvidím v jejich bytě a dám ti vědět“, vyhlásila rekapitulaci.
„Dobře, v devět večer zavolám. Zatím se měj, Anno“, zašveholil do telefonu.
Tak to bude mazec, zhrozila se Anička předem. Věděla přesně, co bude následovat.
Kamarádky budou bez sebe z takového pozvání. Pro ni samotnou to znamenalo, že
jejími malými úsporami to pěkně zamává. Potřebovala pořádné šaty, aby si připadala
alespoň přijatelně mezi takovou honorací v rodinném sídle Drummondů.
Thomas byl přesný jako hodinky, když se úderem deváté rozezněl telefon v bytě
jejích kamarádek. K její hrůze panteřími kroky vyběhla Leslie a zvedla sluchátko.
„Ahoj Thome, tady Leslie. Je moc milé, že jsi nás pozval. Moc se těšíme“, vrkala
blahem do telefonu.
Sotva stačila vyslovit slova díků, přihnala se Tessa a málem jí zlomila zápěstí, jak se
snažila vytrhnout sluchátko z její ruky.
„Ach Thome“, začala dramaticky. Mluvila o dvě oktávy vyšším zadýchaným hlasem.
Příšerné. „To je od tebe tak roztomilé“, rozplývala se a ignorovala Aničku, se kterou
chtěl Thomas mluvit. Nakonec se uvolila a konečně jí předala sluchátko. Ještě že ji
Thomas neviděl, protože byla červená jako paprika a doslova se styděla za
kamarádky, které okamžitě daly o sobě vědět.
„Všechny se těší“, oznamoval jí Thomas s naprostým klidem a neskrývaným veselím.
On se snad asi neumí nikdy naštvat, pomyslela si Anička.
„Takže tady budeš, domluveno“, smál se. „To je dobře. Bude to veliká oslava se
spoustou zajímavých hostů. Slibuju, že se budeš ohromně bavit“.
„Těším se“, zamumlala Anička a zavěsila k Tessině nelibosti, neboť s ním chtěla
ještě hovořit. Proč vlastně, to ani nevěděla, ale taková troufalost patřila mezi její
přednosti. Srdce se jí sevřelo úzkostí nad obavou, jak to všechno dopadne.
Devon dopadla celým svým tělem na pohovku a povzdechla si. „Ach jo, kdybych tam
mohla vzít Dicka, určitě by se mu tam líbilo“.
„Hej, Devon“, zpražila ji Leslie. „Jsi normální? Měla bys vyhledat doktora, začíná se
z tebe stávat těžký pacient“.
Anička měla stejný pocit. Devon trpěla selektivní amnézií. Už si nepamatovala, jak ji
Dick nutil pózovat, jak ji nazval děvkou. Opar času, dvou týdnů, zahalil všechny
Dickovy chyby. Na Devon bylo jednoznačně vidět, jak ženy umí odpouštět všem
kromě sebe.
„Co to meleš“, obořila se Devon na Leslie. „Nepotřebuju terapii. Ta funguje jedině na
slaboduché Američany. Neumím si představit, že bych za to měla ještě platit“, řekla
kousavě a mračila se.
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„Napadá mě jedna zajímavá otázka. Kolik psychoanalytiků by umělo například
vyměnit žárovku“, uvažovala Anička nahlas. „Co myslíte?“
„Jeden, ale ta žárovka by to opravdu musela chtít“, rozesmála se Leslie na celé kolo
a zvedla palec nahoru.
„Kdy na ten venkov vyrazíme“, vpadla mezi ně Tessa, znuděná jejich konverzací,
která se jí netýkala.
„Ve čtvrtek navečer“, zašklebila se na ni Anička. „V pátek je svátek a hlavní oslava
proběhne v sobotu. Thomasova matka plánovala, že bude dostatek času na to,
abychom se všichni trochu předem poznali“. Náhle ji však přepadl divný pocit, jak ony
tam mohou zapadnout. To bude průšvih, předvídala předem Anička.

Kapitola 27.
V pondělí a úterý strávila Anička v práci se zadrženým dechem, protože Glorie
vypouštěla své mocné pšouky. Nakonec jí nic nezbylo, než si namazat pod nos
mentolovou mast. Alex se neozval, což se dalo očekávat po tom, jak ho odmítla.
Přesto ji to překvapilo, ten nesrovnatelný zvrat v jeho chování oproti tomu, jak byl
neodbytný. Teď nic. Choval se tak, jako by se propadla do země. Snažila se sice
chodit dolů pod různou záminkou, jak to jenom šlo, na sobě šaty, které na ní rád
viděl, ale dělal, že je nevidí. Dokonce ji netěšil ani obrovský zadek své nové
nástupkyně, který doslova přetékal přes židli. Zato Jenny byla velmi spokojená,
konečně sehnala někoho, kdo se soustředil pouze na práci, na koho šéf
nepokukoval, byla to Brona. Pan Roth musel vzít za své, že náhradnici vybrala
dobře, i když se mu to vůbec nezamlouvalo.
„Doufám, že na mě pan Roth nevzpomíná ve zlém“, jednou se zkusila zeptat.
Zároveň doufala, že uslyší alespoň něco potěšujícího.
„Vůbec o vás nemluví, bohužel“, odpověděla jí Jenny a moc dobře věděla, kam tím
Anička mířila. „Tak to bude lepší, drahoušku, věřte mi“, přesvědčovala ji Jenny
s mateřskou náklonností. „Dostanete se z toho mnohem rychleji a ušetříte sama sebe
před zklamáním, které by bylo pro vás mnohem těžší“.
Ale Anička to tak neviděla. Bylo to příšerné. Měla pocit, jako kdyby jí někdo užíral
srdce a ukrajoval lžící. Připadala si jako narkoman, který se chce zbavit závislosti, a
přitom celé dny nemyslí na nic jiného, než na tu svoji drogu. Užírala se, kašlala na
sebeúctu, svoje zdraví, prostě na všechno.
„Zítra je středa“, důležitě oznamovala Leslie, když se objevila Anička v bytě u svých
kamarádek.
„Jo, Einsteine. To většinou po úterku bývá“, poznamenala Devon a vztekle odhodila
časopis na stolek. Devon teď svůj smutek řešila tak, že na všechno reagovala
podrážděně. To nebylo vůbec dobře, protože nebrala ohledy na ostatní, kteří za nic
nemohli, jenom se snažili jí pomoct.
Maissy s Tessou se povalovaly na pohovce. Maissy své věrné obdivovatelce
předváděla nejnovější tretky, které nakoupila. Anička se musela hodně přemáhat,
aby Maissy neřekla něco velmi nepěkného. Co byla vlastně zač? To snad dědila po
nějaké zapomenuté tetě z Bolívie? Ne, to určitě ne. Každý den perfektně oháknutá,
nikde nepracovala, stále obklopená smečkou mužů, o kterých nikdo nic nevěděl. To
svědčilo pouze o jednom …, tím si byla téměř jistá. Přesto jí to nedalo, aby si
neodpustila malou poznámku.
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„Škoda, že jsem se nenarodila jako tady Maissy, nemusela bych zítra do práce“,
zakňourala.
Leslie ji zpražila takovým žhavým pohledem, který používala pro chlapy na padesát
metrů daleko. „Prosím tě, Anno, nebuď blbá“.
„Jak to?“, zaprotestovala, ale obě věděly, co tím Anička chtěla naznačit a jediná
Leslie to poznala, natolik byly obě sehrané.
„Proč se stále do ní navážíte, hlavně ty, Leslie“, naštvaně se do toho vložila Devon.
„Dej mi pokoj“, odbyla ji Leslie a vůbec se jí to nedotklo. „Tak zítra je středa a ve
čtvrtek odjíždíme, dámy“, připomenula všem.
„No a co jako“, nadhodila Devon.
„Co? A kdo máte šaty na tu oslavu, ať zvedne ruku“.
Anička se podívala na Leslie, zasténala a složila hlavu do dlaní. Bože, nejenže to
bude pro ni ten nejhorší víkend v životě, ale ještě přijde na mizinu. Měla den na to,
aby se vzpamatovala a uvědomila si, že život jde dál, i když o to zrovna nestála. Bez
ohledu na stav jejího bolavého srdce se nechtěla objevit na takové sešlosti
v nějakých starých hadrech. Během doby, co byla zaměstnaná v tak prestižní firmě,
podstatně změnila názor na to, co měla na sobě. Dříve považovala přehnanou péči o
svůj zevnějšek za něco, co bylo tak akorát pro šlechtěné pudly. Ovšem nyní to brala
jako brnění proti vnějšímu světu. Snažila se nemyslet na to, kolik ji bude stát
kadeřník a nové šaty. I přesto, jak nesnášela Maissy, musela vzít za vděk, že jí
darovala značkový krém, který byl skutečně luxusní. Měla sice zlomené srdce, ale
pleť vláčnou a dokonalou. Když tak myslela na svůj vzhled, rozhodla se k tomu, aby
taky něco udělala pro své postavení ve firmě. V kanceláři Hrombaby Glorie měla titul
administrátorky. Znělo to sice honosněji než sekretářka, ale bylo to pouze slovo. Ve
svých papírech už neměla uvedeno asistentka. Vlastně byla na nejnižší pozici mezi
vedoucími pracovníky. A vděčila tomu novému postavení Jenny Robinsonové.
„Víte, Anno, měla byste toho využít ve svůj prospěch“, poučila ji Jenny jednou, když
se u ní zastavila. „Dostanete nový titul a zvýší vám plat. Mohla bych vás doporučit,
protože jste se vypracovala a jste velmi schopná, nemluvě o vašem vzdělání“.
Anička na ni zírala, ale potom si uvědomila, že je jí sice mizerně, přesto se dokáže
soustředit na práci.
„Jo, to by mi musel pan Roth napsat doporučení“, povzdechla si sklíčeně. „Už ho
vidím, že by si raději dal nohu za krk“.
„To si nemyslím, Anno. Máte na pana Rotha jistý vliv“, řekla Jenny velmi diskrétně.
Jinými slovy, vydírejte ho.
Anička se překvapeně podívala na Jenny a pochopila. Okamžitě jí taky došlo, když
recepční při jejím nástupu prohlásila, jaké má štěstí, že bude pracovat u Jenny. To
rozhodlo, peníze potřebovala a považovala to za přiměřenou satisfakci. Lidé, kteří
tvrdili, že peníze nepotřebují, nikdy nebyli chudí.
Rozhlédla se, zda je čistý vzduch a odhodlaně napochodovala do kanceláře
Alexandra Rotha. Zvedl hlavu od monitoru, překvapen jejím příchodem, který
považoval víceméně za drzost, zeptal se chladným hlasem. „Copak potřebuješ,
Anno?“
„Nic zvláštního, jenom malou službu, abychom byli spolu definitivně vyrovnaní“,
odpověděla stejně chladně jako on, i když její srdce krvácelo.
„Anno, nechtěla by sis to ještě rozmyslet?“, nečekaně se zeptal. „Nebuď tak umanutá
a na všechno zapomenu“, zkusil ji přemluvit.
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Ignorovala jeho nabídku, i když to nebylo zrovna jednoduché. „Půjdu do osobního,
aby mi změnili funkci, což se neobejde bez tvého doporučení“, odhodlaně ho
seznámila se svým záměrem a nehodlala polevit.
„Ale, ale. Tak ty bys chtěla povýšit?“, konstatoval Alex znechuceně.
„Přesně tak“, odpověděla a zpříma se mu podívala do tváře s milým úsměvem.
Nedalo se přehlédnout, jak jej to zaskočilo a zároveň popudilo.
„Dobře“, chvíli o tom přemýšlel, ale oba věděli, že neměl na vybranou. Jenže to, co
následovalo, bylo další ranou pod pás. Když už si myslela, že ji nemůže nic horšího
potkat, řekl. „Napřed mi vrátíš klíče od bytu a navždy mi zmizíš z očí“.
Přehrabovala se v kabelce a polykala slzy. Kruci, tak je definitivní konec. Alex se
nikdy nezmění a nebude ji prosit, aby se k němu vrátila. Mrskla těmi klíči před něj, až
zařinčely a najednou pocítila, jak se všechno vypařilo kamsi do vzduchu. Tak Anička
alespoň přišla k povýšení a vyššímu platu. Nebylo to nejtriumfálnější vítězství, ale
peníze nakonec stejně dorazily do banky, dokonce se zpětnou platností od prvního
dne jejího nástupu. Byl to takový bonus od Alexe za to, že bude mlčet.

Kapitola 28.
Přihnaly se do Harvey Nicks jako mongolský nájezd. Leslie šla jako první a nesla
k pultu svoje kelímky Chanel, ve kterých zbývalo tak na dva prsty krému. Tvrdila, že jí
dermatolog řekl, že právě ony způsobily vyrážku, proto chce vrátit peníze. Anička
společně s Devon a Tessou umíraly hrůzou, co nastane. Vyděšený prodavač to
nakonec vzdal, neměl šanci nijak pochybovat o nepravdivosti těchto slov. Leslie
s vítězným úsměvem mávala šekem. „Podívejte, vrátili mi peníze do posledního
penny. Co na mě tak zíráte?“ Vyrazila jsem to z nich“, hulákala tak hlasitě, až se
kolemjdoucí otáčeli.
Devon si vybrala mechově zelené šaty, s osmdesáti procentní slevou. Sice nebyly
nejmodernější, ale ta sleva byla více než lákavá. Dohnala to sakem, které bylo tak
drahé, že Anička z té ceny málem omdlela. Celkový efekt byl ohromující.
„Páni, vypadáš skvěle“, pochválila ji Tessa.
Leslie si koupila krémový hedvábný kostým, velmi drahý od Anna Sui.
„Netušila jsem, že tě v BBC tak dobře platí“, konstatovala Tessa suše.
„Neplatí“, odpověděla jí Leslie, která si, pokud se jednalo o styl, nedělala vrásky
z nějakého případného dluhu.
Tessa si vybírala šaty, buď celé bílé, nebo černé. Přitom stačila napadnout Aničku,
která se opovážila naznačit, že bílá je pro nevěstu a černá na pohřeb.
„Hej, přestaň mě kritizovat, ničemu nerozumíš. Vůbec se nedivím, že nikoho nemáš,
kdo by s tebou vydržel“.
„Sklapni, Tesso“, uzemnila ji výhružně Leslie. „Anna je na rozdíl od tebe třída“.
„Jasně, to je pravda“, souhlasně se přidala i Devon. „Nebýt tady Anny a jejího
přátelství, bychom se nikdy nedostaly na tak okázalé venkovské sídlo
Drummondových, Tak se podle toho chovej“, uzemnila ji.
„Závidí mi, protože by se do těch šatů sotva vešla, tak je to“, odsekla Tessa.
„Přestaňte, tohle nikam nevede“, vložila se do rozepře Leslie, v roli mírotvůrce, aby
zabránila nesmyslné hádce.
„Zkus si tohle, Anno“, ukázala na šaty a sako od Donny Karan, které byly ve slevě.
Šaty s nádechem levandulové barvy, k tomu lehounké sako. Anička zapadla do
kabinky a musela uznat, že jí docela slušely. Okouzlená z toho, jak kus hadříku z ní
udělal dokonalou ženu a vyšla ven. Leslie tiše hvízdla obdivem, když Aničku spatřila.
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Anička podala prodavačce platební kartu a nechala si zabalit šaty do několika vrstev
jemného hedvábného papíru. Výraz Lesliny tváře byl přesvědčivý tak, že sama
usoudila, že tyhle šaty musí mít i za cenu, že by za ně měla dát třeba i půl království,
kdyby nějaké měla. V jejím případě by mohla jedině tak vyhlásit bankrot. Panebože,
stávala se z ní oběť módy a najednou měla nutkavou potřebu něco udělat i se svými
vlasy.
Tessa znechuceně protočila očima. „Mám schůzku s Maissy, jedině ona mi pomůže
vybrat ty správné šaty, protože ona má vkus“, odporoučela se, a zmizela jako pára
nad hrncem. Vůbec nestačila postřehnout, že její rozhodnutí bylo přijato velmi
vstřícně. Na to, jak měla ráda přírodu a zvířata, byla pěkně protivná až nesnesitelná.
„Jestli chceš ostříhat, jdi k Joelovi do salónu“, vypadlo nečekaně z Devon.
Posadily se všechny tři do restaurace, kde se podělily o kuře a láhev Chardonnay.
S alkoholem bylo všechno veselejší a vyžvanily si navzájem ta nejpikantnější
tajemství. Historek bylo hodně, zvláště Leslie chrlila jednu za druhou. Pouze zmínka
o Dickovi z úst Devon nebyla k zasmání, spíše naopak.
„Nemluv o něm, to už jsme slyšely“, napomenula ji Leslie. „Dick nebyl nic jiného, než
zvrhlík, odporný ubožák“.
„A co Alex, jaký byl? Pověz nám něco, co o něm nevíme“, vyzvídala Devon.
Anička si lámala hlavu a přes opar Chardonnay si nemohla vzpomenout na žádnou
podobnou historku, se kterou by mohla přispět. Alex se hodně vymykal, svým
způsobem byl tak trochu staromódní, hodně romantický. Ale přece si na jednu
vzpomněla. „Hned při našem prvním rande mě nejdříve poslal do čistírny vyzvednout
obleky“, zkusila nejistě. „Cestou do IVY, kde jsme se měli sejít, jsem usilovně hledala
způsob, jak elegantně a nenápadně vstoupit s vlajícími obaly kolem sebe, aniž bych
vyděsila tamní personál“.
Aničce to nepřipadalo legrační, ale k jejímu překvapení začaly obě krákat smíchem.
„Ten parchant, to vůbec nebylo beznadějně romantické“, prohlásila Devon, když se
konečně uklidnila.
„Mohl alespoň předstírat, že to myslel vážně“, souhlasně přikyvovala Leslie.
„Byl to vůl“, dodala Devon a opět škytala smíchy.
„Víš co, abychom nezamluvily toho kadeřníka“, utnula jejich projevy Anička.
Rozhodla se, že jim už žádnou historku s Alexem nevydá na pospas. Alex v jejích
očích byl stále ten nejlepší. A vyzvednout jeho obleky z čistírny …, no a co?
„Správně, Joel je výjimečný kadeřník, bude se ti líbit. Hned zítra tě k němu
objednám“, řekla Devon s mírnou přezíravostí. Pokud šlo o módu, dovedla nasadit
ten správný tón. Anička zapomněla, že Devon dělá asistentku módního fotografa,
pracuje se slavnými lidmi a zná ty nejžhavější drby. Najednou ji přepadly
pochybnosti, zda by se do takového salónu vůbec hodila. Na povrch vyplula opět ta
její pověstná nejistota, která ji dokázala zbavit veškerého sebevědomí.
„Já musím zítra ještě do práce a navíc nevím, zda bych takového kadeřníka zvládla“,
snažila se z toho vykroutit.
„Jenom se neboj, Joela zvládneš levou zadní. Přestaň už konečně vyšilovat“, zpražila
ji Devon ocelovým pohledem.
„Počkej, mohla bych jenom přes poledne, pokud by mě vzal“, odhodlala se Anička
tam opravdu jít.
„Ach, bude to fuška, ale Joel je mi tak trochu zavázaný. Musím mu hned zavolat“, a
vytáhla svůj pomerančový telefon.
Leslie mrkla na Aničku. „To dopadne, ona to zvládne. Je ti souzeno, abys na té
oslavě vypadala nejlépe. Nejspíš tam potkáš muže svých snů“, předvídala Leslie.
Jo, toho už jsem potkala, ale měl nepatrnou chybu, byl zadaný, pomyslela si Anička.
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„To nebude v mém případě“, usměrnila Leslie.
„Vůbec nevíš, jací chlapi tam budou“, oponovala Leslie.
„Dovedu si to představit“, nadnesla Anička. „Určitě nějací vysloužilci bez brady, ale
s bankovním kontem. To už bych raději volila Dicka“, oklepala se Anička.
„Neblázni, nebuď takový snob naruby“, odbyla ji Leslie mávnutím ruky. „Budeš mít
krásné šaty od Donny Karan a dokonalý účes. Jenom si musíš konečně začít věřit“.
Proslulý kadeřník Joel Frieda neměl na domě reklamu. Vešla a snažila se zastřít
pocit, že si spletla dveře. Měla na sobě elegantní svetřík od Armaniho, pouzdrovou,
černou sukni od Josepha, málem její nejlepší kousky. Nikdo při pohledu na ni,
nepozvedl obočí, takže začátek byl dobrý.
Joel, přítel Devon, byl neskutečně krásný a vtipný. A navíc nebyl homosexuál.
Neměla averzi vůči homosexuálům, ale byla radši, že ji bude stříhat vlasy někdo
takový, aby se líbila chlapům. Gayové stříhali sice podle poslední módy, i když třeba
to nebylo dvakrát ženské. Normálně by byla štěstím bez sebe, že ji stříhá takový
krasavec, a navíc génius nůžek. Ale v téhle chvíli dokázala ocenit pouze Alexovy
půvaby. Ne nadarmo se říká, že zamilovaný člověk má pocit, že všechno, co vidí
kolem sebe, je to nejlepší.
Vlastně všechno ne, když z každého časopisu vykukuje nádherná tvář Dolores
Rothové. Kdykoli zaslechla slovo obchodník, hned se jí vybavovaly jeho švihácké
obleky. Ale tohle poledne měla čas, aby zasněně vzpomínala na Alexe.
Joel jí nakláněl hlavu napravo, nalevo, začal rozdělovat prameny jejích dlouhých
vlasů a tiše si něco mumlal. Kupodivu si vůbec nezoufala, když viděla, jak její kadeře
dopadaly na zem. Věděla, že to bude skvělé. Potom se ze všech stran na sebe
dívala do zrcadla, fascinovaná krásným hladkým účesem, vlasy měla sestříhané a
nádherně jí splývaly na ramena. „Paráda“, vydechla nadšeně.
„Jo, ale něco tomu stále chybí“. Joel zavolal na nějakou dívku a chvíli se spolu o
něčem radili. Než se vzpamatovala, zaklonil jí hlavu do umyvadla a něco na vlasy
napatlal, což ji trošku zmátlo.
„Důvěřujte mi“, usmál se Joel, který byl velkým znalce ženské krásy. Věřila mu.
Výsledek byl ohromující. Vůbec nemusela předstírat, že by ven vyšla zcela jiná žena,
sebevědomá a krásná.
„Perfektní“, pobrukoval si Joel, když na ni útočil fénem.
Kolem očí jí poletovaly sestříhané prameny. Když hukot fénu ustal, nemohla uvěřit
vlastním očím. Její vlasy měly nádech měděné a mahagonové barvy. Nebylo to nic
křiklavého, pouze decentní, tak akorát. Účes jí šel barevně jak k očím, tak i k pleti.
Pomalu vstala a nemohla se odlepit od zrcadla.
„Tak co tomu říkáte?“, zeptal se Joel a usmíval se jejímu ohromenému výrazu.
„Panebože“, vydechla Anička úžasem. „Jak jste to dokázal?“, nevěřícně pohodila
svou novou hřívou.
„Pokud má někdo tak nádherné a kvalitní vlasy, byla to pouze hračka s trochou
fantazie“, usmál se na ni Joel.
Anička po zbytek dne slyšela všude samou chválu, jak vypadala skvěle. Dokonce se
ukázala u Jenny, která úžasem málem oněměla. Přála si, aby ji mohl vidět i Alex, ale
bohužel nebyl v kanceláři.
„No teda, Anno“, vykřikla Leslie, když uviděla její vlasy.
Tomu se musela Anička zasmát, neboť Leslie jen tak nikoho nepochválila už jenom
z principu, pokud šlo o styl. Vypadala jako pyšná matka, která právě pochválila svoje
batole, že si sedlo na nočník.
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Pak se otevřely dveře a do bytu vpluly Tessa a Maissy, obtěžkané nákupem od
Harrodse.
„Och“, pronesla Maissy teatrálně. „Drahoušku, jak dramatické, skoro až moderní. Víš
určitě, že jsi to ty? Kdybys shodila nějaké to kilo navíc, snad by to vypadalo skvěle.
Tenhle účes by měl totiž zvýrazňovat lícní kosti“.
„Anna má velmi výrazné lícní kosti“, pronesla klidným, avšak chladným hlasem
Leslie.a její oči sršely přímo blesky „Zřejmě máš něco s očima, když to nevidíš“,
dodala naštvaně.
Aničku rázem zalila vlna vděčnosti. Byl to skvělý pocit, že měla někoho na své
straně, Leslie byla opravdová kamarádka, která nikdy nezklamala.
„Ale kdyby byla hubenější, slušelo by jí to mnohem víc. Mužům se dnes líbí štíhlé
ženy, Leslie“, nedala se Maissy.
„No, ty to musíš vědět nejlépe, co se chlapům líbí, že?“, uzemnila ji Leslie sladkým
hlasem. Byl to zásah do černého. Maissy ztuhla a obě se navzájem měřily nevlídným
pohledem. Maisy se skoro viditelně zachvěla.

Kapitola 29.
Konečně nastal všemi očekávaný čtvrtek večer, pouze Aničce to tak nepřipadlo. Když
dorazila z práce domů, neměla čas se ani rozkoukat, a už se soukala do Devonina
auta. Leslie zabrala svými zavazadly téměř celý kufr. Jediné štěstí bylo, že Tessa
měla přijet za nimi později. Anička by nevydržela celou cestu poslouchat její narážky
na svou osobu a kecy o zdravé výživě.
„Hádejte, koho jsem dnes poznala ve studiu“, zeptala se Leslie, když vyjížděly na
dálnici. Obě dívky začaly hádat a nebylo to vůbec jednoduché, protože se znala
téměř se všemi osobnostmi, které něco znamenaly. Leslie jako redaktorka
televizního pořadu pro děti a mládež, což bylo něco neslýchaného, byl to ten nejlepší
vtip současné doby. Nikdo absolutně nechápal, jak se jí to povedlo, že právě ona
mohla tyto děti uvádět do studia. Dokonce ji podezíraly, že jim vyhrožovala mučením,
jestli neudělají to, co jim nařídila. Vědělo se o Leslie, že nemá ráda děti, nechce je a
nikomu by je ani nehlídala. Ovšem ve studiu se nad nimi doslova rozplývala a dětičky
ji málem zobaly z ruky. V tomto dětském pořadu se natolik dobře osvědčila, že ji
chtěli i v jiných pořadech, aby uváděla hosty. Všichni z ní byli celí pryč, protože si ona
před nikým nesedla na zadek, ať už byli jakkoli slavní. Taková byla Leslie. Kdyby na
střeše domu, kde by se zrovna opalovala, přistáli Marťani, s ledovým klidem by je
přiměla, ať okamžitě odstartují, protože tam nepatří a navíc jí stíní.
„Ricka Astora“, vyhrkla konečně s ohromnou radostí, že na to nepřišly.
„Páni, myslíš toho z Formule 1?“, vykulila oči Anička.
Devon se štěkavě rozesmála tak, až se jí ramena roztřásla. Obě ji musely okřiknout,
aby si hleděla volantu.
Formule 1 byl název hudební skupiny na vzestupu a Rick Astor se stal idolem všech
mladých dívek. Leslie se tvářila tak, že bylo jasné, že tento objev se stane brzy její
další trofejí, pokud by to sama chtěla.
Cesta byla dlouhá, ale příjemně jim ubíhala. Leslie s Devon vzpomínaly na svoje
dřívější známosti. Vynechaly ovšem ty svoje poslední, Lennoxe a Dickense. Dokonce
se s nimi i vídaly a udržovaly přátelské vztahy. To bylo pro Aničku záhadou, něco
jako kruhy v obilí. Byly to šílené historky, velmi pikantní, jak vypodobily svoje milence.
Když sjížděly z dálnice a pokračovaly klikatými cestami, všechny tři úžasem hleděly a
mlčky vstřebávaly tu krásu kolem.
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Ale pouze do doby, než stačily zabloudit. Ukázalo se, že Devon sjela z cesty, protože
si špatně natočila mapu, čímž se situace vyhrotila, nastaly hádky, křik a výhružky.
Potom už nepadlo ani slovo, když konečně dorazily na místo. V měsíčním svitu se
objevil Carrefour, který patřil Thomasově rodině po staletí a vyrazil jim dech.
Obrovské Alžbětinské sídlo vystoupilo ve své kráse ze tmy. Projížděly cestičkami,
lemované levandulemi na udržovaných trávnicích. Na jedné straně staré sluneční
hodiny, na druhé vysoce mechem porostlý satýr, kterého se Devon lekla a prudce
strhla volant vpravo. Kolem auta se rozlétly kamínky a Anička vykřikla.
„Dávej pozor“, napomenula Devon. Málem byl první průšvih na světě. „Určitě to tady
uhrabávali týden, aby to vypadalo“, vyskočila z auta, aby si prokrvila nohy a
roztřepala svůj nový účes. Okamžitě zaznamenala, že většina hostů již byla uvnitř.
Všude stála luxusní auta všemožných značek. Dokonce zahlédla i Bentleye. Devon
se podařilo zaparkovat, vytáhly zavazadla a společně zamířily k hlavnímu vchodu.
Leslie zoufale pohlédla na svoje batožiny, jako by čekala, že se vynoří někdo a
nanosí je dovnitř. K jejímu rozčarování se tak nestalo a musela si je odtáhnout sama.
Devon začala přehrabovat svůj obsah v kabelce jako rozzuřená fretka.
„Hele, žádné drogy“, sykla na ni Anička.
„Co blázníš, musím se po té příšerné cestě nějak uklidnit“, odsekla Devon.
„Tady ne, rozumíš“, křikla na ni Anička pěkně ostře. „Jinak to otočíme a jedeme
zpátky“, což ovšem na Devon zabralo, protože to bylo myšleno naprosto vážně.
Vyšly nahoru po schodech a Anička zazvonila na starobylý zvonek, který se musel
rozeznět celým domem. Po nějaké době se těžké dubové dveře otevřely. Stála v nich
statná žena a kriticky si je změřila, než vůbec promluvila.
„Kdo jste, nějaké anarchistky?“, vyjela velmi přísně.
„Jmenuji se Anna Gregorová, jsem Thomasova kamarádka a byly jsme pozvány“,
vykročila Anička vpřed.
„Večeře skončila před několika hodinami“, nedala se obměkčit tahle žena a nadále
stála ve dveřích a nemínila se jen tak hnout. „Víte, kolik je hodin?“ spustila nanovo.
Leslie už málem otevírala pusu, ale Anička ji stačila zastavit. „Zabloudily jsme,
madam, nezlobte se“.
„Lousie, proč ta děvčata tak děsíš?“, ozval se příjemný hlas ženy, která se laskavě
usmívala. Byla to paní Drummondová. Všechny se na ni s obdivem zahleděly,
protože vypadala naprosto úžasně, když pomyslely na její věk. Proboha, jak mohla
tak drobná žena zplodit takového hromotluka, jako byl Thomas, ihned napadlo
Aničku.
„Anno, ráda vás poznávám a vaše přítelkyně taky. Vítám vás. Jakou jste měly cestu,
doufám, že příjemnou“, a vedla je dál do domu.
Anička ještě jednou zamumlala omluvu, že přijely v tak pozdních hodinách.
„Nic se neděje, děvenko. Připravila jsem pro vás pokoje do zelených a červených
ložnic. Ale pojďte si dát něco k pití“, srdečně je zvala do salónu, plném lidí. Tam
ovšem již byla zábava v plném proudu. Všichni byli ve večerních róbách. Jakmile
vcházely dovnitř, hurónský smích najednou ustal. Jejich příchod vzbudil neskonalý
zájem všech přítomných, jako kdyby v salónu právě přistál létající talíř
s mimozemšťany. Nejvíce však zaujala samotná Leslie, její vzhled natolik překvapil,
jako by nikdy neviděli Afroameričanku.
Bože, pomyslela si Anička. Copak tito lidé se neumí chovat? Copak jim nikdo
neřekne, aby tak nezdvořile civěli? Zoufale se rozhlížela po Thomasovi, ale nikde ho
neviděla, což ji překvapilo a značně ubralo na náladě
„Poslouchejte mě, tohle jsou kamarádky Thomase, Anna, Leslie a Devon“, hlasitě
oznámila všem hostům paní Drummondová.
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Kolem se opět rozproudila konverzace, ale mnohem tlumenější, než tomu bylo na
počátku. Vypadalo to, že se všichni bavili na jejich účet. Paní hostitelka je zavedla
k baru, kde postával hlouček mladých lidí, převážně mužů. Tito okamžitě zpozorněli a
dychtivě se seznamovali, hlavně s Leslie, což nebylo tak neobvyklé. Tato černá
kráska vždy a všude získávala obdiv, když se objevila.
„Kde je Thomas?“, zeptala se Anička. „Není tady, odjel do Gloucesteru, ale ráno
bude zpátky“, usmála se jeho matka.
„Aha“, špitla rozmrzele. „Nebude vadit, když bych si šla lehnout? Jsem nějak hrozně
unavená“, omlouvala se Anička.
„To je pochopitelné“, blahosklonně ji odvedla k mohutnému schodišti. Cestou
zahlédla Leslie a Devon v družném hovoru, nevypadaly na to, že by šly na pokoj.
Zřejmě se dobře bavily.
„Pořádně si odpočiňte, Anno. Zítra nás čeká spousta zábavy“, rozloučila se s ní paní
Drummondová.
Anička byla nadšením bez sebe, když zjistila, že má pokoj sama pro sebe. Vybalila
si, dopřála si příjemnou osvěžující koupel. Potom se spokojeně natáhla na obrovskou
postel s dubovými sloupky a naškrobeným bílým povlečením. Bylo to tak venkovsky
příjemné. Teplý noční vítr otevřeným oknem zanesl vůni čerstvě posekané trávy.
Přesto z této návštěvy nebyla moc nadšená. V pozitivní náladě ji drželo akorát
setkání s Thomasem, se kterým se brzy uvidí. Akce bohatých aristokratů nikdy
nepoznala a považovala to za promarněný čas.
Její myšlenky zaplavovaly vzpomínky na Alexandra Rotha, než se propadla do
hlubokého spánku.

Kapitola 30.
Anička se ráno probudila za zvuků tak zvláštních, že to její spící mozek nedokázal
rozkódovat. Potom jí začalo postupně docházet, co to bylo. Ticho a ptačí zpěv.
Vstala a došla k oknu, které otevřela dokořán. Vzduch venku byl chladný, ale tak
svěží, že by ho snad dokázala nasávat navěky. Zrovna obdivovala levandulové
záhony, když se rozlétly dveře, ve kterých stanula kamarádka Leslie. Napochodovala
dovnitř se slovy. „Panebože, sotva jsem upadla do peřin, spala jsem jako špalek“.
„To já taky“, smála se Anička. „Asi to bylo tou cestou nebo venkovským vzduchem.
Musela jsem usnout dřív, než jsem položila hlavu na polštář“.
„Mohla bych se u tebe vykoupat?“, zeptala se Leslie, když spatřila velkou litinovou
vanu na nožkách. „Raději hned, než dojde teplá voda““.
„Co, proč by měla?“, nechápala Anička. „Kdo to říkal?“
„Já. Víš, kolik lidí je v tom baráku?“, poznamenala Leslie a spěšně se naložila do
vany. „Je tady krásně, jsem ráda, že jsme tady“, vzdychala Leslie okouzleně.
„Vážně? Víš, všichni tihle lidé, co tady jsou, jsou poněkud škrobení. Prostě samá
honorace“, připomínala jí Anička.
„Jo, všimla jsem si. Nejmíň pět chlapů, starších než můj táta, mi padlo k nohám“,
naparovala se. „Dokonce tři holky mě chtěly podplatit, abych je dostala do televize“.
„A co Devon“, ptala se Anička.
„Ztratila se mi, ani nevím, kde skončila. Naposledy jsem ji viděla s nějakou partičkou
Velšanů, jak se bavili o politice“
„Cože? Devon a politika?“, vykulila oči Anička. „To si dost dobře neumím představit“.
„Ne? Já ano. Jako třeba matka představená v družném hovoru s porno hercem“, tak
nějak podobně a ponořila se do vody.
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„To je příšerná představa“, oklepala se Anička.
„Počkej, Devon byla náhodou ve svém živlu, vypadalo to dost přesvědčivě. Zřejmě
tihle chlapíci ji něčím museli zaujmout. Třeba byli usedlí, nudní a hlavu plnou
perverzních choutek“, hádala Leslie.
„A co ty, Anno? Líbil se ti tady někdo?“, zajímalo Leslie. „Myslím, že je tady spousta
zajímavých mladíků, kteří by stáli za hřích“, zkoušela to na Aničku. „Aspoň mi to
včera tak připadalo“.
„Žádného jsem neviděla“, odbyla ji Anička.
„A co Thomas, toho máš přece ráda, nebo snad ne?“
„Jistě, že ho mám ráda a vždycky budu“, přitakávala Anička. „Ale jinak, než si
myslíš“, povzdechla si.
Najednou se sama sebe musela zeptat, proč je tak vybíravá. Thomas je úžasný
člověk, jakého mohla potkat. Vždyť ona sama nebyla taková hvězda. Opět bude
sama a všichni kolem budou spárovaní. Proč jen ona má takovou smůlu?
„Někdo se pro tebe najít musí. Jenže ty odmítneš každého, kdo není úplně perfektní.
Tvůj největší problém, Anno je, že jsi tak beznadějně romantická“, hodnotila ji Leslie.
„A co je na tom špatného, že jsem taková. Všechny ženy by měly být romantické“.
„Ano, ale ne beznadějně. Ty potkáš chlapa, pokud se ti líbí, během pěti minut se do
něj zamiluješ. Nikdy ho pořádně nestačíš poznat. Ale tak to v životě nechodí, milá
Anno“, poučovala ji Leslie. „No, a pokud se ti nějaký chlap na první pohled nezalíbí,
tak má prostě smůlu“, ještě dodala.
„Ty snad nevěříš na lásku na první pohled“, podívala se na ni Anička překvapeně.
„Ne. Věřím pouze na touhu na první pohled“, prohlásila Leslie. To jsou dvě různé
věci. Láska a touha.“
„Ale já jsem Alexe skutečně milovala“, povzdechla si Anička.
„Hovno. Jak bys ho mohla milovat? Vždyť jsi ho sotva znala, vůbec nic jsi o něm
nevěděla. Upnula ses na něj, a jeho chyby jsi neviděla, nechtěla jsi je vidět. Ty se
totiž tak zoufale snažíš někoho uhnat, až si sama kazíš šanci na něco reálného,
Anno. To je právě ten problém“.
„Tohle jsem opravdu nepotřebovala slyšet“, naštvala se Anička.
Přesto se musela zamyslet nad tím, co slyšela. Možná jí Leslie řekla něco, co se jí
nelíbilo, ale otevřela jí oči. Jenom na to ještě nebyla připravená. V hloubi duše cítila,
že něco s ní není v pořádku. Co když se Leslie nemýlila? Co když je opravdu taková
naivka, že se všechno obrátí proti ní a ona dostane pořádnou ránu.
Touha na první pohled? To opravdu neznala. Pravdou bylo, že když zatoužila po
nějakém muži už při prvním setkání, nebyl to ten sžíravý pocit touhy, o kterém
mluvila Leslie. Byla to spíš taková posedlost, aby to konečně byl ten pravý. Aby se
mu líbila, aby si jí všiml.
„Promiň, Anno, ale musela jsem ti to říct. Uvidíme se později“, kývla na ni a
odporoučela se. „Sejdeme se u snídaně“, zahulákala mezi dveřmi.
V obrovské kuchyni viselo měděné nádobí a zavěšené suché klasy. Na kachlových
kamnech lákavě voněla šunka. Na dubovém stole byl připravený teplý chleba,
konvice s kávou, nějaké ryby, skleničky marmelády a domácí med.
Nějaká žena seděla u stolu a právě se dobývala do kropenatého vejce. Na sobě
měla rajtky a bílý kašmírový svetr. Její dlouhé zrzavé vlasy se jí leskly jako srst
irského setra. Dva mladíci po ní pokukovali a přes šálek kávy vrhali po ní obdivné
pohledy, ale pouze do doby, než se objevil muž, který se posadil vedle.
„Mám hrozný hlad“, oznamovala Leslie a tahala Aničku ke stolu.
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„Jen si poslužte“, ozvala se ta žena. „Všichni se tady cpou, hostitelka chce všechny
pořádně nakrmit“, řekla to s takovou přirozenou nadřazeností, což Aničku pořádně
popudilo, nepovažovala to za zdvořilé.
„Zřejmě zapomněla, jak si my ženy hlídáme svoji linii“, naklonila se k muži vedle,
který měl zrovna plnou pusu medu.
„Přestaň, drahá se neustále hlídat a pořádně se najez“, zahalekal. „Jsi moje žena,
nemusíš se omezovat. Vyhovuje mi ta tvoje macatá zadnice“.
Jeho drahá „macatá zadnice“, jak ji představil, zrudla jako rak a upejpavě se usmála.
Anička se podívala na Leslie a obě převrátily oči. Naložily si na talíř houby, křupavou
slaninu, vejce, toasty a posadily se ke stolu. Nevšímaly si zvědavých pohledů a
s náramnou chutí se vrhly na snídani.
Postupně přicházeli další hosté a vzájemně se zdravili. Nedalo se přehlédnout, jak se
spolu bavili způsobem plným falešného nadšení. Samí významní a úspěšní muži a
jejich roztomilé manželky, nebo přítelkyně.
„Vsadím se, že všechny manželky jsou doma se svými dětmi, mají alespoň jednu
chůvu, aby se mohly bavit a pomlouvat jedna druhou“, hodnotila Leslie.
„Přesně tak, úspěšní muži a jejich dekorativní ženy. Není ten svět úžasný?“ pronesla
Devon, přisedla si a tak konečně dala o sobě vědět.
„To si nemyslím, protože já rozhodně chci se svým životem udělat víc, než získat
vhodné příjmení“, konstatovala Leslie.
„Nechci tě děsit, Anno, ale zdá se, že přijeli noví hosté“, oznamovala opatrně Devon.
„Vážně, a kdo to je?“, ptala se Anička s naprostým nezájmem.
„Tvůj bývalý šéf, Alexandr Roth se svou chotí Dolores“.
Anička strnula a dala si pořádný hlt kávy. Byla horká, spálila si pusu, ale vůbec si
toho nevšímala. „To je překvapení“, vykoktala.
Panebože. Měla by okamžitě vypadnout, přemýšlela. Ne, to neudělá, napomenula se
v duchu. Koneckonců chtěla, aby ji viděl, její nový účes, nové šaty a ať taky pozná,
že i ona má přátele a styky. Pozvali ji a s ním to nemělo nic společného. Proč by se
měla schovávat. Rozhodla se usadit na nové naději a zavrhnout svoje dřívější
zoufalství, které ji minulé dny věznilo.
Tak Alexandr Roth je tady v plné své kráse se svou manželkou. Měla by to
považovat za osud? Možná dříve, ale ne teď. Nastala jiná situace a ona se změnila.
Byla vzdělaná, pracující žena, nosila značkové šaty a chodila k módnímu
kadeřníkovi. A už nebyla jenom sekretářkou. Tohle všechno musí všichni včetně jeho
respektovat. Musí přece vidět, že už není to nemehlo, co rozlije kávu na koberec
v jeho svatyni, ve které kraloval.
Leslie se na Aničku pozorně podívala a pozvedla obočí. Ano, bylo to jasné varování.
Sice se v jejích útrobách hromadila žárlivost na jeho ženu, zklamání, ale taky nově
nabytá hrdost. Přesto ji přemohla jakási zvědavost. Ještě jednou se chtěla podívat na
to stvoření, které nosí jeho prsten. Na ženu, která Alexovi dovoluje, aby si dělal, co
chce. Proboha, vždyť to musí vědět, jak ji v jednom kuse podvádí. Copak je tak
hloupá? Musela si přiznat, že jí Alex nebyl tak úplně lhostejný, přesto si musela
položit zásadní otázku. Chtěla by být jeho ženou, která nemá svou vlastní kariéru, a
kterou manžel v jednom kuse podvádí? Ne, rozhodně nechtěla, odpověděla si
naprosto upřímně. Anička všechny tyhle myšlenky zpracovala během vteřiny.
„Jsi v pohodě, Anno?“ opatrně se zeptala Leslie a odebrala jí hrníček s nedopitou
kávou, který svírala v ruce.
„Jasně, už je to za mnou“, ubezpečila kamarádku Anička.
„Výborně, teprve teď si to užijeme“, radostně zamrkala Leslie.
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„Doufám, že jste se všichni dobře najedli“, ozýval se veselý hlas paní Drummondové.
„dnes jsem naplánovala vyjížďku do lesa. Kdo to zvládne, koně jsou připraveni“,
zvolala.
„No to je skvělé, miluju vaše koně“, zajíkala se jedna žena.
„Vážně?““, ozvalo v pozadí.
Jedno slovo, povědomý hlas. To stačilo, aby se Anička ohlédla. Proboha, to je přece
Thomas, málem povyskočila radostí. I on ji zahlédl a zamával na ni. Jeho upřímný
úsměv, který jí tak chyběl. Nebylo v něm nic z Alexovy tajemné a falešné svůdnosti.
Thomas Drummond by žádnou ženu neoslňoval přehnanými romantickými bláboly.
Thomas na rozdíl od Alexe patřil mezi muže, kteří považují poezii za něco, co se
podobá fotbalovému zápasu.
„Anno, tady jsi“, zvolal nadšeně, když se prodíral mezi hosty.
Anička samou radostí se mu vrhla kolem krku. Na poslední chvíli si to rozmyslela,
protože na něco tak spontánního tam bylo příliš plno. „Thomasi, moc ráda tě vidím“.
„Máš jiné vlasy“, zaznamenal a sevřel ji v medvědím objetí.
„Ty sis toho všiml?“, rozzářila se. Najednou jí to připadalo, jako by všechny ty dlouhé
dny, co se neviděli, někam odpluly. Měla pocit, jako by to bylo včera, jak si jeden
druhého dobírali. Sotva se stačili přivítat, kolem se nahrnulo několik žen, které se na
něj vrhly jako tlupa harpyj.
Panebože, je to až neskutečné, jak se lidi lepí na ty, co mají peníze, hodně peněz,
pomyslela si Anička smutně.
„Anno, představ mi své kamarádky“ řekl Thomas poté, co se mu povedlo ty ženské
setřást svým vrozeným elegantním způsobem slovy“ Ano, jste moc milé dámy, nebo
to jsem rád, že si to myslíte.
Kamarádky nečekaly na to, až budou představeny a ujaly se toho samy, což
Thomase náramně pobavilo.
„Rád vás poznávám a je mi ctí, že jste přijaly moje pozvání“, zdvořile je uvítal
Thomas a mile se usmíval.
„Leslie, viděl jsem tě v jednom televizním pořadu“, vyhrkl nadšeně. „Ta blonďatá
reportérka byla ohromně vtipná“.
Leslie sice o ní tvrdila, že je to nafoukaná kráva, ale teď s úsměvem přikývla.
„A ty, Devon musíš mít určitě něco společného s módou, soudím podle tvých šatů.
Něco tak zajímavého jsem dávno neviděl“, zaculil se na Devon, která rozkvetla jako
leknín. Všechny ostatní ženy se nafrněly, když věnoval takovou pozornost
kamarádkám. Anička se dobře bavila, byla zvyklá na to, co dokáže provést Thomas
se ženami.
„Dámy, už jste ochutnaly ty ďábelské houby, jsou výtečné“, pobízel je Thom.
Devon se málem vrhala ke kamnům, která si vždy myslela o sobě, že je prase,
jakmile si dá do salátu olivu navíc.
„Nevadilo by vám, kdybych si Annu na chvíli půjčil? Musíme si toho spoustu
vyprávět“.
„Thome, to je určitě ta tvoje kamarádka Anna“, přicházela k nim hezká dívka s jasně
modrýma očima, s pážecím sestřihem, v doprovodu vysokého, svalnatého muže.
„A, moje sestra Ellen a její snoubenec John Alton“,
Sotva se vzájemně představili a prohodili pár slov, už Aničku tahal pryč.
„Dlouho ji nezdržuj, Thome“, volala za nimi Ellen, a pak se věnovala kamarádkám
Leslie a Devon.
Thomas odváděl Aničku ven do zahrady a pokračovali do jakési venkovní kuchyně
„Páni, co to tady tak voní?“, zastavila se Anička.
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Všude byly voňavé bylinky, šalvěj, bazalka, pažitka. Na zdi se pnuly fazole a
dozrávající rajčata. Nabídl jí jedno malé červené rajče, do kterého se zakousla, a
ukázalo se, že bylo neskutečně sladké a šťavnaté.
„Tyhle chutnají jinak, než ty co kupuješ v supermarketu. A co tohle“, utrhl ze stromu
jablko. „Všechno tohle je matčina chlouba. Tady se cítí jako v nebi“.
Anička si vzpomněla na Tessu, jak neustále propagovala zdravou stravu. Ta by byla
u vytržení, kdyby to viděla. Procházeli z jedné zahrady do druhé.
„Nechápu, jak můžeš odjíždět z domova. Já bych snad z takového místa nevytáhla
paty“, prohodila žertem Anička.
„Jezdím do města jenom dvakrát do týdne. Jinak to zvládám odsud. Mám tady
kancelář, jsem napojený na síť, dokonce zaměstnávám zde asistentku a velmi dobře
to funguje“.
Anička si vzpomínala, co o Thomasovi ví. Spravuje Trust Carrefour. Kromě toho, co
zdědil, dokázal ještě vydělat jmění na obchodech s akciemi. Průměrně nudný
způsob, jak sám tvrdil. Nikdy nedělal skutečné obchody jako Alex Roth. Řídil se
heslem, bohatnout, ano, ale pomalu. Vlastně byl ještě poměrně mladý, nedávno
dodělal doktorát, bylo mu pouhých dvacet osm let.
„Co na to říct“, řekla uváženě Anička. „Dokážeš dělat zázraky a moc ti to přeju,
Thomasi“, usmála se.
„Děkuji, ale slyšel jsem, že ty taky šplháš nahoru, dokonce jsi na vedoucím místě““
„Cože, jak to víš?“, zeptala se a silně znejistěla. Neměla tušení, kolik on toho ví.
Přemýšlela, odkud měl tyhle informace. Kdyby to byl někdo jiný, okamžitě by se
snažila z něj vytáhnout podrobnosti, ale něco jí v tom bránilo.
„No, a co ty, Thomasi, máš nějakou známost?“, snažila se změnit tohle téma.
„Nějaký čas jsem to táhl s jednou slečnou, dcerou jednoho průmyslníka, ale
nedopadlo to“, odmlčel se a najednou přidal do kroku. Dokonce se na ni nepodíval.
Vypadalo to, že ho tahle otázka zaskočila. Zmocnil se její nedobrý pocit, zřejmě
přestřelila, ale nakonec pokračoval.
„Linda byla něžné stvoření, křehká, nikdy nezvýšila hlas. Navíc byla velmi hezká a
pocházela z vyšších vrstev“.
„Domnívám se, že byla nudná jako přírodní jogurt“, plácla Anička a málem se kousla
do jazyka. „Promiň“, omlouvala se.
Thomas se zastavil, překvapeně se na ni podíval a pak se rozesmál. „Tak nějak
podobně“, uzavřel tohle téma.
Bavili se potom o svých životech, avšak nezabíhali do podrobností. Přitom ho jemně
navigovala, aby se vrátili zpátky. Nechtěla si nechat ujít plánovanou projížďku a
hlavně chtěla vidět Alexe.
„Anno, a jak jsi na tom ty? Máš někoho? Vzpomínám si vlastně, že někdo takový byl,
stále to trvá?“, zeptal se znenadání.
„Nijak, taky to nedopadlo“, odpověděla a rozpačitě se pousmála.
„Možná bys neměla vybírat jen podle vzhledu, protože to nikdy nebudeš šťastná“.
„Mockrát děkuju za kompliment“, odpověděla dotčeně.
„Není za co“, pousmál se. „Ona fyzická vášeň ve vztahu není všechno“.
„Já myslím, že ano“, nesouhlasila.
Thomas utrhl pár kvítků a hodil je po Aničce. „Je to jenom část, pouze svrchní obal“.
„Ještě jsem nepotkala krásný balík, který bych odmítla“, odsekla prostořece.
„Vážně? A jsi šťastná?“, oponoval. „Podívej, člověk potřebuje přitažlivý zevnějšek,
ale uvnitř nesmí být červivý“.
„Člověk se dokáže vnitřně změnit“, řekla rozhodně.
„Hloupost“, zamumlal spíš pro sebe. „Uvnitř se člověk nikdy nemění“.
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„No ještě, že se může změnit alespoň zvenčí“, popoběhla vpřed. „Jinak by se vám už
dávno rozpadly podlahy, sire. Poběž, nebo tam budu dříve“, zasmála se.
Pokřikovali na sebe, ale Thomas byl na svou váhovou hmotnost neuvěřitelně rychlý.
Anička doběhla celá udýchaná, červená ve tváři, a přitom měla vypadat elegantně.
Najednou se srazili s dalším párem, který se šel nadýchat čerstvého vzduchu. Žena
měla na sobě úzké krémové kalhoty, kašmírový svetr a vypadala naprosto dokonale,
jako ze žurnálu. Doprovázel ji muž, sportovně oblečený, který ji držel za ruku. Letmo
se na ně podíval, jako na polomrtvého holuba, kterého mu kočka přitáhla domů.
„Hej, nemůžete dávat trochu pozor“, křikla ona žena
„To jsi ty, Thome? Jak se máš?“, vzpamatoval se Alex. „Nazdar, Anno“, stačil ze
sebe vykoktat.
Anička si zuřivě upravovala vlasy. Dolores vypadala fantasticky, ostatně jak jinak.
„Dobrý den, Anno, nepoznala jsem vás. Vy jste dříve pracovala u Alexe jako
sekretářka, že ano?“, rozzářila se.
„Anna pro mě dlouho nepracovala, drahoušku“, ozval se Alex a rozpačitě těkal
očima. Evidentně jej to setkání zaskočilo.
„Omluvit bych se vlastně měla já. Nedávala jsem pozor“, řekla Anička a zrudla jako to
rajče, které před chvíli snědla.
Pohlédla na Alexe, který už samou nervozitou přešlapoval na místě.
„Nepotřebuješ na záchod?“, zeptal se Thomas. „První dveře nalevo“, ukázal.
Alex byl tak překvapený, že se Anička neudržela a vyprskla smíchy. Ale vzápětí se
zarazila, když Alex zrudl vzteky.
„Šli jsme se trochu projít. Pojďme se na chvíli posadit dovnitř“, navrhovala Dolores.
Aničku polila hrůza, když se znenadání do ní zavěsila. „Chci o vás slyšet všechno,
Anno. Povíte mi, jaký je můj manžel v práci. Je to netvor?“, smála se.
V salónu se hosté povalovali a četli si ranní noviny. Leslie s Devon někam zmizely.
Paní Drummondová přispěchala, aby Aničce oznámila, že její kamarádky s několika
děvčaty odjely do města nakupovat.
Potvory. Jak ji tam mohly nechat samotnou a zabývat se nějakými nákupy, durdila se
Anička. Přitom stále cítila ruku Dolores na svém rameni, která ji pálila jako pohrabáč
vytažený z hořících kamen.
„Thomasi, pojďme se projít“, zahalekal Alex. „Rád bych, abys mě tady provedl po
svém panství“.
Thomas chvíli váhal, potom se ohlédl na Aničku, omluvně se pousmál, nakonec vyšel
společně s Alexem ven. Anička zůstala sama s Dolores. Bylo sice pouhých deset
hodin dopoledne, ale ona byla zralá na pořádného panáka. Trochu pookřála, když se
k nim přidala Ellen, Thomasova sestra, která byla celá poblázněná do svého
snoubence a přímo zářila štěstím. Prvních deset minut je nepustila ke slovu a
neustále mlela a mlela. Aničce byla Ellen velice sympatická, ale ty její chvalozpěvy jí
už docela unavovaly.
„John je tak sexy. Jsem tak šťastná“, rozplývala se.
„Nesmíte to tolik přehánět, drahoušku“, usmívala se Dolores.
„Já vím“, vzdychla Ellen. „Ale já ho tolik miluju“.
„To je dobře, tak to má být“, povzbudila ji Dolores. „Taky stále miluju Alexe. A to i
přesto, že se mu líbí ostatní ženy. Je přímo posedlý“, řekla stroze a zasloužila si
plnou pozornost z takového vyznání.
„Vážně?“, vyděsila se Ellen. „Ale to je hrozné. Mně by to vadilo“, protestovala.
„Zvykla jsem si. Neustále si říkám, že jeho zálety nemají nic společného s naším
manželstvím“, ospravedlňovala se Dolores.
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„Nebojte, váš snoubenec bude jiný“, chlácholila Ellen, která opravdu vypadala
vyděšeně. Nechtěla jí kazit nadšení, ale věděla svoje. To, co zaslechla o Altonovi,
nebylo zrovna to nejlepší. „Naštěstí se s těmi ženami neobjevuje ve známých
čtvrtích, nevystavuje se na veřejnosti, což je alespoň trochu ohleduplné“.
„Jak to můžete snášet?“, opět se zeptala Ellen, stále přepadlá takovým doznáním.
Dolores zvedla ruku a ukázala obrovský prsten. „Nejdříve zásnubní, potom snubní a
nakonec utrpení“, řekla sklíčeně. „Chlapi jsou psi. Naštěstí ty jeho slečny jsou pro něj
vzduch, jinak ho vůbec nezajímají. Jakmile se jich nasytí, stáhne se a hledá nové
povyražení. Pozitivní na tom je to, že by se Alex nikdy nerozvedl, a ty ženské to vědí
moc dobře, tím se netají“.
„Neměla byste se rozvést vy?“, řekla Ellen a celá se rozpálila hněvem.
Dolores si povzdechla. „Možná bych měla, nebo bych si měla najít milence a ukázat
mu, jaké to je“.
Aničce se málem chtělo vstát, poklepat jí na rameno a povzbudit ji k takovému
nápadu. Tohle by si přinejmenším zasloužil.
„Anno, a jaký je váš milostný život“?, oslovila ji znenadání Dolores.
„Zatím žádný“, pokrčila rameny. „Stále ještě hledám toho pravého“, odpověděla velmi
sporadicky. Pak se omluvila na bolest hlavy a nechala je tam samotné. Tohle bylo
příliš, poslouchat. Teď si naplno uvědomila, jaká je pravda a slova Dolores ji
nenávratně probrala.
Anička si oddechla, když za sebou zavřela dveře pokoje. Cítila se jako středověká
katolička, která našla útočiště v kostele. Ale stejně jí bylo příšerně. Ať už ji Dolores
chtěla odradit nebo ne, rozhodně se jí to povedlo. Alex jí zahýbal, kde mohl. Už
nemohla utíkat před pravdou, jestliže Jenny Robinsonová a Dolores tvrdily totéž. Byla
jenom jednou z řady bokovek. Nejspíš to tak dělal s každou. Nemohla už ani brečet.
Aby k sobě byla upřímná, už se kvůli němu nabrečela dost. Teď to bylo ještě horší.
Cítila se prázdná, otupělá. Láska a vášeň ji moc často nechávaly na holičkách.
Nechtěla být sama. Měla hrůzu z toho, aby se z ní nestala rozverná čtyřicátnice,
která se snaží seznámit na inzerát. Jenže pokud chce čekat na pravou lásku, nejspíš
tak nakonec dopadne. Třeba neexistuje. Nebo, a to by bylo mnohem horší, existuje,
ale ne pro ni. Pochopila, že z jejích romantických brýlí začala pomalu odpadávat
růžová barva. Není Alex Roth s těmi svými počítačovými veršíky a květinami
náhodou tak trochu směšný, až kýčovitý? Nebo jak uměl nadávat svým podřízeným.
Jak nesnášel, když ho někdo přerušil. Není tak trochu šašek a zvrhlík?
To tedy byl objev. A pořádně ji to vzalo. Chvíli nebyla schopná dělat nic jiného, než
před sebe jenom tupě zírat. Styděla se. Ano, styděla se sama před sebou, protože
Dolores jí ukázala, jak byla hloupá. A cítila se navíc provinile. Vždyť Dolores ubližoval
taky a mnohem víc. Alex tvrdil, že se jejich manželství rozpadlo, a ona mu hezky
rychle uvěřila. Manželky a milenky, každá věří tomu, co se jim hodí.
Z myšlenek ji vytrhlo zvonění telefonu, volala Tessa a oznámila jí, že přijede kolem
poledne. Maissy přijede s ní. Netušila, že byla pozvaná, nebo jí to snad uniklo? Stála
u okna a přemýšlela nad tím, že to nebyl dobrý nápad, aby ji Tessa brala sebou.
Zrovna vycházela z pokoje, když ji někdo popadl za loket. Otočila se a za ní stál Alex
s divokým výrazem v očích. Chvíli na sebe zírali. Chtěla se vytrhnout, ale jeho stisk
byl pevný. Choval se nejdříve opatrně, ale lomcoval jím chtíč. Snažil se ji dostat
zpátky do pokoje.
„Nechej mě“, vymanila se mu.
„Vypadáš úžasně“, vydechl Alex. „Ty vlasy a ty šaty, moc ti to sluší. Odkdy je z tebe
taková svůdná kráska, Anno Gregorová? Já se z tebe zblázním“.
„Změnil jsi úhel pohledu. Předtím ses tvářil znechuceně, když jsme se potkali.
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„Divíš se, když za mnou stála Dolores?“
„Koukej“, nadechla se. „Nemusíš se ničeho obávat, já tě uhánět nebudu. Můžeš mi
být ukradený. Kdybych tušila, že tě tady potkám, tak bych tady nebyla“.
„Aha“, protivně se zasmál. „Děláš ze sebe svatou, co?“
„Proboha, co to meleš. Vzpamatuj se, vždyť by tě mohl někdo vidět“, snažila se ho
zbavit a lehce ho odstrčila.
„Všichni jsou venku“, řekl Alex. Lesk v jeho očích, mluvil sám za sebe. „Já vím, že sis
to hrozně přála, vždycky jsi to chtěla. Tak si nic nenalhávej, Anno. Nesnáším, když
najednou ze sebe děláš počestnou dívenku“.
„Nestojím o tebe, už mě nezajímáš. Měla jsem za to, že jsi to už konečně pochopil“.
„Nechej těch nesmyslů. Já nejsem z těch, kdo ti na to skočí“, řekl Alex. Znovu se na
ni vrhl a zuřivě ji začal líbat. Snažila se ho odstrčit, ale pevně ji svíral v pase. Dříve
po tom toužila, ale teď jí to bylo odporné, jako by ji olizoval nějaký mopslík. Druhou
rukou jí stiskl zadek a přitáhl si ji tak více k sobě.
„Co to tady děláte?“
Na Alexovo rameno dopadla obrovská ruka, která ho odtáhla tak, jako když někomu
sloupne náplast. Thomas Drummond tam stál pevný jako skála.
„Prosím tě, proč se mezi nás pleteš“, spustil Alex.
„Tohle je můj dům“, zařval Thomas. „A ty se budeš chovat slušně nebo rovnou
vypadni. Matka se právě vrací ze zahrady s tvou ženou“.
Alex, když to slyšel, podíval se dolů a byl vyděšený jako králík. Než se Anička
vzpamatovala, seběhl po schodech a byl pryč.
„Ježíši, Thomasi, já …“, bleskla po něm očima.
Zvedl ruku, aby ji umlčel, ještě se třásl vzteky. Nechtělo se jí ani věřit, že je to ten
starý kliďas Thom, se kterým se bavila ráno.
„Nic neříkej a hlavně se na nic nevymlouvej. Viděl jsem, jak ses vrtěla“.
„Cože?“, vydechla.
„Proboha, Anno, vždyť je ženatý“.
„A kdo jsi ty, že mě chceš soudit“, odsekla a z očí jí vytryskly slzy.
„Nechápu, jak můžeš být tak nestoudná, Anno“, znechuceně se odvrátil.
To stačilo, aby viděla rudě. Raději by se propadla, než aby to začala vysvětlovat.
„Hele Thomasi, copak ty jsi svatý? Sedíš si ve své zlaté posvátné kleci a já mám
poslouchat tvoje přednášky?“
„Chováš se jako toulavá kočka. Kdybych nepřišel, asi byste si to tady rozdali“.
Anička ohromeně na něj zírala, pak se natáhla a vlepila mu facku. Pořádnou. Ani se
nepohnul, pouze jeho oči překvapením zamrkaly.
„Není to tak dlouho, kdy ses bavila s Dolores. Asi jste si dobře popovídaly o všem, co
máte společného“, řekl jízlivě. „Nebo jsi jí říkala o tom, jak se šplhá nahoru, že je to
mnohem lepší vleže?“
„Běž do prdele, Thomasi“, pozvedla rukou proti němu.
„Tak to by stačilo“, obořil se na ni. „Raději si rychle najdi nějakou přijatelnou výmluvu,
abys mohla opustit můj dům“. Potom se otočil na podpatku a odešel.
Anička měla pocit, jako by ji zasáhla smrtelná rána. Tak se k ní Thomas Drummond
nikdy nechoval. Málem se rozplakala, ale neměla šanci, protože se objevily
v družném hovoru Thomasova matka, Dolores a Ellen. Proboha, to snad ne“, hroutila
se Anička.
„Anno, není ti něco?“, strachovala se Ellen. „Jsi tak vyděšená“.
Anička se rychle snažila vymyslet nějakou výmluvu, aby mohla opustit tenhle dům.
Bohužel její fantazie ji nechala na holičkách. Možná proto, že s ní stále ještě
lomcoval vztek. Věděla, že Thomas je zarytý šovinista.
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Vypadal jak viktoriánský zápasník a ctil zákony jako nějaký biskup. Nafoukaný,
mizerný a arogantní snob. Přece se jím nenechá vyhnat z domu. Sice se jí nechtělo
zůstávat, ale zrovna teď neodejde. Nic neprovedla a on byl tím, kdo jí přemlouval,
aby přijela.

Kapitola 31.
Zbývající část dopoledne strávila Anička ve společnosti Ellen. Ta ji postupně
seznamovala s tím, jak pečlivě byla připravená velkolepá oslava jejích narozenin
spojená s událostí roku, kdy se měla zasnoubit s Johnem Altonem. Rovněž se
pochlubila s katalogem klenotníka, jaký prsten si vybrala. Obrovský rubín zasazený
ve starožitném stříbrném prstenu, který jí oficiálně navlékne na prst její snoubenec.
Neustále brebentila o tom, jak je šťastná, jak bude všechno dokonalé, až z toho šla
Aničce hlava kolem.
„Víš, Anno, je to tak skvělý pocit, být zasnoubená“, rozplývala se Ellen.
Tomu věřila. Někdo by jí měl zakázat pořád žvanit o jejím štěstí, zvláště před
nezadanými ženami. To bylo, jako by někdo jedl big mac před Etiopanem. Bylo to
příliš kruté a rafinované.
Když tam tak postávala a poslouchala ten před zásnubní mumraj, usilovně
přemýšlela, na co by se mohla vymluvit a definitivně se vytratit.
„Podívej“, vypískla Ellen a ukázala ven, kde právě zastavilo auto, stříbrný mercedes.
„To bude určitě další tvoje kamarádka, protože nikoho už nečekáme, jsou tady
všichni, co byli pozvaní“.
Jistě, byla to Tessa, která se Aničce vrhala kolem krku a předstírala nebývalé
přátelství, téměř sesterskou lásku. Nechutné. Zrovna Tessa. Ta ji poslední dobou
viděla tak ráda, jako účet za elektriku. Měla na sobě slušivý kostým v broskvové
barvě, vlasy rozevláté kolem tváře. Maissy vystoupila z auta ve svém bílém
kalhotovém kostýmu s obrovskými černými brýlemi, vypadala svěže a elegantně.
Houpavým krokem obešla auto a vytáhla z něj dva kufry Louis Vuitton.
„Já vám to vezmu“, přispěchal jeden z přihlížejících mužů a skoro jí je vyrval z rukou.
Byl celý rudý ve tváři, s pusou otevřenou a jazykem skoro až na zemi. Mlsným
pohledem bez jakéhokoli ostychu klouzal po její bezchybné postavě. Jo, Maissy to
uměla dokonale, jak si omotat chlapy kolem sebe, pomyslela si Anička. Předem
litovala jejich drahé polovičky. Bylo to až nechutné, jak se předváděla. Tohle se tady
těm všem nafrněným ženským líbit nebude.
Maissy toho muže počastovala svým rafinovaným úsměvem a sundala si brýle, aby
odkryla svoje modré oči a ukázala svou dokonalou tvář.
„Vy musíte být Tessa. Jsem ráda, že jste přijela, teď už jsme v plném počtu“, vítala ji
paní Drummondová. Pak se zmateně ohlédla. „A kdo je tohle? Vaši přítelkyni asi
neznám …“, rozpačitě pohlédla směrem k autu.
„To je Maissy, kamarádka ze školy, přivezla mě sem“, řekla Tessa prostě. „Doufám,
že vám to nevadí“.
„Ach tak. No, čím více hostů, tím bude veseleji“, odpovídala ubohá paní
Drummondová. Skoro, jako by tušila, jak veselo bude. Ellen přispěchala se s dívkami
přivítat a vedle nich vypadala poněkud obyčejně. Navíc její snoubenec nedokázal
odlepit oči od Maissyna zadku v těch upnutých kalhotách. Panebože, ona snad
neměla spodní prádlo, odhadovala Anička.
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Většina mužů se již vrátila z výletu po okolí a bezostyšně zírali na obě, hlavně na
Maissy, což vzbudilo nemalý poprask mezi ženami. Anička tu šarádu chvíli sledovala,
když ji napadla spásná myšlenka, jak se z toho vyvlíknout.
„Ellen, je mi líto, ale musím se vrátit domů“, popadla ji za loket. „Zapomněla jsem si
nové šaty na tu oslavu“, zalhala Anička.
„Vážně?“, chabě se Ellen usmála. „To nebude problém, něco ti určitě tady v domě
najdeme. Nebo mě napadlo, že by tě mohl Thomas odvézt do Gloucesteru“, a
rozběhla se hledat svého bratra. To už Anička propadala panice, podcenila Ellen.
Vzápětí se vrátila s Thomasem, kterého táhla v závěsu., Když spatřil Aničku, ztuhly
mu rysy a ve tváři mu zaškubal nerv.
„Thomasi, mohl bys pro mě něco udělat? Zavezl bys tady Annu do města? Potřebuje
se podívat po nějakých šatech“, poprosila ho svýma psíma očima.
Neodpověděl hned, jenom tak stál a pohrdavě se podíval na Aničku. Ellen už
začínala být nervózní a tváře jí zčervenaly napětím, jak sledovala jejich nevraživé
pohledy a nechápala, proč tomu tak bylo. „Nemůžeme dopustit, aby Anna chyběla na
mé oslavě“, úpěnlivě se podívala na svého bratra.
„To je v pořádku, Ellen“, vzpamatoval se Thomas a mile se usmál na svou sestru. „To
víš, že ji tam odvezu. „Pojedeme hned, Anno“ řekl rozhodným hlasem
Cestou se se na ni ani nepodíval, když zamířili mezi bludiště aut.
„Které je tvoje?“
„Támhle“, ukázal na Rollse, naleštěného stříbrného fantoma. „Není zamčený, nastup
si“, řekl chladně.
Dříve by ji Thomas nikdy nenechal nasednout do auta bez pomoci. Ale teď ano.
Otevřela dveře a zamračeně vklouzla dovnitř. Thomas beze slova nasedl za volant,
nastartoval a rozjel se po cestě. V tichosti tak vyjeli z pozemků tohoto velkolepého
panství rodiny Drummondů.
„Tak, co je tak důležitého, co potřebuješ?“, zeptal se škrobeně, když vyjeli na silnici
vedoucí do města. „Myslel jsem, že budeš dávno pryč“, neodpustil si kousavou
poznámku.
„Cože?“, napjala se Anička.
„Máš jediné štěstí, že si tě moje sestra tak oblíbila. Jinak …“
„Jinak co, vyhodil bys mě?“
„Ne, to bych neudělal. Záleží mi na tom, aby moje sestra byla šťastná. Je to její
oslava a nikdo to nesmí ničím pokazit“.
„To chápu. Ale neměj obavy, já rozhodně nebudu ta, která by to mohla ohrozit“,
odsekla Anička.
Thomas s notnou dávkou sarkasmu se zasmál. „O tom vůbec nepochybuju. I když po
tom, co jsem viděl a o tobě slyšel … Tebe si nikdo s andělem nesplete, Anno“, řekl
příkře a hodil po ní nevraživým pohledem.
To Aničku pořádně naštvalo. „Přestaň mě urážet, Thomasi. Vůbec nic nevíš. Nemáš
páru o tom, jaké to je ve skutečném světě. Sice nejsem tak dokonalá, jako byla ta
tvoje Linda, nebo všechny ty ostatní, co jsi znal. Nepatřím mezi ně, které žijí
spokojeně ve svém růžovém životě“.
„Jistě, protože ty dáváš přednost parchantům, kteří tě tak akorát zneužívají. Takovým
opelichaným playboyům, jako je Alexandr Roth“, soptil Thomas.
„Alex a já s tebou nemáme nic společného“.
„To tedy máte. Jste oba pod mou střechou. A Dolores je taky můj host, je to
přítelkyně mé matky. Nezapomínej na to“.
„Podívej, já jsem chtěla zmizet, ale Ellen mě do toho příliš vtáhla. Pokud to tak vidíš,
zkus jí vysvětlit, proč jsi mě chtěl vyhodit. Budu jedině ráda“.
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Thomas mlčel.
„No, máš svázané ruce, takže si můžeš ušetřit ty svoje ctnostné přednášky“.
„Nehodláš to s ním ukončit? Tobě je jedno, jestli vás spolu někdo uvidí?“, nevěřícně
kroutil hlavou.
To přece nebyla pravda. Nikdy to tak nebylo. Chtěla mu říct, že je konec. Ale byla tak
naštvaná a rozhodla se, že nic vysvětlovat nebude.
„Do mého života tobě nic není“, zdůraznila.
„Jistě. Alexandr Roth“, řekl trpce. „Asi bych se měl omluvit. Je to tvůj život, co je mi
po něm“, uvažoval nahlas.
„Souhlasím s tebou. Konečně jsi to pochopil“.
„Netušil jsem, že by se ti mohl líbit někdo takový, jako je on“.
Tak teď už to víš, jak jsem zvrhlá, řekla si pro sebe. „Víš co, s mým životem si nelam
hlavu, Thomasi. Ty můj typ rozhodně nejsi“.
„Ne,?“, zeptal se tiše.
„Ne. Jsi nesnesitelně arogantní, zazobaný idiot. Myslíš si, že jsi lepší a chytřejší, než
všichni ostatní. A navíc jsi tak hrozně ctnostný, že by ti snad měli postavit kostel.
Svatý Thomas. Ještě, že nejsi katolík, protože bys kněze při zpovědi unudil k smrti“.
Thomas byl dlouho potichu a pak řekl. „Netušil jsem, že si myslíš o mně tohle“.
„No vidíš. Já si zase nemyslela o tobě, že bys mě hned tak jednoduše odsoudil“.
„Co tím chceš jako říct? Spletl jsem se? Bylo to jinak, než to vypadalo?“
„Přesně tak“, odpověděla.
„To znamená, že jsi s ním nic neměla?“
Teď pro změnu mlčela zase ona.
V Gloucesteru zaparkoval přímo na náměstí. „Tak jsme tady, madam“, řekl
s patřičným odstupem.
„To vidím“, odsekla.
Thomas vystoupil a líně se opíral o auto a sledoval ji, jak se soukala ven. Najednou
nevěděla, co tam vlastně dělá. Byla to chabá výmluva, žádné šaty nepotřebovala.
Teď bude muset předstírat opak. Zatracená Ellen, do čeho se to nechala uvrtat.
„Tohle mi moc nepomůže“, ukázala na jakýsi obchodní dům před sebou. Snad si
nemyslíš, že si tady koupím nějaké šaty“.
„Bude ti to muset stačit“, líně se usmíval. „Nic jiného tady není“.
„Copak tady není žádný pořádný obchod? Vždyť ve městě žije spousta bohatých
žen“, schválně nadhodila.
„Jistě, ale já nejsem ženská“, odpověděl sporadicky.
Anička byla spokojená, protože tak měla pádný důvod, si nic nekoupit. Ve
skutečnosti šaty měla, dokonce značkové. Nemínila utrácet další peníze. Přesto
vyrazila směrem k obchodnímu centru, kde si samozřejmě nic kupovat nebude. Po
pár krocích však zjistila, že měla Thomase v patách.
„Kam se hrneš?“, zeptala se příkře.
„Jdu s tebou“, odpověděl prostě.
„Nepotřebuju, aby se mnou šel takový neotesanec“.
„Ty máš raději takové tajtrlíky, jako je Alexandr Roth. Ten totiž mezi ženské krásně
zapadne“, posmíval se jí. Půjdu s tebou. Nemůžu dopustit, aby ses někde ztratila“.
„Běž pryč, Thomasi. Poradím si sama“.
„Nikam nejdu. Co chceš dělat, když tě neposlechnu?“, zeptal se pobaveně. „Zavoláš
na mě policajty?“, zajímal se.
„Třeba“, soptila vzteky.
„Dobře, udělej to“, usmíval se, čímž ji doháněl k šílenství. „Tam zrovna jeden jde,
máš příležitost“, provokoval ji drze.
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Mizero“, strčila do něj a zatnula zuby.
„Hej, násilím ještě nikdo nic nevyřešil“, nepřestával se usmívat. „Stejně se mě
nezbavíš“ pokrčil rameny.
No, jak myslíš, rozhodně toho budeš litovat, pomyslela si Anička. To se jí podařilo.
Všechny šaty, co se nabízely v obchodech, předem zavrhla. Přesto si je záměrně
vyzkoušela a dávala si na čas. Nechala si je všechny nanosit do kabinky. Po hodině
už to nevydržel a s vážnou tváří pronesl. „Končíme, tohle nemá smysl“, omluvil se
prodavačce, která postávala u kabinky. „Anno, vrať to všechno zpátky“ houkl na ni.
„Odcházím, hoď sebou, sejdeme se u auta“.
„Výborně, konečně jsme se domluvili“, stačila zavrčet.
Zhnuseně si něco zamumlal a odešel.
„Jsi nesnesitelný“, stačila za ním zavolat, ale to už neslyšel.
Věšela ty zatracené šaty a tiše klela. Byla tak vzteklá, že zbytek šatů nechala na
hromadě a nehodlala je dále vracet zpět na ramínka. Prodavačka na ni vrhala hodně
nepříjemné pohledy, neboť jí došlo, že to bude ona, která to musí po ní uklidit. Ale to
bylo Aničce vcelku ukradené a odkráčela středem.
„Chovala ses jako nějaký rozmazlený fracek, Anno“, řekl Thomas, když se objevila
venku a ještě s ní lomcoval vztek. Pěkně ji převezl.
„Žádné šaty nepotřebuju“, konečně se přiznala.
„Cože?“ doslova zkameněl. „Mohla bys mi říct, proč jsme sem vůbec jezdili?“,
nevěřícně se na ni zahleděl.
Anička musela s pravdou ven. „Chtěla jsem zmizet, proto jsem se vymluvila na šaty.
Nemohla jsem vědět, že to tvoje sestra nepochopí, proto jsme tady“, rezignovaně si
povzdechla.
„Ježíši, Anno, ty se mi snad jenom zdáš, jsi neuvěřitelná“, nastartoval a vyjeli
z města. Po delší pauze teprve promluvil. „Mám dojem, že to byla tvoje další
kamarádka, co přijela dnes. Nebyla to Tessa?“, zeptal se.
„Co myslíš?“, prohodila.
„Jenom to, že nějak vykvetla do krásy, co jsem ji naposled viděl“, pronesl
s neskrývaným zájmem.
„Asi jo“, odpověděla jednoduše.
Tak Tessa ho zaujala. Ta její ptačí křehkost, předstíraná něha a éteričnost. Ale co.
Stejně je uvnitř tvrdá jako stará kůže.
„A kdo vlastně byla ta druhá dívka?“, zajímal se dále Thomas. „Všichni chlapi z ní byli
celí unešení“, poznamenal.
„Včetně tebe? To je Maissy, výhradní kamarádka Tessy, znají se od školy. Nedávno
se nastěhovala a bydlí ve společném bytě“.
Thomas na to neřekl ani slovo. Přesto si myslela, že Tessa neměla sebou přivézt
dalšího hosta. Přinejmenším nabourá jeho matce zasedací pořádek.
„Vzpomínám si, že Tessa pracovala pro nějaký časopis o zdravém jídle, že? A co
dělá ta druhá? Jak se to vlastně jmenuje?“, znovu se zeptal Thomas.
„Maissy“, opakovaně řekla. „Co dělá ona, já vlastně ani nevím. Chodí po nákupech,
navštěvuje významné večírky. Určitě velmi dobře zapadne mezi tu honoraci“,
prohodila bezvýznamně.
Obdařil ji nepříjemným pohledem. „Nevíš, co mluvíš, Anno“, odpověděl hodně
nasupeně. Potom už zbytek cesty nepromluvili ani slovo.
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Kapitola 32.
Když se vrátili, dům byl vzhůru nohama. Většina hostů posedávala na rozložených
dekách, které byly obestaveny obrovskými koši plnými jídla a papírovými talířky. Muži
mezi sebou popíjeli, klábosili a ozýval se halasný smích.
„Objevila jsi něco, Anno?“, přihnala se k ní Ellen, když ji spatřila.
„Ano, vybrala si“, odpověděl Thomas, když viděl, jak zaváhala.
„Výborně. Tak pojďte si dát pozdní oběd“, přizvala je na deku. „Anno, musíš mít
příšerný hlad“, starala se.
To byla pravda a následovala ji. Ellen se přehrabovala v koši plném lahůdek.
„Většina už je snědená, ale něco se ještě najde. Podívej, uzený losos, skotské vejce,
šunka a chleba“.
„Páni, toho je strašně moc“, řekla Anička a nandala si dva plátky šunky s plátkem
chleba, který byl ještě teplý.
„Samé dobroty“, přidala se k nim Leslie se sklenkou šampaňského.
„Ano, paní Drummondová se opravdu předvedla“, souhlasila s ní Anička.
„Ale kdepak. Tohle všechno obstaral Thomas v Harrods“, vyvedla je z omylu
rozzářená Ellen.
„Kde je Tessa a Maissy?“, rozhlížela se Anička kolem.
„Tessa tady před chvíli byla. No a Maissy, ta je támhle“, ukázala Leslie ke vchodu.
Anička se otočila, ale nejdříve ji zaujal Thomas, když odcházel se dvěma dívkami,
které se v jednom kuse hihňaly jako školačky, zřejmě jeho historkami. Anička se
znechuceně otočila zpátky.
„Zrovna se chystáme do stáje, podívat se na naše koně“, oznamovala paní
Drummondová. „Nepůjdete taky?“, zeptala se.
„Určitě, miluju koně“, vyřítila se odněkud Tessa. Ta se uměla objevit vždy v pravou
chvíli, usoudila Anička. Leslie se rozhodla že půjde taky, Devon dala přednost knize
a odebrala se na pokoj.
Rázem se všichni otáčeli směrem k domu, když se objevila Maissy v přiléhavých
džínách, upnutém triku, které zvýrazňovalo její bujné poprsí. „Koně“, ječela
nadšením. „Moc ráda bych si zarajtovala“.
„To rádi věříme, drahoušku“, ozval se jeden z mužů zastřeným hlasem. „Hned bych
si s ní zarajtoval taky“, pošeptal svému kamarádovi.
Anička na ně vrhla káravý pohled. Všechno mužské osazenstvo mohlo na Maissy
nechat oči. Dokonce nechyběly ani obdivné pohledy samotného ctnostného
Thomase.
„Asi půjdu taky“, rozhodl se John Alton, čímž všechny ohromil.
„Ale miláčku“, snažila se protestovat Ellen. „Slíbil jsi mi, že spolu ještě dohlédneme
na poslední přípravy“, doslova zakňourala.
„Neboj se, drahoušku, zvládneme to i zítra. Aspoň tak na nic nezapomeneme“,
prohodil žertem.
Paní Drummondová se ostře podívala na Johna tak, jako na psa, který jí právě
označkoval nový koberec. „Pojď, Ellen, projdeme to spolu“, vyzvala mile svou dceru.
Anička se nakonec rozhodla, že by mohla jít taky. Někteří hosté již postávali u stájí a
byli připraveni na projížďku. John Alton se hnal, aby připravil pro Maissy nejlepšího
koně, šedivou klisnu.
„Jste tak milý, že se o mě staráte“, zavrkala Maissy.
„Je to čistá krev, jako vy“, zaslechla Anička jeho tichý hlas.
Maissy si přehodila dlouhé vlasy na záda a nasadila si helmu. „Jak jste na to přišel,
že jsem čistokrevná?“, rozpustile se zasmála.
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To tedy byla pocta pro tak zkaženou holku, čistokrevná Maissy, málem vyprskla
Anička smíchem. Určitě ji dlouho držel za zadek, když jí pomáhal do sedla. To bylo
zřejmě jiné, než zabořit ruku do objemné zadnice snoubenky, pomyslela si.
„Mohli bychom jet spolu“, nabízel se John. „Rád bych se něco bližšího dověděl o
takové krasavici“
Maissy, jak bylo vidno, mu na to patrně skočila a souhlasila s jeho lákavou nabídkou.
„Možná bych vám mohla prozradit nějaké pikantnosti“, pobídla koně do klusu a John
se rozjel za ní.
Vedle se objevil Thomas v sedle krásného valacha. „Páni, vypadáš tak divoce, na
tom koni“, přiklusala Tessa. „Pojedeš s nimi?“
„Ano. Nemůžu dovolit Johnovi, aby si tvou kamarádku přivlastnil. Co ty na to, Anno?“,
záměrně se na ni otočil.
„To určitě ne“, ozvala se Tessa a roztomile se usmála. „Je to od tebe hezké, jak se o
všechny staráš“, zapředla.
„Snažím se. Tesso, víš, že jsi vyrostla do krásy?“
Ta zrudla a cudně klopila řasy. „Děkuji. Ty taky, jsi mnohem štíhlejší“, pochválila jeho
svalnatou postavu.
„Trochu jsem na sobě zapracoval, už nejsem takový ten žok sádla. Přesto tě musím
opravit, Tesso. Muži nejsou štíhlí, to nikdy neříkej“, rozesmál se Thomas. „Určitě
musíš mít hodně obdivovatelů“, nešetřil komplimenty Thomas.
Tessa se celá rozzářila. „Nemám. Tedy nikoho, na kom by mi záleželo“ vysypala ze
sebe takovou lež.
„Opravdu? Takže bůh skutečně existuje“, zasmál se Thomas a pak oba odklusali.
„Tak jsme se zase sešli, Anno Gregorová“, ozval se za ní tichý hlas. Byl to Alex.
Zastavil se vedle ní, rádoby plavným obloukem. Anička se zatvářila kysele. On si
snad myslel, že neviděla, jak mluví s ní, a přitom se díval po své ženě.
„Alexi“, oslovila jej velmi důrazně. „Řekla jsem ti všechno, co jsem chtěla“.
Marně se sama sebe ptala, jak je možné, že tenhle chlap minulý týden dělal, jako by
byla vzduch, a teď se ho nemůže zbavit.
„Jenže hádka pro nás nic nezmění, miláčku“, sebevědomě se pousmál.
„Žádné pro nás neexistuje. Opravdu, Alexi, Ty už mě nezajímáš“.
„Před měsícem u mě v bytě jsi říkala něco jiného“, šeptal, ale vypadal hodně
naštvaně. „Rozmysli si to, Anno. Mohl bych ti pořádně znepříjemnit život“.
„Panebože, jsi tak ubohý. Máš tady ženu“, sykla Anička.
Dolores se právě otočila a ten její výraz. Kriste pane, jak ta byla dotčená. Jenže pak
se začala tvářit naprosto lhostejně.
„Předtím jsi na ni až tak tolik nemyslela“, utrousil.
„Jistě, protože jsi mi lhal, ty šmejde. A teď vypadni“, odpálkovala ho Anička.
„Není nic horšího, než nevymáchaná huba, Anno“, vzteky zatínal zuby.
„Až na zvrhlé choutky, Alexandře Rothe. Nedotkla bych se tě už ani pohrabáčem, to
mi můžeš věřit“, odpověděla klidně.
To bylo Leslino rčení, ale teď si je vypůjčila. Zaznamenala, jak vedle ní ztuhl.
Dokonce se zapomněl podívat po své ženě a hlavou se otočil přímo k Aničce. Oči mu
plály neskutečnou zlobou, tvář se mu křivila do nepřirozeného šklebu.
„Koukej dostat rozum, a to hodně rychle, Anno. Pamatuj si, když já tě chci, tak ty
nebudeš dělat drahoty. A ty hnusné řeči si nechej pro někoho jiného“.
„Prosím?“, Taky se k němu otočila. Všimla si, že se několik hostů po nich podívali,
ale bylo jí to jedno. „Máš přátele v IRA, že tak vyhrožuješ? Necháš mě zalít do
betonu a hodit do Temže?“
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„Nic tak dramatického. Jenom se postarám, aby tě vyhodili z firmy. A po City
rozhlásím, že jsi ubohá, nadržená coura“.
Anička nevěřila vlastním uším. Zírala na něj s otevřenou pusou, když na něho dopadl
stín. Za Alexandrem Rothem se tyčil Thomas Drummond, jako bůh pomsty.
„Tvá krásná žena je trochu osamělá, Rothe. Raději si dávej pozor, abys o ni
nepřišel“, zahřměl jeho chladný hlas.
„Dolores, zlato. Nějak jsem se zapovídal, vždyť mě znáš“, rozplýval se Alex sladce. A
tak na veřejnosti odzbrojil ubohou Dolores svým okouzlujícím úsměvem.
Anička pořád ještě lapala po dechu a snažila se dát dohromady. Její krásná tvář byla
zkroucená rozpaky z toho ponížení. Dolores se na ni dívala vyčítavě, Jako by říkala,
jak jsi mohla? Nejdříve ji chtěla ujistit, že se mýlí, ale pak se zarazila. Co a jak by jí
tak asi řekla? Nic se neděje. Sice jsem spala s tvým mužem, ale je to pryč, už je
konec. Vlastně, proč by měla něco vysvětlovat, usoudila Anička. Nebude ona, bude
jiná, pravidlo jasně dané. Alex a Dolores se tvářili tak, jako před příšernou hádkou.

Kapitola 33.
Ach ten venkov, neuvěřitelný klid a mír, povzdechla si Anička. Jenom ne pro ni.
Samozřejmě ostatní smetánka si to náramně užívala. Dolores s Alexem v doprovodu
paní domu pomalu odcházeli k domu a o něčem diskutovali. Jenom doufala, že ona
nebyla předmětem jejich hovoru. Ulevilo se jí, že chvíli zůstane sama a nemusí se
zaobírat příšerným Rothem. Konečně bude mít klid a nemusí si lámat hlavu, jak ho
odehnat do pekel. Přesto jí ty jeho řeči zasáhly a pěkně s ní otřásly. Nebylo pro ni
vůbec lehké, získat si tu mizernou práci, kterou měla. Copak ji vážně může nechat
vyhodit? A kdo ji pak přijme s takovým posudkem?
O tom bude přemýšlet, až to nastane, rozhodla se. Na pořadu bylo něco mnohem
vážnějšího. Nedalo se vůbec přehlédnout, jak Maissy s Johnem Altonem do toho
spadli. Flirtovali jako zběsilí.
„Podívej na Dolores a Alexe, nejsou ti dva sladcí?“, řekla Maissy.
John pouze tupě přikývl.
„Mají tak báječné manželství. Doufám, že ty budeš mít taky štěstí“, řekla s jistým
záměrem a pokračovala. „Představ si, že by sis vzal tu nepravou a musel to tak
vydržet do konce života“, otřásla se.
Anička sice neslyšela jeho odpověď, ale vypadal zamyšleně. Všichni muži jsou stejní,
pomyslela si. Všichni se chovali, jako utržení z řetězu ve společnosti zlatokopky
Maissy. Anička už nevěřila nikomu. Pokud ji v budoucnu nějaký chlap bude tvrdit, že
je pondělí, raději se pro jistotu podívá do kalendáře.
„Měl by sis pořádně užít, Johne, dokud to ještě jde“, pronesla Maissy o oktávu
vyšším hlasem a prsa se jí dmula jako letní bouře.
„Jak to myslíš?“, zeptal se s očima přišpendlenýma k jejímu hrudníku.
„No, po svatbě už to nepůjde, svoboda bude nenávratně pryč“, ťala přímo do živého.
John zbledl jako stěna. „Ale zase to má své výhody“, pokračovala Maissy. „Každou
noc budeš mít ženu v posteli“.
„Víš, my nemáme spolu takový fyzický vztah“, mumlal John zmateně.
„To je ale škoda, ne? Kdybys byl můj manžel, tvrdě bych svá manželská práva
vyžadovala“.
„Vážně?“, začal koktat.
Inu, vypadalo to, že to Ellenino zasnoubení zase tak perfektní nebude, pomyslela si
Anička. Rozhlédla se kolem a spatřila Thomase, stál pár metrů před ní.
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Zaplavila ji taková zvláštní vlna plná rozpaků. Nemohla se na něj ani podívat.
Vyzařovala z něho tak silná živočišná touha, chtíč, takového jej nikdy nezažila,
neznala to. Nepředstavoval takové sentimentální roztoužení v dárkovém balení, jako
byl Alex. Vyzařovala z něj jakási temnota, že ji to až zaskočilo, zmátlo. Živý obraz
Thomase Drummonda, jeho mohutné, avšak pevné tělo. Nebylo na něm nic
romantického. Byl jako silný samec s přebytkem testosteronu. Nafoukaný, to ano,
šovinistický, jistě, ale taky sexy. Nebyl už ten žok sádla a vypadal přitažlivě. Byl
typem chlapa, který se jí nikdy nelíbil. Thomas ji přece nikdy nezajímal, tohle dávno
věděla. Přesto se jí zmocňovalo jakési nutkání. Jako když se člověk ocitne na prahu
smrti, dostane vzápětí chuť na sex, aby si potvrdil, že stále žije. Ano, to bylo přesně
ono. Hormony.
„Anno, neviděla jsi Tessu?“, zeptal se a jeho oči ji spalovaly podivným pohledem.
Tessa. No jistě, dříve se mu nelíbila, vzpomínala Anička. Tak proč najednou změnil
vkus? Tessa, křehká jako pavučinka, přímo pro něj stvořená. Ta by ve vteřině odešla
z práce, jenom aby mohla žít na takovém panství.
„Nevím, nestarám se o ni“, řekla trpce.
„Ale copak, nesnášíš se s ní?“, pousmál se. „Snad jste si něco neudělaly?“, zajímal
se a pozvedl obočí.
„Do toho ti nic není“, odsekla a napružila se jako struna. „Raději půjdu, je mi mizerně,
nějak mě to tady nebere“.
Thomas vzal její tvář do dlaní a přitáhl si ji k sobě. Díval se na ni. Dlouho. To si říkalo
přímo o polibek. Chvíli to tak i vypadalo, že se k tomu odhodlá, ale pak se najednou
odtáhl, jako by se bál, že by to mohla špatně pochopit. „Nevypadáš zničeně“, řekl.
„Zvenku ne“, zamumlala. Potřebuju něco na povzbuzení“, odtáhla se.
„Například?“, zeptal se Thomas bez zájmu.
„Třeba kapku brandy nebo whisky“, zazubila se, ale s ním to ani nepohnulo.
„Doufám, že se neopiješ a nevrhneš se opět Alexovi do náruče“.
„Budeš mi zase vyhrožovat, že mě vyhodíš z domu?“, odbyla ho. „Myslela jsem, že
tohle už jsme si objasnili, Thomasi. Nepotřebuju tvoje přednášky“.
„Kriste pane, mohla bys mě pro jednou vyslechnout?“, prohrábl si vlasy svou velkou
tlapou. „Viděl jsem, jak jste se na sebe lepili. Copak se musíš takhle předvádět?“
„Ne. Samozřejmě, že ne. Snažila jsem se …“, málem se mu to snažila vysvětlit, ale
pohrdavý výraz v jeho napjaté tváři ji umlčel.
„Já s ním nechci mluvit, už nikdy. To ti musí stačit“.
„Nechceš …, to jeho ženu asi uklidní“, pronesl nabručeně.
„Blahopřeju, Thomasi. Nepochlubil ses, že tě královna jmenovala arcibiskupem. Kdo
sakra jsi, že mě soudíš? Myslela jsem si, že jsi můj kamarád, a ty zatím bdíš nad
morálkou národa. Alex má jiné ženy a rozhodně jich není málo. A co je důležité,
Dolores o tom ví. Sama mi to řekla. A pokud jí to vadí, měla by se s ním nechat
rozvést“, vypěnila Anička.
„Co? To nemyslíš vážně, Anno“, řekl Thomas tiše. Ten tón v jeho hlase jí vadil více,
než když zuřil.
„Spousta žen, říkáš. Takže je vlastně všechno v pořádku? Tobě nevadí, že patříš do
jeho harému?“
Anička se zhluboka nadechla. Mezi mnou a Alexem nic není, Thomasi. A tobě já
nemusím nic vysvětlovat“.
„Fajn“, napřímil se.
Nejraději by se s ním pohádala až do krve, ale držela jazyk za zuby. Co jí zbývalo,
když ten protivný náfuka ji vlastně hostí ve svém domě. Najednou se k ní Thomas
prudce otočil.
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„Budeme si muset spolu trochu promluvit, Anno“, řekl chladně.
„Ani bych neřekla. Už mám těch tvých příšerných řečí dost, Thomasi, děkuju“.
„Tentokrát nepůjde o tebe, ale o Maissy“.
„A co je s ní?“ Teď ji opravdu dorazil. Schválně se snažil, aby se cítila jako opravdová
nula. Cokoli udělala, bylo špatně. Tessa ji sem přivedla, a ona teď bude poslouchat
jeho námitky?
„Jestli ti vadí jeden host navíc, měl jsi jí to říct sám, a to hned jak přijela. Jak by to asi
vypadalo, kdybych jí to řekla já a teď?“
„Já jsem ….“, Thomas se zarazil a tvářil se divně. Snad to tomu hrubiánovi došlo.
Pěkný hostitel, jen co je pravda.
„To jsem ještě nemohl nic vědět“.
„Aha, a teď už ano. Moje kamarádky ti nejsou dost nóbl?“
„Nic takového jsem neřekl“.
„Ale ano, klidně si posluž. Jestli chceš, aby Maissy odjela, řekni jí to sám. Já nejsem
žádná tvoje tisková mluvčí“.
„Měla bys vědět, že jsem s ní mluvil“, soukal ze sebe. Přitom nebyl schopen se
Aničce podívat do očí. To ji tak šokovalo, více než rozzuřilo. Nepoznávala ho. Copak
se tak změnil? Vždycky to býval dokonalý gentleman. A teď by chtěl její kamarádky
vyprovodit ze svého domu. Ne, že by právě Maissy byla její kamarádka, jenže to on
nemohl vědět. Tak to v životě chodí, že všichni chlapi jsou mizerové.
„Odmítla odjet“, vzdychl Thomas zoufale.
„To je tvůj problém. A já nechápu, co bych tak asi mohla udělat. Nezdá se ti, že by to
trochu bylo divné? Vždyť je tady skoro celý den“.
Thomas si ji naštvaně měřil. „Tak jí aspoň řekni, ať se chová slušně. To, jak flirtuje
s Johnem, je nechutné. Proboha, vždyť je to snoubenec mé sestry“.
„To já vím. Ale na to musí být vždy dva. John by měl dostat rozum, pokud se míní
zasnoubit s tvou sestrou. To on by se měl zbavit Maissy“.
„Copak ty neuznáváš zásnubní slib?“, štěkl Thomas.
„Není to můj snoubenec. A stydět by se měl především John“.
„Vidím, že s tebou to ani nehne“, řekl Thomas škrobeně. „Snad pochodím lépe u
Tessy, ta mě aspoň poslouchá“.
„Jistě, u ní jsi měl začít“ potvrdila jeho tézi Anička. Bylo jí jasné, že Tessa mu zobe
z ruky. Vždycky si na něho brousila zuby a teď se konečně nechá polapit. Co to
s ním je? Jak je licoměrný, nedokáže se rozhodnout sám. Muži se rádi vymlouvají.
Ona mě k tomu přinutila. Nemohl jsem jí odolat. Podle Aničky to byla normální
mužská zbabělost, o tom to bylo. Thomas najednou nebyl schopen plnit tu svou roli
sexuální policie. Věděla, že by Maissy neměla flirtovat s Johnem. Ale ona flirtuje
s každým chlapem. A John Alton se zkrátka nechal chytit.
„Je mi z toho všeho tady špatně“, prohlásila Anička a odešla do svého pokoje.
Thomas na ni vrhl pohled tak vřelý jako arktický ledovec.

