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KOUZLO OKAMŽIKU

Kapitola 1.
Tara Mc Millanová se zahleděla na tisk svého nejmilejšího obrazu Monetova San
Giorgio. Jeden z dvojice originálu, které vlastnilo muzeum v Tokiu. I když ho nikdy
neviděla naživo, už v raných dobách svého studia umění si ho zamilovala.
Malba zobrazovala kostel San Giorgio, ostrovní útočiště, obklopené vodou a nebem.
Monet použil odstíny oranžové a růžové, aby na plátno přenesl zapadající slunce, které
postupně na okrajích malby přecházely do modré a zelené. Kostel vypadal, jako by se
vznášel, tmavé a vrhající stíny do hřejivého světla. Studovala tahy štětcem, obdivovala
způsob, jakým Monet tu a tam použil linie, aby vlnám vdechl zdání pohybu. Pokud se
soustředila, dokázala zapomenout na všechno kolem sebe a naprosto se do malby
ponořit. Na kůži cítila zapadající slunce a vnímala vůni moře.
Tara nebyla idealistka. Jakékoliv ideály byly před lety pohřbeny. Samozřejmě o tom
nikdo z jejího současného života nevěděl. A ona byla rozhodnutá to tak nechat, což
byl taky důvod, proč se schovávala za svou uniformu hotelové concierge.
Sloužila neustále se měnícím hostům, a nikdy nikomu nedovolila, aby se k ní dostal
blíž, dokonce ani své spolubydlící. Tara žila osamoceným životem. Jenom zřídka to
přiznávala, a ještě méně na to myslela. Ale jako většina lidí toužila po lásce a
společnosti. Toužila po upřímnosti a intimitě, a to navzdory faktu, že bez nich žila celé
roky. Její soukromí bylo nedotknutelné.
Hotel La Merriditan byl pětihvězdičkový hotel, který se těšil výtečné reputaci a
přitahoval bohatou klientelu. Někteří z jeho hostů se však vyžívali ve vznášení
naprosto směšných požadavků, čistě jen pro své pobavení. Tara neměla v oblibě
takové hosty, aby obětovala svůj čas a pozornost jejich potěšení a výhrůžkám.
Mnohem raději trávila svůj čas po většinu dne asistencí hostům, kteří skutečně něco
potřebovali. Její práce spočívala v každodenní rutině, co musela během své služby
zvládnout.
Rezervace letenek včetně veškerých změn, e-mailovou korespondenci, vzkazy
hostům, transfery, taxi, zařizování okružních jízd včetně rezervace průvodců,
rezervace restaurací a hotelů, shoping tips …., dalo by se říct jinými slovy, vše, co je
legální a morální, co je lidsky možné za účelem uspokojení hosta. Kromě toho musela
zvládat možné i nemožné požadavky, které, pokud uspěla, byly někdy zákonitě
odměněny.
Tara, jako každý concierge si během své kariéry vybudovala síť kolegů a kontaktů,
které jí mnohdy tuhle práci zjednodušily. Concierge byl zkrátka tak dobrý, jako byly
jeho kontakty. Za svou pozici v hotelu jí náležel pěkný příjem, a navíc dostávala slušné
spropitné. Pomalu si tak střádala úspory, jako svůj únikový plán a doufala, že jednoho
dne bude pracovat jako kurátorka v nějaké galerii. Sice zdědila po svých prarodičích
v Indii značnou sumu, ale nemínila ji zatím nijak využívat.
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Byl nejvyšší čas nastoupit svou směnu. Její zrak padl na pracovní diář ležící na stole.
Každý správný concierge si držel záznamy o požadavcích svých hotelových hostů,
proto svůj deník měla neustále u sebe, což byl také důvod, že ho měla i doma. Kontakty
a poznámky byly natolik osobní, že si nemohla dovolit nechávat ho na pracovním stole
nebo ve své hotelové šatně.
„Ani se neobtěžuj s převlékáním do uniformy“, pronesla recepční, když ji přivítala
zamračeným pohledem. „Pan Rainer tě chce okamžitě vidět“.
Tara zamumlala své díky a rovnou odešla ke kanceláři manažera hotelu a zaklepala
na dveře.
„Pojďte dál, slečno Mc Millanová“. Manažer se ani nezvedl od stolu, jakmile vstoupila.
„Dobré ráno, pane Rainere“, pozdravila a čekala, až jí nabídne místo.
Neudělal to. Místo toho se opřel v křesle a prohlížel si ji těma svýma malýma očima.
„Včerejší noc jsem strávil na telefonu a vysvětloval nadřízeným, proč mám hotel plný
agentů“, obořil se rovnou na Taru.
„Omlouvám se, pane. Jsem si jistá, že to bylo zneklidňující“, pronesla svým
nejupřímnějším tónem.
„Zneklidňující?“, zahřměl a jeho normálně bledá tvář zrudla jako rajče. „Jste
obeznámena se zaměstnaneckými směrnicemi?“
„Ano, pane“.
„Očividně ne. Protože kdyby ano, věděla byste, že to byla vaše odpovědnost,
informovat mě o jakémkoli podezření z ilegální aktivity v hotelu“.
„To jsem udělala a oznámila nočnímu manažerovi“.
„Nejsem noční manažer“, udeřil dlaní do stolu. „To, že zavolal na patřičná místa, to už
jste rovnou mohla povolat protiteroristickou jednotku. Hosté mohli být znepokojeni a
mohli panikařit“.
„Je mi to opravdu líto, pane. Měla jsem důvodné podezření“.
„A stalo se tak?“, zeptal se manažer s posměchem.
„Ne, nestalo“, odpověděla Tara.
„Způsobila jste nepříjemnosti velmi významnému hostu. Nedodržela jste pracovní
směrnice a udělala ostudu nejenom společnosti, která hotel vlastní, ale především
mně. A to všechno kvůli vaší domněnce“.
Tara si založila ruce na hrudi. „Nebyla to pouhá domněnka, pane. Omlouvám se za
nepříjemnosti a omluvím se všem dotčeným hostům. Ale čas hrál klíčovou roli.
Obávala jsem se, že to plátno bylo pravé, a že už nikdy nespatří světlo světa“.
„Tohle není poprvé, kdy jste způsobila problémy“, probodl ji pohledem. „Už mě váš
postoj a neposlušnost unavuje. Běžte domů. Dnešek vám zaplatím, ale od zítřka
budete na nočních směnách“.
Tara se vyděsila. „Ale já jsem vždycky pracovala přes den. Přeřazujete mě na nižší
pozici, pane?“
Manažer se otráveně usmál. „Ale jistěže ne, to by bylo nelegální. Pořád budete
concierge, jenom prostě budete pracovat v noci. Formální důtku dostanete písemně.
Při dalším přestupku budete propuštěna“.
„Propuštěna?“ Tara udělala krok dopředu. „Pane, nemůžete mě trestat za moji
občanskou povinnost“.
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„Možná ne. Mohu vás však pokárat za nedodržování předpisů. Já jsem jediný, kdo
rozhoduje, jestli zavolat vyšší autority, ne vy“, zafuněl. „Ve světle těchto událostí byste
si možná měla začít hledat práci novou. Pokud je mi známo, je vaše povolení k pobytu
spojeno s pracovní smlouvou, že ano?“
Tara polkla. „Ano. Prosím, pane, tohle bylo nedorozumění“.
„Vím naprosto přesně, o co šlo. Zítra odpoledne se hlaste na noční směnu“. Manažer
otevřel složku ležící na stole a začal do ní cosi naštvaně škrábat. „Běžte domů, slečno
Mc Millanová, náš rozhovor skončil“.

Kapitola 2.
Bruno Ascoli hledal ženu. Ne však ledajakou ženu, hledal konkrétní ženu, o níž toho
hodně slyšel, která dráždila jeho představivost a smysly, i když se s ní nikdy nesetkal.
V myšlenkách si ji však dovedl představit do nejmenších detailů. Neměla by být
vysoká, spíše menší, dlouhé vlasy, velké oči, něžné rysy a chování princezny.
Jednoduše řečeno, měla by to být žena, kterou muži s láskou hýčkají a ochraňují.
Věděl dokonce, jak se jmenuje ……
Prošedivělý chlapík, kterému říkali kapitán Jack, mu právě prozradil, že tuto ženu zná.
„A proč ji vlastně hledáte?“, zeptal se kapitán Jack.
Měl opálenou a větrem ošlehanou tvář, vybledlé modré oči a na sobě bavlněné kalhoty
a košili, která pamatovala lepší časy. S mírným opovržením si prohlížel Brunovy
elegantně vyžehlené kalhoty a tmavě zelenou krátkou košili.
„Je to obchodní záležitost“, řekl a snažil se ukrýt svou netrpělivost, neboť kapitán Jack
z něho nespouštěl oči. Zdálo se, že tohle pochybné individum bezdůvodně nic
neprozradí jen tak. „Moje butiky prodávají její ručně malované šaty“.
„Tak je to tedy. Slyšel jsem, že maluje opravdu krásně. Ale já bych si nikdy neoblékl
žádnou z těch hadříků plných těch směšných obrázků“, muž se zahleděl do dálky. „Ptal
jste se už v hotelu?“
„To bylo první místo, kam jsem šel. Dokonce mi prozradili, kde bydlí. Šel jsem tam, ale
děti na ulici mi řekli, že není doma, protože šla do města“.
Muž se pousmál. „To je možné. Neviděl jsem ji asi tři dny, takže by mohla být u Rezavé
kotvy“, zamyslel se.
Bruno usoudil, že už z tohoto starého mořského vlka nebude tahat žádné informace,
nikam to nevedlo. Nedávno se snažil kontaktovat Taru Mc Millanovou osobně před
plánovanou cestou, aby si s ní dohodl setkání po cestě do Tichomoří. Zeptala se
pouze, zda má nějaké problémy s jejím zbožím. A když řekl, že nemá, omluvila se, že
lituje, ale nebude mít čas.
Bruno však byl tvrdohlavý rozený Ital a nedal se tak jednoduše odradit. Nehodlal se
zesměšnit jako nějaký podomní obchodníček. A i když to znamenalo cestu do Zálivu
pokladů, byl ochoten udělat takovou mimořádnou zastávku, jen aby dosáhl svého cíle.
Záliv pokladů byl na malém ostrově, kde mu obchody šly velmi dobře díky luxusnímu
přímořskému středisku, hodně navštěvovanému bohatými rekreanty.
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Hotel tam sice nevlastnil, jako jinde, ale podařilo se mu v těchto lokalitách alespoň
otevřít rozsáhlou síť butiků. Bylo to velmi příhodné místo, plné bílého písku,
tichomořského slunce a skutečného soukromí.
„Tak co, zkoušel jste to už i u Rezavé kotvy?“, přerušil kapitán Jack Brunovy úvahy.
„U rezavé kotvy, to je co?“
„Kapitán Jack mávl rukou, ve které držel dýmku a ukázal směrem, kde se hospoda
nacházela. „Tam dole, na konci přístavu najdete malou krčmu, nedá se to přehlédnout.
Dnes je úterý, tak je asi tam a dělá vyúčtování. Vsadím se, že tam ji najdete“, kývl
hlavou, zvedl dýmku a energicky zabafal.
„A když ne?“
„Pak už nevím“, pokrčil rameny. „Ale vy jste Evropan, že?“
„To tedy jsem“.
„Myslel jsem si to. Jak říkám, zkuste to u Rezavé kotvy. Ale dám vám radu, mladý
muži. Jestli si od Tary slibujete něco víc, neztrácejte zbytečně čas. Nepochodili u ní i
ti nejlepší“, poznamenal významně a uchechtl se.
Bruno se zamyslel a vzbudilo to v něm očekávání. Čím více toho slyšel o nedosažitelné
Taře Mc Millanové, tím více jej přitahovala.
„A nepijte levnou whisky“, zvolal za ním ještě kapitán Jack. „Ta by vám mohla propálit
ten váš fajnový žaludek“.
„Zatracený ostrov, je to tady stejné jako na malém městě“, zabručel si pro sebe Bruno
a vykročil směrem, který mu ukázal kapitán Jack. Minul řadu typizovaných skladů podél
přístavu a stanul před sluncem vybledlým stavením se stejně vybledlou vývěskou,
která hlásala, že je tu hospoda Rezavá kotva, kde se podává alkohol, víno a pivo.
Jakmile vstoupil dovnitř, zjistil, že se nachází jako by uprostřed dekorací
dobrodružného filmu ze čtyřicátých let. Místnost byla podle očekávání plná dýmu.
Hrací automat, Bruno byl ochotný odpřisáhnout, že to byl jeden z těch původních
s blikajícími světly, hrál písničky z dob druhé světové války a tlumené ozvěny různých
hovorů byly občas přerušovány hlasitými nadávkami. To vše v člověku budilo dojem
typické přístavní krčmy. Bruno by vůbec nebyl překvapen, kdyby u některého ze stolů
uviděl sedět Clarka Gabla nebo Errora Flynna. Dokonce i barman, který čepoval pivo,
vypadal, jako kdyby patřil do nějakého starého filmu. Obnažená ramena plná tetování,
ruce jako kmeny stromů a prsty silné jako klobásy. Nos vypadal několikrát zlomený, až
bylo k podivu, že jím ještě mohl dýchat.
Bruno stál u vchodu a rozhlížel se. Byl přesvědčen, že Tara Mc Millanová v takovém
prostředí nemohla být. Neodpovídalo to představě, kterou si o ní vytvořil. Stálo to však
za pokus. Bylo už na čase, aby se s tou ženou seznámil. Chtěl vědět, zda skutečnost
odpovídá jeho představám.
„Tohle není místo pro vás, kámo“, promluvil zavalitý muž, který se právě k Brunovi
dokymácel. Smrděl rybami a kvasnicemi z množství vypitého piva a podezřívavě si
Bruna prohlížel.
Bruno usoudil, že to je ten pravý okamžik, aby vyslovil jméno ženy, kterou hledal a
zjistil, jak ten chlap zareaguje. „Měl bych se tady sejít s Tarou Mc Millanovou“.
Podezření náhle zmizelo. „Je tam za rohem“, ukázal svou obrovskou tlapou.
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Bruno se otočil, uviděl u trojhranného stolu sedět nějaké tři ženy. Žádná ale
nevypadala tak, jak si Taru představoval. Ale podle slov tohoto muže by to jedna z nich
být měla. Zjistil však, že není schopen určit, která.
„Promiňte, která to je?“
Muž se na Bruna zamračil, jako by mluvil se slepým, a pak ukázal prstem přes rameno.
„Ta ve žluté halence“.
Bruno se podíval tam, kam ukazoval muž prstem a měl najednou pocit, jako by mu
vrazili do žaludku olověné závaží. Tak tohle je Tara Mc Millanová … Zcela určitě
nebyla malá, černé vlasy měla ještě delší, než si je představoval. Necítil se však ani
v nejmenším zklamaný, skutečnost byla totiž mnohem a mnohem lepší a předčila jeho
očekávání. I když seděla, mohl postřehnout, že je dost vysoká. Světle žlutá halenka
zvýrazňovala její plná prsa a její olivová pleť se zdála původní. Černé vlasy měla
vyčesané do silného uzlu. Oči mírně jantarově zbarvené, jinak tmavé, pozorně
sledovaly vše, co se kolem dělo. A právě teď se podívala na Bruna. Nezměnila výraz,
ani když se k ní blížil.
„Slečno Mc Millanová, jsem Bruno Ascoli“, natáhl k ní ruku.
Ani se nehnula, neusmála se a nepodala mu svou ruku. Pouze se na něho dál dívala
těma svýma svůdnýma očima. Ale zůstala zcela chladná. „Ano, slyšela jsem, že mě
hledáte, pane Ascoli“.
Měla hlas hlubší, než jak si jej pamatoval z telefonu.
„Vůbec jste mi to neusnadnila“.
„Asi proto, že mi nezáleželo na tom, zda mě najdete“ Neotočila se, ani mu nenabídla
židli, ale přesto se posadil.
„A to, když si s vámi chci promluvit o obchodních záležitostech?“
Povšiml si, že Američan, který dělal barmana a zároveň byl asi jejím osobním
strážcem, si k ní klestil cestu. Postavil se za Brunovu židli a pak se zeptal chraplavým
hlasem s pravým brooklinským přízvukem. „Chceš, abych ho vyhodil, Taro?“
Úsměv, který barmanovi věnovala, Brunovi připadal jako hra kotěte s medvědem
Grizzlym. „Ne, Dele, to je v pořádku. Můžeš přinést panu Ascolimu whisky?“, požádala
svého ochránce.
Muž přikývl a pak pohrozil Brunovi masitým prstem. „Neopovažujte se Taře ublížit“,
varoval Bruna a pomalu se vzdaloval.
„Máte dobrou ochranku, slečno Mc Millanová“, poznamenal Bruno klidně. Nemohl od
ní odtrhnout oči, její tvář ho fascinovala. Stýkal se většinou se ženami, které neopustily
ložnici, a už vůbec ne, být bez toho, aby si nanesly make-up. Těšilo ho prohlížet si
tohle půvabné stvoření, upravené jen maskarou na řasách a temně broskvovou
rtěnkou. Tara byla přirozeně krásná a nepotřebovala tuny kosmetiky, aby dobře
vypadala. Její exotický vzhled Bruna očaroval.
„V putyce, jako je tahle, si asi člověk musí dávat pozor na to, kdo k němu přistupuje“.
Tara pouze naklonila hlavu. „Rezavá kotva je sice pověstná různými šarvátkami, ale
zdejší lidé to tady mají rádi, protože se tu mohou zastavit přímo cestou od člunů a
nikdo se na ně nedívá, jako na barbary. Tady se pije laciná whisky, ne nápoje
ozdobené malými deštníčky a ovocem, jak tomu dávají přednost hoteloví hosté“.
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Brunův pohled padl na účetní knihy, položené na stole před ní. „Předpokládal bych, že
vaše ručně malované šaty vynášejí dost a nemusíte se obtěžovat druhým
zaměstnáním“.
„Vede se mi docela dobře“, řekla záhadně. „Tohle je jen druhá stránka mého života“,
rukou přitom nakreslila kolem sebe kruh. Teď už Bruno všechno pochopil. „Hospoda
Rezavá kotva patří vám?“
„Ano, se vším všudy, co tu vidíte“. Počkala, až Del před Bruna postavil skleničku.
„Děkuji, Dele. Pan Ascoli je můj obchodní partner“, vysvětlovala barmanovi.
Bruno doufal, že to řekla proto, aby si to chlapisko nedělalo starosti. Jenže Del vůbec
nevypadal, že by ho to nějak zvlášť uklidnilo. „Dobře“, souhlasil nakonec.
Bruno pozvedl skleničku a opatrně z ní upil. Tara se na něho povzbudivě usmála.
„Nebojte se. Pokud jste se mnou, Del by se vám neodvážil přinést levnou whisky. Tak
si tady místní lidé střílejí z turistů“.
„Jen ochutnávám“.
Teď si pro změnu Bruna prohlížela Tara. Po pravdě řečeno, prohlížela si ho od
okamžiku, kdy vstoupil do hospody. Hned věděla, kdo je to. Občas sem nějaký ten
turista zabloudil, vrhl dovnitř vyděšený pohled a okamžitě zmizel. Bruno to ale
neudělal, ani když k němu místní člověk jménem Kane, pravděpodobně zapáchající
jako vždy, přistoupil. Bruno vypadal velmi dobře, nebylo možné si ho nevšimnout. A to
i když ona už dávno vyškrtla muže ze seznamu svých potřeb. Jakmile však uviděla
tohoto Bruna Ascoliho, uvědomila si, že je to muž, který by mohl všechno změnit,
pokud si nedá pozor. Měla pochopit hned, po jeho telefonátě, že je jiný než ostatní,
s nimiž zatím přicházela do styku. Stále ho zkoumavě pozorovala. Pohled na něj byl
prostě pastvou pro oči. Byl vysoký, mnohem vyšší než ona, snad metr devadesát. Měl
tmavé až černé oči, doslova aristokratický vzhled a jeho působivé oči vzbuzovaly
dojem, že vidí vše, co se člověk snaží skrýt. Nezvykle delší černé vlasy měl staženy
do culíku, i když vypadaly, že jsou odolné vůči všem snahám o údržbu. Nejenom jeho
vlasy, ale i on sám vypadal velice nepoddajně. Se svou štíhlou postavou se pohyboval
s elegancí šelmy. Nebezpečný muž. Velmi nebezpečný, musela konstatovat.
Nevadí, řekla si pro sebe na závěr svých úvah. Pracovala s mnoha nebezpečnými
muži a vyšla z toho bez škrábanců. Tak co …..
Jenomže tento muž byl jiný, říkala praktická část jejího mozku. Ten nehraje podle
pravidel. To, že se tu objevil jako nezvaný, bylo toho potvrzením. Ale ona se přece taky
změnila. Není důvod, aby si nevzala to, co se nabízelo bez komplikací, hádal se její
rozum s hormony. Dobře, tak se vrať nazpátek a můžeš pokračovat tam, kde jsi
skončila. Jsi tvrdý a neúprosný, bránily se hormony. Uděláš dobře, když mě zaměstnáš
obchody a na hormony se vykašleš, ukončil debatu mozek. Nic v její tváři
neprozrazovalo, jaký duševní boj v ní probíhal.
„Děláme snad s Casey špatné obchody, že se tu musí zastavit sám velký šéf?“, zeptala
se přívětivě a položila ruce s propletenými prsty před sebe.
„Ale vůbec ne, naopak. Řekl jsem si, že když už jedu kolem, mohl bych se tady zastavit
a seznámit se s umělkyní, co maluje na oblečení, které se tak dobře prodává v mých
buticích. A taky kvůli Casey, vaší kamarádce. Víte, měla nějaké komplikace a musela
nastoupit na mateřskou dříve, než plánovala“, vysvětloval Bruno.
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Tařina tvář se zachmuřila a její oči vyjadřovaly upřímný zájem. „Doufám, že se nic
nestalo? Jak se daří děťátku?“
„Oba jsou v pořádku, ale lékař jí nakázal, že už nesmí tolik cestovat a doporučil jí
odpočinek. Casey však tvrdí, že se vrátí do práce za šest měsíců po porodu. Musel
jsem ji trochu usměrnit, aby nepospíchala a ujistil jsem ji, aby si nedělala starosti,
protože místo pro ni bude u mě vždycky“, řekl. „Ale protože plánovala, že se zastaví u
vás, aby sjednala vaši další dodávku, rozhodl jsem se, že se o to postarám sám“.
„Výborně. Určitě se dohodneme“, zavrněla Tara spokojeně.
„Snad bychom to mohli projednat ještě dnes v hotelu. Třeba u večeře“, nadhodil Bruno,
protože chtěl znovu slyšet ten její smyslný hlas a dívat se na její půvabnou tvář.
„Ne. Můžeme se sejít zítra v jednu v mém domě. Zvu vás na oběd“, řekla rychle.
Kdo ví, proč se s ním vlastně nechtěla sejít už dnes večer? Bruno se jí však na důvod
nezeptal. Jeho obchodní instinkt mu napovídal, že se s ním nejspíše chce sejít na
vlastní půdě. Kromě toho myšlenka na oběd v soukromí mu vůbec nebyla proti mysli.
Rozhlédl se. Starý, dobrý Del vypadal, jako by hledal důvod, aby mohl Bruna
rozmáznout na ovesnou kaši. Tak raději přikývl na souhlas.
„Načrtnu vám plánek, jak se ke mně dostanete“. Tara v rychlosti nakreslila mapku na
kus papíru a podala mu ho. „Já tu ještě zůstanu. Mám práci s účty tak asi na dvě
hodiny. Zatím na shledanou. Uvidíme se zítra“. Zdvořile, ale jasně mu dala na vědomí,
že by měl odejít, aby se mohla vrátit ke svému peněžnímu deníku.
„Tak zítra“, zvedl svou téměř nedotčenou skleničku a vstal od stolu.
Přes přivřené řasy Tara pozorovala Bruna, jak odchází. Šel uvolněným krokem a ona
s obdivem sledovala jeho pružné svaly, pohybující se pod temnými kalhotami. Doufala
jen, že vydrží čekat do zítřka. Vzápětí si v duchu vynadala za to impulsivní pozvání
k sobě do bytu. Zdravý rozum jí našeptával, že se s ním měla raději setkat v hotelové
restauraci. Určitě by bylo lepší, kdyby měla kolem sebe více lidí, když s ním bude
projednávat dodávky modelů. Oči se jí rozšířily údivem, když zjistila, že neodešel, ale
sedl si u stolu, od kterého bude mít dobrý výhled na ten její, a na ni.
„Mám ho vyhodit, Taro?“, zabručel Del, když před ni kladl vychlazený pohár neslazené
coca coly.
„To je v pořádku, Dele. Děkuji“. Usmála se na něho. „Za chvíli se v tom našem
primitivním hnízdě začne nudit a vrátí se zpátky do hotelu. Nevěřím, že by tohle byl
lokál, jaký je zvyklý navštěvovat“.
Ukázalo se však, že se spletla. Měla si vzpomenout na základní pravidlo byznysu.
Nikdy nepodceňuj svého soupeře. Když sečetla měsíční účty a rozluštila Delovy
škrábance na objednávkách, ucítila na sobě Brunův upřený pohled. V tom pohledu
nebyla ani hrozba, ani zjevná touha, ani ji tím pohledem nepolekal, a to nebylo vůbec
dobře. Kdyby něco takového udělal, dokázala by ho bez problémů ignorovat. Jenže
když zachytil pohled její a podíval se na ni, jako by přeskočila mezi nimi pomyslná
jiskra. Byla by ochotná odpřisáhnout, že jeho přitažlivost není vlastně nic jiného než
reakce jejích bláznivých hormonů. Okamžitě si ale uvědomila, že si musí dát pozor,
pokud samozřejmě nechce mít problémy. Rozhodla se počkat, co se bude dít dál. To
je ono. Jednoduše tady zůstane, počká až odejde, i kdyby tu měla sedět až do zavírací
hodiny. Vsadila by se, že už dlouho Bruno nevydrží a odejde.
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Znovu se mýlila. Bruno pomalu vypil svůj drink a pak ještě jeden a neodešel z krčmy
dřív, dokud ji nezavřeli. Po celou dobu Tara cítila, že ji pozorně sleduje. I ona si občas
dovolila vychutnat rychlý pohled směrem k němu, nedávala však najevo svůj zájem.
Ascoli byl dobře vypadající drsný typ muže. Takový druh muže, který by patřil někam
na farmu, než aby byl vlastníkem a zároveň ředitelem úspěšné sítě butiků v řadě
luxusních přímořských hotelů na Havaji. Když Del naposled zavolal objednávky, Bruno
se postavil, zdvořile pokynul hlavou směrem k Taře a odešel z hospody bez jediného
pohledu nazpět.
Zdvořilý, energický, rozhodný. Věděla, že si zítra bude muset dávat pozor na všechno,
co řekne, nebo udělá. Jindy mívala večery u Rezavé kotvy ráda, nikdy neměla takové
potěšení z toho, že může odejít domů, jako dnes. Doufala, že tam nalezne svůj obvyklý
klid. Když byla v bezpečí svého domu, procházela se po tmavých pokojích a čekala,
až jí pastelové barvy, kterými měla byt upravený, vrátí ztracenou rovnováhu. Stále
nemohla zapomenout na první střetnutí s Brunem Ascolim.
Ten není pro tebe, opakovala si v duchu. Odhrnula žaluzie a odhalila tak verandu, za
níž byla pláž. To, co o něm věděla, aby dosáhl svého postavení, musel být jedním
z mužů fungujících jako stroj. A takové znala až příliš dobře. Stačilo se podívat na to,
jak výnosné se staly jeho butiky, i když první otevřel sotva před dvěma roky. Ale co
dělal předtím, přemýšlela. Nikdy se nezajímala o jeho původ. Řekl, že je na inspekční
cestě po všech svých buticích na ostrovech. Ano, tento muž je jednička, první třída.
Patří do světa, kam kdysi patřila i ona. A hle, kam se dostala.
Dívala se upřeně na měsíční svit, ozařující oceán ve stříbrných pruzích. Čas, který
prožila zde v Zálivu pokladů, vdechl do jejího těla a její mysli nový život. Pominuly
úporné bolesti hlavy, vřed se uklidnil a spávala znovu celou noc. Nic jí nescházelo.
Tara si řekla, že zavolá Elaine a trochu si popovídají. Věděla, že i přes časový rozdíl
by ji nemusela budit. Znaly se velmi dobře, už od vysoké školy. Ale ne, nezavolá ji.
Určitě by něco vycítila a s využitím všech svých diplomatických schopností by z ní
vymámila všechny novinky. A co by jí vlastně mohla říct, že se setkala s mužem, který
ji fascinuje? Elaine by tahle novinka potěšila, to rozhodně. Ne, raději dá telefonu pokoj.
Jediné, co teď potřebuje, je klid. Stejný, jaký v sobě cítila od doby, kdy přijela na tento
ostrov. Bez dalšího přemýšlení přešla do pracovny, kde ji čekaly stohy triček,
bavlněných šatů a náklad tašek, všechno připravené k pomalování. Barvení textilu se
ukázalo jako lepší prostředek na její problémy v životě než nějaké sedativum. A bylo
navíc slibným zdrojem příjmu. Jenom doufala, že i dnes utiší její neklidnou duši, stejně
jako tomu bylo nejednou v minulosti. Její obavy ji zahnaly až sem, a tak změnily její
vysněnou budoucnost. Už se nehnala dopředu, do světa umění v době studií v Paříži,
protože takový svět byl pro ni definitivně uzavřen. Elaine se stala jedinou její důvěrnicí,
kamarádkou, jakousi mladší sestrou, kterou ona nikdy neměla. Dohromady obě si tak
vytvořily rodinu, respektive ani jedna se k té své nehlásila.
Bruno Ascoli je prvním mužem, který ji po více než dvou letech zaujal. Poslední byl
Michael Chambers, generální ředitel velké počítačové firmy, kterou vlastnila gigantická
společnost jejího otce. Poznala ho na jedné charitativní akci. Brzy si uvědomila, že byl
přesně ten typ muže, který jí přišel okouzlující z mnoha, povětšinou špatných důvodů.
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Byl dominantní, měl všechno pod kontrolou a ona se díky němu cítila tak žensky a pod
ochranou. Tedy alespoň do té doby, než tuhle představu a s ní všechno ostatní, co o
něm zjistila, rozmetal na kusy. Pořád si nebyla jistá, jestli rozumí tomu, z jakých důvodů
ji zaujal. Možná, aby měla blíž k otci ….
Nyní však věděla, že se musí vyhnout takovým mužům, z nichž pryštil tento druh moci.
Zpočátku Michael se jevil jako citlivý, ochranitelský typ, než se z něho vyklubalo děsivé
monstrum. Tara si povzdechla. Od nepaměti toužila žít svůj život obklopená uměním
a věděla, že až se z tohoto světa vrátí zase zpátky sem, bude to bolet. Pohledem
zabloudila na svou kolekci perokreseb a akvarelů. Celé dětství ráda kreslila scénky ze
svých oblíbených knížek. Byl to její svět, kterému se ráda oddávala, protože ten
skutečný kolem ní byl studený a krutý.
Kapitola 3.
„Jste přesný, pane Ascoli“.
Taře trvalo celé hodiny, než se jí vrátilo sebevědomí a chladnokrevnost. Podařilo se jí
to, když si vymýšlela perspektivní zákazníky pro svou firmu. Rozhodla se, že se bude
chovat sice přátelsky, ale ne příliš. Pouze s náznaky koketnosti tak, jak se to očekává
od zkušené obchodnice, dojednávající nějaký kontakt. Jedním slovem jako mužský
sen o perfektní ženě.
„I když vím, že lidé na ostrově mají jinou představu o čase, dávám si pozor na to, co
ukazují hodiny“, odvětil Bruno, když vstupoval dovnitř.
Rozhlížel se po světlé, vzdušné místnosti s šedobílými stěnami s odstíny broskvové,
světlezelené, matně růžové a bleděmodré barvě na nábytku a doplňcích. Upřeně se
zahleděl na úzký klenutý můstek a jakousi napodobeninou mini rybníčku zaplněnou
pestrobarevnými rybičkami.
„Vidím, že jste se rozhodla pro rybník v obývacím pokoji místo akvária, jak to lidé mívají
obvykle“.
„Ten tu už byl, když jsem dům koupila. Předcházející majitel byl asi dost extravagantní,
když si ho dal postavit“, vysvětlovala Tara a vedla ho přes můstek. „Slyšela jsem, že
původně chtěl mít velkou nádrž se žralokem, což mu jeho žena zakázala, tak chtěl
chovat alespoň pyrani“.
Bruno se pousmál, když se podíval dolů na ryby v průzračné vodě. „Určitě to byl
právník nebo burzovní makléř. Myslím si, že ti by rádi měli doma nějakého toho
dravce“.
„Ale ne, on se považoval pouze za originální osobnost a rád na sebe upozorňoval“.
Ukázala směrem k verandě, která měla vyhlídku na soukromou pláž. Stůl se
skleněným povrchem byl pokrytý množstvím malých misek.
„Jak se vám povedlo, koupit tak extravagantní dům?“, zeptal se Bruno se zájmem,
když si prohlížel naservírované pokrmy.
„Majitel se ho nakonec vzdal jenom proto, že to původně měl být dům na odpočinek,
ale on nedokázal tady žít bez počítačů a faxů. Musel by pro ně tady vybudovat
klimatizovanou místnost. Nakonec zjistil, že by to bylo pro něj příliš drahé, pokud tady
chtěl trávit pouze pár měsíců v roce“.
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„Aha, rozumím“.
„Tak a teď je na řadě slibovaný oběd. To, co tady vidíte, jsou ostrá mexická jídla, která
vám zaručeně vypálí díru do žaludku. Máme zde kořeněné hovězí maso se spoustou
různých omáček z indické receptury“. Tara ho postupně seznamovala s obsahem
každé misky. „Dáte si pivo?“, otevřela malou lednici a vytáhla láhev Corony.
„Ano, co jiného bychom si mohli dát k tak pikantnímu jídlu“. Bruno se posadil a vzal
studenou láhev, kterou otevřel a pořádně se napil. Když zjistil, že ani Tara si nepotrpí
na formality, nabral si pořádně z každé misky a znovu se napil piva, aby pacifikoval
peklo, které se rozpoutalo v jeho ústech.
„Neříkejte nic, budu hádat. Vaše kuchařka je znamenitá a jmenuje se Consuela?“
Tara se rozesmála. „Nemám žádnou kuchařku. Mám jenom ráda mexické jídlo. Jelikož
mám to štěstí, že znám člověka, který mě zásobuje surovinami“. Vložila plátek
hovězího do zatočeného mexického chleba a nahoru naskládala cosi s pořádnou lžící
salsy. Bruno ji pozorně sledoval a naložil si nahoru velký kus masa s horkou salsou.
„Musím ocenit, že po včerejším, ne zrovna srdečném přijetí, mě dnes takto hostíte“.
Tara se na něho podívala. „Jedním z mých pravidel je nemluvit při jídle o obchodních
záležitostech. Když jste mi volal a chtěl jste se setkat, řekla jsem ne. Pak jste se objevil
před mým domem a zakrátko i v přístavní krčmě. Nakonec jsem se rozhodla, že bude
nejlepší vysvětlit si vše na rovinu. Vy tak budete pokračovat ve své inspekční cestě. A
já se vrátím ke své práci“.
Po těchto slovech se na ni Bruno díval s respektem. „Vy si na pěkná zaoblená slova
nepotrpíte, že?“
„Prázdné fráze jsem nechala za sebou, proto jsem tady“.
Bruno věděl, že by se měl soustředit na projednávání obchodních záležitostí, ale místo
toho si představoval docela jiné věci. Její světle žluté šortky a žluté triko s kamínky se
perfektně hodily do tropického počasí. Zvýrazňovaly její štíhlou postavu, zaoblenou na
těch správných místech, kterou musel obdivovat. Povšiml si samozřejmě, že pod
tenkou bavlnou trička neměla podprsenku. Na tváři opět pouze decentní make-up, ale
ani ten nedokázal zakrýt bezesnou noc. Doufal, že příčinou těchto bezesných hodin
byl právě on. Protože i on v noci alespoň stokrát přešel pokoj křížem krážem, protože
před očima se mu neustále objevovala stejná ženská tvář. On, který obvykle bral
všechno na lehkou váhu a zřídka kdy ho upoutala nějaká žena, měl najednou pocit, že
se řítí na vozíku horské dráhy. A to všechno zásluhou této nádherné ženy.
„Nenosíte vlastní modely?“
„Ne, alespoň ne tehdy, když se chystám jíst mexické jídlo. Jíst Tacos znamená, ušpinit
se“. Vzhlédla k němu a zjistila, že se na ni upřeně dívá mnohem soustředěněji než na
jídlo. „Nemáte rád mexická jídla? Jsou pro vás příliš ostrá?“
„Ne, to ne. Mám rád všechno pálivé“, odvětil.
Tařiny oči ho chvíli pátravě pozorovaly. Pak ve stejném okamžiku se oba vrhli na jídlo.
Bruno se na to konečně soustředil a náležitě vychutnával každé sousto. Po celé té
hotelové stravě, kterou jedl posledních pár týdnů, to byla fantastická změna.
„Musím uznat, že jako neočekávaný host jsem rozhodně neočekával něco tak
skvělého“, pochvaloval si. „Děkuji vám“.
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Pochvala ji rozhodně potěšila. „Vím, co si myslíte o hotelové stravě. Po určitém čase
vypadá všechno stejně, a člověk nakonec zapomene kde vlastně je. Občas mám
dojem, že všechny hotely na světě mají stejná menu“.
„S tím bych si dovolil nesouhlasit. Zřejmě jste tolik necestovala. Já a moje rodina
vlastníme několik hotelů na různých místech Evropy a dokonce i ve Státech“,
poznamenal skromně.
„Vážně? To jsem nevěděla. Snad jenom to, že jste rozený Ital“, překvapeně pozvedla
obočí Tara.
„No, rozhodně nejsem samá záhada jako vy, slečno Millanová“. Bruno se napil piva a
pohladil hrdlo láhve. „Zdá se, že jste velmi, velmi tajemná žena“.
„To jako já?“, zeptala se lehce.
„Ano, někteří o vás tvrdí, že jste byla vdaná, jiným se zdá, že jste byla vždy sama. Říká
se, že jste koupila hospodu U rezavé kotvy, protože jste si chtěla snížit daně. Ale teď
máte hodně práce, protože hospoda prosperuje mnohem lépe, než tomu bylo v dobách
bývalého majitele. Zdejší lidé vás chválí, protože jste z krčmy udělala příjemné místo,
kde si domácí mohou odpočinout a popovídat si. Nemluvíte o minulosti a dokážete
zastavit každého, kdo by se pokoušel proniknout do vašeho soukromí. Jste jako
tajemný ostrov a mnohým se líbí, že taková jste. Zdá se, že jim to vyhovuje. Snad
dokonce mají strach, aby jim pravda nezměnila všechny představy, které si o vás
vytvořili ve své bujné fantazii“.
Tařina tvář vypadala neproniknutelná, jako by byla vytesaná z mramoru. „A mně se
zdá, že jste měl dnes dopoledne hodně napilno, pane Ascoli. Přijel jste sem přece za
obchodním jednáním. Můj osobní život je tabu. A tak to zůstane, rozumíme si?“
Její chladný tón ho nevyvedl z míry, ani na krátký okamžik. „Snažím se vás jenom
trochu poznat. Je na tom něco špatně?“
„To záleží na tom, co všechno o mně chcete vědět. A co kdybyste mi tak řekl vy něco
o sobě“, nadhodila se sladkým úsměvem, ale Bruno věděl, že je to jen maska, kterou
ho chce přelstít. Připadalo mu, jako by byla ráda, že mu může oplatit stejnou mincí.
„Je mi třicet devět“, začal pozvolna. O tom, že byl ženatý, je vdovec a má dvě děti, se
rozhodl zatím pomlčet. „Pocházím z početné rodiny a mám čtyři sestry. Otec byl velmi
majetný a vážený člověk v Itálii s hraběcím titulem. Jak už jsem řekl, naše rodina
vlastní rozsáhlou síť hotelových komplexů. No a moje butiky, jak je vám známo, se těší
na ostrovech velké oblibě a polovina zisku jde na dobročinné účely“.
Každé slovo vyslovoval pomalu, aby si udržel její plnou pozornost. „Ale mám taky
fantazii jako každý normální muž. Díky ní si teď představuju, jaké by to bylo, milovat
se s vámi tak, jako by měl nastat konec světa“.
„Vaše představivost je celkem normální, pane Ascoli. To se obvykle projevuje u mužů,
jako jste vy“, řekla věcně. Tara byla nyní vděčná za svou zkušenost concierge, což ji
naučilo i po tak provokativních slovech sedět klidně a dívat se na něho, jako by řekl
něco ve smyslu, to je dnes krásně, že. Ale ve skutečnosti nemohla popadnout dech …
Díval se na ni tak pronikavě, že by nebyla překvapená, kdyby přes tričko viděl mateřské
znaménko na jejím levém ňadru. „Snad byste ji mohl lépe využít a psát knihy“.
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Brunův pohled na okamžik zabloudil k jejím vztyčeným bradavkám, zřetelně se
rýsujícím pod tenkou bavlnou trička. Pak zvedl oči a mlčky jí pohledem prozradil, že ji
odhalil. Prokoukl, že vůbec není tak klidná, jak se to snažila předstírat.
„Zdá se, že oceánské větry jsou odpoledne dost chladné, že?“, zeptal se konverzačním
tónem. Jeho úsměv byl ležérní a působil téměř zničujícím způsobem na ženu, která se
už několik let nemilovala. „Jste velmi pohotová, Taro“, řekl tiše. „To se mi u žen líbí.
Alespoň se nebojí ukázat, že mají i rozum, nejen krásnou tvář“.
Posadil se do křesla, rukou si uhladil vlasy a prsty přejel ústa. Tara pozorně sledovala
ten pohyb. Sama si uvědomovala, že od něj nemůže odtrhnout zrak. Odmítala
uvažovat o tom, co cítí. Bruno rozhodně nebyl vyslovený krasavec, ani neměl úsměv
jako z reklamy. Ale měl šarm, neuvěřitelné charisma, kterým by bez problémů získal
jakoukoli ženu. Malá jizva u levého spánku mu dodávala na mužnosti. Bavlněná
tyrkysová košile, béžové kraťasy a sandály obuté na bosé nohy jí prozradily, že určitě
nebyl typ chlapa, který by si dělal starosti se svým zevnějškem. Ale podle jeho
úspěšnosti odhadovala, že patrně vždy dosáhl toho, čeho dosáhnout chtěl. A teď dal
najevo, že chce ji.
„Já nejsem na prodej, pane Ascoli“. Její věcný tón mu měl prozradit, že se jedná o
konečné rozhodnutí. Zamračil se. Překvapilo ho, že se na to dívala z téhle stránky.
„Tady se nejedná o obchod, Taro. Můžete si říkat, co chcete, ale já vím, že vám nejsem
lhostejný. Pochopil jsem to. Jestli dokážete být k sobě upřímná, taky to připustíte“.
„Podívejte, mám za sebou poměrně čerstvou a nechutnou zkušenost. Bylo to asi před
rokem. To znamená, pokud bych zájem měla, což nemám, nemyslím, že by mi
vyhovoval někdo jako vy“, řekla bez obalu.
Tuto větu si uložil hluboko do paměti. „Jak to můžete vědět, když jste to ještě ani
nezkusila?“, neodpustil si.
Tara opatrně položila ubrousek na stůl a postavila se. „Myslím, že je nejvyšší čas,
abyste si prohlédl to, za co platíte takové sumy“.
Zvedl obočí. „To má být pokus o útěk?“
„Vůbec ne. Jenom jsem přeřadila rychlost“.
Bruno se zasmál. Neměl v úmyslu na ni útočit. Nebyl ten, který by šel na ženy útokem,
ale něco mu napovídalo, že pokud se nebude ihned a dostatečně usilovně pokoušet
tuto ženu získat, mohl by přijít o něco velmi cenného. O něco, co už dlouho hledá.
„Pojďte, ukážu vám dům“. Tara ho vedla dolů úzkou chodbou. „Tohle byla pracovna
bývalého majitele. Dala jsem vybourat stěnu a vsadit veliká okna, takže se tu necítím
tak odříznutá od světa“.
Otevřela dveře a poodstoupila, aby Bruno mohl vstoupit jako první. Bruna žasl. Vždy
rozlišoval tvořivý talent dvojího druhu. Vyumělkovaně elegantní a nedbalý. Tara ale
měla z každého trochu. Její pracovní dílna byla velkolepá. Police, na nichž měla různé
druhy oblečení, zaplňovaly dvě stěny. Na každé hromádce oděvů byly připnuté štítky,
které označovaly velikost a kvalitu materiálu. Látkové tašky byly naskládané na jedné
straně, ty namalované a připravené k expedici byly rozvěšené na věšácích na třetí
stěně. Na policích byly také různé lahvičky s barvami na látky. Prohlédl si každou tašku
a všímal si jednotlivých motivů. Byly to typické krátké tahy štětcem, podle nichž
spolehlivě určil, že se jedná o její práci.
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„Hezké“, zabručel a dotkl se prsty jedné tašky. Tara se na ni podívala. Měla ještě v živé
paměti den, kdy zjistila, jak dobře se daly malovat různé výjevy všedních okamžiků
v Indii. Námětů měla hodně. A právě jeden namalovala na celou plochu téhle tašky.
„Velké látkové kabely jsou teď velmi oblíbené, protože lidé velmi rádi nakupují ve
velkém, aby ušetřili“, vysvětlovala. „No a tento výjev se zrovna hodil na velikou tašku“.
Bruno se otočil. „Proč nevystavujete někde v galerii? Máte obrovský a rozmanitý talent.
Nerad bych sice přišel o tak talentovanou umělkyni, ale to, co děláte, je skutečně
působivé, velmi působivé“.
Tara se začervenala a pokrčila rameny. Byla mu vděčná, že změnil téma a přešel od
tamtoho intimního hovoru k pracovním záležitostem.
„Když jsem byla na střední škole, mimo jazyky, jsem se zajímala o malířství. Bohužel
mi bylo naznačeno, že jsem jen docela průměrný talent, a měli pravdu. Později jsem
zjistila, že nejsem dokonce ani průměrná“, sarkasticky se zasmála. „V Kalkatě za své
působnosti u prarodičů jsem objevila malování na látku“.
„Počkejte, řekla jste v Kalkatě?“, přerušil ji Bruno. „Máte na mysli město ve východní
Indii?“ zeptal se nevěřícně.
„Ano, proč se tolik divíte?“
„Jak jste se tam dostala? Myslel jsem si, že jste rodilá Američanka“.
„Ano, to jsem. Moje matka byla Indka a provdala se za Američana“.
„Ach tak, chápu. Proto ta vaše exotická tvář a jméno ….“, říkal si pro sebe. „Mohlo mě
to napadnout“, usmál se. „Nevypadala jste jako Američanka a vaše jméno, to bylo
něco, nad čím jsem přemýšlel. Jak dlouho jste žila v Indii?“, zajímal se.
„Narodila jsem se v Americe, kde jsem žila deset let. Potom si mě vzali k sobě
prarodiče. Dědeček mi zajistil ty nejlepší školy, kde jsem se specializovala na jazyky“.
„Aha. Takže mluvíte několika jazyky, předpokládám. Kolika?“
Šesti“, odpověděla.
„Vážně?“ Bruno vypadal ohromeně. „A těma jsou?“
„Francouzština, italština, angličtina, španělština, hindština a arabština“.
„Arabština“, zopakoval. „Proč arabština?“
„Odvětví, o které jsem se zajímala v Paříži, byla arabština moc důležitá“, odpověděla
reflexně Tara.
„Tak v Paříži …, studovala jste tam jazyky?“
Tara zkoumala jeho udivený výraz. Jeho zájem se nedal přehlédnout. Pokud to pouze
předstíral, pak byl mimořádně dobrý herec. „Mimo jiné“, odpověděla vyhýbavě.
„A to?“ Jeho tmavé oči ji přikovaly na místě.
„Studovala jsem umění“, strnula ve svém postoji.
Bruno pozvedl obočí. „Které období?“
„Impresionismus, preferuji Moneta“, řekla.
„Aha. Monet je velmi populární. No, já zase Degase. Chápu to tak, že Edgar Degas
asi není váš favorit“.
„To netvrdím. Vlastně Degas je mnohem populárnější, pokud vezmu na vědomí počet
jeho kradených děl“.
„Máte přehled. A co si myslíte o Matissovi?“
Tara se zamračila. „Matiss je post-impresionista“.
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Brunovy koutky se stočily vzhůru. „Opravdu?“
Zamračila se ještě víc. „Vy mě zkoušíte?“
„Ne, to bych si nedovolil. Jenom vás škádlím“, přiznal se jemně. Když její zachmuření
nepolevilo, úsměv mu zmizel. „Omlouvám se“.
„Omluva se přijímá“, pousmála se nepatrně.
„Jak dlouho jste byla v Paříži?“
„Studovala jsem tam a dva roky po škole, dokud mě manažer hotelu nevyhodil“.
„Manažer hotelu, udivujete mě čím dál víc“, nechápal Bruno.
„Po škole jsem zastávala pozici concierge v hotelu La Merriditan. Byla to v té době
jediná výhodná práce pro nové povolení k pobytu ve Francii. Taky celkem dobře
placená. Měla jsem v plánu si našetřit nějaké peníze, abych potom mohla vzít útokem
knihovny pro svou dizertační práci“.
„Povolení ….., ale to jste přece měla, ne?“, namítal Bruno.
„Ano, ale když jsem začínala, měla jsem studentské vízum. Požádali za mě o povolení
těsně předtím, než jsem odpromovala. Když mě přijímali v hotelu, jenom upravili to
stávající. Nikdy jsem tam nebyla zaměstnaná a vždy jsem měla status legálního
imigranta. A tohle přesně věděl manažer hotelu“.
„Proboha, proč?“
„To je na dlouhé vyprávění. Abych to zkrátila, evidentně jsem si nezasloužila jeho
respekt. No a jeho hlas měl určitě velkou váhu a naneštěstí je hotelový svět překvapivě
malý“, poznamenala smutně.
„To je mi líto“, ozval se Bruno tiše a věnoval jí bolestný pohled. Stále mu trvalo všechny
tyhle informace pojmout a zpracovat.
„To je v pohodě“, Tara zavřela oči a najednou se cítila unavená.
„Měl jsem za to, že ve Francii je téměř nemožné někoho vyhodit“.
„To ano, pokud je výpověď legální“.
„Omlouvám se, ale tomu nerozumím“.
„Podívejte, nechci už o tom mluvit“, řekla s patřičným důrazem.
Bruno nebyl žádný hlupák a okamžitě pochopil její naléhavou odpověď. I on nerad
mluvil o věcech, které ho pronásledovaly. Možná, snad někdy …., uvažoval.
„Takže tohle všechno tady kolem je vaše království. Zde vznikají vaše jedinečné
modely“, rozmáchl rukou kolem sebe.
„Ano, přesně tak. Zapracovala jsem na sobě, zbavila se určitých chyb a začala jsem
se tím živit. A vůbec to není špatné. Jeden můj soused dokonce prohlásil, že mám
nejhezčí odpadky na celém ostrově“, zasmála se.
Bruno přistoupil blíž, aby si prohlédl malované bavlněné triko a několik kousků
bavlněných šatů s pastelovými vzory u dolních lemů a na živůtcích. Všechny byly
originální, ani jeden se neopakoval, což bylo pozoruhodné.
„Moje matka a sestry mají dvoje vaše šaty, několik triček a jednu kabelu“, řekl, když si
prohlížel jemné tahy štětce na tmavě purpurových kosatcích namalovaných podél lemu
světle fialových bavlněných šatů. „Vaše tvorba je doslova učarovala. Dokonce by
chtěly vidět vaše modely dříve, než je pošlete do butiků. Aby si mohly vybrat jako první.
Prostě všechny ženy jsou stejné“, usmíval se a protočil očima.
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Tara se uvolněně rozesmála. „Těší mě, že mám tak věrné obdivovatele. Taková
reklama, je ta nejlepší“.
„Ano, to je, a hlavně moje matka vám fandí“. Bruno se k ní otočil. „Zneužijete toho,
když jsem vám otevřeně řekl, jak si vážím vaší práce?“
„Proboha, to ne. A navíc už dávno jsem ztratila chuť dohadovat se, jako by mi šlo o
život. Ale stejně si připravte pořádnou sumu“, vesele se opravdově zasmála.
Překvapením zamrkal. „Tak tedy dobře. Vidím, že musím změnit taktiku. Po pravdě
řečeno vaše výrobky se nebudou prodávat tak dobře, jako ostatní, protože tahy
štětcem jsou nerovnoměrné a vaše modely jsou atypické a originální. Takže na ně
musím dát vyšší cenu. Suma sumárum bude mít moje firma z jejich prodeje velmi malý
zisk“, snažil se ji přesvědčit, aby slevila.
„Pokud mým modelům zákaznice věnují náležitou pozornost, nosí se velmi dobře.
Tahy štětce jsou dokonalé a mnoho žen je přesvědčených, že čím vyšší cena, tím je
výrobek lepší. Ale pokud je nechcete, bude je milerád prodávat ve svých buticích David
Chew“, nadhodila, opřela se o pracovní stůl a dívala se na něho naprosto klidně. Byla
si vědoma toho, že právě zasmečovala míček na jeho polovinu. Při jménu jeho
největšího soupeře se Bruno zašklebil.
„Uf, Davidovy butiky mají otřesné osvětlení, jsou na nevhodných místech a vaše
modely by nemohl ani zdaleka vystavovat tak, jak to udělám já“, ohradil se.
„Možná, ale slíbil mi, že mi dá přídavek k ceně recept své matky na garnáty v humrové
omáčce, jsou tou největší delikatesou, co jsem mohla poznat a věřte, že jsem
opravdovým gurmánem. Sečteno a podtrženo, je to delikatesa a pro mě výhodný
bonus“, poznamenala.
„Bohužel, v tomto směru nemohu konkurovat“, zavrčel. „Ale nabízím vám jeden a půl
procenta za každý prodaný kus“.
„Šest“.
„Dva a půl“.
„Pět a půl“.
Bruno se rozesmál. Tohle byla ta část obchodu, kterou měl vždy rád. Navíc jednání
s tak půvabnou kráskou tomu dodalo novou příchuť.
„Čtyři a půl“.
Tara hned neodpověděla. „Pět a čtvrt, a to je nejnižší cena, na níž se můžeme
dohodnout“.
„Čtyři a tři čtvrtě, a můžete být šťastná, že je dostanete, protože já přijdu o celý zisk“.
Tara se soustředila na tu jeho malou jizvičku. „Rozdělme si ten rozdíl na polovinu a
bude to spravedlivé“.
Bruno natáhl ruku. „Dohodnuto. A večeře dnes večer k tomu jako přídavek, ale
vzhledem k tomu, že vám budu platit tak nehoráznou sumu, zaplatíte ji vy“.
„Vážený pane, vzhledem k tomu, že jsem tak moc snížila cenu a díky vám budu téměř
na mizině, můžete tu večeři klidně zatáhnout vy“.
„Dobře, dobře“, zvedl ruce v gestu vzdání se. „Tak a obchod jsme dojednali, aniž
bychom se pohádali do krve“, řekl Bruno s úlevou a podal jí ruku.
Napřímila se a stiskla jeho dlaň. Od první vteřiny doteku pocítila prudké vzrušení.
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Jeho porozhalená košile odhalovala tmavé chloupky, které ji přímo vyzývaly, aby se
jich dotkla. V duchu si přikázala, že musí zachovat chladnou hlavu. Měla by dát i stejný
příkaz tomuto muži.
„Výborně. Obchod byl zdárně uzavřen“, pronesl táhle a pomalu ji přitáhl k sobě, až ji
úplně objal.
Tara pochopila, že nastanou problémy. Když se rty dotkl jejich úst, jeho jazyk ani
chvilku neváhal a bez povolení se dožadoval vstupu. Autoritativně si tak počínal. A ona
se cítila úplně bezmocná, nedokázala odolat. Roztáhl prsty a klouzal jimi po nahé
pokožce jejích zad, až k lemu trika a vypaloval tím za sebou bolestivě vzrušující stopu.
Tara neměla sílu se nadechnout, i když jí začínal docházet dech. Zdálo se jí, že se
ocitli ve vzduchoprázdnu, že jsou jen oni dva a nic víc. Její bláznivé hormony se svíjely
touhou vyjít vstříc tomuto muži a objevovat vše, co nabízel. A pokud mohla usuzovat
podle polibku, bylo toho hodně, aby nebyla jen tak pasivní, projela špičkou jazyka po
okraji jeho zubů. Z hrdla se jí vydral hluboký vzdech, když jeho zuby zachytily její jazyk
a vtáhly ho hlouběji do úst. Tohle tedy opravdu nebyl obvyklý způsob, jakým uzavírala
svoje obchodní smlouvy. Ale to, co s ní Bruno udělal, bylo tak nádherné, tak úchvatné
pro ženu, která už dávno zakázala přístup citům do svého nitra. Nedokázala se
ovládnout, i když chtěla.
„Taro“, zašeptal a nadzvedl jí tričko. Prsty přejel po jemné kůži jejího bříška, až se
zastavil pod ňadry. „Bože, Taro, věř mi, že nejde pouze jen o uspokojení. Mezi námi
je něco víc. Něco, proti čemu nemůže bojovat ani jeden z nás“.
Tara se vzpamatovala z toho, jak se nechala unést. Energicky zavrtěla hlavou. Sebrala
poslední zbytky vůle, udělala krok nazpět a odstrčila ho od sebe.
„Pane Ascoli“, zalapala po dechu. Dýchala s námahou, do tváře se jí nahrnula krev a
její tělo bylo vzrušené, že jí to bránilo logicky uvažovat. „Nikdy jsem neuzavírala
obchody takovým způsobem, ale je taky pravda, že jsem se ještě nikdy nesetkala
s mužem, jako jste vy“.
Touha se zračila i v jeho tváři. Stál před ní a nedbal na to, že ho vidí takto vzrušeného.
Nedokázala se mu dívat do očí. Když uklidnila svůj rozechvělý dech, upřela na něho
znovu pohled. „Myslím, že byste měl odejít, pane Ascoli“.
Bruno otevřel ústa, připraven něco namítnout. Jenomže vzápětí si povšiml, jak napjatá
byla její tvář. Byla snad skutečně až tak šokovaná tím, co se mezi nimi stalo? Ale vždyť
on skutečně cítil něco víc než jen vzrušení. Nebyla to jen touha, která by se ztratila po
pár hodinách společně strávenými v posteli. Proč tedy nebyla ochotná dát mu alespoň
jedinou šanci?
Tara se otočila a opřela se o pracovní stůl. Vypadala velmi zranitelně. Ovšem nejenom
Brunovo tělo, ale i srdce po ní toužilo.
„To nebyl dobrý nápad“, promluvila tiše.
„Všechno je jednou poprvé. Řekla jsi, že nejsi zadaná, tak proč se bráníš? Nebo snad
utíkáš před zákonem? Naši touhu může zastavit jen to, čemu se nelze vyhnout. Tak
proč, Taro?“
Trhla sebou. Jistě, nebrání jí vůbec nic, než takzvaný zdravý rozum. „Vzhledem
k tomu, že jsme obchod dojednali, nevidím žádný důvod, abychom tu zůstávali“.
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Přistoupil k ní, chtěl jí položit ruce kolem ramen, a chtěl ji požádat, aby se mu svěřila,
co ji tak rozzuřilo. Ale i když ji neznal moc dobře, poznal, že by nebyla ráda, kdyby to
udělal. „Dobře. Počkám na vás před hotelem v sedm, Taro“. Měl pocit, že jeho pozvání
nepřijme, bál se.
Tara neodpověděla a Bruno si řekl, že je to dobré znamení. Nemohla odpovědět ano,
ale neřekla taky ne. Bez toho, aby naléhal, odešel. Věděl, kdy má ustoupit.

Kapitola 4.
Tara vůbec neslyšela, kdy opustil místnost, ale vycítila to. Zaslechla slabé cvaknutí
zavírajících dveří. Dívala se oknem na krásnou pláž a zmateně uvažovala, kam by se
asi dostala, kdyby jednoduše skočila do vln a jen tak plavala. Při její smůle by to však
docela dobře mohla být Itálie.
Byla zvyklá mít svůj čas až neuvěřitelně do detailu naplánovaný. Vždy se snažila být
o krok před konkurencí. Dokázala předvídat, když se střetla s Michaelem? Proč
nedokázala odhadnout, že byl povrchní a nebezpečný hajzl, ptala se sama sebe a
pěstí bouchla do stolu. A proč musela právě teď narazit na toho fascinujícího Itala, se
kterým se neodvážila cokoli si začít? Otočila se směrem k telefonu. Hlavou jí znovu
prolétla myšlenka, zavolat Elaine. Věděla, co by jí přítelkyně poradila. „Snaž se děvče.
Léta utíkají. Ber všechno, dokud máš šanci“.
Ta nabídka zněla fantasticky. Tara si musela přiznat, jak moc jí scházelo mužské
objetí, když ji Bruno líbal, přestavovala si, že spolu leží v posteli. Byl to však problém.
Nechtěla se zamilovat do muže, byznysmena, jako byl její otec. Trhla sebou, jak ji
překvapila vzpomínka na otce, téměř ji dojímala. Charles Mc Mllan byl ztělesněním
ostrého byznysmena své doby. Byl to bezohledný muž, měl rád jenom sám sebe, její
matkou a dcerou opovrhoval. Věnoval se pouze svému obchodu dvacet čtyři hodin
denně. Vzpomínala na to, jak se s matkou musely společně postavit na nohy, jak se
jim svět rozpadl jako domeček z karet. Tara si tehdy přísahala, že se nic takového jí
nesmí nikdy přihodit. Potom narazila na toho padoucha Michaela. Díky téhle epizodě
se zhroutila, dočkala se žaludečních vředů, bojovala s vysokým tlakem a v noci
nedokázala spát víc jak dvě hodiny. Ale byla naštěstí dost moudrá na to, aby před tím
vším utekla dříve, než by ji to zabilo. Nechtěla, aby ji potkal stejný osud jako její matku,
a k tomu všemu ta příšerná prognóza …..
Byla by hloupá, aby se zapletla s mužem, který by žil stejně, stržen honbou za penězi,
s mužem, který se jmenoval Bruno Ascoli.
Bruna trápilo, že se Tara nevyjádřila jasně. Připadal si jako zelenáč, chystající se na
svoje první rande. Svůj pokoj opustil o půl hodiny dříve. Čekání strávil v hotelovém
baru popíjením bourbonu se sodou, i když mu to vlastně ani nechutnalo. Z dlouhé
chvíle pozoroval hosty, kteří klábosili o svých poznatcích a dojmech z letovisek, dělili
se o své příjemné či méně příjemné zážitky a popíjeli exotické nápoje. Bruno se musel
pousmát, když si všiml množství pohárů ozdobených papírovými deštníčky a
ananasem. I tento pohled jej nutil vzpomenout si na Taru.
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Netrpělivě se podíval na hodinky. Nemohl se dočkat, kdy bude moci odejít od baru a
postavit se ke vchodu hotelové haly. A i když několik hezkých žen na něj vrhalo svůdné
pohledy, jak kolem nich procházel, ani si jich nevšiml, což se nikdy dříve nestávalo.
Byl zcela zaujat myšlenkou na ženu, kterou odpoledne držel v náručí a bolestně toužil
ji objímat znovu.
Neměla tam chodit, vyčítala si Tara už v okamžiku, kdy vstupovala do hotelové haly.
Měla sto chutí se otočit na podpatku a utíkat zpátky. Jenže pak zahlédla Bruna
postávajícího před restaurací a zaznamenal její příchod.
„Doufám, že jsem vás nenechala dlouho čekat“, promluvila, když jí vyšel naproti.
Přejel ji pohledem, povšiml si jejích tmavých vlasů, jak jí padaly uvolněně po zádech a
smetanově bílých šatů s odhalenými zády a malovaným lemem, které jí vlály kolem
lýtek. Jemné švestkové a světle modré květy zdobily hluboký výstřih a spodní okraj
šatů. Jediným jejím šperkem byly dlouhé korálové náušnice.
„Velmi krásné a působivé. I tohle je váš model?“, pokynul směrem k jejím šatům a
vdechoval přitom svůdnou vůni její pokožky.
„Jak jste to poznal?“ potvrdila jeho domněnku. „Jeden z mých vydařených pokusů o
malování na hedvábí. Nedělám to často, protože neúspěšné pokusy mě přijdou příliš
draho“, pokrčila rameny.
„Jenže tyhle se vám dokonale povedly“, nabídl jí rámě. „Půjdeme dovnitř?“
Uvedli je ke stolu s vyhlídkou na hotelovou zahradu. Jindy tolik uřvaní papoušci Ara
právě podřimovali uprostřed osvětlené temnoty osvětlené pochodněmi. Stejně ani
jeden z nich by to však nevnímal, protože od sebe nemohli odtrhnout oči. Bruno se
rozhodl objednat šampaňské na počest jejich nové smlouvy.
„Volal jsem své asistentce, jak jsem se vrátil do hotelu. Smlouvu dostanete v písemné
formě za pár dnů“.
Tara se usmála. „Vy nikdy neztrácíte čas, že?“
„Jenom když se jedná o důležité věci“, oči se mu rozjiskřily.
Bylo jasné, že ani jeden z nich teď nepřemýšlel o uzavřeném obchodu.
„Snad jen, kdybych se soustředil více na jednání, než na vaše nohy, trval bych na
dlouhodobější smlouvě“.
Zavrtěla hlavou. „Já dávám přednost krátkodobým smlouvám. Nikdy nevím, kdy se
vyčerpá moje obrazotvornost“.
„Po tom, co jsem viděl, pochybuji, že se to vůbec někdy stane“.
Když jim bylo nalito šampaňské a on je ochutnal, pozvedli oba číše. „Na všechny vaše
tichomořské butiky, aby vám přinášely další obrovské zisky“, pronesla Tara.
„Na nejkrásnější ženu, s jakou jsem se doposud setkal. Doufám, že s ní budu moct
navázat dlouhodobější vztah“, odpověděl na její přípitek.
„Páni, měla jsem požadovat šest procent“ zareagovala na jeho prohlášení.
Rozesmál se, jeho smích působil na Taru jako rozbuška na její nervový systém. „Byl
bych vám je určitě dal, pokud byste více naléhala“.
„Budete litovat toho, co jste právě řekl. Chudák Casey, ani netuší, jak na ni zaútočím,
až přijde uzavřít novou smlouvu“.
Bruno upřel pronikavý pohled na její tvář. „Zkoušejte si, co chcete, Taro, ale já se
nevzdám. Uvidíte mě častěji, než si myslíte“.
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Olízla si nervózně rty. Nebylo těžké vysvětlit si jeho prohlášení. „Bruno, jste skutečně
velmi atraktivní muž a přiznám se, že by mezi námi mohlo něco vzniknout. Ale mám
svoje důvody, proč se nemíním zaplést s žádným mužem. Koneckonců zítra ráno
odlétáte a já jsem nikdy neměla zájem o známosti na jednu noc“, řekla rozhodně.
„Možná, že zítra odlétám, ale určitě se vrátím“, poznamenal.
„Vážně? Nedovedu si představit, že byste stál o nějaké komplikace kvůli jedné
výtvarnici“, oponovala mu. Nebyla si jistá, zda se jí líbil výraz jeho očí. Díval se na ni,
jako by měl něco v záloze …..
Natáhl se přes stůl, vzal její dlaň do své a propletl si její prsty se svými. „Máte pravdu,
nedělal bych si je, ale dnes jsem podepsal smlouvu na otevření nového butiku v tomto
hotelu. Máte smůlu. Rozhodl jsem se, že budu osobně dohlížet na všechny přípravy“.
Tara měla pocit, že se jí zastavilo srdce. Bruno se zahleděl na jejich propletené prsty.
„Už vím, že vám nejsem protivný. To mi zatím stačí. Dokonce pro mě skvělý začátek“.
Ubránila se naléhavému pokušení ovívat si ubrouskem tvář. Že by tu snad neměli
klimatizaci, divila se, jak ji polévalo horko.
„Pochybuji, že byste mohl být protivný kterékoliv normální ženě“.
Upřel na ni zrak. „Tak co? Dáte mi šanci, Taro? Šanci pro nás dva? Věřte mi, nikdy
předtím jsem se nesnažil získat ženu tak naléhavě, jako teď vás. Nechci od vás více,
než mi můžete dát, ale dejte mi alespoň možnost“, přesvědčoval ji. „Můžeme si udělat
docela nevinný piknik na pláži, anebo půjdeme na procházku, třeba se podívat na
nějaký film do hotelu. Co vy na to?“
Odmítni, radil jí rozum. Tohle není nic pro tebe. Je to úplně stejný uspěchaný typ, jako
byl tvůj otec. Uvědom si, s jakou rychlostí uzavřel smlouvu na otevření zdejšího butiku.
Neříká ti to nic? Co z toho, že vypadá zdravě a v dobré formě. On není nic pro tebe.
Řekni ano, křičely hormony. Ten muž není ani Michael, ani tvůj otec. Jednoduše po
tobě touží, stejně jako ty po něm. Važ si toho, chceš ho, tak proč váhat?
„Co mám na tohle odpovědět?“, zašeptala.
„Ano, by pro začátek bylo správné slovo“, řekl a zvedl její dlaň ke svým rtům. Nepolíbil
ji však, ale zakousl se do ní, jako by to byl lahodný pokrm.
Tara potlačila vzdech, který se jí dral z hrdla. „Od okamžiku, kdy jsem poprvé vás
uslyšela promluvit, nechávám se vždy oslnit italským přízvukem“. Po těch slovech
postřehla v jeho očích radost a tím byl její osud zpečetěn. Bohudík nebyl to trumf.
Nepovažoval její souhlas za svou výhru, jak by to udělal Michael. Ten vždy rád hrával
podobné erotické hry. Pochopila, že milování s Brunem bude přesně takové, jak říkal.
Neuvěřitelné. Báječné. Pamatovala si ten večer jen málo z toho, co jedla, nebo o čem
si povídali. Když Bruno navrhl, aby se prošli po pláži, přikývla. Na okraji pláže se
zastavil, zul si sandály, zavěsil si je na prst a druhou rukou ji pevně objal.
„Takhle si představuji ráj“, řekl poněkud chraplavým hlasem. Díval se na měsíc
v úplňku, který vrhal stříbrné paprsky na mírně se vlnící hladinu.
„Ano, Je to tady svět sám pro sebe“, souhlasila s ním Tara.
Procházeli se po ještě stále horkém písku. Snažila se odehnat dráždivou myšlenku na
to, že by chtěla, aby ji znovu políbil. Připomněla si, jaký vliv to na ni mělo, když ji políbil
u ní doma odpoledne.
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V ten okamžik poprvé pochopila, co to znamená, rozplynout se v mužově náručí. A teď
zjišťovala, že chce, aby se ty elektrické impulsy znovu opakovaly. Toužila po tom a
zároveň za to sama sebe nenáviděla.
Jak se tak, procházeli po pláži, jejich boky se občas dotýkaly. Bruno povídal něco
neosobního, o posledním románu, který četl, o filmu, který viděl před pár týdny. Mluvil
o svých plánech, týkajících se nových butiků. Ptal se taky Tary, co si myslí o jeho
podnikání. Ale po celou dobu v její duši bylo slyšet jen jediný hlas, volající po jeho
objetí. Bruno se zadíval na hodinky.
„Pokud vám to nebude vadit, měli bychom se vrátit do hotelu. Brzy ráno musím
odletět“. Teď to přijde, uvažovala. Ten obvyklý trik. Nezastavila byste se ještě u mě na
jeden drink? Stěží odolávala nutkání afektovaně se usmívat. Dobře. Tolik o jejích
myšlenkách.
Cestou nazpátek k jasným světlům hotelu byl však Bruno pouze příjemným
společníkem, obchodním partnerem, ničím víc. Galantně podával Taře ruku, když si
oprašovala chodidla a nazouvala si sandály.
„Jsem velmi rád, že jsme měli čas se trochu seznámit“, zamumlal, když cestou od
pláže vstoupil až do hotelové haly. Stále čekala na to pozvání, nebudou se přece líbat
přímo zde na recepci. To, jak by ji líbal, by určitě vzbudilo pozornost.
„Nápodobně“, stačila pouze zašeptat. Až když se Bruno zastavil, uvědomila si Tara,
že nestojí u výtahu, ale naopak u východu z hotelu.
„Pokud se mi podaří rychle vše zařídit, vrátím se zpátky asi za deset dnů. Do té doby
na shledanou“, podával Taře ruku.
Byla tak ohromená, že nedokázala udělat nic jiného než ji přijmout. Bruno jí věnoval
jeden ze zářivých úsměvů, který jí roztřásl až ke špičkám nohou a s pokynutím hlavy
odešel. Šokovaná Tara se za ním dívala, jak odcházel k výtahu. Její oči ovšem nebyly
jediné ženské oči, které ho sledovaly. V té chvíli se nenáviděla za to, že tam stála jako
nechápavé tele. A Bruna nenáviděla ještě víc za to, že se na ni ani neotočil.
„Jo, můžeš se za týden vrátit, Bruno Ascoli. Ale nečekej, že tě budu vítat s otevřenou
náručí“, zavrčela skrz zaťaté zuby, když spěšně vycházela z hotelu. Odolávala
pokušení udělat něco hloupého, třeba vtrhnout do Brunova pokoje a spustit se s ním
na nebezpečnou cestu.

Kapitola 5.
„Taro, udělej mi radost a řekni mi, že konečně máš nějakou známost, a že ten muž je
úžasný a má, pokud možno stejně úžasného bratra a hromadou peněz, kterých by se
chtěl zbavit pro moje potěšení“.
Tara se smála a upravovala si sluchátko telefonu, aby se jí lépe povídalo. „Elaine,
nemáš na programu nic lepšího, než se starat o mou maličkost? Mimochodem, mám
dojem, že ten pán vůbec není můj typ“.
Její přítelkyně a právnička v jedné osobě zaječela tak, že ji snad bylo slyšet tisíce mil
odtud. „Já to tušila. Řekni mi všechno. Kdo to je? Je fantastický, to vím jistě.
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Povídej, je dobrý v posteli? Máš šanci, Taro, pořádně ji chytni za pačesy. Chci vědět
všechny podrobnosti, tak povídej“.
„Počkej, Elaine“, smála se Tara, ale když si vzpomněla na Bruna, úsměv jí ztuhl na
rtech. „Nezapomínej, že schopných mužů je na světě málo. Mimochodem, chci vědět,
co se děje doma“, zeptala se opatrně.
„Michael dostal co proto. Přesto stále vyhrožoval, že tě požene před soud kvůli účtu
za zubaře. Tvou vinou přišel o porcelánové korunky. Je přesvědčený o tom, že jsi to
byla ty, kdo se postaral o pěknou nakládačku, kterou mu někdo uštědřil. Ale nedělej si
těžkou hlavu. Je to zmetek a už jsem se postarala o soudní příkaz. Klidně se můžeš
vrátit, už se k tobě nepřiblíží“.
Podle podrážděného tónu, jakým byl hovor veden, si Tara uvědomovala, jak je její
přítelkyně naštvaná a rozhovor na téma Michael je jí proti srsti.
„I když to vypadá nakonec, že ho osud potrestá za tebe“, pokračovala Elaine. „Povídá
se, že ho postihla nějaká nepříjemná nemoc, která mu malinko znetvořila tvář.
Dokonce se proslýchá, že se radil i s plastickým chirurgem. Ubohý chlapec, obává se,
že nějaká vráska navíc ovlivní jeho tak zvanou kariéru. Zdá se, že teď bude mít dost
starostí sám se sebou“.
„Tomu bych moc ráda věřila“, poznamenala Tara.
„Ach děvče, scházíš mi tady“, povzdechla si Elaine. „Nemám nikoho, s kým bych si tak
rozuměla, jako s tebou. Nejvíc mi scházejí naše obědy jednou týdně, kdy jsme si
povídaly o všem, co nás trápilo“.
„Nepovídej. Předpokládala jsem, že tě Rony více zaměstnává, takže nemáš čas
uvažovat nad tím, jak ti chybím“.
„Jo, Rony, jakmile překročil čtyřicítku, polekalo ho to a rychle si našel nějakou dvacítku,
aby si připadal stále mladě“.
„Bože Elaine, to jsem nevěděla“. Taru to překvapilo a bylo jí to moc líto. „Ale víš co?
Snad je to tak lepší. Vždycky se mi zdálo, že je posedlý prací a nevnímá nic kolem
sebe a tebe zanedbává. No, a co ty? Seznámila ses i ty s někým novým?“ Tara
upřímně doufala, že tahle otázka přítelkyni zajímá více než absence jejího sexuálního
života.
Elaine se rozpovídala o několika svých schůzkách, a o tom, jak každá skončila
fiaskem. „Vrať se, Taro“, vyzvala ji nakonec.
„Nemohu“, oznámila Tara tiše, ale rozhodně.
„Protože se bojíš Michaela a znovu zapadneš do toho bláznivého kolotoče?“, Elaine
měla dobrou intuici. „Neboj se, Taro, to už se nebude opakovat, pokud sama nebudeš
chtít“, snažila se jí připomenout.
„Nechápeš, jak snadno mě tohle jeho pronásledování dokázalo položit“, zabručela
Tara. „Tady je všechno jinak. Žádný shon, žádná hysterická posedlost. Tady je mi
dobře. Mohu jíst kořeněná jídla bez toho, že bych po něm musela vypít půl láhve
Maaloxu. Nervy si nepotřebuju dopovat kofeinem. Všechno ostatně je už minulost
Jsem zdravá a spím klidně celou noc. Stručně a jasně, jsem tady šťastná, El“.
„To jsem ráda“, ubezpečila ji Elaine. „I když jen nebesa vědí, jak moc mi chybíš. Snad
se i já jednou na všechno vykašlu a půjdu za tebou“.
„Určitě by se ti tady líbilo“, řekla Tara tiše.
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„Možná, ale co mám dělat s tou hromadou krásných šatů, které jsi mi tady nechala?
Většina lidí si myslí, že jako úspěšná byznysmenka musím nosit jen šedé flanelové
kostýmky. Ale ty jsi je dokázala vždy ohromit. Jednou krásnými červenými šaty
z pravého hedvábí, jindy tyrkysovým kostýmkem, který se mi tak neskutečně líbil.
Bohudík máme stejné číslo bot, což se mi doopravdy hodilo“.
Tara se rozesmála. „No vidíš, jaké poklady jsem ti zanechala. Lidi dost často svoje
fádní oblečení přeceňují. Pamatuj si, že příšerné šedé kostýmy nejsou pro tebe.
Nechápu, jak může někdo nosit šedivou barvu. Vždyť vypadá jako starý hadr na
nádobí. Toho se vyvaruj“.
„Jasně, provedu“, smála se Elaine. „Ale musím se ti přiznat, stala se mi malá nehoda.
Zničila jsem tvoje zelené šaty. Vím, jak si je měla ráda, byly pro tebe něco jako
talisman“.
Tařiny prsty přitlačily na hrot tužky, až praskl.
„Dovedu si představit, jak tě to vyvedlo z míry. Cítím se vinna. Dokud se mi nepodaří
je nechat vyčistit, potom koupím rakev a dám je pochovat se všemi poctami na
hřbitově“.
Tara se neubránila a zaskřípala zuby. „Ale vždyť ty šaty už jsou tvoje. Darovala jsem
ti je“, řekla citelně podrážděným tónem, což se nedalo přeslechnout. „Podívej se, El,
musím končit. Pošlu ti pár triček s novými vzory“.
„Výborně. Všichni chtějí vědět, odkud je beru, ale já to nikdy nikomu neprozradím. Měj
se, Taro“, rozloučila se kamarádka.
Tara se donutila položit sluchátko co nejjemnějším způsobem. „Moje šaty“, vykřikla.
Když telefon zazvonil znovu, chmátla po něm dřív, než první zazvonění skončilo.
„Prosím“, doslova zavrčela.
„A že jsem tě dostala, co?“
„Elaine, já tě roztrhnu jako hada“, zavrčela na ni. „Málem jsem se sesypala“.
„Jen buď klidná, šaty jsou v nejlepším pořádku. Nic se jim nestalo“, chechtala se.
„Potřebovala jsem tě trochu nastartovat. Zdálo se, že ti to chybělo. Takový malý
adrenalin …“
„Elaine, kdybys byla tady, shodila bych tě do nejbližší sopky“.
„To asi těžko. Za prvé na tom tvém ostrově nejsou žádné sopky, sama jsi to říkala. A
za druhé, do sopek se obvykle házely panny ….“
Když Tara podruhé zavěsila, uvědomila si, že Elaine dosáhla jedné věci. Díky její
nevinné lži úplně zapomněla na Bruna, přesně na dvě minuty.
„Vrátil se zpátky“.
Tara pomalu otevřela oči a zvedla hlavu. „Kdo se vrátil?“
Tmavovlasá žena na ni vrhla významný pohled a sedla si na lehátko vedle Tary, která
ležela v bikinách a podřimovala na ranním sluníčku. „Víš moc dobře kdo“. Slabý
francouzský přízvuk dodával její řeči zpěvnou melodii.
„Lili, nenapínej mě. Nebaví mě zatěžovat si hlavu hned po ránu hádankami“,
domlouvala jí Tara a slastně se protahovala. Celou noc pracovala na několika
modelech a teď se rozhodla, že si trochu zdřímne na terase.
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Takové krásné ráno se jí nechtělo zavřít se za žaluzie tmavé ložnice. V poslední době
se její myšlenky v této tmavé místnosti stále toulaly jedním směrem. K Brunovi. A to si
moc právě nepřála.
Lili Martinová byla majitelkou obchůdku se suvenýry a bižuterii ve městě. Obchod
docela dobře prosperoval, protože Lili vždy dobře věděla a uměla odhadnout, co se
bude zákazníkům líbit. Společně s manželem, který vedl firmu pronajímající rybářské
lodě, a se svými čtyřmi dětmi bydleli na pobřeží blízko Tary.
„Nesnáším lidi, kteří nevypadají na svůj věk, a nebudou vypadat staře ani po
osmdesátce“, zabručela Tara a nasadila si tmavé brýle.
„A já jsem ti říkala, že máš být šťastná, dokud jsi mladá. Nepřiznala jsem se ti, že mám
přes čtyřicet proto, abys mi lichotila“, odsekla starší žena svým zpěvným přízvukem.
„Tohle je fakt deprimující hovor. Máš přece čtyřicet, vypadáš na třicet a energie máš
jako dvacetiletá. Nesnáším lidi, jako jsi ty“.
Lili jí pohrozila pěstěným prstem. „Nezamlouvej to, cherie. Oznamuji ti, že se vrátil
jeden zajímavý muž, a to je mnohem důležitější než nějaký rozhovor o věku“.
Tara předstírala zívnutí. „Já nic nezamlouvám“.
„Ale ano, zamlouváš. A já ti to hned tak nedovolím. Bruno Ascoli vypadá moc dobře.
Je to opravdu velmi pěkný chlap“, prohlásila Lili. „A je pro tebe jako stvořený“.
Tara pozvedla oči v sloup. „Je to pouze obchodní partner, nic víc“.
„A to by ho snad mělo odradit od toho, aby se stal tvým milencem?“
Tara sice věděla, že by se mohla přítelkyni svěřit. Jenže se to snadno řeklo, ale hůř
provedlo. Zvlášť když měla pocit, že Lili právě teď považovala za svůj životní cíl a
prioritu, dát Taru dohromady s nějakým mužem.
„Nestojím o milence“, protestovala.
„Ale samozřejmě, že stojíš. Jen o tom ještě nevíš“, trvala na svém Lili. „Žena není bez
muže úplná. Milování působí blahodárně a udržuje ženu mladou“.
Tara ji zadumaně pozorovala. „Uznávám, že kdyby mi dobrý sex zaručil, že budu ve
čtyřiceti vypadat tak dobře jako ty, pak bych to ráda zkusila. Ale bez písemné záruky
na výsledek, to zkoušet nebudu“.
Lili se rozesmála a vstala. „Uvidíme. Všichni chceme, abys byla šťastná, Taro. A tak
nějak víme, že Bruno Ascoli je ten správný muž pro tebe. Nejsi ráda, že se tady zdrží
nějakou dobu, aby osobně dohlédl na zařizování nového butiku? Slyšela jsem, že
doposud to vždy přenechával jiným. Takže tu našel asi něco fascinujícího, když tady
chce zůstat“, Lili vrhla na Taru významný pohled.
Tara zvedla ruce. „Co je to s tebou, Lili? A jak to, sakra všechno víš? Zbláznili jste se
snad všichni, nebo jste se vsadili, jak se bude vyvíjet můj milostný život?“
„No prosím, to je ale nápad. Sázky by to mohly udělat ještě zajímavějším. Nezapomeň
na to, že zítra pořádám večírek. Přijď včas“, pohrozila jí prstem a zamířila k pláži.
„Kašlu na večírky“, zvolala za ní Tara.
„Jen přijď. Zdejší večírky jsou moc zábavné. Takže, zítra večer“, otočila se Lili a šla
pozpátku. „A ať nepřijdeš pozdě“.
Tara si byla jistá, že Lili není jediná, kdo se těší, že bude moci sdělit novinku o Brunově
návratu na ostrov. A nemýlila se. Dokonce několik známých ji večer cestou ke krčmě
U rezavé kotvy zastavilo, aby jí oznámili, že Bruno Ascoli se ubytoval v hotelu.
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Del zabručel. „Ten Ital je tu zase“.
Tara seděla u svého stolu a po očku šilhala směrem ke vchodu. Mnozí přicházeli a
odcházeli, ale muž, na kterého čekala, mezi nimi nebyl. Jen doufala, že na ni zklamání
není moc vidět. Nenáviděla se za to, jak byla kvůli němu nervózní. Když přišla domů,
hledala úlevu v tom nejspolehlivějším, co znala na zapomnění. Plavat tak dlouho, až ji
začnou bolet ruce, a až se její tělo bude námahou chvět. Tahle teorie byla vyzkoušená
a účinná. Potom dokonce s lehkostí bude usínat, slibovala si.