Kapitola 34.
Aničku problémy s Alexem Rothem v tomto okamžiku vůbec netrápily. Na práci
nemohla ani pomyslet. Přemýšlela, proč na ni Thomas Drummond má takový vliv.
Byl nafoukaný a protivný. To, že už ho nezajímá, to pochopila, dal jí to jasně najevo.
Podle něj byla děvka, co se tahá s Alexandrem Rothem.
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A nakonec jí sdělil, že mu její kamarádky nejsou dobré, a že by je měla vyhnat z jeho
domu. Zkrátka ona nepatří do jeho vrstev. Tak proč ji sem zval? Nestála o to. Dříve
býval jiný. Možná do ní vkládal větší naděje. Třeba si říkal, že by se mezi jeho suitou
dobře vyjímala. Asi ji pozval proto, aby se sám přesvědčil, jak hluboko klesla. Tohle
přemýšlení bylo příliš morbidní. Rozhodla se, že zkusí myslet na něco jiného.
O dvě hodiny později vyšla ze svého pokoje v hedvábných šatech, s umytými,
vyfoukanými vlasy a perfektně nalíčená. Thomas právě nabízel hostům sklenku
sherry před večeří. Ani se na ni nepodíval.
„No tak, Dolores, co je tajemstvím šťastného manželství?“, ptala se Tessa.
„Asi dobře umět vařit“, ozvala se Ellen.
„Nečekat od toho příliš“, odpověděla tiše Dolores.
„Ale přátelství je mnohem více než sex, ne“, ptala se Ellen naivně. „To vám vydrží i
v osmdesáti““
Maissy vstala, prošla pokojem a posadila se naproti Johnovi, který si naléval whisky
z karafy. Předklonila se tak, aby mu odhalila pohled do svého hlubokého výstřihu.
„Jenže problém je v tom, že do těch osmdesáti vám ještě pár let zbývá“, řekla jízlivě.
„Ale s tou vášní se to moc přehání“, podotkla nervózně Ellen a očima přímo
hypnotizovala Maissy.
„Myslíte?“, zeptala se sladce Maissy a posadila se vedle jednoho mladíka. Ten
nezaváhal a začal ji hladit na lokti. Anička se významně podívala na Thomase. To se
ovšem nelíbilo Johnovi, a měl co dělat, aby nevystartoval.
„Podle mě je to nejdůležitější“, pokračovala Maissy. „Já bez vášně nemůžu žít“,
provokovala Johna. Všichni muži v místnosti si najednou odkašlali a každý se musel
pořádně napít.
„Co si o tom myslíš ty, Anno?“, ozval se překvapivě Alex Roth natolik hlasitě, až po
něm jeho žena šlehla nenávistným pohledem.
Anička zrudla jako rozpálený kotel a vypadala mnohem provinileji, než ve skutečnosti
vlastně byla. „Se mnou to nic nedělá, souhlasím tady s Ellen“.
Alex se zaculil. „Tví bývalí milenci by byli určitě jiného názoru“.
„Co ty můžeš vědět o mých bývalých milencích?“, rozhorlila se. „A vůbec, neviděl jsi
Harry met Sally?“, tomu každý muž rozumí“.
Leslie vyprskla smíchem, zvedla povzbudivě palec nahoru. Alex se nejistě odmlčel a
Dolores se na ni nepatrně usmála. Skoro tak nějak spiklenecky. Anička se napila
sherry a pokračovala.
„Existují přece dobří rozvodoví právníci. Dnes musí být muži velmi opatrní. Žena
boháče může dostat i padesát procent. Nedávno jedna taková, o které tvrdil její muž,
že ví o jeho záletech, dokonce s tím byla smířená, ale soudce jí přiklepl deset miliónů
liber“.
Teď Alex dokonce zezelenal. Všechny přítomné manželky se na ni podívaly, jako by
klela v kostele. Thomasův pohled byl temný, ale to jí bylo tak nějak u větru. Dělalo jí
to moc a moc dobře. Předstírání orgasmů asi nebude na seznamu Thomasových
námětů pro společenský rozhovor. A Dolores Rothová, ta jenom zírala.
„Anno, dávej si pozor, aby si to někteří hosté nevysvětlovali špatně“, přitočila se k ní
Ellen a nenápadně se snažila změnit téma. „Tessa je tak milá dívka, a jak jí to sluší.
Sleduju delší dobu, jak se Thomas kolem ní pořád točí“,
„Hm, taky jsem si všimla“, odpověděla Anička příkře.
Najednou se Ellenin obličej zachvěl. „Maissy je tak nádherná, John je z ní úplně
vedle“, hudrovala a tváře se jí nafoukly.
„No, ale zasnoubí se s tebou, ne?“ nadnesla Anička opatrně. Nechápala, proč si to
Ellen nechává líbit a něco nepodnikne. To je tak zoufalá?
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„Je tak štíhlá a dokonalá. Takhle já v životě vypadat nikdy nebudu“, zoufala si Ellen.
„Pokud si každý večer přidáš brambory a puding, tak asi těžko“, připomenula jí.
„Nevím, co na mně vidí. Vážně nevím, proč si mě vybral“, povzdechla si Ellen.
„To nevím, asi se mu líbí tvůj smysl pro humor“, zalhala Anička.
„Myslíš?“, chytila se toho Ellen dychtivě.
„Jasně“, odpověděla jí se stejnou horlivostí. Tak to ji ještě scházelo, aby
přesvědčovala dívku, která se má zanedlouho zasnoubit.
Ellen se přímo rozzářila. „Hezky se nám spolu povídá“.
„A jaké máš plány se svou kariérou?“ vyzvídala Anička.
„S jeho kariérou“, upřesnila Ellen. „Já samozřejmě nic dělat nebudu“, usmála se.
„Zůstanu doma a budu mít hromadu krásných dětí“, rozplývala se.
„A co na to John, že chceš nechat práce?“, nevěřícně se podívala na Ellen.
„Samozřejmě je pro a Thomas taky. Říkal, že John a děti mi dají plno práce, a že to
můj život zcela naplní“.
„To jsem si mohla myslet“, utrousila si pro sebe Anička. Thomas byl takový sexistický
živočich. Panebože, jak ten se bude hodit k Tesse. Ta už se určitě může přetrhnout,
aby mohla sebrat jeho kreditní karty a vyrazit na nákupy. Anička usilovně přemýšlela,
jak se zbavit Ellen. Udělala by cokoli, aby už to její tlachání nemusela poslouchat.
John, dětičky, domácnost, bla, bla. Pro Ellen závěsy a koberce byly vzrušující. Vůbec
se nedivila tomu, jak se John upínal k Maissy a předem ho litovala.
„Víš co, Ellen, já na deset minut potřebuju odejít, musím si zavolat“.
„Jasně. Jsi skvělá, Anno. Brzy se uvidíme“.
Anička si natáhla levisky, svetr a spěchala chodbou do Tessina pokoje. Dveře byly
pootevřené a ona do nich prudce narazila. Tessa stála u okna s pootevřenou pusou
a svým holubičím pohledem přímo hltala Thomase, který ji držel za ramena. Anička
ztuhla, nemohla tomu uvěřit. Sice to mohla tušit, ale jak je tak spolu viděla v jejich
intimní chvilce, byl to pro ni šok.
„Ježíši, omlouvám se“, vydechla.
Thomas pomalu sundal ruce z Tessy. „Počkej, Anno. Musíme si promluvit“.
Chtěla mu suše, ale nezatrpkle odseknout něco vtipného a zároveň ostrého, ale
vypadlo z ní. „Ehm, já hrozně spěchám“. Zabouchla dveře, jako by zavírala brány
pekelné. Páni, jestli se jí Thomas právě chystal líbat, tak u toho opravdu nemusí být.
Ellen se dole ládovala ohromnou porcí dortu. Možná by si ji mohla vyfotit a pověsit na
lednici jako odstrašující případ.
„Anno, jste tady pořád tak sama, vy se s nikým nestýkáte?“, našpulila pusu paní
Drummondová.
„Bingo, hádáte správně“, zavrčela. Jak na to asi přišla, že by nějaká horká linka,
nebo jí něco napovídal Thomas? Přece jí nebude vyprávět, že ji dosud chlapi
pohřbívali pod zem, jako jaderný odpad.
„Musíte být opatrná, při výběru partnera, Anno“, poučovala ji Dolores, která se
objevila jako na zavolanou. „Skutečná nabídka je jednou za život, nesmíte ji
promarnit. Pak už by vám zbyly oči pro pláč“.
Nápodobně, pomyslela si Anička hořce. To bylo opravdu trefné. „Vlastní zkušenost?“,
vrátila jí Anička „Já jsem momentálně nezávislá“, odpověděla pevně.
„Jako administrativní referentka?“, odfrkla si Dolores.
„Administrátorka“, opravila ji Anička. „Je to jenom začátek, ale pro mě to znamená
nezávislost. Nemohla bych si o každou libru říkat nějakému chlapovi“, odpověděla
Anička s patřičným nadhledem.
„Podle mě je manželství nejdůležitější“, řekla Dolores přesvědčeně.
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To promluvila ta pravá, kněžka posvátného chrámu manželského. „To si nejsem
zrovna jistá“, protestovala Anička. „Williama Shakespeara si přece taky nikdo
nepamatuje jako otce Judith“.
„To je pravda“, vložil se do toho Alex pohrdavě. „Ale ty přece nejsi žádný
Shakespeare“.
„To jistě nejsem. Ale tebe se to vůbec netýká. Nikdo se tě neptal na názor. Nicméně
s tebou, Alexi, by to žádná nevyhrála“, řekla a pohrdavě si ho změřila.
Bylo naprosto zřejmé, že Dolores už došlo, že Alexe nenávidí stejně jako ona. Na
rozdíl od ní ho Anička vlastně nikdy nemilovala, i když spolu něco měli.
„Promiňte, že ruším. Mohla bych si na chvíli odvést Annu?“, zacvrlikala Tessa, která
mezi ně vpadla jako Dumbo v těch svých příšerných hadrech z přírodní vlny.
„Mimochodem, vynikající snídaně, paní Drummondová. Děkuji. To přírodní neslazené
müsli bylo moc dobré, mnohem lepší než ty příšerné průmyslové jedy, co jedí mé
kamarádky“.
„Jaké müsli, drahoušku?“, zeptala se nepřítomně paní Drummondová. „V komoře
máme alpen“.
„Kdepak“, zhrozila se Tessa při pomyšlení na rafinovaný cukr. „Já myslím to výborné,
přírodní v té šedivé sklenici“.
Ellen doslova zahýkala, když jí to začínalo docházet. „Proboha“, zbledla paní
Drummondová. „Doufám, že jste nejedla to kozí žrádlo“.
Tessa vypadala na to, že se pozvrací. Normálně by se Anička bavila, ale když viděla,
jak se jí ty harpyje smějí, odtáhla Tessu ven z místnosti. Její zdravé výživě se může
smát jenom ona. Nedovolí těm ženským, aby se pásly na jejích trapasech.
„Kozí žrádlo?“, koktala vyděšeně.
„To máš jedno. Co jsi chtěla?“, vyzvídala Anička.
„Ach bože Anno, myslím si, že bychom měly říct Maissy, aby odjela“, spustila Tessa.
„Mluvila jsi o ní s Thomasem?“
„Ano, a on na tom trvá“, řekla důležitě Tessa. Nemohla zakrýt, jak na ni Thomas
působil. Tohle si přece vždycky přála.
„Tesso, to nejde. Jak to můžeš říct? Vždyť je to kamarádka. A Thomas se chová jako
nechutný snob“.
„Ale jsme v jeho domě“, zatvářila se počestně. „Takže bychom asi měly udělat, co se
po nás chce“.
„Nebudu Thomasovi Drummondovi pomáhat vyštípat Maissy“, prohlásila Anička
zarytě. Nejhorší na tom bylo to, že tu potvoru nemohla ani cítit. Ale Thomasovi
navzdory chtěla, aby zůstala. „Řekl ti nějaký rozumný důvod?“
„Ano. Řekl, že k tomu má velmi pádné důvody“, zatvářila se významně Tessa.
„A jaké“, oponovala Anička.
„To nemohl říct, ale je nebezpečné mít ji pod svou střechou“.
„Aha. Jestli se John Alton trochu pozapomněl, je to jeho problém“, vyštěkla Anička.
„Myslím, že bychom měli Thomase poslechnout“, mlela si svou Tessa.
„Proč? Protože se ti líbí?“, řekla trpce Anička.
„A co je na tom špatného. Náhodou je moc milý, a tak sympatický, takový
gentleman“, zasnila se Tessa.
„Jo, a tak bohatý“, zapomněla jsi podotknout“.
„Cože? Ty víš, že mi na materiálních věcech vůbec nezáleží. Thomas je prostě
přesvědčený o tom, že Maissy pro nás není vhodná kamarádka a neměly bychom se
s ní nadále stýkat“.
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„Cože? A to jako proč? Protože snoubenec jeho sestry po ní vyjel? Protože Maissy je
taková koketa? No jistě. Podle Thomase by měly ženy za tohle přijít do pekla. Copak
si myslí, že mi může nařizovat, s kým se mám kamarádit?“
„Dělej, jak myslíš“, založila své komáří ruce Tessa. „Já ho poslechnu. Devon mě
bude muset vzít zpátky autem. Řeknu Maissy, že už ji nikdy nechci vidět“, prohlásila
rozhodně. „Jakmile se vrátím domů, vystěhuju ji z bytu“, vzdorně zvedla hlavu.
Anička se na Tessu nevěřícně podívala. Tohle bylo trochu moc i na Tessu. Dříve to
bylo samé – Maissy sem, Maissy tam, kdykoli jen ta kráva kývla. Zrovna Tessu
utáhla na dárečky, kterými ji zasypávala. A teď tohle? Vždyť Tessa byla jako první,
kdo s ní nadšeně vymetal snobské večírky. Maissy byla její nejlepší kamarádka. A
Tessa ji teď s přehledem pošle do háje jenom proto, že jí to poradil nějaký usurpátor?
„Tesso, to nejde. Ani ti pořádně neřekl proč“.
„Tommy“, pípla.
Tommy?, kde to sebrala?
„Tommy říkal, že má důvod, ale nehodilo by se, kdyby nám o tom řekl. Prostě ji chce
mít pryč z domu, a abychom se s ní nestýkaly. Měly bychom mu věřit. A já mu
věřím“, prohlásila Tessa a vzdorně pohodila hlavou.
Aha. Tak ono by se to nehodilo, to určitě, pomyslela si Anička. Všimla si, že po
schodech se k nim blížil Thomas. „Myslím, že půjdu, Tesso“ a zamířila zpátky do
jídelny, kde se měla podávat večeře. To raději bude poslouchat Elleniny pitomé
žvásty, usoudila Anička.
Ellen zděšeně sledovala, jak se John a Maissy k sobě měli. No někdo se nedokáže
vyrovnat s nevinným flirtováním. Zítra bude zasnoubená a bude ho mít pro sebe.
Ostatní hosté se začali scházet a bavili se o místních honech, módních přehlídkách
v Paříži, o krizi v Královské opeře. Nic, co by mohlo zajímat obyčejného Londýňana.
Ovšem Tesse to nevadilo. Obdivně civěla na Thomase, valila na něj ty svoje
obrovské modré oči, jako čerstvě narozené tele. „Je to hovězí bezpečné, Tommy?
Předpokládám, že tady máte jen domácí krávy, že?“
„Správně“, potvrdil Thomas a zazubil se spokojeně.
„Nebyla jsi náhodou vegetariánka?“, zeptala se Anička, když viděla Tessu, jakou
porci masa si naložila. „Vzpomínám si na tvoje trika s nápisem Maso je vražda“
neváhala jí připomenout.
„To je pitomost“, odsekla Tessa a zuřivě něco lovila po talíři.
Anička už měla všech těch žvástů a přetvářek plné zuby. Ať si dá zoufalá Ellen třeba
nohu za krk. No a Tessa, ta byla přímo stvořená pro nové mužské hnutí. Cokoli řekl
Thomas, mělo platnost zákona. Její Tommy tohle a Tommy támhleto. A to ještě
nezačala o jeho krásných sadech bez pesticidů a přírodně chovaných kravkách.
Maissy sice byla především Tessina kamarádka, ale teď ji na povel zavrhla. Maissy
měla tolik šance jako elektrický kartáček na zuby v klášteře. Anička nechápala, kde
se v Thomasovi bere ta arogance. On si snad myslí, že ho budou všichni poslouchat,
jak se podle jeho společenského postavení sluší. Ale to se ještě uvidí.
„Vážně Anno, nechápu, jak jsi mohla pustit takovou partii, jako je Thomas“, prohlásila
nic netušící Devon. Nastalo hrobové ticho.
„Anna mě nikdy nepustila, protože mě nikdy neměla“, uvedl Thomas na pravou míru.
„Byli jsme jen přátelé. Nikdy mezi námi nic nebylo“.
„To věřím“, vydechla Tessa tónem, jako by vyhrála v loterii.
„Já nejsem romantik“, pokračoval Thomas a mile se usmíval na Tessu. „Možná jsem
čekal, až se objeví ta pravá“, významně se podíval na Aničku.
Zachytila jeho pohrdavý pohled a její mozek se zmítal miliónem různých pocitů.
Zmatek, překvapení, zlost, smutek, obavy, vina a ještě spousta dalších.
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Prožívala je úplně všechny najednou. Musela ten debatní tým nějak utnout. Cítila, jak
jí tváře planou. Proboha, měla by odsud, do prdele, vypadnout. „My jsme spolu nikdy
nezačali ani chodit“, slyšela se. „Jsme totiž každý úplně jiný“, řekla s lehkostí a potom
vyběhla nahoru do svého pokoje.
Netrvalo dlouho a objevil se Thomas ve dveřích.
„Neumíš zaklepat?“, vyjela na něho podrážděně. „A nezačínej zase“.
„Jen se neboj“, řekl chladně. „Ty jsi prostě odhodlaná prosadit svou“
„Tak co tedy chceš?“, upřeně na něj pohlédla.
Thomas začal procházet tam a zase zpět po pokoji. Byl úplně vyvedený z míry.
Rázoval jako voják. Zvažovala, že by tleskla, aby se probral.
„Maissy v jednom kuse flirtuje s Johnem, vypadá to, že nemíní přestat“, zasyčel.
„Dokonce se spolu zašili v jednom pokoji“ otřásal se vzteky Thomas.
„Opravdu?“, škodolibě se usmála Anička. „Promiň, ale já je nehlídám“, odvětila
Anička chladně a nasadila nečitelný výraz.
„To nemůžeš myslet vážně, Anno“ rozzlobeně rozhodil rukama.
„Upřímně, Thomasi, pokud si hodláš stěžovat tady, obávám se, že pláčeš na cizím
hrobě. Proč tohle neříkáš Johnovi? Nebo proč neuděláš tu svou přednášku přímo
Maissy? Třeba by se dala postavit do latě líp než já?“
„Přestaň se chovat jako malá“, zařval na ni pořádně vztekle. „Tady nejde o tebe, ani
o mně. Neznáš Johna, ten dovede být hodně impulzivní“.
„Naposledy říkám, že to není můj problém“, odsekla.
„Neměla by ses s ní stýkat, rozumíš? Nemohla bys mi prostě věřit, Anno? Už kvůli
tomu, že jsme bývalí přátelé“.
Bývalí? Tak je to tedy. Ona už ho vůbec nezajímala. „Nikdo mi nebude nařizovat,
s kým se mám kamarádit“.
Thomas přestal přecházet a ukázal na ni. „Výborně. Nemám na vybranou. Ta ženská
vypadne z mého domu, ještě tohle odpoledne. Sám ji vyhodím. Klidně jí můžeš balit
kufry. Poletí, Anno, ať už mi pomůžeš nebo ne. Doufal jsem, že si tyhle scény
ušetříme. Jak je vidno, bude to se vší parádou“.
„Už jsi skončil?“, zeptala se Anička vlažně. „Potřebuju si zavolat“ a otočila s k němu
zády. Ignorovala jeho vztek a cítila jeho vražedný pohled. Za okamžik se vypotácel
z pokoje, ani se neobtěžoval zavřít dveře.
Anička složila hlavu do dlaní. V klidu si probírala jeho slova. Proč to řekl jí? Vlastně to
věděla. Celá tahle situace byla složitá a jejich dobré dřívější vztahy se dostávaly do
fáze, Půjdeme si po krku. Opravdu byl takový? Opravdu byla tak špatná? Začalo to
Alexem, kterého považoval za sexistického hajzla, byla to jednoduše jeho
automatická reakce. Smutné bylo to, že se ani trochu nepletl. A teď jde proti ní a
dává jí za vinu všechno špatné. Myslela si, že zná jeho lepší i horší stránky. Snažil se
ji přinutit, aby zaujala stanovisko, ale k čemu? Neměla by to být samotná Ellen?

Kapitola 35.
„Anno, jdeme na Jižní louku“, hlásila Tessa.
Na Jižní louku? Ta to tady má už pěkně zmapované. Určitě už obhlídla každou roli
toaletního papíru a hodlá jej vyměnit za ten příšerný, recyklovaný šmirgl, který
propagovala.
„Byl za tebou Thomas?“, zajímala se Tessa. „Právě se chystá za Maissy, aby odjela“,
rozzářila se.
„Jo, říkal mi to“, potřásla hlavou Anička. „Musím ji varovat“, a odstrčila Tessu.
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„Anno, to nesmíš udělat“, protestovala. „Thomas se bude zlobit“.
„Thomas je mi ukradený. Půjdu ji varovat, tak se nebude chovat“, sykla Anička.
„Ale ty přece Maissy nemůžeš ani vystát“, skučela Tessa.
„To s tím nemá nic společného“, odpověděla pevně.
„To nedopadne dobře“, klusala Tessa za ní.
Anička si dala ruce přes uši. „To je mi jedno, už vás mám po krk. Budu dělat to, co
chci já. A ty mi koukej zmizet z očí“.
Anička cestou zahlédla Thomase s Ellen, jak stáli stranou a o něčem spolu tiše
hovořili. Maissy je pozorovala z proutěného křesílka a klidně popíjela gin s tonikem.
Kolem nich se motala smečka čarodějnic a tlachala. Anička vrhla na Thomase
vítězoslavný pohled.
„Maissy, mohla bys na slovíčko?“, vyzvala ji Anička dost hlasitě. Bylo jí jedno, jak
Thomas začal pokašlávat a přešlapovat nervozitou.
Maissy se zvedla a následovala ji. „Pěkné šaty, to ti vybrala Tessa?“
„Ne“, odsekla Anička a málem dodala, ty nafrněná krávo. Ale místo toho řekla. „Dávej
si pozor, Maissy. Thomas Drummond tě chce vyhodit a myslí to smrtelně vážně. Ten
je schopný zavolat i policii“.
„Proboha, a neříkal proč?“, opatrně sondovala Maissy. Nevypadala ale příliš
překvapeně.
„To neříkal, ale ty to dobře víš“, pousmála se Anička. „Být tebou, raději se přesunu do
hotelu. Vyhazovat tě může pouze ze svého domu, ne?“, naznačila. „To si musíš
ujasnit s Johnem“.
„Hm, možná máš pravdu“, zamyslela se Maissy.
Anička se vrátila k Ellen, která se tvářila hodně zasmušile.
„John zase někde běhá, vůbec si mě nevšímá“, postěžovala si.
Všichni se začali mezi sebou bavit, a přitom pozorovali, jak Ellen zrudla. Anička
pocítila jakési zadostiučinění, i když by neměla. Těšilo ji, jak se na ni Thomas podíval
s výrazem absolutního opovržení. Všimla si, jak na ni Maissy mrkla a hodila
významný pohled po Ellen, což bylo kruté. Potom se zvedla a pomalu odcházela
směrem k domu. Ale ještě se stačila s patřičným znechucením ohlédnout.
Aničku najednou popadlo svírání kolem žaludku. Bylo to svědomí, výčitky? Ellen se
snažila usmívat, ale po tváři se jí kutálela slza.
„Neblázni, to jsou jenom nervy“, utěšoval ji Thomas. Pohotově vytahoval nažehlený
kapesník a mile se na sestru usmál.
Tohle už nebyla hra, byly to její zásnuby, uvědomovala si Anička sklesle. „Víš co,
půjdeme dovnitř, a ty vyhledáš Johna“, navrhla Anička.
Ellen se už nedokázala přemáhat a rozbrečela se. Nebyla k utišení.
„Proč, proč bych ho měla hledat? Stejně někde flirtuje s tou tvojí kamarádkou“,
vzlykala Ellen. „Já věděla, že je to moc krásné, aby to mohla být pravda“,
popotahovala.
„To je nesmysl. Miluje tě“, horlivě jí utěšovala Anička.
„Tak proč se pořád motá kolem Maissy?“, ptala se Ellen s obličejem křečovitě
staženým. „Kdyby tě tak poslechla. Thomas mi říkal, že jsi ji posílala pryč“.
„Jo, no jo“, zakoktala se Anička celá vyděšená. Nevěděla, co má říct. Najednou se
cítila jako odporný červ. „Thomas to nějak vyřeší, neboj se“, přesvědčovala ji, a taky
hlavně sebe. Musí znovu vyhledat Maissy a promluví si s ní, aby okamžitě odešla“,
plánovala Anička.
Najednou se chodbou rozléhaly těžké kroky. Nebyl to Thomas, ale John. Za ním se
táhla Maissy se spokojeným úsměvem.
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„Anno, děkuju ti, že jsi mě varovala předem. Podařilo se mi Johna přesvědčit“,
najednou se zarazila, když si všimla Ellen. Ta na oba zírala s pusou otevřenou. John
se na Ellen nejdříve ani nepodíval, ale pak odhodlaně zvedl hlavu a chystal se vážně
promluvit.
„Raději jí to řekni hned, zlato“, povzbudila ho Maissy.
Ellen po Aničce šlehla pohledem a v očích se jí zračilo tak hluboké pohrdání, že se to
nedalo vydržet. „Ty jsi ji v tom podporovala“, vyhrkla. Potom se otočila na Johna. „Co
mi máš říct?“ Ten pouze zničeně odvrátil hlavu.
„No tak dělej, lásko, ať to máme za sebou“, naléhala Maissy.
John naprázdno polkl. Bylo mu trapně, styděl se, ale neměl na vybranou. „Nezlob se,
Ellen“, začal ze sebe soukat. „To zasnoubení budeme muset zrušit“.
Tak a bylo to venku. Potom se rozpoutalo hotové peklo. Ellen se v slzách rozběhla
chodbou, málem zakopla, jak se snažila prchnout. Maissy se opřela o zeď a
samolibě se usmívala. John si rozpačitě vjel do vlasů a očima skenoval zem.
„To je dobře, že se to dozvěděla teď“, řekla Maissy lenivým hlasem.
„Ale ne takhle, kristepane“, zaklel John.
„Pojď, miláčku, odjedeme hned“, naléhala na něj Maissy. Přitiskla k němu svoje štíhlé
tělo a olizovala si rty. „Teď to tady propukne. U toho přece nemusíme být. Máme
sbaleno, můžeme naskočit do auta a vyrazit do Londýna“.
„Já utíkat nebudu“, řekl John jako bez života.
„To není utíkání, jde o Ellen. Určitě nás dva nechce ani vidět“, vysvětlovala situaci
Maissy andělským hlasem.
„Kurva, měla bys táhnout do háje“, vyštěkla na ni Anička.
„Dobrý nápad“, souhlasila Maissy a přejela ji přezíravým pohledem.
Anička v životě neviděla někoho tak vypočítavého a otřásla se hnusem. Tohle tedy
nečekala, tohle ne.
„Nemůžeme tady tvrdnout, Johne, mysli na Ellen“, hustila do něj Maissy.
„Krucifix“, znovu zaklel John. Byl jako očarovaný, jeho oči žhnuly touhou po Maissy.
Bylo jasné, že myšlenka na útěk byla lákavá. Ze zahrady začali přicházet další hosté.
Vyburcovalo je Ellenino kvílení, které se neslo celým domem jako siréna.
„Johne, vzpamatuj se, vždyť Ellen přece miluješ“, prosila ho Anička. „Nesmíš jí to
udělat. A ty, Maissy ses musela zbláznit“.
„Mlč, ty stará čarodějnice“, vyjela na ni Maissy. Prskala kolem sebe a zuřila jako
puma. „Mezi námi je láska na první pohled. Přece po Johnovi nikdo nemůže chtít,
aby zbytek života strávil s takovou slonicí“.
„Lepší slonice, než jedovatá čubka“, štěkla Anička.
„Hej, sklapni. Ty mi tak budeš něco kázat. Sama se taháš se ženatým chlapem“,
Maissy vyběhla z domu a John poslušně za ní.
Anička prvních třicet vteřin neudělala vůbec nic. Tak to se ti povedlo, ozval se její
vnitřní hlas. Udělala si nepřítele ze svého šéfa, zničila život Ellen a poštvala proti
sobě muže, který ji vždy ochraňoval. Vzpamatovala se, jak to jenom šlo, a vyběhla
hledat Ellen. Oči měla rudé od pláče a teklo jí z nosu. Narazila na Thomase, který se
zjevil na schodech.
„A to jsi ty“, řekl bez zájmu. „Kam běžíš? Na jednu návštěvu jsi už zavinila dost
neštěstí, vyštěkl na ni.
„Hledám Ellen“, řekla a oči jí zaplavil další příval slz.
„Nemusíš se obtěžovat. Nechce tě vidět. Nejlepší bude, když si sbalíš věci a
vypadneš z mého domu. Tvoje kamarádky už nakládají věci do auta, ale těm jsem se
omluvil, protože ony za ten poprask nemohou“.
„Thomasi“, vzlykala Anička. „Přísahám …“
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„Tvoje výmluvy mě nezajímají, Anno. Asi tomu nebudeš věřit, ale tvoje problémy teď
řešit nehodlám“.
Zabolelo to jako rána pěstí do břicha. Tvářil se úplně kamenně.
„Jistě. Odjedu“, zašeptala. „Hned teď“.
„To předpokládám“ odvětil příkře a jeho oči vypadaly jako kus ledu. „Když si
pomyslím, že jsem tě kdysi miloval. Copak vůbec nevidíš, jak ses změnila? Bývala jsi
tak nádherná, v těch svých džínách a tričkách. Teď nosíš značkové hadry, a máš
styl, ale můžeš puknout nadutostí“.
„Cože?“, vykoktala ze sebe.
„Ano, slyšela jsi dobře. Myslíš, že když jsi tak oslnivá kráska, můžeš si dělat, co
chceš? Mně tahle nová Anna vůbec nezajímá. Já hledám takovou, která na tomhle
světě miluje něco jiného, než jen svoje zrcadlo“, vyštěkl a než stačila něco říct, otočil
se na podpatku a byl pryč.
Anička se vyřítila z domu. Devon zrovna startovala auto. Balením se vůbec
neobtěžovala a během několika minut naházela věci do tašky. Nedaly se přehlédnout
ty pohřební zástupy shromážděných na chodbě, když se objevila. Přes závoje slz
málem neviděla ani cestu k autu.
„Všechno je to tvoje vina“, vyjekla Tessa. „Všechny jsi nás ztrapnila“.
„Drž zobák, Tesso“, okřikla ji Devon. Potom vyjela autem tak prudce, až začal odlétat
štěrk kolem. Uměla na to pořádně šlápnout, jen co je pravda. Devon, když se
naštvala, patřila mezi nejvzteklejší řidiče, co poznala.
„Nechápu, proč jsi Thomase neposlechla“, prskala celou cestu Tessa.
Anička už to nemohla vydržet a řekla jí od plic, že je Thomas snob a nafoukaný
mizera. On byl ten, kdo měl zasáhnout, ale pěkně se z toho vykroutil.
„To není pravda“, namítala Tessa. „Podle mě je moc milý. Nemůžu za to, že jste se
nepohodli a změnil na tebe názor a to tě štve“.
„Jak nemůžeš“, vyhrkla Anička. „Nebýt mě, vůbec bys tady nebyla, ty huso. Neměla
jsi na Thomase žádný kontakt, tak o čem to mluvíš“.
„No, ale teď už ho mám“, trumfovala Tessa. „A moc si spolu rozumíme. Nevím, co
proti němu máš. Asi jsi ještě celá rozhozená z Alexe“.
Alex? Aničce to připadalo, jako by to bylo dávno, vůbec už na něj ani nepomyslela.
„To skončilo, jednou provždy“.
„Dolores by asi byla jiného názoru. Byla z toho vašeho laškování úplně vedle.
Nechápu, proč jsi to na sobě dávala tak hrozně znát, Anno. Ale to je jedno. Thomas
mi řekl, že jsem rozkvetla do krásy, a že mi někdy zavolá“
Anička na to neřekla nic, nebylo co.
„Vydělává přes milión ročně“, pyšnila se Tessa.
„Bravo“, sykla Anička.
„Říkal, že Maissy není vhodná přítelkyně pro nás“, pokračovala Tessa. „Nevím, proč
jsi ho neposlechla“.
„Nechápu, jak na to přišel. Nemohl přece vědět, že John pláchne s ní. Není přece
jasnovidec. Pokud to věděl, měl zasáhnout sám“.
Leslie si odfrkla. „Panebože, to vám vážně nic nedochází?“
„A co?“, ozvala se Tessa. „Thomas mi řekl, že by se nehodilo, aby mi vysvětloval,
proč Maissy není dost dobrá pro nás“.
„Jak staromódní“, zubila se Leslie. „Skoro se mi taky začíná líbit. Myslíš, že by
takový, jako je on, chtěl zkusit černou?“
„Proč myslíš, že je staromódní?“
„Nechtěl šířit její špatnou pověst. Jste všechny úplně slepé. Maissy patří do skupiny
Call Girls, tak to je“.
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„A co?“, zalapala po dechu Tessa.
„Asi ji už i tam znají, tak to nejspíš bude. Nedivím se, že ji chtěl odstranit z dosahu
své sestry a jejího podařeného snoubence“.
Tessa zbledla a po zbytek cesty už nepromluvila.
Anička nechtěla být sama a uvítala možnost ještě posedět chvilku v bytě kamarádek.
Když vešly do bytu, pěkně to tam smrdělo, Devon zapomněla vynést koš s odpadky,
a za to si vysloužila pěknou sodu. V lednici, kterou otevřela Leslie, bylo pěkně živo,
že by se tam pomalu dala založit přírodní rezervace.
„Dáme si panáka“, nabízela se Devon a vytáhla láhev brandy.
„Ne. Já si dám víno, musím ještě trochu zhubnout, kdyby se Thomas ozval“, odmítla
Tessa a nalila si sklenku vína. Potom se obrátila na Leslie. „A víš určitě, že v tom
Maissy jede? Proč jsi mi to neřekla?“, vyčetla jí.
„Do toho mi nic nebylo“, odpověděla Leslie. „Možná to tak není, ale určitě má spoustu
přátel, to víme. Jenže to jsou samí chlapi“.
„Třeba jí to dělá dobře“, namítala Tessa.
„Prober se. Té to dělá dobře za pět set liber za noc. Říkala jsi, že její rodiče nic
neměli. Kde by asi vzala na takové auto, skříň plnou značkových hadrů, když nic
nedělá? Zná každého prachatého Araba v Londýně. Pamatuješ na ty hnusáky, kteří ji
obletovali na tom večírku?“
„To je vlastně pravda“, souhlasila Anička. „Teď mi to dochází. Thomas zřejmě znal
někoho, kdo ji měl, a nechtěl ji přede všemi shazovat“.
„Ano, je tak čestný“, vzdychla Tessa. „Jak se jí tak lehce podařilo přesvědčit Johna?“
„John nevěděl to, co věděl Thomas. A mezi námi Ellen není tolik přitažlivá a hlavně
zajímavá na první pohled jako Maissy. Tihle nóbl chlapi neměli v životě kus pořádné
ženské, což ona ihned poznala a začala jednat“, prohlásila Leslie. „To ona uměla
moc dobře. Napovídala mu, že to je navždycky a snažila se chovat jako dáma.
Zřejmě chodila dříve do katolické školy. Kde jinak by se naučila chodit za peníze“,
řekla Leslie a mohla se potrhat smíchy.
Anička vypila čtyři skleničky vína a odplazila se do svého uklizeného bytu. Bylo jí
dobře na duši a hlavně jí bylo tak lehce jedno, co se přihodilo.
Ráno, jak zazvonil budík, úplně to Aničku rozhodilo. Včera ji ještě budil ptačí zpěv a
bučení krav. Najednou byla zpět ve špinavém Londýně a navíc musela do práce.
V puse měla jako v polepšovně, hlava jí třeštila a byla celá vyprahlá. Klopýtala do
koupelny a napila se vody. Na nějakou snídani neměla vůbec pomyšlení. Cestou do
práce stačila zahlédnout svůj obličej, nevypadala zrovna nejlépe s těmi kruhy pod
očima. Nádhera. Byla tak bledá, až šedivá a přesně tak se i cítila. Ani jeden chlap se
za ní neotočil.
Měla špatné svědomí a zoufale se snažila, jak by to mohla napravit. Měla by zavolat
Maissy? Ale co by jí tak asi řekla. Bylo jasné, že chtěla sbalit Johna a donutit ho, aby
si ji vzal? Pak to oznámit na veřejnosti? Johnova rodina by nikdy nepřiznala, že se
jejich synáček oženil s prostitutkou. Museli by platit za mlčení?
Děsivá představa Thomasových posledních slov jí neustále hučela v hlavě. A navíc
měl pravdu. Tak hluboko klesla. Jenom proto, že měla vztek na Alexe, potom stačila
nadělat tolik zmatků. Chovala se jako rozmazlený spratek. Když Maissy začala
svádět Johna, přála jí to, byť jen na okamžik. To ovšem nevěděla, že to dojde až tak
daleko. Ve skrytu duše doufala, že alespoň díky tomu všemu otevřela oči Ellen,
protože John za to nestál, aby si ho v budoucnu vzala. Kdo ví ….
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„Dobrý den, Anno“, zdravila ji recepční Tina s patřičným úšklebkem. „Teď je v módě
vypadat jak po flámu?“
„Nebuď tak povrchní“, odsekla Anička. Nejlepší obrana je útok, obrnila se.
„Raději moc nechoď ven, abys nevyděsila nějaké děti“, trumfovala recepční. „Máš jít
rovnou do kanceláře. Co jsi provedla? Hrombaba vypadala jako na válečné stezce“.
Cože? Vešla do milosrdného výtahu. Co jí tak asi může chtít, že to nesnese odkladu.
„Pojďte dál“, ozvalo se za dveřmi, když váhavě zaklepala. Celá roztřesená zapadla
do jejího červeného křesla, které se s ní zhouplo dozadu, aby se cítila ještě více
poníženě, než vůbec byla. Zvláštní trik na neposlušné podřízené, usoudila Anička.
Asi si Hrombaba nevšimla, že s ní žádné problémy nebudou. Ubrat jí ještě kousek
sebevědomí, pak by ji mohla hledat pod mikroskopem. Hrombaba si zuřivě a nahlas
upšoukla. Pak následovala řada menších ran, patrně pro zdůraznění.
„Dostala jsem velmi naléhavý vzkaz“, začala. „Ano, od pana Rotha zezdola“,
zdůraznila.
Aničce se málem zastavilo srdce.
„Potřebuje s vámi mluvit kvůli nějaké nedodělané práci“, pokračovala. „Musím říct, že
od svých pracovníků v tomto oddělení očekávám sto deseti procentní nasazení“.
„Jakže? Sto deseti procentní nasazení je nesmysl“, dovolila si připomenout Anička.
„Nebuďte hubatá“, vyštěkla na ni Hrombaba. „Jestli chcete pobíhat mezi jejich a mým
oddělením, potom pro vás není tady místo. Doufám, že jsem to řekla jasně. Teď
běžte dolů za panem Rothem. Čekám vás za čtyřicet minut s tím, že už se to nikdy
nebude opakovat“.
„Hm, to se spolehněte“, špitla Anička otráveně.
„Víte, má drahá Anno“, zatvářila se mateřsky a předklonila se tak, až se jí obrovská
prsa rozlila po stole. „Pokud přecházíte na jiné místo, musíte si dát všechny věci do
pořádku. V tom se mnou určitě souhlasíte“.
„Ovšem“, zamumlala Anička a rychle vypadla z kanceláře na chodbu, kde se
zastavila a několikrát se nadechla.
Za několik minut se ocitla před kanceláří Alexandra Rotha.
„A, Anna osobně“, zahalekal. Byl samý úsměv. „Už na vás čekám“. Jeho široký
úsměv ale patřil Jenny, která se zvědavě podívala z jednoho na druhého. „Prosím“,
vyzval ji. Sotva se zavřely dveře, rovnou šel k věci a nemilosrdně spustil na Aničku.
„Přemýšlela jsi o mém návrhu? Doufám, že ano. Protože ty se nemůžeš jen tak
rozhodnout a odkopnout mě jako horký brambor, víš. Tak co, budeš hodná?“
„Nechápu, co tím myslíš?“, vykoktala ze sebe.
„Ale víš. Chtěla jsi mě od chvíle, když jsme se poprvé uviděli“, řekl povýšeně. „Dobře
mě teď poslouchej, Anno. Chci, abys přesně v osm večer přišla ke mně. A to nejen
dnes večer, ale kdykoli já budu chtít, tak to bude fungovat“.
Anička nevěřícně zírala na klíče od jeho bytu, které jí vtiskl do ruky. Tak tohle se mu
líbí, pomyslela si. Spatřila v jeho očích spokojený záblesk. Ten odporný zvrhlík.
Věděl moc dobře, co dělá.
„Bez práce je krušno, Anno“, pronesl ledabyle. „Měla bys vědět, že s tolika lidmi se
zase Thomas Drummond nezná. Všechno co máš, ti můžu zase sebrat“, luskl prsty.
„Ale je to samozřejmě na tobě, zlato. Buď budeš hodná a dělat to, co chci já, protože
jinou možnost mít nebudeš.
To jsi uhodl správně, odporný červe, pomyslela si Anička.
„Ale něco ti řeknu. Pokud večer nepřijdeš, zítra nemusíš chodit do práce, protože
budeš na dlažbě, Anno. Konec“.
„Tomu nevěřím“, měla slzy v očích.
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„Ale ano, věř tomu. To je tvůj problém“, zazubil se Alex a milostivě ji propustil ze své
kanceláře. Opřel se spokojeně ve svém křesle, ale jeho sebevědomý úsměv se mu
rázem vytratil, když zjistil, že klíče od bytu ležely na stole.
„Ale proč dáváte výpověď?“, nechápala Hrombaba. „V dnešní době není lehké najít
práci. Nemáte vůbec žádnou praxi, Anno“.
„Já vím, ale jinak to prostě nejde. Musím pryč“, trvala Anička na rozhodnutí.
„Bez vysvětlení?“
„Ano“, přikývla.
„Tak to raději běžte. Neopovažujte si brát nějaké osobní věci“, houkla na ni. „Někdo
vám je pošle. Nedovolím, abyste sebou vzala nějaké tajné informace“.
„Co třeba? Plán návštěv ředitelovy manželky? Nebo tu předraženou studii, proč je
zelená barva nejvhodnější na zdi?“
„Nebuďte drzá, Anno. Nečekejte, že dostanete doporučení“, vyhrožovala Hrombaba
a hlasitě si prdla.
„Měla byste být více opatrná. Až si tady někdo zapálí cigaretu, celé to vyletí do
povětří“, řekla Anička, rychle popadla kabelku a zmizela. Sekretářka se mohla potrhat
smíchy a Hrombaba byla vzteky bez sebe.
Anička vyběhla ven a ignorovala jedovaté poznámky recepční Tiny. Třeba jí budu
chybět, pomyslela si. Nejspíš ne. Přátelé ji více opouštějí, než by udělala dojem na
někoho dalšího. Cestou domů v metru se cítila úplně na dně. Její mizerná práce sice
nebyla nic moc, ale aspoň něco jistého měla. Ale rozhodla se správně. Nenechá se
vydírat, šikanovat a dokonce zneužívat Alexem Rothem. Jenže ono to tak dopadlo.
Copak vážně dala výpověď? Už je to tak. To, že nemá žádnou praxi, to byla taky
pravda. Odešla, protože měla pletky se svým šéfem, ze kterého se vyklubal jeden
z největších podrazáků v Londýně.
Alexandr Roth je vždy ve střehu a vyhrává sedm dní v týdnu. Je mu úplně jedno, co
si kdo myslí a nesnaží se to nikomu ulehčit. Je to dravec, a pokud mu ona ukázala
stopu krve, bude ji štvát tak dlouho, dokud si nepochutná na jejích vnitřnostech.
Drsné, ale pravdivé. Záleží, pokud chce být raději ztroskotanec, nebo zbabělec.
Anička si vybrala.

Kapitola 36.
Anička se toulala po městě a snažila se ze sebe vymáčknout alespoň ždibec nadšení
pro pohovory na nová místa. Avšak nikde nebrali. Vlastně nikdo nebral ji.
„Kde jste byla zaměstnaná naposled? Žádné doporučení Hamilton Kane? Umíte psát
na stroji? Kolik úhorů za minutu? Víte, s vaším vzděláním je tahle práce příliš
jednoduchá. Bohužel vás nemůžeme vzít“.
„To nevadí, mohu dělat cokoli“, žadonila. „Zakládat, vařit kávu, cokoli, jsem opravdu
pracovitá“, snažila se přesvědčit jednoho personalistu.
„Drahoušku, tohle je práce pro začátečnici, které není ještě dvacet let“, zadíval se na
ni úředník přes obroučky brýlí.
Napadlo ji, že by si v nějakém bordelu v Soho mohla vypůjčit uniformu školačky a
zaplést si vlasy do copánků. Možná by se chytla. Ale při její smůle, stejně by to
nevyšlo. Vysílená únavou zapadla do kavárny Coffee Joe a pročítala v novinách
inzeráty na práci.
Okamžité výdělky. Devadesát tisíc liber ročně.
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Tak to už znala. Když dorazila na místo, ocitla se v nějakém panelovém domě, kde
sedělo pár nešťastníků v bílých košilích. Snažili se ji přesvědčit o tom, že může
nabízet třeba dvojitá okna. Pokud bude šikovná, vydělá si hromadu peněz. Tak to
rozhodně NE, takový zoufalec nebyla.
K čemu jí bylo, že získala titul a promovala s vyznamenáním? Tuhle otázku si
pokládala často. Lidé, se kterými promovala, nastoupili do zaměstnání a budovali si
kariéru. Ona se stále ještě lopotila v Londýně a snažila se zjistit, co chce po zbytek
života dělat. Cítila se provinile, protože na rozdíl od svých sourozenců měla dost
času na rozhodnutí. Navíc Richard k ní byl vždy štědrý. Dostala byt i vše, co si přála.
Nemůže být závislá na jeho podpoře do nekonečna. Možná se nesnažila tolik. Je na
čase, aby se konečně pohnula dál, a to bez cizí pomoci. A k tomu ještě nemyslet na
Thomase Drummonda, což jí zabíralo spoustu času. Snažila se pohřbít vzpomínky
na svou návštěvu na Carre Fouru. Jak ignorovala Ellen, jak jí zničila život a ještě
pomáhala prostitutce pláchnout s Johnem Altonem. Nepodívala se do The Times na
oznámení, raději to nechtěla vidět.
Co jsem za hroznou mrchu, ptala se sama sebe. Proč Thomasovi neřekla pravdu o
sobě a Alexovi. Musel si myslet, že ho chtěla sbalit přímo v jeho domě. Nechala se
vyprovokovat a chovala se jako příšerný sobec. Všechno to zbabrala, totálně. Ne, že
by Thomase nějak zajímala, ale měla mu pomoci vypakovat Maissy z jeho domu.
Bohužel, díky ní to dopadlo tak, jak by nemělo.
Všude slyšela to samé. Pokud se zeptala, co mi můžete nabídnout? A co nabízíte
nám, zeptali se oni. „Hlavu vzhůru“, snažila se ji podpořit Leslie. „Jednou určitě
prorazíš, musíš být pozitivní“.
„Špatný den?“, ozvalo se za barem.
Anička zvedla hlavu od novin a uviděla staršího muže, který na ni pohlížel
sardonickým úsměvem. Jasný homosexuál.
„Jo, velmi špatný“, odpověděla rozladěně.
„Vypila jste během hodiny tři kávy. Ne, že by nebyly dobré, ale mám obavu, aby vás
to neporazilo. Mohl bych vám nějak pomoci?“
„To sotva“, odsekla Anička a mrskla novinami o pult na stránce inzerátů.
„Hledáte práci?“, zeptal se mile.
Anička nejprve nepochopila, že se trefil a udiveně na něj pohlédla. Očima ukázal na
noviny. „To nebylo tak těžké uhodnout“, usmíval se.
„Vy o nějaké víte?“, zeptala se přímo.
„Možná ano“, nadhodil. „Sice nevím, co přesně hledáte. Pokud byste nepohrdla
baristkou v této kavárně ….“ Těmito slovy si získal její okamžitou pozornost.
„Vážně?“, žasla Anička a málem se rozplakala štěstím.
„Hej, žádné slzy. Nemám rád ubrečené ženy“, a podával jí kapesník. „Jsem Brad
Forest“, představil se. „Tahle kavárna mi patří“.
„Anna Gregorová“,
„Těší mě, Anno. Co kdybychom si promluvili o práci podrobně?“, navrhoval.
„Ano, velmi ráda“, pokusila se pousmát.
„Platové podmínky sice nebyly tak úplně dobré jako v Hamilton Kane, ale špatné taky
nebyly. Měla práci, ze které bez problémů mohla žít. Sice skromně, ale slušně.
„Baristka? Tohle já bych dělat nikdy nemohla“, pronesla Tessa afektovaně.
„Nechtěla bys toho nechat, Tesso?“, uzemnila ji Leslie.
Zabralo to. Tessa protáhla svůj nafrněný obličej a nechala Aničku na pokoji. Leslie a
Devon byly opravdové kamarádky, bez nich by se Anička cítila úplně na dně.
Pomáhaly jí, když na tom byla tak mizerně, jak si hledala donekonečna práci.
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Tessa stále poletovala po těch svých večírcích a věčně spekulovala o tom, kam se
poděla Maissy s Johnem, a co asi dělá Thomas. Byla natolik nesnesitelná, že se
Leslie s Devon rozhodly pro nové bydlení, protože se to s ní nedalo vydržet. Obě
měly novou práci a taky nové milence.
Devon se seznámila se svým novým zubařem, Danem a dali to spolu dohromady.
Choval se k ní moc pěkně a vůbec ho nerozhodilo, když do sebe v nóbl baru začala
ládovat ta svá éčka. Dan jí řekl, že mnoho lidí bere drogy, ale přestane. On bude
doufat, že je přesvědčen, že ona přestane taky, aby to vzala v úvahu. Dokonce ji
uklidňoval, že je to v pořádku, jenom potřebuje více času. Devon, jak se vrátila domů
z jedné schůzky s Danem, vyhodila všechny svoje tajné zásoby. Kdyby měli
v odpadu pavouky, pěkně by si zařádili. Navíc poletovala po bytě jako splašená,
vyhazovala všechna ta svoje trička s nápisy „Šílím po tobě“ a podobně.
„Podle mě by mohl Tony Blair najmout Dana jako protidrogového mága“, prohlásila
Leslie se smíchem.
Devon procházela velkou životní změnou. Sice pořád byla ještě trochu Funky, ale
byla úplně jiný člověk. Dokonce se jí zlepšila pleť, protože se v noci občas vyspala.
Rovněž Leslie procházela velkou změnou. Stále pracovala ve studiu a dřela jako kůň.
Kupodivu tam strávila celou jednu sezónu, aniž by svým šéfům řekla, že jsou
nanicovatá hovada. Měla velmi zajímavé hosty a začala přemýšlet o tom, že by
zkusila něco nového a to se jí celkem dařilo. Odvážně se pouštěla do filmových
reportáží. Taky pustila k vodě toho mladého zpěváka a začala chodit s ředitelem
jedné nahrávací společnosti. Nebyl tak mladý a tolik slavný, ale bylo to vážné. Hodně
vážné, protože Leslie o něm moc nemluvila.
Jenom Anička byla sama, ale měla práci. Bylo skvělé, když se jejím kamarádkám
dařilo. Přála jim to z celého srdce.

Kapitola 37.
Anička se s elánem ponořila do práce. Ta ji vyhovovala a rychle se zaučila. Podávala
snídaně, nic složitého, vejce na všechny způsoby, párky, topinky, ovoce, koláče,
jogurty, croissanty a sendviče. A hlavně denně připravovala hodně kávy. Pracovala
čtyři dny v týdnu, od devíti do čtyř. Někdy zůstala i déle, když druhá servírka se
opozdila. Nestěžovala si. Byla ráda, že měla stále co dělat. Sice za večerní směny by
si vydělala mnohem více, ale denní směny se jí zamlouvaly. Užívala si pohled na to,
jak se ráno probouzel život. Ráda doplňovala pečivo do skleněné vitríny, zatímco se
vařila káva. Často slýchala různé životní příběhy. Oblíbila si jednu dvojici. Když je
viděla, pokaždé měla chvění v břiše. Ženě bylo kolem třiceti, byla krásná, takovým
francouzským způsobem. Měla zářivou pokožku, krátké perfektně střižené vlasy a
kolem sebe šířila nepřehlédnutelnou ženskost.
Její partner, měl vstřícný pohled, hnědé vlasy ostříhané na krátko. Byl vysoký, se
štíhlým tělem a rozhodně vypadal mladší než ona. Byl tak sexy, jak bývají muži, kteří
nemají ponětí, co to slovo znamená.
„Třetí rande“, zamumlal pan šéf.
Aničku překvapil, když se znenadání objevil a všiml si, jak je pozorovala.
„Nebo páté rande? Co myslíte, Anno? Jak dlouho ženy čekají, než se vyspí
s chlapem?“
„To nevím“, zasmála se Anička. „Ale tihle dva vypadají, že to dělali už při prvním
rande“, prohodila. „Jsou do sebe úplně zbláznění“.
„No, dávám jim maximálně půl roku“, hádal Brad.
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„Cyniku“, odsekla Anička a zavrtěla hlavou.
Hodně tak spolu probírali imaginární vztahy mezi zákazníky. Byla to taková jejich
roztomilá hra. Později se za tou dvojicí dívala, jak odcházeli a venku se vášnivě
políbili, pak šel každý jiným směrem. Žena se podívala na Aničku a zamávala jí.
Musela vypadat hodně uboze, když je tak nestydatě pozorovala. Přesto jaksi ochable
zvedla ruku a taky ženě zamávala. Probrala se ve chvíli, když na ni zavolala postarší
žena, která seděla vedle u stolu.
„Té paní tady něco upadlo, když odcházela“, upozornila ji a ukázala pod stůl.
Anička se sehnula a vylovila malý zápisník. Vypadal ohmataně a jeho desky z kůže
byly měkké na dotek. Nesměle jej otevřela, na přední straně bylo jméno Paulina. Pak
ji upoutaly první řádky.
Jeho rty na mých …. Nikdy jsem se necítila tak živá …. Pronikl do mě jako žhavý
blesk …. Přicházel ve vlnách … Ohnul mě přes ….
Dost, rychle zápisník zaklapla.
„Možná ji ještě dohoníte“, poznamenala žena.
„Už je asi pozdě“, odpověděla Anička. „Nechám jí to tady, chodí sem často“.
Žena přikývla a přestala tomu věnovat pozornost. Anička si zastrčila zápisník do
kapsy a cítila slabé mrazení.
Jen málokdy se Anička napila doma sama, ale tento večer si říkal o skleničku
vychlazeného bílého vína. Pohodlně se uvelebila na pohovce se zápisníkem v ruce.
Byla si vědoma, že tohle by neměla, ale přesto neodolala. Na další stránce byl jakýsi
seznam kroků:
Podrobení. Odvaha. Důvěra. Velkorysost. Nebojácnost. Sebedůvěra. Zvědavost.
Kuráž. Nevázanost. Rozhodnutí.
Panebože, co to má v ruce? Co je to za seznam? Slova na ni vyskakovala ze
stránky. Potom otočila list, kde byl nadpis Fantazie kroku jedna. Nemohla si pomoct a
začala číst.
Byla jsem vyděšená, bála jsem se, že ucouvnu, zruším to. Ale myslela jsem na to
slovo přijetí a začala se otevírat myšlence, že bych měla přijmout pomoc od klubu …
Jenže když vešel do pokoje a zavřel za sebou dveře, věděla jsem, že to chci udělat.
Ten muž …. Sarah měla pravdu. Byl tak zatraceně sexy …., šel ke mně tak pomalu,
couvala jsem, až jsem narazila o kraj postele. Položil mě s něžným tlakem na záda,
vyhrnul mi sukni a roztáhl nohy. Styděla jsem se a přitáhla jsem si polštář přes
obličej, zatímco mi říkal. Jsi tak zatraceně nádherná a přivedl mě k extázi, kterou ani
nedokážu popsat.
Anička zavřela zápisník. Nebylo správné, že to četla. Bylo to tak syrové. Musí toho
ihned nechat. Ale ještě jeden krok a potom deníček odloží, snažila sobě namluvit.
Rozevřela jej namátkou někde uprostřed a začetla se.
Nejdříve to bylo divné, ale přece jsem měla ten pocit neuvěřitelného naplnění.
Nevím, jak to jinak popsat. Jako bych to měla všechno v sobě. Jako bych už nemohla
jít dál, a potom zjistila, že ještě můžu. Bylo mi jedno, jak nahlas jsem křičela. Jeho
ruce byly všude na mém těle. Bylo to tak neuvěřitelné. Děkovala jsem Bohu, že sídlo
klubu má tak silné zdi, nebo mi to alespoň tvrdili. Jinak by všichni věděli, co se děje
v ostatních pokojích. Ale nejkrásnější pocity ve mně probouzel ten muž pode mnou
s tetovanýma rukama, který sál mou ….
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„Ježíši, vážně toho musím nechat“, zaklapla zápisník. Tohle bylo moc. Dva muži
najednou. Aničku to šokovalo. Nikdy nečetla erotickou literaturu. Ale tohle? Tady šlo
o touhu. Chtěla si to přečíst celé, ale nešlo to.
Ta žena Paulina, co jí patřil deník, vůbec nevypadala na to, co si přečetla. Vlastně,
co já o tom vím, pomyslela si Anička, aby posuzovala někoho. Jak daleko se ona
dostala s mužem? Co riskantního podnikla? Ze sexuálního hlediska byla až bolestně
nezkušená. Musím ten zápisník odložit, stále si přikazovala v duchu. Pokud by si
v něm dále četla, bylo by to neodpustitelné narušení Paulina soukromí. A navíc by se
sama přiváděla k nepříčetnosti. Rozhodla se deníček uložit do kabelky, aby ho
nezapomněla vzít sebou do práce pro případ, že by se Paulina pro něj vrátila.
Panebože, co když si bude myslet, že ho četla? Ale jak by ho mohla nečíst, trápily
Aničku výčitky.
Dva dny na to, kolem poledne vešla do kavárny Paulina a Aničce se sevřel žaludek,
jako by ji přišla rovnou zatknout. Tentokrát nebyla se svým přítelem. Přišla se starší
ženou, možná zachovalou šedesátnicí. Obě se posadily ke stolku u okna a tvářily se
trochu zachmuřeně. Anička si uhladila tričko a vydala se pomalým krokem směrem
k nim. Snažila se chovat normálně, nenuceně. Nic nevíš, nic jsi nečetla, opakovala si
pro sebe, ale nepomáhalo to.
„Dobrý den, dáte si kávu?“, zeptala se.
„Ano, prosím“, souhlasila Paulina, ale vyhýbala se očnímu kontaktu. Pouze se
zadívala na starší ženu. „Co ty, Sarah?“
„Já si dám zelený čaj“, odpověděla s očima upřenýma na Paulinu.
Anička se začervenala studem. Ty dvě ženy něco vědí. Ano, vědí, že ona ví.
„Samozřejmě, hned to přinesu“, zakoktala a obracela se k odchodu.
„Počkejte“, zavolala na ni Paulina. „Říkala jsem si …“
Aničce vyskočilo srdce do krku. „Ano?“, otočila se.
Paulina vypadala mnohem nervózněji než ona sama. Zato její společnice se tvářila
vyrovnaně a povzbudivě. Nepatrně pokývla a vybídla mladou ženu, aby pokračovala.
„Nezapomněla jsem posledně tady něco? Víte, takový malý zápisník, vínové barvy,
kožený“, hlas se jí chvěl a vypadala, že má pláč na krajíčku.
Anička se na ni podívala a potom zachytila významný pohled druhé ženy. „Ano,
vlastně ano“, odpověděla Anička až moc ochotně. „Schovala jsem to, hned jsem
zpátky“. Vydala se do kuchyně, zavřela za sebou dveře a zůstala stát zády opřená o
zeď. Po chvíli se vzpamatovala a vytáhla zápisník z kabelky. Vrátila se zpět a obě
ženy se k ní obrátily s výrazem plným očekávání.
„Je to ono, co ….“, než stačila Anička dopovědět, Paulina vyskočila a notes jí doslova
vyškubla z ruky a strčila do kabelky.
„Ano, je to ono“, odpověděla Paulina udýchaně. „Moc vám děkuji“, usmála se. „Sáro,
musím běžet, nevadí ti to?“
„Nevadí, zavolej mi později“, vstala společnice a objala ji.
„Já umírám hlady, slečno“, řekla k Aničce a posadila se zpátky ke stolu.
Anička ještě stále cítila, jak se Pauliným tělem prohnala vlna neskutečné úlevy. Měla
svůj deník zpátky, ale taky zároveň tušila, že její tajemství se dostalo dál. Druhá žena
vypadala spokojeně, jako kočka vyhřívající se na sluníčku.
Anička jí podala denní nabídku. „Zelený čaj, hned vám ho přinesu“.
„Děkuji, Anno“, oslovila ji.
„Odkud znáte moje jméno?“, zarazila se.
Sarah ukázala na její jmenovku a usmála se. Zbytek směny proběhl v klidu, žádné
vzrušení. Sára usrkávala svůj čaj a dívala se z okna. Objednala si sendvič
s vajíčkovým salátem a zeleninu. Když odcházela, nechala Aničce slušné spropitné.
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Kapitola 38.
Aničku šokovalo, když se tajuplná Sarah objevila další den, tentokrát sama.
Zamávala na ni a posadila se ke stolku u okna jako minule. Anička podstatně
znejistěla, neboť ta žena určitě poznala, že si četla ten zápisník.
„Dobrý den, Anno“, pozdravila ji s přátelským úsměvem.
„Tak vás u nás zase vítám“, opětovala jí úsměv Anička.
„Dám si to, co včera“, řekla Sarah.
„Zelený čaj a sendvič?“, ujistila se.
„Přesně tak“.
Žena dlouho poseděla a něco si četla. Potom si ještě objednala kávu. Anička strnula,
když ji vyzvala, aby si k ní na chvilku přisedla.
„To nejde, jsem v práci“, namítala Anička. Cítila se, jako by byla zahnaná do kouta.
„Bradovi by to určitě nevadilo, když se na chvíli ke mně posadíte“.
„Vy se znáte s Bradem Forestem?“, zeptala se Anička.
„Ano, znám spoustu lidí, ale vás ještě ne“.
„No, já nejsem nijak zajímavá. Jsem obyčejná servírka“.
„Žádná žena není obyčejná, to si pamatujte. Víte, Anno, chtěla bych se vás na něco
zeptat“, odmlčela se. „Na ten zápisník. Moje přítelkyně má trochu starosti …, jsou
v něm hodně osobní věci“, naznačila s upřenýma očima na Aničku.
„Víte, trochu jsem v něm zalistovala“, přiznávala Anička. „Omlouvám se, ale netušila
jsem, co v něm najdu“, sklopila oči a bylo jí hodně trapně.
„To nemusíte. A kvůli Paulíně vám děkuju, že jste jí ten zápisník vrátila. Chci po vás
jen jedno, abyste to nikde nevyprávěla. Absolutně nikomu, jestli mi rozumíte. Můžu
vám věřit, Anno?“
„Samozřejmě. To bych nikdy neudělala. Můžete být klidná“.
„Anno, vy možná nechápete, jak je to důležité, je to tajemství“. Potom vytáhla
kartičku, na kterou napsala svoje jméno a telefon. „To jen, kdybyste měla k tomu
nějaké otázky, určitě mi zavolejte. Myslím to vážně, Anno. Jinak už sem nepřijdu a
Paulina taky ne. Na tom čísle mě zastihnete ve dne v noci“.
„Ano, děkuji“, držela opatrně kartičku v ruce, jako by si myslela, že je radioaktivní. Na
přední straně bylo napsáno Sarah Greenová, Klub nekonečných možností.
„Vy jste něco jako terapeutka?“
„Dalo by se to tak nazvat. Pracuji se ženami, které v životě stanuly na křižovatce a
nevěděly, jak dál“.
„Něco jako životní kouč?“
„Něco takového, spíš bych to nazvala jako průvodce“, upřesnila Sarah.
„Pracovala jste i s Paulínou?“
„O svých klientech nikdy nemluvím, Anno“, zdůraznila.
„Jistě, chápu. Nejspíš by se mi takové rady hodily“, řekla nahlas a polekala se, že to
z ní tak vypadlo.
„Asi by vás překvapilo, že byste to měla zkusit. Své rady poskytuji zdarma, ale
klientelu si vybírám sama“.
„Co to vlastně znamená, zkratka T.F.“
„Víc vám neřeknu, moje milá, pokud se nestanete členkou klubu“, prohodila a na
rtech se jí objevil tajemný úsměv. „Ale pokud se zase uvidíme, řeknu vám to“.
„Dobře“, souhlasila Anička.
„Víte, Anno, byla bych ráda, kdybyste se mi ozvala právě vy. Myslím to vážně“,
potom se postavila. „Anno, bylo mi potěšením vás poznat. A děkuji vám, že jste ke
mně byla upřímná. Doufám, že se zase spolu sejdeme“ a odešla.
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„Vidím, že máš novou kamarádku“, ozval se Bradův hlas za barem. Rovnal zrovna
minerálky do lednice.
„To zrovna ne, ale zamlouvala se mi, je to zajímavá žena“, odpověděla Anička
v hlubokém zamyšlení.
„Ta ženská je hodně zvláštní. Připadá mi jako vyznavačka černé magie, něco na ten
způsob“, hodnotil ji Brad a slovem se nezmínil o tom, že by ji znal osobně.
Aničce trvalo týden, než se odhodlala Sarah zavolat. Kdyby měla upřesnit, co ji
k tomu podnítilo, hlavně to byla zvědavost, ale taky něco jiného, co nedokázala
přesně definovat. Sarah nevypadala vůbec překvapeně, když se ozvala a domluvily
si spolu schůzku.
„Je to takový malý bílý domek, vedle velkého sídla na rohu“, vysvětlovala. Rezervujte
si dost času. První konzultace je nejdelší“, upozornila ji předem.
Jakou pomoc může Sarah pro ženy nabízet? Neměla ponětí, byla to záhada. Ale to,
co si přečetla v tom deníku, jí hodně napovědělo. To by mohla být přesně taková
pomoc, kterou potřebovala. Ale stejně měla obavy. Vždyť vůbec nevěděla, co je to za
ženskou. Copak potřebuje nějakou terapii? Tohle jí tvrdil mozek, zatímco její tělo ho
okřikovalo, ať zmlkne.
Celou cestu si říkala, jak je to celé směšné, ale přece přišla na určené místo. Sarah
k ní byla laskavá a poznala její osamělost a nevysmála se jí. S její pomocí věřila, že
tento její dosavadní neutěšitelný stav se změní a bude z ní jiná žena.
„Anno, už na vás čekám“, vítala ji Sarah. „Jste v pořádku? Vypadáte vyděšeně.
Nemohla jste to najít?“
„Ach, ano“, vykoktala ze sebe a stále byla duchem nepřítomna.
„Pojďte se mnou“, vyzvala ji mile.
Následovala Sarah na rozkvetlé nádvoří a opakovala si, zda má ještě na vybranou.
„Počkejte“, zastavila se. „Nevím, jestli dělám dobře. Jestli to zvládnu“, váhala Anička.
„Zvládnete, Anno“, otočila se na ni s povzbudivým úsměvem. „Co kdybyste nejdřív
zjistila, o co půjde“, usmála se Sarah. „A potom se rozhodla“.
Anička pořád stála na místě a váhala.
„Pořád můžete odmítnout, Anno. Já vám jen něco nabídnu, rozumíte mi?“ Sarah
vypadala spíše pobaveně než netrpělivě.
„Dobře“, souhlasila a tím uzavřela svou zdráhavou mysl. Nebo ji možná spíše
otevřela. „Kdo tady bydlí?“, zeptala se.
„Tohle je sídlo. Zde mají přístup pouze členové. Moje kancelář“, ukázala na dveře
bílého domku a vybídla ji, aby vstoupila.
„Víte, proč jste tady, Anno?“, zeptala se Sarah, když viděla její vyděšený pohled.
„Vlastně ani nevím. Promiňte“.
„Já myslím, že ano. Jste tady proto, že jste si něco přečetla v tom deníku, a to vás
přimělo mi zavolat, je to tak?“
„Ano, asi ano“, potvrdila Anička.
„Co myslíte, že to bylo?“
„Nejde o to, co jsem si četla“, vyhrkla ze sebe a rozhlédla se.
„Tak co tedy?“
„Myslela jsem na Paulinu, jaká byla. Vypadala tak svobodně, šťastně, skoro jsem jí
záviděla“, doznala se Anička.
„A tohle byste chtěla?“
„Ano, chci. Pokud něco takového dokážete …“
„To je to jediné, co umíme a dokazujeme každé ženě, která se zde ocitne“,
odpověděla Sarah. „Nejdříve musíme začít u vás, Anno. Povězte mi něco o sobě“.
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Anička se rozpovídala a sama byla překvapená, jak to šlo snadno. Pověděla jí
všechno o sobě. Neměla vůbec ponětí, že si potřebovala o všem promluvit s jinou
starší ženou. Už se necítila tak izolovaně a otevřela se.
„Jak dlouho jste neměla muže?“, vypálila otázku přímo na tělo Sarah.
„Připadá mi to, jako bych vůbec žádného ani neměla. Můj sexuální život byl
nezajímavý, skoro jako by nebyl“, přiznávala Anička.
„To není tak neobvyklé. Příčinou je žal, vztek, zášť, to všechno si s tělem dokáže
ošklivě pohrát“.
„Jak to víte? Jste sexuolog?“, žasla nad tím, jak to uměla vystihnout.
„Něco takového“, přikývla Sarah. „My tady pomáháme ženám, aby našly spojení se
svou sexuální stránkou. A když to udělají, dostanou se do kontaktu i s nejmocnější
částí sebe sama. Jedno po druhém. Zajímá vás to?“, znovu se zeptala Sarah.
„Asi ano. Tedy určitě ano“, opravila se. „Ale co vlastně bych měla udělat?“
„Vůbec nic. Jenom vyslovíte svůj souhlas před naším výborem“.
Anička vykulila oči a měla pocit, že padá do hluboké jámy. Sarah vycítila její paniku.
Podala jí sklenici vody, aby se napila.
„Uvolněte se, Anno. Čeká vás jenom to dobré, věřte mi. Výbor je skupina žen, které
vám chtějí pomoci. Přijímají klientky, jako jste vy, navrhují scénáře a pomáhají
uskutečnit ženám jejich fantazie“.
„Moje fantazie? Obávám se, že já vlastně žádné nemám“.
„Ale ano, máte. Jenom o nich ještě nevíte. Mottem našeho klubu je: Žádné soudy.
Žádná omezení. Žádný stud.“
Aničce se roztřásla ruka a musela sklenici postavit na stůl.
„A ničeho se nebojte. Nikdy nebudete muset dělat nic, co nechcete, ani být s někým,
kdo se vám nezamlouvá“.
„Počkejte, tohle je na mě trochu moc. Musím se na něco zeptat. Pokud teď řeknu
ano, co se bude dít?“
„Cokoli budete chtít. Nic, pro co se nerozhodnete“, odpověděla Sarah. „Ano nebo ne.
Tak to je jednoduché“.
Anička se zamyslela. Její tělo bylo celé pro, ale její mysl se osvobodila od dočasného
útlaku a vypustila do světa všechny pochybnosti.
„Ale vždyť já vás ani neznám. Nevím, kdo jste, kdo jsou ty ženy“.
„Je to na vás, Anno“, odvětila s naprostým klidem. „Pokud chcete něco se sebou
udělat, jsme tady pro vás“.
„Dobře, souhlasím“, rozhodla se Anička po delší chvíli váhání.
„Výborně, Anno. Sama poznáte, že jste pro sebe udělala správně“, usmála se na ni
povzbudivě Sarah. „Teď vás tady nechám o samotě, abyste mohla vyplnit malý
dotazník. Poskytne nám představu o tom, co hledáte, nebo co máte ráda. A kde se
právě nacházíte. Fantazie necháme na později. Tohle je pro začátek. Hlavně buďte
upřímná. Anno, strach je jediná věc, která stojí mezi vámi a skutečným životem.
Nezapomínejte na to“.
Anička zůstala sama a otevřela složku. Stálo tam:
Dotazník je přísně důvěrný. Vaše odpovědi jsou určeny pouze výboru. Nikdo jiný to
nesmí a nikdy neuvidí. Aby vám klub mohl pomoci, musíme o vás vědět více. Buďte
důkladná, upřímná a nebojácná sama k sobě. Následoval seznam otázek.
Kolik jste měla milenců a kdo je pro vás ideální milenec?
Dosahujete orgasmu vaginálním sexem?
Máte ráda orální sex? Jako objekt? Jako subjekt? Vysvětlete.
Jak často masturbujete? Jaké metodě dáváte přednost?
Měla jste někdy sex na jednu noc?
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Jste zvyklá učinit první krok, když vás někdo přitahuje?
Měla jste někdy sex se ženou nebo s více sexuálními partnery najednou? Upřesněte.
Měla jste anální sex? Líbilo se vám to? Pokud ne, proč ne?
Jaký typ antikoncepce používáte?
Co považujete za vaše osobní erotogenní zóny?
Co si myslíte o pornografii?
A mnoho dalšího jako například. Sex při menstruaci, sprosté řeči, sado-maso,
zhasnuto nebo rozsvíceno.
„Ty vole“, vypadlo z ní. Ježíši, to je pořádný nářez. Právě toho se bála. Vždyť neměla
žádné zkušenosti. Všeho všudy měla tři muže, se kterými nic nezažila. Pořádně
nevěděla, jestli vůbec měla orgasmus. Anální sex byl jenom vzdálenou erotickou
představou. Ale musela odpovídat po pravdě. Co nejhoršího se může stát. Až tyhle
ženy výboru zjistí, jak moc je nezkušená, vyrazí ji odtud.
Anička odpověděla na všechny otázky. Jak se ukázalo, nebylo to tak složité, protože
její zkušenosti byly veškeré žádné. Měla krátkodobě tři muže. Znala pouze
misionářskou polohu, většinou bylo zhasnuto. Jednou nebo dvakrát měla orgasmus,
tedy aspoň si to myslela. Jazykem jí to žádný muž nedělal. Někdy se sama sebe
dotýkala, ale už dlouho ne. Jeden muž chtěl, aby ho vzala do pusy, ale nedopadlo to.
Anička odložila složku a připadalo jí, že se trochu uvolnila.
„Jak to šlo, Anno?“, zeptala se Sarah.
„Bojím se, že moc dobře ne“.
„Víte, Anno, tohle není test, který buď zvládnete, nebo ne“, prohlásila a očima si
pročetla odpovědi. „Tak pojďte, je čas, vás představit výboru“, doprovodila ji do další
místnosti, připomínalo jí to aulu.
„Dámy, tohle je Anna“, představila ji Sarah ostatním ženám
„Ahoj Anno“, vítaly ji ženy, které seděly kolem oválného stolu, skoro to vypadalo jako
nějaké sudičky, které rozhodnou o jejím osudu.
„Anno, tohle je výbor“. Potom Aničce představila jednu ženu po druhé. Všechny byly
výjimečné, různé národnosti, dokonce jedna vypadala na Indku.
Byla podrobně seznámena se vším, co potřebovala vědět. Nahlas přečetla všechny
kroky, které už znala z Paulina deníčku. Jejím mentorem se stala Sarah. Dověděla
se, že Indka se Sarah byly zakladatelky klubu.
Ámání Lakšmí, Indka, byla ženou velmi bohatého a mocného muže, který jí zanechal
obrovské jmění. Prozradila jí, že sama před svatbou musela projít stejné kroky před
očima svého budoucího manžela, aby věděl, zda zvládne sexuální soužití s ním.
Anička úžasem vykulila oči na tu ženu. „To udělal?“
Indka se usmála. „Ano, miloval mě, ale měl hodně vyhraněné nároky, co se týkalo
sexu“.
„A díky tady Ámání je tohle všechno možné“, dodala Sarah.
„To je pravda. Od začátku až dodnes. Tak máme prostředky na to, aby klub mohl
fungovat. A všechny ty obrazy, co tady vidíte, patří Sarah. Každé plátno má cenu
miliónů, proto zde máme všechna ta bezpečnostní opatření. V této části se
pohybujeme pouze my z výboru. Naučila jsem se po boku svého muže dobře
investovat, takže prostředky se neustále zhodnocují. Část obrazů putuje po
výstavách, ze kterých jsou velmi slušné provize. Veškeré aktivity se většinou
odehrávají tady v sídle, které je vedle. Abyste tomu rozuměla, fungujeme už pěknou
řádku let. Všechny jsme potřebovaly prožívat své sexuální fantazie. Samozřejmě to
něco stojí.
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Po pečlivém prověření najmout ty správné muže, někdy i ženy, kteří dokážou takové
fantazie naplnit. Financovat jejich hledání, trénink, tak začal náš klub poté, co jsme si
navzájem splnily své sexuální touhy.
Rozhodly jsme se, že každý rok najdeme jednu ženu, které věnujeme naprosté
sexuální osvobození. A tou kandidátkou jste právě vy, Anno“.
„Já? A proč já?“, zajímala se Anička.
„Z několika důvodů. Už nějakou dobu jsme vás sledovaly. Vlastně vás navrhla
Paulína poté, co si vás všimla v kavárně. Nezapomněla tam svůj deník schválně, ale
nemohly jsme to naplánovat lépe“.
To Aničku docela rozladilo. Tak ony ji sledovaly, ale proč? Kvůli tomu, že na ní byla
znát osamělost? „Co tím přesně myslíte? Poznaly jste, jak jsem byla ubohá a
opuštěná?“
Ámání se natáhla a konejšivě ji pohladila po ruce. „Ne, drahá, tak jsme to rozhodně
nemyslely“, snažila se ji přesvědčit.
„Anno, to nebyla urážka. Je to pomoc, abyste se cítila jako sebevědomá, nádherná
žena, kterou nepochybně jste. Ale vy sama si to musíte dokázat. Našly jsme vás a
tak vám nabízíme šanci na nový začátek“.
Aničce se pořád honilo hlavou, jak ji tyhle ženské monitorovaly. Copak poznaly její
osamělost, dlouhodobý celibát? Ale nastal právě čas to změnit, něco se sebou
udělat. Rozhodla se, i když ji všechny pochybnosti z hlavy nezmizely.
„Ano, chci to zkusit“, promluvila pevným hlasem.
„Výborně, rozhodla jste se správně, Anno“, zvolala radostně Ámání.
„Mám ještě jednu otázku“, ozvala se Anička. „Proč to pro mě děláte?“
„Protože můžeme“, odpověděla Sarah jednoduše.

Kapitola 39.
Cestou domů se jí hlavou honily různé podivné myšlenky, stále nevěděla, co ji
vlastně čeká. Sarah ji vybavila deskami, ve kterých měl být seznam možných
fantazií. A ona si měla vybrat, které by chtěla zažít. Doma si zapálila spoustu svíček,
svlékla se, napustila si vonnou koupel. To všechno proto, aby se mohla soustředit na
tento seznam. Cítila v sobě vzrušení, které ještě nikdy nezažívala. Sarah ji poučila,
aby v sobě nic nepředstírala a vyjádřila své nejhlubší sexuální touhy. Všechno, co by
chtěla zkusit nebo prožít. Neměla nad tím moc přemýšlet, prostě si jenom vybrat.
Tak jo, jdu na to, nadechla se a otevřela desky a četla:
„Chci, aby mi někdo sloužil? Chci mít tajný sex na veřejnosti? Chci mít zavázané oči?
Chci hrát sexuální role?
Sama nevěděla, co by to znamenalo, protože byla hodně nezkušená. Začínala si
připadat jako naprostý idiot. Na spodní straně listu bylo napsáno:
Anno, vy jste opravdová kandidátka.
Poslední věta ji pobavila a rozesmála. „Sarah, to jsi vystihla naprosto přesně. Jsem
takový nepopsaný list papíru“
Za dva dny Aničku odvedla mladá dívka z recepce do jednoho apartmánu v Sídle.
Tam na ni čekal mladý, přitažlivý muž.
„Anno, přijímáte první krok?“, zářivě se na ni usmál. „Je to podrobení“, opíral se o
rám dveří.
„Jako s vámi?“, blekotala.
„Ano, pokud přijmete“, naklonil hlavu na stranu.
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„A co se stane?“
„Pokud nepřijmete, tak nic“.
„Ano, přijímám první krok“.
„Tak co kdybyste se pro mě připravila““, pokývl bradou ke koupelně. „Všechno si
odložte, hned se vrátím“.
Byla vykoupaná a navoněná. Mladý muž se za pár minut vrátil a nesl něco, co
vypadalo jako masážní stolek. Vstoupila do místnosti jako myška, žaluzie byly
zatažené. Neuniklo jí, že masážní stůl se dal sklápět. Instinktivně si přitáhla osušku
k tělu a ten atraktivní chlap potřásl hlavou.
„Dejte tu osušku pryč, chci vás vidět“, zavelel.
V první vteřině zaváhala, ale už nemohla couvnout.
„Moje ruce budou pracovat s krásnou ženou“, zavrněl. „Lehněte si tady, budu vás
masírovat“. Položil svoje velké, teplé dlaně na její tělo a jemně zatlačil. „Nic špatného
se vám nestane, právě naopak, Anno. Uvolněte se, prosím“ a jeho oči se mile
usmívaly. „Otočte se na břicho“.
Znovu malinko zaváhala, ale poslechla.
„To bude v pořádku, zavřete oči. Jsem tady pro vás, abyste se cítila dobře“.
Vnímala jeho dlaně, jak putovaly po jejím těle. Potom sklopil spodní polovinu stolu
tak, že vzniklo něco jako písmeno Ypsilon a zůstal stát v mezeře mezi jejíma
nohama.
Panebože, teď se to stane, pomyslela a napjala se. „Já nevím, nejsem si jista, jestli
to zvládnu“, špitla.
„Proč byste neměla, tohle je jenom masáž“, uklidnil ji.
Nasávala vůni kokosového mléka, když ji začal masírovat od kotníků nahoru.
„Je to příjemné?“, zeptal se tiše.
„Ano, moc příjemné“, potvrdila malátným hlasem, když klouzal po stehnech a zastavil
se u zadku.
„A co tohle?“, znovu se zeptal a masíroval vnitřní stranu stehen.
Cítila, jak se jí nohy samovolně roztahovaly. Dotýkal se jí mezi nohama, ale ne úplně.
Pohyboval dlaněmi v širokých kruzích. Zmocňovala se jí panika, ale zároveň ji to
neuvěřitelně vzrušovalo.
„Chcete více přitlačit, nebo to máte ráda jemněji?“
Znejistěla a mlčela, nevěděla, co říct.
„Myslel jsem masáž, Anno“, vycítil její nerozhodnost.
„Já vlastně ani nevím, jak to mám ráda, je to normální?“
Rozesmála ho. „Tak zkusíme obojí, ano?“
Potom už opravdu začala relaxovat. Byla to ta nejintenzivnější masáž, jakou kdy
v životě zažila.
„Otočte se, Anno“, ozval se jeho tichý hlas. „Chci, abyste si lehla na záda“, upřesnil.
Teď už ho bez váhání poslechla. Ten muž vypadal na to, že přesně věděl, co dělá.
To bylo podrobení. Taky si vzpomněla na první radu, kterou jí poskytla Sarah.
„Sex víc než co jiného vyžaduje podrobení, schopnost prostě splynout s každým
okamžikem“.
Anička se přizpůsobila a přestala myslet, pouze vnímala pocity. Stál mezi jejíma
roztaženýma nohama a pevně ji uchopil za stehna. Sledoval hladovýma očima její
nahé tělo. „Nádhera, jsi tak sladká. Chtěla bys, abych tě tam políbil?“, pronesl tiše.
Cože? To je šílené, prolétlo jejím vědomím a stydlivě si zakryla oči. Její tělo zasáhl
vzrušující proud nových neznámých pocitů očekávání. Ještě nedávno neměla ponětí,
že by ji něco takového mohlo potkat.
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Bylo to divoké a dokonalé, přitom se jí ještě ani nedotýkal. Ten bolestně krásný chlap
to chce udělat. A dokonce s ní, nemohla tomu uvěřit. Pouze při tom pocitu se
zachvěla. „Chci to“, zamumlala.
V tu chvíli ucítila jeho horký dech na břiše. Jeho rty zůstaly ležet tam, zatímco prstem
klouzal po břiše níž a níž, až vklouzl do jejího lůna. Stejnou cestu opakoval jazykem.
Našel správné místo, olizoval, okusoval a kroužil kolem prstem. Ten závratný pocit
se téměř nedal snést. Rukou pohyboval nahoru a dolů po jejích stehnech a
roztahoval jí nohy ještě více. Nikdy si nepřipadala tak bezmocně a zranitelně.
Ujížděla na tom masážním stole jako na horské dráze. Byla naprosto odhalená a
všechny její touhy a potřeby byly vystaveny tomuto muži, ale zároveň šťastná. Jenže
on přestal.
„Proč, jsi toho nechal?“, vykřikla.
„Nechceš, abych přestal?“, tiše se zasmál.
„Ne, nechci“, vzdychla.
„Tak mi pověz, co chceš“?
„Chci se udělat, právě takhle“.
Uchopil ji za jedno ňadro a sál. Volnou ruku spustil přes její břicho, přejel po klitorisu
a dál do jejího těla. Tentokrát do ní vklouzl dvěma prsty. Nejdříve jimi pohyboval
jemně, ale potom přitlačil. Pokusila se nadzvednout.
„Lež klidně“, napomenul ji. „Líbí se ti to?“, šeptal.
„Ano, líbí“, vzdychala.
Masér přestal hýbat prsty a několik vteřin se na ni jenom díval. „Víš o tom, jak jsi
krásná?“, pronesl ochraptělým hlasem. Potom se sklonil a znovu přiložil jazyk. Vycítil
její naléhavost, lízal ji nejdříve pomalu a znovu použil prsty. Jeho ruce se najednou
posunuly k jejím ňadrům, hnětl je ve svých dlaních a jazykem ji dále zpracovával
v dokonalém rytmu. Pro Aničku to bylo příliš, nedalo se to snést. Zavřela oči a ten
nádherný pocit v ní sílil a rostl, až vybuchla v extázi. Samovolně narážela pánví proti
jeho jazyku a tělo se jí roztřáslo. Když záchvěvy přestaly, položil svou ruku na její
břicho. „Dýchej volně, dýchej“, zašeptal.
Nohy jí volně, ochable ležely na lehátku.
„Jsi v pořádku?“, zeptal se. Přikývla, nemohla promluvit. „Určitě máš žízeň“. Znovu
přikývla a vedle ní se objevila láhev s vodou. Posadila se, aby se mohla napít. Muž ji
pozoroval a tvářil se hrdě, jako by sám byl pyšný na svou práci. „Osprchuj se,
krásko“, vyzval ji jemně. „Tak co, kdo komu tady velel?“, zeptal se.
„Já“, odpověděla, usmála se přes rameno a vydala se ke koupelně. „Ani nevím, jak
se jmenuješ“, zavolala na něj, když se balila do osušky. Ale on už byl pryč. Stejně i
jeho masážní stůl. Našla pouze list papíru, na kterém bylo napsáno. Bylo mi
potěšením, krásko …
„Páni, dokázala jsem to“, rozesmála se a její sebevědomí se tetelilo radostí. Udělala
tu nejpodivnější věc. Už nikdy nebude stejná.

Kapitola 40.
Pravidlem bylo, že první krok je vždy nejtěžší. Svoje tělo svěřila cizímu muži, jen
dočasně. Bylo to ohromující. Později se svěřila Sarah, že se cítila v bezpečí a splnil
se jí erotický sen. Byl to příjemný pocit, připadala si pro někoho tak žádoucí. To
vědomí ji přivádělo do nového prostoru, byla jako vyměněná. Absolvovala celkem
čtyři fantazie a každá byla jiná a výjimečná.
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Během dvou týdnů měla Anička hodně práce v kavárně. Dokonce si vzala pár
večerních směn, neboť zastupovala nemocnou kolegyni a Brad se často pohyboval
mimo město. Vzpomínala na to, co prožila, co se stalo jejímu tělu a evidentně jí to
přispělo k dobré náladě. Usmívala se při pomyšlení, jaký bude další krok, jak se bude
cítit. Očekávání narůstalo den ode dne.
Další pozvání obdržela přímo v kavárně, když jí končila směna. Byla to vstupenka na
jazzový koncert v baru luxusního hotelu. Dalším krokem byla odvaha, což si nějak
nedovedla představit, co se pod tím bude skrývat. To má jít sama? Už jenom to by
bylo pro ni nezvyklé. Tohle se nikdy nepřiměla udělat. Ale proč ne? Samota je
snadná, vždyť se tak dříve cítila. Na druhou stranu však měla divné pocity. Všichni
chodí po většinou ve dvojici na podobné akce. Určitě bude vzbuzovat nechtěnou
pozornost. Bude si připadat zapomenutá. Ne, musí to překonat, nařizovala si. Sakra,
ona to přece zvládne. Přesto pomyšlení na to, že její další fantazie by se měla
odehrávat na veřejnosti, se jí prudce rozbušilo srdce.
Několikrát se nadechla a vstoupila do hotelové haly. Objevil se chlápek v uniformě a
zdvořile se zeptal, jestli má vstupenku.
„Ovšem“, odpověděla a zalovila v kabelce. „Prosím, tady je“.
„Ano, vítejte v hotelu, madam a užijte si svůj pobyt u nás“.
„Ale já tady bydlet nebudu. Přišla jsem na schůzku, vlastně na koncert, poslechnout
si hudbu“, upřesnila.
„Ovšem, přeji vám hezký večer, madam“, odpověděl zřízenec hotelu a uklonil se.
Nastoupila do výtahu a cesta nahoru ještě zhoršila podivný pocit. Opírala se o zeď
plnou zrcadel a slyšela tlumenou hudbu a hlasy. Dveře výtahu se otevřely, spatřila
desítky lidí v hale, kteří postávali a bavili se. Musela vyvinout nadlidskou sílu, aby
vyšla z kabinky mezi neznámé lidi a zamířila do temného baru.
Koho mám potkat a jak to bude probíhat? Navzdory nervozitě si dokázala všimnout
atraktivního muže, který se pomalu vydával směrem k ní.
„Ahoj“, pozdravil ji s okouzlujícím úsměvem.
„Ahoj, já jsem Anna“, blekotala.
„Já vím, kdo jsi. Vidím, že nemáš co pít. Přinesu ti skleničku, když dovolíš“.
Ucítila, jak jí položil dlaň na kříž a nasměroval ji do houstnoucího baru.
„Ano, jistě. Proč ne“, rozhlédla se kolem.
„Anno, objednal jsem ti šampaňské“, řekl. „Půjdu teď něco zkontrolovat. Než se
vrátím, mohla bys pro mě něco udělat?“, položil jí prst na bradu a něžně jím přejížděl.
„Až budu pryč, sundej si kalhotky tak, aby to nikdo neviděl. Dokážeš to?“
„Tady a teď?“, obočí jí vyletělo téměř na čelo. Sice něco podobného tušila, ale přesto
ji to znepokojilo.
Jeho rty se zkroutily do hříšného úsměvu. Otáčela se zmateně za ním, jak odcházel.
Rozhlédla se kolem sebe. Ale nikdo si jí nevšímal. Zazněly úvodní tóny první
skladby. Jak to má udělat a podívala se, jakým směrem by mohly být toalety. Ale
pokud opustí barovou stoličku, okamžitě ji zabere někdo jiný. Místnost se plnila a
světla ještě více potemněla. Panebože, zřejmě se zbláznila. Seděla sama na baru a
uvažovala o tom, že si stáhne kalhotky, protože ji neznámý muž o to požádal. Jak to
má udělat? Přesto se o to pokusila. Strčila si ruku mezi nohy a uchopila střed
kalhotek. Zvedla nepatrně zadek a zatáhla. Nějaký muž s vyholenou hlavou stál zády
k ní a náhle se otočil. Strnula leknutím. To snad ne, mohl vidět, co udělala? Sebrala
zbytky odvahy a na muže se nepatrně usmála. Byl to pohledný chlap, muselo mu být
mezi čtyřiceti, spíše něco málo k padesáti, spěšně zhodnotila. Ale postavu měl
vypracovanou, pružnou, jako sportovec, to musela uznat.
Překvapivě se k ní naklonil a zeptal se. „Už jsou dole?“

113

Když viděl její zděšený výraz, s pobaveným úsměvem se napil a odložil prázdnou
skleničku na bar.
„Kdo jste, a co …?“, zeptala se tichým hlasem.
„Špatná otázka. Zeptám se já, přijmete svůj krok?“
„Co? To jste vy? Myslela jsem …“, zmateně se rozhlédla.
„Ujišťuji vás, Anno, se mnou budete v dobrých rukou. Přijímáte?“
„Co se bude dít?“, začala mírně panikařit.
„Všechno, co budete chtít. Nic, co byste nechtěla“.
„Tohle vás učí, co máte říkat?“, nadhodila s trochou hravosti, protože tuhle větu znala
moc dobře. Tohle zvládne a znovu škubla, kalhotky měla v půli stehen. Zůstala tak ve
velmi nepohodlné pozici. „Přijímám“, řekla odhodlaně.
„Hodná holka“, sundal si sako a položil jí ho do klína. Postavil se těsně vedle a
vypadal na to, že míní sledovat vystoupení na pódiu.
„Anno, ty kalhotky musí dolů, hned teď“, zašeptal. „Trochu si s tebou pohraju“, řekl
ochraptělým hlasem.
„Já nevím“, naprázdno polkla. „Co když nás někdo uvidí“.
„To se nestane, slibuju“.
Opřela se zády o jeho hrudník. Oba vypadali na to, že sledují vystoupení. Jeho pravá
ruka vklouzla pod šaty a pomalu se sunula nahoru po stehnech. Nahmatal rukou
v mezírce její rozkrok kalhotek a se zkušenou jistotou se dostal až za ně a vsunul do
ní prst. To bylo šílenství a hudba zrychlila tempo.
„Zvedněte se, drahoušku“, vyzval ji a ona ho poslechla. Jedním pohybem jí stáhl
kalhotky ke kolenům. Sklepla je ke kotníkům, sehnul se a nenápadně jí je hodil do
kabelky. Cítila, jak jeho ruka přejíždí po vnitřní straně stehen a vzrušovala ji. Jeho
horký dech ji zahříval do ucha. Jenom oni dva věděli, co dělala jeho pravá ruka. Její
společník se ujistil, že se nikdo nedíval a druhou rukou zalovil do výstřihu a uchopil
její ňadro a silně stiskl.
„Kéž bych je mohl vzít do pusy“, zavrněl táhle. „Jenže nemůžu, jsme v baru plném
lidí. To proto jsi tak vlhká, vzrušuje tě to“.
Přikývla.
„A budeš ještě více, až do tebe strčím prst, že ano? Odpověz“.
„Ano“, hlesla.
„Slibuješ?“, zavrněl.
Přikývla a jeho ruka pod sakem v jejím klíně ji pomalu probouzela k životu.
„Roztáhni nohy víc od sebe a narovnej sako tak, aby nebylo nic vidět, co se děje pod
ním“, přikazoval tiše. „Napij se, Anno. Pohraju si s tebou. Chci, aby ses udělala, až ti
řeknu. Přímo tady“.
Než stačila polknout, jeho prsty si ji začaly otevírat.
„Cítíš to, zlato?“, zeptal se neskutečně sexy hlasem. „Prohni se a zatlač proti mně.
To je ono“, nasměroval ji tak, jak potřeboval.
Potom zabořil prsty do jejího pohlaví a palcem kroužil přes to nejcitlivější místo.
Zavřela oči a vypadala, že poslouchá hudbu. Celé její tělo se podrobovalo jeho silné
ruce, která se v ní pohybovala.
„Nikdo nemůže vidět, co ti teď dělám, jenom pouze ty“, šeptal spokojeně.
Cítila, jak se mu napínaly svaly, když jeho prsty klouzaly dovnitř a ven. Hrál na ní
jako na housle. Ztrácela se v šeru místnosti, v rytmu hudby, ve vlnách rozkoše.
Chtěla ho v sobě víc, než jenom prsty. Nazvedla jedno stehno. Pochopil a ponořil do
ní prsty hlouběji. Zmocňovaly se jí vlny slasti, které tento muž vytvářel v jejím těle,
znovu a znovu. Myslela, že to už dál neunese. Jenže nemínil hned tak přestat. Věděl,
kdy má zpomalit a znovu ji pomalu přivést k vrcholu.
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„Anno, cítím to, chtěla by ses udělat“, šeptal jí do ucha. „Ještě chvíli to budeš muset
vydržet, děvče“ a zpomalil. Tohle nedám, zoufala si, ale musela, jinou možnost
neměla. Opět se odevzdávala té trýznivé slasti, která opakovaně přicházela. Potom
to přišlo. Bylo to tak silné, až ji to vyhodilo dozadu, ale on byl pevný jako skála, která
vzdorovala vlnám jejího orgasmu, které se přes ni valily, jedna po druhé. Nemohla
uvěřit, co se jí to právě děje, navíc v baru plném lidí. Vrcholila a on tam stál, čekal, až
odezní poslední záchvěvy. Potom se odtáhl a vyklouzl z ní ven.
„Jsi odvážná, Anno“, pochválil ji sametovým hlasem.
Nejistě uchopila skleničku a obrátila ji do sebe. Usmála se na něho a on na ni.
„Možná bych měla poděkovat“, špitla.
„Já děkuju tobě, Anno“, zdůraznil. Potom mávl na barmana a zaplatil. „Rád bych tě
ještě viděl, Anno“, prohodil a potom se ztratil v davu.
To tedy bylo neskutečné, když uvažovala o tom, co právě prožila. Nechala úplně
neznámého muže, aby jí to udělal. Na veřejnosti. Aby ji přivedl k vrcholu. Dveře
výtahu se otevřely a Anička sebejistě vstoupila do haly a vyšla ven z hotelu. Noc byla
svěží, vzduch čerstvý a chladivý. Cítila, jak jí studený vzduch proudil pod sukni a
příjemně se dostával mezi její horká stehna. Kalhotky zůstaly v její kabelce.
Druhý den Anička pozvedla hlavu a spatřila Sarah, která seděla u stolečku v rohu.
Pomalu se vydala k ní. „Co tady děláš, Sarah?“, zmohla se na otázku. „Něco se
pokazilo?“
„Máš minutku, Anno? Musíme si promluvit“,
„Možná chvilku, než začnou chodit na snídaně“, přisedla si Anička.
„Užila sis to včera se Scottem?“, zeptala se na úvod Sarah.
„On se tak jmenuje? Bylo to hodně riskantní, ale užila jsem si to. Byl úžasný, moc se
mi líbil“, sklopila oči.
„No, a to je důvod, proč jsem tady. Myslím, že jsi na něj udělala stejný dojem.
Prozradil mi, že by si to s tebou rád zopakoval, Anno. Je to proti pravidlům, ale bude
záležet na tobě, jak se rozhodneš“.
Anička překvapením pozvedla obočím a rozbušilo se jí srdce při představě, že by se
s ním mohla ještě vidět. Rozhodně to byla víc než lákavá představa.
„Popřemýšlej o tom, Anno. Já si zatím dám kávu a vyřídím si několik telefonů“.
Ani ne po hodině se Anička vrátila ke stolu, kde na ni Sarah už netrpělivě čekala.
Chtěla znát její odpověď.
„Nevím, chtěla bych ho ještě vidět, ale co moje fantazie?“
„Pokud budeš souhlasit, nemůžeš již pokračovat dále. Na druhou stranu to ale bude
v pořádku, neboť Scott ti to vynahradí a postará se o tebe. Chtěl by tě mít na celý
víkend ve svém domě. Nesmíš však zapomenout, že je to všechno jenom o sexu, nic
jiného v tom nehledej, Anno“, snažila se jí připomenout Sarah.
„To já přece vím“, ujistila ji Anička.
„Dobře. Ve čtvrtek večer pro tebe přijede auto a odveze tě na venkov, kde na tebe
bude čekat Scott“.
„Jo, fajn“, souhlasila Anička.