Kapitola 6.
Vzhledem k tomu, že touha po soukromí byla důvodem k tomu, aby právě tenhle dům
koupila. Mohla nyní ve svém bazénu plavat klidně nahá. Nejraději to dělávala
uprostřed noci. Když přímo z domu vcházela do teple tropické vody, nepovšimla si
vysoké postavy, která se na ni z přítmí dívala. Neslyšela ani jeho zrychlený dech, ale
vycítila jeho přítomnost. Sáhla na břeh bazénu, otočila se a v tom okamžiku si povšimla
tmavé postavy. Plavala však dál. Po celou dobu na sobě cítila ten pohled. Zhluboka
se nadechla a ponořila se pod vodu. Ale nemohla se před ním skrýt. Cítila, jak
pramínky vody stékají po jejím těle. Natáhla se pro osušku, a právě tam narazila na
muže, čekajícího na ni.
„Chtěl jsem se jenom zastavit a pozdravit vás“, řekl Bruno tiše, když jí podával osušku.
Vzala si ji a začala si masírovat tělo. I když se cítila rozpačitě, protože před ním stála
nahá, zatímco on byl oblečený, nedávala najevo.
„Tak vás tedy zdravím“.
Chtěla si stáhnout čepici a uvolnit sponu ve vlasech, ale Bruno jí ruku zastavil. Uvolnil
sponu sám a sledoval, jak se vlasy rozplynuly kolem ramen ve vlnách.
„Po celou dobu, co jsem byl pryč, jsem na vás myslel, Taro. Nejen na to, jak moc po
vás toužím, ale na všechno, co o vás chci vědět. Jaké jsou vaše oblíbené filmy, knihy,
barvy, jídla, a co si myslíte o všem možném“.
Otočil si kolem prstu pramínek jejích vlasů, omámený tím, jak se na nich odrážel
měsíční svit. Chtěl jsem vám dokázat, jaká dokážu být gentleman a objevit se až po
snídani, ale nevydržel jsem to, tak dlouho čekat. Musel jsem se podívat, zda jsou moje
sny skutečné“.
Hrdlo se jí stáhlo úzkostí. „A jsou?“
„Ano, jsou“, jeho oči se do ní vnořily.
Tara si olízla ret. „Zůstanete i na tu snídani?“
Úleva z toho, že mu neřekla, aby ihned odešel, se mu zračila ve tváři. „V kolik mám
přijít?“, zeptal se.
Pozvedla k němu oči. Uvědomila si, že se to nehodilo, ale přesto zašeptala. „A kdo
říká, že se máte vrátit?“ Vzápětí nemohla uvěřit, že to skutečně ona sama vyslovila.
Bruno něco zamumlal. Tara nerozuměla, co to bylo. Neztrácel ani minutu, přistoupil
k ní, objal ji kolem ramen a přitáhl k sobě. Jeho polibek byl polibkem muže, který po ní
toužil celých deset dní. Zároveň se chtěl přesvědčit, že se mu to všechno jenom
nezdálo. Otevřela ústa a ucítila jeho jazyk. Vzal ji do náruče.
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„Budeš mokrý“, chabě zaprotestovala, když se konečně mohla nadechnout.
Zvedl ji na rukou. „Potom se tedy budu muset svléknout, ne?“ Nesl ji až ke skleněným
dveřím, které vedly do její ložnice a loktem je otevřel.
„Možná, že děláme chybu“, zašeptala Tara.
Vstoupil dovnitř a opatrně ji postavil na nohy. Objal ji kolem pasu. „Pokud chceš, abych
odešel, potom odejdu“.
Zkoumala jeho tvář v měnícím se měsíčním světle a snažila se číst v jeho výrazu.
Věděla, že je mužem, který dodrží slovo. Stačilo by říct odejdi, a byl by odešel. A nikdy
víc by se neukázal. Po celých těch deset dnů, co se tu nenacházel, se však cítila
hrozně osamělá. A i když ji tento pocit pronásledoval i dříve, od okamžiku, kdy se
seznámila s tímto mužem, byl daleko intenzívnější. „Zůstaň, prosím“.
Jenom Bruno věděl, jak těžké bylo pro ni vymáčknout ze sebe tato slova a pouze on
to dokázal ocenit. Sklonil hlavu a přejížděl otevřenými ústy po napjaté pokožce jejího
hrdla. Zastavil se na bodě, ve kterém ucítil její puls krve. Lehce ji kousl a pak to místo
pohladil jazykem. I jemu se prudce zrychloval tep. Pokračoval v pouti po klíční kosti a
pak se vracel směrem vzhůru. Tara zavřela oči, tiskla se k jeho ramenům a doufala
jen, že ji kolena udrží.
„Bruno“, zašeptala vzrušeně.
„Nechci to unáhlit, Taro“, řekl jí svým chraplavým hlasem, který teď byl roztoužením
ještě drsnější. „Máme celou noc na to, abychom se poznali, i když pochybuju, že by to
stačilo“, dodal přesvědčivě.
Začala mu stahovat košili, a tak poodstoupil a přetáhl si ji sám přes hlavu. Rozepnul si
kalhoty a rychle je svlékl. Neměl spodky, takže jeho vzrušení už nebylo skryté před
jejíma očima. Jazykem si navlhčila rty. Bruno sklonil hlavu, něžně jí zuby sevřel jazyk
a prošel jimi po jeho vlhkém povrchu. Zakrátko už jim doteky nestačily, ani dráždivé
polibky. Jejich oboustranná touha byla velká.
Tara klouzala po Brunově hrudi, prsty nořila do jeho chloupků, které směřovaly k pasu
a níž znovu houstly a zdrsněly. Usmála se syčícímu zvuku, který mu unikl mezi zuby,
jak si s ním hrála. Potěšilo ji, že je z jejích doteků u vytržení. Pak se naklonila dopředu
a špičkou jazyka se dotkla jeho bradavky. Cítila, jak se pod tím mazlivým dotekem
měnil v pevný gumový knoflíček. Bylo by ji uspokojilo ochutnávat a dotýkat se jeho
celého těla. Pro ni to bylo něco tak vzácného, což nikdy předtím nezažila. Rychle
zahnala špatné vzpomínky. Ale Bruno chtěl víc. Pošeptal jí, že ztrácí rozum, položil ji
na postel a sklonil se k ní. Než se Tara stačila zhluboka nadechnout, přikryl rukou její
prsa, druhou podložil její tělo, sehnul se, aby vtáhl její bradavku do úst. Tara vykřikla,
protože tento pohyb zasáhl nejintimnější část jejího těla. Pevně ho objala a držela se
jeho ramen.
„Voníš jako moře“, zašeptal chraplavě. Hlavu přesunul tak, aby mohl polaskat její druhý
prs. Přitom rukou cestoval směrem dolů. Jen krátce se zastavil, aby vychutnal její
mírně vyklenuté bříško, a pak už se dostal k místu jejích tvrdých chloupků. Snadno
našel její vlhké místo. Palcem a ukazováčkem třel malý uzlík. Tařiným tělem
procházely bouřlivé záchvěvy, pak vykřikla.
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Její tělo se vypjalo v prudké vášni. Netušila, co Bruno dokáže udělat dráždivým
pohybem svých prstů. Zaplavovala ji jedna vlna rozkoše za druhou. Jeho prsty měly
magickou moc nad jejím tělem.
„Chci to spolu s tebou“, zašeptala. Toužila splynout s jeho tělem. Světlo se roztříštilo
kolem ní, a ona cítila, jako by přestal existovat čas. „Ne, bez tebe“.
Zvedl se nad ni, zatímco jeho boky zůstávaly těsně u jejího těla. Zkusil, zda je
připravená ho přijmout. To vniknutí do jejího těla bylo prudké a silné, takže Tara téměř
explodovala. Než se stačila vzpamatovat, Brunovy rytmické pohyby v ní znovu našly
vášnivou odezvu. Její výkřiky byly pronikavé, i když nesrozumitelné. Dřív, než mohla
získat opět sebekontrolu, znovu začala ve vlnách rezonovat. Tentokrát společně
s Brunem. Zdálo se jí, že ho slyší volat její jméno, ale nebyla si tím jistá, protože na
pár vteřin na ni padla černá tma. Vůbec nevnímala okolní svět. Jen matně si uvědomila,
že to, co právě prožívá s Brunem, je něco úžasného, pro ni něco nového. Nikdy by
nevěřila, že existuje něco takového. Nevěděla, zda to, co cítí, je skutečně štěstí, ale
v té chvíli jí to bylo úplně jedno, protože vše, co vnímala a na čem záleželo, byl tento
muž. Muž, který ji objímal, jako by byla z nejdražšího kovu.
Taře se nechtělo otevírat oči. Otevřít oči znamenalo, vrátit se do reality. A po noci,
kterou prožila s Brunem, se bála, že skutečnost už nebude stejná. Vždyť ani ležet ve
vlastní posteli už nebylo stejné. Ani dokonce vzduch kolem ní nebyl stejný. Lehké
závěsy se pohybovaly v ranním vánku, vzduch jí připadal víc svěží než obvykle.
Pokusila se pohnout, ale nešlo to, protože měla přes sebe položenou mužskou ruku.
Otočila hlavu a spatřila Bruna, jak oddechuje na polštáři. Oči měl zavřené, tváře a
bradu pokryté ranním strniskem. Naproti tomu vypadal zranitelně a na okamžik jí
připomínal malého chlapce. Ale dobře věděla, že to není žádný chlapec. Tohle byl
muž, který dokázal ženu silně vzrušit a vyvolat její odezvu. Konečky nervů se jí ještě
stále chvěly při vzpomínce na tu noc.
Neměla vůbec ponětí, kolikrát se vlastně v noci milovali. Věděla jen, že pokaždé to
bylo hezčí a hezčí než předtím. Pokud to bylo vůbec možné.
No tak jsi zažila dobrodružství na jednu noc, posmíval se jí rozum. Jsi spokojená? Ne,
pro všechno na světě, ne. Všechno, co teď chtěla, bylo jen dívat se na muže spícího
vedle ní a mít ho znovu.
Bruno vycítil její pohled a otevřel oči. Ospale se usmíval. Přitáhl si ji k sobě a jeho
vášnivé polibky by v ní znovu roznítily oheň, kdyby ho včas nezastavila.
„Slunce je už vysoko“, řekla ztlumeným hlasem a hned se nenáviděla za to, že
argumentuje tak triviálně.
„Můžeme zatáhnout žaluzie“, zašeptal s tváří přitisknutou k jejímu hrdlu. „Jsi jako
droga, Taro. Čím více jsem dostal, tím více od tebe chci“.
Potřebovala si od něho udržet odstup, pokud to ještě šlo. Vymanila se z jeho objetí.
Vstala z postele, přešla ke skříni a vytáhla župan. Bruno zůstal ležet na boku, opřený
o loket. Přikrývka mu sklouzla z pasu, ale nezdálo se, že si toho povšiml, nebo že by
mu to vadilo. „Při slunečním světle jsi zdrženlivá?“
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Tara si přitlačila konečky prstů na spánky, aby se pokusila uvažovat racionálně. „Ráda
bych svalila vinu na to, co se mezi námi stalo, na měsíční šílenství, tropický vzduch,
anebo něco podobně nesmyslného“, poznamenala nervózně.
Zamračil se. „Co tím chceš říct, Taro? Doufám, že nechceš lhát a tvrdit, že to nic
neznamenalo“.
Začervenala se. „Ne“, vyhrkla polekaně. Ano Bruno to sám věděl, jaké to bylo pro ni,
protože mu to koneckonců dala najevo a sama mu to několikrát řekla. „Doufala jsem,
že zvládnu i takové dobrodružství na jednu noc, ale měla jsem se lépe znát. Tohle není
můj styl“.
Bruno se posadil. „A myslíš si snad, že je to můj styl? Z toho jsem už dávno vyrostl.
Myslel jsem, že to, co jsme tuto noc prožili, bylo něco zvláštního, dokonce se nebojím
říct, vzácného“.
„Vždyť také bylo“, přisvědčila a doufala, že jí slzy nevyhrknou z očí. Věděla, že to
nezvládne, pokud začne plakat. „Nežijeme blízko sebe. Jsi tu jen nakrátko, a pak
odjedeš, abys dělal to, co ti jde nejlépe, a to je byznys. Řekla jsem si, že vztah s tebou
by mohl být krásný, ale teď už o tom nejsem až tolik přesvědčená. Raději ti to říkám
dřív, než bude pozdě“. Bezradně mávla rukama, když jí selhala slova. Odešla do
koupelny a nadávala přitom sama na sebe. Ano, jen dlouhá horká sprcha jí pomůže
uspořádat si myšlenky. Pustila vodu a vešla pod sprchu. Vzala si mýdlo z mořských
řas obalené v masážním pouzdře, které měla tak ráda. S vodou stékající jí po tváři, jí
bylo jedno, zda pláče nebo ne, protože tady ji nikdo neviděl. Téměř vykřikla leknutím,
když se dveře otevřely a Bruno vstoupil dovnitř.
„Hry na schovávanou už bylo dost“, procedil mezi zuby. Sevřel její hladká, namydlená
záda. „A lží rovněž. Tahle noc neměla nic společného ani s měsíčním svitem, ani
s tropickým vzduchem, ani s obyčejnou tělesností. Byla to noc, v níž se setkali dva
lidé, stvořeni pro sebe po každé stránce. To by sis měla uvědomit. Proč nechceš tuhle
šanci využít a přiznat si to? Co je na tom špatného?“
„Protože mám strach, protože jsi jako můj otec“, vykřikla. „Celý život strávil
v obchodním světě a nikdy si nenašel čas na svou rodinu, až o ni přestal mít zájem.
Byl tak posedlý, že vůbec neviděl kolem sebe. Moje matka a já, jsme byly pro něj
vzduch. Nikdy se nechci vydat tímto směrem. Málem jsem sama skončila špatně.
Naštěstí mě něco přinutilo zastavit se a uvědomit si, co se se mnou děje. Měla jsem
štěstí a vzpamatovala se dřív, než bylo pozdě“.
Tara se chvěla po celém těle, její ústa chrlila velkou rychlostí slova a gestikulace rukou
se přičinily, že horká voda stříkala všude kolem.
Bruno konečně pochopil, odkud pramenila její skepse. Skutečně hodně pracoval, jeho
obchody prosperovaly a on sám jí mockrát vyprávěl o svých cestách. Tara jej právem
viděla jako člověka opojeného svou prací. Ale on ve skutečnosti takový nebyl, zvláště
teď, když našel ženu, o které si myslel, že už nikdy nepotká. Tara netušila, že on není
typem obchodníka, nedůvěřující nikomu, který musí mít vše pod kontrolou. Naučil se
při tom množství svého podnikání uznávat přenášení odpovědnosti na druhé, aby měl
čas i na sebe a svoje blízké. Měl rozsáhlé rodinné impérium a nemohl všechno zvládat
sám.

28

To bylo naprosto nemožné, proto měl kolem sebe armádu schopných a odpovědných
lidí. Nevěděl sice, jaký byl její otec, ale znal sám sebe. A nyní to musí Taře dokázat.
Objal ji a prohlásil. „Myslím, že je jen jediná věc, která tě přesvědčí“.
Podívala se na něj a v jejích očích se zračilo překvapení, ale taky podezření.
Nepotřebovala, aby ji přesvědčoval. Věděla, že myšlenky mužů začínají a končí
obvykle jen u jednoho. Ale protože byla zvědavá, chtěla slyšet, jak to řekne, nahlas a
otevřeně. „Skutečně? A co je to?“
„Myslím, že ti budu muset dokázat, že kromě náročné práce si najdu čas i pro sebe,
abych mohl žít opravdový život se svou rodinou a blízkými. Věřím, že není důvod, aby
člověk nedokázal, jak to jde. Souhlasíš?“
To, že to tak u něj již dávno funguje, o tom zatím musel pomlčet. Možná, že dělá chybu,
ale stále je ještě brzy na odhalení, i když by to určitě znamenal důkaz….

Kapitola 7.
Co si vlastně o sobě myslí, rozčilovala se Tara. Stála před zrcadlem a zuřivě si
kartáčovala vlasy. Nevadilo jí, že se kartáč zachytával do zamotaných vlasů, až se jí
od bolesti nahrnuly slzy do očí. Bolest jí pomáhala udržet se v pobouřeném stavu.
Právě vyhodila Bruna z domu a řekla mu, aby se už nevracel. Pohled jeho očí jí však
naznačil, že přijde, ať už s tím souhlasí nebo ne. Nemluvě o jeho jednoznačném
příslibu, že se ho jen tak nezbaví.
Nikdo ji nebude poučovat o tom, jak je možné odpočívat a zároveň být úspěšný v práci.
Nepotřebovala to. O tom ona věděla svoje. Musela si však přiznat, že on ji ukázal, že
milování může být mnohem krásnější, než si myslela. Takže je docela možné, že ví
taky víc o vyváženém vztahu mezi životem a prací, ozval se její mozek jako zrádce.
Ukázal jí tu stránku, o níž ani nevěděla, že existuje. Jenom si to měla přiznat, jak se jí
to líbilo, velmi se jí to líbilo. Vlastně to bylo pro ni něco jako poprvé …..
Tak už dost, okřikla své podpichující myšlenky, kterým teď našeptávaly i hormony.
Nejraději by zlostí křičela, ale uklidnila se tím, že hodila kartáč na protilehlou stěnu, až
po nárazu upadl na zem. Pomalu se jí vracela soudnost a začala analyzovat, co vlastně
udělala. Pro ženu, která zřídka kdy ztrácela sebekontrolu, bylo neobvyklé, že
v posledním čase reagovala tak impulsivně. Ale věděla přesně, proč tomu tak bylo.
Chtěla se opřít o čelo postele, ale ztratila rovnováhu.
No tak, teď jsem ji ztratila dokonale, zanaříkala sebeironicky a svalila se na postel.
Bože, jak se to stalo?
Přišla sem na ostrov, aby tu našla duševní klid, a teď vyvádí, jako by ztratila zdravý
rozum. Zhluboka se nadechla, postavila se, odhrnula si vlasy z tváře a vešla do
pracovny. Ze zkušeností věděla, že dát se do práce, je ten nejlepší způsob, jak znovu
získat rovnováhu.
„Proč tady nejsi?“, vyhrkla Lili do telefonu, jakmile Tara zvedla sluchátko. Chvíli trvalo,
než pochopila smysl této otázky.
„Aha, dnes je ten večírek“.
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„Ano, můj večírek právě začal a ty jsi ho zmeškala“, zlobila se Lili.
Tara se podívala na svoje šortky a triko postříkané barvou. Pár skvrn měla i na nohou.
„Lili, můžeš se zlobit, jak chceš, ale já nemohu přijít. Malovala jsem celé odpoledne, a
právě teď si nepřeju nic jiného, než si dát horkou sprchu a zalehnout do postele“.
„Ne, to ti nedovolím. O tom večírku jsi věděla už předem, a slíbila jsi, že přijdeš. Dávám
ti půl hodiny, ani o minutu víc“. Lili ukončila hovor dříve, než mohla Tara cokoliv
odpovědět.
„Jo, to je celá Lili a ta její umanutost“, povzdechla si. „A mohu být ráda, že mi dala
alespoň pár minut na úpravu a cestu“, zavrčela vztekle Tara na už němý telefon.
Bruno bez cíle bloumal mezi hosty večírku a nenápadně je pozoroval. Lidé chodili
kolem něho, povídali si, popíjeli a smáli se. Ale v jeho očích nebyla stopa veselí. Hledal
důvod, proč tam vůbec šel.
„Přijde za chvilku. Dala jsem jí půl hodiny“. Lili se dotkla jeho loktu. Podávala mu pohár
se šampaňským. „Jako obvykle ztratila pojem o čase. To se jí stává vždy, když
pracuje“.
Brunovi v očích probleskl záhadný výraz, který Lili nedokázala dešifrovat.
„Samozřejmě neví, že jsem mezi pozvanými, že?“
Lili naklonila hlavu. Byla v bílých šatech s odhalenými rameny, to zvýrazňovalo její
opálenou pokožku. Tmavé vlasy měla stažené do uzlu, takže vynikaly její klasické rysy
její tváře. Lili byla krásná žena, které Bruno vždy obdivoval. Tedy až do doby, než
poznal Taru.
„Mezi vámi asi něco je …“, zvedla hlavu. „Nevyzvídám, protože vím, že jsem nedostala
žádnou odpověď. Přesto není těžké si nevšimnout, že se nezajímáte pouze o modely,
ale i o ženu, která je vyrábí“. Dotkla se jeho předloktí. „Dejte si šampaňské, než se
objeví“, ponoukala Bruna s úsměvem.
Bruno byl napjatý jako tětiva. Upíjel z poháru a snažil se soustředit na rozhovor
několika mužů o trhu s nemovitostmi na ostrově. Palčivý pocit v zátylku byl neklamným
znamením, že přišla právě Tara Mc Millanová. Pomalu se otočil ke dveřím od
vstupního nádvoří domu. V záři lamp zahlédl jen obrys ženské postavy, tvořený
světlem a stínem. Nechápal, jak to dělá, že dokáže vypadat tak půvabně. Jednoduché
černé šaty se zlatým proužkem obepínaly její křivky a široký pásek dělal její pas ještě
štíhlejší, než ve skutečnosti byl. Výstřih velmi decentní poodhaloval její poprsí a
zvyšoval celkový dojem smyslnosti. Zdobil ji jediný šperk, dlouhé náušnice, které se jí
pohupovaly až téměř u ramen.
Vzal z nejbližšího podnosu druhý pohár se šampaňským a hned se vydal ke vchodu.
Jediným náznakem překvapení, že ho tady vidí, byly nevídaně rozšířené oči.
„Ale, ale, zdá se, že už na tomto ostrově znáte všechny, pane Ascoli“, řekla
sarkasticky. Sestoupila ze schůdků, aby mohla přijmout nabízený pohár. Konečky
prstů jí zabrněly od náhodného letmého doteku.
„Lili bylo líto, že tady znám tak málo lidí. Tvrdila, že nenucené setkání bude příležitostí
k tomu, abych se seznámil s novými sousedy“, vysvětloval Bruno, když kráčeli vedle
sebe do středu místnosti. Tara pokyvovala na pozdrav a usmívala se na své známé.
Dívala se všude kolem sebe, jenom ne na něho.
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„Lili je známá tím, že strká nos tam, kam nemá. Upozorňovala jsem ji mockrát, že je to
spolehlivý způsob, jak dostát svého úmyslu. Zřejmě má pocit, že je to její povinnost“.
„Drahoušku, konečně“. Lili se naklonila a políbila Taru na tvář.
Tara se ušklíbla. „Z tvého telefonátu jsem usoudila, že stejně nemám na vybranou.
Vím dobře, jak nesnášíš, když si někdo dovolí nepřijít na tvůj večírek. Určitě by ses
postarala o to, abych si připadala jako zločinec, kdybych tady nebyla. A to si nemohu
dovolit, že ano“.
„Má drahá, ani ve snu by mě nenapadlo bezdůvodně v tobě vyvolávat pocit viny. To ty
dobře víš“, Lili poodstoupila a prohlížela si její šaty s upřímným zadostiučiněním. „No,
není půvabná?“, s lišáckým úsměvem se podívala na Bruna. „Příliš hezká na to, aby
promarnila na tomto ostrově zbytek svého života“.
„Ano“, odpověděl Bruno roztržitě, protože byl zcela zaujatý pozorováním Tary. Jeho
hladový pohled prozrazoval, na co myslí. A protože Lili byla velmi vnímavá, věděla,
kdy má odejít. Usmála se ještě jednou na Taru, která byla v rozpacích kvůli Brunovým
neskrývaným pohledům a mlčky se vytratila.
„Okamžitě s tím přestaň“, Tara se rozhlédla kolem sebe, aby zjistila, zda i někdo jiný
postřehl, jak ji Bruno hltá očima, nebo zda někdo nezaslechl její zlostná slova.
Převrátila do sebe chladivý nápoj v naději, že zchladí horko, které způsobil Brunův
pohled, ale alkohol pouze zintenzívnil oheň, který už koloval v jejích žilách.
„S čím mám přestat, Cara?“
„Přestaň se na mě dívat, jako by ses mě chystal hned a přímo tady odvléct do postele“.
„Včera to asi přišlo moc rychle, ale dnes se ovládám. Chci dát víc prostoru tobě“. Mluvil
pomalu a snažil se vypadat společensky, jako by právě nevinně konverzovali o počasí.
„Chtěl bych odhalit tvoje myšlenkové pochody. Cítím, že něco přede mnou skrýváš,
Taro. Chci vědět, proč se schováváš tady na tomto ostrově. Byl to nějaký muž? Slyšel
jsem, že tady nemáš nikoho. No, řekni sama, není to štěstí, že jsem se tu objevil?“
Jeho úsměv jí pronikl až do morku kostí. Prsty sevřela stopku skleničky.
„To je směšné. Nikdy bych se takto nevyjádřila“, zabručela a odměřeně se usmála.
Právě teď nikdy nebyla vděčnější za zkušenost se pohybovat ve světě povýšení a
plném peněz, jako concierge, nebo tlumočnice významných obchodních společností.
Ať už byly její myšlenky, jakkoliv chaotické, dokázala vypadat vyrovnaně a klidně.
Brunovy oči se zúžily, protože se mu zdálo, že Tara právě znovu vytáhla svůj obranný
štít. Její úsměv byl zářivý a neosobní, její pohled byl studený, jako by si povídala
s někým, koho poznala před pár minutami. Chtěl tu její masku rozbít tím, že jí ukáže,
co mohou mít společného. „Neprovokuj, Taro, nebo tu hozenou rukavici zvednu“, řekl
tiše a velmi důrazně.
Prudce se nadechla. „A co jsem udělala?“, zeptala se tak nevinně, jak jen mohla.
„Víš dobře, co se tu děje. Právě teď ses rozhodla, hrát si na mou obchodní partnerku.
Jako by nás nic nespojovalo. Jenže pochybuji, že nějaký jiný tvůj obchodní partner ví,
že máš mateřské znaménko na levém prsu, nebo jak se chvěješ vzrušením v mém
náručí a křičíš rozkoší při milování, jako to vím já“, pokračoval nelítostně a schválně si
nevšímal její blednoucí tváře. „Samozřejmě vím, že jsem se nikdy nepohyboval ve
stejném světě jako ty, takže se mohu i mýlit“, ležérně pohodil hlavou a odešel.
Nevěnoval jí jediný další pohled, aby zjistil její reakci.
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Tara se ze všech sil snažila vypadat vyrovnaně. Nemohla komukoliv dovolit, aby
poznal, jak ji Bruno rozrušil. Nepřestávala si všímat, jak Bruno dobře vypadal v černých
kalhotách a košili stejné barvy s krátkým rukávem. Věděla, že je to typ muže, který
vzbuzuje značnou pozornost, kam přijde. Právě se kolem něj točila dobře vypadající
rusovláska a svou přízeň mu dávala nestydatě najevo tím, jak se k němu nakláněla,
když si s ním povídala.
Když žena žárlí, je to na ní vidět, drahá“, řekla Lili a přátelsky jí položila ruku na rameno.
„Copak nevíš, jaká je Melisa, když je nablízku nová kořist? Stále musí zkoušet svůj
šarm, který už tolik nezabírá, jak obě víme“.
„Jistě, musí si vyzkoušet, kolik testosteronů může z chlapa vymačkat. Je jako pavouk
černá vdova“, poznamenala zlomyslně Tara. „Dalo by se spočítat vůbec, kolik jmen
má vyryto na čele postele?“
„Tak to by spolehlivě dokázal evidovat jenom počítač“, zasmála se Lili. „Teď pojď,
dáme si něco na zub“. Podle představy Lili léčilo jídlo všechny rány na duši, mužů i
žen bez rozdílu.
Po celý zbytek večera se jí Bruno úspěšně vyhýbal. Kdekoli se objevila, s kýmkoli
hovořila, vždy takticky odešel, aby nebyli spolu. Nezapojil se do žádného z jejích
rozhovorů a ani již k ní nepřistoupil. Jen její citlivé nervy jí stále sdělovaly, že tam stále
byl. A vzpomínky na noc, kterou spolu strávili, jí rovněž nepřidávaly na klidu. Doteky
jeho rozpálené pokožky, jeho ústa, která objevovala ta nejcitlivější místa na jejím těle,
sladké sliby, které jí šeptal do ucha dřív, než je proměnil ve skutky. Nechtěla si to
připomínat, ale paměť ji zrazovala. Najednou se jí zdálo, že nemůže popadnout dech.
Ne, a ne se nadechnout. Usmála se, pronesla v tom smyslu něco o tom, že ji slzí oči
od cigaretového kouře, a rychle přešla z terasy na pláž. Zula si černé lodičky a kráčela
po písku k vodě, jako by hledala něco, co nemohla najít. Sklonila tvář a cítila, že
oceánský chládek jí hladí pokožku a rozbouřené smysly.
„To je úžasné. Vypadáš tak svůdně v měsíčním světle bez ohledu na to, jak jsi
oblečená nebo ne“.
Otočila se a nevěřícně zakroutila hlavou. „Proč to všechno komplikuješ?“, její slova se
vznesla v tichosti.
„Protože věřím, že bude pokračovat něco, co už začalo“.
Uzel vlasů na hlavě se jí najednou zdál moc těžký. Jednou rukou si vytáhla sponu a
prameny vlasů jí spadly na záda. Diamantové náušnice se zaleskly v měsíčním svitu.
„Bruno, jsi velmi přitažlivý muž, máš prosperující společnost, a jsi neuvěřitelně dobrý
milenec, ale já jsem si tady zařídila život, v němž muži nemají svoje místo“, řekla bez
obalu. „Pokud se ti to nelíbí, je to tvůj problém, ne můj. Můžeš taky zrušit naši obchodní
dohodu, dobře. Ale pochop, prosím, že nechci mít žádné milence“.
„A co je na tom špatného, když má žena přítele, Taro?“
Znovu ji vyvedl z rovnováhy. „Přítele?“
Usmál se trochu pokřiveně. „Kamaráda, někoho, s kým si může popovídat, když se
problémy stávají příliš velkými, s kým si může zaplavat, procházet se po pláži, když
má volno, dělat všechny ty hezké věci, které tvoří kouzlo života“.
V očích se jí zajiskřilo pobavení. „Ať se snažím sebevíc, nedokážu si tě představit jako
kamaráda“.

32

„Proč si to neověříš a nezkusíš to?“, jemně naléhal a přistoupil k ní o dva kroky. „No
tak, Taro, zkus to. Copak ti to může ublížit?“
To by ji mohlo úplně zničit, pomyslela si. Nemohla však z něj spustit oči. Cítila se velmi
slabá. „Tak tedy dobře, ale žádný sex“, hlas měla chladný a pevný, jako by uzavírala
obchodní jednání.
Hravý úsměv se mu objevil znovu, když si s ní potřásl rukou.
„Žádný sex“, souhlasil. „Přirozeně, pokud ty svedeš mě, tato dohoda se ruší“.
Zavrtěla hlavou. „Sama sobě se divím, proč mě vůbec ta tvoje poslední slova
překvapují“, dodala.
„Protože věříš, že vyhraju já. Tak je to prosté“.
„Tohle není žádná hra“, naježila se.
„Ale ano, je, jako ostatně všechno“.
Kráčeli vedle sebe a Tara žasla nad tím, že se s ním na něčem takovém dohodla.
Najde ještě někdy svůj duševní klid, pokud to mezi nimi skončí?

Kapitola 8.
„Potřebuji tvou pomoc“.
Tara si ospale protřela oči. Byla na večírku až do časných ranních hodin a vypila příliš
mnoho šampaňského. Doufala, že tak otupí své smysly rozdrážděné Brunovými
smyslnými pohledy. Zdálo se jí, že ji očima svlékal a bezostyšně se s ní přede všemi
miloval. Ze všeho toho ji rozbolela hlava a měla zarudlé oči. A teď k tomu všemu
musela se natáhnout a zvednout vyzvánějící telefon. Brunův magnetizující hlas na
druhé straně linky pohladil její rozbouřenou mysl.
„Kolik je vlastně hodin?“, zabručela.
„Bude něco po deváté. Ještě jsi v posteli?“
„Samozřejmě, že jsem v posteli. A kde bych podle tebe měla být? Každý civilizovaný
člověk ještě spí, a zvláště osoba, která hýřila na večírku do tří hodin do rána, protože
ji hostitelka nechtěla pustit domů“. Rukou si zakryla zívající ústa. „Zavolej mi za dvě
hodiny, až se budu cítit jako myslící bytost“.
Jeho hluboký povzdech dolehl k jejímu uchu. „Copak, jsi nemocný Bruno?“
„Vůbec ne. Jsem vzrušený, když si představím, jak ležíš v posteli v růžové noční
košilce, která odhaluje tvoje vnady a máš rozhozené přikrývky kolem sebe“, rozplýval
se bez rozpaků.
Tara by se nejraději propadla při těch jeho bláznivých slovech. Taková netaktnost.
Převrátila se opatrně v posteli, aby se jí nevysmekla přikrývka a studená látka se
nedotkla jejího těla.
„Pokud chceš dál pokračovat tímto směrem, Ascoli, pak jsi vytočil nesprávné číslo.
Tyhle obscénnosti by snad stačily“, durdila se.
„To, na co myslím, má daleko k obscénnosti. Ale abych řekl pravdu, volám proto, že
potřebuji tvou pomoc při zařizování butiku“, odpověděl. „Oblékni si něco pohodlného a
já pro tebe přijedu za dvacet minut“.
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„Cože, za dvacet minut?“, v okamžiku, kdy vyslovila pobouřeně tato slova, pochopila,
že nemá na vybranou. Zavěsil bez toho, že by jí dal šanci odmítnout. Jestli si myslí, že
s ním někam půjdu, tak je na omylu. Jak si to představuje, že ona bude skákat, jak on
zapíská? Ona má svůj program na celý den, říkala si pro sebe.
Podle Tařiných hodinek přijel Bruno za devatenáct minut a čtyřicet vteřin. Poslechla
ho a vytáhla z šatníku pohodlné zelené kalhoty a triko bez rukávů v barvě
dozrávajícího obilí. Vlasy si stáhla do koňského ohonu černou stuhou. Byla připravená
včas, dokonce s dvouminutovým náskokem.
„Podle počtu butiků, které jsi otevřel, jsem se domnívala, že i tento hravě zvládneš“,
přivítala ho.
„To jistě ano. Chci, aby každý můj nový butik byl originální, jedinečný a vždy si rád
vyslechnu názor někoho jiného“. Natáhl k ní ruce. V jedné měl pohárek naplněný
silnou kouřící kávou, ve druhé žlutou růži. Tara překvapeně zamrkala a nevěděla, co
vzít dříve. Poodstoupila a vzala si tu růži.
„Ta není z ostrova“ řekla trochu přiškrceně a usmála se, když si k ní přivoněla.
Bruno byl rád, že ocenila jeho snahu. „Mám styky. Káva je žádost o prominutí, že jsem
tě probudil dříve, než jsi byla připravená otevřít oči. Růže proto, že je téměř tak krásná
jako jsi ty, Taro“. Přitom zrakem zhodnotil její oblečení. „Zdá se, že jsem i zvolil barvu
dobře“, usmíval se.
Tara odnesla růži dovnitř a hledala nějakou vhodnou vázu. „Zdá se, že se perfektně
vyznáš v získávání pozornosti žen“, poznamenala přes rameno. „Je to ukázka tvého
typického svádění, nebo snad jsi i v těchto věcech stejně originální, jako se snažíš být
ve svých buticích? Ale to musí být potom velmi náročné pamatovat si všechny finty,
které jsi už použil. Zapisuješ si je, nebo máš někde přehled v počítači?“
Kladla mu tak jednu jedovatou otázku za druhou. Ani se neobtěžovala pozvat ho dále.
Věděla, že to stejně udělá. Téměř okamžitě ho měla za sebou, když šla do kuchyně a
prohledávala skříňky, aby našla vázu.
Pozoroval ji rozladěně. Opíral se o stůl a sledoval, jak naplnila vázu vodou a starostlivě
do ní ponořila růži. „Nejsem sběratelem žen a nic si nikde nezaznamenávám“, prohlásil
podrážděně. „Nemám to ve zvyku, protože můj společenský život není zdaleka tak
pestrý, jak se ho sama snažíš vypodobnit. Zdá se, že ses rozhodla držet si mě
ironickými poznámkami dál od těla. Ale měla bys vědět, že nezabírají. Mám totiž hroší
kůži, proto tvoje námitky jsou zcela bezvýznamné“.
Vzala si kávu z jeho ruky a usrkla horkého nápoje. Zavřela oči a vychutnávala, jak
kofein jí proudil do žil. Doufala, že jí pomůže udržet se ve formě, a to i v případě tohoto
muže. „Nepotřebuju tě udržovat ironickými poznámkami v patřičné vzdálenosti ve
fyzickém smyslu, ale v duševním. Dávám ti najevo, že jsi mi lhostejný“, poznamenala.
„Přijde čas a ty si nakonec uvědomíš, že zájem z mé strany není opětovaný a zaměříš
se na jinou oběť“.
Bruno jí vzal kelímek s kávou, položil ho na pult a pak ji vzal do náruče. „Jestli tě baví
mě provokovat a zároveň tvrdit, že jsem ti lhostejný, prosím, posluž si. Ale já to vidím
jinak, to mi věř“. Jeho tělo se napjalo touhou, když si uvědomil, že pod tenkým trikem
nemá nic, jen nahou pokožku.
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Podržel ruce na povrchu trika jen s vypětím sil, protože by byl nejraději vklouzl pod něj
a přezkoumal její nádhernou kůži. Tara se neovládla a zachvěla vzrušením.
„To je neuvěřitelné, jak taková odměřená, lhostejná žena dokáže reagovat tak rychle,
že?“, zvedl oči a upřel je na Taru.
„Není to nic jiného než podvědomá reakce“, oponovala. V duchu si nadávala, že její
hlas byl zastřený mnohem víc než normálně. Kam se poděl ten těžce vybojovaný
image ženy, když ho nejvíce potřebuje?
Bruno se zahleděl na její bradavky, které se vzpřímily a silně ho to rozrušilo. „A to, že
se červenáš, a tak usilovně se snažíš nedotýkat se mě, je podvědomá reakce? Proč
se tvoje pokožka vždy tak rozpálí a tvoje vůně zintenzivní. Ty podvědomé reakce jsou
opravdu podivuhodné“.
Pokud ji chtěl vyvést z míry, pak se mu to povedlo. Natáhla ruku a celou silou do něj
bouchla. „Myslím, že je nejvyšší čas, abychom šli“.
„Obáváš se, že pokud bychom zůstali, přesvědčím tě a skončíme v posteli?“
Tara kolem něj prošla neuvěřitelnou rychlostí. „Už jsem na to přišla, že se snažíš dělat
mnohem víc, než mě jenom přesvědčit“, odsekla sarkasticky. „Vážený, pane Ascoli,
nezapomínejte, proč jste za mnou přijel. Máme se podívat na, pro mě neznámé
problémy, které máte ve svém pomyslném butiku“. Vykročila ke dveřím a byla si jistá,
že ji bude následovat.
Když vyšla před dům, nebyla ani překvapená, že tam stál jeden z malých džípů, které
používali pouze hoteloví zaměstnanci. Věděla, že pro něj nebyl velký problém omámit
sladkými lichotkami někoho z personálu hotelu, nejlépe ženu, aby mu dovolila si
zapůjčit jedno z těch vozidel. Konec konců vždyť neměl ani problém, přemluvit ji
samotnou, aby s ní teď šla.
„O co vlastně jde?“, začala bez úvodu, když uháněli po hrbolaté cestě. Nasadila si
velké sluneční brýle a na hlavu oranžovou kšiltovku.
Bruno na okamžik odtrhl oči od cesty. Nikdy neviděl ženu, která by byla tak plná života,
a ze které by chuť života zářila tak, jak tomu bylo u Tary. Opět se musel podivit, co ji
na tento ostrov vlastně přivedlo.
„Jak jsem už říkal, každý můj butik by měl být jiný, upravený tak, aby vystihoval
prostředí, v němž se nachází. Jeden je hypermoderní, jiný zase neformální a odpovídá
ostrovním tradicím. Potřebuji prozkoumat tento ostrov, odhalit jeho kolorit, vidět jeho
méně známá místa, abych našel inspiraci. A ty budeš perfektním průvodcem“.
Opřela se o sedadlo. „To je práce pro designera a ne pro mne. Proč sis někoho
takového nenajal?“
„Dříve jsem si vždy někoho najímal, dokud jsem nezjistil, že většina takzvaných
profesionálů je přesvědčena, že zákazníci vkus nemají. Najít někoho, kdo by mi
vyhovoval, není tak snadné, jak jsem se původně domníval“. Zašklebil se …. „Moje
poslední designerka se urazila a odešla po tom, co jsem jí řekl, že moje butiky mají
vyjadřovat náladu tropického ostrova, ne New Yorku. Navrhovala módní růžové a
černé barvy, blýskavá světla a heavy metalovou hudbu“.
„To by se snad hodilo pro Hollywood“, vyhrkla Tara, zhrozena takovým nápadem.
„Doufám, že jsi ji poslal do New Yorku, kam patřila“.
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Bruno si protřel čelo a zároveň prohlásil. „No, abych pravdu řekl, narodila se a vyrostla
v zapadlém koutě Nového Zelandu“.
Tara se zasmála jeho přiznání. „Potom asi viděla hodně filmů z disko éry, proto ta
navrhovaná dekorace“.
„Možná bych si na ni měl vzpomenout, až budu jednou otvírat butik v Hollywoodu“.
„To by mohla být veliká chyba“, namítla.
„Proč si to myslíš?“
Otočila se a záda si opřela o dveře auta. „Tak za prvé, je tam příliš mnoho obchodů a
butiků, které si vzájemně konkurují. A za druhé, ty prodáváš oděvy určené pro
rekreanty v těchto končinách. Jsem si jistá, že sice tví zákazníci budou nosit tvé věci,
i když se vrátí domů, ale něco jako zvláštního, jedinečného. Něco, co jim bude
připomínat slastné dny odpočinku, a když jejich známí přijedou sem, protože jim to
doporučili, navštíví taky tvoje butiky. Ale nesmíš se opakovat. Uděláš nejlíp, pokud
budeš nadále prodávat originální věci. Tak si můžeš diktovat poměrně vysoké ceny.
Nikdy je nesmíš prodávat ve velkém, protože by ztratily svou výjimečnost. Zámožní
zákazníci, a to především ženy z vyšších kruhů raději zaplatí vyšší cenu za něco, o
čem jsou přesvědčené, že to jejich přítelkyně ve svém šatníku mít nebudou“.
„Páni, Taro, máš úžasný cit pro obchod. Jak tohle všechno víš? Obchodem jako
takovým ses nikdy nezabývala, nebo ano?“, odvážil se jí Bruno zeptat diskrétně,
protože byla pro něho jednou velkou záhadou. Neznámou …..
Ukázalo se, že to nebylo až tak diskrétní, aby mu neodsekla. Věnovala mu úsměv jako
někomu, kdo předčasně dospěl a pronesla. „Napříště mi hoď rafinovanější návnadu.
Na něco tak průhledného ti nenaletím“.
Bruno si ji změřil a jeho zrak utkvěl déle než kdy jindy, na jejích nahých nohou. Mlčky
se divil, jak jsou i její vysportované nohy zároveň sexy. Na nehtech měla broskvový
lak, stejný jako měla tu noc, kdy se milovali. Uvažoval o tom a vzpomněl si i na mnoho
jiných věcí. Jak voněla, jak vykřikla, když dosáhla vrcholu, jak na něho roztouženě
hleděla, jako by pro ni na světě nikdo jiný neexistoval. V tichosti proklínal její snahu
ignorovat to, co spolu prožili. A mohli by to určitě prožít znovu, kdyby nezatáhla tu
zatracenou oponu, aby se před ním chránila. Ale i to, že s ním dnes šla, považoval za
krok správným směrem.
„Jakou novou kolekci navrhneš pro tento butik?“, zeptal se, protože vycítil, že je vhodná
doba k tomu stočit rozhovor k obchodním záležitostem. Na osobní věci se soustředí
až později, až bude vhodnější chvíle.
„Moc ráda bych pracovala s hedvábím, i když je to hodně riskantní“, odpověděla a
docela plynule přešla na nové téma. „Napadlo mě, že bych takto mohla malovat
sarongy, dlouhé sukně, vestičky a společenské šaty s motivy malovanými jen na sukni,
nebo jen na jejich spodním okraji. Našla jsem pěkné barvy, které právě na hedvábí
vypadají moc dobře. Občas musím zaměstnat i několik šiček, když pracuju na návrhu,
který mi nevychází“.
„Všiml jsem si, jak ses zdokonalila od dob, kdy jsem viděl tvoje první modely.
Zdokonaluješ se stále víc a víc a odvážně experimentuješ s různými technikami.
Dokonce jedna moje asistentka navštěvovala kurz malování textilu a tvrdila, že podle
ní se neřídíš žádnými pravidly“.
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„Na to neexistují žádná pravidla“, vysvětlovala. „Já pouze občas poslechnu svůj instinkt
a maluji to, co se mi zdá pro daný model nejvhodnější. Je to stejná metoda, jakou
použije sochař nebo řezbář. Pravdou je, že jsem trochu talentu podědila od své
babičky, která se tomu věnovala po celý svůj život“.
Tara zjistila, že opřená o dvířka auta je velmi dobrá pozice, jak si může bezpečně
prohlížet Brunův profil přes skla slunečních brýlí, aniž by to postřehl. Je trochu drsný,
usoudila mlčky. Pochybovala, že by vůbec někdy navštívil zubaře, aby mu udělal
porcelánové korunky, jako Michael, navštěvoval solárium, aby si udržel hezkou
hnědou barvu, anebo, že by měl osobního trenéra, který by ho třikrát v týdnu mořil za
vyhlídkou vypracovaného těla. Bruno patřil k těm mužům, kteří nenapodobují někoho
jiného, ale jsou sami sebou.
A to všechno ji zneklidňovalo. Byla tady na ostrově šťastná a muži ji od jisté doby
nechyběli. Až přišla ta noc, kdy se milovala s Brunem. Nezáleží vůbec na tom, že sama
sebe přesvědčovala o něčem jiném. Dobře věděla, že to bylo skutečné milování, ne
pouze noc horoucího sexu. Co ji na tomto muži fascinuje? Obávala se, že by to bylo
spíše její srdce než logický rozum, kdo by byl ochoten jí na to odpovědět.

Kapitola 9.
Tara prošla bujnou trávou k okraji modrého jezírka, odkud mohla lépe pozorovat
vodopád, valící se v nekonečné stříbřité kaskádě. S rukama na zádech se otočila. To
nebyl její obvyklý postoj, který znal. Ženy z malého ostrova, která brala den za dnem
tak, jak přicházely.
„Musím říct, že jsem přímo nadšená představou vaší designerky, pane Ascoli“, řekla
s důrazem, přičemž jednou rukou ukázala na jezírko. „A vy tvrdíte, že není talentovaná.
Vykouzlila by z vašeho butiku tropickou oázu s vodopádem a jezírkem navíc. Řekni
mi, Bruno, je tohle všechno jenom výsledek fantazie nebo sem někdo naaranžoval
obrázek z ručně malovaných turistických prospektů?“
Bruno vyndal ze zavazadlového prostoru džípu piknikový koš a odnesl ho na trávu,
která lemovala jezírko. „Skutečně, vypadá to jako kýčovitý obrázek. Objevil jsem tohle
místo včera, když jsem bez cíle bloumal po ostrově“, vysvětloval. Položil koš na trávu
a otevřel ho. „I kdyby mi nevadilo mít butik s takovou atmosférou, myslím, že bychom
z něj neuměli dostat zákazníky ven“.
Tara se napřed pousmála jen koutky rtů, ale za okamžik se už usmívaly i její oči. „Ne
všechny. Jen ty, co dávají přednost falešnému pozlátku před pravými věcmi“.
„Totéž se dá říct o lidech, kteří mají dům na pláži, ale koupou se v bazénu. Víš co,
raději necháme toho popichování a pojď si nabídnout, dokud nesním všechno sám“,
dobíral si ji.
Tara si poklekla ke koši, aby si lépe prohlédla, co v něm je. Hlasitě vydechla
překvapením, když tam našla nádobky s čerstvým ovocným salátem, ovocný koláč, ve
speciální misce porce ještě teplého kuřete a další lákavé dobroty. „Vypadá to báječně,
téměř je mi líto to sníst“, povzdechla si a ocenila tak lahůdky, které před ni Bruno
vykládal. „Ale já se překonám“.
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„Napadlo mě, že jsem tě připravil o snídani, a tak bych to měl vynahradit tímto
vydatným obědem“. Bruno vytáhl z koše láhev bílého vína a naplnil dva pohárky, jeden
jí podal. „Možná to nebude tak dobré jako tvoje mexická specialita, ale určitě to zasytí“.
„Ne tak dobré? Žertuješ?“ Vzala si plátek manga a zakousla se. „Jestliže si vůbec
někdy vzpomenu na oběd, spokojím se s ovocem a pár skleničkami džusu v naději, že
vydržím do večeře“, přiznávala se ke svým zvyklostem.
Bruno se zamračil. Není divu, že je tak štíhlá. „To není moc zdravý způsob, Taro.
Možná nejsem nejlepším příkladem, co se týče stravovacích návyků, ale snažím se
jíst tři pořádná jídla za den. Jinak se se mnou nedá vyjít. To tvrdí všichni, co mě znají“.
Tara se tiše zasmála. „Věř mi, že teď tady žiju mnohem zdravěji, jak jsem se stravovala
dříve. Vědělo se o mně, že žiju pouze z kávy. Nebyla jsem na tom vůbec dobře.
Nevšímala jsem si pálení v žaludku, ani nespavosti, stejně tak jsem ignorovala, že to
byla reakce mého těla na macešské zacházení. Potom nastaly i psychické potíže, což
mě zastavilo. Teď se krmím zdravějším jídlem, zvláště když si příležitostně dopřeju
půlnoční hostiny. Ale občas neodolám a vrhnu se na oříškovou čokoládu a fondánové
sladkosti, které si umím náramně vychutnat“.
Naložila na dva talíře trochu od každého a jeden podala Brunovi. „Občas taky udělám
výborný fondánový dort, když se mi moje čokoládové choutky vymknou z rukou.
Problém je v tom, že obvykle sním všechno na posezení. Pokud se ovšem nedostanu
ke Goo-Goo střapcům. Pak mě už nic nedokáže zastavit“, oči jí přitom zazářily.
„Co je to Goo-Goo?“, zajímalo Bruna.
„Goo-Goo střapce jsou karamel, sladká pěna, arašídy, a to všechno polité hořkou
čokoládou“, popisovala složení pochoutky. „To je moje slabina“.
Bruno vzal kousek kuřete ze svého talíře a podal ho Taře. Natáhla se dopředu a
opatrně se do něj zakousla. „A já jsem si myslel, že jedinou tvou slabůstkou jsem já“,
řekl tiše a vytáhl ještě kousek papáje, aby jí ho podal.
Tentokrát předstírala, že si nevšimla jeho úmyslu a pustila se do svého talíře. Usadila
se pohodlněji, přeložila si překřížené nohy přes jeho. „Lhal jsi, že? Vůbec jsi neměl
v úmyslu si povídat o tvém butiku“, konstatovala tak skutečnost.
„Správně“, přiznal bez známky provinění. „Chtěl jsem tě mít jen pro sebe. Nemluvit ani
o obchodech, ani o butiku. Tohle kouzelné místo se mi zdálo být nejvhodnější, kde
bychom si mohli nerušeně povídat“.
Po tomto jeho nehorázném doznání se Tara snažila ze všech sil nepodléhat hněvu a
ovládat se. „Slyšela jsem, že Italové jsou drzí a nenapravitelní. Zdá se, že ta pověst je
opodstatněná“, řekla tiše a dodala. „Ale děkuji“.
To Bruna zmátlo. „Za co?“
„Za to, že jsi upřímný. Vím, že jsi mi mohl dát přijatelnější odpověď, ale neudělal jsi to.
Řekl jsi mi pravdu, i když jsi věděl, že riskuješ můj hněv. Mohla jsem tě požádat, abys
mě okamžitě odvezl domů. Samozřejmě trvala bych na tom, že nejprve spořádám tuhle
hostinu“. Dojedla ovoce a věnovala pozornost kuřeti. „Udělal jsi dobře, že jsi sebou
vzal jídlo. Nemohu se zlobit na muže, který mě tak báječně nakrmil“.
Bruno si nebyl jistý, co se vlastně stalo. Právě, když si myslel, že Tara vybuchne,
začalo se mu najednou zdát, že má nad ním převahu. „Nemůžeš?“
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„Samozřejmě, že ne“, věnovala mu jeden z těch úsměvů, které mu stoupaly do hlavy
jako dobré, velmi dobré víno. „Není tu žádný důvod, abych vstala a odešla od těch
lahůdek. Zvláště, když jsem neměla ještě desert. Pokud se nepletu, je to kokosový
zákusek s vynikající náplní a se šlehačkou, která se na jazyku doslova rozplyne. Je to
specialita hotelového cukráře. A protože musíš být spravedlivě potrestán, vzdáš se
svého podílu“, vlastnicky položila ruku i na jeho tácek.
Bruno nevěděl, zda se má rozesmát, nebo se dál divit. „Přijmu jakýkoli trest, ale
nevzdám se toho zákusku“, řekl s konečnou platností. „Už jsem ho jednou ochutnal a
nic na světě mě nepřinutí, abych se vzdal svého podílu“.
„Uvidíme“, sebejistě se usmála.
„Musela jsi být po čertech vlivným členem správní rady ve společnosti svého otce“.
Tara okamžitě zmlkla a zadívala se do svého talíře. Kšiltovka úspěšně zakrývala výraz
její tváře. „Jak jsi přišel na to, že jsem působila ve správní radě? Mohla jsem být úplně
někde jinde, třeba v hotelu“.
„To bych mohl připustit s ohledem na dobu tvé působnosti v Paříži, ale určitě ne“,
zavrtěl hlavou. „Jsi příliš suverénní. Je to vidět na tom, jak vystupuješ, jak dokážeš
uzavírat obchody. Jedině žena, která zná obchodní terminologii, dokáže uzavřít
obchodní dohodu tak, jak jsi to udělala se mnou. Bleskově ses rozhodla a nikdy
nemusela se rozmýšlet, co máš říkat. Od samého začátku jsi věděla, co chceš, a byla
sis jistá, že toho dosáhneš, nebo se k cíli alespoň přiblížíš. To já poznám, Taro“.
Zvědavě se na Bruna podívala. Skutečně neměla důvod před ním nic tajit. Chtěla jen
zapomenout na tu část svého života a pokračovat úplně jinak. „Proč by ti mělo záležet
na tom, co jsem dělala dříve? Upozorňuju tě, že moje zkušenosti nemají vůbec nic
společného s členstvím ve správní radě společnosti mého otce. My dva jsme si na
hony vzdáleni. Ano, pracovala jsem pro jednu společnost, ale nemělo to nic
společného s obchodem, ani s malováním na látky. Takže jinými slovy, nebe a peklo,
věř mi“, zdůraznila.
Natáhl se a zastrčil jí neposlušný pramen vlasů za ucho. „Proč nechceš hovořit o své
minulosti? Je to snad zločin, že chci o tobě vědět všechno, Taro? Neuzavírej se do
sebe“, řekl klidně, když zjistil, že se mračí. Bylo zvláštní, jak snadno v ní mohl číst.
Zdálo se mu, že neomylně dokáže vycítit, co se děje za těmito neobvykle zbarvenýma
očima. Tolik se toho za nimi odehrálo, proto nechápal její nedůvěru a uzavřenost.
„Jsem odhodlaný, říct ti všechno, co chceš o mně vědět“. Otevřel náruč, aby to potvrdil.
Vzala jeho návrh doopravdy. „Dobře, tak mi tedy řekni o prvním děvčeti, které jsi
políbil“, nadhodila.
„Jmenovala se Bianca. Měla šest let a já sedm. Přemluvil jsem ji, abychom si hráli na
manželé. Nelíbilo se jí to, když jsem ji políbil a strčila mě do kaluže. Nikdy jsem
nepochopil, proč to udělala“, smutně dodal.
Tara se raději kousla do spodního rtu, aby se nerozesmála. „A první žena, do které
ses zamiloval?“. Opřela se o lokty. Byla přesvědčená, že tohle je věc, o které by žádný
muž nemluvil s jinou ženou.
Jeho oči ztmavly, jak se v myšlenkách vracel do minulosti. „Jmenovala se Alessandra
Ricci. Měla dlouhé hnědé vlasy a překrásné modré oči. Její hlas zněl jako hudba.
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Vypadala, jako by posbírala všechen sluneční svit a v tmavých dnech ho pak
vyzařovala“.
Tara se narovnala. Neočekávala, že se jí Bruno přizná. A aby byla upřímná, ani to
snad nechtěla slyšet.
Bruno však pokračoval ve své zpovědi. „Udělala ze světa kouzelné místo. Moc jsem si
přál, abych ji mohl vídat víc, než pouhou hodinu denně“, jeho hlas zeslábl. „Učila
zeměpis“, upřesnil.
„Takže učitelka“, vyjekla Tara překvapením.
„Ano, správně. Ptala ses na první ženu, do níž jsem se zamiloval. Bylo mi tehdy čtrnáct
let, ale byl jsem si jist, že ji miluju“, řekl s vážnou tváří. „To byl jediný předmět, ze
kterého jsem nabíral nejlepší známky, protože jsem ji nechtěl zklamat. Den, kdy nám
prozradila, že se bude vdávat, byl nejsmutnějším dnem v mém životě. Zakrátko jsem
se však vzpamatoval a pokračoval dále v zamilovávání se“, poslední slova byla
vyřčena něžně.
Taře se nahrnula červeň do tváře a Bruno se v duchu zaradoval. Tato dáma věděla
moc dobře, nač naráží, ale nestačila se dost dobře ukrýt za svou chladnou fasádu.
Vzal její ruku a pohrával si s jejími prsty. Pokožku měla hladkou, prsty dlouhé, nehty
upravené a natřené světlým lakem s nádechem skořice. Když ruku otočil, objevil
slabou skvrnku světle růžové barvy v záhybu jednoho prstu.
„Někdy se barvy používané k barvení látky nedaří hned smýt“, vysvětlovala
přiškrceným hlasem.
Bruno stále držel její ruku v dlani. Sklonil hlavu, aby na ni mohl lépe vidět. „Nikdy jsem
se nesetkal s ženou, která by se tak úporně snažila utajovat svoje pocity, jako ty“,
poznamenal.
„Nesnaž se mě odhalovat, Bruno“, zašeptala a prsty mu pohladila dlaň. „Jen si
zbytečně namáháš mozek, který je i bez toho přetížený pracovními povinnostmi“.
Pevně jí stiskl ruku a pomalu ji přitahoval k sobě, až se tváří ocitla přesně před ním.
„Cítíš, že tvoje srdce bije rychleji, tvá pokožka je teplejší. A tvoje bradavky mají odstín
zralé broskve, tuhnou při pomyšlení, že bychom se mohli milovat tady v trávě“.
Na okamžik se jí v hlavě zamlžilo. Snažila se udržet pravidelný dech, i když to
znamenalo, že bude vdechovat vůni muže, promíchanou s citrusovou vůní mýdla,
které ráno použil.
„Na obchodníka máš skutečně výjimečnou bujnou představivost“, vyslovila nakonec
s patřičnou námahou.
„Skutečně?“, usmál se. „Představ si to, Taro. My dva ležíme tady na té husté trávě,
která je měkoučká jako luxusní koberec. Svléknu ti šaty a pak svlékneš ty mě. Budeme
mít příležitost vidět to, co jsme nemohli vidět předevčírem v noci. Svit měsíce je docela
dobrý pro milování, ale sluneční světlo je mnohem lepší. A dnes je den pro tento účel
jako stvořený“.
Tato jeho slova ji omamovala. Ve všech barvách si představovala to, co říkal a začala
jí v žilách vřít krev. Viděla to před sebou, jak si navzájem svlékají šaty, jak se ho dotýká
stejně, jako oné noci. On se dotýká jí …. , až nakonec jeho tělo splyne s jejím. Nikdy
nic podobného za svého života nezažila.
„Bruno“, bylo jediné, co dokázala vyšeptat. „Říkala jsem ti už, že to není dobrý nápad“.
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„Co jako? Milovat se, anebo o tom jen povídat? Řekni mi, Taro, co je špatného na tom,
když se chceme navzájem obdarovat?“
Sklopila oči. Po chvíli váhání se její prsty ostýchavě dotkly jeho v místě, které ji tak
živočišně přitahovalo.
„Taro, netrap mě“, řekl chraplavě. Pevně vzal do dlaně její bradu a téměř násilím jí
zvedl tvář.
„Nebudu zapírat. Nechápu, co se to mezi námi děje. Snažím se pochopit něco, s čím
jsem se doposud nesetkala“, odpověděla s plachým úsměvem. Všimla si záblesku
v jeho očích. „Chci být k tobě otevřená, Bruno, protože nevěřím, že se před pravdou
dá uniknout“. V mysli se však zastavila před tou nehoráznou lží. Utíkala před pravdou,
protože si ji nechtěla přiznat. Ale proč? Vždyť skutečně nemá žádný důvod, aby před
ním něco tajila. Zvlášť teď, když si chtíc nechtíc musela přiznat, že Bruno je tím
nejlepším, co ji v životě potkalo.
Bruno se otočil a lehl si k Taře do trávy. „Když jsem s tebou, zjišťuji, že se nedokážu
kontrolovat“, řekl. Opatrně jí stáhl čepici z hlavy a uvolnil sponu ve vlasech. Prsty jí
pročesal husté prameny kadeří, dokud se nerozprostřely po trávě v nádherném
nepořádku.
„Stěžuješ si, jako by ses potřeboval léčit“.
Soustředil se na černé prameny jejích vlasů mezi prsty a nakrčil čelo. „Nechci se z toho
vyléčit, rozhodně ne“.
„Bruno, už jsem ti řekla, neuznávám takové povrchní a impulsivní vztahy“, prohlásila.
„Ale nemám ani v úmyslu dělat si nějaké závazky. Konec konců je příliš brzo na úvahy,
zda by mezi námi mohlo někdy k něčemu vážnějšímu dojít. A nedovolím ti, abys tu na
mě vyvíjel nátlak. Mám dost práce sama se sebou, a muž, který podniká v tak velkém
rozsahu, jako ty, se nemůže stát mým trvalým partnerem“.
Rysy jeho tváře ztuhly při jejím chladném projevu. „Na ženu, která má takovou fantazii
a je tak inteligentní, jako jsi ty, bys měla mít větší představivost. Ráda lidi škatulkuješ,
Taro a zapomínáš přitom, že někteří nebudou ochotni se spokojit s tou přihrádkou, do
které jsi je zařadila. Uvažuj, Taro. Kdybych byl skutečně tak přetížený byznysmen, jak
tvrdíš, pak bychom určitě neobědvali na tomto krásném místě, ale v hotelové
restauraci. Pokud bych si ovšem vůbec našel čas na to, abych ti zavolal, abychom se
sešli“. Zvedl se a pak se znovu posadil. „Něco se mezi námi děje od prvního okamžiku,
kdy jsme se setkali, to musíš uznat sama. Proč se tomu tedy tak tvrdohlavě bráníš?“
Začervenala se, když slyšela jeho otázku. Sebrala svou čepici a nasadila si ji na hlavu.
Nedbala na to, že jí vlasy poletují kolem tváře. Vyskočila a začala se procházet po
trávě. „Proč, za každou cenu trváš na svém?“
„Protože tě nechci ztratit“.
„Nemůžeš přece ztratit něco, cos nikdy neměl“:
„Ale já jsem tě měl, Taro“.
Jeho klidně vyslovená slova ji zchladila. Několikrát se hluboce nadechla, aby skryla
hněv. „Tohle není fér“.
Bruno stáhl obočí. „Pak tedy neříkej, že se nic nestalo. A nesvaluj vinu na měsíční svit
nebo svoje hormony. Přiznej se, že jsi to chtěla svalit na hormony“.
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Tara si prsty pročesala vlasy. Vůbec si nevšimla, že se jí přitom uvolnila čepice. „Je
tolik věcí, které o mně nevíš“, povzdechla si.
„Tak mi je pověz. Ať pochopím, proč se mě snažíš od sebe odehnat“.
Jeho prosebný tón jí pronikal do duše.
„Taro, já si nevzpomínám, kdy naposled, a zda vůbec někdy jsem cítil k ženě něco
takového, jako cítím k tobě. A vím, že ty cítíš to samé. Vidím to ve tvých očích, v tom,
jak se na mě díváš. Nejsem ješitný, pouze velmi zmatený. A jsem si jist, že nejsem
první muž, který má při tobě stejný pocit“, řekl trpce a začal balit nádobí a ukládat do
koše.

Kapitola 10.
Tara byla rozpačitá a nenáviděla vlastní nerozhodnost. Otočila se raději k jezírku,
protože nevěděla, zda mu dokáže říct to, co chtěla.
„Mám více důvodů pro to, jak se chovám, Bruno. Není to jenom můj otec, ale právě u
něho bych měla začít. Jeho už jsem dávno pustila z hlavy, ale vzpomínky na moje
dětství byly dost hrozivé. Kromě toho jsem byla dcerou svého otce, stejně jako moje
matka byla jeho manželkou. Znamenaly jsme pro něho pouze něco jako loutky, které
si přece netroufaly chodit ve stínu jako on. Moje matka mu nakonec unikla tak, že
zemřela. Milovala ho tak moc, a on jí tak moc pohrdal. Po její smrti jsem se definitivně
rozhodla, že ho vymažu ze svého života. Ale, abych nepředcházela“.
„Bylo mi osm let, když táta odešel. Tehdy jsem byla smutná a zmatená, ale taky jsem
viděla, jak se mi moje matka hroutila před očima. Zůstaly jsme samy, přilnuly jsme
k sobě a pomalu si vybudovaly svůj vlastní život. Zrovna, kdy už jsme si zvykaly na
myšlenku, že jsme pouze my dvě, stalo se něco nepředstavitelného. Otec se vrátil a
náš život byl znovu naruby. Já, jako jediné dítě jsem byla opět zapomenuta. Rodiče se
vrhali do spravování svého manželství. Nebylo to vůbec jednoduché. Často jsem si
kladla otázku, jak se mým rodičům mohlo podařit zůstat spolu, tak dlouho. Většinu
jejich společného času trávili hádkami. Často jsem slýchávala ze svého pokoje, jak na
sebe vzájemně křičeli. Dokonce i když jsem zavřela dveře a strčila si hlavu pod polštář.
Křičeli na sebe i v noci, když si mysleli, že spím. Máma vždy ráno vypadala utahaně a
měla zarudlé oči. Zatímco táta byl mlčenlivý a morózní. Každé ráno u snídaně, než
jsem odešla do školy, nesnesl pohled na svou dceru. Vůbec jsem nepochybovala o
tom, že otec mou matku bije. Nikdy to však nepřiznala, protože ho bezmezně milovala.“
„Už tehdy jsem většinu času trávila zahloubaná do svých knih. Jedině tam jsem měla
pocit bezpečí ve svém vymyšleném světě. Nebýt prarodičů ze strany mé matky, možná
bych se z tohoto světa nikdy ani nevynořila. Tak jsem se v deseti letech dostala do
Kalkaty. Dědeček Rima Kumar Mehta a babička Mira se rozhodli postarat se o svou
jedinou vnučku. Zajistili mi veškeré potřebné vzdělání a hlavně, co bylo důležité, mě
zahrnovali láskou. Nikdy na ně nezapomenu, protože to byli právě oni, kteří mi pomohli
se dostat přes traumata tuctu ošklivých hádek rodičů, kteří byli zaujati sami sebou, jako
by zapomněli, že měli dítě.“
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„Smrt prarodičů mě zasáhla v době studií na škole ve Francii, rok před promocí. Málem
jsem se z toho zhroutila. Ale musela jsem dál, protože děda s babičkou by si to přáli.
A já jsem je i sebe nemohla zklamat.“
„Odkázali mi značný majetek a celkem velmi slušný obnos. Tak jsem se mohla postavit
na vlastní nohy a postarat se o sebe.“
„Otce jsem už neviděla, žiju bez něj, ale pořád si uvědomuju, že účinky jeho tvrdé ruky
jsou v mém životě pořád až příliš bolestně přítomné. Když pomyslím na matku, která
se přes to všechno snažila svým způsobem ochránit mě před ním, ale nikdy nemyslela
na to, že by se před ním měla chránit i ona sama“.
Tara se odmlčela a troufla se podívat na Bruna, který byl očividně její zpovědí
ochromen. „Bože Taro, to byl hodně smutný příběh“, pronesl velmi tichým hlasem.
„Teď už chápu, že taková osobní zkušenost ovlivnila velmi podstatně tvůj vlastní názor
na vztahy“.
„To rozhodně ano, ale až mnohem později. Do té doby zvláštní bylo, že jsem nechtěla
dopustit, aby se tak stalo. Tehdy jsem ještě pořád věřila na lásku a na to, že někde
najdu spřízněnou duši. Možná to byla i představa, kterou jsem si vysnila z knih, které
jsem četla, ale doopravdy jsem tomu věřila. Velkým příkladem toho byla láska mezi
babičkou a dědou. Bohužel, jenom do jisté doby trvala tahle moje víra. Teď už si to
rozhodně nemyslím“.
„Co se vlastně přesně stalo, Taro?“, zeptal se tiše.
„Paříž byla mým snem“, usmála se smutně. „Zbožňovala jsem všechno kolem umění,
od dějin až po tvůrčí proces. O ničem jiném jsem ani nesnila. Proto jsem šla na školu
do tohoto evropského města. Tehdy jsem dělala všechno proto, abych dostala šanci
působit v tomto uměleckém světě. Ale, jak sám už víš, moc mi to nevyšlo“.
„Ano, vím to přesně. Ale jak a proč se tak stalo? Pokud si vzpomínám, dále jsi to
rozebírat nechtěla“.
Tara se zamyslela, ale nakonec se rozhodla pokračovat, protože Bruno si to rozhodně
zasloužil slyšet.
„První problém v hotelu nastal u jednoho hosta, byla to žena, která odmítla moje
služby. Dožadovala se někoho jiného, nejlépe rodilého Francouze, což jsem já
rozhodně nebyla. Považovala mě za přivandrovalce. Bohužel ne všichni soucítili
s tíživou situací imigrantů. Prostě jsem měla smůlu a problém číslo jedna byl na světě.“
„Ale to je směšné“, prohlásil Bruno nevraživě. „Všichni jsme imigranti a potomci
imigrantů. Lidé se chovají, jako kdyby současné státy spadly z nebe s nedotčenými
hranicemi. Co se stalo potom?“
„Jednoho dne se v hotelu objevil jeden velmi zámožný host, o kterého se pokaždé
staral kolega, concierge senior. Bohužel, záhadným způsobem se několik týdnů
neukázal a nikdo nevěděl, kam zmizel. Hosta jsem dostala já na starost, samozřejmě
k jeho nelibosti a dožadoval se u manažera vysvětlení. Ten se celou situaci snažil
objasnit a dával mi za vinu, že jsem to nedokázala sama“.
„Jeho požadavky byly velmi náročné, dalo by se říct, až silně přehnané. Jednoho rána
mi zadal úkol, který nebylo v mých silách splnit“.
Bruno pozvedl obočí a čekal na pokračování.
„Požadoval, abych mu obstarala relikvie svaté Terezy z Avilu“.
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„Cože?“, zvolal Bruno. „To je neuvěřitelné“, potřásl hlavou.
„Ano, tak to bylo. Za dva dny si mě povolal do prostor svého apartmá. Bylo mi z toho
úzko. Navíc ten člověk se mi ani trochu nelíbil, šel z něj strach. Navíc měl kolem sebe
početnou ochranku. Přesto jsem ho víceméně překvapila, když jsem vstupovala.
Zrovna se skláněl v bílých rukavicích nad nezarámovaném plátnem a v ruce držel cosi,
co připomínalo bílé prostěradlo, které se vzedmulo jako mrak a postupně splynulo se
stolem. Prostěradlo mi bránilo výhledu na malbu, abych se dostala s ním do kontaktu.
Než se tak ovšem stalo, letmo jsem zahlédla onu malbu, která se mi zdála povědomá
a udělala jsem krok kupředu. Host mi okamžitě zastoupil cestu a jeho výraz byl hodně
znepokojivý. Přes jeho rameno jsem zahlédla dva muže z jeho početné ochranky, kteří
měli rozepnutá saka, díky čemuž jsem mohla zřetelně vidět i jejich zbraně v pouzdrech.
Srdce mi začalo bít jako splašené. Host mě nepřestával sledovat a vyzařovalo z něj
silné napětí. Připadala jsem si, jako bych narušila cosi nebezpečného. Přinejmenším
jsem ho polekala a on okamžitě zakryl ve spěchu tu věc prostěradlem, rukavice zastrčil
do kapes a popošel ke mně. Znovu na mě upřel svůj pohled. Samozřejmě očekával,
zda jsem splnila jeho požadavek“.
„Oznámila jsem mu, že není v mých silách dostat tomu jeho neobvyklému požadavku.
Dlouho se na mě jenom díval, ale potom mi s patřičnou arogancí řekl, že očividně
neočekával, že bych relikvii získala od církve. Pokud existuje kupec, existuje i trh a
prostředky k vyjednávání. Tohle platí na všechno, zdůraznil. Nato jsem já mu řekla,
pokud dovolí, nemohu s ním souhlasit. Církev relikvie vlastní a má svoji politiku, svoje
teologické zásady, které jí zakazují prodávat veškeré ostatky a jejich vedlejší
předměty. S velkým opovržením se na mě zadíval, než odpověděl. Znovu opakoval,
že se na věc dívám špatným směrem. Naopak můj předchůdce byl extrémně kreativní
v řešení situace a s ničím neměl problém. Doporučil mi, že bych ho mohla napodobit,
pokud bych byla sdílná se něčemu přiučit.“
„Aniž bych mu odpověděla, mou pozornost znovu přitáhlo ono plátno na stole za ním,
pod již částečně zakrytým prostěradlem, jelikož kus nebyl dostatečně zakryt, mohla
jsem malbu vidět a poznat. Všiml si toho a spěšně se přesunul tak, aby mi znemožnil
výhled, přesto jsem viděla dost.“
„Děkuji, slečno“, řekl chladně až mrazivě. „To je vše. Vaše služby již nebudu
potřebovat. Zítra odjíždím. Věřím a spoléhám na vaši diskrétnost. Ostatně
můžete být na ni pyšná“. „Kývl hlavou směrem za mnou. Vtom se objevil jeden
z členů ochranky. Nedotkl se mě a začal mě hnát před sebou směrem ke dveřím.
Samozřejmě jsem dostala strach a ulevilo se mi, když jsem byla konečně venku“.
„V tu chvíli mi došlo, v jakém průšvihu jsem se ocitla. Sice jsem zahlédla pouze část
toho plátna, ale moje paměť a znalosti si přiřadily zbytek obrazu, který jsem si našla
v mobilu, na ten kradený. Věděla jsem, že host ráno odjede, přesto jsem si dala na čas
a udělala si podrobný průzkum po internetu. Hledala jsem nějaké novinky o nalezení
ukradených obrazů, ale bez výsledku. Žádné jsem nenašla. Ve skutečnosti se do
muzea nikdy nevrátil. Vzápětí mi došlo, že přesně taková byla kolegova kreativita,
jakou poskytoval tomuto hostu. Možná to byl důvod jeho zmizení. Pečlivě jsem
všechno zvážila a rozhodla se udělat to, co jsem udělala.“
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„Moje spolubydlící měla přítele u vyšších složek policie, tak jsem se na něho obrátila.
Smůla byla v tom, že host byl rychlejší a mazanější, a plátna se urychleně zbavil. Určitě
pochopil, že jsem viděla dost, než ho stačil zakrýt. I když policie v civilu postupovala
velmi diskrétně, manažer to viděl jinak. A to byl důvod mého definitivního konce, tedy
vlastně začátek. Dostala jsem důtku a byla s okamžitou platností přeřazena na noční
služby. Bylo více než zřejmé, že čekal na příležitost mě vyhodit. Nakonec jsem to
vzdala sama“.
„Takže tě nevyhodil?“, zeptal se Bruno.
„Ne tak docela. Neměla jsem moc možností a čas byl neúprosný. V mém případě si
byl manažer hotelu vědom toho, že moje pracovní povolení se vázalo ke konkrétní
práci. O prodloužení nebyla řeč. A právě to ohrozilo i moje povolení k pobytu ve Francii
a taky mě to stavělo do nevýhodné pozice u jiných zaměstnavatelů, protože oni by
museli za mě žádat o to povolení“.
„A udělala jsi to?“
Tara zavrtěla hlavou. „Nejspíš by mě deportovali dříve, než by k tomu došlo. Můj
zaměstnavatel si jenom kupoval čas, dokud nebude mít pádný důvod, který by si vždy
našel, aby předložil na personální mou výpověď, i když by nebyla tak úplně legální.
Moje jednání se považovalo za pořádný průšvih, protože hotel byl v obležení agentů.
Noční manažer propadal panice a strachu, a ten hlavní byl vzteky bez sebe“.
„Taro, udělala jsi správnou věc“, snažil se ji utišit Bruno.
„To jsem si myslela taky, ale ostatní na to měli jiný názor. Došlo mi, že kolega si
pěstoval takové druhy podivných kontaktů. Pravděpodobně proto, že se tyto kontakty
točily okolo černého trhu. Měla jsem vědět, že obstarával pro své klienty ilegální služby
celé roky“.
„To si přesně myslím taky“, souhlasně přikývl Bruno. „Dokonce se nebojím tvrdit, že
manažer hotelu o tom musel vědět. O všech jeho podivných aktivitách. A jsem
přesvědčen, že možná z nich měl svůj podíl. Jeho nepřátelství vůči tobě znamenalo,
že tě považoval za hrozbu“.
„Ale já jsem nikoho neohrozila“, bránila se.
„To jistě, ale on to nemohl vědět. Navíc mohl tušit, že máš kontakt na někoho vlivného
u policie. Rozhodně se nechtěl dostat do jejich hledáčku. Proto se tě musel zbavit.
Jinak by riskoval odhalení“, poznamenal Bruno.
„To dává smysl“, Tara přikývla a svěsila hlavu. „Tak vidíš, že moje šance byly mizivé“.
Bruno chvíli mlčel, než promluvil. „Musím říct, Taro, že jsi úplně jiná než concierge, se
kterými se obyčejně potkávám“, řekl přemýšlivě. „Docela mě udivilo, jak jsi mohla najít
potěšení v takové práci. Mluvíš šesti jazyky, studovala jsi umění na Sorbonně. Nebyla
bys raději zaměstnaná někde v uměleckém oboru? Namísto toho ses nechávala
zneužívat pro hotelovou VIP klientelu. A to vím moc dobře, jak většina takových hostů
dokáže být nesnesitelná, nebo klusala kolem manažera jako poskok. Rozhodně
nevidím žádný smysl v tom, aby někdo s takovou inteligencí a vzděláním pracoval
v hotelovém prostředí“.
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Jeho proslov Taru překvapil a doslova ji přikoval na místě. „Jinou možnost jsem tehdy
neměla. Jelikož mi bylo nabídnuto právě tohle, brala jsem to dočasně jako únikový
plán. Nechtěla jsem se vracet do Ameriky z mnoha důvodů“.
„Ano, chápu“, přitakal Bruno. „Vlastně až teď, co jsi mi to odvyprávěla, to byly důvody
opodstatněné. Přesto ses vrátila. Moc si vážím tvé zpovědi a musím před tebou
smeknout, Taro. Ještě více jsi mě utvrdila v tom, jak výjimečná žena jsi. Přesto se
odvážím zeptat, jak to bylo dál, že ses ocitla na tomto ostrově. Mohla bys mi o tom
ještě povědět?“, zaprosil Bruno.
„Máš na mysli to, jak ses mylně domníval o mém členství ve správní radě?“, nadhodila
s pokřiveným úsměvem. „A vůbec, jak jsi na tohle přišel?“, zajímala se.
„No, byla to moje domněnka vzhledem k tomu, v jakém postavení je tvůj otec. A tak
jsem nějak typoval“, pokrčil rameny.
„Pracovala jsem externě pro jednu gigantickou poradenskou firmu, a tam jsem využila
svých jazykových znalostí. Tato společnost se sídlem v Los Angeles měla klienty po
celém světě. Dělala obchody za milióny dolarů. Poznala jsem mnoho obchodních
žraloků. Zpočátku jsem milovala tuhle práci a jako žena jsem se pohybovala v tomto
převážně mužském světě velmi úspěšně a vydělávala jsem spoustu peněz.“
„Potom se přihodilo něco velmi osobního, k tomu to velké napětí a ten kolotoč v takové
míře, že mě to málem zabilo. Když se to tak vezme, už jsem tady dnes ani nemusela
být“, odmlčela se. Úmyslně si nevšímala Brunova ohromeného výrazu ve tváři.
„Moje rozhodnutí odstěhovat se na ostrov se nezrodilo jen tak, z ničeho nic. Vyhledala
jsem tehdy lékaře, aby mi předepsal něco proti bolestem hlavy, bušení srdce a
nespavosti, které mě už delší dobu trápily. Lékař mě poslal na kompletní vyšetření, a
pak mi oznámil, že je to se mnou špatné. Když mi sdělil diagnózu a nanejvýš rok života,
měla jsem pocit, jako by se na mě svalila zeď. Opakovala jsem si jen jediné, že nechci
zemřít Cítila jsem, že se svým životem musím něco udělat, než bude pozdě“.
Tara poznala, že je Bruno příliš šokovaný a chystá se vybuchnout, jako by se na ni
valila obrovská, nárazová vlna soucitu. Postavil se, přistoupil k ní a položil jí ruce na
ramena.
„Co ti ten doktor vlastně přesně řekl?“ Ta slova z něj vypadla, jako by chtěl popřít to,
co právě slyšel. Mohla by ho tak rychle opustit žena, kterou právě našel a zamiloval se
do ní? Tohle si nechtěl nechat připustit, to nemohla být pravda …….
„Naděje je vždy, Taro. Lékaři na celém světě přicházejí s novými léky a metodami.
Obrátila ses na někoho z nich? Dobře. Možná tě zatím moc neznám, ale vím už, že
nepatříš mezi ty, kteří se uzavřou do sebe a pasivně čekají, co se s nimi stane. Jsi
bojovnice, nepatříš k těm, co si jen sednou a berou odevzdaně, co jim osud nadělil“.
Tara zavrtěla hlavou a zasmála se, ale v tom smíchu nebylo nic z veselosti. „Řekli mi,
že nemám naději a já nevěřím falešným slibům. Proto jsem utekla sem, kde mě nikdo
nezná. Nestála jsem o to, aby se ve mně celé měsíce hrabali doktoři. To nebylo nic
pro mě. Nakonec se však všechno vysvětlilo. Došlo k fatálnímu omylu. Chyba se
opravila v můj prospěch, ale někdo jiný to štěstí neměl. Zjistilo se totiž, že výsledky
testů patřily jiné ženě. V laboratoři zaměnili její testy s mými, a mně oznámili diagnózu
té nešťastné ženy, se stejným příjmením“.
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Otočila se k Brunovi tváří. „Ještě předtím, než se to všechno odehrávalo, jsem měla
jeden obrovský problém osobní, který jsem řešila s právničkou. Bylo to velmi nechutné.
Nevýslovně jsem trpěla. No, a pozdější diagnóza … Pod tlakem toho všeho, jsem
utekla sem na ostrov“. Dotkla se jeho ruky s nadějí, že teď už ji snad pochopil.
„Jedinou věcí jsem si byla jistá, že musím zmizet. Nechtěla jsem vidět soucit lidí, kteří
mě znali, pokud by zjistili, že jsem nemocná. Bylo mi lépe s cizími, kteří o mně nevěděli
nic. Velmi rychle jsem přišla na to, že zde na ostrově nacházím mnohem víc, než jsem
si myslela. Po několika týdnech bloudění po Tichomoří jsem zakotvila právě tady.
Prodala jsem svůj luxusní byt a přestěhovala se. Netrvalo dlouho a pochopila jsem, že
jsem na místě, které je pro mě jak stvořené. O chybě v lékařských záznamech jsem
se dozvěděla teprve nedávno. Takže se s tím pořád vyrovnávám a soucítím se ženou,
která dostala pozdě zprávu, že je vážně nemocná. Vlastně je to možná i dobře, protože
žila do nedávna v klidu“.
Odmlčela se a potom tiše pokračovala. „To je všechno, proč jsem taková, jaká jsem.
Narodila jsem se podruhé a nechci to promarnit. Žádný stres, ale klidný život“.
Bruno vrtěl hlavou, jako by nedokázal vstřebat to všechno, co mu právě řekla. „Vždycky
jsem byl sobecký bastard“, řekl zatrpkle. „Řekl jsem ti, že jsem ochoten stát se tvým
přítelem. Ale dobře jsem věděl, že tě chci dostat do postele. Nedivím se, že si chceš
udržet odstup. Víš, my Italové jdeme za tím, čeho chceme dosáhnout, bez toho, že
myslíme na důsledky. Souhlasím a udělám jen to, co budeš chtít ty sama. A když
překročím meze, řekni mi to. Ale pokud to neuděláš“ ….. Jeho úsměv od ucha k uchu
jí prozradil, že když se neozve, bude to jen a jen její vina.
„Víš, že jsi nenapravitelný?“, řekla už beze zloby. „Proč jsem s tím vůbec začínala?
Proč jsem se zbláznila a poslouchala tě?“ Na svou otázku si nedokázala odpovědět.
„Protože jsem pomilováníhodný a ty mi nemůžeš odolat“, pomohl jí Bruno se
zvednutým obočím.
Opřela si ruce v bok a s hlavou nakloněnou na stranu si ho prohlížela. Musela uznat,
že žádný muž se k ní doposud nechoval tak, jako on.
„Možná ….“. Jen tolik byla ochotná připustit. „Upřímně řečeno, pane Ascoli s takovou
domýšlivostí, byste klidně mohl být hlavou státu“.
„Itálie“, opravil ji, ale postačí mi titul hrabě, jsem skromný člověk“.
„Jak jsem jenom na tohle mohla zapomenout“, nemohla se neusmát. „Netušila jsem,
že na ostrově jednou potkám pravého šlechtice“.
„No vidíš, stalo se. Není to štěstí?“
„Jak to jenom děláš, Bruno. Měníš moje pocity od touhy tě uškrtit, až k touze …“ ,
nedořekla.
„Pomilovat mě, anebo jen několik žhavých polibků“, využil příležitost a položil ruce na
její boky. Neodtáhla se, ale on nežádal žádné pokračování. Co se jeho týkalo, on měl
času dost. Vždyť mají před sebou celý život.
Tara si nemohla pomoct. Objala ho kolem krku a její prsa se dotýkala jeho hrudníku.
„Zase to děláš“.
„Co jako, jsem arogantní?“
„Ano, navíc domýšlivý, egocentrický a …. Zadívala se do nebe a hledala slova.
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„Já vím. A to nejlepší, co mohlo vstoupit do života jedné ženy. Nejsi ráda, že jsi právě
tou vyvolenou?“ Pomalu zvedl ruce, až ji objal kolem pasu.
Poklepala ukazováčkem do jeho hrudi. „Kdybych měla zdravý rozum, tak bych se
otočila a utíkala před tebou co nejdál“.
V očích mu zajiskřilo. I když nevěděl, zda znovu nezačne myslet tím svým, pro něho
racionálním způsobem. Nechtěl připustit, aby se to stalo. „Neutíkej, lásko moje“,
zašeptal, sklonil se a jazykem olízl její spodní ret. Byla cítit chutí vína, které pila spolu
s jejím lehkým parfémem. „Zůstaň, prosím“.
Její rty se odtáhly. „A hraj se mnou“, zašeptala.
Opět se přiblížil svými rty. „No, a hraj se mnou“. Ta slova mezi nimi tikala jako časovaná
bomba. „Jsem výborný spoluhráč“.
Přitáhla si ho k sobě a zaplavila ji ohlušující vlna vášně. Bruno ji začal líbat, rukama
sklouzl pod tenké triko, aby mohl hladit její kůži, jemnou jako hedvábí. Postupoval výš,
až dlaněmi podpíral její nahá prsa.
„Ve chvíli, když jsem si uvědomil, že jsi nahá pod tím trikem, měl jsem chuť se otočit,
odvézt tě zpátky a milovat se s tebou“, řekl ochraptělým hlasem. „Ale taky jsem věděl,
že bys to nesnesla. Budu upřímný. Nemám rád nezávislé ženy, ale s tebou jsem zjistil,
že jsem objevil něco fascinujícího. Nemám v úmyslu si tě nechat proklouznout mezi
prsty. A to myslím naprosto vážně“.
Očima se ponořila do jeho zorniček a snažila se najít lži, které v minulosti slýchávala.
„Nejsem zvyklá na muže, kteří mluví tak otevřeně“.
„Taro, souhlasíš se mnou, že bychom se měli lépe poznat?“. Jeho rty se jemně
dotýkaly jejích úst.
Úsměv se jí rozlil po tváři. „Ano. Myslím, že bude potřeba to udělat“, řekla tiše.
„To určitě“, odpověděl s neskrývanou úlevou.

Kapitola 11.
„Ten chlap u baru říká, že vám chce zaplatit drink“
Del stál u Tary, sedící u svého stolu, jako obvykle. Zvedla hlavu a podívala se přes
lokál směrem, který jí Del pohybem hlavy naznačil. Muž oblečený v bílých kalhotách a
šokující brčálově zelené košili pokynul a usmíval se na ni. Pak pozvedl pohár na
znamení pozvání.
„Obdivuju lidi, kteří nepřijdou při pohledu na jeho košili o zrak“, zabručela. „Řekl jsi mu,
že nepřijímám drinky od nikoho, doufám“.
Potvrdil to pohybem hlavy. „Řekl jsem mu, že jste majitelka, a že nepijete. Ale pořád
trval na tom, abych za vámi šel a požádal vás, abyste si připila. Pravil, že majitel by si
měl hledět zákazníků. Však znáte takové ty kecy. Chtěl přijít sem a říct vám to, ale
upozornil jsem ho, že to není dobrý nápad“. Hrozivý výraz Delovy tváře určitě nebyl
pro toho dotěru dobrým znamením. „Proto jsem přišel sám“.
Tara se kousla do rtu, aby se nerozesmála. „Dele, jsi lepší ochrana než nejzuřivější
rottweiler. Udělej mi tu laskavost a poděkuj mu, ale taky mu vysvětli, že jsem tady
proto, abych pracovala“, a poklepala přitom významně prstem na účetní knihu.
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Del přikývl a vrátil se k baru. Kdo ví, co vlastně řekl tomu jejímu nápadníkovi, kterému
okamžitě zmizel úlisný úsměv z tváře. Dokonce vrhl na Taru nazlobený pohled a otočil
se na barové stoličce. „Ach ti muži“, řekla si pro sebe. Vrátila se ke svým účtům a
pustila se rozluštit Delovy poznámky.
„Bude mému pokolení odpuštěno, když padne na kolena a omluví se za to, co jsem
včera řekl?“
Tara si okamžitě vybavila jeho slova ve znění …. Nechápu tě, proč ses zahrabala na
tomto místě, na konci světa. Promarňuješ svoje nadání malováním oděvů, když bys
místo toho mohla pracovat někde jinde, třeba se mnou. Mohl bych ti slíbit zajímavou
práci, hodně zábavy, cestování a docela slušný zisk“.
Už v okamžiku, když to říkal, viděl, jak jí ztuhl úsměv. Pochopil, že se dopustil vážné
chyby. Zkrátka to podělal, ale vzít to zpět už nestačil.
„Domnívala jsem se, že jsi pochopil můj odpor k takovým věcem“, její tichý tón hlasu
byl ostřejší než jakákoliv sarkastická slova. Natáhla se pro brýle a svou tašku, a než
mohl Bruno cokoli namítnout, odešla z hotelu.
No, kamaráde, fakticky bys měl napřed myslet, než otevřeš pusu. Potom by ses
nedostal do takového maléru, zavrčel sám sobě.
„Nemám nic proti lezení po čtyřech, pokud to pomůže“.
Tara položila tužku na stůl. „Tak do toho. Dívat se na muže, který prosí jako pes, by
mi momentálně skutečně udělalo radost“.
Bruno sevřel židli a posadil se s rukama za zády. „Lezl bych, ale bolí mě záda“.
Rozhlédl se. „Ale tady je dnes živo“.
„To jsou stálí hosté, kteří se chystají ke kapitánu Jackovi na poker, se tu obvykle
zastaví na pár piv, aby se posilnili“. Tara se nahnula dopředu, aby mu mohla pošeptat.
„Jack podává při hře doma vařené. Nejlepší, co se o tom nápoji dá říct, je, že lehce
odstraňuje i starou barvu“.
„Hej kámo, zmiz. Dáma nechce, aby ji někdo rušil a otravoval“, zaznělo od baru. „Její
strašný pes mi to řekl“.
Bruno se otočil a vrhl pohled k baru. „Další obdivovatel?“
Tara se pousmála. „Co se dá dělat. Tak už to v hospodě bývá“. Počkala, než si ji Del
všimne, a pak ukázala hlavou směrem k muži. Bruno se zájmem sledoval, jak k němu
Del přistoupil a řekl mu něco, co ho zjevně naštvalo. Muž praštil sklenicí o pult tak
prudce, že se málem rozbila. Postavil se a namířil si to ke dveřím, ale cestou se otočil
na Taru. Ta zvedla hlavu a zavrčela několik neslušných slov.
„Obdivuhodný slovník“, pochválil ji Bruno.
„Na tomto místě je to účinné“. Posadila se na svou židli a dívala se na muže, který se
blížil k ní.
„Tak ty si myslíš, že jsi něco extra, co?“ Ironicky se zasmál a mírně se pohupoval
z boku na bok. „Myslíš, že jsi příliš dobrá na to, aby sis se mnou připila? Ale s tímhle
otrhancem se bavíš, co? Dámo, já vydělám za půl roku víc peněz, než ty vůbec uvidíš
za pět let. A tenhle“ …., ukázal směrem k Brunovi, „určitě nemá ani vindru“.
Bruno se postavil. „Podívej se, kamaráde, požádali tě, abys odešel?“
„To je tedy ohromné. Takoví jako jste vy Evropané, pouze překážíte poctivým
Američanům, kteří se snaží udělat dojem na ženu“.
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„Vypadni chlape a nevracej se“, odsekla Tara.
„Jen se na něj podívej. Vypadá jako tulák“.
„Slyšel jsi, vypadni“, ozval se Del za mužem.
Bruno se podíval na svou košili a kalhoty. „Tulák?“ zašklebil se na Taru.
To už ho Del vzal za rameno. Muž se ho pokoušel setřást. Del ho ale popadl svou
silnou rukou kolem hrudníku a zmáčkl tak, až mu zčervenala tvář.
„Dej ty pracky ode mě pryč“ řval rozzuřený muž. Napůl otočený k Delovi se ohnal pěstí,
jenže ten se sehnul a pěst zasáhla rybáře, který se přišel podívat, co se bude dít. Rybář
se ohnal a místo Dela však praštil Bruna.
„Ach ne, už zase“, zasténala Tara, ale byla dost šikovná na to, aby stačila uhnout. Od
rváčů, mezi kterými byl vtažen i Bruno, ji oddělovala alespoň židle. Trvalo dlouhých
deset minut než místní policista Harry a jeho dva pomocníci přišli zchladit rozpálené
hlavy.
„Jak k tomu došlo, slečno Mc Millanová?“, zeptal se Harry, když nechal odvést do
místní zadržovací cely všechny účastníky rvačky, včetně Bruna.
„Byla to jako scéna z filmu. Del chtěl uhodit jednoho, ale omylem uhodil někoho jiného,
ten mu to chtěl vrátit, ale netrefil a udeřil dalšího. A pak se to už nedalo zastavit“.
Podívala se kolem sebe na převrácené stoly a židle, rozbité láhve a sklenice.
„Pokud ten idiot, co to všechno začal, uhradí škody, nebudu ho žalovat“.
Harry přikývl a dělal si dál poznámky. „A když odmítne?“
„Potom si ho tam ponechejte tak dlouho, jak budete chtít. Já jdu zaplatit kauci za svého
barmana. Víte, že Del trpí klaustrofobií“. Sebrala papíry rozházené po podlaze a
naházela je do tašky.
„A co uděláte s panem Ascolim?“
Tara si povzdechla.
„Zaručíte se i za něho? Nevypadal nejlíp, když jsme ho odvedli“.
„Monokl pod okem ještě nikoho nezabil“, vrhla na muže zákona tázavý pohled. Měla
se dovtípit, že celý ostrov už věděl o ní a Brunovi. Nakonec přece jenom řekla. „Budu
o tom uvažovat“.
Harry se usmíval pod vousy. „Buďte ráda, že se to nestává každý den“, strčil si
poznámkový blok do kapsy.
„Ano, vím a jsem tomu ráda. Přijela jsem na ostrov, na němž je jinak božský klid“,
vyprávěla pak Tara policistovi cestou. „Určitě už každý ví, co se tu přihodilo a někteří
už spěchají na policejní stanici, aby zaplatili za své příbuzné a přátele. Alespoň budou
mít nějakou dobu o čem klevetit. Snad ani nemusím vyvěsovat tabuli, že lokál bude
pár dnů zavřený“, poznamenala, když zavírala dveře.
„Pokud doufáte, že si budou povídat o té rvačce, místo o vás a o tom Italovi, pak jste
velmi naivní“. Harry se rozesmál. „Myslím, že Lili zanedlouho začne přijímat sázky na
to, kdy pan Ascoli získá dámu svého srdce. A tou jste nepochybně vy, slečno Mc
Millanová“.
„Víte co, přála bych si, abyste nebyl státním zaměstnancem, ale voleným úředníkem,
abych vás mohla vyškrtnout v budoucích volbách“, zvolala za policistou.

50

Rozladěna Harryho poznámkou se vydala na stanici, aby se zaručila za Dela.
Podsaditý muž se nemotorně vlekl z budovy a vypadal sklíčeně. „Je to víc moje vina
než ostatních chlapů“, mumlal Del nešťastně. „Měl jsem předvídat, co se stane“.
„Nestalo se to prvně a oba víme, že to nebylo ani naposled“, uklidňovala Dela. „Uklízet
začneme až zítra, ano?“
Del přikývl. „Ale ten Ital se držel moc dobře. Vůbec se nebál, že jich pár schytá“.
„Dele, …..“, napomenula ho Tara.
„Ano?“
„Jestli řekneš ještě slovo o Brunovi Ascolim, dostaneš padáka, jasné“, varovala ho.
Del se chechtal a ani trochu se nedal zastrašit jejími výhrůžkami. „Když jsme byli spolu
v cele, řekl mi, že pokud by vás ten chlap znovu obtěžoval, osobně mu poláme všechny
kosti. Docela frajer, ne?“ neodpustil si Del.
Tara šla pomalu a zvažovala svou reakci. „Měla jsem tě v té base nechat“.
„Pan Ascoli řekl, že pokud za mě nezaplatíte kauci, udělá to on. Váží si mě, že vás
chráním“, spokojeně se usmál.
„Jen povídej, povídej a můžeš se hned vrátit zpátky. Ať to tedy udělá“, řekla přes
rameno Tara.
„Jdete domů?“
„Po noci, jako byla tahle, bude to asi nejrozumnější věc, co mohu udělat“.
Když Tara přestoupila práh svého domu, byly její svaly ještě stále napjaté jako pružiny.
Odhodila kabelu i kufřík do křesla a šla si do kuchyně pro něco na pití. Vstoupila na
krytou verandu a nebyla vůbec překvapená, že tam v lehátku našla Bruna.
„Chceš trochu ledu na oko?“, zeptala se a ukázala na místo, které zjevně měnilo barvu
z červené na modrou.
„Ne, děkuji. Není to tak hrozné. Musím uznat, Taro, že v tom tvém pajzlu je skutečně
zábava. Nepamatuji si, kdy jsem naposled zažil tolik vzrušení za jediný večer“.
„Naštěstí se tam tento druh hry nenabízí příliš často“, řekla. Svalila se do křesla a
otevřela láhev Wine Cooleru. „Byl to opilý idiot, který si myslí, že když si odpije svoje,
tak má v ceně i právo pošpásovat si s majitelkou. Však on ještě zjistí, kolik ho to bude
stát“, zamručela a pořádně se napila.
„A kolik?“, zajímal se Bruno.
„Řekla jsem Harrymu, že pokud zaplatí celou škodu dobrovolně, nebudu ho žalovat“.
Bruno sebou škubl, pak zasténal, protože ucítil bolest. Tara se na něj lítostivě podívala.
„Je mi líto, že ses do toho dostal“, řekla upřímně.
„Jo, lezení po kolenou mohlo být jednodušší, ale nebylo by tak zábavné“, vzal z její
ruky láhev a hltavě se napil.
„Mám ještě jednu, pokud bys chtěl“.
„Ne, děkuji. Z tvé mi to chutná mnohem víc“.
Tara si zasunula nohy pod sebe a zadívala se na svého společníka. Bruno byl drsný
muž, a to nejen vzhledem, ale i taky povahou. Tak co ji k němu tak přitahovalo? Právě
to, že nebyl jako ti, které doposud znala, anebo jednoduše měla jen pocit osamělosti?
Něco jí však říkalo, že je toho na něm mnohem více, než si dokázala přiznat.
„Zůstaneš na večeři?“, zeptala se prostě.
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Bruno zvedl hlavu. Byl překvapený a měl velkou radost z tohoto náhlého pozvání.
„Velmi rád“.
Neodvrátila tvář před jeho pátravým pohledem. „I já jsem ráda“.

Kapitola 12.
„No tak, buď alespoň trochu užitečný a neseď tak nečinně, jako bys byl kus nábytku.
Prostři alespoň stůl, než dodělám jídlo“. Tara energicky strčila Brunovi do rukou talíře
a příbory. „V lednici je Chardonnay, mohl by ses toho ujmout. Mám špatné zkušenosti
s korkovými zátkami. Nikdy se mi nepodaří vytáhnout na poprvé. Následkem jsou
potom plavající kousky korku ve víně. A to je velmi nemilé“.
Bruno se zasmál. „A myslíš, že já to dokážu lépe?“ Odnesl všechno na stůl ve verandě
a za chvíli bylo prostřeno i s barevným prostíráním včetně ubrousků.
„Samozřejmě, že to dokážeš, Bruno. Muži mají vrozené, že umí správně otevírat lahve
vína a šampaňského“. V jejím hlase zazníval smích. Rychle naskládala plátky
mečouna do grilu a začala připravovat těstovinový salát.
„Obyčejný ženský šovinismus“, dobíral si ji.
„To ano, ale jsem na to hrdá“, zvolala. „Vy muži máte zajímavé povinnosti. Všichni
vědí, že úkolem muže je čistit odtokové žlaby, vynášet popel, věšet vánoční ozdoby a
lampičky, sekat trávník. No prostě samé zajímavé práce. Zatímco my ženy musíme
bojovat s nečistotami. V lepším případě za pomocí vysavače, v horším se ohánět
mopem“. Důkladně prohrabala zásuvku, vytáhla vývrtku a s okázalým gestem mu ji
podala. „Ty mi něco říkej o ženském šovinismu“.
„Stěžujete si, že chceme, aby nám ženy rodily děti, a aby vařily, ale vy zase na revanš
chcete, abychom kosili trávu, stříhali živé ploty a trpěli pak sennou rýmou“.
Brunova poznámka, myšlená jako vtip, visela chvíli ve vzduchu. Oba se na sebe mlčky
dívali několik dlouhých vteřin. Tara se pak otočila jako první, jako výmluva jí posloužilo
maso na grilu. „Proč nezačneš a nenaleješ víno?“, ptala se tiše s odvráceným
pohledem. „Poháry jsou ve skřínce napravo. Maso bude hotové za pár minut“.
Při jídle se Bruno rozhodl nezačínat rozhovor na choulostivé téma. Chtěl, aby si s ním
Tara povídala, aby mu řekla, na co myslí. Jenže, když zpozoroval upjatý výraz její
tváře, raději toho zanechal.
„Od doby, kdy jsem přišla sem na ostrov, jím mnohem více ryb než dříve. Dost mě to
překvapuje, protože jsem ryby nikdy neměla ráda“, vysvětlovala Tara, když
vymačkávala šťávu z citrónu na porci grilovaného mečouna. „Asi proto, že si je tady
mohu koupit přímo z lodi a čerstvé chutnají mnohem lépe“.
„Ale ani Los Angeles není na poušti“, připomenul Bruno. „Pokud vím, je tam rybí trh
přímo na vodě“.
„To je pravda, ale v docích je hodně lidí a stejně to není srovnatelné. Tady si můžeš
ryby bez obav dát i v restauraci“. Pohrávala si s pohárem vína. „Tady znáš rybáře
osobně a jednat s nimi je současně i zábava. V Los Angeles musíš brát všechno, práci
i život velmi vážně. Tam není čas na to, aby se člověk jen tak z něčeho radoval. Po
určité době je to únavné“, zadívala se do svého talíře a posouvala jídlo k okraji.
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„Zní to, jako by ti došla energie a optimismus“, řekl. „Stává se to mnohým lidem
v postavení, v jakém jsi byla dříve. Měla jsi zdravotní a osobní problémy. Vlastně jsi
měla štěstí, že jsi zmizela včas a se zdravou kůží“.
Tara zvedla hlavu a podívala se na něho přimhouřenýma očima. „Něco mi našeptává,
že ses o mně informoval“ a její hlas náhle ochabl. „A jak jsi dopadl? Potvrdil sis
informace, které jsem ti dala?“
„Byl jsem zvědavý, a tak jsem někoho požádal, aby mi zaplnil prázdná místa, o nichž
jsi nechtěla hovořit“, sklopil zahanbeně zrak ke kousku ryby na vidličce.
„No a …..?“
„Měla jsi bezvadnou reputaci, plavala na spolehlivé lodi, nedělala jsi kompromisy a
nikdy jsi nedala slovo, nebo neslíbila něco, co bys nemohla splnit“.
„Nelíbí se mi, když mě někdo prověřuje, Ascoli. Jestli chceš něco vědět, zeptej se mě.
Pokud ti odmítnu odpovědět, je to proto, že to považuji za nedůležité pro naše vztahy“.
„Takže podle tebe to není moje věc?“
Úsměv se jí odrazil v očích. „Dá se to tak říct“.
Bruno se pohodlně opřel. „Nepožádal jsem o písemnou zprávu o tobě, Taro. To, co
jsem se dozvěděl, bylo veřejně známé. Uznávám, že jsi probudila mou zvědavost.
Hovoříš většinou otevřeně a bez obalu, což není obvyklé ve světě, kde se většina lidí
vyhýbá všemu, co má jen příchuť pravdy. Jsem zvyklý, že lidi říkají jedno a myslí druhé.
Určitě ses s tím už sama jednou setkala“.
„To je pravda. Mnohem více než jednou. Nezáleží mi na tom, protože s tím už nemám
nic společného. Úspěch vidím v něčem docela jiném ne tomu bylo dříve. Teď dělám
něco jen a jen pro sebe. Jsem šťastná tím, co dělám a jak žiju. A to je všechno, na
čem mi záleží“.
„I když jsi v podstatě tak trochu utekla?“
„Neutíkala jsem před ničím“, reagovala prudce na jeho mírně vyslovenou výtku.
Brunovy prsty omotávaly stopku poháru na víno. „Utekla jsi, protože ses neuměla
vypořádat s pravdou. Bála ses, Taro“.
Lícní kosti se jí napjaly zlostí. „Nikdy jsem se ničeho nebála“, zdůraznila každé slovo
a z očí jí šlehaly blesky.
„Bojíš se věcí, které nemůžeš zvládnout“, zaútočil. „Rozhodla ses tak proto, aby nikdo
nepřišel na to, že bys mohla mít nějaké zranitelné místo“.
Tara sevřela dlaně v pěsti. „Řekla jsem ti, že jsem to udělala proto, abych se nemusela
nechávat od nikoho litovat“.
„To nebyla lítost, čeho ses obávala. Byla to myšlenka, že by lidí mohlo zajímat, co je
ti, a že některé by to naopak nezajímalo. Tento způsob, který jsi zvolila, byl pro tebe
mnohem jednodušší, než abys zjistila, kdo je doopravdy tvým přítelem, a kdo jím není.
To, co jsi udělala, nebylo správné, Taro. Ale nemohu tvrdit, že nejsem šťastný, že jsi
odešla pryč“. Natáhl ruku a položil ji na její. Když se jí dotkl, měla pokožku studenou
jako led. „Jsem rád, že jsi přestala utíkat, když jsi dorazila sem. Jinak bych se s tebou
nesetkal. Snad bychom to mohli nazvat hrou osudu v náš prospěch“.
„Nebuď bláhový, Bruno. Osud je jen obyčejné slovo, nic víc“.
„Taky jsem si to myslel, ale už si to nemyslím. Naše setkání mi nepřipadá jako náhoda.
Všimla sis, že nás sleduje téměř každý ostrovan a doufá jen v to nejlepší?“
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„To proto, že zdejší lidé jsou přesvědčeni, že by každý člověk měl být zamilovaný.
Usadilo se tady mnoho Francouzů a pro ně je láska smyslem života“.
Bruno se postavil a přešel k ní. Zvedl ji ze židle, postavil ji na nohy a táhl k okraji
verandy, odkud se nabízel překrásný výhled na oceán. Posadil se na lehátko a Taru
stáhl k sobě.
„Je potřeba umýt nádobí“, namítala, ale přesto se pohodlně usadila.
„Nikam neuteče“, položil si její hlavu na svou hruď. „Měli jsme rušný den a zasloužíme
si pár minut odpočinku. A kromě toho tě rád objímám“.
Natočila hlavu, aby mu viděla do tváře. „Ty nikdy před nikým neutíkáš, že?“
Jeho úsměv jí nahrnul krev do tváře. „Ne, nazvěme to italskou tvrdošíjností. Proto jsem
se ve škole často pral. Moje matka se stala odbornicí v lepení náplastí na rány a na
léčení monoklů. Nikdy mi nenadávala, když jsem se vrátil domů s potrhaným
oblečením. Jenom mě objala a řekla mi, že je hrdá na to, že se nedám a umím se
bránit. Navrhla mi, abych chodil na bojová umění“.
„Tvoje matka musí být výjimečná žena. Opora v každé situaci“.
„Ano, to je. Je opravdovou páteří naší rodiny“. Bruno objal Taru kolem ramen. „Budeš
jako ona, to vím naprosto“.
„Považuješ všechno za samozřejmé“, zavřela oči. „Jsi tvrdohlavý a vytrvalý“.
„Znovu bod pro mne. Teď jsi to řekla s něhou“, vtiskl jí polibek na čelo a pak další nad
oko. „Otravuji tě, že?“
„Jako rýma“, odsekla, ale v jejím hlase nebyl hněv. Ani nemohl být, protože se
usmívala. Nemohla už si ani vzpomenout, kdy se naposled cítila tak uvolněně
s nějakým mužem. Myšlenka na to, že by mohla mít manžela, který by se k ní choval
tak pěkně, byla pro ni nová.
Michael si myslel, že se stačí na ženu dívat svůdně a ona mu hned padne do náruče.
A potom už ji jen přimět k poslušnosti. Byl to tyran, i když v posteli zase tak dobrý
nebyl. Při vzpomínce na něho se najednou musela usmát. „Moc zkušeností s muži
vlastně nemám“. Nemohla uvěřit, že to přiznala. Musela vypít víc vína, než si myslela.
Jeho ruka ji pevněji objala. „Chceš tím naznačit, že jsi z toho nic neměla?“
„Tak nějak. Jsem známá tím, že dokážu být nepříjemně upřímná. A také asi proto jsem
sama. Nejsem zatrpklá, ale Michaela jsem ráda nikdy neměla. Byl to jeden velký omyl.
Jediné, co jsem tehdy cítila, byla potřeba někoho mít a on se mi zdál jako ten
nejvhodnější. Byla to zpočátku pouze smyslnost, nikoli láska. Netrvalo dlouho, než
jsem poznala, že on byl od samého počátku ztracený případ. Po té zkušenosti není
divu, že jsem nakonec zatoužila odejít od toho všeho na druhý konec světa“.
Dlaní ji pomalu hladil po zádech. „Promiň, nechtěl jsem tě vyslýchat“. Vycítil, že se
z jejího těla znovu dere jakési napětí, a to nechtěl.
„Ráno jsem hovořil se svým právníkem a ředitelem hotelu. Smlouva bude v několika
bodech opravena. Za to především vděčím tobě. Děkuji“.
„Co ti mám na to říct. Jsem prostě geniální. Pověz mi něco o svém domově“, řekla
ospalým hlasem.
„O kterém, mám jich několik“, usmál se. „Můj rodný dům je v Sirolo, dům mých rodičů,
kde jsem vyrůstal se svými sestrami“.
„Sestrami?“
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„Ano, mám čtyři sestry. Angelina, Valeria, Rachel a Rosalia. Všechny jsou už provdané
za skvělé muže. Mám velmi hezký dům v San Benedetto del Tronto s výhledem na
moře. Potom velký vyt v Římě“, rozpovídal se a hladil ji přitom po zádech.
„A který máš nejraději?“, zajímalo ji.
„Ten s výhledem na moře se soukromou pláží. Tam si vždy odpočinu bez toho, abych
potkával lidskou bytost“, vyprávěl.
„Máš tam i květinovou zahradu?“
„To bych musel mít někoho, kdo by se o květiny staral. Já tam jsem jen občas, pokud
mám pár dní volno. A to zase není tak často“, vysvětloval. „Ale chtěl bych tam jednou
bydlet, možná později“.
„Já zbožňuji květiny. A tady na ostrově je jich tolik. Všechny jsou tak čerstvé a sladce
voní. A velmi se mi líbí, jak tady lidé dokážou vychutnávat život a těšit se z něj. Žádné
unáhlené schůzky nebo pracovní obědy. Žádné starosti. Moje postavení si vybíralo
svou daň. Stále jsem musela dokazovat, že svou práci zvládám dobře a pracovala
jsem mnohem tvrději než kdokoli jiný. Jako žena jsem si nemohla dovolit ukázat svou
slabost, žádnou. Nemohla jsem přiznat, že mě bolí hlava, že jsem nervózní nebo mám
špatný den“, usmála se trpce. „Nebylo divu, že jsem byla tak vyčerpaná, když jsem
dorazila sem na ostrov“.
„A teď je z tebe nová žena, která s půvabem nosí ležérní šaty, pozdě v noci nahá plave
v bazénu nebo v moři a nebojí se přitom diváků. Žena, která maluje své sny na textilie
a dělí se o ně s jinými lidmi“.
Tara zvedla hlavu. Nebyla nikdy iniciativní ve vztahu k mužům. Ale teď to bylo jiné,
protože cítila, že Bruno na ni mlčky naléhá. Prsty kreslila nepravidelné obrazce na jeho
hrudi. „Tvoje kůže je tak teplá“, zašeptala. „Je to, jako bys měl uvnitř nějaký solární
článek, který to teplo akumuluje“.
„Souvisí to s tebou“, pošeptal jí do ucha. „To ty mě rozpaluješ a mateš“.
„Já?“, zatvářila se nevinně.
„Ano. A dobře to víš“.
„Stěžuješ si?“
„Jen pokud přestaneš s tím, co právě děláš“. Chytil ji kolem ramen a nadzvedl se, až
měli tváře těsně u sebe. Jeho očekávání narůstalo, když zahlédl tančící ohníčky
v jejích očích. Byla viditelně vzrušená. „Nechci být něčí hračka, se kterou si můžeš
pohrát, a pak ji odhodit jako obnošené a nepotřebné šatstvo“.
„Netrap se. Slibuji, že tě vždy budu respektovat“, zapředla,
„To je dobře. Očekávám, že se ke mně budeš chovat čestně“, pokračoval tím svým
zdánlivě poddajným hlasem s trochou jasného přízvuku, který příjemně dráždil její
sluch. „To znamená, že se staneš součástí naší velké rodiny, protože patříš ke mně“.
„Zase fantazíruješ“, smála se. „Ty nikdy nepřestaneš, že?“ A kupodivu zjistila, že si ani
nepřeje, aby přestal. To, že existuje někdo, kdo se o ni stará, byl pro ni docela nový
pocit. Líbilo se jí to, moc.
„Já vždy plánuji dopředu. A protože ty pochopitelně nejsi typ, který se lehce vzdává,
musím ti neustále dokazovat, jaký jsem vynikající úlovek a že beze mne nemůžeš žít“,
zazářil širokým úsměvem. „Dokonce jsem ochoten být tvým sexuálním otrokem“.
„To zní velice perverzně“, šeptla.
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„Ale taky zajímavě. Nikdy jsem nebyl ochoten pokořit se před ženskou vůlí, ale pokud
by ses snažila ….., snad by se ti to podařilo mě přesvědčit, abych něco takového
vyzkoušel“ pošeptal ji do ucha a jemně ji oždiboval lalůček.
Najednou se jí nedostávalo vzduchu a cítila slabost v kolenou. Hra ji přestala bavit.
„Nic o mně nevíš. Nikdy jsem nechodila do společnosti mimo pracovní schůzky“.
„Vedla jsi tedy život bez lásky. Pracovní schůzky jsou užitečné pouze z jedné stránky.
Zrovna tak si můžeš jít k zubaři dát ošetřit kořen zubu“.
Na čele se jí objevily vrásky. Něco jí tu nesedělo. „Podle toho, za jak důležité považuješ
časové termíny, jsem překvapená, že jsi mi dnes ještě neřekl nic o svém novém
butiku“.
Její poznámka ho překvapila. „Měl bych?“
Pokrčila rameny. „No, když chystáš poradu s majitelem hotelu, řekla bych, že je to
všechno, o čem bys měl mluvit“.
Bruno se na ni zkoumavě podíval. Hněv a zmatek se zračil v jeho tváři. „Jsem na
tropickém ostrově, objímám krásnou ženu, a ty si myslíš, že budu mluvit o nějakém
obchodě? Nedovolím, aby se promarnil tenhle okamžik. Důvěřuj mi. Dokážu rozlišit,
co je důležité. A pokud jde o obchod, ten momentálně není zdaleka na prvním místě“.
Zkoumala jeho rysy, byla ohromená, jak blízký jí připadal, jak dokáže odhalovat jeho
pocity, jako by ho znala velmi dlouho. Občas se divila, jak může být takovým
byznysmenem s takovou upřímnou povahou.
„Kdo říká, že jsem tak otevřený i při obchodních jednáních?“
Uvědomila si, že vyjádřil její myšlenky nahlas. „Jsem jenom překvapená, jak snadno
se v tobě dá číst, to je všechno“.
„Možná jsi jedna z mála, které to dokážou“, poznamenal. „A jsou zde i jiné důvody“.
Věděla, že by se neměla ptát, ale nemohla odolat. „Jaké?“
Zvedl prst. „První, protože ti to dovolím. Druhý zní trochu bláznivě, ale my dva máme
dvě duše, které jsou jako jedna“. Poslední slova vyřkl tiše a jeho ústa se k ní přiblížila.
Tara nic neříkala. Bála se, že by mohl mít pravdu. Měla strach, že pokud to přizná, její
život se neodvolatelně změní a už nikdy nebude stejný, jako doposud.

Kapitola 13.
„Zítra musím obchodně do Evropy“, pronesl Bruno, když seděli nad kávou.
Tara pouze přikývla. Vypadala, že je ponořena do vlastních myšlenek. Doslova se
vetřel jeho tichý hlas. „S tvými znalostmi Homéra, už jsi v Řecku byla?“
Tara konečně překvapeně zvedla hlavu a lžička s cukrem jí zůstala viset ve vzduchu.
„Ne, nebyla“.
Bruno si přitáhl židli vedle ní a posadil se. „Moc bych si přál, abys jela se mnou“.
„Prosím? Obávám se, že to nepůjde“, zavrtěla hlavou.
„Proč? Proč by to nešlo. Uděláme si pěkný výlet. V Řecku se ti bude líbit. Rád bych ti
ukázal jednu neobyčejnou galerii, kterou zřídila manželka malíře Lorenza Lucy, otce
mého přítele. Jeho sbírka obrazů rozhodně není zanedbatelná“.
Tara zpozorněla. Bylo viditelné, že ji to přinejmenším zaujalo.
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„Mohla by to být mimo jiné taková zkouška mezi námi. Oba potom uvidíme, jestli spolu
zvládneme delší čas. Vlastně, já osobně o tom nepochybuji“.
„To je směšné“, přerušila ho.
„Není to směšné, nenechal se odbýt. Je to příležitost jak zjistit, zda nám to bude
klapat“.
„Tak já tedy o tom pochybuju“, zamračila se.
„No, jak už jsem řekl, já mám jasno“.
„Vážně? Jak si můžeš být, tak jistý?“ oponovala mu.
„S tebou, Taro si jistý jsem. Měl jsem celkem jasno hned, od prvního okamžiku. Navíc
jsem s tebou strávil nějaký čas, což moje přesvědčení jenom potvrdilo“.
Tara pocítila něco jako nadšení z toho, co se jí nabízelo. Poznat jinou část Evropy,
bylo něco, čemu se dalo těžko odolat. Skryla svoji reakci za rezervovaný úsměv.
„Říkáš Řecko?“
„Ano, ostrov Santorini“.
„Na jak dlouho?“, zeptala se.
„Asi tak tři, možná čtyři dny, šlo by to?“ a očekával s napětím její odpověď.
„To by možná šlo“, řekla zamyšleně.
„Výborně, tedy ujednáno“, vydechl s nemalou úlevou. „Jo, a nezapomeň mimo jiné i
na sportovní oděv včetně plavek. Půjdeme taky na pláž“.
„Na pláž? To uzavíráš obchody na pláži?“
„Pokud mám štěstí“, uchechtl se.
„Tak tedy dobře“, nakonec souhlasila, což ji samotnou překvapilo.
„Děkuji a jsem poctěn“, vydechl Bruno a oči se mu zaleskly veselím. „Budu se těšit,
Taro a mohu ti slíbit, že nebudeš litovat“.
Vrátila se k sobě domů a měla v hlavě zmatek. Ze všeho nejdříve se zbavila šatů,
došla k bazénu a třicet minut v kuse potrápila svoje tělo. Bylo to báječné uvolnění a
plavání si velmi užívala. Potom se vysprchovala a zabalila si věci na cestu.
Nezapomněla zavolat Delovi a dát mu instrukce. Lili pouze oznámila krátkou
textovkou, že pár dní se nebude konat.
Musela se pousmát tomu, jak bude Lili vykolejená ……
„Přilétáme na ostrov Santorini. Připravte se na přistání“, hlásil pilot soukromého letadla
a připomenul, aby si zapnuli pásy.
Letadlo začalo zvolna klesat. Bruno se naklonil. „Teď bys měla vidět celý ostrov“.
Tara vyhlédla z okénka a spatřila nekonečnou modrou hladinu moře. Teprve až v dálce
uviděla srpkovitý ostrov posetý bílými tečkami domů. Letadlo zpomalilo a pozvolna
sestupovalo. Tara zavřela svůj notebook a položila si ho vedle sebe. Protřela si oči.
Jak letadlo pokračovalo v sestupu, utáhla si bezpečnostní pás. Zaslechla rámus
vysouvacího podvozku. O pár minut přistáli a rolovali směrem na příletovou dráhu ke
stříbrnému Range Roveru.
„Celníci se s námi sejdou hned po přistání. Přímo na dráze na nás bude čekat auto,
které nás odveze do vily“.
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Jakmile dosedli na zem a zastavili, Tara si omotala kolem hlavy hedvábnou šálu a
konce nechala volně viset přes ramena. Vedle ní se ozvalo uchechtnutí. Otočila se a
střetla se s Brunovým pohledem a širokým úsměvem.
„V Řecku s výjimkou kostelů nemusíš zakrývat hlavu“.
„To já moc dobře vím, ale taky jsem zjistila, že právě na Santorini může být pořádně
větrno, zvlášť nahoře na útesu“.
„Vidím, že jsi využila svůj notebook během letu naplno“.
„Ano, beru všechno vážně“.
Bruno naklonil hlavu ke straně a podíval se na ni. „Já vím“. Pak si ji celou prohlížel,
než se jejich oči znovu setkaly. „Ta šála je velmi atraktivní, ale pochybuju, že by jakkoliv
silný vítr mohl zastínit tvou krásu, Cara“.
Překvapeně na něj pohlédla, ale než mohla zamumlat odpověď, letadlo prudce
zastavilo. Začalo jí být horko, když si ten jeho kompliment přehrála v hlavě. Zapnula si
mobil a prošla si zprávy od Lili a Dela. Potom hodila telefon do kabelky a posbírala si
věci. Neušlo jí, že celou dobu ji Bruno bedlivě s pobaveným úsměvem sledoval.
Řečtí celníci vypadali, že Bruna znali, nebo si ho přinejmenším pamatovali. Potřásli si
rukama, než jim zkontrolovali pasy. Na Taru se sotva podívali. Brzy byli pohodlně
usazeni v Range Roveru a mířili z letiště po větrné cestě vedoucí k vile. Bruno zrovna
ukazoval na několik zajímavých věcí, když Taře zapípal mobil. Vytáhla tu pohoršující
věc z kabelky. Rychlý pohled na displej jí potvrdil, kdo se jí domáhal zavolat. Vědoma
toho, že ji Bruno sleduje, rychle poslala hovor do hlasové schránky.
„Nějaký problém?“, zabručel.
„Vůbec ne“, Tara pohodila telefon do kabelky a zatvářila se s lehkostí.
Dlouze se na ni zadíval, než obrátil svou pozornost zpátky k výhledu po okolí. Silnice
na Santorini byly úzké a hodně na nich foukalo. Pro auto široké jako to jejich to byla
výzva. Tara se několikrát chytila područky, když je protijedoucí auto míjelo těsněji, než
jí bylo milé.
Vila byla překrásná, postavená přímo ve skále nad mořem. Viditelná byla pouze její
část. Auto zaparkovalo na udržované příjezdové cestě. Když vstupovali do vily,
přivítalo je trio zaměstnanců. Z řady vystoupila starší žena a podávala Brunovi lístek,
který si rychle přečetl.
„Musím si zavolat“, věnoval Taře lehký úsměv. „Coletta ti ukáže pokoj, udělej si
pohodlí, třeba si můžeš zaplavat“, navrhoval Bruno. „Najdu si tě později“ a spěšně
odkráčel halou na opačný konec.
Tara přikývla a následovala ženu s jejími zavazadly do zadní části domu. Vila měla i
uvnitř bílé zdi a všechny její okna směřovala z útesu dolů k moři. Scházely po schodišti
do nižšího patra k jejímu pokoji a míjely cestou bazén s vířivkou.
Coletta uložila její zavazadla do šatny a zvedla domácí telefon. Plynulou angličtinou jí
sdělila, pokud bude něco potřebovat, stačí stisknout nulu, instruovala ji. Potom ukázala
na kus papíru, na kterém bylo heslo k internetové síti.
Pokoj připomínal jakousi jeskyni. Byl vytesán přímo do skály s bílou omítkou. Podlaha
byla pokryta světlou dlažbou. Jediným vybavením byl stůl se židlí, křeslo, stojací
lampa, obrovská postel, šatna a přilehlá koupelna.
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Tara si stáhla šálu a odložila ji na stůl vedle notebooku. Popadla kabelku a vyšla ven,
rozhodnutá se seznámit s místním okolím.
Terasu kolem bazénu oddělovalo jen čiré sklo. Naklonila se a hledala nějakou možnost
výstupu, ale žádnou nenašla. Po strmé skalní stěně by dokázal slézt pouze dobře
vybavený a zkušený horolezec. A stejně pokud by takový existoval a slezl dolů, musel
by skončit v moři.
Na terasu ústily troje dveře. Předpokládala, že všechny vedly do dalších přilehlých
pokojů. Vystoupala zpět po schodech nahoru a prošla si obývací pokoj, kuchyň a
jídelnu, ze které se vycházelo na další prostornou terasu, chráněnou před sluncem
obrovskou plátěnou pergolou. Tam spatřila již prostřený stůl. Na konci chodby
nacházela domácí kino, knihovnu a technickou místnost.
Vrátila se do svého pokoje, kde otevřela okno a dveře. To samé i v koupelně. Tak
přivítala uvnitř lehký svěží mořský vánek. Posadila se na postel a vytáhla svůj telefon.
Tři zprávy od Lili stejného znění. Zatraceně, kde jsi? Další jediná zpráva od Dela.
Tady je všechno v pořádku. Užijte si výlet, slečno. Oběma napsala krátkou
textovku. Jsem v pohodě. Jenom jsem se rozhodla na pár dní vypadnout a
navštívit přátele. Brzy budu zpátky.
Potom se natáhla na postel a zahleděla se na bílý strop. Přes otevřená okna a dveře
zavanul jemný vánek a lehce ji pohladil po tváři.
O hodinu později Tara už odpočívala ve vířivce. Strávila dobrou půlhodinu plaváním a
dostala se až na hranici svých možností. Pak se namazala krémem, nasadila si
sluneční brýle a ponořila se do vyhřáté vody. Vířivka se nacházela poblíž ochranného
skla a nabízel se jí překrásný výhled na útesy, které se táhly po obou stranách. Mezi
nimi bylo jen moře. Zajímalo ji, jaké by to bylo tady sledovat, jak pomalu zapadá slunce
za obzor. Měla za to, že by to byl docela jiný zážitek než na ostrově, kde žila.
„Tady jsi“, objevil se Bruno. Převlékl se, byl bosý s lehce rozcuchanými vlasy a
pilotkami na očích. „Přinesl jsem ti pití“, podával ji sklenici bílého vína. „Je z místní
vinice“, poznamenal a společně si přiťukli.
„Nemáš na sobě svou oblíbenou černou“ pronesla. V duchu si pomyslela, že mu
neformální oblečení sluší mnohem více.
„Na černou je příliš horko a tohle prostředí přímo vybízí k dobré náladě a ležérnímu
ohozu, nemyslíš? Mohu se posadit?“, ukázal na židli.
„Samozřejmě, jen se posaď“, vyzvala ho se smíchem.
Ztěžka dosedl, spíše se zhroutil, až židle pod jeho váhou se otřásla, ale vydržela.
„Děkuji“, hlesla, napila se vína a zjistila, že bylo překvapivě lahodné a osvěžující.
„Nemáš za co“, odvětil a zhoupl se v židli. „Omlouvám se, že mi to trvalo tak dlouho“.
Pomalu upíjel ze své skleničky. „Musel jsem něco vyřešit a nebylo to zrovna
jednoduché. Mimochodem nás můj obchodní partner Demiris Pappas pozval k sobě
na večeři, tady na ostrově. Z jeho vily je překrásný výhled, odkud lze pozorovat západ
slunce. Nezapomenutelný zážitek“.
„Měla bych tam jít s tebou?“, zpozorněla.
Bruno se zamračil. „Samozřejmě“.
Tara si promnula krk. Netušila jsem, že bych se měla setkávat s tvými obchodními
partnery. Rozhodně to nebylo domluveno“.
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„Patříš ke mně, to přece víš“. Bruno dopil víno. „Jak to jde U rezavé kotvy bez tebe?“,
nadhodil.
„Dobře, řekla bych“, odpověděla stručně. Pochopila, že se snažil smést všechny její
otázky, ale ona nebyla hloupá. „Takže, co ta večeře?“, nemínila se vzdát.
„Jak už jsem řekl, hostitelkou bude Demirisova milenka, pochází z Jordánska. Možná
si budete rozumět“.
Tara strnula. „Proč si to myslíš?“
„Protože obě mluvíte arabsky, ale Demiris nikoliv. Jasmin rozhodně uvítá, že si s tebou
bude moci popovídat v rodném jazyce“.
Chvíli Taře trvalo, než tuhle informaci zpracovala. Přesunula se na druhou stranu
vířivky a vylezla ven. Měla na sobě bílé bikiny, které dokonale zvýrazňovaly její
přirozenou olivovou pleť. Brunovy obdivné pohledy se snažila zcela ignorovat. Když
se vysušila ručníkem, přistoupil k ní s bílým frote županem.
„Dovolíš?“, pomohl jí galantně do županu.
Přitáhla si pásek k sobě. „Kdy odjíždíme?“
„Asi tak za hodinku. Stačí to?“
„Ano. Bude to formální večeře?“
„Ne. Budu mít na sobě tmavé kalhoty, světlou košili, bez saka a kravaty. Letní šaty
budou stačit“.
Přikývla, ale neodpustila si poznámku. „Pokud si vzpomínám, měl to být výlet. Je to
naposled, co jsi mě postavil do podobné situace“.
„Schůzku jsem měl v diáři naplánovanou dlouho předtím, než jsme se potkali“.
„Vážně? To ti mám věřit? A co ta jeho milenka?“
Bruno přenesl váhu z jedné nohy na druhou. „Co je s ní?“
„Tahle jeho milenka mluví arabsky. Připadá mi to, jako bys mě najal, abych s ní
hovořila arabsky. Ale já nemám špionážní výcvik, Bruno“.
„Ne“, odpověděl bez zaváhání. „Pouze tě žádám, aby ses na jeden večer spřátelila
s mladou ženou a pohovořila si s ní v jejím rodném jazyce. To je vše“.
„Dobře, věřím ti. Nemám zájem vystupovat po tvém boku jako obchodní partner“, a
v očích jí zaplálo.
„Beru na vědomí“, odpověděl Bruno suše. „Dovol mi ještě poznamenat, že jsem to
nebyl já, kdo tě na tu večeři pozval“.
„Beru na vědomí“, vyštěkla.
Usmíval se.
Založila si ruce v bok. „Proč se směješ?“
„Nebojíš se hádek. To obdivuji“.
„Jsem napůl Indka, napůl Američanka. Všichni jsme takoví, koluje v nás smíšená krev“.
„Tomu rozumím, protože i já jsem ze smíšeného manželství“, poznamenal.
„Vážně? To je mi novinka“.
Bruno si přejel špičkou prstu po spodním rtu. „Indie musí být neuvěřitelná země. Někde
jsem se dočetl, že všichni Indové jsou vlastně dětmi půlnoci“.
Ignorovala jeho poznámku a pokusila se ho obejít, ale chytil ji pevně za paži. Pohlédla
na něho a zaznamenala rozpolcený výraz v jeho tváři. Rty měl semknuté k sobě, jako
kdyby byl naštvaný, ale jeho oči říkaly úplně něco jiného.
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„Poslyš, Taro, omlouvám se a jako vždy jsem vděčný za tvou společnost“, pustil ji.
Spěšně odklusala do svého pokoje a zavřela za sebou dveře. Nebyla si jistá, co to
mělo všechno znamenat, ale nemínila se tím více zaobírat, než bylo nutné.

Kapitola 14.
„Dámy, pokud dovolí“, oslovil je Demiris Pappas anglicky, což byl jazyk tohoto večera.
Pomalu se odsunul od stolu. Byl to velmi pohledný muž, kolem šedesátky. Jeho
inteligentní oči přímo jiskřily, tmavé vlasy na spáncích prokvetlé šedinami. Stejně jako
Bruno měl na sobě světlou košili a tmavé kalhoty. I v tom neformálním oblečení ovšem
mluvil a jednal autoritativně.
Postavil se za Jasmin, odtáhl jí židli a přidržel ji za ruku, když se zvedala na svých
vysokých podpatcích. „Užijte si západ slunce, dámy. Postarám se, aby vám přinesli
šampaňské“.
Jasmin se usmála, pověsila se mu na krk a políbila ho. Tara od té intimnosti odvrátila
oči, zatímco jí Bruno taky pomohl vstát. „Taro“, zamumlal a pozvedl její ruku ke svým
rtům. Přitom ji nespouštěl z očí. „Brzy se k tobě přidám“.
Koutkem oka postřehla, že je Demiris a Jasmin pozorují. Dotkla se Brunovy tváře.
„Nenechávej mě dlouho čekat“.
Objal ji rukou kolem pasu a prsty ji pohladil po odhalených zádech. Všechna její
nervová zakončení se okamžitě probudila k životu. Zachvěla se a toužila ho políbit.
Musel tu její reakci vycítit, sklonil se k jejímu uchu. „Brzy, Taro“. Pak poodstoupil a jeho
oči zářily touhou, až se lehce zarděla.
Jasmin ji zavedla na terasu pod úroveň té, na které se podávala večeře a byl z ní
opravdu přenádherný výhled na moře a zapadající slunce.
„Jak dlouho jste spolu?“, ptala se Jasmin a uvelebila se v proutěném křesle.
„Známe se krátce“, posadila se Tara naproti.
Chvíli nato se objevil sluha s nádobou plnou ledu a drahým šampaňským. Oběma jim
nalil, uklonil se a zmizel. V dálce k nim vzdáleně a nezřetelně doléhaly hlasy obou
mužů z horní terasy.
„Na zdraví“, Jasmin pozvedla sklenku a Tara jí gesto oplatila. Ukázalo se, že hostitelka
a milenka v jedné osobě je o třicet let mladší od svého přítele a o pět let mladší od
Tary. Měla drobnou postavu, tmavé dlouhé vlasy a veliké laní oči. Byla skutečně velmi
krásná žena.
„Všimla jsem si jeho jizvy. Nevadí ti to?“
Tara rychle polkla, aby se nezadusila. „Ne, proč by mělo?“
„Nevím, jenom mě to napadlo. Jinak je velmi zajímavý a hezký muž. Jizva, myslím si,
mu dodává na přitažlivosti“.
Tara jen pokrčila rameny. Nevěděla, co by na to měla říct.
„Každá národnost má své stinné stránky“, pokračovala mladá žena. „Řekové jsou
temperamentní, ale vědí, jak odpočívat“. Vtom se nešťastně polila šampaňským a
zaklela v rodném jazyce. Tara vyskočila na nohy, uvolnila ubrousek z lahve a podávala
ho Jasmin. „Je mi to líto, tvých šatů“, prohodila arabsky.
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Jasmin k ní šokovaně vzhlédla. „Ty mluvíš arabsky?“
„Ano“, odpověděla Tara.
Jasmin si od ní vzala ubrousek, očistila si šaty a dala ho na stranu. „Děkuji a posaď
se, prosím. Ani nevíš, jakou mám radost. Z té angličtiny jsem už pořádně unavená.
Demiris arabsky nemluví, a já zase neumím řecky“, povzdechla si. „Odkud vlastně
pocházíš, Taro?“
„Narodila jsem se ve Státech. Jsem z poloviny Indka a Američanka“, odpovídala Tara.
„V Paříži jsem studovala mimo jazyky taky umění“.
„No, to je překvapení. Řekla bych, že máš náš přízvuk“, zasmála se Jasmin a doslova
se rozzářila. „Taky jsem studovala v Evropě a znám tři jazyky, anglicky, francouzsky a
ten svůj rodný“.
„Aha. Co jsi studovala?“, zajímala se Tara.
„V Německu stavařinu, potom jsem i něco překládala“.
„Pracuješ pro Demirise?“
Jasmin se rozesmála. „To ne, Demiris by mi nikdy nedovolil pracovat. Ale já se
nenudím, dokážu se zabavit i sama. Většinu času se stejně věnuji Demirisovi, to je
moje práce. A co ty a ten tvůj Ital, chová se k tobě dobře?“, zeptala se Tary.
„Ano, velmi dobře“, usmála se Tara.
„Hmm, to bylo vidět. Pokud ho někdy pustíš k vodě, hlavně se vyhni Rusům“.
„Proč to varování? Zatím jsem se s žádným nesetkala, tak povídej, abych byla
připravená“, řekla Tara z legrace.
Jasmin se na ni tázavě podívala. Potom nakrčila nos a zvedla hlavu k horní terase.
„Demiris právě kouřil doutník. Nesnáším, když tohle dělá. Bude úplně nasáklý kouřem
a potom i já“, postěžovala si.
„Před Demirisem jsem žila s jedním Rusem. On to ví, ale nemluvíme o tom“.
„A ten Rus se choval k tobě špatně?“
„Dalo by se to tak říct. Samozřejmě jsem nevěděla do čeho se to pouštím“, zahleděla
se do dálky na moře. Ačkoli nepokračovala, Tara zůstávala potichu a snažila se přijít
na to, co by měla říct.
„Byl to ignorant“, poznamenala po chvíli Jasmin. Rychle se dostal k penězům, žádné
vychování. Bylo to jako žít s barbarem“.
Tara soucitně zabručela.
„Byla jsem s ním, zpočátku mě bral ven, kupoval mi dárky. Potom mě vzal k sobě domů
a já jsem s ním šla. Jednou jsem zjistila, že měl v jednom pokoji spoustu kradených
uměleckých předmětů. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že musím vypadnout. Potrestal
mě, věznil ve svém domě“, zhluboka se nadechla. „Mám ráda sex, hodně sexu, ale
s ním to bylo potom utrpení. K mé strašlivé smůle mi trvalo několik měsíců, než jsem
se od něho dostala. Čekala jsem dlouho na svou příležitost, než jsem konečně utekla“.
„Neměla jsi strach, že po tobě půjde?“
„Samozřejmě, že měla. Proto jsem zašla na Jordánské velvyslanectví. Neřekla jsem
jim nic, pouze že jsem turistka, která ztratila pas. Dostala jsem se zpátky do Německa
a sbalila Demirise. Vyprávěla jsem mu o tom Rusovi a on mi slíbil, že mě ochrání,
pokud budu s ním žít“.
„Jsem ráda, že jsi v pořádku“.
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„To já taky“, Jasmin mávla rukou směrem k láhvi. „Pojďme ji dopít“.
Tara ve vší slušnosti odmítla. Měla dost rozumu, aby se nepokoušela udržet s Jasmin
krok, co se týkalo alkoholu. To byl taky důvod, proč byla na konci večera, když se
s Brunem vrátili do vily, ještě pořád střízlivá.
Tara usoudila, že schůzka s Demirisem nešla podle plánu. Bruno jí poděkoval za
doprovod a celou dobu si udržoval odstup. Ani se nezeptal, zda se dobře bavila. Místo
toho jí popřál dobrou noc a odešel do svého pokoje, aniž by se ohlédl. Možná byl celý
ten výlet na nic, ztráta času. Odlíčila se a zrovna se chystala do sprchy, když jí
zakručelo v žaludku. Myšlenku na půlnoční svačinku musela zahnat, ale malá
procházka by neškodila.
Bruno nebyl zrovna v dobré náladě. Navzdory jeho chování během večera bylo jasné,
že ho něco rozhodilo. Venku byla tma, měsíc stál vysoko na bezmračné obloze. Viděla
jeho odraz na mořské hladině a bazénu. Závan větru jí rozevlál prameny vlasů podél
tváře. Ve stejných šatech, co měla na sobě, obešla bazén. Zrovna míjela Brunův pokoj,
když za sebou uslyšela kroky. Otočila se.
„Taro, můžu ti s něčím pomoct?“
„Ano“, odpověděla. „Tedy vlastně ne. Potřebovala jsem se jenom projít před spaním.
Možná ty bys potřeboval pomoct“, zamračila se.
„Vážně, že bys měla pravdu? V tom případě se nemůžu dočkat“, poškádlil ji.
Zamračila se ještě víc.
Bruno ukročil. „Pojď dál, nedáš si drink na dobrou noc?“
„Ne, děkuji. Už jsem měla dost“, odsekla.
Zasmál se. „Ale večeře byla vynikající, nemyslíš?“
„Ano, to byla. Jasmin byla kouzelná. Měl jsi pravdu. Byla celá žhavá si s někým
popovídat v arabštině, moc jí to chybělo. Taky řekla něco, o čem bys možná měl
vědět“.
Bruno zpozorněl a provrtával ji pohledem. „Co řekla?“
„Vyprávěla mi o svém bývalém příteli. Byl to Rus“.
Bruno byl najednou ostražitý. „Pokračuj“.
„Neřekla mi jeho jméno. Jenom to, že byl z Moskvy, kde měl moc vlivné přátele.
Tvrdila, že přišel k velkým penězům nedávno a vydělal je velmi rychle. Přišla mu na
něco a stala se tak jeho vězněm. Podařilo se jí nakonec utéct“.
„No, to je teda příběh“. Bruno si promnul bradu. „Demiris se zmínil o její problematické
minulosti, pokud si dobře vzpomínám“.
„Zajisté. Tvrdila, že ví o tom Rusovi docela hodně a slíbil jí, že ji ochrání před ním.
Možná to nic neznamená, ale přesto jsem ti to musela říct, jestli mi rozumíš“.
„Ano. To zní jako problém. Něco jsem vytušil a teď mi to začíná dávat smysl. Pokud je
Demiris v hledáčku toho Rusa, obchod pro mě přestává být zajímavý“, poznamenal
Bruno. Potom nečekaně zvrátil hlavu a začal se smát. Popadl udivenou Taru kolem
pasu, zvedl ji a zatočil se s ní. „Věděl jsem, že mi přineseš štěstí“, smál se.
Zalapala po dechu a stiskla mu ramena. „Co jsem vlastně udělala?“, nechápala jeho
náhlou reakci.
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„Proklepl jsem si Demirise z mnoha stran. A právě na dnešní schůzce mi něco
nesedělo, ale nemohl jsem na to přijít, proto jsem si ponechal ještě čas na
rozmyšlenou. Po pravdě mě to docela rozhodilo. Díky tobě, Taro mám celkem jasno,
všechno mi začíná zapadat do skládačky. Něco jsem zaslechl, ale stále jsem se
dostával do slepé uličky. Rozhodně není bezpečné si na sebe vázat Demirise, který
by mohl čelit ruské mafii“.
„Aha. Tak přece jsem nějak pomohla“, zasmála se. „Ale přiznej se, že jsi v tom případě
tak trochu počítal s tou mou znalostí arabštiny, že?“, pohrozila mu prstem. „Vlastně
proč taky ne …..“
„To rozhodně“, znovu se s ní zatočil dokola. „Ale neplánoval jsem to, jak si myslíš.
Jenom trochu“.
Když se s ní zastavil, málem nedýchala. Visela ve vzduchu v jeho sevření. Očima
pátral v těch jejích. Naklonil se dopředu, až ucítila jeho dech na tváři.
„Taro“, zašeptal. Povolil sevření, aby mohla sklouznout na zem. I když stála pevně na
nohou, nepouštěl ji. Dlaněmi se opírala o jeho hrudník. Ucítila jeho kolínskou a vůni
mýdla. Levá ruka mu sklouzla po jejích odhalených zádech. Roztáhl dlaň a ona ucítila
hřejivé teplo, jak jí šplhalo po páteři nahoru. Druhou rukou jí odhrnul z tváře pramen
vlasů. „Neměl jsem ještě šanci ti říct, jak nádherně vypadáš“.
V rozpacích chtěla odvrátit pohled, ale nějak to nedokázala. Tmavé obočí se mu stáhlo
k sobě. „Jsi mnohem víc než jenom hezká tvář. Copak nemůžu obdivovat tvou krásu?“
Neodpověděla.
Pohladil ji po tváři. Přitiskla se mu k dlani. „Taro, v tomto světě je tolik korupce, lži,
zrady a krutosti. Ani nevíš, jak nádherné je být ve tvé přítomnosti“.
Tara se zasmála, i když ji ten jeho proslov překvapil. Ale nemohla si pomoct. Nikdy jí
nikdo nesložil takové komplimenty.
„Rád poslouchám tvůj smích“. Bruno zpevnil svoje objetí a přitáhl si ji k sobě. „A ty
tvoje oči, jeden by se mohl v nich docela utopit, ztratit navždy“. Sklonil k ní ústa. Tara
zavřela oči, jak byl na centimetry blízko. Následovala pauza, která se zdála jako
věčnost. Pak se jí cosi horkého přitisklo k tváři. Bruno ji políbil na obě tváře a pustil ji.
Zmateně otevřela oči. O krok ustoupil mimo její dosah. „Dobrou noc, Taro“, řekl
ochraptěle. „Dobře se vyspi“.
Stála tam a pozorovala ho, zmatená tím, co se právě stalo. Bruno si pečlivě střežil svůj
pohled. Zalila ji náhle vlna ponížení a rozběhla se do svého pokoje jako zraněná laň.

Kapitola 15.
Tohle prostě nepůjde. Bylo to hloupé, ale stále se jí hlavou honil předcházející večer.
Neměla s ním nikam jezdit. Měla dojem, že s ní hraje jakousi podivnou hru.
Dveře i okna do jejího skalního pokoje byly dokořán a dovnitř proudilo sluneční světlo.
Před hodinou jí přinesli snídani do pokoje. Byla to dokonalá hostina. Káva, čerstvý
jogurt s medem, ovoce a chléb se sýrem. Probudila se hladová jako vlk a snídani si
vzala na terasu.
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Během jídla pozorovala dveře Brunova pokoje, které zůstávaly zavřené.
Předpokládala, že ještě spal. Bruno se jí líbil, to nemohla popírat. Byl hezký, mužný,
inteligentní, okouzlující, a především měl šlechetnou duši. Včera v noci toužila po tom,
aby ji políbil, ale on jí vtiskl pouze polibek na tvář. Byla zklamaná, nerozuměla jeho
chování.
„Dobré ráno“, pozdravil ji vřele, ale jeho oči byly ostražité. „Vyspala ses dobře?“
„Ano, a ty?“, ohlédla se za sebe.
„Snesitelně, řekl bych“ a zadíval se na její prázdný tác. „Už jsi snídala“.
Přikývla a zahleděla se směrem k moři.
„Dnešek bych rád strávil s tebou, Taro“.
Překvapená stočila k němu pohled.
„Pojďme spolu na pláž“, vybídl ji.
„Proč tak najednou?“, neodpustila si.
Odvrátil se a vypadalo to, jako by mu tou otázkou ublížila. Vzápětí zrudla. „Omlouvám
se, to bylo hloupé, ale docela tomu i tak nerozumím“.
„Čemu nerozumíš? Nechtěla jsi nic uspěchat“, připomenul jí její rozhodnutí.
„Ano, vlastně to tak je. Rozhodla jsem se pro přátelství“, odmlčela se.
Tvář se mu napjala. „Pokud to tak chceš ….“, vyzval ji k odpovědi.
„Zdá se, že to včera v noci bylo celkem srozumitelné. Byl jsi to právě ty, kdo se nemohl
rozhodnout“.
Udělal krok dopředu. „Ale já jsem rozhodnut od počátku, Taro“.
Věnovala mu tázavý pohled, ale nekomentovala to.
„Nemusíme zrovna na pláž. Slíbil jsem ti taky galerii, kterou bys určitě ráda viděla.
Nebo dopoledne pláž a po obědě galerie“. Pohled v jeho očích a tón jeho hlasu byly
doslova roztomilé.
Tara musela polknout nadšení, které v ní opět vzbudil. Možná ji nakonec v noci přece
jenom chtěl políbit. Asi zbytečně přemýšlela nad tím, co jej zadrželo. „Potřebuju pár
minut, abych se převlékla a zabalila si tašku“.
„Dobře“, souhlasil. „Pojedeme na Red Beach poblíž Akroriti. Zůstaneme tam tak
dlouho, jak budeš chtít. Potom tě vezmu na oběd a do galerie“.
Tara přikývla, viditelně nadšená.
„A vezmi si sebou i něco na večer. Půjdeme do restaurace na útesech“, usmál se a
odporoučel se.
Jak Tara sledovala jeho vzdalující se záda, pokoušela se rozluštit svoje pocity. Byly
jednoduše naprosto protichůdné.
„Proč jedeme jiným autem?“, Tara ukázala na Jeep, který neměl ani střechu, ani dveře.
Bruno ve lněné košili a plátěných kalhotách si nasadil na oči sluneční brýle. „Myslel
jsem, že by to mohlo být zábavnější“. Přešel na druhou stranu a posadil se za volant.
Pak vyjeli bránou na klikatou silnici. Tara se začala přehrabovat ve své tašce, až našla
svoji šálu. Ovázala si ji kolem hlavy.
Bruno na to zareagoval hlasitým smíchem. Úkosem po něm šlehla očima.
„Měl by být hřích, aby někdo vypadal tak přitažlivě se zabalenou hlavou do šály“,
prohodil. A jak přeřazoval na jinou rychlost, vrazil do ní loktem.
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„Ty se o svoje vlasy bát nemusíš“ pohlédla na jeho pevně stažené vlasy do culíku
z pod slunečních brýlí. „Zato z mých by byl jeden zacuchaný uzel“.
„Tobě se moje vlasy nelíbí?“, odhrnul si je z čela.
Zašklebila se na něho. „Marnivosti, tvé jméno je Bruno“.
„Mám na míle daleko být marnivý“, ozval se dotčeně. „Jsem horší ………“.
Něco ve způsobu, jakým to řekl si zasluhovalo odpověď. Tara studovala jeho profil,
než promluvila.
„Tomu nevěřím, s takovými věcmi bych si nedělala starosti. Víš, lidé, kteří za to stojí
…, dobří lidé, si budou pamatovat tvá slova, činy, a to, jak ses k nim choval. V průběhu
času je to právě tohle, co utváří náš dojem krásy, a nejenom hezký zevnějšek“.
Bruno zatnul čelist. „Skutečně to tak vidíš?“
„Ano“, natočila se čelem k němu, i když on nepouštěl oči ze silnice. „Je hodně
atraktivních mužů na světě, ale většina z nich se neumí chovat“. Znovu se zapřela
v sedadle, protože cesta byla hrbolatá a nepřehledná. „Víš, i já jsem někdy udělala
v životě chyby, všichni je děláme, ale taky se je snažím odstranit a poučit se z nich“.
„To moc rád slyším“, řekl Bruno.
Zaparkovali na vrcholku kopce a sestoupili dolů na pláž, která se nacházela v malé
zátoce. Nad tmavým sopečným pískem se vypínaly vysoké rudé útesy.
Bruno se na ni obrátil. Je to tak v pořádku?“
„Naprosto“. Tara se vrhla na lehátko, kam odložila ručník a tašku.
Vtom se u nich objevil muž a požadoval zaplatit za lehátka a slunečník. Bruno mu
pohotově podal peníze. Tara neodolala a koutkem oka sledovala, jak si Bruno stahoval
košili přes hlavu a vystavil tak na odiv svalnatý hrudník. Plátěné kalhoty následovaly
ihned poté a černé plavecké šortky mu neuvěřitelně padly. Zatímco si natíral paže a
hrudník krémem, Tara si svlékala šaty a upravovala si zářivě oranžové plavky. Ačkoliv
mnoho žen nemělo vrchní díl plavek, což bylo v Řecku zvykem, ona si ho nechala.
Ohlédla se za sebe a zjistila, jak na ni Bruno zíral.
Popotáhla si brýle na špičku nosu. „Něco je špatně?“
„Ne, vůbec ne. Přemýšlel jsem, jestli bys mi pomohla“, zatřepal tubou s krémem.
„Posaď se“. Obrátil se k ní zády a ona si za něj stoupla. Vytlačila si do dlaně trochu
krému a natírala mu široká ramena. Nejdříve se pod jejím dotekem napjal a pak se
docela uvolnil.
„Teď je řada na tobě“, řekl zastřeně. Pomalu jí vtíral krém do kůže, lehce a pečlivě.
Cítila jeho dech a žár jeho těla. „Tak, to by mohlo stačit“, usoudil. Naposled jí přejel
přes ramena a pak se posadil.
„Díky“, řekla a vrátila se na lehátko, kde se položila na břicho.
Vtom zazvonil mobil a Bruno zaklel. Vytáhl ho z tašky, kterou pohodil do písku.
„Hodláš pracovat?“ zeptala se.
„Ne, už ho vypínám. Dnes máš mou plnou pozornost. Jenom ty a nikdo jiný“, odhodil
mobil do tašky.
Zasmála se. „To jsi nemusel, chtěla jsem si zrovna zdřímnout“.
„Dobře“, vytáhl si nějaké noviny a začal jimi listovat. „Odpočiň si“, usmál se na ni. „Jinak
já jsem tady“.
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Brzy zapomněla na okolní svět a díky hřejivému slunci se oddala odpočinku. Tiché
bzučení hovorů kolem jí začínalo splývat s hučením moře. Ten rytmus byl velmi
uklidňující a vtáhl ji do lehkého spánku.
Po nějaké době se Bruno jemně dotkl jejího ramene. „Měla by ses otočit, Taro“,
napomenul ji.
Lehce omámená spánkem přikývla a poté se posadila.
„Jdu do vody, přidáš se?“, natáhl k ní ruku.
Odložila brýle a vložila mu ruku do dlaně. Bruno ji pevně sevřel. Doběhli k vodě a
málem vypískla, neboť pro její rozpálenou pokožku byla voda příliš studená. Táhl ji za
sebou, a když jí voda sahala do pasu, pustil ji a potopil se. Potom se vynořil a zvolal.
„Mnohem lepší“.
„To ráda věřím“, stále však váhala. Ohlížela se za sebe. Bylo tam mnoho nádherných
žen, které se slunily nahoře bez.
Bruno se postavil a nespouštěl z Tary oči, jako by tam byla jenom ona. Moc dobře si
ten pohled uvědomovala. Věděla o sobě, že je atraktivní. Díky své výšce měla výrazné
křivky, ale na prsou a zadku byla více plnější. Jinak dlouhé nohy a ploché břicho. Zdálo
se, že Bruno její postavu hodnotil a oceňoval. Najednou ji zalila sprška vody. Vykřikla
zděšením. Bruno se rozesmál.
„Hej, postříkal jsi mě. Za to mi zaplatíš a bez rozmýšlení použila obě ruce a vrátila mu
to. Bruno zvedal paže, aby se bránil, ale nepodařilo se mu to. Zařval jako lev a vyrazil
vpřed. Zvedl ji a snažil se ji potopit. Bojovali tak chvilku spolu, ale nakonec ji pod vodu
dostal. Vynořila se okamžitě a rozesmála se.
„Jsi tak krásná“, zastavil se a zahleděl se jí do očí. „Viděl jsem tě ve všem možném,
ale pokaždé mi vyrazíš dech“. Jeho tělo se přitisklo k jejímu a pevně ji objímal. Cítila
se v bezpečí, což bylo poprvé v jejím životě. Jeho pohled se přesunul k jejím rtům.
Pomalu se nadechl, když ji pustil. „Za uplynulých několik dní jsem se tolik nesmál jako
s tebou. Učarovala jsi mě, Taro, víš to?“
„To mě těší“ usmívala se šťastně.
Zvedl ruku a odhrnul jí vlasy z tváře. „Jsi jako bohyně radosti“, řekl. „Víš vůbec, jak se
jmenovala?“
„Vím, Eufrosyné. Byla jedna ze tří Grácií na obraze Primavera“.
„Správně, velmi správně“ rozesmál se. „Proč jsem se tak naivně domníval, že bys to
nemusela vědět“, kroutil hlavou. „Myslím, že bychom měli vyrazit pomalu na oběd“,
vzal ji za ruku.