Kapitola 41.
Čtvrtek se nepřiblížil tak rychle, jak by chtěla. V hlavě měla jediné, jaký scénář si pro
ni muž jménem Scott připravil. Jestli to dělá i s jinými ženami, jak dlouho pracuje pro
Sarah. Měla tolik otázek, ale žádnou odpověď.
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Připravila se a přesně v dohodnutou dobu pro ni přijela limuzína. Řidič v bílých
rukavičkách jí podržel dveře a ona se pohodlně usadila. Všimla si kbelíku s ledem, ve
kterém byla ponořena láhev šampaňského a vedle láhev s vodou. Vybrala si vodu,
nechtěla se opít. Limuzína přijela ke kovovým vratům na rozlehlý pozemek. Spatřila
obrovskou zahradu a v dálce impozantní dům s italským průčelím, typické pro
honosné stavby. Mohutné bílé sloupy podpíraly velikou verandu. Byla to nádherná
stavba, velkolepost sama. Zajeli k postrannímu vchodu po příjezdové cestě. Celé
místo bylo ponořené tlumeným světlem, vstřícně a zároveň tajuplně. Působilo to na
ni pocitově tak, že by místo nechtěla nikdy opustit, ale zároveň by tam nedokázala
žít. U dveří se objevila žena v černobílé uniformě.
„Vy budete určitě Anna“, usmívala se na ni. „Pan Smith už na vás čeká, pojďte se
mnou“, a odvedla ji do překrásné haly uvnitř domu.
„Anno, jsem rád, že jste přijala moje pozvání“, vítal ji Scott..
Anička s úžasem zírala na tohoto muže, jeho svalnatou postavu, vyholenou hlavu,
jeho velké, silné ruce, které ji nedávno přivodily tak neuvěřitelné vyvrcholení. Jeho
černé oči si ji dlouze prohlížely a pohledem ji nepokrytě svlékal. Hladil ji pohledem po
kůži, jako by ji postupně zbavoval šatů. Sexuální žár v jeho očích byl tak hmatatelný,
odlupoval z ní kousky svršků, až měla pocit, že před ním stojí úplně nahá. Uviděl, jak
silně zrudla a lenivý had v jeho podbřišku se pohnul výrazněji. Usmál se potěšením,
že ona věděla, na co myslel. Přistupoval k ní pomalu, uchopil její tvář do dlaní a
lehce ji políbil na obě tváře. „Jsi opravdu moc pěkná, víš to?“, řekl tiše. Ignoroval její
ohromený pohled a objal ji svalnatou paží kolem pasu. „Půjdeme?“, zeptal se a
odváděl ji do pokoje, kde bylo prostřeno pro dva. Jako pravý gentleman jí podržel
židli, aby se posadila.
„Něco k pití před večeří?“, ukázal na minibar.
„Děkuji, dám si vodu“, odvětila Anička rozpačitě.
Překvapeně se podíval, ale nijak to nekomentoval. Po večeři se posadili do křesla a
popíjeli kávu.
„Ještě pořád si nedáte se mnou skleničku?“, znovu se zeptal. Nakonec souhlasila,
protože se opravdu potřebovala napít. Stále byla celá nesvá, protože neměla tušení,
co bude následovat. Scott vycítil její neklid a povzbudivě se na ni usmál. Oběma
naplnil skleničku vychlazeným bílým vínem a pohodlně se posadil.
„Povězte mi něco o sobě, Anno“, vybídl ji.
„Myslela jsem, že o mně víte všechno“, poposedla si.
„Bože děvče, jak bych to mohl vědět? I když je Sarah moje dlouhodobá přítelkyně,
nikdy nehovoří o svých klientech“. Pozvedl skleničku k přípitku. „Bude lepší, když si
budeme tykat, já jsem Scott, souhlasíš?“, usmál se a kolem očí se mu objevil vějířek
vrásek. Velice pomalu se k ní naklonil, odhrnul jí pramen vlasů z tváře a uchopil její
hlavu do dlaní. Vnímala jeho sílu. Pak se sklonil a jemně se dotkl svými rty jejích, než
ji políbil. To už definitivně podlehla jeho touze.
Opět se posadil a jeho oči ji pozorně sledovaly.
„Jak dlouho pracuješ pro sídlo?“, zeptala se Anička.
Její otázka ho zřejmě překvapila, než pochopil, jak to myslela. „Nepracuji pro Sarah.
Dejme tomu, že jsem jí vyhověl. Původně v tom baru měl být někdo jiný“.
„Takže takový záskok?“
„Tak nějak“, zasmál se.
Potom si dlouho povídali. Anička se po třech skleničkách zcela uvolnila a
převyprávěla mu, jak se dostala do Londýna.
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„To je zajímavé. Ale co děláš se svým vzděláním v kavárně“, podivoval se. „Není to
škoda?“ Zkřížil ruce na hrudi a přiložil si palec ke rtům. Vypadal tak sebevědomě a
pohlížel na ni tak, jako by dělala nějaký konkurz.
Anička se pokoušela myslet normálně Někde v podvědomí, slabě a daleko, slyšela
poplašné, varovné vyzvánění. Pozdě. Opojný živý puls její krve odplavil veškerou
ostražitost. Kolena se jí roztřásla při pohledu na sponu jeho opasku.
„Copak, nějaký problém?“, mírně se pousmál.
„Nezlob se, možná to je hloupé, když jsem už tady, ale vůbec tě neznám“,
Chtěl něco odpovědět, ale pak jen zavrtěl hlavou, zasmál se tiše a vřele. „Jistě,
nechám to na tvém úsudku“, odmlčel se. „Jsem tím, kým chceš, abych byl.
Nebudeme mluvit o mně, ale o tobě, Anno. Předpokládám, že se ti to líbilo se mnou,
je to tak, nebo se pletu“, pronesl ležérním tónem.
„Moc, moc se mi to líbilo“, zarděla se.
„Vidíš, a proto jsi tady. Pro začátek teď uděláš něco pro mě“, pronesl smyslným
hlasem a ukázal na ni prstem.
„Já, jako co?“, vydechla.
„Ano, ty zlato“, zdůraznil pevným hlasem.
„Myslela jsem si, že to má být moje fantazie“, namítla plaše.
„To ano, ale v čem vidíš problém?“, opáčil s takovou mužskou sebejistotou, že se jí
z toho zatočila hlava. Vypadal jako chlap, který není zvyklý slyšet NE.
„Chceš říct, že i já bych mohla být tvoje fantazie?“
„Přesně tak“, položil svou velkou ruku na křeslo, kde seděla přesně do mezery mezi
jejími stehny.
„Dobře. Ale jak bych, proboha, mohla já být tvoje fantazie?“
Zatímco ona mluvila, přejížděl svou pevnou dlaní sem a tam. Tělem se jí prohnalo
vzrušení. Opatrně ji zvedl, jako by nic nevážila a posadil ji na barový pult v rohu
místnosti. Rukama vklouzl pod její triko a dotkl se jedné bradavky.
„Zvedni ruce, tohle musí dolů“, přikázal. Přetáhl jí triko přes hlavu a obě její ňadra
vytáhl z košíčků podprsenky. Byl tak blízko, že se koleny dotýkala jeho pevných
stehen. Pravou rukou jí zaklonil hlavu, aby se na ni mohl dívat a druhou sevřel její
bradavku. Vklouzl palcem do jejích úst a ona jej instinktivně začala sát. Líbilo se jí,
jak zasténal a slábl touhou.
„Vsadím se, že v tom budeš zatraceně dobrá“, prohlásil a oči měl ztěžklé vášní.
„Každý chlap by skoro umřel rozkoší u tebe v puse“.
Překvapilo ji to. Její fantazie byly všechny o tom, co by chtěla, aby někdo dělal jí, ale
teď si přála tohoto muže potěšit. Problém byl však v tom, že o tom nevěděla vůbec
nic. Nevěděla co s tím.
„Ráda bych pro tebe něco udělala“, vypravila ze sebe.
„A co, Anno?“, zeptal se a podíval se na ni.
Ve vší troufalosti, kterou v sobě našla, odpověděla. „Chtěla bych tě mít v puse“,
pokusila se vydechnout, ale nešlo to. Takže to řekla. Doopravdy. Už to nemohla vzít
zpátky. Sklopila hlavu a zavřela oči studem. Vyhlídka na to, že to nedokáže, ji úplně
vyvedla z míry. Jak by ho mohla obsloužit tak, jak byl zvyklý?
„Co se děje, Anno?“, zvedl jí bradu.
„Nevím, jak tě mám potěšit, nikdy jsem to nedělala“, vyhrkla ze sebe.
Scott přejel vlhkým prstem po jejím krku. „Myslím, že to zvládneš. Všechno je jednou
poprvé“, prohodil.
„Ale co když to pokazím?“
„To se nestane, já už tě proškolím“, podíval se na ni tak, že padala do hlubin jeho
černých očí.
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„Pro začátek chci, aby ses svlékla do naha“ naléhal na ni, ale jeho hlas byl milý a
dodával jí odvahu. Viděla povzbudivý výraz v jeho obličeji.
„Tak do toho, zlato, půjde to“.
Postavila se a popošla pár kroků dozadu. Zatímco se na ni díval, svlékla si všechno,
co měla na sobě. Upřeně ji pozoroval. Chtěl to. Chtěl ji. Cítila to. Zvládne to, musí.
Podmanil si ji svým neuvěřitelným kouzlem.
„Nemůžeš to pokazit, Anno, pokud do toho nezapojíš zuby. Jinak je povoleno
všechno. Uvidíš, že dokážeš potěšit muže. Pojď ke mně“, vyzval ji.
Váhavě udělala jeden krok a pak druhý. Stála přímo proti němu nahá. Scott jí vzal
zápěstí do svých velkých rukou a zatlačil ji k zemi. Klekla si před ním na kolena.
Cítila jeho horkou kořeněnou vůni. Položil jí ruce dlaněmi na kolena. „Zůstaň tak“,
přikázal. Rukama si přejel po svém vypracovaném břichu a povolil si opasek.
„Rozepni mi kalhoty, Anno“.
Něco se v ní zlomilo. Natáhla se a stáhla mu kalhoty, které skopl na podlahu. Byl tak
velký a tvrdý. Opatrně svými prsty obtočila jeho mužství.
„Teď se nakloň a polib mě na špičku“, instruoval ji. „Nejdřív pomalu. Jo, to je ono.
Líbej ho. Tak je to dobře“, jemně ji pobízel.
Vystrčila jazyk a začala olizovat jeho naběhlý úd shora až k místům ke kořenu. Cítila,
jak víc a víc tvrdnul, když k jazyku přidala ruce. Vzala ho hluboko do úst a druhou
rukou mu zajížděla mezi nohy. Její ruce se pohybovaly v pomalém rytmu.
„Děláš to dobře, ale teď rychleji“. Scott jí vzal za ruku a sevřel jí prsty kolem spodní
části údu. „Jo, to je ono“, opakoval a vklouzl jí rukou do vlasů. „Přišla jsi na to. To je
ono“, mručel spokojeně.
Obemkla ho svými rty a sevřela v ústech, celého ho měla v puse. Pak ho na chvíli
pustila a olizovala ho špičkou jazyka. Jejich oči se setkaly. Tvář měl uvolněnou a
šťastnou. Pohled na něho ji naplnil horoucí dychtivostí. Znovu ho pohltila do úst, sála
a polykala. Ucítila, jak se jeho pánev začala vzpínat proti ní. To ještě více povzbudilo
její odvahu a vzala ho do úst ještě hlouběji. Začal proti ní přirážet. Oběma rukama si
přidržoval její hlavu ve správném úhlu. Anička cítila, jak se jeho tělo začínalo
uvolňovat. Měla radost, že tohle s ním udělala ona. Ona jej ovládala. Věděla
s jistotou, že přivede tohoto muže k vyvrcholení přímo v její puse.
„Děvče, ty vůbec žádnou pomoc nepotřebuješ“, zavrčel.
Čím delší dobu ho uspokojovala, tím více vlhla. Byl to pro ni nový zážitek a silně ji to
vzrušovalo. Vklouzla rukou za něj a chytila ho za zadek, zatímco on tvrději přirážel
v jejích ústech. Dostával se za hranici sebeovládání a ona zpomalila.
„Je to perfektní, nepřestávej“ vydechl.
Povzbudivá slova a jeho hlad v ní roznítily ještě větší snahu ho uspokojit. Nechala ho
proniknout ještě hlouběji. Podívala se mu do tváře a viděla, že se ocitl na pokraji
vyvrcholení. A to všechno díky ní. Byla na sebe hrdá, cítila se mocná a sexy.
„Ježíši Anno, to je skvělé“, zachroptěl. Pevně sevřel její hlavu a silně jí přirážel do
úst. Potom prudce vydechl a strnul. Vzápětí jí zaplnil ústa svou šťávou. Po chvilce se
odtáhl a vyklouzl z jejích úst. Zvedl ji z podlahy a zadíval se na ni. „Proboha, děvče“,
zalapal po dechu. „Ty žádné rady nepotřebuješ. To bylo dokonalé“.
„Vážně?“, zeptala se rozechvěle.
„Ano, byla jsi úžasná“, potvrdil. „Byla jsi zatraceně dobrá“, řekl zadýchaně. „Vzadu je
koupelna“, naznačil očima.
Anička sebrala svoje oblečení a vydala se směrem, jak ukázal. Pobaveně ji sledoval.
„Svoje šaty tam nechej a vrať se ke mně zpátky tak, jak jsi, Anno“, zavolal na ni.
V koupelně za sebou zavřela dveře. I tahle místnost byla luxusní. Na chvíli se opřela
o dveře a blaženě zavřela oči. Dokázala to.
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Omyla si obličej studenou vodou a vypláchla si ústa. Potom se hltavě napila přímo
z kohoutku a voda jí stříkala mezi ňadra. Zaslechla zaklepání na dveře. „Anno,
čekám na tebe“, ozval se jeho hlas. Vrátila se zpátky, postával zády k ní a otočil se.
„Ještě jsme spolu neskončili, drahoušku“. Když uviděl, že byla nahá, spokojeně se
usmíval. „Pojď ke mně“, vyzýval ji tichým hlasem. Posadil ji do křesla, roztáhl jí nohy
na opěrky a posunul ji tak, že se dotýkala zadkem o okraj. „Postarám se o tebe,
Anno. Nebudeš dělat vůbec nic, jenom si to užiješ“, pronesl zastřeným hlasem a
poklekl před ni. Vykouzlil svými rty ten nejsvůdnější úsměv. Jeho ruka se pomalu
sunula od břicha dolů a přejížděla kolem jejího pohlaví. Zkušenými prsty ji začal
rozevírat a několikrát za sebou ji olízl. Anička se zachvěla rozkoší. Potom ji oběma
palci rozhrnul a zploštělým jazykem pracoval na jejím klitorisu.
„Ach“, zavzdychala a zabořila mu ruku do ramene.
Zvedl hlavu a mírně ji napomenul. „Necháš ruce volně, ano? Teď tomu velím já“,
natáhl se a sklonil mírně opěrku polohovacího křesla. Zatlačil jí hlavu a přiměl ji, aby
se položila. Potom zvedl sedák více nahoru, aby tak přiblížil její dolní část těla
k sobě. Neměla ho vidět, ale pouze cítit. „Uvolni se a klidně lež. Postarám se o tebe,
Anno“, ucítila jeho dech.
Potom vzal ten pulzující uzlík nervu do úst a pomalu přejížděl po něm špičkou jazyka.
Málem se složila. Byla mu vydána na pospas s nohama visícíma přes okraj, doširoka
roztažená v úrovni jeho obličeje. Jazykem vjížděl dovnitř a ven. Dával si na čas a
vychutnával si ji jako nějakou delikatesu. Jeho jazyk táhle vjížděl do jejího těla. Už
málem byla těsně před vyvrcholením, když se zastavil uprostřed skloubené práce
jazyka a prstů. Hlasitě zasténala.
„No tak, děvče, nenastala ta správná chvíle, sotva jsme začali“, hříšně se zasmál.
Zvedl hlavu a přes tvář mu přeběhl ten nejvášnivější úsměv. „Pozvat tě k sobě, to
bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem kdy udělal“. Olízl si rty, sklonil se a doslova se
vrhl na její vlhké pohlaví.
Anička se svíjela rozkoší a její tělo se třáslo, jak ji zasahovaly vlny silného orgasmu.
Chvíli ji nechal a znovu se na ni vrhal, jednou rukou ji zatlačil na břicho, aby se
nezvedala a zpracovával ji jazykem znovu a znovu. Opakovaně ji nechal vrcholit bez
přestávky. Slyšela sama sebe hlasitě sténat přes horkou mlhu vzrušení, které ji
stravovalo, jak se uvolňovala. Klínem a břichem jí proletěla celá vlna stahů. Anička
prožívala nejdelší a nejsilnější orgasmus ve svém životě.
„Do prdele, to bylo úžasné, Anno“.
Chvíli setrval a držel ji ve stejné pozici, až se jí zklidnil dech. Pak se pomalu odtáhl,
vzal ji do náruče nahou a zmáčenou potem a odnesl do ložnice. Položil ji na postel
tak, jako by byla z toho nejkřehčího čínského porcelánu. „Tak jaké to bylo?“, zeptal
se a nějakou dobu se na ni jenom díval.
Anička nebyla schopna odpovědět, pouze šťastně vydechla.
„Chci v tobě být hodně hluboko“, zavrčel. Vytáhl kondom, roztrhl obal a natáhl si ho
na narůstající erekci, aniž by s ní přerušil oční kontakt. Roztáhl jí doširoka nohy,
zadíval se na její ještě rozbolavěné pohlaví a zasténal. „Pohltím tě“, šlehl po ní
očima. Nasměroval svůj úd a zatlačil pouze špičkou. Prohnul se v zádech.
„Dívej se na mě, když si tě vezmu“, řekl a majetnicky zavrčel. Sledovala ho, jak se jí
zmocňoval s rozšířenýma očima. Šířka jeho penisu ji vyplňovala, jak se mu
přizpůsobovala. Když se do ní ponořil až po kořen, zvrátila hlavu. Uchopil její tvář do
dlaní a hluboce ji políbil. Byly to polibky vlhké a náruživé, až se jí nedostávalo dechu.
Jazykem se nořil do jejích úst stejně jako do jejího pohlaví.
„Anno“, šeptal přiškrceným hlasem. Jeho oči čišely nezvladatelnou touhou. Zvedl
boky, vycouval a znovu přirazil.
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Opět se zmocnil jejích úst a jazykem pronikal hluboko a přitom penisem přirážel do
jejího těla s přesností do hloubky a pro ni s tak opojnou rozkoší, až se celá zmítala.
Obtočila mu nohy kolem pasu a držela se ho, zatímco do ní vjížděl s takovou
intenzitou a dostával se do míst, o kterých ani nevěděla. Rozpoutával v ní vlny
rozkoše, až křičela a začala se zmítat prvním orgasmem přímého styku.
„Sakra Anno, jsi tak fantasticky těsná a božsky mě svíráš v sobě“, zachrčel a jeho
čelist se napínala soustředěním. Ojížděl ji během orgasmu, ale sám ještě nebyl
uspokojený.
„Vezmu si tě zezadu“. Než se stačila vzpamatovat, škubnutím ji otočil a zdvihl ji
bokami vzhůru.
„Perfektní“, zamručel spokojeně. Pleskl ji po zadku a znovu se ponořil do
rozpáleného místa mezi jejíma nohama. Popadl oběma rukama její boky a nastolil
zdrcující rytmus. Slyšela, jak se jejich těla pleskáním o sebe třela. Sklonil se nad ní a
sáhl jí mezi nohy. Jeho prsty zacílily přímo na hlavní spínač. Její poševní stěna se
divoce vzedmula a sevřela jeho penis silněji.
„To je ono, kurva“, zachrčel. Nořil se do ní hluboko a tvrdě přirážel.
Anička vzlykala, rukama se držela chladného sloupku čela postele a její prsty se
křečovitě svíraly tak, jak se topící drží raftu. Tělo měla ve vodorovné poloze,
paralelně s matrací. Její tělo se prohýbalo tak, jak opakovaně přirážel. Dlouhé vlasy jí
padaly na ramena a na záda, některé prameny se dotýkaly jejích ňader. Kůži měla
rozpálenou vzrušením a napjatou touhou. Bradavky až bolestě ztopořené, opět se
blížila orgasmu.
„Už máš dost?“, ptal se jí. Dráždil ji a záměrně zpomalil.
Anička se mu svíjela v rukou a naléhala, aby pokračoval. Pod stehny a bříškem cítila,
jak ji podpíraly jeho velké ruce. Věděla, že musí cítit to horko, žár krve pod kůží,
břicho měla kluzké potem své touhy. Byla mu zcela oddaná v jeho rukou. Při tom
pomyšlení jí projela vlna žádosti. „Prosím“, žadonila. Cítila, jak jeho penis uvnitř ní
zareagoval. Byl stejně rozpálený jako ona. „Ještě ne“, zachroptěl a jeho hlas byl
zhrublý živočišnou touhou.
„Prosím, nepřestávej“, sténala a tiskla k němu obě půlky zadku. Svaly její vagíny se
sevřely a znovu se uvolnily.
Znovu nasadil tempo, přirážel a pokaždé postoupil trochu víc, hlouběji. Říkal jí, jak je
mu skvěle, jak je rozpálená, ptal se jí, jak se jí to líbí, co jí dělá a dožadoval se
odpovědi. „Bože, ano, ano“, vzlykala, jak do ní bušil. Náhle se jí v podbřišku zmocnil
nový pocit, šplhala na vysokou stěnu extáze, nevnímala nic, kromě jeho hlasu a jeho
penisu. Cítila a uvědomovala si jen samu sebe, napíchnutou na jeho úd a
pohybovala se spolu s ním. On byl stále naléhavější a silnější, pronikal hlouběji.
Najednou ucítila, jak naráží přímo na ten skvělý bod tání v její vaginální stěně.
„Ježíši“, křičela a svět jí zčernal a explodoval v oslepující radosti, zlomil se a roztříštil
kolem ní. Klínem a břichem jí proletěly vlny stahů, tak silných, až málem ztrácela
vědomí. Ještě několikrát se do ní zanořil, jak vrcholila, potom se napjal, jeho tělo
ztuhlo, položil se na její zadek a pulzoval uvnitř jejího pohlaví. Vzápětí se na ni
zhroutil a prudce vydechoval na její krk. Oba byli unešení svými pocity a ztraceni ve
své rozkoši. Po chvíli se překulil na záda a vzal si ji na sebe. Dlouho se s ní mazlil.
Ještě stále měl před očima, jak ji šoustal, jak se pod ním prohýbala, prosila ho, aby
toho nenechával. Bylo mu pětačtyřicet a kvůli této ženě pociťoval další vzrušení.
„Byla to ta nejskvělejší a nejsmyslnější záležitost, o jaké jsem snil, než ses objevila
v mém domě“, pronesl tiše.
Anička se pokoušela něco říct, ale překvapení a vzrušení jejího těla jí svazovaly
jazyk a dokázala se jenom k němu tisknout a líbat ho na paži.
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Ještě stále pociťovala doznívání tak oslepujícího a ohromujícího orgasmu. To, co teď
prožila, bylo natolik skutečné a správné.
Tenhle muž jí otevřel svět, o kterém ani netušila, že existuje a změnil navždy její
život. Připadala si konečně jako žena. Už nikdy nebude na sexuální styk pohlížet tak
jako dříve – jako na poměrně příjemnou aktivitu, kterou celý svět spiklenecky
přeceňuje a předstírá, že je to ta největší věc od prvního rozdělání ohně. A přitom
většina žen dávala přednost dobré masáži zad, kdyby to ovšem dokázala čestně
přiznat. Tahle zkušenost ji z téhle myšlenky nadobro vyléčila. Aničku dosud hřála
vzpomínka na doběla rozpalující orgasmy. Najednou si uvědomila, o čem
sexuologové mluvili, mysleli tím, že žena dosahuje vrcholu sexuální aktivity. Bylo to
příliš intenzivní, než aby jí to mohlo uniknout. Nemohlo se jí přece nedotknout to,
k čemu mezi nimi došlo, to co on způsobil, že se stalo. Anička přemýšlela, co bude
teď. Pokoušela se tu otázku odsunout, ale nemohla se před ní schovávat navždy.
„Pověz mi něco ….“, zamyslela se a hledala vhodná slova.
Scott se na ni se zájmem podíval a pobavilo ho, jak se nedokázala vyjádřit. „Mohla
bys být přesnější?“, neubránil se smíchu.
„Nevím, jak to říct. To, co jsem prožila s tebou, o tom se mi ani nezdálo. Probudilo se
ve mně něco, co bylo dosud pouze snem. Jen prostě nevěřím, že se mi to stalo.
Nemám tušení, co bude dál, jak se to bude vyvíjet, myslím mezi námi“, prstem mu
kroužila po břiše.
„Podívej se na mne“, naléhal na ni. Vzal ji dvěma prsty pod bradou a otočil její obličej
k sobě. „Jsi inteligentní, talentovaná, nádherná a statečná žena. Jak jsem tě uviděl
v tom baru, bylo mi jasné, že jsi něco extra, proto tady jsi se mnou, v mém domě.
Můžeš mít všechno, co chceš“.
„Ne“, řekla příliš rychle a cítila jeho horké prsty. „Všechno ne“.
Několik vteřin neodpověděl a dlouze si ji prohlížel, jako předtím, kdy se objevila
v jeho domě. Jeho pohled ji silně znepokojoval, ale taky vzrušoval.
„Anno, máme před sebou celé tři dny plné sexu a budu to já, abych ti naplnil tvoje
fantazie. Ovšem než se oba do toho ponoříme, budeme si předem muset stanovit
určitá pravidla“, tón jeho hlasu vibroval její pokožkou. Jazykem smyslně přejížděl po
jejím nahém rameni a malinko ji kousl.
„Pravidla?“, to slovo ze sebe sotva vysoukala, když jeho prsty ji zatáhly za bradavku.
„Pravidlo číslo jedna, užijeme si spoustu sexu“ a stiskl jí obě bradavky současně, až
málem vykřikla.
„A to je pravidlo?“, zalapala po dechu. Lenivě se otřela o jeho spodní část těla. „To
vypadá na celkem příjemné pravidlo“.
Scott zasténal a oplácel jí to zakroucením obou bradavek ta silně, že tělem se jí
rozlila bolest, která se pozvolna měnila v rozkoš.
„Pravidlo číslo dvě zní, pokud tady budeme spolu, chci tě mít ve své moci. Budu to já,
kdo bude tomu velet, a ty se mi podřídíš. Budeš závislá na mé péči, na mé rozkoši.
To ovšem neznamená, že já ti nedám, co potřebuješ. Musíš mi věřit natolik, že se mi
podrobíš ve všem, co budu chtít. Jedině tak to bude fungovat, rozumíš tomu?“
„Jak to bude fungovat?“, zmateně svraštila obočí.
„Potřebuju tě takovou, abys chtěla to co já, abych nad tebou převzal vládu, abych tě
zahrnul svou péčí, abych s tebou vyzkoušel v posteli všechno, co je možné. Jsi
ochotná přijmout něco takového?“, klouzal prsty kolem dvorce jejích bradavek.
Nadechla se tak hluboce, až se jí zatočila hlava. Po tom všem, co jí řekl. Po tom
všem, co před ní vyložil. „Přijmu vše, co mi můžeš dát“, řekla tiše.
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„Velmi dobře, slibuju, že tě nezklamu“ a věnoval jí zářivě spokojený úsměv. „Pravidlo
číslo tři. Jsem ženatý, proto nikdy nečekej žádný vztah. Líbíš se mi, Anno, moc se mi
líbíš. Ale nechci, aby sis náš milenecký vztah pletla s něčím, co není, chápeš?“
Kupodivu to Anička chápala. Chtěla si jenom užívat tak dlouho, jak to bude možné.
Nehodlala se zamilovat. Chtěla pouze fyzické uvolnění, proto tady přece byla. Přesně
v tomto duchu mu i odpověděla. Jeho tvář se mu rozjasnila nadšením a oči se mu
zaleskly nepřekonatelným apetitem.
„Nedáš si se mnou skleničku před spaním?“, zeptal se.
„To nezní vůbec špatně, ráda si dám“, usmála se. „Ale nejdříve bych si dala sprchu“.
„Jistě, koupelna není daleko“, ukázal na dveře v ložnici. „Mezitím připravím pití“.
Pohled na její nahé vlhké tělo, hladkou pleť lesknoucí se vodou, vztyčené bradavky,
to vše Scotta neminulo účinkem a opět se mu postavil. Přestože nebylo tomu dlouho,
když dospěl k vrcholu. Znovu se mu vybavil obrázek, jak její rty mu klouzaly nahoru a
dolů po penisu, připomenul si její rytmus a její teplé sliny. Natáhl se po županu, aby
zakryl svou erekci.
Rozechvěla se, když ji propaloval očima, přímo z nich čišel žár, jak si ji celou
prohlížel. Ve vzduchu bylo cítit napětí z očekávání. Přešel k ní, čelist měl zaťatou.
Sklonil se a vzal si její ústa v polibku, který ji připravil o veškerý dech. Ruku zapletl do
jejích vlasů.
„Jsi nádherná, Anno“, zavrčel. „Znovu jsem myslel na to, jak jsi mě sevřela v ústech“.
„To já taky“, přiznala.
Usmál se a oči mu zajiskřily pobavením.
„Ráda bych slyšela, co sis představoval, jsem moc zvědavá“.
„Je toho hodně, děvče. Něco z toho je určitě postavené mimo zákon“.
„Tím lépe“., nadhodila.
Tiše a hrdelně se zasmál. „Víš, že se mi docela líbí to tvoje nadšení“.
„Vážně? Měla bych to všechno sepsat a vhodit do mísy, a můžeme potom losovat“,
navrhovala a zakřenila se. „Nebo si můžu myslet, že máš fantazie na rozdávání?“
„Má drahá, nejsi tak trochu drzá“, protáhl?“ „Možná bych tě měl potrestat“.
„Teď si připadám jako zvrhlá subinka“, tváře jí zahořely.
Scott povytáhl obočí. „Tobě se to snad líbí?“, přimhouřil oči.
Odkašlala si a nevěděla, co na to říct.
„Můžeš mi prozradit, na co sakra jsi myslela?“
Povzdechla si. „Byla to taková hloupost, netušila jsem, jak na to odpovědět. Navíc,
aby to nevypadalo, že mě ta představa trestu vzrušila. Je to špatně?“
Přejel jí palcem přes rty, aby ji utišil.
„Nejprve ti povím jedno. Můžeš mi říct cokoli. Zvlášť to, co tě vzrušuje. Co chceš a co
potřebuješ. Sexuálně, emočně, zkrátka cokoli. Zvláště tvoje touhy nejsou žádná hra.
Chápu, že to co jsem řekl, že to mezi námi dvěma bude skutečné. Hlavně je, abys
chápala, že to s tebou myslím doopravdy. Nechci mluvit o trestech, na to si nijak
nepotrpím. Ale přesto je pár věcí, které mám rád, chápeš to?“
„Ano, myslím, že ano. Možná by se mi líbilo, pokud muž jako ty, by mě přinutil
k čemukoli, bude chtít. Asi je to hloupost, já vlastně nevím“.
Scott si povzdechl. Nic, co si myslíš nebo cítíš, není hloupost, Anno. Rozumíš?.
Pokud tě něco vzrušuje, není to hloupé. Chci o tom vědět, protože ti chci přinášet
rozkoš. Zítra to spolu probereme, co tě vzrušuje. A taky co vzrušuje mě. Doufám, že
se naše představy shodnou“.
Polkla a v očekávání si olízla rty. Zasténal a opět ji hladově políbil. „Přivádíš mě
k šílenství“, vydechl ji do úst.
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Potom se odtáhl a nabídl jí skleničku. „Na nás, Anno“ vyzval ji k přípitku. „Teď by ses
měla vyspat do růžova, abys zvládla ten náš sexuální maratón“, řekl něžně a uložil ji
do postele.
Než Anička usnula, stačila si připomenout, jak to bylo všechno zvláštní. Scotta
považovala za nejvíc sexy chlapa na světě, a upřímně, dokonale si to užívala.
Byla to pro ni nejlepší sexuální zkušenost, jakou kdy měla. A co bylo hlavní, dokázala
přitom odsunout emocionální stránku stranou. Že by právě v tom byl ten trik? Bylo to
to, na co její kamarádka Leslie dávno přišla? Šukat s někým bez dalších závazků. Už
rozhodně nebyla ta, která se bezhlavě zamilovala do chlapa, se kterým momentálně
měla ten nejlepší sex.

Kapitola 42.
Anička Gregorová nervózně posedávala v recepci firmy Broker Partners, kde se měla
sejít již v pořadí druhém pohovoru s jistým Jackem Blainem. Jednalo se o firmu, která
připravovala finální dokumenty developerských firem a připravovala předběžné
návrhy k projektovému financování. Pečlivě volila tuto firmu, neboť měla obavy, aby
nespadla do mamutí společnosti a nebyla jednou z mnoha poradců. Dovedla si
představit, jak by ji taková mašinérie spolkla, a třeba zase rychle vyplivla. Ukázalo se,
že se jednalo o menší nezávislou společnost, která měla zajímavou a svéráznou
klientelu.
Seděla na jedné ze dvou kožených pohovek a uznale hodnotila design vstupní haly.
Recepční, mladá Afroameričanka s obrovskými stříbrnými kruhy v uších a dlouhými
dokonale vyžehlenými vlasy ji mile přivítala. Byla typem ženy, se kterou by se mohla
případně i přátelit. To zjištění bylo uklidňující. Každou chvilku dívka zvedla hlavu od
počítače a povzbudivě se na ni usmála. Anička jí nesměle úsměv oplácela.
„Anna Gregorová?“ ze zamyšlení ji vytrhla žena s blonďatou hřívou po ramena
dlouhých vlasů, stojící u recepčního pultu. Působila podobným nekonvenčním
dojmem. Mohlo jí být ke čtyřiceti, možná méně. U žen takového věku se to špatně
odhadovalo.
„To budu já“, odpověděla Anička, postavila se a trochu nejistým krokem přešla
k recepčnímu pultu.
Žena jí věnovala zdvořilý úsměv, ale přitom si ji změřila chladnýma očima. Anička se
oblékla vhodně, zvolila šaty jako dělané pro pohovor. Tedy aspoň si to myslela.
„Zdravím vás, Anno“, podávala jí pěstěnou ruku. „Jsem Daniela Moranová, vedoucí
oddělení lidských zdrojů“.
„Těší mě“, potřásla jí Anička rukou.
Na to, že byla šéfová personálního, se chovala velmi neformálně. „Pojďte, prosím za
mnou“, vybídla ji. Za recepcí prošly přes dvoukřídlé dveře do velké průchozí
kanceláře a pokračovaly dál do menší přilehlé zasedací místnosti. V čele
konferenčního stolu seděl mladý muž s ryšavými vlasy, staženými do gumičky.
V každém uchu měl malý stříbrný kroužek, na sobě modrou košili bez kravaty a
světle šedé kalhoty. Když přicházela k němu, postavil se a pozvedl k ní tmavě zelené
oči, které si ji zvědavě prohlížely.
„Anna Gregorová“, zkonstatoval. „Já jsem Jack Bain, vedoucí sekce obchodu a moc
mě těší, že vás poznávám osobně“.
Zdvořile si podali ruce. Jeho temný pohled se zdál nečitelný, i když se choval
přátelsky, hodnotila Anička.
„Přijela jste z daleka“, zeptal se a tvářil se přívětivě.
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„Ne, bydlím na Pike Street“, odpověděla.
„Ale to vůbec není daleko. Posaďte se, prosím“, ukázal na židli.
Anička se posadila a Daniela Moranová usedla po boku Jacka Baina.
„Takže, z jakého důvodu byste chtěla pracovat právě u nás, Anno?“, položil jí první
zásadní otázku.
Anička se ze všech sil snažila ignorovat nesmyslnou ostražitost, kterou v ní
vzbuzoval, a pustila se do předem pečlivě připravené řeči. Dbala na to, aby se jim
přitom oběma dívala do očí, protože měla v paměti lekci úspěšného zvládnutí
pohovoru. Jack Blain i Daniela Moranová jí pozorně naslouchali.
„Máte vysokoškolský diplom z ekonomie, pracovala jste v bankovnictví velice krátkou
dobu“, nezapomněl podotknout, což byla pravda a snažila se tuto skutečnost vytlačit.
Vzdělání ano, praxe nikoli, nemluvě o referenci.
„Přesto jste vypracovala velmi dobře naše zadání pojednávající o projektovém
financování a developerské činnosti, což nás příjemně překvapilo“.
Jack Blain jí pokládal inteligentní otázky na tělo, ale nenechala se vyhodit ze sedla a
dokázala s ním držet krok. Na tento pohovor byla velmi důkladně připravená a nic
neponechala náhodě. Daniela Moranová se do hovoru nezapojovala, jen čas od času
pokyvovala hlavou a dělala si poznámky. I když s ní Jack Blain polemizoval, svým
způsobem byl velmi milý a její ostražitost se během hovoru začala postupně vytrácet.
„A kde vidíte sebe samu za takových pět let?“, zeptal se.
„Předpokládám, že bych nejprve fungovala jako stážistka, abych nabrala praktické
zkušenosti v této oblasti, které dosud nemám, jak jste sám naznačil. Poté bych se
ráda stala odbornou agentkou spolupracující mezi oběma subjekty v procesu
přípravy financování“.
„Výborně, já už žádné otázky nemám. A vy?“, vyzval Danielu Moranovou.
„Jenom jednu bych měla. Od kdy byste mohla nastoupit?“, zeptala se jednoznačně.
„Nejsem nijak vázaná, takže co nejdříve“, odpověděla Anička bez váhání.
„Velmi dobře“, pronesla spokojeně Daniela Moranová. „Vyřídíme spolu vstupní
formality a za týden v pondělí“, navrhla termín nástupu.
„Ano, velmi ráda“, souhlasila Anička.
„No, pokud jste si už řekli všechno“, zahleděla se Daniela tázavě na Aničku a Jacka.
„Myslím, že můžeme pohovor ukončit“, usmála se vlídně vedoucí personálního.
Anička cestou domů pociťovala podivný neklid, i když nedokázala říct proč. Pohovor
dopadl dobře, ale to se dalo těžko posoudit. Pohovory jsou strašně umělé situace.
Každý se při nich maximálně snaží schovat za fasádu profesionality. Trefila se do
jejich představ? To se teprve časem pozná. Velmi pozitivní ovšem bylo, že bez cizí
pomoci si dokázala najít pracovní uplatnění. Vlastně tak úplně to nebylo, protože to
byl Scott Smith, který ji naznačil, aby si hledala zaměstnání odpovídající jejímu
vzdělání a zbytečně neplýtvala časem. A ona ho poslechla. Byl to první zajímavý
muž v jejím životě, dokázal jí, jaká je doopravdy a povznesl její sebevědomí.

Kapitola 43.
V pondělí ráno stála v koupelně a vedle již druhý šálek kávy na umyvadle.
Kartáčovala si vlasy, až vypadaly jako hedvábný závoj. Zazněla vůbec otázka v kolik
hodin, nemohla si vzpomenout. Raději přijde v dostatečném předstihu. Štětcem
doladila svůj make-up a oblékla si tmavě zelené pouzdrové šaty, černé sako a
lodičky. Byla stejně nervózní jako studentka první den ve škole.
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Stále nedokázala uvěřit tomu, že má práci odpovídající jejímu vzdělání. Měla strach a
zároveň cítila vzrušení. Čekal ji ještě nejdůležitější rozhovor s ředitelem firmy
Kevinem Tauberem, který s ní podepíše smlouvu.
„Zdravím vás, Anno“, usmála se na ni dívka, která na ni čekala u recepce. „Jsem
Amanda, asistentka ředitele“, představila se. „Pan Tauber přijde později. Ukážu vám
vaši kancelář“.
Amanda byla k ní velice otevřená a prozradila Aničce, že v prvním kole se hlásilo
dvanáct uchazečů, vybrali pouze tři, dva muže a ji“, oznamovala jí s nefalšovaným
úsměvem. „Zatím se podívejte na tyhle papíry, jsou součástí konkursu a test, který
musíte ještě udělat“, předávala jí složku.
„Test?“, podivila se Anička.
„Ano, test. Máte s tím snad problém, slečno Gregorová?“
Temný rozkazovačný tón přitáhl její pohled a vzápětí se otočila. Spatřila ředitele,
Kevina Taubera. Zadržela dech překvapením z toho, jak se náhle objevil, a z toho jak
vypadal. Kevin Tauber. Měl na sobě světle šedý oblek, který ladil jeho stříbrošedým
očím, jemně řezané rysy, plný spodní ret, výrazná spodní čelist, vysoká atletická
postava, dvěma slovy, nádherný chlap.
„Ne, nejsem, pane …“, vykoktala ze sebe. „Nic proti testům nemám, jen jsem byla
zvědavá, o jaký druh testu jde“ snažila se obhájit svoje chování. Po pravdě další testy
vůbec nečekala, což ji nepříjemně vyvedlo z míry. Byla si celkem jistá, že pracovní
smlouvu měla téměř v kapse.
Kevin Tauber měl v sobě nezlomné sebevědomí, vitální způsob chůze vypovídal o
jeho moci. Z jeho osobnosti vyzařovala taková síla, že ji nikdo nemohl přehlédnout.
„Začneme se základy, a od toho se pak odvine, kam to půjde dál“, odpověděl a vrhl
krátký postranní pohled na svou asistentku. „Amando, já už ty papíry tady se slečnou
proberu“, jeho hlas byl strohý a zněl autoritativně.
„Samozřejmě, pane“, odpověděla Amanda a vyskočila na nohy jako čertík z krabičky.
„Mimochodem, káva je už připravená“, ohlásila.
Anička v tónu jejího hlasu zaslechla strach nebo prosbu o jeho souhlas, kterého se jí
nedostávalo. Amanda ve spěchu popadla svůj hrnek a zamířila směrem k němu. On
ustoupil o krok, aby mohla projít, ale ani na vteřinu nespouštěl svoje netečné oči,
které upíral směrem k Aničce. Tauberův nečitelný pohled jí připomenul její nejistou
část, se kterou si tak ošklivě pohrával Alexandr Roth. Znovu v její mysli rozvířil
nežádoucí vzpomínky. Tepny se jí zalévaly žárem, který překvapivě s lehkostí
odehnala. Tak snadno by mohla sklouznout k tomu, že by chtěla tomuto muži
podlehnout. Na okamžik ji to vyděsilo, že to má stále v sobě. Už nejsi ta samá osoba,
jako když jsi byla s Alexem, opakovala si v duchu. Už není naivní, není nezkušená,
nenechá se chytit do pasti tohoto muže, ačkoliv nebyla slepá k jeho výzvám. Kromě
toho je to její šéf, ne její milenec.
Kevin Tauber se přiloudal ke kávovaru, kde byla připravená konvice, nalil si z ní a
bez ptaní nalil i pro Aničku. Než odstoupil, znovu pohledem vyhledal její oči. V tom
jinak zdvořilém aktu viděla ocelovou sílu dominance. Nezeptal se, jestli chce kávu.
Prostě se rozhodl. Ano, bude chtít kávu. Poznala okamžitě, že s tímto mužem si
bude muset nastavit určitá pravidla. Proto se hrnku s kávou ani nedotkne. Poté, co se
posadila na opačné straně stolu, ovládl prostor celé místnosti. Zírala do těch jeho očí
a neodvrátila zrak jinam. Opakovala si, že je to ukázka její síly, ale kdesi hluboko
v sobě věděla, že byla chycena, a že jeho pohled musí oplácet. Uplynulo několik
vteřin, než se konečně jeho rty nepatrně sevřely, natáhl se po složce, podal jí list
papíru a tužku.
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„Přijal jsem vás nikoliv na základě referencí, ale protože jsem dal na svůj instinkt. A,
slečno Gregorová, já mám velmi dobré instinkty. Je na vás, abyste mi dokázala, že
jsem se nemýlil“.
Anička pohlédla na list papíru, kde bylo deset otázek, týkajících se tématu, které
vypracovala u prvního pohovoru.
„Začněte“, jemně přikázal.
Vzhlédla k němu a zjistila, že se opřel o opěradlo židle. Měl evidentně v úmyslu ji
pozorovat po celou dobu, co bude odpovídat na otázky. Chce ji znervóznit, ale to mu
nedovolí, když se dostala až sem. Zatnula spodní čelist a natáhla se pro tužku. Cítila
na sobě jeho pohled, jakým ji pozoroval, a frustrovalo ji zjištění, že se jí trochu
roztřásla ruka. Muž jako on si takového detailu jistě všiml. Moc dobře věděl, jaký vliv
na ni má. Násilím se zbavila oparu, který zahalil její dosud jasnou mysl, a plně se
soustředila na test před sebou.
Otázky byly náročné, ale tohle téma měla podrobně naučené a její práce tehdy byla
vyhodnocena dobře. Malinká pochybnost ji zarazila, ale ujistila se, že jinak by tam
nebyla, pokud by to nezvládla. Pustila se do testu a snažila se odpovědět stručně a
jasně. Když skončila, natočila list papíru směrem k němu, aby mohl zkontrolovat její
odpovědi. Pořád se opíral o opěrku židle a zdánlivě vypadal uvolněně. Sledoval ji a
znovu měl ve tváři ten neproniknutelný výraz. Nenatáhl se pro ten test a místo toho
se soustředil na její nedotknutý hrnek s kávou.
„Ještě jste se ani nenapila, slečno Gregorová“.
„Vyčerpala jsem svůj denní limit ranní kávy“, vzápětí odpověděla.
„Limity jsou od toho, aby se překračovaly“, rozmetal její odpověď.
„Přemíra kofeinu mi nesvědčí“, zazněla její strohá odpověď. Samozřejmě to byla lež
a sama se podivovala, kde se to v ní bralo.
Naklonil se dopředu, až ucítila jeho mužnou kořeněnou vůni. „Když si dva lidé dají
spolu kávu“, řekl, „je to tak jakoby slavili nové partnerství, nemyslíte?“
Výzva, kterou právě vyslovil, přímo visela ve vzduchu. Společně s ní rezonovalo i
něco jiného, nepojmenovatelné napětí. A přesně kvůli tomu měla najednou v krku
knedlík. Byl to jenom hrnek kávy, ale byla si jistá, že šlo o další test, který neměl nic
společného s jejími znalostmi, spíše s Kevinem Tauberem. Najednou si připadala
pod jeho vlivem a měla ho poslechnout. Byl ten typ muže, který od ostatních
očekává, že ho budou následovat. Copak mohla bojovat s jeho vůlí a zároveň tam
pracovat? Stále si opakovala, že to byl ten důvod, proč mu chtěla vyhovět, proč dělá,
co si on právě přeje. Musela se ujistit, že je natolik silná, a on ovládá pouze její
pracovní pozici, nikoliv ji. Natáhla ruku pro hrnek s kávou a napila se. Usrkla již
z vychladlého nápoje a přes okraj hrnku pozorovala svého šéfa Kevina Taubera,
který si konečně pročítal její odpovědi toho prokletého testu. Působil mocně,
arogantně, jako všechno, co ona už nechtěla vpustit do svého života. Odložila hrnek
zpátky a užívala si hořké chuti kávy. Okamžitě zvedl svůj pohled a ona měla co dělat,
aby schovala úšklebek. Jeho ústa se nepatrně zkroutila v úsměšku a oči se mu
proměnily v něco, co se nedalo identifikovat. Přála si, aby svou roli zahrála lépe, než
dosud předvedla.
„Gratuluji, slečno Gregorová. Prošla jste prvním testem na výbornou“.
„Měla nejasný pocit, že nemluvil o jejím výkonu na papíře, ale o něčem docela jiném.
Byla si jistá, že šlo především o uposlechnutí jeho rozkazu, vypít tu kávu, do které se
jí nechtělo z prostého důvodu, neukázat svou podřízenost.
„Myslel jste si, že to nedokážu“, troufla si podotknout.
Překvapeně na ni pohlédl. „Přijal jsem vás, absolvovala jste dva pohovory velmi
dobře, aniž byste měla nějakou sebemenší praxi v oboru“, poznamenal příkře.

126

„Ano“, odpověděla a její útroby se sevřely v obavách.
„Vůbec jste se nezajímala o plat, nebo na pracovní dobu, slečno Gregorová, což je
poněkud nezvyklé“.
Srdce jí poskočilo nervozitou, ale odmítla se podvolit tomuto muži stejně jako
komukoliv jinému. Tuhle zkušenost už zažila ve svém životě několikrát.
„Protože mám patřičné vzdělání a práce ve vaší firmě může naplnit moje ambice.
Rozhodně nešlo u mě o špatné a neuvážené rozhodnutí, čímž vracím míček na vaši
stranu kurtu, pane Taubere. Proč jste mě tedy přijal?“
Nevypadal, že by ho její projev nějak pobavil. Na druhou stranu si nebyla jistá, jestli
ho nepopudil. Nekonečnou chvíli ji netečně pozoroval, jako by neměl žádné nervy.
„Chcete vědět, proč jste byla přijata?“
„To jsem zrovna nečekala“.
„Tak proč tady jste, když to nechcete vědět?“
„Protože mi to teď připadá jako hra bez hranic. Moje rozhodnutí vůbec nebylo
založeno na emocionálních pocitech, pane Taubere“.
Nepatrně pokýval hlavou na souhlas, zdálo se, že její odpověď přijal. „Každopádně
jste na mě udělala dojem, slečno Gregorová. A to se nestává tak často“.
Anička zadržela dech, když to slyšela. Šokovaně si uvědomila, že navzdory všemu
toužila po uznání tohoto muže. Chtěla být úspěšná a patřit do firmy, do které zatím
pouze nahlédla, ale v budoucnu by se chtěla co nejlépe zabydlet.
Tauber se znovu zvrátil v židli a pečlivě si ji prohlížel. „Jak je možné, že někdo, kdo
má tak hluboké znalosti o povaze téhle práce, ji vlastně nikdy nevykonával?“
„Co je na tom špatného“, kontrovala Anička.
„Vlastně nic, vůbec nic“ Čekala další pokračování, ale žádné nepřicházelo.
Jednoduše ji sledoval s tak upřenou pozorností, až se z toho začala vrtět na židli.
Pokud zaznamenal, že nebyla v pohodě, rozhodně to nedával najevo.
„Znovu se zeptám, proč z vaší strany nepadla tak zásadní otázka platu?“
„Mám dostatečnou představu o tom, kolik se na obdobné pozici platí, abych věděla,
že to bude začátek. Až prokážu mimo své znalosti, taky potřebné dovednosti, potom
mohu považovat svoje mzdové nároky“, odpověděla podrážděně, neboť takové
dotazy ji dokázaly značně iritovat.
Zasmál se, a to ji překvapilo víc, než cokoliv co ten člověk dával najevo.
„Řekl bych, že máte pravdu“, okamžitě znovu nasadil zasmušilý výraz.
„Mimochodem z vaší strany taky nepadlo nic, jak by mohla vypadat moje mzda“,
odvážila se podotknout.
„Možná“, prohodil, „jsme vám nechtěli dát příležitost, abyste mi dala košem“.
„Rozhodně působíte jako člověk, který raději dává košem sám“, vyhrkla slova dříve,
než stačila svou odpověď zvážit, případně uhladit.
Znovu se zasmál a narovnal se v židli. „Vy si nenecháte jen tak něco líbit, že?“
„Po zkušenostech dnes, určitě ne“.
Jeho úsměv se ještě více rozšířil.
„Omlouvám se, pane řediteli“, vyrušila je Amanda od otevřených dveří. „Máte
telefon“, promluvila nesměle, skoro bojácně.
„Řekněte volajícímu, ať mi zanechá zprávu“, odpověděl dost nevrle.
Amanda si jemně odkašlala. „Volá paní Tauberová, je to důležité“.
Tak paní Tauberová, zaujalo to Aničku, ale nijak nepřekvapilo.
Povzdechl si a řekl více smířlivě. „Vyřiďte jí. že zavolám o pět minut později“.
„Vyjádřila se docela jasně, že s vámi musí mluvit okamžitě“, zkusila znovu Amanda.
Teď už nasadil mnohem drsnější tón. „Zavolám později, je to dost srozumitelně?“,
štěkl na asistentku, až málem poskočila.
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„Ano jistě, pane“, vypadala konsternovaně. „Vyřídím to“ a zmizela za dveřmi.
„Paní Tauberová byla moje matka“, vysvětlil a v očích mu pohrával pobavený pohled.
„A jen tak pro pořádek, je to jediná žena, které dovolím, aby mě komandovala“.
Anička to nijak nekomentovala, přesto u ní jeho přiznání vzbudilo obdiv. Tento mocný
muž právě přiznal, že respektuje svou matku, to o něm hodně vypovídalo.
„Nad čím jste se tak zamyslela?“ dožadoval se odpovědi.
Anička se musela pousmát jeho postřehu a upřímně odpověděla. „Ovšem schopnost
matky vás komandovat, nemá nic s mateřským poutem, že?“
„Možná ano“, přiznal kousek ze své zranitelnosti, kterou právě ukázal, což ji velmi
příjemně překvapilo.
„Takže v téhle složce naleznete spoustu užitečného čtení“, poklepal prstem na
papíry. „Ještě dnes vám nainstalují počítač a potom si projdete ještě několik testů
online. Když je dokážete zdárně absolvovat, promluvíme si o tom, jakou roli vám zde
přidělíme. Pokud budete mít skvělé výsledky jako dosud, garantuji vám, že peníze
nebudou problém. Tam je smlouva a nástupní plat“, posunul složku směrem k ní.
Anička, když to uviděla, srdce jí poskočilo radostí. Opravdu to dokázala. Dostala
šanci a otevřela složku, aby se pustila do čtení.
„Vidím, že je ve vás něco zvláštního, slečno Gregorová“, naklonil se blíž. „Doufám,
že mi můj pocit potvrdíte“, bez dalších slov se zvedl a odešel z místnosti.
Dívala se za ním a nevědomky si mezi zuby stiskla spodní ret. Věděla s jistotou, že
jeho obavy ona nikdy nepotvrdí, spíše naopak.
O hodinu později se Anička nalogovala do počítače. Spustila e-mailovou aplikaci a
v ní už na ni blikala nová zpráva.
Vítejte, Anno Gregorová. Níže naleznete link na řadu testů. Všechny jsou
časově omezené, abyste pro nápovědu nemohla používat internet. Ačkoliv
jsem si jistý, že by vás podobná věc ani nenapadla. Hodně štěstí. Kevin Tauber
Naplnilo ji vzrušení a naděje. Sama se divila, proč to nezkusila dříve a sama sebe se
zahrabávala. Ano, jedním z hlavních důvodů byla její zoufalá nejistota, která jí
nedovolala vyniknout. Ale o to to bylo bolestnější. Pokud neuspěje, bude se muset
vrátit zpět ke svému starému životu, což by ji totálně zničilo. Musíš to zkusit a
nemyslet na nejhorší, našeptával jí vnitřní hlas. Nové předsevzetí bylo tady a teď,
odhodila svoje obavy a pochybnosti. Pokud má ve firmě zůstat, musí prokázat, co
v ní je a proč by si ji měli nechat. Proto se musí ihned pustit do práce. Rychle se
ponořila do testů, i když některé otázky nebyly zrovna jednoduché. Musela se hodně
zamyslet, aby odpověděla co nejpřesněji podle vlastní úvahy. Zrovna končila pátý
test, protáhla se, když někdo zaklepal na dveře.
„Ano“, ozvala se a žaludek jí poskočil. Přesto byla plna očekávání z nového
návštěvníka. Ve dveřích se objevil muž kolem třicítky. „Jsem Ralph Tauber. Hledám
svého bratra“, zarazil se. „Vás neznám, jste tady nová?“, podivoval se.
„Ano, pane …“, pokývla hlavou.
„Ralph, jméno mé“, usmál se a pokynul na pozdrav.
„Ralph“, opakovala. Sotva dokázala udržet úsměv nad tím, jak se lišil od svého
bratra, bylo to až neskutečné. Pravý opak, sportovní oblečení, pískově hnědé vlasy,
působil velmi ležérním dojmem. Vyzařovalo z něj přátelství a veselí.
„Jo, já vím“, evidentně pochopil, dost divné jméno, že? Rodiče mi chtěli dát americké
jméno, abych zapadl do amerického prostředí. Akorát nebyli američtí dost na to, že
Ralph není zrovna cool jméno. Ale mně se na tom líbí, že je takové neočekávané.
Odzbrojí lidi hned na začátku a donutí je k úsměvu stejně jako vás, madam. Naštěstí
je to moje druhé jméno, jinak jsem David“, předpisově se uklonil.
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„Mně se to jméno docela líbí“, odpověděla již rozesmátá Anička. „Pracujete
v marketingu, hádám, že to by vám sedělo“.
„Kdepak“, otřásl se. „Nemohl bych pracovat se všemi těmi arogantními, až po zuby
bohatými lidmi, kteří se zde vyskytují. Pěkně děkuju. To přenechám bratrovi, ten je
v tom přeborník, celkem slušný suchar. Já jsem umělec, černá ovce rodiny, víte?“,
zašklebil se. Avšak oplýval viditelnou spokojeností, která jej obklopovala ze všech
stran. „Už tak mám co dělat s Kevinem, abych s ním nějak vyšel, aniž bych ho
neposlal do patřičných míst“, převracel očima.
Anička se dusila smíchem. „Tak to se musíte o své tajemství se mnou podělit, ať vím,
co mě tady čeká“, žertovala.
„No jasně, určitě. Jednou vám koupím kávu a prozradím vám, jaká tajemství ukrývá
můj bratr pod svou dokonalou maskou. Určitě se pobavíte“.
„Beru vás za slovo“, řekla Anička pobaveně.
„Budu se těšit, madam“, spiklenecky na ni zamrkal a potom odkráčel a zavřel dveře
za sebou. Ještě zaslechla, jak si pobrukoval nějakou melodii.
Po příjemném rozptýlení se Anička opět vrátila ke svým testům. O hodinu později to
už bylo pro ni ubíjející a místo energie pociťovala vyčerpání. Chápala, že ji někdo
testoval ze znalostí týkajících se její budoucí práce. Ale víno, opera, umění a klasická
hudba? O těchto disciplínách toho tolik zase nevěděla. Proto se rozhodla pro malou
přestávku a trochu vyzpovídá Amandu. Zrovna stála u svého stolu spolu s mladou
brunetkou, zhruba stejného věku.
„Zdravím vás, já jsem Lynn, usmála se na Aničku a působila velmi přívětivě. Chvíli si
povídaly, Lynn byla z obchodního oddělení. Moc dlouho se nezdržela a s omluvou
odklusala z kanceláře, že má hodně práce a nemůže se zdržovat.
„Takže, Amando“, začala Anička, když osaměly. „Pokud tady chce člověk pracovat,
je běžné nechat se testovat ze znalostí vína a hudby?“
Amanda k jejímu překvapení přikývla s vážnou tváří. „Koná se tady hodně akcí a
ředitel používá tyhle testy k tomu, aby určil, kdo se nejlépe hodí ke které klientele“.
„Aha, tak je to tedy“, Aničce se sevřel žaludek. „No, já jen se obávám, aby mě
znalosti vína a umění nevyřadily ze hry“.
Zrovna se otočila a zjistila, že se vedle ní zjevil Kevin Tauber. Zdál se mnohem vyšší,
jak tam stál vedle ní. Musela zaklonit hlavu, aby se mu mohla podívat do tváře.
„Slečno Gregorová“, ozval se přísně a ona okamžitě zaznamenala jeho rozladění.
„Proč jste ještě nedokončila všechny testy a klidně si tady klábosíte s mou
asistentkou?“ křikl na ni nazlobeně.
Anička nervózně přešlápla na místě. „Promiňte, myslela jsem …“
„Nemyslete, slečno Gregorová“, přerušil ji rázně, „Dělejte, co vám řeknu“.
Po páteři jí projel ten starý známý pocit nedostatečnosti. Potřebovala slyšet pochvalu,
povzbuzení. Připadala si jako můra, která nalétávala na plamen, který ji zažehne.
„Absolvovala jsem všechny testy z oboru, které zvládám. Nevím zhola nic o opeře,
vínu, ani klasické hudbě“, napřímila se. „Jsem si nicméně jistá, že ty testy, týkající se
pracovní náplně, shledáte, že jsem je splnila do jednoho“.
„Všechny testy se týkají naší práce“, opravil ji suše. „Pokud tedy chcete působit na
vyšší úrovni, což jsem vyrozuměl z toho, co jste mi řekla. Nebo jsem to snad pochopil
špatně, slečno Gregorová?“
Když vyslovil její jméno, najednou v něm zazněl jakýsi osten, který tam předtím
nebyl. Ke své hrůze zaznamenala, že v pozadí postával Ralph, jeho bratr a všechno
musel slyšet.
„Ne“, odpověděla tiše, ale nechtěla dát najevo svůj strach. „Pochopil jste to správně,
pane Taubere“ řekla s patřičným důrazem.
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Samotnou ji šokovalo, jak do jeho jména vložila stejnou intonaci hlasu, jakou použil
on sám. Dřímala v ní jakási rebelie, která odmítala se zahnat do kouta, jak tomu
bývalo dříve. Nesmí dovolit, aby znovu zabředla do minulých zvyklostí.
„Ale nemůžu se nechat testovat v oblastech, o kterých nic nevím“.
„Ty testy by mi měly umožnit, kde se budete pohybovat, drahá slečno Gregorová“.
„Vzhledem k tomu, že o víně vím pouze tolik, jakou má barvu, když mi ho někdo
nalije do skleničky. To jenom pro začátek“, odpověděla.
„Opravdu?“, pozvedl obočí. „Až tak špatné to s vámi je?“
„Ano, až tak, pane“, potvrdila.
Chvíli na ni koukal beze slova. V tom byl skutečně dobrý. Pozorovat někoho, vlastně
v tomto případě ji. Dokázal, že se ocitala na okraji propasti, bezpochyby to byl úmysl.
„Máte notebook?“, zeptal se konečně.
Zamračila se, vůbec netušila, kam tím mířil. „Ano, jistěže mám“, přikývla.
„Máte ho sebou?“, další otázka.
„Ano, mám ho sebou“, odvětila a nechápavě se podívala.
„A víte, jak se s ním zachází?“
Cože, takový výslech se jí ani trochu nelíbil, dokonce ji to pobouřilo. Nedokázala se
neovládnout. „Promiňte, ale znělo to podobně, jako bych se zeptala bohatého,
arogantního majitele firmy, jestli o sobě ví, že je bohatý, arogantní majitel firmy“.
Tauberovi oči zajiskřily pobavením. „Jsem bohatý, jsem arogantní, slečno Gregorová.
A dokonce se mi to líbí. A myslel jsem, že i vy byste chtěla být bohatá, je to tak?“
„Prosím? Bohatá? Děláte si legraci? Nic takového jsem nikdy ani v nejmenším
nenaznačila. Pouze zájem zde pracovat a stát se plnohodnotným zaměstnancem, to
je všechno, pane“.
„Správně. Ale to nebudete, dokud se nenaučíte to, co po vás budu potřebovat.
Vezměte si svůj notebook a běžte studovat do naší kavárny. Amanda vám dá studijní
materiály, pomocí nich doženete svoje slabiny“.
Anička přimhouřila oči a poznala, že se ji snažil nachytat. Jenže ona se nevzdá tak
lehce. „Samozřejmě, pane Taubere“, přikývla.
„Dobře, večer přijdete ke mně, vyzkouším vás“, odvětil suše a sevřel rty do úzké
linky. Ještě stačila zaslechnout, pobavený smích jeho bratra. „Řekl bych, že ti to
nandala“, posmíval se mu.
O čtvrthodinu později vstoupila do kavárny a do nosu ji okamžitě udeřila vůně čerstvě
namleté kávy. Pokud káva bude stejně chutnat, jako voní, mohlo by se jí tam líbit. A
to nemluvě o velmi příjemné interiéru, který na ni zapůsobil uklidňujícím dojmem a
ostře kontrastoval s kofeinovým opojením. Rozhlédla se kolem sebe a posadila se ke
stolku tak, aby měla přehled, co se děje. Avšak měla před sebou hodně učení, proto
se musela vrhnout na to. Otevřela notebook a vedle položila příručku o víně.
Prolistovala ji a zjistila, že o víně něco věděla. Na internetovém prohlížeči našla
vyhledávací okénko a napsala do něj, víno pro začátečníky. Objevilo se několik
možností. Než si jednu vybrala, stačila se napít kávy a snědla něco sladkého. Obojí
chutnalo božsky a potom se vrhla do čtení. Neměla žádnou představu o tom, jak
dlouho si četla, ale stále si připadala jako začátečník.
Pak ovšem zaslechla. „Vy musíte být Anna Gregorová, že?“ ozval se příjemný
ženský hlas. Vzhlédla a před ní stála žena středních let s výrazně tmavýma očima.
„Ano, to jsem já“, odpověděla Anička.
„Jmenuji se Ava a tahle kavárna mi patří“, položila před ni hrnek bílého moka. „Pan
Tauber mi volal a pověřil mne, že se mám o vás pěkně postarat.
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Máte si objednat, na co máte chuť, vše bude na účet firmy. Přál si, abyste se tady
cítila dobře, protože si to zasloužíte“, vychrlila na ni a usmívala se. „Sledovala jsem
vás už delší dobu. To, co čtete, musí být něco extra, že jste nevnímala nic okolo
sebe. Skoro to vypadá, že je to sexy čtení“, znovu se zasmála.
Anička převrátila oči. „No, pokud testování znalostí o odrůdách vinné révy a délce
kvašení vám připadá sexy, tak máte pravdu“.
„No jo, to jsem si mohla myslet, co vám Kevin nachystal. Znám ho moc dobře a taky
všechny lidi z firmy“, konstatovala Ava.
„Jak dlouho znáte pana Taubera“, vyzvídala Anička.
„Proč? Hledáte snad nějaké drby?“
„A vy nějaké znáte?“, chytila se Anička.
„Drahoušku, já znám vždycky nějaké drby“, ale více neprozradila, protože se ozval
telefon za barem. „Musím to vzít“, odběhla.
Aničku přepadl divný pocit, na zátylku podivné mrazení, které ji přimělo se podívat do
rohu barového pultu. Překvapeně zaostřila zrak, když spatřila neuvěřitelně sexy
muže, a ne jen ledajakého. Byl to Ralph Tauber, vlastně David Ralph Tauber. Když
se jejich pohledy střetly, ucítila mravenčení. Jeho oči se pobaveně usmívaly.
Nejenom, že tam byl, ale podvědomě si byla jistá, že ji delší dobu pozoroval. A vůbec
netušila, jak dlouho tam postával. Proč si ale nepřišel přisednout? A proč to neudělal
teď? Měla by se zvednout a jít k němu?
„Tak už jsem zpátky“, vrátila se Ava, než se stačila rozhodnout, jak se vlastně
zachovat. Měla co dělat, aby se přiměla odvrátit pohled od objektu, který ji zajímal ze
všeho nejvíc. Když se jí to konečně povedlo, byla si téměř jistá, že ji pozoroval dál.
Cítila to každým kouskem těla, jeho přítomnost byla tak intenzivní, že se nedokázala
soustředit na to, co jí Ava říkala.
„Chodí sem skoro každý den“, pošeptala Aničce.
„Kdo?“, vytrhla se Anička z jeho podmanivého pohledu a konečně se podívala na
Avu. „Myslíte Ralpha Taubera?“, zvědavě se zeptala a očekávala, že se jí něco
zajímavého o něm prozradí.
Ava přikývla. „Něco na něm je, že?“
„To ano“, souhlasila s ní Anička.
„Podle mě je to tajemství, co ho obklopuje. Ať se snažím sebevíc, nedaří se mi ho
vtáhnout do jakéhokoli rozhovoru. No a taky je potřeba říct, že ten chlapec je
k sežrání. Vím jenom to, že je bratrem Kevina a moc se navzájem ti dva nemusí“.
Vtom se otevřely dveře a do kavárny vešla skupinka lidí. Ava si povzdechla. „Musím
běžet. Tak zatím, příště“ a spěchala k pultu.
Anička se usmála a stále na sobě cítila jeho zkoumavý pohled a nepřítomně se
zadívala na monitor před sebou.
„Máte domácí úkol?“, zeptal se a přisedl si k Aničce.
„Něco takového“, poznamenala.
„Kevin je opravdu příkladný ředitel, který drží v ruce pravítko. Je mi líto jeho
zaměstnanců“, řekl a nevěřícně převrátil oči. „Co kdybychom se sešli někde na
oběd?“, navrhoval.
„Ano, to by bylo skvělé“ bez zaváhání souhlasila.
„Domluveno. Držte se, Anno. Hlavně se nenechejte zastrašit“, spiklenecky se
usmíval. „Musím jít“, zvedl se a cestou mu zazvonil telefon.
Hodinu poté, co se setkala s Ralphem, ji povolal Kevin Tauber, aby se vrátila zpátky.
Sbalila si svoje věci a hodlala se vrátit jako poslušný žák do kanceláře ředitele.
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„Páni, to byl tedy úspěch“, přispěchala k Aničce majitelka kavárny, Ava. „Nikdy jsem
neviděla, že by si Ralph k někomu přisedl, navíc s někým dal do hovoru“, pronesla
velmi uznale. „No vidíte, Avo, stalo se. Jednou je to vždy poprvé“, zasmála se.
Anička se objevila v hale, kde našla Amandu v recepci, jak si balila věci a chystala se
k odchodu. „Pan Tauber už na tebe čeká“, zavolala na Aničku.
„Což je kde?“, stačila se zeptat.
„Ve své kanceláři“, ukázala za sebe na masivní dveře. „Hodně štěstí“, usmála se
Amanda. „Zítra se uvidíme“, vzala si kabelku a přehodila si ji přes rameno.
„Doufám, že ano“, znejistěla Anička. Váhavým krokem zamířila za recepcí a blížila se
ke kanceláři ředitele. Zaklepala a vyčkala, než se ozval jeho hluboký hlas, jak ji
vyzval, aby vstoupila. Ocitla se v oválné pracovně, v jejím středu velký stůl, za kterým
seděl jako král, mocný, což byl úmysl.
„Jak vám chutnala káva, slečno Gregorová?“
„Káva byla výborná, a děkuji vám za občerstvení. Rozhodně mi to pomohlo při studiu
značkových vín“.
„Posaďte se“, vyzval ji pohybem ruky směrem k židli naproti. „Povězte mi, co jste se
naučila“, zeptal se.
Když se zpočátku nepohnula z místa, pozvedl jedno obočí. „To vás tak děsím, že si
nechcete ani sednout?“
Pozvedla bradu a přímo se mu zadívala do tváře. „Vím, že jste se snažil, ale
nevyděsil jste mě, pane Taubere. Zato vaše testy ano. Byla bych raději, abych se
mohla věnovat práci, na kterou jsem se hlásila a byla přijata“.
„Ne vždy se nám dostane toho, co bychom chtěli, slečno Gregorová“, jeho výraz byl
opět nečitelný, jak už několikrát v tento den. Opět nevěděla, o čem to hovoří, zda to
vůbec souvisí s její prací.
„Vše co dělám, mám podrobně promyšleno. Zaměstnanci naší firmy se mimo jiné
účastní společenských akcí, které pořádá moje matka, jako výkonná ředitelka galerie.
Je to taková zkouška, aby poznali tak náročnou klientelu se sofistikovaným vkusem,
protože v obchodním světě představují tito klienti pro naši firmu určitý potenciál
v oblasti souvisejícím s trhem nemovitostí.“
Sofistikovaný, to znělo jako urážka, bylo jedno, jestli to tak skutečně je, nebo si to jen
moc vzala osobně, účinek byl stejný. Zaplavil ji pocit nedostatečnosti, dávno ztracený
nepřítel, který hrozil, že ji dostane na kolena.
„Ve vší úctě, pane Taubere, jsem tady jeden den, myslím si, že jsem splnila vaše
očekávání. Ostatní vědomosti podle mě byly však předčasné, jedním slovem
AFTER“.
„Mohlo by být, souhlasím“, přivřel víčka a jeho pohled byl temnější. Zřejmě si
uvědomil, že u ní narazil. Anička nasadila pokerovou tvář, protože s tímto mužem to
bude hodně často potřeba.
„Jste si vědoma, že naše firma ve spolupráci s galerií pořádá společenské akce
spojené s ochutnávkou vín ve spolupráci s nejlepšími vinaři světa?“
„Ne, nejsem“, zamrkala.
„Jste si vědoma, že pořádáme charitativní akce?“
Aničce spadlo srdce až do kalhot. Tohle všechno nevěděla. Proč si to předem
nezjistila, nikde se o tom nedočetla.
„Tak potom jsem si jist, že jste konečně pochopila, Anno“, promluvil tichým hlasem.
„Jenom jsem se snažil vám pomoct“.
Její vztek se změnil ve stav blízký panice. „Samozřejmě mohu udělat víc“.

132

„Potom mi věřte. Výborně“, oči se mu rozzářily souhlasem. „Dám vám dva dny. Jděte
domů a studujte. Potom se uvidíme tady v mé kanceláři. První věc, co udělám,
zjistím, kolik jste se toho naučila“.
„Mám tomu rozumět, že pro dnešek jsem propuštěna?“
„Ano, za dva dny, slečno Gregorová, se zde spolu sejdeme. A ještě něco“, zastavil ji
na odchodu. „Dnes jste toho hodně dokázala. Rovněž mi neušlo, že jste se stačila
seznámit s mým bratrem“, pronesl značně jízlivým až dotčeným hlasem.
Anička přivřela oči, pomalu se otočila a očekávala pohromu, ale on pokračoval. „Můj
bratr patří mezi umělce, velmi talentované. Jen tak mimochodem, je taky prvotřídním
znalcem vinařství. I když vlastně víno nepije“, poznamenal s trochou ironie. „Hodně
štěstí, Anno“, natáhl se po telefonu, čímž jí dal najevo, že může odejít.

Kapitola 44.
Anička se zastavila v kavárně s úmyslem si ještě popovídat. Ava vypadala
sympaticky a mohla by jí prozradit něco o jejím zaměstnavateli. Avšak to nevyšlo tak,
jak si představovala, neboť u barového pultu již postávala pěkná řádka zákazníků.
„Je všechno v pořádku?“
Vzhlédla a překvapením zamrkala. U stolku se tyčila postava Ralpha. Světlé vlasy
měl rozcuchané, jako kdyby si v nich před chvilkou prohrábl prsty. Na rozdíl od svého
bratra nebyl tak klasicky krásný, spíš z něj sálala drsná mužnost. Vypadal báječně, a
když vzala v úvahu skutečnost, jak sexy na ni působilo jeho umělecké zaměření,
měla najednou v sobě sebevědomí na rozdávání. Snažila se sama sebe přesvědčit,
že neprovedla nic směšného, čeho by on byl svědkem. Ačkoliv si tak připadla, když
málem převrhla šálek s kávou.
„Proč se ptáte, to tak vypadám?“, opáčila chraplavým hlasem. S tímhle chlapem jí tak
zoufale nešlo tvářit se cool, i když nebylo divu. To jí nešlo s žádným, ale s ním to byl
docela extrém.
„Vypadá to, že ten rozhovor s bratrem vás vyděsil“.
„Ale ne“, rychle ho ujistila, ale taky si uvědomila, že ji sledoval, což mu vůbec
nevadilo to před ní přiznat. Využila příležitosti, aby se zeptala. „Chodíte sem často?“
„Mohu si přisednout?“, přisunul si k ní židli naproti.
„Jistě, samozřejmě. Měla jsem vám to nabídnout“.
„Ano, pokud jsem tady v Londýně. Jinak mám byt v Paříži, a tak bydlím střídavě na
dvou místech. Obě místa podporují mou tvůrčí stránku“.
Aničku to potěšilo, že zrovna pobýval v Londýně, zajímal ji čím dál víc. Chtěla se ho
zeptat na jeho práci, ale váhala. Vzpomněla si, co jí řekla Ava, že si chrání svoje
soukromí. Kromě toho, že seděli proti sobě u malého stolku, a ona cítila tu jeho
zemitou vůni, která na ni měla omamné účinky. Nebyla si jistá, zda v tomto stavu by
dokázala pokládat inteligentní otázky. Takže se raději uchýlila k nezávazné
konverzaci. „Nedávno jsem neměla tušení, že se ocitnu tady a nahlédnu do
uměleckého světa. Ale zase je pravda, že to pro mě bude něco nového“, přiznala.
„No vidíte, a teď jste tady“.
„Ano“, přikývla a pozorně ho sledovala, než dodala. „Pokud obstojím“.
„Proč si to myslíte?“, svraštil obočí.
„To netuším, trochu mám pochybnosti“, pokrčila rameny. „Něco mi říká, že si
nakonec budu hledat novou práci“.
„To je nesmysl. Kevin se zmiňoval, že jste si vedla dobře“.
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„To jsem si myslela taky. Přesto z toho, co jsem pochopila z nejrůznějších narážek,
nemám tak přesvědčivý pocit“, zatvářila se zklamaně.
„Rozumím“, pokýval chápavě hlavou. „Zřejmě nemáte tušení, co znamenají ty firemní
společenské akce, že ano?“
„Přesně tak. Právě jste celkem shrnul celou tu situaci. Na straně jedné nadšení
z nové práce, na straně druhé obavy“, řekla posmutněle.
„Aha“, zamručel. „Rozhovor s mým bratrem byl pro vás trochu podivný“.
Neunikl jí sardonický tón v jeho hlase. Teď si byla jistá, že on nemá rád svého bratra
stejně jako naopak.
„Víno?“, bradou ukázal na brožovaný svazek, který ležel vedle její kabelky.
„Jistě. Kromě práce, kterou budu zastávat, to zřejmě bude patřit. Nejsem odborník na
umělecké předměty, o umění toho vím málo. Budu si muset osvojit znalosti
v oblastech dobrých vín, opery a klasické hudby, o kterých teď nevím vůbec nic.
Testuje si mě a vzhledem k tomu, že si tu a tam dopřeju skleničku vína, tohle mi na
tom všem vadí nejméně“.
Nesouhlasně sevřel rty. „Pokud chcete dobře fungovat v této společnosti, nemusíte
tohle všechno okolo znát“.
„Ačkoliv s vámi souhlasím, připadám si jako otrokyně požadavků Kevina Taubera.
Nemám z toho vůbec dobrý pocit. Vůbec nechápu, proč tohle všechno kolem“,
povzdechla si sklíčeně. Potlačila ten vnitřní neklid a její nervy opět dokazovaly, že
jsou zcela funkční a v pořádku. „Moje znalosti opery či klasické hudby se rovnají
nule. Upřímně řečeno, ani jedno z toho mě stejně nebaví“. Z toho přiznání ji polilo
horko, protože pan Tauber, jeho otec, byl skvělý pianista, jak si stačila zjistit něco o
rodině Tauberů.
„Ach bože, moc se omlouvám. Váš otec ….“.
„Byl skvělý“, přerušil ji vyrovnaným hlasem a ve tváři měl opět neproniknutelný výraz.
„Ovšem jako u všech jiných věcí i hudbě se dá přijít na chuť. Jak mimo jste na tom
ohledně vína?“
Zamrkala překvapením na náhlou změnu tématu jejich hovoru. Byla z toho tak
vykolejená, že najednou nevládla schopností filtrovat svoje poznámky.
„Vím, jak zapíchnout prst do vinného lístku a počkat, až to číšník přinese“.
V Ralphových očích pobaveně zaplápolaly ohníčky a jeho výraz se najednou změnil
z napjatého na uvolněný.
„A víno, na které ukážete prstem, si vybíráte jak?“
„Jde o velmi sofistikovanou metodu“, vysvětlovala. „Za prvé, roli hraje, jakou mám
náladu. Dám si červené nebo bílé. Když se rozhodnu, přejdu k otázce, zdali chlazené
či nechlazené. A konečně krok tři, jaké nejlevnější víno dokáže splnit má předchozí
nastavená dvě kritéria“.
Ralph se usmíval, ale nesmál se jí a ona se cítila polichoceně a potěšeně.
„To vypadá, že jste nikdy nežila v zemi vína, což rozhodně není Praha ani Londýn“,
poškádlil ji. V jeho hlase rozeznávala skrytý tón flirtu, který si doufajíc jenom
nepředstavovala.
„Ano, v mém bytě ani v jeho okolí se nenacházejí žádné vinice. Předpokládám, že to
ze mě dělá naprostého ignoranta“.
Jeho hlas zněl najednou pochmurně. „Ne, nejste ignorant, ani náhodou. Řekl bych,
že pokud se tak v této oblasti cítíte, stojí za tím váš přístup. Kevin vždycky pase po
lidských slabostech a užívá je, aby lidi kolem sebe odzbrojil. Ne, že by chabé znalosti
v těchto oblastech snad byly lidskou slabostí, pokud si to ovšem sama nepřipustíte“.
Naklonila hlavu a pozorně si ho prohlédla. „Vy svého bratra nemáte moc rád, že?“
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„Jestli ho někdo má rád nebo ne, nehraje žádnou roli. On totiž vždycky dosáhne
svého, pokud mu to ovšem někdo dovolí. Snaží se hledat a nacházet slabosti u
všech lidí kolem sebe“.
Ralph se vyhýbal přímé odpovědi a ona nedokázala přijít na způsob, jak se ho zeptat
jinak. „Obávám se, že mou slabost, či spíše slabosti, objevil poměrně snadno“.
„Vždycky je lepší, když lidé na těchto akcích budou mít pocit, že jsou ve všem
experti, a vy se jen ptáte a tak budete krmit jejich ega. Budete se držet toho, co sama
znáte, potom vyhrajete na plné čáře“.
„To je skvělý plán, pokud to tedy má být plán“, poznamenala.
Rty se mu zkřivily úšklebkem. „Skvělý? Líbí se mi volba vašich slov“.
Tentokrát sevřela rty ona. „Jako kdybyste v souvislosti se svými díly neslýchal slovo
„skvělý“ pořád“.
„Obdivovatelům, nenaslouchám. Kromě toho na každého takového se najde nějaký
ten kritik, tak už to ve světě tvorby bývá“.
Chvíli na něj jen tak hleděla, dívala se na jeho výraznou čelist a inteligentní oči.
Uvědomila si, že veškerá její nervozita a strach jsou pryč. Byla pohodlně uvolněná
vzhledem k tomu, že Ralphovi se povedlo probudit nyní všechny hormony, kterými
disponovala a ještě dalšími, o kterých neměla ani tušení, že je vůbec má. „Jsem
ráda, že jsem vás poznala, Ralphe. Vaše přítomnost mě nakopla hodně vpřed. A to i
bez znalostí vína či opery. Jak je to možné?“
Jeho pohled změkl a zároveň se projasnil. Anička se uvolněně zasmála, cítila se
dobře, což bylo pro ni důležité. Až doteď si neuvědomovala, jak byla napjatá.
Zároveň ji překvapovalo, že tenhle muž, kterého sotva znala, ji dokázal tak odzbrojit.
Oba se usmívali a jejich smích se proměnil v zurčící potok, který jí bral dech.
Zatoužila po tomto muži, ale věděla, že nepatřila do společnosti, ve které se
pohyboval. Věděla to, ale jejímu tělu to bylo jedno. Byla něco jako loď, která zrovna
proplouvala kolem.
„A vy jste jedním z těch snobských vinofilů?“, nadhodila a byla lačná podrobností,
díky nimž dokázal tak rozvinout svůj talent.
Nálada se okamžitě změnila a do jeho pohledu jako by padl stín. Napětí ve vzduchu
by se dalo krájet. Anička litovala, že položila tuhle otázku. Ačkoliv nevěděla, co na ní
bylo špatného.
„Ve vínech se vyznám dobře“, prohlásil plochým tónem a pohlédl na hodinky
s tlustým koženým páskem, které se dalece spíš hodily k nějakému motorkáři, a pak
znovu na ni. „Musím na schůzku s vaším šéfem“, prohodil. Dlouhou chvíli ji pozoroval
a v jeho pohledu už zase byla vřelost. Skoro viděla, jak ledy mezi nimi zase tály.
„Nehrajte s ním jeho hru, Anno. A on vás v ní nebude moci porazit. Tak zase příště“,
odsunul svou židli a vstal.
„Příště“, měkce odpověděla. Říkala si, jestli bude nějaké příště. Sebral ze země svůj
kožený batoh. Až nyní si všimla jeho vysokých bot z černé kůže se stříbrnými cvočky.
Vždycky dávala přednost mužům v obleku, kteří působili rafinovaně, podobně jako
Kevin Tauber. Ale Ralph takový zdaleka nebyl, přesto ji zaujal, téměř vzrušoval.
Čekala se zadrženým dechem, zda ještě něco řekne a snažila se přijít na nějakou
vtipnou poznámku, kterou by prohodila a přemítala, co by asi tak řekl jí. On však
zmizel kdesi vzadu a byl pryč. Zůstala sama a nevěděla, jestli ho ještě někdy uvidí.
Vtom si všimla menší obálky na židli, na které bylo úhledným rukopisem napsáno její
jméno. Obešla stolek, popadla obálku a pospíchala ke dveřím. Nechtěla zůstávat
v kavárně a otevřít ji tam. Chtěla být sama, než se odváží do ní nahlédnout.
Konečně byla uzamčena ve svém bytě a zírala na své jméno na žlutém papíru obálky
a nebyla si jistá, na co vlastně čekala.
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V náhlém záchvatu roztrhla perforovaný proužek a vytáhla list papíru. Zalapala po
dechu, uvnitř byla kresba, na níž seděla ona sama u kavárenského stolku
v hlubokém soustředění. Dole byl podpis autora. Z Aničky se tak stal jakýsi originál
kresby Ralpha Taubera.

Kapitola 45.
Druhý den po bezesné noci, kdy zírala dlouho do stropu, byla značně vyčerpaná.
Přesto se přemohla natolik, protože tohle místo, které získala ve firmě, považovala
za své. Bude muset, protože jak by mohla čelit výzvě, kterou před ni postavil nejvyšší
šéf. Jak jinak by opravdu mohla uvažovat o úspěšné kariéře. V předsevzetí, že si
vybuduje svou novou identitu, se ponořila do studia. V duchu však stále viděla
kresbu, kterou Ralph včera nechal na židli v kavárně. Nebo spíš obraz ženy, která
vypadala jako ona, ale trochu jiná. Nebyla tou dívkou, kterou se nechal inspirovat
malíř, ačkoliv vlastně jí byla, nebo přesněji jí byla včera.
Z myšlenek ji vytrhlo zabzučení telefonu.
„Dobré ráno, slečno Gregorová“, v hlasu Kevina Taubera zazněl úsměv, čímž se
Anička uvolnila.
„Dobré ráno, pane Taubere“.
„Odvolali mě mimo město kvůli obchodní záležitosti a tak nebudu nějakou dobu na
dosah“, obeznámil ji.
Napětí v jejím nitru povolilo. Konečně se nabídlo trochu uvolnění, prostoru pro
nadechnutí.
„To ovšem neznamená, že se můžete poflakovat“, důrazně připomenul, jako by
z jejího mozku chtěl vypudit myšlenku ještě předtím, než by ji mohla napadnout.
Nestalo se tak, i když by mohlo.
„V pátek, slečno Gregorová, vaším úkolem je být připravená tak, abyste na mě
udělala tak velký dojem, jakého jste jen schopna. Předpokládám, že jste pečlivě
studovala včerejší večer“.
„To rozhodně ano, pane Taubere. Chci tu příležitost chytit za správný konec.
Nedovolím, aby mě zmohly vlastní mezery ve vědomostech“.
„Výborně, to rád slyším. Tak se přihlaste do své e-mailové schránky a klikněte na
odkaz, který tam naleznete. Vaše testování začne. Tento test nebudu hodnotit,
alespoň ne tentokrát. Je to pouhý prostředek k tomu, abyste měla sama představu,
jak dalece jste ve svém studiu pokročila“.
„To zní skvěle“, odpověděla. To byla dobrá zpráva a byla si jistá, že v jejím hlase byl
poznat úsměv, který jí pohrával na tváři.
„Slečno Gregorová“, ozval se příkře a jeho tón si vyžádal okamžitou pozornost,
kterou mu hbitě poskytla.
„Ano, pane Taubere?“
„Mějte se pěkně“, pak v telefonu klaplo a oněměl.
O tři hodiny později z toho všeho začínala pomalu bláznit. Všechny ty názvy a
vinařské regióny a jména značek vín se jí začínaly slévat v jeden. Rozhodla se
přistoupit ke svému starému známému řešení všeho, co je v životě špatně.
Káva. Káva se stávala jedinou neřestí. Tak si řekla, proč se do ní nepustit se
zaujetím účastníka olympijských her. Kromě toho se Ava zmiňovala o tom, že by
spolu mohly vyrazit někam na oběd. Sama sebe přesvědčila, že nemůže nic uškodit
jejímu studiu, když si dopřeje přestávku.
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Zastaví se v kavárně za Avou. Taky byla zvědavá na to, co by jí mohla prozradit o
tom podivném světě, v němž právě pobývala. Pro všechna její předchozí prohlášení
o tom, že tohle je její práce, si stále nějak uvědomovala, že se tam snad nikdy
nezabydlí.
Byly tři hodiny. Ava a ani Ralph se doposud v kavárně neukázali. Měla v sobě dvě
bílá moka a už přešla na černou kávu. Nedokázala potlačit třas, bylo docela zřejmé,
že by si potřebovala dát něco taky k snědku. Čekání na to, že se vyplní naděje na
společný oběd s Avou, tentokrát nevyšlo. Dobré zprávy ovšem byly, že v zamlženém
tunelu jejího kofeinového opojení se její povědomí o vínech, které budou hrát hlavní
roli páteční ochutnávky, začínaly radikálně zlepšovat.
U jejího stolku se objevil obsluhující mladík a bez ptaní jí doplnil hrnek kávou. „Pan
Tauber říkal, že vám máme stále dolévat“, usmál se.
Správně. Pan Tauber říkal …., vykouzlila falešný úsměv a podobně znějící děkuji.
Představa, že ji nový šéf monitoruje, i to co pije, jí neudělalo dobře. Jako by se ji
snažil kontrolovat. Projela ji vlna emocí a usadila se v ní, jako nevítaný nepřítel. Bylo
hodně zvláštní, že by ji mohl ovládat muž, jako byl Kevin Tauber. Bylo na tom sice
něco nepochybně sexy, ale pokud na tom něco bylo, nebo ne, bylo to pro ni z mnoha
důvodů velmi nepohodlné. Připomenula si, jak se zbavit podobných témat, pokud ve
svých plánech nepočítá s muži, jako byli ti v její minulosti, a tam patří i její nový šéf
Kevin Tauber. Tohle bylo pro ni nežádoucí.
Pomalu se v ní utvářelo rozhodnutí, musí se znovu ponořit do práce a dělat
z dnešního dne začátek své kariéry. Sáhla po knize a pohybem ruky zavadila o hrnek
s kávou. Skvělé. Fakt skvělé. Káva se rozlila po stolku a podlaze a taky po novém
páru jejich lodiček.
„Do prdele“, popadla ubrousek a snažila se utřít stolek. Když se jí to podařilo, začala
otírat svoje boty a podlahu.
„Vypadá to, že byste mohla potřebovat tohle“, známý hlas počechral její nervová
zakončení. Ne. Prosím ne, proč zrovna teď, cítila, jak se jí propalovaly tváře. Dřepl si
před ni a rukama se opíral o její stehna. Pozvedla svůj pohled k jeho očím, k očím
Ralpha Taubera.
„Máte opravdu talent objevit se v nepravou chvíli, kdy má hlavní slovo moje
nešikovnost“, obvinila ho.
Zvlnil rty do úšklebku a v očích se mu objevily žluté tečky, jako šupinky zlata. „Spíše
bych si dovolil to nazvat talentem, objevit se právě včas, abych vám mohl pomoct“,
pronesl líně, mrkl na ni a dál utíral ten nepořádek. Potom se narovnal a zamířil
k odpadkovému koši. Z jeho pohybu čišela sebevědomá mužská grácie, která ji
docela očarovala. Byla přikovaná na místě a zírala na něho. Což nebylo zrovna
dobré, když měla na sobě sukni a seděla na bobku. Rychle vstala a použité ubrousky
nacpala do prázdného hrnku. Ale to už byl zpátky. Postavil se u stolečku tak blízko,
že ucítila zemitou vůni jeho parfému.
„Hm, děkuju vám, moc děkuju“, podařilo se jí vypravit ze sebe. „To je pěkně trapné“,
dodávala drhnutým hlasem.
„Vůbec ne“, jeho vřelý pohled se zdál být upřímný. „Podle mě jste skvělá“.
„Jo, skvělá“, opakovala po něm bezvýrazným hlasem. „Tak se nechce cítit žádná
žena, jako já před chvílí“, vlastně nevěděla, co si má myslet.
„A jaká chce taková žena být?“, v jeho hlase zazněl škádlivý tón a přesně pasoval
k jeho výrazu, který nasadil.
Krásná. Sexy. Tak by to ona viděla. Buď jedno, nebo druhé, snad obojí, ale vyslovit
to nedokázala, proto řekla. „Nešikovná“.
„Jste zajímavá žena, Anno“, řekl.
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„Zajímavá?“, podivila se.
Co to má on i jeho bratr, že oba stále používají tohle slovo. Musí to mít něco do
činění s uměním, něco co ona ještě nepochopila.
„Já …, dobře. Řekla bych, že je to lepší než nešikovná“. Přesto si nebyla jistá, jestli je
to lepší než skvělá. Prostě nevěděla.
„Ale pořád se vám takové označení nelíbí“.
„Je …, naprosto v pořádku“.
„Inspirovala jste mě ke skice, to by mělo stačit“, usmál se.
„Aha, takže jsem vaše skvělá, zajímavá inspirace“, pronesla rádoby sebevědomým
tónem, který se rozhodně nepovedl. A hned se z toho cítila nedobře. Měkčím tónem
rychle dodala. „Ale děkuju. Jsem poctěna tím, že jste mě nakreslil. Ale když jsem
otevřela tu obálku, úplně mi to vzalo dech. Vidět sebe vašima očima“. Nedokázala
zastřít svůj pitomý výraz. „Já vlastně vlastním originální skicu slavného malíře Ralpha
Davida Taubera“, svraštila obočí. „Tedy, pokud byste ho nechtěl zpátky“.
Dal se do smíchu. „Samozřejmě, že ho nechci zpátky“, pak zaváhal. „Líbil se vám
obrázek, Anno?“
Zdálo se jí to, že v jeho hlase zazněl ždibec nejistoty? Určitě ne. Vždyť on vydělal na
svých obrazech milióny, to si stačila zjistit prostřednictvím strýčka Google.
„Ano, moc se mi líbí“, přitiskla si ruku na srdce. Její srdce se rozbušilo a navíc k její
nelibosti se začal ozývat její žaludek, a to ne zrovna diskrétně. Vlastně to bylo docela
slyšet. Hodně slyšet. Pevně zavřela oči a cítila, jak jí tváře zčervenaly.
„Máte hlad?“, ze rtů mu splynul jemný sexy úsměv.
Odvážila se na něho pohlédnout a předstírala, že si není ničeho vědoma. „Proč si to
myslíte?“, zeptala se.
„Jenom tak hádám“, škádlil ji. „Vzhledem k tomu, že sám mám hlad jako vlk, jsem
doufal, že vy byste na tom mohla být podobně“. Věnoval jí naděje plný úsměv, který jí
pronikal až do morku kostí.
Znovu jí zakručelo v břiše, a to už se začala smát. „A jejda, zdá se, že mám opravdu
hlad. Vy prostě umíte odhalit všechny moje slabé stránky“, potřásla hlavou.
„Pokud jídlo může být slabá stránka, pak se obávám, že na tom jsem stejně. Máte
ráda mexickou kuchyni? Pár bloků odtud je restaurace, která se jmenuje U Diega a
Marii. Jídlo tam mají moc dobré. Občas u nich odpoledne sedávám a skicuju“.
„Mají víno?“, zajímala se.
„Jsou spíše zavedeni na pivo a tequillu“, zmateně se podíval.
„To je dobře, protože v nejbližší hodině víno nechci ani vidět, dokonce ani na
nápojovém lístku“.
„Rozumím tomu dobře, že Kevin vás pořád nutí do vína?“
„Pokud máte na mysli pana Taubera, pak ano“.
Obrátil oči v sloup. „Pane bože, pan Tauber vystrčil bradu, jeho vytrvalost je
nebývalá. Tak půjdete se mnou, Anno?“
Přikývla se smíchem. Vypadal snad potěšeně, nebo se jí to zdálo? Nebo se mu snad
ulevilo? Ne. To jsou podivné myšlenky. Zbavila se té představy a zazubila se na
něho. Jde na oběd s Davidem Ralphem Tauberem a bude mít příležitost si s ním
promluvit o jeho tvůrčí práci, což by hrozně ráda. Rychle si sbalila věci do kabelky a
už si ji chtěla přehodit přes rameno, když se po ní nečekaně natáhl.
„Ponesu vám ji, když dovolíte“, nabídl se.
Sevřela rty. „Mám pocit, že bych si ji měla nést sama. Rozhodně bych pokazila
image, pečlivě budovaný drsného umělce. Kromě toho je lehká, ale i tak moc
děkuju“.
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Přesto váhavě jí sundal kabelku z ramene. „Pokud změníte názor, rád risknu, že můj
pečlivě budovaný obraz drsného umělce, o němž jsem ani nevěděl, že ho mám,
přijde k úhonu.
Lehce se zasmála. „Pokud si to rozmyslím, připravím si foťák v mobilu“.
Rozesmálo jej to a jeho bublavý smích jí v hrudi spustil zvláštní pocity. Pak se vydali
spolu k restauraci a ona si intenzivně uvědomovala jeho blízkost tělesné schránky.
Všechny nervy měla v pozoru, i přesto, že se s ním cítila klidně, podivně klidně.
Hodil po ní postranním pohledem. „Jak vám jde studium?“, zeptal se.
„Moc ne. Vystudovala jsem ekonomii, ne katedru umění“, povzdechla si.
„Byla jste si jistá, že jste byla na tu práci přijata, že?“
„Prosím? Ach, rozumím. Práce, o kterou jsem se zajímala, jsem se do posledního
detailu připravila. Rovněž mám pro ni patřičné vzdělání. Takže moje odpověď zní
ano. Ale nemohla jsem tušit, že mě čeká další zkouška“.
„Opravdu?“, na rtech mu pohrával pobavený úsměv. „Můžeme si sednout tady venku,
pošlou za námi obsluhu“, navrhoval a rozhlédl se po malé terase.
Uvelebila se v ratanovém křesílku a do tváře se jí opřel vítr. Dřív než se dokázala
ovládnout, otřásla se chladem. Vzhlédla a zjistila, že Ralph stál nad ní.
„Je vám zima“, neznělo to jako otázka.
„Ne“, snažila se ho ujistit. Vzápětí ji přemohl silný poryv větru, a to už nedokázala
čelit vlivu a drkotala zuby. „Dobře“, zvedla ruce v náznaku rezignace. „Je mi zima“.
Překvapil ji. Jeho ruka něžně obemkla její zápěstí a zvedl ji ze židle. Otevřel dveře
dovnitř a vedl ji do restaurace. „Tady to bude lepší“.
Vešla a rozhlédla se po místnosti, která vypadala mnohem útulně. Bylo tam asi deset
stolů a z nich pouze jeden obsazený. Pokynul hlavou směrem ke stolku pro dva,
který stál ve výklenku u okna. Bylo to místo z dosahu nepříjemného větru a zároveň
intimní, poskytovalo soukromí.
„Nejlepší stůl v celém lokále, co myslíte?“ zamrkal na ni a odsunul jí židli.
Přikývla na souhlas. „Pokud k tomu dodají pár pálivých papriček na zahřátí, myslím,
že to bude perfektní“.
„Vy si docela troufáte, že?“, nadhodil se smíchem.
„Jídlo je jediná věc, kdy si troufám tvrdit, že nemám žádné zábrany“.
„Nemějte obavy. O jiné věci se dělit nebudu, dokud hezky nepožádáte“.
Posadila se dříve, než měla odvahu se zeptat, o jakých věcech to mluví. Překvapilo
ji, jak mu pěkně skočila na udičku. „Tohle zní jako něco, nač by se člověk zeptal nad
tequilou. Ovšem v takovém případě by to stejně nefungovalo. Byla bych pod parou a
nepamatovala bych si, co jste mi odpověděl“.
„Takže dnes žádná tequilla“, jemně to okomentoval a sáhl na jídelní lístek. „Pokud si
opravdu troufáte tak, jak jste předtím tvrdila, vřele bych doporučil kuřecí Fajita tacos
s pálivou omáčkou“.
„Beru vás za slovo“, souhlasila okamžitě.
Ke stolu přispěchala starší Hispánka a pozdravila Ralpha španělsky. Chovali se
k sobě velmi vřele. Bylo zřejmé, že jsou přátelé. Chvíli spolu rozprávěli, potom Ralph
oslovil Aničku anglicky.
„Anno, tohle je Maria, restaurace nese její jméno a jméno jejího bratra. Diego je tady
šéfkuchařem, který nám připraví vybraný pokrm“.
Maria se mile usmívala a znělo to nakažlivě přátelsky. „Ráda vás poznávám, Mario“.
„Takže si dáte moje doporučení ohledně tacos?“, zeptala se anglicky.
„Ano, pořádně ohnivé“, Anička horlivě přikývla.
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Oba se tomu zasmáli. Maria odspěchala malými krůčky do kuchyně. Anička se chtěla
dozvědět o Ralphovi jako o muži i jako o malíři. A tak hned, když byli sami, využila
příležitosti.
„Takže vy jste vlastně trilingní. Předpokládám, že umíte francouzsky, když část roku
žijete v Paříži“.
„Je parle espagnol, francais, italien, et j“airemait beacoup dessinez-vous a nouveau.
Modele pour moi Anna“.
Francouzština z jeho úst zněla tak smyslně, až jí z toho vyschlo v krku. „Vůbec
netuším, co jste právě řekl“.
„Řekl jsem, že umím španělsky, francouzsky, italsky“. Pak se k ní naklonil blíž a jeho
pohled se střetl s jejím. „A pak jsem dodal, že bych vás moc rád znovu maloval.
Stůjte mi modelem, Anno“.
Tak on ji chce malovat, nejen skicovat, zřejmě ve svém ateliéru, zamyslela se.
Nedokázala na to říct ani slovo. Tuhle tichou reakci ještě neznala, ale ona vždy
zacházela do extrémů. Naprosté ticho, či naopak mluvení rychlostí blesku, nic mezi
tím. Oněměle se na něho zadívala a on ji stále pozorně sledoval. Z výrazu jeho tváře
nedokázala vyčíst nic než napětí, jak ona odpoví. Řekni něco, přikazovala si v duchu,
cokoliv. Ne. Ne cokoliv. Něco vtipného. Naštěstí ji z její mentální nedostatečnosti,
poskytnout nějakou dokonalou odpověď zachránila obsluha, která přinesla pivo pro
Ralpha a vodu pro ni. Snažila se soustředit na Ralpha, který konverzoval s obsluhou.
Následně jim přinesli jídlo a ona nasála kořeněnou vůni a její žaludek zajásal radostí.
„Vypadá to a voní naprosto božsky“, řekla a pousmála se.
Ralph vzal do ruky srpek limetky a ukázal na její talíř. „Když na to nedáte tohle,
chutná to úplně jinak“. Potom vymačkal šťávu z limety na její pokrm. „Než se do toho
pustíte, měl bych vás varovat, že pálivé tady opravdu znamená pálivé. Takže pokud
si nejste jistá, že to zvládnete, tak ….“
„Na taková varování jsem příliš hladová“, vzala do ruky tacos, otevřela ústa a žaludek
se jí rozezněl radostí a očekáváním.
„Počkejte“, vyhrkl Ralph, ale už bylo příliš pozdě.
V ústech jí vyšlehl plamen a razil si cestu hrdlem. Zalapala po dechu, málem se
zalkla. Panebože, řekla sice sem s tím ohněm, ale nemyslela to doslova. Pustila
tacos, zatnula prsty jedné ruky do ubrousku a druhou rukou se chytla za krk. Ralph jí
podal svoje pivo a ona neváhala ani vteřinu. Popadla sklenici a dopřála si několik
pořádných doušků. I potom měla co dělat. Když žár v jejím hrdle konečně odezněl,
ztěžka oddychovala.
„Bože můj. Neměla jsem říkat, sem s tím ohněm“, znovu se napila a hořkost piva
trochu ztlumila to pálení. Vrátilo se jí zdravé uvažování a zírala na poloprázdnou
sklenici a pak na Ralpha. Vypila téměř jeho pivo hned potom, co ze sebe udělala
naprostého blázna a skoro se udusila. „Promiňte“, vrátila mu zbytek piva. Proč se
s tímhle mužem neustále ztrapňovala, přemítala.
Usmál se na ni a dopil zbytek svého piva. Uvědomovala si intimnost, s níž sdíleli
jednu sklenici, jejíž hrdlo nedávno obepínala její ústa předtím, než se jí zmocnil on.
Položil prázdnou sklenici na stůl a zabodl do ní svůj pohled. Jeho intenzita prozradila,
že ve svých myšlenkách nebyla tak úplně sama.
„Máte opravdu talent být svědkem toho, jak se dokážu ztrapnit“, povedlo se jí ze sebe
vyrazit chraplavým hlasem.
„Říkal jsem vám, že dávám přednost říkat tomu talent přispěchat v pravou chvíli a
zachránit vás“.
„Zachránit?“ Copak ona potřebuje, aby ji někdo zachraňoval? Mezitím co bojovala
takto sama se sebou, Ralph zavolal na obsluhu.
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„Přineste ještě jednou to samé jídlo, ale bez pálivé omáčky, tady pro dámu“, požádal
ve španělštině samotnou majitelku Marii. Zároveň pozorně sledoval ji samotnou a
soustředil se na to, jaké emoce by mohla její tvář prozradit.
Hodně štěstí, pomyslela si Anička, protože sama nevěděla, co by vlastně cítit mohla.
„Jak jsou na tom vaše ústa?“
„V pořádku, teď už ano“, prohlásila a nevědomky si navlhčila popálené rty. „Možná
jste mě měl předem varovat, tedy razantněji“.
„Zřetelně si vybavuju, že jsem se o to pokoušel“.
„Co na to říct? Snad jste se měl více snažit, když jste věděl, jak velký hlad jsem
měla“, stále kontrovala.
„Aha, Víte o tom, že jste právě použila minulý čas? Mám tomu rozumět, že už hlad
nemáte?“, vyzvídal.
„Jazyk mám natolik spálený, ale přesto mám stále hlad jako vlk“.
„Tak to já taky“, přiznal tiše.
„V tom případě byste se měl do svého jídla pustit, než vám to vychladne“, pobídla ho.
„Seňoro“, ozval se sám Diego, šéfkuchař a odebral jí talíř a nahradil jej jiným s novým
jídlem. „Jste v pořádku? Vaše jídlo bylo hodně pálivé“, hodil po Ralphovi
nesmlouvavým pohledem. „Mám za to, že tady seňor vás měl varovat předem“.
Ralph zvedl ruce na svou obranu. „Hele, já ji varoval“.
„To je pravda, ale až po prvním soustu“, kontrovala a užívala si tak malé spolčení
s Diegem, aby tak trochu Ralphovi zavařila za její ztrapnění.
„Před prvním soustem“, ihned ji opravil.
„Ano“, souhlasila Anička s úsměvem. „Byla to moje vina a omlouvám se za ten
rozruch“, uvedla věci na pravou míru.
Potom již byla ponechána napospas pobavenému zkoumání geniálního umělce,
který je až příliš sexy, který stále ještě nezačal jíst, protože ji neustále pozoroval.
„Prosím, dejte se do toho“, jemně ho pobídla. „Teď to máte ještě studenější než
předtím“, usmívala se.
„Nejdřív ochutnejte, jestli je vaše nové jídlo v pořádku“.
„Ale ne“, plísnila ho. „Nezkusím, protože byste mohl být svědkem něčeho směšného
z mé strany. Nešikovná jsem na to dost, nemyslíte?“
Zatvářil se poťouchle. „Líbí se mi dívat na vás. Probouzíte ve mně tvůrčího ducha“.
„Copak nemůžete mě pozorovat a přitom zároveň i jíst?“
„Tak o tom bych se hádal, ale vzhledem k vašemu žaludku začneme společně“.
„Dobře, společně“, souhlasila. Oba se s očima upřenýma na sebe chopili jídla.
Po chvíli se zeptal. „Z výrazu vaší tváře usuzuju, že vám chutná“, pousmál se.
„Ano. Konec hladovění je příjemná záležitost. Jídlo je výtečné, chutná mi to“,
opětovala mu úsměv.
„Prosím, napijte se“, podával jí svoje pivo.
„Ne, děkuji“.
Chvíli odhadoval, co tím myslela, ale z její tváře nic nevypozoroval. Pak zvedl svoje
pivo a hluboce se napil. „Tenhle stůl je ideální k pozorování ostatních lidí“, prohodil
ledabyle. „Často rád pozoruju dění kolem sebe“.
„Vážně?“, zamyslela se a rozhlédla se.
„Ano. Každý má svůj příběh. Jaký je ten váš, Anno Gregorová?“
Jeho otázka ji zastihla nepřipravenou. Už málem chtěla odpovědět, že ona žádný
příběh nemá. Alespoň ne takový, o kterém by se jí chtělo mluvit.
„Povězte mi něco, co o vás nevím“, zeptal se tiše.
„Nemám v sobě ani špetku uměleckého nadání, takže žiju svůj život vaším
prostřednictvím“.
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„Dovolte mi, abych vás maloval, a potom uvidíte“.
„Já nevím“, zakousla se do spodního rtu.
„Co nevíte, Anno?“
„Ralphe, nechat se malovat někým jako jste vy, je dost už znepokojující, ale o tom
jistě víte své“.
„Jsem jenom muž se štětcem v ruce, Anno. Nic víc“.
„To si nemyslím. Říkám si, jaký jste člověk, pokud pominu ruku umělce. Jaký je váš
příběh, Ralphe?“
„Můj příběh je na plátně, kde bych chtěl vidět vás“, odpověděl.
„Proč na tom trváte? Mohu …. si to rozmyslet?“
„Jen pokud mi dovolíte, abych vás při tom dál mohl přesvědčovat, protože vím jistě,
že byste do toho měla jít“.
„Využiju příležitosti a zeptám se na něco, co chci už dávno vědět. Jak dlouho
zůstanete v Londýně?“
„Tak dlouho, dokud budu mít pocit, že to tak má být“.
„Takže nemáte žádné určité období v roce, které byste trávil tady, a jiné, kdy byste
byl v Paříži“.
„Vydám se na cestu vždycky, když mám pocit, že to tak má být. Ovšem s jedinou
výjimkou. Každý říjen jsem v Paříži a účastním se každoročně charitativní akce
v Louvru“.
„Tam, kde je vystavená Mona Lisa?“, v hlase jí zazněl neskrývaný obdiv.
„Ano, už jste ji někdy viděla?“, pousmál se její otázce.
„Ne. Nikdy jsem nebyla ve Francii, natož v tom slavném pařížském muzeu“.
„To je chyba. Život je příliš krátký a svět příliš velký. Neměla byste rezignovat na
myšlenku vidět vše, co můžete“.
„Třeba byste mi mohl Paříž vypodobnit vašima očima“.
„Ale, ale. To zní, jako kdybyste sama sebe přesvědčovala, že nemusíte cestovat, i
když byste ve skutečnosti chtěla“.
Au, skoro sebou trhla. Nejdříve to všechno učení o umění místo práce a teď tohle.
„Nejsem tak bohatá a slavná, abych si mohla dovolit toulat se po světě“.
„To bolelo“, prohlásil.
„To je dobře, protože zdůrazňovat, že vy si můžete užívat a já ne, bylo od vás
necitelné, pane Bohatý a slavný umělče“.
Pozvedl obočí. „Který vypadá dobře v kožených hadrech?“
„Co je to za argument?“
„Mohl bych vám nabídnout možnost společné prohlídky Paříže“, nabídl se.
Anička překvapením zamrkala. „To je velké sousto, ale v tuto chvíli mi postačí teorie.
Váš bratr mě přijal do firmy a evidentně si myslí, abych se účastnila společných akcí
pro práci galerie. Proto mě nutí učit se všechno o víně, opeře a umění“.
Výraz jeho tváře se nezměnil, ale najednou zavládla jiná atmosféra. „Můj bratr vám
nabízel tuhle práci?“
„Spíše bych řekla, že něco takového naznačil“.
„Jakým způsobem?“
„Obecná myšlenka byla, že ve mně vidí něco víc, než jen možnost práce, na kterou
jsem se hlásila. Měla bych být připravená na typ klientely, které tyto akce přitahují“.
Ralph poklepával prsty do desky stolu.
„Copak, co se děje?“, znejistěla. Vtom se ozval její mobil v nejnevhodnější dobu.
„Musím to vzít“, omluvila se.
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„Slečno Gregorová, zastavte se ještě dnes ve firmě. Amanda s vámi potřebuje projít
podrobnosti ohledně páteční akce. Zavolejte mi, až dorazíte“ řekl úsečným hlasem
Kevin Tauber.
„Ano, samozřejmě“, stačila sotva říct, než telefon oněměl.
„To byl Kevin“, doplnil Ralph.
„Ano. Musím zpátky do firmy“, rozpačitě přikývla.
Bez dalšího slova vytáhl peněženku, hodil na stůl bankovky, zvedl se a byl připraven
k odchodu. Rychle se natáhla pro peníze, kterými chtěla vyrovnat svou útratu.
„Ani to nezkoušejte“, varoval ji. Po lehkomyslném a příjemném tónu v jeho hlase
nebylo ani památky. Byl snad naštvaný?, přemítala v duchu. Ale proč?
„Děkuji za oběd“, špitla nesměle. „Nemusíte mě vyprovázet“, dodala, když na ni
čekal, až se zvedne.
V očích se mu objevila příkrost, která ladila s bojovně vysunutou dolní čelistí.
„Samozřejmě, že vás vyprovodím, Anno“, jeho hlas zněl ocelově chladně.
Vydali se na cestu a šli mnohem rychleji. Už byli téměř u budovy firmy a Aničce se
sevřel žaludek při pomyšlení na to, jak podivné rozloučení bude následovat.
„Vy sem nepatříte, Anno“, nečekaně promluvil.
Taková slova nečekala. „Cože? Nerozumím vám“.
„Tahle práce pro vás není. Nemyslím tu, na kterou jste se hlásila, ale práci pro
galerii“., upřesnil.
„Nevím, co se mi snažíte tím sdělit“, zmateně zakroutila hlavou.
„Podívejte, Anno“, zaváhal a zvedl hlavu, jako by hledal vhodná slova. „Snažím se
vás ochránit. Svět, do kterého byste mohla zabloudit, je plný temných, zvrácených,
arogantních idiotů, kteří si s vámi pohrají a využijí natolik, až sama sebe nepoznáte“.
„Aha, a vy taky patříte mezi ně?“
Díval se na ni dlouho a ona skoro nepoznávala tvrdé rysy jeho obličeje. „Možná“,
odrazil se a najednou byl pryč. Stála sama a přemýšlela nad tím, co se jí snažil právě
říct, co to všechno mělo znamenat.
Kapitola 46.
„Předpokládám, že jste připravena na dnešní akci, slečno Gregorová“, stál ve dveřích
Kevin Tauber a bedlivě si ji prohlížel. Byl pátek večer a ona svého šéfa viděla po
dvou dnech, kdy odjel z města. Obávala se reakce za sebe samou, která měla hned
několik významů najednou. Ralphovo mlčení, Ava z kavárny, která nebyla k mání.
„Vaše mlčení mě znervózňuje, slečno Gregorová“, pronesl a jeho hlas potemněl
výhružnou otázkou. „Jste na dnešní večer dostatečně připravená?“, zeptal se znovu.
Tváře jí zrudly, když si uvědomila, že na něho chvíli zůstala beze slova zírat.
„Správná odpověď je bezpochyby ano, že?“, vypravila ze sebe a nedařilo se jí skrýt
obavy v hlase. „Bojím se, že budu mezi všemi těmi experty, s nimiž budu mít celý
večer co do činění, vypadat jako diletant“
„Správná odpověď je ano, slečno Gregorová, vzhledem ke skutečnosti, že akce
začne za hodinu“.
„Pak tedy ano“.
„To jste mě moc nepřesvědčila“.
Anička sebrala veškerou odvahu a donutila se pustit do boje za to, v co věřila, aby
nad sebou získala kontrolu a neodevzdala ji někomu, jako byl Kevin Tauber.
„Nejsem tím, kým bych měla být podle vašich představ“, prohlásila a jedno jeho obočí
vyletělo nahoru. „Promiňte, ale budu upřímná. Nebudu předstírat, že jsem expert
tam, kde nejsem.
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A tady opravdu nejsem. Jak je nám oběma známo, ucházela jsem se o práci, na
kterou mám své předpoklady, o čem jste se sám přesvědčil, proto jste mě taky přijal.
Ovšem mám dojem, že jsem pronásledována telefonáty, různými testy nad rámec
mých možností již několik dnů“.
Jenže Kevin Tauber na to neřekl nic. Vůbec nic, tak pokračovala. „Obávám se, že
bych ztratila kredit v oblasti, kterou ovládám, a to není zcela určitě umění, pane“.
Kevin Tauber ji sledoval neproniknutelným pohledem se zaťatou spodní čelistí.
Nedokázala poznat, co si myslel a čas se vlekl, než promluvil. „Něco vám prozradím,
takové malé tajemství“.
„Jaké tajemství?“, zeptala se po chvíli s otazníkem v očích. Přišlo jí to nelogické, bylo
zde něco, čemu nerozuměla.
„Jste připravená na to tajemství?“
Ztěžka polkla, protože v krku měla sucho. „Ano“, vyrazila ze sebe. I když to bylo
jediné slovo, dodalo jí kuráž a opět si věřila. Neoněměla, přinejmenším si uchovala
svůj hlas. Nehodlá být hračkou, kterou by tento muž ovládal.
„Nikdy jsem od vás neočekával, že budete dnes večer schopná mluvit s odborníky
tak, aby to vypadalo, že jste jedna z nich“, prohlásil Kevin Tauber sebevědomým
úsměvem.
Anička zmateně zamrkala. „Tomu nerozumím. Říkal jste, že musím studovat a
připravit se na dnešek“.
„Ano, to jsem řekl. Postavil jsem před vás výzvu, abych viděl, z jakého jste těsta.
Pokud byste nezaujala k této výzvě patřičný postoj, proč bych vás měl považovat za
něco víc než pouhého zaměstnance obchodního oddělení“.
Na mysl se jí kradla Ralphova slova, že je návnadou, příležitost práce v galerii.
Copak s ní manipuluje? Nebo jí tu myšlenku vpravil do hlavy jeho bratr.
„Tento týden jste si vedla dobře“, pokračoval. „Dnes večer máte mé svolení zapojit se
mezi naše klienty a zdokonalit si tak svoje nedostatky. Jakmile jim dovolíte, aby vás
poučili, budou vám zobat z ruky. Tak byste mě mohla potěšit hvězdně vysokými
výdělky“, spokojeně se usmíval.
Skoro nemohla uvěřit, že jí řekl přesně to, na co ji upozornil Ralph. Všechny emoce
v ní vířily v jednom kole. Nebyla si jistá, jak na to reagovat, a tak přepnula na
autopilota. „Já … udělám, co bude v mých silách“, nakonec promluvila.
Po tváři se mu rozlilo nebývalé uspokojení. „Nemohu se dočkat, slečno Gregorová,
až uvidím, že jste toho opravdu schopna“.
„A pokud ne? Co se stane? Zrušíte mou pracovní smlouvu?“
Přivřel víčka. „Byla jste jednou přijata na svou pozici. Chtěla byste odstoupit?“,
pronesl příliš klidným hlasem.
„Ne“, odpověděla bez zaváhání.
„Potom nevím, co zde řešíme“, řekl měkce, ale v jeho poznámce zazněla výtka.
Byla si vědoma, že jedno předcházelo druhé.
O hodinu později se Anička nacházela v přízemí galerie. V místnosti vládlo tlumené
osvětlení. Zahlédla Jacka Blaina, který ji z dálky pozdravil s úsměvem. Ačkoliv
věděla, že po ní nikdo nebude chtít žádná moudra, jak vyrozuměla z předchozí
konverzace s Kevinem Tauberem, její nervy byly napjaté k prasknutí.
„Dobrý večer, Anno. Tváříte se nešťastně“, vedle ní se objevil Jack Blain.
„Dobrý večer. To je tak na mně poznat? Raději bych se viděla za svým pracovním
stolem. Připadám si tady poněkud nepatřičně“, přiznala na rovinu.
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„To nemusíte. Tyhle akce jsou chloubou našeho ředitele. No, a když šéfík chce svoje
zaměstnance napojit drahým pitím a jídlem, proč ne“, pozorně se na ni zadíval. „A
teď mi řekněte, proč jste tak ztrápená?“
„Třeba to, že nejsem vhodně oblečená. Nikdo mi neposlal e-mail ohledně dress codu
na dnešní večer“.
Jack zamířil pohled směrem k ženě, která se živě bavila s Kevinem Tauberem.
„Vidíte tu ženu? To je Marie, ona má na starosti přípravu těchto akcí. Ona se snaží
nahradit Julii, která tak náhle zmizela“.
„Zmizela?“, vyjekla Anička s obavou v očích.
„Ano, ze dne na den odešla neznámo kam. Proslýchá se, že nadobro opustila
Londýn. Právě ona byla pravou rukou našeho ředitele. Marie si myslí, že Julie odešla
proto, aby na sebe přitáhla pozornost ředitele, a že absolutně neuspěla“, pokrčil
rameny Jack. „Marie je zapšklá a nesnáší konkurenci“, Jack ukázal prstem na
Aničku. „Jako vás, zlatíčko“, dodal.
„Chcete říct, že tahle žena je zamilovaná do ředitele, nebo že chce místo v nejvyšším
managementu v galerii?“
„Ano, trefila jste obojí. Je zamilovaná do jeho peněz i do práce samotné. Jenže
ředitel jí sotva věnuje pozornost, kdežto Julie byla hvězdou a navíc dokázala z těchto
akcí udělat zlatý důl. Víte, Anno, mám takový dojem, že právě ve vás ředitel vidí něco
mnohem víc“, zklamaně sevřel rty
„Jak to myslíte?“ zeptala se Anička.
„Třeba vám nabídne místo v galerii“, nadhodil Jack melodramaticky.
„To se nestane“, zavrtěla hlavou. „Myslím si, že tohle jsme si s panem ředitelem už
vyjasnili“, zasmála se.
„Vážně? Tak tomu jsem jedině rád“, prohlásil Jack s viditelnou úlevou. „Pro moje
oddělení by to byla obrovská ztráta, kdybych o vás přišel“.
„Jak to můžete vědět, vždyť jsem ještě pořádně nic neudělala“, smála se Anička.
„To je jedno, máte ty nejlepší předpoklady“, usmál se na ni Jack.
Kolem zrovna procházel číšník a Jack mu vzal z podnosu dvě skleničky.
„Na vás, Anno a na vaši odvahu. Hlavně se potřebujete uvolnit“ zazubil se Jack.
O další hodinu později se Anička postupně seznamovala se zaměstnanci firmy,
budoucími kolegy. V galerii bylo nejméně padesát hostů a mezi nimi se proplétali
najatí číšníci s plnými tácy různých jednohubek a šampaňským. Vládla tam změť
luxusních šatů, drahých obleků. Nechyběly na stolcích ani kartičky s popisem vín
z ochutnávky večera.
„Předpokládám, že váš úsměv znamená, že to šlo dobře“, ozvalo se za ní. Otočila se
a samou radostí málem vypískla, když uviděla Ralpha. V džínách a kůži vypadal v té
záplavě smokingů jako rebel a jeho překvapivý příchod na ni udělal daleko větší
dojem, než když se objevil sám pan ředitel Kevin Tauber, hostitel galerie. Ovšem
nebyla sama, koho uchvátil. Jeho drsná krása přitáhla pozornost dalších hostů,
postávajících poblíž, zejména žen.
„Co tady děláte, Ralphe?“, zeptala se a v jejím hlase zaznělo obvinění z toho, jak se
nedávno chvatně rozešli. Ano, byla na něho trochu naštvaná. Řekl jí, že ona nepatří
mezi tuto společnost. Přesto se mu povedlo ji držet v naději, že se v tento večer
objeví. Podíval se jí do tváře a neuhnul ani na vteřinu očima. Pokud si všiml jejího
rozpoložení, nedal to nijak najevo.
„Přišel jsem, abych vám poskytl morální podporu“.
„Proč byste mě měl podporovat?“, vyhrkla ze sebe ostřeji. „Řekl jste ….“
„Vím, co jsem řekl“, přistoupil blíže a jeho prsty ji sevřely předloktí ruky.
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Náhle ji popadla vlna vzteku. „Řekl jste mi, že sem nepatřím, vzpomínáte?“
„Věřte mi, Anno. Dobře vím, co jsem řekl a snažím se vás chránit“, jeho hlas zněl
měkce a zároveň i drsně.
„Proč to všechno děláte? Vždyť mě vůbec neznáte“, vyčetla mu.
Jeho oči ztmavly a v tlumeném světle se objevily zlatavé tečky. „A co kdybych
prohlásil, že to chci změnit?“
Taková slova od něj vůbec nečekala, přesto někde v hloubi duše po nich toužila.
Podívala se na něho a zjistila, jak ji doslova fixoval pohledem.
„Víš, že na dnešní akci je předepsán smoking, že?“, ozval se hlas Kevina Taubera
jako studená sprcha.
Anička sebou polekaně trhla. Kevin Tauber do svého bratra zabodával svůj ostrý
pohled. Vyzařovala z něho moc, rozčilení, zatímco Ralph působil zcela
nezúčastněně, nebo ještě spíš potěšeně skutečností, jak jeho bratr je pořádně
rozhozený. Postavil se těsně ke Kevinovi, ruce podél těla.
„Umělecký výraz. Copak se ti přesně tohle na mně vždycky nelíbilo?“
Kevinovy rty se změnily v úzkou linku. „Dávám přednost tomu, když se tvůj umělecký
výraz omezuje pouze na plátno“.
„Nebo taky na tvůj bankovní účet, abych to upřesnil“, podotkl Ralph, a i když tón jeho
hlasu naznačoval, že to řekl v žertu, v podtónu bylo slyšet ostré obvinění. Ralph se
vysoukal ze své kožené bundy, což bylo gesto, kterým chtěl bratrovi říct, že se hodlá
zdržet v galerii. „Ujistili mě, že tu na mě čeká pořádně vychlazené pivo. Všichni tady
vědí, že mám pivo rád“, usmíval se provokativně na bratra.
Za nimi postával starší muž a hlasitě se rozesmál, když zaslechl jeho slova. Jak
později zjistila, byl to ředitel banky, se kterou firma spolupracovala.
„Zdravím, Frede, jak se vede?“, obrátil se Ralph na muže a potřásl si s ním rukou.
Anička se nenápadně podívala na Kevina Taubera. Zajímalo by ji, co bylo pro něj
horší. Jestli to, že Ralph oslovil onoho muže křestním jménem, nebo to, že po něm
požaduje pivo.
„Taky bych si dal pivo“, přidal se onen muž. „To bude legrace, až přátelům řeknu, že
jsem na ochutnávce vína popíjel pivo s Davidem Ralphem Tauberem“.
„Bohužel tě zklamu, příteli, to nepůjde“, odpověděl příkře Kevin Tauber a dokazoval
tím, že i on umí hrát tuhle tvrdou hru. „Žádné pivo zde nemáme, ale určitě by se dalo
vybrat v široké nabídce skvělých značek vín“.
Ralph se zašklebil na bratra, který pokračoval v hovoru s ředitelem banky.
„Páni, nemůžu uvěřit tomu, že jste chtěl pivo“, řekla tiše Anička a udiveně pozvedla
obočím. „To byla celkem troufalost, nemyslíte?“
Oči mu pobavením zablýskaly. „Věřte tomu, drahá Anno. Jsem rebel s příčinou“,
podával jí skleničku s vínem.
„A co je ta příčina?“, zajímala se.
„Právě teď“, zašeptal, „jste to vy“.
Otevřela pusu překvapením, ale na opravdovou reakci neměla čas. Celá tato příhoda
vzbudila zájem okolo. Najednou byli obklopeni hloučkem lidí, kteří si chtěli potřást
rukou se slavným umělcem, Ralphem Davidem Tauberem. Zdálo se, že si to užíval a
překvapivě mile si povídal s těmito lidmi. Ohromně ji potěšilo, že neopomenul toho,
aby ji všem představil.
Kevin Tauber se připojil ke skupince, v níž si povídali a Ralph na něj okamžitě
vystartoval. „Měl bys chvilku?“
Kevin naklonil hlavu. „Pro umělce dnešního večera udělám cokoliv“.
I když to byla naprostá pravda, že skutečně Ralph byl umělcem a hvězdou večera,
v jeho tónu byla slyšet faleš a sarkasmus. Kevin se otočil na patě a odcházel pryč.
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Anička čekala, že jej bude bratr následovat. Místo toho propletl svoje prsty s jejími a
táhl ji sebou. Měla pocit, jako by ona byla jakýmsi žetonem ve hře, kterou oba bratři
hráli. Teď bylo na ní, aby projevila nelibost. „Co to děláte?“, ptala se Ralpha a zatáhla
ho za ruku ve snaze se mu vysmeknout. On však šel dál a hodil po ní postranním
pohledem. „Dělám přesně to, proč jsem dnes večer tady. Chráním vás“.
Při té směšné poznámce zalapala po dechu. Co to pořád má s tou svou ochranou?
Potlačila snahu vytrhnout se mu a požádat jej o vysvětlení. Přemýšlela jako o závod,
aby vymyslela nějaký diskrétní plán úniku dřív, než skončí v pasti jejich vzájemné
války, kterou evidentně opět mezi sebou rozehráli.
„Dnes večer jsem přišel, abych podpořil Annu“, prohlásil Ralph bez úvodu.
„Očekávám, že dostane procenta z mých obrazů, pokud se dnes prodají“.
Cože? Proboha, to nemůže myslet vážně, v duchu se zděsila.
„Způsob odměňování se slečnou Gregorovou proberu o samotě“, zareagoval Kevin
chladně na bratrův požadavek.
„To je v pořádku“, odpověděl Ralph klidně. „Pokud ovšem výsledkem bude dohoda,
že dostane dvacet procent“.
Kevinovi se zaleskly oči hněvem, i když se snažil ovládnout. Anička si byla jistá, že ji
buď na místě vyhodí, nebo si ten krok naplánuje později. Místo toho ji šokoval
poznámkou. „Jistě, dvacet procent, slečno Gregorová. Budiž ovšem mezi námi jasno,
že veškeré další odměny projednáme my dva, nebo vůbec nic. Rozumíte?“
Anička oněměla překvapením. Není možné, aby s něčím takovým souhlasila.
„Slečno Gregorová, je to jasné?“|, vypálil na ni Kevin Tauber.
„Ano, jistě“, vydechla. „Já … samozřejmě rozumím“.
Kevinův pohled se přesunul na bratra. „Pokud nemáš nic dalšího, omluv mne, mám
zde hosty, kterým se musím věnovat“.
„Ještě něco“, namítal Ralph. „Kevine, Anna není Julie, zapamatuj si to“, pohrozil
bratrovi. „Nechej ji dělat práci, na kterou byla přijata“.
Kevin Tauber se zarazil, ale nijak to nekomentoval. Otočil se na podpatku a vykročil
vpřed směrem mezi své hosty.
Anička tam stála a zpracovávala, co se právě stalo. Byla přímo zasažena koňskou
dávkou adrenalinu a zmocňoval se jí vztek. Otočila se na Ralpha, neovládla se a
zakřičela na něho. „Co jste to udělal?“
„Vůbec nic. Postaral jsem se, abyste nebyla ničím rukojmím“, odvětil s nadměrným
klidem, přesto že věděl, že je něco ve vzduchu. Nedalo se přehlédnout, jak byla tím
vším rozhozená.
„Tím, že mě vyhodí?“, snažila se vymanit z jeho ruky.
„Nikdo vás nevyhodí, Anno“.
„To tvrdíte vy. Říkejte si tomu, jak chcete. Ale nemáte žádné právo udělat takovou
věc, jakou jste před okamžikem udělal“, ohradila se.
„Ale ano. Můj bratr musí vědět, že s vámi nemůže manipulovat prostřednictvím
vašeho zájmu o práci, na kterou jste se hlásila“.
Ta jeho slova uhasila rázem její vztek, jenže zároveň byla z toho všeho zmatená.
Vždyť jeho slova a činy znamenaly každou chvíli něco úplně jiného, jak tomu měla
rozumět. „Proč byste mi pomáhal? Říkal jste, že do toho světa nepatřím“.
„Promiňte, nechci být svědkem toho, jak vás pohltí a postupně zničí“.
Teď tomu konečně porozuměla. Ralph ji chtěl dostat z galerie, ne z firmy, jak se
původně domnívala.
„Protože je to temný, zvrácený svět, který si se mnou pohraje a využije natolik, až
sama sebe nepoznám? Takové to bylo i s Julií?“
„Správně, velmi správně. Takže víte o Julii Goslingové?“, překvapeně na ni pohlédl.
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„Ano, něco jsem zaslechla. Nehodlám zaujmout její místo. Navíc tohle jsem si
s vaším bratrem již ujasnila“.
„To je dobrá zpráva“, usmíval se. „Věnujte se práci pouze ve firmě a nenechejte se
zatáhnout jinam. Věřte mi, Anno a budete spokojená“. Pohledem sklouzl k jejím rtům
a na chvilku zaváhal. Poznala, že měl chuť ji políbit. „Chutnáš tak skvěle, jak si
myslím, že bys mohla chutnat?“, zeptal se, ale ani nečekal na odpověď.
Jeho prsty jí vjely do vlasů a přitáhl si její ústa. Jemně se mu poddala. Když jazykem
vnikl mezi její rty v jednom dlouhém smyslném doteku, vychutnávala si jeho polibek,
ve kterém se skrýval nezvladatelný chtíč. Najednou se však odtáhl a pošeptal jí.
„Pojďme odtud dřív, než nás někdo uvidí“.

Kapitola 47.
Anička si byla vědoma, že by nebylo vhodné, aby spolu zmizeli. Na druhou stranu ji
to potěšilo. Chtěla se s ním více sblížit.
„To nebyl dobrý nápad tady přede všemi“, rozpačitě se rozhlédla kolem.
Políbil ji na krk. „Je mi jedno, kdo ví, co tady spolu děláme, ale nechci tě dostat do
trapné situace“.
„Promiň“, odtáhla se. „Musím na toalety“, vyrazila, ani se na Ralpha neohlédla, přesto
cítila jeho pohled v zádech.
Zavřela se v kabince, sklopila víko a posadila se. Měla o čem přemýšlet. Přehrávala
si každý jeho dotek, jeho jazyk v ústech. Vzrušoval ji a chtěla ho. Chystala se
zvednout, když zaslechla klapot podpatků, proto se rozhodla počkat. Uplynulo
dobrých pět minut, co ženy mezi sebou žvanily před zrcadlem. Ještě si nestačila
pořádně rozmyslet, jak to bude s Ralphem, jak by se měla zachovat, jak se zachová
on sám. Myslel to vážně? Uhladila si vlasy a vyšla ven z toalet. Když otevřela dveře,
v šoku se zastavila, když narazila na Avu.
„Anno“, vykřikla a sevřela ji v objetí. „Jsem ráda, že vás vidím, drahoušku. Nedoufala
jsem, že tady ještě budete“.
„Pomalu se chystám k odchodu“, řekla a přes její rameno se ohlížela po Ralphovi.
Ale nikde nebyl v dohledu. Jeho nepřítomnost ji zklamala a v duši pocítila smutek.
Jen se snažil být diskrétní, samu sebe utěšovala. Konečně ji Ava pustila a Anička o
krok ustoupila. Stačila zaznamenat, že Ava vypadala úplně jinak, než ji viděla
posledně. Měla rozpuštěné vlasy, černé šaty a působila velmi svůdně, možná až
příliš vyzývavě. „Vypadáte fantasticky, Avo. Málem jsem vás nepoznala“.
„Děkuji. Těší mě, že mě Kevin zve na tyhle akce v galerii. Tak mám příležitost se dát
do gala. Ale dnes se mi to málem nepovedlo. Přiletěla jsem do Londýna před chvíli“.
„Aha. A kde jste byla, pokud se mohu zeptat?“
„Řekněme malý romantický únik z reality. Měly bychom se konečně domluvit a spolu
poobědvat, Anno“ prohlásila Ava.
„Jistě. Ještě si dáme vědět“, souhlasila Anička. „Já už jsem vlastně na odchodu“,
snažila se omluvit. Myšlenkami byla u Ralpha, ale nikde ho nezahlédla, proto se
rozhodla odejít domů. Byla zklamaná, protože byl pryč. Využil ji k tomu, aby naštval
svého bratra, políbil ji a odešel. Nechtělo se jí už s nikým mluvit a taky se chtěla
vyhnout Kevinu Tauberovi, což se jí podařilo. Ten byl zabrán do vážného rozhovoru
právě s Avou. Nejistým krokem se pohnula směrem k východu, ale k její smůle si jí
nakonec všiml. No co, rozloučí se a půjde. Neměla co ztratit.
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Kevin Tauber jí zahradil cestu a posunkem naznačil něco Avě, která poslušně
zmizela. Celý svět dělal, co si tenhle muž zamane. Respektive celý svět mimo jeho
bratra, Ralpha.
„Mám výpověď?“, vyrazila s útokem na něj, docela jistá, že ji nikdo neslyšel.
Založil si ruce na široké hrudi a pozoroval ji, že by se zájmem? Ne, opravila své
domněnky. To bude projev, ale čeho? Snad podrážděnosti. Ten chlap byl naprosto
nečitelný.
„Proč byste měla dostat výpověď, slečno Gregorová?“
„Však víte, kvůli Ralphovi ….“
„Můj bratr vydělal dost peněz, jak pro mě, tak i pro vás. Je to jeho volba. Nemám
důvod to jeho gesto považovat za urážku. Něco jiného by bylo, kdybyste se snažila
prostřednictvím Ralpha tahat ze mě peníze. To už by urážka byla, ale to jste
neudělala, že?“
„Ne“, přiznala okamžitě. Vzápětí se rozhodla pokračovat. „Několik posledních dnů pro
mě nebylo normálních, pane Taubere. A už vůbec nechci být součástí jakési hry, kdo
má větší zbraň, kterou mezi sebou vy a váš bratr hrajete. Nemám ráda kohoutí
zápasy, pane. Chci jen dělat dobře svou práci, práci v oboru“.
Překvapivě se zasmál, což bylo poprvé. „Moudré rozhodnutí, slečno Gregorová.
V pondělí se budete hlásit v mé kanceláři, přesně v devět. Půjdete se mnou a
Jackem na poradu“.
Anička překvapením otevírala pusu, ale on vytáhl obočí nahoru, což znamenalo
jakési varování, proto pouze řekla. „Ano, pane. Budu připravená“ a zamířila ke
dveřím s ohromnou úlevou.
„Slečno Gregorová“.
Zastavila se a pohlédla na něj přes rameno.
„Před spaním doporučuji láhev vody a prášky proti bolesti hlavy“, mávl rukou a tím jí
naznačil, že jejich rozhovor je u konce.
„Děkuji za recept, pane“, zamumlala si pro sebe a pokračovala v chůzi.
Anička vyšla do chladné noci plné hvězd. Překvapením se skoro zalkla, když
zahlédla Ralpha navlečeného do kožené bundy, jak se opíral o parádní černý
sporťák Porcher. Na rtech mu vykvetl úsměv a pohledem ji sjížděl od hlavy k patě a
zase zpátky. Nebylo pochyb, že na ni čekal. Pomalu se vydala jeho směrem.
Sledoval každý její krok a jeho pohled ji vášnivě hladil po celém těle. Chtěla ho. A on
to věděl. „Vytratil ses“, stoupla si před něj a okamžitě ho obvinila.
„Ale teď jsem tady“, pronesl jemně.
„Myslela jsem si, že jsi odešel“.
„Původně jsem tady měl motorku. Říkal jsem si, že se ti nebude chtít se mnou na
motorce, když máš na sobě šaty“.
„Ale my jsme přece vůbec nemluvili o tom, že bychom měli odejít spolu. Vlastně jsme
nemluvili o ničem“.
„Měl jsem v plánu tě přesvědčit a byl bych zpátky už dávno, ale jak jsem se snažil
dostat se sem co nejdřív, zastavili mě policajti, kterým se nelíbila moje rychlost.
Neměli se mnou slitování, tak doufám, že aspoň ty ano“.
Anička pookřála. Nejenže vyrazil kvůli ní pro auto, ale ještě se mu povedlo dostat
během té akce pokutu.
„Vzhledem k tomu, jak se cítím po konzumaci vína, měla bych ti poděkovat za to, že
jsi motorku vyměnil za auto“. Položila mu obě ruce na prsa, cítila, jak mu bije srdce.
Má na tohoto muže stejný vliv jako on na ni?
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Jeho žhavý pohled jí potvrdil, že se nemýlila. Tomuto sebevědomému slavnému
umělci se líbila. „Doufám, že si uvědomuješ, že po tvém zmizení jsem vypila trochu
víc vína“, upozornila ho se smíchem.
„Tak nějak jsem to pochopil“, odrazil se od auta, rukou ji ovinul kolem pasu. „Tak ti
opatříme trochu jídla. Co třeba pizza? Nedaleko je stánek“.
Jednoduchost pizzy ji dostala. „Dobře. Žádné složité menu a hlavně žádné víno“.
„Jo, takže pizza“ a otevřel dveře auta. Posadila se a Ralph si podřepl a položil jí ruku
na stehno. Naklonil se a natáhl se přes její klín. Tělem se o ni opíral a nahmatal
bezpečnostní pás. Konečně cvakla spona. „Přece nechceme, aby se ti něco stalo“.
„Ne“, souhlasila. Měla pocit, že zranění utrpí už jen kvůli němu. Vzpomněla si, jak ji
varoval sám před sebou. Ale teď byla situace jiná. Panovala mezi nimi jakási shoda,
skutečnost, že oba překročili určitou hranici.
Přijeli za nedlouho ke vchodu do luxusní výškové budovy a portýr vyběhl ven, aby
pohotově otevřel dveře od auta. „Vystoupím a pomůžu ti ven“, řekl Ralph. Zřejmě měl
představu, že to víno z ní udělalo bezmocnou trosku, což ji malinko okouzlilo, ale
zároveň i ztrapnilo. Stačila si rozepnout pás, ale on už byl u ní na její straně.
Podržela si sukni a obě nohy dala najednou na zem. Byla si vědoma, že ji
bezostyšně pozoroval. Vytáhl ji z auta a ruku jí podržel v pase.
„Tohle nevypadá jako místo, kde by se podávala pizza“, podotkla, ale nedívala se na
budovu před sebou. Veškerou pozornost věnovala Ralphovi.
„Dobrý postřeh. Dva bloky odtud“, vysvětlil. „Můžeme tam dojít pěšky, nebo můžeme
nahoru ke mně a nechat si ji přinést“ a jeho prsty se obemkly pod linií vlasů kolem
jejího krku. „Pozor na mě, Anno, nejsem svatý. Pokud půjdeš ke mně, hodlám tě
zbavit šatů a ošukat tě, jak jsem chtěl od první chvíle, co jsem tě poznal“.
Tahle ničím neobalená slova ji zasáhla jako blesk. Zároveň ji taky neuvěřitelně
vzrušila. Ano, chtěla ho. Dopřeje si to potěšení, zapomenout na slušné vychování a
pořádně si to s ním rozdat. Prožít divokou, vzrušující, nekontrolovatelnou vášeň,
jakou neomezí žádné obavy, a po níž nebude následovat vlna výčitek. Přitiskla se na
jeho hruď a zvrátila hlavu dozadu. „Jestli se mě snažíš odradit, potom jsi neuspěl“.
„Zatím ne“, prohlásil a v tónu jeho hlasu zazněla temná jistota.
„Vůbec ne“, kontrovala.
Neodpověděl hned a jeho tvář zahalila maska. „Nikdy neříkej nikdy, Anno“, zamumlal
a vykročil směrem ke vchodu. Táhl ji za sebou a jejím tělem projela silná vlna
očekávání. Před dveřmi stál muž v tmavém obleku a na klopě malý mikrofón.
„Zdravím, pane Taubere“, pozdravil Ralpha. Potom krátce pohlédl na Aničku.
„Zdravím, slečno“, mírně pokynul hlavou.
„Zdravím, Jacobe“, odpověděl Ralph. „Čekáme na pizzu, pusťte poslíčka nahoru.
Děkuji, Jacobe“.
„Jistě, pane. Pokud to ovšem nebude žena“, podotkl Jacob a oba se tomu zasmáli.
Z toho bylo patrné, že se ti dva velmi dobře znali. Anička rovněž zaznamenala
překvapení v očích tohoto muže, že ona doprovází Ralpha. Vyvodila z toho jediné, že
nebyla typ ženy, které vídal v Ralphově společnosti. Náhlou změnu její nálady
okamžitě postřehl. „Co se to stalo?“, zeptal se Aničky.
„Nevím, co máš na mysli“.
„Ale ano. Rozmyslela sis to, Anno?“
„A chceš, abych si to rozmyslela?“
„Ne. Chci tě vzít nahoru k sobě a opakovaně tě uspokojit“.
„Ano, potom to chci i já“, zašeptala.
Vystoupili ze soukromého výtahu přímo v prostorách soukromého bytu. Úžasem se
zastavila a vychutnávala si pohledem vše, co se nabízelo jejím očím.
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Dřevěné podlahy, kožený nábytek, který zdobil podúrovňový obývací pokoj
s masivním krbem. Prostoru dominovalo okno od podlahy až ke stropu, což
poskytovalo zarámovaný obraz města. Jako ve snu popošla vpřed. Očaroval ji tanec
světel z uličních lamp venku. Stála doslova nad městem. Žít v takovém prostoru byl
neuvěřitelný pocit. Ralph se postavil za ni, jemně jí sundal kabát. Jeho prsty umělce jí
vjely do vlasů v zátylku a lehce zatahal. Natočil si ji tváří k sobě.
„Nejsem chlap, kterého bys mohla představit své rodině, Anno. Musím ti to říct teď
hned. A musíš vědět, že se to nikdy nezmění“.
Hořce se tomu zasmála. „Chci jen to, co je tady a teď. Tyhle řeči si schovej pro
někoho jiného, kdo o ně stojí. Možná si myslíš něco jiného, nejsem žádná pokojová
květinka, z toho už jsem vyrostla“.
Vypadal šokovaně. Neváhala a přitiskla své rty na jeho. Odměnou pro ni bylo jeho
zasténání, což ji rozpálilo. Vyrazil jí vstříc, jako by ji chtěl do sebe vtáhnout. Jejich
spojení se prohloubilo, líbal ji s takovou úporností, jakou dosud nezažila. Opětovala
jeho náruživost, jako by mu sdělovala, že je tady, a že nikam nezmizí. Na její tichou
výzvu odpovídala jeho ruka, která se jí přesunula na zadek a natlačila ji na ztopořený
penis. Znovu se mu poddala a vítala jejich intimní spojení. Postupně ji zbavoval
svršků, které padaly na podlahu. Celé tělo měla jako v ohni. Otočil ji čelem k oknu a
ona se dlaněmi opírala o chladné sklo. Ralph se nijak nerozpakoval. Hned se na ni
přitiskl a do kříže jí tlačila jeho úporná erekce.
„Dej ruce nad hlavu“, přikázal a zvedl je do výšky. Svým tělem přesně kopíroval její
kontury. „Takhle zůstaneš“.
Pulz se jí divoce zvedal a do krve se jí začínal vyplavovat adrenalin. Příkazy v sexu
už zažila, ale pouze v takovém tom sterilním duchu. Tohle bylo jiné, slibovalo jiné
zážitky. Když to vypadalo, že byl spokojený s tím, jak reagovala na jeho rozkazy,
sjížděl pomalu rukou dolů po jejích pažích a znovu nahoru. Na rozdíl od ní nikam
nespěchal. Zato ona se klepala nedočkavostí. Uchopil její prsa do dlaní. S nadšením
přivítala, když je hrubě mačkal a tahal za bradavky. To neustálé štípání jí do těla
vysílalo vlny rozkoše, které hraničilo s bolestí. Zklamaně vydechla, když jeho ruce
byly najednou pryč. Uchopil ji za zápěstí a donutil ji znovu opřít dlaněmi o sklo nad
její hlavou. Cítila jeho teplý dech na zádech.
„Nádhera“, zamumlal chraplavým hlasem, slyšitelně ztěžklým touhou. Jeho ruce ji
obemkly boky a dlaněmi prozkoumával její zadek. Pomalu putoval dál, až se dostal
mezi její nohy. Vzmohla se na malé zasténání a bradavkami se přitiskla na chladivé
sklo, aby mu vyšla vstříc. Položil jí dlaň na záda a držel ji, aby se nemohla hýbat.
Prsty jeho druhé ruky jí sklouzly přímo do jejího rozkroku. Ohnul je tak, aby obepínaly
její pohlaví. Zároveň bříšky prstů laskal její klitoris.
„To je ono“, zamumlal. Dal jí nohy dál od sebe a pomalými pohyby ji laskal. „Jsi
pěkně horká a mokrá, připravená. Přesně takovou tě chci mít“, rukou na zádech jí
přejel po žebrech až na ňadro. Začal si pohrávat s její bradavkou. Ztrácela se
v záplavě pocitů. Měla co dělat, aby nevybuchla. A to byl stále oblečený. „Budu ti
jazykem jezdit po celém těle, Anno“, svůdně jí pošeptal do ucha. „Budu ti sát
bradavky tak dlouho, až budeš šílet touhou. Pak ti roztáhnu nohy a vrhnu se jazykem
na tvůj klín, dokud se neuděláš“, popisoval podrobně svůj scénář. „Dnes večer
nepřestanu, dokud nebudeš tak pořádně vyšukaná, až konečně zjistíš, co to vlastně
znamená, Anno“.
Nemohla nic, než zasténat touhou nad otevřeností tohoto muže. Hodlal ji dostávat na
pokraj šílenství. Pohybovala se proti jeho dlani a neměla daleko k vrcholu. Přesunul
se na stranu a poklekl. Strčil do ní dva prsty, vyplnil ji a roztáhl. To už sténala nahlas
a bylo jí to úplně jedno. Narůstalo v ní pnutí, až ji zachvátil divoký orgasmus.
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Její tělo se kroutilo v jedné velké milostné křeči. Podpíral ji v pase a jeho doteky byly
jemnější, až se konečně uvolnila. „Nehýbej se, Anno. Teď tě pořádně ošukám. Pěkně
rychle a tvrdě“.
„Bylo na čase“, procedila mezi zuby. Vzduch se naplnil jeho tichým smíchem,
z něhož ji mrazilo v zádech. Nelíbilo se jí, jak se odtáhl a přestal se jí dotýkat. Pak ji
zalila vlna úlevy, když zaznamenala zvuk zipu jeho kalhot. Položil jí ruce na boky a
natlačil se penisem mezi její nohy.
„Ralphe, prosím“, sténavě vykřikla.
„Pěkně pomalu“, uzemnil ji. Přejížděl svým tvrdým penisem po jejím pohlaví. Nabyla
dojmu, že ji nechce tak jako ona jeho, když si dával na čas. Ale mýlila se, když do ní
vrazil penis tak prudce, až se do ní ponořil až po kořen. Neměla vůbec čas obdivovat
se tomu, jak ji vyplňoval a roztahoval. Znovu proti ní vyrazil a započal tanec jejich těl.
Nelítostně přirážel v divokém rytmu. Pomalu v ní pučil květ nadcházejícího orgasmu,
který se snažila oddálit. Nechtěla se vzdát těch slastných okamžiků. Ale on ji drtil,
dotýkal se jí, tlačil se do ní, neměla už žádných sil. Najednou zkameněla, na několik
vteřin neschopná pohybu, a pak vyvrcholila a veškerou silou ho sevřela ve svých
útrobách. Ozval se jeho hrdelní zvuk a Ralph se hluboko ponořil do jejího se
stahujícího pohlaví.
Na několik vteřin se s nimi točil celý svět a byli ztraceni v pravěkém spojení, v němž
neexistovalo nic než jejich uspokojení.
Po nějaké době ji Ralph nosem pošimral na krku. „Co takhle dát si pizzu?“
Usmála se. „Raději objednej hned dvě“.
„Pokud to znamená, že máš energii pro další kolo, tak jich koupím třeba deset“.
Vyklouzl z ní a jeho slova jí zněla jako pochvala. Opřela se zády o sklo okna a dívala
se na něho. Rozepnuté džíny mu seděly nízko na bocích. Najednou si uvědomovala
svou nahotu. „Ty ses ani nesvlékl?“
Postavil se před ni, objímal ji a odhrnul jí vlasy spadlé do očí. „Protože jsem kvůli
tobě, Anno ztratil hlavu. Takové to bylo“.
Hruď se jí stáhla, jak bolestným tónem to řekl. „Tak to jsme dva“, tiše podotkla. „Víš,
Ralphe, přece jen mám v sobě nějaké hranice“.
Odtáhl se, vytáhl obočí nahoru a přivřenýma očima se na ni podíval. „O jakých
hranicích teď mluvíš?“
„Jak asi půjdu domů? Halenku mám natrženou a o kalhotkách ani nemluvím“.
„Ach tak“, věnoval jí sexy poloúsměv. „Tak tady potom budeš muset zůstat“.
„Hej, přišla jsem o kousky oblečení a sakra jsem si zasloužila, že to mělo nějaký
příjemný důvod“.
„To je dobře, ne?“, oči mu zasvítily. „Rád ti pořídím nové“, lehce ji kousl do spodního
rtu. „Potom si to můžeme zopakovat“.
„Pro dnešek se spokojím s nějakou výpůjčkou od tebe. Nehodlám jít ven pouze
v sukni a lodičkách“.
„Ne? Ale mně by se to líbilo“, pronesl a zatvářil se zklamaně.
„Jo, to ti ráda věřím“, zasmála se.
„Dobře, tak někdy příště“, mrkl na ni. Pronesl to takovým způsobem, že ji to vůbec
netěšilo. Žádná budoucnost nebyla na programu. Kromě toho zanedlouho odjede do
Paříže, což bylo nevyhnutelné.
„Řekl jsi příště?“, opakovala po něm.
„Ano. Myslím si, že budeme potřebovat více než jednu noc“, svlékl si košili. Anička ho
fascinovaně sledovala. Jeho břišní svaly byly vypracované jako pekáč buchet.
„Prošel jsem inspekcí?“, zeptal se.
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Natáhla ruku k němu, ale chytil ji za zápěstí. „Jestli se mě dotkneš a budeš mít tak
zastřený pohled, neručím za sebe a na jídlo už nedojde“. Přistoupil k ní blíž a přetáhl
jí přes hlavu svou košili. Vtáhla do nosu jeho sexy vůni a přitáhla si ji k tělu. „Tak teď
jsme oba napůl oblečeni a napůl svlečeni“, ztišil hlas. „Jsme na stejném hřišti“.
Ralph vytáhl mobil z kalhot a odešel z pokoje. Chvíli s někým tiše hovořil, než se
vrátil nazpět. „Proč si nesedneš a neuděláš si pohodlí, nebo se hodláš dívat z okna?“
Otočila se a zavrtěla hlavou. Posadila se na pohovku a sledovala ho, jak připravil dva
talíře na pizzu. „Dáš si víno?“, pozvedl k ní oči.
„Ne, děkuji, dám si jenom vodu“.
„Mám tady i pivo, pokud bys chtěla“.
„Voda bude stačit, nic kalorického“.
„Aha“, přikývl a vypadal pobaveně. Sotva přinesl dvě láhve vody, rozezněl se zvonek.
„A, pizza je tady“, zvolal spokojeně. Zamířil chodbou k výtahu a stiskl tlačítko.
„Děkuji, Jacobe“, zaslechla jeho smích.
„Tomu říkám servis. Objednávání po telefonu“.
„Znám majitele několik let“, pokrčil rameny.
„Jak říkám, je to servis“.
Vrátil se zpět, v ruce držel dvě velké krabice s pizzou. Pozvedl je do výšky. „Vidíš,
jsou dvě. Je to ta nejlepší pizza na světě, ale jen dokud je ještě horká“.
„Na světě?“, zakřenila se.
„To si piš, a to jsem toho v Itálii snědl dost a dost“.
Anička se dala do smíchu. „Kde je tady koupelna?“, zeptala se.
Pokynul ke dveřím vedle krbu.
Koupelna byla tak velká a luxusní, že jí to vyrazilo dech. Úplně zapomněla na hlad a
svoje potřeby. Byla tam dokonce i zapuštěná vana.
„Pospěš si, ženská“, zahulákal za dveřmi, čímž ji probral zpátky do reality. Do dvou
minut vyšla z koupelny. „Hlásím příchod“, smála se.
„Proč ženské neumějí spěchat?“, zeptal se, když se posadila na pohovku vedle něho.
„A proč muži tolik vynikají v umění netrpělivosti?“ odpověděla a přitom pokrčila
nosem, jak nasála úžasnou vůni pečeného těsta, koření a rajčatové omáčky.
„Protože ve vás máme skvělé učitelky“.
Odfrkla si. „Jako že vy muži se dokážete něčemu přiučit. Ani bych neřekla“.
Ralph odklopil víko jedné z krabic a sýr na pizze byl krásně nadýchaný.
„Páni, vypadá to a voní fakt úžasně. Ani se nebudu cítit trapně, když tě nechám dívat
se, kolik toho dokážu sníst“.
Nabídl jí talíř a ona si na něj nandala pořádný kousek pizzy. „Nevypadáš, že bys
zvládla víc než jeden kousek. Možná tak maximálně kousky dva“.
„Ty samozřejmě víš, jak mluvit s dámou, hlavně když je skoro nahá“, usmívala se a
zjistila, že v jeho přítomnosti se vůbec necítila trapně.
„Ujistím tě, že to pro mě vůbec nepředstavuje problém“, usmál se taky.
Anička se zakousla do křupavého těsta a zasténala blahem. „To je dobrota“.
„Já vím, proto jsem to řekl“ a sám si taky dopřál pořádný kousek.
„Moc dobré“, souhlasně pokývala hlavou. „Pokud to sním, jako že to mám v úmyslu,
budu si muset tento týden nějaký kilometr běhu dát navíc, ale ta pizza za to stojí“.
„Ty chodíš běhat?“, podivil se. Nevzpomínal si, že v poslední době znal nějakou
ženu, která chodila pravidelně běhat.
„Je to moje terapie, nejoblíbenější tělocvik. Nemám ráda skupinové aktivity někde
v posilovně“, znovu kousla do pizzy.
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„Mám tady svou soukromou posilovnu. Vlastním celé patro. To byl důvod, proč jsem
si koupil byt v této budově. V jedné části využívám prostor jako svůj ateliér. Provedu
tě tady, až dojíme“.
„Jsem už teď zvědavá, až spatřím ateliér opravdového umělce. Vůbec se nechováš
jako celebrita, i když jí nepochybně jsi, Ralphe.
„Já se za žádnou celebritu nepovažuju, Anno“, prohlásil rozpačitě.
Dojedla a odložila talíř na stolek. Uspokojila hlad a dala si nohy pod sebe. „Ale ano, o
to více mi připadáš zajímavější“.
Pokrčil rameny a dal na talíř další kousky. „Já jsem prostě jenom já“, podával jí talíř
zpátky. Nepřítomně si ho od něj vzala. „Jsem si jistá, že jsi hodně skromný, přitom jsi
známý umělec ve světě“.
„Nemám rád, když je mi věnována přílišná pozornost. Ale od tebe mě to docela těší“.
Anička se znovu zakousla a zamyšleně ho sledovala, jak pokračoval v jídle. Všiml si
toho a tázavě zvedl obočí.
„Proč se na mě tak díváš?“
Ty ve skutečnosti vůbec nemáš rád, že tě lidi obdivují“.
„Moc to po světě nerozhlašuju“.
Zamračila se, když si vybavila, jak o něm chtěla něco zjistit, což se jí povedlo, ale
fotografie žádné. Vlastně až na jednu, ale on to nebyl. „Počkej, pod tvým jménem
jsem objevila jedinou fotografii, ale někoho jiného. Koho?“
Na rtech se mu objevil úsměv. Odložil talíř a ukázal na další krabici s pizzou. „Dáš si
ještě?“, zeptal se, aniž by odpověděl na její otázku.
„Zatím ne“, odložila talíř. „Na něco jsem se tě ptala, neodpověděl jsi“.
Ralph se poškrábal na bradě, vypadal tak trochu jako v koncích. „No jo, sem tam
podstrčím fotku svého otce“, spiklenecky na ni zamrkal. „Tebe jsem tím taky spletl, že
jo?“, usmíval se.
„Aha. Tvůj otec tam vypadal poněkud starší. Člověk by si mohl myslet, že se na tobě
věk podepsal“.
„Jinými slovy i tebe jsem zmátl, je to tak?“
Sevřela rty. „Ano, docela jo“, přiznala. „Rovněž mě mate ta otevřená válka mezi
tebou a tvým bratrem“, odvážila se poznamenat.
Nějakou dobu na sebe zírali a lehký tón konverzace byl najednou pryč. Vzduch
houstl, ale teď to určitě nebylo vzájemnou přitažlivostí. Uvědomila si, že přestřelila,
ale bylo pozdě to vzít zpátky. Možná se naštval a ona bude čelit nepříjemné
atmosféře, která byla až dosud příjemně zábavná.
„Nazval bych to narušené rodinné vztahy. Více k tomu nemám co říct, Anno Považuj
to za vyřízenou věc“.
„Promiň, neměla jsem“, sklopila zrak zahanbeně.
Tento muž velmi dobře skrýval něco, o čem by neměla vědět. Ztěžka polkla a natáhla
k němu ruku. Pomalu mu pohlédla do očí. „Nechtěla jsem narušit tu pohodovou
chvíli, co spolu sdílíme“, řekla tiše.
„Jsem moc rád, že si to myslíš, Anno“. Jeho oči vysílaly plamen touhy. Prstem mu
přejela po předloktí. „Proč drak?“, ukázala na jeho tetování.
„Protože představuje sílu a bohatství, což jsou dvě věci, o kterých jsem od dětství snil
a věděl jsem, že je chci“.
„Ty jsi chtěl peníze a moc už jako malý chlapec?“
„Ano“, odpověděl jedním slovem.
Chtěla by se zeptat na důvod, ale raději to zavrhla, přišlo jí to moc zvídavé. „A teď|?“,
přesto se zeptala.
„Teď už ty dvě věci mám. A s nimi jde ruka v ruce, pocit bezpečí“.
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Blesklo jí hlavou, jak tuhle svou sílu dokázal použít při rozhovoru se svým bratrem a
ona byla svědkem temnější stránky jeho duše. Tento muž měl opravdu rád svou
moc, ale ne v abstraktní rodině jako jeho bratr. Ralph pocit moci si definuje sám pro
sebe. V tom byl podstatný rozdíl.
„Draci byli na mých prvních malbách a teď jsou v mé soukromé sbírce v Paříži. Ani
jeden z těch obrazů jsem nikdy neprodal, ani jsem to neměl v úmyslu. Hodně pro mě
znamenají“.
„Aha, chápu“, špitla. Samozřejmě Paříž byla jeho pravým domovem. Znovu se
zadívala na jeho předloktí. „Ten tatér musel být hodně talentovaný“.
„Tatérka“, opravil ji.
Tak žena, hrklo v ní. Žena, které dovolil vytetovat něco na svém těle, která ho zřejmě
inspirovala v jeho tvorbě. Všiml si, jak ji to zaskočilo. „Copak bys chtěla vědět,
Anno?“, zeptal se.
Něco o ní, pomyslela si. „Ty mi řekni, co bys chtěl, abych věděla“.
V jeho očích bylo zřetelně vidět překvapení. „Nejsi úplně taková, jak bych čekal,
Anno Gregorová“.
„To ty také ne“, nechala se slyšet.
„Dobře“, zmírnil tón. „Ta tatérka je někdo, kdo mě podržel, když jsem se cítil na dně“.
Zadržela dech, ani nevěděla proč.
„Je to dávná minulost“, dodával. „Zatímco my jsme tady v přítomném čase“.
Neměla by tolik přemýšlet, to by k ničemu nevedlo. Sedla si mu na klín a položila mu
ruce na ramena. „Přítomnost, to je fakt. A já jsem tady, co hodláš se mnou udělat?“
Několik vteřin seděl bez hnutí, ani se jí nedotýkal. Potom se jeho prsty sevřely v týle
a přitáhl si ji blíž. „Víš, co se stane, když se dotkneš draka? Spálí tě na popel,
holčičko. Hraješ si s ohněm“.
Její malé sebevědomí bylo rázem rozmeteno. „Nebojím se toho, o čem mluvíš“,
přemohla se a zvedla bojovně bradu. „Dokonce si myslím, že mě neustále vzrušuješ.
Nebojím se tě, Ralphe“.
Jeho tvář byla jako vytesaná do kamene. Zkoumal ji pronikavým pohledem. „Anno,
varoval jsem tě proto, abys to, co jsem říkal, než jsme se ocitli tady, měla na paměti.
Tak na to nezapomínej“.
„Z tvé strany to již zaznělo dost jasně, zbytečné obavy. Vím, co dělám. Navíc se mi to
začíná líbit“, odpověděla vzdorným hlasem.
Sotva to dořekla, přitáhl si ji blíž k sobě a začal ji líbat s nespoutanou žhavou vášní.
Vychutnávala si tu část jeho já, kterou chtěla více poznat. Možná si zahrávala
s ohněm, ale nemohla si pomoct. Chtěla víc, mnohem víc. Brala všechno, co jí mohl
dát. Ponořila se do jeho polibku a zasténala, když jí jazyk vrazil hluboko do úst. Zvedl
ji a posadil ji na pohovku. „Opři se“, zvrátil ji s rukou položenou na jejím břiše.
„Pamatuješ si, když jsem ti říkal, že tě budu opakovaně uspokojovat jazykem?“
„Ano“, zašeptala. „To jsi říkal“, sténavě vydechla, když jí prstem rozetřel její šťávu po
celém pohlaví.
„Správně, tak se do toho dáme. Pamatuj, nebudu mít slitování“.

Kapitola 48.
Anička otevřela oči a dospěla k matnému poznání. Oslepil ji paprsek slunce. Nebyla
doma, byla u Ralpha. Prožila neuvěřitelnou noc plnou vášně. Rychle se posadila a
přikrývka jí sjela do pasu. Nepamatovala si, jak se vůbec dostala do postele. Ve
stejné chvíli spatřila Ralpha. Měl na sobě oblečení, jako by se chystal ven.

155

„Ahoj“, promluvila zmateně. Pamatovala si pouze tolik, co se v noci dělo překvapivě
jasně. Jeho ruce, prsty a ústa. Přepadla ji horkost a tváře se jí zapálily studem,
nejistotou. Začala bohapustě žvanit. „Zřejmě jsem usnula, je ráno a já jsem ještě
tady“ snažila se omlouvat.
Nic neříkal a jeho tvář byla opět nečitelná. Počítala vteřiny, zda něco řekne.
„A ty jsi chtěla jít domů, Anno?“, konečně se zeptal.
Jeho otázka ji zasáhla nepřipravenou. Vůbec netušila, co by měla odpovědět.
Nepamatovala si nic jiného kromě toho, že jí to v noci pořádně udělal a pak z toho
všeho uspokojení zřejmě omdlela, nebo něco takového. Rozhodně s ním ale chtěla
zůstat. Ale bála se, co by na to řekl, když jednoznačně prohlásil, že on není chlapem
pro ni. Jak by asi na to reagoval, určitě přinejmenším vypjatě.
„Já … já nevím. Jestli dovolíš, dám si sprchu a odejdu. Jenom bych si dovolila
zapůjčit tvoje triko. Jak víš, halenku mám natrženou“, blekotala.
„Jo, jasně. Napravil jsem to a pořídil ti nové. Snad jsem se ti trefil do vkusu“, pousmál
se a pokrčil rameny.
„To nebylo nutné, Ralphe, ale děkuju“, zamumlala.
„Rádo se stalo, dámo“, řekl suše.
„Jestli dovolíš, ještě jednou využiju tvou koupelnu a půjdu“, tvář jí posmutněla.
„Řekla jsi, že nevíš, proč jsi zůstala. Já ano na rozdíl od tebe“, zamračil se a
poškrábal se po tváři.
Vypadalo to, že ho její prohlášení podráždilo. Nerozuměla tomu. Potom jako by to
všechno popřel. „Nechci, abys dnes šla domů, zůstaň ještě se mnou, Anno“.
Tohle nečekala a v hlavě se jí rozvířil ještě větší zmatek. Jeho slova na ni silně
zapůsobila a neskonale potěšila. Ale počkat, tohle by ji nemělo těšit. Nebo ano?
Tohle je jen úlet, aférka. Za pár dnů nasedne na letadlo do Paříže a z jejich vztahu
zůstane jenom minulost. Měla by zůstat a žít naplno tuto chvíli, užít si, co to půjde?
Těžké rozhodnutí.
„Ty bys chtěl, abych neodešla?“, zeptala se tiše a nedokázala zastavit příval touhy
dočkat se potvrzení toho, co právě řekl, dostat od tohoto muže ještě více … čeho?
Ještě více rozkoše?
Dlouze si ji jen tak prohlížel, až se bála, že začne znovu žvanit, ale naštěstí je oba
Ralph od toho ušetřil. „Normálně si ženy do svého bytu nevodím, Anno“, prozradil
tvrdým hlasem, který zněl skoro naštvaně. „Nemívám sex bez kondomů a rozhodně
se neptám na minulost. A v žádném případě o sobě nemluvím“.
Ze všech těch věcí, které na ni vychrlil, se chytla té jediné, nejméně pravděpodobné,
vzhledem k tomu, že by se měla snažit celou tuhle záležitost držet v rovině flirtu, i
přes to všechno to udělala. Postupně v ní narůstal osten nespokojenosti. Vypadal
nějak rozhozený, jako by jí dával za vinu, co by za normálních okolností nechtěl.
Viděla mu to na obličeji. Spustila nohy z postele dolů, přikrývku stále na sobě.
„Měla bych už jít“.
„Ne, nechoď, prosím“.
Ralphova slova ji zastavila v půli pohybu. Ve tváři se mu zračila opravdová starost,
stejně jako u ní.
„Jsem trochu zmatená, Ralphe“, přiznala nakonec.
„To jsme oba, Anno“, odrazil se od okna, kde celou dobu postával. A jen tak, jako by
se nic nedělo, prošel kolem.
„Cože? Kam to jako jdeš?“
„Dej mi chvilku“ a mizel z pokoje. Opět se zamračila a rozhlédla se kolem. Nikde
neviděla svoje oblečení. Dokonce ani jeho košili, kterou měla včera v noci na sobě.
Je snad jeho zajatcem? Jak by mohla odejít. A chce to vůbec? Možná by měla.
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Tento muž ji chytil do víru pocitů, vášně a emocí. Vzápětí se ozvaly jeho kroky a ve
vteřině stál před ní. Dřepl si těsně vedle postele a voněl po dřevě a čistotě. K jejímu
překvapení jí přehodil přes ramena svou košili, která byla asi tak o dvě čísla větší.
Cítila z jeho pohledu, jak sám v sobě svádí vnitřní bitvu. Modlila se, aby tohle nebyl
příběh o dvou zraněných duších, které se navzájem trhají na kousky. Znovu se na ni
podíval a bylo jasné, že už ten svůj vnitřní boj zvládl. Ať šlo o cokoliv, najednou měl
jasnější pohled a klidnější náladu.
„Připravím omeletu, co říkáš? Máš hlad?“
Změna v jeho chování byla viditelná. Už si na to začínala pomalu zvykat.
„Ty mě pořád jenom krmíš“.
„A ty to zase nikdy pořádně nedojíš, jako tu pizzu“, zašklebil se.
„Nestačila jsem ji dojíst“, usmála se. „Ale byla fakt výborná“.
Sevřel rty. „Na tvou obranu je nicméně třeba uvést, že jsme měli na paměti úplně
jiné, rozhodně lepší věci“. Ani jí nedopřál chvilku, aby se mohla začít červenat. Vstal
a vytáhl ji sebou. „Prosím, dámo, koupelna je celá vaše“, pobízel ji a lehce ji poplácal
po zadečku.
O deset minut později si po osvěžující koupeli připadala jako znovu zrozená. Otočil
se právě včas a pomohl ji na barovou stoličku.
„Jde ti to moc dobře“, pochválila ho, když nadhazoval omeletu na pánvi.
„Dlouho jsem to trénoval“, popošel od sporáku a připravil talíře.
V první chvíli ji napadlo, jestli by ho nemohla přimět, aby ji to taky naučil.
„Tak hotovo, můžeme jíst“, postavil talíře s vaječnou omeletou a opečenou slaninou.
„Jo, pro pořádek. Já jsem uvařil a ty uděláš kávu“, nabídl obchod.
„Přijímám. Pokud tedy najdu, kde mám ruce“. Natáhla obě paže před sebe, ale stejně
z rukávů jeho košile nebyly vidět prsty. Rozesmál se a začal jí vyhrnovat jeden rukáv.
„Úplně se mi ztrácíš před očima. Další důvod, proč tě pořádně nakrmit. A jak je na
tom po ránu tvoje hlava?“
„Pokud máš na mysli víno, tak jsem zřejmě v pořádku“. Nedokázala odolat pokušení
si z něj trochu vystřelit. „A doufám, že jsi v noci nevyužil situace, kdy jsem byla pod
vlivem“, ovšem rázem zkameněla.
Oproti všem předpokladům se nezačal smát, jak doufala. Jeho ruka znehybněla a
pozvedl k ní oči. „Říkal jsem ti, že nejsem svatý“, zamručel.
„To ano“, přitakala rozpustile. „To jsi říkal. Opakovaně“.
„Ale ty jsi mě neposlouchala“, doplnil její odpověď.
„Slyšela jsem každé slovo“, ohradila se dotčeně.
„Tak jsem toho asi neřekl dost“.
Přesně tak, pomyslela si. „Neřekl jsi nic, kromě toho, drž se ode mě dál a nechoď
pryč“.
Nejdříve se zamračil, ale pak se jeho rty zvlnily do jakéhosi pokřiveného úsměvu. „Ty
se s tím moc nepářeš, co?“
„Zdá se, že ve tvém případě moc ne. Nebo když se trochu napiju“. Při vzpomínce na
předešlý večer se otřásla. „Když jsi včera večer nečekaně zmizel, dodalo mi to víno
dost odvahy. Nakráčela jsem před Kevina a řekla mu, že nechci, aby mě zatahoval
do chodu těchto akcí a taky do věcí … no …“, přitiskla si prsty k čelu.
Ralph pozvedl obočí. „Pokračuj, teď mě to začíná zajímat“.
Ruka jí klesla podél těla a sbírala odvahu. „Řekla jsem mu, že se nechci dostat
doprostřed nějakého kohoutího zápasu, který vy dva mezi sebou máte“.
Ralph doslova vyštěkl smíchem. „Dal bych všechno na světě, kdybych mohl vidět, jak
se Kevin tvářil. Abychom to nezamluvili“, ukázal na servírovací pultík.
„Rozumím“, pokývala hlavou. „Zřejmě jsem pozadu se svým úkolem, že?“
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„Taková byla dohoda. Já vařím, ty děláš kávu“.
„Jistě, provedu, kapitáne“, vypálila a zasalutovala. Otevřela dózu s kávou, která byla
připravena vedle varné konvice. Přivřenýma očima nasávala aróma kávy. „Páni, voní
přímo božsky, jako Tchibo“.
„Kdepak, samá voda“, usmál se a stoupl si vedle. Sám blaženě nasál vůni kávových
zrnek a pak jí podržel dózu u nosu, aby mohla udělat to samé. „Tohle je vůně
francouzské směsi od Malonga z Paříže. Vždycky si ji vozím sebou. Tuhle kávu
přímo miluju“.
„Nemůžu se dočkat, až ji ochutnám“. Líbilo se jí, jak se dokázal nadchnout. Možná i
pro ni samotnou, napadlo ji. Aspoň pro dnešní den? Rozhodla se, že to tak zatím
bude brát.
„Čtyři lžičky na jeden šálek“, instruoval ji.
Přikývla a dala se do práce. Byl to neuvěřitelně příjemný snídaňový zážitek
s Ralphem. Byla si jistá, že i on se nacházel na neznámém území. Mrkla na dobře
vypadající omelety. „Tohle ovšem vypadá na profesionální výkon“.
Podíval se na ni a oči mu hrály dobrou náladou. „Teď se mě snažíš znervóznit?“
„To se mi u tebe nemůže povést“, odfrkla si.
Sevřel rty, ale nesnažil se popřít, co právě řekla. Byl sebevědomý. Ať už v sobě dusil
cokoliv, rozhodně jej to nezasáhlo. Podržel jí před očima zeleninu. „Cibuli, papričky?“
„Proč ne. Stejně nemám kartáček na zuby a už teď jsem nebezpečná až, až“.
Zasmál se tomu. „Jestli chceš, můžeš zavolat na recepci“, nabídl jí řešení. „Funguje
to tady trochu jako v hotelu. Pokud něco chceš, oni to zařídí“.
„Aha“, jeho nabídka ji překvapila a zároveň i potěšila. „Jak jim mám zavolat?“
Pokynul hlavou doleva. „Telefon na stěně za lednicí a dovoláš se přímo na recepci,
prosím“, navigoval ji.
Vidina zubního kartáčku ji popohnala ke sluchátku. Potom zaváhala. „Co mám říct
ohledně toho, kdo jim volá?“
Ralph nechal jídlo jídlem, postavil se před ni, přitiskl boky a jeho tělo ji tak zcela
zakrývalo. „Jakpak by ses chtěla představit?“, v jeho slovech zazněla nepopíratelná
výzva a zvědavě na ni pohlížel.
„Nechci jim říct vůbec nic. Nic jim do toho není“, prohlásila.
Pozorně si ji prohlížel, opět ten jeho nečitelný výraz. „Když jsem ti říkal, že si sem
nahoru nevodím ženské, tak jsem tím myslel, že si je sem nevodím, Anno. Nikdy. Ani
jednu“ prohlásil zatvrzele.
Další poznámka, která spadla přímo z nebe, odvodila. „Ano“ odpověděla chladně.
„To jsi říkal. A pokud mi to budeš opakovat, budu to muset zřejmě pochopit tak, že
mě žádáš, abych odešla“.
„Říkám to proto, že chci, abys pochopila, jak moc si přeju, abys zůstala. Jenom chci,
abys i ty měla chuť tady zůstat“.
„To chci“, snažila se pochopit jeho myšlenkové pochody. „Ano, chci tady zůstat“.
„Dobře“ dvěma prsty ji pohladil po tváři. „Nebude se ti na mně všechno líbit, Anno“,
prohodil temně šeptem.
„Další varování?“, zeptala se škádlivým hlasem. „Už je jich nějak nad limit a potom
v takové míře se míjejí účinkem“.
„Tohle není varování. Já už tě před ničím nevaruju, protože jinak bys tady už dávno
nebyla“, upřesnil.
„Ach tak. Od chvíle, co jsem se zde ocitla, jsi mě varoval několikrát“, podotkla.
„To ano“, připustil. „Řekl bych, že ano. Takže bych ti mohl uštědřit ještě jedno“.
„Poslední?“
„To není příliš pravděpodobné“.
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„Takže poslední pro dnešek?“
Její poslední nadějeplné otázky si nevšiml. „Nic se nezměnilo, Anno. Pořád nejsem
ten, který by ti snesl modré z nebe“.
„To jsem pochopila hned, díky bohu“.
„Co se stane mezi námi, taky mezi námi zůstane, Anno“, dodal pro upřesnění.
Než si stačila zformulovat jeho slova, pokračoval. „Potřebuju se ujistit, že jsme v tom
zajedno. Jsem založením nepřístupná osoba, mám pro to svoje důvody, a to se nikdy
nezmění. Nevykládej o mých důvěrných známostech nikomu, tedy ani tady na
recepci, jinými slovy řečeno. Já sám určuju, kdo o mně něco ví a zdejší personál mi
pomáhá, aby to tak zůstalo i do budoucna“.
„Líbí se mi, jak si hájíš svoje soukromí a respektuji to. Vlastně se dá říct, že kdyby
tomu tak nebylo, tak bych tu nebyla, Ralphe“.
Dívali se jeden na druhého a jeho pohled byl tak pronikavý, že měla pocit, jako by ji
provrtával a slídil v její duši. Jako by hledal potvrzení toho, co řekla. Kdo nebo co
stálo za tím, že je tak nedůvěřivý? Natáhla ruku a pohladila ho po tváři. „Co se stane
mezi námi, to taky mezi námi zůstane“, pronesla tiše.
Přivřel víčka a jeho pohled náhle změkl. Bylo vidět, jak mu z tváře mizelo napětí a oči
mu probleskovaly zlatavými tečkami. Atmosféra se změnila a ona pociťovala
povědomý nával touhy. Najednou ji zachvátil nečekaný silný útok paniky. Nechtěla
snídat, těch pár okamžiků normálnosti dokáže oželet. Vycítil její myšlenky. Položil jí
ruce kolem pasu, až ji rozpalovaly pokožku i přes bavlněnou košili. Z výrazu jeho
tváře bylo poznat, že i on si uvědomil, jak blízko byla úplné nahotě. Přesunul
pozornost k rozepnuté košili a jí okamžitě ztvrdly bradavky.
„Uvědomuješ si, jak strašně po tobě toužím?“, zeptal se a prsty klouzal k výstřihu
košile, až zatajovala dech.
Chtěla ho za každou cenu. Chtěla ho tak intenzivně, že se nedokázala ani
nadechnout. Jenže hlas v její hlavě křičel, ještě ne, až po snídani. Popadla košili a
přitáhla si ji více k tělu. Zatlačila na jeho hrudník, aby toho nechal. „Ale ne, nic
takového se nebude dít. Až mě nakrmíš a napojíš kofeinem. Pak mě necháš vyčistit
zuby“. Popadla telefon na zdi. „Nepřipaluje se náhodou ta omeleta? Byla by to
škoda“, mrkla na pánev.
„Už jsem ji dávno vypnul“, zasmál se tiše a tón jeho hlasu se mísil s tónem
vyzvánějícímu telefonu. Naklonil se a líbnul ji za ucho. Na krku ji pošimral jeho teplý
dech. „Jenom jsem doufal, že tě to bude vzrušovat. Řekl bych, že se budu muset víc
snažit, až dojíme“. Odlepil se od ní ve stejné chvíli, co se ve sluchátku ozval ženský
hlas. „Jak vám mohu pomoci, pane Taubere?“
Sledovala Ralpha, jak dokončoval a servíroval snídani. Znovu ji popadla touha a
ptala se sama sebe, proč vlastně vycouvala. Copak ta snídaně byla tak důležitá?
„Pane Taubere“, probral ji ženský hlas v telefonu.
„Ano, zdravím. Pan Tauber by potřeboval kartáček a zubní pastu, prosím“, konečně
ze sebe dostala.
„Samozřejmě“, odpověděla žena v recepci. „Hned tam někoho pošlu“.
Anička položila sluchátko do vidlice a přesunula se ke kávovaru. Z police vytáhla dva
hrnky. Mrkla na Ralpha, který zrovna rozděloval svůj snídaňový výtvor na dva talíře.
Pobaveně se usmíval a házel škádlivé pohledy. Moc dobře věděl, že pro ni bylo
těžké, když byla z poloviny nažhavená, dokonce si to užíval. „Líbí se mi, když máš na
sobě mou košili. A ještě víc se mi líbí, když ji na sobě nemáš“.
Polilo ji horko, ale sporákem to nebylo. „Vypadala bych líp, kdybych byla oblečená
jako ty“, snažila se ho pozlobit.
„To záleží na úhlu pohledu“, odvětil pobaveně.
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„To mě těší, přímo zářím pod tvou pozorností. Kompliment od umělce, jako jsi ty. Co
máš rád do kávy?“
„Spoustu smetany, najdeš ji v lednici“.
Když ho slyšela, musela se zasmát.
Stáhl obočí. Co je tak vtipného na smetaně v lednici?“
„Ale nic. Spíš jsem myslela, že mi řekneš, že ji máš rád jen tak, bez ničeho. Typ
motorkáře v kůži v kombinaci s umělcem. Odhadovala jsem tě na kávu černou a
silnou“ pokrčila rameny.
„Potom jsi mě odhadla špatně. Jo, nezapomeň mi do toho jedu přidat tři lžičky cukru“.
„Jistě, jak si přeješ“, odvětila kousavě.
O několik minut později dorazil zubní kartáček spolu s pastou do schránky, která se
schovávala v rohu, připomínala trochu bankomat. „Hned jsem zpět“, úprkem zmizela
v koupelně, kde si vyčistila zuby, což Ralpha pobavilo.
Vzápětí se vrátila a uviděla Ralpha usazeného u jídelního stolu a před sebou mimo
snídaně hrnek s kávou a smetanou. Takovou měl rád.
„Oříškovou příchuť kávy jsem nikdy nezkusila. Jsem spíše pro vanilku. To podivné
přiznání bylo venku dříve, než si uvědomila a vzala zpět.
Ralph sevřel rty. „No tak dobře, v tom případě si troufnu tě z toho návyku na vanilku
vyléčit“, pokynul bradou k jejímu hrnku. „Zkus to“.
Dobrý bože, on to fakt řekl. Ale na druhou stranu si o to koledovala. Zajímalo by ji, co
si představoval pod slovem vanilka.
„Mohla bys mi prozradit, na co teď myslíš?“, obdařil ji pokřiveným úsměvem.
„Na nic“, rychle řekla. Uvědomila si, že nad tou poznámkou příliš přemýšlí. Rozhodně
teď své myšlenky nehodlala s ním sdílet. Vypadal trochu zmateně nad její odpovědí,
ale ignorovala to. Raději usrkávala kávu. „Je to dobré, opravdu dobré, příjemná chuť,
poznamenala.
Tvářil se souhlasně a v tónu jeho řeči zazněla nabídka na sex. „Věděl jsem, že ve
tvém životě dominovala vanilka“, nadnesl.
Při té flirtovací poznámce se jí zapálily tváře.
„Pěkně se umíš červenat“, okomentoval Ralph. „Jsi jeden velký protiklad, co?“
Samozřejmě měl pravdu. Měla pocit, jako by plavala na moři a v dálce svítily dva
břehy. Jeden ztělesňoval nudný běžný život a ten druhý žhnul temnou erotikou. A
ona nedokázala připlout ani k jednomu z nich. Místo odpovědi pokrčila rameny.
„Myslím, že ano, tak nějak to bude“.
„Jo, taky si to myslím“.
Panovalo mezi nimi očekávání sexu, přesto se ovládli a věnovali se snídani. Zjistila,
že má větší hlad, než si původně myslela. Hned první sousto probudilo její žaludek a
taky chuťové buňky.
„Řekla bych, že si zasloužíš Michelinskou hvězdu. Omeleta je naprosto skvělá“.
„Omelety jsou jednoduché, nic se na nich nedá zkazit“.
„Tak to jsi nejedl nic ode mě“, ujistila ho, čímž ho opět rozesmála. „To chceš říct, jak
mizerná jsi kuchařka?“
„Jo, tak nějak“, povzdechla si a zadívala se z okna na město. „Když jsem tady a
dívám se ven, připadám si nedotknutelná. Jako na vrcholku světa. Tvůj ateliér má
taky takový výhled?“, podívala se na něho.
„Možná ti ho ukážu, pokud bys chtěla“.
Při pomyšlení na to, že by mohla vidět místo, kde Ralph tvoří, projela jí vlna vzrušení.
„To bych moc ráda“.
„Ten ateliér jsem koupil jedině pro dokonalý výhled. Nabízí spoustu inspirace a já
tohle město přímo miluju. Je to můj domov a to se nikdy nezmění“.

160

„Aha“, překvapením zamrkala. „Myslela jsem si, že je to Paříž“.
„Narodil jsem se tady. Můj otec nás tam přestěhoval, bylo mi tehdy třináct“.
Stáhla obočí a usilovně přemýšlela, co všechno si o něm stačila přečíst. Ale o jeho
rodině nic z článků nevyzvěděla, nic tam nebylo, ani slůvko. „A tvoje matka?“
„Pro mě neexistuje“, vyštěkl. Jeho stručná odpověď jí napověděla mnohem víc, než
kdyby slyšela sáhodlouhou historii. Beze slova se na sebe dívali a společně sdíleli
chvilku ticha a porozumění, ztráty, vědomí, že nebylo třeba říkat víc. Vystihla, že se
hodlal nesvěřovat, bál se pitomých projevů soucitu a porozumění. Chápala to, prostě
tomu rozuměla.
Ralph přerušil to ticho jako první. „Jez, Anno, než ti to moje mistrovské dílo vystydne“
Přikývla a v tiché sounáležitosti zvedla příbor a pokračovala v jídle, na tváři
zamyšlený výraz. Ralph udělal to samé. Ráda by mu položila tolik otázek, ale
neudělala to. Všechny ty osobní otázky na jeho rodinu, o kterých věděla, že je
nemůže vyslovit. Možná nikdy. Už tak s ní sdílel věci, které vůbec nečekala. „Proč
zrovna malování?“, zeptala se. „Proč ne nějaký sport, nebo hudba jako tvůj otec?“
Sotva znatelně zatnul čelist, ale ona si té drobné reakce všimla. Říkala si, jaký to
mělo důvod. Zřejmě opět šlápla někam, kde neměla.
„Můj otec žil s jednou slavnou malířkou“, zvolna začal vyprávět. „Ta žena si
usmyslela, že potřebuju nějaké smysluplné vyžití, než rvačky na školním dvoře, do
kterých jsem se zapojoval kvůli návalům nezvladatelného vzteku“.
„Počkej, ty ses pral“?, udivilo ji to. „Na to moc nevypadáš“. Na druhou stranu si však
vybavila, jak dokázal uzemnit svého bratra Kevina, který jinak vypadal, že se ho
nemůže nic dotknout.
„Byl jsem na střední. Jelikož jsem byl odjinud, cizinec a neuměl jsem pořádně jazyk.
Neměl jsem na výběr. Buď se prát, nebo se nechat zbít. A to nemám rád. Problém
byl v tom, že jakmile jsem se pustil do rvačky, nemohl jsem přestat. Začal jsem si
vymýšlet důvody, jak do toho jít znovu a znovu. Zpočátku mě strašně štvalo, že jsme
žili v Paříži, chtěl jsem zpátky do Londýna. Výsledkem mého chování bylo, že mě
nakonec vyhodili ze školy“.
„A co na to tvůj otec?“
„Ten to ani nezaregistroval. Ale právě ženská, se kterou v té době žil, ta malířka se
do toho vložila. Vzali mě zpátky do školy. Pak si mě posadila proti sobě a oznámila
mi, že mám problém se vzdáváním vzteku, a že si musím najít nějaký ventil. Vrazila
mi do ruky nějaký štětec, a řekla mi, ať namaluju něco, co by stálo za to, se na to
koukat“., zasmál se.
„Co jsi namaloval?“
Znovu se zasmál. „Freddyho Kruegera z Noční můry v Elm Street. Jeden z nejlepších
obrazů, jaké jsem kdy do dneška namaloval, řekl bych. Snažil jsem se působit jako
znalec“, řekl podmračeně.
To se pro změnu dala do smíchu Anička a nebyla k utišení. „Jako ty, znalec? Nikdy“.
„Myslíš si, že nejsem znalec?“, snažil si zachovat vážnou tvář.
„Ne. A víš proč? Na ochutnávce vín sis poručil pivo, čímž ses moc nepředvedl“,
znovu se rozesmála.
„Musíš ovšem uznat, že pohledy mého bratra stály za všechny peníze, ne?“, smál se
spolu s ní.
Ráda by využila téhle odlehčené situace, aby si s ním promluvila o událostech minulé
noci v galerii, ale rozmyslela si to. Raději ho nechala mluvit o sobě. „Té válce mezi
tebou a bratrem nerozumím. Co se stalo, když jsi ukázal Freddyho té malířce?“,
změnila téma.
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„Celkem nic. Opakovala, že mám problém se zvládáním vzteku, ale taky dodala, že
jsem talentovaný a měl bych toho využít. A pokud to neudělám, tak na mě toho
Freddyho pošle sama“.
„A tak to všechno začalo“, dodala měkce. Jeho příběh ji naplnil teplem. Zajímalo by ji,
co to bylo za malířku, která mu pomohla. Ale už dávno zjistila, že Ralph dělá všechno
s nějakým záměrem, proto jí její jméno neprozradil.
„Jo, a tak to všechno začalo“, souhlasně pokýval hlavou. Pozorně se na ni zadíval a
jeho mysl pracovala na plné obrátky. Zatínala zuby do spodního rtu při pomyšlení,
jaké otázky by si mohl pro ni připravit, co by odvetu za její zvídavé dotazy. Nic
takového se však nestalo. „Takže, Anno, co bys ještě chtěla vědět?“, čímž jí vzal vítr
z plachet.
„Pořád nevím, co mezi sebou s Kevinem máte, ale …“.
„Nejde o žádné kohoutí zápasy“, zasmál se. „Dokonce už nejsme ani nepřátelé, jak
tomu bylo dříve“.
„Tak proč jsi mě před ním tak varoval?“, málem se zhrozila, že to vůbec z ní vypadlo.
„Prostě ho jenom dobře znám a vím, jak pracuje jeho mysl. Nedovolím, aby s tebou
manipuloval, to je všechno. Pokud budeš pracovat ve firmě, bude všechno
v pořádku. Vím přesně, co myslel všemi těmi testy o umění a kde tě chtěl dostat.
Nesmíš to připustit, Anno. Jinak by tě zničil. Tohle bys nezvládla“.
„Nejsem malá holka, abych se nechala vtáhnout do nějaké hry“, vzkypěl v ní vztek.
„Nemáš žádné právo …“, zarazila se, když uviděla jeho tvrdý pohled.
„Ale mám. Pokud jde o tebe a úmysl mého bratra“, zvýšil hlas, až se polekala.
„Ralphe, ty nejsi na vztahy, a proto jsem tady. Taky nejsem holka, která by si chtěla
začít vztah. Žádné ploty, pamatuješ? Oba jsme se na tom shodli. Zvláště ty sám jsi
na tom dost trval. Pokud spolu budeme mít sex, nejsem proti. Jinak si se svým
životem naložím tak, jak já budu chtít. Cením si tvé nabídky na provizi, ale to
neznamená, že ji přijmu, rozumíš? Musím se obléct a vyrazit domů“, zvedla se.
„To už utíkáš. To se umíš tak rychle polekat?“
Strnula. „Já nikam neutíkám“, obořila se na něho.
„Ne? Mně to tak připadá. Hned jak se dostaneš někam, kde se ti to nelíbí, tak vyrazíš
jak namydlený blesk“.
„Poslouchej mě dobře, panáčku. Že mi to párkrát uděláš, ještě neznamená, že mi
můžeš zasahovat do života“, vztekle se na něj obořila.
„Anno, víš, že jsem pěkně zkurvený. Ale jestli si myslíš, že ti o život usiluje chlap,
který se tě pokouší chránit a nesnaží se tě zadupat do země, tak jsi na tom stejně
jako já“, promluvil nezvykle tiše.
„Aby bylo jasno, před ničím neutíkám, a to ani před Kevinem. Nechápu, proč se o
tom tady stále bavíme. Možná bych to měla poznat sama“.
Jeho výraz se změnil. Natáhl k ní ruku a hrubě si ji přitáhl k sobě. „Protože tě chce
ošukat, Anno. Netušíš, co udělal s Julií. A právě tebe si vyhlédl“.
Julie, to jméno už jednou zmiňoval. Kdo byla ta žena, blesklo jí hlavou.
„Julie pracovala pro Kevina v galerii a organizovala všechny ty společenské akce“,
pokračoval Ralph. „Byla skvělá, své práci rozuměla a v umění se dokonale vyznala.
Kevin ji zničil, Anno. Stala se jeho hračkou, podroboval si ji tak, až ztratila důstojnost.
Využíval ji společně se svým přítelem, se kterým se seznámil v Japonsku. Julie si
prošla peklem, než pochopila a doslova utekla neznámo kam“.
Anička překvapením skoro nedýchala. „Jak tohle všechno víš?“, ohromením zvedla
hlavu a zděšeně se na něho podívala.
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„Když před třemi týdny zmizela, přišla mi do rukou podivná obálka, adresovaná na
moje jméno. Po otevření jsem vytáhl několik ručně popsaných papírů. Byla to jakási
zpověď, něco jako její deník. Váhal jsem, zda to mám vůbec číst. Okamžitě se mě
zmocňoval pocit provinění, když jsem se soustředil na první slova. Jenže adresátem
jsem byl já, prostě mi to patřilo. A tak jsem si to četl, nedokázal jsem přestat.
Všechno mi najednou dávalo smysl. Věděl jsem, proč se Julie rozhodla zmizet a
udělala dobře. Měla by sis to přečíst, Anno. Jinak nikdy nepochopíš, před čím jsem tě
varoval“, podával jí deník ženy, kterou nikdy neznala.
„Nemám ve zvyku se hrabat v soukromí cizích lidí“, namítala.
„Myslím si, že bys měla“, jeho slova zazněla jako příkazem, chladně, což ji šokovalo.
Měla by to číst?, zvažovala. Snažila se soustředit na to, proč jí to všechno říkal.
Opatrně vzala do ruky první stranu a očima přelétla první slova, kterými neznámá
žena, Julie vyprávěla svůj příběh.
Nebezpečný.
Celé měsíce mě pronásledovaly sny, noční můry. O tom, jak dokonale dokáže ten
člověk ztělesnit význam toho slova. Nechal mě ochutnat svou sladkou smyslnou
chuť. Bylo to skvělé, že jsem zapomněla, že za jakoukoli závislost se platí. A dost.
Vždycky se musí zaplatit nějaká cena. Tuhle životní moudrost mi připomněl sobotní
večer. Teď už vím, že ať si on říká, co chce, ať si dělá, co chce, nemůžu dál,
rozhodně ne, se s ním dále vídat.
Všechno to začalo jako jakékoli jiné erotické dobrodružství, které jsem zažila.
Nepředvídatelné. Vzrušující. Skoro si nepamatuju, že se to všechno zvrtlo. Jako to,
že to nabralo tak temný spád. Přikázal mi, abych se svlékla, posadila se na matraci
v jeho herně, opřela hlavu o opěradlo a roztáhla nohy, aby se mohl dívat. Byla jsem
nahá, otevřená jeho zrakům, zranitelná a chvěla se touhou, ale taky podivným
pocitem strachu. Nikdy v životě jsem se nenechávala ovládat příkazy jiným mužem.
Ale stalo se.
Pokud sobotní večer měl něco dokázat, pak tedy to, že když jsem byla s ním, pod
vlivem jeho šarmu, mohl po mně chtít cokoliv a já mu vyhověla. Mohl mě dotlačit až
k samotnému okraji propasti, až do míst k neuvěření, kam bych nikdy ani na vteřinu
neuvažovala zajít. Přesně kvůli takovým věcem se s ním už nechci vidět. S ním jsem
se cítila, jako bych neměla vlastní vůli. Na tom všem mě děsí a mrazí, že se mi to
zpočátku líbilo. V mysli sotva dokážu takovou představu obsáhnout. Když jsem ho
viděla stát nahého v nohách postele, necítila jsem nic, než touhu. Okamžitě ve mně
vybuchl záblesk žádostivosti. Chtěla jsem ho cítit na svém těle, cítit jeho doteky. A
taky vím, že ho nesmím prosit, aby mi to dovolil. Ze všech těch setkání jsem se měla
poučit. Až příliš mnoho si užíval mé zranitelnosti. Líbilo se mu, jak mě ovládal, jak mě
trestal duševně a fyzicky. Měla mě varovat ta páska přes oči, s níž jsem mířila na
místo, ze kterého nebylo návratu. Když se ohlédnu zpátky, řekla bych, že mě přece
jenom varovala. Hodil mě na postel, vypadalo to jako nějaká výzva, a mně po páteři
projel blesk. Představa, že neuvidím, co se mnou bude dělat, mě měla vzrušovat. A
taky vzrušovala. Ale z důvodů, kterým jsem nerozuměla, mě zároveň vyděsila. Měla
jsem strach a zaváhala jsem. To ho zrovna dvakrát nepotěšilo a pořádně mi to dal
najevo. Nakonec se ve mně něco zlomilo a zvítězila touha ho uspokojit. Nechala
jsem si nasadit tu pásku přes oči. Odměnil mě pohyb matrace, jak se blížil ke mně.
Jeho ruce se vlastnicky plazily po mém těle. Potom se však odtáhl. Následoval
nejasný vír pocitů. Tehdy jsem zaslechla cvaknutí zámku. Ten zvuk mě zvedl
z postele. Volala jsem jeho jméno, bála jsem se, že mě opouští. Byla jsem si jistá, že
jsem udělala něco špatně. Pak jsem s úlevou ucítila jeho dlaně na mém břichu.
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Znovu si představila ten zvuk zapadajícího zámku. Možná se mi to zdálo. Snad. Ale
nemohla jsem se zbavit pocitu, který visel ve vzduchu. Závan nahé slasti a hrozby,
která se mu nepodobala. Cítila jsem jeho kolena, jak se tlačil mezi nohama. Silnýma
rukama uchopil mé paže a zvedl mi je nad hlavu. Zároveň se mi jakýmsi způsobem
začal omotávat provaz kolem zápěstí, kterým připoutal moje ruce k rámu postele.
V tu chvíli mě napadlo, že tohle by sám nedokázal zvládnout. Poznala jsem, že
v místnosti byl další muž.
Ano, stala jsem se snadnou kořistí dvou mužů, kteří si se mnou mohli dělat, co chtěli.
Stala jsem se pro ně jakousi drogou a bála jsem se ….
Pane bože, odložila Anička list papíru. Neměla sílu pokračovat. Zhluboka se
nadechla a četla další pasáž.
Můj život se změnil, když jsem vstoupila do galerie. Změnila jsem se. Změnil se mi
život. Svět uvnitř mě změnil. On mi však tvrdil, že mi jen pomohl odhalit mé pravé já.
Ano, to se mu podařilo. Dokonce už jsem nevěděla, co bylo moje pravé já.
Dobrovolně jsem chodila do míst, která byla emocionálně i fyzicky temná a
nebezpečná. Uvědomovala jsem si to, on mě tam i přesto vodil. Oni mě tam vodili a
já jsem následovala jeho, jejich kroky.
Pravidelně mi posílal rudé růže s kartičkou, kde stálo. Vykvetly z poupat a stejně tak
budeš kvést ty sama, pokud budeš moje.
Jeho slova mě opět povzbudila, abych udělala všechno pro jeho potěšení. Byl na mě
často hodně tvrdý, přesto jsem mu nedokázala nic odepřít. Chtěl toho po mně příliš
moc, ale byla jsem přesvědčená, že to tak má být. Byla jsem připravená odhodit
strach z věcí, které chtěl, abych s ním dělala. Byl mým pánem a jeho moc mě
vzrušovala. Pokaždé se mě zmocňovaly pocity, co se mnou udělá. Často na mě byli
dva. Ten druhý muž, kterého jsem nikdy nesměla vidět, měl zvrhlé choutky. Svázali
mě a dělali se mnou věci, které se mi nelíbily. Ale hlas mého pána mě utvrzoval, že
se mu líbí moje submisivita. To bylo něco, čemu jsem moc nerozuměla, ale věděla
jsem, že nedokážu od všeho utéct. Byla jsem v pasti. Bolest z jeho ztráty by pro mě
představovala větší hrozbu, byla by to mnohonásobná bolest než, kterou jsem
pociťovala v našich hrátkách.
Anička byla přesvědčena o tom, že pánem Julie byl Kevin Tauber, i když ho zatím
nepojmenovala. Tolik ji to nepřekvapilo. Znervózněla ji však skutečnost, proč ta žena
tohle všechno sepsala? Proč měla potřebu to předat někomu jinému? Tu všechnu
rozkoš a bolest? Neměla sílu pokračovat. Bylo toho dost. Něco jí na tom nesedělo.
Proč tohle přiznání a proč Ralph? Co to mělo znamenat? Zírala na listy popsané
úhledným písmem a srdce jí bušilo jako splašené. Frustrovaně vyskočila na nohy a
začala rázovat po místnosti.
„Anno, jsi v pořádku?“, ozval se Ralphův polekaný hlas.
Prudce se otočila a její oči ho sledovaly netečným pohledem, jako by se dívala skrz
něho. Přistoupil k ní a objal ji. „Pojď, posadíme se. Vypadáš rozrušeně, to tě tak
vyděsilo? Možná to byla chyba …“
„Ne“, přerušila jeho slova. „Musím se tě na něco zeptat. Kdo byl tím druhým mužem?
Byl jsi to ty, Ralphe?“
Její přímá otázka mu vyrazila dech. Nechápal, že ji něco takového napadlo.
„Ralphe?“, připomenula se.
„Proč si to myslíš?“
„Nevím. Možná proto, že jsi mi o sobě řekl, že jsi horší. Proč ti to vlastně napsala?“
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„Protože jsme se znali a byli jsme přátelé. Rozuměla umění a moje obrazy
obdivovala. Možná chtěla, abych to věděl. Vlastně to vůbec netuším. Každopádně
jsem najal agenturu a nechal jsem po ní pátrat, protože zmizela ze dne na den.
Musím zjistit, kde je a zda je v pořádku“.
„Proboha, ty si myslíš, že …“, zděsila se Anička.
„Doufám, že ne. Ale udělat jsem to musel. Nevím, kdo byl tím druhým mužem, pouze
to tuším“, zamyslel se.
„Vážně? Měla bych ho znát?“, zeptala se.
„Myslím, že ne. Tedy určitě ne. Neobjevuje se na veřejnosti ve společnosti mého
bratra. Jeho bys mohla vidět pouze v Sídle těchto podivných hrátek, které vlastní
Kevin. A tento podivný muž je tam častým hostem. Jak jsem ti říkal, Kevin nějakou
dobu pobýval v Japonsku, kde se s oním mužem seznámil. Byl to on, kdo Kevina
zasvětil do tohoto světa“. Ralph si prohrábl vlasy a dlaněmi uchopil svou hlavu.
Odmlčel se a jen tak seděl. Po chvíli se ozval jeho tichý, dotčený hlas. „Nemůžu
uvěřit, že sis mohla něco takového myslet, Anno“.
„Promiň, Ralphe. Musela jsem se zeptat“, omlouvala se.
„To je v pořádku. Tak teď to víš“, malinko odsekával.
„Nechtěla jsem tě ranit. Moc tě však neznám“.
Nic neříkal, proto se postavila. „Asi bych opravdu měla jít. Promiň“.
„Ne. Nechoď ještě, prosím“, natáhl ruku a přiměl ji, aby se znovu posadila. „Než se
rozhodneš odejít, chtěl bych ti mnohé objasnit. Neznáš mě, to je pravda. Nejsem
stejný jako můj bratr. Přiznávám, že jsem se tak zpočátku choval. Ale jenom proto,
abych tě …., snad postrašil, což se nějak minulo účinkem. Vůbec tě to nevyděsilo,
což mě utvrzovalo v tom, že tě musím opakovaně varovat. Teď už dokonce víš proč“,
znovu se odmlčel.
„Ale já přece ….“, snažila se mu připomenout, že by nikdy nabídku v galerii nepřijala.
„To jsem pochopil a jsem tomu moc rád, to mi věř. Pokud budeš pracovat ve firmě
Broker Partners, nic zlého ti nehrozí. Kevin firmu vede dobře, a pokud se osvědčíš,
tvou práci náležitě ocení“.
„V to doufám, o nic jiného mi nejde. Nikdy bych nepřipustila, aby mě dostal. Něco
podobného nehodlám absolvovat, už se nechci na téma Kevin bavit. Nikdy“.
„A co si myslíš, že o co jsem se celou dobu snažil?““, přitáhl si ji blíž a zabořil jí tvář
do krku. „Bál jsem se o tebe, Anno“.
„To mám štěstí, že se o mě tak staráš. Jenom nevím, proč to děláš?“
Odtáhl se. „Možná proto, že mi na tobě záleží“.
„Jak moc? To mi nedává smysl“, nechápavě pokyvovala hlavou. „Přece ty nejsi pro
trvalý vztah, nebo se něco snad změnilo?“
„Ne. Nic se nezměnilo, Anno“, jeho odpověď zazněla tvrdě a rozhodně. „Jsem
svobodný muž a tak to i zůstane“.
Jeho jasný a důrazný tón se jí hluboce dotkl. Proto, aby skryla svou uraženou hrdost,
odpověděla stejným tónem. „Nečekám od tebe nic, Ralphe. Proto můžeš být klidný“.
Nepohnul se. Cítila, že se stáhl do sebe. Jakkoli byli důvěrně spojeni, tělesně si
nejblíže, jak jen dva lidé mohou být, citovou vzdálenost nepřekonali. Naopak teď se
ještě zvětšila. Nevěděla, co má dělat.
„Promiň, že jsem tak vyletěl. Sama víš, že jsem mizera, ale přesto tě nechci nechat
odejít. Přál bych si s tebou trávit nějaký čas. Zůstaneš?“
Chtěl by, aby zůstala. Ta myšlenka ji vzrušila natolik, že by se patřilo tomu
nepodlehnout. Znovu si musela připomenout, že mezi nimi nejde o nic jiného než
únik z reality. Užije si ho, pokud to půjde. „Ano, zůstanu ráda“.
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Kapitola 49.
„Tak tohle je ten tvůj ateliér“, rozhlédla se Anička po obrovské místnosti, spíše hale,
která připomínala menší fotbalové hřiště.
„Ano, tohle je můj pracovní prostor, a to druhé, co jsi viděla, je můj byt. Je to výhoda.
Někdy pracuju dlouho do noci nebo i do rána. Nemusím nikam cestovat, pouze
projdu na opačnou stranu patra a jsem doma“.
„To dává smysl“, přikývla. „A co je tohle?“ zadívala se na obrovské plátno
v dřevěném rámu v rohu. „To nevypadá jako obraz“.
Popošla blíž a snažila se rozluštit slova, kterým nerozuměla, protože byly psány ve
francouzštině.
„Je to báseň od Jacquese Préverta“.
„Aha, a o čem ta báseň je?“, zajímala se.
Ralph se postavil vedle a ležérně se opíral o rám. „Báseň je především o lidech. Je to
zhruba asi takhle. Záhady všedních lidí. Namalované s láskou ve skromném tichu.
Chorobný hluk ulic, sleduješ jejich pokrok. Všechno vidíš svýma očima. Co uvidí
ostatní, kteří se postaví před obrazy na tvé místo“.
„Mohl bys mi to nějak přeložit? Moc tomu nerozumím“.
„Tahle báseň mi připomíná, že se na moje dílo bude dívat hodně lidí. Budou se dívat
na obrazy, které zachytím a namaluju. Měly být součástí zážitku a taky toho, že
člověk zachytí toho druhého, který se dívá na můj obraz. Abys tomu rozuměla,
v dnešní době se totiž v podstatě nahlíží na umění tak, že člověk, který před ním
stojí, se stává jeho součástí“.
Anička se na moment zamyslela nad tím, co řekl. „To mělo hloubku“, řekla uznale.
Ralph zavrtěl hlavou a usmíval se. „Teď je ta pravá chvíle, abych tě mohl zvěčnit“.
„Cože? To jako právě teď?“
Ralph se zazubil takovým úsměvem jako kočka, co se chystá zbaštit kanárka.
Naklonil se. „Teď budeš má múza. Sundej si tu košili, chci vidět tvoje tělo, křivky a
úhly, jak je to jen lidsky možné“.
Zamrkala, otevřela pusu, zavřela ji a znovu zamrkala. „To jako myslíš vážně? To
chceš, abych se tady promenovala nahá?“
„Ano“, pronesl jasně.
„To je všechno, co mi řekneš?“
„Co je na tom divného?“, stáhl obočí udiveně. „Ty nejsi spokojená se svým tělem?“
„Do háje. Já tomu nemůžu uvěřit“, zavrtěla hlavou a zkřížila si ruce na prsou. „Ne,
nejsem nespokojená se svým tělem, teda ne úplně“.
„Tak vidíš, nebudeme z toho dělat problém. Jen udělám několik statických snímků,
než se změní světlo. Počkej tady, dojdu si pro fotoaparát. Zachytím několik záběrů,
abych tě mohl později malovat“.
„Jak si přeješ“, řekla záměrně sarkastickým tónem a mávla rukou do vzduchu.
„To je kreativní chvíle. Jen ty, já a můj fotoaparát“, zamumlal nadšeně.
„Zajímavé“, rozhlédla se kolem sebe. „A co tedy chceš, abych dělala?“
„Nic složitého. Jen se postavíš tak, jak ti řeknu“. Pohyboval se po ateliéru, popošel
k trojnožce a upravoval reflektory. „Dobře, a teď si sundej tu košili. Potřebuju vidět
úhly tvých ramen, paží, krku a obrysy horní poloviny tvého těla“.
Zhluboka se nadechla, kousla se do rtu, shodila košili z ramen a nechala ji spadnout.
„Impresionnant“, mumlal si. Znělo to jako kompliment, tak byla zticha a nechala ho.
„Vedeš si dobře, Anno“, pochválil ji.
Odfrkla si. „Ano? Jak je to možné? Já si nevedu nijak, jenom tady stojím“.
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„To se pleteš. S tvojí krásou je to až dost. A mimoto jsou to zkušební záběry kvůli
pozici, nasvícení a tak“. Po několika cvakání popošel k ní. „Jsi unavená, myslím
z toho stání. Uděláme si přestávku“, přinesl židli a podal jí svou košili. „Snad ještě
dva, tři záběry. Opři se a zatřepej hlavou a vyhoď vlasy do vzduchu“.
Udělala to několikrát, až usoudil, že je to ono. Jí to přišlo až příliš rozcuchané a
divoké, ale on byl umělec.
„Výborně, první část je za námi, zbývá to hodit na plátno, to už zvládnu sám později“.
„A co dál?“, zeptala se s obnoveným zájmem a sledovala Ralpha, jak rozložil
fotografie na stole. „Páni, to jsem já“, zvedla ruku, aby si na ně mohla sáhnout. Než
to stačila udělat, chytil ji zápěstí a něžně jí ruku odtáhl. „Nedotýkat, až bude dílo
hotové. Později. Ještě na tom musím zapracovat“.
„Aha“, mračila se.
Ralph zvedl ruku, uchopil její pramen vlasů, prstem jí sjel po spánku a lícní kosti.
Z jeho doteku jí naskočila husí kůže a zachvěla se.
„Zima?“, zeptal se s náznakem úsměvu. Dobře věděl, co jí to dělá, jak v ní jeho dotek
zažehl oheň. „Dobře, tak se do toho dáme“, prsty jí uhrábl vlasy velmi něžně a hodil jí
je přes rameno.
„Dáme se do čeho?“, zeptala se.
„Myslím tím, že tě chci líbat, až by ti došel dech. Nebo bych z tebe strhl košili a cucal
bradavky, až bys mě prosila, abych tě pomiloval“.
„Pomiloval?“, ušklíbla se. „Tohle slovo jsem od tebe nikdy neslyšela“.
„To je pravda, ber to jako změnu, drahoušku. Teď mě vnímej jako umělce, a ti milují
ženy. Existuje mnoho forem milování. Drsné. Rychlé. Pomalé. Rozvážné. Mám
v plánu ti dělat všechny tyhle věci, a to celé dlouhé hodiny“.
Ještě byla zadýchaná z jeho polibků, když ji zvedl. „Postel bude nejlepší“, zazubil se.
Ovinula mu nohy kolem pasu. „Bude mi potěšením“, usmívala se. Ocitla se v prudce
narůstající spirále chtíče.
Když se s ní přesunul k posteli, stále ji pevně držel, poklekl na matraci, sklonil se dolů
a položil ji. Stáhl si kalhoty a sedl si obkročmo na ni. Laskal její tělo a přitom jí šeptal
různá francouzská slova, kterým až tak úplně nerozuměla. Bylo to hodně jiné.
Zavřela oči a nechala se jím laskat. Dotýkal se jí se zbožnou úctou, jako by byla
jedinečná. Lapala po dechu, pod jeho doteky se prohnula do oblouku. Slova spolu se
zázračnými prsty ji pěkně rozpalovaly.
„Jsi jako umělecké dílo, Anno“, políbil ji na místo pod srdcem.
Ralph splnil do posledního detailu vše, co jí sliboval a předvedl jí nekonečný rituál
milování. Bavilo ho, si s ní hrát. Součástí celého zážitku bylo její očekávání, co jí
udělá příště. Opakovaně ji dostával do extáze. Tělo se jí svíralo, jako kdyby byla
hadem. Přesunul si ji na sebe, rukama držel za boky. S každým dalším přirazením se
mu napínaly svaly. Jeho ruce se jí zatínaly do boků na znamení, že potřebuje ještě
razantnější přístup. Nadzvedla se, hodila si vlasy na záda a rajtovala na něm. Při
každém přírazu končila až na jeho pánvi. Její vnitřní svaly ho svíraly natolik, že mu
oplácela stejně dobře jako on jí. Pak se najednou posadil, odstrkoval se nohama, až
byl u čela postele. Celým tělem se opřel a mocně s ní začal cloumat na svém penisu,
přitom se díval, jak do ní vnikal znova a znova. Opět ji dostával až na samou hranici.
Nakonec zvrátil hlavou o čelo postele a ona se musela chytit, aby udržela rovnováhu.
A to byla ta chvíle, kdy je oba dostala na samý vrchol. Společně odplouvali do světa
sladké nicoty, kde byly jedinými zvuky jejich výkřiky, jak oba současně dosáhli
orgasmu.
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Anička jej v sobě svírala jako v kleštích a on se k ní tiskl svými boky do doby, než se
pomalu vytrácely poslední dozvuky rozkoše. Jejich bijící srdce se pomalu začala
zklidňovat. Ralph neměl v úmyslu ji jen tak pustit. Vyhovovalo mu víc, že ji mohl líbat
všude, kam dosáhl. Když poznala, že jen tak nemíní přestat, opřela se mu rukama o
hrudník a překulila se na záda.
„Co je?“, nadzvedl se.
„Potřebuju na toaletu“, zamumlala, což ho rozesmálo. „Tak jo“, odvedl ji ke dveřím
koupelny. „Udělám něco k jídlu, oui?“ „Oui“, odpověděla.
Ralph se zachechtal a zavřel dveře. Rychle si odbyla, co potřebovala. Sáhla po
županu, který visel vedle dveří. Na jejím nahém těle působil měkce a posvátně.
Nechtěla přijít do kuchyně nahá. Zato Ralph byl stále nahý, s holým zadkem a ona si
ten pohled neobyčejně užívala do doby, než ji zaregistroval. Přišel k ní a vzal ji do
náruče. „Koukám, že jsi našla můj župan“, řekl s hranou vážností. „To není
přijatelné“, a jeho ruce směřovaly k pásku. „Už jsem ti říkal, že nahota ti sluší
mnohem více“. Stáhl z ní župan a odvedl ji k posteli. „Udělej si pohodlí, hned jsem
zpátky“, přikázal pozvednutou rukou. Za okamžik se vrátil s podnosem plným dobrot
a dvěma skleničkami, pro ni víno, pro sebe pivo.
„Uvědomuješ si, že když jsi mě šukal, mluvil jsi francouzsky?“
Napružil se a odpověděl. „Aby bylo jasno, to co jsem teď dělal, nebylo žádné šukání,
ale miloval jsem tě. Navíc tě miluju, miluju tvoje tělo, má drahá“, řekl smrtelně vážně.
Anička na něj zírala málem s otevřenou pusou, vůbec tohle jeho prohlášení
nepobírala.
„A mluvím francouzsky, protože jsi mě dostávala do takových výšin, že jsem se
v tobě úplně ztrácel. Ztrácel jsem se ve tvém sexy těle“ prsty jí polaskal tvář a
pokračoval níž a níž.
Nestydatě se zavrtěla a věnovala mu žhavý úsměv. Vzápětí se ale krátce zamyslela
nad šukáním versus milování. „A není to trochu komplikované s tím tvým milováním?
Cožpak se do tebe každá nezamiluje, když to děláš?“
„Doufám, že ano“, přejížděl jí po paži.
„Počkej, snad nechceš, abych se do tebe zamilovala“, zadívala se mu přímo do očí.
„Samozřejmě že chci. Ty snad nechceš?“, nechápavě se zeptal a jeho tvář se
zkroutila do ublíženého výrazu.
Aničce se v hlavě rozvířil šílený zmatek. Zavrtěla hlavou, až se jí vlasy rozlétly. „Ne,
ani náhodou. Jsem tady proto, že se chci pobavit, ne?“
„Ale to já taky“, vypadal totálně zmateně, což o mnohém vypovídalo.
„Tak dobře, vyjasníme si to, ano“, prohlásila rezolutně. „Chceš, abych se do tebe
zamilovala. A přitom víš, že odejdu, a ty se přemístíš do Paříže a budeš s někým
jiným. Zatím si to myslím správně, že ano?“
Ralph přikývl a usmíval se jako neviňátko.
„To znamená, že se hodláš do mě zamilovat, i když odjedeš a budeš mít sex s jinou
ženou?“, zamračila se.
„Zapomněla jsi říct, že s tebou mám úžasný sex“, ušklíbl se.
„Jo, přísahala bych, že všichni chlapi myslí penisem. Teď se to právě potvrdilo“,
pleskla ho přes hrudník.
„Dávej pozor“.
„Nemůžu dávat pozor, když mluvíš o milování a sexu, o dvou věcech, o kterých si
myslím, že jdou vždycky krásně dohromady. A my bychom je mohli spojit tady a teď.
Hned“, popadl ji a stáhl na sebe. Opět připravený. Ten chlap měl ale výdrž.
„Už jsme domluvili, ma jolie?. Chci tě už zase pomilovat“.
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„Ne“, usadila se na něm. „To, co jsi říkal, nedává mi to smysl. Nerozumím tomu,
Ralphe“, trvala si na jeho vysvětlení.
Přimhouřil oči. „A co je na tom k rozumění? Každou chvíli tě pomiluju a každou chvíli
jsem do tebe zamilovanější“.
Obrátila očima. „No dobře. A přitom ti připadá v pořádku, že za pár dní odjedeš a
bude po všem?“
„Pokud bys chtěla se mnou, byl bych k tomu rozhodně nakloněný“, řekl a tvářil se
smrtelně vážně.
„Ježíši“, zavrčela. „Tak ty bys k tomu byl nakloněný? Nechápu tě“, mávla kolem sebe
rukou jako maniak, co kolem sebe zabíjí nebezpečný hmyz.
„Dovol mi, abych ti to vysvětlil, ano?“, něžně ji líbnul na tvář. „Žiju jako bohém a
dokážu milovat a právě teď miluju. Musím k tobě něco cítit, abych tě mohl skutečně
pomilovat, oui?“
„Oui“, opakovala po něm. To dávalo smysl. Naopak nedávalo smysl, že část člověka
se zamiluje, a potom jeden druhého nechá odejít. „I když o tom tak mluvíš, přijde mi
to obzvlášť těžké pochopit“.
„Podívej, Anno. Zkus se na to podívat mýma očima. Musím tě aspoň trochu milovat,
abych s tebou mohl takhle být. Můžu tě milovat a přitom tě nechat jít. Ale pokud se
rozejdeme, vždy v sobě poneseme naši lásku na vždy. Ten můj kousek lásky je tvůj,
co budeš naživu, chápeš to?“
Musela uznat, že to vyznělo hezky. To, jak uvažoval o tom, co je to mít sex, a co je
milovat, a jak je to vzájemně spojené s tou kterou ženou a se vztahem, jaký k ženám
měl. Bylo to neuvěřitelné, ale pravdivé. „Takže se budeme milovat navždy, akorát se
na sebe nebudeme vázat jako manželský pár, ani jako přítel a přítelkyně“, ujišťovala
se. Řekla jsem to správně?“
„Ano, velmi správně, ma jolie. Už jsi to pochopila. Já se zavazuju k tomu, že v nám
vyměřeném čase tě budu milovat, a to nám potom už zůstane. Tak budeme jednou
provždy vědět, že čas, který jsme spolu trávili, byl založený na důvěře, lásce a
přátelství“. Ralph se odmlčel a pak ji dlouze políbil. „Nic víc není v životě třeba“.
Aničce se zamlžily oči a díky pravdě, kterou vyslovil, jí po tváři začaly téct slzy. Ralph
jí je něžně setřel. „A můžu tě teď milovat?“
Jeho slova byla prostá, ale zasáhla ji hluboko v srdci. Tak uzavřeli vzájemnou
dohodu, že se budou milovat jako přátelé. Chovat se jeden k druhému s úctou, že si
budou navzájem užívat svoje těla i duši po dobu, kdy budou spolu, a až jejich čas
vyprší. Pořád jim bude jednomu i druhému na sobě záležet. Budou mít v sobě lásku,
která bude jen a jen jejich, budou si ji uchovávat v pomyslné krabičce ve své paměti,
a vracet se k ní, když budou potřebovat. Na té dohodě bylo něco až bolestně
dokonalého. Slíbila si, že se nebude snažit bránit před tím, aby nezáleželo na vztahu.
Řekla si, že si dovolí, aby jí na něm záleželo jejím speciálním způsobem. Jenom to
nebude ve smyslu, miluju tě navždycky. Navždycky bylo posvátné slovo, bylo to
něco, co se objeví až ve správnou chvíli a se správnou osobou.