Kapitola 16.
Bruno zavedl Taru na oběd do vyhlášené restaurace na velmi romantickém místě,
pojmenované Da Lorenzo.
„Tak tohle je oblíbené místo milovníků umění, zasvěcené výtvarným dílům malíře
Lorenza Lucy. Jsou tam vystaveny pouze jeho obrazy. Restauraci založila vdova
malíře Ornella Luca, matka mého přítele Davida Luca, který v současné době pobývá
ve Florencii se svou manželkou Ginou.
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Jednou ti je oba představím, David je taky malíř a Gina je kurátorkou Galerie Uffizi.
Nad restaurací jsou k dispozici pokoje pro sběratele umění, obchodníky a kurátory
muzeí. Říká se, že se tady člověk zamiluje do díla slavného umělce. Všichni chtějí
tohle místo navštívit, proto je velice těžké se sem dostat bez rezervace. Madam Luca
zde založila něco jako svatyni věnovanou svému muži. Vlastně uvidíš sama a bude se
ti tam líbit“, usmíval se Bruno a vypadal velmi spokojeně.
„Už se nemůžu dočkat, až to uvidím“, rozzářila se Tara nedočkavostí.
„To já vlastně taky, i když jsem to už viděl. Dílo Lorenza Lucy se mi moc líbí. Jeho
obrazy jsou ve stylu tak trochu Picassových děl, ale současně se vyznačují vlastním
ojedinělým stylem. Na trhu je jen velmi málo jeho obrazů. Když zemřel, odkázal své
ženě většinu svých prací a ona je neprodává, tedy v zásadě. Jen občas něco prodá
na aukci. Její syn David tvrdí, že v tomhle ohledu je velmi tvrdohlavá. Nebyl tak plodný
jako Picasso, proto je jeho obrazů mezi lidmi obecně daleko méně. Za života nebyl
nijak úspěšný. Pravého úspěchu se dočkal vlastně až nedlouho před smrtí. Ceny jeho
obrazů jsou teď až závratné“.
„Tomu docela rozumím“, řekla Tara. „Pokud jeho žena odmítá obrazy prodávat, mohou
se ještě vyšplhat neuvěřitelně vysoko“.
„Takže nebudeme při obědě nakupovat umění“, popíchl ji žertem a Tara se rozesmála.
„Bude ti to připadat jako návštěva muzea, ale jeho nejlepší díla má madam Luca
schovaná v ateliéru“, informoval ji Bruno.
„Vážně? Vůbec by mi nevadilo, pokud bys vynaložil svůj šarm a udělal na madam Luca
dojem, abychom se tam podívali“, zamrkala Tara na Bruna.
Právě k nim vykročila starší žena v černých šatech a usmívala se na ně. Okamžitě
poznala Bruna a vřele se s ním přivítala a s nemalým zájmem si prohlížela Taru.
„Váš stůl je připravený. Budete hned jíst?“, ptala se madam Luca.
„Možná bychom si to tady nejdříve prošli, jestli můžeme“, ptal se Bruno. „Tady moje
přítelkyně se zajímá o umění a slíbil jsem jí tu podívanou“.
„Samozřejmě“, souhlasila madam Luca. „Projděte se po domě a prohlédněte si
Lorenzovy obrazy“.
Stěny byly bílé, aby neodváděly pozornost od uměleckých děl. Tara se rozplývala nad
jedinečností děl jediného malíře. Obrazy byly pověšeny blízko sebe, protože jich tam
bylo hodně. Dojem na ni udělala nuance jeho palety barev a mistrovská kvalita tahů
štětcem. Zastavila se u jednoho obrazu o trochu déle, na kterém se usmívala krásná
mladá žena. Okamžitě poznala, že to byla madam Luca v mladším věku. Všechny
obrazy byly označeny cedulkou NEPRODEJNÉ.
„Velmi poutavá galerie“, vydechla Tara tiše.
„Ano, to rozhodně je“, přitakával Bruno. „Lorenzo Luca, malíř své doby. Dlouho trvalo,
než se madam Luca nechala přemluvit svým synem, aby propojila svou restauraci
s touto jedinečnou galerií. Jak už jsem říkal, to, co zde vidíš, není všechno. Další jeho
díla jsou ukrytá v ateliéru, nedaleko tohoto místa. Čas od času obrazy obměňuje“,
vysvětloval Bruno.
Později, když se posadili ke svému stolu, madam Luca se na oba vlídně usmála. „Byla
pro vás procházka po domě zajímavá?“, zeptala se.
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„Ano. Byla to úžasná podívaná“, vyhrkla Tara s neskrývaným obdivem. „Všimla jsem
si, že ani jeden obraz není na prodej“.
„Máte pravdu. Díla mého manžela já neprodávám. Jsou součástí rodinné sbírky.
Několik jeho děl reprezentovala jedna galerie v Itálii. Manžel měl partnera a ten pod
jeho jménem několik i prodal. Ale to je minulost. Nyní už tam nemají žádnou z jeho
prací“, potvrdila zdvořile.
„Ano, to docela chápu. Máte velké štěstí, že si uchováváte tak rozsáhlou sbírku“,
poznamenala Tara.
„Ano, to mám“, souhlasila s ní madam Luca. „A už vám nesou oběd. Přeji vám dobrou
chuť“ a v tichosti opustila jejich stůl.
Později se Bruno s Tarou přišli rozloučit se slovy díků. „Jídlo bylo skvělé a prohlídka
galerie byla pro nás nezapomenutelným zážitkem“.
„To jsem moc ráda, že jste si užili u nás pěkné odpoledne“ usmívala se madam Luca.
K plánované večeři se převlékli. Tara měla na sobě fialové šaty po kolena a lehké bílé
sandály na podpatku. Bruno si vzal světlé sako, černou košili a tmavé seprané džíny.
Posadili se do oblíbené taverny na útesech nad mořem. Stůl měli hned vedle zábradlí,
což jim tohle místo poskytovalo neuvěřitelný výhled. Ale Brunova pozornost se
soustředila pouze na Taru Mc Millanovou.
Sotva dojedli večeři, číšníci vedle v sále odsunuli prázdné stoly stranou a vytvořili tak
místo pro taneční parket. Sálem se rozezněla hudba. Vtom vešla skupina mužů a žen
v tradičním oděvu, aby předvedli národní tanec.
Hosté začali tleskat a Tara se natočila tak, aby na ně dobře viděla. Když dozněla jedna
píseň, tanečníci přistupovali k hostům a přizvali je k dalšímu tanci.
„Měla bys to zkusit“, pobízel ji Bruno.
„Nemyslím, že je to dobrý nápad“.
„Proč ne?“
„Protože to neumím a nemám ani správné boty k tancování“.
„To se dá snadno napravit“ a klekl si před ni.
„Co to děláš?“, vyděsila se.
„Sundávám ti boty“. Bruno jí diskrétně zvedl nohu a sundal jí oba sandály. Postavil se
a nabídl jí ruku. „Pojďme“.
Tara zaváhala, ale jakmile začala hrát hudba, jeho pozvání přijala. Odvedl ji k řadě
tanečníků a postavil ji mezi jednu ženu a sebe. Potom už tančili, kopírovali kroky
ostatních a hudba nabírala tempo. Jak se ukázalo, Tara tancovat uměla, měla vrozený
smysl pro rytmus. Zapojila se už celá restaurace a všichni se náramně bavili. Takto
společně absolvovali tři tance, než se vrátili na místo ke stolu. Tara ještě rozesmátá
pohlédla na Bruna.
„Chceš ještě zůstat?“, zeptal se.
„Ne“, toužebně se zadívala dolů na moře. „Nevadilo by mi se trochu projít po pláži“.
„Dobře, zaplatím účet“, mávl na číšníka. „Můžeme se vydat podél útesů, je tam
cestička pro pěší.
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Pomalu se procházeli a obdivovali pásy oranžové, růžové a fialové oblohy nad sebou.
Začal se trochu zvedat vítr a rozfoukal Taře pár pramenů do tváře. Pokoušela se je
zastrčit za ucho, avšak bez úspěchu. Nakonec to vzdala.
Zpátky na vrcholu schodů se Bruno zastavil, sundal si sako a přikryl jím její odhalená
ramena. „Tady, tak je to dobré“, přitáhl jí klopy k sobě.
Usmála se. „Děkuji. Všiml sis, že je mi zima“.
„Všímám si všeho, co se tebe týká“, držel ji za ruku a postavil se zády k moři.
Sklopila oči k jejich propleteným prstům. Byla to drobnost, jedna dlaň svírala druhou,
ale bylo to vzrušující a podivně přirozené. Zvláště vzhledem k tomu, jak málo o sobě
věděli. Zdálo se, jako kdyby se jejich ruce už znaly dlouho a teď se radovaly
z opětovného doteku. Bruno si ji přitáhl k boku a chvíli pozorovali v tichosti, jak barvy
na nebi tmavnou a postupně mizí. Potom se přesunuli k autu a Bruno je vezl zpátky
do vily. Vraceli se ztemnělou, klikatou cestou, a proto jeli velmi pomalu. Když dorazili
na místo, popadl ji za boky a vytáhl z auta.
„Musím ještě vyřídit několik hovorů“, pronesl smutně. „Děkuji za velmi pěkný den, Taro.
Moc jsem si to s tebou užil“.
„I já tobě děkuji, byl to prima den“.
„Ano, to byl“, zvedl ruku a uhladil jí vlasy. „Zapomněla sis dát šálu“, usmíval se.
„Jejda“, zběsile si uhlazovala vlasy. „Jsou rozcuchané“.
„Ne, vypadají nádherně“.
Sklopila oči. „Měla bych ti vrátit sako“, uvědomila si.
„To nechej být, nebudu ho teď potřebovat“.
„Dobře“, přitakala.
„Dobrou noc ….“, nedořekl, zatnul zuby a vydal ze sebe nesrozumitelný zvuk.
Tara, než mohla zareagovat, byl už pryč. „Dobrou noc“, řekla tiše, ale už pro sebe.

Kapitola 17.
Věci se změnily. Čas strávený s Brunem byl jedním z jejích nejlepších dnů, jaké kdy
mohla zažít. Choval se k ní pozorně a přátelsky. Samozřejmě, že ji to k němu táhlo.
Byla ve velkém pokušení zjistit, co spolu dokážou. Stále se však obávala toho, jestli
by jejich vztah nakonec nevedl k záhubě. Ale právě teď byla velmi šťastná, protože
prožila s ním tak nádherný den.
Připravovala se do postele. Vysprchovala se a umyla si vlasy. Vyprala plavky a
pověsila je v koupelně, aby uschly. Právě když zhasínala lampičku, zmocnil se jí pocit
osamělosti. To byla nová nezvyklá situace. Den s Brunem jí připomenul, jaké to bylo
mít přítele. Tma v pokoji jí naopak připomněla, jak mohou být noci dlouhé až
neutěšené.
Vždyť je to jenom pocit ve tmě. V noci se všechno zdá být horší. Až ráno vyjde slunce,
bude zase všechno jinak. Lhala sama sobě, aby dokázala usnout. Ale pravdou bylo,
že zítra bude osamělá. Vlastně možná už napořád. Jak je to možné, vždyť samota
bývala její oblíbenou společnicí. Ale taky proto, že ještě stále něco v sobě skrývala.
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To byl ten důvod. Přiznání sama sobě neudělalo skutečnost o nic jednodušší.
Rozsvítila alespoň v koupelně a nechala tak pootevřené dveře, aby už v ložnici nebyla
úplná tma. Vtom se ozvalo zaklepání na dveře. Nejdřív si myslela, že se přeslechla.
Jenže se to ozvalo znovu. Přešla tiše ke dveřím a naslouchala. Po chvíli váhání
nakonec otevřela a venku postával Bruno, vlasy ještě mokré ze sprchy, rozepnutou
košili, džínsy a byl bos. Když ho spatřila, srdce jí poskočilo v hrudi.
Očima se přímo vpíjel do jejích a ve vzduchu se vznášela otázka. Pochopila a ustoupila
stranou. Vešel dovnitř a zavřel za sebou dveře. Pohledem sklouzl na rozestlanou
postel, na kterou dopadal pruh světla. Dřív, než se mohla nadechnout, přistoupil k ní a
vzal obě její tváře do dlaní. Okamžitě mezi nimi začal proudit ten zvláštní náboj.
Brunovy rty byly pevné a naprosto si podmanil ty její. Sevřela jeho paže a polibek mu
vracela. Z hrdla se mu vydral roztoužený zvuk. Vášnivě ji začal líbat, jako by jeho
zoufalství dosáhlo vrcholu.
Tara cítila to spojení až v prstech u nohou. Myšlenky na obranu sebe samé byly
nenávratně pryč. Byl tady jenom Bruno a ona, spojeni ústy v jedno. Omotala mu ruce
kolem krku a užívala si toho nádherného pocitu. Vychutnávala si jeho pevného těla a
samota se rázem vypařila. Jazykem přejížděl po jejích rtech a ona se spokojeným
zavrněním je pootevřela. Tváře jí svíral stále pevně, ale taky něžně v dlaních, když ho
přivítala ve svých ústech.
Zvedla se na špičky a mazlila se s ním jazykem. Se zavrčením ji kousl do spodního rtu
a v ten okamžik v nich propukl žár. Naklonil hlavu na stranu, aby prohloubil polibek, a
to už sotva popadala dech. Bruno zpomalil, rukama jí zajel do vlasů a jemně jí
masíroval pokožku. Usmívala se mu do úst. Sevřel jí v ramenou a objal ji. Přitiskl si ji
k sobě tak, že mezi nimi nebyl žádný prostor. Opírala se o něho a hladila jej po zátylku
a linii krku. Celou tu dobu svými ústy a jazyky zkoumali jeden druhého. Brunovy prsty
tančili po jejích odhalených zádech. Pomalu se sunul k lemu její košilky a náhle ztuhl.
Žádné spodní kalhotky. Očima naznačil otázku, ale Tara na ni neodpověděla. Zkoumal
její tvář se syrovým výrazem. Nakonec se jen nesměle pousmála.
Zdálo se, že ten její úsměv mu stačil. Veškeré jeho obavy nakonec zmizely, čímž se
uvolnil docela.
„Už je to dlouho, kdy jsme se tak líbali, celou tu dobu jsem tě chtěl, Taro“. Položil jí
dlaně na bedra a roztáhl prsty těsně nad křivkou jejího zadečku. Taře začala brnět
pokožka. „Jsi nádherná, okouzlující žena s dobrým srdcem“, pokračoval ve vyznání.
„Nepřeháněj a nestav mě na piedestal, abych nespadla“.
„Chytil bych tě“, zajiskřilo mu v očích. Jeho pohled vyzařoval žhnoucí touhu. Oběma
rukama vklouzl pod košilku a popadl ji za zadek. Hladil ji a z úst se mu dralo zavrčení.
„Taro, už není cesta zpátky“.
Neprotestovala. Narovnala se, aby si mohla pro sebe ukrást ještě jeden polibek. Bruno
však nikam nespěchal. Prohnula se v zádech a on ji pomalu zasypával hrdlo polibky.
„Vezmi mě do postele“, zašeptala a lehce ho políbila za ucho.
„Nehodlám ti to upřít, ale všechno má svůj čas“. Nosem jí přejížděl po klíční kosti,
dokud nezavadil o ramínko její košilky. Odhrnul ho na stranu a odtáhl se, aby dobře
viděl. V očích mu vzplanul ještě větší žár, když odhalil jedno její ňadro. „Nádhera“.
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Tara byla štědře obdařena a moc dobře si toho byla vědoma. Stáhl jí i druhé ramínko
a neuspěchaně se mazlil s jejími ňadry. Potom jí lehce začal škádlit zuby bradavky a
hned nato je olizoval.
Tara nedočkavě zasténala a dostalo se jí mručivé odpovědi. Nehodlal přestat, a přitom
jí stahoval košilku dolů k bokům. Nadechla se, když ji zasáhl noční vzduch, ale vzápětí
se v ní rozehříval plamen touhy. Bylo těžké zůstat v klidu, když se jí dostávalo ryzího
potěšení. Bruno měl velmi talentovaná ústa, se kterými si pohrával s citlivými místy a
zvyšoval tak její touhu. Líbilo se jí, jak pevně ji svíral ve svých dlaních, jak ji nepřestával
hladit ústy a jazykem. Konečně se narovnal a přetáhl si košili přes hlavu, kterou odhodil
na zem. Položila mu dlaně na hrudník a začala pomalými doteky uctívat jeho žhnoucí
pokožku. Potom ho políbila na místo pod srdcem. Bruno sáhl po opasku a kalhoty
následovaly košili. Podíval se směrem k posteli a pak ji sežehnul pohledem.
Tara přikývla a její tělo se zachvělo očekáváním. Zvedl ji do náruče, cestou ji líbal a
položil ji doprostřed postele. S neskrývaným úžasem se na ni díval ze své výšky.
„Chtěl jsem tě od první chvíle, a ty to moc dobře víš. Už žádné přátelství a podobné
nesmysly, Taro. Budeš moje a jak jsem řekl, není cesta zpátky.“
„Potom jsem na tom stejně“, dotkla se jeho tváře.
Bruno popadl lem její košilky, která ji už splývala kolem pasu.
Popadla ho za zápěstí. „Ty první“.
Bruno se napřímil a zvedl si její ruku k černým boxerkám. Pak svěsil paže podél těla.
Tara si klekla před něho a zvedla oči. Přikývl a ona mu je pomalu stahovala dolů.
Začala se seznamovat s jeho touhou. Zavřel oči, když ho začala hladit. Naslepo po ní
sáhl a pohrával si s jejími ňadry, palci dráždil obě bradavky. Pak ji zastavil, pěstmi se
opřel o matraci a zajal její ústa. Donutil ji tak se položit a klekl si mezi její nohy. Přetáhl
jí košilku přes hlavu a odhodil na zem.
„Byla krásná, slušela ti“, zamumlal a sklouzl dlaněmi přes její stehna až ke kolenům.
„Košilka pěkná, ale nikdy v ní neotvírej nikomu jinému, jenom mně. Budeš si to
pamatovat?“ Pomalu si ji prohlížel a čekal na odpověď.
„Ano, budu“, nakonec řekla, když jí došlo, co se po ní chce.
Spokojeně se usmál. Posunul jí ruce pod stehna a vtiskl jí polibek nad pupík. Nosem
se pomazlil s její hebkou kůží, než se pomalu sehnul. Tara ho fascinovaně sledovala,
jak laskal její nejcitlivější partie. Pak se jí dotkl jazykem a byl tam, kde ho chtěla mít.
Netrvalo dlouho, když s pokořující rychlostí vylétla do orgasmických výšin. Bruno
nepřestával, ale ona jej zatahala za vlasy. Posadil se na paty a pozorně se na ni
zadíval. Začala se červenat.
„Já …., nikdy ….., už je to tak dlouho ….“.
Vzepřel se nad ni lokty. „Snad se nebudeš stydět … Líbí se mi, jak se mi uděláš v puse.
Chci ti dát víc, mnohem víc“.
Znovu se ponořil mezi její nohy. Tara odhodila veškeré zábrany a podvolila se mu.
Přejela dlaněmi přes jeho záda až k hýždím. Vtom ji přestal laskat a zvedl hlavu.
Uchopil její obě zápěstí a přesunul je nad hlavu do čela postele.
„Tak to bude fungovat pokaždé, když ti to budu dělat pusou, ano?“ Nečekal na nějaké
námitky a znovu se ponořil do jejího klína.
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Tentokrát, jako by ji chtěl potrestat, si dával hodně na čas a opakovaně ji přiváděl na
hranu tak dlouho, než ji nechal vyvrcholit. Potom se posadil na paty, olízl si rty a otřel
ústa. „Chutnáš skvěle, bude těžké přestat“, řekl a ve tváři měl výraz zadostiučinění.
Tara roztřeseně vydechla. Vnímala naplno tuhle chvíli, kterou si tady a teď vytvořili a
neměla žádné srovnání. Přitáhla si jeho tvář k sobě, aby ho mohla políbit a dlaní mu
přikryla jeho místo mezi nohama. Věděla, že mu to žalostně málo oplácí.
„Nechej mě, abych tě potěšila“.
„To právě děláš, ale nechám, jen se neboj“. Přejel jí bříšky palců přes obočí. „Užívám
si každou vteřinu, a věř mi, že jsem jen tak s tebou neskončil“.
Natáhl se přes postel ke svým kalhotám, aby vylovil z kapsy balíček s kondomy.
„Páni, ty jsi to čekal“, poznamenala.
„S tebou se nedá nic čekat“, z očí mu vyzařovala upřímnost. „Když jsem ti slíbil, že
budeme zatím přátelé, myslel jsem to vážně. Ale usilovně jsem se snažil doufat a nikdy
bych nepřestal“.
Hbitými prsty si rychle natáhl ochranu, zaklesl se do ní pohledem a přitiskl se blíž. Na
okamžik zůstal nehybný, díval se na ni a čekal, zatímco ji hladil palcem po tváři.
Sevřela jeho zadek. Pozvání. Pokračoval v pohybu a nehlasně zaklel. Navzdory tomu,
jak moc ho chtěla, nedokázala se uvolnit. „Nechci ti ublížit“, řekl chraplavě.
„Ne, nepřestávej“, povzbuzovala ho a zvedla boky.
Znovu se pohnul a pomalu do ní začal pronikat, až se ponořil celý. „Neuvěřitelné“,
zašeptal. „Jsi tak těsná. Cítíš, jak do sebe zapadáme? Je to dokonalé“.
Vydechla a on ji uvěznil ústa svými. Začal se hýbat v neměnném intenzivním rytmu,
jako na vlnách. Ani na vteřinu od ní neodtrhl oči. Tara měla problém nechat ty svoje
otevřené pokaždé, když ucítila vlnu rozkoše. Odhodila rozpačitost a s každým jeho
pohybem zasténala. Rozpaloval ji pohledem, otvíral ji a četl v její duši.
Nemohla se už skrýt, ne před emocemi, které mu vyzařovaly z očí, nebo před
způsobem, jakým reagovala na jeho přítomnost ve svém těle.
„Řekni moje jméno“, poručil jí zadýchaně, jak pokračoval ve svých pohybech.
Netrvalo dlouho, když vykřikla „Bruno“ a zaryla mu prsty do ramen. Všechna její
nervová zakončení zachvátily plameny, dokud neexplodovala v obrovském žáru.
Bruno pokračoval, i když zmírnil tempo a sledoval její reakci. Nechal ji vydechnout, aby
ji mohl znovu přivést k dalšímu orgasmu. Potom s posledním pohybem zvolal její
jméno a vyvrcholil.
Tara nemohla mluvit, ani se pohnout, když ji políbil na rty a odtáhl se. Zvedl deku,
přikryl ji a pečlivě zastrkal konce pod ni. Zvedl se a nahý odešel do koupelny.
Bruno byl v neuvěřitelné kondici a taky velmi náročný milenec. Přemýšlela o tom, co
říct. Protože to, co se stalo, bylo neuvěřitelné. Ale pořád byli těmi, kteří kráčeli po úplně
odlišných cestách. Možná bude lepší, když si to poslechne od něho jako první.
Naklonila se přes postel, aby sebrala svou košilku v okamžiku, když vyšel z koupelny.
„Tohle nebudeš potřebovat, Cara“, vytrhl jí košilku z ruky a znovu hodil na zem. Vlezl
si k ní pod deku, objal ji a přitáhl si ji zády k sobě. „Dobrou noc“, políbil ji za ucho.
Tara vyčkávala, že jí bude něco vysvětlovat, co se právě stalo a nestalo. Neudělal to.
Místo toho zesílil své objetí a jeho dech ji zahříval na krku. Dlouho hleděla do zdi ještě
potom, co se jeho dech zklidnil úplně a už dávno spal.
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Kapitola 18.
Tara se probudila přesně ve chvíli, kdy slunce vykouklo zpoza horizontu. Bruno spal
s uvolněným výrazem u ní v posteli a na tváři mu rašilo strniště. Deka mu sklouzla
k pasu a odhalila tak jeho horní polovinu těla. Jednu ruku měl zastrčenou pod
polštářem, což dělalo s jeho svaly neuvěřitelné věci. Bruno byl velmi šlechetný
milenec. Nemohla ho vůbec srovnávat s Michaelem, se kterým byla naposled. Ten se
k ní choval velmi hrubě a vůbec jí neposkytl takovou rozkoš, pouze s ní manipuloval.
Zato Bruno se k ní choval neuvěřitelně hezky, což z ní udělalo šťastnou ženu.
Minulou noc ale vyplulo na povrch něco skrytého. Nikdy nepocítila tak palčivou touhu
a intenzitu uspokojení. Bruno jí teď ráno připadal ještě krásnější. S něhou v očích se
na něho zadívala a neodolala nutkání dotknout se jeho tváře. Políbila ho lehce na
spodní ret. Včera v noci byl neuvěřitelný, ale bylo to pryč. Lámala si hlavu tím, proč u
ní zůstal v posteli. Nikdy dřív románek na jednu noc nezažila, ale věděla o tom svoje.
Slýchávala, že bylo lepší to přátelsky ukončit ještě tu noc, než ráno trapně a ospale.
Ale Bruno zůstal. Usnul s ní v náručí, jako by právě tam chtěl být, nezmizel ani, když
upadla do spánku. Pořád si myslela, že si nebude nic nalhávat, že by to mohlo
znamenat víc než příjemnou noc plnou sexu. Muž jako on nikdy netrpěl nedostatkem
žen. Bruno byl skvělý milenec, nesobecký, něžný a přiměl ji cítit se něčím výjimečná.
Ano, muži jako on byli vzácní, a právě o to to bylo horší.
Sama sobě si musela slíbit jedno. Až se potom jejich cesty rozdělí, s úsměvem se
s ním rozloučí. Nikdy nebude litovat jejich společné noci. Uchová si ty vzpomínky mezi
ostatní poklady a čas od času je vytáhne. S nevysvětlitelným tlakem na hrudi se
sklonila a znovu se dotkla jeho rtů. Palcem pohladila jeho trochu zamračené obočí a
vyklouzla z postele.
Sprcha jí trvala mnohem déle než normálně, aby tak dovolila či poskytla dostatek času
Brunovi se v klidu obléknout a odejít. Slunce už pomalu stoupalo po obloze, když se
plně oblečená vynořila z koupelny, jenom aby našla Bruna stále spát. Překvapilo ji to,
neboť se jí svěřil, že moc dobře zrovna nespí. Přesto vypadal, že prospal celou noc.
Zvažovala, že by si došla do kuchyně na snídani, ale nejdříve si zkontrolovala e-mail.
Měla jednu zprávu od Lili, nic víc. Odepsala jí, že je v pořádku a za den nebo dva bude
zpátky.
Bruno se pohnul a zívl. Přetočil se na bok a zamžoural očima na Taru. „Co tam děláš?“
Odhlásila se a zavřela notebook. „Jenom jsem si potřebovala dodělat pár věcí“.
Bruno poplácal na postel.
Zavrtěla hlavou. „Nemyslím si, že je to dobrý nápad“.
Promnul si ospalé oči a zkoumal její čerstvě umyté vlasy a letní šaty. „Nádherná Taro,
pojď sem ke mně, prosím“.
Zjistila, že jeho prosbě nemůže odolat. Do hlasu se mu vkrádala zranitelnost, jako by
si nebyl vůbec jistý, zda bude souhlasit. Jeho otevřenost ji přitahovala jako magnet.
Došla k němu a strnule se posadila na kraj postele. Přitáhl si ji k sobě a posadil si ji
obkročmo na klín.
„Nechci …..“
„Co?“, položil jí ruce na boky. „Co nechceš?“

74

Dotkla se jeho nahé hrudi a podívala se mu do ostražitých očí. Když neodpověděla,
vklouzl jí dlaněmi pod šaty a položil jí je na stehna. Palcem jí přejížděl po rýze mezi
tělem a nohou. „Bolí tě něco?“
„Ne“
Nadzvedl jedno obočí.
„Jenom trochu“, přiznala.
V jeho tváři prokmitlo něco, co mohlo vypadat jako vítězství, ale rychle bylo nahrazeno
obavami. „Měla by sis dát vířivku. Možná měla, později“.
Bruno se kousl do spodního rtu. „Budu znít jako bastard, ale stejně se zeptám. Včera
v noci jsi říkala, že nikdy jsi nezažila to, jak jsem ti to dělal. To jako fakt?“
Odtáhla se a sundala ruce z jeho hrudníku. „To sem nepatří, o tom se nebudeme
bavit“, snažila se na něj nepodívat.
„Já vím, promiň“, vzal ji za ruku a políbil ji. „Ale můj vnitřní neandrtálec je zvědavé
zvíře“, omlouval se.
„Nemám nejlepší zkušenosti a potom jsem nikoho nehledala. Občas jsem si vyrazila
na rande, ale hodně jsem pracovala“.
„Jsem rád, že jsi nikoho nehledala“, tón jeho hlasu zjihl. „Ale lidé si najdou čas na sex.
A jak jsem nedávno zjistil, jsi vášnivá žena“.
„Možná taková jsem. Ano. Jsem taková podle toho, s kým sdílím svoje tělo, v tom jsem
poměrně vybíravá“.
„Tak potom jsem velmi poctěn“, zvedl ruku a dotkl se její tváře. Přejel jí po obočí, lícních
kostech a čelisti. Zdálo se, že chce ještě něco dodat, ale neudělal to.
Odvrátila se k oknu, kterým dovnitř pronikaly sluneční paprsky. „Kdy vlastně
odjedeme?“
Bruno spustil ruku. „To ještě uvidíme. V noci jsem se pro změnu dobře vyspal“, pohladil
ji palcem. „Kolik je vlastně hodin?“
„Něco kolem osmé hodiny“, pokusila se slézt, ale popadl ji za boky. V očích mu
zaplanulo. „Stále cítím tvoji chuť“. Sklouzl dlaněmi k jejím kalhotkám a zatahal za ně.
„Sundej si je a pojď sem nahoru“. Zavrtěl se pod ní a bradou trhl ke stropu.
„Nevím. Jsi si jistý?“, zeptala se roztřeseně.
Věnoval jí samolibý úsměv. „Nezval bych tě, pokud bych si nebyl jistý“. Znovu ji zatahal
za kalhotky. Zvedla se, přesunula se na stranu, aby si je mohla sundat. Obratně jí
přetáhl šaty přes hlavu a než se nadála, byla bez podprsenky. Vytáhl si zpod hlavy
polštář a odhodil ho stranou. Oběma rukama ji zvedl k sobě. Rozechvělá očekáváním
si klekla obkročmo nad jeho ramena. Pomalu a váhavě se sunula výš a přidržovala se
čela postele. Vznášela se nad jeho tváří. Bruno ji popadl za stehna a stáhl si ji níž ke
svým ústům. Neměla slov. Myšlenky se jí vytratily. Se zavřenýma očima se nad ním
svíjela a dlaněmi se opírala o čelo postele.
Zdrženlivost byla zapomenuta. Kroutila se a lapala po dechu, zatímco jí z hrdla unikaly
hlasité steny a výkřiky. Bruno nebyl ve škádlivé náladě. Měl v hlavě jen jedinou věc. A
na tu se vytrvale a neúprosně zaměřil.
Tara strnula a její orgasmus se vymkl kontrole. Potom se vysíleně na něho zhroutila.
Přesunul ji vedle sebe a pozoroval ji se širokým a spokojeným úsměvem.
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„Sotva dýchám a sotva se mohu hýbat“, zašeptala a usmála se. „Máš velmi nadaný
jazyk, myslela jsem, že to snad ani neustojím“.
„A ty mi mimořádně chutnáš, proto jsem ještě neskončil“, zavrčel.
Znovu se zasmála. „Ale já už nemůžu, tohle nedám“, protestovala.
„Ale můžeš a dáš to. Jenom o tom ještě nevíš“, zatahal ji za bradavku.
Znovu se zasmála a zavrtěla hlavou. „Potřebuju minutku, abych popadla dech“.
„Máš tolik času, kolik budeš potřebovat. Jsem velmi spokojený tam, kde jsem“.
Když se sebrala, natočil si ji tak, jak potřeboval a zadíval se na ni. Pochopila, zvedla
ruce a dala si je nad hlavu.
„Správně, velmi správně“, pochválil ji a znovu se hlavou ponořil do jejího klína. Byl
velmi vytrvalý a příliš dobrý v tom, co dělal. Tara jenom sténala a opakovaně vrcholila.
Líbilo se mu, jak ji dokázal přimět, aby se tolikrát za sebou udělala. Byl jí doslova
posedlý, tohle často ženám nedělal. Ale teď a s ní to bylo ovšem jiné. Měl neuvěřitelný
pocit moci nad jejím tělem, jak se mu podvolila, to bylo pro něho zcela novým
poznatkem a udělá všechno pro to, aby to tak bylo pořád.
„Líbilo?“, zeptal se a zamrkal na ni.
„Vypadám snad na to, že ne?“, zavrtěla se a protáhla.
„To rád slyším, protože tě potřebuju pořádně pomilovat“.
„Hmm, to taky očekávám …..“, popíchla ho s úsměvem.
Bruno sáhl vedle postele a vytáhl balíček s kondomem. Podal jí ho a tmavé oči mu jen
tančily. Vzala si ho a opatrně mu ho navlékla. Pevně ji chytil za boky.
„Jsi si jistá? Vypadáš trochu unaveně“, poškádlil ji.
„Domýšlivče“, oplatila mu úsměv. Zvedla se, aby se na něm mohla usadit. Zasténal,
když pomalu klesala dolů. „Jsi v pořádku? Nevypadáš na to“, nadzvedla se a přidržela
se jeho hrudníku, aby získala rovnováhu.
„Jsi zlobivá holka“, rukama jí pomáhal v pohybu. „Nic mi nezabrání, abych odpověděl
na volání tvé touhy“.
Znovu se nadzvedla a nasadila pomalé, vyrovnané tempo. Bruno se vytáhl do sedu a
opřel se zády o čelo postele. Ta změna úhlu způsobila, že Taře spadla víčka. Zaklonila
hlavu a zakroužila boky. Začal s ní hýbat rychleji a rychleji a zvuk jejich stenů se
prolínal s jeho zrychleným dechem. Tara ztuhla a tělo jí zachvátily křeče, když se přes
ni převalil další orgasmus. Bruno ji následoval, stačily dva rychlejší pohyby. Svíral jí
boky a tvář jí zabořil do krku. Po chvíli Tara bezmyšlenkovitě políbila jeho jizvu na
spánku a objala ho. Jejich těla po sobě klouzala, vlhká potem. Bruno jí tančil svými
prsty po páteři. Měl široce otevřené oči.
Políbila mu obočí. „Bruno?“
Nespouštěl z ní pohled, ale mlčel.
Ztuhla. „Je něco špatně?“
„Mám pocit, že se na mě bohyně usmály“, pronesl hrdelním hlasem. Potom svěsil hlavu
a nehýbal se.
„Chápu. Řecké ostrovy mají tendenci mít na lidi podobný vliv“.
„Ne“. Přitáhl si ji k sobě a pevně ji objímal. „To ty, Taro máš na mě takový vliv“.
To objetí ji překvapilo, protože nemělo nic společného s milováním. Bylo to něco
většího, hlubšího.
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Jak si Bruno znovu schoval tvář do ohbí jejího krku, uvědomila si, že ji ještě nikdo nikdy
tak neobjímal. Brunova něha a náklonnost v ní probudily cosi, co leželo pohřbené
hluboko pod strachem a opatrností. Jeho dotek byl opravdový a její city k němu
postupně rozkvétaly.
„Máš tak nádherné a ušlechtilé srdce“, zašeptal a sevřel ji pevněji.
„Ach, Bruno“, zašeptala. „Co se ti stalo?“
Otevřel ústa, jako by jí chtěl odpovědět, ale pak ji místo toho políbil. „Hned se vrátím“,
přitiskl jí rty na jeden koutek úst a pak na druhý a zmizel do koupelny.
Tara se obávala, že řekla příliš mnoho. Jeho objetí se změnilo a její morální
zásadovost zase nedovolovala před ním tu změnu skrýt. V duchu se ošila.
„Pojďme si zdřímnout“, Bruno stál nahý u její postele.
„Teď?“ překvapeně na něj pohlédla.
„Ano“. Sáhl do kapsy kalhot a vytáhl mobil. Vypnul ho, aniž by se podíval na displej a
odložil ho na noční stolek. „Včerejší noc byla první po dlouhé době, kdy jsem se
pořádně vyspal. Ještě by se mi hodilo pár hodin, prosím“. Lehl si na záda a zvedl ruce
k pozvání. Přesunula se k němu. Přetáhl přes ně deku. Položila si hlavu k němu na
hrudník a on ji objal. Zhluboka jí vdechl do vlasů. Něžný vánek Brunova dechu ji
ukolébal ke spánku.

Kapitola 19.
Slunce bylo hodně vysoko na obloze, když se toho dne Tara probudila podruhé, avšak
Bruno nikde. Žaludek jí udělal dvojité salto. Jejich vztah se prohloubil. Cítila to a věděla,
že on taky. Proč najednou nebyl ochotný se s tím vypořádat? Dopřála si pár minut, aby
samu sebe přesvědčila, že bude v pořádku. Dokáže to, aby zvládla cestu zpátky. Bude
předstírat, že jeho něha a zranitelnost v ní neprobudily něco, co zůstávalo skryto,
Už teď jí chyběl, i když věděla, že by neměl. Sotva začali a už byl konec, tak to tedy
bylo a přesně toho se obávala. Upravila se a během několika minut se sbalila, aby byla
připravená, kdykoli odjet. Rozladěně si všimla, že jí nepřinesli snídani.
Když ovšem otevřela dveře a vyšla ven, spatřila Bruna sedět u stolku poblíž vířivky.
Měl na sobě košili a kalhoty, asi od obleku a něco psal do notebooku. Jakmile ji
zaregistroval, celý se rozzářil, zvedl se a šel jí naproti. Než vůbec stihla promluvit,
popadl ji za bedra a přitáhl si ji k sobě. Odhodlaně ji políbil. „Právě včas na pozdní
snídani“, usmíval se.
Tara si všimla ženy a muže, kteří postávali opodál a něco si šeptali. Tvářili se dost
znechuceně nad představením, které se jim nabízelo před očima.
„Mohla bych si uvnitř s tebou promluvit?“, vymanila se z jeho objetí.
„Můžeme si promluvit u jídla“.
Tara snížila hlas. „Poslyš, ráda bych uvítala soukromí“.
„Nechápu sice co se děje, ale jak si přeješ“, Bruno zamračeně otevřel dveře do jejího
pokoje a pokynul jí, aby vešla dovnitř. Jakmile za nimi zavřel dveře, spustila na něho.
„Prosím, nedotýkej se mě před zaměstnanci“.
Bruno pozvedl obočí. „Zaměstnanci?“, nechápal.

77

„Ano. Nemusí všichni vědět, že jsme spolu spali“, řekla odtažitě.
„A to je problém?“, výraz v jeho tváři potemněl.
„Samozřejmě, že ano“, zafuněla frustrovaně. „Ostatní si myslí, že jsi můj šéf, slyšela
jsem Colettu“.
„Ne, to nejsem“, odpověděl chladně. „Promluvím s ní“, sáhl po její ruce.
„Kdy odlétáme?“
Zamračil se. „Proč se ptáš?“
Zatnula zuby. „Protože se potřebuju vrátit zpátky“.
Bruno se zarazil. „To jako teď?“
„Samozřejmě“.
Založil si ruce na hrudi. „To ses tak rozhodla?“
„Já …“, zaváhala, zmatená jeho otevřeným projevem nepřátelství. „Rozhodla o čem?“
Bruno zlověstně mávl rukou k posteli. „Co si myslíš, že se tam minulou noc stalo? A
dnes ráno? No, odpověz mi, rád bych to slyšel“.
„Nekřič na mě“.
Udělal krok blíž. „Takže to je všechno, co mi řekneš? Prostě se hodláš vrátit?“
„Žiju tam, pokud to nevíš“. Polkla, když se jí v očích objevily slzy plné vzteku. „Del mi
psal, že mě tam potřebuje“.
Přistoupil k ní a přiblížil tvář k její. „Ty pláčeš?“
„Ne“, rychle zamrkala. „Bojuju s nutkáním podrazit ti nohy a šlápnout na krk“.
Bruno na ni zůstal ohromeně zírat. A pak vybuchl smíchem.
„To není vtipné“, probodla ho pohledem.
„Jistě, že není“, okamžitě nasadil vážný výraz. „Ne, není to vůbec vtipné, máš pravdu.
Omlouvám se, že jsem na tebe tak vyjel“. Pokusil se ji obejmout, ale uhnula mu.
„Nechtěl jsem, aby naše konverzace proběhla takhle“, rozpačitě si prohrábl vlasy. „A
už vůbec jsem nechtěl tě rozplakat“.
„Nebrečím“, protestovala.
„Já vím a omlouvám se“, pohladil ji palcem po tváři. Pak se sklonil a ona mu konečně
dovolila, aby ji objal. Bruno si ji přitáhl k sobě a položil si bradu na vršek její hlavy. Síla
jeho objetí a napjaté svaly jí připomněly, jak ji objímal v posteli, když se svět vychýlil
ze své osy. Tohle nebyl dotek muže, co měl právě jen sexuální aférku. A už vůbec ne
dotek laskavého přítele, který se prostě podělil o své tělo. Bruno se jí dotýkal, jako
kdyby byla vzácná. Zdálo se jí, že by sotva mohl snést pomyšlení na to, že se od něho
fyzicky oddělí.
Zhluboka a frustrovaně vydechla a paže spustila podél boků. „Promiň, nějak se mi to
nepovedlo, nechtěla jsem ….“
Políbil jí do vlasů. „Pojďme začít znovu, ano? Dobré ráno, Cara. Čekal jsem před tvými
dveřmi jako nějaký nadržený kluk“.
„Proč?“, zeptala se tlumeným hlasem.
„Má drahá“, pronesl šeptem. „Opravdu se na to musíš ptát?“ Odtáhl se, když
neodpovídala. „Podívej se mi do očí a řekni mi, že moje city k tobě jsou jednostranné“.
Tara zkoumala jeho výraz a spatřila naději a silnou touhu. Obočí se mu stáhlo obavami,
jako by se bál, co by mohla odpovědět. Zhluboka vydechla a položila si na něj tvář.
Napětí z jeho těla okamžitě polevilo, téměř zmizelo. Přitiskl své rty na její spánek.
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„Tak je to lepší“, políbil ji na čelo.
„Možná jsem na to ještě nebyla připravená“.
„Taro, nejsem muž, který by čekal na to, co chce“.
„A já nejsem žena na jednu nebo pár nocí“.
Jemně ji sevřel. „Přál bych si, abys to přestala říkat, protože nic takového nejsi“.
„Připadala jsem si najednou, že si moc dovoluju a nárokuju. Prostě mě to polekalo“.
„Jen si dovoluj a nárokuj, Taro. To právo je a bude jenom tvoje“, sklonil hlavu, aby se
mohl podívat do očí. „Zůstaň se mnou, prosím“.
„Na jak dlouho?“
„Pro mě napořád“.
„To já ještě nevím …..“
„Dobře. Jestli to ještě nevíš, potom mám návrh. Zůstaň se mnou alespoň do té doby,
pokud to bude mezi námi dobré. A sama uvidíš, že to fungovat bude“.
„Když jsem byla ještě před pár minutami v pokoji, přesvědčovala jsem se, že dnes
musím zůstat silná. Myslela jsem si, že jsi změnil názor“.
„To ne, proboha nikdy“, dotkl se její tváře. „Jsme spojenci, jsme přátelé, a hlavně jsme
milenci. Jsi moje milenka, Taro“.
„To je to, co chceš?“
„Ano. Chci s tebou trávit tolik času v posteli i mimo ni, abys konečně nabyla jistotu.
Navíc očekávám, že náš vztah bude monogamní“.
Z jeho slov jí přejel mráz po zádech. „Ty žiješ v Itálii a já na ostrovech. Jak by tohle
mohlo fungovat?“
„Nechej to na mně“, Bruno ji naléhavě políbil. Povzdechla si do jeho úst.
„Chci tvou odpověď“, zašeptal.
Položila mu ruce kolem pasu. „Moje odpověď zní ano“.
„Ano co?“
„Ano, Bruno. Budu tvou tak dlouho, dokud to bude dobré“.
Zpevnil svoje objetí. Zoufale toužil právě teď ji vzít do postele.
„Je to pro mě hodně nové. Už před dávnou dobou jsem se naučila, že mě nikdo jiný
neochrání, že mě nepotřebuje. Starala jsem se sama o sebe. Nebyl nikdo po mém
boku“, svěřila se.
Bruno se na ni zadíval s bolestným výrazem v očích. „Něco nebo někoho mít není
žádnou slabinou“.
„Nikdy jsem neřekla, že je“.
Zvedl oči v sloup. „Pohnul bych nebem a zemí, abych ti pomohl, přesto jsi to odmítla,
vzpomínáš si?“
Zvedla se na špičky a políbila ho. „Já vím, ale teď už to tak není a nebude“.
„Dobře. To jsem moc rád“. Hluboce ji políbil. „A tady musím přestat. Jinak budu nucen
ti ukázat, jak umím být rychlý“.
Rozesmála se. „Kdybych nebyla tak hladová, vzala bych tě za slovo“.
„Brzy se vrátíme“, sliboval Bruno.
„Co bys řekla tomu, kdybychom se zastavili ve Státech?“, zeptal se Bruno u večeře.
„Cože a kde ve Státech?“
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„Na Floridě“ rty se mu roztáhly v úsměvu.
„Proč tam?“, Tara se odtáhla. „Nemůžu být tak dlouho pryč“.
Bruno se zamračil. „Bude to jenom malé zdržení, maximálně dva dny“.
Tara se rychle zamyslela. Měla hned několik důvodů, jak se vyhnout místům, kde by
mohla narazit na svého otce. Ale nebyla v situaci, aby to mohla rozebírat. „Proč chceš,
abych tam s tebou byla?“
Políbil jí ruku. „Přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé tě chci mít u sebe, protože jsem
rád ve tvé společnosti a patříš ke mně a za druhé bych se rád s tebou pochlubil“.
„Cože?“, podivovala se Tara.
„Rád bych ti představil mou sestru a jejího manžela. Právě v jejich hotelu se bude konat
malá charitativní akce, kterou jsme společně založili“.
„Ale nemám sebou vhodné oblečení“, zadívala se Tara na své zavazadlo.
„To nebude problém. Můžeme něco koupit v hotelu nebo tě vezmu ven na nákupy“.
Potom se malinko ušklíbl. „Nebo můžeš využít svých pracovních zkušeností concierge
a zařídit, aby ty věci na tebe čekaly na pokoji“.
Tara se musela zasmát jeho pohotové odpovědi. „Tak tedy dobře“, povzdechla si.

Kapitola 20.
Během letu ze Santorini trval Bruno na tom, že budou tentokrát sedět vedle sebe, místo
naproti. Bruno chvíli pracoval na svém notebooku a odpovídal na e-maily. Tara si
procházela nové návrhy pro svou kolekci. Přesto se nemohla plně soustředit. O svém
vztahu s Brunem si nedělala velké iluze. Ano, táhlo je to k sobě, chovali se jako milenci,
ale Tara měla za to, že to nebude mít dlouhé trvání. Odhadovala tak měsíc, maximálně
dva. Přesto bude vděčná i za to.
„Vypadáš nešťastně“, z Brunových očí vyzařovaly obavy.
„Jenom jsem se ztratila v myšlenkách“, sevřela mu ruku.
Ihned pochopil a podíval se na dva stevardy. „Zapomeň na ně“.
„Jsem si jistá, že je to teoreticky možné, ale prakticky nikoliv“.
Bruno se usmál. „Teoreticky je možné být ve tvé společnosti a nedotýkat se tě“.
Pohladil ji po tváři a přitáhl si ji k sobě. „Prakticky je to vyloučeno“, letmo ji políbil a
když se odtáhl, usmívala se. „Zapomeň na ně, jsou to jenom zaměstnanci. V hotelu
budeme mít soukromí. Měli bychom tam dorazit ve čtyři hodiny odpoledne, což
znamená, že si můžeš odpočinout“. Pohladil ji po krku. „Musíš šetřit síly“, zakřenil se.
„Vážně? A na co?“
Vyplázl na ni špičku jazyka. „Teď když vím, jak chutnáš, chci mnohem víc“.
Jeho prohlášení v ní zažehlo plamen. Políbil ji na rameno. „Odpočívej“.
Uchechtla se a zavřela notebook. Najednou jako kdyby to přivolal, pocítila náhlou
potřebu si zdřímnout. Usnula na jeho rameni a vzbudila se v momentě, když se
připravovali na přistání. Jakmile dosedli na přistávací dráhu, jejich letadlo bylo
nasměrováno do soukromého hangáru a oba byli odvedeni do menšího salónku, kde
na ně čekali dva celníci, aby jim orazítkovali pasy.
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Asi za hodinu je přivítal manažer hotelu a osobně je doprovodil k jejich apartmá. Dveře
byly otevřené a v hale stáli dva zaměstnanci hotelu, z nichž jeden držel stříbrný tác se
dvěma sklenkami šampaňského. Tara přijala tu svou.
„Tady jsou pyšni na svoje služby“, zamumlal Bruno a pozvedl pohár. Napili se a
společně následovali jejich osobního komořího, který je provedl apartmánem. Mimo
dvou ložnic tam byla hala, soukromá jídelna, obývací pokoj. Ostatní zaměstnanci jim
vybalili věci a uložili do šatny. Jakmile to bylo možné, poslal je Bruno všechny pryč a
společně s Tarou zůstali stát v prostorné hale. Než mohla cokoli říct, odváděl ji do
jídelny. Hladově ji políbil a zvedl její ruce, aby mu je mohla položit kolem krku. Když se
od sebe odtáhli, odhrnul jí několik pramenů z tváře.
„Co si myslíš o tomhle apartmá?“
„Je úžasné. Často zde pobýváš?“
„Ani ne“, rozpačitě se usmál. „Mám raději prostředí méně okázalejší, jenom jsem tě
chtěl ohromit“.
Jeho přiznání ji zaskočilo. Vypadal jako malý kluk dychtivý ji potěšit okázalým luxusem.
Přišlo jí to roztomilé. „Apartmá je nádherné. Děkuji, ale mě v první řadě ohromil tvůj
charakter“.
„Děkuji já tobě. Přál bych si, abych tě byl hoden“, zašeptal.
Zamračila se. „Jsem stejně dobrá jako každý jiný, ale ne lepší“.
„V tom se pleteš“, palcem jí přejel po čáře života v dlani. Přitáhla si jeho hlavu a políbila
ho. Bruno odpověděl tím, že se k ní přitiskl a zaklonil ji. „Dvě ložnice nebudeme
potřebovat“, přesunul se k jejímu krku. „Budeš v mé posteli“.
„To doufám“, popadla ho za ramena, když jí přejel rty po hraně čelisti.
„Ten jídelní stůl vypadá bytelně“, štípl ji zuby do ucha.
Tara se ohlédla přes rameno na obrovský stůl. „A má tu správnou výšku“.
Bruno se uchechtl. „Nikdy jsem netušil, že Indky jsou tak neuvěřitelné“, zašeptal.
„To měla být poklona?“, hluboce ho políbila a škádlila jazykem. Ale dál se nedostala,
protože ji chytil za zápěstí.
„Co se děje?“, zeptala se.
„Ne, nic. Tohle není ….., odmlčel se a zíral na její ruce.
„Udělala jsem něco špatně?“
Zvedl hlavu. „Ne, jsi úžasná. A já jsem vzrušený tak, až to bolí, a nechci nic jiného“.
„Dobře“, škubla zápěstím a on ji pustil.
„Tohle pro nás nechci, rychlovky na stole“.
„Jenom si hrajeme“, prohodila tiše.
„Jistě“, dotkl se její tváře a Tara se začervenala. „Rozhodně si chci s tebou pohrát, ale
obávám se o čas“.
Tara se kousla do rtu. Chtěla se přesunout, ale zastavil ji. Položil si dlaně na desku,
těsně vedle jejích boků. „Dotklo se tě to“.
Nespouštěla z něj oči. „Možná bys mi mohl vysvětlit, co se to právě stalo“.
„Snažím se ti říct, že jsem tě sem přivedl proto, že si užívám tvé společnosti. Nechci,
aby sis myslela, že jsi tu jenom kvůli sexu“.
Zmatení ustoupilo. „Měla jsem dojem, že jsme jak přátelé, tak i milenci. Na spontánním
sexu na stole není nic špatného“.
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„Ano, to jistě není. Mohu tě ujistit, že rozhodně proběhne. Později“. Přejel jí klouby
prstů po čelisti. „Za deset minut mám konferenční hovor. Zasloužíš si mnohem více
času, než jen pět minut, Taro“. Políbil ji na jeden koutek úst a pak na druhý. Pak se
konečně začal věnovat jí a vtáhl mezi zuby její spodní ret. „Tvoje přání, tvoje potěšení“,
zašeptal.
Tara se zachvěla a přitáhla si ho blíž. Vtom jí začal zvonit mobil, ale ignorovala ho.
Nakonec hovor spadl do hlasové schránky. Ale když se to opakovalo, Bruno ustoupil.
„Myslím, že bys to raději měla vzít“.
Mračila se na to vyrušení a s nadávkou seskočila ze stolu. Vytáhla mobil z kabelky a
podívala se na displej. Dva zmeškané hovory a jedna zpráva. Byla od Elaine.
Taro, hledal tě tvůj otec. Prosím, ozvi se. Chci vědět, že jsi v pořádku.
„Potřebuju chvilku“, Tara přešla na druhý konec jídelny a začala psát zprávu. Jsem
v hotelu na Floridě a jsem v pořádku. Doufám, že jsi mu nic neřekla. Nechci, aby
věděl, kde jsem. Díky Elaine. Ozvu se brzy a jsem v pohodě.
„Něco se stalo?“ Bruno k ní přistoupil.
Poklepala prstem na displej a mobil vypnula. Pak se protáhla kolem a vrátila mobil do
kabelky. „Ne, nic vážného“, odpověděla trpce. „To byla moje kamarádka z Los
Angeles. Někdo mě hledal. Představil se jako můj otec“.
„A co chtěl?“, Bruno ji následoval.
„Nevím, nějak se mi to nezdá. Chtěl vědět, kde jsem“.
„To se dalo čekat, přece je to tvůj otec. Rozrušilo tě to“, objal ji kolem pasu.
„Trochu ano. Ale to zvládnu. Elaine mu nic neřekla, což je dobře“, Tara zvedla bojovně
bradu, ale v očích měla obavu.
Bruno si ji zkoumavě prohlédl. „Můžu ti nalít nějaký drink?“
„Ne, děkuji“.
Nalil si sám a zamyslel se, než se napil. „Nechtěla bys zajít do bazénu?“
„To jako s tebou?“
„Je mi to líto, za chvíli mám ten konferenční hovor“, věnoval jí omluvný pohled.
Tara zklamaně sklopila oči. „Vlastně už jsi to říkal, zapomněla jsem“.
„Omlouvám se, že teď nemůžu být s tebou. Ale večer budeš mít mou plnou pozornost“.
Tara přikývla a protřela si čelo. „Možná, že ten bazén nebude tak špatný nápad.
Alespoň se zbavím toho napětí ve vodě“.
„Byl bych mnohem raději, kdybys k tomu využila mě“, zavrčel málem Bruno.
Tara vrhla bradou směrem k jídelnímu stolu. „Ale o tom už jsme se bavili. Nevyšlo to“.
Bruno sklopil hlavu, aby se dostal do úrovně jejích očí. „Prosím, buď se mnou trpělivá,
jsme spolu krátce. Oba budeme dělat chyby. Ale máme mezi sebou něco zvláštního a
já to chci prozkoumat“, usmál se na ni. „Abych nezapomněl, něco pro tebe mám“. Vrátil
se k baru, kde byla položená černá krabička. „Tady, to je tvoje“, podával ji Taře.
Věnovala mu tázavý pohled. Otevřela ji a našla záplavu hedvábí a v něm náhrdelník
s miniaturními modrými kuličkami.
„Chtěl jsem ti dát něco, co by ti připomínalo náš společně strávený čas na Santorini“.
Bruno opatrně vyjmul náhrdelník z krabičky. „Tohle je lazurit, odpovídá modré barvě
na ostrovních domech“.
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„Je překrásný, Bruno“, natáhla ruku a opatrně se dotýkala korálků. „Bojím se, aby se
nepoškodily“.
Naznačil posunkem, aby se otočila. Pak jí položil náhrdelník kolem krku. Zapnul zlatý
uzávěr. „Tak, hotovo“.
Přejela po korálcích bříšky prstů. „Jsou dokonalé“, vydechla s respektem.
Bruno si ji obrátil zpátky čelem k sobě a usmál se. „Sluší ti moc“.
„Děkuji“, znovu se dotkla náhrdelníku. „Moc se mi líbí“.
„To je dobře“ úsměv se mu ještě rozšířil.
Zvedla se na špičky a políbila ho na rty. „Teď nevím, zda bych měla jít do bazénu,
možná zůstanu tady na pokoji“.
Pohladil ji po tváři. „Potřebuju, aby ses zbavila toho napětí, ale schovej si špetku i pro
mě“, zakřenil se.
„Pokusím se“, mrkla na něj.
S posledním polibkem se odtáhl. „Užij si to. Uvidíme se brzy“.
Hotelové lázně, ve kterých se nacházel bazén, byly okázale zdobené s obrovskými
okny s výhledem do přilehlého hotelového parku. Tara si dobře zaplavala, navštívila
páru a dopřála si báječnou masáž. Užívala si to, protože tak získala čas na přemýšlení.
Bruno se jí líbil čím dál víc a záleželo jí na něm. Ale tak si byla plně vědoma faktu, že
mu o sobě neřekla všechno. Ještě tady bylo něco, co před ním skrývala. Pokud by
zjistil pravdu, s jejich vztahem by byl zřejmě konec.
Tara byla rozhodnutá žít přítomností, užívat si s Brunem a nestrachovat se
budoucností. Na to bylo ještě času dost.

Kapitola 21.
Bylo něco po deváté, když oba společně vyrazili do hotelové restaurace na večeři.
Bruno měl na sobě ručně šitý oblek na míru, bílou košili a modrou kravatu. Tara si
oblékla tmavě modré jednoduché šaty převázané v pase černou stuhou. Najedli se u
odlehlého stolu a potom se vrátili do svého apartmánu.
Byl to velmi dlouhý den, ale Tara se chvěla očekáváním. V hale jí naznačil rukou na
dveře ložnice, když vešla dovnitř, následoval ji a zamkl za sebou.
„Jsi unavená?“
„Ne“. Prohlížela si obrovskou postel se čtyřmi sloupky, potaženou modrým přehozem.
„Vypadá to jako lože hodné králů“, řekla uznale.
„To ano“. Bruno se zastavil mezi ní a postelí. „Je obrovská, že?“
„Velmi“, přikyvovala.
„Vadilo by ti, kdybychom její využití ještě o chvíli odložili?“
Z tónu jeho eroticky podbarveného hlasu jí málem vyschlo v ústech. „Dobře“.
Políbil ji na hřbet ruky a odvedl ji do přepychové koupelny. „Nechal jsem pro nás
připravit vířivku“.
„Tak vířivku“, opakovala po něm. „To zní moc dobře“.
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Všimla si připravených bílých ručníků na nízké lavici. Na mramorovém okraji vířivky
stál celý sortiment kosmetických přípravků od Hermese. Věděla, že tohle je pouze na
vyžádání pro VIP hosty. Sama takový luxus nikdy neviděla.
Bruno ji dychtivě pozoroval. „Dej si na čas a udělej si pohodlí. Za chvilku se k tobě
připojím“, políbil ji a vrátil se do ložnice. Tara se dotkla bříškem prstů svých rtů a
zamyslela se. Bruno byl gentleman, ale rozhodně měl v erotickém umění své
zkušenosti. Jeho chování a ohleduplnost jenom zvyšovaly jeho atraktivitu. Už ji viděl
nahou a byl dokonce v jejím těle, ale přesto jí nabídl soukromí, aby se mohla svléknout
a připravit do vany. Zjistila, že si toho ohromně cení.
Bruno rozhodně věděl, jak přiživit pramen touhy. Pohledem zkoumala místnost. Světla
byla tlumená a všude stály naaranžované vysoké svíčky. Vzduchem se vznášela vůně
květin a santalového dřeva. Tara si opatrně rozepnula náhrdelník a položila ho na
vršek hromady ručníků. Vyklouzla ze šatů a pověsila je na věšák. Postavila se ve
spodním prádle před zrcadlem. Brzy odložila i to a vstoupila do vířivky. Posadila se na
okraj a sledovala stoupající páru. Pak se uvelebila na jedné z lavic pod hladinou vody,
opřela se o opěrku a připadala si jako v nebi. Zatímco sledovala okvětní plátky na
hladině vody, v hlavě se jí míhaly vzpomínky na včerejší noc. Bruno jí vlastně ráno
vířivku navrhoval, aby se zbavila bolesti ze společných nočních aktivit. A právě teď na
to konečně došlo.
Muži jako on byli vzácní. Uvažovala, jak je možné, že ho žádná neulovila. O pár minut
uslyšela zavřít a otevřít dveře. Bruno přišel k vířivce zahalený v županu. Zíral na ni,
jako kdyby ji viděl prvně a pohledem klouzal k jejím odhaleným ramenům.
„Můžu se k tobě připojit?“
„Ano, jistě“.
Bruno si stáhl župan a odložil ho stranou. Tím dopřál Taře chvilku, aby mohla obdivovat
jeho tělo. Byl ve velmi dobré kondici. Všude. Vkročil do vody a Tara po něm silně
zatoužila. Přitáhla si ho k sobě na lavici a pověsila se mu kolem krku, takže se mu
otírala hrudníkem.
„To je mi ale přivítání“, zastrčil jí zbloudilý pramen vlasů za ucho.
„Chtěla jsem ti poděkovat“.
Dotkl se nosem špičky jejího. „Nemusíš mi děkovat svým tělem, ačkoliv je to pro mě
vítaný dar“.
„Záleží ti na mém pohodlí, a to pro mě hodně znamená“.
„To jsem rád. Jak se cítíš?“
„Uvolněně. Návštěvu lázní jsem si užila“.
Palcem jí přejel mezi bokem a stehnem. „A co tady?“
„Vše v dokonalém pořádku“, protočila oči.
„Ano, rozhodně dokonalé“, pohladil ji po tváři. „Nemáš vůbec ponětí, jak vypadaly tvoje
oči překvapeně, že tě někdo chce rozmazlovat“. Pevně se na ni podíval. „Chci a
doslova dychtím toho udělat pro tebe víc“.
Lehce se usmála. „Chci jen tvou společnost“.
Bruno se pohodlně opřel a přitáhl si ji obkročmo na klín. Pod vodou ji popadl za boky.
„Polib mě““, přikázal tiše.
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Naklonila hlavu na stranu, aby měla lepší přístup a lehce ochutnala jeho rty, než mezi
ně vklouzla jazykem. Přesunul jí ruce za záda a přitiskl k sobě. Změnila úhel hlavy a
zatahala ho za horní ret. Bruno si prolíbal cestičku po její tváři až ke krku. Olízl jí kůži
a vtáhl do úst. Jemně ji okusoval až ke klíční kosti, kde ji pohladil jedním prstem. Z toho
pocitu se zachvěla. Nadzvedl jí ňadro nad hladinu a zajal ho ústy. Tara spokojeně
vzdychla a zavrtěla se mu v klíně. Mezi stehny cítila jeho tvrdou touhu.
Věnoval se jí tak dlouho, dokud nezasténala. Pak se natěšeně přesunul k druhému
ňadru. Tara ho mezitím celou dobu hladila ve vlasech. Klekla si koleny na lavičku
obkročmo kolem jeho boků, jak ji přikázal.
„Jsi připravená?“, opíral se jí o hrudník a políbil ji na místo pod srdcem.
Přikývla. Jeho prsty už tam byly a opatrně se jí dotýkal. Nadzvedla se a začala se lehce
proti němu pohybovat. Přitlačil. Hluboce ho políbila. „Jsem připravená“.
„Nechej mě tě trochu uvolnit“. A s tím ji začal uvnitř jemně masírovat prsty. Lehce je
ohnul v kloubech a Tara zalapala po dechu. S úsměvem sáhl za ně do diskrétně
schované krabičky. Osušil si prsty a vytáhl kondom. „Obávám se, že tě budu muset
nadzvednout. Posadil ji vedle sebe na lavičku a postavil se. Voda mu stékala po
hrudníku dolů po břišních svalech a vypadal tak, jako by se před ní vynořil Bůh moře.
Rychle a zkušeně si nasadil ochranu a znovu se ponořil do vody.
„Teď“, usmál se, popadl ji za boky a přesunul si ji nad sebe.
Se zavřenýma očima pomalu dosedla. Když se dotkli stehny, zasténala a znovu se
zvedla. Potom už se v rytmu pohybovala proti jeho plnosti.
„Jak se cítíš?“, zašeptal.
„Skvěle“, vydechla.
Sevřel ji pevněji a pomáhal v pohybu. Musela se přidržet jeho ramen, aby zůstala ve
vzpřímené poloze. „Bože“, zamručela slastně. Všude kolem nich se vznášely okvětní
plátky, voda bublala a stříkala na všechny strany. Bruno je odhrnul stranou a sklonil se
ústy k jejím ňadrům. „Och ano“, její hlas se ozýval jako nějaké hrdelní mručení. Zaujal
přesně tu správnou pozici a rozkoš začala narůstat. Její pohyby začínaly být více
trhanější a Bruno se odtáhl. Pomohl jí udržovat stálý rytmus, zatímco ona si užívala
nebeských výšin. Bylo to tak intenzivní, že měla pocit, jako by letěla volným pádem.
Tělo jí ztuhlo a zalila ji vlna euforie.
„To je ono“, pobízel ji a nepřestával se pohybovat. „Nádhera“.
Když její orgasmus začal odeznívat, zvedla víčka. Bruno měl otevřená ústa a ztěžka
dýchal. Šlachy na krku se mu námahou napínaly a všechny svaly měl zaťaté. Očima
se propaloval do jejích.
„Teď“, zavrčel, když na něj dosedla. Zakroužil boky a jeho tělo ztuhlo. Nepřestával ji
pozorovat, zatímco uvnitř ní pulzoval. Výraz v jeho tváři se změnil. Byl mnohem
divočejší a dlaněmi ji svíral zadek. „Neuvěřitelné“.
Zhroutila se na něho a opřela si hlavu o jeho rameno. „Zničil jsi mě“, vydechla.
„Jsi nádherná, nemůžu se tě nabažit“, objímal ji
Zhluboka si šťastně povzdechla. Stále ještě vstřebávala tu intenzitu mezi nimi.
Políbil ji na čelo. „Společně jsme skvělí, že?“
„Úžasní, řekla bych“ a zavřela oči.
„Copak, chystáš se spát?“, zeptal se jí s lehkým nádechem pobavení.
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„Možná“.
Přejel jí rty po uchu. „Ještě pořád jsem v tobě“.
„Ano“, zavrtěla se mu v klíně. „Mám tě ráda tam, kde jsi“.
„To je dobře“, uchechtl se. „Taky jsem tam rád. Omlouvám se, ale byl to dlouhý den.
Zítřek bude lepší“, políbil ji pod ucho.
Ani nezvedla víčka.
„Dej mi chvilku“, odtáhl se od ní a přesunul ji na lavičku. Rychle se zbavil kondomu.
Pak se posadil vedle ní a pošeptal jí do ramene. „Myslím, že je čas jít do postele“.
„To, jak ses na mě na konci díval, bylo to jako kdybys mě“ …. Tara se náhle odmlčela
a zrudla.
Bruno zpozorněl. „Jako kdybych co?“
„Nic“, uvelebila se mu na klíně a přitulila se k němu. „Asi se vznáším v postkoitální záři
a blábolím nesmysly“.
„Pochybuji, že bys jediný den svého života blábolila nesmysly“, oponoval a prsty se
probíral v jejích vlasech.
Tara se rozhodla změnit téma dřív, než řekne něco hloupého. „Mohu se tě na ni
zeptat?“, dotkla se jeho jizvy na spánku.
Bruno strnul uprostřed pohybu. Odtáhla se. Nechala spadnout své ochranné zdi a vrhla
se do intimností, na které neměla zřejmě právo. Proklínala se za to.
Bruno vylovil její ruku z vody. „Jednoho dne ti to povím, ale dnes večer ne“.
„Omlouvám se, že jsem tak zvědavá. Nezáleží na tom“, drmolila.
Hlava mu vystřelila vzhůru. „Nezáleží?“
„Ne“. Narovnala se v ramenou. Volnou rukou si nadzvedla volné prameny vlasů,
smotala je a odhalila na pravém spánku pěticentimetrovou jizvu.
„Co je to?“ Bruno ji pustil a naklonil hlavu, aby lépe viděl.
„Když jsem byla malá, museli mi tam dát pár stehů, ale vlasy to dokonale skrývají, když
sis toho nikdy nevšiml“.
Bruno pohladil to místo bříškem palce. „Jak se to stalo?“
„Rodičovská hádka a já jsem stála přímo mezi nimi“. Tara nasadila stoický výraz. „Ty
vlasy mi tam už nikdy nenarostou“.
Bruno ji vyhledal pohledem. Pomalu a rozvážně ji políbil na vystouplou kůži. „Je jich
víc?“, zeptal se citlivě.
„Žádné, které bys mohl spatřit“, až příliš zářivě se usmála.
Jeho výraz potemněl. „Myslel jsem vážně, co jsem ti nedávno řekl, kdo vyjebe s tebou,
vyjebe i se mnou“.
„Byly chvíle, kdy jsem se o sebe nedokázala postarat, ale to už je dávno pryč“.
Bruno se nadechl, jako kdyby se s ní chtěl dohadovat, ale nakonec si to rozmyslel.
„Naše jizvy neurčují to, kým jsme“, pronesla šeptem.
„Obávám se, že se pleteš. Alespoň v mém případě“, pustil ji.
Z konečků prstů jí odkapávala voda. Zvedla je k jeho jizvě a lehounce se jí dotkla. A
pak ji centimetr po centimetru zlíbala. Uchopil její prsty do svých a položil si je takto
spojené na srdce. „Nemohu uvěřit, že držím v náručí takovou ušlechtilou krásu“.
„Ty jsi ten, který má ušlechtilou duši, Bruno. Jsi ohleduplný a štědrý. To já mám velké
štěstí, že jsi takový“.

86

Pohladil ji po zátylku. „Nemyslela by sis, že jsem ušlechtilý, kdybys věděla, co já mám
za sebou“.
„Neříkám, že jsi dokonalý. Ale ať už máš jakékoliv nedokonalosti, jsou poznamenané
ušlechtilostí“.
„Kdybys jenom věděla, Taro“, zasténal.
„Mám svoji vlastní temnotu, Bruno. Nejsem ochotná se o ní teď bavit. Jenom abys
věděl, že tu je“.
Zamyšleně si ji prohlížel. Tara si všimla, že nevypadá překvapeně. Poposedl si na
lavici a spustil ruku k jejím ňadrům. „Nechej mě vzít tě do postele. Chci tě ochutnat“.
„Teď?“, zamrkala překvapením nad tou náhlou změnou tématu.
„Ano, právě teď“.
„Dobře“, špitla. Podívala se na svoje ruce, už se jí dělaly varhánky z vody. „Musím
ven“, vymanila se z jeho objetí, zvedla se a natáhla se pro velkou osušku.
„Taro?“, dotkl se jejího zápěstí. „Nemusíš vždy souhlasit. Můžeš taky odmítnout“.
Sklopila oči. „Proč bych měla odmítat, když mi nabízíš potěšení“.
„Asi proto, že jsme si rovni“, protřel si tvář. „Jsme přátelé stejně jako milenci. Nikdy
bych toho nezneužil“.
Tara si povzdechla. Ten rozdíl tam byl a nedal se popřít. Ve tváři mu pohrával prosebný
výraz. Trpělivost. Nebyla si tak úplně jistá, proč o ni žádá nebo proč vypadá tak
provinile, když ho tak chválí. Ale na pomyšlení podobných otázek bude mít dost času
později. Věnovala mu úsměv. „Myslím, že mi dlužíš ještě něco na jídelním stole“.
Na pár vteřin na ni zůstal jen zírat a pak se pobaveně ušklíbl. Tara se snažila necítit
trapně, když následovala Bruna do jídelny a rozsvítil světlo. Nad stolem visel obrovský
zdobený lustr. Bruno pomalu tlumil světlo, dokud nebyl úplně spokojen. Tara si
vyskočila na desku. Zavřel dveře a zůstal stát. Zíral na její nohy, které visely přes okraj
stolu. V těle jí kolovala směsice nadšení a obav. Přesto, že si ji Bruno vzal před chvíli
ve vířivce, vypadal hladově.
„Sundej si župan“, zavelel.
Rozvázala si uzel na pásku. Tázavě se na něho podívala. Přikývl. Stáhla si župan
z ramen a ten se rozprostřel všude kolem ní. Teď byla nahá. Kousla se do rtu, protože
věděla, že za dveřmi je sloužící komorník, který byl přidělen k jejich apartmá. Bude mu
jasné, co tu dělají.
„Zapomeň na něj“, přikázal Bruno a vykročil směrem k ní. „Je ti zima?“
„Ne“, hlesla.
Podezíravě se zadíval na její hrudník. „Pokud by ti byla zima, řekneš mi to. Vypadáš
nádherně“. Pohladil ji po odhalených ramenou a polaskal obě ňadra. „Vlastně naprosto
dokonale“, hodnotil ji.
Kůže jí pod jeho neskrývaným obdivem žhnula. „Díky za kompliment“.
Pohladil ji po kolenou. „Mám náladu teď hodovat“ řekl, mírně se sehnul a poklekl před
stolem. Položil si její nohy na ramena. „Polož se“.
Tara ho poslechla a zírala na lustr, zatímco ji Bruno masíroval lýtka. Nosem se pomazlil
s vnitřní stranou stehna a políbil ji na bok. Pak to samé udělal s druhou nohou. Tara
sáhla dolů, aby ho pohladila na hlavě a prsty mu zajela do vlhkých vlasů.
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„Ruce nahoru“, pokáral ji. Potom se jí dotkl ústy. Ochutnal ji, stáhl se a znovu to
zopakoval. Lehce ji kousal a škádlil. Nemohla si pomoct a znovu si ho přitáhla za vlasy
blíž. Bruno se uchechtl a přidal na tempu. Tara nedokázala mít oči otevřené. Položila
mu obě dlaně naplocho na temeno a pobízela ho dál. Udržoval špičkou jazyka střídavý
vzorec, než se konečně dotkl celou plochou tam, kde si to přála nejvíc. Hlasitě
zavzdychala a zapřela se mu chodidly o ramena. Tahle poloha jí umožnila
nadzvednout boky a přitisknout se víc k jeho ústům. Přitlačil a z jejího hrdla se vydraly
první steny. Prohnula se v zádech, zatímco ji naplno zajal svými ústy. Pokračoval,
dokud se jí nezačaly třást nohy a nepustila ho.
„To už je moc“, zašeptala. Snažila se odsunout dozadu. Ale nedovolil jí to a pevně si ji
přidržel za boky. Nemohla nic, než se podvolit. Střídavě ji tak přiváděl k vrcholu, až
nemohla už ani sténat, jak byla vysílená.
Bruno ji opatrně sundal nohy z ramen, postavil se a otřel si ústa do rukávu svého
županu. Jako v mlze se na něj dívala a začala si rukou ovívat podbřišek. „Stále tě
cítím“, vydechla.
„To je dobře“, věnoval jí ďábelský úsměv. Doslova ji hltal očima. Potom ji zabalil do
županu. „Nechci, abys mi nastydla“.
„Pojď sem“, zvedla ruku.
Opřel se dlaněmi vedle boků a sklonil se. Hluboce ho políbila. Když se odtáhl, vklouzl
jí rukama pod záda a pomohl jí se posadit. Pak jí zavázal župan. „Bylo to pro tebe dost
hravé?“, vtiskl jí lehký polibek na nos.
Zvládla se jen na něho zářivě usmát.
Přitažlivost. Očekávání. Uspokojení. Úleva.
Tara ležela vedle Bruna nahá a hlavu měla opřenou o jeho rameno. On seděl zády
k čelu postele. Objímal ji kolem ramen a prsty kreslil složité vzorce po její paži. Dotkla
se ho na břiše a položila dlaň na jeho svalnatá údolí.
„Jsi vzhůru?“, hlas měl o něco málo hlasitější než šepot.
Přikývla.
Zasmál se. „Myslel jsem, že jsi usnula“.
„Probudil jsi mě“.
„Mohl bych říct to samé“.
„Tyhle chvíle jsou nebezpečné“. I přes svou snahu zívla a znovu se mu uvelebila na
rameni a slastně si zamručela.
„Proč?“, jeho pohyby ustaly.
„Je to příjemné a poklidné. Svádí to člověka k tomu, aby říkal věci, které nemyslí
vážně“, vysvětlovala.
„Jako co, například?“
„Ach, já nevím“, přejela dlaní těsně nad jeho srdcem.
Bruno ji začal znovu hladit na paži. „Neříkám věci, které nemyslím vážně“.
„Dobře“.
Pravou dlaní překryl její ruku na svém hrudníku. „Myslím to vážně“.
Políbila ho na rameno.
„Takže, když ti řeknu, že my dva tvoříme skvělý pár, myslím to vážně“.
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Usmála se. „V tom se nepleteš“.
Políbil ji do vlasů. „Žádal jsem tě, abys měla se mnou trpělivost. Ale měla bys vědět,
že já taky umím být trpělivý. Velmi, velmi trpělivý“. Líně se usmál a Taře málem
vynechalo srdce. Přitáhl si její rty k sobě a políbil ji. „Spi, lásko moje“.
Tara se uvelebila na polštáři vedle něj a zavřela oči. „Doufám, že mě necháš spát až
do rána“, zívla ještě.
„Možná“, zasmál se její předvídavosti. „To ještě nevím“.