Kapitola 50.
V pondělí Anička procházela stejnou chodbou směrem ke kanceláři Jacka Blaina.
V duchu si pomyslela, že dnešním dnem se k ní štěstěna konečně obrátí, vždyť už
byl nejvyšší čas. Před dveřmi postávali dva mladíci. Zřejmě noví kolegové, domnívala
se, jak dříve byla obeznámena.
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„Není tam“, ozvalo se za jejími zády. „Máme zde počkat“ referoval jeden z nich.
Simon Daly a tohle je Tim Robinson“, ukázal ten vyšší na svého kolegu. „Vy jste
určitě slečna Gregorová, že?“
„Anna“, doplnila ho, přistoupila k nim a oběma mužům podala ruku. „Domnívám se,
že jste tady noví, jako já, že?“
„Domníváte se správně“. Simon Daly byl více otevřenější a uvolněnější, než jeho
kolega. Byl docela hezký, nazrzlé vlasy a pihy dávaly vyniknout v jeho obličeji.
Dělala, že nevidí, jak se mu zablesklo v očích, když jimi sjížděl po její postavě.
„Jsem potěšena, že spolu budeme pracovat“, usmála se na oba mladíky.
„My taky“, zapojil se do hovoru Tim Robinson, který na rozdíl od Simona Dalyho
působil hodně nesměle. „Něco mi říká, že bychom měli uspět“, zazubil se na Aničku
a přitom se pásl na jejím poprsí.
„V to doufám“, odvětila klidně. Potom se otočila, když zaslechla za sebou kroky.
„Tady jste a v plném počtu“, zvolal Jack Blain potěšeně. „Pojďme, pan ředitel už
čeká, abychom nepřišli pozdě na první kázání“, snažil se žertovat.
Kevin Tauber si lenivě hověl ve své pohodlné židli. Pokud si byl vědom všech těch
očí nových podřízených, které se na něj upíraly s nemalým obdivem, nedal to na
sobě ani v nejmenším znát. Byl výstavním exemplářem dravého byznysmena. Jeho
oči prozrazovaly tentokrát tvrdost a nekompromisnost, zaznamenala Anička.
„Dobré ráno, dámo a pánové“, začal energicky. Zkoumavým pohledem si pomalu
prohlédl nové zaměstnance a dlouze očima spočinul na Aničce. „Vidím, že jste
všichni, tak se do toho pustíme. Na úvod bych chtěl připomenout, že u nás není
lehké pracovat. Naše firma požaduje rychlé výsledky během dvou měsíců, což bude
pro vás takový zkušební rozjezd. Během této doby vás čeká týdenní seminář a
několik stáží. Potom se uvidí, kdo u nás obstojí, či nikoliv“.
Mírně se naklonil dopředu, jeho pohled byl fascinující a výhružný zároveň. Připomínal
kobru, jen zaútočit. „Jsme nejlepší, protože nikoho nenecháme zahálet. Pamatujte si,
ten kdo usne na vavřínech, rovnou si zadělá na pohřební věnec“. Svůj vyzývavý
pohled směřoval zejména k Aničce, jako by se jí snažil říct, o co by to měla
jednodušší pracovat pro galerii.
Anička se nezalekla a opětovala mu přímý pohled. Byla si moc dobře vědoma toho,
že to bude právě ona, kdo bude pod jeho drobnohledem. Nesmí se nechat zastrašit a
snažila se jeho řeči považovat za chlapácké drama. V duchu si předsevzala svou
pozici obhájit. A to se taky později stalo.
Velice brzy se naučila ovládat firemní technologii a zaměřila se na prodejní strategii,
kterou si vypracovala do nejmenších detailů. Vytvořila si svou stínovou podobu. Její
úlohou bylo zanechat v klientech co nejlepší dojem a vytvořit jakousi paměťovou
stopu. Kouzlo zmiňované stopy spočívalo ve zvyšování prodeje. Klienti podvědomě
tak přistupují na spolupráci s člověkem, který na nich zanechá příjemný a věrohodný
dojem. S takovým partnerem se potom pracuje snadněji. Vytvořila si svoje vlastní
pravidlo, kterým se jednoznačně osvědčila a toto aplikovala na každého a na
všechno. „Zjisti, co klient chce a dej mu to“.
Anička najela na pravidelný pracovní režim ve firmě, mezitím co Ralph se věnoval
malování ve svém ateliéru. Večery trávili společně. Jak se ukázalo, Ralph byl
úžasným společníkem v celé řadě ohledů. Jenomže i když byl jejich vztah příjemně
kamarádský, v posteli to byla bomba jedinečného sexu. Nebylo mezi nimi opravdu
nic víc než práce a šukání.
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Ovšem jejich společný čas se pomalu chýlil ke konci. Posledních několik dní byl její
malíř ponořen do série kreseb, kde figurovala její tvář v mnoha podobách, aspoň si to
myslela.
Konečně nastal očekávaný okamžik, kde byla zavedena do ateliéru a celým
prostorem se rozezněla vemlouvavě podmanivá hudba. Melodický hlas a hra na
klavír se odrážely od stěn. Zavřela oči a nechávala si hudbu pomalu vstupovat do
svého srdce. Cvak. Zaskočená otevřela oči a uviděla Ralpha s foťákem v ruce.
„Nemohl jsem si pomoct. Byl to tak vzácný okamžik a musel jsem si tu chvíli
uchovat“, omluvně se usmíval.
Dala hlavu na stranu a zasmála se. „A máš, cos potřeboval?“, zeptala se
s nádechem sarkasmu.
„Pojď“, pobízel ji. Otočil se na patě a rázně vykročil do otevřeného prostoru. Podívala
se na široké plátno a vzápětí zalapala po dechu. Na jedné polovině byl její obraz
promítnutý a na druhou ho Ralph namaloval.
„Jak …?“ Víc ze sebe vypravit nedokázala, jen s úžasem sledovala samu sebe na
plátně. Byla tam, jak se dívala na obrázky, které on vyfotografoval.
Ruku zvednutou, čelo kousek od obrazu, jen namaloval její ruku, jak se dotýká srdce
na straně fotografie. Ještě nikdy nezažila, aby někdo tak jedinečným způsobem
kombinoval různá média. Proto byl tak světově známý umělec. A ona byla součástí
toho všeho, důležitou ikonou. Byla jeho múzou.
„Tvoje tělo mě tolik inspirovalo, musel jsem to namalovat“.
„To chceš říct, že jsme spolu měli sex, a byl jsi tolik unešený tím zážitkem a tohle
vytvořil?“, ohromeně se na něho podívala.
„Ano, tvoje nahé tělo. Jak jsme se milovali, dodalo mi všechnu tu energii. A já musel
vytvořit tenhle nádherný obraz, aby ho viděl celý svět. Teď už to chápeš?“
Oněměle přikývla a zírala na černobílý obraz. Byl na něm vidět pouze náznak jejích
obnažených ňader. Taky viděla, jak celé tělo vyzařovalo štěstím, jak se její obraz
dotýkal toho smutného srdce na obraze. Vypadalo to, jako by její šťastné Já
utěšovalo její smutné Já.
Další obraz visel nalevo. Měla na něm rudé rty, po tváři jí stékala slza, byl hodně
motivovaný smutkem. Obraz vpravo byl tentýž jako ten vlevo, ale byla to fotografie, a
navíc tam stála ona a dívala se na něj, s rukou na srdci. Na každých několika
místech byl otisk jejích rtů. Nyní pochopila, když si nechala natřít rty červenou barvou
a tiskla je na plátno. Světlo malby bylo hodně intenzivní, jako by vycházelo přímo ze
středu a šířilo se do stran. Zřetelná struktura červené barvy působila dojmem, jako by
celé dílo bylo trojrozměrné.
„Dokázala bys dát dohromady, co to znamená?“, zeptal se s očima upřenýma na
plátno před sebou.
Anička se odlepila od plátna a zase se dlouze zadívala na něho. Pozorovala ho, jak
si cenil toho, co vytvořil.
„No, napadá tě něco?“
Zavrtěla hlavou a znovu se soustředila na obrazy. „Vidím, že je to nádherné, že mě
to svým způsobem dojímá“.
„Dojímá tě to?“, šlehl po ní očima.
„Ano“, zašeptala a zadívala se na první obraz. „Tady vypadám smutně, ale je v tom
něco víc, takové vyřčené zpustošení. Ten smutek v očích …“
„Ano, je to tak. Umění má za úkol v tobě probouzet nějaký pocit. Dobrý, špatný,
štěstí, smutek, lásku, nenávist, zimu a teplo. Všechno, co vidíme, souvisí s našimi
pocity. A zrovna tenhle tě dojal, jak ostatně měl“.
„Ale proč? Proč bys chtěl, aby někdo pocítil tak hluboký smutek?“
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„Protože chci, aby to divák viděl, že pro mě neexistuje žádná láska“.
Jeho slova byla tak pravdivá, až jí to nahnalo slzy do očí. „A ten druhý?“, zeptala se,
zároveň se bála, co odpoví.
Ale on se zeptal. „Řekni mi ty, jaký pocit v tobě vyvolává?“
Znovu očima přejela vyfotografovaný obraz a odvrátila tvář. „Je to více pocitů“.
„Jakých pocitů, Anno?“, ptal se dále.
„Jako první – stud, jako druhý – naději, jako třetí – lásku“, pokrčila rameny.
„Správně. Vidíš to, co chci, abys viděla, Anno“, pronesl tiše a uznale.
„Umění, je to něco, co nelze uchopit, pouze vnímat. Aspoň tak to já vidím“, řekla
zamyšleně.
„Máš pravdu“, přikývl. „Právě o tom to je. My dva jsme se zrovna teď shodli, ale
ostatní to mohou vidět zcela odlišně“.
„A jak ho tedy pojmenuješ“, zeptala se.
„Přesně tak, jak chci, aby ho divák viděl a vnímal“.
„A to je co?“
Ralph jí přejel po rtech a se zbožnou úctou sledoval své prsty, kopírující její rty.
„Milovat sama sebe“.
Ralph David Tauber byl skutečně úžasný malíř a fotograf. Přivedl ji ještě k jednomu
z pláten, přes které visela veliká bílá plachta.
„Voila, překvapení. Tenhle portrét bude prodán za dvojnásobek vyvolávací ceny a
polovina té částky připadne tobě, Anno“.
To jí úplně vyrazilo dech. Několikrát zavrtěla hlavou a on se jenom uculoval. Pak
najednou stáhl draperii. A byla to ona. Jenomže tentokrát to byla vážně ona sama.
Skutečná. Prostě Anna. Stála u okna a dívala se na město. Vlasy měla rozevláté,
byla klidná, vyrovnaná, šťastná, v povznesené náladě a zjevně uchvácená krásou,
která se před ní rozprostírala. Vypadala naprosto svobodně. Poprvé samu sebe
viděla krásnou. Ralph svými obrazy dokázal, že se tak viděla. Dívala se na sebe, jak
ji zachytil, a do očí jí vhrkly slzy. Potom zachytila očima název pod obrazem. Nápis
mluvil za všechno. „Sbohem lásko“.
Poslední večer s Ralphem byla fantazie. Spořádali hodně bublinek a pak ji vzal do
postele. Milovali se dlouho, byli plní emocí. To byl jejich způsob, ten nejlepší, jako
milenci, kamarádi, dva lidi, kteří měli předurčeno se po určitou dobu milovat, a taky
tomu tak bylo. Už navždy si bude pamatovat na tu dobu, kterou spolu prožili, vlastně
měli tu čest. Ralph ji naučil tolik způsobů lásky. To, jak se na ni díval, jak ji vnímal. To
už v ní zůstane po celý život. Ukázal jí, jakým člověkem skutečně byl, a
prostřednictvím jeho umění dokázala poznat, jaký může jejich vztah existovat, byť
pouze krátkou dobu.
Nikdy jí nic nenalhával, říkal pokaždé pravdu a byl čestný. Za to mu bude moc
vděčná. Zážitek, kdy pro něj mohla být múzou, bylo něco, o čem se jí nikdy ani
nesnilo. Netušila, že by ji to dokázalo tak změnit, ale stalo se. Díky jemu. A pokud
změnit, pak jedině k lepšímu.
Ukázal jí, že je v pořádku milovat a rozdávat lásku bez omezení, a taky ji přijímat,
kterou si dva lidé dávali, i když to bylo jen na krátkou dobu.
Až doma, jak mu slíbila, otevřela obálku, na které bylo napsáno jeho úhledným
rukopisem její jméno, Anna, ma jolie. Měla co dělat, aby odehnala emoce, které se
tlačily na povrch. Vytáhla pohlednici, reprodukce obrazu, město ve Francii, ve formě
přáníčka. To se mu podobalo, extrémní egocentrik.
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Po otevření vypadla hrstka obrázků v podobě její tváře v určitých momentech,
fotografie jeho obrazů, které namaloval v posledních dnech jejich soužití. A jedna
fotografie, kterou fotil sám, a na které byli oni dva, bylo to selfíčko. Držela jeho tvář a
líbala ho. No a jako poslední byla kopie obrazu s výstižným jménem, Sbohem lásko.
Jeho obrazy řekly vše, co bylo třeba vyslovit.
Přitiskla si fotografii na prsa a nechala samovolně téct slzy po své tváři. Ach jo, bude
jí chybět, její umělec. A moc. Bude si hýčkat tyhle vzpomínky jako část života, kdy
žila naplno a milovala.

Kapitola 51.
Část jejího já stále nemohla uvěřit, že odešla s chlapem, kterého vůbec neznala. Ale
cítila se s ním naprosto v bezpečí. Nepochopitelně v bezpečí. I když ho někteří dobře
znali, takže to přece jenom nebylo tak nebezpečné.
Max Gordon, dominantní muž. Ne, že by tomu nemohla uvěřit. Jeho temný pohled a
zkoumavé oči v Aničce probouzely horkost po celém těle. Max byl mužem zvyklým,
že vždycky získá, co chce. Vyzařoval tichou autoritu. Nepotřeboval ani zvyšovat hlas,
aby bylo po jeho. Stačila si všimnout, že když promluvil, dokázal na sebe strhnout
pozornost. Vnímala sílu, která z něj vyzařovala. Nebyla vůči tomu slepá a imunní.
V jeho blízkosti zažívala podivně zvláštní a dosud neznámý pocit, jako by se
rozpouštěla. Byl to přece jenom už, dominantní muž a tihle na ni nikdy neměli vliv.
Takže se jím rozhodně nenechá ovládat. Nebo, co když ano? Přece to byl sexy
chlap. Nebyla s mužem dobré tři měsíce. Do mysli se jí vkrádaly podivné myšlenky,
jaké by to s ním bylo v posteli. A co by zmohl těma svýma obrovskýma rukama,
zasnila se ….
Fajn, měla by okamžitě toho fantazírování nechat, proto tady nebyla. Přijela do Prahy
na zásnubní večírek svého bratra. Ze všech těch odvážných myšlenek už měla vlhké
kalhotky. A to kvůli chlapovi, s nímž se sotva znala. Sledovala chvíli snoubence
s neskrývaným obdivem. Lucie byla tou pravou ženou pro Richarda, o tom neměla
žádné pochyby. Na kratičký okamžik pomyslela, jestli ji někdy bude chtít nějaký muž
stejně jako Richard Lucii. Jejich vzájemná oddanost doslova bila do očí. Ale proč o
tom teď začala uvažovat? Vždycky jí bylo nejlíp o samotě. Poznala v životě několik
mužů, ale pouze dva pro ni něco znamenali, byť jen dočasně. Jinak muže brala jako
příjemnou kratochvíli, nikdo další pro ni neznamenal nic více. Ne. Jakékoli vztahy, to
pro ni nebylo. Tuhle životní lekci už absolvovala dávno, proto zůstávala sama. Právě
tak došla k vnitřnímu poznání, jak cenná je v jejím životě nezávislost. Ano, je jí tak
dobře. Víc než dobře. Copak to její úspěch v práci nedokazoval. Měla dvě věrné
kamarádky, Leslie a Devon a spoustu známých. Žila v Londýně. Byla spokojená.
Leslie, ano ta jediná by jí mohla hodně objasnit. Až se vrátí do Londýna, každopádně
to s ní musí probrat. Kamarádka dříve měla podobný vztah…..
„Sníte s otevřenýma očima?“, zeptal se Max, jeho hluboký hlas pronikl jejími volně
plynoucími úvahami.
„Ano, dalo by se to tak říct“.
„A o čem jste tak dumala, jestli to mohu vědět?“
Anička se otočila k němu čelem. Měl vážný výraz v očích. Vypadal fakt skvěle.
„No, vážně pochybuju, že byste to chtěl opravdu vědět““.
Chvíli si ji mlčky a zamyšleně prohlížel, než odpověděl. „Možná bych to fakt rád
věděl“.
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Dobrý bože, opravdu by to rád věděl. Maxi si uvědomil, že chce vědět do nejmenších
podrobností, co se děje v její hlavě. Chtěl o ní vědět všechno. A nemělo to nic do
činění s jeho obvyklým, důkladným zkoumáním ženy, s níž si hodlal pohrát. Teď to
prostě jen chtěl vědět.
Co se to sním sakra děje? Bralo ho to jako nějakého puberťáka, který má poprvé
v ruce dívčí ňadro. A to jí ani nesáhl na prsa, i když bůh ví, že by to rád udělal. Chtěl
ji dostat pod ruku. Do své moci. Ale Anička nebyla žádná tichá, pasivní, submisivní
dívka. Tahle holka byla plná ohně. O to víc ho ta myšlenka lákala. Nějaký malý
souboj o moc mezi ním a jí, by mu nevadil, spíše naopak. Pokud by to ovšem
skončilo jeho výhrou. A tak to skončilo vždycky, o tom nebylo pochyb. Jenže teď měl
pocit, že s touhle holkou to bude pěkně těžký boj.
Ta myšlenka jej zaujala. Fascinovala. Sakra, vždyť od té doby, kdy ji poprvé spatřil,
nebyl schopen myslet na nic jiného. Ty její plné křivky, vodopád blonďatých vlasů,
plné rty namalované rajcovní šarlatovou rtěnkou, která mu okamžitě implikovala sex.
Tak sebevědomá žena jako ona, stejně ješitná jako on, se nepoddá jen tak lehce. Ale
přesto, co si o sobě myslela, a bylo jasné, že si myslí, že to ona má všechno pod
kontrolou, to v ní viděl. Viděl tu nevědomou reakci, která věštila touhu po submisivitě.
Možná to je jen slabý záblesk, ale on je přesně tím mužem, který to v ní rozdmýchá.
Nešlo jen o pouhé ego. V dominanci a v BDSM záležitostech se dost vyznal. Nebo
možná že vlastně šlo o ego. Nebo o sílu jeho touhy po ní, která ho opravdu trochu
rozhodila. Chtěl se s ní vyspat. Dát jí na zadek. Cítit pod rukama její nahou kůži.
Chtěl vidět, jak vypadá její tělo, když by ji svlékl z těch šatů, co měla na sobě. S těmi
svými platinově blond vlasy, které jí splývaly kolem ramen, vypadala úchvatně.
Z toho pomyšlení skoro dostal erekci. Musel si přikázat, aby toho nechal. Musel si
připomenout, že se nachází na zásnubní hostině, a ne v sídle rozkoše, kde by tedy
byl mnohem raději.
Ano, to bylo místo, kde trávil spoustu volného času. Tam poznal své dva kamarády.
Briana a Darena, kteří měli podobné choutky, a bylo příjemné je mít za své
kamarády. Jedině s nimi si mohl dovolit být naprosto otevřený. Ale teď na to nebyla
vhodná doba ani místo. Ne na víc než ten malý flirt. Rozhodl se, že ji trochu poškádlí
a proklepne, aby zjistil, jak bude reagovat. Nějaké předpoklady rozhodně měla. A on
zcela jistě reagoval na ni. Dokonce tak, že by si klidně dal několik panáků skotské,
aby se uklidnil. Ale takové věci on nikdy nedělal. Jeho hranicí byl jeden drink. Byl na
sebe stejně tvrdý jako na jakoukoliv subinku, s níž si hrával. Pravidla jsou pravidla.
Existují proto, že mají nějaký smysl. A bůh ví, že on v nich ten smysl viděl. Ale proč
potom dovolil, aby kvůli této dívce vůbec uvažoval. Mohl by tyto pravidla porušit, byť
jen na chvilku? Ne, udělá nejlíp, když zase všechno dostane pod kontrolu.
Přinutil se k rozhovoru s ostatními, ale ve skutečnosti mu to moc nešlo. Ona byla
jediná, se kterou by si chtěl povídat. Ale pokud se má kvůli ní chovat jako idiot, a
zatím to vypadá, že ano, pak si řekl, že to alespoň odloží na dobu, než s ní bude
někde o samotě. Aha. To je ono. O samotě. Nazí. Tiše zasténal a dopil svou
skotskou.
„Bylo to dobré?“
„Cože?“, prudce otočil hlavou a zjistil, že jej pozorovala. Jen tam tak seděl a chvíli na
ni mlčky zíral, než se mu povedlo dát se trochu dohromady. Donutil se odvrátit zrak
od jejích plných rudých rtů. Ta ženská si přesně uvědomovala moc, kterou má nad
muži. Nebyl vůči ní imunní, to bylo sakra jisté. Ale stejně jisté bylo, že on brzy získá
kontrolu nad ní. Musí jen počkat, až s ní bude sám. Podle jejího filtrovacího chování
by to neměl být problém. Jedinou otázkou bylo, kdy.
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Olízla si rty a rozkrok se mu opět rozbouřil. „Rád bych se tě, Aničko na něco zeptal.
Pokud ti tedy nevadí, že to takhle říkám“.
„To mi nevadí, vůbec“, usmála se.
Znovu pocítil ten nával touhy a v žilách se mu rozlévala vlna žádostivosti. Naklonil se
k ní trochu blíž a pronesl tichým hlasem. „Tak to bys asi neměla nic proti mému
pozvání“.
„Pozvání, čemu říkáš pozvání?“, znovu s ním flirtovala.
„Tahle hra, kterou spolu hrajeme, se mi líbí, ale oba máme přesnou představu o tom,
jak to asi skončí. A potom ….
„A potom co?“, opáčila. Ve tváři měla výraz, který byl ztělesněním sexu. Odpověď na
tuhle otázku znali oba dopředu. A oba si užívali toho malého vzrušení.
„Potom …, bude záviset na tom, jak a na čem se dohodneme. Jaké budou tvoje
odpovědi na mé otázky“.
„Aha. A když se budu ptát já tebe?“, podotkla.
„To je snad součástí celého procesu, ne?“, přejel jí konečky prstů po hřbetu ruky a
sledoval, jak jí zrudly tváře. Jak se zvedl výstřih jejího bujného poprsí. Reagovala
velmi dobře. „Hra o moc je o dávání a braní, a vůbec nezáleží na tom, co si o celé
věci myslí ti, kteří s ní nemají moc bohaté zkušenosti. Jde o výměnu moci. Funguje to
na obě strany. Akorát v našem případě tomu budu velet já“.
Zamrkala a opět jí tváře zrůžověly.
„Pořád tě to neodradilo?“, zeptal se tiše a bedlivě sledoval její výraz.
Na okamžik se odmlčela a pak trochu jako bez dechu odpověděla. „Ne“.
Sakra, to bylo dobré znamení a důkladně si ji prohlédl.
„Co se děje? Řekla jsem něco špatně?“, potřásla hlavou.
„Jen jsem si říkal …“ „Co?“, chtěla vědět.
„Jestli spolu odejdeme a pochopila si, kdo já jsem. Doufám, že ano. Protože upřímně
řečeno, nemůžu se dočkat, až tě dostanu do rukou. Nemůžu se dočkat, až ucítím
pod dlaněmi tvou jemnou kůži, až tě budu moct přehnout přes koleno. Až ucítím, jak
budeš lapat po dechu, když tě budu vyplácet na zadek“, odmlčel se. „Stejně jako teď,
což mi napovídá, co mi odpovíš. Ale musím to od tebe slyšet. Půjdeš se mnou,
Aničko?“, zeptal se na rovinu.
Už s ní někdy nějaký muž mluvil takovým způsobem, přemítala. S takovou
sebejistotou. Akorát, že po ní chtěl svolení … K čemu? Aby jí mohl dělat věci,
s kterými si nikdy nezahrávala. Tak proč teď? Možná s tímhle mužem se jí otevřou
nové obzory a nové zážitky.
„Takže jak, Aničko?“, dožadoval se odpovědi.
„Půjdu s tebou, Maxi“, řekla rozhodně.
Venku zamával na taxi, které zastavilo. V autě si ji přivinul k sobě. „Na tohle jsem se
těšil, až tě budu mít pro sebe“, ve tváři se mu odrážela náruživost Chtěla se ho
dotknout, ale obě její ruce pevně sevřel a přitiskl si je k hrudi. Začal ji dlouze líbat,
sténala mu v ústech. Mezi nohama ji propalovala touha a mírně je dala od sebe. „To
je ono, holčičko“, podíval se na ni. Celá se roztřásla, když nahmatal její klín. „Chci,
abys seděla klidně“, poručil. Silně zatlačil na její boky, aby jí připomenul svou
autoritu a její podvolení. Málem ji přivedl k vrcholu, ale přestal. „Nejdříve tě musím
dostat k sobě nahoru a tam ti to udělám“, uchechtnul se pobavením, když viděl, co to
s ní udělalo.
„Mám tvůj souhlas, Aničko?“, zeptal se později, když se posadila na pohovku a tělem
jí vibrovala touha z očekávání. „Jsi nervózní, Aničko“, konstatoval.
„Cože? Ne, samozřejmě nejsem“.
„Tak co teda?“, nepřestával se vyptávat.
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„Já nevím“, přiznala. „Možná cítím, že to bude jiné, něco víc, než jsem dosud zažila.
Sice jsem pár věcí zkusila, ale ty to bereš více vážně“, drmolila zmateně.
„Samozřejmě, že to beru naprosto vážně. A proto se bojíš?“
„Ne“, zavrtěla hlavou, nechtěla to přiznat.
„Uvidíme, jestli mluvíš pravdu“, usmál se.
„Teď to vypadalo jako výsměch“, ozvala se dotčeně.
„Promiň, to jsem nechtěl. Ale musím ti připomenout, že jsem sadista, Aničko“
„Jo, to je fakt, nezapomněla jsem“, snažila se usmát, čímž ho nepřesvědčila.
„Potřebuju tvůj souhlas, abych si s tebou mohl dělat, co budu chtít“
„Jo, myslím, že ano“, blekotala.
„Dobře. Tak co kdybychom k rozkoši přidali trochu bolesti. Tedy, abych se přiznal, už
se nemůžu dočkat“.
A tak to všechno začalo. Celou noc prožívala s Maxem jeden orgasmus za druhým.
Byl náročným milencem a vyžadoval její maximální podrobení. Na chvíli ji nechal
zdřímnout a znovu ji probudil, aby si ji mohl opět vzít. Prožívala neuvěřitelné zážitky
nespoutaného sexu, bolesti, rozkoše, které spolu sdíleli. O čem to vlastně bylo? Bylo
to hodně vášnivé, silné a nezapomenutelné.
V duchu stále slyšela jeho slova. Tu příkrost, ten jeho intenzivní pohled, kterým ji
pozoroval, odhaloval. Cítila se zranitelná. Max Gordon převrátil její život vzhůru
nohama už definitivně. Bylo toho na ni moc. Chtěl ji a ona chtěla jeho se vším všudy,
co jí nabízel. Nejvíc ji ohromovalo to, že právě Max jí nabízel všechno, o čem se kdy
domnívala, že by chtěla. Pokud tedy mohla věřit jeho ohnivému prohlášení.
Dominant, Měl rád submisivní ženy a chtěl ji uvést do tohoto způsobu života. Chtěl,
aby se mu podvolila, chtěl ji vlastnit. Byla přemožena tímto okamžikem, nebylo to nic,
k čemu by se měla přiznat. Ale on udělal ten první krok a teď byla na řadě ona, aby
provedla i ten další. Na rovinu jí řekl, co chce, po čem touží. Ona bude ta, kdo mu to
všechno dá. Jak se mohlo tolik věcí najednou tak rychle změnit? Sama sebe
nepoznávala.
Snažila se to celé popřít, přestože část jí samé, ta část, která byla tak dlouho
nenaplněná, na ni křičela, že tohle je ono. Tohle je ono, co tak dlouho hledala.
Nedokázala si představit, co by vztah, který se tu nabízel, všechno přinesl. Nebyla na
to připravená. Byla to ona, kdo se nechal strhnout okamžikem, nebo jí tento muž
nabízel něco trvalého? Byla přesvědčená, že nebyl přelétavý a impulzivní. Max byl
živoucí, nádherný exemplář sebevědomého muže. V tmavých očích se mu zračil
příslib dominance.
Poslední večer jeho pobytu v Praze se mu zadívala přímo do očí. Usmál se na ni a
něžně ji pohladil. „Co bude s námi, Maxi?“, zeptala se tiše, aniž by z něj spustila zrak.
Sklonil se k ní a vzal její tvář do dlaní. „To bude záležet na tobě, když víš, jaký jsem.
Pokud se rozhodneš mě přijmout takového, potom se připrav na to, že se nebudu
držet zpátky. Můžu ti dát všechno, co chceš a ještě mnohem víc. Jen se musíš
rozhodnout mi věřit, abych ti to mohl dát“.
Olízla si rty nervozitou. Po páteři ji zamrazilo očekáváním a nadějí. Byl tak blízko,
cítila teplo jeho dechu, než ji políbil. Touha, dlouho potlačovaná, ji hřála jako
kožešina, probouzela se v jejím nitru a šířila se jako požár. Pokožka jí mravenčila, až
se neovladatelně zachvěla. Prohloubil polibek, olízl její rty, až je nakonec
s povzdechem rozevřela, aby pronikl hluboko dovnitř a tančil tam s jejím jazykem.
Tiše mu zasténala do úst. Když se konečně odtáhl, oči měl zamžené a plné palčivé
touhy.
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„Potom budeš moje, Aničko. A jestli je všechno, co jsi mi řekla pravda, jestli chceš,
abych byl tvým dominantem, pak si buď jedním jistá. Ovládnu tě, budeš mi patřit“,
usmál se a něžně jí zastrčil pramínek vlasů za ucho. „Uvidíme se v Londýně“.

Kapitola 52.
Kavárna, v níž se měla Anička sejít s Leslie v pátek večer, praskala ve švech.
Teplým vzduchem se nesla nádherná vůně kávy. Kamarádka už tam byla a mávala
na ni od malého stolku úplně vzadu v lokále.
„Ahoj, čekáš dlouho?“ svlékla si sako a odložila ho na opěradlo dřevěné židle.
„Jenom chvilku, právě mě usadili. Objednala jsem ti kávu“.
„Jsi zlatíčko“.
Přišla servírka a před každou postavila kouřící hrnek s lahodnou kávou.
„Anno, jsi v pohodě?“
„Cože?“, odtrhla zrak od svého hrnku. „Jasně, v pohodě“.
„Dobře, tak proč sis nasypala do kávy hned čtyři sáčky cukru?“
„Fakt?“ Anička pohlédla do svého hrnku, jako kdyby tam hledala vysvětlení. „To
nevadí, stejně to vypiju. Dnes potřebuju hodně kofeinu a cukru taky“.
„Ale jsi v pohodě“, Leslie se na ni pozorně podívala.
Anička na sobě cítila její pohled. Pokrčila rameny. „Neboj se, jsem už velká holka.
Tohle si vyřeším sama.
„O co jde, Anno“, nedala se odbýt Leslie. „Stalo se něco v práci?“
„Kdepak, tam to naštěstí funguje dobře“.
„Vypadáš unaveně“, konstatovala Leslie a sjížděla ji zkoumavýma očima.
„To je pravda. Jsem trochu utahaná“.
„Moc jsi toho nenaspala, protože ….“, vědomě se pousmála.
Anička si uvědomila, že ji nenechá jen tak uniknout. „Občas se chováš pěkně
umíněně, víš o tom“.
„Vím, taková já už jsem“, to už se usmívala na celé kolo.
Anička se zamračila, objala svůj hrnek oběma rukama. „Tak jo, ale fakt o nic nejde,
nic dramatického. Jsem v Londýně již pátý den a Max se mi ještě neozval. Nevím, co
si mám o tom myslet“, svěřila se kamarádce. Usrkla trochu kávy, a když zjistila, jak je
strašně sladká, zašklebila se.
„Jestli ti nějak ublížil, nakopu mu zadek“.
Anička se rozesmála. „To nebude nutné. Choval se jako naprostý gentleman“,
uvědomila si, že to byla pravda. Max se k ní choval velmi pěkně a opravdu se jí
věnoval. A to tak, že sama cítila, že o ni někdo skutečně pečuje. Právě proto to byla
ta nejbezpečnější část.
„Vidíš, já věděla, že je za tím něco víc“, poznamenala Leslie.
„Podívej, máš pravdu v tom, že je za tím něco dalšího. Ale všechno se to děje jen
v mé hlavě. Byl na mě velmi milý a užili jsme si spolu spoustu bláznivého sexu, ale
teď se chovám jako blbec. Vyrovnám se s tím“, zamumlala a sama se nenáviděla za
to, že nahlas přiznala, že je něco špatně.
Leslie ji pozorovala přimhouřenýma očima.
„No tak, Leslie, o nic nejde, vyřeším to. Vždycky to tak dělám“.
„To je pravda, ale teď je to zcela něco jiného, kamarádko. Co přede mnou tajíš?“
Anička se zatvářila provinile a poté překvapeně. „Nic, samozřejmě, to už je minulý
čas, nemá smysl o tom přemýšlet“.
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Leslie se zamračila. „Pokud je ten chlap takový, jak jsi mi ho vypodobnila, něco mi na
tom nesedí. Dominantně submisivní vztahy jsou zcela jiné, jsou úžasné, pokud jsou
správné. Potom jedině ty sama to musíš vědět, že to tak cítíš, že to chceš. Je to
složité, Anno“.
„Možná jsem si nevybrala správného muže“, povzdechla si Anička. Vtom jí v kabelce
zazvonil telefon. Vytáhla jej a podívala se na neznámé číslo.
„Ty to nezvedneš?“, zeptala se Leslie.
„Ne, teď jsem tady s tebou a všechno ostatní může počkat“.
Anička otevřela dveře svého bytu a vpotácela se dovnitř. Netoužila po ničem jiném,
než po horké vaně. Vytáhla z kabelky mobil, měla tři nepřijaté hovory ze stejného
čísla, ale ani jeden nebyl ten, na který čekala. Zhluboka se nadechla a tělem jí projel
náhlý záblesk touhy. Proč proboha cítí takovou potřebu znovu slyšet hlas chlapa, na
kterého by měla raději zapomenout. Jako kdyby se jí to mohlo povést. Poraženecky
odhodila telefon na postel, odkráčela do koupelny a začala napouštět vanu horkou
vodou. Sepnula si vlasy na temeni a koutkem oka zahlédla svůj obraz v zrcadle.
Vypadala zničeně, ovšem její tvář neměla nic společného s únavou. Celé dny, co se
vrátila z Prahy, se nacházela v podivném stavu. Neozval se. Proč? Jedna její
polovina zápasila se skálopevným rozhodnutím přestat myslet na Maxe. Druhá
polovina tenhle boj prohrávala. A ona na tom nebyla o nic lépe.
Byl to jenom sex, jenom sex, utvrzovala se. Ale ten nejlepší sex v celém jejím
pitomém životě. Nedokázala potlačit vzpomínku na to, jak se jí dotýkal. Jak prožívala
jeden orgasmus za druhým. Jak dokázal ji jemně přinutit, aby se mu podvolila, aby ji
ovládal. Poprvé v životě přenechala kontrolu nad sebou někomu, kdo se o ni postaral
se vším všudy. Povzdechla si a zavřela kohoutek. Vlezla si do vany a ponořila se do
horké vody.
Vzpomínka na Maxe byla živá a celou ji zaplavila. Neuvěřitelně silně. Slyšela jeho
těžký irský přízvuk, ten hluboce posazený tón jeho hlasu, drsný jako štěrk a zároveň
jemný jako med. Zavřela oči a nechala se unášet vzpomínkou na to, jak jí po těle
putovaly jeho ruce, jeho ústa, jak ji vášnivě líbal, až ztrácela dech. Všechno co s ní
dělal tu noc, se jí líbilo. Měla pocit, že mu patřila a taky to tak bylo. Jeho soustředěný
pohled, skoro výhružný, když se nad ní vypínal a tvrdě ji šukal. V jeho pohybech bylo
tolik intenzity, tolik vzrůstající temnoty. Jako kdyby ho touha měnila, něco v něm
otevírala a proměnila ho v kohosi primitivního. Líbilo se jí to, moc. Měla pocit, že je
jediná na světě. Vzpomínala, jak reagovala zcela přirozeně na jeho příkazy. Jak ji
drtil svým tělem. Vzrušení, když si ji vzal zezadu, jak jí to připadalo zvrácené, ale i
tohle se jí líbilo. Copak může někdy na to všechno zapomenout?
Začala se umývat a mýdlem napěněná houba jí příjemně hladila citlivou pokožku.
Opláchla se a vylezla z vany. Kolem těla si těsně obtočila mechově hebkou osušku a
odkráčela do ložnice. Jediné, co potřebovala, byla postel. Upustila od plánu, že by se
koukla na nějaký film nebo si něco četla. Bude nejlepší, aby se z toho všeho vyspala.
Ještě jednou zkontrolovala mobil. Nic. Už jej chtěla odhodit, když zazvonil.
Tentokrát to byl Max. Srdce se jí zastavilo, a pak se rozběhlo rychlostí blesku.
Vzrušení se v ní mísilo s otráveným pocitem z toho, že se neozval několik dnů.
„Ahoj. Co se děje, že voláš“, ozvala se dotčeným hlasem.
„Ahoj Aničko, nebereš telefon. Chtěl bych tě vidět. Navíc si musíme promluvit.
Taková byla domluva“.
„O čem, Maxi?“, předstírala.
„Ale no tak, Aničko“.
„Tak mluv, poslouchám“.
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„Raději bych si promluvil osobně“.
„Dnes ne, Maxi. Mám za sebou dlouhý den a už se mi nikam nechce“.
„To nebude nutné. Stojím u dveří“
„Cože?“, klopýtala celým bytem, pod bosýma nohama jí duněla dřevěná podlaha a
otevřela dveře dokořán.
„Co tady děláš, Maxi?“
Usmíval se a koutky jeho úst se zkroutily směrem nahoru. Parádní ohoz“.
Sklopila zrak na osušku, vztekle zafuněla a přitáhla si ji blíž k tělu. „Neodpověděl si
mi na otázku. Takže“, znovu zaútočila.
„Takže“, začal. „Bylo by jednodušší, kdybys mě pozvala dovnitř“.
Zamrkala a snažila se horlivě přemýšlet.
„No tak, Aničko“, naléhal na ni jemně, ale v jeho tichém hlase zaslechla stejný
rozkazovačný tón, který byl pro něj tak typický. Ustoupila a otevřela dveře, aby mohl
vstoupit. Okamžitě ji sevřel do náruče, sklonil se a políbil. Strávili několik minut
v objetí a líbal ji. Pak se odtáhl a přidržel si ji na délku paže. „Ne, ne“, odmítavě
kroutil hlavou. „Tentokrát si nejdříve promluvíme“.
„Já nezačala“.
„Tak jo“, zasmál se. „Možná to byla moje chyba. Líbí se mi, když se s tebou líbám.
Máš pravdu. Musíme si spolu ujasnit několik věcí. Tak jsme se dohodli v Praze“.
„Tak dobře. Půjdu na sebe něco hodit“.
„Mně ta osuška nevadí“.
Usmála se na něho. „To ti ráda věřím, ale na pořadí je rozhovor a já jsem polonahá.
Mohlo by tě to rozptylovat a možná by se ti nedařilo uvažovat dostatečně střízlivě“.
„Aha. Bod pro tebe“, zašklebil se. „To bylo moudré, velmi“. Uvelebil se na pohovce
s takovou samozřejmostí, jako by mu patřila. Jenže takhle to měl on se vším.
Spěchala zpátky do ložnice, v rychlosti na sebe hodila kalhotky a kimono. Chvíli
strávila v koupelně, kde si před zrcadlem upravila vlasy. snažila si nevšímat záře
v očích a rudých skvrn na tváři. Bude se muset smířit s tím, že tohle s ní Max dokázal
udělat. Jediným polibkem. Sakra, jenom tím, že tu s ní je. Mohla samozřejmě
předstírat, že ji jeho přítomnost otravuje, ale ve skutečnosti ji náladu kazila její vlastní
neschopnost, kontrolovat svoje reakce vzhledem k němu. Tedy ještě před chvíli jí to
náladu kazilo a dala mu to pěkně najevo. Ale teď se jí všechno vrátilo, jak se díky
němu cítila. Tak dobře, že by to byla škoda neužít si dále, aspoň ještě jednou. Musí
být dost silná a nezávislá na to, aby to prostě nechala být, když bude po všem.
Protože musí počítat s tím, že jeden z nich dvou se rozhodne, že je na čase, aby šel
každý svou vlastní cestou. Vždycky to tak bylo v jejím životě. Neměla žádný důvod si
myslet, že tomu teď bude jinak. Klidně se s Maxem znovu vyspí, ale nějak se začíná
rozplývat, když ví, že k tomu zase dojde. To nebylo dobré znamení.
Ale co, může zjistit, co konkrétně ho v sexu baví. To, co jí naznačoval, když spolu byli
poprvé, už věděla. Vždyť to nemusí znamenat nic hrozného. A kdyby ano, však ona
to zvládne, jedině tak pozná svoje hranice. Jenže v tom se skrývala malinká lež. Teď
ji však zaměstnávalo vědomí, že je Max ve vedlejší místnosti a čeká na ni, takže
tomu příliš nevěnovala pozornost. Jsem ve velkém průšvihu, pomyslela si, ale chtěla
to zkusit. Chtěla Maxe Gordona za každou cenu. Musí to zkusit a potom se uvidí.
„Pojď si sednout ke mně“, vyzval ji a ukázal na místo vedle sebe na pohovce.
Poslechla ho a posadila se, ale ne moc blízko. Musela si udržet určitý odstup a
zachovat si čistou hlavu. „Dáš si něco k pití, třeba skleničku vína?“, zeptala se.
„Žádný alkohol, pokud si budeme hrát. To je pravidlo, zapomněla jsi?“
„Ne. Pamatuji si všechno“, ohradila se dotčeně.
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„Dobře“, kývl hlavou a zdvořile poděkoval za nabídku. „Posledně jsem se snažil
dostatečně vysvětlit, kdo jsem a položil několik otázek“, začal.
„Pokud si vzpomínám, odpověděla jsem na všechny. Tak proč to budeme znovu
řešit?“, založila si ruce na prsou.
Max se k ní naklonil a opřel si lokty o kolena. „Aničko, být dominantní mi přináší
velkou slast, ale taky odpovědnost. Znovu ti připomínám, že jsem sadista a způsobím
ti bolest. Vím, že se sotva známe. Myslíš, že mi můžeš věřit, soudě podle toho, co
jsem ti řekl?“
„Ano, myslím, že ano. Taky jsem si o tom hodně přečetla“.
„Takže máš jistou představu. Já tohle beru moc vážně. V pořádku?“
Přikývla. Tohle byla vážná věc a Max byl skutečný. Vzrušovalo ji to víc, než
očekávala. Navíc ji dokázal překvapit jako teď, když jeho panovačnost se vytratila
pod vlivem jeho přirozené autority. Nic nepředstíral.
„Pamatuj si, že půjde o drsnější sex až po slušný výprask. Možná se ti to pokaždé
nebude líbit“.
Překvapilo ji, jak rychle se tato konverzace posunula někam jinam.
„Nevím, kolik bolesti zvládneš, ale předpokládám, že sama určíš, za jakou hranici
dokážeme zajít. Stále existuje záchranné heslo, na to nezapomínej“.
„To já vím, zvládnu to“.
„Nikdy sis nemyslela, že bys mohla být submisivní“, pronesl to oznamovacím tónem,
neznělo to jako otázka.
„Ano, to je pravda. Přesto bych to chtěla zkusit, s tebou“.
Na tváři mu doslova vykvetl úsměv. „Hmm, hodná holka“.
Ta dvě slova stačila, aby roztála, jenom pro něho“.
Postavil se a tyčil se nad ní jako skála. Vypadal téměř hrozivě. Ten chlap byl jako
zeď, velký a temný. Líbilo se jí to. Měl v sobě jakousi stinnou stránku. Vyzařovala
z něj určitá zkaženost. Natáhl k ní ruku. Tak začneme?“
Usmála se a taky vstala. Strhl ji k sobě tak rychle, až se jí z toho zatočila hlava.
Otočil ji tak, že najednou ležela obličejem dolů. Jednou rukou jí zkroutil obě paže za
zády. Zajíkla se šokem z toho, jak rychle ji dokázal svléknout a dostat do téhle
submisivní pozice. Neurčitým způsobem pochopila, že tuhle strategii založenou na
momentu překvapení použil proto, aby obešel jakékoli překážky, které by mu snad
chtěla klást. Nevylekalo ji to. Věřila mu z důvodů, které jí sám objasnil. Nezůstalo nic,
jen ten slabý hlásek někde v její hlavě, který se jí snažil říct, aby trochu zpomalila a
znovu mezi nimi nastolila rovnováhu sil. Jenže už byla vzrušená natolik, aby to
varování dokázala potlačit.
Naklonil se k ní a pošeptal jí do ucha, jako by jí dokázal přímo vidět do hlavy. „Prostě
se uvolni, nechej všechno na mně. Nemusíš se mnou bojovat a přemýšlet, jestli to
tak má být. Prostě to udělej. Je ro opravdu tak jednoduché“.
„Není to jednoduché, ani trochu“, sotva vydechla. Jedna její část se stále držela
zpátky. Snažila se uchovat nějaký díl své kontroly nad situací. Bože, tohle bylo fakt
na palici.
„Bude to tak jednoduché, jaké si to uděláš, Aničko“.
Snažila se zakroutit hlavou, ale jednou rukou jí přidržel hlavu na pohovku. Bylo to
jemné gesto, ale dostatečně důrazné. Rozechvěla se po celém těle. Byly to napůl
nervy a napůl vzrušení. Jak mohl vědět, že bude přesně tak reagovat, když to
nevěděla ani ona sama.
„Vím, čím právě teď procházíš. Bojuješ s tím, a to ti dělá všechno daleko horší. Ale
když toho boje necháš, pak můžeme doopravdy začít. Potom pocítíš všechno jinak,
nově. Takové mám s tebou plány, miláčku. Vzít tě sebou“.

180

„Já, já nevím“, začala v ní narůstat nervozita.
„Ale já vím. Vidím to v tobě, dokážeš to. Submisivní reakce dokonce i na ten
nejjemnější náznak v hlase na jakýkoliv neznatelný dotek. To neznamená, že se
z tebe nutně musí stát otrokyně. Mezi tím je velký rozdíl. Neboj se. Prostě vnímej
přítomnost. Nechej to plynout, jak nejlépe dokážeš“.
Jeho prsty se sevřely kolem jejího zátylku. Stisk druhé ruky kolem jejího zápěstí
zesílil. „Malé varování. Dýchej pravidelně. Zhluboka se nadechni, pak pomalu
vydechni, jako bys meditovala. Ona to možná je taková meditace, i když tě tak pevně
držím. Ale o to přesně jde. Jsi v mých rukou“.
Pochopila to v okamžiku, jak to vyslovil a přesně to udělala. Nadechla se a vydechla,
znovu a znovu. Zoufale se snažila potlačit ten hlas v její hlavě. To varování, že je
načase začít panikařit. Maxův uklidňující hlas ho pomalu umlčel a soustředila se
pouze na dýchání. Čas plynul. Vůbec nevěděla, jak dlouho už tak ležela.
„Velmi dobře“, konečně promluvil a vzápětí ji uhodil přes zadek.
„Au“, sykla.
„Zvládneš to, Aničko?“
Chvíli mlčela a potom trhaně vydechla. „Ano“.
„Pořád jsi tvrdohlavá, nebo to opravdu chceš?“
„Chci to“, odpověděla, tentokrát bez zaváhání. Nechtěla nad tím přemýšlet. Chtěla se
soustředit pouze na pocity. A bylo zásadní, že to byl Max, který jí tohle všechno dělal.
Znovu ji uhodil. A jeho dlaň dopadla na její zadek. Tentokrát to opravdu zabolelo, až
vykřikla.
„Pšš …, všechno je v pořádku“, uklidňoval ji šeptem, v němž zaznívalo vzrušení.
Přejel jí dlaněmi po jemné kůži. Byl to skvělý pocit, jak jeho hlas jí zazníval v uchu.
Kůže na zadku, kam dopadla jeho rána, ji štípala. Všechno se však slévalo do
jediného celku. „Připravená, holčičko?“ „Ano“
Následovala dlouhá pauza, během níž měla čas se zamyslet nad tím, co bude
následovat. Pak jeho ruka dopadla znovu. A ještě jednou. Ostrá série ran na jednu a
druhou půlku v pomalém pravidelném rytmu. Každou další ránou přitvrzoval. A tím
taky přicházela stejně ostrá rozkoš. To už byla celá mokrá a roztoužená. Nastavila
boky, aby se mohla otírat o polštář.
„Ne, ne, nic takového“ usměrnil ji a stisk kolem jejího zápěstí ještě více zesílil. „Pokud
něco potřebuješ, zařídím to já. Jasné“.
„Ano“, zalykala se. „Rozumím. Uvnitř se takovému způsobu zacházení pořád ještě
vzpouzela. Ale zároveň ji to vzrušovalo tak, jako doposud nic jiného. To, že jí říká
všechny tyhle věci právě on, že právě on určuje pravidla. Měla pocit, jako by
prožívala nějaké malé zjevení, že na jakési úrovni se tohle všechno děje pro ni stejně
jako pro něho. Avšak teď o tom nedokázala pořádně přemýšlet. A on už ji zase
vyplácel, tentokrát v rychlejším tempu a taky mnohem tvrději. Bolest rostla a rostla. A
když už si myslela, že to déle nevydrží, pustil jí zápěstí a vklouzl rukou mezi její
stehna, přímo mezi vlhké záhyby jejího pohlaví.
„Jsi tak mokrá. Tohle se mi fakt líbí, miláčku. Když pod rukama cítím, jak jsi
vzrušená. Když vím, že tě tady drží víc než jen pouhá tvoje umíněnost“.
Pohlaví se jí po těch slovech sevřelo žádostí. Bořila tvář do polštáře, a když do ní
zajel prstem, zasténala.
„Tak nádherně mokrá a úzká. Když jsem tě poprvé šoustal, svírala jsi mě v sobě, to
byl nezapomenutelný pocit“.
Zavzdychala.
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„Tobě se to líbí, když mluvím o tom, jak jsem tě šoustal, že jo? Vidím, že ano. Cítím
to. Tvoje touha z tebe doslovně proudí jako vodopád. I mně se to líbí, když ti říkám,
jak tě šukám, všechna ta slova ….“
Pak bylo dlouho ticho, během kterého jí zpracovával prsty pohlaví tak tvrdě, až se
z toho kroutila, nedokázala zůstat v klidu. Rozkoš v ní narůstala a dostávala se
hlouběji a hlouběji.
„Chci tě pořádně ošoustat, miláčku. Pořádně tvrdě. Budu tě šukat tak dlouho, až
z toho budeš mít nekonečný orgasmus. Až budeš křičet pěkně nahlas. A přesně to
udělám, slibuju“.
Třásla se po celém těle a pohlavím svírala jeho dobyvačné prsty. Chtěla víc, chtěla
se udělat. „Maxi …“
Okamžitě přestal pohybovat prsty. „Budeš mluvit jen tehdy, když tě o to požádám,
Aničko. Je to jasné?“
„Ano … ano“,
„Hodná holčička“, začal znovu pohybovat prsty. „Zkus se nehýbat, jak nejlépe
dokážeš. Udělej to pro mě“. Znovu je chytil za obě zápěstí a pevně držel, aby jí
pomohl udržet kontrolu nad tělem. Posunul ruku, prsty vyndal a nahradil je palcem
tak, aby jí mohl masírovat klitoris. Chtěla se pohnout, vzepnout se, ale neudělala to,
protože to po ní nechtěl. V hlavě měla úplně prázdno, kromě nádherné mučivé
rozkoše. Byla nesmírně blízko orgasmu. Najednou toho nechal, prudce jí stiskl
zápěstí, až to zabolelo. Tím ji odtáhl od kraje orgasmického útesu. Poznal, že se už
přes něj chystala přepadnout. Do očí jí málem vyhrkly slzy, nemohla tomu uvěřit.
Tenhle počin byl krutý.
Znovu jí šeptal do ucha. „Vím, miláčku. Vím, že je to těžké. Ale bude to tak lepší. Věř
mi. Až ti dovolím se udělat, bude to jako výbuch, zažiješ ten nejlepší a nejdelší
orgasmus. Jsi v dobrých rukou. Pojď, zkusíme se rozdýchat“.
Snažila se, ale její dech byl trhaný. Pořád k ní promlouval konejšivým tónem, až
konečně nasála vzduch do plic, a tělem jí lomcovala neskutečná touha. Pak se
konečně mohla zařídit podle jeho instrukcí, když nad sebou získala kontrolu.
Ale jak to? Proč měla nad sebou získat kontrolu? Byla z toho zmatená. Vždyť měla
veškerou moc a kontrolu předat Maxovi. Tak to chtěl. Nedávalo jí to smysl. Stejně na
to neměla čas. Otočil ji na záda, sklonil se a přitiskl ústa na její roztoužené pohlaví.
Ach můj bože. Měl teplé rty a jazyk vlhký jako jemné hedvábí. Přejížděl jím pomalu,
než vklouzl dovnitř. Znovu v ní narůstala rozkoš. Dával si na čas a klouzal jazykem
dovnitř a zase ven. Celou tu dobu měl ruce posunuté pod jejím zadkem, a zarýval jí
prsty do kůže. Cítila, jak se jí o vnitřní stranu stehna otíraly jeho tmavé vlasy. Trochu
sebou mlela, ale toleroval jí to. Byla tak blízko. Tak neskutečně blízko.
Najednou se odtáhl. „Aničko, podívej se na mě“, řekl tiše.
Otevřela oči. Vůbec nevěděla, že je měla celou dobu zavřené. „Teď se pěkně
uděláš“, pronesl tiše.
„Ach ano“, vydechla.
„Uděláš se kvůli mně. Rozumíš? Pro mě“, opakoval.
„Ano, ano“.
Nespouštěl z ní oči a vrazil jí ruku mezi stehna. Zabořil tři prsty do jejího zmáčeného
pohlaví. Palcem masíroval klitoris. Druhou ruku si pozvedl k ústům a začal sát jeden
prst. Pak jej vytáhl a strčil ho pod ní. Věděla, co s ním hodlá udělat. Ale i tak to pro ni
bylo překvapení, když jí strčil mokrou špičku prostředníčku do zadku. Zasténala a
lapala po dechu.
„Líbí?“, zeptal se.
„Bože, ano“.
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„Tak se teď uděláš, holčičko“.
Celé tělo jí zaplavila neovladatelná rozkoš. Klitoris, pohlaví i anální otvor. Vše se
spojilo do jednoho celku, zavalilo její smysly lavinou požitků a její tělo se roztřáslo ve
výbuchu horka. Křičela, vyrážela ze sebe nesrozumitelné zvuky. Max se jí stále díval
do očí. Tak měla pocit, že prožívá svůj orgasmus přímo v jeho zelených očích.
„Maxi“, zmítala sebou.
„Jsem tady s tebou, miláčku. Pomáhám ti“.
Ano, byl s ní celou tu dobu. Strkal do ní prsty, zpracovával její zadek a klitoris. Ani na
vteřinu neuhnul pohledem. Nebyla si jistá, jestli už je po všem, když z ní najednou
prsty vytáhl. Rozepnul si kalhoty a na ztopořený penis si nasadil kondom. Pak se na
ni vrhnul a obtočil si její nohy kolem pasu. Začal do ní vsouvat špičku penisu. Byl
veliký, ale ona byla neuvěřitelně mokrá, tak to šlo snadno. Pojala ho do sebe
v jednom přírazu.
„Aničko, sakra“, zasténal a ponořil se až po kořen. Pažemi obtočil obvod jejího těla a
silnými prsty ji štípal do hýždí. Bolelo to jako čert, ale byl to nádherný pocit, jak se
bolest a slast slévaly v jednom. Vyrážel ze sebe zvířecí zvuky, ale ani na vteřinu ji
nepřestával šukat dlouhými a tvrdými přírazy. Společně vzdychali a pohybovali se
v divokém tanci. Ona vrcholila a on nepřestával. Jakmile zaťal prsty do její kůže,
konečně se udělal. Celý se přitom třásl a volal její jméno. Uchopila jeho hlavu do
dlaní a donutila ho, aby se jí podíval do očí, když prožíval orgasmus. A bylo to
neuvěřitelné, co viděla. Úplně se ztrácel v záplavě rozkoše. V tom pohledu bylo
všechno. Veškerá intenzita. Spojení. Bylo toho tam příliš mnoho. Nedokázala tomu
všemu porozumět. Ani poznat, že to, co vidí, je realita. Chvíli jí z toho běhal mráz po
zádech. Potom se vzepjala, když jejím tělem otřásl další orgasmus. Jeho boky na ni
útočily a jeho stydká kost drtila klitoris. Točila se jí hlava, všechno zčernalo a ona se
ztrácela v pocitech. Ztratila se v něm.

Kapitola 53.
Anička chtěla vyslovit jeho jméno. Říct mu, co všechno cítí, vymluvit se ze zmatku,
který jí panoval v hlavě. Ale nešlo to. Byla příliš ponořená do sebe. Maxovo mohutné
tělo ji najednou začalo tížit, ale byla příliš slabá na to, aby ho požádala, aby se
odvalil. Ve skutečnosti to ani nechtěla. Malá část jejího já, která pomalu přicházela
k sobě, se trochu bála, že kdyby to udělal, vystřelila by pryč.
Ale místo toho, aby panika začala ustupovat, spíše narůstala. Každou další chvilkou
si byla víc a víc jistá, že mu ze sebe dala příliš mnoho. A to bylo nebezpečné.
„Maxi“, konečně promluvila.
„Copak je, miláčku?“
„Musím …., musím vstát. Musím se hýbat“.
Zvedl hlavu a podíval se na ni. Studoval její tvář a v Aničce začínalo narůstat napětí,
až měla pocit, že začne křičet. Musela se kousnout do spodního rtu.
„Začínáš se vracet zpátky?“
„Ne, ne, Maxi. Jenom prostě mě nechej vstát“.
„Samozřejmě“, odvalil se na stranu.
Posadila se na pohovce a snažila se dýchat, stejně intenzivně jako při styku. „Dobře,
dobře“, prohrábla si rukou rozcuchané vlasy. „Prostě musím už jít“.
Položil jí ruku na paži. Snažila se ji setřást, ale on trval na svém. Tiše se zeptal. „Kam
musíš jít, Aničko?“
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„Daleko, pryč odsud“, těžce polkla a sama sebe nenáviděla za slzy, které se jí draly
ven z očí.
„To je v pořádku“, uklidňoval ji.
Otočila se k němu s planoucíma očima. „To teda není v pořádku“, utrhla se.
„Co není v pořádku? Řekni mi to“, naléhal na ni.
Zavrtěla hlavou. Uvědomila si, že se chová divně, ale nemohla si pomoct. Položil jí
obě ruce na ramena. Oči mu zářily jasně, i když vypadaly trochu ospale, ale pořád
v sobě měly jeho obvyklou autoritu. „Aničko, začínáš panikařit“.
„To jsi uhodl přesně“, odsekla.
„Ale proč?“
„Protože tohle není správné. Nejsem nějaká hloupá subinka, které můžeš říkat, co
má dělat. Nejsem nějaká slabá, nemohoucí žena, která neumí rozhodovat za sebe“.
„To jsem nikdy netvrdil“.
„To ne přímo, ale vyplývalo to z tvého chování“, chvěla se teď po celém těle.
„Aničko“, zopakoval, jako kdyby věděl, že když vysloví její jméno, získá si její
pozornost. Správný předpoklad. „Poslouchej, tak přesně vypadá návrat. Panika.
Třes. Nepopírám, že bys neměla mít žádné obavy. Ale panika je jen chemickou
reakcí na přemíru stimulů. Dovol mi, ať ti pomůžu. Dobře?“
„A proč bys měl? Vůbec ti na mně nezáleží. A ani nemusíš, o tom stejně nemluvím“.
O čem tedy ve skutečnosti mluvila? Sama už si nebyla dost dobře jistá. Věděla, že
musí z pokoje pryč, nebo Maxe dostat z bytu. Bylo jí jedno, že se chová jako
hysterka.
„Nemusím, to máš pravdu“, připustil pořád ještě tichým hlasem. „Ale přesto mi na
tobě záleží“.
„Co jsi to říkal?“
„Možná si nejsem úplně jistý. Ale záleží mi na tobě stejně jako na kterékoli lidské
bytosti. Ale víc …, protože jsi to ty. Nerozumím tomu“, pokrčil rameny a ruce na jejím
rameni se uvolnily. „Možná, že to víc ani neumím. Ale i tak“.
„Cítíš se za mě odpovědný. To je vše“, napověděla mu.
„Ano. To se koneckonců ode mě očekává, ne? Ale není to jenom tohle. A i kdyby
bylo, i to by mi stačilo k tomu, abych tě chtěl potěšit. To umím. To mi fakt jde. A
hlavně teď s tebou …“
Měla pocit, že se mu v očích mihla nejistota. Nevěděla proč, ale uklidnilo ji to. Možná
proto, že tak vypadal víc jako normálně. „Maxi, promiň. Chovala jsem se jako kráva“.
„Vůbec ne, miláčku. Všechno tě tady teď děsí. Všichni jsme tím někdy prošli. Dovol
mi, abych ti z toho pomohl ven. Souhlasíš?“ Naklonil se blíž a sklonil hlavu, aby jí
viděl do očí.
Znovu těžce polkla. Potom váhavě přikývla. „Tak jo, dobře“.
Přitáhl si ji k sobě beze slova do náruče. Položila si hlavu na jeho rameno a on ji
jemně kolébal. Cítila se trochu zvláštně, ale nechala ho. Vzal přikrývku, která ležela
na pohovce, a přehodil jí přes ramena. Zůstali tak nějakou dobu, než jí začalo brnět
tělo. Nemohla uvěřit, že s ní měl takovou trpělivost. Dokázal s ní jen tak sedět a nic
po ní nechtít. Byl to neobyčejný muž, což ji přitahovalo a zároveň i děsilo. Byla příliš
unavená na to, aby se jí o tom chtělo přemýšlet. Jistě mu to nevydrží dlouho. Nic si
v tomhle ohledu nenamlouvala. Tohle prostě muži nedělají. Tedy, kromě několika
světlých výjimek, ale na ty ona neměla štěstí. A už vůbec je ani nehledala. Ne na
dlouhodobý vztah. Kdyby ale tak chtěl zůstat tento večer …., napadlo ji.
„Půjdeme do postele“, rozhodl.
„Co, ty nepůjdeš pryč?“, zmateně se podívala.
„Proč bych jako měl?“, zeptal se udiveně.
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Na tohle Anička neměla odpověď. „Myslím, že jsi měl pravdu, přece jen asi prožívám
návrat do reálného světa“, přiznala.
„Ano, bezpochybně“.
„Zůstaneš tady se mnou?“, zeptala se a nenáviděla se za to, jak zoufale to znělo.
„Aničko, zůstanu tady s tebou“.
Protentokrát. Ale bylo to pro ni právě teď moc důležité. Aspoň to tak vnímala.
Max zamrkal a nechal přivyknout oči podivnému odlesku pouličních lamp. Namodralé
světlo se jemně rozplývalo v tichém dešti, který zkrápěl. Nebyl na to zvyklý, na tahle
klenutá okna a světlo, které pronikalo dovnitř. Vlastně nebyl zvyklý trávit noci mimo
svůj domov. S ženami si obvykle pohrával v sídle rozkoše. A pokud potom
následoval sex, většinou se odehrával v jedné z mnoha malých místností oddělených
k tomu účelu, které klubu sloužily. Jen ojediněle si někoho vzal k sobě. A pokud byla
partnerka stabilizovaná, ji odvezl domů, nebo ji posadil do taxíku. V sázce by totiž
bylo příliš mnoho falešných emocí, kdyby nechal nějakou ženu přespat u sebe doma.
A podle jeho mínění ještě víc falešných nadějí, kdyby on přenocoval u některé doma.
S Aničkou už ovšem dopustil oboje. Tu noc v Praze ani na vteřinu nezaváhal. A dnes
večer taky ne. Nebo už to bylo včera?
Mrknul na malý budík, jehož ciferník jemně svítil do tmy. Skoro pět ráno. Zůstal tady
fakt celou noc. A znova se probudil do pološera a Aničku měl po svém boku. Nemohl
popřít, že se mu to líbilo.
Otočil se, aby se mohl pokochat křivkami jejího těla. Byly to ty nejženštější tvary, jaké
kdy v životě viděl. Pěkně zaoblené boky a prsa. Lehce vystupující obrys bříška,
stehen a zadečku, což mu přišlo daleko přitažlivější než kostnaté tvary všech těch
vyhladovělých modelek. Na Aničce bylo všechno pěkně zaoblené tak, jak má být.
Poškrábal se na bradě.
Bylo tady cosi vzácného, …..,, cosi, čemu nerozuměl. A ani netoužil po tom, aby
tomu porozuměl. Tahle ženská na něho měla zvláštní vliv. A bylo to víc než jen
pouhý sex, o kterém se nedalo říct nic jiného, než že je úžasný, ta divoká
nespoutanost touhy a výraz, který měla ve tváři v okamžiku prožívaného orgasmu. A
ten byl divoký, nespoutaný. Ten kontrast sebeovládání a síly, které z ní vyzařovaly.
Měl pocit, že Anička je ten typ, co se sebou nenechá jen tak zametat, oproti čiré
zranitelnosti, kterou mu ukázala včera v noci. Bože, tohle vidět, to bylo fakt něco.
Ono vlastně bylo něco vidět i kdykoliv jindy. Což by mohlo vysvětlovat, proč tu pořád
ještě sedí a dívá se na ni, jak spí. A to prosím už podruhé za sebou. To by to možná
mohlo vysvětlovat.
Vůbec netušil, co se to s ním děje. Nicméně si byl jist, že něco se děje. Nedokázal si
vzpomenout, že by se takhle s někým choval. Rozhodně ne, když byl s nějakou
ženou v klubu, nebo se s nějakou vyspal. Dokonce ani na počátku vztahu
s exmanželkou To byla jedna z největších chyb, kterých se v životě dopustil. Vůbec
se jeden k druhému nehodili. Sakra, on se z dlouhodobé perspektivy nehodil vůbec
k nikomu. To věděl. Vždycky to tak bylo. Koneckonců je celý po otci, nebo ne? Měl
jeho povahu, i když se mu už roky dařilo, ji držet na uzdě. Geny jsou geny. Věděl, že
se mu vše povede, udržet striktně v intencích sado masochistických hrátek a
uvědomoval si, že na něj mají takřka terapeutický účinek. Ale v normálním vztahu?
Nemožné.
Když byl s Brendou, byl často špatně naložený. Takový spratek. Takové zacházení si
fakt nezasloužila. A mládí v tomto ohledu nebylo opravdu žádnou výmluvou. Bylo mu
tehdy dvacet tři let, byl dospělý. Respektive už dávno měl být dospělý. Nikdy si tu
holku neměl brát. Vůbec nevěděl, co si tehdy myslel. Neměl na to žádné právo.
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Znovu se podrbal na bradě. Proč na to vše myslí právě teď? Tuhle holku si snad
přece nehodlá vzít. Prostě se na ni jen tak díval. Kochal se pohledem. A který muž by
to nedělal? Natáhl se k ní a špičkami prstů se jí dotýkal. Cítil teplo vycházející z její
pokožky. Nebylo v tom nic sexuálního. Ne, to nebyla pravda. Byla v tom chemie,
hořela pod povrchem, ale prozatím zůstávala skrytá. Bylo to něco jiného ….
Musel se pousmát. Člověku se může takhle těsně před svítáním, když venku
notabene prší, honit hlavou spousta podivných myšlenek. To bylo všechno.
Část jeho já se chtěla zvednout z postele a odejít pryč. Utéct. Ale nedokázal to. Ne
poté, co se včera v noci propadla tak strašně hluboko. Teď ale pěkně kecá. Tohle
přece není důvod, proč zůstal. Zůstal, protože chtěl zůstat. Ovšem to bylo od něj
neopatrné. Nehodlá si s ní přece nic začínat. A rozhodně tu nezůstane na věky věků.
Vždyť ani neví, co to znamená, no ne? Kdyby Brenda sama od něj neodešla, udělal
by to dříve či později on sám. Sakra, vždyť jim manželství nevydrželo ani dva roky. A
byla to jen jeho chyba. A mohla za to taky ta jeho výbušná povaha.
No, aspoň tohle se mu povedlo rozlousknout.
BDSM scéna z těchto raných úletů ho totálně vyléčila, ale nikdy nedokázal
zapomenout, čeho všeho je schopen. Klíčovým pojmem se stalo ovládání. A klíčový
pojem je to i teď, když jde o Aničku. Když jde o všechny tyhle bláznivé myšlenky,
které se mu honí hlavou. Jediné řešení, musí ji dostat do klubu.
Ano. V sídle rozkoše byl ve svém živlu. Bude to taková užitečná připomínka toho, oč
mu jde, a co mu rozhodně nejde. Ovládání, zodpovědnost. Jako dominantní muž byl
daleko zodpovědnější, než jaký byl, když tenhle prvek v jeho životě ještě nefungoval.
Tendence tam vždycky byly, ale teď už konečně věděl, jak všechnu tuhle energii
usměrnit. Sídlo rozkoše. Sama po něm chtěla, aby ji tam vzal. A načasování bylo
taky super. V pátek se v sídle koná večerní párty VIP členů, mezi ně on patřil. Byl si
jistý, že jeho kamarádi tam nebudou. To by asi pro Aničku nebylo dobré. A na to, co
pro ni chystá, potřebuje, aby byla co nejuvolněnější. Cítil, jak se mu na rty vkrádá
potměšilý úšklebek. Tohle bude bezpečnější území, když přemýšlel, co s tou holkou
provede. Připoutá ji na svatoondřejský kříž a pořádně ji vyšlehá, až z toho bude mít
orgasmus, až bude křičet, až bude mu patřit tak, jak to jedině mezi nimi může
fungovat. Tohle je řešení, jak z toho ven. Položil hlavu zpět na polštář a díval se, jak
po okně stékají dešťové kapky.
Ano, prostě ji dostane do klubu, kde má všechno v rukách, kde všemu velí, i jí
samotné. Jenom ji tam musí dostat a pak bude všechno v pořádku. Všechno zase
bude dávat smysl. Ale co když tomu tak nebude? Co potom? Potom bude totálně
v prdeli …..

Kapitola 54.
Anička se navlékla do pláště a vyšla s deštníkem ven do promáčených ulic. Měla se
sejít s Leslie po nákupech a dát si společný oběd. Když Aničku spatřila, hned
poznala, že se s ní něco dělo.
„Anno?“, změřila si kamarádku zkoumavým pohledem.
„Copak?“, vzhlédla nepřítomně.
„Jak tě tak pozoruju, jsem si celkem jistá, že jsi opět tak trochu mimo. Řekneš mi, co
je toho příčinou?“, nedala se Leslie jen tak odbýt.
Anička pokrčila rameny. „Včera se u mě objevil Max“.
„No a?“
„A bylo to …., skvělé“.
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Leslie překvapením zamrkala. „Proč jsi najednou tak strohá? Vzhledem k tomu, jak
jsi toho chlapíka barvitě vylíčila, to neznělo moc nadšeně. Co se včera stalo?“
Anička chvíli mlčela, nevěděla, jak začít. „To jo, ale teď to bylo jiné, hodně jiné. Mám
z toho smíšené pocity, jestli mi rozumíš“.
„Myslím, že rozumím. Pokud je pravda, že je tím, co je“, uvažovala Leslie nahlas.
„Řekla bych, že to dává smysl. Jsi si jistá, že to není nic jiného? Vypadáš trochu
zmateně. Věděla jsi přece, do čeho jdeš“.
„No to je právě to, co teď sama nevím“, povzdechla si Anička.
Nevěděla, kolik toho hodlá kamarádce říct, i když jí naprosto důvěřovala. Ale ať už se
jí o Maxovi honilo hlavou cokoliv, a některé z těch myšlenek byly hodně divné. Měla
pocit, že by to mělo zůstat skryto. Sama si to ještě nedala pořádně dohromady.
Vlastně to byla pro ni úleva, že se vzbudili dost pozdě. Tak měla čas na to, aby
skočila do sprchy a připravila se na setkání s Leslie. Nebyl čas na sex ani na dlouhé
loučení. Jenom krátký rozhovor, v němž ho ujistila, že je opravdu v pohodě. Ale byla
to pravda?
„Anno?“, vpadla jí do myšlenek Leslie. „Navrhuji změnu, nejdříve si dáme oběd“.
„Jo, souhlasím. Mám docela velký hlad“, přiznávala Anička. Vzpomínala, že měla
pouze jednu velkou kávu a včera jedla naposled v poledne. „Kam půjdeme?“
„Tady v ulici je pěkná kavárna, pokud nebude vadit, že půjdeme kousek v dešti.
Vidím, že se pěkně rozpršelo. Pojďme“.
Ušly dva bloky v příjemném mlčení. Vlastně to bylo dočasné. Anička si byla vědoma,
že kamarádka přímo hořela zvědavostí. Nikdy by jenom tak nezrušila svou oblíbenou
činnost, nakupování. Bylo celkem jisté, jak dorazí do kavárny, vypálí na ni otázku, co
se to přihodilo mezi ní a Maxem. A přesně tak tomu i bylo.
Našly kavárnu, pověsily pláště na věšák hned vedle dveří, sklopily deštníky a odložily
do široké přihrádky, která sloužila k tomu účelu. Začaly se probírat jídelním lístkem a
o slovo se přihlásil Aničky žaludek, což obě rozesmálo. Objednaly si a servírka jim
přinesla jejich pití, obě si shodně poručily horký čaj.
„Tak povídej“, vyzvala ji Leslie se zdviženým obočím.
Anička si povzdechla a neznatelně zavrtěla hlavou. „Nevím, jak začít, proto jsem ti
neřekla víc. Promiň. Vím, že to, co říkám, moc smysl nedává. Ale ono to celé nedává
smysl ani mně“.
„Co ti nedává smysl?“
„Celá ta záležitost s Maxem a moje reakce. Je to všechno s ním jiné, než s jinými
muži. Ne, že by to bylo špatné, ale správné to taky není“.
„Pověz mi, co přesně?“
„Všechno. A zároveň nic. Tedy na povrchu je to jen netradiční sex“, podívala se na
Leslie, která pouze přikývla na souhlas.
„Měla jsem pocit, že budeš vědět, že to bude trochu tvrdší, vzhledem k tomu, o koho
jde, Anno. Tyhle vztahy jsou vždycky složitější, jde především o pocity“.
„To ano. Ale není to tak. Měla jsem určitou představu, i když jsem to nikdy nedělala.
A ani mě to nijak nešokovalo, zrovna u něj ne“.
Leslie se opřela lokty o desku kavárenského stolku. „Ale přece něco ano“.
„Máš pravdu, něco určitě ano. Je možné na tyhle věci bouřlivě reagovat?“
„Samozřejmě. Bylo by hodně divné, kdyby tomu tak nebylo. Extrémní sex sebou
většinou nese silné reakce. Obyčejně to takové je“.
„Víš, řekla jsem mu, že už nějaké zkušenosti mám, což nebyla pravda. Měla jsem
hodně informací a navíc mi všechno podrobně vylíčil. Ale s Maxem jsem se dostala
na úplně jinou úroveň. Celá ta hra s výměnou moci … Bylo to něco jiného. Nevím, co
to je. Jak se s tím mám ztotožnit“, odmlčela se a kousala si spodní ret.
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„Zpočátku mi to připadalo jako hra s pocity, trochu nebezpečné. Něco nového, něco
jako zakázané ovoce. Ale s Maxem to bylo hodně skutečné, teď už to konečně
chápu“.
Leslie znovu přikývla. „Rozumím. Zřejmě se ti vyjasnila celá ta dynamika, jako by se
otevřely dveře, a s nimi zcela nové obzory. Je pravda, že právě tohle tě mohlo hodně
vyděsit, což je normální, pokud s tím nemáš zkušenosti“.
„To ano, i když jsem si to užívala, pořád mi něco v hlavě říká, že bych neměla nad
sebou ztrácet kontrolu“.
„Bože, Anno, právě o tohle v tom jde. Buď na to přistoupíš, nebo ne“.
„To chceš říct, abych se to naučila zpracovat?“
„Přesně tak. V opačném případě by ses neměla do toho pouštět. Víš sama, že
nějaké zkušenosti s tím mám. Myslím si, že by ti pomohlo na chvíli se zbavit
sebekontroly. Tedy pokud se svěříš někomu, který je zodpovědný a ví, co dělá“,
rozpovídala se o tom Leslie. „Bože, Anno, promiň. Asi moc mluvím“, začala se
omlouvat. „Nemám právo ti radit a říkat, co bys měla a neměla“.
„To nic, je to v pořádku. Neříkala bych ti to, kdybych si o tom nechtěla povídat. Ale
musím se přiznat, že to bylo docela ostré. Je pravdou, že celou dobu jsem se pořád
ztrácela v pocitu, že nemám v životě nad ničím kontrolu, a bylo to, sakra tak. Ale za
tu dobu se toho hodně změnilo a já mám všechno konečně ve svých rukách. Měla
jsem doposud ve všem jasno, co se týkalo mužů. Sama víš, jak jsem se změnila,
musela jsem si vybudovat nezávislost. A myšlenka na to, že bych se toho všeho
měla vzdát a odevzdat se někomu, se mi ani trochu nelíbí. Jenomže s Maxem se mi
to právě líbí, až moc, ale zároveň mě to dost děsí“.
Leslie přikývla. „Já ti rozumím, Anno. Opravdu. Nenapadá mě žádná rada. Vidím, že
jsi z této své první zkušenosti rozhozená. Pouze ty sama musíš vědět, z čeho máš
strach, co ti vadí, zda vůbec má pro tebe smysl pokračovat“.
„Jistě, to je pravda. Nejsem vedle z toho, co se momentálně se mnou děje. Jenom při
pohledu zpátky na to, co se už stalo. A to je snad ještě horší. To, že připouštím, aby
se mi to dělo i nadále, to mě děsí, z toho mám strach“.
„Obávám se, Anno jednoho. Pokud ti na něm začne záležet, může to být pro tebe
katastrofa. Napadlo tě to vůbec?“
„Ne, tak jsem o tom vůbec nepřemýšlela. Zamilovat se do Maxe neplánuju“, odehnala
tu myšlenku mávnutím ruky.
„Ne? Jak si můžeš být tak jistá?“, kamarádka ji pozorovala podobným způsobem,
přesně jako Max. Zkoumala její tvář velmi podrobně. „Nemusíš mi nic říkat, Anno. Ale
raději bys měla o tom ještě popřemýšlet, nebo se fakt spálíš. A toho bych rozhodně
nechtěla být svědkem“.
„Proč si to myslíš. Je mi jasné od počátku, že Maxovi nejde o nic víc, než o aférku,
která skončí dřív, než vůbec začne. A ani já sama po ničem takovém netoužím“, což
nebyla tak úplně pravda, jen tomu sama chtěla věřit. „Víš sama, že jsem se změnila.
Mám práci, přátele, to je můj život. To jsou moje priority“.
„Ano, tak se hned nerozčiluj, Anno. Jenže taky obě dobře víme, jak rychle se priority
mohou změnit“.
„To tedy rozhodně ne, tohle nepřipustím“, protestovala Anička.
Leslie pokrčila rameny a vzdala to. „Jak myslíš, stejně si to uděláš po svém“, malinko
se usmála, aby drobnou grimasou zlehčila svá slova.
„Možná, vlastně ano. Pokud tedy pominu pátek, protože to si po svém neudělám nic“,
zamumlala Anička do hrnku s čajem.
„Co tím myslíš? Co se bude dít v pátek?“, zpozorněla Leslie.
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Anička položila hrnek s čajem. „Max mě vezme do Sídla rozkoše“, vypadlo z ní.
Vykouzlila na tváři lehký úsměv, jak se snažila ovládnout.
„Aha“.
„Co chceš říct tím jenom „aha“, překvapeně se podívala na kamarádku.
„Anno, vůbec nic. Jenom nevím, jestli si uvědomuješ, co to znamená. Jít do klubu
s člověkem, jako je Max, je hodně závažná věc“.
„Co je na tom vážného. Já už jsem v takových klubech byla“.
„To je pravda, ale nikdy jsi nebyla účastník, pouze divák, což je podstatný rozdíl. Teď
tam budeš s Maxem a on je skutečný a bere to hodně vážně, jak jsi sama tvrdila“.
„To já vím. A jsem na to připravená“, odpověděla příliš rychle.
Opravdu byla připravená? Na tvrdou hru s důtkami, bičem, nebo co ho napadne?
Bylo to, co se jí kamarádka snažila říct?
Ne, samozřejmě, že tam půjde. Ale po událostech včerejší noci jí představa, že se
znovu dostane do propadu, přišla trochu odstrašující. Avšak její touha po nových,
dalších zážitcích s Maxem byla dostatečně silná na to, aby se přes své obavy
přenesla. Už při pomyšlení na to, se jí v žilách rozproudila krev. Na to, že právě s ním
bude v klubu. Na hru s bolestí, na dynamiku nadvlády a podřízení.
Na všechno tohle byla připravená. Dost dobře na to, aby dokázala sama sebe
přesvědčit, že se zbytkem si hravě poradí, s tím, že když půjde dolů s jakoukoliv
emocionální reakcí, pokud a jestli k ní vůbec dojde.

Kapitola 55.
Max ji měl vyzvednout za necelou hodinu. Ale ona se pořád nerozhodla, co si vezme
na sebe. Ne, že by si představovala, že jí snad dovolí nechat si na sobě spodní
prádlo příliš dlouho, až tam dorazí. Ovšem na samotné prezentaci tu záleželo nejvíc.
Nechtěla si připustit, jak moc ho chce potěšit. Stála v koupelně před zrcadlem a
uvědomila si, že dnes večer se jí bude opět dotýkat, a bude jí dělat spoustu jiných
daleko tvrdších věcí. A budou je u toho sledovat i jiní lidé. Ale ona to zvládne, musí.
Byla připravená. Posadila se na pohovku, vytáhla časopis, prolistovala ho a odložila.
Pohled na hodiny jí prozradil, že má pořád ještě dobrých deset minut čas, než má pro
ni Max přijet. Vstala a přesunula se k oknu. Venku opět pršelo, jak taky jinak. To byl
přece Londýn. Pozorovala auta, která projížděla obrovskou louží, jež se utvořila, a
lidi, spěchající po chodníku, vlastně viděla pouze jejich deštníky. Zrovna se snažila
sama sebe přesvědčit, že by se mohla znovu posadit, když uviděla černý hummer,
jak parkoval přímo před domem, a pak z něj vystoupila rozložitá postava.
Max Gordon.
Srdce v hrudi jí začalo divoce bušit. Ten obrovský auťák se k němu náramně hodil.
Nikdy vůbec nepřemýšlela o tom, co by mohl mít za auto. Teď se přesvědčila, že by
se do většiny normálních vozů se svou výškou a mohutnou postavou nevešel.
Netrvalo dlouho, než se rozezněl telefon a ozval se jeho hlas. Zněl trochu kovově a
byl slyšet déšť. „Aničko, jsem tady“.
„Hned jsem dole“, chystala se vyběhnout.
„Ale no tak, jdu nahoru“.
„Dobře“, rychle spěchala k zrcadlu, aby naposled zhodnotila svůj vzhled, když se
ozvalo zaklepání na dveře. Zhluboka se nadechla a napomenula se. Nechovej se tak
divně. Nebylo to jednoduché, pokud šlo o Maxe.
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Před jejich velkým večerem, vlastně jakousi premiérou, se s tím zkrátka bude muset
smířit. Dnes večer bude žena pouze pro něho. Taková, jakou ji bude on chtít mít. O
tom nebylo pochyb.
Byl celý v černém. Anička věděla, že právě černá je oblíbenou barvou, typickou pro
dominantního muže. Ve svých těžkých, kožených botách vypadal ještě více mužně,
skoro jako darebák.
Hned, jak vešel do dveří, okamžitě zaznamenal její vzhled. „Ahoj. Páni, vypadáš
úžasně, nešetřil chválou a oči mu zajiskřily.
„Ahoj, Maxi, děkuju“, usmála se a srdce jí bilo ve zrychleném tempu.
„Pojď ke mně a dej mi pusu“, poručil ji.
Jako kdyby mohla dělat něco jiného. Strhl ji do náruče, držel tak pevně, jeho silné
ruce se jí obtočily majetnicky kolem pasu. Sklonil hlavu a svými rty jí začal drtit ústa
v polibku. Málem se rozplynula. Bože ten chlap ale uměl líbat, jako samotný ďábel.
Pomalu, drsně a totálně ďábelsky. Když ji konečně pustil, nedostávalo se jí dechu.
„Jsi připravená na náš večer?“, zeptal se a sledoval pozorně její tvář.
„Ano. Naprosto“, hned odpověděla bez zaváhání.
„Vypadáš připraveně“, zasmál se. „Oblečená na večer plný zábavy. Oblečená na sex.
Takhle to máš vždycky, viď? Ale mně se to na tobě líbí. Jsi ta nejvíc sexy holka,
kterou jsem kdy potkal“.
Měl vůbec představu, co to s ní dělá? Ne, že by jí muži v minulosti nedělali
komplimenty, právě naopak, ale většinou to říkali z vypočítavosti. Jenže Max prostě
říkal věci na rovinu, přesně co měl na mysli.
„Tak pojďme, vezmi si kabát a jdeme“.
Přikývla a vytáhla ze šatní skříně svůj dlouhý černý plášť. Trval na tom, že jí pomůže
se obléknout. Taková drobná gentlemanská gesta se jí moc líbila. Většina mužů
v sobě neměla galantnosti ani za mák. Ale podobné pozornosti si všímala u většiny
dominantních mužů. Většina z nich zacházela se submisivními partnerkami, s nimiž
si hráli, velmi opatrně a zároveň dost drsně, což byla podivná kombinace, kterou
obdivovala. Dokonce jí vzal klíč z dlaně a sám za nimi zamkl dveře. Cestou ven jí šel
po boku s rukou položenou na kříži. Rozevřel deštník a pomohl jí do auta.
„Zapnu vyhřívání sedadel, bude to trvat jen malou chvilku“, pronesl a silný motor
probudil k životu. Auto mělo jakýsi nádech luxusu, což od auta tohoto typu nečekala.
Připomínalo jí vždycky normální vojenské vozidlo. Během několika vteřin se jí
sedadlo zahřálo a sálalo z něj příjemné teplo, přesně jak slíbil. V tomto chladném
večerním vzduchu to byl pocit k nezaplacení.
„Chtěla by ses na něco zeptat ohledně toho, co se bude dít v klubu?“, zeptal se jí a
krátce se na ni podíval. Pak zase stočil pohled na cestu před nimi.
„Myslím, že ani ne. Řekla bych, že to bude hodně podobné, ne-li to samé jako
v ostatních klubech“.
„Ovšem dnes je VIP večírek. Což znamená, že budou platit o něco volnější pravidla.
Známé krédo o bezpečí, zdravém rozumu a bezpodmínečném souhlasu obou stran
sice pořád platí, to je jasné. Ale dnes budou v klubu členové zvláštního stupně
členství. Na VIP večírcích nejsou žádní čumilové. Možná, že dojde na hodně drsné
praktiky. Nebude ti vadit se na takové věci dívat? Nebudu tě muset rychle zavést do
privátní zóny? Nebo ti to vadit nebude?“
„Zvládnu se koukat téměř na cokoli“, ubezpečila ho.
„Možná dojde i na sex na otevřené zóně, což jindy není možné“.
Pokrčila rameny. „Sex je prostě jenom sex. Ten mi rozhodně nevadí“.
„A chtěla bys to zkusit i ty sama, před očima všech ostatních?“
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„Já ….“ Její pohlaví bylo najednou tak mokré, až ji to samou překvapilo. „To jsem
nikdy neudělala. Ovšem sex s obecenstvem. Já, já nevím“.
Natáhl se k ní, vzal ji za ruku a přitáhl si ji ke rtům. Vtiskl jí do dlaně jemný polibek.
Potom promluvil velmi tiše. „Slyším, jak se ti zatajil dech, znělo to hodně jako zvuk
touhy, která se v tobě bouřila. Vůbec tě to nešokovalo. Skoro bych hádal, jak moc tě
ta představa zaujala. Myslím, že necháme to rozhodnutí na později. Teď jen musím
od tebe slyšet, jestli ten tvůj dech znamená spíš možná, nebo spíš ne. Protože spolu
nebudeme dělat nic, co bys nechtěla, než se dostaneš do podprostoru.
„A co všechno to, co ti řeknu, až v něm budu?“
„V takové chvíli bys mohla mít chuť udělat něco, čeho bys později mohla litovat. A to
nedopustím. Když budeš v podprostoru, tak už se o ničem nebavíme. Takže co?“
Přikývla a v hrdle jí tiše zarachotilo, než promluvila. „Znamená to možná“. Ovšem její
tělo málem křičelo ano. Proč se mu k tomu nedokáže přiznat? Proč cítí, že by mu tím
vložila do ruky příliš mnoho ze sebe? Zvlášť, že i tak ví, že na jisté úrovni bude právě
tohle odevzdání jádrem jejich společného zážitku, proto ji tam přece bere. A ona
s tím předem souhlasila.
Je to jenom sex. Prostě jen trochu sexuálních výstředností.
Zároveň si však uvědomovala, že to je daleko víc. Věděla to po celou dobu. Jenže
teď z toho začínala panikařit. Biče, řetězů se nebála, ani lidí, kteří ji přitom budou
pozorovat, dokonce ani sexu. Nemyslela si, že by ji tohle dokázalo vyděsit. Ale co
vůči Maxovi vlastně cítí? To byla úplně jiná záležitost. Znovu jí vtiskl pusu na klouby
prstů, položil si její ruku na stehno, a když padla zelená, auto vyrazilo vpřed po
mokré silnici. Než dojeli na místo, měla Anička celé tělo jako v ohni. Sálala z něj
horkost a touha. Myslela na to, co ji asi dnes večer čeká. Hlavou se jí honily různé
představy, a to byl možná jeho záměr. Rozuměla celé téhle dynamice hry s myslí
submisivní osoby ze strany dominanta. Ne, že by byla typicky submisivní v pravém
smyslu slova. Jenom se jí líbil ten pocit, extrémní sex. To bylo všechno. Přesto to na
ni fungovalo. To, jak s ní zacházel. Pocit očekávání. Způsob, jakým s ní jednal.
Třípatrová budova z šedých cihel, před níž stáli, byla impozantní. Klub vlastně sídlil
v bývalé tovární hale a v průčelí ulice vévodila obrovská zamalovaná tovární okna.
Prošli obrovskými dveřmi, a když vstoupili dovnitř, zatočila se jí hlava. Všechny ty
vjemy na ni byly trochu moc a jen tiše stála po Maxově boku, zatímco on je nahlásil
na recepci. Vnímala jen tlumené dunění hudby a Maxovu vůni, když jí přehodil svou
paži kolem ramen a vedl ji přímo do samotného klubu. Zaregistrovala až nyní jeho
velkou koženou kabelu přehozenou přes rameno. Věděla, co by tak mohlo být uvnitř,
nástroje, které přinášejí bolest i potěšení. Přímo umírala zvědavostí, aby obsah tašky
mohla vidět a zjistit, co by jí dnes večer mohl dělat. Představa, že všechno tohle
prožije s Maxem, byla omračující. Možná taky proto, že jí dnes večer otevře mysl
způsobem, jakým to ještě nikdy nezažila. Klub byl doslova napěchovaný nástroji
drsného potěšení. Obrovské rámy ze dřeva, ke svazování, provazy, řetězy. Všechno
to vypadalo jako nějaká bláznivá dekorace. Pak tam byla řada lavic různých podob,
které sloužily k výprasku, dlouhé polstrované stoly vypodloženými pouty, všechno
v červené kůži. Nechyběly ani čistící stanice, jimž dominovaly láhve dezinfekce, role
papírových utěrek a lékárničky. Kolem stěn byly rozestavěny pohovky a křesla. Celá
místnost byla spoře osvětlená.
Pár lidí klečelo na podlaze, většina z nich nahá v submisivních pozicích. Někteří je
měly opřené o stehna, jiní zase spoutané za zády. Nic z toho pro Aničku zatím
nebylo žádné překvapení. Dnes večer tu byla ovšem jedna změna. Ona. Cítila se
zcela submisivně poprvé v životě.
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Po těle se jí rozléval neznámý pocit odevzdání, jak se jí vyprazdňuje mysl. Když ji
vedl po místnosti, svíralo se jí nervozitou hrdlo a stiskla mu ruku.
„Jsi v pohodě, miláčku?“, okamžitě se zajímal.
Přikývla, ale stejně se zastavil a pozorně se jí zadíval do tváře. „Pověz mi, co se
s tebou děje“, přikázal jí tichým hlasem. Snažila se zavrtět hlavou, ale on stále
upřeně pozoroval její výraz ve tváři a čekal na odpověď. Z toho vyvodila, že se
nespokojí s žádnou hádavou či vyhýbavou odpovědí.
„Jsem jen … Cítím se tu prostě jinak. Nejde o prostředí, vybavení nebo lidi kolem. To
já jsem jiná, prostě si tak připadám“, odmlčela se a zavrtěla hlavou. Nechtěla být
tvrdohlavá, ale protože nevěděla, jak dál.
K jejímu překvapení mu rysy změkly takovým způsobem, až jí z toho poskočilo srdce
radostí. „Jsem rád, že je to pro tebe jiné. Cítím to. Jako kdyby ti trochu povolily svaly.
Ty sama se tomu poddáváš. A přesně to od tebe chci“. Chvíli mlčel a pak pokračoval
tišším hlasem. „Vidím, že se ti líbí, když víš, že mě umíš potěšit. Rozumím tomu, o
čem to všechno je, i když tobě to zatím není úplně jasné. Ale je v pořádku, když se
tomu takhle poddáváš, Aničko. Přesně tak to musí jít, jestli se má večer vyvíjet podle
toho, co jsem nám naplánoval. Protože sama jsi měla trochu pochybnosti o tom, jestli
to zvládneš, je to tak?“
Přikývla a v krku měla ze všech těch emocí, jimž ani za mák nerozuměla, pořádný
knedlík. Nemohla vydat ze sebe vůbec nic.
„Vidím, jak tě to všechno ovlivňuje“, pokračoval. „Je naprosto v pořádku takto
reagovat. Vlastně je to úplně normální. Vím, že jsi říkala, že jsi to už v minulosti
zkusila, ale asi ne na takové úrovni. A s extrémnějšími praktikami přicházejí
extrémnější reakce. Pokud se tomu opravdu otevřeš. A to jsi ty udělala. Proto je
v pořádku, že máš trochu strach“. Pak se na ni zlomyslně usmál. „Moje sadistické já
to rozhodně oceňuje“.
To ji rozesmálo. Byl fakt zlomyslný, ale tím správným způsobem. Ani si nebyla jistá,
co tím vlastně myslela. Ale trochu se jenom přece uvolnila. Věděla, že jí rozumí, i
když vlastně mluvil jenom on.
Konečky prstů jí přejel po tváři a dotýkal se jejího spodního rtu. „Až tě svážu, přijde
další nával. Možná se budeš cítit, jako že nad sebou ztrácíš kontrolu. Jen měj stále
na paměti, že jsem za každých okolností s tebou. Věř, že udělám všechno, co bude
v mých silách, pro to, aby se ti to líbilo. Aby to bylo něco, co chci, co mě uspokojí. Ale
zároveň to bude přesně to, co potřebuješ. Jsi připravená?“
Byla připravená? Nebyla si stoprocentně jistá. Ale asi tak připravená, jak to jen v tuto
chvíli svede. „Ano“.
„Tak pojď, holčičko moje“, vzal ji za ruku a odvedl ji k jednomu z velkých křížů, který
měl téměř dva metry na výšku se silným rámem zakončeným traverzou, ze kterých
visely krátké tyče s těžkými koženými pouty. Sledovala Maxe, jak si položil svou
kabelu na zem a zavedl ji k jednomu křeslu. Usadil se v něm, stáhl ji k sobě na klín a
okamžitě ji začal líbat. Rukou jí zajel pod zadek a přidržel si ji pevněji, zatímco
prozkoumával jazykem její ústa. Pocítila ono nádherné smyslné vrnění. Druhou ruku
jí položil na rameno, pak ji však přesunul na zátylek a stiskl takovým způsobem, že
okamžitě cítila jeho převahu. Byl to sice neznatelný signál, ale fungoval. Pak se
přesunul dolů, přejel jí po straně jednoho ňadra a vzal do své dlaně. Zasténala mu
přímo v ústech. Vzepjala se a tlačila prso do jeho dlaně. A on ji nechal. Objímal její
prso a přes látku šatů jí palcem dráždil bradavku. Potom vklouzl do výstřihu šatů,
dostal se pod podprsenku a nahmatal tvrdnoucí bradavku. Zmáčkl, tvrdý hrbolek,
mnul ho a tahal. Zaplavila ji rozkoš a celá zvlhla touhou.
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Vrtěla se mu na klíně a on si ji posunul tak, aby pod stehny ucítila jeho mohutnou
erekci. Znovu se zavrtěla. Začal ji líbat drsněji a zarýval jí nehty do bradavky a štípal
tak, až ji to bolelo. Bolest však byla čirou rozkoší, byla čistá a nádherná. Potřebovala,
aby se jí dotýkal a serval z ní oblečení. Jako kdyby jí četl myšlenky a přetáhl jí šaty
přes hlavu. Předtím se od ní musel odtrhnout a ona zasténala, když na holé pokožce
ucítila chladný vzduch.
„Jsi nádherná, Aničko. Naprosto dokonalá. Už teď tě sleduje hodně párů očí. Závidí
mi, poznám to z jejich pohledů. Ne, nedívej se. Dívej se jen na mě. Prostě měj na
paměti pouze to, že tam jsou. Chci, aby ses soustředila na mě“.
Polkla a pak přikývla. Vzal obě její ňadra do dlaní a zmáčkl je k sobě. „Jak jsi mohla
vědět, že tohle prádlo se mi na tobě bude líbit? Tohle je hodně sexy. Ale sundáme ti
to, dobře?“ Jedním pohybem rozepnul sponu na podprsence a za vteřinu už byla její
prsa volná. „No, to je mnohem lepší. Máš ty nejúžasnější prsa na světě“, znovu je
zmáčkl k sobě a potěžkal v dlaních. „Tvoje ňadra jsou dokonalá, tak plná, tak bujná“,
přitom jí kroutil bradavky, až zalapala po dechu. Nějakým záhadným způsobem ji
ještě více ztvrdly. „Ale tobě se to líbí. Tvoje tělo mluví za tebe“.
Než měla příležitost odpovědět, vrazil jí ruku mezi stehna, pod kalhotky, přímo do
vlhkých, rozpálených záhybů jejího pohlaví. Zasténala.
„To je nádhera, jak jsi mokrá. Podívej se na mě, hned teď. Drž se mě za ramena a
dívej se mi přímo do očí. Trochu si pohraju s tebou“.
Uposlechla a sotva dokázala uvěřit, že umí být tak poslušná, i když si uvědomovala,
že v téhle chvíli jí ani nic jiného nezbývá. Bylo velmi obtížné zůstat bez hnutí, když
začal dělat přesně to, co slíbil. Začal ji zpracovávat rukou. Dva prsty měl v ní a
palcem jí masíroval klitoris. Tělem se jí rozlévalo vysoké napětí rozkoše. Nutil ji, aby
měla pořád oči otevřené, takže viděla jeho žhnoucí oči touhou. To bylo hodně silné.
Skoro se to nedalo vydržet. Bože, ještě chvilku a udělá se. Zaryla prsty do jeho
vypracovaných svalů.
„Ne, ne, holčičko“, vytáhl z ní prsty a ona nedokázala potlačit povzdech zklamání.
Zasmál se. „Nemyslela sis snad, že to bude takhle jednoduché, že ne?“
Musela se usmát, i když to bylo trochu nejisté. „Ne“.
„Tak vstávat, jdeme“. Postavil ji na nohy. „Pryč s těmi pěknými kalhotkami“, prohlásil
a stáhl jí je ke kotníkům, pomohl jí z nich vystoupit. Stála před ním úplně nahá, až na
černé boty na vysokém podpatku. Byla plná slasti, touhy a nebývalé rozkoše z jeho
blízkosti a toho, že se jí dotýká. Moc si neuvědomovala, že uvnitř ní dochází
k jakémusi přechodu. Možná to byl z jeho strany úmysl, takhle ji rozpálit, než ji
upoutá na kříž. Přesně to udělal. Zavedl ji k nástroji, políbil ji na zápěstí, pak zvedl do
výše a umístil do kožených pout. Zamkl pouta a upravil sevření. To samé provedl
s její druhou rukou. Obě zápěstí měla připoutaná nad hlavou a stála čelem ke kříži.
Měla nejasný pocit, že se pomalu propadá do podprostoru. Do onoho nádherného,
pomíjivého místa, kde se její mysl vznáší, nezatížená nepotřebnými myšlenkami. Šlo
jen o Maxe. O to, co s ní prováděl. Co cítila na svém těle. O pocity a o reakce.
Atmosféru očekávání, která v místnosti panovala, kterou vytvářeli lidé, kteří zažívali
stejné věci. Všechny tyhle myšlenky jí proběhly hlavou v jediném abstraktním
záblesku. Nezabývala se jimi. Bylo příliš obtížné se soustředit na cokoliv jiného než
na Maxova záda, která měla přímo před sebou, když jí upevňoval kotníky do
kožených pout.
„Tobě se to líbí, když jsi takhle spoutaná“.
„Ano“, odpověděla šeptem.
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„Vypadáš nádherně“, jeho přízvuk zvýrazněl. „Vypadáš božsky. Budu ti dělat ošklivé
věci. Ale taky hezké věci. A brzy ti přestane záležet na tom, jestli jsou dobré nebo
špatné. Všechny se ti budou nakonec zdát dobré“.
Trochu se odtáhl, takže viděla, jak se mu v tlumeném světle zablýskly oči. Cítila se
krásná a žádoucí, jako nikdy ve svém životě.
„Všichni z tebe nemohou spustit oči. Ani já ne. Mám co dělat, abych od tebe odtrhl
zrak a něco vytáhl ze své tašky, ale udělám to. Vezmu si svoje nástroje a pěkně si je
před tebou rozprostřu na podlahu. Chci, abys celou tu dobu vydržela bez hnutí. Abys
dýchala přesně tak, jak jsem tě to naučil. Abys zavřela oči a ponořila se do své mysli.
Pusťme se tedy do toho. Zavři oči“.
Udělala, jak jí přikázal a vtáhla vzduch hluboko do plic. Pak vydechla a soustředila se
na doteky pout na zápěstích a kotnících. Na to, jaké to je, když je svázaná. Ale byla
podivně klidná, protože věděla, že Max je tady s ní.
Pak přišlo krátké prásknutí, závan větru na zádech. Zaskočeně se zasmála. Hned
věděla, že se takto dožaduje její pozornosti. Přišel až těsně k ní a položil jí ruku na
zátylek. Jeho obličej měla těsně vedle očí. „Tobě se to líbí, co? A bude se ti líbit ještě
víc, až to na tebe použiju“.
Neměla vůbec žádnou představu, co by tak mohl mít v ruce, snad bič nebo řemen.
Byla však připravená na cokoliv. Chtěla to. Polekala se sama sebe, když si to
přiznala. Nedokázala teď myslet na nic, pouze na přítomnost. Na svou nahotu, na to,
že je v klubu s Maxem. A na všechny ty nádherné a špatné věci, které jí dnes bude
dělat. Nechtěla pochybovat o své touze, o očekávání, které se hmatatelně vznášelo
ve vzduchu. Touze po tom, aby se jí dotýkal, aby jí působil rozkoš, aby jí působil
bolest. Aby dělala to, co po ní bude chtít. Vzdáleně si uvědomovala, že právě tohle
pro něj znamená, že se mu odevzdá do rukou. A přesně to bez jakýchkoliv řečí
dělala. Na otázky bude času dost později. Ale teď to bylo o ní a o Maxovi, o tom, proč
tady jsou a co dělají.
Ani na jednu sebekratší chviličku nedokázala myslet na to, jak dočasná může být
platnost toho pouhého slova „společně“.
Slyšela, cítila, jak pomalu ustupuje zpět. Pak následovala krátká pauza, během níž
se nadechla a zadržela dech v plících. Čekala a každý nerv v těle hlásil stav
pohotovosti. Dlouze vydechla a znovu se nadechla. Pořád čekala a kolem ní
burácela hudba. Rozpoznávala tiché hlasy lidí kolem, sténání, vzdychání. Stále
čekala, co se bude dít. Přestala kontrolovat svůj dech, úmyslně se snažila zpomalit
srdeční tep, uklidnit nervy, eliminovat všechny zvuky a nahlédnout do svého nitra.
Najednou se dostavil skutečný pocit Maxovy přítomnosti. Stál za ní tak blízko, jako
kdyby byl její součástí. Byla ztracená ve své touze. Když znovu vydechla, znělo to
jako dlouhý sten. A než se její plíce vyprázdnily, přišel ostrý svistot vzduchu a ještě
ostřejší štípnutí na levé půlce zadku. „Au“, sykla.
Max okamžitě přiložil na značené místo svou dlaň. Neřekl ani slovo, po chvilce
ustoupil a znovu ji udeřil. Tentokrát ji ta rána tolik nepřekvapila. Dokázala se lépe
ponořit do toho pocitu. Pak ji švihl znovu a znovu, mnohem silněji. Další štiplavé rány
a pomalu nabíraly rychlost. Pravidelně střídal její pravou a levou půlku. Nezapomněl
ani na stehna. Každou další ránou rostla její rozkoš. Malinko se kroutila, aby
dokázala bez problémů přijmout všechny jeho rány, které jí uštědřil. Znovu ji začal
šlehat silněji, až z toho nemohla popadnout dech. Nakonec vykřikla. Jeho paže se
okamžitě ovinuly kolem jejího pasu a jeho obrovské tělo ji zezadu celou zakrylo. Jeho
ruce neomylně nalezly její ňadra. Lehce je laskal konečky prstů.
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„Vedeš si moc dobře“, zašeptal jí do vlasů. „Je to úžasné, když vidím tvoje reakce.
Přesně takhle ….“, prsty obou rukou jí současně pevně stiskl bradavky. A ona
s očima dokořán nadskočila bolestí. Lehce se pousmál. „Hmm, tohle se mi dost líbí.
Líbí se mi působit ti bolest skoro stejně jako ti poskytovat rozkoš. Rukou jí přejel po
břiše mezi stehna a nahmatal klitoris. Svými boky vyšla vstříc jeho ruce, jak začal
mnout její naběhlý vrcholek. „Pověz mi, už jsi mokrá?“
„Ano“, vydechla oddaně.
„Budu se muset přesvědčit sám“. Vklouzl rukou do vlhkého horka, které panovalo
mezi jejíma nohama a strčil jí dovnitř dva prsty.
„To je moc pěkné, Maxi“, zaúpěla.
„Copak, líbí se ti to?“
„Bože, ano“, sténavě šeptala.
Lehce se zasmál. Pak ji pustil a znovu poodstoupil. Zasténala zklamáním. Měla co
dělat, aby tuhle jeho hru dokázala vydržet. Aby snesla dotek pout, která jí držela
nohy pořádně daleko od sebe, takže si s jejím zmáčeným pohlavím pohrával chladný
závan vzduchu. Opět ji začal vyplácet. Tentokrát pomalým sledem úderů řemenem.
Znovu střídal obě strany. Zpočátku to ani skutečně nebolelo. Díky úderům se jí
podařilo, brzy se dostat do pravidelného rytmu. Znovu zavřela oči. Ponořila se do
zvuků dopadu koženého řemene na kůži. Slovo ponořit se, vlastně bylo dost divné,
uvědomovala si vzdáleně. Neměla nad tím žádnou kontrolu, ani nad slastí, nad
potřebou toho, co s ní Max dělal. Tak to pokračovalo dlouho, alespoň se jí to tak
zdálo. Potom nastolil svižnější tempo a důraznější údery. Dopady řemene byly
ostřejší a pod jejich účinkem se začala trochu hrbit. Když ji vzal prudce přes hýždě,
vyjekla překvapením a bolestí. Na okamžik přestal, než opět pevně stála. Její tělo
ovládla bolest jako temná ozvěna. Štiplavá horkost, jakési podivné vytržení. A po
návratu bolesti přišly endorfiny. V jejich záplavě se přímo vznášela.
„Bože“, vzdychala.
„Dobré, miláčku?“
„Ach, ano“.
Nechal ji plout na vlně hormonů ještě nějakou chvíli a pak ji znovu udeřil. Další ostrá
rána a řemen se zakousl do kůže jejího zadku. Tentokrát to zvládla lépe a povedlo se
jí nevydat ani hlásku. Znovu ji nechal, aby si užila jízdu na vlnách bolesti a chemické
opojení. Byla v tom čistá rozkoš. A taky hrdost za to, že to dokáže vydržet. Znovu jí
uštědřil silnou ránu. Pod dopadem řemene se její tělo prohnulo, ale zůstala zticha,
ačkoliv jí rozkoš začala zalévat od hlavy až po paty a uchvátila ji jako povodeň.
Znovu byl za ní, objal ji a jednou rukou chytil za břicho. Druhou rukou jí laskal
podrážděnou kůži na zádech. Hladil ji po celé délce páteře. A pak udělal něco, co
nikdy nezažila. Vzal mezi prsty měkkou kůži na boku pod její paží. Pevně ji chytil a
stiskl. Zalapala prudce po dechu.
„Bolí tě to, miláčku?“
„Ano, moc“, sykla.
„Ale líbí se ti to“.
Točila se jí hlava a tělem jí kolovala zároveň bolest i slast ve velmi rychlém sledu za
sebou, že nestačila rozeznat pocity od sebe. „Ano“, odpověděla šeptem.
Znovu ji štípl, rychle a agresivně. Několikrát za sebou to opakoval. Začala se svíjet,
nedokázala zůstat bez hnutí. Bolest byla čím dál intenzivnější a Aničce se opravdu
nedostávalo dechu. Zrovna v okamžiku, kdy si byla jistá, že už nezvládne ani vteřinu
navíc, všeho nechal a sjel rukou mezi její nohy. Nahmatal naběhlý klitoris a jemně ho
začal masírovat. Zaplavila ji rozkoš. Současně ji líbal na zátylek, na krční obratle a
mezi lopatky. Napjaté svaly jí povolily.
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Co se to s ní dělo? Nešlo o samotnou bolest, tu na nějaké úrovni dokázala pochopit.
Ale srdce? Jak do toho zapadá její srdce? To vůbec nebylo dobré, to sem nepatřilo.
Ve své zmatené mysli nedokázala tu myšlenku udržet. Necítila žádný strach, jen
lehký údiv. Pocit jakési zvláštní blízkosti. Později.
Ano, vše ostatní přijde později. Nyní šlo o to, co se dělo teď. Co potřebovala. Co po
ní chtěl on. Ta spalující touha udělat mu radost, která v ní narůstala od chvíle, kdy
vstoupili do klubu
Max soustředěně pracoval na jejím klitorisu. Tělem se jí rozléval nádherný pocit, až
z něj dostávala drobné milostné křeče, které zesilovaly. Na nohou ji držela jen pouta
a Maxova silná paže.
„Maxi“, zasténala.
„Copak je, holčičko?“, zamumlal jí do ucha..
„Potřebuju ….“ Tělo jí najednou proťal záblesk slasti. Celá se prohnula do oblouku.
„Potřebuju se ….“, vzdychla.
„Udělat?“
„Ano“.
Ještě více tiskl její poštěváček a jeho štípání a tahání dost bolelo. „Ach bože … „.
„Udělej se, miláčku. Udělej se z bolesti a rozkoše“. Jeho hlas zhrubl rozkazovačným
tónem. „Udělej se, hned teď“.
Celé její tělo na povel explodovalo v palčivém oslňujícím výbuchu. Vykřikla. Její
orgasmus byl tak silný, celá se roztřásla a tělem jí zmítala jedna orgasmická vlna za
druhou. Max však nemilosrdně pokračoval. Prsty ohnul tak, že se dotýkal v místě
jejího G-bodu, než odezněl první orgasmus, už ji zasáhl další. Vnímala pouze jeho
ruce na svém těle. Přinášely jí bolest a rozkoš, které byly tak vzájemně propojené, že
je nedokázala od sebe rozlišit. Tohle všechno lomcovalo jejím tělem a trhalo na kusy.

Kapitola 56.
Anička bezvládně visela v kožených poutech a v objetí jeho silných paží. Pro Maxe
bylo požitkem, její vůně, vlhká a provoněná kůže, jemná vůně prožitého orgasmu
vznášející se ve vzduchu. Vtáhl ji do nosu a na dlouhou chvíli zadržel v plících. Pak
se natáhl a vysvobodil ji z pout. Zkontroloval pečlivě správný krevní oběh a uspokojila
ho zdravá barva v obou zápěstích. Sehnul se, aby odpoutal její kotníky. Přenesl její
bezvládné tělo do křesla a posadil si ji do klína. Nevážila skoro nic a byla tak
nádherná. Dával si pozor, aby jí ranami neprosekl kůži, i když bylo jasné, že na
stehnech a zadku bude mít připomínku výprasku. Růžové stopy se rýsovaly na
pokožce, kam dopadl bič a řemen. Odtrhl zrak od jejího těla a pohlédl jí do tváře. Její
oči měly zářivě modrou barvu.
Kriste pane, ta holka byla fakt nádherná na každý možný způsob. Cítil, jak jejími
útrobami proudilo nádherné teplo. Lomcoval jím zběsilý tep touhy. Ovšem touha pro
něho znamenala mnohem více než jen pouze potřebu ji ošukat tvrdě, jak to jen bylo
možné, ačkoliv i tohle bylo součástí. Nebyl by snad ani člověk, kdyby tohle necítil. Ale
nešlo jenom o sex, nadvládu a hru. Hlavně šlo o Aničku. Něžně jí odhrnul pramen
světlých vlasů z obličeje. Měla trochu zamlžený, poklidný výraz. Byla nadopována
endorfiny. To bylo dobře, protože potřeboval několik minut, než dostane pod kontrolu
svůj zběsile uhánějící pulz. Kontrola.
O to teď šlo. Už si to uvědomil dřív, dávno předtím, než se uvedl na BDSM scénu.
Věděl to o sobě už jako mladý kluk. I když v té době ještě neměl na to, aby se
postavil svému otci. Ne, teď by na to neměl myslet. Nenechá to všechno zkazit.
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No ano, ale nakonec dovolil, aby jeho otec zničil úplně všechno. Nebo ne? Jeho
dětství, jeho matku, všechny vztahy, které kdy měl. A otec byl tím důvodem, proč už
je neměl. Tak proč mu proboha jeho srdce napovídá, že tahle ženská by měla být
jeho? Vždyť ji skoro vůbec nezná.
„Maxi, vedla jsem si dobře?“
A sakra. Dovolil jí, aby zahlédla jeho výraz. A teď si myslela, že on s ní nebyl snad
spokojený.
„Byla jsi úžasná, naprosto dokonalá“, pohladil ji po tváři. Nechal si ji na klíně ještě
nějakou dobu. Pořád se jí dotýkal rukama. A pořád měl silnou erekci. Ale sex
najednou v porovnání s tím vším, co teď prožívali, tolik neznamenal. V porovnání
s tím, když pozoroval, jak se pomalu vrací zpět z endorfinového rauše, když si ji
takhle hlídal. U všech dívek, s nimiž si hrál, se cítil podobně ochranitelsky, ale u
Aničky to bylo jiné. Nabývalo to zcela nové rozměry. Dříve šlo jenom o to, aby odvedl
dobrou práci jako dominant. Nešlo jen o pocit odpovědnosti. Jednoduše řečeno,
přesně tohle chtěl teď dělat. Nesmysl. Přesto to pořád dělat chtěl a přesně to dělal.
Anička se nepatrně chvěla, vzal přikrývku a přehodil jí přes ramena. Jemně ji přitom
masíroval. Zavzdychala, opřela si hlavu ne jeho prsa a brzy byla v limbu. Zůstal,
nepohnul se. Díval se na ni, jak spí, stejně jako byli spolu v posteli. Přiblížil se k nim
jiný dominant, kterého neznal. Buď se chtěl zeptat, jestli ten kříž za nimi je volný,
nebo proto, aby se představil. Max ho však odehnal varovným pohledem. Pořád ještě
byli ve svých rolích, a dokud to bude záležet na něm, nedovolí nikomu, aby se
přibližoval. Jeho Aničku nebude ve fázi odpočinku rušit, otravovat. Nikdo.
Znovu se na ni podíval a opět si uvědomil, jak silnou potřebu má o ni pečovat. Jako
by mu na ničem jiném nezáleželo. Sakra, co se to s ním stalo? Vždyť už mu teď
záleží pouze na ní. Neexistoval způsob, jak se z toho vymluvit. Najednou měl silnou
potřebu, že musí něco udělat. Nakonec jí pošeptal.
„Zamotala jsi mi hlavu, holčičko, ale v dobrém. Pokud bych měl k sobě být upřímný,
něco, co sakra dobře vím, že občas nedělám, stalo se to skoro okamžitě. Jsi přesně
ta žena, se kterou si muž může během večera pohrát, ať už jde o sex, svazování,
nebo oboje. Tohle bych ti nikdy nevyčítal. Nikdy jsem neměl pocit, že sex je jen sex,
je špatná věc. Slasti těla jsou věc, pro kterou stojí za to žít. Myslím, že tomuhle
rozumíš stejně dobře jako já. Nerozumím, proč si lidi pořád určují nějaká pravidla.
Zda a kdy je v pořádku se do toho pustit“. Odmlčel se a pozorně sledoval její rysy a
naslouchal jejímu pravidelnému dechu. Ujistil se, že pořád ještě spala a pokračoval.
„Mým jediným pravidlem je vlastně to, aby se nikomu neublížilo, aspoň ne v rámci
her, které mám rád. A je rozdíl někomu působit bolest, aby ho to těšilo, a tím když ho
to jenom bolí“.
Tak nechej tu holku na pokoji, domlouval sám sobě. Zhluboka se nadechl. „Sakra, já
ti ale jistě ublížím. To je jisté, pokud toho včas nenechám. Dokonce i tobě, protože i
to, jak jsi silná, mohu způsobit bolest. A kurva, já bych nesnesl pomyšlení na to, že ti
dělám něco takového. Tobě ne. Ale neumím ti to říct do očí, proto jsem pěkný
zbabělec, že?“ Dlouze vydechl. Musí k ní být naprosto upřímný. Ujistit se, že chápe,
co je on zač a čeho je a není schopen. I kdyby mělo jít jenom o sex a sadomaso
hrátky. Dluží jí to. Musí to být zcela zřetelné. A dluží to i sám sobě, pokud ji chce
udržet v bezpečí. Jo, udržet v bezpečí před sebou samým. Prostě si jenom musí
promluvit, i když se mu zrovna nechce. Musí však vyložit karty. Nemusí se vzdát
toho, co spolu dělají. Pokud jí řekne, že ….“.
Zasténala a zamrkala očima. „Ahoj“, řekla hlasem zhrublým spánkem.
„Ahoj“, odpověděl a zamračil se. Slyšela snad něco, co jí šeptal? Měl takový pocit, že
ne. „Jak se cítíš?“
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„Bolavě, ale jinak dobře“, usmála se.
„Pořád jedeš na endorfinech“.
„Jo, ale líbí se mi to. Tentokrát se to obešlo bez pádu dolů. Prozatím“.
„Máš hlad?“
Zavrtěla hlavou. Natáhl se, aby jí rozpustil vlasy. „Co bys chtěla?“, zajímal se.
„Teď nic. A co bys chtěl ty?“
„Hej, nepokoušej mě, holčičko“.
„Přesně to chci“, zavrtěla se mu v klíně.
„Povolil jsem ti snad něco takového?“
„Ještě ne“, rozpustile se usmívala.
Uvědomil si, že není zcela mimo podprostor, ale její hravost se mu líbila. Spustila
přikrývku z ramen a odhalila svá ňadra. Vzal je do dlaní a nadzvedl.
Velmi tichým hlasem řekla. „Maxi, mohu pro tebe něco udělat“?
Zamručel něco, ale ona si trvala na svém. „Tak pojď, vezmi si mě do pusy. Tady a
teď, před všemi těmi lidmi“. Byl si jistý, že tohle neudělá, ale zmýlil se. Svezla se před
ním na kolena, rozepla mu džíny a vytáhla ven jeho penis. Chvíli jej držela v ruce,
vzhlédla a on přikývl. „Do toho, Aničko. Teď“.
Sklonila se a vlasy jí spadly na jeho stehna. Potom obtočila ústa kolem jeho žaludu a
on přestal myslet na cokoliv a poddal se. Přejížděla špičkou jazyka po žaludu, laskala
ho, což se mu líbilo, moc. Ovšem na to přišlo málo žen, kterým to dovolil. Kroužila
kolem něj jazykem, znovu a znovu. Lehce laskala jeho ztopořené mužství, čímž ho
málem připravila o rozum. Ještě horší bylo, když ho vyndala z pusy ven a horkým
dechem lehce foukla. Pak si ho znovu strčila hluboko do úst. Maxe zaplavila tak silná
slast, až se mu z toho silně stáhla varlata. Měl chuť jí ho vrazit tak hluboko do té její
vlhké pusy a šukat ji přímo do ní. Na druhou stranu ho zajímalo, co všechno s ní umí.
Proto ji nechal, ať ho chvíli pomučí. Dál ho laskala jazykem a olizovala. Když
konečně dovolila, aby jeho penis zajel hluboko, hlasitě zasténal. Zvládla jeho délku
na jeden zátah. Tak tohle bylo fakt dobré. Potom se začala pohybovat. Odhrnul jí
vlasy z obličeje, aby se mohl dívat. V žilách mu kolovalo žhavé olovo slasti. Začala jej
pomalu sát, vtahovat do sebe.
„Kurva“, zasténal potichu. Dostával se na onu hranici mezi slastí a bolestí. Tahle
holka fakt uměla chlapa potěšit. Fakt výborně. Měl dojem, že to dlouho nevydrží, jak
se jeho penis pohyboval mezi jejími červenými rty. Měl co dělat, aby se do ní vší silou
neponořil a nezadusil ji. Ale kdyby to uspěchal, orgasmus by přišel hodně brzy.
Obrátil zrak nahoru, aby se trochu zklidnil. Rozhlédl se kolem a zjišťoval, kolik lidí je
sledovalo. Vedle nich byl jeden pár, dominantní muž, stojící vedle své dívky, která
ležela na lavici. Dominant zachytil Maxův pohled a nepatrně přikývl na znamení
souhlasu. Maxovo vzrušení znovu narostlo. Opět se podíval na Aničku. Nemohl jinak.
Chytil ji za vlasy a natlačil ji hrubě na svůj penis. Neprotestovala a podvolila se. Tohle
bylo skvělé. Brzy se udělá. Byla dokonalá, její ústa ho zpracovávala a neměla vůbec
žádné zábrany. Tohle mu dělala před všemi těmi lidmi. Chytil ji za vlasy ještě pevněji,
což ji muselo bolet. Pouze ze sebe vydala tichý sten. Potom pokračoval a šukal ji
tvrdými vpády hluboko do pusy. Když byl těsně na hranici, sáhla mu do poklopce a
silně ho stiskla. Tím zbořila všechny překážky.
„Ježíši, sakra, Aničko …, do prdele“, proudilo z něj sperma, nedokázal to zastavit. A
ona ho celou dobu držela v ústech a všechno spolykala. Sála ho až do posledního
konce. Když se uklidnil, konečně pustil její vlasy, které stále pevně svíral. Odtáhla se
a jeho ještě ztopořený úd jí vyklouzl z pusy. Vzhlédla k němu.
Kriste pane, tahle holka je dokonalá. A je jeho. Možná. Teď je jeho. Patří k němu. A
on si to teď, sakra dokázal užít. Nedokázal myslet na nic jiného.
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Když ji potom zase oblékl, odvedl ke svému autu, usadil ji dovnitř, z krátké jízdy
domů si toho moc nepamatovala. Nic víc, než pocit uvolnění. Uspokojená a stále
vzrušená. Chtěla víc. Nevěděla, kam jedou, dokud se ho nezeptala. Odpověděl, že si
nemyslí, aby zvládla být sama ve svém bytě. To si nemyslela i ona. Uvědomovala si,
že je stále duchem mimo, že se ještě úplně nevrátila na zem. Taky nebyla smířena
s představou, že s ní dnes večer skončil. Vzpomínka na to, jak ho měla v ústech, ji
naplňovala uspokojením. Jak velkou převahu nad ním měla. Pořád ještě cítila, jak se
do ní udělal. Ale dnes večer to bylo mnohem intenzivnější. Jako kdyby strhl zdi, že jí
dovolil, aby pro jednou převzala moc a určovala tempo a přivedla ho k vyvrcholení.
„Pojďme nahoru“, vystoupil z auta a pomohl jí ven. Jako vždy jí obtočil ruku kolem
pasu. Vyjeli výtahem nahoru. Trochu se jí třásly nohy. Nedokázala si vysvětlit, co to
znamená. Ovšem že ano, věděla, ale byla v pořádku. Otevřel dveře a vešli dovnitř.
„Je ti zima?“, zeptal se. „Pustím topení“.
Začala se svlékat. „Nemusíš, je mi dost teplo“.
„Tak si dáš trochu čaje?“
Usmála se. „To z tebe mluví Ir, když tak holkám nabízíš čaj?“
„Copak ty čaj nepiješ?“
„Ale ano“.
„No tak vidíš. Vůbec na tom není nic irského“, pokrčil rameny. Vzal si od ní kabát a
pověsil na ramínko. Najednou vypadal trochu mimo. Nebyla si jistá, čím to bylo. Nebo
se ona vrací na zem a není schopná vidět věci dostatečně jasně.
„Trochu čaje bych si možná dala ráda“, odpověděla jeho vzdalujícím zádům. „Páni,
máš parádní kuchyň“, obdivovala. Bylo zřejmé, že prošla v nedávné době důkladnou
rekonstrukcí. Stěny byly vymalované na bílo. Deska a obklad kuchyňské linky tvořily
dlouhé obdélníky světle zelených dlaždic. Spotřebiče byly všechny v černé barvě a
v okně visely bílé záclony s širokým černým pruhem na lemu. Celé to působilo velmi
vkusně a mužsky.
„Jsem rád, že se ti to líbí. Se vším mi pomohl kamarád Brian se svou přítelkyní
Emmou“. Když mluvil, usmíval se a ona se uklidnila. Ten tísnivý moment byl pryč,
možná to byl jakýsi výplod její bujné fantazie.
„Pojď, posaď se“, zavedl ji k jídelnímu koutu. Pozorovala ho, jak pobíhal po kuchyni,
zapnul konvici a na stůl aranžoval dva černobílé plátěné prostírání a bílou cukřenku.
Když konvice dovařila, zalil čaj ve dvou hrncích a přinesl ke stolu. Sedl si naproti, což
ji nepotěšilo, doufala, že se vmáčkne k ní na lavici. Opět se choval divně. Vždyť je
tady s ním, pozval ji k sobě do bytu.
„Jak se cítíš? Už jsi zpátky?“, zajímal se.
„Řekla bych, že ano“.
„To je dobře. Super“, sklopil zrak a usrkl čaje. Vtom ucukl. „Sakra, spálil jsem si
jazyk“, otřel si rty a zašklebil se.
„Jsi v pořádku?“
„Cože? Jo, jsem v pohodě“.
Neříkala si před chvilkou to samé? Co se to tu děje? „Maxi, děje se snad něco?“,
nakonec se zeptala.
„Ne. Samozřejmě ne. Dnes večer jsme si to fakt užili, ne?“
„Myslela jsem, že ano“.
„To já taky“, odmlčel se.
Aničce se zachvěl žaludek.
„Jenom si myslím, že bychom si měli promluvit“.
„Aha. A o čem?“
„Víš, že si náš společný čas užívám. Nechci, abys měla pochybnosti“.
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„Ale?“
„Na to se nedá říct žádné ale. Jenom abys měla jasno o mých budoucích úmyslech“.
„Co? O jakých úmyslech to mluvíš?“, skoro se zasmála. „Ježíši, Maxi. Nikdo před
tebou nestojí s pistolí v ruce. Působila jsem snad jako někdo, koho zajímají úmysly
někoho jiného? Vím, že mezi námi není a nebude žádný vážný vztah. Dokonce bych
neřekla, že spolu chodíme“.
„No, řekl bych, že se vídáme, ne?“
Kam tím směřoval, zajímalo ji. „Ano, a dál?“
„Věřím, že nejlepší způsob jednání je transparentnost. Nerad bych, abys měla nějaká
realistická očekávání“.
„Co tím naznačuješ? Je to snad valčík na rozloučenou?“
„Cože?“, zarazil se.
„Však víš. Taneček, kterým mi chceš říct, že sis to užil, že sis dobře zašukal, ale je
čas to skončit“, vstala od stolu. Vařila se v ní krev. „Protože, jestli je to tak, tak sis
mohl ušetřit síly. Nemíním zůstat s někým, komu o mne vůbec nejde. Tohle nemám
zapotřebí, Maxi“.
„Ne, jsem si jistý, že ty ne, Aničko. Ale to jsem rozhodně říct nechtěl“.
„Opravdu ne?“, zpozorněla. Proč na tom, sakra tolik záleží, pomyslela si. Vždyť ho
zná všeho všudy dva týdny. Tentokrát byla řada na něm, aby vstal od stolu. Tyčil se
nad ní ve své impozantní výšce. Natáhl se přes stůl, aby k ní byl blíže.
„Nesahej na mě“, smetla mu ruku.
„Měl jsem pocit, že se ti to líbí“.
„Ty máš ale drzost“, pěnila vzteky. „Jak se opovažuješ to použít proti mně?“
„Aničko, sakra. Tohle jsem nechtěl. Kurva práce“, pustil ji a ona o krok ustoupila.
„Možná ne. Ale, Maxi, co se to tu do prdele děje? Protože já rozhodně nejsem z těch
holek, s kterými si musíš promluvit. Já se tě nebudu ptát, jak to mezi sebou máme,
nebo jestli to někam směřuje. Měla jsem pocit, že tohle jsme si už vyjasnili na
začátku. Máme každý svůj život. Já nehledám nic jiného. Jsem šťastná, spokojená
se svým dosavadním životem. A líbí se mi s tebou šoustat a tyhle hrátky“.
Jeho hlas zněl najednou tiše. „Měl jsem za to, že mezi námi bylo víc než jenom to“.
„Ano, dobře. Možná. Ale to neznamená, že ….., od tebe nutně musím chtít víc“.
Bože, teď tedy pěkně lže. Už teď od něho chce víc. I když si to ještě pořádně
neuvědomuje. Nebyla si jistá, jakou příčinu mají slzy, které se jí draly do očí. Snad to,
jak se rozčílil, nebo možná to, že nechtěla, aby jí na tom záleželo.
„Kurva. Aničko, promiň. Tohle není ta pravá chvíle. Sotva ses vrátila zpátky na zem,
pokud vůbec. Měl jsem držet jazyk za zuby, alespoň do zítřka“, odmlčel se a rukou si
přejel po bradě. „Nedokážu uvěřit … Nikdy neztrácím kontrolu. Nikdy“.
„Takže o to tady šlo, Maxi? Protože mně se to ani trochu nelíbí“, pořád s ní lomcoval
vztek. „Nevím, proč jsem si někdy myslela, že by ses mohl chovat líp, než co by se
dalo čekat“.
„Ne, máš pravdu, čekám od sebe to samé. Čekám, že se budu chovat líp, než mám
asi právo od sebe čekat“.
Tahle slova ji donutila na okamžik zmlknout. Dokonce měla pocit, že se začne smát.
„Bože, jsme pěkně v prdeli, co?“
Jeho napjaté rysy povolily. „Jo, snažím se s tím bojovat celý život, řekl bych, že jsem
si už začal namlouvat, že se mi to povedlo“.
„To já taky, promiň. Asi jsem se nemusela tak naštvat“, poklesla jí ramena.
Na tváři se mu objevil úsměv. „Ale naštvala ses pořádně. Musím říct, že se mi to
docela líbilo. Všechno to zaujetí“.
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To už se musela smát. Jednu chvíli je pekelně naštvaná a potom se směje. Ten
chlap ji dováděl k šílenství, ale v tom dobrém. Nemohla si pomoct.
„Pojď ke mně a nechej mě, ať si trochu užiju toho tvého žáru, holčičko. Uvidíme, jestli
to dokážeme vyřešit“, políbil ji. Pevně se přisál na její rty a ona se do něj celá vpila.
S Maxem to tak bylo. Najednou se celý svět rozplynul, takže se cítila naprosto
svobodná. Možná proto byla tak naštvaná, protože jedině on dokázal strhnout
všechny její hranice, rozmetat hradby, které si pracně vystavěla. O to víc to bylo
děsivé. Líbal ji více, zuřivěji a vykasal jí šaty do půli stehen.
Odtáhla se. „Maxi, kvůli tobě nemůžu přemýšlet“.
„Tak to nedělej. Nepřemýšlej“, zajel jí rukou do vlasů, zvrátil jí hlavu dozadu a opět ji
začal líbat. „Prostě jen stůj a nechej mě. Přemýšlet můžeš později. Teď mám
neodbytný pocit, že tě budu muset ošukat přímo tady na tom stole“. Přetáhl si košili
přes hlavu, pak jí svlékl šaty. To už nedokázala myslet vůbec na nic. Věděla, že
v tuto chvíli je tohle přesně to, co potřebuje.
Kapitola 57.
Anička zívla a protahovala se. Dala nohy k sobě a ruce nad hlavu. Pak si vzpomněla,
že je u Maxe doma, v jeho posteli. Usmívala se.
„Dnes ráno vypadáš spokojeně“, pronesl hlasem ještě zhrublým spánkem.
Otevřela oči a uviděla ho otočeného na boku, jak ji pozoruje. V matném ranním
světle měly jeho oči zlatavou barvu více než tu svou zelenou. Na hraně spodní čelisti
se mu rýsovalo strniště, čímž vypadal hodně sexy.
„Chceš mi snad naznačit, že bych neměla být spokojená?“
„Ale kdepak, právě naopak“, usmíval se.
„Maxi, ty vypadáš spokojeně vlastně pořád“, podotkla.
„Opravdu?“
„Proč vypadáš tak překvapeně?“
Jeho rty najednou ztvrdly, jako by přes ně přelétl černý mrak.
„Maxi? Řekla jsem snad něco?“, polekala se.
„Ne, nic“, poškrábal se na bradě. „Nejsem pořád tak spokojený. Tedy alespoň
donedávna. Ne. Promiň. Tohle není zrovna věc, kterou bys chtěla slyšet, hned po
ránu“, odvrátil oči.
„Ne. To je v pohodě“, pokrčila rameny. „Neznám nikoho, kdo by neměl nějakou
minulost. Prostě něco, o čem nerad mluví. I já mám v sobě něco, o čem bych mluvit
nechtěla. Kvůi čemu jsem byla hodně nešťastná“.
„Myslel jsem, že zrovna ty nemáš žádné problémy. Tak jsem tě odhadoval hned první
večer, co jsme se poznali“.
„Ale ano. Já v sobě nosím pár kostlivců“, odvětila obezřetně.
„Třeba co? Bože, promiň. Jsem prostě takový, pořád do něčeho šťourám“, omlouval
se. „Ale i to ze mě dělá dobrého dominanta. Vědět všechno o tom, co toho druhého
motivuje. Ale nemusíš mi říkat nic, co bys nechtěla“.
Znovu pokrčila rameny a sklopila zrak. „Jak jistě víš, přišla jsem o oba rodiče. Je to
už sice dávno, ale pořád mi chybí. Jsem si jistá, že takové příběhy dobře znáš“.
„Bože, Aničko, tohle jsem vůbec nevěděl“, začal se omlouvat. „Možná mě překvapilo,
že jsem na té oslavě nikde neviděl …. Ale nemyslel jsem, že …. To je mi moc líto. Já
mám zase jiné zkušenosti. Většinu času jsem si přál, abych svého otce neměl. Byl to
pěkný blbec“.
Vzhlédla k němu a spatřila v jeho očích bolest. „To mě mrzí, Maxi“, špitla.
„No jo, ani nemusí. To je zase moje hořká vzpomínka na minulost, řekl bych“.
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„Já mám na rodiče ty nejhezčí vzpomínky a byla jsem takový otcův benjamínek, jako
nejmladší z dětí. Hodně mě rozmazloval“, vzpomínala. Najednou ji zaplavil pocit
nejistoty, zdali bylo vhodné mu to říkat.
Max se na ni mile usmál.
„Víš, navzájem jsme se vychovávali a snažili se brát život odpovědně“.
„Ale to je dobře, ne?“
„Ano, ale tehdy jsem měla pocit, že stojíme sami vůči světu“, pokračovala. „Byli jsme
něco jako tým. Fungovalo to, ale přesto dlouho trvalo, než jsem si uvědomila
definitivně, že už nebudu taková, jaká jsem být chtěla. Pravdou bylo, že jsem se
neustále sama sebe ptala, proč. Proč zrovna nám se muselo tohle přihodit“, řekla
posmutněle.
„A co ty?“, zeptala se ho, protože chtěla změnit téma. Stále to bolelo, i po těch letech.
„Ty si se svou rodinou nerozumíš?“
„Moc ne“, zamyslel se. „Tedy s matkou a sestrami jsem v kontaktu, to ano. Moje
sestry jsou o hodně mladší. Pro mě jako kluka bylo dost obtížné si hrát s malými
holkami. No a než vyrostly, to už jsem byl pryč. Přestěhoval jsem se do Londýna“.
„A oženil ses …“
„Jo, tak to nějak bylo“, odmlčel se.
Anička znovu chtěla změnit téma, neboť poznala, že mu ten rozhovor moc nešel.
Jenomže ji Max překvapil, když se nadechl a pokračoval.
„Bylo mi něco málo přes dvacet. V té době se mi to jevilo jako dobrý nápad, což zní
jako hodně slabá omluva za to, že jsem někomu zpackal život. Chtěl jsem pryč
z Irska, což je možná ještě horší výmluva“.
„Od čeho jsi tak rychle musel utíkat?“, nedala jí zvědavost.
Podíval se na ni, oči měl tmavé až zamlžené. Stáhl obočí. „Od otce. Nebyl to dobrý
člověk. Tohle tetování“, ukázal na své levé předloktí, mi má připomenout, jak moc
nechci být, jako byl on“, řekl.
„Což má znamenat“, zadívala se na slova v irštině.
„Do sevřené pěsti se nic nedostane“, Max potřásl hlavou, jako by se snažil odehnat
důvod, proč si to nechal vytetovat. Vzpomínky na to, jak otec přicházel domů opilý,
což bylo skoro každý večer. A když se napil hodně, byl na matku dost tvrdý a na
něho taky. Byl to tvrdý chlap, i když býval střízlivý. Nesnášel ho. Nakonec byl natolik
sobecký, že nechal svou matku napospas otci, nebo snad ne? A zároveň využil
Brendu. Vzal si ženu, kterou vlastně vůbec nemiloval, což bylo snad ještě horší.
Nesmí na to teď myslet. Ne, když má v posteli Aničku.
„Má tohle všechno společné s tou jizvou, co máš pod levým okem?“
„Jo. V osmnácti jsem se popral v hospodě, jako ostatně každý irský kluk“. Snažil se,
aby to neznělo trpce, ale malý neznatelný stín pochyb na její tváři mu prozradil, že
úplně neuspěl.
„Nemusíš už říkat víc“, řekla mu Anička.
S úlevou se na ni usmál. „Dnes ráno jsme si udělali takové malé splynutí duší, že?“
„To ano“ i ona se na něj usmála.
„Možná toho bylo na jeden den až moc. Co kdybychom si spolu dali dlouhou, horkou
sprchu?“ To bych rozhodně ocenila. A upřímně řečeno, tobě by to taky neuškodilo“.
„No prosím, hezky jsi mi to nandala. Pojď sem, ty zlobivko“, chytil ji a přetáhl si ji na
svou stranu postele. Chystal se ji odnést do koupelny.
„Maxi, okamžitě mě pusť“, bránila se.
„Ani náhodou. To ty jsi chtěla sprchu“.
Bojovala s ním, ale marně. Držel ji pevně. A nechtěl si ani za nic přiznat, jak skvělé
by bylo mít její tělo v náručí. Její nahé tělo. Ano, na tohle se musí soustředit.
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Vzpínala se, ale prohrála. Odnesl ji do koupelny, a aniž by ji pustil, otočil kohoutky
sprchy. Ucítil, jak napětí v jejím těle povoluje, a smiřuje se s jeho objetím. Odevzdává
se mu. A nezáleželo na tom, jestli to bylo jeho fyzickou silou, kterou ji dokázal
přemoct, nebo něco úplně jiného. Líbilo se mu, jak se to všechno vyvíjelo. Ucítil
počínající erekci, což samozřejmě nebylo tak překvapivé, protože s ní to přicházelo
jako mávnutím proutku. Stačilo na ni pomyslet. Těch několik chvil, co spolu nebyli, se
uspokojoval nad její představou ve sprše. To se opravdu potkali před dvěma týdny?
Jak bylo možné, že mu to všechno přijde tak přirozené. Nebuď hloupý, napomínal se,
ovšem bez účinku. Ano, přesně tak na něj působila, i když se choval jako blbec.
Toužil po ní, a nejen to.
Kapitola 58.
Anička stála před ním nahá ve sprše a po těle jí stékala voda. Její prsa vypadala
fantasticky. Plně. Přejel po nich prsty a štípl ji přitom jemně do bradavek.
„Hele“, ozvala se.
„Tobě se to nelíbí?“, zeptal se.
Zasmála se. „Myslím, že moje odpověď je předem jasná“, naznačila. „Ale jsme celí
upatlaní od toho mýdla“.
„To jo“, zakřenil se. „Ale mně se to tak líbí, hlavně na tobě“.
„Nejdříve spláchnout“, trvala a její ústa se stáhla do žertovné grimasy.
„Aha. Dnes ráno jsi nějak rozkazovačná“, poznamenal naoko přísně.
„Slibuju, jak se osprchujeme, budu zase pěkně submisivní“, odpověděla s pokorou.
„Na to osobně dohlédnu“, odvětil rádoby vážným tónem, který až tak vážně nezněl.
„Tím jsem si naprosto jistá. To ty vždycky“, dovolila si dodat.
„Copak, teď si stěžuješ?“ sevřel ji pevně.
„Ano, odvolávám se … na práva ….“, blekotala.
„Tady žádná práva neplatí, holčičko. A teď stůj, je čas se opláchnout“, nastavil hlavici
sprchy, aby se sám opláchl. Potom ji namířil na ni a pečlivě omýval její hedvábnou
pokožku. Největší pozornost věnoval místu mezi jejími stehny.
„Tohle je příjemné“, zamumlala.
„Vypadá to moc hezky“, přiblížil se a volnou rukou přejel po jejím vyholeném pohlaví.
„Tohle je ještě hezčí“, vzdychla a prudce zamrkala dlouhými řasami. Líbilo se mu,
když to dělala. Když se odevzdala tomu, co na ni chystal, ať to bylo cokoliv. Rozkoš.
Bolest. Jeho příkazy. Už teď se mu oddávala. Vrátil hadici zpět do držáku.
„Otoč se, Aničko“.
Neřekla ani slovo, na moment na něho koukala a pak se otočila. Jemně přejel
konečky prstů po linii jejích zad, až se celá zachvěla. Pak ovšem sjel rukou níž a
polaskal obě poloviny jejího zadku. Nedal jí žádný čas na to, aby mohla přemýšlet, co
na ni chystá a uštědřil jí pěkně tvrdou ránu na zadek.
„Au, Maxi“. Ale než vůbec začala protestovat, slova jí odumřela na rtech. Tělo jí
rázem zhadrovatělo. Rukama se opřela o světle šedé obklady ve sprchovém koutě.
„Hm, hodná holka“, pochválil ji. Pak jí dal další ránu a koupelnou se ozval zvuk dlaně
jeho ruky na její kůži. Vždycky se mu líbilo, dát ženě výprask ve sprše. Věděl, že
účinek na mokré kůži je ostřejší a požitek intenzivnější. A další rána, až se její tělo
nezvladatelně prohnulo. Byl to pohyb vyvolávající rozkoš promísený s bolestí. Udeřil
tvrději a vyrazil z ní krátký vzdech.
„Je to na tebe moc, holčičko moje?“
„Ne, ne. Je to dobré“.
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Usmál se trochu zlověstně, jako kdyby sám k sobě chtěl být upřímný a pak ji znovu
pleskl, dost tvrdě na to, až ho začala pálit dlaň. Její světlá pokožka začínala
nádherně růžovět. Udělal to ještě jednou a znovu. Jeho erekce narůstala z toho, jak
reagovala, jak jí povolovaly svaly a jak vzdychala. Úžasné. Pokračoval dál, až z toho
ztrácela dech a celá se kroutila. Uvědomoval si, že ji to už musí hodně bolet, ale ona
to zvládala. Naklonil se a přejel rty přes její šíji. Znovu ji plácl a vyrazil z ní dlouhé
zasténání. Pak přestal a vklouzl rukou mezi její nohy, aby zjistil, jak tam byla horká.
Vnořil do ní prsty. Okamžitě dala nohy od sebe. Beze slova. Když ji začal
zpracovávat, neřekla ani slovo. Neudělala vlastně vůbec nic, jen mu boky vycházela
vstříc a dodržovala tak smyslný rytmus, který nastolil. Chtěl se co nejvíce kontrolovat.
Chtěl jí udělat orgasmus, než si na ní užije sám. Ale její úžasně růžová prdelka byla
tak blízko, že si nemohl pomoct. Zatlačil se na ni těsně a penisem vklouzl mezi její
půlky. To mu docela stačilo, už se nedokázal kontrolovat. Zasténal a za sebou
uzavřel kohoutek. Zvedl ji do výše, rozkopl dvířka sprchy a posadil ji na obložený
pult. Zalovil v zásuvce, vytáhl kondom a nasadil si ho. Oči měla široce rozevřené a
plné žádosti. Roztáhl jí stehna od sebe a zabořil se do ní.
„Ach, Maxi, ano“, vzdychala. Nohy mu obtočila kolem pasu a on se pokrčil v kolenou,
aby mohl hlouběji. Byla parádně úzká, mokrá a neuvěřitelně nádherná. Zajížděl do ní
a pozoroval její výraz. Její zamlžené modré oči, které spočívaly na něm. Její
intenzita, čistý sex. Paráda.
Rád se na ni díval, když ji šukal. Její nadcházející orgasmus cítil hluboko v jejím
pohlaví ještě dřív, než ho zpozoroval na její tváři. Pootevřela rty a dýchala v rychlých,
mělkých nádeších. A pak to přišlo i na něho. Rozkoš ho celého rozvibrovala a nohy
se mu klepaly tak, že měl co dělat, aby se udržel. Rozkoš do něj vrazila jako rozjetý
vlak. Vrážel do ní, i když už orgasmus odezněl, nedokázal přestat. Teprve po chvíli
se vzpamatoval. Byli oba mokří ze sprchy a voda byla všude. Anička byla zticha,
úplně ponořená do sebe. Popadl osušku a začal ji otírat. Seděla nehybně a nechala
ho, ať si s ní dělá, co se mu zachce. Když ji otřel úplně do sucha, zvedl ji a postavil
na předložku. Ručníkem jí otíral pohlaví a ona slyšitelně vzdychla.
„Bolí to?“, zeptal se.
„Ano, ale líbí se mi to“, odpověděla a opřela se o něho. „Líbí se mi to, jak jsem
rozbolavělá. Je to něco jako vyznamenání za statečnost. Víš, jak to myslím?“
„Ano, vím“. Znovu jí jemně přejel ručníkem mezi nohama. Opět vzdychla a zachvěla
se. Kdyby toho byl fyzicky schopen, šukal by ji znovu. Bože, nemohl se jí nabažit.
Jenže nemohli jen tak šukat a hrát si do nekonečna. No, zkusit by to asi mohli, ale on
si s ní chtěl taky trochu povídat. Nechtělo se mu to zkoumat. Ne, že by nikdy
v minulosti nevzal ženu na večeři, ale většinou šlo pouze o předehru k sexu. Tohle
ale bylo jiné.
„Aničko, pojď se mnou dnes na večeři“, vznesl nahlas požadavek, dost neobvyklý.
Pořád vypadala dost ospale a omámeně, ještě byla dost dole. Potom se usmála. „Jo,
tak dobře“, souhlasila, i když ji překvapil. Něco takového ani nečekala. I on se usmál,
přitáhl si ji k sobě a políbil. S ní se mu to stávalo dost často, že se usmíval. Nechtěl
ztrácet hlavu, proto s jistým úsilím se odtáhl. „Takže domluveno“, pronesl
autoritativně a zvedla se mu nálada. „Vezmi si na sebe něco sexy, třeba něco
červeného, kvůli mně, ano?“
„To mi hodláš už teď diktovat, co si mám vzít na sebe?“, opáčila a významně
povytáhla obočí.
„No, vlastně asi ano“.
„Tak dobře“, usmála se.
„Fakt? Tentokrát se nebudeme hádat?“
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„Tentokrát nebudeme, Maxi“.
„Nemysli si ale, že se o něčem budeme dohadovat dnes večer“, škádlil ji a štípl ji
přitom do zadku.
„Hele“, ohradila se.
„Aha. Ovšem teď už se hádat chceš, že?“
Znovu se na něj usmála, pak se otočila a zavrtěla zadkem. Ještě se ohlédla přes
rameno. „Póza jako holka z plakátu“, zavrněla.
Plácl ji přes zadek a ona ránu přijala bez reptání. Pak se narovnala. „Už musím jít,
Maxi. Budeš si muset počkat až na večer“.
„Aničko, pamatuj si, že jsem tě nikdy nepovažoval za nějakou koketu. Tak se tak
nechovej, miláčku“. Ano, Max se rovněž nikdy nepovažoval za muže, kterého by
jakákoliv ženská dokázala rozhodit z míry. Ať byla sebevíc přitažlivá. Ale teď …. Byl
vyveden z míry. Nemuselo to nic znamenat, ale přece …. Ale on jistě najde způsob,
jak znovu zajistit, aby to byl on, kdo tady bude velet. Možná si s ní trochu psychicky
pohraje u večeře. Ukáže jí, kdo velí, což bylo jediné nastavení, v němž se cítil
příjemně. Věděl, co dělat. To ostatně věděl vždycky, ne?“ Přesto mu něco
našeptávalo, že možná ne. Rozhodl se to ignorovat.
Anička vztah s Maxem stále vnímala jako rovnocenný pár. I když to bylo nesporné.
Ovšem pokud oba vklouzli do svých rolí, on jako dominant a ona subinka, nastala
změna. Už při samotném pomyšlení na to, že to slovo používá v souvislosti se svou
osobou, se jí dělalo trochu mdlo. Nicméně uvědomovala si, že je to opravdu tak.
Když přišlo na Maxe, byla naprosto submisivní. Tak submisivní, jak jenom dokázala
být. Pořád nebyla žádná otrokyně. Ale bylo to rozhodně víc, než si kdy dokázala
představit. Jak je možné, že ji dokázal tak otevřít? Musí mu opravdu hodně věřit,
když mu dovolila dostat se až takhle blízko k ní. Ta myšlenka ji zasáhla jako blesk.
Vždy měla za to, že to bylo jakýmsi vyjádřením zájmu o extrémní zážitek. Ale
s Maxem byla skutečně submisivní, dokonce i před tím, než se dostala hluboko do
podprostoru. Důvěra mezi nimi se začala přenášet na hlubší úroveň, ať na to chtěla
myslet, nebo ne. Dnes večer zjistí, jestli důvěra funguje na obě strany. Dnes večer
bude mít věci pod kontrolou ona.
Kapitola 59.
„Nebude ti vadit thajská restaurace?“, zeptal se Max.
„Ne, samozřejmě ne“.
„Do prdele, úplně jsem zapomněl. Měl jsem sraz s kamarádem“, zaúpěl. „No nic,
určitě mu nebude vadit, když to odvolám. Počkej chvilku, pošlu mu zprávu“.
To byla velká změna. Max kvůli ní rušil svoje plány, pomyslela si. A to jí ještě víc
připomínalo, že se něco změnilo. Není přece možné, aby důvodem té změny byla
ona. Byl to jenom sex. Co se to s ním stalo?
Max dopsal zprávu na mobilu, nastartoval auto a vyjel. Restaurace nebyla daleko,
takže tam byli za pár minut. Zavedli je do útulného boxu vzadu v lokálu. Aničku
překvapilo, že si sedl vedle ní a ne naproti. Možná, že jí to bude chtít udělat pod
stolem. Vyděsila se. Srdce jí bilo jako o závod. Třeba by se jí to zamlouvalo. Ale
najednou to bylo …. Nedůležité.
Jenže jí nepoložil ruku na stehno, ale obtočil paži kolem jejích ramen. „Jsi
v pohodě?“, ujistil se.
„Ano, je mi dobře. Proč?“
„Jen se ptám. To bych přece měl udělat pokaždé, když se kvůli mně pohroužíš do
sebe.“ A druhou ruku jí položil na stehno.
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Pokrčila rameny. „To jsem rozhodně byla. Naposledy ráno“.
„Ano, to je pravda. Právě tohle se mi na tobě tolik líbí“, usmál se na ni a zamrkal.
„Jenže s tebou je to víc, něco navíc, něco nového“.
Jeho úsměv najednou pohasl, ale přikývl na souhlas. „Jo, to bylo. Rozhodně je
s námi něco jinak, trochu“.
„Maxi, líbí se mi, co se s námi děje. Možná je to dobře. Jenomže když na to myslím
moc, plete mi to hlavu. Bože, teď se chovám jako pitomec “.
„Ne, to je v pořádku. Sám jsem na to taky myslel“.
Kousla se do rtu a přemýšlela dál. „Já nehledám žádný vztah. Po zkušenosti to nikdy
nedopadlo dobře. Takže ne.“
„Ano, jistě …“
„A sama dobře vím, že ty taky ne. Jen bych chtěla, abys to věděl“.
„Dobře“, v jeho hlase stále zněla otázka, jako kdyby si pořád nebyl jistý, kam tím
vším míří. A ona možná taky ne.
„Řekla bych, že bych chtěla vědět, jestli ti nevadí, když spolu takhle jsme? Protože já
si myslím, že je to skvělé.“
„To tedy, sakra je. A ano, vyhovuje mi to přesně tak, jako to teď je. Je dobré vědět,
že jsme v tomhle zajedno. V každé rovině“.
„Dobře. Fajn“, usmála se, ale srdce jí bušilo, protože měla pocit, že celý ten rozhovor
byla jedna velká lež. Pověděla mu to, co on chtěl slyšet, a ne pravdu. Ale měla
strach, že se s tím on nedokáže srovnat, nebo naopak ona sama. Když jim Max
objednal, uvědomila si, že potřebuje změnit téma na něco méně vážného. V téhle
chvíli to stejně nedokáže vyřešit.
„Snad ta tvoje odvolaná schůzka nebyl doufám problém“, nadhodila.
„Ne, kdepak. Jen taková čistě chlapská záležitost“, zakřenil se. „Jeho přítelkyně
takovým akcím říká rande pro chlapy“.
„To je vtipné“, zasmála se Anička.
„Už se tolik nescházíme, jak tomu bývalo. Musel jsem si zvyknout na to, že má Brian
vůbec nějakou přítelkyni. Ale jde jim to spolu. Ona mu hodně svědčí. A Brian je
jedním z těch chlapů, o kterých jsem měl pocit, že bych takovou věc nikdy nemohl
říct. Nebo spíš byl“, odmlčel se a přejel prsty po plátěném ubrousku. Chvíli na něj
zíral a pak pokračoval. „Byl stejný jako já ….“ Znovu se na ni podíval a oči mu
ztmavly, zamračil se.
Srdce jí v hrudi divoce pumpovalo. Tohle nic neznamená. Nechce tím naznačit, že se
dokáže změnit, uvažovala.
„Aha, už tu máme pití. Na zdraví“, pozvedl sklenku se skotskou s ledem a usrkl.
Nasadil svůj sebevědomý výraz.
Měla pravdu, nic to neznamenalo. V duchu si povzdechla. Opravdu chtěla, aby to tak
bylo?“ Sama už se v tom nevyznala.
„Maxi, ty parchante“. Oba vzhlédli k muži s bradkou, který se nad nimi tyčil. Byl skoro
stejně přitažlivý, jako Max. Jednou rukou držel kolem pasu ženu, s nádhernými
zrzavými kudrnami.
„Briane, co tady děláte?“
„Když jsi mi poslal tu zprávu a dal mi košem, rozhodli jsme se zajít na večeři a
skleničku“, přitáhl si onu ženu ještě více k sobě.
„Aha. No víš, zapomněl jsem“, vysoukal ze sebe a s úsměvem se otočil na Aničku.
„Představíš nás?“ zeptal se Brian a už podával Aničce ruku.
„Ano, samozřejmě. „Aničko, tohle je Brian a jeho přítelkyně Emma. Tohle je Anna
Gregorová“, ujal se toho Max.
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Tak to byl ten Brian, Maxův nejlepší kamarád. A Max se před ním evidentně o ní
nikdy nezmínil. Trochu ji píchlo u srdce. Ale snažila se nedat nic najevo a potřásla si
s Brianem rukou a potom i s Emmou.
„Rád vás poznávám“, řekl a Emma se usmívala. Byla moc hezká s jemnými rysy a
světlou pletí.
„Pojďte se posadit k nám“, Max mávl k protějšímu sedadlu v boxu.
Brian přikývl. „To zní dobře“, pomohl Emmě z kabátu a usadil ji ke stolu. Objevila se
obsluha, vzala jim kabáty a oni si objednali pití. Anička si nemohla nevšimnout, že
Brian objednával i za Emmu, stejně jako Max za ni. A Emminy klidné oči ani nemrkly.
„Copak děláte, Anno?“, zeptala se Emma.
„Jsem zaměstnaná ve společnosti Broker Partners, specializuji se na projektové
financování“.
„To zní zajímavě“, řekla Emma.
„Nikdy nechoď s holkou, která je stejně chytrá jako ty“, žertem zamrkal na Maxe.
„Protože tě dostane do pěkných problémů“.
Emma se k Brianovi otočila a usmála se. „Teď máš ovšem problém ty“, oznámila mu
přísným hlasem.
„Ha“ zvedl obočí, naklonil se a políbil ji na tvář. Emma se škádlivě rozesmála.
Servírka jim přinesla pití a přijala další objednávky obou mužů. Bylo na tom cosi
podivně přirozeného a Emma na to opět nijak nereagovala. Koneckonců Max říkal,
že se s Brianem potkali v Sídle, což pravděpodobně znamenalo, že i Emma má co
do činění se Sídlem. Aničce trochu z toho zahořely tváře, že Brian a Emma o ní taky
vědí. Ale Max se jim o ní vůbec nezmínil. Mohla být prostě jednou z žen, s nimiž se
stýkal. No, nevadí, prostě se bude chovat normálně.
„A co vy, Emmo“, zeptala se. „A Brian?“
„Jsme oba spisovatelé“, oznamovala Emma. „Já píšu erotické romány a Brian zase
thrillery“, upřesnila.
„Páni, vy jste Emma Rainerová, že? Vlastně jsem od vás četla Barvy lásky. Moc se
mi to líbilo“.
Emma se začervenala. „Děkuji, je to milé, když to říkáte“.
„Je to pravda“, odvětila Anička.
Emma se hřejivě usmála. Anička měla pocit, že by si tuhle ženu dokázala oblíbit,
pokud dostane šanci ji blíže poznat. Akorát že oba byli Maxovi přátelé. Bylo vysoce
nepravděpodobné, že k tomu někdy dojde. To by totiž připomínalo vztah. A ona
Maxovi před chvílí zrovna řekla, že o žádný vztah nestojí a chtěla by zachovat
současný stav věcí. Sevřel se jí žaludek lítostí, protože nedokázala uvést pravdu, jak
to cítila. Zpanikařila.
„Promiňte a omluvte mě všichni. Budu hned zpátky“. Max se zvedl, aby ji pustil
z boxu ven. Připadala si trochu hloupě.
„Půjdu s vámi“, nabídla se Emma a taky vstala. Anička na ni počkala, neměla jinou
možnost. Obě společně zamířily na Dámy. Když byly uvnitř, Emma se dotkla její
paže. „Jste v pořádku, Anno?“
„Cože? Ano, samozřejmě“.
„Víte, sotva se známe, ale doufám, že se nebudete zlobit, když vám povím, že jste
trochu bledá. A hlavně neklidná“.
„No, jsem jen“, zavrtěla hlavou. „Nedokážu si vlastně vymyslet žádnou výmluvu“,
přiznala s pousmáním. „A teď je mi opravdu dost trapně“.
„Jde o Maxe, že ano?“
Anička lítostivě zavrtěla hlavou, potom ovšem přiznala a přikývla. Šlo o Maxe, jenže
tu ženu vůbec neznala a ona je navíc blízkou Maxovou přítelkyní.
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„Anno, asi bych se do toho neměla vůbec míchat, ale musím vám říct, že jsem nikdy
neviděla, že by se někdy Max na nějakou ženu díval tak, jako se dívá na vás“.
„Co tím myslíte?“
Emma se kousla do spodního rtu. „Tedy ne, že bych ho neviděla s mnoha ženami,
ale několikrát jsme se s ním potkali. A obvykle byl hodně rezervovaný. Ale vy …“,
kroutila hlavou. „Dívá se na vás takovýma psíma očima“.
„To není pravda“, vyvracela jí to.
„Ale ano, je“, Emminy oči se zablýskly a na tváři se jí objevil lehký úsměv. „Ten chlap
je z vás úplně vedle“.
„Cože? Ale ne, jsem si jistá, že se mýlíte“, Anička si projela rukou vlasy. „Jen spolu
chodíme, nebo tak nějak“. „
To je jeho obvyklý styl. Ale jsem si jistá, že to už o něm víte. Tedy … Víte o tom?“,
zarazila se.
„Ano, samozřejmě. Max je vůči mně naprosto otevřený, co se týká jeho pohledu na
chození a vztahů obecně“.
„Bože, to je mi líto. Asi jsem toho řekla příliš mnoho. Nic mi do toho vlastně není“,
omlouvala se Emma.
„Ne, to je v pohodě“, ujistila ji Anička. Skutečně to tak bylo, protože se k ní Emma
chovala opravdu pěkně.
Emma se naklonila k umyvadlu, aby si opláchla ruce. „Občas do něčeho strkám nos.
Ještě jednou se omlouvám, Anno“.
„To nemusíte“, usmála se Anička. „Vlastně to bylo od vás hezké, že jste šla se mnou.
Měla jste o mě starost, to je milé“.
Emma si osušila ruce. „Vrátím se zpátky ke stolu a dám vám chvilku soukromí“.
Anička se na ni usmála a s úlevou si uvědomila, že Emma asi vytušila, že se
potřebuje dát dohromady. „Děkuju“.
Emma přikývla a odešla. Anička se podívala na sebe do zrcadla. Měla pobledlé
tváře. Co se to s ní dělo? Hned si odpověděla. Jsi zamilovaná do muže, který tě
milovat nikdy nebude. Ale Emma jí tvrdila, že Max je z ní vedle … Ne. Čím víc míří
nahoru její naděje, tím horší to bude na konci. A tohle rozhodně riskovat nehodlá.
Škoda, že už bylo příliš pozdě, smutně si přiznávala.
Kapitola 60.
Max podřadil a pomalu zastavil před domem, kde Anička bydlela. Dost dobře
nevěděl, proč se nakonec rozhodl nevzít ji k sobě domů. Skutečnost, že se spolu
milovali, nehrála žádnou roli. Nemohl se jí nabažit. Být s ní … Možná to byl ten hlavní
důvod. Fascinovala ho. Byl jí úplně posedlý. A naplno mu došlo, když se díval na
Briana s Emmou, jak se k sobě měli, jak se na sebe dívali. Jak vycítil, že se oni dívali
na ně dva s Aničkou. Když viděl jejich štěstí. Když si poprvé uvědomil, že malá část
jeho chce přesně tohle. Nejvyšší čas se toho pocitu zbavit.
„Děkuji za večeři“, pronesla Anička.
„Samozřejmě, za málo“.
„S Brianem a Emmou to bylo fajn, ráda jsem je poznala. Vypadali jako velmi milí“.
Přikývl. „To ano, takoví oni jsou“.
Anička ještě chvilku seděla a pozorovala ho. Pak se kousla do rtu. „Maxi? Je
všechno v pořádku?“
„Ano, jistě. Proč se ptáš?“
Nechtěl, aby to znělo tak nenuceně, tak chladně. Jenomže cítil, jak se v něm znovu
staví zdi z toho nejpevnějšího betonu.
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„Vím, že jsme se asi neměli vidět“, pokrčila rameny. „Vlastně nic. Není to důležité“,
potřásla hlavou, odvrátila se a natáhla se po klice u dveří.
„Aničko“, chytil ji za ruku.
Otočila se a oči jí v pouličním matném světle plály žárem. V pohledu se jí zračil
zmatek. Nezlobil se za to na ni. Vůbec jí neřekl, proč ji chce vysadit před domem,
když plánovali, že spolu budou trávit víkend. Sám si tím nebyl jistý. „Nechoď nikam“,
tiše promluvil.
„Co tím myslíš? Vzal jsi mě domů, tak jsem si říkala …“
„Já vím“, přerušil ji. „Byl jsem … Nevím, na co jsem myslel. Pojeď se mnou ke mně“.
„Myslím … Možná bych měla dnes večer zůstat doma. Možná to tak bude lepší. Ano.
Řekla bych, že ano. Mohla bych toho využít a dohnat nějaké resty. V pondělí mám
něco odevzdat a zatím jsem neměla čas“.
„Aha. Dobře. Neuvědomil jsem si, že máš ještě nějakou práci“. Proč se teď cítil, jako
blbec? „Tak tedy dobře“.
Chvíli seděla a beze slova se na něho dívala. Políbil ji na hřbet ruky a ona se smutně
usmála, ale nepatrně.
„Zavolám ti, Aničko“. Jasně, teď se fakt chová jako blbec. V její tváři četl, jak moc ji to
ranilo. A trochu se sám před sebou styděl. Přikývla a mlčky vystoupila z auta. Díval
se, dokud se za ní nezavřely vchodové dveře, a pak ještě chvilku bez hnutí seděl
v autě. Nikdy předtím neměl problém s tím, když chtěl mít pokoj od ženské, s kterou
se stýkal. Nikdy to nebylo na pořadu dne. Alespoň pro něho ne. Tak proč teď? Proč
zrovna Anička?
Znovu pomyslel na to, co si s Brianem řekli dnes během večeře, když se obě ženy
vzdálily. Brian ho označil za beznadějný případ. Max proti tomu samozřejmě
protestoval. A protože Brian je, jaký je, nechal to prostě být a celou poznámku nechal
s pozdviženým obočím zapadnout. Brian se nemýlil. Sakra. Nastartoval a odlepil se
od chodníku. Na prvním rohu ulice zatočil možná příliš rychle. Tohle se přece
nemůže stát. Jemu ne. On není typ chlapa, který by si potrpěl na vztahy. Na to není
dostatečně zodpovědný. Stačí se podívat na to, co se stalo, když naposledy někoho
zklamal. Těmhle záležitostem vůbec nerozuměl. Zklamal dokonce i svou vlastní
matku. Nejdřív, protože nevěděl, co má dělat, pak protože se vzdal jakékoliv naděje
na to, že by se s tím vůbec něco dělat dalo. Byl zbabělec.
Šlápl prudce na plyn a auto ostře vyrazilo ulicemi. Nemůže s sebou stáhnout i
Aničku. Vyjel z města, potřeboval kolem sebe cítit volný prostor. Potřeboval
přemýšlet. Třeba si najde nějaký hotýlek a tam se zavře na zbytek víkendu. A co by
tam asi dělal? Dlouze vydechl. Choval se jako blázen. Přesněji, opět se choval jako
naprostý zbabělec. Dřív nebo později se bude muset Aničce podívat do tváře. Ba co
víc, bude muset čelit skutečnosti, že k ní cítí něco víc. Neměl zatím odvahu přesně
pojmenovat, co to je. Možná to ani nebude potřeba. Ale nemůže před tím utíkat.
Protože ať s ní je, nebo není, jeho pocity ohledně jí tu s ním pořád budou. Sakra
práce, zaúpěl nahlas.
Zamířil zpátky do města. Jel příliš moc rychle, ale bylo mu to jedno. Jedině mu
záleželo na tom, aby se dostal k ní co nejdříve. Nemohl uvěřit tomu, ale skutečně to
tak bylo. Tohle se mu vůbec nepodobalo. Takhle to nechtěl. Ale nedokázal si
pomoct. Záleželo mu na ní. Chtěl s ní být. Sakra. A proč by s ní být neměl? Prostě …
Prostě s ní jen tak být. Zajel do ulice, v níž bydlela, a zaparkoval. V oknech jejího
bytu se svítilo, což znamenalo, že je ještě vzhůru. Musel ji vidět. Musel. Vystoupil
z auta, přeběhl přes ulici a déšť ho bičoval do tváře. Zazvonil. Ticho. Kde sakra je?
Znovu zazvonil a čekal. Po chvíli se otevřely hlavní vchodové dveře.
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„Maxi? Co tady děláš?“ Vypadala překvapeně. Nebo spíš šokovaně. Možná to bylo
tím, že měla vlasy po sprše, kterou si evidentně před chvilkou dopřála. Žádný
zkrášlovací make-up. Měla na sobě bavlněné pyžamové kalhoty a tenké tílko.
Slušelo jí to. Podržel rukou dveře. „Můžu dovnitř, Aničko?“
„Já … Tak tedy dobře, pojď“ Ustoupila a on se kolem ní protáhl. Po cestě k jejímu
bytu ve vile pozoroval ladné pohyby jejího pozadí. Ale kvůli tomu nepřišel. Tedy ne
jen kvůli tomu. Proč sem vlastně chodil? Bylo zřejmé, že Anička bude chtít znát
odpověď. A že si odpověď na tuhle otázku rozhodně zaslouží. Ale ona jen tak stála a
pozorovala ho s rukama založenýma na prsou. Pod tenkou látkou se jí rýsovaly
bradavky jejích plných ňader. Takových věcí by si zrovna teď všímat neměl. Jenže se
tomu nedalo odolat. Anička pro něj znamenala čistý sex. Když tedy zrovna nebyla
…., všechno ostatní. Ztěžka polkl a snažil se uspořádat myšlenky. Měl by něco říct a
nechovat se jako naprostý idiot. Odkašlal si. Hlava mu třeštila. Kde by tak měl začít?
Proč ses vrátil, Maxi?“, vyrazila ze sebe a v jejím hlase zazněl vztek. Nezlobil se za
to na ni. Pokrčila rameny, to gesto mu trhalo srdce. „Jen tak mě prostě vyhodíš před
domem jako nějakou holku na jednu noc. Pročpak asi, Maxi? Bál ses, připadalo by ti
to moc intimní? To je …. To mě uráží. Nebo možná je daleko snadnější připravit si
únikovou cestu, když se něco pokazí, když bys byl u sebe doma. Je jen na tobě, kdy
řekneš, že bych už měla jít, když už mě máš dost“.
„To je přesně ten problém, Aničko“, vykročil směrem k ní, ale když viděl, jak jí ztuhla
ramena, a ztvrdly rysy ve tváři, zastavil se. Pak tiše pronesl. „Nemůžu se tě nikdy
nabažit. A to je to, co mě děsí“. Bylo pěkně bolestivé to vyslovit nahlas. Veřejně to
přiznat, dokonce i sám sobě. Oči se jí zaleskly emocemi. Kousala si ret a rukama se
objímala ještě pevněji. Ale ramena jí trochu povolila, nebyla už tak napjatá jako
předtím. Ale pořád stála na místě a Max ji nechtěl vyděsit.
„Já se taky bojím“, konečně pronesla. „Bojím se, jako jsem se v životě nebála. Navíc
takové pocity mě strašně oslabují, to prostě nejsem já“.
„To stejné se děje i mně“, přiznal, ale sám sebe za to nenáviděl. Musel to udělat. „A
vůbec, sakra netuším, co bych s tím měl dělat. Nemůžu …. Prostě se nemůžu o
někoho zajímat takovým způsobem. Já ne“.
„Proč ne“, opáčila a v hlase jí opět zazníval vztek.
Poškrábal se na bradě. „Protože to vždycky podělám. Stejně jako s Brendou, ex
manželkou. To mě dost zničilo, i když jsem ji ani nemiloval. O kolik by to bylo horší,
kdybych ji miloval. Nemůžu za někoho vzít tak velkou odpovědnost“.
„Odpovědnost? Tu bereš každý den v práci a kdekoliv jinde. Nebo myslíš jako
sexuální dominant?“
„V takových chvílích se od toho dokážu oprostit. Ale nemůžu …“ Odmlčel se, potřásl
hlavou. „Ale když jde o tebe, tak to nedokážu, Aničko. To jsem to dopracoval, co?“
„To já taky“, skoro se usmála.
Atmosféra se trochu uvolnila, když teď věděl, že ona je na tom podobně jako on.
Uvolnil se a začal se usmívat. „Tak co budeme dělat?“, zeptal se zmateně.
„To nevím. Myslím, že tohle bys měl vědět ty. A teď nejde o tvou dominanci. Jenom,
že …, upřímně, Maxi. Mám pocit, že pokud dojde na tyhle věci, jsi na tom ještě hůř
než já. Ještě uzavřenější, což nemyslím špatně“.
„Ne. Máš pravdu. To přiznávám. Jen vůbec netuším, jak se lidé jako my dva … Ano,
hlavně já, dokážou o něčem takovém shodnout. Už jsme o tom jednou mluvili …“
„Ovšem, jen docela stručně“, doplnila ho.
Znovu se podrbal na bradě, tohle dělal pokaždé, když je ve stresu nebo potřebuje
něco promyslet. „Vůbec nevím, jak takovou věc pořádně prodiskutovat.
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Poznat, kde vlastně jsme. Něco jsme si spolu začali, nechali to jen tak plynout, ale to
ničemu neprospělo“.
„Takže co po mně vlastně chceš, Maxi?“
„Chci … Bože, Aničko, tyhle věci nedokážu probírat na vzdálenost dvou metrů“.
Přistoupil k ní a sledoval, jestli ona neustoupí. Ale pořád stála na místě. Okamžitě
toho využil a vzal ji do náruče. Voněla po květinách a pod rukama cítil teplo
vycházející z její pokožky. Pevně ji objímal a nadechl se.
„Řekni mi, co chceš, Maxi“, opakovala tichým hlasem, avšak tónem důrazným.
„Chci, abys byla moje holčička“, odpověděl.
„Tvoje? A jak?“, odtáhla se natolik, aby se mu mohla podívat do tváře. Jeho tmavě
zelené oči hořely něčím, o čem si nebyla jistá, co to může být.
„V tuto chvíli nechci, abychom se ty a já stýkali s jinými lidmi“, pevně pronesl.
„Abychom s nimi chodili, abychom s nimi spali, abychom si s nimi hráli v klubu“.
„Dobře, ještě něco?“, sotva popadala dech, jak se jí rozbušilo srdce z toho, co řekl a
jak to řekl. Chtěl ji, jenom ji.
„Nevím. Nevím, co to pro nás bude znamenat. Tohle jsem ještě nikdy po žádné ženě
nechtěl. Můžeme se do toho spolu pustit? Myslíš, že ti to bude tak vyhovovat?“
Mohlo by? Ta myšlenka byla skoro úlevná. Pokud tomu všemu dobře rozuměla,
určitě chtěla víc, chtěla všechno. Ovšem nebyla si vůbec jistá, jestli by se s tím vším
dokázala vypořádat lépe, než Max. Slepec povede slepce. A ona toho rozhodně
neviděla víc než on. Pokud to budou brát krok za krokem, bude to určitě to nejlepší,
co mohou v tuto chvíli vymyslet.
Přikývla a dlouze vydechla. Přitom si uvědomila, že od okamžiku kdy se Max objevil,
se snad ani pořádně nenadechla. „Zvládnu to. Myslím, že ano“.
Přitáhl si ji blíž. Opět nabral jistotu a byl v plné síle. Bylo to neskutečně sexy a
uklidňující. Tak na ni blahodárně působilo jeho panovačné chování.
„Aničko“, řekl tichým hlasem. „Musím tě dostat do postele. Teď hned“.
Z jeho slov jí tělo okamžitě vzplálo žárem a pohlaví se jí zalilo milostnými šťávami. O
tom spolu nikdy nemuseli pochybovat. Přitiskla se k němu a beze slov mu dala
najevo, že potřebuje to samé, být spolu nazí v posteli. Sklonil se, aby ji políbil a ze rtů
mu unikl krátký sten. Jazykem vklouzl do jejích úst a ona ucítila lehký závan skotské,
kterou si dal u večeře. Ta chuť byla štiplavá, nasládlá, typicky mužská. Nebo to byl
zkrátka jenom on.
Stáhl jí pyžamo a ve chvilce před ním stála úplně nahá. Přitiskla se k jeho tělu a
ňadry se otírala o jeho košili. Cítila z ní déšť, jehož vůně se mísila s tou jeho,
citrusovou. Potkala někdy v životě chlapa, který tak skvěle voněl? Venku práskl hrom
a zablesklo se. Závan bouřky se smísil s Maxovou vůní a výsledkem byla jakási vůně
moci, která se k němu tak skvěle hodila.
Odtáhl se a zamumlal. „Pojď, krásko, jde se do postele“. Ruce jí ovinul kolem těla a
zajel až pod zadek. Vzal ji do náruče a společně se přemístili do ložnice, kterou
tlumeně osvětlovala malá lampička na nočním stolku. Položil ji na postel, která byla
rozestlaná. Zřejmě se chystala ke spánku, když na ni zazvonil. Natáhl se přes ni a
rozsvítil i druhou lampičku.
„Musím na tebe vidět“, řekl zhrublým hlasem plným chtíče a touhy.
I ona ho chtěla vidět. Sledovala, jak si svlékl košili, sundal boty a kalhoty. Měl
nádherně pružné, svalnaté tělo, široká ramena. Pod boxerkami se rýsovala zřetelně
erekce. Její tělo se až bolestivě sevřelo touhou. Pozoroval ji a ve tváři se mu
nepohnul ani sval. Penis měl tvrdý jako kámen. Anička si olízla rty a uviděla, jak se
jeho úd napnul. Její pohlaví odpovědělo dalším stahem. Potřebovala ho mít v sobě.
Roztáhla stehna a sáhla mu mezi nohy. Čekala jeho reakci. Usmál se na ni.
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Chvíli ještě vyčkával, pak se na ni vrhnul, nalehl na ni celým tělem. Rukama jí zajel
do vlasů a začal ji zuřivě líbat. Jazykem vnikal do jejích úst a tančil v nich v divokém
rytmu. Obtočila mu nohy kolem pasu a pevně se držela. Začal se hýbat a jeho penis
zůstával v pevném sevření jejích stehen a tlačil se na vchod do jejího pohlaví.
Klouzal jí po kůži mezi nohama. Vzájemně si sdělovali svou touhu. Přejížděl údem po
celé délce jejího pohlaví až ke klitorisu. Nahoru a pak zase zpátky. Bože, dokázala
by se z toho udělat, z toho nádherného tření. Nepřestával a narůstala v ní touha tak,
že jí v žilách divoce tepala krev. Jeho vytrvalé pohyby ji přivedly až na hranu, proto
zpomalil. „Ne, ještě ne“, podíval se na ni. A všechno začalo pěkně znovu, jako by to
neznala. On tady velel a ona byla ta, co se podřídí. Potom už nebylo v jejích silách to
potlačit, vykřikla a udělala se. Celé tělo se jí otřásalo v milostné křeči. Když bylo po
všem, odtáhl se a zamumlal. „Kondom“.
Mávla rukou směrem k nočnímu stolku. Přesunul se, sáhl do zásuvky a nahmatal
balíček kondomů. Jeden vytáhl, roztrhl zuby obal a nasadil si ho. Potom se vzepřel
na rukou a díval se na ni. Pak do ní zajel a ona viděla, jak se mu obličej stáhl onou
úžasnou slastí. Celou ji vyplnil a ona ho v sobě pevně svírala.
„Miláčku, tohle je fakt skvělé, opravdu úžasné. Nikdy jsem se s nikým tak necítil“.
Začal se v ní pohybovat a zajížděl hlouběji. Dívala se mu do očí, jeho výraz byl jiný,
kterému tak úplně nerozuměla. Slast a ještě něco … Na tom ale teď nezáleželo.
Pouze na tom, že je s ním, touha v nich zase narůstala a ona stoupala výš a výš.
Jeho penis ji celou vyplňoval a zarážel jí touhu hluboko do těla. A potom už viděla
jeho nádhernou tvář zkřivenou orgasmem.
„Bože, Aničko …“, křičel její jméno. Vzápětí následoval její orgasmus, při němž jí
rozkoš projela tělem jako blesk. Zářivý a oslnivý.
Max se odtáhl a posadil ji. Nohy měla volně přehozené přes jeho stehna. On klečel,
držel ji pevně a jeho hrudník ji tlačil do prsou jako neústupná zeď. „Kriste pane,
Aničko“, zamumlal. Tělem jí pořád otřásal doznívající orgasmus a prožité emoce.
Silnými pažemi si ji otočil tak, že mu ležela v klíně. A pak ji začal vyplácet rychlými a
ráznými údery. Mysl se jí vyprázdnila tak rychle, že o tom ani neměla čas přemýšlet.
Cítila jen bolest, která následovala tak rychle po rozkoši, až se oba pocity slévaly
v jeden. Všechno se v ní mísilo dohromady. Žár, žádostivost a láska. Milovala ho,
zamilovala se do Maxe. Kousala se do rtu, aby ta slova nevyslovila nahlas.
Nedovolila si víc než beze slov sténat.
Objal ji rukama, pak zajel níž, jednu ruku jí vrazil mezi nohy a stiskl poštěváček.
Nepochopitelně se znovu udělala. Kroutila se mu v klíně a rozkoš jí otřásala jako
bouře, která řádila venku. Držel ji jednou rukou v kříži a nechal ji, ať se naposled
vzepne v milostné křeči. Konečně stahy ustaly a ona se ztišila. Max ji beze slova
zvedl a vzal ji do náruče. Položila si hlavu na jeho rameno a nadechla se jeho vůně.
Byla jen jeho. Právě jí dokázal, že to tak je. A to způsobem, který možná nikdo
nepochopí, ale oni dva to věděli. Alespoň tohle si dokáže sama sobě připustit.

Kapitola 61.
Max cítil, jak mu její tělo zhadrovatělo v náručí. Byla tak nádherná, poddajná, že
samotný pohled na ni se nedal vydržet. Panebože. Kdy myslel na nějakou ženu tak
jako na ni. Nikdy. Hlavou se mu honila tak poetická slova, jenom je vyslovit. Tak na
něho působila. A právě ona mohla za ten šílený chaos, který mu panoval v hlavě. Ale
v tom dobrém smyslu. Tak jak to chtěl, jak se mu to líbilo.
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Jemně zasténala a zavrtěla se. Zabořila mu hlavu do prsou, takže cítil její teplou tvář.
Chtěl ji. Celou dobu. Znovu chtěl vniknout do jejího těla. Rozkazovat jí a sledovat její
reakce. Bylo to úžasné. To všechno, co mu mohla dát. Silný sexuální zážitek, který
dosud nepoznal s žádnou ženou. A měl jich celkem hodně. „Aničko, jsi nádherná“.
Lenivě se usmála. „Tohle mi chceš právě říct?“
„Jo, přesně tohle“, taky se usmál. „Navíc jsi chytrá a kreativní“.
Ostýchavě se zavrtěla. „Co je to za řeči? Už s tebou dávno spím, Maxi. Nemusíš se
snažit přesvědčovat mě“.
Rozesmál se a stáhl ji s sebou na postel. Leželi vedle sebe, tvářemi k sobě.
„Kdybych musel, určitě bych našel jiný způsob. A ať jsem použil na začátku cokoliv,
evidentně to zafungovalo. Ale já to myslím vážně, Aničko“.
„Děkuju za kompliment“. Chvilku mlčela. „Obávám se, že už příliš kreativní nebudu“.
„Proč ne?“ Nebyl si jistý, jestli na ni přece jen nepůsobil příliš přísně. Možná to bylo
proto, že věřil na její vnitřní sílu. Možná chtěl, aby byla šťastná. „To, co my dva
děláme, je něco jako umění. Příliš kreativní. Kdo ti řekl, že by tomu tak nebylo?“
Zírala na něj, pak zamrkala a ve výrazu její tváře poznal, že se jí hlavou honí různé
pocity. „Maxi, myslela jsem, že tohle téma jsme opustili“.
„Tak dobře“. Zvedl jí ruku a políbil na kloubky prstů. „A co tohle … Teď mě něco
napadlo. Chci tě znovu vzít do Sídla rozkoše“.
„Ach, to by se mi líbilo“.
„Fakt? Jsi si jistá?“ Najednou si připadal hloupě, jako by prosil o dovolení, aby řekla
ano. Tohle nikdy neudělal.
„Přemýšlela jsem o tom“, odpověděla. „Ráda bych tam znovu šla s tebou. Líbilo se mi
tam. Co se tam děje. Všechna ta energie“.
„Jo. Ta energie je neuvěřitelná, co?“
„Všichni ti lidé na jednom místě. A všichni myslí na jednu stejnou věc. Je v tom jistý
sdílený pocit. A nezáleží na tom, jak … explicitní to všechno je“.
Přikývl. Chápala to správně, přesně tak, jak by měla, jak on si přál.
„Ano. Chci se tam vrátit“, řekla prostě. „S tebou, jenom s tebou, Maxi“.
Stáhl se mu žaludek, ale byl to příjemný pocit. Jen jistý druh tenze. Očekávání,
uvědomil si. „Dobrá. Půjdeme tam zítra večer“. Chtělo se mu do klubu, ale už ne
proto, aby se od ní oddálil, ale naopak. Aby k ní byl blíže, uvědomil si. I tohle zjištění
bylo pro něj zcela nové. S Aničkou bylo těch nových věcí víc, daleko víc. Až se mu
z toho točila hlava. Nebyl si jistý, co všechno z toho vzejde. Ale poprvé v životě chtěl
tuhle volbu risknout. Bude to zkouška ohněm. Sám pro sebe se usmíval. Cítil, ba
přímo věděl, že oba na tom byli stejně. Anička byla opravdu skvělá společnice. A
hlavně samozřejmě skvělá sexuální partnerka.
Nadzvedl se a podíval se na ni. Tak zvláštně, až ji to polekalo. „Co je?“
„Nic, jenom že jsou dvě hodiny ráno, ale nějak se mi ještě nechce spát“, protahoval si
ramena. Natáhl ruku a přitáhl si ji blíž k sobě. „Chci tě, Aničko“, řekl tiše, jako by si
nebyl jistý. Srdce se jí rozbušilo, povolily jí svaly a celá zahořela touhou.
„Ty se mě na to ptáš, Maxi? Myslela jsem, že ty děláš všechna ta rozhodnutí“, řekla
trochu bez dechu, když jeho ústa byla pár centimetrů od jejích.
„Vždycky s tím musí souhlasit obě strany, miláčku. To bys teď už měla vědět“.
Přikývla. Trochu se jí klepaly nohy, dmula se jí prsa a bradavky jí tvrdly touhou.
Toužila, aby ji konečně políbil, když byl tak blízko.
„Znamená to ano?“, zamumlal jí do úst. Zmohla se jen na opětovné přikývnutí. Pak ji
políbil a jazykem se jí pohroužil hluboko do úst. Vzdechla a celá se do něj vpíjela,
zatímco on ještě prohluboval polibek.
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Svými ústy přebíral kontrolu nad situací, a ona se tomu začínala podvolovat. Objal ji
rukama tak pevně a drtil jí prsa svou širokou hrudí. Poté jeho ruce doputovaly až na
její zadek. Ostře ji štípl, pak znovu a ještě jednou. Nepřestával ji líbat. Jeho ústa byla
nenasytná, hladová. A jeho trestající ruce jí znovu připomínaly, kdo je on, a že má
vše pevně v rukách. S přibývající bolestí její pohlaví víc a víc vlhlo. Jeho hladký jazyk
ji přiváděl k šílenství. Klitoris jí zběsile tepal touhou. Sevřela stehna k sobě, ale
věděla, že jí nepomůže nic jiného, než jeho dotek.
Jako by jí četl myšlenky, ne poprvé. Stehnem jí dal nohy od sebe a hrubě si ji rukama
přitáhl k sobě. Vzepjala se boky proti němu a začala se o něj třít. Ale nestačilo to.
Uvědomovala si, že právě on to tak chtěl, aby to nestačilo.
Zavrčela do jeho polibku. Odtáhl se. „Tohle je fér“, pronesl škádlivě, ale v podtextu
byla cítit touha. „Nemyslíš, miláčku?“
Ano, Byla připravená. Upřímně řečeno, byla připravená na všechno, co po ní bude
chtít. Měl pravdu. Stačilo málo, aby ji dostal do podprostoru. Už teď se jí pomalu
začala vyprazdňovat mysl. V hlavě měla pouze to, jak po něm touží. Jak ochotná je
prakticky snést cokoliv, co po ní bude chtít a nejenom to, těšila se na to.
Otočil ji a přiměl ji, aby si klekla. „Teď se pěkně ohni a rukama se opři. Ano, přesně
tak“, když to udělala, jak jí poručil. Stejně nemohla nic jiného. „Máš fakt pěknou
prdelku“, pronesl a začal ji hladit po zadku. Jemně ji laskal, lechtalo ji to, ale taky
vzrušovalo. „Už jsem ti říkal, že máš perfektní zadek, akorát do ruky …“. Vzal obě její
půlky do rukou. Nejprve zlehka a pak důrazně jí zaryl prsty do kůže. Vzdychla bolestí
a touhou. „Roztáhni nohy, Aničko. Výborně“. Vklouzl jednou rukou mezi její stehna,
přejel po jejím vlhkém pohlaví. Rozetřel její šťávy až mezi půlky jejího zadečku.
Ztuhla. „Nadechni se, miláčku“, konejšil ji. Poslechla. A než měla čas a prostor
uvažovat o tom, co s ní zamýšlel udělat, vklouzl pouze špičkou svého údu do jejího
zadečku, pěkně promazaného jejími šťávami. „Ach“, vydechla a po těle se jí rozlévaly
vlny rozkoše.
„Dýchej, Aničko. Chci, aby ses uvolnila“.
Přikývla a znovu se nadechla. Trochu ji zabolelo, když se prstem začal dobývat do
pevného sevření svěrače, ale když to překonal, nebylo nic, jen čistá rozkoš.
„Bože, jsi tak těsná. Zvládneš víc?“
„Ano“, vydechla. „Ano“.
Pustil se prstem ještě hlouběji. Pak jej povytáhl a znovu zatlačil. „Zvládáš to dobře“,
pochválil ji, a v jeho hlase rezonovala rozkoš. Přitom jí prstem rejdil dovnitř a ven.
„Když se dívám na to, jak se celá vlníš, zatímco tě prstem šukám do zadečku, mám
z toho pořádnou erekci“. Pumpoval prstem a ona poctivě dýchala, takže mu její tělo
vycházelo vstříc. „Ale ještě lepší by bylo, kdybych ti ho tam strčil a pořádně se zabořil
hluboko. Chtěla bys?“
„Ano“, vydechla.
„Budeme potřebovat gel. Máš nějaký?“
„Mám, je …., sténala, zatímco nepřestával rejdit prstem. „Je v koupelně, v košíku“.
„Dobře, dojdu tam“, naklonil se a políbil ji mezi lopatky, až se z toho zachvěla.
Zašeptal. „Chci, aby ses ani nepohnula. Rozumíš? Chci, abys zůstala tak a čekala na
mě“, zdůraznil.
„Dobře“, hlesla. Cítila, jak ji najednou opustilo teplo jeho těla, když odešel. Ale
neudělala nic, jen otočila hlavou. Pak zavřela oči a čekala. Svaly měla uvolněné a
mysl vyprázdněnou, kromě touhy po něm, touhy ho uspokojit. Byl zpátky za pár vteřin
a zachvěla se očekáváním. A pak znovu ucítila jeho prst, jak jí roztíral lubrilkant
kolem otvoru jejího zadečku. Tlačil malinko dovnitř, ale nepovoloval.
„Jsi na mě připravená?“
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„Vždycky“, vydechla a byla to pravda.
Přesunul se přímo za ni. Jednou paží ji objal kolem pasu a držel ji pevně, stejně jako
mnohokrát. Cítila sílu jeho obrovského těla. Byla v jeho moci, ale bylo to příjemné.
Druhou rukou jí přidržel půlky od sebe a pomalu se tlačil špičkou údu. Pak vklouzl
dovnitř. „Dýchej“, přikázal jí. Zhluboka se nadechla a soustředila se na to, aby
uvolnila všechny svaly. Jeho penis se zatím prodral sevřením v jejím konečníku.
Zhluboka vydechla.
„Miláčku, ještě jednou se nadechni“, procedil skrz zuby zatnuté touhou. Nadechla se
a on do ní vstoupil hlouběji.
„Maxi“, zachvěla se.
„Tiše, miláčku. Nechej se vést. Jen mi řekni, kdyby toho fakt bylo na tebe moc“.
Uklidnila se a vyčkávala. Konečně do ní pomalu celý vstoupil. Malinko to zabolelo,
ale jen proto, že byl tak velký. Hned poté následovala rozkoš. „Ach bože“, vzdychala.
Trochu se posunul dozadu, takže skoro vyklouzl ven, ale hned se do ní ponořil.
Vycházela mu vstříc a pojímala ho do sebe v celé jeho délce.
„Hm, tohle je skvělé“, zamumlal. „Máš fakt úžasný zadek. Úplně z toho šílím. Musím
tě pořádně ošukat, Aničko. Pořádně ti to udělám. Zvládáš to?“
„Ano. Všechno je v pohodě“.
„To jsem rád“, zavrčel doslova blahem. Začal se v ní pomalu pohybovat. Cítila, jak
v ní narůstala rozkoš. Postupně, velmi zvolna, potom mnohem ostřeji. Líbilo se jí, jak
ji roztahoval, když do ní zajížděl, ten obrovský tlak, když ji vyplňoval. Stačilo málo a
zažila by z toho orgasmus. Skoro. A opět, jako kdyby jí četl myšlenky, dokázal
z pohybu jejího těla vyčíst její touhu. Natáhl ruku a prsty jí začal mnout klitoris.
„Ach bože, Maxi“, vykřikla.
„Chci, aby ses udělala. Uděláš se spolu se mnou. A bude to už brzy, protože je to
opravdu skvělé“. Najednou vyrazil boky proti ní a vyslal do jejího těla jehličky bolesti
a rozkoše. Tahle bolest sloužila k větší intenzitě prožitku slasti. „Prostě tě teď …,
pořádně ojedu, až se z toho oba uděláme“.
Plenil její zadeček a prsty jí nemilosrdně zpracovával poštěváček. Tělo jí svírala
slastná křeč a vynášel ji čím dál výš. Poddávala se jeho dobyvačným přírazům a jeho
prstům. Bylo toho na ni najednou moc. Možná příliš. Natočil prsty a strčil jí je do
pohlaví. Zezadu ji drtil boky a penisem si razil cestu do jejího zadku. Nikdy v životě
se necítila tak naplněná, natažená na maximum. Stočil prsty tak, aby se dotýkal na
tom správném místě v jejím pohlaví a vytrvale ji šukal do zadku. Její orgasmus se
dostavil vzápětí. Tělem jí otřásal výbuch tak mocný, až málem ztratila vědomí.
„Maxi“, vykřikla.
„Ano, už budu, miláčku“, ale pořád do ní narážel boky a ona stále vrcholila. Jejím
tělem projížděly vlny slasti a otřásaly s ní jako malé zemětřesení. Bylo to tím, že byla
jím dokonale vyplněná zepředu a zezadu. Taky to bylo tím, jakou nad ní měl moc.
Zajíkala se rozkoší, jak ji plenil a opakovaně se zmítala ve slastných křečích.
Rozkoš, pramenící z toho být s tímto mužem, z věcí, které s ní dělal, to se nedalo
popsat. Možná až moc. Když jejím tělem otřásl poslední orgasmus, cítila, jak se jí
draly slzy do očí. Co se to s ní, sakra stalo? Popotáhla a zatnula zuby. Ale slzám se
neubránila, stejně si našly cestu ven.
„Aničko?“ Max z ní vyklouzl, což ještě celou věc zhoršilo. Po krátké pauze, jak ji otřel
ubrousky, které přinesl, ji vzal do náruče a otočil čelem k sobě. Snažila se vymanit
z jeho sevření, i když věděla, že je to marné. Ale pokusit se musela. Utéct pryč. Nebo
sama od sebe. Točila se jí hlava, ovšem tělo jí pulzovalo prožitým orgasmem. Vůbec
nechápala, co se to s ní dělo. „Aničko, řekni něco“.
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„Ne“. Zatnula zuby úporněji. Nepomohlo to. Ty pitomé slzy se jí koulely po tváři. A
ona to neuměla zastavit.
„Aničko, podívej se na mě“.
Nikdy ho neviděla tak konsternovaného. Z toho pohledu se jí chtělo s ním válčit.
Promluvil velmi tiše. „Do prdele práce, Aničko, podívej se na mě. Hned teď“.
Váhavě zvedla oči plné slz. Chtěla se s ním hádat, ale dokázala jenom vzlyknout.
Sklonil hlavu a pozorně se jí zadíval do tváře. „Tohle je jen návrat do reality. Nic
jiného. Budeš v pořádku. Ale musíš se přestat se mnou tak prát. Nebo s tím, co se ti
honí hlavou“.
„Já vůbec nevím, co to má být. Je mi to úplně jedno. Nevím nic“, opakovala. „Nevím,
jak s tím naložit“.
„Pomůžu ti“.
„Já tvou pomoc nepotřebuju. Nechej mě na pokoji“. Uvědomovala si, že se chová
dětinsky. Ale jinak to nedala. Nedokázala se ovládnout. Byla vyděšená.
Pokračoval jemnějším hlasem. „Pojď, miláčku. Víš, že tě nenechám, dokud se
nebudeš cítit líp“.
„Protože taková je povinnost dobrého dominanta? Já ale nejsem ničí povinnost. A
nikdy jsem nebyla“, cloumal s ní vztek. Věděla, že tohle si Max ničím nezasloužil, ale
jinak nemohla. „Nejsem ničí něco. Nejsem tvůj majetek, Maxi …“
„To jsem nikdy netvrdil“, tón jeho hlasu zazněl bezbarvě. Na tváři se mu usadil stín.
Co to znamenalo? Takhle rychle to nedokázala rozluštit.
„Ale mou úlohou je starat se o tebe vždycky, když jsme spolu“, pokračoval. „A přesně
to mám v úmyslu, ať chceš nebo ne. O tom nehodlám diskutovat“, mírně s ní zatřásl,
což ji ještě více rozběsnilo, ale jeho slovům věnovala pozornost, což byl taky důvod,
proč to udělal. To už si matně uvědomovala. „Dokud budeš v tomhle stavu, tak nikam
nepůjdu“, prohlásil jednoznačně. „Nenechám tě, aby sis tyhle věci řešila o samotě.
Rozumíš? Teď ti napustím vanu, a ty si do ní vlezeš. Uděláš přesně to, co ti říkám. I
když vím, že se ti nechce“.
Další potlačovaný vzlyk, který nedokázala potlačit. „Nechce“, povedlo se jí ze sebe
dostat a snažila se vymanit
„Ale uděláš to“, nedal se odstrčit a pevně ji svíral. Ale ten pevný stisk a důraz v jeho
hlase, jí zvedly trochu náladu. Najednou měla pocit bezpečí.
„Maxi, jsem tak strašně naštvaná. Nejsem tak emocionální, nikdy jsem nebyla. Sakra,
taková já nejsem“, pěstmi si otřela slzy.
„Myslím, že ti to nikdo nikdy nedovolil“, tiše poznamenal.
„Jo, to je pravda. Nehodlám se tak chovat zrovna teď. Ale jak je vidět, tak to přesně
dělám. Je to tvoje vina“.
Ani nemrknul a poslouchal, jak na něho chrlila obvinění, o kterých věděla, jak byla
směšná. Zvedl ji a odnesl do koupelny. Začala se chvět po celém těle. Stáhl z věšáku
župan a zabalil ji do něho. Pustil ji pouze na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby
natočil kohoutky naplno. Pak se vrátil a začal ji svými dlaněmi třít paže. Voda
proudila do vany a on ji beze slova pozoroval. Místnost se pomalu plnila párou. Podal
jí kapesník, aby si otřela oči a nos. Uvědomila si, že celou tu dobu byl nahý. Vůbec
mu to nevadilo. Začínala se zklidňovat, slzy přestávaly téct a ona za to byla ráda.
Když byla vana napuštěná, sundal jí župan z ramen a pomohl jí do horké zklidňující
vody. Usadila se a přitáhla si kolena k hrudi. Klekl si na předložku vedle vany. Vzal
světle zelenou žínku z malého košíku. Namočil ji a začal ji omývat.
„Ublížil jsem ti?“, zeptal se tiše svým hlubokým hlasem.
„Cože? Ne. Vůbec ne. O tom to vůbec nebylo“. Bylo jí divné, že teď od ní potřeboval
ujištění. Ale evidentně tomu tak bylo.
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„Opravdu?“
Chápala, že se ptal. Rozuměla rozdílu mezi bolestí, kterou způsobuje hraní si
s různými formami pocitů a zraněním. „Jsem si jistá. Naprosto“.
Dlouze vydechl. „Dobře. To je moc dobře“.
Oba byli zticha a on ji stále omýval žínkou. Bylo to příjemné. Cítila, že je to stále
čerstvé, že je pořád hodně otevřená. Bála se. Přesto se začala pomalu zklidňovat
pod jeho doteky. Byl k ní opravdu něžný. Neuvěřitelně něžný, což bylo divné.
„Proč jsi ke mně najednou tak milý? Po tom, co jsem tak běsnila?“
„Bylo to v pohodě. To se občas stává“, řekl s pousmáním.
„Ale vždyť jsme se ani nepustili do žádných hrátek“.
„Ne vždycky to vyvolá jenom tohle. Někteří lidé se mohou dostat do tohoto stavu
třeba jenom pouhým masírováním“.
„Tím stavem myslíš slzy?“
„Ano“.
„Já nebrečím. Dokonce ani jako dítě jsem nebrečela. Tohle u mě není normální“.
„Pro mě teď není normální vůbec nic“, tiše prohodil.
„Co prosím?“, podívala se na něho. Měl ve tváři naprosto vážný, soustředěný výraz.
„Aničko, nevím, co se to mezi námi děje. Je to jiné. A nemyslím si, že bych si to
představoval“.
„Ano, máš pravdu“, kousla se do rtu.
„Existuje mezi námi nějaké spojení“.
„Ano“, čekala, co bude dál.
„Možná právě proto je ten tvůj stav návratu tak složitý“.
„Možná. Možná ano. Já vlastně nevím“, povzdechla si zoufale.
„Co nevíš, Aničko? Měla bys vědět, že ke mně můžeš být otevřená. Nejsem tady,
abych tě soudil. A ty slzy, to nic není, s čím bys měla bojovat a zadržovat je v sobě“.
„Ale já musím“.
„Proč?“
„Protože pokud nad nimi ztrácím kontrolu, děsí mě to“.
„To mě taky“.
Chvíli spolu mlčeli. Znovu namáčel žínku a omýval ji. Poskytoval jí čas na to, aby se
zcela uklidnila, aby vstřebala všechno, co spolu prožili. Všechno, co si řekli. Možná i
proto, aby se sám uklidnil. Cítila se totálně prázdná. Ale zároveň chápala do určité
míry, že to bylo nutné. Kvůli ní. Kvůli všemu, co mezi nimi snad bylo. Uplynula nějaká
doba, když se zeptal. „Potřebuješ něco, Aničko?“
„Ne. Jenom …., jenom tady se mnou chvíli zůstaň“
Přikývl na znamení souhlasu a políbil ji jemně na tvář. „Cokoliv budeš chtít, miláčku“.
Bylo zvláštní, že ji říká všechna ta romantická slůvka, že je myslí vážně. A ještě
podivnější bylo, že jí to naprosto stačilo. Bylo to hodně zvláštní. Krásné. Děsivé.
Nechtěla, aby ji ovládl strach. Chtěla se kochat krásou okamžiku, která se skrývala a
neviděla ji. Chtěla si to poprvé užít. Trochu se uvolnit. Nezpochybňovat všechno. Ani
obnaženost celé téhle situace. Ani to, jak k sobě byli upřímní. Aspoň v téhle chvíli to
sama sobě dovolí.