Kapitola 22.
Příští den se měl Bruno dostavit na takové menší setkání s několika členy nadace, ve
které působil a vše mělo být završeno obědem. Jak se dozvěděla později, charitativní
večer zaštiťovala nadace, kterou založila jeho sestra s manželem společně
s Brunovou podporou a pomáhala opuštěným dětem. Jelikož jeho sestru postihla malá
nehoda, Bruno byl hlavním člověkem na této akci.
Tara tak měla téměř volný půlden pro sebe. Dala si lehký oběd a vydala se prozkoumat
okolí. Ponořena ve svých myšlenkách zapomněla sledovat směr a povedlo se jí
zabloudit. Usoudila, že bude nejlepší, když zůstane na místě a poohlédne se po
nějakém taxíku. Napsala Brunovi textovku, ale zatím jí neodpověděl. Začínala po
půlhodině panikařit, protože v dohledu nebyl žádný taxík.
Konečně jí zavolal. „Už jsem z toho setkání odešel. Kde jsi?“
„Nevím, asi jsem zabloudila“, odvětila trochu hysterickým tónem.
„Řekni mi, kde přesně jsi, podívej se kolem sebe a popiš mi, co vidíš“.
„Stojím před nějakým komplexem budov, vypadá to na nemocnici“, rozhlížela se.
Dal jí ještě dvě otázky, aby si upřesnil místo. Potom se uchechtl. „Docela ses odvázala
v neznámém městě. Zůstaň tam, kde jsi, ani se nehni. Posílám pro tebe taxík“.
Za dalších patnáct minut ji už Bruno čekal před hotelem. Sotva Tara přijela, okamžitě
se vrhnul po klice kolem dveří. Otevřel je, naklonil se do okénka spolujezdce, aby mohl
zaplatit řidiči.
Tara spěchala, protože byl nejvyšší čas, aby se osprchovala, převlékla, proto vyskočila
z auta. Bruno ji zastavil, položil jí ruce na ramena a políbil ji. „Kam ten spěch? Chyběla
jsi mi, tulačko“, zamumlal jí do úst.
I když byl Bruno na veřejnosti dost rezervovaný, tentokrát mu lidi okolo byli jedno.
Vzhlédla k němu a ve výrazu jeho tváře uviděla tu zranitelnost, která si vždy našla
cestu k jejímu srdci a obrátila ji naruby. Pohladila ho a v tu chvíli ji zasáhla záplavová
vlna emocí.
„Bruno, já ….“, avšak ozval se klakson a Bruno ji strhl k sobě. Okolo nich prosvištěl
taxík. Tara si stoupla na chodník a v duchu doplnila, co měla předtím na jazyku ….tě
miluju…..
„Bláznivý taxikář“, zabručel a vzal ji za ruku. Vydali se směrem ke vstupním dveřím a
její spontánní vyznání odjelo s taxíkem. Řekla si, že je to takhle dobře. Bylo by bláznivé
udělat to teď. Špatné místo a čas, ale nějak se nemohla zbavit pocitu, že právě
uplynula chvíle, které bude v budoucnu litovat.
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Tara spěchala do sprchy, po ní se navlékla do hotelového županu a začala pracovat
na make-upu a účesu. Když si žehličkou narovnávala vlasy, objevil se ve dveřích
koupelny Bruno. Měl na sobě perfektně šitý tmavý oblek a sněhově bílou košili.
Odložila kartáč na vlasy, otočila se k němu a obdivovala jeho styl oblékání. Perfektně
padnoucí kalhoty a sako těsně obepínající svalnaté tělo. Výsledek byl jedním slovem
úžasný.
„Páni, na žebříčku sexy mužů zaujímáš nejvyšší příčku“, pochválila ho Tara.
Bruno se zasmál. „Až se dnes večer vrátíme, poskytnu ti příležitost k tomu, abys mohla
dokázat, že svoje slova myslíš vážně“. V ruce, kterou měl doposud za zády, se
najednou objevila krabička potažená černým sametem.
„Tohle je pro tebe“, naznačil úsměv.
„Co je to?“, natáhla ruku.
„Překvapení, ale až budeš mít na sobě ty překrásné šaty. Snaž se nevypadat tak
zklamaně“, škádlil ji.
Odložil krabičku na skříňku a přistoupil k ní blíž. Ustoupila o krok zpět, jenže on znovu
udělal krok dopředu, takže už stál těsně před ní. Vzal její obličej do dlaní.
„Tvoje šaty budou na tobě vypadat za určitých podmínek. Bude to znamenat příjemné
vzrušení pro tebe a svůdné rozptýlení pro mě. A věř mi, že pro dnešní večer to budu
dost potřebovat“.
„Aha“.
„Aha“, opakoval po ní s jemným náznakem úsměvu.
Panika, která ji ovládala před několika vteřinami se rozplynula a tělo se jí rozhořelo
touhou. Snažila se neuhnout před jeho pronikavým pohledem. Odhrnul jí župan a
odhalil tak její ňadra. V jeho tváři se objevil spokojený výraz. Lehce přejel prsty po
jejích bradavkách. Snažila se nezasténat, ale moc se jí to nepovedlo. Bruno změnil
pozici a přitiskl ji na zrcadlo, přitlačil se na ni svými boky a začal ji líbat. Do břicha ji
tlačilo jeho mužství. Mezi prsty líně masíroval její bradavky a tělem jí lomcovalo
příjemné teplo.
Tara se vzpamatovala a popadla ho za zápěstí. „Nechej toho. Musíme jít a já se musím
obléknout“ napomenula ho.
„Jenom si dávám pozor, abys byla připravená“.
„Já už jsem připravená. To je ten problém“.
Vzal obě její ňadra a zmáčkl je k sobě. Pak se k ní sklonil a strčil si obě bradavky do
úst najednou. Přivřela oči slastí. Neměla už sílu mu přikázat, aby toho nechal.
„Snad si nebudeš stěžovat“, zamumlal.
„Ne“, vydechla. „Je to ….. příjemné až moc“, řekla sténavě.
Pohledná tvář jejího mučitele se spokojeně rozjasnila. Znovu sklonil hlavu a polaskal
bradavky jazykem. „Budu na tvá nádherná ňadra myslet celý večer“, pošeptal jí do
ucha. „A teď dobře poslouchej. Pravidlo číslo jedna, žádná podprsenka“. Zvedl ji a
posadil na kraj umyvadlového pultíku. Roztáhl jí nohy a pomalu se sunul rukama po
jejích stehnech nahoru. Zastavil se těsně na jejím ženství a začal ji laskat oběma palci.
„Myslíš na to, že by ses chtěla se mnou milovat?“
„Ne. Myslím na to, že bys ty rád pomiloval mě“, odpověděla pohotově.
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Bruno se dal do smíchu. Pod dojmem toho hlubokého sexy hlasu málem roztávala.
Cítila, jak pod jeho doteky vlhla. A on koneckonců na tom byl podobně. Viděla mu to
na očích, jak se jeho pohled prohluboval.
„Moc rád bych tě pořádně pomiloval, ale když si to necháme na později, bude to ještě
lepší. Pravidlo číslo dvě, žádné kalhotky“. Roztáhl jí nohy ještě víc od sebe. Pohladil
její nateklý roztoužený výstupek. „Nehýbej se. Chci si tě pořádně prohlédnout“ a
ustoupil o krok.
V tu chvíli seskočila z umyvadla, urovnala si župan a postavila se před něj. Zvedla
bojovně bradu. „Hrál sis se mnou. Tak si na ten pohled můžeš chvíli počkat“. Prošla
kolem něj a pokračovala ke dveřím. Teprve potom se znovu otočila. „A teď ven, ať se
můžu obléknout“.
Bruna její rázná reakce dost překvapila, ale taky pobavila. „Bez kalhotek a podprsenky,
nezapomeň“, stačil ještě říct.
„Uvidíme“, ucedila.
Nevěřícně se otočil a vrátil se k ní. „Žádná podprsenka, žádné kalhotky, rozumíš?“
„Tohle má být rozkaz?“
Tahle výměna ho trochu rozladila. „Možná ….. prosím“. Neměl sice všechnu moc, ale
jeho touha po ní byla prosycena ve vzduchu.
Stoupla si na špičky a políbila ho. „Ano, rozumím“, připustila nakonec.
Několik vteřin zůstával pevný a neoblomný. Potom si ji přitáhl k sobě, vyhledal její rty
a pak jí do úst jako příslib budoucí slasti vnikl svým jazykem. A najednou byl pryč. „Jak
je možné, že vždycky uděláš pravý opak toho, co od tebe čekám?“, zeptal se
chraplavým hlasem. „Tedy ne, že bych si stěžoval“. Pustil ji a při odchodu z koupelny
za sebou zavřel dveře.
Ještě několik vteřin zírala za ním a říkala si, jestli je tenhle vzdor proti jeho očekávání
dobrá věc nebo spíš ne. Pravdou ovšem bylo, že s Brunem se nesnaží být někým
jiným, ale sama sebou. A to bylo poprvé v jejím životě. Uvnitř se pořád ještě chvěla,
ale dala se do práce. Navlékla si černé punčochy, nazula černé lodičky, a nakonec
oblékla smaragdové šaty, které pro ni vybral Bruno. Zkontrolovala se v zrcadle.
Výrazná barva šatů se snoubila s její barvou pleti a šaty jí dobře padly. Spokojená
sama se sebou sáhla po klice, ale pak jí hlavou ještě projela vzrušená představa, že
na ni za dveřmi čeká Bruno. Ovšem nebyl tam. Našla ho v ložnici, jak se opíral o
zárubeň dveří s rukama založenýma na prsou.
Zálibně si ji prohlížel a bylo na něm vidět, že by rád, aby přišla k němu. Nemohla
vzdorovat jeho přání, neboť ji vzrušovala už jenom skutečnost, jak celou místnost
vyplňuje jeho osobnost. Sledoval každý její krok, cítila na sobě jeho ruce, i když se jí
vůbec nedotýkal, sváděl ji příslibem slasti, které jak už jí mnohokrát dokázal, mohl
poskytnout jenom on, nikdo jiný.
Tara se postavila před něho. Nepohnul se. Nenatáhl k ní ruku.
„Otoč se, prosím“.
Automaticky ho poslechla. Měl pravdu, protože po jeho občasné dominanci toužila, to
si musela přiznat. Líbilo se jí na něm, když má ve svých rukou veškerou moc a kontrolu.
Právě nedávno se jí v této podobě ukázal. Pokud je s ním, naprosto mu důvěřuje, a
tak se mohla přestat ovládat a mohla zajít s ním tam, kam by se nikdy neodvážila.
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Ucítila chladný dotek a pochopila, že Bruno jí na krk pověsil náhrdelník. Překvapeně
si sáhla na šperk a Bruno jí pošeptal do ucha. „Jdi se podívat do zrcadla“.
Rozběhla se do koupelny a spatřila na krku smaragdový přívěsek, který zdobily
diamanty, které se blýskaly jako hvězdičky na noční obloze. Za ní se objevil Bruno a
jejich oči se setkaly v zrcadle. To spojení jejich pohledu zažehl teď už dobře známý
pocit, který jí nikdy nezevšední.
V jeho výrazu viděla neskutečnou touhu, vyjádření pocitu tak hlubokého než pouhou
fyzickou přitažlivost, jež mezi nimi panovala.
„Je to naprosto dokonalé“, pronesla dojatě. „Moc děkuji“.
Bruno ji majetnicky objal kolem pasu a zabořil jí obličej do vlasů. „To ty jsi dokonalá“,
řekl procítěně.
Všechno, co Bruno dělal, bylo hodně živé a opravdové. Tara se jenom děsila toho, až
zjistí, jak moc je nedokonalá.

Kapitola 23.
Společně vycházeli z hotelového pokoje a nastoupili do výtahu plného lidí. Bruno se
opíral o stěnu a Taru si postavil před sebe. Jeho postoj a dotek měly svůj účel, takže
rozpálil její pokožku, což nebylo ve veřejném prostoru vhodné. Políbil ji zezadu na krk
a ona se zachvěla. Téměř cítila, jak ho její reakce potěšila. Rukama nenápadně putoval
po hedvábí jejích šatů. Tara ho chytila za ruce, aby ho přinutila přestat. Tohle gesto
vyznělo jako tichá prosba a zaslechla jeho tichý smích. Jeho hravosti se musela
pousmát. Ale vzápětí silně znervózněla, když si uvědomila, že na sobě nemá spodní
prádlo. V duchu sama sebe plísnila za to, že se odvážila vidět romantiku v něčem, co
nebylo nic jiného, než sexuální dobrodružství. Rychle zapudila tuhle děsivou myšlenku
a soustředila se na jinou. A to, jakým směrem se bude odvíjet její vztah s Brunem
v budoucnu. Bylo tak jednoduché roztočit ten kolotoč pochybností a zaplést se do
úvah, co všechno se může pokazit. Seznam jejích myšlenek by vydal na několik
desítek stránek.
Jakmile výtah zastavil, vystoupila a nechala v něm svoje obavy. Když kráčeli halou,
chytil ji Bruno za ruku a pevně stiskl. Ten drobný, ale nesmírně intimní akt, ji zasáhl
přímo u srdce a zahříval. Vrhla po něm postranní pohled a zaznamenala, že i on po ní
pokukuje.
Měla tohoto muže hluboko pod kůží. Poprvé v životě zažívá pocit vztahu, pocit že
s někým chodí. Ne, že je sama nebo ji někdo ovládá …., jako Michael. Docela ironie,
protože Bruno byl mužem, kterého se chtěla vyvarovat a teď se ho nehodlá jen tak
pustit. Zpočátku se snažila srovnávat dva muže, svého otce a Bruna, než pochopila,
že se srovnávat nedají vůbec.
Vyšli z hotelu do teplého večera. Taxík, který Bruno objednal, už na ně čekal. Sotva
se usadili v autě, Bruno položil ruku na její koleno a palcem jemně hladil hedvábí její
punčochy. Posouval se výš a výš. Určitě musel cítit žár její pokožky. Nohou jí nahoru
vystřelovaly impulsy slasti. Když se zdálo, že to bylo příliš, popadla jeho ruku, aby ho
definitivně zastavila.

92

Obočí mu vystřelilo nahoru. „Co se děje?“
Vrhla po něm významný pohled a tiše sykla. „Víš naprosto přesně, co děláš“.
„Ano“, připustil a rty se mu zvlnily do takřka neznatelného úsměvu. „To vím“.
Skutečnost, že to věděl, byla nesnesitelně erotická, a ani trochu z ní neměla strach.
Právě z toho důvodu ho držela za ruku celých deset minut, které strávili jízdou v autě
na večírek.
Vystoupili u Dětského muzea, kde se měla odehrávat tato akce. V tu chvíli začaly
cvakat fotoaparáty. Bruno ji pevně sevřel za ruku a snažil se je oba vtáhnout co
nejrychleji dovnitř budovy. Poznala na něm, jak byl hodně nesvůj. Proto ji vůbec
nepřekvapilo, že jeho nechuť k záři reflektorů ho vedla k neochotě, když odmítl zajít do
tiskového centra. Nesnášel všechny tyhle ceremonie a pokládal je za zbytečné. To
však neznamenalo, že by mu nezáleželo na tom, co pro něho tahle charitativní akce
znamenala. Prošli vstupními dveřmi a zastavili se pod masivním obloukem, který vedl
do hlavního sálu. Postávala tam asi stovka hostů.
Bruno pokynul směrem ke švédským stolům. „Máš hlad?“
„Jako vlk“, připustila.
Bruno se zasmál. „Tak tě musíme nakrmit“. Objal ji kolem pasu a diskrétně si ji přitáhl
k sobě. Vykročili spolu bok po boku, stehno na stehno.
„Já vlastně taky mám neuvěřitelnou chuť, ale ne na jídlo“.
„Vážně? No, vypadáš na to, že by sis dal místo večeře něco jiného, přímo tady a teď“,
poškádlila ho.
Bruno okamžitě zareagoval a jeho dlaň pomalu sjížděla od pasu dolů až na její zadek.
„Zdá se mi to?“, zasmál se. „Nemáš kalhotky“, pošeptal jí do ucha.
Tara se začala červenat, aniž by věděla proč. Ani ne před hodinou ji tento muž líbal
bradavky a dělal s ní neuvěřitelné věci, ale právě kvůli takovým chvílím, kdy se choval
jako silný samec, mu vždycky roztaje v náručí. On to dobře věděl. Viděla mu to ve tváři,
ve zvlčilém pohledu. V tu chvíli jí to bylo jedno. Nebála se, že by zneužil toho, že
dokázal předvídat její reakce, jak se obávala ještě před několika týdny. Do tváře se mu
pomalu vkrádal smyslný úsměv a s ním jako mávnutím proutku, zmizel stín a temnota,
které jeho výraz občas ovládaly.
„Aha …. tohle je moje krásná červenající Tara. Vypadá to, že se mi ji ještě nepovedlo
úplně zkazit“, odmlčel se. „Ale pracuju na tom“, zasmál se spiklenecky.
„Nepovídej. Vždyť jsi mě včera obvinil, že já kazím tebe“, bránila se.
„To je pravda, ale tak to má přece fungovat, miláčku“.
„Tomu nerozumím. Co to má znamenat?“, stáhla obočí.
„Pokud to ještě nevíš, brzy to poznáš“. Protáhl se s ní vířícím davem lidí, aniž by jí dal
poznat odpověď na její otázku. Ale to by ji už asi nemělo tolik překvapovat. Vždycky
mluví v kódech, kterým porozumí později, pokud vůbec. Prohlíželi si stoly, které se
prohýbaly pod spoustou vybraných jídel. U jednoho se zastavili a zaujala je mísa
jednohubek. Každý si vzal talířek, vybrali si, co se jim líbilo, a pak ty dobroty uzobávali
mezi řečí se spoustou lidí, kteří se chtěli s Brunem setkat a pohovořit.
Vtom se objevila a stanula přímo před Brunem ….. Gina Rossi, docela známá a slavná
herečka, která s ním, jak tvrdil Google, kdysi chvíli chodila.
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Její platinové vlasy, rudé šaty s velkým výstřihem, aby vyniklo její až příliš bujné poprsí,
které si při bouřlivém objímání na přivítanou opírala o Brunovo rameno, Taru silně
znechutilo.
„Bruno Ascoli“, zavřeštěla. „Tak ráda tě vidím“. Měla zvučný, melodický hlas,
připomínající divokou šelmu a zároveň talentovanou hereckou hvězdu. A přesně
taková ona byla. Taru znervózněla jediná věc, její vlastní nejistota. Byla by přísahala,
že už ji nechala za sebou v pokoji hotelu, ale nejspíš si vzala taxi a přijela za ní i na
večírek. V porovnání s touto ženou si připadala neohrabaně a nevýrazně. Nebylo divu,
však taky nepatřila do světa schowbyznysu, nebo do světa Bruna Ascoliho, hraběte.
Najednou ji přepadl tíživý pocit, že na téhle party nemá co pohledávat a už vůbec ne
s mužem, jako je Bruno.
Tara odložila talířek na stolek a potlačila nutkání někam zmizet. Potíž však byla v tom,
že nevěděla kam. Bruno její nejistotu okamžitě vycítil, vyprostil se z Ginina objetí a
pevně chytil Taru kolem pasu.
„Taro, tohle je Gina Rossi. Gina je už několik let nadšenou podporovatelkou naší
charitativní organizace“. V té chvíli se na ni podíval všeříkajícím pohledem. „Avšak
bulvár tvrdí opak, nikdy jsem s Ginou nic neměl. Gino, tohle je Tara Mc Millanová, se
kterou já opravdu chodím, mám ji rád. A doufám, že se po mém boku bude objevovat
i v budoucnu“.
Jeho prohlášení vlilo Taře do žil neskonalou úlevu a na prsou se jí rozlévalo příjemné
teplo. Opřela se o Bruna a jeho prsty ji v pase jemně sevřely.
Gina pobaveně převrátila oči. „Už jsem se za ten skandál několikrát omluvila, Bruno.
Tak už mě za to neobviňuj“. Potom se soustředila na Taru svýma modrýma očima na
ty její čokoládově hnědé a jasně olivovou pleť. „Moc ráda vás poznávám, Taro“, usmála
se a natáhla k ní ruku. V tom okamžiku záblesk fotoaparátu proťal jejich kontakt. Gina
vrhla po Brunovi pobavený pohled, a přitom pořád držela Tařinu ruku. „A rozhodně
nebude moje chyba, jestli se v zítřejších novinách objeví zpráva, že Gina Rossi má
aférku s novou přítelkyní svého exmilence. Nebude. To. Moje. Chyba.“
Potom na ni někdo zavolal jménem a ona se otočila. „Omluvte mě, ještě se uvidíme“.
„Ty jsi ty nesmysly o tom, že jsme spolu chodili, četla“, obvinil ji Bruno, když byli sami.
„Proč to říkáš?“
„Protože, když mě objala, málem ti zaskočilo jídlo“.
„Je to filmová hvězda“, pokrčila rameny. „Udělala na mě dojem“.
Na jeho rtech se objevil náznak úsměvu. „Opravdu?“
„Tak jo. Možná jsem o tobě něco našla na Googlu“, připustila nerada.
„Jasně. Je ještě něco jiného, co ses dočetla? A já bych to měl osvětlit“, myslím to
vážně, Taro“.
„Ne, nic dalšího“, odvětila mrzutě. Pořád však byla přesvědčena, že Bruno před ní
něco tají. Ale nic z toho na internetu nenajde. Tyhle věci se ukrývaly úplně někde jinde,
uprostřed jezera jeho duše. Tara jenom doufala, že jí jednoho dne dovolí tuhle jeho
část prozkoumat. „Vím všechno, co potřebuji vědět“, odpověděla zjihlým hlasem.
V jeho očích se mihlo cosi smutného. „Víš, Taro, je něco …..“, nedopověděl. Vyrušila
je skupinka lidí a všichni se dožadovali Brunovy pozornosti. Taře pořád vrtalo hlavou,
co jí chtěl říct. Ale líbilo se jí, jak ji všem Bruno představil, a jak se jí dotýkal.
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Všem muselo být jasné, že ona neodmyslitelně patřila k němu. Oba se pohroužili do
konverzace, a přitom nespouštěli od sebe oči. Ale ve vzduchu visela mezi nimi
nevyřčená slova, která měla být vyslovena.
Večer probíhal velmi příjemně a nenuceně. Každý Brunův pohled a dotek ji hřál víc a
víc na duši, v níž on už dávno zapustil kořeny. Tara byla velmi šťastná, a to nebyl
zrovna pocit, kterého by si doposud užívala příliš často. Věděla, že štěstí nikdy
nevydrží dlouho, ale tentokrát měla v plánu o něj bojovat.
Všimla si, že nedaleko připravoval číšník stůl s širokou nabídkou kávy a sladkých
pochoutek. Zatímco táhla Bruna tím směrem, do cesty jim vstoupila starší žena, která
se s Brunem vřele vítala, za něco mu děkovala tak, až se zalykala vzrušením. Tara
pochopila, že to bude na dlouho. „Budu u těch čokoládových dobrot“, pošeptala mu a
lehce ho líbla na tvář. „Hned po tobě je to moje velké pokušení“, usmála se.
Pošeptal jí něco moc žhavého v italštině, nestačila všemu porozumět, ale
nepochybovala, že šlo o cosi velmi košilatého. Už jen z toho, jak sexy se usmíval, se
musela kousnout do rtu.
Vzala si šálek kávy s pořádnou porcí šlehačky, a pořád se ještě usmívala nad jejich
šeptanou konverzací. Přesunula se k malému stolku a lžičkou si nabírala šlehačku.
Chutnala přímo božsky, stejně jako její flirtování s Brunem. Udivovalo ji, jak je jí
příjemné, když je v jeho společnosti na veřejnosti.
„Ahoj Taro“.
Lžička s druhou porcí šlehačky jí zamrzla v ruce uprostřed pohybu. Zírala na smoking,
který se objevil přímo před ní, na povědomou ruku, která se ležérně opírala o bílý
ubrus. V uších jí zněl ten povědomý hlas, který měl na ni stejný účinek, jako by jí po
páteři stékala kyselina sírová. To není možné, tenhle muž tady přece nemůže být. Už
tomu byly dva roky, kdy mu pohrozila podáním žaloby, o něm neslyšela. Dva roky,
které hrozily se protáhnout na věčnost. Pomalu odložila lžičku na podšálek a proklínala
třes, který ovládl její prsty. Věděla, že to dobře vnímal. Uměl manipulovat s lidmi,
využíval je. Byl to hajzl a ona už ho nikdy nechtěla v životě vidět
Jenže ona už nebyla ta dívenka před lety. Tentokrát ji to neporazí. Obrnila se proti
němu. Zvedla oči, ale neviděla před sebou muže, jehož vždycky vnímala jako
ztělesnění výšky, temnoty a mužské přitažlivosti. Ani necítila dobře známý účinek
pohledu jeho průzračných očí. Viděla jen monstrum, které před sebou viděla tehdy,
když se viděli naposled.
„Michaeli …“ Nenáviděla ten zvuk staženého hrdla, s nímž jí jeho jméno vylétlo z úst.
Jeho přítomnost na ni měla vliv. Na vteřinu ji ovládla panika, jako by jí někdo sebral
pevnou půdu pod nohama. Ne, takhle se přece Bruno nesmí o její minulosti dozvědět.
Nesmí se teď sesypat. To se nestane. Bude silná. Sevřela ruce v pěst, až se jí nehty
zaryly do dlaní. „Co tady děláš?“
„Viděl jsem tvoji fotku v novinách a stejně jsem si potřeboval udělat výlet do nedaleké
výzkumné laboratoře. S tvým otcem jsme si říkali, že to bude skvělá příležitost přispět
na dobrou věc a vůbec jsme netušili, že zde na tebe narazím“.
Její otec, který i přes všechny zdroje, jež má k dispozici, nikdy neučinil žádný pokus ji
za posledních pět let kontaktovat. Vlastně ano, vzpomněla si na zprávu od Elaine …..
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„Říkáš můj otec? Tomu nevěřím. Vždyť se ani neobtěžoval přijít na zádušní mši
slouženou k poctě mé matky, kde jsem se s tebou viděla naposled“.
Vzpomínky byly děsivé. Nesnášela se za to, jak si jeho činy pořád brala k srdci.
Nesnášela se za to, jak tehdy směšně toužila po někom, kdo o ni nikdy nestál, kdo se
nikdy nezajímal o její matku, která ho z celého srdce milovala.
Tara pevně sevřela rty. „Oba víme, že tě sem neposlal můj otec“.
„No, ve skutečnosti mě sem poslal. Vidíš, Taro, máme tě pořád pod drobnohledem,
což znamená, že máme pod dohledem i lidi, kteří se ti pletou do života. Právě to mě
sem dnes večer přivedlo. To, jakého sis nedávno vybrala společníka“.
Do tváře se jí nahrnula krev a srdce jí začalo zběsile bít jako o život. „Co to má
znamenat?“
„Znamená to, že pan Ascoli má pár zajímavých úchylek, nemyslíš?“
Srdce jí explodovalo v hrudi. Bruno ….. Hodlá použít Bruna proti ní? Co o něm tak asi
mohl vědět. To snad není pravda.
Michael pokračoval. „Doufali jsme, že si včas uvědomíš, jak destruktivní povahu má a
budeš se od něj držet dál. Ale když už o tom všichni vědí a ty se s ním necháváš vídat
na veřejnosti, potom nemůžeme zůstat opodál a jen tak přihlížet něčemu, co by nás i
tebe mohlo potenciálně ohrozit“.
„Nás?“, podivila se. „Ty už dávno nejsi součástí žádné množiny my, v níž bych měla
fungovat já“, napadla jeho slova s nemalým odporem.
„Další omyl. Víš co? Jako novému více prezidentu společnosti tvého otce mi ubližují
stejné věci jako jemu a naopak. A jsem si víc než jistý, že charitativní organizace, která
se věnuje dětem, by jen nerada do podrobností znala jeho skutečné zájmy a tvou
minulost, nemyslíš? Určitě by nebylo vhodné, aby se vědělo, jak ses chovala, jako
malá děvka …..“
Ten člověk je posedlý, nenormální a pěkný hajzl k tomu, pomyslela si zhnuseně Tara.
„Nikdy jsi o mě nestál. Chtěl jsi mě jen proto, abys mě mohl připravit o všechny peníze,
které jednou zdědím. Je mi z tebe na zvracení, Michaeli“.
Naklonil se k ní blíž a Tara měla co dělat, aby se neodtáhla a neukázala tak svou
slabost. „Já jen chci, aby žena, kterou miluju, vrátila se zpátky domů, ke mně, Taro.
Patřila jsi ke mně a patřit budeš“. V jeho hlase nebylo ani stopy po lásce, ale pouze
vlastnictví, jako by ona byla nějaký majetek. „Dobře mě poslouchej, holčičko. Bydlím
v hotelu For Wilhsir. Doufám, že se tam s tebou brzy shledám. Pokud budeš rozumná
a pospíšíš si, možná budu k tobě hodný. Všechno záleží na tobě“.
Potom ji obešel, bolestivě jí stiskl rameno a najednou byl pryč.
Stála tam sama v písečné bouři jeho nechutných výhrůžek. Byla jako zkamenělá, ale
uvnitř se málem sesypala. Celý prostor kolem ní jako by zmizel. A zbylo jen to, co se
stalo před dvěma lety. A černá díra jejího utrpení. Ale taky jistota, že tohle na sebe a
Bruna sesypala ona svými činy, svou bláznivou neodpovědností. Slabostí. Proč jen
nezůstala tam, kde byla ……
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Kapitola 24.
Tehdy byla tak strašně osamělá, ztracená a Michael byl jedinou spojkou, kterou měla
s matkou a otcem. Jenže právě otec s ní nechtěl mít nic společného. A Michael byl
jiný, nebo si to možná jenom myslela. Kdesi hluboko v srdci toužila po důvodu, kterým
by si omluvila návrat domů, aby vůbec nějaký domov měla.
Michael byl na ni hodný, okouzlující a ona měla pocit, že ho vidí, jako kdyby to bylo
poprvé, a že ho v minulosti soudila příliš příkře. Ale mýlila se. Tak strašně se v něm
mýlila………..
Cítila se, jak se propadala spirálou do pekla té poslední noci. Rychle musela někam,
kde bude mít soukromí. Musí si všechno promyslet a nějak se z toho dostat. Zvedla
oči a hledala únikovou cestu. Na druhém konci sálu spatřila Bruna, jak se na ni díval.
Tvářil se ustaraně, to poznala na dálku. Tak silné pouto měli teď mezi sebou.
Obruč, která ji svírala nad srdcem se ještě více utáhla. Ach bože, milovala Bruna a
zároveň se ho chystala zničit? Odvrátila pohled a razila si cestu davem. Nedokázala
by se mu podívat do očí, dokud se nedá trochu dohromady, aby dnešní večer
absolvovala, jak se sluší a patří. Bála se, že ji Bruno dohoní dřív, než získá zpět
ztracenou půdu pod nohama. Než zjistí, jak by mohla dát do pořádku celý tenhle
zmatek. Neměla však vůbec žádnou představu, kam by měla jít. Jen tak bloudila a
hledala cestu ven. Popadla číšníka, který procházel kolem za rukáv.
„Kde jsou tady Dámy, prosím?“
Muž jí ukázal na cedulku se známým znakem, protože byla nedaleko. Rozeběhla se,
a vtom spěchu narazila na Ginu. „Promiňte, omlouvám se“, Tara spěchala dál v cestě,
aniž by jí věnovala pozornost.
Gina ji chytla za předloktí a hodila po ní ustaraným pohledem. „Jste v pořádku?“
„Ano, ano, jistě, že jsem“, drmolila. „Snědla jsem něco, co mi vůbec nesedlo. Potřebuju
na toaletu“. Byla to příšerná výmluva, ale na nic lepšího se nezmohla. „Dovolíte?“,
musela okamžitě zmizet.
„Dobře“, ustoupila zděšená Gina o krok dozadu a zavolala za Tarou. „Chcete, abych
dala vědět Brunovi?“
„Ne“, vykřikla přes rameno Tara. „Prosím vás, ne. Nechci, aby mě viděl v tomhle
stavu“. Strčila do dveří a proběhla kolem ženy, která stála u umyvadla. Zamířila do
kabinky a zavřela za sebou dveře, poměrně dost hlasitě. Klepala se jí kolena a opírala
se o stěnu kabinky naproti záchodové míse. Tak tohle se stane, když se všechny
události jejího života střetnou v jednom obrovském výbuchu. Zírala na mísu před
sebou a snažila se z toho nezbláznit. Tak nějak to do sebe perfektně zapadalo.
Přemohla ji vzpomínka na to, co se stalo před dvěma lety. Na to, jak ji Michael vezl
zpátky na hotel a vyprovázel ji až ke dveřím pokoje. Na to, jak si myslela bláhově, že
jde vlastně o milého člověka, protože po celý den se k ní choval přehnaně uctivě a
ohleduplně. Její dřívější názor na něho zcela vypustila z hlavy, protože Michael byl
velmi příjemný společník. Jakmile ho však pozvala dál, aby si ještě mohli popovídat.
Ano, jen popovídat, dala mu jasně najevo.
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Ve chvíli, kdy za nimi zaklaply dveře, se rázem všechno změnilo. Najednou se na ni
příšerně rozzlobil, nadával jí, že odešla od něj, zesměšnila ho a on díky ní vypadal
před všemi jako idiot. Pořád na vlastní kůži cítila a měla v živé paměti, jak ji natlačil na
zeď a přitiskl se k ní. A pak jeho ruce začaly hrubě šátrat po jejím těle, úplně všude.
Roztřásla se z toho a nemohla přestat. Objala se pažemi a násilně donutila vzpomínky,
aby zmizely. Oči ji tak silně pálily, musela je pevně zavřít, aby jí nevytryskly slzy,
protože to by již nezvládla. Neposkytne Michaelovi to potěšení, že by se kvůli němu
rozplakala. Měla by se vrátit na večírek a vypadat reprezentativně. Musí se usmívat.
Musí celou tu akci zdárně absolvovat až do úplného konce, aby to Brunovi nezkazila.
„Taro“, místností se rozlehl Brunův sytý hlas. Nedokázala uvěřit tomu, že byl tady, na
dámské toaletě. Nikdy neudělá to, co by od něj očekávala, nebo co bylo považováno
za přijatelné. A vždycky je u ní, když je jí nejhůř. Vždycky. Jediný člověk, který to kdy
dokázal. Proboha, co teď bude dělat?
„Je v té kabince vzadu“, informovala ho ta žena, kterou míjela při vstupu.
„Dala byste nám minutku?“, požádal onu ženu Bruno.
„Ale jistě, budu hlídat dveře“, odpověděla s přehnanou ochotou.
Evidentně ho poznala. Super. Takže mají člověka, kdo celému světu vyslepičí, že na
dnešním večírku udělala Brunova společnice scénu“.
„Taro“, nyní Brunův hlas jemně hladil, zněl jako příslib, že tady byl pro ni, možná
naposled.
„Tady nemůžeš zůstat, Bruno“. Sakra, úplně se jí zlomil hlas.
„Otevři ty dveře, miláčku. Musím tě vidět. Hned“.
„Nemůžu. Nemůžu otevřít ty dveře“.
„Proč ne?“
„Protože kdybych to udělala, rozbrečela bych se, a poničila si tak make-up“.
„Otevři, Taro“, znělo to klidně, ale rozhodně.
„Prosím, Bruno, ne. Za minutku jsem venku a všechno bude v pohodě“. Jenže to tak
nevyznělo. Její hlas zněl přiškrceně, sotva se jí dalo rozumět.
„Taro, znáš mě. Neodejdu, dokud ty zatracené dveře neotevřeš“.
Jistě, že ho znala a taky věděla, co pro něho znamenala důvěra a soukromí. A ona mu
nejenom lhala, ale on ji pustil do svého světa. A Michael teď z toho chce udělat
veřejnou záležitost.
„Taro“, ve způsobu, jakým pronesl její jméno, bylo cosi naléhavého, znělo to jako něžný
rozkaz. Ovšem pořád to byl rozkaz. On neodejde, poznala. Na to byl až směšně
tvrdohlavý. Otevřela a ustoupila ke stěně. Měla by rychle vymyslet další vhodnou lež,
aby propluli tímto večírkem bez obtíží, aby ho ochránila před skandálem, který mu
bezprostředně hrozil. Až budou zpátky v hotelu, tak mu řekne úplně všechno. Takový
byl její plán. Ale dopředu věděla, že selže hned na začátku. V okamžiku, kdy spatřila
Bruna, úžasného a geniálního přítele a milence v jednom, který ji pustil do svého
života, a kterého ona teď ztrácí společně se vším na tomto celém světě. Nohy ji
přestaly poslouchat a sesunula se na podlahu a z očí jí vytryskly slzy, jako kdyby do
této chvíle byly ukryté v nějaké hlubině studny.
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Bruno si před ni podřepl a položil jí ruce na ramena. To už se rozplakala naplno.
Nedokázala přestat. Bruno se posunul, opřel se zády o stěnu a přitáhl si ji na hruď.
„Takhle by to vypadat nemělo“, řekla.
„Tak by vypadat nemělo co?“, zeptal se. Hladil ji po vlasech a jemně jí zvedl hlavu, aby
se jí podíval do očí. „Týká se to muže, se kterým jsi nedávno mluvila, že ano?“
Michael. Útroby se jí stáhly už jen přitom, když měla vyslovit jeho jméno. „To byl
Michael. Já ….“, zhluboka se nadechla a sebrala veškerou odvahu k úplnému doznání.
„Ještě jsem ti neřekla pár věcí. Měla jsem to v úmyslu. Věděla jsem, že jednou k tomu
bude muset dojít, ale ….. Prostě jsem na to chtěla zapomenout“, zabořila obličej do
dlaní. Nedokázala se na Bruna podívat. Prostě se tolik styděla, že to nedokázala.
Zmocňoval se jí třas po celém těle a snažila se násilím potlačit další příval slz.
Bruno jí vzal hlavu do dlaní a donutil ji pohlédnout mu do očí. Viděl toho až příliš, i to,
co nechtěla, aby viděl, před čím nedokázala utéct. Viděl démony, se kterými ona
bojovala.
„Taro, všichni máme něco, na co bychom nejraději zapomněli. Nikdo o tom neví tolik,
co já. To mi můžeš věřit. Právě mně můžeš říct cokoliv. To bys už mohla vědět“.
„Budeš mě nenávidět, Bruno“, špitla a zajíkla se.
„To bych nedokázal, miláčku“, palcem jí setřel slzy z tváře. „Na to tě až příliš miluju“.
Měla pocit, jako by ta svírající obruč najednou praskla. Miluje ji. Bruno ji miluje. A i když
je to přesně to, co toužila slyšet, teď to nedokázala přijmout. Vždyť ji neznal natolik,
aby ji mohl milovat.
Zavrtěla hlavou. „Ale ne, tohle neříkej, dokud nebudu mít jistotu, že to myslíš vážně“.
„Já to ale vážně myslím, právě teď“.
„Lhala jsem ti, Bruno“, vyhrkla. „Nechtěla jsem, abys o mně něco věděl. Tak jsem
prostě ….. prostě lhala. Říkala jsem ti, že jsem s nikým pět let nespala, ale nebyla to
pravda. Vlastně i byla až na tu jednu šílenou noc“.
Položil jí ruce na kolena. Odtáhl se a připravoval se na to, co mu chtěla říct, ať už to
bude cokoliv. Přitiskla si prsty ke spánkům a cítila, jak se jí třásly.
„Před dvěma lety, vlastně před devatenácti měsíci a čtyřmi dny jsem letěla zpátky do
Vegas na vzpomínkový večer, který pořádala jedna charitativní společnost na počest
mé matky. Byla to připomínková akce výročí jejího úmrtí. Otec se tam tehdy neukázal,
což mě hodně zasáhlo a nejenom mě, ale většinu přítomných. Ale objevil se tam
nečekaně Michael a já jsem se cítila tak mizerně a sama. Byla jsem hodně zranitelná
a on se choval tak, jako kdyby mu na mně záleželo. Já …..“
„Počkej“, přerušil ji Bruno ostrým kolísavým tónem. Otočil si ji a přitiskl ji na stěnu. Pak
ji uchopil za ruce. „Ty jsi úplně přesně pamatuješ, kolik dní to bylo, kdy jste spolu něco
měli? Tomu dost dobře nerozumím, každopádně je to zvláštní“.
Ucukla rukama. „Ne. Tedy vlastně ano, ale tak to vůbec nebylo. Bylo to ….“
„Pořád ho miluješ? O to tady jde?“
„Ne. Bože to ne. Já miluju tebe, ne jeho. Michaela jsem nikdy nemilovala. Přišel, přišel
za mnou na hotelový pokoj a já jsem udělala tu chybu, že jsem ho pustila dál“.
Vzpomínky ji znovu zasáhly jako blesk. Sklopila hlavu. Když si vybavila, jak se jí
Michael hrubě dotýkal, jak ji sahal na prsa, skoro nemohla dýchat.
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„Pustila jsem ho dál“, pokračovala a donutila se podívat Brunovi do očí. „Pustila jsem
ho dál“, znovu zašeptala. Doslova se zadrhla a nemohla navázat.
Bruno jí vzal hlavu do dlaní a pozorně se na ni zadíval. „Chceš mi říct, že tě znásilnil?“
„Já jen …… jen jsem udělala to, co po mně chtěl. Bože …..“.
„Chtěla jsi to, Taro“.
„Ne, nechtěla“, zašeptala a potlačila vzlyk.
„Řekla jsi mu, že to nechceš?“
„Ano. Opakovala jsem mu to pořád dokola, ale on mě neposlouchal“. Mluvila už
klidněji, ale stále to znělo přiškrceně. Pořád to nebyl její hlas. „Sakra, kdo vlastně
jsem“, ptala se sama sebe. „A pak nevím, co se stalo …… nějakou dobu jsem byla
mimo a potom už jsem to vzdala, bála jsem se další jeho surovosti“.
„A potom tě znásilnil“.
„Ano, ale vzdala jsem to, už jsem nedokázala vzdorovat, nedokázala jsem se ubránit,
Bruno. Byl silnější. Říkal mi, co mám dělat a já ho poslechla. Byla jsem už natolik slabá
a bála jsem se ho. Vzdala jsem to. Nevím, proč jsem ti to neřekla. Já jenom … když
v sobě ty vzpomínky nepotlačím, jsem úplně v háji. Když jsme se teď potkali, měla
jsem pocit, že mě ….., že se ……“, opět se zadrhla.
„Já vím, miláčku“, pohladil ji Bruno po tváři.
„Ale nevíš, nevíš vůbec nic“, vehementně protestovala a postavila se.
Bruno se rychle zvedl taky a rukama se opřel kolem její hlavy. Potom opakoval to, co
mu ona řekla na začátku večírku. „Vím všechno, co vědět potřebuju, Taro“.
Znovu zavrtěla hlavou. „Ne, Nevíš, jak hrozné to bylo. Ráno jsem se tehdy probudila
v tom hotelovém pokoji, a ten člověk ležel vedle mě. Nemohla jsem to svést na nikoho
jiného, jenom sama na sebe. Panebože, dovolila jsem mu to, aby mi znovu navlékl
prsten na ruku, a pak mi přikázal, že se musím vrátit zpátky k němu“.
„Ale ty jsi s ním neodjela“.
„Ne. Mám husí kůži, jen si vzpomenu na to, co se toho rána seběhlo. Jak se mě Michael
dotýkal, jak se choval, jako kdybych mu patřila“.
„Pověz mi“, naléhal Bruno, „co se stalo?“
Klesla na jeho hrudník a zhluboka se nadechla. Snažila se uklidnit, ale jako by měla
knedlík v krku. Měla co dělat, aby ze sebe vypravila slovo
Bruno jí prstem zvedl bradu výš. „Co se stalo potom, Taro?“
„Povedlo se mi ho přesvědčit, že nejprve se musím vrátit domů, abych si sbalila věci.
Jakmile jsem byla z jeho dosahu, zavolala jsem mu z letiště a pohrozila, že na něj
nechám vydat soudní příkaz“.
„No a dál?“
„Jednoduše se mi vysmál a oznámil mi, že jsem ho prakticky uprosila, aby mě opíchal,
což by přesně řekl policii. Tak jsem mu odpověděla, že bych si to rozhodně nenechala
pro sebe. A on na to, že by mě vykreslil jako vyděděnou dcerunku, která touží po
pomstě“.
„A tvoje odpověď?“
„Ať do toho klidně jde. Na mé pověsti mi vůbec nezáleželo. Ale jemu na té jeho
evidentně ano“.
„Takže se od té chvíle držel od tebe dál“.
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„V podstatě ano, ještě jednou to zkusil, ale nepochodil, protože dostal soudní příkaz.
Vlastně jsem ho už neviděla, až do dnešního dne“.
„Dobře“. Bruno jí vzal obličej do dlaní a políbil ji na ústa. Jenže to vůbec nevyznělo
jako polibek. V doteku jeho rtů byl oheň a zároveň led. A taky vášeň, vzrušení a láska.
Ano v jeho polibku byla především cítit láska. Opřela se o něho, chytila ho za zápěstí,
a nechtěla, aby tahle chvíle někdy pominula. Tiskl rty k jejím a na několik vteřin
neexistoval na světě nikdo jiný, jenom oni dva. Žádný Michael, žádná minulost, ani
žádná budoucnost, o kterou by si člověk musel dělat starosti.
„Taro“, zašeptal, pohladil ji po vlasech a zadíval se jí do očí. „Pokud si můžeš jen na
vteřinu pomyslet, že bych tě za tohle mohl odsoudit a nenávidět, je to nejlepší důkaz
toho, jak moc ti ten člověk zamotal hlavu“.
„To já nenávidím sama sebe, za tu noc, Bruno. Nenávidím se za to, jak jsem byla slabá
a ubohá, nenávidím se za to, že …..“
Bruno rázně přerušil vodopád jejích slov polibkem a pak přejel jí palcem po rtech a
naznačil zámek.
„Ani nevíš, jak se pleteš. Jsi pravý opak slabosti, naopak jsi nesmírně statečná a
chytrá, protože ses s tím vším vyrovnala. A on se tě už nikdy nedotkne. To ti tedy
slibuju“, zapřisáhl se.
„Bruno“, zašeptala a dotkla se ho za zápěstí. „Bruno, je toho víc. Dnes večer ….“
„Později, povíš mi to později. Teď tady ještě chvíli zůstaneš. Přijdu si pro tebe“. Udělal
krok a ji přemohla panika. Popadla ho za paži. „Ne, zastav. Co chceš dělat?“
„Vyřídím si to s Michaelem sám“.
„Ne, proboha“, vyhrkla rychle. „Právě to ti musím říct. Myslím, že něco o tobě ví a
vyhrožoval, že tebe se mnou očerní před charitou. On je toho schopen. Je to
monstrum“.
Bruno jí položil ruku na tvář. „Jestli si myslíš, že mě ten hajzl dokáže zničit, tak mě
neznáš ještě natolik dobře, jak mě jednoho dne poznáš“. Sklonil se a znovu ji tvrdě
políbil na ústa. „Už se tě nikdy nedotkne“, a odešel, aniž by ho dokázala zadržet.
Tara se dotkla rtů, na nichž lpěla chuť jeho polibku. Bruno byl jediným mužem, který jí
převrátil život na ruby, dokázal ji probudit k novému životu. Bože, co to jen provedla,
zalekla se, když mu pověděla všechno o Michaelovi, když jí to všechno došlo. Vyrazila
ke dveřím. Musí Brunovi zabránit v tom, co se chystal udělat, protože by toho posléze
litoval. Michael je nebezpečný, hodně nebezpečný. Dostala se na půl cesty k východu
z dámské toalety, když dovnitř vtrhla Gina a zastoupila jí cestu. „Ale ne, takhle
nemůžeš mezi lidi. To by si na vás s Brunem novináři pořádně smlsli. Dokážou být
pořádně nepříjemní“.
„Teď ne, Gino“, odstrčila ji Tara. Nikdy v životě nechtěla nikomu fyzicky ublížit, až teď.
Chtěla, aby se jí klidila Gina z cesty, jinak za sebe neručila. „Musím Brunovi zabránit
v něčem, co se chystá udělat, protože toho bude později litovat“.
Gina na ni upřela rozhodný pohled. „Za tohle mi později poděkuješ. Bruno zavolal
ochranku, aby toho člověka, který ti způsobil problémy, zadrželi a vzali ho do zadní
místnosti, kterou mají v technickém zázemí muzea. Dáme tě do pořádku a pak tam pro
něj můžeš jít“.
„Ne, já …….“.
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„Podívej se na sebe do zrcadla, Taro“. Její rozkaz zněl jako štěknutí vzteklého psa.
„Uvědom si, jakou pozornost na sebe s Brunem přitáhneš“.
Tara se několikrát ztěžka nadechla a pak ji přece jenom poslechla. Měla pravdu. Po
tvářích se jí táhly dvě černé šmouhy rozpité oční řasenky, které se nedaly přehlédnout.
Vypadala jako Zombie. Gina pozvedla kabelku, kterou držela v ruce. „Ukaž, něco
vykouzlíme“.
Tara se prstem dotkla otoků kolem očí. „Tohle nespraví ani tuna make-upu“, zakvílela.
„Neboj, pro takové případy mám speciální zázračný gel“, ujistila ji. „Jdeme na to“.
Tara váhala. „Na tohle teď nemám rozhodně čas“.
„Máš čas“, přešla k umyvadlu a odložila na něj kabelku. „Ochrance pár minut ještě
potrvá, než člověka, kterého jim Bruno označil, najdou a diskrétně si ho odvedou
k sobě dozadu“.
„Tak dobře“, souhlasila Tara a pomalu svěsila ramena a stoupla si vedle Giny. „Prosím
tě, pospěš si, dobře“.
„Jistě, rychlost je moje druhé jméno. Hlavně pokud bych měla přechytračit novináře.
„Hej, o Bruna se neboj. Nikdy se nepouští do ničeho, čím si není stoprocentně jistý“.
Při zmínce, jak si ti dva byli blízcí se Taře sevřely útroby v těle. „Vypadá to, že ho asi
velmi dobře znáš“.
„Ano znám, ale nepředstavuj si hned něco, k čemu mezi námi nikdy nedošlo. Nikdy
jsme spolu nechodili. Stejně by z nás byl příšerný pár“.
„Jak to myslíš?“
„Jednoduše. Já miluju záře reflektorů, zatímco on se jim vyhýbá“. Na krku se jí objevila
červená skvrna. „Já …. moje sestra ….. umřela na rakovinu, byla hodně mladá, vlastně
ještě dítě“.
Ta informace málem Taru srazila na kolena. „To jsem nevěděla. Promiň, je mi to líto“,
sotva ze sebe vykoktala, což věděla, že jí to stejně nepomohlo. „Kolik jí bylo?“
„Šestnáct. Měla veškerou dostupnou zdravotní péči, ale pořád měla obavy, že
ostatním se jí nedostává“, zlomil se Gině hlas. „Pracovala jako dobrovolnice v charitě
až do chvíle, kdy už opravdu nemohla. A tak jsme se seznámily obě s Brunem“.
Její slova Taře sebrala klid, který mezitím dokázala nabýt. Bruno přijde o všechno, co
se mu podařilo s touhle charitativní organizací vybudovat, jestli ho Michael vykreslí
jako nějakého úchyla, že se tahá navíc s takovou děvkou, jak ji nazval. To nemůže
dopustit. Musí se do toho vložit, jiná možnost nebyla.
„Musím jít“, vyštěkla a vyrazila dřív, než ji Gina dokázala zadržet.
„Taro, počkej, sakra …..“
Ignorovala její volání. Prolétla kolem další ženy, ani si jí nestačila všimnout. Vystřelila
do hlavního sálu a namířila si to rovnou do technického zařízení, kde by měla být
ochranka. „Mám vzkaz pro jednoho člena ochranky“, vyklopila na prvního číšníka, na
kterého narazila. „Kde to je?“
Ukázal na schodiště. Brala schody po dvou, trochu moc rychle na to, jak nepohodlné
měla boty. Měla co dělat, aby neupadla. Konečně spatřila šipku, která ukazovala směr
k oné místnosti. Veškeré její naděje, že Bruna zastihne včas, vzaly za své, když
uslyšela jeho hlas.
„To číslo si poznamenám hned teď“, uslyšela ho říkat.
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„Leda tak ve snu, ty blbečku“, odpověděl Michael. „Ze mě se ti nepovede dostat vůbec
nic, kreténe“.
„Jak chceš. To číslo si seženu sám“.
Michael si pohrdlivě odfrkl. „Přeju hodně štěstí. Dokonce ani Tara ho nezná“, škodolibě
se Brunovi posmíval.
Potom zřejmě někdo dal telefon na hlasitý odposlech a pak uslyšela Bruna.
„Nazdar Drakeu. Potřebuji číslo osobního mobilu jistého Charlese Mc. Millana. Ano,
myslím tím toho magnáta z kabelové společnosti“.
Proboha, snad nebude volat jejímu otci, polekala se Tara. Proč by to dělal? Už chtěla
vyrazit ke dveřím, aby ho zastavila, nakonec přece jenom zaváhala. Věděla, jaký
Michael dokáže být hajzl. Bude o ní před všemi říkat hrozné věci. A Bruno ho usadí
bez ohledu na následky. Kousla se do spodního rtu a opřela se zády o stěnu, pevně
zavřela oči a vyčkávala, co se bude dít dále.
„Dejte mi asi tak dvě minuty“, požádal jistý Drake Bruna a pak bylo slyšet, jak něco na
druhém drátu ťuká do klávesnice na počítači. To číslo nemůže nikdy nikdo získat.
Nefigurovalo v žádném seznamu, ani ona ho neznala. Ale Drake ji přesvědčil o opaku,
za méně než slíbené dvě minuty. Trvalo to méně vyměřeného času, když se ozvalo,
„Sedm nula nula dva dva nula dva dvanáct patnáct. Ještě něco dalšího?“.
„Prozatím ne“, odpověděl Bruno. Když tak zavolám. Děkuji příteli“.
Linka oněměla. Bruno napodobil Michaela a stejně jako předtím on si pohrdavě odfrkl.
„Asi mám kliku, nebo co“.
Michael vyštěkl smíchem. „Tak mu zavolejte. Pohřbí vás stejně jako to vaše zvrácené
ego tak hluboko, že se z toho hrobu už nikdy nevyhrabete“.
„Myslíš?“, optal se Bruno sladce. „Spíš bych řekl, že v tom hrobě skončíš ty sám“.
Následovala pauza a Tara čekala, jestli má Bruno správné číslo, a zda to otec zvedne.
„Charles Mc. Millan? Tady je Bruno Ascoli. Ano, správně, hrabě Ascoli, jak chcete.
Jsem ten, který chodí s vaší dcerou“.
Krátké ticho. Potom Bruno pobaveně vyprskne. „Opravdu, tak moc bohatý. No, ve
skutečnosti to zase tolik peněz není. Správně“. Další pauza. „Ne, že bych si chtěl
poměřovat tloušťku peněženky, ale pokud toho nenecháme, tak se budu muset do té
vaší hry zapojit. Když k tomu přídavnému jménu, které jste právě použil, přidáme
příslovce N. E. CH. U. T. N. É., pak dostanete hrubý popis toho, jak jsem ve skutečnosti
majetný. Jinými slovy vaše výhrůžky, že mě zničíte, mě až tak moc nepolekaly“.
Ačkoliv to vypadalo nemožné, zjistila Tara, že se sama usmívala při vzpomínce na to,
jak se ho jednou ptala, jestli je nechutně bohatý, ale poslouchala dál. Bruno právě teď
mluvil s jejím otcem. S tím, o kterém si jistá část jejího já, chtěla kdysi myslet, že není
součástí té špíny, kterou na ni hodil Michael. Jenže teď je jasné, že to tak ve
skutečnosti vždycky bylo.
„Takže pořád ještě porovnáváme šrajtofle? Ještě vás to neunavilo, mě už docela ano.
Dobře. Ano, přesně tak. Z toho usuzuju, že jedna část mého majetku na vás velký
dojem neudělala. Charitativní organizace, se kterou spolupracuju k tomu naštěstí
zaujímá docela jiný postoj. Měl jste tomu svému chlapečkovi Michaelu doporučit, aby
se při čmuchání v mém soukromí poohlédl i po jiných mých aktivitách. A to nejlépe
ještě předtím, než jste se rozhodl mi vyhrožovat.“ „
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Můj bankéř vám je k dispozici a najdete ho velice snadno. Zavolejte mu a on vám rád
potvrdí, kolik peněz mohu utratit jen tak, tolik k vašemu dotazu. A přiznám se, že za
nic na světě je neutratím raději než za to, když vás a toho vašeho poskoka Michaela,
který si ve vztahu k vaší dceři myslí, že slovo NE znamená ANO, úplně zničím“.
Zavládlo další ticho. Zřejmě mluvil její otec. A pak znovu uslyšela Bruna.
„Je mi úplně jedno, co si myslíte, že se stalo nebo nestalo. Jestli se Michael někdy
v budoucnu přiblíží k Taře, tak se postarám o to, abych ho zničil a s ním i vás. Posílám
vám nazpět Michaela. A pane Mc. Millane, až do dnešního večera jsem nechápal, proč
se Tara vzdala svého starého života. Teď už tomu rozumím. Nepotřebuje vás ani vaše
peníze. Má mě a já se o ni postarám lépe, než na co jste se kdy zmohl vy“.
Tara stála jako přimrazená a stále se opírala o zeď. Bolelo to, ale zároveň věděla, že
je to každou vteřinu lepší.
Její otec …..Bruno ……její otec. Vzpomínala si, jako malá holčička toužila ho vidět a
doufala, že přijde domů. Jenže on s nimi téměř doma nikdy nebyl, až na pár výjimek.
Doma. To slovo ji neustále pronásledovalo.
„Takže tohle je už vyřízené“ hlesl Michael a chystal se k odchodu.
„Ty jsi byl vyřízený dřív, než jsi nakročil do tohoto muzea“, odvětil mu Bruno.
„Promiňte pane, ale nemůžete odejít dřív, než nám vyplníte tyhle papíry“, uslyšela Tara
neznámý hlas muže. Překvapilo ji, že dovolil Bruno někomu jinému, aby s nimi zůstal
uvnitř.
„To je směšné“, protestoval Michael. „Vždyť jsem neudělal nic špatného“.
„Musíme se držet protokolu, pane. Veškeré zásahy ochranky musí být patřičně
zdokumentovány“.
Žaludek se jí sevřel, když uslyšela Michaelův hlas. Bojovala s emocemi, které se znovu
chystaly zhmotnit v celé své ošklivosti. Proč sakra nemohou zalézt zpátky do díry, do
které je zahrabala.
Na druhé straně dveří zazněly kroky. Otočila se a Bruno stál před ní. Vlasy měl
rozcuchané, jako kdyby si jimi přejížděl prsty. Pohlédl na ni svýma pronikavýma očima,
v nichž okamžitě pohasl studený ocelový žár. Zavřel za sebou dveře a přitáhl si ji
k sobě. „Teď už chápu, proč jsi musela odejít. Teď už chápu úplně všechno“.
„Měla jsem ti to už dávno říct“.
„Udělala bys to“. Trochu se odtáhl, aby se jí podíval do očí. „Kdybys na to byla
připravená. Všichni bojujeme s vnitřními démony, každý svým vlastním způsobem a
každému to trvá různě dlouho“.
Přejela mu prsty po strništi, které už mu rašilo na vystouplé dolní čelisti. Moc dobře
rozuměla tomu, co tím chtěl říct. Ani on jí neřekl ještě všechno a nedokázala snést
pomyšlení, že pořád existuje něco, nějaké temné tajemství, které by je od sebe mohlo
oddělit, když neměla jistotu, že společně mohou přežít to, co je v budoucnu čeká.
„Váš vůz je připraven, pane“, ozval se člen ochranky, který se znenadání objevil vedle
nich. „O záležitost s tiskem jsme se už postarali“.
Bruno potřásl muži rukou. „Děkuji, Maxi“. Vyšli na parkoviště a vklouzli na zadní
sedadlo limuzíny. Uvelebila se v Brunově podpaží a užívala si tepla jeho těla, jeho
ochrany, o které v minulosti přísahala, že ji nikdy potřebovat nebude. A to už tolikrát,
že se to ani nedalo spočítat. Ale dnes večer ji potřebovala.
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Potřebovala ochranu, potřebovala Bruna tak moc, jak ještě nikdy nepotřebovala. Ten
muž ji uklidňuje a děsí zároveň, když si uvědomila, že se stala jediná věc, které se tolik
bála, totiž že ještě někdy bude někoho potřebovat. Už nevěděla, kdo byla ona sama
bez tohoto muže. Netušila, de končí on a kde začíná ona. Říkal, že je její a ona je jeho,
ale ať tvrdí cokoliv, není ani trochu její. Pořád je rukojmím svých vnitřních démonů a
obávala se, že teď už i jejích. Ale tak to přece má být, nebo ne …….

Kapitola 25.
Cesta zpátky do hotelu trvala sice krátce, avšak oni během ní nepromluvili ani slovo.
Oba byli ztraceni ve svých myšlenkách. Taře docházela realita toho, co se právě stalo
a postupně ji ovládl podivný pocit. Cítila neuvěřitelný chlad, i když venku bylo poměrně
teplo. Bruno ji pohladil po paži. Otočila se k němu a položila si hlavu na jeho rameno.
Naslouchala tlukotu jeho srdce a snažila se ztratit v tom klidném pravidelném rytmu.
Jenže její myšlenky si k ní stejně našly cestu.
Její otec …. Je tak daleko od něj, že by na ni neměl mít vliv a neměla být schopna vůči
němu cokoliv cítit. Jenže to tak nebylo. Její matka je mrtvá a otci by bylo úplně jedno,
kdyby byla mrtvá i ona. Michael je něco jako syn, kterého její otec vždycky chtěl. Proto
bude považovat všechno, co Michael udělá za správné, i kdyby to mělo znamenat, že
ho štve proti ní.
Když procházeli hotelovou halou, byla Tara tak přeplněná emocemi, až hrozilo, že
každou chvíli vybuchne. Snažila se nemyslet na to, co se jí honilo hlavou. Ale vypadalo
to na to, že nebylo úniku. Nastoupili do výtahu a Bruno ji okamžitě objal. Zajela mu
prsty do vlasů a pečlivě si prohlížela jeho tvář. Našla v ní přesně to, čeho se nejvíc
obávala. Bál se o ni, o oba, o to, že její minulost, její úlet s Michaelem bude znamenat,
že bude příliš zranitelná na to, aby s ním mohla žít. Nebála se, že by Bruno dokázal
nenávidět, protože nenávist cítila jen ona sama. Nenávist se vztahovala pouze k ní,
ona s ní žila. Ne, u Bruna se obávala něčeho jiného, a to byl soucit. Bála se, ba přímo
děsila toho, že se na ni bude dívat jako na nějaké raněné zvířátko. Odtáhla se a vytrhla
se mu z objetí. Chytil ji za ruku a přitáhl zpátky k sobě. Ve tváři se mu objevil tázavý
výraz. Chystala se mu něco odpovědět, ale ve výtahu se jí nechtělo. Jakmile se dveře
otevřely, v touze po soukromí, které musela najít, vyběhla ven. Ve chvíli, kdy se za
nimi zavřely dveře hotelového pokoje, se na něho vrhla.
„Proč se na mě díváš tak, jako kdybych byla nějaká bezmocná bytost, která potřebuje
utěšit? Nic takového teď nepotřebuju. Chci tě, Bruno. Chci tě tak, jako jsi mě měl ty,
se vším všudy, co k tomu patří. Potřebuju nějakou únikovou cestu. Potřebuju ….“,
došla jí slova. Tak to muselo zůstat nedořečené.
Stáhla si šaty a stála před ním jen v punčochách a lodičkách. Hrubě si ji přitáhl k sobě.
Ano, přesně tohle potřebovala. Jemně se dotýkal jejích vlasů.
„Dnes večer ne, Taro. Ne hned po tom, když jsi mi řekla, co si na tobě ten zmrd vynutil“.
„Už jsou to dva roky, Bruno“.
„Ano, jenže dnes večer jsi to musela prožít znovu“, namítal.
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„Nedělej to. Nechovej se ke mně, jako bych byla z cukru, nebo budu mít pocit, že to
Michael opravdu vyhrál“.
„Ale já se k tobě nechovám, jako bys byla z cukru“.
„Ale ano, chováš se tak. A jestli to bude dnes večer takové, bude to tak už napořád.
Změní nás to“.
„Ne, je to hloupost. Jeden večer neznamená celý život“.
„Ale tady nejde o jeden večer“, protestovala a pocítila prudkou bolest v hrudi.
„Ne, miláčku. Dnes večer to bude jinak“.
„Aha, tím chceš říct, že mě nechceš?“, vmetla mu do tváře. „Čeho se bojíš? Tohle
nebude fungovat, už teď nás zničil“. Tara zavrtěla hlavou. „Chci pryč. Musím jet domů“,
vybuchla.
„Ne. Nikam nemusíš, hlavně se uklidni, dobře?“
Snažila se vyprostit z jeho sevření, ale on ji dál držel. „Pusť mě. Sakra, tak mě pusť,
ano“, znovu se na něho obořila.
„Taro“, zahřměl jeho hlas.
Chytila ho za rukáv saka. „Já jsem věděla, co se stane. Věděla jsem, že když ti to
řeknu, budeš se bát být sám sebou“. Po tvářích se jí koulely slzy. „Kruci, vůbec nevím,
proč brečím. Pusť mě, abych si to peklo mohla prožít znovu. Nechej mě, abych se
s tím mohla vyrovnat. Sama a bez tebe“.
„Hodláš jít pryč?“, ozval se za ní Brunův hlas:
„Ano“, odpověděla, prudce se otočila a vyrazila do pokoje, aby si zabalila věci.
„Co to tady předvádíš, Taro. Kdy ses mi to chystala říct?“, zařval na ni a sotva tak
dokázal skrývat svůj vztek.
Sklopila hlavu. Neodpověděla.
Bruno práskl dveřmi a zůstal před nimi stát, ruce sevřené v pěst. „Proč, Taro?“
„Protože se tak skvěle ovládáš. Vůbec se nechystáš strhnout tu zeď, kterou jsi mezi
nás teď vystavěl. Prostě musím pryč“, pronesla sotva slyšitelným hlasem. „Protože se
cítím poražená a ponížená a hlavně sama“.
Jeho výraz zjihl. Setřel jí palcem slzy, které se jí kutálely po tváři. „Taro, miláčku, ale
ty nejsi přece sama, máš mě. Já se na tebe nevykašlu“.
„Ale ano. Už teď to děláš. Sotva jsme začali“.
Zíral nevěřícně na ni ze své výšky. V očích mu viděla turbulence, stíny, oceán emocí,
které nemohla pochopit. Bála se, že se oba potápí hodně hluboko. Bylo toho příliš
najednou. Všeho toho bylo příliš najednou.
„Bruno, já už dál nemůžu“, zašeptala zničeně a znělo to jako prosba.
Najednou se pohnul, chytil ji do náruče a vzal ji do postele. Stáhl ze sebe sako a hodil
jej na zem. Přikryl ji celým tělem. Tíha, ta nádherná, sladká jeho tíha, jí bránila, aby
nadobro ztratila rozum. Pak se zvedl na loktech, podíval se jí přímo do očí.
„Taro, i sám život jde občas oklikou. Měla by sis teď odpočinout. Až se budeš na to
cítit, rád bych věděl úplně všechno“.
Zdálo se jí, že byl vnitřně rozpolcený. To bylo víc než zřejmé. Očividně byl rozrušený
kvůli tomu, co se jí stalo. Ale v hlase měl náznak jistého odstupu, který se jí vůbec
nelíbil. „Nemám ráda, když mi nad hlavou visí Damoklův meč“, vyhrkla zlostně.
„Tak to potom jsme dva“, dobíral si ji.
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„Dobře“, vzdorovitě zvedla hlavu a podívala se na něho. „Příběh je prostý“, začala.
„S Michaelem mě vlastně seznámila moje matka na jednom charitativním plese.
Časem mi postupně začínalo docházet, že to bylo účelové. Za nitky tahal můj otec
s vidinou mého dědictví po prarodičích. Michael se těšil nesmírné oblibě otce.
Zpočátku jsem Michaela měla ráda, byl okouzlující, hezký, zacházel se mnou jako
s princeznou. Denně mi opakoval, jak mě miluje, že jsem ta pravá. Jak jsem už řekla,
zpočátku nešlo mu neuvěřit. Všechno ale bylo do času. Později kladl čím dál víc důraz
na to, že k němu patřím a musím být lepší a lepší.
Poslední měsíc jsem se snažila naučit si nevšímat vzdorujících citů a přebít je
racionálními důvody, že v každém člověku se skrývá něco dobrého. Michael
opovrhoval zmatkem, prchlivostí a rozhodnutími založených pouze na citech“.
„Ublížil ti?“, přerušil ji Bruno. „Myslím, uhodil tě, nebo tak něco?“
„Ne. Tehdy se k tomu nesnížil“.
Bruno si zhluboka oddechl a snažil se v klidu doposlouchat její příběh.
„Byl sice drsnější, ale ne smrtelně nebezpečný“. Vzpomínka na jejich poslední hádku
ji zasáhla rychle a tvrdě. „Michael si stěžoval, že se nesnažím nejdřív uspokojit jeho
potřeby, a že jsem líná v posteli. Chytil mě za vlasy, přinutil mě, abych si klekla,
rozepnul si kalhoty a čekal. Slyšela jsem, že tyhle hrátky jsou zábava a kořením vztahu.
Tehdy jsem se však cítila mizerně a zneužitá, jakým způsobem popsal moje
dovednosti. Nejdříve mi vynadal, když jsem nepochopila, co chce. Potom mě pochválil
a hladil mě po hlavě, jako bych byla zvíře, které konečně právě splnilo jeho příkaz.
Tehdy jsem se snažila nepozvracet“.
„Kriste pane“, ozval se Bruno. „Proč jsem to nevěděl dříve“, zaklel. „Ten bídák tě
přinutil, aby sis klekla a sloužila mu“.
Tara se otřásla. „Myslela jsem si, že je něco se mnou špatně“, zavřela oči a snažila se
tu scénu vyhnat z hlavy. „Znovu a znovu mi opakoval, že mě miluje a obdivuje. Jenom
chce, abychom byli perfektní“.
Tara se na chvíli odmlčela a zamyslela. „Pořád jsem se nemohla zbavit dojmu, že něco
není úplně v pořádku. Pomalu jsem si začínala zvykat, jak mě sjížděl pohledem plným
jakési vlastnické pýchy, jako kdyby hodnotil dostihovou klisnu, a ne inteligentní
nezávislou ženu“.
Bruno poslouchal a snažil si zachovat klidný výraz.
„Rozhodujícím okamžikem byl den mého zasnoubení. V tento den Michael nechal
poslat dva tucty růží s kartičkou, na které stálo – Nemůžu se dočkat, až budeš konečně
moje a budeš mi patřit. Po zádech mi přeběhl mráz. Zadívala jsem se na bezchybný
tříkarátový diamant na prstenu. Symbol vlastnictví. V ten okamžik jsem si řekla, že
jakmile se mu jednou zaslíbím, bude to napořád. Nikdy mě nenechá odejít.
Uteč, vnitřní hlas, který ve mně tak dlouho mlčel ze strachu z odplaty, se ve mně
probudil. Uteč, než bude pozdě. Zatočila se mi hlava, nezbývalo moc času. Uvědomila
jsem si, že se vydám určitým směrem, který naprosto změní zbytek života. Ale už nebyl
čas na to, projít si seznam pro a proti a vytvořit si nějaký úhledný vzorec. Místo toho
jsem se obrátila do svého nitra, které mi tak dobře sloužilo.

107

V ruce jsem svírala tu kartičku, zatímco se moje matka rozplývala nad tou romantikou
a hledala vázu pro ty překrásné růže. Utekla jsem do koupelny a zoufale se snažila
nepozvracet“. Tara se zašklebila. Nebyla to zrovna nejlepší reakce budoucí nevěsty,
ale nemohla jsem si pomoct. Měla jsem naprosto jasno. Bylo to moje konečné
rozhodnutí, něco jako otázka života a smrti. Neexistovalo už nic, co by mě zastavilo.
Odložila jsem prsten na jídelní stůl v bytě své matky se stručným vzkazem a zmizela.
To je konec příběhu, dál už to znáš“, řekla Tara a zahleděla se na své chvějící prsty.
„Páni, to bylo něco jako nevěsta na útěku. Tohle dělávají lidé ve filmech“, pronesl
Bruno a snažil se to malinko odlehčit, protože věděl, že to pro ni nebylo vůbec
jednoduché odvyprávět tak nepěknou část jejího života.
„Jo, tak nějak to bylo“, smutně se usmála.
Bruno se na ni zkoumavě zahleděl. Byla příliš vyčerpaná. Koneckonců ze sebe dostala
snad všechno, co v sobě celá léta skrývala a snažila se potlačit.
„Udělala jsi správnou věc, Taro. Teď když už jsme si řekli pravdu, je tu ještě něco
dalšího, co bych měl vědět?“
„Ne, není. Myslím, že to bohatě stačilo. Vlastně je tu přece ještě něco, co bys měl
vědět“, řekla tichým hlasem.
Bruno zpozorněl.
„Můj otec dokáže být velmi nebezpečný člověk“.
„Nebojím se tvého otce, Taro“.
„Měl bys, myslím si“.
Bruno mávl rukou. „Není jiný než ostatní, se kterými jsem měl tu čest se potkat.
Otázkou je, co chceš, abych ohledně něho udělal“.
„Ochránil sám sebe.“
Bruno se musel pousmát. „Nedala sis ani vteřinu na rozmyšlenou, než jsi odpověděla.
Ptal jsem se, co chceš, abych udělal pro tebe“.
„Potřebuji zmizet z míst, kde bych mohla narazit na otce a Michaela“.
„To chceš pořád utíkat?“
„Ne“, objímala si hrudník. „Ale nemám jinou možnost“.
„Myslel jsem to jinak. Třeba se vrátit do Evropy a znovu začít svůj život, na kterém jsi
tak tvrdě zapracovala“.
„Na takový luxus už nejspíš nemám“. Pomalu se nadechla. „Slib mi jedno, že udržíš
moje tajemství“.
„Co? Očekáváš snad, že se naše cesty rozejdou?“, zeptal se obezřetně.
Tara svěsila hlavu. „To nemůžu vědět. Lhala jsem ti, nezapomínej na to“.
Bruno zůstal na pár vteřin zticha. Pak jí pozvedl bradu. „Lhala jsi mi v posteli?“
Zmateně zamrkala. „Ne“.
„Lhala jsi mi, když jsi mi tvrdila, že ti na mně záleží?“
„Samozřejmě, že ne“.
„Lhala jsi mi, když jsi o mně prohlásila, že mám ušlechtilou povahu?“, zašeptal.
„Tvoje duše je víc než ušlechtilá“, řekla roztřeseným hlasem.
„A myslíš si, že bych tě poslal pryč po tom, co jsi mi řekla?“, zavrtěl hlavou.
„Myslím, že ne“, špitla.
„Špatná odpověď. Zkus to znovu, Taro“.

108

„Takže pro tvoje city nebyla moje zpověď překážkou?“
„Vybral jsem si tě už dávno a na tom se nic nezměnilo. Copak to nevidíš?“
„Ano, teď už ano“, popotáhla. „Miluji tě, Bruno, strašně moc. Jenom jsem se bála“.
„Potom jsme na to stejně“.
Tara si přikryla ústa dlaněmi, přesto vzlykla, jak ji zaplavily roky potlačovaných emocí.
Okovy mnoha jejích tajemství byly konečně pryč. Náhle pocítila neskonalou úlevu a
svobodu mysli.
Bruno ji skryl ve svém objetí dřív, než jí ukápla další slza. Tentokrát slza štěstí. „Je mi
to tak líto“, zamumlala.
Zesílil své objetí. „Čeho lituješ, Taro?“
„Všeho“, kousla se do rtu.
Políbil ji na spánek. „To je příliš mnoho lítosti, nemyslíš?“
„Asi ano“, zašeptala.
„Chtěl bych, abys věděla, že jsi a budeš se mnou v bezpečí“. Přitiskl jí rty na tvář. „Nejsi
ztracená. Jsi právě tady se mnou“.
„Netuším, jak se mám cítit, držela jsem to tajemství v sobě příliš dlouho ….“
Něžně ji sevřel. „A teď máš někoho, komu na tobě záleží, kdo zná pravdu a ochrání tě
jednou a provždy, to si pamatuj“.
„Pořád si myslím, že jsem tě vystavila jistému nebezpečí“.
„Neboj se o mě. Tvůj otec pro tebe možná představuje hrozbu, ale já jsem hrozbou pro
něho. Jsi moje, Taro. A kdokoliv mi tě bude chtít vzít, bude muset nejdřív projít přes
mou maličkost“.
Tara pevně stiskla víčka, aby se dojetím znovu nerozplakala a zabořila mu tvář do
krku. Že by přece potkala takové štěstí, ozval se její vnitřní hlas. Věřila, že ano.