Kapitola 62.
Max nahodil na rameno svou sportovní tašku a přešel po rampě ke své nástupní
bráně na letišti. Z náprsní kapsy vytáhl palubní lístek a ještě jednou ho zkontroloval.
Brána B 11. To se ještě může zastavit ve Starbucks a dát si tam kávu.
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Ještě nic nejedl, ale vlastně ani hlad neměl. Po odchodu z Aniččina bytu žil celé
dopoledne a kus odpoledne čistě z přísunu adrenalinu. Zavolal několika lidem
z herních společností, pro které pracoval a zamluvil si letenku. Při tom všem mu
v hrudi bilo srdce jako malý buchar a točila se mu hlava.
Cokoliv budeš chtít, miláčku …. Tohle řekl. A co bylo horší, myslel to vážně. Takové
věci přece k ženě cítit nemůže. Brendu ve skutečnosti nikdy nemiloval. A co všechno
jí provedl. Ne, nikdy ji neuhodil, ale skutečnost, že několikrát často zuřil tak, že pěstí
prorazil sádrokartonovou zeď, se stejně omluvit nedalo. Ani jeho nevrlé chování.
Příliš mu to všechno připomínalo otce. Za to všechno mohly jeho emoce. Proto poté,
co Brenda od něj odešla, učinil vědomé rozhodnutí, že už se do této pozice nikdy
nedostane. A teď v ní evidentně byl znovu. Opět cítil věci, které by rozhodně cítit
neměl. Neměl na to žádné právo. To, co pociťoval k Aničce, to neslo v sobě zárodek
katastrofy. Nedokázal vystát pomyšlení, že by prohlédla, co on je zač. Člověk
neschopný milovat. Neumí zkrotit svůj vlastní hněv bez zdí, které tak pečlivě vystavěl
kolem sebe, aby ovládl svoje emoce.
„Ne, emoce se v tomhle případě rovnaly ztrátě kontroly, což si nemohl dovolit znovu
riskovat. Potřeboval nějaký čas o samotě, aby znovu dokázal všechno vidět
v patřičné perspektivě. Došel ke své nástupní bráně, shodil tašku na zem, vedle
kufřík s notebookem a usedl na sedačku. Měl špatnou náladu, jako kdyby se proti
němu spiknul celý vesmír. A cítil se pěkně pod psa. Proto musel z města vypadnout.
V kapse mu zazvonil telefon. Vytáhl ho a podíval se na displej. Brian. Zvedl to.
„Ahoj“
„Nazdar, Maxi. Co kdyby sis dnes večer se mnou a Darenem vyrazil na večeři?“
„To nezvládnu. Zrovna jsem na letišti. Musím na pár pracovních schůzek“.
„Jako právě teď?“, vyzvídal Brian.
„Jo, právě teď“.
„Aha. Nezmiňoval ses, že jedeš pryč“.
„To jsem na to zřejmě musel zapomenout“.
„To asi jo“. Brian chvíli mlčel. „Nechceš mi říct, co se jinak děje?“
„Co máš na mysli?“, nechtěl, aby to vyznělo tak tvrdě, prostě to z něj tak vylétlo.
„Ale no tak, Maxi. Už se známe dost dlouho. Zníš pořádně naštvaně. A to musí mít
nějaký důvod“.
Max si povzdechl a přejel si rukou po čelisti. Ráno se zapomněl oholit. Probudil se
s nahou Aničkou zapletenou do sebe. Srdce se mu z toho rozpouštělo jako cukr
v horkém čaji. Z toho, jak cítil její vlahé tělo v náručí. Z toho, jak velkou potřebu měl ji
chránit. Před vším. Před světem. Před sebou. Hlavně před sebou. Jak by ji mohl
ubližovat po tom, čím si prošla, jak ji všichni zklamali. To jí nemohl udělat. Musí pryč,
než se stane …. Než se stane co? Uvnitř jí ublíží, pokud se bude kolem ní motat, a
bude přitom cítit, co cítí. Tím si byl naprosto jistý. Neexistoval způsob, jak by jí
dokázal poskytnout všechno, co by si ona ve vztahu zasloužila. A kdyby dopustil, aby
si ona myslela, že s ním to může mít. To by bylo příliš kruté.
„Slyším, jak ti to v hlavě šrotuje, Maxi. Potřeboval bys to trochu promazat, že?“
„Ha, ha, fakt vtipné. Děkuju“.
„Takže co?“, Brian trpělivě čekal.
„Dobře. Ta holka je ….“, hledal slova. „Víš co? Dostala se mi pěkně pod kůži“.
„Tak tenhle pocit dobře znám, kamaráde“, zasmál se Brian.
„No jo“, proč nedokáže tu větu dokončit? „Nelíbí se mi to, Briane. Ani trochu“.
„To je pochopitelné. Chlapům jako jsme my dva, se to obyčejně moc nelíbí“.
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„Myslíš chlapům, jako jsem já. Kurva fix, vždyť ty se budeš ženit“, odmlčel se a
dlouze vydechl. „Promiň, nechtěl jsem, aby to tak vyznělo. Mám radost za tebe a
Emmu. Jste skvělý pár“.
„Nezapomínej, Maxi, že i já jsem byl jako ty“, podotkl Brian.
„Já to vím, ale změnil ses“.
„To ano“, přiznal Brian tichým vyrovnaným hlasem. Nedořekl zbytek, ale Max
pochopil i z nevysloveného, že je možné, že se dokáže změnit i on. Jenže s tím
jednoduše nemohl souhlasit.
„Tak jo“, prohlásil Brian po několika vteřinách. „Dej si nějaký čas na to, aby sis to
srovnal v hlavě. Budeš to potřebovat. Ta Anna je velmi milá dívka a rozhodně ti stojí
za to, abys to zvážil, kamaráde. Rozloučil ses vůbec s ní?“
„Samozřejmě“, málem se rozčílil. „Za koho mě máš? Nejsem debil, Briane“.
„Jenom jsem se zeptal, protože tohle by si nezasloužila“.
„Nemusíš mi tady kázat, co si zaslouží, a co ne. Tohle já moc dobře vím, příteli. Proč
si myslíš, že jsem se asi tak rychle vypařil? Kurva. Promiň, teď se opravdu chovám
jako debil“.
„To jo, ale já to vydržím. Zavolej, až budeš zpátky. Až budeš mít lepší náladu, nebo
až budeš mít třeba i horší náladu. Když si budeš chtít promluvit“.
„Zavolám. A Briane, díky“.
„Jasně“. Zavěsil a Max chvíli zíral z okna na letadla, jak plavně plují po ranveji.
Anička s ním pořádně zamávala. Zamávala s ním jako žádná jiná. Cítil se jako
zbabělec, když tak utíkal. Ale tak to bude lepší. Potřeboval čas, určitý odstup, aby si
všechno srovnal v hlavě. Co si to namlouvá …? Ne. Udělal správné rozhodnutí.
Trochu vychladne. Znovu se začne ovládat, na což vždycky spoléhal, a to Anička
v něm kousek po kousku rozdrobila. Nebude pryč navěky. Potřebuje jenom pár dní.
Bude v pohodě. Tak proč ho to tak ničí, když si má přiznat, že odjíždí? Proč ho tak
bolelo, když od ní odcházel s úmyslem naskočit do letadla, daleko pryč od ní? Bolelo
ho vědomí, že jediná cesta, jak v tom všem pokračovat, je uzavřít v sobě tu část
svého já, která se díky ní cítila tak dobře. Na Aničce mu opravdu záleží. Tak to prostě
je. Nebo není? To, že mu na ní záleželo, ještě nutně nemusí znamenat něco jiného.
Jen prostě musí dostat pod kontrolu své rozbouřené emoce. Sebeovládání je klíčem
ke všemu, připomínal si dokola. Měl pocit, že právě tuhle větu si v budoucnu bude
muset nesčetněkrát opakovat.
Ve čtvrtek večer, přesně čtyři dny, co se Max vypařil. Ten den spali s Maxem téměř
do deseti hodin. Potom vstal a ve spěchu odešel. Přičemž jí oznámil, že zapomněl,
že musí odpoledne na pár dní odjet kvůli práci z Londýna. Omluvil se a několikrát se
jí ptal, jestli jí to nevadí. Ujistila ho, že samozřejmě nevadí. Ale nebyla si jistá, zda to
byla pravda. Celý den strávila v posteli. Dívala se na filmy a trochu si četla. Střídavě
usínala a probouzela se, dokud nenastal čas odejít do práce.
Tohle povalování bylo sice divné, ale nutné. I když měla doma práce dost. Celou
neděli nedokázala pozřít ani sousto, popíjela kávu a čaj. A snažila se nezkoumat,
proč Max nějak přehlédl skutečnost, že bude muset odjet z města, až do chvíle, než
se ráno probudil. Až do rána po noci, kdy zažila ten nejlepší sex. Vlastně s Maxem to
tak měla stále. A pořád to bylo nové a překvapující. Bylo to víc než jenom sex. Bylo
to splynutí duší při pořádně bolestné konverzaci o věcech, které si navzájem dokázali
svěřit.
O tři dny později ji v noci probudilo vyzvánění telefonu. Než ho sebrala z nočního
stolku, mrkla na budík, jedna hodina ráno. Kdo jí to proboha volá v tak časnou
hodinu. Přijala hovor, aniž by se obtěžovala podívat na displej.
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„Ano?“, ozvala se rozespale.
„Ahoj, Aničko. To jsem já, Max. Vím, že je pozdě“.
Srdce jí poskočilo a mozek začal pracovat na plné obrátky. „Maxi? To je v pohodě,
zrovna jsem se chystala jít spát. Pracovala jsem dlouho do noci“. Což ovšem byla
lež. Vůbec to nebylo v pohodě. Nešlo o to, že ji vzbudil. Ale současně nebyla
v pohodě, prostě nebyla. „Kde jsi? Už ses vrátil?“
„Ne, jsem pořád mimo. Vracím se až zítra. Podívej, mrzí mě, že jsem tak nahonem
odjel bez vysvětlení“.
„Měla jsem pocit, že odjíždíš pracovně“, podivila se.
„To ano“, odmlčel se. Slyšela, jak oddechoval. „Ale taky jsem odjel, abych něčemu
unikl“, snažil se přiznat.
„Aha. No to zní velmi povzbudivě“.
„Nedivím se, že jsi naštvaná“.
„Nejsem naštvaná. Jenom jsem otrávená“. Jak by mohla přiznat, jak ji štvalo, že jí ani
nezavolal. Nenapsal zprávu. Neměla na něj žádný nárok. Žádné právo protestovat.
Snad jen ohledně toho, že po ní chtěl, aby si s ním vyrazila do klubu, a pak z toho
velmi rychle vycouval, což teď ani nechtěla vytahovat. Nechtěla, aby věděl, že ve
skrytu z toho byla smutná a špatná.
„Tak jo“, odpověděl velmi tiše. „Rozumím“.
Povzdechla si a posadila se na posteli, rozsvítila lampičku. „Tak proč mi vlastně
voláš, Maxi?, zeptala se.
„Abych se ti omluvil. Abych si s tebou promluvil“.
„Aha. Tak jo, mluv“.
Na druhém konci drátu zavládlo ticho, pak uslyšela, jak dlouze vydechl. „Máš veškeré
právo se na mě zlobit“.
Zavrtěla hlavou, jako kdyby ji mohl vidět. „Ne. To nemám. Promiň, Maxi.
„To není třeba, zasloužím si to. Vím to. Tehdy v noci jsem ti aspoň měl … Sakra,
nemám ani ponětí, co jsem měl udělat. Aničko, tohle všechno je pro mě nové, úplně
nová věc, nevím si s tím rady“.
„Copak? Nechápu, s čím si nevíš rady?“
„Upřímně řečeno, vůbec se zajímat o to, co si myslí žena, se kterou se vídám.
Uvědomuju si, že to zní hrozně, ale tak jsem to měl se ženami pokaždé. Celou dobu“.
Co přesně tím chtěl říct, uvažovala, a proto se taky tak zeptala. „Co se týče chlapů a
vztahů s nimi, pokud tomu tak chceš říkat, jsem na tom podobně. Zřejmě odjakživa“.
„Takže je to pro tebe stejně divné, pokud ti dobře rozumím“.
Teď byla řada na ní, aby chvíli mlčela. Měla pocit, jako by balancovala na okraji
útesu. Je už připravená, vrhnout se do hlubin? Tolik riskovat? Pokud však jeden od
druhého nežádají nic jiného, než pochopení, možná tolik riskovat nebude. Možná si
to prostě musí vyříkat jenom proto, aby k sobě mohli být upřímní, aby to ze sebe
nějak dostali.
„Aničko, jsi tam ještě?“
„Jen jsem přemýšlela. A …, rozumíme si, myslím, že ano“.
„To je dobré vědět“. Skoro viděla, jak se na druhém konci pousmál.
„Takže co teď?“, otázala se.
„Teď se buď dohodneme na tom, že každý půjdeme svou vlastní cestou, než se celá
věc ještě více zkomplikuje“. Následovala pauza, během níž cítila, jak jí bušilo srdce.
„Nebo se dohodneme, že se budeme dál scházet a žádné další komplikace
nepřipustíme“.
„Dobře“.
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„Dobře co? Protože já bych dával přednost druhé variantě, Aničko. K tomu jsem
dospěl během těch několika dní, co jsem byl pryč“. Další pauza, tentokrát delší.
„Chyběla jsi mi, Aničko“.
Srdce jí poskočilo radostí. Fakt jí tohle řekl? Bože, vždyť on jí taky chyběl, až moc.
Ale nevěděla, jak mu to má říct. „Myslím si, že jsem došla k hodně podobnému
závěru“, přiznala a tak celou záležitost tak trochu uzavřela. „Taky bych tě ráda znovu
viděla, Maxi. Nechceš mi teda říct, kdy se vrátíš zpátky do Londýna?“
„Řeknu. Co děláš zítra?“
„Zítra jdu s kamarádkou na jednu velkou společenskou akci“.
„Aha, a kdy končíš?“
„Asi tak v pět, nevím“.
„Vyzvednu tě v sedm“.
A zase tu byla ta známá atmosféra jeho absolutní autority, která se jí tak líbila, a na
niž tak bouřlivě reagovala. Dokonce i teď její tělo ovládala touha, jen z tónu jeho
hlasu. Čišela z něj rozhodnost.
„Kam půjdeme?“, zeptala se a pohrávala si s pramenem vlasů.
„Na večeři. A pak ke mně domů“.
„Víc mi neřekneš?“
„Ne. Neřeknu“, zasmál se její zvídavosti.
„Aha. Stejně to zní dobře. Uvidíme se tedy zítra večer“.
„To určitě, a nejen to“.
Zavěsili. A ona zjistila, že se usmívá. Nechovej se jako idiotka, napomenula se.
Nebylo to poprvé, co si tohle musela říct. Od té doby, co poprvé potkala Maxe
Gordona. A pravděpodobně to nebylo naposledy. Ale líbilo se jí, jak to mezi sebou
mají. A taky to, kam se jejich rozhovor zavedl. Vklouzla pod deku a zavrtala se do ní.
Ještě vysunula ruku, aby zhasla lampičku. Jenže nedokázala usnout. Z telefonátu
s Maxem byla hodně rozrušená. Což nebylo dobře vzhledem k tomu, jak dlouhý a
náročný den měla, a co plánovala na zítřek. Pravda ovšem byla, že její tělo bylo
stejně probuzené jako mysl. Když poslouchala jeho hlas, když myslela na to, že se
zase spolu uvidí, odstartovalo to v jejím těle lehké chvění. Zamručela. Jak má
dokázat usnout, když ji ovládla touha a zítra večer se jí bude znovu dotýkat, bude ji
líbat a dělat jí ty všechny věci …. Tón v jeho hlasu byl tak zatraceně sexy, hluboký a
dunivý. A ten jeho měkký irský přízvuk. V tom, jak zněl na začátku jejich hovoru
trochu nejistě, bylo tak zvláštně milé. A ke konci zněl ještě lépe. Bez problémů
nasadil ten svůj přirozeně autoritativní tón. Okamžitě jí to připomnělo způsob, jakým ji
držel ve své moci, jak dovedl s ní drsně zacházet a přitom ji doslova uctíval.
Takový byl Max Gordon, muž jejího života.
Kapitola 63.
Pět minut před sedmou večer zaparkoval Max přes ulici před domem, kde bydlela
Anička. Pohlédl do oken a zjistil, že se tam svítí. Věděl, že na něj čeká. Dostal erekci
už jen z toho, jak na ni pomyslel. Představoval si všechny ty věci, které jí bude dělat
po večeři, až si ji odveze k sobě domů.
„Klid, chlapče“, zamumlal příteli ve svých kalhotách. Ale moc to nepomohlo. Vystoupil
z auta, přešel přes ulici a zazvonil. Do interkomu neřekla ani slovo, prostě mu jen
zabzučela, aby se dostal dovnitř. Po cestě si říkal, musím tu holku vidět, musím se jí
dotýkat. Už to bylo nějak zatraceně dlouho. Dlouhé čtyři dny. Bylo to vůbec nutné?
Ale neměl čas o tom pochybovat. Zaklepal na dveře. Otevřela a vypadala přesně tak,
jak o ní snil od chvíle, kdy odjel z města.
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S jedním rozdílem, a to, že na sobě měla příliš mnoho šatstva. Ale ty její zavinovací
šaty, co měla, se mu líbily stejně. Vynikaly v nich její půvabné křivky a ten výstřih.
No, a ty černé lodičky na vysokém podpatku, nádhera. Měla v sobě cosi
fetišistického. A ty síťované punčochy, vypadala k sežrání, příliš ho vzrušovala.
Usmála se na něj rudě namalovanými rty.
„To mi ani neřekneš ahoj?“, potutelně se usmívala.
Vešel dovnitř a nohou za sebou zavřel dveře. „Ne“. Sáhl po ní, přitáhl k sobě na
těsno a otočil ji tak, že se zády opírala o dveře, na které ji natlačil. A pak ji začal líbat
a jazykem jí drsně vnikl do úst. Chutnala po mátě a květinách, což nedávalo žádný
smysl, ale to mu nevadilo. Vdechl její vůni a vychutnával si její horkost v ústech.
Dlaněmi jí drtil ňadra a cítil i přes šaty její ztopořené bradavky. Přestal ji líbat jedině
proto, aby jazykem mohl přejet po linii jejího krku, aby mohl ochutnat její pokožku.
„Tohle je mi tedy pozdrav“, lapala po dechu, zatímco on nelenil, vyhrnul jí šaty, zalovil
ve výstřihu a sáhl do podprsenky. Vytáhl jedno ňadro ven, sklonil se a vzal do pusy
bradavku. Olizoval ji, sál a nakonec ji bolestivě kousl.
„Ach, tohle je moc, Maxi, ale moc dobré“. Vzala jeho tvář do dlaní a on mezitím se
plazil rukou po jejím stehnu. Sál jí ňadro dál a jednou rukou jí sjel na zadek. Zmáčkl
jej, hnětl a štípal. Druhou rukou zajel mezi záhyby jejího pohlaví. Hnětl a zpracovával,
vrážel do ní dva prsty a hranou dlaně tlačil na klitoris. Penis mu stál jako tyč, pustil jí
zadek a chvatně si rozepnul džíny. Vytáhl si ho ven a nasadil kondom, který vytáhl
z kapsy kabátu a ten shodil na zem. Pak se na ni vrhnul. Zvedl ji a ona mu obtočila
nohy kolem pasu, zrovna když do ní vrazil penis. Horké, vlhké záhyby jejího pohlaví
ho těsně sevřely.
„Kriste pane, Aničko, přesně tohle jsem potřeboval. Ošoustat tě. Přesně takhle“.
Každé slovo doplnil prudkým výpadem boků. Zajížděl do ní a tlačil ji na dveře. Anička
sténala s rukama kolem jeho krku. Držel ji za zadek a přirážel, znovu a znovu,
zatímco ona mu boky vycházela vstříc. Netrvalo dlouho a udělala se, přitom svírala
v sobě jeho úd jako horká, saténová pěst. Vzápětí i on vrcholil a přirážel tak tvrdě,
jako snad ještě nikdy. Bylo to hodně tvrdé, živočišné, ale muselo to tak být. Doslova
se mu klepaly nohy, musel z ní ven a pomohl jí na nohy. Měla zrůžovělé tváře a
jedno její ňadro stále venku. Pohladil ji a ona se zachvěla. Její zářivě modré oči
plavaly právě prožitým orgasmem. Ztěžka oddechovala, ale on také.
„No“, pronesla po chvíli. „Vítej doma“.
Uvědomil si, jakou pravdu řekla, protože se u ní v bytě cítil jako doma. Když zde byl
s ní a hlavně v ní. Tak nesmí uvažovat. Evidentně s tím nedokázal přestat. Je znovu
v pěkném průšvihu. Ani o tom nehodlal přemýšlet. Místo toho se na ni usmál.
„Připravená jít na večeři?“
Zasmála se. „Možná bych ocenila rychlou sprchu a výměnu kalhotek“.
„Tak šup do sprchy. A na kalhotky zapomeň“, instruoval ji. Přikazoval.
Žertem zasalutovala a odebrala se do koupelny. Vůbec mu nevadilo, že je trochu
hubatá. Znovu všechno řídil, což bylo přesně to, co potřeboval. A tak to taky zůstane,
plánoval a přitom se usmíval.
Aničce se ta malá italská restaurace líbila, a už na první pohled. Byla taková
jednoduchá a domácká.
„Dělají tady skvělou omáčku Puttanesca“, oznámil, když se usadili.
„Jakože špagety pro děvky“, pobaveně zahlásila.
„No, než jsme vyrazili sem, dala sis rychlou sprchu jako v nějakém vykřičeném
podniku“, mrknul na ni a stáhl přitom legračně obočí. „Řekl bych, že to k sobě
perfektně sedí“.
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Už po několikáté se za večer zasmála. „Tak to si tedy dám tuhle omáčku. Jak
příhodné, že?“
Objednal víno, aniž by se s ní poradil, což musela přiznat, ji dost imponovalo. Všimla
si, jak ho personál obskakoval. Přemýšlela, že to bylo jeho výškou, mohutnou
postavou. Nakonec usoudila, že spíš to bylo jeho přirozenou autoritou. Vyzařovala
z něj čímsi, na co ostatní lidé reagovali, aniž by věděli, že to dělají. Alespoň ona tedy
rozhodně. A to, i když se s tím občas pokoušela bojovat. Ovšem dnes večer ne.
Dnes večer to bylo fajn. Ona sama se cítila fajn. Pořád ještě trochu vibrovala z té
rychlé tvrdé soulože, kterou si dopřáli, hned jak přijel. Ale možné to bylo jenom tím,
že to byl on, Max Gordon.
Dorazila láhev vína a Max nechal číšníka, aby oběma naplnil skleničky. Pak jí jednu
podal a pozvedl druhou.
„Na zdraví“, prohlásil a ťukl si s ní.
„Na co si připíjíme?“, zeptala se.
„Jsem z Irska. Tam si připíjíme pořád jen tak“, odvětil.
„No tak, Maxi. Určitě si dokážeš vymyslet něco lepšího“, škádlila ho.
„Tak dobře, ty moje hubatá holčičko. Co kdybychom si připili na tu absolutně úžasnou
šoustačku, kterou jsme si dali u tebe doma. A hlavně na to, co přijde později.
S trochou výprasku, ať to má grády. Moje dlaně se už těší, až si budou užívat tvou
pěknou prdelku …“.
Taková slova zrovna od něj nečekala. Vlastně nevěděla, co od něj vůbec očekávala.
Ale potěšilo ji to a na tváři se jí rozlil zářivý úsměv.
„Jsi pěkný sprosťák, Maxi Gordone“.
Pozvedl obočí. „Což se ti ovšem na mně líbí, nebo ne?“
„To ano“, přiznala nakonec.
Přiťukli si a napili se.
„Jak ses měla v práci?“, zeptal se.
„Šlo to dobře. Povedlo se nám prosadit nové změny a budu hodně cestovat“.
„Počkej, o tom nic nevím“, poposedl.
„Ano jistě. Taky ani nemohl, nebyl jsi tady a vůbec si se na nic neptal. Včera jsme
měli schůzku u právníka a je to všechno na dobré cestě. Prošli jsme s Jackem
Blainem všechny smlouvy a stanou se z nás něco jako parťáci. Začínám se těšit, až
otevřeme novou pobočku v Praze. Čeká nás ale ještě hodně práce, až nás z toho
bude bolet hlava. Zajistit vhodné místo, personál, vnitřní vybavení“, chrlila na něj
jednu větu za druhou. Zvrátil se na židli, založil si ruce na prsou a šokovaně na ni
zíral. „Uf, ani v nejmenším jsem netušil, co všechno se dozvím tak prostou otázkou,
jak to šlo v práci“, oklepal se. „A tenhle Jack Blain je kdo? Jak dlouho se znáte?“
„Je to můj šéf. Známe se, co jsem nastoupila do jeho sekce ve firmě“.
„Je ženatý? Nebo má aspoň přítelkyni?“
To není možné, proč ten výslech, zvažovala. „Ne, ani jedno, ani druhé“., odpověděla.
„Aha. Dobře“, zakabonil se.
Musela se usmát sama pro sebe. Ale potěšil ji jeho zájem, to tedy rozhodně.
„Je toho ještě zkrátka hodně, co musíme vyřešit. Každopádně je dobré, že se do toho
pustíme. Pořád je tu ale spousta detailů, které musíme vyřešit“, pokračovala.
„Jako třeba co?“, chtěl vědět.
„No, musíme se rozhodnout ohledně místa. Máme dvě lokality. Musíme si sednout a
zvážit všechny pro a proti“.
„A výběr?“
„Maxi, jsi si jistý, že si o tom se mnou chceš povídat?“, zeptala se. Překvapil ji jeho
konverzační tón. Vlastně vůbec jeho zájem.
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„Jasně. Proč ne. Někdy je potřeba, když celou věc probereš s někým nezaujatým“.
„To je pravda“, uznale přikývla. „Myslela jsem, že to proberu se svou rodinou, hlavně
se sestrou, je něco jako moje matka, vychovala mě“.
„Rozumím. Jestli chceš, můžeme to probrat i spolu. I když nejsem zdaleka tak pěkný
jako ona“, zavtipkoval.
Aničku to rozesmálo. Tak o tom bych se hádala“.
„Teď jsi mě urazila. O Irovi nikdy nemůžeš prohlásit, že je hezký“.
Tohle společné žertování se jí moc líbilo. Bez smyslu pro humor, by byl až příliš
temný. Nevyvážený. Ale na druhou stranu tahle jeho temná stránka jí imponovala,
líbil se jí takový. Všechno mu podrobně vylíčila a on se stal jejím bedlivým
posluchačem. Sem tam jí něco i poradil a něco zase vyvracel. Jeho názorů si velice
cenila, především ohledně designu, v tom se hodně vyznal.
Chvíli ji jen tak pozoroval a nic neříkal. „Proč se na mě tak koukáš?“, chtěla vědět.
„Jak?“
„Jako kdyby tě něco nebetyčně štvalo“.
„Fakt?“
Naklonila se k němu a pozorně studovala jeho stále zachmuřenější rysy. No jasně,
vypadal naštvaně. Snaží se to skrývat, ale moc se mu to nedaří. „Chtěl bys vědět,
jestli jsem s ním nespala, že ano?“
Chvíli mlčel. Potom dal ruce do klína, jako by si najednou uvědomil, že založené ruce
znamenají defenzivní přístup. „Nemám žádné právo se ptát“.
„Ne, to nemáš. Ale já ti to stejně řeknu. K ničemu mezi námi nedošlo. Kdyby ano,
nešla bych s ním do společného podnikání. Nemyslím si, že obchod a rozkoš k sobě
pasují. Když se s někým vyspíš, změní se celá dynamika vztahu. To by nebylo
vůbec dobré“.
„Jak? Nemám nic proti, jen by mě to zajímalo, co přesně si o tom myslíš ty, Aničko“.
„Můžeš se s někým jen tak vyspat a pak ho už nikdy nevidět. Potom jedna noc
neznamená nic jiného než tu jednu noc. Dobrou, špatnou, prostě cokoliv. Ale pokud
se s tím člověkem začneš vídat, no tak by to mělo být dobré“.
„Hmm, v tom máš naprostou pravdu“.
„Pokud je ta osoba tvůj kamarád“, pokračovala. „Tak ho rozhodně uvidíš znovu a celé
to přátelství bude už napořád zatíženo břemenem sexu. Což může být dost hrozná
věc, pokud ten sex nestál za nic“.
„Snažíš se mi tu naznačit, že sex s tím Blainem by nestál za nic?“, zeptal se
s úsměvem na tváři a jedním obočím staženým hluboko nad okem.
Zasmála se. „Ne. Vůbec ne. Ačkoliv vidím, že bys byl moc rád, kdybych prohlásila
něco takového. Chci tím říct, že pokud jsme kamarádi, tak je tím to kamarádství
ohroženo. A když to dopadlo dobře, a ty se s tím člověkem dále vídáš, ať je to
kamarád, nebo někdo, koho jsi zrovna poznal…“, odmlčela se a odhrnula si vlasy.
„No tak tedy jinak. Podívej se na nás dva, například. Vídáme se a spíme spolu už
skoro tři týdny. Ovšem byly to tři hodně nabité týdny. Možná proto, že si oba
uvědomujeme, že náš společný čas nebude navždy“.
„A taky díky intenzitě dynamiky naší hry o nadvládu“.
„To ano“, přikývla. „Díky tomu je vše daleko intenzivnější. A teď jsme skončili … tady
a hrabeme se v řečech o tom, jak to mezi námi vlastně je. Kdybychom se potkali na
zásnubním večírku mého bratra, trochu si spolu zaflirtovali, ale nikdy neudělali ten
další krok, tak by to mezi námi bylo na jejich svatbě úplně jiné, než tomu bude teď“.
Naklonil se k ní a ztišil hlas. „Jo, protože kdybychom se spolu zatím nevyspali, tak
bych si tě zřejmě musel na jejich svatbě někam odtáhnout a tam ti vyšukat mozek
z hlavy. Tak by to dopadlo“.

224

Zasmála se. „No, to je pravda“.
Nepatrně přikývl a oči mu jen hrály. „Třeba to tak ještě dopadne“.
„No … možná. Ale dává to, co jsem ti právě řekla nějaký smysl?“
„Dává. Souhlasím se vším. Ale ještě se zeptám, k jakému závěru jsi došla?“
Několik okamžiků si dávala myšlenky dohromady a hrála si přitom se stopkou
sklenice. „Skutečnost, že jsi měl potřebu někam na chvíli zmizet. Skutečnost, že jsme
si párkrát dost intenzivně promluvili a došli k jakési dohodě, jak celou naši záležitost
pojmout dál, mou teorii dokazuje. Kdybych tu teď seděla s Blainem, pak by to, že se
spolu pouštíme do společného podniku, bylo trochu … svazující, jak jsem už říkala.
Rozhodně daleko komplikovanější“.
„Chceš mi říct, že nemůžeš mít s nikým sex, aniž by ses na něj emocionálně
upoutala?“
„Říkám tím, že občas se nám přihodí něco i proti naší vůli. I když jde jen o nějakou
nepatrnou záležitost, kterou máme naprosto pod kontrolou. Dokonce i tehdy musíme
být hodně opatrní …“ Zmlkla a kousla se do rtu. Řekla toho až moc. Teď už se bude
jenom opakovat, nebo celou konverzaci posune ještě o jeden krok dál směrem,
kterým rozhodně nechce, aby se jejich rozhovor vyvíjel. Malá část jejího já to ovšem
přece jen chtěla. „Moc jsi toho zatím neřekl“, prohlásila a vyznělo to vzdorovitěji, než
zamýšlela.
„No jo. Víš co. Přemýšlím o všem, co jsi mi řekla“.
Nejraději by ho vyzvala, aby jí řekl, co si o tom myslí. Místo toho však řekla.
„Každopádně … doufám, že tohle je poslední výslech o Blainovi“.
„Cha, cha, tohle žádný výslech nebyl, holčičko. Ten bych provedl za použití tak
osmimetrového řetězu a trochy horkého vosku, přinejmenším“.
Tep se jí zrychlil a ona se naklonila ještě blíž k němu. Zamrkala řasami. „To by se mi
nemuselo líbit“, prohlásila a byla ráda, že jejich debata se ubírala jiným směrem.
„Jo, to jsem si přesně myslel. Budu tě muset co nejdřív vzít zase do klubu“.
„Tak to by se mi mohlo líbit“, provokativně se usmívala.
Přinesli jídlo, nadýchané těstoviny s velkými kusy rajčat a kapary zalité olivovým
olejem. Donesla vidličku k ústům, ochutnala a zachytila slabou vůni ančoviček.
„Tak co?“, otázal se a nespouštěl z ní oči.
Žvýkala a užívala si všech chutí, než odpověděla. „Je to lehké, čerstvé, jedním
slovem perfektní“.
Přikývl a z jeho výrazu bylo poznat jisté uspokojení. To se mu ve tváři objevovalo
dost často. Bylo to dost drzé, o tom nebylo sporu. Ale něco v něm …, i když se
choval okázale s nestoudným požitkem, bylo to, jako kdyby to mělo opodstatnění, a jí
to nikdy nepřipadalo až tak troufalé. Tohle mohlo projít jen muži, jako, byl Max, který
si jistý sám sebou, přirozeně silný. Dojedli a odpočívali. Mluvili o filmech, o místech,
kde byli, i o místech, kam by se chtěli podívat.
„A co tvoje práce?“, zeptala se.
„Je hodně různorodá, ale jsem pánem svého času“, usmíval se spokojeně.
„A nejen svého času, řekla bych“, neodpustila si.
Rozchechtal se. „Jsi všímavá. Ale je to tak. Ale jinak pracuju na základě smluvních
zakázek. Momentálně nemám žádný větší projekt. Takže mám dost času, což
znamená i času pro tebe“.
Líbilo se jí, že plánoval ji vidět častěji. Bylo na tom cosi pěkného, nenechávat věci
úplně otevřené, jak ona většinou fungovala. Dávala většinou přednost práci, což jí
dříve vyhovovalo. Nechtěla se nechat svazovat jakýmikoliv plány s mužem.
Vlastně po pravdě, doposud nepotkala nikoho, s kým by se jí chtělo trávit společně
mnoho času. Pozvedla sklenici a napila se vína. V krku ji tlačil podivný knedlík.
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Nic to neznamená. Tak se jeden druhému líbí, co je na tom? No, až přijde na to, že
se dohodnou, že celou záležitost ukončí, ať to bude kdykoliv, bude to pěkně obtížné.
Právě proto upřednostňovala práci, aby se tomuhle ubránila. Pořádně si lokla vína, a
když jí Max nabídl, že ji dolije, přikývla. Líbil se jí čím dál víc. Líbila se jí ta jejich
konverzace, jejich lehké špičkování, a stejně se jí líbil i sex. No tedy, skoro stejně.
Protože upřímně, sex byl naprosto mimo měřítka, mimo tento svět. Kdyby se tak
dokázala omezit jen na sex, všechno by bylo v nejlepším pořádku.
Po večeři nasedli do auta a odjeli do Maxova bytu. Během jízdy a cesty po schodech
nahoru k jeho dveřím nenuceně konverzovali. Tenhle večer ubíhal v poněkud
uvolněnějším tempu, protože už stihli něco před večeří. Ale teď, když už byli skoro o
samotě, nemohla se dočkat. V okamžiku, kdy za nimi zaklaply dveře, vypukl v jejím
těle požár. Uvnitř bytu si od ní vzal kabát a sundal svůj. Podíval se na ni a sotva
znatelně pokývl bradou.
„Svlékni se“.
„Cože?“, začala se smát, protože jí to po celém klidném večeru přece jen překvapilo.
Neřekl ani slovo, ale jeho oči ve světle jediné lampy, která osvětlovala obývací pokoj,
plály. Jeho výraz jasně říkal, že klidný večer je pryč. Že se atmosféra zcela změnila a
oni dva najednou zaujmou svou dominantní a submisivní roli. Reagovala na to se
stejnou lehkostí, jako kdyby jí dal ruku na zátylek a jemně zatlačil, což dělával dost
často. Olízla si rty, dívala se mu přímo do očí, jednou rukou rozvázala své zavinovací
šaty a nechala je spadnout na zem. Chvíli počkala a čekala na další pobídku.
Dočkala se dalšího pokývnutí. Zachtělo se jí zažertovat. Chtěla ho tak donutit, aby ji
za to potrestal. Ale hodně dobře věděla, že nic takového neudělá. To už byla hodně
roztoužená. Sáhla si na prsa a rozepnula podprsenku. Stáhla si ji a obnažila ňadra.
Cítila jakousi svobodu, jak vlahý vzduch si pohrával s jejími bradavkami. Než si
stačila svléknout krajkový podvazkový pás, který držel její punčochy, Max ji chytil za
ruku. Zkameněla.
„Nechej si to, i boty. Pojď se mnou“, otočil se a ona jej poslušně následovala. Ani
jednou se neotočil, jednoduše předpokládal, že jde za ním. Což byla samozřejmě
pravda. O tom nemohlo být sporu, i když ještě musela pokořit tu malou část svého já,
která pořád měla za to, že by o tom sporu být mělo. O jeho absolutní převaze nad ní,
která nastala v okamžiku, kdy vklouzli do svých rolí. Naprostá většina jejího ega se
mu nicméně plně odevzdávala, horlivě odevzdávala.
Kapitola 64.
V ložnici jí ukázal, že si má stoupnout čelem k němu do nohou postele. Ještě se jí ani
nedotkl, takže se celá chvěla touhou. Touhou pocítit na své kůži jeho ruce. Aby k ní
přistoupil blíže. Pořád se na ni díval a oči mu zlatavě plály žárem a ještě čímsi
dalším, čemu nerozuměla. Podivné. Nedokázala se dostatečně soustředit na to, aby
zjistila, co to přesně je.
„Aničko“, začal tichým hlasem. „Dnes večer to bude hodně o štípání. Ten pocit je
naprosto odlišný od čehokoliv jiného“.
Dech se jí zadrhával v hrdle a mezi stehny se jí vytvářela horká potopa.
„Už sis někdy hrála s kolíčky na prádlo?“, zeptal se a udělal krok dozadu směrem
k prádelníku, aniž by z ní spustil oči, poslepu vytáhl malou taštičku. Anička k ní
rázem zalétla pohledem, pak ale zase zpátky k němu. Věděla, že si nepřeje, aby
uhýbala zrakem jinam, ale aby se soustředila jen pouze na něho. Na skutečnosti, že
muž jeho rozměrů a síly.
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Muž s tak dominantním přístupem, bylo něco neskutečně sexuálního. Ne, že by
v sobě neměl žádné city. Ale stálo to v přímé pozici k tomu, jakého sexuálního
zaměření byl. Syrového.
Olízla si rty. „Už jsem viděla, jak se to dělá. Ale na sobě jsem to nikdy nezkoušela“,
odpověděla.
„A co tohle?“, vytáhl pár svorek na bradavky, mezi nimiž se houpal dlouhý řetízek.
Svorky byly vyložené gumou, ale pod nimi se skrývaly ostré zoubky.
Ztěžka polkla. „Nelíbí se mi. Připadá mi, že jsou hodně submisivní“.
„Proč? A co to teda je, když tu jen tak stojíš úplně nahá, protože jsem ti to přikázal,
když ne submisivní?“
Prsty se jí instinktivně sevřely v pěsti. „Já se ti podrobuju. Ale pomyšlení na tyhle
pitomé svorky se mi ani trochu nelíbí“.
Usmál se, což ji překvapilo. „Takže se na ně v průběhu večera přece jen dostane, že
ano?“, řekl bez váhání.
„Maxi …“ Ale nevěděla, co vlastně chce říct. Chtěla se s ním hádat, ale současně se
hádat vůbec nechtěla.
„Pověz mi, Aničko. Fakt na ně říkáš ne? Nebo spíž možná?“
Chvíli mlčela. „Řekla bych … možná“, přiznala a dívala se mu do očí. Cítila, jak v nich
plane oheň. Ale pořád mu může dát najevo, že se jí to nelíbí. Přistoupil blíž. Natáhl
ruku a špičkou prstu jí přejel po tváři a pokračoval po linii krku. Pak promluvil měkce.
„Pamatuješ, jak jsme spolu mluvili o tom, že tě budu občas tlačit do toho „možná“?“
Podívala se a váhavě přikývla.
„Odpověz mi, Aničko“.
„Pamatuju, velmi dobře“.
„Tohle je právě jedna z věcí. Především proto, že kolem toho děláš takové cavyky.
Najdeme způsob, jak to provedeme, aby to na tebe fungovalo“.
Jak je možné, že má přitom pomyšlení celé tělo jako v ohni? Proč ji tělo dokáže tak
zradit? Mezi nohama měla horké, mokré teplo. A právě si uvědomila, že chce, aby ji
k tomu přinutil. Tohle žádný jiný chlap nedokázal. Nikdo. A už vůbec nikdo nebyl,
komu mohla důvěřovat. Nikdy v minulosti nikomu nedůvěřovala, ale Maxovi ano.
Jeho prst se na chvíli zastavil na její klíční kosti, ale pak pokračoval dál. Dlaní objal
ňadro. Zasáhla ji vlna rozkoše a rozlila se po těle, až zalapala po dechu.
„Máš ta nejhezčí prsa, která jsem kdy viděl“, zamumlal. „Už se nemůžu dočkat, až je
trochu pomučím. Ale začneme těmi svorkami“. Jemně ji zatahal za bradavku, trochu
ji to zabolelo. Ale stačilo to k tomu, aby se vzrušila. Aby měla chuť dát stehna přes
sebe a ulevit tím to pnutí, které vládlo mezi nimi. Ale nemohla. Místo toho zatnula
čelist. Postavil se těsně za ni a tiskl se tělem tak, že mu mohla oplácet stejnou
měrou. Pod džíny se mu dmula erekce a tlačila do kříže. Jednou rukou ji objal kolem
pasu a pevněji držel. Z toho gesta vyzařovala jeho absolutní autorita. Ve vlasech ji
šimral jeho teplý dech.
„Musím si tě připravit“, tiše oznamoval. „Připravit tvoje tělo, aby zvládlo přijmout
bolest. Udělal bych to tak i tak. Ale během večeře jsem myslel na to, až pod rukou
ucítím tvé mokvající pohlaví, jak se nalije ještě víc, když se ho dotýkám. Ucítíš moje
ruce nebo ústa“.
Ochromovala ji křeč, jak chtěla, aby to udělal.
„A když jsem upíjel víno, myslel jsem na tvou chuť, jak jsi vždycky krásně mokrá.
Klidně ti povím, že z toho vždycky trochu blázním, že jsi ze mě tak mokrá“.
Položil jí ruce na břicho a pomalu sjížděl dolů centimetr po centimetru, níž a níž.
„Pověz mi, miláčku. Jsi už mokrá?“
„Ano“, zašeptala se zavřenýma očima.
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„Mám se přesvědčit sám?“
„Ano“, odpověděla hlasitěji a dala nohy trochu dál od sebe.
„Ale tohle se mi líbí, když jsi sama tak horlivá. Je skvělé, že umíš roztáhnout nohy,
aniž bych tě o to požádal“.
Vyčkávala, zatímco se zastavil na lemu jejího podvazkového pásu. Jejím pohlavím
zmítal překotný tlak krve.
„Chceš, abych se tě dotýkal“, prohlásil. „Že ano?“
„Ano, dotýkej se mě“.
„Chceš, abych tě udělal prsty? Řekni mi to“.
Ztěžka polkla. „Ano, chci to a je mi jedno jak“.
Když zajel rukou níž, měla co dělat, aby se neprohnula v pase a nevyrazila mu boky
vstříc. Přesto nehnutě stála, jak to po ní vyžadoval. Čekal. Nadechla se.
„Popros, Aničko“.
„Prosím“, vydechla.
Jemně se dotýkal jejího naběhlého poštěváčku a ona jen lapala po dechu. Chtěla víc.
Zastavil se. Její pohlaví a celé tělo rázem strnulo. Zavrtěla prudce hlavou, až se jí
vlasy rozlétly kolem ramen.
„Copak, Aničko?“
„Nic“, zasyčela. Musela se kousnout do rtu a pevně sevřela víčka.
Znovu lehce přejel přes její klitoris a ona tiše zasténala. Na moment se zastavil.
„Teď jsi ještě mokřejší, že ano?“
„Ano. Sakra“, zaklela, neovládla se.
Krátce se zasmál. „Já vím, že ano. Proto ti to dělám. Kdy se konečně naučíš mi
důvěřovat? Úplně se mi odevzdat? O všechno se postarám. Pamatuj si, že já
všechno dělám s určitým záměrem. To už jsi snad poznala. Nemusíš o ničem
rozhodovat. V tom tkví klíč toho, co spolu děláme. Všechno je o důvěře. A teď,
popros tak, abych ti to uvěřil“.
To už se jí zpoza zavřených víček řinuly slzy. Ale udělala, co po ní chtěl. Ale chtěla to
i ona sama? Zvláštní, že se jejich tužby najednou neshodovaly. Přesto z ní vylétlo.
„Maxi, prosím“.
„Hm, to bylo moc pěkné, přesvědčivé, holčičko“. Strčil do ní prsty a ona okamžitě
zavzdychala. „Jako hedvábí, tohle je fakt sexy. Nejraději bych tě teď povalil na postel
a šukal tě tak, až bys z toho křičela“.
„Ano, tak proč to neuděláš?“
„Protože nejdřív máme na pořadu ještě něco úplně jiného“. Vytáhl z ní prsty a ona se
zapotácela. Zachytil ji a obtočil jí ruku kolem pasu. Opřela se o něj a snažila se
popadnout dech. „Teď si pěkně sedneš na kraj postele“, přikázal jí po chvilce.
Přikývla na souhlas. Pomohl jí sednout si a postavil se přímo před ni.
„Otevři oči, Aničko“.
Poslechla. Když se podívala, byl to šok. Silně pronikavý pohled očí. Vyzařovala
z něho obrovská porce syrové mužnosti.
„Tohle na tebe teď hodlám použít“, oznámil jí a přidržel jí před očima hrst barevných
plastových kolíčků. „Bude to postupem času trochu bolet. Až je sundám, bude to
bolet o hodně víc. To když se v tkáních, do kterých neproudila krev, začne obnovovat
oběh krve. To se mi bude líbit. Ale mělo by se ti zároveň dostat koňské dávky
endorfinů. Jdeme na to“.
Klekl si před ni, vzal do své velké dlaně jedno její ňadro a promnul ho. Byl to skvělý
pocit, až se jí z toho postavila bradavka. Pak prsty trochu zmáčkl kůži na spodní
straně ňadra a umístil první kolíček. V okamžiku, kdy povolil sevření, ji zaplavila ostrá
bolest. „Au“, vykřikla.
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Usmál se. „Je to docela překvapení, co? Rozdýchej to, dokážeš to. Nádech“.
Poslechla ho znovu a následovala jeho příkazy ohledně správného dýchání. Bolest
byla hodně intenzivní. Jak jí však endorfiny začaly zaplavovat mozek a celé tělo,
dostavila se i rozkoš. Když aplikoval další kolíček, už si pamatovala, že musí správně
dýchat. Stejně to bolelo. A taky to v ní vyvolalo ještě silnější nárůst touhy. To si
uvědomovala až příliš dobře. Především díky němu. Jeho zemité vůni, jeho teplého
dechu, jeho dlaním, když jí bral kousek kůže do kolíčku.
„Dobré?“, optal se poté, co ze sebe vyrazila vzdech a hluboce se nadechla.
„Jo, je to dobré“.
Znovu se usmál. Naklonil se a políbil ji. Jeho ústa chutnala nečekaně sladce.
Jazykem vklouzl dovnitř. Šokoval ji, jak ji hladově líbal. Doslova ji pohltil do sebe.
Potřebovala ho …. Jako by jí četl myšlenky, zdaleka ne poprvé. Rukou zajel mezi
stehna a zlehka přejel po naběhlém klitorisu. Zasténala do jeho polibku. Líbal ji a
lehce ji masíroval. Pomáhala si přitom pohybem boků. Odtáhl se. Viděla, jak měl ve
tváři vepsanou touhu.
„Co mi to děláš, holčičko“, řekl tiše. Zhluboka se nadechl a ona udělala to samé.
Kdyby neměla mysl tak zastřenou touhou a bolestí, zeptala by se ho na tisíc věcí. Ale
nevěděla, kde začít. V současném stavu nedokázala myslet normálně. Zamrkal a
přejel si rukou po dolní čelisti. Pak sáhl za sebe pro další kolíček. Rychle jí aplikoval
dva další a pak se vrátil úplně k tomu prvnímu a jemně za něj zatahal. Tělem jí
okamžitě projela bolest. Rozdýchala ji a tělo se jí při tom zkroutilo jemnou křečí.
Hned potom následovala slast.
„Hm, líbí se mi tvoje reakce. Ale nejdřív tě budu muset požádat, aby ses zhluboka
nadechla. A dívej se při tom na mě, miláčku“.
Přikývla, aby věděl, že porozuměla jeho příkazu. Nadechla se, zadržela vzduch a on
sundal první kolíček. Hluboko do těla ji jako meč projela bolest. „Bože“, vykřikla.
„Ano, pořádně dýchej, Aničko. Dokážeš to“. Uchopil ji za zátylek a masíroval, zatímco
se snažila poctivě dýchat. Ale ta bolest byla příšerná. Pak znovu ovšem dorazily
endorfiny a mozek jí zaplavila čistá slast. Pohlaví jí doslova explodovalo.
„Je to dobré, že? Užij si to“.
Byla zmatená. Touha a bolest jí úplně zatemnily mozek.
„Teď sundám další“, informoval ji.
Znovu se hluboce nadechla a vydechla. Bolest zacloumala jejím tělem. Měla pocit,
jako kdyby byla podminovaná a řítila se k zemi. Anička sténala, až se znovu
rozpustila v oceánu nepředstavitelné rozkoše. Opakoval to ještě mnohokrát a
pokaždé následovala řezavá bolest a pak v každé vlně následovala úžasná jízda na
chemických sloučeninách, jež jí zahltily mozek. Necítila nic než rozkoš. Divoce si
pomyslela, že by se z toho mohla i udělat. Taková byla extrémní bolest a extrémní
slast. Když jí sundal poslední kolíček, její tělo mu vyšlo vstříc tak prudce, že ani
nevěděla, jestli spadla z postele, nebo ji stáhl on sám. Najednou byla na podlaze,
v jeho klíně a on ji zase líbal, zatímco s ní lomcovaly poslední záchvěvy bolesti a
rozkoše. Kůži měla v jednom ohni. Mokré pohlaví se jí svíralo potřebou. Toužila po
něm. Vzal do dlaní její ňadra a polaskal je. Zaplavovala ji vlna pocitů. Znovu se do
něj vpila, vsála jeho jazyk hluboko do úst a užívala si jeho chuti. Svlékl si košili a ona
dlaněmi nahmatala jeho svalstvo na hrudníku. Zatahala jej za bradavky. Zamručel.
Jednou rukou jí zajel do vlasů, chytil za ně a zvrátil jí hlavu dozadu, až mu sklouzla
z klína a položil ji na podlahu. Klekl si nad ní, stehnem jí dal nohy daleko od sebe.
Jeho džíny jako zázrakem zmizely a penisem se zabořil do jejích vlhkých záhybů.
„No tak, Maxi““, žadonila.
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„Sakra. Kondom“, zalovil do kapsy kalhot a vytáhl balení s kondomem. Byla ráda, jak
byl pohotový, protože by už další prodlevu nevydržela. Nasadil si ochranu, svýma
rukama jí přidržel stehna pěkně ve výšce a pak ji nabodl.
„Ach bože, Maxi“, zasténala.
Potom ji začal šukat dlouhými, naléhavými tahy. „Aničko“.
Pohlédla mu do tváře, jejíž rysy pustošila rozkoš. Jejímu tělu se tohle parádní šukání
maximálně zamlouvalo. I jeho totální nadvláda nad ní, když jí zarýval prsty do vnitřní
strany stehen a držel je od sebe, aby byla pořádně roztažená. Díval se jí přitom do
očí. Pak ji otočil tak, že klečela na kolenou. Klekl si nad ní, roztáhl jí hýždě, aby si ji
mohl vzít zezadu. Zajížděl do ní hluboko. Kroutil jí bradavku, natahoval ji, zatímco ji
šoustal zezadu. Na zátylku cítila jeho dech a pak i jeho ústa, to když se jí zakousl do
kůže a sál. „No tak, holčičko. Uděláš se ještě jednou kvůli mně“.
Věděla, že mu jeho přání splnit může. Touha v ní narůstala znovu a tryskala ven, jak
jeho penis znovu a znovu narážel na její G-bod. „Udělej se, teď hned“, přikázal
drsným tónem, který by nepřipustil žádné odmlouvání. „Udělej se, Aničko“.
A bylo to tady, křičela, třásla se v jeho pevném sevření a pojímala hluboko do sebe.
Pořád měl takovou erekci, až to bolelo. Ale ona dál prožívala svůj orgasmus, který
zmítal celým jejím tělem. Nevadilo jí to, toužila po bolesti. Po pocitu, že ji má v moci.
„Aničko, holčičko moje“, tvrdě přirážel a objetí jeho ruky okolo jejího pasu se ještě
utáhlo. Potřeboval víc. Tohle mu nestačilo.
„Sehni hlavu“, přikázal, a šoustal ji krátkými, ostrými přírazy, stále tvrději a tvrději.
Byly to ničivé údery jeho pánve, které ji nutily vycházet mu vstříc. Za pár vteřin se i u
něj dostavil orgasmus. S výkřikem se udělal i on a jeho prsty se jí zarývaly do kůže.
Moc se jí líbilo, jak v ní pulzoval a prožíval spolu s ní neuvěřitelnou slast. Znovu na ni
nalehl a ona ucítila, jak se celý chvěl. Jen sotva znatelný třes jí prozrazoval, že prožil
stejné bouřlivé vyvrcholení jako ona. Že ho to, co mezi nimi právě proběhlo, ho dost
zasáhlo. Vlastně k čemu mezi nimi právě došlo? Najednou to celé dávalo smysl. Její
mysl jí začala nabízet tisíce možností.
Byl na ni příliš hrubý. Mohla mu naprosto důvěřovat. Žádný muž nikdy nad ní neměl
takovou nadvládu jako on. V jeho rukou byla naprosto v bezpečí. Nebezpečí,
neznamenalo ze sexu, ale z pocitů. Miluje Maxe, prozřela. Ježíšikriste ….
Vyrazila kupředu a odlepila se od něho, takže z ní vyklouzl.
„Aničko?“
Zavrtěla hlavou, neschopná slova.
„Ublížil jsem ti?“
Znovu zavrtěla hlavou a odplazila se dál od něho na postel. Lezla dál, až narazila na
polštář. Zavrtala se do něj a nechala vlasy, ať jí zakryjí tvář.
„Haló“, řekl tónem mnohem něžnějším, než od něj kdy slyšela. Klečel u postele a
věděl, že k ní nesmí moc blízko. „Miláčku, nechtěl jsem tě vyplašit“.
„Ne, o to vůbec nejde“.
„Tak o co tedy jde?“
„Já …“ Nedokázala mu to říct. Maxovi ne. Prokristapána, ani sama sobě ne. Nesmí.
Zhluboka se nadechla a snažila se, aby její hlas zněl normálně. „Prostě toho na mě
bylo trochu moc, možná. Dej mi chviličku“.
„Dobře, dobře“. Vstal a posadil se do nohou postele. Chvíli vyčkával, pak se pomalu
přesouval o kousek blíž, až byl těsně u ní. Odhrnul jí vlasy z očí tak něžným
způsobem, až se jí z toho chtělo brečet.
„Jsi si jistá, že jsi v pořádku? Nikdy bych ti neublížil“.
„Ne. Já vím, že ne“.
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„Opravdu?“ Pozoroval ji svým neproniknutelným pohledem. Odvrátila zrak. Měla
strach, že by mohl v jejích očích zahlédnout pravdu.
„Mohla bych dostat trochu vody?“, napadlo ji.
„Samozřejmě“.
Cítila, jak se matrace narovnala, když vstal a odešel do kuchyně. Sakra, co bude teď
dělat? Odhrnula si vlasy a rozhlédla se po místnosti. Nechovej se jako idiotka,
napomínala se. Nic to neznamená. Je to jen další návrat do reality. Zadržela dech,
pak pomalu vydechla a přinutila se ke klidu. Tohle si nechá pro sebe. Třeba si zítra
trochu orazí, nebo to možná bude trvat i pár dní, než to pomine. Pak zjistí, jestli to
byla prostě přirozená reakce na extrémní podobu jejich hry o nadvládu. Vždyť
nemusí nutně platit, že když si to teď myslí, musí být pravda. Nebo ano?
Kapitola 65.
Max vstal od svého kreslícího prkna. Byl vzhůru už od sedmi ráno a snažil se celý
den pracovat. Ovšem jeho soustředění nestálo za nic. Byly už skoro tři hodiny
odpoledne a on neměl ještě téměř nic hotové. Jak už řekl Aničce, pracoval na
zakázku a teď zrovna ho žádný termín netlačil. Nicméně už měl několik nápadů na
novou videohru, kterou dělal pro jednu společnost. Potřeboval během následujících
několika týdnů dát dohromady několik skic. Poslední dva dny neudělal nic a vždycky
skončil v posilovně, kde na sobě pracoval jako blázen. Pracoval …, na čem vlastně.
Na odstranění toho, co mu bránilo v soustředění. Však on moc dobře věděl, co to je.
Anička. Sakra. Pořád tomu nedokázal uvěřit. Kolikrát si to už říkal od té doby, co ji
uviděl poprvé. Začíná to být ohraná písnička. Ale tak to bylo. Prudce vydechl a znovu
se posadil k prknu. Uchopil tužku s tím, že začne konečně pracovat. Jenže hlavou se
mu neustále vznášel její obraz. Takže místo toho, aby pracoval na interiéru vesmírné
lodě, se mu na papíru zjevovala její tvář.
„Kurva práce“, zavrčel. Nakonec se jeho ruka sama pohybovala po papíře, a tak
vznikala její skica, její tvář i tělo. Potřeboval by ji tady před sebou, aby mu
zapózovala nahá, byl by to perfektní erotický obrázek. Už o tom spolu mluvili a on se
na to těšil jako malý kluk. Nemohl se dočkat, až mu zavolá. Cítil se trochu jako blbec.
Znovu vstal a začal rázovat po místnosti. Tam a zase zpět po dřevěné podlaze,
kolem knihovny plné knih o umění, které za ty roky nashromáždil. Komiksové
ilustrace, klasické umění, fotografie. Zadíval se na fotografie jeho dvou sester a
matky, které stály před řadou knih. Tohle byly jediné ženy v jeho životě. Zavrtěl
hlavou. Ani Brendu, bývalou ženu k sobě nikdy skutečně nepustil. A pročpak asi?
Čeho se sakra tak strašně bál? Protože, a teď to vůbec poprvé chápal zcela jasně,
ho pokaždé zadržel strach. Uvědomoval si to, protože Anička Gregorová ho děsila
jako nikdo jiný.
Když mu zazvonil mobil, úplně nadskočil. Zanadával a přijal hovor. Brian.
„Tady má někdo špatnou náladu“.
„No jo, tak trochu. Možná trochu dost. Promiň“.
„Nechceš mi říct, co se děje?“, nabídl se Brian.
„No, ani moc ne“.
„Tak jo“, pronesl smířlivě Brian.
„Hele, někdy jsi fakt na zabití, jak vždycky všechny tak chápeš. Víš to?“
Brian se zasmál. „To je vtipné, takovou věc mi ještě nikdo neřekl“.
„No, tak ti to říkám teď já. Protože upřímně řečeno, málem bych z toho vyletěl
z kůže“, odmlčel se a Brian tiše čekal na pokračování.
„Pamatuješ, jak jsme spolu mluvili o Anně?“
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„Jasně, že jo“.
Max znovu začal rázovat po pokoji a přepnul přitom telefon na hlasitý odposlech,
takže ho nemusel držet u ucha. „Je to čím dál horší. Celý den čekám na to, až se mi
ozve. Já čekám, Briane. Nikdy jsem na žádnou ženskou nečekal. Dokonce ani na
mou bývalou manželku. Na nikoho. Tak, co to sakra znamená. Ne, ani mi na to
neodpovídej. Nechci to slyšet“.
Na druhém konci linky zavládlo na delší dobu ticho. Dost dlouho na to, aby si Max
sám začal ještě víc připadat jako blázen.
„Nevím, co ode mě chceš slyšet, Maxi. Že by ses s ní dál neměl vídat? Že tě to
jednou přestane bavit a začneš se nudit? To ti nemůžu potvrdit. Nevím, co se stane.
Každý jsme jiní. Musíš se uklidnit a zjistit, kam to všechno povede“.
„Tohle, kam to všechno povede, mi zní dost podezřele, jako že jdu někam naslepo.
Nemám nad tím, co se děje, žádnou kontrolu“.
„Někdy nic jiného udělat nemůžeme. Dokonce ani chlapi, jako jsme my. Zjistil jsem
jednu věc, totiž že jsme pořád jenom lidi. Ty a já, Emma a ta tvoje Anna. A proto
jsme nepředvídatelní“.
„Nepředvídatelnost nemám rád“.
„Ale jdi, právě tobě se vždy tak líbila“, oponoval mu Brian. „Ale jenom ta tvoje. Nelíbí
se ti, když je takový někdo jiný“.
Max ze sebe vyrazil krátké zaštěknutí smíchu. „V tom máš ovšem pravdu. Část
problému je taky to, že v současné době ani sám nevím, co budu dělat“.
„Na to přijdeš. Radil bych ti, abys to nechal chvilku jen tak samovolně plynout.
Mimochodem právě Emma společně s Annou teď sedí někde u kávy a plánují plno
akcí, které zahrnuje naše svatba“.
Aha. Tak tohle nevěděl a rukou si zajel do vlasů. Nebyl si jistý, jak má s touhle novou
informací naložit. Anička a Emma …. Jak se to stalo ….
„Tak proč mi voláš?“
„Zítra večer v Sídle rozkoše se koná takové posezení, skupinová terapie pro
dominanty. Třeba bys chtěl taky přijít, promluvit o svých pocitech“.
„Cože?“, vyštěkl Max.
„Dělám si srandu“, pochechtával se Brian. „Ale dostal jsem tě, co?“
„Vole“.
Brian se znovu uchechtl. „Volám, jestli zítra večer nechceš jít s Annou a s námi na
večeři. Nebo ti to přijde divné?“
„Zní to trochu moc jako …., večírek pro zadané“.
„Tak dobře. Necháme to na jindy. Ale na člověka, který nemá rád termín zadaný,
toho víš o tom druhém až podezřele moc“.
„Jdi do prdele, Briane“, odsekl naštvaně.
Brian se zasmál. „Vydrž, kamaráde. Zase brzy zavolám“.
Oba zavěsili a Max se najednou cítil o něco lépe. Brian měl pravdu. Může celou
záležitost nechat trochu rozvinout, ať už se z toho vyvine cokoli, ale potřeboval ji.
Max stál u okna a bez hnutí zíral do temnoty venku. Nic necítil. Už od té doby, co od
něj tak náhle Anička odešla. Vlastně to nebyla až taková pravda. Možná část jeho já
nic necítila, ta druhá byla rozervaná na mraky, jako by ho někdo prohnal
skartovačkou. Bolelo to jako čert. Přejel si prsty po strništi na tváři a pokračoval
pohybem ruky až do ztuhlého místa na krku..
Co si sakra myslel? Samozřejmě, že to budou muset ukončit. Oba to věděli. Oba byli
stejní a právě s tímto vědomím do toho šli. Copak to nebyla jedna z věcí, v kterých si
tak dobře rozuměli? Rozhodně z ní neudělá další Brendu.
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Tohle nebude další vztah s ženou, která by si rozhodně zasloužila víc, než jí on může
dát, a která toho od něj bude muset snést tolik, kolik by neměla snášet žádná žena.
Tak proč se cítil … okradený a naštvaný? Hlavně naštvaný sám na sebe, že mu na ní
tolik záleží. Ten pocit bezmocnosti, který mu koloval v žilách jako sliz, ho pomalu
sžíral. Nedokázal změnit tu součást sebe samého. S tímhle on nedokáže udělat nic.
Sakra, naprosto nic. Přece už dávno zjistil, že nejlepším způsobem, jak se tomuhle
debilnímu pocitu bezmocnosti vyhnout, je mít vždycky všechno pod kontrolou. Být
zodpovědný. Jedině tak cítil svou osobní sílu. Jako kdyby právě tak měl opravdovou
cenu pro okolní svět. I kdyby to mělo být jen v práci nebo v hájenství
sadomasochistického sexu. Jako by se nemělo stát nic, co by neočekával, protože
v jeho životě bylo všechno pečlivě nalinkováno.
Jenomže kdesi vzadu v jeho hlavě stejně věděl, že to je jen taková pohodlná
polopravda. Že ani všechna moc na světě, ani samotná lež, mu nezajistí to, že se
bude cítit naplněný. Ale protože nevěděl, co by si s tím měl počít, nechá to být.
Nechá sám sebe žít v té pohodlné lži. A Anička ho odhalila, alespoň před ním
samotným. On se jí však odhalit nedokázal. Ta představa, že by tomu tak bylo, na
něho bylo trochu moc. Zvlášť teď, když dala najevo, že s ním nedokáže být, že
potřebuje čas … Prostě to všechno podělal.
Kapitola 66.
Anička zvedla ruku a chystala se zaklepat na Maxovy dveře. V hrudi jí zběsile bušilo
srdce. Odtáhla ruku a kousla se do spodního rtu. Zase se chová směšně. Jenom
proto, že si uvědomila, co k němu cítí. Bože, vždyť to slovo nedokáže ani v duchu
vyslovit. Ale kvůli tomu se nemusí hned všechno měnit. Každopádně si to alespoň
snažila sama sobě namluvit. Vzchopila se natolik a rázně zaklepala. Ano, to bylo
mnohem lepší. Bylo, dokud Max neotevřel. To z ní najednou vyprchal veškerý
vzduch. Zírala na jeho obrovskou hruď, přes niž se pnul černý svetr. Ještě horší bylo,
když mu pohlédla do jeho sytě zelených očí. Měla pocit, jako by do té hlubiny padala
přímo po hlavě.
„Ahoj“, pozdravil ji hlubokým hrdelním hlasem, z něhož se jí podlamovala kolena.
„Ahoj, Maxi“, usmála se a snažila se najít ztracenou odvahu.
„Pojď dál“, vzal jí kabelku z ramen a vedl ji dovnitř. Přitáhl si ji blíž k sobě a opatrně ji
začal líbat. Ústa měl tvrdá a zároveň měkká, a když jí do pusy vklouzl jeho jazyk,
chutnal překvapivě sladce. Netrvalo dlouho a začal ji líbat vášnivěji, načež její tělo
okamžitě zareagovalo přílivem touhy. Úplně se ponořila do toho polibku a mozek jí
začal vypovídat službu. Pustil ji a držel na délku svých paží.
„Ježíši, Maxi, sotva jsem přišla …“
„Jo, já vím. Proto jsem toho nechal“.
Ztěžka polkla. Chvíli na ni beze slova zíral, a pak ji znovu k sobě přitáhl. Jeho ústa se
na ni přisála tak pevně, že měla pocit, že se jí z toho tlaku nadělají modřiny. Otevřel ji
ústa svým jazykem, a sunul se dovnitř. Jednu ruku jí obtočil kolem pasu a pevně si ji
přidržoval. Druhou ji chytil pod vlasy za zátylek. Povolily jí svaly a celé její tělo se mu
poddávalo ještě dřív, než o tom vůbec začala přemýšlet.
S malým úšklebkem se odtáhl. „Aničko, jsi úžasná … Ale musíme si promluvit“.
Točila se jí hlava. „Jo, já vím, proto jsem přišla. O čem?“
Zhluboka se nadechl. Oběma rukama ji držel za ramena a pozoroval podmračeně její
výraz. „Podívej … Tohle je …. Začíná to mezi námi trochu houstnout. Souhlasíš?“
„Ano, taky to tak vidím“.
„A máš z toho trochu obavy?“
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„Jo“, nedokázala potlačit krátké nervózní zasmání.
„No, já tedy taky. Nejsem typ chlapa, který by dokázal vést takovou konverzaci typu,
kam směřujeme“.
„To bych od tebe ani nečekala. Ani já nehodlám něco podobného dělat“.
„To je dobře. Ale máme tu tohle. Myslím, že oba si musíme přiznat a promluvit o tom,
co se mezi námi děje. Protože spolu trávíme hodně času, a kromě toho si ho
dokážeme dost užít“.
„Ano“, přikývla. „Ale já za chvíli pojedu do Prahy, takže asi není o čem mluvit“. Když
to řekla, rázem jí pokleslo srdce. Protože moc dobře věděla, že není ani trochu
upřímná. Ale co s tím?
„No jo, ještě dva týdny“, vzpomněl si. „Ale podívej, co kdybychom ten čas společně
využili a trávili ho co nejvíce spolu. Dokážeme se oba shodnout na tom, že to
nebudeme řešit a budeme žít jenom přítomností. Chápeš, jak to myslím?“
Přikývla. „Rozumím. Nevidím v tom žádný problém, proč by to nešlo“. Kdy se z ní
stala taková lhářka, ptala se sama sebe. Hlavou se jí honilo tolik otázek. Otázky, na
které on pravděpodobně ani nechce odpovědět. Bože, proč? Měla v sobě dost velký
nepořádek, dokonalý zmatek.
„Dobře. To je dobře“, opakoval a uvolnil svůj stisk.
Kousla se do rtu a čekala, až bude pokračovat. Jelikož byl zticha, nadhodila. „Co
kdybys mi ukázal, na čem teď pracuješ?“
„Jasně, proč ne“ a zavedl je ke svému kreslířskému prknu.
Zadívala se na složku, plnou různých obrázků. „Můžu?“
„Jistě“, odvětil. Pořídil jsem je nedávno, ale některé budu muset překreslit“.
„Vypadá to jako nějaká předloha k tetování“, podivovala se nad jeho kresbami,
vyvedenými tužkou. Zaujal ji keltský drak v několika úhlech podoby, ta kresba se jí
opravdu moc líbila a dlouho si ji prohlížela s patřičným uznáním.
„Je to menší zakázka pro jedno tetovací studio“, pokrčil rameny.
„Páni, jsi neuvěřitelně všestranný umělec, Maxi“.
„Nepřeháněj“, ohradil se a vyznělo to dost podrážděně.
„Děláš si legraci? Už jsem několik výtvarů viděla. Vždyť mám oči, a je toho tady dost
k vidění. Nesmíš být tak skromný“.
„Není to umění, ale práce na zakázku“, postavil se za ni. Okamžitě ucítila jeho
přítomnost. „Opravdu? Všechny tvoje kresby jsou pouze na zakázku? I tyhle?“,
ukázala na několik kreseb s erotickým motivem.
„No dobře. S těmi jsem sotva začal. Ještě vůbec ani netuším, jestli z toho něco bude,
co by se dalo brát vážně“.
„A proč ne?“, vzhlédla k němu. „Z toho, co jsem viděla, musím říct, že jsou dokonalé“.
„To myslíš vážně?“
„Naprosto. Nádherně čisté linie. Musím konstatovat, že máš dobré oko na lidskou
figuru“, pronesla s nemalým obdivem
„Dost dobré na to, že bys mi mohla stát modelem?“, usmíval se.
„Možná, třeba ano, kdo ví“, rovněž se usmála.
„Nepřijatelná odpověď“, napřímil se a nesouhlasně kroutil hlavou.
„Ano“, opravila se.
„To už je lepší. Možná třeba tenhle víkend?“, naléhal na ni.
„Možná. Musím se věnovat Emminým přípravám na svatbu. Slíbila jsem to. Zatím
nevím, co má v plánu na víkend“.
„Samozřejmě, to chápu. Ale jak znám Briana, ten si bude umět po většinu času si ji
zarezervovat pro sebe. Takže můžeš svůj volný čas rozložit i pro mou maličkost.
Znělo to rozumně?“
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„Ovšem, jak taky jinak“.
„Dobře. Líbí se mi ta shoda“, pochvaloval si spokojeně.
„Tak trochu vynucená, nemyslíš?“
„Znáš mě“, suše se zasmál.
„Myslím, že ano“, odvětila smyslným tónem. „Ale jestli dovolíš, měla bych ještě na
tebe jednu otázku“.
„A jakou?“, posadil se na kraj stolu.
„Řekni mi, co pro tebe znamená drak?“, zeptala se. „Vím, že je to keltský drak,
klasický symbol. Ale taky vím, že spousta lidí do něj vkládá i svoje symboly. Proto pro
každého má drak takový symbol jiný význam. Jaký význam má pro tebe?“, poukázala
na jeho vlastní kérku v podobě keltského draka.
„Je to symbol moci, což je asi ten nejpodstatnější důvod. Je výkladem vzhledem
k tomu, že jsem sexuálně dominantní. Ale draci jsou zároveň i ochránci“.
„Aha, tak je to tedy. A před kým potřebuješ chránit, Maxi?“, zeptala se.
Byla to jednoduchá otázka, přesto se mu sevřely vnitřnosti. „Možná sám před sebou“,
odmlčel se a v myšlenkách se najednou ztrácel. Snad zvažoval, kolik jí toho chce
vůbec říct. „Pokud půjdeme k řeckým kořenům slova „drak“, může to taky znamenat,
vidím jasným zrakem. Tedy něco, o co se snažím i já. Co potřebuju dělat. První roky
života jsem strávil v jakési mlze. Pár věcí jsem dokonale zvoral, protože jsem se
nedokázal přenést přes svůj vztek“.
„Ale pak jsi došel do bodu, kdy ses rozhodl všechno tohle změnit“.
„Dospěl jsem k bodu, kdy jsem musel všechno změnit. Jinak by můj život byl pořád
stejný, proto jsem to musel změnit“.
Anička se snažila vstřebat, co jí Max řekl. Byl to složitý chlap. Znělo to, jako kdyby
toho už měl hodně za sebou. Mnohem více, než jí o sobě dosud prozradil. „Líbí se
mi, že sis tu kérku nepořídil jen tak, ale že pro tebe představuje takový význam,
symbolický“, řekla mu. „Už jenom to, že to pro tebe muselo být dost bolestivé a
přitom ti to neubírá na tvé dominanci, protože sis to zvolil sám“.
„Ve snášení bolesti se skrývá neuvěřitelná síla, ať už jsi dominantní nebo submisivní,
nebo ani jedno. Ale vím, kam tím směřuješ“.
„Já? Nikam. Snad jenom, že já taková vůbec nejsem. Tohle se mi vůbec nepodobá.
Přesto …“, odmlčela se.
Pozorně se na ni podíval. „Vidíš, a přitom jsi tak skvělá, když tě vedu, Aničko.
Dokonce si to užíváš, když nad tebou přebírám vedení“.
Tělo se jí pomalu zaplavovalo žárem. Jenže ona tuhle konverzaci rozhodně chtěla
dokončit. Chtěla to uvést na pravou míru.
„Jistě, ale jen pokud hrajeme svoje role, Maxi. Totální submisivita u mě fungovat
nikdy nebude, rozumíme si?“
„Jistě. Akorát že funguje“, natáhl ruku a položil jí na zátylek. Trochu ji zmáčkl krk. Pak
pronesl velmi tiše. „Viděl jsem, jak jdeš dolů, Aničko. Hodně hluboko do podprostoru“.
Ztěžka polkla. „To byla pouze lekce na bolest …., na všechny ty zážitky“.
„Ach tak. A není to náhodou to samé? Nezáleží na tom, co tě tam dostane. Je to víc
chemická reakce na stimuly. Reaguješ velmi citlivě už jen tak, když tě chytím za krk,
přesně jako teď. Vidím, jak se snažíš s tím bojovat. Pokud bych pokračoval, jdeš
okamžitě dolů“.
Měl pravdu. Nechtěla, aby to tak bylo. Ale už začínala pociťovat to známé chvění a
šum v hlavě. Dlouze vydechla a znělo to jako povzdech. „Maxi …“
Odtáhl ruku. „Ano. Můžeme se o tom hádat později, pokud budeš chtít“.
Mohla by se teď naštvat? Nemohla, když se na ni tak krásně podíval. To stačilo
k tomu, aby se z toho každé ženské podlomila kolena.
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„Tak tedy, Aničko, co navrhuješ?“, postavil se před ni v celé své kráse.
„Je to jako na mně?“, kousla se do spodního rtu. „Tak jo, dobře“. Beze slova si
přetáhla úpletové šaty přes hlavu a poklekla. Maxovi se údivem rozšířily zorničky, ale
neudělal nic, jen vyčkával. Rozepla mu zip jeho trochu odrbaných levisek. Poslední
věc, kterou stačila zahlédnout, byl jeho široký úsměv. Pak už její pozornost zaujal
jeho penis a nechala působit svůj teplý dech, než rozjela svoje dokonalé umění.
Max jí vjel rukou do týla, ale zatím ji nedržel pevně, jako předtím. Už nějak vytušil, že
tentokrát to bude jiné. Vpletl jí prsty do vlasů, ale bylo to překvapivě jemné. Stejně
jako její první dotek jazyka. Tiše zasténal. Usmála se a znovu to opakovala.
S uspokojením počkala, až syčivě natáhl vzduch do plic. Pokračovala dál a nechala
ho, ať si to náležitě vychutná. Přímo cítila na jazyku, jak mu zběsile tepala krev,
rozvířená jeho vzrušením.
„No tak, miláčku“, konečně se ozval.
Ani se nepohnula, jen slyšela, jak se hluboce nadechl.
„Takže takhle to se mnou chceš zkoušet? Uvědomuješ si, že bych tě mohl zvednout,
přehnout tě přes koleno, ano?“
Nijak nereagovala, proto pokračoval. „Jsi pěkně prohnaná, víš to? Ale tohle je jedna
z věcí, které na tobě miluju, Aničko. Že si ode mě nenecháš všechno líbit, pro mě to
je velmi příjemná změna“.
Snažila se nesoustředit na skutečnost, že právě z jeho úst slovo milovat zaznělo. Ne.
Za tohle jí zaplatí, a to pěkně draze. Otevřela pusu a celého ho začala si sunout tak,
až jej celého pojala.
„Ach bože, holčičko“, skoro vykřikl. Prsty v jejích vlasech se sevřely v pěst. Ale stále
to nevypadalo na to, že by ji chtěl ovládat. Potom však prudce vyrazil boky proti ní.
Nechala toho.
„Pomsta dokáže být sladká. O to tady jde, že?“, zamumlal. Hlas měl ztěžklý rozkoší.
Veškerou moc teď třímala ona. Byl jí vydán na milost, což ji těšilo a hodlala si to užít.
Nebude tomu nijak dlouho, kdy se vše obrátí, ale až potom.
„Ty budeš moje smrt, Aničko. Ale je to moc dobré. Jen pokračuj“, sténal. Začal jí
vycházet vstříc, tlačil se jí do pusy a do ruky tak, že věděla, že ho má v hrsti. Věděla,
že nyní nad sebou ztrácel kontrolu, nebo se jí alespoň vědomě vzdal a přenechal jí
tak moc, což bylo u něj něco výjimečného. „Kriste pane, ženská“, zamumlal, ale
vůbec se nepohnul. Stál bez hnutí. Cítila, jak se mu zadek jemně stahoval. Začala
jeho penis sát ještě intenzivněji a vsunula si ho hlouběji do úst. Když se snažil ji
zatlačit a řídit pohyb její hlavy, pohybem ruky ho zastavila. A on spolupracoval. Pak
se teprve do toho pořádně opřela, až jí z toho bolely tváře.
„Aničko“, zařval a najednou se udělal. Celý se třásl, sténal a opakovaně volal její
jméno. Cítila, jak jejím hrdlem proudilo jeho semeno. Kouřila ho dál, až byla téměř
jistá, že z něj dostala úplně všechno. Na konci se klepala už stejně jako on. Sesunul
se k ní a stáhl ji sebou na zem.
„Bože, Aničko, to bylo neuvěřitelné“, hlasem téměř sípavým. „Je něco, co bych mohl
teď pro tebe udělat?“
„Ty se mě ptáš, Maxi? Ale no tak. To přece víš. Prostě mi to dej“.
Na tváři mu vykvetl spokojený úsměv. Přiklekl k ní blíž, sehnul se a vlepil jí na ústa
rychlý polibek. Pak zamířil níž. Začal jí olizovat prsa, dlouhými a vlnivými tahy jazyka.
Vrchní i spodní část, kolem dvorců a nakonec vzal do úst hroty bradavek. Ústy jí tak
jezdil po těle sem a tam, až to bylo k nevydržení. Objala ho nohama kolem pasu ve
snaze si ho přitáhnout blíž. Ale on byl na ni moc silný, nedokázala ho přemoct.
„Maxi … chci víc“.
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Opět ji překvapil a poslechl ji. Bylo to sice trochu hrubé zacházení a do těla jí vyslalo
první malé záblesky budoucí bolesti. Ale ruku v ruce s ní kráčela rozkoš. Nejprve si
počínal tak přehnaně jemně, že ho málem nepoznávala. Dokonce měla i čas o tom
přemýšlet. Vzápětí se tak jemná jeho ústa rázem proměnila na ty drsná. Sál jí
bradavky tak tvrdě, až se začala zmítat v rozkoši. Prsty mu zajela do vlasů, ale on se
po nich natáhl a přidržel jí ruce pevně podél těla, aby ji znehybnil. Ale v tu chvíli už jí
to bylo jedno. Nepotřebovala už nic ovládat. Bylo prostě hodně příliš lákavé, předat
mu veškerou moc a nechat ho, ať si s ní dělá, co se mu zamane. Když zjistil, že už
s ním nehodlala bojovat, pustil ji a ona nechala paže tak, jak jí je držel.
„Velmi dobře“, zamumlal si pro sebe. Roztáhl jí nohy a posunul se níže. Nemusela
čekat dlouho a už cítila jeho jazyk, jak ji lízal dlouhými tahy po celé délce pohlaví.
Byla úplně mokrá a svými boky mu vycházela vstříc. Potřebovala se udělat. Když
sevřel v ústech její klitoris, to už v ní jenom vřelo divokou žádostivostí. Spirály
rozkoše se jí rozlévaly celým tělem jako přílivové vlnění. A když do ní ještě pronikl
dvěma prsty, celá se stáhla. Slast v ní narůstala a šířila se jí jak do břicha, tak i do
prsou. Vyvrcholení se jí valilo jako záblesk tepla, tak bylo rychlé a horké a spalující
„Ježíši, Maxi …“, sténala.
Nechal ji chvíli odpočinout stejně jako předtím, když jí místo rozkoše působil bolest. I
když to bylo možná to samé. Nevěděla. Mysl jí plavala v oceánu touhy. Max zvedl
hlavu a oči se mu ďábelsky zablýskly. „Líbilo se ti to?“
„Moc“, vydechla. „Ale bude se mi to líbit ještě víc, když mě pořádně ojedeš“, sama
sebe nepoznávala, kde sebrala tu odvahu. A byla to pravda.
„No páni. Dej ženě trochu moci a ona si hned pouští pusu na špacír“. Sevřel rukou
její jedno ňadro. Úplně se do toho doteku ponořila a tělem jí stále projížděly
záchvěvy doznívajícího orgasmu.
„Jen se neboj, miláčku, za chvíli se dočkáš a ojedu tě tvrdě, až z toho budeš křičet
rozkoší“. Prsty jí stiskl bradavku tak silně, až sykla bolestí. „Ale to ty jistě dobře víš,
že to tak bude“.
„Ano“, usmála se.
„No, to už je lepší“. Obratem si sedl na bobek a přetočil ji tak, že jeho dlaň přitom
dopadla na její zadek, až se ozvalo solidní mlasknutí. Zalapala po dechu.
„Vím, že si myslíš, že mě tím trestáš“, procedila mezi zuby.
„Naopak, děvče. Myslím si, že ti poskytuju takový malý bonus v podobě dávky
endorfinů, která tě přenese přes protivenství, která si pro tebe chystám na později“.
„Hmm“, snažila se vymyslet duchaplnou odpověď. Ovšem jeho údery zesílily.
Proměnily se v sérii rychlých, ostrých plesknutí. Pak se úhel dopadu změnil a jeho
dlaň dopadala na její zadek celou plochou. Ani to tak příliš nebolelo, ale štípalo. Tlak
v ní pěkně narůstal a v hlavě jí probleskla myšlenka, jestli se dokáže udělat jen
z toho. Prohnula se v bocích a zjistila, že se tak může opřít o jeho stehna. Ano, tohle
bude stačit. S bolestí tak půjde ruka v ruce i rozkoš. Dala nohy trochu od sebe a
začala se o něj třít, hodně na těsno. A Max jí to dovolil. Uvědomovala si tu změnu i
přesto, že se ocitala v té známé krajině plné endorfinů. Dovolil jí to, kdy si pomohla
sama, zatímco on jí vyplácel pěkných pár na zadek. Vznášela se na okraji propasti,
tak důvěrně známé a orgasmus měla na dosah ruky. A při dalším úderu se její tělo
rozechvělo ozvěnou, a to byla poslední kapka. Orgasmus se dostavil v podobě smršti
bolesti a rozkoše. Drtila svůj pahorek o jeho stehno, klitoris naběhlý a pulzující
touhou. Pak jen divoce oddechovala a orgasmus jí nepřestával vysílat malé
záchvěvy. Teprve pak si uvědomila, že výprask skončil. Max ji zvedl a ona se mu
schoulila v klíně. Ze své výšky se na ni spokojeně usmíval.
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„Tohle mě naučí“, zamumlala se zavřenýma očima a užívala si poslední nádherné
vlny chemie, které jí lomcovaly.
Max se rozesmál svým hrdelním smíchem. Bylo to nakažlivé, když zjistila, že se
smála spolu s ním. „Ty jsi fakt divná holka, Aničko“, pověděl jí.
„Ale tobě se to líbí“.
„To jo. Ale teď už jsem polomrtvý hladem. Mám co dělat, abych neomdlel“,
postěžoval si.
„No, to nemůžeme dopustit, že ano?“
„Správně. Tak bych ztratil veškerou svou důstojnost“, souhlasil s ní. „Takže,
vstáváme“, postavil se a potom jí pomohl na nohy. Trochu se jí ještě točila hlava
z orgasmu, z ostrého výprasku, nebo z té dynamiky, jež mezi nimi vládla. Od chvíle,
kdy si před ním klekla a on nad sebou ztratil kontrolu, se něco změnilo. A i když bylo
zcela jasné, že se kyvadlo rovnováhy moci mezi nimi opět vychýlilo v jeho prospěch,
jistá změna byla nevratná.
Pořád se mu podrobovala, o tom se nedalo pochybovat. Ale změnil se způsob,
kterým k sobě navzájem přistupovali, a to jak když hráli svoje role, tak v normálním
životě. Když byli spolu, chovali se mnohem víc tak, jací ve skutečnosti byli. Najednou
to bylo podstatně méně o rolích, které hráli. Ale tento stav byl mnohem
nebezpečnější. Ale taky daleko zábavnější. Bude jí chybět, až to všechno skončí,
pomyslela si smutně. Ale co, teď je v přítomnosti …., a ta byla fakt skvělá. Nechtěla
propásnout ani vteřinu tím, že bude přemýšlet o věcech, na něž se jí nechce ani
pomyslet. Bude žít tady a teď, dokud bude mít Maxe.
Přiložil prst na místo, kde se střetly linie jejího obočí a stiskl. „Copak se tam uvnitř
děje?“ zeptal se.
„Jen tak přemýšlím o jídle. Mám stejný hlad jako ty“, zalhala.
„Na donášku jídla z restaurace je už pozdě. Obávám se, že se budeš muset spokojit
s mými kuchařskými dovednostmi“.
„Jsem si jistá, že jsem zažila i horší“.
Přitáhl si ji blíž k sobě a ještě naposled ji plácl přes rozbolavělý zadek. „Snad si
nemyslíš, že tě otrávím?“
„Doufám, že ne. Říkal jsi, že si mě hodláš ještě nějaký čas ponechat“, zasmála se.
„Jsi docela vypočítavá holka a pěkně zlobivá“, podával jí šaty a pak si zapnul džíny.
„Tak jdeme na to“, zavelel. Vlepil jí na tvář letmý polibek a odešel do kuchyně.
„Přijdu hned. Dej mi pár minut“, zavřela se v koupelně. Důkladně si umyla ruce,
chrstla si trochu vody na obličej a rychle se omyla mezi nohama, otřela osuškou,
kterou našla složenou na poličce. Upravila si vlasy a zadívala se na svou zrůžovělou
tvář v zrcadle. Její oči zářily. Nikdy se ještě v životě necítila tak živá, plná života jako
s Maxem. Žádný muž z ní nedokázal vydolovat její smysl pro humor, nedokázal
probudit všechny její smysly. Nikdo, se kterým se dosud vyspala. S kamarády se
dokázala bavit, s těmi se cítila dostatečně uvolněná, aby mohla být sama sebou. Co
to nyní znamená, když se Maxovým působením dostává na povrch její osobnost?
A kdy konečně přestane o všem, co se jeho týká, pochybovat? Copak se zrovna
nedohodli, že nechají věcem volný průběh? Musí se té dohody držet a plnit svůj díl. A
je jedno, jak to bude později bolet. Musí žít přítomností. Ano, to je jediný klíč ke
všemu. Prostě a jednoduše, teď a tady. Zítra, řečeno metaforicky, protože toho se
obává, nastane za dva týdny, dostaví se hodně rychle.
„Aničko, to tam hodláš zůstat celou noc? Jídlo je už skoro hotové“, zavolal na ni Max
přes dveře.
„Ne, hned jsem u tebe“, nadechla se a vyšla ven.
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V bytě to nádherně vonělo. V kuchyni spatřila Maxe, jak stál u sporáku s vařečkou
v ruce“, což ji rozesmálo.
„Potřebuješ s něčím pomoct?“, zeptala se.
„Ne, všechno je v pohodě. Je to jenom omeleta. Doufám, že máš ráda žampióny,
slaninu, sýr. Že nejsi taková, která propaguje pouze zdravou výživu. Nebo ano?“,
otočil se a podíval se na ni.
„Ne, kdepak. Mám ráda nezdravé věci, vlastně sním cokoliv“.
Pozorně se znovu na ni podíval, a než obrátil zrak zpátky k pánvi, přelétl mu po tváři
rychlý úsměv. „To rád slyším, tak se posaď“.
Poslechla ho a usadila se na lavici u kuchyňského stolu, na kterém už byly složené
ubrousky a vidličky. Sledovala ho, jak zkušeně vyhodil omeletu do vzduchu na pánvi
a o pár vteřin už byla na talíři. A ten položil před ni.
„Posuň se kousek, máme to dohromady“, přikázal.
Posunula se a líbilo se jí, jak se k ní natlačil, aby se oba vešli. „Vypadá to skvěle.
Netušila jsem, že umíš vařit“.
„Nic gurmánského, ale svedu alespoň tolik, abych neumřel hlady. Dost času pracuju
dlouho do noci, takže potom jím hodně pozdě“. Ukrojil kousek omelety vidličkou a
přiložil k jejím ústům. „Tady máš. Jaké to je?“
„Hmm, moc dobré. Vaříš rád?“
„Ano, nevadí mi to. Ale raději mám, když mi někdo uvaří, což se ovšem ještě nikdy
nestalo. Taky proto jím dost často venku“. Odmlčel se a vsunul si kousek omelety do
pusy a pomalu žvýkal.
„To ti nikdo pravidelně nevařil?“, zajímala se, zatímco on připravoval další sousto pro
ni. „Ale ano. Moje máma, když jsem byl ještě doma. A potom taky chvilku Brenda“,
zarazil se a sevřel čelist. „Promiň, nechtěl jsem ji tady vytahovat“.
„Ne, to je v pohodě“, pousmála se.
Jeho silné čelisti zpracovávaly další sousto pokrmu. „A co ty? Vaříš?“, zeptal se.
„Moc ne“, odpověděla. „Vlastně to ani neumím“, přiznala se. „U nás doma vařila
máma a potom moje starší sestra, takže jsem moc příležitostí neměla“.
„To chápu“, pokyvoval hlavou. Potom už mlčky jedli a za chvilku byl talíř prázdný.
„Chutnalo ti?“, zeptal se.
„Ano, dokonce moc“, spokojeně se usmívala. „Můj žaludek byl poctěn“, pohladila si
břicho a opřela se o opěrku lavice.
„V tom případě jsem poctěn i já“, položil jí dlaň na zátylek, ale nestiskl, ale pohladil ji
po vlasech. „Zůstaneš přes noc?“, zeptal se.
Podívala se na něho. Měl zjihlé oči, což u něj zatím nepoznala. „Ráda bych zůstala,
ale ráno musím do práce a musím se taky trochu vyspat“.
Její obavy ho rozesmály. „Neboj se. Dopřeješ si u mě ten nejlepší spánek, jaký
potřebuješ. Nejsem žádný netvor, abych ti nedopřál dostatek spánku. Uložím tě do
postele a ráno tě v dostatečném čase probudím a odvezu domů, aby ses mohla
připravit do práce“.
„Tak jo“, souhlasila.
Měla najednou pocit naprosté svobody a stačilo tak málo. Sdílet s ním čas strávený
v jeho kuchyni a jen si tak povídat. Venku opět pršelo. A ona byla v klidu a mohla si
tak užívat tu pohodu s Maxem vedle sebe. Bylo to už hodně dlouho, kdy se naposled
cítila tak bezpečně. A s mužem, kterého milovala. Tím si byla naprosto jistá, protože
dosud k nikomu nechovala takové city jako k Maxovi. A teď jí ovšem stačilo užívat si
jeho společnosti, jeho pochopení. Nechtěla to jakkoliv zpochybňovat. To si nechá na
později, až nadejde čas.
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Kapitola 67.
Max s Aničkou procházeli společně interiérem japonské restaurace, kde se měli sejít
na večeři s Brianem a Emmou. Bylo trochu divné, že se sem vypravili spolu, takže
vypadali skoro jako pár. Ale Brian mu znovu zavolal, že o tom hodně přemýšlel, a že
by byl moc rád, aby přišli spolu. Tohle nezažil Max už pěkně dlouho, tedy ne v takové
podobě. Byl rozdíl mít nějakou ženu s sebou na večírek, nebo třeba do sídla rozkoše.
Ale bylo v tom taky zároveň cosi přirozeného, šlo přece o Aničku. S ní bylo přirozené
všechno. Poslední týden mezi nimi vůbec nic nedrhlo. Přesněji od toho večera, kdy
se tak prozatím dohodli. A náladu ani nezkazil onen rozhovor u něho v kuchyni, a
který toho tolik odhalil. Alespoň o ní. A Max byl rád, že si spolu jen tak povídali. Od té
doby byla k němu mnohem více otevřená, a to ve všech významech. Sex i celá hra o
nadvládu, teď byly víc vzrušující něž kdy předtím. A lhal by sám sobě, kdyby si
namlouval, že tohle je jediné vzrušení, které mu celá aférka s Aničkou poskytuje.
Teď ne …, napomenul se. Spatřil totiž Brianovu mohutnou postavu, jak seděl u stolu
u deště zmáčené výlohy. Emma vedle něj vypadala jako nějaká panenka. Hlavy měli
těsně u sebe a v přítmí, které v podniku panovalo, její zlato zrzavé vlasy přímo zářily,
měla opravdu nádherné vlasy, to musel uznat. Ale rozhodně se jí neleskly zlatem tak,
jako to bylo u Aničky. Jeho Aničky. Bože …, co to plácá?
Majetnicky sevřel prsty okolo jejího pasu, to prostě musel udělat. A ona k němu
vyslala tázavý pohled. Usmál se na ni a ona pokrčila rameny a nechala to být.
„Ahoj“. Brian se postavil, aby je přivítal. Maxovi uštědřil pořádnou herdu do zad.
K Aničce se naklonil a dal jí pusu na tvář. Potom vstala i Emma a oba je objala. Max
pomohl Aničce se usadit a pak se posadil vedle ní.
„Doufám, že nečekáte dlouho, zase to bylo pořádně ucpané“, prohodil Max na úvod a
do klína si rozložil látkový ubrousek.
„Jenom chvilku“, odpověděla Emma. „Taky jsme se zdrželi v zácpě. Ale už jsme
objednali kalamáry a rundu piv. Doufám, že to vyhovuje“.
„No bezva. Ty jsi ale hodná subinka“, poškádlila ji Anička. Znaly se už natolik
důvěrně, že si mohly vůči sobě něco takového dovolit.
„Ha, ha, zrovna ty máš co říkat“, oplácela jí Emma se smíchem. A Brian se při těch
slovech na ni zazubil.
„Hele vy dvě“, klidnil je v žertu Max. „Smějete se tady jako partička bláznů“.
„Jako partička šťastných bláznů“, opravil ho Brian. Pozvedl ke rtům Emminu ruku a
lehce políbil. „Taky bys to měl občas vyzkoušet“.
„Hmm, tak tohle pro mě není“, oponoval mu Max. Teprve poté, co to vyslovil, si
uvědomil, že si vlastně myslel, že je to pravda. Mrknul na Aničku a raději tu myšlenku
rychle odehnal. Protože teď byl šťastný. Nebo ne?
Přišel číšník s lahvemi piva a Max si to svoje nalil do sklenice, a pak přesně totéž
udělal s pivem Aničky. Napil se a opřel se.
„Tak jak daleko jste pokročili se svými svatebními plány? Řekl bych, že to už musíte
mít skoro hotové, ne?“
„Bože, zdaleka ne“, zavrtěla Emma hlavou. Pořád musíme udělat aspoň tisíc věcí.
Vůbec jsem netušila, kolik taková svatba dá práce“.
„Ale dobrá věc je na tom ta, že tohle je jediná svatba, kterou budeme organizovat“,
doplnil ji Brian a objal ji kolem ramen.
„A další dobrá věc, že tady máte Annu, která vám pomáhá“.
„Přála bych si, abych mohla pomoct více. Ale na nějakou dobu budu v Praze. Přála
bych si, abych mohla zůstat do posledních příprav“, řekla Anička.
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„Jo, to bych taky rád“, pomyslel si Max pro sebe. Znovu se dlouze napil piva. Musí
přestat takhle uvažovat. Nemělo to žádný smysl. Žaludek se mu při té myšlence
trochu sevřel, ale rozhodl se to ignorovat. Znovu se napil a najednou zjistil, že
sklenice je skoro prázdná. Uvědomil si, že tak nemůže pokračovat dál a položil
sklenici zpátky na stůl. Touhle cestou se dnes nevydá. Rozhodně neutopí všechny
myšlenky, které mu běží v hlavě, v záplavě alkoholu.
„Neboj, Anno, pomohla jsi mi hodně. Navíc tvoje kamarádka Leslie byla naprosto
úžasná, uměla vybrat nádherné šaty, takové jsem si představovala“, uklidnila ji
Emma. „Vím, že máš hodně starostí v práci. A když už o tom mluvím, jak pokračujete
s Blainem, máte už všechny dokumenty vyřízené?“
Maxovi se znovu sevřel žaludek a on se opět rozhodl, že ho bude ignorovat. Jméno
toho chlapa se mu vůbec nelíbilo. A už vůbec se mu nelíbilo to, když mu někdo
připomenul, jak blízko bude mít Anička toho Blaina u sebe. Kurva práce. Teď se fakt
chová jako idiot.
„Jsem ráda, že ti Leslie byla užitečná. Ona je fakt dobrá a vyzná se. Jinak ve firmě se
všechno vyvíjí dobře. Spoléhají na mě, protože Praha je mým domovem a kontakty
mého bratra jsou k nezaplacení“.
„To zní skvěle“, pochválil ji Brian.
„Ano, prozatím“, usmála se Anička. „Přesto se může přihodit ledacos, s čímž se nedá
počítat dopředu“, pokrčila rameny Anička.
„Ale do té doby se jistě přijedeš přesvědčit a zkontrolovat mě, že budu připravená se
vdávat, ne?“, nadhodila žertem Emma.
Max zatínal čelist a snažil se nevšímat si, jak se mu v hrudi sevřelo srdce. Podíval se
po ostatních a zjistil, že ho Brian upřeně pozoruje.
„Určitě“, odpověděla Anička se smíchem. „Tohle si přece nenechám jen tak ujít“.
Brian pozvedl obočí Maxovým směrem. Ale ten předstíral, že si toho vůbec nevšiml.
„Jak často si myslíš, že se sem zvládneš podívat do svatby?“, ptala se jí Emma.
Max se soustředil na svou sklenici, kterou nehodlal pustit z rukou. Všiml si toho i
Brian. Stále ho pozoroval a Max to dobře věděl. Moc dobře věděl, že kamarád si
všímá jeho reakcí, a to tak podrobně, jako by zkoumal reakce nějaké subinky. Ano,
chlap jako byl Brian, byl nepřekonatelný v umění postřehu. V tom byl sakra dobře
trénovaný.
„Pravděpodobně přijedu ještě tak asi dvakrát na pár dní. Bude taky záležet na tom,
jak se všechno zaběhne. Ale pro Jacka Blaina to bude dobrý trénink a moc se na tu
práci těší. No a já se potom budu muset naučit si svůj čas rozvrhnout mezi
Londýnem a Prahou“.
Mezitím jim na stole přistálo jídlo a všichni se začali věnovat svému vlastnímu
apetitu. Max tak dlouze nepozorovaně vydechl. Nechtělo se mu moc přemýšlet o
tom, jaké to bude, až se Anička vrátí zpátky na nějaký čas do Prahy. Nebo co se
stane, nebo nestane, až se bude pravidelně vracet do Londýna. Hlavně žádná
očekávání, copak se přesně na tomhle nedohodli? Sakra. Proč o tom nedokáže
přestat přemýšlet. A vůbec, neznamená přemýšlení nějaký předstupeň očekávání?
Kurva. Nebo mu už dočista z toho asi hráblo.
Anička vycítila, jak byl Max vedle ní nervózní, a říkala si, co se to s ním děje. Dobře
se bavila a on přece Briana a Emmu velmi dobře znal. Tak proč s nimi nebyl
v pohodě jako ona? Pivo bylo taky dobré, kalamáry výtečné. A nejlepší na tom byl
ten příslib sexu, který měl po tom všem následovat. Tak co se to s ním dělo?
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Natočila hlavu a snažila se z jeho výrazu, když upřeně hleděl na Briana, vyčíst o co
jde. Brian mu zíral přímo do očí. Chlapi. Kdo ví, co se jim tak honilo hlavou. Anička
se rozhodla, že si toho nebude všímat a obrátila svou pozornost zpátky k jídlu.
Během večeře se přece jenom Max trochu uvolnil. Konverzace se stočila
k nadcházející svatbě. K tomu, kdo ze společných známých dorazí a proč chtějí
Emma s Brianem vynechat tradiční předávání darů pro nevěstu a večírek na
rozloučenou.
„Anno, doprovodíš mě na toalety?“, vyzvala ji Emma, když sklidili prázdné talíře ze
stolu. Oba muži vzhlédli.
„Jasně“, souhlasila Anička.
„Proč nemůžou ženské chodit na záchod samy?“, vznesl Brian řečnickou otázku a
postavil se, když se zvedla Emma.
Max udělal to samé, když se postavila Anička. Musela si přiznat, jak moc se jí líbilo,
tyhle starosvětské způsoby, které dodržovali opravdoví dominantní muži.
„Čas od času se musíme vytratit, abyste si vy chlapi, mohli připomenout, jak se vám
líbíme“, nadhodila Emma se smíchem.
„Ty se mi líbíš pořád, miláčku“, ujistil ji Brian a ve tváři se mu zračil obdiv ke své
budoucí manželce. Emma se na něj zazubila. Pak se k němu sklonila a dala mu
pusu. Aničce se z toho trochu sevřel žaludek. Bude se i ona pořád líbit Maxovi, když
odjede do Prahy? Není to trochu divné? Že k tomu, aby se mu opravdu začala líbit,
bude muset ho nejprve opustit? A proč jí na tom tolik záleží?“
„Tak můžeme jít, Anno“, probrala ji Emma.
Zavrtěla hlavou a snažila se uklidnit myšlenky, které se jí zabydlovaly v hlavě.
Poslušně následovala Emmu do zadní části lokálu. Záchody byly stejně luxusní jako
samá restaurace. Emma ji vzala za ruku a zatáhla ji do kouta na malou pohovku.
„Anno, co se to s vámi dvěma dnes večer děje?“
„Co tím myslíš?“
„Ale no tak. Neříkej mi, že sis nevšimla, jak se Max během večeře mračil?“
„Máš pravdu, všimla. Dnes opravdu vypadal hodně zamyšleně. Ale já vůbec nevím,
proč. Mezi námi je všechno v pohodě. Vlastně ve větší pohodě, řekla bych. Možná
jen nemá náladu, nebo nějaké starosti s prací, já nevím. Ale vím to, že se mi zrovna
nechce po tom nějak pátrat. Už tak z něj mám hlavu dost zamotanou“.
„Tak proč blázníš, když je mezi vámi všechno v pořádku?“, ptala se Emma.
„Já nevím … Možná právě proto, že to všechno je až moc dobré“, odmlčela se a
kousala si spodní ret. „Promiň. Vím, že to moc smysl nedává. Já jen … prostě se mi
nelíbí představa, že tady za pár dní nebudu a oba se budeme tvářit, jako že se nic
nestalo. S tím se nějak nedokážu srovnat“.
„Protože?“, pozvedla obočí Emma.
„Protože k něčemu opravdu došlo, tedy pořád se děje. Původně to mělo být jen
povyražení, což vlastně ve skutečnosti taky je. Nemělo se z toho vyvinout nic jiného.
Nic. Vůbec nic.“
„Anno, co se mi tu snažíš říct?“
„Jenom to, že k Maxovi něco cítím. A nevím, jak s tím naložit. A ani se mi nechce.
Přesně tohle se mi v současné situaci nehodí“.
„Možná, že ano“, prohodila Emma tiše.
Anička potřásla nespokojeně hlavou. „Ne, to teda ne. Jak by jen mohlo? Čeká mě
spousta práce, jak jistě víš. Musím tak prostě udělat tisíc věcí, musím se soustředit.
Bože. Dokonce se mi jednou povedlo přijít pozdě na schůzku jenom proto, že jsem
se zdržela s Maxem v posteli.
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Nedovedeš si představit, co jsem si vyslechla od svého šéfa. I když to řekl víceméně
v žertu, hodně se mě to dotklo. A navíc Max ani není můj přítel, nemáme mezi sebou
takový vztah. Rozhodně ne na dlouho“.
„Anno, nikdo tady nezpochybňuje tvou oddanost k práci.“.
„No, to já jsem o ní začala pochybovat …“, zavrtěla hlavou a štvalo ji, že jí dělá
problémy se vyjádřit přesněji. „Tím jsem myslela, že já sama jsem si všimla, že se
skutečně tolik nesoustředím. A to si nemůžu dovolit. Na takové věci nemám
jednoduše čas“.
Emma jí položila ruku na rameno a jemně stiskla. „Dobře, tak už se hlavně uklidni,
ano? Dělám si o tebe starost, nechtěla jsem tě rozhodit ještě více“.
„Copak to sama nevidíš? Já se sakra nedokážu uklidnit. To je ten problém“,
netrpělivě si otřela osamělou slzu, která jí skanula na tvář a všimla si zmatku
v Emmině tváři. Chvíli obě mlčely.
„No tedy“, konečně promluvila Emma.
Anička popotáhla. „Co no teda?“
„Ty Maxe miluješ“.
Anička si oběma rukama zakryla tvář. „Prosím, neříkej to nahlas“, poprosila šeptem.
Emma jí vzala ruce do svých dlaní. „To je dobré, Anno“.
„Ne. To vůbec dobré není. Musím myslet na sebe, na svůj život“.
„Ale to přece všechno mít můžeš a k tomu přibrat lásku“.
Anička bezmocně zavrtěla hlavou.
„Podívej, já všechny tyhle věci mám“.
„Ano. Jenže to jsi ty“, protestovala Anička.
„A proč bys musela ty být jiná? Anno, já tomu rozumím a vím, jak se teď cítíš. Sama
jsem ještě nedávno byla v podobné situaci, když jsem potkala Briana. Později jsem
zjistila, že právě on je ten pravý“.
„Rozhodně bych netvrdila, že Max je stejný jako Brian. Od začátku v tom máme oba
jasno. Těžko bych mohla čekat, že se změní“.
„No, podle toho jak se na tebe díval, když ses zmínila o Blainovi, to mi o něm něco
vypovídá“, utvrzovala ji Emma.
„Jak se díval?“
„Jako kdyby měl chuť Blainovi utrhnout hlavu, přinejmenším“, poznamenala Emma.
To Aničku trochu rozesmálo. „To snad ne“.
„No dobře. Možná to nebylo až takové. Ale i tak na tebe Max žárlí“.
„Víš o tom, že žárlivost se nerovná lásce“.
Emma pokrčila rameny. „Možná ne. Ale taky to neznamená, že mu na tobě nezáleží“.
„To je pouze jakýsi vlastnický pocit. Není to snad součástí vztahu dominanta a
subinky, nemyslíš?““
„Do jisté míry ano. Ale když má muž pocit, že mu patříš, potom je to něco naprosto
jiného. Tak to prostě je“.
„Max nikdy neřekl, že mu patřím“, oponovala.
„Ale myslí si to. To já vím“.
„Jak si tím můžeš být tak jistá?“
„Protože už jsem takový pohled jednou viděla u Briana. A na spoustě dalších mužů,
jak z okruhu BDSM komunity, tak mimo ni“.
„Já nevím, Emmo. Nevím, co si tak může myslet. Mate mě to. Protože i kdyby tomu
tak bylo, stejně netuším, co bych s tím asi tak mohla udělat. Nevím. Chtít něco, co
Max nechce, by byla šílenost. A hlavně nebezpečné“.
„A nemyslíš, že by to i tak stálo za to? Neříkám, že to bude jednoduché, ale jsem si
jistá, že to za to stojí“.
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„Já nevím, Emmo. Každopádně jsem si jistá svou láskou k Maxovi, protože u mě to
tak funguje. Ale pouze nebezpečí pro mě. S námi dvěma to není stejné, jak to máte
vy dva s Brianem“.
Anička věděla, že její láska k Maxovi by ji mohla zničit celý život. Všechno, na čem
tak tvrdě pracovala. A kdyby ji zavrhl, mohla by se z toho zhroutit. Ona Maxe opustit
nedokázala. Ještě ne. Bude muset najít nějaký způsob, jak se svými city k němu
patřičně vyrovnat a zůstat s ním tak dlouho, jak to jenom bude možné a zároveň
ignorovat skutečnost, že všechno hezké, co spolu vybudovali, jednou jistě skončí.
„Prostě jen budu muset sebrat všechny síly“, svěřila se Emmě. „A jít dál, jako
vždycky. To je pro mě jediné východisko“.
Emma se zamračila. „Dobře. Pokud to chceš řešit takhle, tak já budu stát za tebou,
ať se děje, co se děje. Ale přála bych si, abys o tom ještě trochu popřemýšlela, Anno.
Můžeš mi to slíbit?“
„Budu a moc děkuju, Emmo“.
„Jasně, samozřejmě“, Emma jí znovu stiskla rameno.
Anička věděla, že to mělo vyznít jako gesto podpory. Musí přestat uvažovat o
společné budoucnosti s Maxem. Musí se soustředit na svou práci, jedinou věc, která
má pro ni podstatný význam. Z toho, že se dostala do vedení komerčně úspěšné
firmy, tohle jí dávalo smysl. Na co však zvyklá nebyla, co jí smysl nedávalo, byla
láska, která ji tak silně zasáhla.
Kapitola 68.
Po večeři ještě poseděli, pili čaj a asi hodinu si povídali. Během toho se Anička
stačila uklidnit a dala se dohromady. Po rozloučení s Brianem a Emmou nasedli do
Maxova auta a během krátké jízdy byli oba potichu. Od pneumatik se ozývalo pouze
odstřikování dešťové vody, jemné šelestění stěračů na předním skle.
Když vešli do bytu, Max jí pomohl z promočeného pláště. Pak svlékl i svůj kabát a
oba pověsil na věšák. Přesunuli se do obývacího pokoje.
„Dáš si něco k pití?“, zeptal se jí jako správný gentleman, dokonce i v jejím bytě.
„Ne, děkuju. A co ty?“
„Nemusím si dát nic, vždyť jsem toho čaje musel vypít snad plnou konev“.
„Ne. Já myslela, jestli jsi v pohodě“, uvedla svou otázku na pravou míru. Nechtěla ho
vyplašit, ale potřebovala to vědět. Potřebovala. Tohle slovo se jí vůbec nelíbilo. Ale
pocit, že je něco špatně, byl příliš silný, proto ho nedokázala ignorovat.
„Cože? No jasně, všechno v pohodě“.
„Já jen, že během večera jsi vypadal dost zachmuřeně“.
„Fakt? No, mám trochu složitou zakázku. Ale není to nic, co bych nezvládl“.
„Takže bys raději šel? Nerada bych tě zdržovala od práce“. Chystala se vstát, ale
chytil ji za zápěstí a zadržel ji.
„Nikam nemusím, Aničko. A vůbec, dost žvástů o mojí práci, o tu se starat
nemusíme. Já mám všechno pod kontrolou“.
Znovu se opřela v pohovce. „To ty vždycky“.
Obočí mu vylétlo nahoru. Jen pokrčila rameny. „Nechtěla jsem se tě nějak dotknout,
Maxi. Ale je to pravda, ty máš vždycky všechno pod kontrolou“.
„Tím chceš říct co? Že se ti to nelíbí?
„Ne. Jenom vím, že to tak je. A nemyslím tím jenom sex a celou tu hru o nadvládu.
Líbí se mi na tobě, že jsi člověk, který má svůj život pevně v rukou. Přesně tak to
mám i já. Všechno pěkně organizované, život plný práce“.
„Jo. Tak o čem ses tu teď rozhodla nemluvit?“
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„Copak já o věcech nemluvím? Proč si to myslíš?“
„Hele, ve čtení mezi řádky jsem docela dobrý, nemyslíš? A v tobě toho bublá opravdu
hodně“. Ve světle lampy mu oči zaplály. Pozorně ji sledoval, jako ostatně vždy. Ale
nyní by přísahala, že tentokrát to bylo jiné.
„To snad v každém z nás, ne?“
„To ano, jistě. Ale dnes večer se s tebou něco děje“.
„A s tebou ne?“
Okamžik mlčel a jeho plná ústa se na moment zkrabatila. „Zásah“, odvětil velmi tiše.
I přes tuhle nepříjemnou konverzaci si dost dobře uvědomovala, jak z jeho těla
vychází žár. Ať už se čertila nad čímkoliv, a musela si přiznat, že za poslední dobu
se zlobí až moc, tohle vědomí u ní nikdy nepolevovalo. Ačkoliv byl celý napjatý,
možná i trochu naštvaný, cítila žár jeho těla až do morku kostí.
„Maxi, já tím nemyslela … Sakra, vůbec nevím, co říct. Je jasné, že jsi naštvaný.
Zlobíš se na mě, ale nevím proč“.
„Nezlobím“. Natáhl k ní ruku a zastrčil jí neposlušný pramen vlasů za ucho. Projel jí
nepatrný záchvěv. Jejich pohledy se setkaly. Bylo v tom cosi jemného a zároveň i
divokého. V jeho pohledu rozeznávala možná i vztek, nebo co to vlastně bylo. Proto ji
překvapilo, když si ji najednou beze slova přitáhl na hrudník a divoce ji políbil. A o to
víc ji překvapilo, že jeho polibek byl až zuřivě naléhavý, že nemohla popadnout dech.
Ten chlap byl ztělesněním protikladů, které ji tak mátly a zároveň přitahovaly. Byly
ovšem chvíle, kdy o něm nedokázala přemýšlet.
Rychle ji svlékal svýma drsnýma rukama, a ani na chvíli od ní neodlepil rty. Všechno
ji svlékl najednou. Přitom ji líbal, i když se sám zbavoval šatů. Nechal toho, jen když
se soustředil na její bradavky. Bolestivě je tiskl, pak ji objal a rukama spočinul na
jejím zadku, který stiskl možná až přímo tvrdě. Když byli oba nazí, natlačil ji do
polštářů pohovky a sklonil hlavu. Jednu ruku měl položenou na jejím břiše, druhou jí
roztahoval stehna pěkně od sebe. Zabořil jí ústa do klína a dal se okamžitě do práce.
Vzal do pusy klitoris a bolestivě jej sál.
„Kriste pane Maxi, dej mi aspoň chvilku. Ach ….“
Jazykem kroužil po špičce poštěváčku a cítil, jak se naléval krví. Pořád ji pevně tlačil
do pohovky. Když se snažila změnit pozici, ještě přitvrdil. Takže se nemohla ani
pohnout. Ona však neměla nejmenší touhu mu jakkoli vzdorovat. Užívala si každou
vteřinu tak, jak si ji bral a ztrácela se tak v jeho moci. Zaplavila ji slast, vlna za vlnou
se valila jejími útrobami. Pohlaví se jí svíralo v milostné křeči. Strčil do ní dva prsty a
její tělo se na pohovce vypjalo do oblouku. Pak ji začal šoustat rukou, pěkně hluboko,
tvrdě a rychle. Jeho ústa si počínala neméně dobyvačně. Dobývala z ní rozkoš.
Orgasmus. Cítila, jak v ní narůstá touha až do nesnesitelných rozměrů, a to tak
rychle, že tomu nedokázala ani náznakem vzdorovat. Sevření jeho ruky na jejím
stehně nepolevovalo, naopak ještě zesílilo. Uvědomila si, že je jeho přesně tak, jak
potřeboval. Maxi, udělej mi to, v duchu ho prosila. Nebyla ve stavu to vyslovit nahlas.
On to však pochopil, jako by to řekla jasně a srozumitelně. Vrážel do ní prsty, natáčel
je tak, aby se pokaždé dotkl jejího G-bodu. Sál její poštěváček a společně s prsty
včetně jazyka pronikal do hlubin jejího pohlaví. Pocity ji zaplavovaly jak tsunami,
v níž se málem utopila. Padala do hlubin a její tělo se roztřáslo nekontrolovatelným
orgasmem. „Ach bože“, křičela.
Jen na chvíli přestal, aby zamumlal. „To bylo nádherné, Aničko. Ještě jednou“.
„Maxi … Já fakt nevím. Nezvládnu to“.
„Uděláš se ještě jednou“, nic jiného nepřipustil. Znovu se sklonil k jejímu mokrému
pohlaví a vzal do úst její rozpálený klitoris. Tentokrát mnohem jemněji, pouze špičkou
jazyka. Dělal jí to pomalu a něžně.
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Touha v ní opět narůstala tekutě, pomalu a zlehka. Byl si vědom, jak byla citlivá,
rozbolavělá, ale zároveň si přesně uvědomoval, co s ní hodlal provést. Vnikl do ní
dvěma prsty a tentokrát si dal záležet. Velmi něžně, sotva pohyboval rukou. Pak
ovšem přidal další dva prsty a celou ji vyplnil.
„Bože, tohle je moc dobré …“
Natočil ruku a sunul ji ještě hlouběji. Pak ji zase napůl vytáhl a znovu přitom jemně
otočil zápěstím. Tento spirálovitý pohyb v ní spustil lavinu pocitů, která ji dotlačila až
na samý okraj propasti rozkoše. A když začal jemně sát poštěváček, tancoval
špičkou jazyka, dostavil se další orgasmus. Celá se roztřásla a křičela. Pohnul se.
Vytáhl ruku z jejího milostného sevření, odlepil rty. Matně viděla, jak z kapsy kalhot
vytahoval kondom. Čekala na něj, ale on se nad ní nehybně nakláněl a pozoroval ji.
„Máš ta nejkrásnější prsa, která jsem kdy viděl. Už jsem ti to říkal, miláčku?“, polaskal
jejich křivku.
„Ano“, usmála se.
„No, je to pravda“, měl těžký přízvuk a mluvil hlasem zhrublým touhou. „A oči máš
modré jako to nejjasnější nebe. Mám chuť ….“, odmlčel se a prstem jí lehce přejel po
tváři. „A přesně to taky udělám. Mám chuť se v nich ztratit, když jsem s tebou,
Aničko, holčičko moje“.
Co to říká? V očích jí začaly pálit slzy a srdce jí bušilo jako o závod.
„A když jsem v tobě, na ničem jiném mi nesejde“. Jeho tvář vyzařovala touhu a ještě
něco jiného, co teď nedokázala rozpoznat. Vklouzl rukou mezi její stehna a zajel
přímo do vlhkého horka, které tam panovalo. Zaúpěla opět rozkoší.
„Ano, tohle je úžasné, holčičko moje. Ale není to zdaleka všechno. Nejde jen o to, jak
vypadáš a jaké to s tebou je. Taky máš fantastickou pokožku. A ta tvoje vůně, ta mi
dokáže pořádně zamotat hlavu. Je jako ….“, znovu se odmlčel.
Anička měla pocit, jako kdyby se jí zastavilo srdce. Z očekávání, co řekne dál. Potřásl
hlavou a jeho oči ještě nikdy tak nepotemněly žádostivostí.
„Teď tě ale musím pořádně ošukat, rozumíš?“
Přikývla, i když ve skutečnosti netušila, o co mu jde. Nevěděla, co tím chtěl říct, nebo
co chtěl ještě říct. Ale nakonec se k tomu nedostal. Věděla jen, že pokud jí to
neřekne, bude se muset spokojit s tím, jak ji celou vyplní jeho mohutný penis.
„Roztáhni nohy“, pronesl téměř šeptem, ale byl to rozkaz, jako kdykoliv předtím.
Dala nohy daleko od sebe, obtočila je kolem jeho širokých boků a on do ní vklouzl.
Celou ji vyplnil. Byl větší, než dokázala vůbec snést, ale ani tak se ho nemohla
nabažit. Ano, nemohla se nabažit Maxe. Ne, teď ne, Měla v hlavě jen nekonečnou
touhu a rozkoš. Ten nádherný pocit, když ji jeho svalnaté tělo tlačilo do pohovky.
Jeho váha, která jí nedovolovala se pohnout.
Kapitola 69.
Max zavřel oči a vzepjal se v bocích. Pomalu do ní začal pronikat. V údu mu tepala
rozkoš. Neodvažoval se otevřít oči a pohlédnout jí do tváře. Věděl, že kdyby to teď
udělal, všechno by okamžitě zmizelo. Ale když ze sebe vyrazila zasténání, nedokázal
si pomoct. Bylo to špatné, hodně špatné, jak si představoval. Nebo tak dobré, lepší.
Měla zarudlé tváře, rozšířené zorničky a modré oči zahalené touhou. Pusu měla
karmínově červenou, i když jí ze rtů dávno zlíbal rtěnku. Byla to ta nejkrásnější žena,
kterou kdy viděl. Byla to ta jediná žena, po které toužil. Ne, okřikl se v duchu. Teď ji
prostě pořádně ošukej.
Prudce proti ní vyrazil boky a cítil, jak ho v sobě sevřela. Musel se soustředit. Skoro
z ní vyklouzl a měl v ní jenom špičku údu. Pak se do ní znovu zabořil.
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„Ach, Maxi“, zasténala.
Jo, jen mi říkej moje jméno, potřebuju to slyšet, říkal si pro sebe. Ne. Vytáhl z ní úd a
znovu se do ní ponořil. Tentokrát více tvrdě, takže jejich pánve se bolestivě střetly.
Pořád to opakoval. Objala ho rukama a pevně svírala. Sakra. Držela ho fakt pevně.
Srdce v hrudi mu poskočilo a zaplavila ho vlna rozkoše. Max se v ní doslova
rozpouštěl. Neustále ji zběsile šukal a zajížděl do ní hluboko, jak to jen šlo. Zapletl jí
prsty do vlasů a věděl, že ji za ně tahá až moc. Věděl, že dorážení jeho penisu a
pánevních kostí muselo bolet. Líbilo se mu, že se nijak nebránila. Jenom lapala po
dechu a sténala. Držela ho ještě pevněji. Zamlžil se mu zrak, najednou měl před
očima jakousi impresionistickou malbu, v níž dominovaly její modré oči, rudé rty a
dokonalá hedvábná pleť. Při orgasmu se mu zatmělo před očima a nalehl na ni celou
svou vahou svého těla.
Anička. Miluje ji. Ne. Třásl se nepopsatelnou rozkoší. Jenže pomyšlení, že se právě
udělal do téhle ženy …., strach mu pronikal až do morku kostí. Nemůže ji milovat. Ale
je to pravda. Do prdele …. Chtěl se odtáhnout, ale poslední orgasmus mu sebral
všechnu sílu. Vzaly mu ji i všechny emoce, které ho jako nějaké závaží táhly ke dnu.
Dokázal ji akorát zalehnout a užívat si hebkosti jejího nehybného těla. O takových
věcech teď nedokázal přemýšlet. Teď to nevyřeší. Ale vždyť se ani nic vyřešit nedá.
Prostě to tak je. A on s tím nesvede vůbec nic. Nešlo o sex, i když s ní to byla úžasná
záležitost. Právě při sexu mu to všechno došlo. Tady jde především o ni. O to, jaká
je. Její způsob uvažování. O její povahu a chuť do života. Dokázal někdy tak jasně
přemýšlet o tak vážných věcech, a tak brzy po orgasmu? Zadržel dech. Nasál její
vůni, jakési exotické koření, které si sám pro sebe pojmenoval. Potřeboval, co
vlastně? Pocítit, že mezi nimi existuje i jiné pouto než sex. Jak to bylo bláznivé. Ale
přesně tak to bylo.
Vytáhl z ní penis a chtěl se odvalit. Pak si však všiml výrazu její tváře, která ve svitu
lampy vypadala nádherně. Měla tak krásně uvolněné rysy. Měla by teď rozhodně
spát, ale nemohl si pomoct, a musel ji políbit.
„Aničko, musíš teď spát“, zamračil se na ni.
„Hmm, … nejsem unavená“, zavrtěla se pod ním.
Přitiskl své rty na její, polibek před spaním. Pootevřela ústa. A on místo plánovaného
jednoho polibku ji začal líbat, pomalu a dlouze. Mezi polibky tiše vzdychala, což se
mu líbilo. Cítil v tom podivnou touhu, pocit vzrůstajícího malátného vzrušení. Neměl
erekci, takhle brzy by to ani nešlo. Přesto měl chuť ji znovu přivést na hranu rozkoše.
Ale rozhodně ji nepřestane líbat. Přesunul se trochu na stranu, aby se dostal rukou
mezi její nohy a přejel ji přes hladkou pokožku pohlaví. Zjistil, že je znovu mokrá. Ale
ještě si s ní malinko pohraje. Začal ji hladit a ona zasténala. Vsunul do ní dva prsty a
začal ji znovu pomalu šukat. Její boky mu ochotně vycházely vstříc. Pohlaví vsálo
jeho prsty do sebe a sevřela je. Zvýšil tlak a tempo, a tak jeho prsty útočily na její
poštěváček. Nemilosrdně. Chtěl, aby se mu udělala do ruky. Potřeboval cítit tu
rozkoš, která bude otřásat jejím tělem. Přitom ji znovu líbal na otevřená ústa.
Všechno bylo tak mokré a horké. Za chvíli prožívala další orgasmus a sténala mu do
úst. Pohlaví jí přímo teklo, cítil to na své ruce. Neuvěřitelné. Znovu dostával erekci.
Něco zamumlal, ani nevěděl co. Natáhl se pro další kondom a pak se na ni vrhnul.
Ponořil se do jejího těla.
„Maxi, prosím …“
Její touha byla neuvěřitelná. Rozhodl se pro pomalý, uklidňující sex, žádnou
divočinu. Jakmile do ní vstoupil a její tělo povolilo, začal ji líbat. Tentokrát hodně
ubral na intenzitě a nechal ji, ať tempo řídí sama. Potřeba se proměnila v cosi jiného.
V touhu pramenící z jejich pomalých, téměř ospalých pohybů.

247

Jejich boky spolupracovaly a jazyky vzájemně rejdily v ústech. Jeho penis plenil její
nitro. Ale všechno to bylo takové hodně zpomalené, takže to mohli pořádně procítit.
Orgasmus byl jako vřídlo horké vody. Když bylo po všem, stále ji líbal a ona mu
polibky vracela. Vydávala přitom tiché vzdechy, jako by mu jen dýchala do úst. Oba
byli najednou ospalí a jejich polibky byly čím dál pomalejší a línější, až zůstal pouze
dotek rtů. Usnuli.
Max se opíral o dveře rámu v její kuchyni a chvíli ji pozoroval. Zrovna sklízela nádobí
po večeři. Ve tváři měl zamyšlený výraz. Nečitelný. Najednou mu oči zaplály
vzrušením.
„Co je?“, zadívala se na něho.
„Nic, jen mě něco napadlo“.
„Aha“, pousmála se.
„Aničko, dovol mi, abych tě mohl namalovat“, poprosil ji znenadání.
„No, dobře“.
„Teď hned“.
„Cože, to jako teď?“, musela se zasmát.
Stáhl ji k sobě a divoce ji políbil. Rty měl sladké, ale neústupné. Pak se odtáhl. „No
tak, Aničko“, promluvil naléhavě.
Znovu se zasmála. „Jo, tak jo. Dobře“. Když jí to nedávno navrhoval, lichotilo jí to. Ta
představa se jí zamlouvala. Ale teď to bylo ovšem jiné. Tělo se jí rozehřívalo
myšlenkou na to, že se svlékne a bude pro něj nehybně pózovat přesně tak, jak po ní
bude chtít. Bylo v tom cosi submisivního, pomyslela si. Ale taky to bylo pořádně sexy.
Přinesl si z auta skicář, kreslící podložku, pár uhlových tužek a vrátil se do obývacího
pokoje, kde mezitím ona čekala.
„Svlékni se“, poručil jí a nepatrně pokývl bradou.
Svlékla se, a když na ni upřeně zíral, natočila koketně hlavu. Neostýchala se. Líbilo
se jí, jak ji pozoroval, tak jako nikdy předtím. Tušila, že odhadoval linie jejího těla, že
jeho oči zkoumaly hru světla a stínů. A velmi ostře si uvědomovala, jak se jeho
pohled zastavil především na jejích odhalených ňadrech a klínu. Zvlhla jen z toho, jak
se na ni díval. Z toho, že tam stála před ním nahá. Připadala si tak více nahá než
předtím, kdy se spolu milovali. Tahle nahota se spíše podobala jejich večeru v Sídle
rozkoše. Stejná dávka vzrušení a exhibicionismu, i když ji už nahou předtím
samozřejmě viděl. Nedávalo to moc smysl, dokonce ani jí samotné. Věděla jen, že
tohle bylo jiné.
„Nádhera“, prohlásil. „Nejdříve tě nakreslím, jak stojíš u okna. Jenom takový rychlý
náčrt. Nenechám tě stát příliš dlouho. Chci, aby ses zhluboka nadechla a uvolnila se.
Ano, jedno koleno nechej pokrčené, ruce podél těla a trochu nakloň bradu. Jo, to je
ono. Přesně takhle zůstaň“.
Tužka v jeho ruce se začala hýbat, ještě než domluvil. Kreslil rychlými tahy, a
pokaždé, než se sklonil nad skicářem, pozorně si ji prohlédl. Stála tam nehybně a jak
se tak snažila zůstat bez hnutí, v ní začalo cosi klíčit. Snažila se potlačit své tělo i
mysl, když dělala, co po ní chtěl. Dostál svému slovu. Trvalo to nějakých možná
patnáct minut, když jí řekl, ať se posadí na pohovku. Přišel blíž a postavil se nad ni.
Všimla si, že bříška prstů pravé ruky měl zašpiněné od úhlu.
„Trochu se natáhni a opři se o lokty, jedno koleno dej nahoru“. Sám jí upravil nohu do
polohy, kterou si představoval.. Byla to hodně odvážná erotická póza. Když ucítila
dotek jeho prstů na kůži, bylo to, jako by ji lehce ožehl neviditelný plamen.
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„Jak dlouho vydržíš s lehce nakloněnou hlavou? Potřebuji od tebe pózu, která bude
vyjadřovat extázi. Hlava zvrácená dozadu, pokud ještě můžeš. Chci, aby ti vlasy
spadaly až na pohovku“.
„Zvládnu to“, řekla s trochou pýchy v hlase. Dokáže to.
„Výborně“, a už zase črtal vkleče na podlaze a prohlížel si ji ze všech nejrůznějších
stran. K jejímu údivu všeho chvilku nechal, aby se jí mohl dotknout, pohladit dlaní,
sledovat linii jejího těla. Nevynechal ani její čelist a rty. Celá se chvěla. Nebylo to
únavou, i když možná trochu taky. Třásla se spíš spalující touhou po něm. Navíc
z nedostatku spánku se jí točila hlava. Ale to všechno bylo taky tím, že tyhle
společně strávené chvíle měly takový snový nádech. Bylo ale jisté, že i když ji Max
kreslí a nevyplácí ji, v obou těchto situacích byla stále v jeho rukou. A přesně tam
taky být chtěla.
„Aničko, dej hlavu zase zpátky dozadu, dobře?“, položil jí ruku na zátylek a posunul ji
nahoru. Zajel pod vlasy, takže se celá zachvěla. Nasměroval ji do správné polohy.
„Je ti zima, miláčku?“
„Ne“, zavrtěla hlavou.
„Opravdu?“, zachmuřil se.
Přikývla, protože na nic jiného se nezmohla.
„Tak tedy dobrá“, ustoupil o krok dozadu a pak ještě o jeden. „Podívej se na mě.
Skloň bradu dolů a stále se na mě dívej. Hmm, vypadáš ospale“, zamumlal. „Ale
zase ten tvůj pohled je docela sexy“. Znovu k ní přistoupil. Odhrnul jí vlasy a na
moment nechal ruku na její tváři. Zavřela oči a nasávala teplo jeho dlaně. To však
vzápětí vystřídaly jeho rty. Krátkými polibky pokrýval celou linii její dolní čelisti a
pokračoval po krku níž. „Jsi tak svůdná“, pronesl chraplavým hlasem, ztěžklý
přízvukem. Konečky prstů přejel po jejích ňadrech a obkroužil bradavky. Potom
zamířil mezi její nohy a stiskl klitoris. To už otevřela oči dokořán a sledovala jeho
výraz. „Líbí se mi, že jsi pokaždé tak připravená. Tak mokrá“., nespouštěl z ní oči.
Zasténala málem v milostné křeči. Tohle ji jednou zabije. „Maxi ….“
„Tiše. Teď budeš pěkně bez hnutí ležet a necháš mě, abych tě mohl nakreslit, než tě
pořádně ošukám. No, samozřejmě, o tom vůbec nepochybuj, holčičko. Jsem pořádně
tvrdý, ale počkáme, až s tím budu hotov. Než zachytím tvoje křivky na papír, jak tvoje
tělo přímo vyzařuje touhu po rozkoši. Řekni mi, Aničko, chceš, abych tě šukal?“
„Ano“, vydechla zničeně.
„To nestačí, řekni mi to“.
„Chci tě, Maxi“, tiše pronesla. „Chci, abys mě ošukal. Pěkně tvrdě, jak to umíš“.
Zasmál se a znělo to drsně a smyslně. „To udělám. O tom vůbec nepochybuj“,
postavil se a opět ustoupil. Pozorovala ho, sledovala jeho mohutné tělo a tvrdou
bouli, která se mu dmula v kalhotách, jak byl vzrušený. Byla úplně mokrá. Tělo a
mysl měla v jednom ohni.
Milovala ho. Nedokázala to říct nahlas, ale myslet si to mohla. A v tuhle chvíli v sobě
nenašla nic, co by jí v tom mohlo bránit.
Přecházel sem a tam, obracel jednu stránku ve skicáři za druhou. Jeho pohyby a
změny pozice v sobě skrývaly určitý rytmus. Dokázala se mu přizpůsobit ve všem, co
dělal a nedělal.
„Otoč se, Aničko“, konečně přikázal.
„Cože?“, vytrhla se ze svých myšlenek.
„Vidím, že jsi trochu mimo, to se stává. Takhle se mi líbíš. Vlastně je to přesně to, co
mám s tebou v úmyslu, nejvhodnější“.
„A co to má jako být?“, zeptala se. Než se jí dostalo odpovědi, přetočil ji sám na
břicho a začal výprask. Neřekl ani slovo, jen udržoval rychlý a nesmlouvavý rytmus.
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Jeho dlaň střídavě dopadala na její hýždě tak dlouho, až je měla v jednom ohni. A
stejná touha ji zaplavovala mezi stehny. Přestal ji vyplácet a matně slyšela jeho
sípavý dech, když jí strčil ruku mezi nohy. Začal jí roztírat její tělesné šťávy po
stehnech, až se jí z toho sevřelo pohlaví.
„Teď si tě musím nakreslit, když má tvůj zadek tak nádhernou růžovou barvu“.
Zůstala, jak byla, na břiše, na pohovce, s horní polovinou těla zapřenou o lokty.
Ňadry se opírala o semišový potah. Velmi brzy se ponořila do onoho jednoduchého
rytmu dechu a nehybnosti. Zcela se mu odevzdala. Čas ubíhal, ale ona už jej ani
nevnímala, jak byla ponořená ve své mysli.
„Aničko“, oslovil ji konečně. „Je čas“. Najednou byl za ní a do půlek ji tlačily jeho
boky. Obtočil jí ruku kolem pasu a vytáhl ji na kolena. Dal jí nohy od sebe a penisem
vnikl mezi záhyby jejího pohlaví. Překvapil ji, líbilo se jí, jak to udělal. Začal ji
zpracovávat bez varování a bylo to skvělé. „Maxi“, zasténala a její hlas zazníval
potěšením z toho, co nastane.
„Pořádně tě ošukám, holčičko. Pěkně tvrdě tě ojedu. Pořádně se nadechni“.
Poslechla ho. Odtáhl se a pak vyrazil boky vpřed a znovu do ní vnikl. Rozkoš ji
zasáhla jako výboj blesku. Vyšla mu vstříc a pojala ho hluboko do sebe. Uchopil její
ňadra do dlaní a prsty začal tahat za bradavky, pěkně v rytmu. Rozkoš a slast na ni
působila jako proudící světlo a pronikala celým tělem. Rozkoš přicházela z mnoha
směrů najednou, z pohlaví, bradavek, z tlaku jeho boků, kterými drtil její tělo. Jeho
penis byl jako velká sametová kláda, kterým ji podroboval. Všechno to postupně v ní
narůstalo. Konečně přišel vrchol, čemuž nemohla zabránit. Mysl jí při orgasmu
vyplnilo oslňující světlo.
„Ach, Maxi“, vykřikla.
„Miláčku, ano, udělej se. Panebože, už to na mě taky jde“. Vzepjal se proti ní a dodal
jejímu orgasmu novou šťávu. I přes ochranu cítila to horko a sílu. Jeho obrovské tělo
se roztřáslo. Cítila žár jeho dechu. Zařval. Byl to zvířecí zvuk, vyjádření nejvyšší
rozkoše, který zatím nikdy nepoznal. Po nějaké chvíli z ní vyklouzl a stáhl ji sebou,
takže spolu leželi na pohovce. Max ji objímal zezadu. Cítila se naprosto uvolněná a
naprosto svobodná. Věřila, že právě teď jsou oba na jedné lodi. Že nemusí
pochybovat o tom, co se mezi nimi odehrává. Měli za sebou zvláštní úžasnou noc,
jakou nikdy s žádným mužem neměla. Byla naprosto vyčerpaná. Neměla sílu o
něčem pochybovat, avšak jindy by to přesně udělala. Pro tento okamžik to bylo
vlastně dobře. Prostě si to užije, Maxova velkého, pevného těla, které cítila na sobě.
Užije si, jak ji rukou objímá kolem pasu a dlaní spočíval na jejím břichu. Byl to
vlastnický stisk. Ano. Poprvé v životě byla připravená popustit otěže, které obvykle
tak pevně svírala. Otěže svého života, svého srdce. Připravená. A s tou myšlenkou,
důvěrou v srdci a mysli zavřela oči, do nichž se už opíralo popelavé světlo rozbřesku
a ponořila se do blaženého spánku.
Kapitola 70.
Max otevřel oči a z úhlu dopadajících paprsků, které dovnitř procházely vysokými
okny, vyvodil, že nespali déle než dvě hodiny. Anička vedle pravidelně oddechovala.
Pořád tvrdě spala. Ležela vedle něho a byla naprosto nádherná. Tak dokonalá, jak
mu spočívala v náručí. Dýchal jen lehce, aby ji neprobudil. Pulz mu vyletěl nahoru a
v hrudním koši mu začalo zběsile tlouct srdce. Musí okamžitě vstát. Potřásl hlavou a
pěstí si protíral oči. Avšak nedokázal se zklidnit. Opatrně se začal zvedat, aby ji
neprobudil. Ale vstát musel, aby mezi nimi bylo aspoň pár metrů. Prostor
k přemýšlení.
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Aby mohl volněji dýchat. Když se mu povedlo vstát z pohovky, Anička zamumlala
něco ze spánku, otočila se na druhý bok, oči však stále zavřené. Stál tam bez hnutí a
prohlížel si ji. Byla fakt neuvěřitelně nádherná. Pro někoho jako byl on, až moc dobrá.
Znovu potřásl hlavou a přejížděl si rukou po bradě. Byl fakt neuvěřitelný idiot,
zamilovat se do takové ženy. Nechat všechno dojít až tak daleko.
Musím pryč, začal panikařit. Ale nemůže ji tady nechat, potřásl nerozhodně hlavou.
Kdyby odešel po takové noci, kterou společně prožili, nebylo by to od něj správné.
Aniž by na ni dohlédl a ujistil se, že už je zase zpátky z podprostoru. Že je zase zpět
a v pohodě. Jenže on sám v pohodě rozhodně nebyl. Kurva.
Ustoupil a nasoukal se do levisek. Sehnul se pro skicář a zvedl ho ze země. Podíval
se na kresby, které pořídil v noci. Podoba seděla na sto procent a její tělo
v erotických pózách bylo naprosto skutečné. Znovu se podíval na spící Aničku.
Klidně oddechovala. Byla nahá a tak nádherná, až ho zabolelo na prsou. Jak může
vypadat tak božsky. Všechno tak, jak má být? Jeho ruce samovolně vyrazily vpřed,
aby se jí mohly dotýkat. Včas se zarazil. Tohle ne. Tohle nesmí dopustit. Ne. Stáhl
ruku zpět. Kriste pane. Všude na sobě cítil její vůni. Jemně přes ni přehodil přikrývku
a odešel do koupelny. Tam na sebe chvíli jen tak zíral v zrcadle. Je pěkný podvodník.
Naparuje se, jak je vzorný dominant, a zároveň přemýšlí o tom, že tu nechá svou
dívku o samotě, co si s ní před pár hodinami pohrával, aniž by se přesvědčil, jak na
tom je. No tak jo, je to venku, je na odchodu.
Miluje ji. Ne. Nemožné. Vždyť je to on, proboha. Tohle přece nedopustí. Aspoň kvůli
sobě ne. Ale určitě kvůli ní. To by všechno parádně posral, stejně jako předtím
s Brendou. A stejně jako jeho otec s matkou. Měl to v genech. A dostal do života
zatraceně špatný příklad, jak být správným mužem. Strávil sice několik let tím, že se
snažil přijít na to, jak se stát lepším, než kým kdysi byl. Každopádně o hodně lepší
chlap, než byl jeho otec. Jenže ho svazovala pravidla BDSM, která ho dostala do role
zodpovědného dominanta, který má všechno pod kontrolou. To byly hranice, v nichž
dokázal fungovat. Kdyby strávil s Aničkou víc času, nedrželi by se pořád svých rolí. A
nebyl si jistý, co by následovalo. A tohle on nemohl riskovat. Už to samo o sobě by
znamenalo katastrofu, pokud by se vzdal kontroly, a co by to znamenalo pro Aničku.
Nechtěl to vůbec domyslet. Tohle neudělá. Už se tomu stejně dost přiblížil. Nechal to
všechno dojít příliš daleko. Jeho vlastní chyba. Neomluvitelná.
Vrátil se zpátky do obýváku, posbíral svoje věci a naposledy se na ni dlouze zadíval.
Byla tak sladká, až mu to rvalo srdce. Díval se na ni tak dlouho, jak mu to odvaha
dovolovala, ruce se mu samovolně sevřely v pěst. Když už věděl, že už to dál
nezvládne, otočil se, otevřel dveře a vyšel ven. Bylo nádherné ráno, ale ne pro něho.
Anička se probudila a okamžitě si uvědomila, že je něco špatně. Nešlo jen o to, že
vedle ní už Max neležel. Mohl být klidně v kuchyni nebo třeba v koupelně. Jenže
nějak vycítila, dokonce dřív než otevřela oči, že Max v bytě vůbec není.
Bolest se dostavila vzápětí. Proč by odcházel? Bylo to však přesně to, čeho se celou
dobu, co byli spolu, obávala. Donutila se zvednout z pohovky. Přes ramena si
přehodila deku. Nemohla si vzpomenout, kde se tam ta deka vůbec vzala. Vždyť oba
usínali nazí, přitisknutí k sobě. Cítila, jak se jí přes rty dral vzlyk, proto ve snaze jej
zadržet, zakousla se do rtu. Přesunula se do kuchyně a cestou si protírala oči. Pokud
by jí nechal vzkaz, nejlepším místem byl kuchyňský pult. Jenže tam nebylo nic. Tak
nějak stejně tušila, že tam nic nenajde. Přesto však prozkoumala všechna případná
místa. Nic. Prázdnota na ni cenila ostré zuby. Musela se obrnit.
Nechovej se jako hysterka. Může za tím být cokoliv, že odešel. Ale věděla, že to není
pravda. Prostě odešel.
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Vytočila jeho číslo, avšak hovor rovnou spadl do hlasové schránky.
„Maxi, to jsem já, Anna. Jen jsem si říkala, kam jsi dnes ráno zmizel. Fajn.
Zavolej mi, až budeš moct. Snažila se, aby to znělo nenuceně. To byla tak dobrá
herečka? Hlavně dobrá lhářka. To především. Protože za všemi těmi slovy, za tím
nenuceným tónem jejího hlasu se skrýval pořádný zmatek, skoro bordel. Měla co
dělat, aby se nesložila a neutopila se v slzách. Ne. Přesně tohle nikdy neudělá. Ona
přece taková není. Je mnohem silnější. Otřásla se chladem. V tuhle chvíli bylo
opravdu hodně těžké vzpomenout si na svou vnitřní sílu. Tohle už možná sama
nezvládne. Znovu zvedla telefon a zavolala Emmě.
„Haló“, ozvalo se.
„Ahoj Emmo. To jsem já, Anna“.
„Ahoj Anno. Co se děje?“
„Nevíš, jestli dnes ráno nemluvil Brian s Maxem?“
„To nevím. Brian odcházel dnes ráno brzy. Pořádně jsme spolu nemluvili, kromě
jedné esemesky. Proč? Stalo se něco?“
„No. On tady od pátečního večera se mnou byl …“ Musela se nadechnout, protože
se jí stáhlo hrdlo.
„Anno, poslouchám“, vybízela ji Emma.
„Nevím. Možná jsem jenom paranoidní, ale …“
„Dobře, uklidni se, ano?“ Promluvila pomalu Emma. „Tomu bych dokázala uvěřit,
kdyby ses tak někdy chovala, vůbec někdy. Řekni mi, co se vlastně stalo?“
„Nic“. Znovu se nadechla a musela se soustředit, aby se jí netřásl hlas. „Nic se
neděje. Byli jsme spolu, všechno bylo v pohodě. Chtěl mě kreslit, což dělal a pak
jsme ….“, odmlčela se. „Emmo, připadám si jako idiot. Protože vím, o co jde. Fakt. A
tohle je prostě jen … úplně na hlavu. Asi je doma a normálně pracuje. Třeba mi jen
zapomněl říct, že musí ráno pryč“.
„Počkej, to se s tebou vůbec nerozloučil? Nenechal žádný vzkaz?“
„Ne. Vůbec nic“ povzdechla si zničeně. Nic. Přesně tohle měla, napadlo Aničku.
Propast hrozila, že se otevře a znovu ji pohltí.
„To se mi vůbec nelíbí“, řekla Emma. „Víš co, zavolám Brianovi a ….“
„Ne, prosím. Tohle nedělej. Úplně stačí, že ze sebe dělám krávu před tebou“.
„Ale, Anno. Ty se přece nechováš jako kráva. A nebude si to myslet ani Brian. To ti
slibuju. Jak tě něco takového mohlo napadnout?“
„Tak tomu … prostě tomu nechejme ještě nějaký čas. Snad dostal tu mou zprávu a
dřív nebo později zavolá. Fakt zbytečně panikařím“.
„Hrál si s tebou v noci?“, v Emmině hlase zazněl ostrý tón.
„No, spíš ano. Ale jenom takový malý výprask. Nic většího“.
„Proboha, Anno. S těmihle muži, jako je Max a Brian, jde vždy o něco velkého. A je
jedno, zda to bolí hodně nebo vůbec. To bys měla vědět. Oni to pokaždé berou
hodně vážně. Ta dynamika tam je vždycky, i když ti to tak nepřišlo“.
„Ano, to je vlastně pravda“, přitakala Anička.
„Což tedy znamená, že je Max nezodpovědný blbec, protože se potom o tebe
nepostaral. A tohle není v pořádku. A promiň, že jsem se tak rozlítila. Jsi v pohodě?
Chceš, abych za tebou přišla?“
„Ne. Nic kvůli mně neorganizuj. Jak jsem řekla. Dřív nebo později se objeví. Musím
jenom trochu vychladnout“.
„Jsi si jistá, Anno? Vůbec to není problém. Mohla bych u tebe být do hodinky.
Neměla bys být sama“.
„Prosím tě, Emmo, já to zvládnu. Jsem jenom z toho trochu vyvedená z míry, ale
budu v pořádku. Možná se jen potřebuju probudit a dát si pořádný hrnek kávy“.
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„Dobře. Ale později mi zavolej, ano?. Dej mi vědět, co se děje, nebo když budeš něco
potřebovat, slibuješ?“
„Dobře, slibuju, Emmo“.
Obě zavěsily a Anička se cítila jako ta největší lhářka. Protože vůbec nebyla
v pohodě. A už dávno si uvědomila, že jí Max nezavolá. Dnes ani jindy. Už nikdy.
Taková to byla pravda.
Strávila celý den zabalená do deky na pohovce před televizí. Tu sledovala málokdy.
Ale další možností byla kniha. Pokud by ovšem byla schopná se na ni soustředit. Tak
si doslova protrpěla několik pořadů v televizi. Snad ji na nějakou dobu zaujal jeden
dokument ze života zvířat, a to bylo tak asi všechno. A po Maxovi nebylo ani vidu, ani
slechu. Snad se propadl do země. Uvědomovala si, jak to bylo směšné, přesto vzala
telefon a znovu mu zavolala.
Ahoj Maxi, to jsem zase já, Anna, to kdybys náhodou zapomněl, jak se jmenuju.
Což jsi evidentně zapomněl, sykla napětím. Do hajzlu, promiň. Nechtěla jsem,
aby to vyznělo tak … No nic. Zavolej mi, dobře?“, Pohodila mobilem do křesla.
Sakra. Ať táhne do hajzlu on. Snažila se to všechno setřást. Nesnášela se, když byla
tak zoufalá a vzteklá. Věděla už dávno, že vztek není konstruktivní emoce. Jenže
ona teď byla hodně nasraná.
Telefon zanedlouho zavibroval, což ji přimělo se po něm natáhnout. Srdce se jí
třepotalo tak vyplašeně, jako pták v kleci. Nebyl to, Max. Byla to jenom, Emma.
Nevzala to. Teď nebyla ve stavu s ní mluvit. Nedokáže se vypořádat s jejím
soucitem. Proto nechala hovor spadnout do hlasové schránky. Raději se zvedla a šla
do kuchyně, kde v lednici měla láhev vína. Potom znovu sledovala televizi a popíjela
víno. Věděla, že to není správné řešení. Jenže přesně tohle potřebovala. Přestat
přemýšlet a pitvat se v tom všem. Nechat se převálcovat. Víno bylo dobré, ale
neměla z toho žádné potěšení, i když pociťovala, jak se jí uvolňovaly svaly a mysl.
Věděla, že než se dá zase do pořádku, bude trvat hodně dlouho.
Probudila se, slunce už zářilo hodně vysoko a svítilo jí do očí. Hned jí došlo, že to
včera odhadla správně. Cítila se jako naprostá troska. Z celého dne a noci strávené
na pohovce ji bolelo celé tělo. Sakra. Copak neměla pohodlnou postel? No a ta
hluboká, nezacelená rána z toho, že Max s ní už nebyl, ji tížila na prsou a hrozilo, že
ji rozdrtí, jak to bolelo. Ne, tohle nedopustí. Ne. Dnes se dá dohromady. A začne
sprchou. Vstala, shodila ze sebe deku a přemístila svoje rozbolavělé tělo do
koupelny. Když se místnost začala plnit párou, stoupla si pod sprchu. Voda byla
příjemná, na kůži cítila její hřejivé teplo. Strčila hlavu pod sprchu a bolest začínala
pomalu ustupovat. Pak se samovolně spustil vodopád slz. Nastavila tvář pod proud
vody a nechala je, ať se všechny odplaví. Vůbec si nechtěla připustit, že nějaké
existovaly. Přece nebude brečet kvůli nějakému chlapovi. Ale byl to, Max, do kterého
se zamilovala, a nechala to dojít tak daleko, aby ji nakonec nechal a opustil.
Bože, jak byla pitomá …. Jenže slzy proudily dál a pálily ji. Měla vztek a zároveň
strach z toho, co z ní zbylo. Odkopnutá ženská, přesně tak na tom byla. Max. Stále
viděla jeho tvář. Přísahala by, že v ní viděla nějaký cit. Jenže jak ji mohl jen tak
opustit, aniž by řekl jediné slovo? Aniž by jí řekl, je konec. Je po všem. „Aby tě čert
vzal, Maxi Gordone“, zamumlala. Napřímila se a zatvrdila. Tohle nedopustí. Nesmí
být tak slabá. Ano, byl nebezpečný. To věděla od začátku, ale neposlechla vlastní
instinkt. Myslela si, že to zvládne. Jenomže si celou dobu jenom lhala.
Zavolala do práce a domluvila se s Jackem Blainem, že si vezme pár dní volno.
Nebyl sice z toho nadšený, ale nakonec souhlasil. Musí se dát trochu dohromady. A
to jedině tehdy, že odjede z Londýna. Přes notebook si zamluvila letenku.
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Úžasné, jak rychle si člověk může opatřit letenku a rychle někam zmizet. O několik
minut později už házela věci do kufru. Zavolala si taxi. Teprve potom poslala Emmě
zprávu, ve které jí vysvětlila, že jede na letiště a slíbila jí, že do její svatby bude
zpátky. Ano. Konečně správné rozhodnutí. Musí pryč, hodně daleko od Maxe, jak to
jen bude možné. V hrudi ji píchaly hroty emocí, všechno se slévalo v jednu velkou
kouli bolesti. Láska. Vztek. Strach. Smutek. Kurva. Znovu se jí zalévaly oči slzami.
Taxík konečně dorazil. Opouštěla Londýn a nechávala v něm Maxe Gordona. Ale
pravdou bylo, že on opustil ji. Opustil ji, aniž by nechal jedinou zprávu, aniž by se s ní
rozloučil. Vůbec netušila, jak tohle všechno přežije. Vzpomněla si na Leslie a její
radu. Najdeš zapomnění u jiného muže. Jo, to bylo její krédo, kterým se řídila. Anička
ale žádného muže nechtěla. A moc dobře si uvědomovala, že tohle by její situaci
nijak nevyřešilo. Musí prostě jen najít způsob, jak se s tím vším vypořádat. Přežít
tuhle aférku, vlastně její první skutečný milostný vztah, díky němuž poznala sama
sebe. Tak to cítila. Vztah, který jí zlomil srdce. Přísahala si, že to taky byl poslední
vážný vztah s mužem.
Kapitola 71.
Maxovi se na čele tvořily krůpěje potu. Zvedal činku nahoru a zatínal čelisti. Zkusil
ještě jedno opakování, ale měl co dělat. Takže nakonec se zasténáním odhodil činku
zpět do stojanu. Posledních pět dnů trávil v posilovně takřka veškerý čas a cvičil tak,
až ho bolelo celé tělo. Cvičil do úmoru, že už byl tak utahaný na to, aby šel rovnou
domů, dal si krátkou horkou sprchu, padnul do postele a tvrdě usnul. Tak probíhal
den za dnem.
Pro dnešek měl zkrátka a dobře dost. Věděl, že svému tělu dal co proto, možná až
moc. Posadil se na lavičku, utřel si obličej do ručníku a těžce oddechoval. Dělalo se
mu trochu špatně od žaludku. Nedokázal stát ve sprše tak dlouho, aby voda ze svalů
odplavila tu bolest. Navíc tam vždycky začal přemýšlet o Aničce. Sakra. Vždyť na ni
myslel neustále. A to byl důvod jeho častých návštěv v posilovně. Prakticky se tam
nastěhoval. To bylo jediné místo, kam mohl jít, kde mu ji nic nepřipomínalo. Jenže
když tam byl, nemyslel na nic jiného, než na ni. Takže vlastně co?
Ale dnes večer už víc cvičení nezvládne. Tělo řeklo dost. Musí domů. Popadl láhev
s vodou a pomalu upíjel. Čekal, až nevolnost přejde. Potom vstal a zamířil do
podzemního parkoviště. Téměř se otřásl chladem. Jo, stává se z něj pěkná padavka.
Ale bylo v tom ještě víc než to, co si nandával v posilovně. Nikdy v životě se necítil
tak slabě. Byl zbabělec. Ale rozhodně ne tak, jak vše řešil způsobem, kdy se trefoval
pěstí do zdi. Bláznivý nápad. Ale tehdy byl dost mladý a neuměl se s tím vyrovnat
jinak. To byl ten hlavní důvod. Jenomže teď …, jak si tohle odůvodní?
Nasedl do svého Hummera a chystal se, nastartovat Upíral pohled před sebe na
šedivé betonové zdi garáže. Nepomohlo to. Pokaždé, když usedl do svého auta,
zjevovala se mu v mysli ona. Přímo viděl, jak tiše zaplula do sedadla spolujezdce,
jako kdyby samotná velikost jeho vozidla ji poslala do podprostoru. Možná, že tomu
tak skutečně bylo. Jak to bylo u jiných žen? Jenže se mu nechtělo myslet na jiné
ženy. Ano. Vlastně na ně nechtěl myslet, a ani to nedělal od chvíle, kdy poznal Annu
Gregorovou. Nemohl vyslovit ani její jméno, aby ho nezasáhla bolest v hrudi.
Zavibroval mu mobil a on tiše zaklel. Pak přijal hovor, úplně zapomněl, že od chvíle,
kdy se vyplížil jako nějaký zloděj z jejího bytu a nechal ji tam samotnou, nepromluvil
s nikým ani slovo. Telefon vůbec nepotřeboval.
„Kdo je tam?“, zavrčel.
„Ježíši, Maxi, někdo se ti vykálel na hlavu, nebo co?“
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„Briane, ahoj“.
Čau. Mám se vůbec ptát, jak je?“
Max se podrbal na zátylku. Nehodlal se s nikým vybavovat, ale jednou to zvednout
musel. Tak mu bude muset něco říct, ne? „Nijak zvlášť, abych pravdu řekl. Což se mi
v poslední době nijak často nestalo“.
„Co se to s tebou, sakra děje? Snažil jsem se ti dovolat několik dnů. Nechci ti nějak
domlouvat ani kárat, ale vůbec nezníš dobře, kamaráde“.
„Jo, je to všechno na hovno“.
„Chceš mi o tom říct trochu víc?“, nadhodil Brian.
„Ne. Vlastně spíš ne“.
„Budu hádat. Bude to tím, že Anna odjela do Prahy?“
„Cože? Ona odjela?“, vyletělo z něj jako neřízená střela.
„Ano. Vůbec to nijak neprobrala s Emmou. Předpokládám, že s tebou taky ne“.
„Tak to předpokládáš správně“. Max nedokázal v hlase potlačit zavrčení.
„A to je přesně ten důvod, proč máš pocit, že všechno je na hovno“, pokračoval
Brian, nehodlal se spokojit s jeho odpovědí.
„Hovno je slabé slovo“, řekl Max naštvaně.
Brian byl chvíli tiše, než znovu promluvil. „Maxi, je mi jasné, že si teď nezačneme
navzájem vylévat srdce. Ale, sakra, můžeš mi říct, co se vlastně stalo? A než mi
odpovíš, že bys to raději nechal být, to je víc než jasné. Takže do toho, kamaráde“.
Brian měl pravdu. Vůbec se mu o tom mluvit nechtělo. Vlastně se mu nechtělo mluvit
o ničem. O tom, jak zanedbával práci, jak trucoval jako malé štěně, které někdo
nakopal. Dokonce ani o tom blbém počasí, zkrátka o ničem. Ale už nedokázal
odolávat pocitu, že každou chvíli vybuchne jako tlakový hrnec.
„Nechal jsem ji, Briane“, žaludek se mu stáhl do klubíčka a rukama pevně sevřel
volant. „A co je nejhorší, vůbec jsem to neprovedl správně. Nic jsem jí o tom neřekl.
Ani jsem se neujistil, jestli je v pohodě. Neudělal jsem vůbec nic z toho, jak jsem se
poslední roky choval odpovědně, abych obstál své dominanci. Vlastně na co? Úplně
jsem to posral. Jsem nezodpovědný hajzl. Já vím, ale přesto ….“.
„Cože? Odešel jsi poté, co jste si spolu trochu užívali BDSM“ doplnil ho Brian.
Zaznělo to jako konstatování skutečnosti, nikoli jako otázka.
„Jo, přesně tak“, přiznal. Mohl by se tím ještě chvíli mučit, ale už byl příšerně
unavený. Na druhém konci znovu zavládlo ticho.
„O tom si promluvíme později. Co jinak? A nechtěj mi namluvit, abych to z tebe musel
páčit. Ven s tím“, vyzval ho Brian.
„Několikrát mi volala. Nezvedl jsem to a nezavolal ji zpátky“.
„Protože?“
„Protože na to, kurva, nemám, Briane. Nedokážu to. Nedokážu s ní mluvit. Nedokážu
se s ní vidět“, hlas se mu nepatrně zvedl.
„Děláš z toho víc než to je a celkem zbytečně, Maxi. Dříve bys tu holku poslal domů,
ať to byl kdokoliv. Tečka. Už jsi mi říkal, že s Annou to bylo jiné, hodně jiné. Tak co
se, do prdele stalo, že se najednou chováš jako naprostý blázen?“
„Vím to“, odmlčel se. „Nedokážu uvěřit tomu, že to říkám nahlas, ale já tu holku
miluju. A mám pocit, že ona miluje mě“.
„Zbláznil ses, Maxi?“
„Asi jo. Ano, řekl bych, že jo“.
„Kurva, Maxi, tak proč bys ji potom opouštěl, kdybys ji miloval? To nedává žádný
smysl. Pohádali jste se, nebo proč?“
„Ne. Vůbec nic takového. Nikdy jsme se vlastně nehádali. Já … nevím. Možná jí tak
bude lépe. Mám k tomu své důvody, Briane“.
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„Nesmysl. Uvažoval si někdy o tom, že ty tvoje důvody taky mohou stát za hovno?
Jako byly ty moje, když jsem si nemyslel, že bych mohl být s Emmou, napořád“.
„Já nevím …“, povzdechl si Max, ale mysl mu pracovala na plné obrátky. Co když má
Brian pravdu? Začínalo mu to dávat smysl.
„Přemýšlej o tom, Maxi. Nic jiného neříkám“.
„Právě, že o tom teď přemýšlím“.
„Dobře. Dej mi vědět, jak se věci mají, ano?“
„Jasně, rozkaz“, odpověděl Max s nepatrnou úlevou.
Oba rychle zavěsili. Tohle se mu na Brianovi líbilo. Věděl, kdy je konverzace u konce.
A on měl jiné věci na práci. Právě teď. Vytočil Aničky číslo, a když čekal, až to
zvedne, mysl se mu rozběhla všemi směry. Sakra. Co jí vlastně vůbec řekne. Ale po
několika zvonění spadl hovor do hlasové schránky.
„Aničko, to jsem já, Max. Podívej, vím, že ti dlužím obrovskou omluvu. Dopřej
mi ji, prosím. Zavolej, budu čekat. Zavěsil a připadal si jako blbec. Tohle říct
rozhodně nechtěl. Mělo zaznít něco úplně jiného. Ale copak mohl něco vyprávět
nějaké hlasové schránce? Musí si s ní promluvit přímo, osobně.
Kurva. Nastartoval a prudce vytočil motor do vysokých otáček a vyrazil z podzemní
garáže rovnou k sobě domů. Jestli mu to nechce vzít, bude muset najít jiný způsob.
Dokonce uvažoval možnost cesty do Prahy, ale nevěděl, kde ji hledat. Její rodinu
neznal natolik dobře. Navíc to bylo hodně osobní a citlivé. Nezbývalo mu nic, než
čekat. Od Emmy věděl, že za čtyři dny se vrací do Londýna. Budou to dlouhé dny a
ještě delší noci. Ale měl jasno, což ho nastartovalo k tomu, aby to přečkal se
zdravým rozumem.
Anička byla zpátky v Londýně, vlastně byla doma. Věřila, že když bude v Praze se
svou rodinou, jí hodně pomůže. Ano, pomohlo, alespoň na chvíli. Taky věřila, že až
se vrátí zpět, bude natolik v pořádku a fungovat jako dříve. Bude mít svou práci,
protože jí pomáhala ponořit se natolik, že zapomene. Čert, aby vzal Maxe Gordona.
Tohle si říkala už tolikrát, až tomu začínala věřit, opakovaná mantra. Jenže to nebylo
tak jednoduché. Ta bolest byla příliš hluboká. Tělo měla v jednom ohni. Ne ovšem
touhou, ale vztekem. Jak jí to jenom mohl udělat? A jak ona to mohla vůbec dopustit?
Snažila se udržet tu bolest pod kontrolou. Jenže právě to byl ten problém. Max ji
otevřel natolik, že své emoce nedokázala udržet v rovnováze. Její záchranná síť,
jediná věc, která ji v minulosti dokázala udržet nad vodou, byla pryč. Nenávratně. Po
celé ty roky měla v sobě tolik sebekontroly, která ji doprovázela celý život a pomohla
jí v sobě utvářet vlastní život. A teď? Potřásla hlavou a snažila se odehnat strach a
zmatek v hlavě. Podívala se na sebe do zrcadla. Byla bledá jak stěna. Vlastně to byla
vždycky, ale její světlá pleť nyní byla až popelavě šedá. Z její tváře se na ni dívaly
pouze veliké oči. Vypadala jako strašidlo. Tak se taky ostatně cítila, proto by neměla
být tak překvapená. Jenže ona překvapená byla. Šokovalo ji, jak se ta její bolest
nesmazatelně vryla do tváře. Zkrátka se bude muset vyhýbat všem zrcadlům na
světě. Navíc ji děsila připravovaná svatba Emmy a Briana, která se nezadržitelně
blížila. Tomu se nevyhne, a stejně tak i Maxovi. Bude muset najít způsob, jak se
s tím vyrovnat. Aby to vzal sám pekelník, povzdechla si znechuceně.
Max postával před domem, kde žila Anička. Byl to nádherný dům ve viktoriánském
stylu. Vlastně nikdy tomuto nádhernému domu nevěnoval tolik pozornosti, jako právě
teď. Než zazvonil, trochu povolil ramena, což předznamenalo obavu, jak Anička
zareaguje. Čekal.
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Pozorně poslouchal, jestli něco uslyší nebo uvidí, což by mu prozradilo, že je uvnitř
ve svém bytě. Netrpělivě zazvonil znovu, ale pořád nic. Bude muset počkat, nic
jiného mu nezbývalo.
„Promiňte, mladý muži, co tady děláte a kdo vlastně jste? Už delší dobu vás pozoruji.
Vůbec vás neznám“, ozvalo se za ním.
Překvapeně se otočil a ze své výšky pohlédl dolů na drobnou ženu, kterou nikdy
neviděl. Ale bylo zcela evidentní, že patřila do tohoto domu, což ho trochu vyvedlo
z míry. Dobré mravy mu napověděly, že by se měl představit. „Jmenuji se Max
Gordon, paní“, pronesl s mírnou úklonou.
Pořád ho beze slova zkoumala ze svého útočiště na úpatí schodiště. „Aha, a co tady
pohledáváte?“, zeptala se přísně.
„Čekám tady, až se Anna Gregorová vrátí domů, paní“.
„Ale ona doma je“, namítla.
„Promiňte, nechci se hádat, ale zřejmě není, několikrát jsem na ni zvonil“.
„Tak to se možná neobtěžuje vám otevřít“.
„Asi máte pravdu. I mně to tak připadá“, musel Max připustit tuhle možnost.
„Každopádně svítí v oknech. Takže byste to měl nejspíš vzdát, mladý muži“.
„Ne. To nepůjde. Nehodlám to vzdát“, nesouhlasně se napřímil.
Ta přísně vyhlížející paní se malinko pousmála a pustila ho dovnitř. Zavedla ho do
části, kde měla byt Anička a zaklepala rázně na dveře. Stál za ní a srdce mu v hrudi
silně bilo. K jeho překvapení se dveře otevřely. Stála v nich Anička, zahalená
v županu s ještě vlhkými vlasy přes ramena.
„Paní Wilsonová“, pozdravila onu ženu. Potom zahlédla Maxe a ústa se jí zkroutila
v němém údivu.
„Aničko, vedu vám návštěvu“, pronesla s úsměvem. „Ten mladý muž, hotový
gentleman se jen tak nedal odbýt a dlouho čekal před domem“.
Anička znovu pohlédla na Maxe a její hlas nějak zploštěl. „Ano, to vidím. Moc vám
děkuji, paní Wilsonová“.
Žena přikývla a otočila se k odchodu. Když zmizela, Max stál na místě. Z jejího
výrazu bylo více než zřejmé, že vůbec neměla radost, že ho vidí. Ne, že by snad
očekával, že radost mít bude. Rozhodně ne hned, to každopádně. Sakra, nějak
hledal svůj hlas a slova. „Aničko“, konečně promluvil.
Přerušila ho. Bezbarvým tónem řekla. „Rozhodně bych oponovala názoru, že jsi
gentleman, ale nerada bych brala iluze té dobré ženě, paní Wilsonové, která se o
náš dům tak pečlivě stará“.
„Máš pravdu“, nezmohl se na nic dalšího. Pozorně si ji prohlížel, což ji více
znervóznilo a přitáhla si župan více k tělu. Nedokázal si nevšimnout její hedvábné
pokožky, která jí dodávala mléčný nádech. Což ovšem teď ničemu nepomůže.
Přistoupil blíž a zřetelně viděl její unavený, vyčerpaný výraz ve tváři. Přesto vypadala
pořád krásně. Tohle jí způsobil, byl naprostý idiot, což byl slabý odvar. „Pusť mě dál,
Aničko, prosím. Měli bychom si promluvit“.
„Opravdu? Promluvit jsme si měli před několika dny. Možná v ten den, kdy jsi mě
nechal samotnou spát na pohovce. Nebo možná den poté. Měli jsme si promluvit,
když jsem ti opakovaně volala. Nebo přinejmenším, když jsi zavolal ty mně. Akorát že
k tomu jaksi nedošlo, že?“
„Ale já jsem ti zkoušel volat“, protestoval. „Ale ty jsi to nevzala“.
„Jo, to je pravda. Příliš málo a příliš pozdě, Maxi“.
„Já vím. Ale teď jsem tady“.
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„A to na mě má jako udělat dojem? To mám ze samé radosti skákat? Co vlastně
čekáš, Maxi, že ti padnu k nohám, jako jsem to udělala tolikrát?“ Z jejich modrých očí
čišel chlad a tvrdost, které tam nikdy předtím neviděl.
„Aničko, chápu, že se na mě zlobíš“.
„Jistě. Nejsi tady jediný, kdo se umí naštvat, Maxi. Ať už jsi z Irska nebo ne“.
Tahle její krutá slova ho na moment uzemnila. Zhoupl se dozadu na patách a cítil, jak
se ho zmocňoval vztek. Promluvil tichým hlasem, přesto to znělo jako zavrčení.
„Nikdy jsem ti neukázal, jak moc se umím vytočit. Ani jednou“.
„Ježíši, nebuď tak citlivý. Jsem jenom pořádně naštvaná“.
„Kurva. Copak to nevím? Ty za nic nemůžeš. To já se choval jako úplný debil. Moje
jednání bylo neomluvitelné. Proto jsem tady, abych se ti omluvil. Prosím, pusť mě
dovnitř. Pojďme si o tom promluvit“, naléhal.
„A proč, Maxi? Proč bych měla? Protože ty neumíš prohrávat?“
„Aničko, tohle přece nebyl mezi námi žádný boj. Vůbec ti nerozumím. Proti komu
bych jako měl bojovat?“, ohradil se.
„Možná proti sobě samému. Já fakt nevím, Maxi. Vím jen, že už je to za mnou“.
„Za tebou?“, zopakoval.
„Takové ty tanečky ohledně toho, jak bychom k sobě neměli chovat žádné city, já a
ty. Hlavě ty jsi ten, který jsi na takové věci příliš povznesený. Nebo snad ne? Ano, jsi
ten zlý dominant. Ale to já taky. Jsme oba tvrdí. Možná na počátku jsme takoví byli.
Ale já osobně plánuju návrat do bodu „A“, kde se nebudu muset starat o všechny
tyhle sračky. Kde mě nebude nikdo ovládat a pak se na mě nevykašle“.
„Aničko, prosím. Podívej, všechno, co jsi řekla teď, je pravda. To nebudu popírat.
Nejsem tady, abych se s tebou hádal“.
„Tak proč jsi vlastně přišel, Maxi?“, její hlas zněl najednou unaveně, nikoliv však
poraženecky. Ano, i on byl unavený, doslova vyčerpaný. I když očekával, že bude
naštvaná, netušil, že bude ve svém přesvědčení tak pevná. Tak rozhodnutá ho
poslat zase pryč.
„Jistě. Nemyslela jsem si, že budeš mít pro mě nějakou povzbudivou odpověď“,
pronesla tiše a začala zavírat dveře.
„Aničko, počkej“. Vyrazil kupředu, ale najednou se před dveřmi zastavil a nechal je
zaklapnout. Sakra. Co to vlastně chtěl udělat? Vrazit nohu do dveří? To by se vážně
zachoval jako naprostý idiot. Ani nedostal příležitost říct jí, proč za ní přišel. Proto, že
ji miluje. Ale kdyby tu šanci dostal, nebyl si jistý, jestli by mu uvěřila. Nebo jestli by to
pro ni v současné situaci vůbec něco znamenalo.
Anička udělala krok od dveří a pak ještě jeden. Skoro jako kdyby na druhé straně
dveří cítila žár z jeho obrovského těla. Jenže ona musela znovu nabýt ztracenou
půdu pod nohama. V uších jí tepala krev a točila se jí hlava. Sakra. Co se to vlastně
přihodilo? Na svém prahu našla Maxe. Proč přišel? Co si to tu chtěl dokazovat? Ne.
Ne. Na tohle mu už ona neskočí. Opatrně vykročila ke dveřím a poslouchala. Potom
si stoupla ze strany k oknu. Stál na úpatí schodiště před hlavní brankou zády k ní a
zíral do ulice venku. Pomalu scházel dolů a telefonoval. Zanedlouho se objevil před
domem taxík, do kterého nastoupil a odjel. Až potom se svezla k zemi a propukla
v usedavý pláč. Tentokrát se slzy proměnily v obrovské zničující vzlyky. Obtočila
paže kolem sebe, jako kdyby je chtěla zadržet. Proč za ní chodil, než se stačila dát
dohromady? Když ho znovu spatřila, bylo to na ni moc. Netoužila po ničem jiném,
než mu padnout do náruče. A vůbec nezáleželo na tom, jak moc na něho byla
naštvaná. Ale to, co jí provedl, bylo neomluvitelné, a kdyby nebylo …, no ona se do
toho znovu nepustí. Nemůže.
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Žádný chlap nestál za to, aby kvůli němu riskovala všechno, co v životě má, aby kvůli
němu pociťovala tuhle strašlivou prázdnotu a takovou bolest. Jen malá část jejího já
pořád tvrdila, že ano, že on za to stojí.
Jak to jenom mohla dopustit, aby jí na něm tolik záleželo. Taky věděla, že se dnes
k němu nezachovala dobře. Mohla ho pozvat dál, dopřát mu čas, aby se vyjádřil. Ale
byla netrpělivá, neboť kdyby mu dala alespoň pár minut, třeba by jí řekl něco, co by
ráda slyšela, po čem tak zoufale toužila. A proto ho musela poslat pryč. Bože, měla
co dělat, když se objevil. A kdyby dopustila, aby došlo k ještě něčemu dalšímu
s mužem, o kterého tak zoufale stála, kterého milovala, bylo by to příliš riskantní. A
pořád byla ještě hodně naštvaná. Dost na to, aby v sobě pocítila zadostiučinění. Ale
pravda byla taková, že on opustil ji. Vykradl se ven, když ona spala. Bylo jí jedno,
jaký mezi sebou měli vztah. Ale nepotřebovala, aby s ní zacházel jako s nějakou
lehkou holkou na jednu noc. To si rozhodně zasloužila víc. Zachoval se k ní
nepěkně. Po všem, jak jí napovídal o tom, jak se chová dobrý dominant, všechny ty
kraviny o tom, co všechno znamená odpovědnost … Použil tuhle strategii, protože se
mu líbilo, mít nad ní absolutní nadvládu. Ale když došlo na tu jeho odpovědnost,
podívejte se, jak se zachoval.
Kapitola 72.
Anička stála u okna v Emmině bytu. Výhled byl jedinečný z podkroví, nad sebou šedé
nebe, pod okny barevné kavárny, obchody, galerie. Byl poslední den v listopadu a
v Londýně opět pršelo, ale jí to nevadilo. Zvykla si na zvuk deště, dopadajícího na
chodníky, a zvláště teď se to hodilo k její náladě. Uvědomovala si, že se chová
poněkud teatrálně, ale přesně tak se i cítila. Snažila se, aby v den svatby Emmy
s Brianem dostala svoje emoce pod kontrolu, což se jí malinko i dařilo, ale stejně byla
stále rozhozená. Vlastně si uvědomovala, že poslední dobou často postávala u okna,
pozorovala svět zvenčí, což ji svým způsobem zklidňovalo. Dělávala to i dříve, když
se cítila v pasti. Jenže zrovna teď byla tak maximálně v pasti své zoufalé vlastní
existence. Chyběl jí. Ale taky na něj byla pořád pekelně naštvaná. A se vztekem se
uměla lépe vypořádat. Vlastně si ho v sobě hýčkala, aby zvládla tento večer, kdy se
s ním znovu potká.
„Anno, prosím tě, mohla bys mi poradit, jaký šperk si mám vybrat?“, zavolala na ni
Emma z ložnice.
„Jasně“, vzpamatovala se a přispěchala za ní. Spatřila na posteli hromadu šperků,
což ji rozesmálo. „To jsi zatím ani nedokázala udělat užší výběr?“
„Ale ano. Vždy, když už jsem měla pocit, že se mi to povedlo, zjistila jsem, že jich je
ještě příliš hodně. Asi se ze mě stává taková šílená nevěsta“.
„Ale to ty nejsi, protože kdyby ano, tak už si nás všechny předem zabila a sežrala.“
Emma se na ni vděčně usmála. „Páni, já se dnes budu vdávat“, málem se rozplakala.
Během vteřiny ji Anička objímala. „To mi chceš říct, že jsi dostala strach?“
„Ne, samozřejmě, že ne. Jenom jsem šťastná, nemůžu tomu uvěřit, že se to za
okamžik stane“, Emma popotáhla.
„No, nejvyšší čas, abychom vybraly ten správný šperk. Mělo by to být něco
jednoduchého, protože tvoje svatební šaty mají jednoduchý střih a jsou samy o sobě
nádherné, proto by měly zůstat středem pozornosti. Navrhuji tyhle diamantové
pecičky a náramek. Náhrdelník bych nechala stranou“, navrhovala Anička.
„To je správná volba“, přikyvovala další mladá žena, která se objevila ve dveřích.
„Slečna má naprostou pravdu. Mohla by být velmi dobrou stylistkou“.
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„Anno, tohle je Janne, přítelkyně Darena“, představila je navzájem Emma a objímala
se s kamarádkou.
„Ráda tě poznávám“, zářivě se usmála na Aničku. „Já tebe taky, Janne“.
O dvě hodiny později byla konečně Emma připravená se vdávat. Všechny tři nasedly
do limuzíny a nechaly se odvézt do Muzea asijského umění, kde se měla konat
svatba. Projížděly deštěm zmáčenými ulicemi Londýna a živě diskutovaly. Budova
Muzea byla místem, kde se Emma s Brianem poprvé poznali. Aničce se trochu
zhoupl žaludek z toho, že zanedlouho opět spatří Maxe. Svatební hosté již byli
seřazeni a čekalo se jen na nevěstu. Brian, co by ženich, vypadal úchvatně. Jeho
svědek, domnívala se, že to měl být Daren, rovněž tak. Jakmile však spatřila Maxe,
málem jí to vyrazilo dech. V tmavém obleku, košili ve slonovinové barvě a kravatě,
mu to ohromně slušelo. Vypadal tak sofistikovaně. A on ji pozoroval od chvíle, kdy
její noha vstoupila do sálu. Pozoroval ji stejně bedlivě jako vždy. Důkladně.
Přemýšlivě. Měla pocit, že jí srdce vyletí z hrudníku. Málem se jí chtělo otočit a utéct
pryč, hodně daleko. Ale to teď nebylo možné. Ne dnes v den svatby. Vše musí
proběhnout bez jediné chybičky. A tak místo útěku vykročila vpřed spolu s Jane, aby
doprovodily nevěstu. Prostě jen pravidelně dýchej, opakovala si pro sebe.
Celý obřad začal projevem oddávajícího, což byl Brianův starý kamarád a přečetl
úryvky z díla jednoho perského básníka o neutuchajících poutech jedinečné lásky.
Podívala se na Maxe a zjistila, že ji stále upřeně pozoroval. V jeho očích spatřila
bolest, zmatek a vztek, všechno dohromady. Tedy úplně ty samé pocity, které
sužovaly i ji samotnou. Emma s Brianem si vyměnili vzájemně prstýnky po tom, co si
slíbili vzájemnou lásku na celý život, v dobrém i zlém. Max po celou dobu do Aničky
zavrtával svůj pohled. Copak se nemohl dívat jinam? Proč ji nenechá být alespoň
během obřadu. Nakonec s nemalými potížemi se jí povedlo odvrátit zrak ke
šťastnému páru ve chvíli, kdy se políbili a oddávající je prohlásil za manžele. Hosté
zajásali a Brian vlepil Emmě tak vášnivý polibek, až ji zaklonil dozadu. Potom se
napřímil, rošťácky se na ni usmál, zvedl ji do náruče a vydal se uličkou s ní pryč.
Všichni se smáli a následovali je.
Jenže cestou se k Aničce připojil Max a vzal ji za ruku. Nemohla s tím nic udělat.
„Rád tě zase vidím“, pronesl tiše, přitom se usmíval na hosty okolo. Snažila se o to
samé. „Vážně?“, zeptala se.
„Ano, to já jsem přišel za tebou, Aničko, vzpomínáš?“
Nevěděla, co na to říct.
„Musíme si promluvit“, oznámil stroze.
„Ne. Tohle je svatba Emmina a Briana“, zasyčela na něho. „Na tohle zde není
správné místo ani čas“.
„Ano, souhlasím. Správné místo a čas bylo, když jsem za tebou přišel“, řekl
s naprostým klidem. Přesto v jeho hlasu zazněly potlačované emoce. „A já, sakra
dobře vím, pokud tě nechám dnes večer odejít, další šanci mi už nedáš. A to nemám
v úmyslu dopustit“. Opět zazníval ten jeho rozkazovačný tón, kterému vždycky tak
ráda podlehla. A ani teď tomu nebylo jinak, za což se nenáviděla.
„Tak dobře, promluvíme si zítra“.
Nepatrně zavrtěl hlavou. „Ne, to mi nestačí. Nechci tady dělat žádný rozruch, ale
určitě si najdeme nějaké místo, kde bychom si mohli v klidu promluvit“.
„Ty nebereš „NE“ jako odpověď, že?“
Znovu zavrtěl hlavou a stále se jí upřeně díval do očí. Bože, skoro už zapomněla, jak
v nich plál ten zlatavý žár. „Tak dobře“, nakonec kapitulovala. „Snad najdeme nějaký
způsob, jak si promluvit“.
„To rozhodně najdeme“, řekl nadneseně.
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Odfrkla si podrážděním nad tím jeho neústupným, rozkazovačným chováním. Ale
bohužel její tělo na to reagovalo jinak, zcela opačně. Tak to prostě bylo. Vtom se
k nim připojili Daren s Janne.
„Hostina by měla začít za dvacet minut“, oznámila, Janne. „Aspoň si Brian s Emmou
mohou dopřát chvilku soukromí“, ukázala na ně v jednom postranním výklenku.
„Tak to jsem si jistý, že budou potřebovat víc než pár minut“, zasmál se Daren a
významně zamrkal.
Janne se pohoršeně na něj podívala se zdviženým obočím. „Ty už zase myslíš na
prasečinky“, vytýkala svému snoubenci.
„A právě tohle se ti na mně líbí ze všeho nejvíc, že?“, vzápětí odpověděl a oči mu
zasvítily smyslností.
Janne se zakřenila. „Naštěstí pro tebe, máš pravdu“.
„Tak to mám tedy kliku“, odvětil, vzal ji za ruku a políbil ji do dlaně.
Aničce se při tom pohledu na oba sevřel žaludek. Přesně tohle dělával s oblibou i
Max. A bylo to dost nepříjemné na to myslet, když stál zrovna vedle ní. Najednou se
jí zamlžily oči. Musela se omluvit a odejít na toalety. Nezvládla to. Musí se vzchopit a
nedat najevo svou slabost, teď ne.
Co by asi tak mohlo dnes večer z jejich plánovaného rozhovoru vzejít, zamyslela se.
Copak se zbláznila? Max nebyl typ chlapa, který by si potrpěl na vztahy. A ona to
taky ani neočekávala. Strašlivou pravdou ovšem bylo, že ve skutečnosti o Maxe
stála. Ale jak se má přenést přes skutečnost, že ji právě tahle touha po něm tak
děsí? Dokázala by se přenést přes tu jistotu, že milovat znamená konec všeho?
Konec nezávislosti? Ale zase na jiné úrovni cítit pocit jistoty jen proto, že si kolem
sebe budovala ochrannou zeď, kterou nikdo nedokázal prorazit. Jenomže Max
Gordon našel skulinku v tom jejím brnění. A ona si už teď nebyla jistá, jestli se jí kdy
podaří ji znovu zacelit. Pak tu byla skutečnost, že vůbec nevěděla, co jí vlastně chtěl
říct, než se jí omluvit. Možná i on už toho měl dost a rád by to všechno ukončil a tak
pociťoval nějakou povinnost, jí to sdělit. Málem se z toho dala znovu do pláče.
Proboha, musí se uklidnit a dát se dohromady. Teď tady nejde o ni a Maxe. Jsou na
svatbě, připomínala si. Nadechla se, urovnala si šaty a rozhodným krokem se vrátila
mezi svatební hosty. Ti se volně družili a popíjeli šampaňské. Emma jí představila
své přátelé a zanechala Aničku v jejich péči. Později jí Janne představila jeden pár,
který si matně vybavovala ze své návštěvy v Sídle rozkoše, což ji přivedlo zpět
k Maxovi. Rozhlédla se kolem sebe a spatřila ho, jak se bavil se skupinkou hostů.
Vzhlédl v pravou chvíli a zachytil její pohled. Během okamžiku měla tělo v jednom
ohni. Odvrátila oči jako první a rychle se napila. Konečně nastal čas, aby se všichni
odebrali do sálu, kde mezitím personál připravil kulaté stoly s bílými ubrusy. Ve
středu každého stolu se vyjímala váza, jejíž dno zdobily hladké kamínky a v ní kytice
miniaturních krémově bílých kal a mezi se proplétaly stonky drobných zelenobílých
orchidejí. Jídelní servis byl z jednoduchého skla a v kontrastu s ním vznikla nádhera
starobylých dekoračních předmětů, rozmístěných na policích podél stěn. DJ, kterého
nebylo vidět, protože se skrýval v jednom postranním výklenku, hrál směsici lehkého
jazzu a uklidňující hudby, vhodné k podávání jídla. Všichni hosté zaujali místa.
Anička se vydala ke stolu, který byl pro nejbližší okruh přátel novomanželů. Seděla
vedle Emmy, zatímco Max mezi Janne a jinou ženou, kterou neznala. Soustředila se
na Emmu a pěla chválu, jaká nádherná je nevěsta, jak se znamenitě povedl celý
svatební obřad. Avšak celou dobu nenápadně sledovala Maxe. Až příliš bolestivě
vnímala jeho přítomnost. Několik momentů se jejich pohledy potkaly, ale z jeho
výrazu se nedalo nic poznat. Sice v jeho zelených očích svítily zlatavé ohníčky, ale
co to znamenalo? Vztek nebo vášeň? Která z těchto dvou emocí to byla, nevěděla.
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Podávala se večeře, na kterou se Anička sotva dokázala soustředit. Nastal čas na
přípitky, kde hlavní krátkou řeč pronesli, Daren s Maxem. Večeře skončila a Emma
s Brianem se přesunuli na taneční pódium, aby si spolu zatančili první tanec, co by
manželé. Byl na ně nádherný pohled, v očích obou zahlédla tolik lásky a hrozilo, že
se znovu rozbrečí. Brzy se k nim připojili Janne s Darenem a postupně i další hosté.
Bylo jí z toho smutno, ale neměla čas o tom moc přemýšlet, protože najednou vedle
ní se zjevila mohutná postava Maxe.
„Aničko, smím prosit?“, vyzval ji k tanci.
„Ne, Maxi, nejde to“, začala vrtět hlavou.
„Čeká se to od nás“, namítal. „Je to součást svatebního večírku. Takže pojďme“,
natáhl k ní ruku.
Povzdechla si, ale vstala a nechala se odvést na taneční parket. Obtočil jí ruku kolem
pasu a přitáhl si ji ke svému tělu.
„Snaž se trochu uvolnit a vypadat přirozeně, ano?“, napomenul ji.
Měl pravdu, měli vypadat nenuceně. Uvolnila trochu napjaté svaly a malinko se mu
opřela o hrudník.
„Vidíš, tohle je mnohem lepší“, pochválil ji a jeho hlas zněl o hodně příjemně než za
celý průběh večera. „Vůbec to není špatné, že?“
„Možná“, odsekla. Stále se mu nechtěla poddat a bojovala s tím. Pohyboval se s ní
po parketu tak volně a přirozeně. Překvapila ji ladnost jeho pohybu těla, s jakou ji
vedl a kroužil s ní po sále.
„Netušila jsem, že umíš tancovat“, pronesla po chvíli.
„Evidentně toho o mně ještě hodně nevíš“, odvětil s těžkým přízvukem, který byl pro
něho tak typickým. „Třeba i to, že umím být hodně tvrdohlavý“.
„Tak to jsem u tebe myslím už zažila několikrát“, pousmála se.
„To jsi viděla hodně málo z toho, čeho jsem schopen, miláčku“.
Trochu se odtáhla a zadívala se do jeho pohledné tváře. Měl naprosto vážný výraz,
trochu ostrý a tvrdý. „Maxi, opravdu nevím, co má všechno tohle machistické chování
znamenat. Dost se to liší od tvé obvyklé dominance, které rozumím. Jenže tomu, co
se děje teď, nerozumím vůbec. Všechno, co se mezi námi stalo, jsi až doteď bral na
lehkou váhu, nebo až do chvíle, kdy ses nedávno objevil u mých dveří“.
„To je možná pravda“, odpověděl nevrle.
„Jsem zpátky v Londýně, kde převážnou část budu tady. Tví přátelé se stali i mými.
Nikdy jsi neřekl ani slovo o tom, co se s námi bude dít i potom. Jako kdyby
budoucnost v našem případě vůbec neexistovala, neměla svoje opodstatnění“.
„No, to ale ani ty, Aničko, pokud si vzpomínám“, odpověděl.
„Bože, chlapi, někdy dovedou být tak nechápaví“, vybuchla. Nato se polekaně kolem
sebe rozhlédla, zda je někdo neposlouchal.
„Neházej mě do jednoho pytle s ostatními, Aničko. Nejsem žádný z těch chlapů, kteří
se k tobě chovali tak, jak se chovali“.
„Nikdy jsem žádnému nedovolila, aby se mnou zacházel špatně“, oponovala mu.
„Možná proto, že pro tebe nikdo nikdy nic neznamenal. Nikoho jsi k sobě nepustila
tak blízko. Nikdy ses neotevřela různým možnostem, ať už byly dobré, nebo třeba
špatné“, řekl s mírným sarkasmem.
„A to mi říkáš zrovna ty, Maxi?“ Nedokázala uvěřit tomu, že se o takových věcech
baví během tance. Skoro nevěřila tomu, že oni dva takový rozhovor vůbec vedou.
„To je pravda. Byla to pravda i v případě mé bývalé ženy“, odmlčel se. Přestali tančit
a Max na ni shlížel ze své výšky a ve tváři měl tak vstřícný výraz, jaký u něho ještě
nikdy neviděla. Pak pokračoval zastřeným hlasem.
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„Chci to změnit. Sakra, Aničko, to ty jsi to změnila. Tohle se ti snažím celou tu dobu
říct. Podívej, nemohli bychom jít někam, kde bude větší klid?“
Přikývla, šokovaná tou náhlou změnou v jeho chování, tím, co jí právě řekl.
Nedokázala mu odporovat, ani myslet s chladnou hlavou. Bezmyšlenkovitě mu
dovolila, aby ji odvedl z tanečního parketu přes dlouhou chodbu ke schodišti. Vyvedl
ji nahoru, až vešli do spoře osvětlené místnosti. Posadili se na dlouhou úzkou lavici.
„Nuže?“, zeptal se. Seděl dost blízko vedle ní, takže dobře cítila jeho temnou a
zemitou vůni.
„Ani ty k sobě nikoho nepouštíš, Maxi. Sám jsi to říkal. Nepustil jsi k sobě dokonce
ani ženu, se kterou ses oženil. Jak bych v tobě mohla něco změnit?“
„Aha, a v tom je ten problém. No, nějak ses mi dostala pod kůži. Přiznávám, že jsem
s tím na počátku dost bojoval. Skoro stejně jako ty. Ale právě ty jsi to dokázala
změnit, Aničko“. Vzal ji za ruku, a když se chtěla odtáhnout, sevřel ji o to pevněji.
„Přímo mně pod kůži. Přímo do mého srdce“.
Zavrtěla hlavou a vyhrkly jí slzy do očí tak náhle, že nevěděla, jak je zastavit.
„Nech toho, Maxi. Tohle neříkej“.
„Proč? Protože je nepříjemné to poslouchat? Věř mi, ani já se necítím zrovna
nejpříjemněji, ale říct ti to musím“.
Znovu zavrtěla hlavou. Ne proto, že by to snad bylo příliš těžké poslouchat, ale proto,
že je těžké tomu uvěřit.
„Nejsem žádný lhář“, promluvil tiše, až nebezpečně znějícím hlasem.
„Já si ale nemyslím, že jsi lhář. Ale je obtížné … ti uvěřit“.
„Ach, vy malověrní“, prohodil.
Slupkou bolesti a napětí pronikl na povrch nepatrný úsměv, který jí roztáhl rty do
úzké linky. „Ano“.
„A co kdybychom prostě odložili opatrnost a riskli to spolu, Aničko? Co kdybychom to
zkusili spolu? Protože nevím jak ty, ale já jsem do tebe naprostý blázen. A nemyslím,
že by to mohlo být ještě o něco horší“.
Srdce jí málem vyskočilo z hrudi. Ne. To nemohla dovolit. „A když nám to fungovat
nebude?“, vyslovila jednu ze svých obav a hrdlo se jí stáhlo emocemi.
„No tak si aspoň budeme moci říct, že jsme to zkusili. Co si myslíš, že se stane, když
nám to spolu nepůjde?“
„To nevím. Něco … hrozného. Já jen vím, že tohle bych nechtěla zažít. Na to bych
neměla sílu“.
„Myslíš samu sebe? To si nemyslím, protože jsi hodně silná, když jsi v životě tolik
dokázala. A nevidím důvod, proč bych ti v tom měl já, nebo kdokoliv jiný, bránit: Proč
by ses musela všeho, čeho jsi v životě dokázala hned vzdávat“.
„Prostě to tak cítím. Vím, že jsem silná. Ale stejně i tak jsem si jistá, že je v tom
někde nějaký fatální háček. Že tam někde číhá nebezpečí. A upřímně řečeno, Maxi,
že bych se chtěla pustit do vztahu s někým, kdo je …., No ty se kontroluješ úplně
stejně jako já. Jsi stejně uzavřený. Jsem si jistá, že k tomu máš svoje důvody, taky jsi
mi něco prozradil, ale nebylo toho dost. A jak můžeš říct, že to se mnou vydržíš?“
„A jak ty víš, že to s tebou nevydržím?“, natáhl se k ní, ale ona varovně zavrtěla
hlavou na znamení nesouhlasu.
„Zeptala jsem se první. Jak to víš ty, Maxi?“
Zamrkal, jako kdyby mu chvíli trvalo, než pochopil, na co se ho vlastně ptala. Při
čekání na jeho odpověď zadržovala dech. Sklopil oči a vypustil dlouhý povzdech.
Potom pomalu vzhlédl a podíval se na ni. „Přiznám se, že s tímhle jsem vždycky
bojoval. Ale dovol mi, abych ti pověděl několik věcí. Zabere to jen pár minut. Budeš
mě poslouchat?“
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Přikývla a útroby se jí sevřely nervozitou.
„Nikdy jsem ti neřekl, proč jsem se vlastně rozvedl, že ne? O tom lidem nevyprávím
moc často. Ví to Brian. Nikdo jiný asi ne. A možná, když ti to teď řeknu, všechno to
jen zhorší, ale musím ti to říct, abychom se posunuli dále. Takže … byl to nápad
Brendy, myslím tedy ten rozvod“. Odmlčel se a zhluboka se nadechl.
„Neviním ji za to. Opustila mě z velké části kvůli mé nátuře, kterou jsem zdědil po
svém otci. Ale ani jeho tak úplně neviním. Protože jak jsme jednou dospělí, tak máme
na výběr. A já si zvolil, že se té své nátuře podvolím, dokud Brenda neodešla. Nikdy
jsem ji neuhodil, ale párkrát to slušně odnesla zeď“. Znovu zmlknul a sledoval bedlivě
její reakci.
„Já jsem tě nikdy neviděla, že bys ztratil sebekontrolu. To rozhodně ne. Evidentně se
umíš dobře ovládat“. Proč jí to všechno říká? Přece o tom nemuseli mluvit, zamyslela
se a tiše vyčkávala, zda bude mluvit dál.
„Dalo mi hodně práce dokázat to v sobě potlačit“, přiznal. „Vždy jsem měl za to, že
moje povaha je součástí mé osobnosti, stejně jako geny mého otce. Jeho tmavé
vlasy, jeho výška. Vždy jsem si na to, sakra dával pozor, plulo to kdesi v pozadí mé
mysli. Teď ti to všechno říkám proto, abys měla představu o tom, co pro mě znamená
sebekontrola. Ta potřeba má svoje kořeny daleko hlouběji než v BDSM“.
„Myslíš si, že to nevím?“, zaútočila. Vstala a rázovala po naleštěné podlaze. „Ty si
myslíš, že tě to drží pohromadě, ale taky tě to drží zpátky. Nenecháš se nikdy unést,
neumíš se otevřít. Někdy je dost děsivé, byť jenom uvažovat o tom, že bychom spolu
měli nějaký vztah, když jsme oba tak … poznamenaní“.
„Já vím“, odpověděl tiše. „Prosím tě, mohla by ses posadit?“
Podívala se tak, jako by měla v úmyslu odporovat, ale nakonec se posadila zpátky
vedle něho, ruce založila na prsou.
„Snažím se ti říct, že jsem se změnil. V jisté chvíli došlo ve vztahu mezi mnou a
tebou k určitému posunu. Nebo to, jak jsem tě začal vnímat, změnilo můj náhled na
všechno. A jednoho dne mě to prostě zasáhlo jako herda do žaludku. Vždy jsem se
tak cítil. Poznamenaný a rozbitý. A celý svůj život jsem si uspořádal kolem války, o
níž jsem si myslel, že je nevyhnutelná. A nikdy to taky nepominulo. Stále mám svoje
výlevy, to je pravda. Ale nevzalo mi to to nejlepší, co mám, jako se stalo otci. A
nakonec jsem si uvědomil, že mám v sobě něco ze svého otce, ale zároveň že já
nejsem jako on. A uvědomil jsem si to díky tobě, Aničko“.
„Mně? Tomu nerozumím“.
„Tomu, jak jsi mi pověděla o sobě, jak ti bylo, jak ses bála, jestli to zvládneš a taky jsi
to zvládla. Jsi nesmírně silná žena, a to tak vnímají úplně všichni kromě tebe. A tak
jsem se zamyslel nad sebou. Protože není ani trochu možné, že bych já skončil jako
můj otec. Pití a násilí, tyhle věci jsem radikálně odmítal. Rány do zdi, to bylo jen
mládí a nezkušenost. Idiotství. Tohle už si nějakou dobu uvědomuju. Ale ta neustálá
potřeba sebekontroly, té se jen tak nezbavím, je to ve mně. Prostě jsem tak
naprogramovaný“. Přejel si rukou ve vlasech. „Bože, tolik jsem toho nenamluvil za
celý život“, kroutil hlavou.
„Možná už bylo načase, abys začal“, řekla měkce.
„Jo, to ano. Dost se o to snažím, Aničko“, v jeho očích toho bylo tolik. Emoce. Možná
i strach. Naděje.
„Promiň. Já vím“, nadechla se a dopřála si malou pauzu, aby to vstřebala. Pořád
měla hodně otázek. „Maxi, pověz mi něco o Brendě, jestli můžeš“.
„Vzali jsme se a prošli rozvodem“.
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„Ale nikdy jsi neříkal nic o tom, co jsi přitom cítil. Co se přihodilo vedle toho, že jsi byl
pořád naštvaný a občas jsi mlátil do zdi, jako blbec. Vlastně tohle dělá hodně mužů
v tomhle věku“.
„Ne“, potřásl hlavou. „Podívej, za tohle se docela stydím, ale řeknu ti to. Nikdy jsem
Brendu nemiloval, což je pěkně hnusné, když tohle řeknu o holce, kterou jsem si
vzal, ale tak to bylo“.
„Proč sis ji teda bral?“, nechápala Anička.
„Byla to hodná holka a taky moc hezká. Trávila v Dublinu jeden semestr na univerzitě
a tam jsme se poznali. Zamilovala se do mě. Bůh ví proč. Chápej, v Irsku se lidi
berou poměrně mladí. Takže to vypadalo jako správná věc, zvlášť když na to ona
tlačila. Myslel jsem si, že láska se dostaví později. Jenomže brzy po svatbě zavládla
realita všedního dne a my jsme prostě byli lidi, kteří spolu nedokázali žít, nehodili
jsme se k sobě. Takže i když to nakonec byla ona, kdo se rozhodl to skončit, stejně
by to tak dopadlo. Rozvod byl pro nás nakonec úlevou. A to ze mě dělá ještě většího
blbce. Ale snažím se přes to přenést a dál si to už nevyčítám. Přísahal jsem si, že
tohle už žádné ženě neudělám, proto jsem nikdy nikoho natrvalo neměl, kromě
příležitostných partnerek pro BDSM“.
„No, ale teď?“, musela se zeptat.
„Ano. Teď jsi tu ty, Aničko. A já se nedokážu od tebe odpoutat. Nedokážu ignorovat
to, co jsem díky tobě ve svém ubohém životě poprvé pocítil“.
Led v jejích žilách se pomalu rozpouštěl. Začínala chápat, co se jí Max snažil celou
dobu říct. Tvrdil, že o sobě něco nového zjistil. To ona taky. Začínala věřit sama sobě
a možná by mohla začít věřit i jemu. „Maxi, já s tebou chci být. Chci zkusit …“
„Ale?“
Ale hlavou jí vířily tisíce možností. „Pokud to uděláme … Pokud se pustíme do
nějakého vztahu … tak mi nebudeš moct pořád poroučet. Jen aby bylo mezi námi
jasno“, řekla odhodlaně.
„To by mě ani nenapadlo“, odmlčel se a podíval se jí přímo do očí. „Tak dobře, ale ty
mi to stejně dovolíš. Protože ty jsi osobnost, Aničko. Což je jedna z věcí, která se mi
na tobě líbí“.
Najednou to zoufale potřebovala slyšet, že ji chce. Že po ní touží tak, jak ona o něho,
od samého počátku. Ona už teď nedokáže utíkat a vůbec si nebyla jistá, jestli to ještě
je potřeba.
„Povídej dál, Maxi, to mě zajímá“.
Přisunul se blíž a prsty se dotkl jejích vlasů. „Líbí se mi tvoje blond vlasy, taky tvoje
rty“, přejel jí prstem po dolním rtu. „Líbí se mi tvoje vášeň, oheň, který v sobě máš“.
Nemohla si pomoct a po tvářích se jí začaly koulet slzy. Jak to, že jí muž, a hlavně
Max, umí říkat tak krásné věci?
„Potřebuju to“, pokračoval. „Potřebuju ženu, která je dostatečně silná na to, aby se mi
postavila, když to bude nezbytné. Někoho, kdo se nebude bát to udělat. Protože i
když všechny moje partnerky byly submisivní, a nebudu předstírat, že po tom nijak
netoužím, já ve skutečnosti potřebuju ženu, která se mi bude umět podrobit v ložnici
nebo v klubu. Ale která bude, až bude po všem, stejně silná jako já. Rovnocenná.
Protože jedině tak může fungovat vztah. A ty, Aničko, se mi v každém ohledu rovnat
můžeš. O tom jsem nikdy ani na vteřinu nepochyboval“.
Tohle bylo naprosto bláznivé, ale stále nějaké obavy tady byly. „To je překvapivě
bláznivé, Maxi“, řekla nahlas.
„Jo, asi jo. Oba si musíme vyřešit ty sračky, které v sobě máme. Ale nevidím důvod,
proč bychom to nemohli dělat spolu. Chce se ti? Řekni mi to dřív, než nadobro
ztratím odvahu“.
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„Maxi, já chci. Opravdu. Pořád se to všechno snažím zpracovat, a je toho na mě
trochu moc najednou. Jednak budu často hodně daleko“.
„Větší polovinu ale budeš v Londýně, sama jsi to říkala. To zvládneme“
„A potom je tady ta tvoje tvrdohlavost“, což Maxovi nad tím se stáhlo obočí.
„A taky ta moje, já vím“, pokračovala. Ale Maxi, co dalšího nám pomůže udržet
všechno pohromadě. Udržet náš vztah?“, musela se zeptat.
Uchopil její obličej do dlaní a donutil ji pohlédnout mu do očí. „Láska, miláčku. To se
ti snažím celou tu dobu říct. A taky bych uspěl, kdyby ses konečně přestala snažit
najít kdejaký důvod k tomu, proč tomu tak nemá být. LÁSKA.
„Maxi, co to říkáš“?
Podíval se na ni, do jejích modrých očí zalitých slzami. Vyděsil ji? To neměl
v úmyslu. Chtěl ji ujistit, že v tom jede taky. Chtěl jí jen říct, co musel, než vybuchne
jako přetopený kotel. Palcem jí setřel slzu z tváře, naklonil se, aby ji políbil. Potom se
odtáhl a znovu se jí zadíval pevně do očí. „Říkám ti, že tě miluju. V tomhle jsem ztratil
sebekontrolu. Když ti to takhle říkám, když to cítím, je to jedna z nejdivnějších věcí,
které jsem kdy udělal. Ale říct ti to musím. „Miluju tě, Aničko“.
Ze rtů jí unikl sotva slyšitelný vzlyk. Zabořila tvář do dlaní.
„Aničko?“
Co to mělo znamenat? Otevřel jí svoje srdce. A myslel si, že ona to cítí stejně. Takhle
se mýlil? Znovu vzal její obličej do dlaní a donutil ji, aby se na něho podívala.
„Aničko, co se děje?“
„Nic, jen že …, já tě taky miluju, Maxi, už dávno“, potom se rozesmála a on si říkal,
že ze vší té radosti a úlevy asi dostane infarkt. Přitáhl si ji k sobě, aby jí vlepil pusu, a
když tiskl své rty k jejím, pořád ještě cítil slanou chuť jejích slz. Nic mu však nikdy
nechutnalo tak sladce, jako jeho Anička. Jeho Anička. Konečně.
Pak se odtáhl. „Sakra, ženská. Víš vůbec, cos mi před chvílí málem způsobila? Skoro
mě z toho trefilo“.
Usmála se. „Promiň, to jsem nechtěla. Jsem si jistá, že mi dopřeješ příležitost ti to
bohatě vynahradit“.
„To máš pravdu, o tom nepochybuju“.
„Pořád jsi tady šéf, Maxi, že ano? I právě tady a teď?““
„Vždycky lásko moje“.
„Tak na tom budeme muset asi trochu zapracovat“.
„Bude to dlouhodobý proces“, poškádlil ji. Vášnivě ji začal líbat a pomalu mu rostla
erekce. Chtěl ji, víc, než kdykoli před tím. Odtáhl se a zapředl jí do ucha. „Nemůžu se
dočkat, až tě dostanu někam, kde si tě budu moct pořádně podat“.
Políbila ho na krk a vtiskla mu tam celou sérii polibků, které ho rozžhavily do běla
„Ani já se nemůžu dočkat“, pošeptala mu do kůže. „Ale tohle je svatba našich
nejlepších přátel. Spíš bychom se měli vrátit zpátky, než se nám povede vyvést něco
neomluvitelně hloupého“.
„Nesnáším, když máš pravdu“, zamručel.
„Vynasnažím se ti to vynahradit později“, usmívala se na něj sladce a její červená
ústa, celá olíbaná, to se mu líbilo. Ten pohled ho potěšil. Ona celá ho dokázala
potěšit v každém ohledu. Pohladil ji po tváři. „Dobře, beru to. „Miluju tě, Aničko“
„A já miluju tebe, Maxi“. Cítila, jako kdyby jí každou vteřinou mělo puknout srdce, ale
v tom nejlepším slova smyslu. Byl to úžasně nádherný pocit, moct mu říct, co k němu
cítí. Slyšet to samé od něj. Věřit tomu, věřit v něho. Pouhé vědomí toho, že ji Max
miluje, že ona miluje jeho. To stačilo odvát pryč všechny ty pochybnosti a obavy.
„Tohle je ta nejhezčí svatba, na jaké jsem kdy byl“, usmíval se.
„Počkej, až teprve ochutnáš ten skvělý svatební dort“, poškádlila ho.
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„To, co jsem ochutnal teď, je mnohem sladší, lásko“.
„Vážně, a proč?“
„Protože v okamžiku, kdy tě políbím, začne odhalení jednoho velkého tajemství“.
„Hmm, to se mi dost zamlouvá“. Postavila se na špičky a políbila ho. „Líbí se mi, když
jsi tak pragmatický“.
Sáhl jí rukou na zadek a zmáčkl ho. „Na to si radši rychle zvykni“.
„Bude mi to možná chvilku trvat, ale pokusím se“.
Vzal ji oběma rukama za ramena a trochu se k ní sehnul, aby jí viděl do očí. „Já to
ale myslel vážně. Být tebou, raději si na to velmi rychle zvyknu. A pořád nedokážu
uvěřit tomu, že ti říkám takové věci. Ale přesně takhle to bude“.
„No tak dobře. Ano, pane“.
Ty jsi ale zlobivá“, usmál se na ni.
Přikývla. „No, tak tohle taky bude přesně takhle fungovat i v budoucnu“.
Zavrtěl hlavou. „Tak jdeme zpátky na tu svatbu“.
Zasmála se, vzala ho za ruku a společně zamířili ke světlu, hudbě a výbuchům
smíchu. Jak je možné, že oba takoví optimisté, tvořili pár? Jenže láska je divná věc,
uvědomila si Anička. Síla daleko mocnější než jejich obavy, ty pokřivené obrázky,
které si jeden o druhém utvořili. Láska je oba změnila. Proměnila je v lepší lidi, než
jakými byli předtím. Cítila její sílu, jak ji zaplavuje, to vše jen z toho, jak držela Maxe
za ruku. Když si uvědomila, že ji miluje. Když objevila tu podivnou jistotu, že je to sice
zvláštní, ale nějak jim to bude fungovat. Anička poprvé v životě chápala, co to
znamená a jaké to je.
„Maxi“.
„Copak miláčku?“
„Pořád mám strach“.
„Samozřejmě, to já taky. A jsem dost chlap na to, abych si to dokázal přiznat“.
„Ale neznamená to, že ti někam uteču“.
Jeho ruce se ovinuly kolem jejího pasu tak těsně, až zalapala po dechu. „To ti nikdy
nedovolím. Jsi moje, Aničko a tak to bude“.
Položila si hlavu na jeho širokou hruď a nasála jeho mužnou vůni. Neřekl už nic, jen ji
dál pevně svíral. Přesně tohle potřebovala. Jeho. Jedině jemu měla důvod proč věřit.
Byla ráda, že na to konečně přišla.
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