Kapitola 26.
„PIP. Tara nemůže k telefonu, protože spí. Nevěšte hlavu ani telefon a po zaznění
signálu zanechte svoje jméno a telefon. Ona vám zavolá, pokud vstane. PIP“.
„Neblázni, cherie“, ozvala se Lili svým typickým zpěvným hlasem plným smíchu.
„Volám jenom kvůli tomu, abych ti oznámila, že ti ranním letadlem přišel balík. Vzala
jsem ti ho“.
Tara se s přivřenýma očima převrátila a snažila se přečíst číslice na digitálním budíku
u postele. Nechtělo se jí věřit, že je už po desáté hodině. Zřídka kdy spala tak dlouho.
„Nečekám žádnou zásilku“, zamručela do telefonu.
„Nezdá se mi, že by to bylo něco, co bys očekávala“, odpověděla Lili. „Jak jsem řekla,
převzala jsem tvůj balík. Přijď ke mně a podíváme se, co v něm je“.
„Bože, Lili, vždyť já ještě spím“, vzpouzela se Tara. Neměla daleko k tomu, aby ten
hovor s přítelkyní ukončila a klidně spala dál. „Hele, klidně ho otevři a řekni mi, co
v něm je, pokud to tak zoufale potřebuješ vědět. Je to asi od Elaine, myslím si.
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Pamatuješ, naposled mi poslala krabici plnou kosmetiky, která by mi vystačila nejméně
na deset let. Elaine byla přesvědčená, že už mám pleť jako podrážku, protože se o
sebe nestarám. Zřejmě posílá další várku, kterou ti ráda přenechám“. Tara přemáhala
zívání a měla dojem, že to už neudrží.
„Pochybuju, že to má něco společného s péčí o pleť, pokud to není speciální přípravek,
který je třeba balit do suchého ledu“, přerušila ji Lili.
„Cože, suchý led?“ Tara se posadila na posteli. „Lili, prosím tě, já nemám chuť na
hádanky“.
„Tak vylez z postele, něco na sebe hoď a přijď sem. Měla bys vidět to svoje překvapení.
Já přece neotvírám poštu jiným lidem, ani s jejich svolením“ Lili zavěsila dřív, než Tara
stačila něco namítnout. Tak to mezi oběma často fungovalo.
Tara položila telefon a složila se znovu na polštář. Se svéhlavým odhodláním se otočila
a zavřela oči. Uplynulo několik vteřin a oči znovu otevřela. „Sakra“, zaklela a odhrnula
přikrývku. Lili opět dosáhla svého, zkrátka chtěla vědět, co jí poslali. Zvláště, když je
to zabalené v suchém ledu.
„Elaine, jestli to jsou znovu další krémy, nasednu do letadla směřujícího do Los
Angeles a donutím tě sníst obsah každé lahvičky“, zavrčela na adresu své vzdálené
přítelkyně. Poté vstala a napochodovala do koupelny, aby se pod sprchou trochu
probrala.
Asi tak za hodinu procházela Tara otevřenými dveřmi do Lilina obchodu. Byla sice
hotová už půl hodiny, ale úmyslně se ještě v klidu nasnídala, vypila tři šálky kávy, aby
to nevypadalo, že je moc zvědavá. V Lilině hlasu bylo něco, co dráždilo její zvědavost,
ale kvůli tomu se ještě nemusí honit, že“.
„Jsem ráda, že sis našla čas přijít si pro poštu“, pozdravila ji Lili, když rozhrnula
hedvábné korálově růžové závěsy, které oddělovaly zázemí od přední části obchodu.
„Neříkala jsi snad, že je to naléhavé?“ Tara se zastavila a prohlížela si poličku, kde
byly vystaveny jemné křišťálové lahvičky s parfémy. „Ty jsou nové? Jsou moc hezké.
Mimořádně se mi líbí tenhle“, ukázala na lahvičku s černým uzávěrem.
„Nejsou nové a ty to moc dobře víš“, odvětila Lili. „Pojď za mnou“, a aniž by se otočila,
zmizela Lili v zadní části obchodu. Byla si naprosto jistá, že ji Tara bude následovat.
„Samozřejmě sis nedala tu práci, aby ses pořádně oblékla“, nezapomněla podotknout
Lili, i když trochu přeháněla svou nespokojenost s Tařinými vybledlými šortkami a
jednoduchým trikem.
„Tohle poslouchám stále. Nemáš něco lepšího?“, zabručela Tara.
Lili ukázala směrem k veliké krabici zastrčené v koutě plného skladu.
„Hm, tohle není od Elaine“, pronesla Tara, když si přečetla štítek s adresou. Ale
nenašla tam nic, co by identifikovalo odesílatele. „Kromě toho, Elaine pokaždé zavolá
nebo napíše, abych věděla, že jí něco posílá.
„Možná si na tebe vzpomněl nějaký bývalý ctitel“, Lili se posadila v křesle potaženém
sametem v rohu u malého stolku.
Tara převrátila oči. „Pochybuji, žádný nebyl“. Prohlédla si značku na krabici. „Ale proč
ten suchý led?“, nechápavě kroutila hlavou.
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Lili se předklonila dopředu a podala jí vražedně vypadající nůž na dopisy. „Existuje
pouze jediný způsob, jak to zjistit“.
Tara opatrně prořízla špagát, otevřela krabici a odklopila víko. Nakoukla dovnitř a
samou radostí zaječela.
„Nemůžu tomu uvěřit. Ten suchý led je tady proto, aby se to nerozpustilo“. Vytáhla
krabičku a vyndala jakýsi předmět zabalený ve stříbrném alobalu. Prudce ho roztrhla
a zakousla se do čokoládové dobroty.
Lili se zhrozila. „Sladkosti k snídani?“
„Tohle není obyčejná čokoláda, to jsou Goo Goo střapce“, odvětila Tara s pusou plnou
karamelové a pěnové náplně. „Tohle je moje nejoblíbenější pochoutka“. Najednou se
zarazila. „A ví o tom málo lidí“, podívala se na Lili s údivem. „Připadá mi to mnohem
romantičtější než květiny“, pronesla s důrazem a zvedla hlavu. „Řekla jsem Brunovi,
jak je mám ráda, a on si našel čas, aby je někde objevil a poslal mi je bez uvedení
adresy odesílatele. Páni, chápeš to?“
Lilina tvář se rozzářila úsměvem. „Jsem žena, samozřejmě, že to chápu. A jsem ráda
tomu, jak jsi šťastná“.
„Mohl mi poslat tucty květin, ale nebylo by to ono, protože na ostrově je jich všude plno,
kam se podíváš. No a obrovské bonboniéry nejsou v mém stylu. A tohle je něco, co
nenajdeš jen tak v obchodě“, vysvětlovala Tara.
„Pokud bych to už dávno nevěděla, řekla bych, že ses do něho zamilovala“,
Tařina ruka se zastavila na půl cesty k ústům. „Hej, to tedy ne. Je to jediná věc, o které
se s tebou odmítám bavit“. Pohodila rukou, jako by odháněla ďábla. Rychle zabalila
krabici a vzala ji do ruky. „Děkuji, že jsi mi ho vzala. Nechala bych ti něco, ale bohužel,
tohle je jediná věc, o kterou se nehodlám s nikým dělit. Zastav se u mě později, a dám
ti vybrat nějaké nové tričko. Malovala jsem na ně řecké motivy, budou se ti líbit“.
Nemínila se zmínit o tom, jak se inspirovala výletem s Brunem, protože Lili by se chtěla
dozvědět úplně všechno do posledního detailu. Tak, jako právě teď.
Tara nasedla do svého auta a balík opatrně položila vedle sebe na sedadlo.
Lili vyběhla za ní. „Nevadí mi, co říkáš nebo neříkáš. Mám oči a vidím. Vy dva budete
mít jednou nádherné děti“, zavolala na Taru. „A já budu jejich kmotra“.
Tara vyrazila na plný plyn, až měla strach, že se převrátí. „To se načekáš“, stačila
zvolat na přítelkyni.
Lili se nepřestávala usmívat. „Uvidíme“, řekla si jen tak pro sebe, když se vracela
zpátky do svého obchodu.
Tara spěchala dát své poklady do lednice a potom sáhla po telefonu. V hotelu jí řekli,
že pan Ascoli má obchodní jednání. Nechám mu vzkaz, řekla si. To bude stačit,
usoudila. Tak a teď do práce, vážená, přikazovala si a zamířila rovnou do své
pracovny. Podepsala smlouvu a termíny se musí dodržovat.
Netrvalo to dlouho a úplně se ztrácela mezi svými pastelovými barvami. Začala
malovat širokým štětcem na tričko nový námět. Prozpěvovala si přitom nějakou starou
rockovou písničku, pohupovala boky v rytmu, která se nesla z CD přehrávače. Úplně
při práci na nových modelech ztratila pojem o čase. Každou chvilku odstupovala
dozadu, aby tak kriticky zhodnotila svoje dílo.

111

„Mc Millanová, jsi prostě úžasná“, obrazně si poklepala po rameni.
„To je fakt. Já to také tvrdím“, ozvalo se za ní.
Tara se otočila a uviděla Bruna, jak vcházel prosklenými dveřmi vedoucími na pláž.
„Zvonil jsem, asi jsi to neslyšela“, vysvětloval svůj vpád. „Napřed jsem myslel, že nejsi
doma, ale pak jsem uslyšel hudbu, proto jsem to zkusil tady“.
Gestem ho zvala dál. „Pojď dovnitř a podívej se, jaké modely chystám pro tvůj butik.
Docela neskromně bych řekla, že tohle je moje doposud nejlepší dílo“.
Bruno popošel do místnosti a rozhlížel se kolem sebe. Trika a plážové oděvy visely
všude kolem. Většina z nich měla jen čárami naznačené vzory. Pouze jenom pár z nich
bylo namalovaných. To už nebyly žádné výjevy z pláže, tropické atmosféry. Byly na
nich pastelovými odstíny a oslnivými rudými tóny nahrazované geometrické vzory.
Bruno si prohlížel krémové tričko, kterým Tara zahájila svou práci, obdivoval prolínání
barev na jeho přední části.
„To je neuvěřitelné“, pronesl s obdivem a prstem pohladil lem trička. „Velmi smělé,
vzrušující a smyslné“. Zvedl hlavu a jeho oči se na ni znovu dívaly, plné palčivé touhy.
„Jako jejich autorka“, prohlásil.
Neodvrátila tvář. Co ji to jenom dříve nutilo myslet si, že by měla odmítat muže, s nímž
se cítí tak neuvěřitelně dobře, jako právě teď. Proč se ho chtěla vzdát ještě před
několika dny, i když si to v hloubi duše nepřála ……
„Původně jsem chtěla namalovat něco jiného“.
„Proč? Je to perfektní“, uvolnil si košili. Natáhl se a přitáhl si ji k sobě. „Avšak dosáhla
jsi mnohem více“.
Tařiny ruce snadno našly přirozenou polohu kolem jeho krku, kde si její prsty mohly
pohrávat v hladkých pramenech vlasů. „Opravdu se ti to líbí?“, zeptala se chraplavým
hlasem a pohnula boky, což ho okamžitě vzrušilo.
Jeho ruce si našly místo kolem jejího pasu. „Víc než to, mnohem víc. Ale věděla jsi to
od samého začátku“.
Přestala se vrtět, ale nepohnula se z místa, kde se její boky dotýkaly jeho těla.
Zaklonila hlavu. „Poděkovala jsem ti už za Goo Goo střapce?“
„Ještě ne, myslím si“.
„Tak ti děkuji teď. Vy opravdu víte, jak proniknout do srdce dámy, pane Ascoli.
Naposledy jsem je jedla ….. to už je hodně dávno. Překvapil jste, musím uznat“.
„Věděl jsem, že ti to udělá radost“. Vdechl příjemnou vůni, která vyzařovala z její pleti.
Slabé duhové jiskřičky se svítily na jejím hrdle a na prsou odhalených hlubokým
výstřihem jejího trička. Jemný zlatý řetízek visící hned pod jamkou na krku. „Víš, že tvá
pokožka září jako měsíční světlo? Řekni mi, voníš všude tak krásně?“, zašeptal
uchvácený její něžnou krásou.
„To je pleťové mléko, které používám. Je hříšně drahé, ale stojí za to“. Smích jí hrál na
rtech a Bruno ho opětoval. Dotkl se jejích rtů a náruživě ji políbil. „Budu si muset
poznamenat název a koupit ho celou bednu“, zašeptal.
Tara se trochu odtáhla. „Sladkosti mi můžeš koupit kolik budeš chtít. Ale pleťové mléko
si koupím sama“, řekla pevným hlasem, ale jemně se usmála.
Velmi rychle pochopil, že se má stáhnout. „Jdu na to příliš rychle?“
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„Ne, ale já mám vlastní pravidla a jsou určité věci, které nechci. Například, abys mi
kupoval drahou kosmetiku. Přijde mi to, jako by sis chtěl kupovat mou přízeň, kterou
už vlastně máš“.
Bruno se usmál. Její slova ho nepřekvapila tolik, zvlášť ten dovětek, ten ho zahřál u
srdce. Věděl až příliš dobře, jak je Tara nezávislá a nepatří k ženám, které lze získat
prostřednictvím dárků.
„Miláčku, pochybuji, že by celé nákladní auto diamantů mohlo ovlivnit tvůj cit. I když
jsem si dělal naději, že čokoláda bude mluvit za mne“, ušklíbl se.
„Ty máš prostě úroveň“, prohlásila. „Ale možná, že se pleteš, nákladní auto plné
diamantů by snad moje city mohlo trochu ovlivnit“, uvažovala nahlas s hlavou
nakloněnou na stranu. „Jen trochu, abych si tě vůbec povšimla. Ale nenechej se
odradit, pokud máš dojem, že je to třeba zkusit“.
To, co nyní Bruno cítil, byla touha odnést ji do nejbližší postele. Musel se zhluboka
nadechnout. „Co kdybychom si udělali piknik na druhé straně ostrova a trochu si
zaplavali?“
Oči jí zasvítily radostí z toho nápadu, ale potom velmi rychle pohasly. „Ještě jsem
neskončila“, ukázala rukou po místnosti. „Vždy se snažím dokončit celou sérii
najednou. No, a právě teď mám díky tobě zpoždění. To pozvání zní nádherně, ale
dnes to nepůjde, Bruno“.
„A když ti řeknu, že mi nevadí, když mi dodáš zboží později?“, přemlouval ji. „Nikdy
jsem se nepovažoval za nemilosrdného otrokáře v dodržování termínů“.
Pomalu zavrtěla hlavou. „To není můj styl. I když žijeme na tropickém ostrově, kde čas
běží trochu jiným tempem než kdekoliv jinde, já stále dodržuju termíny, které si
dohodnu. Ale můžeme udělat kompromis“.
Brunova naděje vzrostla. „Jsem přístupný čemukoliv“, odvětil.
„Navrhuji tedy večerní piknik. Já připravím jídlo a ty přineseš víno“.
Večeře, tma, snad trochu měsíčního světla …. Ano viděl v tom výhody. „Kdy se mám
vrátit pro tebe?“
Tara se rozhlédla kolem sebe, odhadovala, kolik toho ještě musí udělat a přidala si
ještě navíc trochu času na úklid. „Sejdeme se v sedm?“, navrhla. Potom natáhla ruce
k jeho hrudi a vytlačovala ho ven z místnosti. „Teď už jdi a dovol mi pracovat, abych
byla včas hotová“.
Bruno si ještě vynutil vteřinku, aby ji políbil. Když už zmizel z dohledu, opřela se Tara
o pracovní stůl a pevně ho sevřela, aby se jí přestala třást kolena. „Ach jo“, ovívala se
dlaní. „Konečně vím, jaké to je, když člověka zasáhne blesk. Ten chlap je moje
záhuba“, povzdechla si a rty se jí protáhly do úsměvu. Bude mu muset dokázat, že to
jde i jinak.
Bruno věděl, že přesnost je dobrá vlastnost, zvlášť když jde o krásnou ženu. Postával
před Tařinými dveřmi za dvě minuty sedm a uvažoval, zda někdy vůbec byl tak
netrpělivý. Upřímně o tom pochyboval.
„Půjdeš konečně dál, anebo ses ještě nevzpamatoval“, její hlas s nádechem smíchu
ho polekal. „Tady je ta večeře, jak jsem slíbila“.
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Strčila mu do ruky proutěný košík, potom za sebou zavřela dveře a vyšla ven. „Chceš
naznačit, že jsi čekal tak dlouho, dokud jsem neotevřela, až jsi upadl do transu?“
Pousmál se. „Právě jsem přemýšlel o svém promarněném mládí“, připustil. „A taky
jsem se podivoval nad tím, že jsem snad nikdy v životě nebyl tak netrpělivý, když jsem
šel na rande“.
„Opravdu? Vlastně máš pravdu, je to naše první oficiální rande na tomto ostrově“.
„Kdepak, to se pleteš, poprvé to určitě nebylo. Naše první se úplně nevydařilo, protože
jsi mě ráno vypakovala, vzpomínáš?“
„To je pravda“, musela připustit.
Vzal ji za ruku, propletl prsty s jejími, do druhé ruky vzal košík a vykročili k džípu.
„Připadám si skutečně jako na první schůzce, a navíc s takovou dívkou, jako jsi ty“.
Tara se zasmála. „Ani nevíš, jak jsem jako dívka vypadala. Určitě bys o mě nikdy neměl
zájem“, poznamenala.
„A to proč?“, zeptal se.
„Byla jsem samá ruka, samá noha“, řekla mu, když jí pomáhal nastoupit do auta.
„Navíc jsem nosila rovnátka a krém na vyrážku byl tehdy můj nejlepší přítel. Zkrátka
jsem byla takové ošklivé káčátko“.
Bruno se otočil od volantu. „Nedovedu si představit, že by ses někdy mohla cítit jako
ošklivé káčátko. Od první chvíle, co jsem tě zahlédl, jsem viděl pouze sebejistou,
nádhernou ženu, která nikomu nedovolí, aby jí zkřížil cestu“.
Tara vrtěla hlavou a smála se. „Teď už možná ano, ale tehdy to bylo docela jiné. Byla
jsem vyšší než většina kluků v mém věku. Neustále jsem zakopávala o své nohy.
Zachránil mě jeden vynikající kluk, který mi ukázal, jak mám chodit. Přesvědčil mě, že
být vysoká není zase tak hrozná věc. Děda s babičkou mi říkávali, že se svou výškou
budu umět vyrovnat, ale myslela jsem si, že to říkají pouze proto, že jsem jejich vnučka.
Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si uvědomila, co tím mysleli“.
Najednou se zarazila a vypadala na to, že se cítí nepříjemně. „Určitě jsi nečekal, že
budu takhle plácat“.
Vzal ji za ruku. „Jak jinak se můžeme poznávat, když nebudeme mluvit zrovna takhle?
Věř mi, přijde doba, kdy se ti přiznám i k některým svým méně velkolepým činům“.
„Jako třeba?“, nadhodila tak, jak to očekával. Nastartoval motor a zařadil rychlost.
„Jako třeba, když mi bylo asi deset a zavřel jsem strýcova hřebce ve výběhu s jeho
výstavními klisnami“.
Tara otevřela ústa. Nevěděla, jestli se má smát, nebo dělat šokovanou. „Bože ne“.
„Ale ano. Můj otec se pak postaral, abych si to pořádně odskákal“, řekl smutně. „Od té
doby jsem už víckrát podobně neexperimentoval. Musel jsem uklízet všechny boxy
v maštalích po celou dobu návštěvy u strýce, a to byly skoro celé prázdniny. Na koně
jsem se téměř celý rok nemohl ani podívat. Přesto jednu výhodu to mělo, protože díky
tomu se mně pořádně zpevnily svaly a začal jsem si uvědomovat svou fyzickou sílu“.
„Jsem si jistá, že tě pak všechny dívky obdivovaly“, poznamenala Tara a přerušila
vyprávění, aby mu ukázala něco, co vypadalo jako prašná cesta. „Pojedeme tudy. Je
to zde sice pořádně hrbolaté a moc se cesta nevyužívá, ale zavede nás ke krásnému
místu pláže, která je jedním z největších pokladů ostrova“.
Bruno upřel zrak před sebe. „A jsi si jistá, že je to opravdu cesta?“, silně pochyboval.

114

„Nebuď tolik nedůvěřivý. Jak jsem řekla, je to ostrovní tajemství, které se neprozrazuje
turistům, nikdy“.
Bruno s povzdechem zakvílel v momentě, když džíp narazil na první pořádný výmol.
Jeho ruce křečovitě sevřely volant. „Určitě to bude stát za to“, zamručel.
Tara se zachytila přístrojové desky, aby udržela rovnováhu. „Za chvilinku sám uvidíš“.
Džíp poskakoval z boku na bok a nadhazoval své pasažéry, jak se Bruno snažil
objíždět díry v cestě, ne vždy se mu to podařilo.
„Žádná pláž nestojí za taková muka“, znovu zabručel a šlápl na brzdu, protože se mu
zdálo, že cesta před ním najednou jako by zmizela.
„Ale ano, stojí“, Tara vystoupila z auta a ukázala dopředu. „Rozhlédni se a řekni mi,
zda těch pár modřin na tvém zadku nestojí za to, co vidíš tamhle ….“
Bruno vystoupil z auta se zamračeným výrazem a vykročil směrem, který mu
ukazovala. Cesta končila v dunách, a když došel trochu dál, zahlédl dlouhý pruh písku,
nad nímž hučela ozvěna převalujících se vln.
„Tak co tomu řekneš teď? Stálo to za to utrpení? Vidíš už konečně ten překrásný
pohled?“, zeptala se Tara za jeho zády. Neotočil se, pouze se díval na výjev před
sebou, obraz, který už viděl, a to na plátěné tašce své matky. Mnohokrát už obdivoval
Tařinu práci, neměl však vůbec ponětí, že to není fantazie, ale skutečnost.
„Ach ano“, zašeptal. „Dostala jsi mě a stálo to za mnohem více, než jenom to.

Kapitola 27.
Bez toho, že by se odvrátil od téměř pohlednicového pohledu před sebou, se Bruno
sklonil a sundal si sandály. „Doufám, že nikdo nebude mít námitky, když budu bos“,
pohodil je do písku.
„Doposud nebyly žádné stížnosti, pravděpodobně proto, že tu bydlí pouze ostrovní
skřítci, kteří chodí spát do postele ze zlatého prachu“. Přistoupila k němu s dekou
v ruce. „Nechtěla jsem tě připravit o roli gentlemana, tak jsem nechala košík s vínem
v džípu. Můžeš se vrátit a přinést ho“.
Bruno zdráhavě zanechal idylický výjev před sebou. „Dobře“, zabručel a otočil se, aby
se vrátil k autu. Než se vrátil zpátky s košíkem a dvěma lahvemi vína, Tara už klečela
uprostřed deky a vyrovnávala její okraje. Usmívala se na něho, když pokládal košík
s vínem na deku.
„Tak, co vlastně v tom koši bude dobrého?“, zajímal se.
„Neumím vařit tak dobře jako šéfkuchař hotelu“, odpověděla a rozložila různé
pochoutky vedle koše. „Ale i přesto hlady rozhodně neumřeš. Říkala jsem si, že
nejlepší jídlo bude takové, které se dá jíst rukama“.
„To jsem zjistil už tehdy, když jsi podávala to vynikající mexické jídlo“, řekl a posadil se
vedle ní. Seděli s nohama překříženýma, vytahovali zeleninu z nádob a máčeli si ji
v omáčce z bylinek. „Je to snad narážka na to, že jím mnoho vydatných jídel?“, Bruno
ukázal na stonek celeru dřív, než ho namočil do omáčky a začal od konce žvýkat.
„Možná, i já jsem dříve jedla příliš mnoho škodlivé stravy. Nedovedu si představit, že
bys byl hodný chlapec, který večeří dietní rybu“.

115

„To je pravda, navíc kuchař vykouzlí ty báječné omáčky, které jsou tak chutné právě
proto, že je v nich hodně cholesterolu“.
„Správně, proto dnes budeme hodovat u jídla, které je zdravé“. Tara se pohodlně
natáhla a opřela se o loket. „Řekni, už jsi podepsal tu smlouvu?“
Přikývl a natáhl se po tašce s vínem, které šikovně otevřel, což Tara také ocenila.
„Teď je to už všechno zpečetěné. Nikdo nemarní čas, protože v hotelu butik moc
potřebují, a to od doby, kdy poslední uzavřeli. Skoro to vypadá, že dokud jsem se
neobjevil, žádnou náhradu neměli“, řekl beze stopy namyšlenosti. Věděl, že ve svých
buticích prodává kvalitní zboží, a měl pocit, že si nepotřebuje dělat zbytečnou reklamu.
Stačí, že to dělá jeho obchodní oddělení. „Některé stěny se budou malovat a na další
se vylepí tapety“.
Taře se sevřel žaludek. Pokud budou se zařizováním butiku pokračovat v takovém
tempu, Bruno zanedlouho odjede. Uvědomila si, že pokud by chtěl odjet už i teď, klidně
by mohl, protože smlouva je už podepsaná a práce u konce.
„Chtěl bych ještě vybrat vedoucí a prodavačky, zkontrolovat, zda zboží dorazilo včas“,
vysvětloval a zdálo se, že si nevšiml napětí v její tváři. Čelisti ji bolely, jak zatínala
zuby. „A potom?“
Rozlil víno do dvou pohárků z umělé hmoty. „Potom, když všechno skončí, vrátím se
do Itálie a nechám si zdát o tom, jaké by to bylo krásné, kdybych mohl být na pláži
s překrásnou ženou na ostrově“.
Tara pootočila pohárek v dlani. I přesto, že byl teplý večer, pociťovala nepříjemný
chlad. „To je zvláštní, jak se dokážou věci rychle zvrtnout“, prohodila tiše. „Zdá se mi,
že jsem ti s tou smlouvou dost pomohla. Ale co se teď dá dělat. Někteří lidé jsou prostě
jedničky. Možná jsem měla raději nechat několik otázek otevřených, abys musel déle
jednat“, poznamenala tiše.
„Vlastník zdejšího hotelu je Francouz, který nezná slovo jednání“, vysvětloval Bruno.
„On si myslí, že každé obchodní jednání je předem dohodnuté a jeho smlouvy jsou
dokonalé, takže není o čem diskutovat“.
Upřeně se zadívala na zbytek jídla, teď už ale neměla hlad. Neměla radost z toho, jak
se cítila. Dlouhou dobu byla spokojená sama. Nikdo se o ni nestaral. Nelíbilo se jí, že
jí to najednou vadí. „Víš už, kdy se vrátíš do Itálie?“
„Asi tak za týden, odhaduju, ale přijedu znovu na otevření butiku“. Natáhl se na deku,
obrácený k ní tváří, pak ji vzal za ruku a hrál si s jejími prsty. „Budu ti chybět?“
Dívala se všemi možnými směry, jenom ne na něho. „To nebylo od tebe zrovna hezké,
pokládat mi takové otázky“.
„Ale není taky hezké si jich nevšímat“. Zvedl její prsty a otíral si jimi lehce pootevřené
rty. „Očekával jsem, že mi potvrdíš to, že ti budu strašně chybět a nebudeš klidně spát,
dokud se nevrátím“.
Tara se přesunula tak, že byla právě nad jeho opřenou postavou. „Budeš mi hrozně
chybět a nebudu klidně spát, dokud se nevrátíš zpátky“.
„Zkus to znovu a dej do toho trochu víc citu“, požádal ji. Tahle hra ho docela pobavila.
Tara sklonila hlavu. Její rty byly nad jeho ústy. I v tlumeném světle viděl její lesklé rty
natřené medovou rtěnkou.
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„Co chceš slyšet, Ascoli?“, zeptala se šeptem a ruce držela na jeho zádech. „Že jsi to
nejlepší, co mi život nabídl, a nechci ani pomyslet na to, že bych o to přišla? Že jsi
jedním z nejlepších milenců, jaké jsem kdy měla?“
„Jeden z nejlepších?“
Pokračovala, jako by se na nic neptal. „Že život už nikdy nebude takový, když odjedeš.
Buď realista, Ascoli. To ženy nikdy neříkají. Jen seberou střepiny a pokračují ve svém
životě dál“. Začala se zvedat, ale Brunovy ruce sevřely její ramena a odmítaly ji pustit.
„Jeden z nejlepších?“, opakoval. „To nemůžeš ani jednou přehánět a říct, že jsem
nejlepší?“
Smích se jí odrážel v očích. „Ta tvoje domýšlivost by už neunesla takovou do nebe
volající lichotku. To by snad už ani nešlo“.
Stáhl ji na sebe a nebylo pochybností, že to nebyla pouze jeho domýšlivost, která
narůstala. Přitlačila se k jeho uchu tak, aby se ho rty a zuby dotýkala. „Jsi jeden z nejvíc
sexy mužů, které jsem vůbec měla to štěstí poznat. Máš ruce umělce a hlas, který
nádherně rozechvívá celé tělo a …..“, odmlčela se a usmívala se. Potom mu začala
šeptat vášnivá, dráždivá slova. Jeho tlak se prudce zvýšil, když její prsty vyklepávaly
cestičku dolů po jeho hrudi, vždy zaváhaly, když rozepínaly další knoflík jeho bavlněné
košile. Minula pásek u kalhot a položila dlaň na místo prozrazující jeho vzrušení.
„Není to úžasné, jaký vliv mohou mít na člověka slova“, podivovala se a opisovala
kolem toho místa kroužky.
„Taro“, to slovo proniklo mezi jeho sevřenými zuby jako zasyčení. Prsty, stejně
napjatými jako hlas, ji uchopily za zápěstí.
„Mlč, Bruno a dovol mi udělat to po svém“, zašeptala, když si jen tak pohrávala
s uzávěrem na zipu, než ho začala pomalu stahovat.
„Nenič mě“, zabručel.
„Neboj se, ještě jsem neztratila trpělivost“. Tara velmi rychle poznala, že Bruno má rád
takové požitky, ale i na ni to působilo neobyčejně povzbudivě. Čím víc narůstalo jeho
vzrušení, tím víc se zvyšovalo i to její. To, že převzala dominantní roli, pokládala za
velký pokrok. Nikdy nic takového předtím nedělala, ale s Brunem se jí to zdálo správné
a naprosto přirozené. Otírala se nosem o koutek jeho oka a představovala si, že ty
drobné čárky, které se odtud rozbíhaly, ji vedou do nových, doposud nepoznaných
sfér. Na každé zavřené víčko opakovaně přikládala rty. Tyto doteky byly něžné jako
doteky motýla. Po celou dobu šeptala, jak po něm touží, a že pro ni neexistuje nic
jiného na světě.
Bruno se zavřenýma očima hledal nějaké zapínání na jejích šatech, ale narazil pouze
na hedvábí. „Jak se to sundává?“, mručel, projel rukou vzhůru po její noze a objevil
pouze horkou pokožku bez jakéhokoliv oděvu. Byl rád, že si dříve nevšiml, že nemá
na sobě žádné spodní prádlo, protože by se jinak z toho zbláznil.
Usmívala se, když se rty dotýkala jeho úst a otevřela je natolik, aby se její jazyk mohl
vsunout dovnitř. „Silou vůle.“
Než Bruna docela opustil zdravý rozum, našel zdroj té síly vůle a rozepnul elastický
pásek na zadní části šatů. Stáhl vrchní část dolů a odhalil tak její prsa. Dlaněmi je
zakryl v horečnatém laskání.
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Prsty si pohrával s bradavkami, zatímco se jejich ústa vzájemně sytila. Nechtěl nic víc,
než se na ni položit a přilévat olej do žáru plamenů. Cítil však, že musí Taru nechat,
aby dokončila, co začala.
Navíc se velmi těšil z jejich doteků a polibků. Prudce vydechoval, když se její ústa
usadila na jeho prsou a značila si horečnatou vlhkou cestičku po jeho pokožce od jedné
ploché bradavky ke druhé. Pomalu se sunula dolů. Zachytil pramen jejích vlasů a
pouštěl si je přes prsty. Tara dosáhla svého cíle, jak se oheň rozhořel po celém jeho
těle. Zamrkal a propadal se do propasti, na jejímž okraji se dosud kymácel. Stále mu
to však nestačilo. Sebral poslední svoje rezervy ve svém těle, přitáhl si její tvář zpět a
převrátil ji tak, že ležel na ni. Obratně ji stáhl šaty a odhodil je do písku. Vzápětí se na
hromádce ocitly i jeho svršky, kterých se chvatně zbavil. Nikdo z nich vlastně nevěděl,
kdo koho svlékal. Měsíční svit pokryl jejich těla stříbrnými stíny. Dychtivě se pokoušeli
nasytit jeden druhého stále víc a víc doteky, laskáním, ochutnávali se, chtěli prožívat
výbuch extáze tak dlouho, jak to jenom bude možné. Potom přiložil dlaň na její lůno a
začal laskat vlhké jádro, které ho zvalo do sebe. Zasténala jeho jméno a rozevřela
nohy v tichém pozvání.
Bruno sledoval její otevřené oči, jak sklonila hlavu dozadu. „Už?“ Cítil potřebu se jí
zeptat, i když se jen těžko kontroloval, aby věděl, zda ho chce tak moc, jako on ji.
Položila mu dlaň na tvář.
Dotkla se dlaní jeho tváře. „Dlouho jsem sama se sebou bojovala“, zašeptala a
pohladila jeho drsnou tvář. „Měla jsem si uvědomit, že jsem se bála, abych nezažila
další zklamání. Nechtěla jsem sama sebe nechat zranit. Chci tě, Bruno, strašně moc“.
Laskala ho stále náruživěji, až ho nakonec do sebe přijala. Krouživým pohybem boků
ho vtahovala hlouběji a hlouběji.
Bruno slastně přivřel oči. Bylo to dokonalé, ostatně jako vždy s Tarou. Přál si, aby to
nikdy neskončilo. Jeho tělo mu však nedovolilo odpočívat a vychutnávat si tuhle chvíli
do nekonečna. Rty se dotkl jejího spánku. „Zatímco můj mozek si chce všechno
vychutnat pomalu a zlehka, tělo mi přikazuje úplně něco jiného“.
Tara ho objala rukama i nohama. „Teď není chvíle na to, aby to bylo pomalé, Bruno.
Právě teď příliš toužíme po sobě“.
Její boky se pohnuly v souladu se slovy. Mlčky ho povzbuzovala, až se nad ní prudce
vztyčil. Její smysly přijímaly tolik vzrušujících vjemů. Zdálo se jí, jako by byla roztržená.
Bylo to zcela jiné. Ne, že by jejich očekávání narůstala tolik, ale jejich vzájemné city
byly teď mnohem silnější. Prudce Bruna objala, potřebovala s ním zůstat, potřebovala
vědět, že je stále s ní.
„Jsem tady, miláčku“, promluvil dychtivě, a ještě hlouběji do ní vnikl. „Neopustím tě.
Nikdy. Pamatuj si to“.
Celé tělo se jí napjalo jako struna na houslích. Vypjala se do oblouku, jako by svět
kolem ní právě vybuchl. Už jí nezáleželo na tom, že dělá něco, o čem si myslela, že
nikdy neudělá. Opět vyznávala tomu muži, že ho miluje, zmítaná nejsladší vášní.
„Všechno víno se vylilo“, její hlas zněl ospale a lenivě. Spokojeně ležela v Brunově
náručí a zavrtěla se.
Podíval se přes rameno. „Jenom ta láhev, kterou jsme otevřeli“.
Rozesmála se, a ještě těsněji se k němu přivinula. „Krabi budou mít dnes taky hody“.
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„Jo, a budou taky zdraví, protože to tvoje jídlo se rovněž rozsypalo na všechny strany“.
Aniž by ji však pustil, natáhl se pro druhou láhev, která ležela na písku vedle deky.
Nakonec ji musel přece jenom pustit, posadil se, aby vytáhl zátku. „Měl jsem raději
koupit levnější víno, bez zátky“, zamrkal, když musel zápasit s vývrtkou. Nakonec se
mu podařilo láhev otevřít. Plastické pohárky byly plné písku, a tak jí jednoduše podal
láhev. Hltavě se napila, pak mu ji vrátila. Sledovala ho, jak sám popíjel z láhve. Koketa
ukrytá někde hluboko v ní, jí našeptávala do ucha, a ona ji poslechla a vyškrábala se
do Brunova klína a objala ho nohama kolem pasu. To, že ještě nebyli stále oblečení,
jí vůbec nevadilo.
„Tak už mi něco řekni“, zapředla mu do ucha. „Není to mnohem hezčí, než vysedávat
v nějaké nudné kanceláři?“
„Kanceláře jsou dnes vybaveny vynikající klimatizací“, poznamenal, i když myslet
zrovna teď na něco tak pozemského, jako byla kancelář, nebylo vůbec snadné. Vždyť
mu seděla na klíně nahá žena a opět probouzela jeho smysly, které se už připravovaly
k odpočinku.
Koketně se zavrtěla. „Vsadím se, že tvá asistentka se takhle neposadí, když jí něco
diktuješ“, poznamenala troufale.
Bruno se musel pro sebe pousmát, protože vůbec netušila, že jednu musel slušně
vyhodit, neboť se zdálo, že mu začne dělat peklo, když zjistila, že její snaha ho dostat
tam, kde on nikdy být nechtěl. Pravdou bylo, že chybu udělal sám, když se s ní zapletl.
Tohle ponaučení ho přivedlo k rozhodnutí si najít novou asistentku středního věku,
navíc šťastně zadanou.
„Paní Ornella by mi jednu vrazila, kdybych jí něco takového navrhl“. Tvář přitiskl
k jejímu hrdlu, nadechl se teplé pižmové vůně její pokožky promíseně s vůní jeho.
Pochyboval, že by mohlo být na světě ještě něco tak nádherně působivého, jako právě
tohle. A jeho tělo s tím nadšeně souhlasilo.
„No páni, mám dojem, že ještě nejsi příliš unavený“, pošeptala mu Tara a kousla ho
do ušního lalůčku.
Sevřel ji kolem pasu a nadzvedl trochu výš, aby ji pak přitlačil ke svému vzrušenému
tělu. „To musí být zásluhou vší té zeleniny, kterou jsi mě celý večer krmila“.
Mnohem později Tara žasla nad tím, že je nevyrušil nikdo, kdo by si tady třeba taky
chtěl udělat večerní dostaveníčko. Stále se cítili nádherně, vběhli do vody, šplouchali
se a přeskakovali vlny jako dva delfíni.
„Myslíš, že by se tu mohl někdo objevit?“, náhle se Bruno zeptal. I když byla noc teplá,
náhle pocítil jemné mrazení v zádech, kdyby tomu tak bylo.
Tara se zasmála, vrhla se na něho a pověsila se mu rukama kolem krku. „Říkala jsem
ti, že je to oblíbené místo těch, kteří o něm vědí“, prozradila mu. „Taky se říká, že na
této pláži bylo zplozeno mnoho dětí“.
Tahle její poslední věta v něm zapustila obezřetnost. Myšlenka na to, že by Tara měla
mít jeho dítě byla nádherná, lákavá a děsivá zároveň. Bruno naštěstí věděl, že teď
není ten správný čas na úvahu o takové možnosti. Musel ji napřed přesvědčit o
několika jiných věcech a povědět jí něco, co ona zatím neví……..
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Kapitola 28.
„Pojeď se mnou, Taro. Pojeď se podívat, jak žiju a bydlím. Přesvědčíš se, že vypadám
velmi dobře, když pracuji oblečený v tmavém obleku“.
Vycítil její couvání dříve, než uviděl, jak se stáhla. „Jsi neodbytný, Ascoli“, odsekla,
zvedla pohár a najednou hltavě vypila jeho obsah.
„Jenom jsem se zeptal“, nemohl však zakrýt podrážděnost v hlase.
Tara se natáhla a nalila mu ještě víno. „Snad tě někdy přijedu navštívit“.
„Na to jsem se tě neptal a ty to po čertech dobře víš“.
Zvedla hlavu a okamžitě postřehla hněv, který se v jeho očích promíchával se
zklamáním. „Pokud mě budeš chtít vidět, víš, kde mě najdeš“.
To byla očividná výzva. Bruno odstrčil pohár a přistoupil k Taře blíž, až se hrudníkem
dotýkal jejích prsou. „Tak ven s tím, Taro“, vyzval ji. „Co vlastně ode mě chceš, protože
v tuto chvíli já to už tak úplně nevím. Uklidňuje tě, když ze mě děláš blázna. Těší tě,
když vidíš, že mi děláš zmatek v hlavě. Začínám nabývat dojmu, jako by ses mi
posmívala. Občas si říkám, že bych tě měl uškrtit, než odjedu. Proč mě stále
odstrkuješ, když se posouváme dál. Bláhově jsem si myslel, že jsme se natolik sblížili,
že budeme spolu. Na to jsi zřejmě zapomněla, že?“
„Zlobíš se, jako bych tě úmyslně provokovala“.
Odtáhl se, jako by už vedle ní déle nemohl vydržet. „Nerozumím tomu. Snad je tu …,
snad máš v sobě až příliš zakořeněné předsudky vůči mužům a já jsem jen ubohý
blázen, kterého sis vybrala, aby pykal za hříchy někoho jiného“, tiše si pro sebe drmolil
se zaťatými zuby. Namáhavě se postavil a kráčel k vodě ve snaze získat ztracenou
rovnováhu, hluboce dýchal, až se mu zvedala ramena. Pohled měl upřený na moře.
Tara se posadila a chvíli pozorovala jeho záda, potom se také odhodlala postavit se
na nohy. Popošla k němu a zastavila se až v okamžiku, když od něj byla téměř na
dosah ruky.
„Nikdy jsem si nemyslela, že bych byla pomstychtivý člověk“, řekla mírně a odolávala
naléhavé touze dotknout se ho, cítit jeho svaly pod svýma rukama. „Ne, netrestám tě
za chyby někoho jiného. To není můj styl. Já se jenom bojím, Bruno. Moc se bojím, že
pokud opustím tento ostrov, ztratím svou novou identitu, svůj nově nabytý způsob
života. A taky se bojím, že jakmile tě uvidím ve tvém prostředí, budu v tobě opět vidět
muže, jako byl můj otec. A to by mě stále bolelo. Když jsme tady, jsi vedle mě
bezstarostný muž a do takového jsem se zamilovala. Tam ve tvém světě budeš
obchodníkem, který chodí na schůzky z jedné do druhé, budeš mít hromadu
pracovních problémů a velmi brzy mi zavoláš ……. Promiň, miláčku, je mi líto, ale něco
mi do toho vlezlo. Přijdu o něco později. A postupně to, o něco později, bude stále
častěji a častěji. Ne, nechci s tebou tam jet, abych pak jen slyšela výmluvy“, řekla
smutně. „V minulosti jsem se naposlouchala podobných dost a dost, a to mi stačilo“.
Bruno se otočil tak prudce, až ji to polekalo. „Tak toho se tedy bojíš? A to tvrdíš, že mě
netrestáš za chyby jiných? Taro, ale přesně tohle právě děláš. Trestáš mě za to, že
tvůj otec si zvolil práci místo rodiny. Já jsem ale vždy dokázal posoudit, co je pro mě
prioritou. Právě ty ses pro mě stala velmi brzo až příliš důležitou. Přeju si jediné, aby
tomu i ty věřila“.
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„Také to chci“, zašeptala a podívala se mu do očí.
„Tak mi to dokaž a pojeď se mnou do Itálie“.
Tara na tu jeho výzvu neodpověděla. Vrátila se k dece, sehnula se a začala balit věci.
„Dobře, i mlčení je odpověď“, pronesl tiše a mlčky se k ní připojil s balením.
Cesta nazpět probíhala za naprostého ticha. Oba se soustředili pouze na své
myšlenky. Tara byla naštvaná sama na sebe, ale taky především tím, jak na ni naléhal.
Polekalo ji to, ale musela vědět, že tady s ní nezůstane navždy. Vztah měl pokračovat
do té doby, dokud to jde, s tím počítali oba. Proč tedy na něho musí stále myslet, když
vlastně je už v podstatě všechno ztraceno. A přesto uvažovala, zda by skutečně
dokázala opustit ostrov, když právě tady nalezla štěstí a duševní klid?
Bruno se obával, že ji definitivně ztratil. Neříkal nic, ani když ji doprovázel k domu, ale
políbil ji tak, jako by chtěl dát najevo, že se vzdal jakýchkoliv nadějí. A to byl důvod,
proč bloumala po svém tmavém domě i ve tři hodiny ráno. Uragán jménem Bruno
Ascoli se vřítil do jejího života a převrátil ho naruby, takže pochybovala, zda bude
někdy schopna znovu získat svůj těžce nabytý klid.
Zamysli se nad tím, co bys získala, když odjedeš, Taro, ptala se sama sebe. Ach to je
jasné, odpovídala si. Vrátím se do velkého města s uspěchaným tempem života
s množstvím supermarketů, kde možno rychle dostat, co člověk potřebuje, kde je
spousta hotelů, restaurací, obchodů, ve kterých lze dostat všechny ty věci, které běžně
musím objednávat poštou měsíc dopředu. Více než jen dvě kadeřnice, mezi nimiž si
mohu vybrat. Příležitost oblékat se do hezkých šatů a nosit nejenom šortky a trička
sedm dní v týdnu. Mám pokračovat, ptala se sama sebe.
Dobře. A co se stane, když zůstanu na ostrově …. sama bez Bruna? Budu mít klid
v duši a žít jednoduchým a spokojeným životem, který mi nezvyšuje krevní tlak. Ano,
ale vzdát se fantastického sexu? Uvědom si, zlatíčko, že ten muž je fantastický
milenec, který v tobě zapálil oheň. Jsi si jistá, že se toho chceš vzdát? Chceš žít sama,
opuštěná jako kůl v plotě? Vždyť poprvé v životě potkala toho nejlepšího člověka na
světě, který je pro ni vším, co si kdy mohla přát …….
V záchvatu zlosti sama na sebe a její nerozhodnost vzala keramickou misku a hodila
s ní na zem. Rozpadla se na tisíc malých kousků.
Tak, to bychom měli, řekla zničenému předmětu, sklonila se a začala sbírat střepiny.
Pohled na rozbitou mísu jí připomenul čas, kdy sbírala rozbité kousky svého života.
Měla by pokračovat a dále si nový život budovat? Anebo by se měla pokusit o další
nový start? Proč by to vlastně nemohla zkusit? Na jiném místě? Přece není nikde
psáno, že musí zůstat právě tady na ostrově.
Možná, že nadešel ten správný okamžik, aby se pohnula o kus dál, zašeptala. Na
ostrov bude moci kdykoliv přijet na dovolenou. Koneckonců, pokud by to bylo nutné,
může se vždy vrátit. Lili a její přátelé se jí postarají o dům.
R O Z H O D N U T O.
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Kapitola 29.
„Kompromisy nedělám snadno“.
Tara byla tou poslední osobou, kterou by Bruno očekával, když otevřel dveře
hotelového pokoje. Stále tam a vypadala vyčerpaně a utahaně. Na sobě stejné
pomačkané šaty, které měla během jejich večerního pikniku, který tak slibně začal,
pokračoval do doby, než se tak příšerně pokazil. Šmouhy na její tváři prozrazovaly
stopy po slzách. Namísto obvykle zdravé barvy byla bledá jako stěna. Ani stopa
nezůstala po sebevědomé ženě, kterou tak dobře znal. Rukou si prohrábl vlasy a
opožděně se ho zmocnil zmatek.
Odkašlal si. „To není snadné pro nikoho“.
Ustoupil a pohybem ruky ji pozval dovnitř. Sledoval ji, jak vešla pomalým krokem, který
naznačoval, že se rozhodla, ale stále si není jistá, zda to rozhodnutí je správné.
„Řekla jsem ti o sobě víc než komukoli v posledních několika letech“, řekla tiše a
prstem kreslila na dřevo nepravidelné vzory. „Stále mám pocit, že když někdo zná moje
slabá místa, bude je chtít zneužít proti mně. Vlastně mohl by, abych byla přesná“.
Bruno se opíral o dvířka skříně. „Bojíš se, že to udělám?“, prohodil nevraživě.
„Ne. To není tvůj styl“, řekla tiše.
Zaplavila ho úleva, když uslyšel její upřímnou odpověď. To, že se objevila u jeho dveří
uprostřed noci mu dodávalo naději a její slova naznačovala kladné odpovědi, i když se
doposud nevyjádřila. „A proto jsi přišla ve tři hodiny ráno, abys mi řekla, že nemáš ráda
kompromisy a že jsem v podstatě fajn chlapík?“
Tara polekaně zvedla hlavu a nesoustředěným pohledem se na něho podívala tak,
jako by se ještě stále duchem nacházela někde jinde. Její výraz se postupně začínal
vyjasňovat. Uvědomila si, že je noc, a že Bruno skutečně není oblečen tak, aby mohl
přijímat společenské návštěvy. Jeden z nejlépe oblékaných obchodníků měl teď na
sobě boxerky, které si jistě chvatně natáhl na sebe. Neovládla se a koutky úst jí
zaškubaly smíchem. „Líbí se mi tvůj ohoz“, ukázala na něho.
Pokrčil rameny. „Napadlo mě, že bych si měl na sebe něco hodit, abych nešokoval
návštěvníka, který mi nad ránem bouchá na dveře pokoje. Ale potom jsem si řekl, že
si s tím nemusím dělat starosti, protože ani ten, co přichází za mnou, není zrovna příliš
taktní, proč bych si měl já dělat starosti“.
„Abych řekla pravdu, vůbec mě to z míry nevyvedlo“.
„Vím“, padla jeho strohá odpověď.
Tara trochu sice znervózněla a ovinovala si uvolněný pramen vlasů okolo prstu. „Pokud
se mi tam nebude líbit, nebudeš mi bránit vrátit se sem?“
Bruno pomalu zavrtěl hlavou.
„Pochopíš to, že ano“.
„Budu se snažit, jak to jen bude možné“.
Tara upřela pohled na strop, jako by tam mohla najít všechny odpovědi. „Alespoň jsi
upřímný“, odvětila. „Mohl bys lhát a říct ANO, ale ty vždy říkáš to, co si myslíš, že?“
„Poznala bys, že lžu, Taro“.
„Ano, myslím že ano“. Věděla o něm všechno, co vědět mohla. Nejenom to, co jí řekl,
ale i to, co bylo v jeho duši, protože v něm dovedla číst tak snadno, jako on četl v ní.
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Opět znejistěla a přešlápla na místě. „Myslím si, že se skutečně teď nechci vrátit domů
tak pozdě“, špitla.
Bruno se snažil tvářit lhostejně. „Budu rád, pokud tady zůstaneš“.
„Moc ráda zůstanu“, usmála se a opět přešlápla na místě.
Vzpamatoval se a přikročil k ní s nataženou rukou. Tara neváhala, chytla se jí a on ji
odvedl malou chodbičkou do své ložnice. Přikrývky byly pomačkané a saténový přehoz
pohozený na zemi jako důkaz bezesné noci. Tara si svlékla šaty, nechala je padnout
na zem a vlezla do postele. Bruno se položil vedle ní, vytáhl přikrývku po pás, přitáhl
k sobě a její hlavu si položil na rameno. Nepřál si nic jiného, jen se s ní milovat, ale
věděl také, že by si měla odpočinout, vypadala na to. Koneckonců, co se týkalo sexu,
mají před sebou celý život. Jenom o tom ještě musí přesvědčit Taru.
„Obrátil jsi můj život úplně vzhůru nohama“, sotva slyšitelně promluvila a sebevíc se
snažila přemoct únavu.
Lehce ji políbil na čelo. „Platí to pro nás oba, pokud tě to uklidní“.
Tara ho objala kolem pasu, uložila se pohodlněji a zavřela oči. „Tak je mi dobře“, stačila
ještě zašeptat, než se propadla do spánku.
Zabořil tvář do jejích vlasů a přikázal svému tělu, aby se chovalo slušně, je
disciplinovaný člověk. Velmi dobře, pomyslel si.
Jen co se Tara probudila, uvědomila si, že není ve své posteli. Nemusela proto ani
slyšet šum sprchy, nebo cítit dotek hedvábné přikrývky na sobě. Otevřela jedno oko a
pak i to druhé. „To je neuvěřitelné“, prohodila šeptem a rozhlédla se.
„Dobré ráno, vidím, že už jsi vzhůru“, pozdravil ji Bruno, když vycházel z koupelny.
Kolem boků měl omotanou pestrou tyrkysovou osušku a ručníkem si utíral vlasy.
Odhrnula si z tváře neposlušný pramen vlasů. „Jak tady vůbec můžeš spávat?“
Bruno se zadíval na barevnou tapetu, která se táhla napříč stěnou naproti postele.
„Uznávám, že to není jednoduché, ale aspoň vím, že se nesmím opít. Protože hledět
po opici s bolestí hlavy na tuhle nádheru a nezbláznit se, by bylo skutečně nad veškeré
moje síly.“
„Souhlasím s tebou“, usmívala se.
„No, a ty purpurové přikrývky, to je taky provokace, nemyslíš“, přistoupil ke stolu u
okna. „Měla bys chuť na kávu?“
„Ano, děkuji“. Jeho formální chování ji trochu rozhodilo.
Bruno vzal stříbrný kávový podnos a nalil tmavý nápoj do porcelánového šálku. Nedal
si práci s tím, aby roztáhl závěsy. Nechal tak místnost v příjemném šeru. „Díky bohu,
alespoň ten porcelán je bílý“, usmál se, když jí nesl šálek.
Tara se napřed usmála, ale vzápětí její úsměv vystřídaly rozpaky, protože Bruno
podržel šálek tak, aby na něj nedosáhla. „Napřed polibek, potom káva“, zaškemral a
sklonil k ní hlavu.
Ústy se dotkl jejích rtů, jazykem ji žádal o vstup, zakousl se do jejích rtů ve vlastní
představě ranního požitku. Položil šálek s kávou na noční stolek a obrátil se tak, aby
se mohl přitisknout k jejím zádům. Tara zvedla ruce, sevřela jeho ramena a přitáhla si
ho blíž k sobě.
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„To je příjemné“, zašeptala. „Myslím, že tvůj nápad je mnohem lepší než káva“,
blaženě se usmívala.
Bruno souhlasně zamručel, nakreslil prstem přímku mezi vrcholky jejích prsou a pak ji
následoval svými ústy. „Ano, je to příjemné“, souhlasil s ní. „Sotva jsem vylezl z postele
a osprchoval se, takže bych neměl ustupovat svým základním instinktům“. Jazykem
obkresloval jednu bradavku. „Měl bych se řídit svým prvním nápadem“, pohladil ji
zlehka po bříšku.
Tara slabě zasténala. Nepatrná ztuhlá místa na konečcích jeho prstů vždy dodávala
jeho doteku vzrušující drsnosti. Dnes ale byla ochotna odpřisáhnout, že to bylo jiné.
Opět se seznamovala s tmavými chloupky na jeho hrudi a postupovala pomalu dolů.
„Dáme to pryč“, rozpletla uzel na ručníku a nechala ho spadnout dolů. „Tak je to
mnohem, mnohem lepší“, konečky prstů sjížděla po linii chloupků stále níž a níž.
Okamžitě zareagoval na dotek jejích prstů. Prudce vydechl při tak důvěrném laskání.
„Ano“, zasyčel a zavlnil boky. Pohybem naznačil, co bude následovat. „Pomiluj mě,
Taro“, vyzval ji.
„Ach ano“, hlesla. Její krev se proměnila v tekutou lávu, když začal líbat každý kousek
její pokožky. Šeptal jí, jak moc se mu líbí drobné pihy na jejích ramenou, jak hedvábná
je její pokožka, radoval se z jejích reakcí, když našel další hodně citlivé místo. Hladil ji
a laskal až do úplného vytržení. Dotýkala se jeho vzpřímeného mužství. Pronikavé
jiskry vybuchovaly v jejích žilách a on utišoval ten oheň jazykem, který jednou chladil,
jindy pro změnu pálil. Nevšímal si jejího sténání.
„Už …. hned teď“, zašeptal tlumeně.
Přitlačila ústa na jeho rameno. Špičkou jazyka olízla sůl z jeho vlhké kůže. „Jsi ďábel,
Bruno“, zasténala.
„Předělej mě“, tlumeně zašeptal. „Zachraň mě“.
Taře uvízl smích v hrdle. „A kdopak bude zachraňovat mě?“
Bruno nadzvedl boky a byl připraven vstoupit do ráje. „Zdá se mi, že budeme muset
zachraňovat jeden druhého“ a pak do ní pomalu vnikl. Chtěl si vychutnat ten vlhký žár,
který ho obklopil, ale nemohl. Její tělo ho vtáhlo dovnitř tak lehce, tak neodolatelně.
Tara ho ovinula rukama a nohama, vzpírala se možnosti pustit ho a odmítala mu
dovolit, aby si ji bral pomalu a zlehka. Každý pohyb je vrhal do plamenů vášně, až
nakonec nevěděli, kde jedno tělo začíná a druhé končí.
Brunova hruď se prudce zvedala, jak se nadechoval. Obrátil se na bok. Masíroval jí
krk svými prsty a hladil vlhké vlasy.
„Řekni něco“, Tara se otírala tváří o jeho hrudník.
Zavřel oči, snažil se uchovat navždy ve své duši to kouzlo, které právě prožívali. „Jak
můžeš myslet na rozhovor po tom, co jsme právě prožili?“
„Já nic“, zaševelila omluvu a pohladila ho dlaní po břiše. Svaly se mu opět napjaly.
„Ale když ty jsi mi slíbil, že dostanu kávu, až tě políbím“.
„Cože, kávu? Ty chceš kávu, zrovna teď?“, zavrčel, převalil se a šťouchl ji do boku.
Tara smíchem zakvílela a snažila se vysvobodit.
„Aha, takže dáma je lechtivá?“
„Ne“, zaječela. „Přestaň, Bruno“.
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„Ne, pokud nepřijdu na to, kde lechtivá nejsi“. Vrhl se na jediné možné velmi citlivé
místo, kde by lechtivá nebyla. Znovu se jí zmocnil, ale tentokrát velmi pomalu. Nakonec
její káva byla studená jako led a byl čas na oběd.

Kapitola 30.
„Vypadám směšně“, láteřila Tara při pohledu na šaty, které měla na sobě.
„Vypadáš báječně“, opravil ji Bruno a potvrdil svá slova polibkem na nos. „Jenom
trochu pomačkaně“, smál se.
„No právě. Snad jsem si měla půjčit něco tvého“, upravovala se. „Připadám si
nemožně“, zaúpěla. Nakonec se narovnala, když výtah zastavil a musela se vší
důstojností vystoupit.
„Nejlepší bude, pokud se budeš tvářit, že máš na sobě ty nejlepší šaty“, pošeptal jí
Bruno do ucha. Zastavil se, když procházeli halou, aby se přesvědčil, zda práce na
zařizování butiku pokračují, a pak ji doprovodil ven.
„Rád bych tě odvezl domů“, řekl s rukou volně položenou kolem jejího pasu.
Zavrtěla hlavou. „Mohu se svézt na kole. A kromě toho tady potřebuješ zůstat, aby sis
mohl promluvit s prvním možným uchazečem o zaměstnání. No, a já se musím vrátit
taky ke své práci, nemyslíš?“
Bruno se chtěl znovu ujistit, že nezapomněla na svůj slib, jet s ním do Itálie, ale pak si
to přece jenom rozmyslel. Nechtěl, aby si o něm myslela, že o tom ještě pochybuje.
„Zajdeme si dnes na večeři?“
Usmála se. „Dnes večer budu U Rezavé kotvy. Snažím se tam být několik večerů
v týdnu. Budu ráda, když tam přijdeš, pokud mi slíbíš, že nevyvoláš další rvačku“.
Šťouchla ho do hrudníku ukazováčkem, aby tak zdůraznila svá slova.
Zachytil její dlaň a ukazovák si zvedl ke rtům. „Budu se snažit, pokud to bude možné
a pokud mi věnuješ jeden ze svých okouzlujících úsměvů“.
Zakoulela očima. „Dnes jsem toho pro tebe udělala už dost“.
Teď ji políbil na rty, ne na nos. A nebyl to vůbec nevinný polibek. „Raději tě nechám
odejít, než začnu uvažovat o tom, že bych tě nejraději odvlekl do postele“, pošeptal a
ustoupil o krok. „Stejně jsem ti nenabídl ani snídani“, omlouval se.
„Ale ano. Jenže mezitím, co jsme byli pod sprchou, vychladla. A co se týká toho
odvlečení, nebyl by to dobrý nápad, protože pokojská vstupovala do tvého apartmá
v okamžiku, kdy jsme nastupovali do výtahu“, připomenula mu. „Ale přijď do hospody
a dostaneš ode mne drink“.
„Jen se neboj, přijdu třeba jen proto, abych tě ochránil před opilými zákazníky“.
Tara povytáhla obočí. „Tak tohle Del zvládne docela dobře i bez tebe“, rozesmála se,
otočila se a přistoupila ke kolu, které stálo opřené o palmu.
Bruno si nemohl pomoct. Jen tak tam stál a díval se, jak sjížděla dolů ulicí, až ji už
vůbec nebylo vidět. Najednou se mu vynořily vzpomínky na domov. Měl už několik
telefonátů, ve kterých se ho matka vyptávala, kdy se konečně vrátí domů. Zanedlouho
matko a přivedu si domů ženu, prohodil sám k sobě. Pak se otočil a vrátil se zpátky do
hotelu.
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Tara přišla do hospody U Rezavé kotvy dříve než obvykle a našla tam jen pár
zákazníků. Věděla, že se to tam začne zaplňovat až později večer. Del postával u baru
a povídal si s jedním z rybářů. Jakmile zahlédl svou šéfovou, pokynul jí hlavou na
pozdrav a pokračoval v rozhovoru.
Tara si vzala z barového pultu účetní knihy, nalila si dietní colu a přistoupila ke stolu,
který považovala za svůj. Rozložila si účetní deníky a faktury.
„Jste tu nějak brzo, šéfová“, poznamenal Del a posadil se k ní.
„Dobrý postřeh. Chtěla jsem s tebou mluvit dřív, než budeš mít moc práce s obsluhou“,
řekla Tara.
„Vlastně i já jsem si s vámi chtěl promluvit. Někdy je tu tak plno, že bych potřeboval
pomocníka. Roy říkal, že jeho bratr hledá někde v okolí práci, ale jeho vzhled lidi
odrazuje“.
„To si dovedu představit“, prohodila Tara sarkasticky. „A co je odpuzuje nejvíc?
Vytetovaná kobra na pravé ruce, nebo nahá kráska na levé? Nebo snad jeho třikrát
zlomený nos?
Del pokrčil rameny. „Kdo ví, ale vím, že je čestný a má dobrý levý hák, když je potřeba“.
„Víš co, řekla bych, že je to na tobě“.
Zmatený Del se na ni podíval. „Ale vy jste šéfová, proto je rozhodnutí na vás“.
„Ano, máš pravdu, šéf by měl rozhodnout“. Tara se natáhla pro tašku, vytáhla složený
list papíru a podala mu ho. „Pokud se ti bude líbit to, co jsem tam napsala, pak budu
ráda, když se rozhodneš sám i v případě bratra tvého kamaráda“.
Del rozložil papír a začal číst. Vypadal ohromeně, protože mu začínalo svítat, co tím
myslela. „Chcete mi snad prodat svůj bar?“
„Jenom, pokud bys ho chtěl“, odpověděla. „Když jsi u mě začal pracovat, řekl jsi mi, že
zůstaneš jen do té doby, dokud si nenašetříš dost peněz, aby sis mohl koupit vlastní
hospodu. A moje nabídka může tvoje rozhodnutí jen urychlit“.
Del nevěřícně zavrtěl hlavou. „Nemám dost peněz, abych ho zaplatil“, přiznával se
smutkem v očích. „A oba dobře víme, že nedostanu půjčku, kterou bych potřeboval“.
„Tady ti navrhuji, abys mě vyplácel ze svého zisku“, řekla a ukázala prstem na určitý
odstavec. „Hospoda už nějaký ten čas prosperuje, takže bys neměl mít problémy se
splátkami, které jsou docela přiměřené“.
„To jistě, ale proč chcete prodat bar? Vždycky jste si přála ho mít“, zeptal se udiveně
a položil list papíru na stůl.
„Ne, to nemohu přijmout“, stále vrtěl nechápavě hlavou.
„Rozhodla jsem se, že ve svém životě provedu několik změn, Dele“, řekla tiše. „Jednou
z nich je zbavit se hospody U Rezavé kotvy, protože se možná, tedy určitě, se
odstěhuju“.
V Delově masité tváři se zračilo znepokojení. „Co se děje? Jste snad nemocná?“, stále
nemohl pochopit její náhlé rozhodnutí.
Tara se kousla do rtu, aby se nerozesmála. A to vůbec nevěděl o tom, že v minulosti
trpěla tím, že je nemocná, proto přišla sem na ostrov. „Ne, ale odjedu z ostrova“. Vzala
do ruky papír a podala mu ho. „Pokud souhlasíš s podmínkami, potom můžeme jít
k notáři a vše završit“.
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„Ale proč chcete vlastně opustit ostrov?“, ptal se Del, nevšímaje si jejích posledních
slov. „Říkala jste, že se nikdy nechcete vrátit do Států. Tady jste přece znovu našla
smysl svého života“.
„Ano, to je pravda“, přiznala. „Ale potom jsem hodně přemýšlela a uvědomila si, že je
načase jít dál“.
„To ten Ital, že? On je příčinou toho, že chcete opustit ostrov. Odjedete s ním?“
Tara se necítila dotčená jeho neotesanými přímými otázkami. Věděla, že se jí ptal
proto, že si jí vážil a záleželo mu na ní. „Ano, Dele, je to tak“.
„Provdáte se za něho?“
„Tak daleko jsme se ještě nedostali. A kromě toho víš, co si myslím o manželství“.
Delova tvář se roztáhla do širokého úsměvu. „Tehdy, když jsme si vyprávěli naše
životní příběhy“, zasmál se spokojeně. „Nikde není psáno, že by vám to nevyšlo. Já
jsem vám vyprávěl o svých prohřešcích, za které jsem si poseděl i v base a o tom, jak
mě pustili, jsem byl překvapený, že jste mě po tom doznání nevyhodila, a dokonce jste
mi podala pomocnou ruku, a hlavně jste mi věřila. Máte dobré srdce, slečno Taro, proto
vám patří všechno štěstí světa“.
„Nebyl k tomu důvod, abych tě vyhodila. Jsi moc dobrý barman, velmi schopný, v práci
nepiješ a neobtěžuješ zákazníky. Všichni tě tady mají rádi včetně mé maličkosti. Tak
co, máš zájem?“
„Byl bych hlupák, kdybych neměl“, podal jí svou ruku. „Dohodnuto“.
Když mu Tara potřásla rukou, najednou pocítila, jak se trhá jedna nitka za druhou,
která ji spojovala s tímto ostrovem.
„Takže Del se stane jedním z nových podnikatelů na ostrově“, prohlásil Bruno,
rozvalující se v lehátku a vypadal jako velmi šťastný paša. Právě se natahoval pro
pohár vína, které mu Tara přinesla.
„On to zvládne. Jsem o tom přesvědčená“, šťouchla ho kolenem do boku. „Udělej mi
místo“. Když se vetřela k němu, vzala mu pohár z ruky a upila.
„Hej, nemohla by sis vzít taky?“
„Ne. Spolu je to důvěrnější“, hlas se jí ztlumil, při posledním slově už jen tiše předla.
Namočila si ukazováček do vína, projela jím po Brunově spodním rtu, pak se naklonila
a olízla jeho spodní ret. Jeho oči přitom jejím gestu začínaly silně tmavnout, až černat.
„Podle toho, že jsi prodala svůj bar, soudím, že se nechceš už vracet. Ale já bych
nechtěl, abys přetrhala všechny nitky, které tě spojují s tímto ostrovem pokladů.
Nechtěl bych, abys mě jednou obvinila, že jsem tě nutil odejít a všechno to tady
opustila nadobro“.
„Vím“, řekla jednoduše. „Jenom cítím, že je nejvyšší čas udělat ve svém životě nějaké
změny, a že je třeba, abych ostrov opustila. Tehdy jsem využila svůj pobyt zde k tomu,
abych si zahojila svoje rány a teď je načase pokračovat v další etapě života. Domov
zde budu mít stále a vždycky se budu moci sem vracet“.
Podala mu víno a pomalu mu začínala rozepínat knoflíky na košili, svlékla mu ji. Kudy
prošly její ruce, hned za nimi postupovaly její rty a značkovaly si tak cestičku na jeho
pokožce pokryté drsnými chloupky. Pak vyhledala bradavku, která se pod jejími rty
vzpřímila, jak ji jemně okusovala.
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„Taro“, snažil se odložit pohár dříve, než to víno rozlije.
„Jen se uvolni, zkus se cítit příjemně a dopij si to víno“, zamumlala a sáhla na uzávěr
zipu a pomalu ho začala stahovat. Ještě dlouho bylo Brunovi úplně jedno, zda víno
vypil, rozlil, nebo se prostě vypařilo do vzduchu.

Kapitola 31.
„Udělalo to na mě dojem“, pochválila Tara Brunův butik, když ji provázel interiérem.
Podél stěn už stály stojany, plné šatů. Oživené doplňky, vkusně naaranžované zboží
lákalo zákaznice, aby si koupily něco na zpestření svého šatníku. „Ani se mi nechce
věřit, že je to totéž místo“.
„Je to neuvěřitelné, co dokáže trocha barvy a tapet“. Bruno měl radost, že Tara
neskrývala své nadšení.
„Kdepak, je to mnohem víc než jen to, a ty to víš“. Zastavila se, aby kriticky zhodnotila
nápadně vystavenou kolekci jejích ručně malovaných šatů. „Zdá se, že umístění jsi
zvolil moc dobře“.
Bruno zvedl ruce, dlaně otevřené nad hlavou, aby tímto gestem projevil svou nevinu.
„Co se dá dělat, jsi tady populární“.
Tara se rozhlédla po jemných modrozelených vlnách na stěnách, které vzbuzovaly
dojem, že se člověk ocitl uprostřed laguny. Celkový pohled byl velmi jemný, uklidňoval
smysly a současně vhodně doplňoval nápadně pestré šaty. „Není divu, že se tvým
obchodům tak dobře daří. Dokážeš zákaznice přitáhnout jak magnetem, aby se
rozhlédly, a nakonec si koupily něco na sebe“.
„Zapomněl jsem kolik práce a práce je pro někoho zábavou, znamená otevření butiku“,
zabručel. „Při prvních třech buticích jsem to dělal osobně, od vyhledání a pronájmu
místa až po dohled nad výzdobou. Jak společnost rostla, začal jsem přidělovat práci
dalším a soustředil se pouze na řízení“.
Přistoupil k několika vitrínám, ve kterých byly různé doplňky, jako byla bižuterie. „Ale
až budeš otevírat nový butik, znovu odjedeš“, připomenula mu Tara jemně.
Zavrtěl hlavou. „Ne, myslím, že tohle byl poslední. Chci se soustředit na to, abych je
všechny udržel na špičkové úrovni“.
„A co hotely?“, nemohla se nezeptat. „Hotely jsou rodinné podniky, mají svou tradici a
řídí se téměř samy“.
Tara si olízla vysušené rty. V duchu však svalovala vinu za jejich stav na klimatizaci.
„Už zbývá jen slavnostní otevření, že?“
„Ano“, přitakal. „Zhruba za dva nebo tři dny se butik rozjede na plné obrátky“.
„Kdy se chceš vrátit do Itálie?“
„Odjedeme začátkem příštího týdne“. Tázavě se na ni podíval a snažil se odhadnout
její náladu.
To znamenalo, že měla ještě čtyři dny na ostrově. Uvažovala o tom, co všechno ještě
bude muset stihnout. Znovu si kladla otázku, zda se rozhodla správně. Pak se podívala
na Bruna, na jeho přitažlivou tvář, na jeho podmanivý úsměv.
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„Uvažuju o tom, zda se dokážu znovu přizpůsobit životu ve velkém městě“. Kdyby
nepoznala dřív jeho tělo skutečně uvolněné, neuvědomila by si, jak nyní byl napjatý,
jako by se bál nejhoršího.
„Nedívej se tak, pojedu s tebou, ale nezapomeň, že je to zatím jen na zkoušku“,
upozornila ho.
„Já vím. Můžeš se zastavit v mé kanceláři a pozorovat, zda dokážu práci a
odpovědnost rozdělovat. Jedině tak se přesvědčíš, že skutečně umím sladit práci a
soukromý život“.
„Za poslední čtyři dny jsem tě mohla pozorovat, jak se úplně věnuješ tomu, aby byl
butik otevřený včas“, připomenula mu. „Některé noci sis lehal tak vyčerpaný, že jsi
rozčilením a napětím nemohl ani usnout. Byla jsem svědkem toho, že jsi strávil tři
hodiny u telefonu, protože se dodávka zboží někde zdržela. Měla jsem dojem, že se
vracíš do starých kolejí. A právě z toho já mám strach“.
Zaťal zuby. „To byly problémy, které jsem mohl řešit jen já sám, a ty to dobře víš“.
Tara stála před ním a dlaně tiskla k jeho tváři. „Asi si budu muset vždy najít nějaký
pádný důvod, aby ses večer těšil domů, že?“ Vdechovala slabou kořeněnou vůni jeho
pokožky.
Vzal ji do náruče. „S tím si nedělej těžkou hlavu. Ty jsi ten jediný důvod, proč se budu
rád vracet domů …….“. Kromě svých dětí, pomyslel si. Tížilo ho svědomí a byl nejvyšší
čas, aby se Taře konečně svěřil.
Tařina první reakce na velké město byl odpor k nikdy nekončícímu hluku, který útočil
na její uši, odvyklé takovému náporu. Motory aut vrčely, klaksony troubily a davy lidí
řečnily a řečnily. A k tomu všemu ty budovy, které se jí tyčily nad hlavou. Už dávno
necítila takové ulehčení, když konečně dorazili k Brunovu domu.
„Na co teď myslíš?“, zeptal se Bruno.
„Až doposud jsem si neuvědomila, jak dlouho jsem žila odříznutá od světa“,
poznamenala zamyšleně.
Prošla napříč obývacím pokojem k prosklené stěně, odkud byl výhled do nedalekého
parku na překrásné palmy, což bylo velmi zdařilé, být v Římě a dívat se do přírody.
„Máš pocit, že je toho příliš na tebe mnoho?“ Bruno k ní přistoupil, položil jí ruce kolem
pasu a přitáhl k sobě. Zavřela oči a vychutnávala si jeho blízkost.
„Ano, něco takového. Nevzpomínám si, že bych u sebe někdy dřív něco podobného
pozorovala. Hluk, výpary z aut, prostě všechno, co patří k velkému městu, jsem
vnímala jako něco docela obyčejného a samozřejmého. Nicméně se teď tady cítím
velmi cize, jako bych sem nepatřila“. Její hruď se prudce nadzvedla a poklesla
s těžkým povzdechem. „Jsem ufňukaná, že?“
„Ne“, usmál se Bruno. „Museli jsme brzy vstávat, abychom nezmeškali letadlo, a od té
doby jsme neustále na nohou. A to už vůbec nemluvím o časovém posunu. Není divu,
že se necítíš dobře“.
„Snad máš pravdu. Možná jsem jenom unavená“, odpověděla a něžně do něj strčila.
„Co kdyby sis dala horkou lázeň a trochu si odpočinula. Potom ti ukážu dům“.
„Ne, ne. Už se cítím dobře. Prohlídku zvládnu ještě teď“.
„Všechny ložnice mají koupelnu s vanou. Můžeš si vybrat“.
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Opřela si hlavu o jeho hruď. „A která ložnice má nejpohodlnější postele?“
„Přirozeně ta moje“.
„Aha, tak je to tedy. A i tahle je k dispozici?“
„Řekl jsem, že si můžeš vybrat, Taro“, poznamenal Bruno.
„Dobře. Jen doufám, že jsi doma pořádnější, než jsi byl v mém domě“.
„Nejsem až tak moc nepořádný“, bránil se.
Otočila se mu v náručí. „Ale? Jak je tedy možné, že jsem nacházela mokré ručníky po
celé koupelně? A tvoje ponožky na stínidle lampy?“
„No to tedy přeháníš. Nikdy jsem nepověsil ponožky na stínidlo“, ohradil se.
„Zřídka jsi na ostrově nosil ponožky, a tak sis ani neuvědomoval, co s nimi děláš“. Tara
se usmála. „Děkuji. Teď se už těším ve své kůži“.
„Pojď, ukážu ti ložnici a koupelnu, můžeš si odpočinout ve vaně a já zatím připravím
něco k jídlu“. Pustil ji a zvedl zavazadla.
„Zabalila sis dost věcí? Nebyl bych rád, kdybys tu chodila stále ve stejných šatech“,
vrhl pohled na batoh a tašku, které si vzala. „Moc toho zrovna nemáš“.
Tara se zasmála. „Jak jsem řekla, jsem zde zatím jako na dovolené. Taky mám v plánu
udělat hodně nákupů. Ale napřed musím zavolat Elaine“.
„To můžeš udělat i z vany“.
Došli k místnosti na konci chodby. Za otevřenými dveřmi se objevil pokoj stejně velký
jako jeho apartmán v hotelu.
„Velmi působivé, Ascoli“. Tara si prohlížela pokoj, nakoukla do koupelny, odsunula
skleněné dveře, aby se mohla projít po terase. Otočila se a opřela se o zábradlí.
„Dobře, je to paráda. Tak teď mi dopřej trochu času, abych si odpočinula a dala se do
pořádku. Zatím se můžeš ohlásit ve firmě“.
„Neměl jsem v úmyslu volat do firmy. Půjdu tam až zítra ráno“.
„A co když tě potřebují už dnes?“
„Nepotřebují. Jsou tak všichni schopní zvládnout všechny problémy, které se vynoří,
že se tam občas cítím jako páté kolo u vozu“, zažertoval.
Zavrtěla hlavou, jako by všechno znala až příliš dobře. „Netahej mě za nos, vtipálku.
Byl jsi mimo déle než kdykoliv předtím. Přirozeně, že se chceš ohlásit a přesvědčit se,
že všechno funguje“. Pustila se zábradlí a opět vešla do pokoje. „Jenom jdi, já to
pochopím“ povzbudila ho.
Bruno pustil její tašku na postel. Klidně si ulož svoje věci do skříně vlevo“. To bylo vše,
co řekl, než odešel. Tara poznala, že se zlobil, ale musela to říct. Bruno sice nepronesl
ani slovo o tom, že by se měl ohlásit ve své kanceláři, ale nedokázala si představit, že
by tam nechtěl alespoň zavolat a zjistit, co je nového.
„Ach jo“, povzdechla si. Muži občas reagují úplně nepochopitelně a otevřela zip své
kabely. Vytáhla župan a krabičku s koupelnovou solí. Dá si napřed koupel, potom
zavolá Elaine, aby jí oznámila, kde je, a aby se nebála, když nebude zvedat telefon.
Zakoulela pobaveně očima, když si představila kamarádku, jaké to bude pro ni
překvapení, až zjistí, že opustila ostrov.
„Kdyby to záleželo na mně, nevycházela bych z koupelny ještě dva dny“, prohlásila
Tara asi tak za tři hodiny, když se ukázala v obývacím pokoji.
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Bruno se rozvaloval na pohovce a poslouchal stereo. „Už jsem měl dojem, že odtamtud
nikdy nevylezeš. Dáš si něco k pití?“
„Ano, něco studeného a nealko“. Zasunula se do lehkého křesla a uhladila si kolem
nohou záhyby županu. „Tenhle pokoj se hodí právě k tobě, řekla bych“.
Podíval se na ni a vypadal, že mu její názor lichotil. „Když jsem si ho zařizoval,
nedovolil jsem nikomu, aby se tady něčeho dotýkal. Chtěl jsem takový pokoj, ve kterém
bych mohl být sám sebou. Ostatní místnosti jsou především na vytvoření dojmu“,
podával ji nápoj s ledem.
Usmála se, když si pohár citrónové vody převzala. „A máš tu dokonce normální
osvětlení, to se mi líbí“.
Usmál se. Osvěžila tě koupel, jsi dobře naladěná“.
„Ano. Je mi moc dobře“, odpověděla, ale pomalu se jí zmocňovalo podezření. „Proč
se ptáš?“, nakonec se musela zeptat.
„Jen tak …. Chtěl bych tě vzít ven. Jo, abych nezapomněl, volala mi matka. Chce,
abychom přišli na večeři“.
Tara užasla. „To jako dnes večer?“
„Ne, až příští týden. Neboj se, ona nekouše. Bude to příležitost, aby ses seznámila
s mou rodinou, ještě před večírkem“.
Tara prudce zvedla hlavu. „Před jakým večírkem?“
„Večírek, který chce uspořádat pro nás dva“.
„Bruno …“, její tón hlasu ho upozornil na to, že bude pykat, pokud jí to pořádně
nevysvětlí. „Co to má znamenat?“
„No víš“, začal rozvážně. „Nejsem znám tím, že si z každé služební cesty přivezu ženu.
Chce se s tebou seznámit. Neobávej se, moje matka není jedna z těch namyšlených
společenských matrón. Její krev je stejně červená jako ta tvoje a nade vše miluje
vaření pro mnoho lidí. Pravděpodobně ti bude tvrdit, že jsi příliš hubená a bude tě nutit,
aby sis vzala ještě jeden zákusek“.
Tara ho objala kolem krku a stáhla ho do křesla. „Takže ještě jeden zákusek, ano? I to
budu muset pro tebe udělat ………“

Kapitola 32.
„Tady je to perfektní“, Tara ukázala na místo pod stromem. Z bezoblačné oblohy svítilo
odpolední slunce a v parku se hemžilo hodně lidí. Strom, který Tara vybrala, stál
stranou od cesty pro pěší a nabízel příjemný stín, proto tam rozprostřela deku, kterou
měli s sebou.
Bruno postavil koš na zem a Tara se pustila do vybalování ovoce a jiných dobrot, které
tam byly. Všimla si, že ji Bruno přitom s pobaveným pohledem pozoroval.
„Copak? Chceš něco?“, zeptala se.
„Ano, tebe“, odpověděl s podbarveným hlasem. Naklonil se blíž, aby ji mohl políbit.
„Vlastně chci pořád tebe“.
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Tara cítila, jak se jí srdce samým štěstím sevřelo. „Mě můžeš mít později. Zatím se
budeš muset spokojit s tímhle“, prohlásila a strčila mu do úst kuličku hroznového vína.
Bruno s povzdechem ulehl na bok, natáhl si nohy a hlavu si podepřel paží.
„Nikdy jsem netušil, že někdy během poledne si budu užívat s tebou v parku“, pronesl
zamyšleně. Vzal si obloženou bagetu a s chutí se zakousl. „Dokázal bych si na to
rychle zvyknout“.
„To já taky“, řekla posmutněle. Nemohla uvěřit tomu, jak je to krásné, jen tak lenošit.
Byla tak zamilovaná, že nechtěla pomyslet na to, že čas, který spolu mohou trávit, se
bude každopádně krátit. Škoda, že to není každý den, posteskla si pro sebe, protože
jim budou zbývat potom už jenom večery a podle ní to bude hrozně málo, ale takový
je život v realitě.
Zdálo se, že to Bruno cítil stejně, protože zpozorovala, jak mu přes obličej přelétl stín.
„Možná si vezmu ještě na několik dní volno“.
„To by bylo skvělé“, vyhrkla s nadějí v hlase. „Obejde se to všechno bez tebe? Vrátil
ses před několika dny a pořádně jsi ještě nepracoval“, obávala se.
„Lépe než já bez tebe“, prohlásil Bruno. V jeho pohledu visela stejná otázka, která po
celou dobu zaměstnávala i Taru. Bruno chtěl vědět, jak to s nimi bude dál. Na to ale
neměl odpověď, dokud mu chyběla odvaha říct jí o sobě pravdu.
„Pozor“, někdo vykřikl. Bruno koutkem oka spatřil, jak k nim něco letí. Chtěl uhnout,
nebylo to ale nutné, protože Tara vyskočila a obratně chytla kopací míč, který by je
určitě zasáhl.
„Vynikající reflex“, poznamenal s neskrývaným úžasem, když se vzpamatoval
z leknutí. Z fleku bys mohla být brankářem v Robertově mužstvu“.
„Kdo je Roberto?“ zeptala se překvapeně.
Bruno se kousl do rtu, když si uvědomil, co právě mu uklouzlo. Možná je to osud,
uvažoval. Jednou jí to stejně musí říct, může to tedy konečně mít za sebou, teď je
vhodná chvíle, napadlo ho. Nadechl se, otevřel ústa, zase je však zavřel, protože
k jejich dece přistoupil malý klučina, přibližně stejně starý jako jeho syn. Chlapec se
nejistě zadíval na míč, který Tara stále ještě svírala v ruce.
„Mohl bych ho dostat zpátky?“ zeptal se a připojil k otázce opožděně slůvko prosím.
Tara s úsměvem podávala míč chlapci. „Dobré kopnutí“, pochválila. „Určitě bude
z tebe jednou slavný fotbalista. Příště ale miř lépe, ano?“
Klučina se zářivým úsměvem přikývl. Pak se otočil a rozběhl se zpátky. Když osaměli,
Bruno se usmíval. „Nevěděl jsem, že jsi tak milá na děti“.
Tara pozvedla koutky úst. „Pokud je to pár minut, tak to jde“, řekla bez rozmyslu.
„A potom?“, zeptal se Bruno stísněně.
„To netuším“, prohodila s pokrčením ramen. „Po pravdě řečeno jsem to ještě
nezkusila“.
Chvíli ji se zamyšleným pohledem pozoroval.
„No, myslím si ale, že bych to udělala ráda“, dodala. „Určitě bych s tím problém
neměla“, usmála se mile.
Srdce se mu rozeběhlo rychleji. „Ano?“
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Přikývla a sáhla po jeho ruce. „V posledních dnech jsem hodně přemýšlela a zjistila
jsem, že mi pomyšlení na založení rodiny nepřipadá tak hrozné. Představa mít děti se
správným mužem je dokonce docela přijatelná“.
Bruno polkl. „Musely by to být ale tvoje děti, že?“
„Samozřejmě“, odpověděla. „Jak taky jinak?“
Bruno nepřítomně přikývl a vytáhl mobil, který mu začal vyzvánět. Zachmuřeně se
podíval na displej. „Promiň, musím to vzít“. Postavil se a poodešel několik kroků.
Nakonec uvítal přerušení jejich rozmluvy. Možná si tak Tara nevšimne, jak ho její
odpověď zasáhla. Bylo pěkné, že si najednou dokázala představit, že by mohla mít
děti. Nemohla dát však najevo jasněji, že musí být její vlastní. Představa, že by on
mohl mít už nějaké, očividně do jejího modelu rodiny nezapadalo. Samozřejmě,
pomyslel si a o to více se začínal obávat okamžiku, kdy se Tara dozví pravdu. Pravdu
o tom, že on už dvě děti má.
Bruno ukončil hovor se svým švagrem a tlumeně zaklel. Neměl náladu právě teď, aby
vyřizoval svoje obchody. Teď má volno a docela jiné starosti, a to očekával i od
ostatních, že se podle toho zařídí. Brunovi momentálně byla jakákoli myšlenka na práci
proti mysli, protože si přál trávit čas pouze s Tarou. Zadíval se na ni zpovzdálí a svraštil
čelo, když viděl, jak sedí shrbená na dece a bezmyšlenkově otrhává trávu kolem sebe.
Proč vypadala najednou tak nešťastně. Je to kvůli tomu, že se zmínil o tom, jaký má
názor na rodinu? Pokusil se již několikrát zavést řeč na téma společné budoucnosti.
Tara se tomu ale pokaždé vyhnula. Začínalo ho to znervózňovat. Situace přitom
nepostrádala určitou ironii. Jindy to byl totiž on, kdo úmyslně ignoroval podobné
narážky svých dřívějších přítelkyň.
Přepadla ho úzkost z toho, že by mohlo být něco špatně. Vlastně ano, třeba právě
vycítila, že jí něco tají a nejistota co s nimi bude, že by se mohla vrátit na ostrov, v něm
hlodalo stále intenzivněji. Potřeboval mít jistotu, ale jak to má udělat, když jí ještě neřekl
o sobě pravdu. Vždyť ona ho miluje tak jako on ji. Musíme si to oba vyjasnit, pomyslel
si rozhodně, když se k ní vracel. Tady ale ne. Najde pro to jiné vhodnější prostředí.
Věděl už také jaké.
Tara vzhlédla až ve chvíli, kdy usedl vedle ní na deku. Ztracený výraz v jejích očích ho
zasáhl přímo do srdce. „Nějaké problémy?“, zeptala se.
„Kdepak, nic vážného. Pouze nějaké vrtochy mého švagra“, pronesl Bruno a
vyčerpaně si pro sebe povzdechl.
Bohužel, je tu jeden velký problém, o kterém jí dosud neřekl, pomyslel si pro sebe. Ale
brzy se to dozví, protože je už přinejmenším nejvyšší čas ……
Vrchní číšník v restauraci La Vigna ukázal na stůl pro dva přímo u okna, z něhož měli
pěkný výhled na přilehlou uličku vedoucí do zahrady.
„Rezervovali jsme pro vás vaše oblíbené místo. Doufám, že jste spokojen, pane Ascoli,
dlouho jste u nás nebyl“.
„Ano, děkuji, Fabiano“, odpověděl Bruno. Odtáhl židli pro Taru a galantně jí pomohl
usednout, než to mohl udělat horlivý Ital. „Hned přinesu jídelní lístek“, prohlásil číšník
a odspěchal.
„Tak co?“, sliboval jsem příliš?“, zeptal se Bruno, když osaměli.
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Tara zavrtěla hlavou. „No, je to tady opravdu velmi pěkné“, řekla a pohledem přejížděla
po stolech s lesklými damaškovými ubrusy a stříbrnými svícny. Ten podnik byl
skutečně velmi luxusní, přesně jak předvídala, ale moc se jí líbil. Kupodivu se tady
necítila cize, jak předpokládala, ani nepříjemně, a to byla především Brunova zásluha.
Čas strávený s ním skvěle posílil její sebevědomí. Ještě nedávno byla přesvědčená,
že se na takové místo nehodí. Bruno jí ale dokázal, jak lehce se své nejistoty zbavit.
Obdiv, který viděla v jeho očích ji posiloval a ujišťoval, že je atraktivní žena, která se
nemusí schovávat. Protože i v tom směru ji Bruno neustále chválil a dodával jí odvahu
jít dál svou cestou a věřit v sebe. Bude mu za to navždy vděčná, bez ohledu na to, co
se stane. S jeho pomocí se pomalu začínala sžívat v této, pro ni, neznámé zemi.
„Mám ti něco doporučit?“, zeptal se Bruno, když číšník přinesl jídelní lístky.
Tara přikývla, ani ho pořádně neposlouchala, když pěl ódy na carpaccio a fettuccine
s lanýži v omáčce z bílého vína.
Pouze se dívala na něho a snažila uložit si do paměti každý detail, protože se bála
něčeho ….., nevěděla čeho, ale stále měla pocit, že přijde něco …., jako že s ním už
dlouho nebude. A ta doba možná přijde brzo, nějaký šestý smysl …….
„Taro?“
Teprve v okamžiku, kdy Bruno zvedl obočí, si uvědomila, že se dosud nevyjádřila.
„Co? Ano, to zní dobře. Taky si to dám“, řekla a omluvně se usmála.
Bruno objednal pro oba a vybral taky víno. Když číšník odešel, změřil si Taru
s pokrčeným čelem. „Co se s tebou děje?“, zeptal se. „Není něco v pořádku?“
Tara si nervozitou mnula ruce v klíně. „Musím pořád myslet na to, kde jsem …., bylo
to všechno tak rychlé“.
„Ano, ale myslel jsem si, že ses rozhodla, že se mnou pojedeš do Itálie“.
„Samozřejmě, o svém rozhodnutí nepochybuju, přesto je to všechno pro mě nové, a
ještě jsem tu změnu tak úplně nezpracovala“.
Bruno přikývl, že rozumí. Obával se však jediné věci. Ještě stále jí neřekl podstatnou
věc, kterou oddaloval tak dlouho, až se začínal bát, že možná udělal velkou chybu.
Stále si říkal, že nebyla ta správná chvíle. Nyní je nejvyšší čas na přiznání a měl by si
to odbýt právě dnes večer.
Jídlo bylo skvělé, jak předkrm, tak i těstoviny a oba si pochutnali. Bruno ještě objednal
dezert a šampaňské. Jak pozvedli skleničky v ruce, neubránila se Tara úsměvu.
„Končíš každé jídlo s takovou noblesou?“
„Ani ne, ale dnes je ten správný okamžik“, odpověděl Bruno a zvážněl natolik, když se
Tara na něho podívala s otazníkem v očích.
Natáhl paži přes stůl a uchopil ji za ruku. „Vím, že to zní šíleně, hlavně proto, že se
známe tak krátce“, začal. „Ale nikdy jsem nepotkal ženu, jako jsi ty, Taro, což jsem ti
již nejednou řekl. Ještě nemohu uvěřit, že jsem měl takové štěstí, že jsi souhlasila a jsi
tady se mnou. V každém případě nechci, aby to mezi námi skončilo a že se ti tady ….
bude líbit. Pokud by ses rozhodla vrátit na ostrov, je mi jedno, jak daleko budeme od
sebe a jaké těžkosti nám to přinese. Chci být s tebou, Taro. Navždy. Ale je tady ještě
něco ….“, odmlčel se.
Tara se zamračila, protože mu chtěla říct, že s ním v Itálii hodlá zůstat.
Tohle ale půjde v případě, že bude Tara znát celou pravdu, pomyslel si hořce.
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„Bruno?“, oslovila ho Tara jemně a byla zmatená z náhlého jeho strnulého pohledu,
mířícího někam za ni, ke vchodu restaurace.
Bože, ne, polekal se. Měl pocit, jak mu vyprchává krev z obličeje. Zoufale doufal, že
ho klame zrak, ale žena, kterou už nikdy nechtěl vidět, tam stála. Proč právě ona a
proč právě teď? To nevěstilo nic dobrého.
„Děje se něco?“, zeptala se Tara, když spatřila jeho zděšení, jako by právě uviděl
ducha.
„Omluv mě na okamžik“, vyhrkl, vstal a rychlými kroky zamířil ven. Pokud to byla ona,
musel si s ní promluvit, aby předešel tomu, že by přišla k jejich stolu. V žádném
případě nechtěl, aby se Tara s ní setkala dřív, než bude všechno vědět, co jí doposud
tajil. Naštěstí Adrianu a jejího společníka odváděli na opačný konec ke stolu. Pohroma,
jak se zdálo byla zažehnána, tedy prozatím, oddechl si Bruno s úlevou. Ještě jednou
vrhl poslední pohled za nimi. Byl si téměř jistý, že ho nezpozorovala, a tak se vrátil
zpět do restaurace.
„Promiň, jenom jsem potřeboval něco vyřídit“, omlouval se Taře, která na něho čekala.
„Nic se neděje“, pokrčila rameny.
Bruno si však až teď všiml jejího zadumaného výrazu v jejím obličeji. „Zřejmě jsem tě
polekal svým proslovem. Patrně jsem se unáhlil …..“
„Cože? Ne“. Vůbec ji nenapadlo, že by si to mohl takto vysvětlovat. Přesto ji však
překvapilo, že vyskočil od stolu a odešel vlastně v okamžiku, kdy se jí snažil vyznat
z něčeho důležitého.
Tara natáhla ruku a položila ji na tu jeho. „Mám stejné pocity, jako ty, Bruno. Jsem do
tebe beznadějně zamilovaná a nic si nepřeju víc než být s tebou“.
„Taro, je tu ale něco, co jsem ti ještě neřekl“. Chtěl pokračovat, vtom ale někdo
přistoupil k jejich stolu.
„Omlouvám se, že ruším“, ozval se pro Bruna známý hlas.
Bruno prudce zvedl hlavu a pohlédl Adrianě do očí. Byla bledá, ale na tvářích jí
zahořely rudé skvrny, které vypovídaly o tom, kolik námahy ji stálo potlačit zlost, jež jí
planula v očích. Přesto však mluvila tak tiše a umírněně, že ji nikdo u vedlejšího stolu
nemohl slyšet.
„To je tedy překvapení. Zdravím, hrabě. Tebe bych tady nečekala. Měla jsem za to, že
ses konečně stáhl ze společenského života a věnuješ se něčemu podstatnému, jako
jsou tvoje děti“, řekla kousavým hlasem. Přitom vrhla na Taru postranní pohled, který
si Bruno dokázal vysvětlit dost dobře. Sice Adriana nevěděla tak úplně, kdo Tara je,
ale doufala, že by se mohla trefit do černého. Zároveň se snažila upoutat Tařinu
pozornost, což se jí tímto projevem bezpochyby povedlo. Adriana nečekala na
odpověď, spokojeně se usmála, otočila se na podpatku a odkráčela se vztyčenou
hlavou pryč od stolu.
Bruno by ani stejně nemohl nic říct, protože byl z této scény v šoku. Tohle se nemělo
stát, tedy ne tak, jak to předvedla Adriana, ale už bylo pozdě. Tara na tom byla patrně
stejně, neboť ohromeně hleděla za odcházející, pro ni, neznámou ženou.
„To byla moje dřívější asistentka“, snažil se vysvětlit Bruno. „Promiň, chtěl jsem ti o
tom zrovna povědět a moc mě mrzí, že k tomu došlo tak nevhodným způsobem“.
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Tara přimhouřila oči. „Chtěl jsi říci, zhrzená asistentka. Předpokládám, že zároveň
s tím by ses zmínil i o něčem tak vedlejším a nepodstatném, jako jsou tvoje děti“. Její
hlas zněl hodně sarkasticky. Bruno cítil, jak se mu sevřel žaludek, když spatřil výraz
v jejích očích.
„Nejvyšší čas, abychom snad šli“, zvedala se od stolu. Pouze přikývl a vyhledal
obsluhu, aby zaplatil. Cestou ven oba mlčeli, jen v okamžiku, kdy jí podržel dveře od
auta, mu oznámila, aby ji odvezl do hotelu, pak už nic neřekla.
Bruno nebyl z toho nadšený, ale možná to tak zatím bylo lepší, proto ji nabídl ubytování
ve svém hotelu a ona to s povděkem přijala.
„Taro“, promluvil Bruno tiše nesmělým hlasem, protože už nemohl to nepříjemné ticho
nadále snést. Otočila se k němu a on spatřil, že zklamaný výraz z jejích očí úplně
nezmizel. Dívala se na něho tak od chvíle, kdy jí v restauraci všechno přiznal. Připadal
si nyní v jejích očích jako úplně cizí člověk. Bolelo to víc než v jeho nejhorších
představách, jak si v duchu předtím zosnoval své doznání. Kdyby mu to aspoň vyčetla,
dokázal by si s tím poradit. Ona ale pouze mlčela.
„Moc mě to mrzí“, řekl znovu. „Chtěl jsem ti to říct už mnohem dříve, ale nevěděl jsem
jak. Bál jsem se, hrozně se se bál, a tak jsem to stále oddaloval. Posledně ses debatě
na téma děti vyhnula, pokud si vzpomínám“.
„Aha. Takže za to můžu já, že jsi mi lhal“, vybuchla. „Že jsi neměl ke mně důvěru a
nechával jsi mě ve víře, že jsi vlastně úplně někdo jiný“.
Bruno naprázdno polkl. „Ne, tak to nebylo. Jenom jsem se bál o tom mluvit. Chtěla bys
mě ještě někdy vůbec vidět, pokud bych ti hned na začátku řekl, že mám dvě děti.
Vůbec jsme se neznali natolik, abych o něčem takovém začínal“. Hned si však
uvědomil, že ona mu o sobě podstatnou část řekla téměř na počátku, takže jeho
omluva nebo výmluva nebyly na místě. Pohled, který na ni vrhl, mu potvrdil, že by se
to nestalo. Proto tedy jeho odhad byl správný. „Přiznej, že by tě to odradilo a držela by
ses ode mě na sto honů daleko“.
Pouze zavrtěla hlavou.
„Nic se nezměnilo, Taro. Miluju tě a chci s tebou žít. Jenom jsem navíc otcem dvou
dětí, to je vše“.
Odfrkla si. „Jenom? Nepřipadá ti, že je to dost podstatný bod?“
„Samozřejmě“, odvětil Bruno. „Jak jsem ale mohl vědět, že to myslíš se mnou vážně?
Zpočátku ses hodně držela zpátky. Pochyboval jsem a nevěděl jsem, jestli se vůbec
do mě zamiluješ“.
Tara se zatvářila zlostně. „Znamená to, že jsi se mnou nechtěl zůstat, když jsi byl tolik
opatrný a tajil jsi něco tak zásadního ve svém životě?“
„Ne, tak to vůbec nebylo, přál jsem si s tebou zůstat, dokonce velmi. Neuměl jsem si
tehdy ale představit, že to pro tebe nebude problém“, přiznával a cítil se přistižen,
neboť si uvědomil, jak jí ublížil. Teď si mohla právem myslet, že snad on nikdy nepočítal
s tím, že by spolu zůstali. Bruno zahnul v další zatáčce tak prudce, že se Tara musela
chytit sedadla, aby ji to nepřimáčklo na dveře.
„Víš co, Bruno? Problém je především v tom, že jsi mi nedůvěřoval. Byli jsme si tak
blízcí. Myslela jsem, že tě znám, ale ……“
„Ale co?“, naléhal Bruno, když přestala mluvit.
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Zavrtěla hlavou. „Takhle jsem si to nepředstavovala“.
Bruno měl pocit, jak se bolest, která ho po celou dobu svírala, změnila v bezmocný
vztek. Byl si vědom, že udělal chybu, když jí to zatajil. To ale nebyl ten hlavní problém.
Potíž byla v tom, že s ním Tara už nechtěla nic mít. Dal se na ústup, ačkoliv ji předtím
ujišťoval, že chce o jejich vztah bojovat, ale jen za určitých podmínek. Vůbec ne za
těch, které se nabízely.
„Ne? A jak by to mělo podle tebe být?“, zeptal se s notnou dávkou sarkasmu. „Byly by
dvě děti ještě v pořádku, nebo žádné, aby toho na tebe bylo moc?“
„Ano, zatraceně. Je toho na mě moc“, vybuchla.
Bruno prudce odbočil na příjezdovou cestu k hotelu, jak si přála. Tara se znovu otočila
na něho. Její hněv zmizel a v obličeji se jí zrcadlila bezradnost. „Copak to nechápeš,
Bruno? Myslela jsem, že náš vztah je něco výjimečného. Něco takového se mi ještě
nikdy nepřihodilo. Uměla jsem si dokonce představit, že s tebou založím rodinu. A pak
se dozvím, že už rodinu máš. Jak se mám při tom asi cítit?“.
„Nemám rodinu, nemám ženu, mám děti“, upřesnil Bruno. „Proč? Protože jsem s nimi
zůstal sám? Moje manželka mi byla v jednom kuse nevěrná, užívala si s jinými muži a
utrácela moje peníze. Došlo to tak daleko, až nakonec s jedním z nich opustila tento
svět. Můj život se naprosto zhroutil a musel jsem začít od nuly. Nikdy bych svoje děti
neopustil. Cena za to ale je, že nemůžu být s jedinou ženou, do které jsem se vážně
zamiloval, protože ona není ochotná aspektovat, že ty děti ke mně patří a patřit vždycky
budou. Jsem takový, jaký jsem, protože mám je, Taro. A ten, kdo je nechce, nedostane
ani mě“, řekl s naprostou rozhodností.
Tara zadržovala slzy, které ji pálily v očích a vystoupila z auta.
„Taro, počkej“, Bruno se za ní rozběhl, chytil ji za paži, aby se k němu otočila.
Podívala se zpříma a s vážností promluvila. „Nemůžeš čekat, že se nic nezmění.
Potřebuji čas, abych to mohla zpracovat, pokud to vůbec půjde. Potřebuji teď být
hlavně sama“.
Bruno hledal v jejím obličeji něco, co by mu mohlo dát naději. Něco, co mu řekne, že
má nějakou šanci …. Viděl však jenom nejistotu. Jistě bude patrně přemýšlet …. Bylo
však nade všechno jasné, jak to dopadne.
„Ty si myslíš, že na tebe budu čekat?“, vyjel na ni zlostně, protože se neovládl. „Teď
jsi mi právě ukázala, jakou hodnotu mají tvé sliby. Prohlašovala jsi předtím, že jsi
odhodlaná překonat všechny překážky, abychom byli spolu. Myslela jsi tím ale očividně
jen bezvýznamné věci. Jako kdyby šlo o barvu auta, to bys určitě dokázala udělat
kompromis. Všechno ostatní však musí běžet tak, jak chceš ty, jinak nemáš zájem“.
Bruno poodstoupil o krok.
„Nejspíš jsem věděl, že jsi taková, proto jsem ti to hned neřekl. Udělal jsem chybu a
měl jsem to udělat. Náš vztah by skončil rychleji a já bych si ušetřil spoustu trápení“.
Bruno ji doprovodil do haly hotelu, kde už měla připraveny klíče od pokoje. Doprovodil
ji k výtahu a přitáhl k sobě. Napětí mezi nimi bylo hmatatelné. Než tomu však mohla
zabránit, stačil ji políbit. Všechen ten její odpor se okamžitě rozplynul. Horlivě
opětovala jeho polibek a zadýchaně se mu zadívala do očí, když ji za okamžik pustil.
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„Nechci, aby to skončilo, Bruno“, z jejího hlasu vyznívalo upřímné zoufalství. Bruno
pocítil na malý okamžik naději, pak se ale ovšem vrátil ten její strach, že zažije další
zklamání a odtáhla se od něho.
„Jistě, skončí to tak“, prohlásil. „Mám dvě děti, Taro, Tak to prostě je, a tak to i zůstane.
S tebou to byl pouze krásný sen, ze kterého jsme se právě probudili“.
Nevěřícně se na něho podívala a nevěřila vlastním uším. „Raději půjdu“, odstrčila ho.
„Buď tak hodný, a pošli mi sem věci, děkuji“ a po těchto slovech nastoupila do výtahu
a nechala ho tam stát v hale.
Později v autě se vzpamatovával z nepodařené večeře, která měla probíhat zcela
jinak. Co vlastně čekal? Zázrak? Pff…. Ne, na tohle nebyl stavěný. Mohl vědět, jak to
dopadne. Proč musel potkat tak skvělou ženu, jakou si vždycky přál mít. Vlastně ne,
nebyla zase tak skvělá, protože nebyla ochotna bojovat o jejich vztah. Ztroskotala už
na první překážce. Ano, zmýlil se v ní, strašně se mýlil …..
Nastartoval, motor zaburácel, vycouval a odjížděl pryč. Daleko od všeho, rovnou
k sobě domů.

Kapitola 33.
„No tak, Bruno, povídej konečně, co se stalo?“, vyptávala se jeho matka.
Seděli spolu u kuchyňského stolu, kde paní Ascoliová čistila zeleninu. Bruno matku
objal a dal jí pusu na tváře. Mohl však počítat s tím, že právě jeho matka, jako jediná,
prohlédne jeho podivné chování.
„Nevím, co máš na mysli“, řekl. Ovšem si nedělal velké naděje, že mu to matka uvěří.
„Je mi dobře“.
Paní Ascoliová vrtěla hlavou. „Bruno, znám tě od chvíle, když jsi přišel na svět. Myslíš,
že nevím nebo nepoznám, jak jsi nešťastný? Co se stalo? Pokud vím, měl jsi být někde
úplně jinde. Pokud si vzpomínám, chystal ses mi představit ženu, se kterou ses
seznámil. Tak proč se teď tváříš, jako by letos měl nastat konec světa?“
„Tak tedy dobře“, rezignoval Bruno s hlubokým povzdechem a položil prázdný hrnek
od kávy na stůl. „Je to žena, vlastně byla, z ostrova, jmenovala se Tara Mc Millanová“,
přiznával Bruno.
„Páni, to je úžasné“ vypískla matka překvapením a přestala čistit zeleninu „Jaká je,
povídej“, vyptávala se.
„Je úžasná, matko. Zamiloval jsem se. Vím, že to zní bláznivě, protože ji znám pouze
krátce, ale bylo mi s ní nádherně dobře“.
„Bylo?“, zadívala se na Bruna překvapeně. „Proč ten minulý čas?“
„Ano, bylo, matko“, potvrdil Bruno svá slova. „Myslel jsem si, že to cítila stejně jako já,
každopádně to tvrdila a je tady ve městě. Ubytoval jsem ji v našem hotelu“.
„No a proč sedíš tady se mnou v kuchyni?“, divila se jeho matka.
„Protože, když zjistila, že mám dvě děti, změnila názor. Představa, že získá najednou
tak velkou rodinu, ji vyděsila k smrti. Proto jsem to raději vzdal“, pokrčil rezignovaně
rameny. „Víc toho není“.
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Víc toho nebylo, v duchu zasténal, protože to hrozně zlehčoval. Nemohl Taru dostat
z hlavy a v noci se mu o ní zdávalo, pokud vůbec pro samé přemýšlení dokázal spát.
Sám sebe se ptal, jak může člověk, tak moc potřebovat někoho, a cítit skoro fyzickou
bolest, když toho druhého nemá u sebe. Bruno potřásl hlavou, aby se zbavil jejího
obrazu, který se opět a zase objevil před jeho vnitřním zrakem. Překoná to, ostatně
jako všechno, sliboval sám sobě, ale moc tomu nevěřil.
„Ach synku, to je mi líto. Možná by té myšlence přivykla, kdyby jsi jí dal trochu víc
času“, poznamenala.
„Ne, nepřivykla. A když se na to podívám střízlivě, stejně by to neklapalo. Ona dlouho
žila v ústraní na Havaji, odvykla si na život ve městě a já žiju tady v Itálii se svými dětmi
a rodinou. Nezapadli bychom do jejího života a ona do našeho. Náš vztah by
ztroskotal, takže je vlastně dobře, jak to dopadlo“.
Jeho matce uniklo odfrknutí, které Bruno tak velmi dobře znal. Svědčilo nejen o tom,
že se jeho matce něco nelíbí a oznamovalo většinou také to, že bude následovat
nějaký závěr. „Máš jednoduše strach“, předhodila synovi k jeho velké nelibosti.
„Samozřejmě, že mám strach“, opáčil Bruno. „Nestojím o další trápení. A nechci, aby
si moje děti zvykly na někoho, který je nakonec nechá ve štychu. Je dost zlé, že to
udělala Julie, jejich matka. Jak jim můžu přivést někoho nového? Zejména, když ten
někdo má už na začátku problém nás přijmout“.
„Bruno, přestaň konečně strkat pořád do popředí děti. V tom to není. Zkrátka se bojíš
znovu důvěřovat nějaké ženě“.
Tentokrát se ozvalo Brunovo odfrknutí. „Není to nic divného po tom, co jsem zažil
s Julií, ale tentokrát se pleteš, matko, protože tak to není. Nepotřebuji ženu, která tvrdí,
že mě miluje a při prvních těžkostech, mě opustí. Tara mi slavnostně slíbila, že je
připravená překonat všechny překážky, aby mohla být se mnou. Byla to ale jenom
prázdná slova. Když slyšela o dětech, zpanikařila a stáhla se“.
Paní Ascoliová si povzdechla a hodila oškrábaný brambor do hrnce. „Sakra Bruno,
větší starosti bych si na tvém místě dělala, kdyby řekla, že to není problém“.
Bruno se nechápavě na matku podíval, ale ta jen pokrčila rameny. „Není to vždy
jednoduché. Dvě děti znamenají spoustu odpovědnosti. Pokud ti řekla, že chce vztah
s tebou, nevěděla, co ji čeká, protože jsi jí o tom neřekl. Můžeš jí teď vytýkat, že ji to
vyděsilo?“
Bruna se slova matky dotkla a smutně kroutil hlavou. „Na čí vlastně straně stojíš,
matko?“
„Na tvojí, chlapče“, ujistila ho. „Vždycky jsem a budu na tvojí straně. Nemůžu se ale
na to už dívat. Od smrti Julie se zahrabáváš a nechceš vpustit do svého života žádnou
ženu. Tahle Tara je první, o kom ses vůbec zmínil. A co uděláš nakonec? Nedáš tomu
šanci. Znovu utíkáš a uzavíráš se do sebe. Přála bych si, abys byl šťastný, Bruno. Ale
to bys musel dát v sázku své srdce“.
„To se právě stalo, a tak to nedopadlo“. Potom se Bruno zarazil, a přece se musel
zamyslet. Udělal za jejich vztahem tlustou čáru. Nedopřál jí dostatek času? Ale ano,
jenže její čas vyprchal a ona se neozvala, nedala o sobě vědět.
Vlastně jeho matka i v dalším bodě neměla pravdu. Dal v sázku své srdce, a co se
stalo? P R O H R Á L.
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A je to, pomyslela si Tara a přitiskla si prsty na chvějící se rty. Přesně toho, co se právě
stalo, se vždy tolik obávala a teď jí to drásalo srdce.
Připadala si jako zbitá. Dovlekla se do pokoje, klesla do křesla a několik minut hleděla
do prázdna. Přesně tak se cítila. Prázdná, jako by jí chybělo něco, co potřebuje
k bezbolestnému dýchání. Najednou zalitovala, že do Itálie vůbec přijela. Do očí jí
stouply horké slzy, stékaly jí po tvářích a nemohla je zadržet. A tak nechala volný
průchod svému smutku. Trvalo dlouho, než se uklidnila. Když k tomu ale došlo, její
rozhodnutí bylo definitivní. Zítra časně ráno odcestuje, nemělo smysl zůstávat další
dny, protože nebyla schopná žádného rozhodnutí. Jak se všechno během chvilky, tak
mohlo změnit, ve skutečnosti tady měla zůstat, ale nedokázala si představit, že by
zůstat měla, protože by jí delší pobyt připomínalo toho, kvůli kterému opustila svůj
domov na ostrově.
Ale ať bude kdekoliv, nebylo možné na Bruna přestat myslet. Co bude dělat? Nejraději
by se sbalila a odjela hned. Na to ale bylo pozdě. Přes velkou únavu se dopotácela do
postele. Ležela celé hodiny bez spánku a stále znovu a znovu procházela v duchu
události toho nešťastného závěru večera. Nakonec přece jenom usnula. Prospala tak
následující dva dny.
S leknutím se probudila, když se ozvalo zaklepání na dveře. Unaveně si promnula oči.
Viděla, že svítící číslice na budíku vedle postele ukazovaly devět hodin. Kdo to může
být, přemítala. Nic si neobjednávala.
Zaklepání se ozvalo znovu. Tara se vyhrabala z prostěradel. Protože neměla čas na
oblékání, popadla župan, který visel v koupelně za dveřmi. Vklouzla do něj a v rychlosti
si upravila vlasy. Mezitím zaklepal neodbytný návštěvník znovu a pak ještě jednou.
Srdce se jí rozběhlo rychleji, když vykročila ke dveřím. Bruno se vrátil?
Nebyl to ale Bruno, kdo stál za dveřmi, ale neznámá starší žena, elegantně oblečená
a s vážným obličejem se na Taru zadívala.
„Dobrý den, jste slečna Mc Millanová?“, promluvila jako první.
„Ano, to jsem. A kdo jste vy?“, zeptala se Tara. Vlastně se ani ptát nemusela, protože
podoba té ženy s Brunem byla zcela jasná. Její černé vlasy, protkané šedinami a
tmavé výrazné oči, nos a ústa …..
Chvíli se obě na sebe dívaly v naprosté tichosti.
„Jsem Brunova matka, nepozvete mě dál, slečno?“
„Ach, promiňte a odpusťte mou nezdvořilost. Samozřejmě, pojďte dál, paní Ascoliová.
Prosím“, ustoupila Tara, aby mohla vejít.
„Děkuji. Proč jste opustila mého syna?“, uhodila na Taru hned, jakmile se posadila.
Tara zrudla ve tváři. „Co prosím? Neopustila jsem ho. Jak vidíte, jsem pořád tady“.
Tara neměla slov, ale náhlý útok Brunovy matky se jí vůbec nezamlouval. Nebyla si
jistá, o co se Bruno se svou matkou ohledně jejich situace podělil. Vypadalo to, že paní
Ascoliová došla k mylnému závěru.
„Ano, to vidím, slečno. Ale chtěla jste, že ano?“
„Ano“, nakonec Tara přiznala. „Ale nedokážu to, protože ho miluju. Jenom mě to hodně
zaskočilo“, povzdechla si a složila ruce do klína.
„To je dobře, moc dobře. Teď mi to zní, jako by můj syn se vrátil na správnou cestu“.
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Tara znovu přemýšlela, kolik toho tato žena věděla. Nicméně musela něco tušit,
protože by tady jinak nebyla.
„Víte, musím se vám k něčemu přiznat“.
Tara se zpozorněla.
„Když mi Bruno řekl, že si někoho přivedl, byla jsem zvědavá. No a teď když vidím před
sebou, že ten někdo je atraktivní mladá žena …, jsem nadšená. Víte, on si už velmi
dlouho nikoho domů nepřivedl, vlastně nikdy po tom, kdy zůstal sám“, usmála se paní
Ascoliová. „Jste půvabnější, než jsem si představovala“.
Tara začínala být nervózní. „To je od vás milé. Ale musím vám sdělit, že mezi mnou a
Brunem je zrovna teď poměrně daleko k romantickému vztahu. Právě teď je mezi námi
vztah docela úplně jiný, řekla bych čistě profesionální“.
„Ale tomu sama nevěříte. Nezval by vás sem, kdyby to bylo čistě obchodní“, přerušila
ji paní Ascoliová obratem. „Víte, jeho život představuje příliš velký smutek a ztrátu. Už
bylo načase, aby se to změnilo, aby se Bruno začal přátelit se skutečnou ženou. Nejen
přátelit, jsem nadšená a nepřesvědčíte mě o opaku“.
Tara byla velmi slušná, než aby jí to vyvracela. Brunova matka se jí moc líbila. Byla
velmi srdečná, zdvořilá a přímočará.
„Taro“, osmělila se paní Ascoliová. „Dovolte mi, abych vám pověděla příběh mého
syna, než se rozhodnete definitivně“, začala Brunova matka opatrně. Rysy ve tváři
měla zkroucené bolestí, ale obrovskou silou vůle byla za pár vteřin jako dřív. „Vím,
proč se můj syn nedokázal svěřit, protože se tolik obával toho, že ho nedokážete
pochopit. Odkládal to tak dlouho, až už bylo pozdě“. Potom zvolna bez emocí
odvyprávěla nepěkný příběh jeho nevydařeného manželství.
Tara nakrátko zavřela oči. „To jsem nevěděla“, a znovu je otevřela.
„Víte, má drahá, v jeho životě byla dlouho zející hluboká jáma. Už nikdy se nechtěl
oženit. Nevěřil na štěstí, pouze na štěstí druhých. Potom se něco změnilo, potkal vás.
Ale své děti miluje nade vše a nikdy by se jich nevzdal“.
„Proboha, tohle bych mu ani nedovolila. Přesto mi to měl říct“, ohradila se Tara a
rezolutně zvedla hlavu.
„To měl, ale jak už jsem řekla, jednoduše se bál, že vás ztratí a neustále to odkládal“.
Tara přikývla. „Chápu, ale stejně …“.
Brunova matka jí věnovala zvláštní pohled. „Byly doby, kdy jsme nedokázali mluvit o
tom, co se stalo, a že se jednou ještě zamiluje …. Tomu nikdo nevěřil“, povzdechla si.
„Bruno vám musel naprosto důvěřovat i tak, protože jinak by si vás nepřivedl, má milá,
to mi věřte“. Paní Ascoliová se naklonila a mateřsky se dotkla Tařiny tváře. „Jste moc
milá žena. Dokonce si dovolím tvrdit, jste zázrak, má drahá. Mohu předpokládat a
přesvědčit vás, abyste si se mnou dala šálek kávy u nás doma? Už je to dlouho, co
jsem pořádala kávový dýchánek“.
Tara se usmála. „Ráda a bude mi potěšením“.
„Výborně“, paní Ascoliová jí úsměv oplatila. „Ráda jsem vás poznala, Taro.
Mimochodem, abych nezapomněla, vaše práce jsou velmi pěkné. Máte výjimečný
talent pro krásu a cit“. Paní Ascoliová ji srdečně objala.
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„Přesně tak, jak předpovídal Bruno, když obdivoval vaše práce, a proto se rozhodl vás
navštívit, aby vás osobně poznal. Nebojím se říct, že to byl jakýsi impuls z jeho strany,
co ho zavedlo za vámi tak daleko“.
„Děkuji, moc si toho vážím“, špitla Tara a byla silně dojatá.
Bruno se vracel domů a už z dálky uviděl, že před domem parkuje neznámé auto.
Přimhouřil oči a zadíval se pozorněji, protože on ani matka nikoho nečekali. Bruno
vystoupil ze svého auta a doslova rozrazil dveře.
„Haló, jsem doma, kde jste kdo?“
Nic, žádná odpověď.
„Vaneso, Roberto, kde jste?“, vykřikl a zpanikařil, protože děti měly být doma.
Nahlédl do obývacího pokoje, ale nikdo tam nebyl. Konečně z kuchyně vyšla jeho
matka. „Kdo to tady tak křičí?“, záhadně se usmívala. „Jsou nahoře, mají návštěvu“,
ukázala ke schodišti vedoucí do pokoje dětí.
Bruno vyběhl nahoru, schody bral po dvou. Když se blížil k pokoji svých dětí, zaslechl
pootevřenými dveřmi hlasy. S divným pocitem přistoupil blíž a nakoukl dovnitř. To, co
uviděl, mu doslova vyrazilo dech z plic.
Tara seděla se zkříženýma nohama a společně s dětmi stavěla kolejnice. Roberto
seděl vedle ní a Vanesa stála uprostřed již postaveného nádraží. Tato scenérie ho na
místě přikovala a měl pocit, že ztrácí půdu pod nohama.
„Ahoj, tati“, pozdravil Roberto se šťastným úsměvem na tváři, jakmile spatřil svého
otce. „Podívej, co jsme s Tarou postavili, ukázal na položené kolejnice, po kterých
projížděl vlak.
„Táto“, přiběhla Vanesa a skočila mu rovnou do náruče, čímž přiměla Bruna, aby se
s ní zatočil. „Bylo těžké postavit ten tunel, ale my jsme to dokázali“, švitořila holčička.
Tara bezmyšlenkovitě svírala jednu kolejnici v ruce a připadala si hloupě. Přece
musela čekat, že ho uvidí, ale nebyla na to připravená. Pořád tu myšlenku odkládala,
dokonce ani nevěděla, co mu má říct. Dokázala si představit jeho šokující pohled, když
se vrátil domů a našel ji tam sedět, jako by tam patřila odjakživa.
„Ahoj, Bruno“, pozdravila ho tiše.
Ten okamžik byl trapný pro oba. Tara by se nejraději propadla, jak její hlas zněl krotce.
Byla ráda, že ho vidí, ale zároveň cítila, jak je nevhodné ho vítat v jeho rodném domě.
Jakmile spatřila jeho výraz, zmocnil se jí nepříjemný pocit. Pocit, že pro nikoho není
dost dobrá, že nemá nic, co by dětem mohla dát, že sem vůbec nepatří. Náhle se jí
před očima objevilo vlastní dětství, stovky dnů, kdy její matka chodila bytem a dívala
se na ni vyčítavě, jako by to byla její vina, že otec od nich odešel.
„Co tady děláš?“, zeptal se jí Bruno neutrálním hlasem, který vůbec neodrážel zmatek,
který pociťoval.
„Pozvala ji babička a Tara je naše nová kamarádka“, ozvala se Vanesa, a tak
zachránila Taru před složitým vysvětlováním. Dívenka se povzbudivě na Taru usmála.
„To je docela překvapení“, řekl Bruno chladně. „Nečekal jsem, že tě tady zrovna
potkám“, přeměřoval ji nic neříkajícím pohledem.
„Já vím“, odpověděla Tara. Měla divný pocit, jako by její přítomnost v tomto domě byla
neúmyslný, ale krutý žert.
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Bruno v duchu zuřil kvůli tomu, jak se choval, když se na něho Tara podívala se
smutkem v očích. Přepadala ho zlost, že je tady, ale zároveň byl rád, že ji vidí. To, že
ji našel ve svém domě, jako by se vrátil čas do prvního dne, kdy ji poznal. Zpočátku
byla sice přátelská, ale taky neústupná a snažila se mu vyhýbat. Potom se to změnilo
a prožívali spolu nejhezčí chvíle až do toho nešťastného okamžiku …… Skutečnost,
že ji tady zastihl, považoval za osudové znamení, příslib budoucnosti, novou
příležitost. Přesto v něm stále přetrvávala zlost, sice v menší míře, ale byla tam.
Způsob, jakým se od něj odvrátila, ho stále trápil a naplňoval ho nejistotou.
„Stále jsi mi neodpověděla, proč tady jsi“, znovu se zeptal a snažil se nedat najevo, jak
byl rozhozený. Srdce mu bilo až v krku a ruce se mu trochu třásly nervozitou.
„Mohli bychom si promluvit?“, postavila se a ještě dodala. „Pokud máš zájem“.
Bruno sice zaváhal, ale potom přikývl na souhlas. „Půjdeme dolů, tam nebudeme
nikým rušeni“, řekl a podíval se na děti. „Vaneso, Roberto, vy zůstaňte tady a hrajte si
zatím sami, ano?“
Obě děti přikývly. Poznaly patrně, že otcův příkaz zněl naprosto vážně. Nebyl to taky
problém, protože když Bruno s Tarou scházeli dolů po schodech, slyšeli, jak si děti
mezi sebou povídaly a pokračovaly ve hře. Bruno zavedl Taru do obývacího pokoje a
vybídl ji, aby se posadila. Ona ale odmítla a zůstala stát. Chvíli se na sebe jen mlčky
dívali, než Tara pronesla do ticha.
„Omlouvám se, že jsem tě tak nečekaně přepadla ve tvém domě. Vím, že jsem měla
nejdříve promluvit s tebou, ale představa poznat tvoje děti a matku byla rozhodujícím
impulsem, který mě popohnal dopředu“.
„Nic se neděje“, pousmál se Bruno, vlastně poprvé za večer, kdy se objevil doma.
„Kdybych byl na tvém místě, pravděpodobně bych volil to samé“.
„To mě uklidňuje“, pronesla Tara nesměle. „Nebyla jsem si totiž jistá. Vím, že
potřebuješ po svém boku někoho, kdo tě bude milovat, a kdo to všechno s tebou bude
sdílet. A já ti mohu slíbit, že se toho velmi ráda ujmu, myslím to smrtelně vážně.
Potřebovala jsem si to všechno promyslet a srovnat v hlavě, abych se mohla
rozhodnout definitivně a správně“.
Bruno cítil, jak se v něm rozléval hřejivý pocit. Velice rád by tomu uvěřil, ale tak
jednoduché to nebylo. „Taro, já ………..“.
„Tvoje děti jsou úžasné, oblíbila jsem si je už za to jedno odpoledne, co jsem zde a
myslím si, že jsme si navzájem porozuměli“, přerušila ho, jako by chtěla zabránit tomu,
aby začal vyjmenovávat důvody, proč je vztah mezi nimi nemožný. „Jsou to opravdu
moc milé děti a troufám si říct, že je mám ráda už teď“.
„Vždycky ale moc milé nejsou“, prohlásil Bruno. „Dokážou být taky zlobivé, únavné a
s oblibou se v tom vzájemně střídají, takže je s nimi pořád hodně rušno, to mi věř“.
Tara si dodala odvahu a přistoupila k němu. „Vím, o co se pokoušíš. Chceš mi nahnat
strach, abych odešla“.
„Myslel jsem, že právě tohle se mi už podařilo a ty jsi utekla“, řekl s okázalou jízlivostí.
Přesto se nedal přehlédnout odhodlaný výraz v její tváři, ze kterého mu přeběhl mráz
po zádech.
„Ano, to je pravda“, popošla k němu o další krok. Tušila, že jí připomene se
zadostiučiněním, jak reagovala poprvé.
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„Nevzdala jsem to, protože ty jsi opravdu výzva v každém ohledu. Možná sis myslel,
že by pro mě bylo mnohem snadnější, si najít někoho, kdo dokonale zapadne do mého
života. Problém je však v tom, že o nikoho takového nestojím. Chci tebe. Jsi jediným
mužem, který vůbec kdy mohl připadat v úvahu. Jsi pro mě jediným a pravým mužem.
Jen ty a tvoje děti můžete zaujmout místo v mém životě. Nikdo jiný“.
„A co když to nebude klapat?“
„Námitka“, prohlásila Tara a přiložila mu prst ke rtům. „Ta otázka je ryzí spekulace, a
proto irelevantní“, snažila se sebejistě usmát, ale její pohled byl spíše prosebný.
„Nemůžu ti říct, co se stane, protože to neví nikdo z nás. Mohu tě však ujistit, že já
jsem připravená. Miluji tě Bruno a udělám všechno, aby nám to spolu vyšlo. A
samozřejmě to platí o zmiňovaných rušných chvilkách s dětmi, které v tomto domě
panují. Naopak, když jsem je poznala osobně, moc ráda vyměním svůj klid za trochu
toho stresu“, usmála se a políbila ho na tvář. „Tak co, jak zní rozsudek vaše
ctihodnosti? Dostanu ještě druhou šanci?“
Bruno se na ni nejprve podíval se vší vážností světa. „Myslím, že dokážu uznat
argumentaci obhajoby“, zářivě se na Taru usmál z celého srdce a opětoval polibek.

Kapitola 34.
Zpackala to.
První večer s dětmi, hotová pohroma, pokoj vypadal jak po výbuchu. Tara blahořečila
všem matkám, jak mohly zvládat tolik požadavků najednou. Vypadala po jednom dni
neupraveně a naprosto vyčerpaně, a to bylo teprve půl deváté večer.
„Jak to šlo, děti už jsou v posteli?“, zeptal se Bruno, když se zjevil ve dveřích.
Tara přešlápla z nohy na nohu. Znejistěla, protože nevěděla, jak bude Bruno reagovat
a zmocňoval se jí neblahý pocit. „Děti jsou nahoře, hrají si“.
„Aha. Myslel jsem, že je uložíš do postele“.
„To jsem taky udělala. Ale nechtělo se jim ještě spát, proto jsem souhlasila, že si
mohou chvilku pohrát“.
Bruno tiše zabručel. „Samozřejmě, se jim nechtělo, Taro. Ale jsme dospělí a musíme
umět říct NE“.
„Snažila jsem se o to. Dokonce dvakrát. Roberto nejdříve trucoval, potom se málem
rozplakal, protože chtěl babičku a pak se k němu přidala i Vanesa, i když zpočátku
byla sdílnější. Nakonec jsem se nechala přemluvit a slíbila jsem jim dalších deset
minut, aby si mohly ještě pohrát“.
Za nic na světě by se nepřiznala, že jí dětské krokodýlí slzy lámaly srdce a nejraději
by jim dala všechno, oč by ji požádali, aby zastavila jejich pláč.
„Sehráli to na tebe prvotřídně“, zamručel Bruno. „Dobře, ale příště to omez na knížky“.
Tara přemýšlela, proč se mu najednou bála povědět o plastelíně. Není snad lehce
vypratelná? Aspoň to v reklamě vždy tvrdili. Roberto říkal, že když nemohli spát,
babička jim povolila si hrát s plastelínou. Vtom si uvědomila, že to nebyl dobrý nápad
a došlo jí, že Bruno měl vlastně pravdu. Dětičky se jí snažily oblafnout a povedlo se
jim to dokonale.
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Nebylo divu, že byli oba tak nadšeni, když krabici s barevnou plastelínou vytahovala
z horní police ve skříni. Kousla se do spodního rtu a usoudila, že se proplíží zpátky
nahoru a uklidí ji dřív, než to Bruno zjistí. Jenže jeho povely na ni zaútočily mnohem
dříve, než se stačila vzpamatovat a zasáhly ji jako rozběsněné včely.
„Půjdu se na ně podívat“, prohlásil a rovnou zamířil nahoru.
„A je to, dokonáno jest“, zamručela si nešťastně pro sebe. Snad to dobře dopadne,
ujišťovala se v duchu. Přecházela sem a tam a přemýšlela. Možná by potřebovala
jakousi uklidňující terapii, než se Bruno rozběsní. Pozdě.
„Taro“, její jméno zadunělo a otřáslo málem celým domem. Trhla sebou, že by
plastelína? Nebo něco horšího? Hlava jí třeštila všemi těmi instrukcemi a strachem, že
udělala něco špatně. „Co je?“, ozvala se směrem nahoru.
„Můžeš sem přijít?“, následoval povel, který jí drásal uši.
Křičet na sebe přes celý dům jí připadalo směšné. Opatrně prokličkovala mezi
rozházenými hračkami a vyběhla nahoru.
„Mluv se mnou jako s člověkem, prosím“, sdělovala hlasitě cestou a přemýšlela, proč
tolik vyvádí. Ve dveřích se prudce zastavila a vyděšeně zírala na tu spoušť.
„Proboha, co se tu stalo?“, vydechla a málem se zhroutila.
Bruno si založil paže na hrudi a zabodl do svého synáčka podrážděný pohled.
„Roberto, co kdybys tady Taře prozradil, co se tu přihodilo“.
Roberto zvedl hlavu a nasadil ten nejroztomilejší výraz. Tara silou vůle odmítala
připustit, že se mu to skvěle podařilo. „Střílel jsem plastelínou“, prohlásil hrdě. „Chtěla
bys to ukázat?“
„Ne“, zařvali oba jednohlasně.
Bruno popadl hocha do náruče. „Tohle už nikdy nedělej. Jinak si mě nepřej. Tohle bylo
naposled. Zítra všechno uklidíš, rozuměl jsi?“
Byla to tak absurdní situace, že Tara musela potlačit smích. Bruno se na ni s úžasem
podíval. „Připadá ti to legrační?“
Skousla si spodní ret, aby nevyprskla smíchem. „Promiň, ale svým způsobem ano. Je
to tak neskutečné, že si připadám jako bych byla ve skryté kameře“.
Bruno nevěřícně cosi zamručel. „Kde je Vanesa“, rozhlédl se kolem sebe.
„Tady jsem“. Holčička se zjevila jako duch ve dveřích. Usmívala se od ucha k uchu,
celá zapatlaná jakýmsi krémem.
Tara musela zamrkat, jak se snažila zaostřit svůj pohled. Už se připravovala na
výbuch, ale Bruno z nějak nepochopitelného důvodu zachoval klid. „Cos to provedla,
Vaneso. Co to máš na sobě?“
„Našla jsem tuhle lahvičku s krémem a chtěla jsem to vyzkoušet“, přiznala Vanesa.
Tara zavřela oči. Proboha, její krém, zaúpěla v duchu. Bruno se obrátil na Taru a sjel
ji hodnotícím pohledem. „Myslím si, že objevila tvou kosmetiku a zalíbila se jí“, utrousil
s pokřiveným úsměvem.
„Bože, můj krém“, vydechla Tara nešťastně. To je v prdeli“ vypadlo z ní. Jakmile to
však vyslovila, rychle si zakryla pusu.
„Prdel“, zachichotal se Roberto. „Tara řekla prdel“.
„Zadek“, opravila se Tara. „Chtěla jsem říct zadek“.
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Povykování pokračovalo ze strany Roberta, což mělo za následek, že se Tara málem
rozbrečela.
„Řekni to slovo ještě jednou a vypláchnu ti pusu mýdlem“, varoval chlapce Bruno.
„Skvělá práce, děti. Mazejte oba do koupelny. Hned. Musíte se znovu vykoupat“.
Bruno obě děti postavil do vany. Opřel si ruce v bok, jako by se chystal k důležité
obchodní dohodě. „To zvládneme“, promnul si ruce, poklekl vedle vany a popadl žínku.
Tara zavřela dveře a všichni čtyři byli tak bezpečně uzavřeni v koupelně. Teď už by se
nic nemělo stát, usoudila. Do vzduchu stoupala pára, jak se napouštěla voda.
„Dala jsi jim plastelínu, viď?“
Tara přikývla. „Ano. Na svou obranu však musím uvést, že jsem si myslela …. , vlastně
ani nevím, co jsem si myslela“, povzdechla si a mávla rukou. Člověk se pořád má co
učit“, hájila samu sebe. „Právě jsem došla k závěru, že pokud všichni zůstaneme tady,
nic dalšího se nemůže stát“. Věnovala Brunovi ustaraný pohled. „Je to tak, že ano?“
„Modleme se“, přikývl. „Potřebuji tvou pomoc“, ukázal na Vanesu.
„Jistě“, zakřenila se s pýchou, poklekla si z druhé strany k vaně a popadla do ruky
žínku. Pracovali bez dalšího mlčky až do okamžiku, kdy byly děti dokonale čisté.
Neustále mezi sebou něco brebentili.
„Táto, kdo je nejlepší superhrdina? Podle mě je to Superman“.
Bruno svraštil čelo a předstíral, že přemýšlí. „Superman budí úctu, protože umí létat a
láme ocel. Ale já mám rád víc Batmana“.
Vanesa se zhluboka nadechla. „Já taky. Batman porazí všechny zloduchy“ prohlásila
sebevědomě holčička.
„Ale neumí létat“, upozornil ji Roberto.
„Umí“, namítal Bruno. „Používá k tomu svoje vybavení, aby létal jako netopýr. Mimoto
má senzační vynálezy a nejlepší auto na světě“.
Roberto o tom uvažoval, zatímco Vanesa neskrývala zbožný pohled na svého otce.
„Taky si to myslím“, připojila se dívenka k názoru otce. „A koho máš nejraději ty,
Taro?“, vrhla přitom na Bruna uličnický pohled.
„Možná vás překvapím, ale ani jednoho. Líbí se mi víly z pohádky, ale to vám asi nic
neříká, že ano“, odvětila mrzutě.
Bruno se zasmál a zavrtěl hlavou. Jsi prostě beznadějná, prostě ženská“.
„Jo, ženská“, opakoval Roberto po otci.
„No, no, nechte si to. Zrovna teď se tak vůbec necítím“, zamumlala.
Pěkná bílá halenka se jí lepila k pokožce, vlhké od potu a páry. Loktem si odhrnula
zplihlé prameny vlasů. Nebylo divu, že matky netouží po sexu. Spánek by byl rozhodně
lepší než orgasmus, zhodnotila svůj postoj k sobě. „Vypadám hrozně“, chystala se
odbýt svou poznámku smíchem, ale pak se setkala s Brunovým pohledem. Jeho černé
oči pátraly v jejích a překonávaly všechny překážky. Ačkoliv to v tomto domácím
prostředí vypadalo směšně, proudila mezi nimi planoucí energie. Dívala se na něho,
protože nebyla schopná to spojení přerušit, až jí nervová zakončení brněla.
„Podle mě ti to moc sluší“, řekl tiše s očima přilepenýma na její halence.
Okamžik zlomu nastal ve chvíli, když si Roberto nečekaně sáhl mezi nohy, chytil se za
penis a začal s ním pohybovat.
„Podívejte se, co dělá“, Vanesa se chichotala. „Kluci mají pindíka“.
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„Jo, a holky mají vazelíny“, obořil se Roberto na Vanesu.
Kouzlo okamžiku mezi Tarou a Brunem a jejich společného souznění rázem zmizelo.
Pohlédli na děti a Tara měla co dělat, aby se nečervenala. Třeba to bylo zásahem
osudu. Ať to bylo cokoli, energicky se chopila situace.
„Hej, nesahejte si na přirození. Tady máte ručníky a osušte se“. Odmítala dovolit, aby
ji tahle batolata uváděla do rozpaků. Přesto ji to celkem rozhodilo, protože na to nebyla
připravená. Ovšem Roberto s Vanesou si jí vůbec nevšímali, natož aby ji poslouchali.
„Proč holky nemají taky pindíka, Taro?“, zeptal se Roberto.
Tara se podívala na Bruna a očekávala jeho pomoc. K jejímu zděšení pouze
zaznamenala, jak mu na rtech pohrával uličnický úsměv. Přesto nehodlala z této
zjevné výzvy vycouvat. Dokáže s dětmi mluvit otevřeně, žádný problém.
„Bůh nás stvořil tak, abychom se od sebe lišili. A nemáš pravdu, Roberto, protože to,
co mají holky není vazelína, ale vagína, když už o tom hodláš diskutovat“.
A je to, spokojeně se na Bruna uculovala.
„Ale bez pindíka se holky nemají čeho dotýkat. Co místo toho děláte?“, dál se zajímal
Roberto a dožadoval se tak odpovědi.
Rozhostilo se ticho. Bruno se musel otočit s přitisknutou pěstí na ústech, aby tak
potlačil výbuch smíchu.
Krucinál, vzdala to. „Víte co?“, zeptejte se tatínka“ a s poslední špetkou důstojnosti se
zvedla a odkráčela z koupelny.
Za hodinu poklesla na podlahu vedle dětských postýlek a opřela si hlavu o bočnici.
Vzduchem se neslo tiché odfukování. Děti odmítaly jít spát, dokud si k nim někdo
nelehne, takže Bruno se chvatně vydal na ústup a zmizel. Tara spokojeně odložila
chvíli, až s ním zůstane o samotě, tohle mu nedaruje. Stále držela Vanesu za ruku a
její teplé prstíky uvolněně spočívaly v její dlani. Seděla na zemi, dívala se před sebe a
nedokázala se ubránit vzpomínkám.
Když byla malá ona, trápily ji dost často noční můry. Ze skříně vyskakovala strašidla
s divokýma očima a chtěla ji sníst. Tara jednou vyběhla z pokoje, aby našla rodiče, ale
v posteli nebyli. Hledala je, nakonec je našla v obývacím pokoji. Otec tam ležel
s matkou na pohovce. Marka se chichotala, sténala a Tara viděla jejich oblečení
poházené na podlaze. Věděla, že je nesměla rušit, ale byla tak zoufalá, že zvolala na
oba dva. Dodnes si dokázala vybavit ten pohled, který jí otec s matkou věnovali. Matka
sice snahu měla, ale otec jí to nedovolil a uzemnil ji pod sebou. Otec, velmi odtažitý,
jako vždy, byl velmi podrážděný a zcela lhostejný vůči jejímu strachu.
„Běž zpátky do postele, Taro“, zasyčel na ni.
Vyděšeně zalapala po dechu. „Ale tati, v pokoji je příšera, která mě chce sežrat“.
Matka se znovu pokusila něco říct, ale otec se zatvářil ještě víc znechuceně.
„Mám práci, a ty se chováš jako ukňourané mimino. Hned běž nahoru do svého pokoje
nebo vstanu a dám ti na zadek“.
„Ale“, rozplakala se Tara.
„O K A M Ž I T Ě“, zakřičel na ni otec.
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Odcupitala zpátky do pokoje plného hraček a prázdnoty. S plyšovým medvídkem si
vlezla pod postel a čekala, až si pro ni strašidlo přijde. Celou noc proplakala. Myslela
na to, proč ji nikdo nemá rád …..
Tara jemně stiskla malou ručku holčičky. Zmocnilo se jí totální vyčerpání. Opřela si
hlavu o matraci, vdechovala sladkou vůni dívenky a na pouhý okamžik si dovolila zavřít
oči. Jenom na chvilinku ……..
Kde je? Dům se ponořil do naprostého ticha a Bruno čekal. Domníval se, že Tara bude
zpátky během několika minut. Ale uplynula poměrně dlouhá doba a ona stále
nepřicházela. Tiše zabručel a vstal z pohovky.
Co když jí děti provedly nějakou lumpárnu, zvláště Roberto v tom byl vynalézavý.
Třeba nastražili past a ona tam uvízla a nemůže si ani zavolat o pomoc. Pak se musel
tiše takové absurditě, která je provázela celý večer uchechtnout. Děti oběma daly
pořádně zabrat a on už z toho fantazíruje.
Tara dnešní večer potvrdila jeho přesvědčení, že nebude taková typická matka, což
se mu zamlouvalo a zjistil, že se mu díky tomu ulevilo. Většinu problémů zvládala se
zmatkujícím neklidem a mírným zděšením. Jeho děti byly známé tím, že po hodině
dokázaly nejednu chůvu přivést k šílenství. Sice ho občas dokázala svými metodami,
velmi naivními, vytočit, ale přece se jí povedlo jeho dvě děti, které si jenom tak někoho
nepřipustily k tělu, okouzlit. Bylo to až k neuvěření, ale přitahovala je, jako by v její duši
cítily něhu a lásku, kterou se svým chováním snažila zamaskovat.
Vyšel pomalu nahoru, zastavil se ve dveřích a spočinul očima na to co uviděl před
sebou. Našel ji uprostřed obou postelí a spala. Hlavu měla položenou vedle Vanesy,
držela obě děti za ruku a všichni hluboce a pravidelně oddechovali. V místnosti
panovalo kouzelné ticho a poklidná atmosféra. Bruno přímo lačně hltal její rysy, které
v tlumeném světle lampičky působily zranitelně.
Co to s jeho rodinou udělala? Co to udělala s ním?
Na povrch vyvřely zvláštní pocity, které nikdy nepoznal a nemilosrdně ho sevřely.
Tohle bylo to, co mu chybělo v jeho rodině, co potřeboval. V její společnosti všechno
vypadalo úplně jinak. Nikdy předtím netoužil pátrat v hlubinách ženské duše, aby se o
sobě a svých blízkých něco dozvěděl. Všechny ženy většinou padaly na kolena
vzrušené jeho penězi, jeho vzhledem a bezstarostnou povahou. Ne, že by se choval
povýšeně, ale odjakživa věděl, že spoustu věcí dostává velmi snadno. Zvlášť pokud
šlo o ženy. To všechno platilo, dokud se neobjevila Tara.
Tiše oddechovala spolu s jeho dětmi a Bruno se pousmál. Ta nešťastnice byla úplně
vyčerpaná, děti jí dávaly zabrat, přesto to nedávala nijak najevo. Vždyť skoro nespala
a na takový ruch nebyla vůbec zvyklá. Mrkl hodinky, deset hodin. Tara tvrdě spala, ale
nemohl ji nechat ležet na podlaze s nohama zkroucenýma jako preclík.
Opatrně uvolnil její prsty, jimiž držela ruce dětí a s lehkostí ji zvedl. Tiše něco
zamumlala a schoulila se do jeho objetí. Bruno potlačil zaklení, že ji probudil. Posadil
se s ní na pohovku, opřel se o podušku a natáhl si nohy na konferenční stolek. Tara
něco zamumlala a zabořila obličej do prohlubně na jeho krku. Napjal se jako struna.
Zhluboka se nadechla a uvolnila se.
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Nasála jeho vůni, otevřela ústa a přejela mu jazykem po bradě. Znovu zaklel a potlačil
potřebu zmocnit se jejích rtů. Přejela mu rukama přes rameno, vnořila do vlasů a
přitáhla si ho tak k sobě.
„Pro pána, to ne, Taro“.
Ospale otevřela oči.
„Probuď se, miláčku, usnula jsi“.
„Jsem hrozně unavená“.
„Já vím, lásko. Co kdyby ses trochu vyspala, než se vrátí moje matka“.
Čekal, že Tara upadne do dřímoty, ale jenom na něho hleděla se smutkem, což mu
dralo srdce. Tolik by toho mohla dát, ale neměla dříve nikoho, kdo by jí tu péči oplácel.
Uzamkla všechny nepříjemné a složité emoce někam hluboko a předstírala, že jí to tak
vyhovuje. Jako by vycítila jeho touhu po vzájemném souznění, váhavě ze sebe
vypravila.
„Možná už mě unavovalo být pořád sama. Unavovalo mě, že mě nikdo nechtěl“.
Ta slova na něho zapůsobila zrovna teď jako exploze. Byla stále v polospánku a
netušila, co právě řekla. A pokud ano, opovrhovala sama sebou? Ale proč? Vždyť už
mu dávno odhalila svá tajemství. Tak proč, nechápal tu její zpověď. Bála se snad
něčeho, ale čeho? Krucinál. Vždyť o ni neměl jenom zájem, miluje ji. Potřeboval víc.
Jemně ji pohladil po vlasech a pod jeho dotekem zjihla.
„Proč to říkáš, cara?“
Rozhostilo se ticho. Otočila hlavu a Bruno zjistil, že je naprosto bdělá. Připravoval se
na její omluvy a ústup.
„Protože je to pravda. Rodiče mě nechtěli. Dělala jsem, co jsem mohla, ale stejně o
mě nestáli. Pak jsem jednou došla k závěru, že jsem zamilovaná. Tvrdil mi, že jsem
mimořádná“, obličejem jí projela bolest, ale pak se její tvář opět vyrovnala. „Jenomže
mi lhal a ublížil. Tak jsem si slíbila, že už nikdy nedovolím, aby mě někdo znovu ranil.
Slíbila jsem si, že mě nikdo neodmítne, a to se taky stalo“. Odmlčela se a potom
v napjatém tichu zašeptala. „A neodmítl, jenom jsem zůstala pořád sama“.
Bruno ji objal pevněji. Ležela na jeho hrudi a její spodní ret se zachvěl. Až teď mu došel
hlavní smysl toho, co se snažila říct. Právě dnes večer poslední zbytky zdi, kterou si
vystavěla, se zbořily. A Bruno konečně pochopil, co se uvnitř ní dělo. V náhlé potřebě
zbavit ji bolesti, vzal její obličej do dlaní a sklonil k ní ústa.
„Už nejsi sama, Taro a nikdy nebudeš“, zamumlal. „Jsi se mnou a moje děti tě zbožňují,
věř mi. Jsem jejich otec a poznal jsem to“.
„Skutečně si to myslíš?“, zachvěla se.
„Ano, vím to, ale poznáš to sama, nemusíš se obávat“.
„Moc bych si to přála, aby tomu tak bylo, protože mám velikou potřebu být s nimi. Jejich
společnost je pro mě nová zkušenost, ale nádherná zkušenost“.
Bruno ji políbil. Ten polibek, tolik odlišný od živelné, fyzické smršti jím otřásl do hloubi
duše. Chutnala tak sladce. Pootevřela rty a setkala se s jeho jazykem s takovou
pokorou, že to s ním otřáslo jako poryv bouře. Zasténal, vklouzl hlouběji do jejích úst.
Lačně ji líbal a zkoumal každé zákoutí jejích úst. Byl šílený touhou ji svléknout a vzít si
ji přímo hned na pohovce. Snažil se zhluboka dýchat, aby se uklidnil.
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„Musíme zpomalit nebo si tě vezmu tady a teď“, zamumlal. Mezi hlubokými a vášnivými
polibky se k jeho uším doneslo tiché zašeptání. „Chci tě Bruno, moc tě chci“.
Jakmile vyslovila jeho jméno, málem zešílel touhou.
Vtom se otevřely dveře a vzduch prořízl smích jako ve špatném sitcomu. Oba se od
sebe odtáhli jako neposlušní tenageři. Přitáhli si ruce k tělu a upravovali se. Brunova
matka vešla dovnitř. Stačil jediný pohled, aby pochopila, co právě dělali.
Bruno se posadil a přitáhl si Taru k sobě. Paní Ascoliová si založila ruce a mlaskla.
„Ne, že bych vám to nepřála. Ale kousek od vás spí děti, a vy se tady chováte jako
v erotickém filmu. Myslím, že ložnice by byla vhodnější, drahouškové“, usmívala se a
odkráčela středem.
Bruno něco zamručel, načež se jeho matka ještě více rozesmála. Tara si opřela hlavu
do dlaní a mlčky zírala do země. Bruno poprvé v životě cítil v přítomnosti ženy neklid,
protože si nebyl momentálně jistý, na co myslela a přál si ji utěšit.
„Bože, to bylo hodně trapné, omlouvám se“, drmolila.
Bruno zavrtěl hlavou a přemýšlel, zda slyšel dobře. „Proboha, a za co?“
Vzdychla. „Za to, co se stalo. Chovala jsem se jako …..“
Skvěle. Tak ona se omlouvá a přiznává, že se chovala nevhodně. Co si s ní jenom
počne. „Tuhle roli jsme hráli oba, nemyslíš? Omluva se přijímá“, odmlčel se, „pokud mi
povíš důvod“.
Strnula, ale jeho otázce se nevyhnula. „Všechno jsem dnes zvorala, nezvládla jsem
to, myslím s dětmi“.
Zasmál se. „Kdo ne?“
„A ten trapas, jak nás přistihla tvoje matka, to bylo …..
„Nic nebylo, s čím by sis měla dělat starosti a já jsem šel na to moc rychle. Posledních
několik hodin bylo velmi náročných. Byla jsi rozespalá a já jsem tě překvapil“.
Ušklíbla se. „Sama jsem tě chtěla svést, takže rozhodně nešlo o žádný nečekaný
nápad. Nemysli si, že jsem nějaká stydlivá naivka, která zcela propadla tvému šarmu“.
Bruno se široce usmál. Tak na tuhle Taru byl zvyklý a hrozně rád se s ní dohadoval.
„Ale jestli je to pravda, co jsi říkal, doufám, že mi to za chvíli vynahradíš, protože noc
s erekcí bych nepřežil“.
Při té jeho poznámce se uculila. „Tak co tady ještě děláme. Možná se dostaneme do
postele dřív, než o ni přijdeš“ popíchla ho se smíchem.
Neodpověděl. Hodil si ji přes rameno a vyběhl s ní do své ložnice.

Kapitola 35.
Tara se osprchovala jako první, když Bruno ještě zkontroloval děti a využil tak druhou
koupelnu. Omezil sprchu na nezbytné minimum, natáhl si džíny a bos s bušícím
srdcem vyšel z koupelny, jako by ho čekalo první setkání se ženou a nevěděl, jestli
obstojí. Vešel do ložnice a zamkl dveře. „Pro případ ….“ zakřenil se.
Když ji spatřil, pochopil, že je odsouzen k záhubě. Představovala nebe a peklo
zároveň. Ale v tento okamžik by i ďábla přivítal s úsměvem na tváři.
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Tara stála napůl ve stínu pod starožitnou lampou. Matné světlo zdůrazňovalo její
vysoce postavená plná ňadra v černé krajce. Hedvábné vlasy jí splývaly po zádech,
plné boky a nekonečně dlouhé nohy, které vykukovaly z dráždivé košilky.
Popošel dopředu s vědomím, že ho nefascinuje pouze tělo. Podruhé za večer četl
v jejích očích zranitelnost. Posunula se k němu jen o několik centimetrů, jako by si se
svým rozhodnutím nebyla jistá, ale Bruno už došel k závěru, že čekal příliš dlouho.
Přistoupil těsně k ní a vzal ji za ramena. Vrcholky jejích bradavek se dotkly jeho
obnažené hrudi. Tara se ostře nadechla. Mlčky si ji prohlížel, jako by si vrýval do
paměti vnady jejího těla.
„Bruno, možná bychom tady neměli ….“
„Ne, cara“, usmál se a mírně jí nadzvedl bradu. „Právě, že tady bychom měli a je ta
pravá chvíle“.
Tara se nikdy nezajímala o romány s tématikou BDSM, protože se obávala, aby
neoslabily její už tak nabouranou mysl. Něco podobného zažila s Michaelem, což pro
ni byla hodně ošklivá zkušenost. Nyní však sledovala Bruna, jak se chopil kontroly nad
jejím tělem, jak jí říkal, co se přesně stane. A ona si užívala každou vteřinu. Netušila,
jak může být příjemné, cítit se naprosto svobodně. Samozřejmě, pokud se oddá tomu
správnému muži, a to Bruno bezpochyby byl.
Sklonil k ní hlavu a Tara ucítila žár, který ji mučil. Z hrdla jí unikl svůdný povzdech, ale
už se o to nestarala. Potřebovala, aby jeho ústa, ruce a tělo zahnaly zranitelnost a
pochybnosti. Příznaky po zlé zkušenosti, které ji měly varovat, se rozplynuly jako dým.
Definitivně.
Čas svádění a dlouhých polibků skončil. Taru překvapil prudký vpád na její ústa.
Smysly ji zaplavila chuť kávy, máty a muže. Objala ho kolem ramen a přitiskla se
k němu. Mírně jí zaklonil hlavu a dál pustošil její ústa. Sliboval jí ráj na zemi. V silných
po sobě jdoucích vlnách ji zaplavovalo vzrušení. Jakmile nad sebou ztratila kontrolu,
stal se ten polibek jediným prostředkem k přežití. Tara si vychutnávala každý vpád
jeho jazyka, kousnutí či dotyk jeho erekce mezi stehny.
Odtrhl od ní rty a ztěžka dýchal. Černýma očima lesklýma divokým chtíčem se pásl na
jejím polonahém těle. Něžně ji hladil po ňadrech a bradavky se jí okamžitě vztyčily.
Palcem zavadil o jeden vrcholek, potom i o druhý a mezi nohama jí vystřelil mohutný
žár. O krok couvl a pronikavě se na ni podíval. Potom se zvlčilým úsměvem ji dotlačil
k posteli. V rekordním čase ze sebe shodil džíny. Tara vůbec neměla čas přemýšlet.
Znovu ji pohled na jeho přirození vyrazil dech. Natáhla ruku, aby se ho dotkla, ale
předešel ji. Uchopil tenká ramínka její košilky a stáhl ji přes ňadra. Odhodil prádélko
z krajek a pomalu jí roztáhl nohy.
Tara tak zůstala vystavená napospas jeho požadavkům. Pod jeho hladovým pohledem
se cítila bezmocná, což hluboko v jejím břiše vyvolalo mírnou paniku. Zvedla ruce, ale
on vycítil její neklid, zvedl hlavu a zadíval se na ni.
„Jsi nádherná“, zašeptal. „Uvolni se“, jemně rozevřel záhyby a jedním prstem vnikl do
vlhkého žáru. „Bože, jestli tě neochutnám, tak zemřu“.
„Bruno ….“
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„Ano, Taro? Ukaž mi své potěšení. Pověz mi, jak se ti to líbí“. Prudce sklonil hlavu,
zakroužil horkým jazykem kolem naběhlého klitorisu. Připojil k jednomu prstu druhý a
začal do ní přirážet. Vyklenula se a vykřikla. Ohromující pocit z jeho vpádu a dráždivé
olizování ji zvolna sunuly k vrcholu. Svírala v prstech prostěradlo v zoufalé snaze se
ukrýt, ale dál ji držel a jemně sál se zanícením, které ji rozehřívalo krev a rychle
dohánělo k orgasmu.
„Budu …., ach bože ….., nemůžu …..
„Udělej se pro mě, Taro“. Naposledy do ní vnikl, jemně ji okusoval klitoris a náhle to
v ní vybuchlo. Vykřikla a křečovitě se stáhla a vzepjala boky, jako by toužila po něčem
víc. Znovu a znovu do ní přirážel, aby prodloužil její vyvrcholení, dokud se tak každý
její sval nechvěl v extázi.
Líbal ji na vnitřní stranu stehen, pak se na chvilku odtáhl a vrátil se s kondomem. Hodil
obal na zem a lehl si na ni. Jakmile se jejich rozpálená těla dotkla, Tara ucítila jeho
pulzující penis, zasténala. Z vášnivých hlubokých polibků ucítila pižmovou chuť
vlastního vyvrcholení. Ochablá po ohromujícím orgasmu dovolila, aby si pohrával
s jejími bradavkami a znovu v ní budoval nové napětí. Jakmile mezi prsty zmáčkl citlivé
vrcholky, projela jí tělem ostrá slast. Věděla, že se mu brzy a zcela podrobí a dá mu
všechno, co chce.
„Vezmu si tě, Taro, a to hned několikrát“.
Žádostivě zvedla boky, zahákla kotník kolem jeho nohy a pokusila se ho stáhnout dolů.
„Prosím …“
Uličnicky se zasmál a zuby přejel po její bradavce, až se Tara roztřásla.
„Prosíš moc hezky, drahá. Taky se nemůžu dočkat, až budu v tobě“. Nasadil si kondom
a těsně u jejího ženství se zastavil. Po stehnech jí stékala vlhkost a zvala ho dovnitř.
Provokativně vklouzl na kousek a pak ještě dál. Pomalu ji tak dráždil, až zmítala sebou.
„Ještě“, vydechla. „Chci to“.
Vzal její hlavu do dlaní a vpíjel se pohledem do jejích očí, jako by jí sliboval, že si od
ní vezme všechno, co má. „Ještě ne, Taro. Nejdříve si s tebou pohraju, až se uděláš
znovu“.
„Ne“, vyjekla. Srdce jí bušilo tak silně, přesně tak stejně ho chtěla mít v sobě.
„Ale ano. Uvolni se, bude se ti to líbit“.
„Ne, nemůžu už čekat“, zaprosila.
„Můžeš a budeš, miláčku. Potom to bude mnohem lepší, to mi věř“, sliboval.
Nakonec se zcela uvolnila a podvolila se mu. Zavřela oči a vychutnávala si pomalou,
avšak stoupající slast. Bruno měl pravdu, když ji opakovaně přiváděl až na hranu.
Nemilosrdně ji tak dráždil a ona si to užívala až do konce a vyvrcholila znovu. Potom
do ní prudce vnikl, hodně hluboko.
„Bože“, zalapala po dechu. Nedokázala se pořádně nadechnout. „No tak, mia amore,
uvolni se a pusť mě dál.
Její tělo okamžitě poslechlo a při pocitu plnosti ji zalilo horko. Bruno zasténal ve zjevné
snaze se ovládnout a přitiskl ji k matraci, aniž měla jakoukoli šanci uniknout. Byla zcela
bezmocná a připravená.
Vtiskl jí polibek na čelo. „Vím, co potřebuješ a dám ti to“. Zvolnil a pomalu přirážel. Je
to tak lepší?“
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Zvlnila rty v radostném úsměvu. „Ano“, vydechla blaženě.
Vzal její ňadra do dlaní. „Už to déle nebudeme protahovat. Udělám ti to tvrdě“.
Zaklonila hlavu a Bruno ji tvrdě šukal. Užívala si to naplno, jak ji zcela dokázal oslabit
touhou. Hluboko do ní přirážel a ona se rychle blížila k dalšímu orgasmu. Jeho prsty jí
přitom dráždily bradavky a Tara mířila k vrcholu s pocitem, že je svobodná a žádoucí.
„Teď, mia amore. Teď“.
Naposledy se pohnul a pak se otřásl. Zvolala jeho jméno a vzápětí slyšela, jak tlumeně
vykřikl. Svět kolem ní se roztříštil na tisíc kousků. Bruno ještě chvíli pokračoval, aby
slast dosáhla do úplného konce a potom se na ni zhroutil.
Taře se v tom okamžiku v hlavě, srdci a duši odráželo jedno jediné slovo. Domov. Po
chvíli zavřela oči a usnula.
Bruno ji ráno hladil po zádech a Tara se slastně protáhla. Každou jeho buňkou proudilo
hluboké uspokojení a znovu ho ujistilo, že mu Tara Mc Millanová konečně patří. Její
tělesná, otevřená reakce předčila veškeré další zkušenosti, jaké kdy měl. Ještě
nedávno v jeho mysli varovně blikalo, zda spolu vůbec budou po jeho doznání. Obával
se toho, že všechno pokazil. Přesto v koutku jeho mysli doufal, že se všechno vyřeší.
A stalo se. Konečně skončil s nádhernou ženou svého života v posteli, definitivně. Byl
to úžasný pocit, který mu proudil hlavou i tělem v podobě završení. Jako by konečně
našel druhou polovinu sebe samého.
V době, kdy ji poznal, si často kladl otázku, jak si mohl vybrat ženu, která mu mohla i
zničit život, pokud by ho definitivně odmítla. Přesto mu přinášela radost, nadšení a
neskutečný pocit výzvy. V minulosti nic takového nepociťoval. Jeho vášeň se
přenášela na partnerky divoce a nezkrotně. O nějakém vzájemném souznění nebyla
ani zdaleka řeč.
Vzpomněl si na příval adrenalinu, když řezal zatáčky a měl vůz jen tak tak pod
kontrolou. A přesně takové vzrušení mu přinášela Tara. Znovu cítil plnou škálu emocí
a konečně byl šťastný.
Proud jeho myšlenek byl náhle přerušen okamžikem, kdy Tara vyskočila z postele,
nahá a s neupravenými vlasy. Zděšeně pohlédla na zavřené dveře.
„Panebože, tvoje matka a děti. Co když nás hledají? Byla jsem v noci hodně hlasitá.
Úplně jsem zapomněla, že nejsme v domě sami“, začala doslova panikařit.
Bruno se uchechtl a přitáhl si ji zpátky do náruče. „Moje ložnice má silné zdi a je na
druhém konci domu Nikdo nás nemohl slyšet ……, vlastně tebe“, chechtal se.
Tara vydechla úlevou.
„Klidně si to můžeme zopakovat. Ať taky v tomto domě křičí kromě dětí i někdo jiný“,
dobíral si ji se smíchem.
„Jsi mizera, víš to“, natáhla ruku a sáhla mu mezi nohy.
Zasmál se a přitiskl ji do matrace. Opět ztvrdl a naléhavě do ní šťouchl.
S uličnickým pohledem ho sevřela. „Moje prsty jsou hodně nebezpečné, mohly by ti
ublížit, možná i zabít“, varovala ho.
„Přesto bych zemřel jako šťastný muž“.
„Co jsi říkal?“, zapředla a její stisk zesílil. Pak jej střídavě pomalu a rychleji a naléhavěji
dráždila. Bavilo ji to a byla zvědavá, co to s ním udělá.
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Bruno zatnul zuby. „Nehraj si se mnou, pokud nemůžeš zvítězit“, zavrčel na ni. Potom
se zmocnil jejích úst v hlubokém žádostivém polibku. Do nosu mu zavanula její vůně
a jeho smysly zaplavila sladká chuť.
„Myslíš? Tohle kolo vyhraju, hrabě“, pošeptala mu do ucha. Jazykem mu přejela po
spodním rtu a lehce kousla. Drobná bolest vystřelila přímo do jeho přirození a pokožka
se mu napjala. Navedla si ho mezi nohy. Vtom se zarazil. Hlava se mu točila, jako by
byl s ženou poprvé.
„Beru prášky a jsem zdravá“. Oči se jí zaleskly šílenou touhou, která ho ještě více
vzrušila. Jedním pohybem do ní vnikl.
Leželi s hlavami blízko sebe. Bruno se v ní pohyboval, a přitom si vychutnával její
výraz. V ruce svíral její ňadra a růžové bradavky ho sváděly, aby si je vzal do ústa a
sál je. Zahalila ho vůně santalového dřeva a každý pohyb mu rozpaloval krev. Zpomalil,
protože nechtěl uspěchat mimořádné ranní potěšení, k němuž oba spěli. Když se
přiblížila k vrcholu, křečovitě se stáhla a zalapala po dechu. Ovládl se, naklonil k ní
boky, aby zavadil o to nejcitlivější místo a potom ji pozoroval, jak dosahuje orgasmu.
Utlumil její výkřik, který se jí dral ze rtů a připojil se k ní. Až nyní si uvědomil, že ji
několikrát nazval tak, jak ještě žádnou ženu neoslovil. Ten projev lásky si šetřil pro
budoucí manželku.
Mia amore. Lásko.
Musel polknout, aby si uvolnil hrdlo a přivinul ji těsně k sobě. „Jak se ti včera povedlo
Roberta a Vanesu uspat? Byli totiž nezvykle ticho, což se jim vůbec nepodobá“.
„Vážně? Asi v tom budu dobrá“, vítězně se usmívala.
„O tom vůbec nepochybuju. Prozraď mi to tajemství“.
„Žádné není. Vyprávěla jsem jim pohádku o jedné ztracené lasičce“.
„Páni, takovou neznám“, řekl Bruno.
„Ani nemůžeš, protože jsem ji vymyslela já“.
„Co kdybys mi ji převyprávěla, hrozně rád bych si ji poslechl“.
„Nejsi dítě, Bruno“, odfrkla.
„No tak, Taro, pěkně prosím“, doslova zaškemral.
„Dobře. Tak tedy jednu bych pro tebe měla, ale jinou. Poslouchej dobře, řeknu ti
takovou feministickou pohádku, chtěl bys?“
Bruno vykulil oči. „Cože?“ Vlastně, proč ne. Poslouchám“.
Žila, byla v jedné zemi krásná, chytrá a emancipovaná princezna. Jednou tak seděla
ve své nádherné zahradě na břehu potoka, když vtom vyskočila žába a pravila jí.
Jsem princ zakletý zlým čarodějem. Stačil by jediný tvůj polibek, abych se znovu
proměnil v pohledného, urostlého a elegantního muže.
A co jako, co potom? Vyzvídala princezna.
Potom se můžeme vzít a žít šťastně na tvém zámku s mou matkou. Budeš mě moci
milovat, připravovat moje jídlo, prát moje košile a vychovávat moje děti. Budeme spolu
velmi a velmi šťastní.
Tentýž večer si princezna vychutnávala lehce osmahnutá žabí stehýnka ve vinné
omáčce a pomyslela si. Tak to jsi přesně uhodl, blbečku …….
Konec pohádky.
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Bruno zařval smíchem a nemohl přestat. Když se mu to konečně povedlo, zakoulel
očima a pravil. „Co to jako bylo?“
„Pohádka, feministická, ale poučná, ne?“
„Znovu se ptám. „Co jsi tím jako chtěla říct?“
„Přeber si to, Bruno“, zasmála se a snažila se vyskočit z postele.
Skočil po ní, stáhl ji zpátky. „Tak to sis dovolila hodně“, zašklebil se na ni. „Za tohle mi
zaplatíš, cara“.
„Nesmíš být tak vztahovačný, Bruno. Víš, co se říká o potrefené huse …….“
Dál už neměla šanci, protože ji zlechtal tak moc, až málem upadla do bezvědomí. Když
konečně přestal, Tara měla co dělat, aby našla svoje plíce. Potom se posadila na
posteli a zamyslela se. „Měla bych vstát a obléknout se. Ale ze všeho nejdřív potřebuji
koupel“, prohlásila Tara.
„Hmm, to asi ano“, Bruno rukou přejížděl přes její úchvatné křivky a vychutnával si
doteky hedvábné pokožky. „Udělej to, za minutku“.
„Tvoje matka je už určitě vzhůru a děti zrovna tak. Bude to náročný den“, pronesla a
znale se zatvářila.
Bruno se otřásl potlačovaným smíchem.
„Na tvém místě bych se tolik nesmála“, Tara do něj mírně strčila.
„Promiň, ale poslední dny nebyly zrovna takové, jak jsme očekávali“.
„Ne, to nebyly“, tiše zašeptala. Nastala pauza. „Tvoje děti jsou zlatíčka, Bruno“.
Zadíval se na ni s neskrývaným úžasem v očích. Odhrnul jí spadlý pramen vlasů
z obličeje. Měla pravdu, ve všem.
„Vanese a Robertovi se moc líbíš, Taro“.
„Vážně?“, pozvedla obočí. „Jak to můžeš vědět?“
„Poznám to, jsou to moje děti a něco o nich vím. Navíc mi to řekli sami, aniž bych se
jich na to ptal“.
„Páni, to je …. To je moc dobře, moc milé“, řekla tiše a v očích se jí zalesklo dojetím.
Bruno se na ni usmál a pohledem přejížděl po jejích svěžích ústech. V duchu proklínal
její rodiče, že nechápali, jaký mají ve své dceři poklad a vyvolali v ní pochybnosti, zda
je vůbec schopná milovat. Uvědomil si, že dosáhl rozhodujícího okamžiku a donutil ji
podívat se pravdě do očí. Protože ona do jejich vztahu vnesla něco mnohem
drahocenného, co on bude opatrovat po celý svůj život. Uchopil ji za bradu a jemně
k sobě natočil.
„Poslouchej mě, Taro. Musím ti říct něco důležitého. Jsi jedinečná žena. Za několik
dní, co jsi tady, jsi pochopila věci, které jsem si vůbec neuvědomoval. Otevřela jsi mi
oči, abych viděl, jak jsem se choval, než jsem tě poznal. Přiměla jsi dvě malé děti, aby
se cítily milované a opečovávané, ačkoli je znáš krátkou dobu. Projevila jsi úctu k mé
matce, a dokonce jsi připravila jídlo v její kuchyni, což je pro ni to nejdůležitější, co jí
kdy můžeš dát. Jsi, Taro úžasná žena“, zadíval se jí hluboko do očí. „Jsem nesmírně
rád, že jsem tě potkal a že tě mám“.
Tara zavřela oči a srdce se jí rozbušilo štěstím. Hledala v sobě odpověď na jeho slova
a už otvírala ústa. Vtom se rozezníval domem veselý křik obou dětí. Slova, která měla
Tara na jazyku, zůstala nevyřčená. V rychlosti oba vstali, Bruno si natáhl džíny a Tara
zaplula do koupelny.
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„Půjdu se za nimi podívat. Dopřej si zatím chvilku ve vaně“, mrkl na ni a vyběhl na
chodbu. Zaslechla neuvěřitelný jásot, jak se zřejmě s dětmi zdravil jejich otec, potom
už bylo ticho.
Tara se ponořila do napěněných bublinek a vydechla blahem. Do vzduchu vzlétly
drobné kapičky. Zavrtěla chodidly, opřela si nohy o okraj vany a uvolnila se. Ještě stále
jí brněla pokožka a položila si ruku na nateklé ňadro a jemně po něm přejela prsty.
Zamyslela se nad tím, jak to všechno začalo …. Bruno, jeho děti a jeho velká rodina,
kterou měla v dohledné době poznat. Jací asi budou a jak se na ni budou dívat,
zajímalo ji. Přijmou ji mezi sebe? Doufala, že ano. Už nikdy nechtěla zažívat pocit
prázdnoty a toužila se stát součástí této italské rodiny. Milovala Bruna ještě víc, když
ho poznávala v jeho přirozeném prostředí.
Právě ve chvíli, kdy jí před očima vybuchly sexuální fantazie, se otevřely dveře. Vyjekla
jako nezkušená dívka, ponořila se hlouběji do bublinek a chvatně stáhla nohy z okraje
vany. Bruno vešel s šálkem kávy v jedné ruce, talířkem s nadýchaným krémovým
zákuskem v druhé a s uličnickým úsměvem na rtech.
„Ahoj, příjemná koupel? Možná bych věděl o něčem mnohem příjemnějším“.
Zaprskala a snažila se nečervenat jako nezkušená školačka. „To myslíš vážně? A
vůbec, co tady děláš“.
„Přišel jsem za tebou“, zakřenil se.
„Kdybych byla jako většina vdaných paniček, řekla bych, že mě bolí hlava“.
Bruno se nestoudně uchechtl. „Jo, ten výraz jsem už někdy slyšel, ale myslel jsem si,
že by sis raději dala kávu a něco k tomu. Mimochodem, je to moc dobré“, zvedl ruku
se zákuskem.
Zamračila se. „Dobře, děkuji“, uchopila šálek s kávou a přivoněla si. Ucítila skořici a
napila se. „Dobré, moc dobré. Talířek polož tamhle“.
Položil ho na rovnou plochu vany. Zadíval se na ni se zkoumavým výrazem v očích.
Odmítala se pod jeho pronikavým, vášnivým pohledem pohnout. Nezbývalo jí, než ho
opětovat a odfoukla si zbloudilé prameny z očí.
„Už můžeš jít, potřebuji se vykoupat“.
Posadil se na okraj vany. Na sobě místo obleku měl staré obnošené džíny a světlou
košili. Vypadal úchvatně. Byl bos a vlasy mu splývaly téměř k ramenům. Díky tomu
působil ještě více sexy. Jeho přítomnost téměř vysávala z místnosti veškerý vzduch,
takže pro ni už skoro žádný nezbyl. Opět se jí zmocňoval ten důvěrně známý pocit, že
se nachází v blízkosti sexuálního predátora. Co s tím? Vyčkávala, že snad pochopí a
odejde, protože na rozdíl od ní nebyl nahý, zjevně necítil rozpaky jako ona.
„Co tady ještě děláš?“
„Napadlo mě, že si popovídáme“.
„To jako teď? Fajn, v tom případě se svlékni a mluv“.
Ani se nepohnul, ale jeho rysy se změnily a náhle vypadal dravě. „Jsi si tím jistá?“
Kruci, co to říká? Její pichlavá poznámka se teď obrátila proti ní. Proč neodešel.
V očích mu vyzývavě zaplálo a co bylo nejhorší, její tělo znovu ožilo. Mezi roztaženými
stehny jí šplouchala voda a bradavky pod pěnou ztvrdly. Musela zatajit dech, když
schválně pohledem přejížděl k jejímu nahému tělu.
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„O čem sis chtěl povídat, zrovna teď?“, změnila taktiku.
„O nás dvou“, řekl.

Kapitola 35.
Tara pokrčila rameny a malinko ji to jeho prohlášení, promluvit si, polekalo.
„Domnívala jsem se, že všechno probíhá, jak má. Je snad něco špatně?“
„Ne, vůbec ne“, ujistil ji, neboť si všiml, že ji to trochu vyvedlo z míry, jako by si
najednou nebyla jistá, zda je všechno v pořádku. Tara byla velice bystrá, ostatně jako
vždy, jenom on začal tak podivně.
„V sobotu proběhne velká rodinná večeře, kde budou všechny moje sestry, jejich
manželé a spousta dětí. Všichni se na tebe těší a jsou hlavně zvědaví. Jenom, aby ses
na to připravila“.
„Aha. Zřejmě se tomu nevyhnu, pokud se chci stát součástí tvé rodiny. „No, myslím si,
že se s tím nějak poperu. Koneckonců by se mi to mohlo i líbit. Musí to být nádherný
pocit, mít tak velikou rodinu“.
„To se mi ulevilo, že ses nepolekala. Jsme sice moc hluční, ale tak to chodí ve většině
italských rodin. Co je důležité, jsme všichni srdeční, máme se navzájem rádi a
respektujeme se“.
„Dobře“, pokývala hlavou. „To je všechno, cos mi chtěl říct?“
„Jistě“, zatvářil se nechápavě.
„Tak proč jsi ještě tady“, zamračila se na něho.
„Protože něco chci“.
„Co?“ znervózněla.
„Tebe, drahá, teď už jenom tebe“.
Stáhl se jí žaludek. Pohnula bradou nahoru a zjistila, že jí v plících nezbyl žádný
vzduch. Nedokázala ze sebe vypravit ani hlásku. Bruno dál nehybně seděl na okraji
vany. Jeho nenucenost se vůbec neslučovala s žárem a žádostivostí v jeho očích.
Pozoroval ji jako hladový dravec, jen se na ni vrhnout. Při pouhé představě jí ochably
končetiny.
„Cože jsi to řekl?“
Bruno se ušklíbl. „Slyšela jsi dobře“. Natáhl se pro talířek. „Ochutnej tohle“, nabídl jí
zákusek.
„Nechci žádný ….. „
„Ale chceš“. Natáhl ruku a pomalu jí vsunul kousek krémového zákusku do úst.
Automaticky otevřela pusu. V ústech se jí rozplynula lahodná krémová chuť. Sledoval
ji a pak jí palcem setřel spodní ret, kde jí uvízla kapka krému. Záměrně si prst vsunul
do úst a olízl ho.
To byla vyložená provokace, pomyslela si. Nervózně napjala stehna. Mezi nohama
ucítila vlhkost a věděla, že to s vodou ve vaně nijak nesouviselo. Bruno odložil talířek
a sklonil se k ní.
„Dobré?“, zamumlal.
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Tara málem zasténala. Jeho pohled ji fascinoval. Bradu měl posetou drsným strništěm
a vypadal jako civilizovaný ničema. Do nosu jí vnikala opojná vůně pižma a mýdla.
Přejížděl jí rukama po ramenou, zakrytých pěnou a nechával na její pokožce husí kůži.
„Co je to za vůni?“
„Cože?“, vzpamatovala se a úplně oněměla. Zrovna se jí dotýkal mezi ňadry, čímž jí
způsoboval fyzická muka.
„Santalové dřevo“, povedlo se jí odpovědět.
„Myslel jsem si to. Dohání mě to k šílenství. Nemůžu se dočkat, až tě budu ochutnávat
a ucítím tu sladkou vůni na jazyku“.
Pochopila, že ačkoli celou dobu předstíral, že ona je ta, která udává velení, skutečným
pánem situace je on. Nebylo divu, že se tak dobře bavil. Měla ochablé rty, žaludek se
jí svíral a pleť i pod vodou jí celá hořela. Čekal záměrně na příležitost a právě teď, kdy
byla nejzranitelnější, ji dostal. Proč zrovna teď, za bílého dne, v domě plném lidí? Tara
se snažila zbavit mozek smyslného oparu.
„Proč to děláš?“, zaníceně se držela náznaku podráždění, protože věděla, že pokud o
něj přijde, vrhne se k němu a bude ho prosit, aby si ji vzal. „Hraješ se mnou nějakou
nechutnou hru?“
Odhodlaně napjal tvář. „To si nemyslím. Naopak, jsi to ty, co si ráda hraje“, utrousil.
„Chci tě od chvíle, kdy jsem tady vstoupil a rozhodně se s tím netajím. Nemyslíš, že je
únavné, abychom se hádali, když můžeme dělat jiné věci? Mnohem příjemnější pro
nás oba?“
Skutečnost, že došel ke stejnému závěru jako ona, ji pobouřila. Byla by blázen, pokud
by si myslela, že by jí Bruno dovolil tak nečinně reagovat na jeho výzvu. Natolik už ho
znala velmi dobře. Pokud ji chce, tak si ji vezme, tak to fungovalo. Ale zrovna teď mu
nechtěla dovolit, aby tento zápas vyhrál. „Potřebuji čas, jsem v nevýhodné pozici“.
Postavil se a zdvořile přikývl.
„Mohl bys mi, prosím podat ručník?“
Opět na ni pohlédl a jeho bojový výraz trochu polevil. Tara si uvědomila, že se mezi
nimi začala tvořit jakási křehká důvěra. Ať Bruna naštvalo cokoli, dokonale se ovládal.
Sundal z věšáku bílou nadýchanou osušku, podal ji Taře a potom se diskrétně otočil.
Vítězoslavně se usmála. Pomalu vylezla z vany, vyždímala si konečky vlasů a otřela
si z těla většinu bublinek. Pak upustila osušku na podlahu.
„Tak fajn, jsem připravená“.
Bruno se otočil. Byla úplně nahá, rozkošná a nádherná. Mlhavě si vzpomněl, kdy
poprvé uviděl ženská ňadra. Jako mladík na prahu sexuality se domníval, že ten
zážitek už nic nepředčí. Zjevně se mýlil. Stála před ním, záda narovnaná, hlavu
zakloněnou a osušku kolem nohou. Jeho očím se naskytla nekonečná rozloha hladké
pokožky vlhké z koupele a pokryté ojedinělými místy pěny. V ústech se mu sbíhaly
sliny, aby ji ochutnal. Její nohy štíhlé a svalnaté se táhly snad do nekonečna a
nejdůvěrnější tajemství ukrýval dokonalý trojúhelník. Cítil, že je vzrušená a její
dokonalé tělo ho přímo vybízelo.
Přesto stál strnule uprostřed, jako by se vůbec nedokázal pohnout. Tara ho ráno
potrápila. Oplývala jízlivým humorem a energií, která z ní přímo čišela, ačkoli stála na
místě, mu nedopřávala klidu.
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Stačilo by, kdyby sklouzl rukou jen o kousek níž, ocitl by se v tekutém žáru. Ta žena
se mu dostávala pod kůži od první chvíle, kdy ji spatřil. Neexistoval jediný způsob, jak
ji odtamtud vypustit. Dokonce si bláhově myslel ještě na ostrově, že pokud se s ní
vyspí, že ji fyzicky i duševně odstraní ze svého systému, ráno se probudí a jejich život
se obrátí k normálu.
Omyl, jeden velký omyl. Byla to právě ona, kdo mu sdělil, že nejsou jeden pro druhého
stvořeni. Každý chce něco jiného a touží po odlišném životě. Bruno si přál velkou
rodinu a klidný domov bez dramatických událostí. Potřeboval milou ženu, přístupnou,
ale statečně kurážnou, aby se s ní nenudil. Sex všechno vyřeší, tím si byl jistý. Tehdy
její odmítnutí ho zabolelo, ale nehodlal se jí vnucovat. Hluboké zklamání, že zpočátku
k němu nebyla upřímná, jen potvrzovalo jeho názor, že se k sobě nehodí. Za jeden
z nejdůležitějších faktorů ve vztahu považoval právě otevřenost. A Tara tehdy skrývala
spoustu tajemství, o které se nejspíš nikdy nechtěla podělit s ním ani s nikým jiným.
Bruno, pokud měl o něco nebo o někoho evidentní zájem, šel za tím a nevzdával to
nikdy. Jedině tak dosáhl svých životních úspěchů. Nakonec získal Taru Mc Millanovou,
což byl jeho největší životní úspěch.
A nyní stála před ním nahá s výzvou a on najednou nevěděl, co s tím. Tato žena ho
dokázala vždy překvapit, naštvat, naladit a rozvášnit. Tara přezíravě pokrčila rameny
a podívala se na něj tak, jako kdyby byla královna.
„Jak vidíš, souhlasila jsem s tím návrhem, abychom to spolu dělali hned několikrát po
ránu. Ale protože se zjevně nezmůžeš na slovo, půjdu se obléknout a odložíme to na
později. Až budeš“ ….., zavadila pohledem k jeho viditelné erekci a uculila se,
„funkčnější“, zamířila ke dveřím.
Dvěma kroky k ní přistoupil, vzal za kliku a zavřel. Pomalu Taru natočil k sobě. Vykulila
oči. Cíleně s ní zacouval ke dveřím, zvedl jí bradu a vsunul jí koleno mezi stehna.
Zatajila dech, když svá ústa přiblížil k jejím.
„Jsem připravený, drahá. Co ty?“, zmocnil se jejich rtů.
Moc rád sváděl ženy, miloval zkoumavé pohyby jazykem, tajení dechu a rostoucí
touhu, což vedlo k uspokojivému završení. Považoval se za mistra dlouhého milování,
ale jakmile vklouzl mezi její rty, ztratil veškeré sebeovládání, které kdy měl. Přitiskla
k němu svoje vlhké horké tělo, které sálalo plamenem. Tohle nebyl něžný a nenucený
polibek, ale běsnící válka, která pustošila vše, co jí přišlo do cesty. A Bruno si užíval
každou vteřinu. Vnořil se ještě hlouběji, aby ji co nejvíc ochutnal. Zasténala, přitlačila
k němu boky a nořila mu prsty do vlasů. Požadovala ještě víc. Klouzal rukama po jejím
těle a vrýval si do paměti každý detail. Vzal do dlaní její ňadra, palci přejížděl po jejích
vrcholcích a polibkem tlumil její steny. Roztáhl jí nohy tak prudce, až zalapala po
dechu, pak ji uchopil za stehno a ovinul si ji kolenem kolem pasu. Odtrhl rty od jejích a
zadíval se do jejích očí zastřených touhou. Sklouzl rukou od ňadra dolů a zastavil se
na jejím břiše.
„Umírám touhou vniknout do tebe prsty“, zamumlal. „Jsi na mě připravená?“
„Moc mluvíš, hrabě“, zašeptala svůdně zastřeným hlasem.
„Jo“, usmál se a zajel prsty do vlhkých záhybů.
Vykřikla a opřená o dveře prudce zaklonila hlavu. Cítil, jak se kolem něj sevřela a
zvlhla. Tiše zaklel.
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Dios, krásnější ženu, která by tak citlivě reagovala na každý jeho podnět nikdy
nepoznal. Pokrčil prsty, ona pohnula boky, aby se dostala co nejblíž, dotkl se
nejcitlivějšího místa ze všech. Jeho erekce byla čím dál bolestivější, ale pohled na
Tařin výraz byl tak úchvatný a vzrušující, že si ho nemohl nechat ujít. Kousla se do
nateklého spodního rtu a s přivřenýma očima potlačovala rostoucí touhu po uvolnění.
Její tělo pod ním rozkvetlo, ale potom zatnula pěsti a opřela se o jeho hrudník. Její
ohromující potřeba mít vše pod kontrolou ho vyzývala k tomu, aby si ji zcela podrobil.
Zavadil o pevný výčnělek a potom to udělal ještě jednou. Přitom se sklonil k její
bradavce a sál.
„Bruno“, zasténala.
„Sama moc mluvíš, drahá“. Zavadil zuby o nateklý vrcholek a stále ji neúprosně dráždil
prsty. Cítil, jak se celá chvěje. Do nosu mu vnikala její božská vůně a Bruno věděl, že
ji brzy přivede k vrcholu. Tara poslouchala svoje tělo a přijímala vše, co jí dával.
„Bruno, ne … budu ….“
„Chci, aby ses udělala. Teď. No tak, Taro“. Lehce ji kousl do bradavky a naposled
provedl útok prsty. Zasténala a nemilosrdně ho sevřela. Vzduchem prolétl její výkřik,
když se otřásla a vyklenula se proti němu.
Bruno ji dál držel, prodlužoval její orgasmus a tiskl ji k sobě. Nakonec úplně ochabla.
Konejšivě cosi zamumlal, políbil ji na spánek a stáhl prsty. Ohledně jejich přitažlivosti
měl pravdu, ale nic ho nepřipravilo na příval emocí a pocitu sounáležitosti, které mu
najednou sevřely útroby. Nejraději by ji odvlekl do postele a vzal si ji. Strávil by s ní
hodiny ve změti prostěradel, až by nedokázala vymyslet jedinou uštěpačnou
poznámku a pouze by mumlala jeho jméno. Kde se v něm vzala taková potřeba ….
Stále zůstávala v jeho objetí a její dech se zvolna uklidňoval.
Polaskal ji po tváři. „Škoda, že musím do práce, měl jsem v plánu tě ještě pomilovat“.
„Díky, Bruno, bylo to úchvatné. Chtěla jsem se teď postarat o tebe“, vzdychla
zklamaně.
„Chceš se o mě postarat? To přece nemusíš. Teď mi to připadá jako něco za něco“,
řekl ledovým hlasem.
„Promiň, nemyslela jsem to tak“, rychle se začala omlouvat.
„Tak to se mi ulevilo“, vydechl Bruno. „Ale večer to můžeš napravit. Budeme v domě
sami, tak se připrav na dlouhý maratónˇ, štípl ji do tváře.

Kapitola 36.
Po snídani odjela paní Ascoliová navštívit svou přítelkyni do města. Pečlivě provedla
Taru po kuchyni, aby ji seznámila, kde, co je.
Špagety a masové kuličky zvládnu celkem dobře“, řekla Tara.
Bruno v obleku seběhl schody, když zaslechl Roberta. „Budeš nás hlídat, Taro? A
nezamkneš nás v pokoji?“, vyzvídal chlapec.
„Proč bych to dělala? Máte snad v plánu vyloupit banku?“
„Nee“, ozvalo se dvojhlasně.
„Potom není třeba vás zamykat“, smála se Tara.
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„Zvládneš to?“, starostlivě se zeptal Bruno, protože matčin odchod ho překvapil.
„Jasně, můžeš být v klidu a žádné fyzické tresty nehodlám praktikovat“.
„Jsi vtipná, jenže já se spíš bojím o tebe. Režim moje děti znají, ale není vyloučené,
že na tebe něco nezačnou zkoušet. V krajním případě zavolej, jsem doma do dvaceti
minut, nebudu daleko“.
„Neměj obavy. Poradíme si“, ujišťovala ho Tara se smíchem.
„Dobře, věřím ti. Každopádně jsi statečná, Taro“.
Tara vyprovázela Bruna ke dveřím pod strnulými pohledy dvou párů dětských očí.
„Buďte hodní a poslouchejte Taru. A žádné sladkosti před obědem“, nabádal děti. „To
platí především o tobě“, přísněji se podíval na syna. „Hodně štěstí“, políbil Bruno Taru
a obě své děti.
Tara zavřela dveře a pár okamžiků mlčela. „Tak děti, jaký máte plán?“, zeptala se.
Zdálo se, že obě děti vzaly její přítomnost na vědomí, a braly to jako nevyhnutelný
stav.
„Chceme sušenky“, oznámil Roberto, co by hlavní mluvčí.
„Ani nápad, slyšeli jste otce“, připomněla jim Tara.
„Neříkala jsem ti to“, popíchla bratra Vanesa.
„Jak to může táta vědět, když tady není“, bránil se chlapec urputně.
„Co kdybychom si zahráli nějakou hru“, navrhovala Tara.
Obě děti nakonec souhlasily a vedly si překvapivě dobře. Tara si s nimi zahrála dvě
hry a potom je nechala hrát samotné, aby připravila jídlo. Roberto s Vanesou přitáhli
play station. Prožívali tuhle hru na plno, tělem i duší. Přitom kleli, úpěli, obviňovali jeden
druhého nebo samotnou hru a běžně šidili. Tara si jich nevšímala nebo se občas
zapojila. Jakmile překonali šok, že je nikdo nekáral za nesportovní chování, nebo jim
nepřipomínal, že jde pouze o hru a mají si především užít legraci, začaly jejich kletby
a nadávky nabírat na síle.
„Odpráskla jsem tě“, bouchla Vanesa do stolu.
„Do prdele“, zamračil se Roberto, že ho porazila sestra.
„Taro, Roberto mluví sprostě, a to se nesmí“, žalovala na bratra Vanesa.
„Táta taky někdy mluví sprostě“, prohlásil Roberto se zvednutou bradou.
Tara musela zasáhnout. „Tak dost. Vy nesmíte mluvit sprostě, protože to děti nedělají.
Váš otec je dospělý, to je něco jiného“.
„To znamená, že může mluvit sprostě?“, zajímal se Roberto.
„Tvůj otec přece sprostě nemluví. A když někdy ano, on může, protože má na to
licenci“, usměrnila ho Tara.
Roberto nejprve vykulil oči, jako by chtěl něco namítnout, ale nakonec si to rozmyslel.
Přikývl a vytáhl další hru. „Dáme si jedno kolo“, provokoval Vanesu.
„Ne, žádné hry. Nastal čas krmení, umyjte si ruce, jde se ke stolu“.
Tara žasla, jak obě děti spořádaly salát, který připravila. Pravděpodobně je ještě
neopustila hrací euforie. Zřejmě vůbec nevnímaly, co strkají do úst, nebo jim skutečně
vyhládlo. Při jídle požádal Roberto o colu, a když ji Tara nalévala do skleničky, Vanesa
zakňourala. „Já mám vždycky ovocnou šťávu. A vůbec my bublinky nesmíme“,
prohlásila s mentorským výrazem.
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Roberto do sestry strčil, až málem spadla ze židle. „Mlč, je výjimečná situace, proto
budeme pít colu“.
„Strčil do mě“, stěžovala si Vanesa.
„To není pravda“, bránil se Ronerto.
„Ano, strčil. Povím to tátovi“, ozvala se Vanesa.
„To by stačilo, děti“, okřikla je Tara. „Vůbec není pěkné, abyste na sebe žalovali“,
upozornila je Tara s podmračeným pohledem a začala servírovat hlavní jídlo.
„Roberto, jsi už velký chlapák, proto by ses měl ke své sestře chovat jemně“.
Roberto se zamračil, ještě rozpolcený na jedné straně, ale zařazený mezi správné
chlapáky, Taru zamyšleně pozoroval. „Jak to?“, zeptal se.
„Podívejte, děti, na našem výjimečném dni se budou dodržovat bratrská pravidla. Od
této chvíle, co se tady děje zůstane naším tajemstvím, souhlas?“
„Jo“, přitakaly obě děti s neskrývaným potěšením. Evidentně se jim tento návrh
zamlouval víc, než bylo zdrávo.
Vanesa se zadívala na svůj talíř, špagety ani masové kuličky nebyly pokrájené. Možná
proto, že je ten výjimečný den, sama usoudila. Bodla vidličkou do kuličky, ta vyletěla
jako střela a přistála Robertovi na triku.
„Co děláš, neumíš snad jíst?“, vyletěl zlostně na sestru.
Vzápětí se rozpoutalo peklo. Roberto s válečným pokřikem popadl maso a hodil ho po
sestře. A mířil přesně. Kulička zasáhla dívenku přesně uprostřed čela. Tara musela
holčičce v duchu připsat bod, protože se nerozbrečela a bez zaváhání zaútočila.
Špagety lítaly vzduchem jako konfety.
„Dost, tak to by stačilo. Už toho nechejte“, vložila se mezi ně Tara přísným hlasem.
Okamžitě přestali a rázem nastalo ticho, jako když utne. Dvě umazané tvářičky se
s údivem obrátily na Taru, která přehlížela škody. „To je tedy pěkný svinčík“, kroutila
hlavou a s hrůzou sledovala inkriminovanou masovou kuličku, která ležela napůl
rozmáčknutá na podlaze a špagety poházené po celém stole.
„Babička se zblázní“, pípla Vanesa s pláčem na krajíčku.
„Nezblázní se. Takové věci se stávají“, konejšila Tara dívenku.
„Opravdu?“, zatvářila se Vanesa překvapeně.
„Když to říkám, tak opravdu. Posaďte se, oba“.
„Hodila po mně kuličkou jako první“, lamentoval Roberto.
„Nehodila“, opravila ho Tara, když viděla, s jakým nasupeným pohledem hleděl na
svou sestru, která se přikrčila.
„Stalo se to náhodou, protože jsem zapomněla pokrájet maso. Jsem v téhle funkci
první den, takže jsem ji ještě dokonale nezvládla“.
„Jenomže já mám špinavé triko“, postěžoval si Roberto.
„No a co? Po jídle tady společně uklidíme a ty si vezmeš čisté triko“, rozhodla Tara.
Zvedla dotyčnou kuličku a hodila ji do dřezu. Potom vzala nůž a pečlivě pokrájela jídlo.
„Mám ráda špagety“, prohlásila Vanesa s andělským úsměvem.
„To já taky, broučku. Tak pěkně to všechno sněz“.
„Chceš taky pokrájet?“, zeptala se Roberta.
„Ne. Já si rád točím špagety na vidličku“, odmítl chlapec pomoc.

162

„Fajn“, vydechla si Tara a konečně se taky posadila k jídlu. „Dobrou chuť, děti“, popřála
jim a usmála se na ně.
Děti se pustily do jídla s ohromnou chutí. Téměř to vypadalo, jako by týden nejedly,
podivovala se Tara, ale byla tomu ráda. Možná jim tahle virtuální válka následovaná
menším konfliktem, způsobeným onou nešťastnou masovou kuličkou, zvýšila apetit.
Po jídle oba nasměrovala do koupelny, kde se umyli a převlékli do čistého.
Samozřejmě se to neobešlo bez vřískání a koupelna byla plná vody. Tara přemýšlela
nad tím, co je horšího, zřízená kuchyň nebo vytopená koupelna. Nicméně pustila se
do akce, aby nastolila pořádek v domácnosti. Nahnala je do pokoje a pustila jim pro
změnu televizi.
Vytřela mezitím koupelnu, přeprala ušpiněná trička a běžela do kuchyně, aby
odstranila stopy po špagetové válce.
„Haló děti, pojďte si uklidit po sobě hry“, zavolala na ně.
„Teď ne, díváme se na pohádku“, ozývalo se sborově z pokoje. „Za chvilku“.
Jenomže čas neúprosně běžel, a tak Tara nepořádek raději uklidila sama. Brunovi by
se ten její počin určitě nelíbil, ale co, jak říkal malý Roberto, nemůže to vědět, když
tady není, usmívala se pro sebe.
Tara znaveně ležela na pohovce a netečně zírala do stropu. Bylo to náročné
dopoledne, ale přesto si to užívala. Brunova matka přijela ve dvě hodiny odpoledne a
dům včetně dvou dětí byl jako ze škatulky. Uf, ještě, že to stihla.
Zůstala v domě sama, protože děti s babičkou odjely k příbuzným na nedalekou malou
farmu. Chvilku klidu si pořádně vychutnávala. Od chvíle, kdy vstoupila do domácnosti
Ascoliových, měla pocit, že dovršila duševní rozvahy. Nechala se dobrovolně vtáhnout
do této úžasné rodiny a velmi ji to bavilo. V hlavě jí vířilo tolik neznámých vjemů, ale
velmi příjemných. Citově se připoutala k muži a jeho dětem. Zvládne to? Proč o sobě
začíná pochybovat? Ne, ona udělá cokoli, aby v této rodině zakořenila. Pokud ne,
nesnesla by takovou životní prohru. Zasténala do polštáře.
Ozvalo se zaklepání na dveře. „Taro, můžu dál?“
Bruno …… Co tady dělá tak brzy ……. Prudce se narovnala. Uhladila si vlasy a
zhluboka se nadechla. „Pojď dále“, vyzvala ho.
Vstoupil dovnitř a zavřel za sebou dveře. V ústech jí vyschlo a stáhl se jí žaludek. Jeho
mužská autorita se šířila místností a vnikala do každého volného prostoru. Tary se
v tom okamžiku zmocnila představa jediného obrazu, jak se mu dobrovolně odevzdává
tady a teď. Násilím vypudila podobné neslušné myšlenky z hlavy a zachovala klid.
Jeho tmavé oči se vpíjely do jejích, jako by čekal, že ona promluví jako první.
„Přišel jsi na kontrolu?“ zeptala se trochu vyčítavě.
Ušklíbl se. „Vůbec ne“.
Ticho bylo podbarveno nebezpečím. Mezi nimi proudilo vroucí sexuální napětí a nutilo
ji, aby o pár centimetrů ustoupila.
„Hmm, to je dobře, protože jsem měla náročný půlden a zrovna jsem si chtěla
zdřímnout“, snažila se ho zastavit
„Ale copak, něco se nepovedlo?“, usmíval se. „Hodlám to změnit, proto jsem tady“.
Něco dopadlo na zem, podívala se právě ve chvíli, kdy si zouval boty.
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Kvalitní látka jeho košile jen stěží obepínala jeho širokou hruď a svalnaté paže. Tara
zatnula pěsti, aby potlačila nutkání se ho dotknout. Bruno si stáhl gumičku z vlasů a
prameny se mu spustily kolem obličeje. Při tom pohledu se jí stehna sevřela v agonii
a mezi nohama vybuchl vlhký pulzující žár. Zrovna teď vypadal jako silný, nebezpečný
predátor, zkrocený civilizovaným oblekem. Panebože, byl to nádherný pohled.
Bezmocně na něho zírala s jistotou, že se tu odvíjí nějaká hra, jejíž pravidla neznala.
Rty mu zvlnil líný úsměv. „Vypadáš vyděšeně. Snad se mě nebojíš, drahá“, pomalu si
začal rozepínat košili.
Tara zamrkala. Pod látkou se objevily vlnité černé chloupky, tmavě olivová pleť a
svalnatá hruď. Ohromeně zírala na knoflíčky, které se neustále rozepínaly, pevné
břicho a tmavá linka, která mizela pod přezkou opasku na jeho kalhotách. V ústech jí
vyschlo a mozek se jí zastřel.
„Co to, krucinál děláš?“, vypravila ze sebe.
„Odvádím si tě do postele“, jeho košile dopadla na zem. Spustil ruce k přezce na
opasku, uvolnil ji a rozepl zip kalhot.
Tara se neovládla a přejížděla lačným pohledem po dokonalém mužském těle před
sebou. Opřel si ruce v bok. „Pojď ke mně, Taro“.
Srdce jí zběsile tlouklo a krev se hnala žilami ve snaze udržet hormony na uzdě. „Co?“
„Tohle jsem měl udělat už ráno. Koho by napadlo, že oněmíš?“ Vzal ji za ruku. Sexuální
výboj, který tento dotek provázel ji úplně ohromil. Dovolila, aby ji k sobě přivinul.
„Povím ti to úplně jasně. Hodlám si tě vzít do postele, svléknout tě, vnořit se hluboko
do tebe a přimět tě, aby ses udělala. Budeš schopná říct jen jedno slovo, a to moje
jméno, až mě budeš prosit, abych to všechno opakoval“.
Vnořil jí prsty do vlasů, lehce zatahal, s pohledem jí sliboval každé chlípné potěšení,
které si jen dokázala představit.
„Capisce?“
„Nemyslím si, že ….“, přitiskl k ní ústa.
Hlava možná potřebovala chvíli na to, aby se vzpamatovala, ale tělo pod jeho velením
okamžitě rozkvetlo a otevřelo se. Připojila se k jeho jemnému jazyku, zaryla mu prsty
do ramen a držela se ho. Za pár vteřin byla nahá, úplně. Zvlhla, celá hořela a toužila
po jediném, aby ji naplnil. Do nosu jí vnikla jeho smyslná vůně. Hrdelně zabručel a
v rychlosti si nasadil kondom. Tentokrát ji přiměl na všechny čtyři, roztáhl jí stehna a
vnikl do ní.
Při tom úžasném vpádu vykřikla a naklonila se k němu, jako by toužila ještě po něčem
víc. Teď už se neměla kam skrýt. Lapala po dechu a snažila se zcela nepodlehnout,
ale on vycítil, že se před ním uzavírá, dotkl se jejích bradavek, dráždil je a zpomalil.
Každý jeho cílený pohyb ji posouval k vrcholu, ale neměla dostatek prostoru, aby
vzlétla. Sténala a snažila se ho přimět, aby zrychlil. Kolem ucha jí zavanul jeho teplý
dech.
„Copak, drahá. Chceš něco? Pověz mi to“.
Zachvěla se. „Nenávidím tě“.
Tiše se zasmál. „Miluju tě v téhle pozici. Máš senzační zadeček“, zakroutil boky a
udělal něco, co by mělo být postaveno mimo zákon. „Bruno, prosím …“
„Zůstaň, Taro“.
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Snažila se vstřebat jeho slova, tak nečekaná. „Cože?“
Kousl ji do ucha a pohladil po ňadrech. „Zůstaň se mnou do konce života, mia amore.
Slib mi to“, naléhal.
Tohle bylo vydírání, napadlo ji. Vytrvale se blížila k orgasmu. Toužila po Brunovi jako
dřív, chtěla, aby do ní přirážel a vzal si ji. „Ano, zůstanu“, vydechla.
Spokojeně zamručel, uchopil ji za boky a dal jí všechno, co potřebovala. Brzy dosáhla
silného vyvrcholení a celá se roztřásla. Vykřikl její jméno a následoval ji. Později, když
se ukládali do přikrývek, přivinul ji k sobě, jako by ji už nikdy nechtěl pustit.

Kapitola 37.
Tara upíjela ze šálku, z něhož stále stoupala pára a zadívala se na úchvatný výhled
před sebou. Zelené kopce byly zalité slunečním světlem, které ještě zvýrazňovaly
mohutnost hor na obzoru. Malebný obrázek doplňovaly široké terakotové střechy a
teplý vzduch prosycovala vůně oliv a citrónů. Zhluboka se nadechla a zoufale se
snažila uklidnit své bušící srdce.
Před očima jí prolétly střípky vzpomínek. Rozkošné teplo a exploze orgasmu. Brunovy
mírně zvlněné rty, když se usmíval. Pohyby rukou, jak ji hladil, jako by byla křehká a
vzácná, nikoli jako příležitostná sexuální partnerka. Vlastně ona byla jeho životní
partnerka tak jako on jejím, tohle si už dávno vyjasnili. Jenom stále nevěděla, kde
vlastně budou spolu žít. Bruno měl hlavní působiště v Římě a svůj veliký prostorný byt.
Ale jeho děti žily tady v jeho rodném domě. A co ona sama? Měla by si konečně najít
svoje místo, aby mohla začít pracovat. Kousla se do rtu a znovu usrkla horkou tekutinu.
Po probuzení od něj našla vzkaz, že odjel na pár hodin do města, a až se vrátí, pojedou
do Říma, kde ji ukáže svou kancelář a ona si konečně nakoupí novou garderobu.
Zklamání ráno z toho, že postel vedle ní je prázdná, s ní otřáslo. V minulosti vždy, když
se rozednívalo, bojovala s touhou co nejrychleji uniknout. Až nyní si přála přitulit se
ráno k muži, s nímž se milovala. Bruno ji neustále překvapoval, znamenal pro ni výzvu
a nutil ji toužit po něčem víc. Byl nebezpečný nejen pro její tělo, ale i srdce.
Chtěla zůstat tady, v tom malebném městečku, i když věděla, že to bude nemožné. Co
s tím? Tep se jí zrychlil a krev divoce proudila v žilách. Tara poznala blížící se známky
paniky a v zoufalé snaze ovládnout směšné duševní nedostatky se rozhodla raději pro
malou procházku. Teď bylo nejdůležitější zhluboka dýchat tento svěží vzduch a vyčistit
si hlavu. Začala si všímat krajiny a soustředila se na obrázky před sebou. Pokoušela
se ve svém okolí najít něco jedinečného a nečekaného. Procházela zahradou, která
byla spojena s terasou. Začínal se jí zmocňovat neklid a strach, málem se jí zatočila
hlava. Ale proč, to nedokázala sama sobě až tak úplně zdůvodnit.
Mňau ……
Zaslechla kočičí zamňoukání a couvla tak rychle, až málem zakopla a upadla.
Vzduchem prolétlo klubko černé srsti a ostrých drápků.
„Krucinál“, vykřikla a rychle se vzdalovala od keře k bezpečnému chodníku. „Běž pryč“.
Kocour nebo co to ve skutečnosti bylo, se k ní blížil. Tiše našlapoval na velkých
tlapkách a zelené oči mu jasně plály.
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Tara uskočila za kovanou lavičku a zabodla do kocoura podrážděný pohled. Neměla
kočky nijak v oblibě, už od malička. Zato psy přímo zbožňovala, protože byli většinou
oddaní a žili jen proto, aby je jejich pánečkové hýčkali. Jenže kočky byly jiné, chovaly
se jako nedůtklivé primadony, které očekávají, že lidé jsou tady jen proto, aby jim
sloužili. Vždy jí naháněly hrůzu a rozhodně se tu nehodlala zdržovat už ani okamžik.
Tohle stvoření snad bylo třikrát větší než normálně. Zlá čarodějnice by na ni byla hrdá,
protože na Taru zíralo, jako by ji chtělo zaklít a vyvolávalo v ní nepříjemné mrazení.
„Vidím, že ses už seznámila s Dantem“. Tara se prudce obrátila. Bruno se široce
usmíval. Byl čistě oholený a dlouhé vlasy měl svázané do gumičky. Vypadal
odpočinutě a svěže, zato Tara byla roztěkaná a marně se snažila uklidnit.
„Čím ho krmíte? Nemluvňaty?“.
Uchechtl se, poklekl a snažil se kocoura přivolat. Dante však jen švihal ocasem a syčel.
Tara couvla o další krok. „Snad se nebudeš bát kočky, drahá“.
„Moc je nemusím“, otřásla se. „Jsou náročné a zlomyslné“.
Pobaveně se uculoval. „Připadá mi, že se k sobě dobře hodíte“.
„Legrační. Tenhle kocour je váš?“
Bruno zavrtěl hlavou. „Ne, kdepak, je to tulák. Občas se tady zastaví na něco k snědku,
ale k sobě si nikoho nepřipustí. Dokonce ani mou nejmladší sestru, která vždy jako
jediná byla vyhlášenou zvířecí mámou. Tenhle kocour Dante totiž nikomu nevěří“.
Tara si prohlížela kocoura velmi pozorně. Zdál se být čistý a rozhodně netrpěl hladem.
A neměl rád lidi. Pohrdavě se ušklíbla. „To mi chceš říct, že Dante chodí jíst a
odpočívat k někomu, kým otevřeně opovrhuje? Zajímavé“.
„Asi ano. Už to tak bude“, připustil Bruno. Najednou se ocitla v jeho náručí. Na rtech jí
zavanul jeho mátový dech a žaludek se jí sevřel. „Vyspala ses v noci dobře?“
„Ano“.
„Lhářko“, tmavé oči se mu leskly příslibem a náznakem nebezpečí. Po zádech jí
přeběhl mráz.
„Ale jestli ti bylo třikrát málo a pořád ses stačila vyspat, potom budu muset dnes večer
přidat a pořádně tě utahat“.
Panebože. Odkašlala si a v duchu si připomněla další noc a ta může být hodně
náročná. Zamrkala a odtáhla se, protože najednou potřebovala odstup. Pevně ji sevřel
v objetí a nehodlal ji pustit.
„Bruno …“
„Miluju, když vyslovíš z úst moje jméno“, sklonil se k ní, zmocnil se jejích úst a dlouze,
vášnivě ji políbil. Otevřela je a při doteku jeho hebkého jazyka se k němu ještě víc
tiskla. Ztlumil její tiché zasténání, olízl její spodní ret a něžně kousl. Mezi stehny jí
vystřelila prudká slast smíšená s touhou. Chutnal tak svěže a opět se utápěla ve
smyslnosti.
„Au, krucinál, co to bylo?“, odtáhl se a poskakoval po jedné noze.
Tara zděšeně pohlédla na zem a spatřila Danteho, zakousnutého v Brunových
nohavicích. Při pohledu na ostré zuby v tenké látce ztuhla strachem, že dalším chodem
bude ona sama. Kocour sledoval Taru, Bruna pustil a tiše zasyčel. Potom k ní
cílevědomě vykročil.
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„Dante“, Bruno ze sebe vychrlil příval italských nadávek a výhrůžnými gesty se snažil
kocoura odehnat. Ten si ho ale vůbec nevšímal a stále se blížil k Taře. Když už byl
přímo u ní, zavřela oči a samou hrůzou se nehýbala.
Dante se jí otíral o lýtko a v uších jí zaznělo tiché vrčení motoru. Pomalu otevřela oči
a uvědomila si, že to nebyl žádný motor, ale kočičí předení. Kocour ji šťouchl čumákem
do nohy a pak se spokojeně uvelebil vedle ní.
Bruno ohromeně pohlédl na zvíře a potom zpátky na Taru. „Neuvěřitelné. Tohle ještě
nikdy neudělal“, zamumlal. „Jak je to možné? A vůbec nekouše“.
„Cože? Nemůžu za to, říkala jsem ti, že kočky nemusím. Nenavedla jsem ho k tomu,
aby se na tebe vrhnul“.
„Ne, v tom bude něco jiného. Třeba vidí něco, co nám všem uniklo“.
Tara vykulila oči. „Opravdu ho krmíte, aby se k vám vracel?“, zeptala se udiveně.
„Vždyť po tobě skočil, jako bys byl přinejmenším tuňákem“.
„Taro, Bruno, kde jste kdo“.
Oba se rázem otočili za hlasem. Ve dveřích stála Brunova matka v tmavém kostýmku,
vlasy úhledně vyčesané do drdolu. Z její tváře čišela vlídnost a síla, která se zasloužila
o vybudování rodinného podniku, a především o výchovu pěti dětí. „Co se tu děje?“
„Ahoj matko, jak ses měla? Právě jsem představoval Taru Dantovi“.
Paní Ascoliová se polekala a zalapala po dechu. „Proboha, proč je Dante u ní tak
blízko?“, nemohla uvěřit vlastním očím.
„Ano, to je zřejmě otázka dne“, pokrčil rameny Bruno.
Tara se neklidně zavrtěla a couvla o krok od lidožravého kocoura. Dante jejímu
zoufalému ústupu znechuceně přihlížel.
„Mami, za chvíli pojedeme s Tarou do Říma, nemám ti něco přivézt?“
„To budu ráda, synu. Napíšu ti seznam“.

Kapitola 38.
„Posloucháš mě vůbec?“
Bruno zvedl hlavu. „Samozřejmě, že ano, Ornello“, řekl ženě, která postávala na druhé
straně stolu.
„Tak mi, prosím, opakuj, co jsem ti právě řekla“.
Otevřel ústa a pak je znovu zavřel. Nakonec odvětil. „Nemám rád ironické sekretářky“.
„Jsem tvá osobní asistentka“, opravila ho. „Osobní asistentka, která si právem zaslouží
zvýšení platu za to, že musí vydržet se šéfem, který je poslední dobou stále duchem
nepřítomný. Říkala jsem ti, že si chci vzít volno“.
„Dobře, tak ti zvednu plat“.
Ornella se naklonila přes stůl a položila mu dlaň na čelo. „Nemáš horečku? Jestli ne,
jdu si okamžitě sepsat návrh na zvýšení platu“.
Bruno zvedl hlavu právě v té chvíli, kdy mu Ornella zmizela z dohledu. „Zvýšení platu,
tomu nerozumím. O čem to mluvíš?“, zabručel.
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„Poslyš, šéfe, vrátil ses před více než třemi týdny a doposud jsi neudělal vůbec nic.
Chci jenom, abys věděl, že my ostatní se můžeme zbláznit z toho, že ses zamiloval.
Dnes je to s tebou asi nejhorší. A to je teprve deset hodin“, postěžovala si Ornella.
Bruno se rozesmál. „To je to tak hrozné?“
„Ještě horší. Jestli se to s tou dámou ustálí, vrátí se věci do normálních kolejí, ano?“,
konstatovala asistentka. „A teď si jdu napsat ten návrh na zvýšení platu“.
„Nikdy jsem netvrdil, že ti hodlám zvyšovat plat“, ohradil se Bruno.
„Ale ano, říkal jsi to“, nemínila Ornella ustoupit.
„Nikdy si nezískám respekt“, zabručel a zíral nepřítomně na hromadu papírů před
sebou. Povzdechl si. Soustředit se na práci nebylo vůbec lehké, protože jeho úmyslu
pracovat konkuroval obraz nahé Tary v jeho posteli a toho, co se dělo, než odjel ze
svého bytu do kanceláře.
„Proč bys ho měl mít, jsi přece šéf“, zavtipkovala Ornella z vedlejší kanceláře, právě
když zazvonil telefon. Vesele zašvitořila do sluchátka.
„David chce vědět, zda jsi v práci a přijmeš jistou slečnu Mc Millanovou“, reprodukovala
mu otázku bezpečnostní služby v budově.
„Velmi vtipné“, zavrčel.
„Dobrý den, Ornello“, uslyšel Tařin hluboký hlas ještě dříve, než ji uviděl. „Jak si dnes
vede?“, ptala se asistentky rozverně Tara.
„Můžeme se z něho zbláznit. Prosím vás, vezměte ho někam, stejně je duchem
nepřítomný“.
Bruno vyskočil ze židle a běžel do vedlejší místnosti. „Slyšel jsem vás“, změřil si
obviňujícím pohledem obě ženy.
„Jestli můžeš odejít, potom tě zvu na oběd“, navrhovala Tara se smíchem. „Mám
dojem, že tady spíše překážíš“.
„Jasně, že můžu. Já jsem tady šéfem a mohu si dělat, co si umanu“ zdůraznil směrem
ke své asistentce. „Vítám tě“, vzal Taru za ruku a odváděl z kanceláře.
Ornella dopověděla něco do telefonu, pak zakryla sluchátko a zavolala na Bruna. „Je
tady pan Helman“.
„To by mohl zařídit Salvo. Přepoj ho do jeho kanceláře“, odpověděl Bruno, než
nastoupil do výtahu.
„Zdá se, že jsi skutečně nelhal, když jsi tvrdil, že jsi pro rozdělení pravomocí“. Tara
počkala, až se klidně usadí v restauraci, a až pak nadhodila téma. „Víš, klidně jsi mohl
ten telefon vyřídit. Chápu, že v obchodě některé věci nemohou počkat“.
Bruno zavrtěl hlavou. „Nezabývám se tím, nebyl jsem tu dost dlouho, takže neznám
všechny podrobnosti. Problém je v panu Helmanovi, protože je jedním z našich
dodavatelů a je přesvědčen, že by se s ním mělo zacházet v rukavičkách. Mám
zaměstnance, kteří se zabývají různými oblastmi obchodu. Jsou raději, když
nezasahuji do jejich práce“.
Naklonil hlavu a zadíval se na ni. „Ještě jsi mi neřekla, jak moc jsem ti chyběl“.
Tara se pustila do salátu s horkou slaninovou zálivkou. „Byla jsem velmi
zaneprázdněna, utratila jsem hromadu peněz a trochu se seznámila s městem“.

168

Stále byl mezi nimi malý neukončený spor, vlastně nedořešená záležitost, o které ani
jeden zatím nechtěl mluvit. Tara nechtěla, aby ji doprovázel po městě Bruno a trvala
na tom, že si je raději prohlédne sama a v klidu. Navíjela na vidličku zelené listy.
„Objevila jsem pěkný nábytek do ateliéru, kterým bych si ho zařídila“.
„Opravdu? To zní dobře. Chtěl bych, abys byla ve svém novém ateliéru spokojená a
dobře se ti pracovalo“, řekl mile.
„Ano, to je sen každého umělce“. Tara váhala, jestli by měla právě teď rozvinout
debatu, kde vlastně budou žít, protože to stále nebylo vyřčeno. Nakonec to odložila na
později, možná večer …..
Bruno myslel na diamantový prsten, který pro ni tak pečlivě vybíral. Ten, který ho už
celé dny pálil v kapse, ale on stále čekal na vhodný okamžik. Právě se rozhodl, že
čekání už bylo dost.
„Tak co, zůstaneš tady se mnou?“
Opatrně odložila vidličku a než promluvila, pečlivě si utřela ústa ubrouskem. „Bydlíš
v překrásném městě, máš dvě nádherné děti, rozsáhlý podnik, který prosperuje bez
toho, aby tě pohlcoval, a je velmi těžké představit si, že bych chtěla žít bez tebe“, řekla
tiše. „Potom nechápu otázku“.
„Takže ano, protože mě máš ráda. Jsem stvořený pro tebe …“
Usmála se a zavrtěla hlavou. „Tvá namyšlenost je skutečně ohromující“.
„Ne, pokud se to týká tebe“, odpověděl bez známky domýšlivosti. Působil na ni teď
dojmem, jako by se bál, že přijde o něco velmi vzácného, co našel a nechce to ztratit.
„Půjdeme dnes někam na večeři?“ zeptal se a pustil se do jídla.
„Zní to lákavě“, souhlasila s ním.
Tara se oblékla raději dříve, aby byla připravená, než Bruno přijde domů. Zatímco na
něho čekala, bloudila po velikém bytě. Dotkla se každého kusu nábytku. Potom přešla
k jednomu z oken v obývacím pokoji. Byla tak zamyšlená, že si ani nevšimla, že na ni
Bruno právě volal.
„Ráda zůstáváš ve tmě?“, natáhl se a otočil vypínačem. Rozsvítilo se světlo a ona se
otočila. Brunův ohromený pohled jí prozradil, že výběr šatů byl velmi šťastný. „Vypadáš
nádherně“, vydechl, když k ní přistoupil. Vzal ji za ruce a prohlížel si ji. Téměř se tě
bojím dotknout“.
„Proč? Dotek je ta nejpříjemnější věc“, řekla tiše.
Odkašlal si a připadal si poněkud roztržitě. „Raději se půjdu rychle převléknout, než
změním svůj úmysl jít někam ven“.
Bruno se v rychlosti osprchoval a oblékl. Chtěl být co nejdříve zpátky u toho přeludu,
kterým se stala Tara.
Když vstupovali do restaurace, obrátili na ni všichni muži svůj pohled. A kdo jim to mohl
mít za zlé? Tara byla prostě tou nejkrásnější exotickou ženou.
„Vidím, že volba tvých šatů se setkává se všeobecným uznáním“, poznamenal Bruno,
jakmile se posadili.
„Ano, myslím, že ano“.
Tara měla na sobě šaty s tenkými ramínky z elastické látky, které zvýrazňovaly její
štíhlé křivky.
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Eleganci jejímu oblečení dodávalo krajkové bolérko, ozdobný motiv na blýskavých
punčochách zdobil její nohy v sandálech s vysokým podpatkem. Vlasy měla na jedné
straně stažené dozadu a sepnuté hřebenem. Voněla rafinovaným parfémem s těžší
vůní, než jak to u ní bylo zvykem.
„Měla jsem pocit, že bych si měla obléknout něco zvláštního“, zašeptala.
Chvílemi se Brunovi zdálo, že to už nevydrží. Rád by věděl, zda to cítila stejně.
Představa, jak se tenhle večer skončí, se nad nimi vznášela, naplňovala je nádherným
pocitem očekávání. Jedli, připíjeli si navzájem, tančili, ale to všechno bylo stále jenom
na úvod jejich příjemného večera.
„Život je tady sice plný ruchu, ale není tolik hektický jako tomu bylo v Los Angeles“,
poznamenala Tara. Rozhodli se, že se ještě dříve projdou městem, než se vrátí domů.
„Je to směšné, tolik jsem se bála, že když se jednoho dne vrátím do velkého města,
zapadnu zpátky do starých kolejí. Ale teď to tak necítím. Těch několik dnů, co jsem
v Římě, jsem si déle pospala, vůbec jsem nezatoužila po cigaretě, ani po tom, abych
se vrhala do práce. Bloudila jsem městem a hledala jsem nové inspirace pro malování.
Málem jsem se styděla, když jsem vstupovala do tvé firmy, uvědomila jsem si, že i
když ty tvrdě pracuješ, nejsi vůbec přetažený. Dokážeš to, co jiní byznysmeni
pohybující se ve světě obchodu nedokážou, rozdělit si čas na práci a odpočinek.
Nevěřila jsem tomu, ale měl jsi pravdu“. Klidně si opřela hlavu o jeho rameno a cítila
jeho hřejivé teplo, jak ji držel za ruku.
Bruna se na chvíli zastavil a vzal ji do náruče. „Neodvažuji se ani pomyslet na to, co to
znamená …. Kdybys byla věděla ……“
„Jsem si jistá, že věděla“, poznamenala Tara s nepatrným úsměvem.
„To byla moudrá poznámka“, pravil.
„Doufám, že jsi stejně poučený. Jestli si myslíš, že bych mohla vycouvat ze vztahu, do
kterého jsem vložila všechno, potom se velmi pleteš, Bruno“.
„Ano, ani nevíš, jak rád se pletu“, zvolal a kroužil s ní v závratném kruhu. „Taro, právě
jsi řekla všechno, co jsem potřeboval slyšet“.
„Hej, Vždyť mi polámeš žebra“, vykřikla se smíchem.
Zastavil se a sklonil k ní ústa. Její rty se otevřely pod jeho naléhavém tlaku. Přivinuli
se k sobě a rukama si přejížděli vzájemně po těle.
„My jsme ale blázni“, řekl po chvíli Bruno, když odtrhli od sebe rty. „Vždyť už jsme skoro
doma, jak se to stalo“, rozesmál se.
Uvnitř domu Tara vyklouzla z bot a běžela jako o závod bosá k bytu s Brunem
v patách. Cestou do ložnice ze sebe téměř strhávali šaty, jak pospíchali.
„Miluji tě, Bruno“, řekla procítěně.
Nepřestávala mu opakovat tato dvě slova po celou dobu, co se s ní miloval. A byla čím
dál víc hlasitější pokaždé, když se mu vypínala vstříc. Když se konečně od sebe odtrhli,
byla jejich těla smáčená potem.
„Taro, vezmeš si mě za muže?“. Bruno ani nepomyslel na to, že by ho mohla
odmítnout. Jakmile mu to došlo, najednou se rozesmál. „Chtěl jsem ti to vlastně říct u
večeře a dát ti prsten. Mám ho v kapse u kalhot“.
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„Aha, dost neobvyklý způsob, jak požádat někoho o ruku. Myslím, že tvoje kalhoty
zůstaly v obývacím pokoji někde na zemi“.
Překulila se a opřela si koleno o jeho nohy. „Ano, vezmu si tě, i když jsi protivný a
domýšlivý chlap, vezmu si tě. Ale jenom z jednoho důvodu“, nadzvedla se, aby mohla
jeho tvář zasypat polibky.
V očích mu zazářil drzý úsměv. „To je snadné uhodnout, protože mě miluješ ..“
„Ne, omyl, protože potřebuješ někoho, kdo je dost silný na to, aby ti občas srazil
hřebínek“, oznámila s vážností v hlase.
Přejela mu dlaněmi po jeho nahé hrudi a laskala ho tak, že bylo jasné, jak to bude opět
pokračovat. Věděl, že to nebude těžké, protože sotva se na ni podíval a vdechl její
vůni, pocítil nové vzrušení.
Zasmál se. „Tak se mi zdá, že naše manželství nebude nudné“. Nadzvedl hlavu a
jemně ji kousl do ušního lalůčku. „Možná teď navíc dostanu slevu na tvé modely ….
jako rodinný příslušník …..“
V jejích očích se zajiskřilo. „Tak to se pleteš, v žádném případě. Kdepak, pane Ascoli“.
Přitom ho nepřestávala hladit a obsypávala polibky. Po chvíli však řekla. „Zdá se mi
ale, že máme jeden problém“.
Bruno pozvedl obočí.
„Ne, mezi námi dvěma“ špitla mu do ucha. „Jde o to, jak vůbec budeme žít. Tedy,
abych byla přesná, kde budeme žít“.

Kapitola 39.
„Přesně na tohle jsem myslel taky“, pokyvoval Bruno zamyšleně hlavou.
„Jak je to možné?“, podivovala se Tara.
„Nějak jsem to poznal. Navíc žít společně s dětmi v Sirolo, nebo v jeho blízkosti, mi
připadá mnohem lepší“, ujistil ji Bruno.
„A co tvoje kancelář?“, namítala Tara.
Usmál se na ni. „Naše podniky jsou všude a já mohu pracovat odkudkoli, v tom nevidím
zásadní problém. Mám na opačném konci v Sirolo ještě jeden menší dům, který jsem
během sezóny pronajímal jako letní byt“.
„Vážně? To jsem nevěděla“, překvapením vydechla.
„Zítra se tam pojedeme podívat“, sliboval Bruno a pousmál se. Potom jeho oči zčernaly
temnotou a zadíval se na ni tak, až se jí krev ztuhla v žilách. Vycítil její náhlé rozpaky
a znovu se pousmál.
Vystrčila bradu a odmítla uhnout pohledem. „Co je?“, polkla a zmocnil se jí divný pocit.
„Děje se něco, něco je špatně?“
„Ne. Chci se milovat se svou budoucí manželkou“.
„Nejsem ještě tvoje manželka“, řekla tiše a zachvěla se vzrušením. Bože, jak si přála,
aby to bylo skutečné.
„Brzy budeš, drahá. Udělám všechno proto, aby to bylo hodně brzy. To mi věř“.
Odhrnul jí vlasy z čela a naklonil jí bradu vzhůru. Na rtech jí zavanul jeho dech.
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Jemně ji políbil, vklouzl jazykem dovnitř a něžně jej propletl s jejím. Její tělo ve
vášnivém objetí zcela ochablo a podvolilo se mu. Pomalu zvedl hlavu a z jeho
inkoustově černých očí sálalo horko a vpalovalo se hluboko do ní.
„Jsi moje, Taro. Už tě nikdy nepustím a budeš mi patřit do konce života“, zašeptal
vroucně. „Teď se chci s tebou milovat. Právě teď. Dovolíš mi to?“
Tara musela žasnout nad tím, jak se vždy choval čestně. Věděla, že stačilo říct ne a
okamžitě by přestal. Copak by ho ona dokázala odmítnout …. nikdy. Přitáhla si jeho
ústa ke svým. „Ano, pomiluj mě“.
Vášnivě ji začal líbat. Rukama, ústy a jazykem zkoumal každou část jejího těla. Se
zasténáním si vychutnávala slast, kterou jí přinášel. Kroutila se pod ním a mlčky
prosila, ať si ji vezme. Bez jakýchkoliv otázek se překulil, chytil ji za boky a posadil si
ji na sebe. Vykřikla a začala se pohybovat a horečně toužila po uvolnění. Mnul jí ňadra,
přejížděl po bradavkách. A když naposled zavadil o klitoris, Tara vybuchla na tisíc
kousků. Jakmile dosáhl orgasmu i on, Tara se zhroutila na jeho hrudník. Objímal ji a
šeptal do ucha. „Tohle je skutečné …..“
„Ano“, vyčerpaně zavřela oči a usnula.
O dvě hodiny později Bruno seděl vedle postele se dvěma sklenkami vína a pozoroval
Taru, jak spala. Zvláštní bylo, že na ni neustále vznáší nárok a ona neprotestovala.
Ani jednou. Bylo to neuvěřitelné a blahořečil tomu tam nahoře, že ji poznal, protože to
považoval za zázrak.
Kdykoli v minulosti spal se ženou, o kterou měl zájem, s každým dalším setkáním jeho
touha o něco zeslábla, dokud nezůstalo nic než vlažné přátelství, s nímž ani jeden
z nich nic nezmohl. Ale teď to bylo skutečné. Díval se na Taru a v krvi mu proudilo
vzrušení a vědomí, že je to tak správné. Stejný pocit míval na závodní dráze, neznámé
volání neznáma a hlubokou jistotu, že byl stvořen k tomu, aby řídil závodní auto. Stejně
tak i Tara byla stvořená pro něho. Teď už to věděl a vyrovnal se s tím do posledního
detailu. Uvědomil si, že pokud ji má přesvědčit, aby bylo jejich manželství skutečné,
musí našlapovat velmi opatrně. Bylo zvláštní, jak mu dříve láska připadala vzdálená a
neskutečná.
Až nyní to teprve pochopil. Celou tu dobu čekal na Taru Mc Millanovou. Hned první
večer, kdy se s ní setkal, to spojení vycítil. Její duchaplnost a silná sexualita ho udeřily
bez varování. Fascinovala ho ve všech směrech, ale v krvi cítil něco hlubšího a
trvalejšího, co jej přimělo ztuhnout strachem. Okamžitě pochopil, pokud se s ní bude
milovat, už nikdy se s ní nebude chtít rozejít. Přesto ztělesňovala vše, co podle jeho
názoru u manželky nechtěl. Bylo mu jasné, že by mu dokázala rozcupovat srdce na
kousky a už nikdy by se z toho nezotavil. Zpočátku sice na ni myslel, ale taky se snažil
odsunout její obraz do pozadí a přesvědčoval svou mysl, že není možné, aby spolu
utvořili pár. A teď se potvrdilo, že vlastně cesty vedou do Říma ……..
Tara se stala druhou polovinou jeho duše. A bude ji o tom přesvědčovat po celý zbytek
svého života.
K tomu však potřeboval zbořit jistá tabu. Zhluboka se nadechl. Jak se má na
nadcházející úkol připravit? Ačkoli to byl riskantní krok, domníval se, že je správný.
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Chtěl se s ní spojit na daleko hlubší úrovni. Neustálý neklid, který s ním v posteli cítila,
mu právě napovídal, že by neměl před ní nic tajit. Uvěří mu natolik, aby s ním všechno
sdílela podle jeho představ? Odevzdá se mu zcela tak, jak bude on chtít? Každopádně
to hodlá zjistit.
Otevřela oči.
Usmál se jejímu ospalému a spokojenému výrazu, když se na matraci protahovala.
Přikrývka sklouzla a jemu se nabízel lákavý pohled na její dokonalá ňadra. Široce se
usmála. „Líbí se ti to?“
Bože, dostane ho do hrobu velice brzy, pokud ho bude takto provokovat. Ale na druhou
stranu by tam šel s úsměvem na tváři. Přikývl a podával jí skleničku vína.
„K životu potřebuji jen pár věcí“, prohodila. „Kávu, čokoládu a víno“, spokojeně
vzdychla a napila se.
Bruno se opíral ve starožitném křesle a uculil se. A nechybí ti v tom výčtu ještě něco?“
„Co máš na mysli?“, zatvářila se nechápavě.
„Sex“, odpověděl pragmaticky.
Její tvář se rozzářila samolibým úsměvem, čímž jeho erekce značně zesílila. „To se
rozumí samo sebou“.
Musel se zasmát a zavrtěl hlavou. „Drahá, jsi úžasná. V posteli i jinde“.
„Děkuji pěkně. Snažím se“. Usrkla vína, ale Bruno vycítil, že začíná být ostražitá. Ale
on potřeboval jít za svým a vyvést ji z míry.
„Taro, líbí se ti mít nad vším kontrolu?“, zeptal se na rovinu.
„Ano, je to snad špatně?“
Upřeně se na ni díval, ale odmítla zvednout hlavu.
„Vůbec ne. Jsi velmi silná žena a bez takové vlastnosti bys to daleko nedotáhla. Jenom
mě napadlo, co si myslíš o dominanci v posteli“.
Ostře se nadechla a zvedla hlavu. „Proč? Chceš být dominantní?“, otřásla se. „Nejsem
žádná subinka, hrabě. Přečetla jsem pár románů s podobnou tématikou, ale biče mě
rozhodně neberou“.
„Ne, drahá, ani já si nelibuju v bolesti. To rozhodně ne. Ale zdá se mi, že máš ráda,
když máš milování pod kontrolou. Nic proti, ale zajímalo by mě, jestli jsi opravdu někdy
podlehla, úplně podlehla“.
Přimhouřila oči. „Podléhám pokaždé, když dosáhnu vrcholu. Co tím chceš naznačit?“
Bruno došel do koupelny, vytáhl z bílých županů dva pásky a vrátil se k posteli.
„Co to jako děláš?“, zeptala se. „Máš rád výstřední sex?“
Posadil se vedle ní. „Věříš mi, Taro?“
Její rysy se napjaly a zpozorněla. „Proč se ptáš?“
„Tak odpověz, věříš?“
Zaváhala na okamžik. „Ano, věřím ti, Bruno“.
Při jejím upřímném tónu pocítil úlevu. „Děkuji a vážím si toho. Chci tě požádat, abys
mi něco dovolila“.
„A to bude co?“
„Rád bych tě svázal“.
Z jejích rtů unikl přidušený smích, ale chybělo mu veselí. „Řekni, že si děláš legraci.
Copak nemůžeme mít normální sex?“
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„To ano, jistě můžeme, ale chtěl bych něco víc. Dát ti tolik potěšení, že prostě
vybuchneš. Přál bych si, aby ses úplně uvolnila a věřila mi natolik, že se pro dnešní
noc vzdáš zcela kontroly. Pokud by ti to bylo nepříjemné, řekneš mi to a já přestanu.
Tak to bude jednoduché. Uděláš to pro mě, Taro?“
Posadila se a dívala se na pomyslná pouta a kousala si spodní ret. „Nevím, jestli to
dokážu“, přiznala po chvíli.
„Myslím, že ano“, jeho rtů se dotkl úsměv, a přitom dráždivým způsobem pohyboval
připravenými pouty, aby ji zbavil nervozity. „Podívej, to, co teď prožíváš, je pouze
zbytečná obava, děje se to pouze v tvojí hlavě. Mohli bychom se trochu pobavit.
Vždycky jsem snil o tom, že svou ženu svážu a díky tobě se moje fantazie uskuteční“.
Trpělivě čekal, zatímco ona o té představě přemýšlela. Její emoce spolu soupeřily o
to, která vyhraje. Nakonec k jeho úlevě přikývla.
„Zkusím to“, podrážděně vydechla. „Ale jenom proto, že máš v sobě nějakou
fetišistickou úchylku, které se potřebuješ evidentně zbavit“. Zasmála se tomu, co řekla,
protože si to vůbec nemyslela.
Bruno to vycítil a zasmál se. Pečlivě ji jedním páskem svázal zápěstí nad hlavou a
druhým ji připoutal k sloupku postele. Zatahal, aby se ujistil, že jsou pouta dostatečně
volná, aby si nepřipadala jako v pasti a mohla se z nich svobodně vykroutit. Při pohledu
na její dokonale znehybněné tělo v něm rostlo neuvěřitelné vzrušení.
„A co teď?“, odfoukla si vlasy z obličeje a zamračila se.
Bruno se musel jejímu rozmrzelému výrazu usmát, obkročmo si na ni sedl a sklopil oči.
Najednou ho veškeré veselí opustilo. Byla úchvatná, samé dráždivé křivky a svaly.
Pomalu se sklonil a políbil ji. Vklouzl do jejích úst a vnikal jazykem dovnitř a ven
v předehře toho, co se chystal udělat dál. Když se odtáhl, ztěžka dýchala a oči se jí
svůdně zastřely. Bruno si dal na čas. Okusoval a sál jí bradavky, přejížděl jí rukama
po břiše a bocích. Potom sklouzl k hýždím, a ještě o kousek níž a roztáhl jí nohy.
Zastavil se na výčnělku, který žadonil po jeho doteku a pak do ní prstem vnikl.
Vykřikla a zatáhla za pouta. Posunul ji kousek výš, dvěma prsty se vnořil do jejího
vlhkého žáru a palcem dráždil klitoris. Kroutila se pod ním na posteli a každý sval se jí
chvěl dychtivým očekáváním.
„Zatraceně, rozvaž mě, chci se tě dotýkat“.
„Ještě ne, drahá. Příliš si svou fantazii užívám a nehodlám hned tak přestat“.
Proklela ho a Bruno se zasmál. Sklonil hlavu a dále ji ochutnával. Dosáhla silného
orgasmu. Z hrdla se jí vydral výkřik a Bruno její slast co nejdéle prodlužoval. Když
nejsilnější vlna pominula, bezmocně se pod ním otřásla. Roztáhl jí nohy ještě více a
jedním prudkým pohybem do ní vnikl. Zatnul zuby a modlil se, aby se dokázal
ovládnout. Sevřela ho jako ve svěráku a tělo se jí křečovitě otřáslo. S pocitem čirého
potěšení ji pomalu vmáčkl do matrace.
„Bruno ….“. Její zastřené oči najednou vzplály panikou. Vzepjala se pod ním a horečně
zatahala za pouta. „Ne“, Bylo zřejmé, že měla opravdu strach.
„Podívej se na mě, mia amore. Podívej se mi do očí a uvidíš, kdo jsem“.
Poslechla ho a její pohled se zaostřil. Panenky se jí rozšířily poznáním a svaly se jí
postupně uvolnily. Něžně ji políbil a palcem otřel slzu, která jí stékala po tváři.
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„Miluji tě, Taro, strašně moc a nikdy bych ti neublížil“. Pohnul se. A každým pohybem
na ni uplatňoval nárok, ujišťoval ji o svých citech a potřebě ji vlastnit. Konečně přestala
vzdorovat, přidala se k němu a společně stoupali čím dál výš. Nakonec vybuchla a
všechny myšlenky pustila z hlavy. Zaplavila ho téměř nesnesitelná slast. Když bouře
nakonec utichla, Bruno si uvědomil, že už nebude žít tak, jak žil, než ji poznal. A ani si
to nepřál.
Bruno ji miloval úplně jinak. A jí se to líbilo, dokonce moc. Znovu a znovu si to promítala
v hlavě. To přiznání sama sobě jí znělo melodicky jako operní árie, ale taky bylo
podbarveno jízlivostí a posměchem. Bojovala s tím. Potřebovala si to srovnat v hlavě,
ale zatím byla příliš vyděšená.
Protahovala si osvobozené ruce. Bruno ji držel s takovou něhou, jako ještě snad nikdy.
Milování s ním vůbec nebylo výstřední. Jen jí dával všechno a totéž požadoval od ní.
Potlačila slova, která se jí drala na rty a mlčela. Byla to jen dvě prostá slůvka, ta
nejobtížnější, jaká kdy měla vyřknout. Dal jí něco, co se nedalo vyvážit penězi, dal jí
důvěru. Ano, musela si přiznat. A to tím, že ji svázal a donutil podlehnout, ji naučil věřit
jiné lidské bytosti.
Něžně ji políbil na rozcuchané vlasy. „Děkuji ti, že jsi mi věřila, Taro“.

KONEC
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