


Emily D. Beňová

V objatí
gentlemana



ISBN 978 - 80 - 89808 - 06 - 9



Prvá as  nebezpe ne vzrušujúceho,
romanticko-erotického románu.

V objatí 
gentlemana

Emily D. Beňová

Pre manžela Ondreja, 
pretože je to ten najúžasnejší manžel na svete. 

Vydržal to so mnou, ke  som prepadla 
tomu krásnemu bláznovstvu.

Zlato, akujem za tvoju trpezlivos .

Taktiež akujem sestre Janke, ktorá mi vždy
držala prsty, verila vo m a a bola mi oporou.

Jani, akujem za tvoj širokospektrálny poh ad na knihu. 
Bola si mi kriti kou aj poradky ou a za to ti akujem, 

pretože na tvojom názore mi záleží.
akujem za tvoj uhol poh adu.



Copyright © Emily D. Be ová 2016



5

m o d e r n é  r o m á n y

MÁM TOHO VŠETKÉHO DOS ! 
Ako sa nadnáša. Ako taká labu . Robi  zo seba mo-

delku, to jej ide. A najhoršie na tom je to, že ju tak 
vnímajú aj chlapi. Najviac ma štve, že sa na u práve 
on pozerá, ako na to najlepšie, o ho v živote postre-
tlo. Ako keby celkom zabudol na to, o bolo medzi ním 
a mnou. Do erta, ve  prešlo sotva pä  mesiacov a on sa 
správa, ako keby ten rok, o sme boli spolu, ani nebol. 
Vlastne nie, správa sa, ako keby som nebola ja. Alebo 
oboje. 

Viem, nechala som ja jeho, pretože ma podrazil a už 
ho ne úbim, takže v tejto chvíli by som nemala cíti  tú 
neznesite nú zlos , lenže ja ju aj tak cítim. Koluje mi 
žilami a premie a moju krv na žeravú lávu, ktorá vrie 
tak silno, až mi z toho naskakuje husia koža. Doslova 
bl ím, cítim sa podrazená, zradená, zlomená a poníže-
ná... Všetko naraz, no najviac ma vytá a fakt, že si 
za al práve s ou. 
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Och, ako ve mi tú silikónovú ervenovlásku s na-
krivo zostrihanými vlasmi neznášam! Nemala som ju 
rada od prvého d a, kedy som za ala pracova  v redak-
cii ako redaktorka asopisu The New York Times, no 
myslím, že presne takto ju vníma každá žena. ím to 
je? Závis ou? Nemyslím si. Skôr je to jej vystupovaním, 
ktoré napovedá: som ahko dosiahnute ná koris  a mô-
žeš ma ma  aj ty. 

Ona tam pracovala ešte predtým, ako som tam na-
stúpila ja, a celá redakcia z nej bola namäkko – vlastne 
natvrdo. Aspo  o sa týkalo nadržanej mužskej popu-
lácie, ktorá pri poh ade na u dospela k záveru, že túto 
ženu je treba nutne a nevyhnutne pretiahnu , pretože je 
až absurdne dostupná. 

Mia je presne ten typ, ktorý už z aleka kri í: ak 
máš prachy, budem len tvoja. Prachy, drahé autá, mož-
no lode, vlaky alebo lietadlá. Lenže ona je teraz s ním 
a on nemá ni  z vyššie spomenutého. Mia vždy vie, ako 
zauja , hlavne nechutným žmolením pier som bohy ou 
amoralizmu, krokmi, pri ktorých prehnane pohadzuje 
pozadím som lacná volavka, a prsiami, ktoré odha uje 
až tak, že je to zhýralé. Na mne to on vždy neznášal. 

Vždy si kupuje o íslo menšiu podprsenku, aby vy-
tvorila dojem, že má vä šie kozy, pri om to vôbec nepo-
trebuje, a výlu ne s ipkou. Rada by som povedala, že 
je to nádhera, akože nádhera v tom zlom slova zmysle, 
no Mia je fakt ve mi pekná. Tak dobre, budem úprim-
ná, je nebezpe ne sexi a rozhodne si to uvedomuje. 
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Bože! Myslím si, že žiarlim. Au !
Tmavšiu ple  získala v aka svojim ernošským 

génom z matkinej strany, ve ké prsia, ktoré sú snom 
každého zdravého chlapa, zase plastickou operáciou 
a dlhé nohy... no myslím, že tie neprešli nijakými dras-
tickými chirurgickými úpravami, no jeden aj tak nikdy 
nevie. Isté je, že chlapi pred ou stoja v zástupoch, ta-
kže preto je ten nani hodník – áno, presne ten, ktoré-
mu som darovala rok zo svojho neš astného života aj 
panenstvo – taký spokojný, že sa s ním dala dokopy. 
No pre o práve s ním? Ženy ako ona sú snom každého 
muža; a ona môže ma  každého. 

To, pre o si ju vybral, mi je jasné okamžite, no tomu, 
pre o si ona vybrala práve jeho, tak tomu fakt nero-
zumiem. Je to nad moje chápanie, a to som si o sebe 
myslela, že som bystrá. Jou Donner je proste... iba Jou. 
Vysoký, štíhly, plavovlasý, modré o i a jemná briadka. 
Ak mám by  celkom úprimná, nie je nijakým modelom 
alebo sex symbolom, akých si predtým Mia vyberala. 
Vlastne až teraz si uvedomujem, že nie je môj typ. My 
dvaja sme boli jeden ve ký omyl. Ako to, že som ho 
vôbec mala rada? 

Mala? Moje podvedomie sa búri. Neverí mi a ja ho 
vyvádzam z omylu. Áno, mala! Už ho ne úbim. 

Tak pre o na neho zízaš ako taká hlupa a? Si si 
istá, že ho už ne úbiš? Stavím sa, že ak by a znova 
oslovil a vyb abotal na teba tie svoje stupídne sladké 
slová, skon ila by si s ním v posteli. 
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Ignorujem to kri anie vo svojej hlave a znova sa po-
zerám k stolu, kde sedí Jou a zlatokopka Mia. Vešia 
sa po om ako slanina po háku a ja mám chu  zvra-
ca . Nie je škaredý. Vlastne je celkom pekný a o sa 
týka jeho duševnej charakteristiky, vykreslila by som 
ho ako nudného škroba, ktorý si o sebe myslí viac, než 
by mal. A ke  hovorím o sexe... no comment... Vlastne 
bol môj jediný a stalo sa to iba raz, takže ani neviem, 
ako sex s niekým iným vyzerá, no pod a zážitkov svojej 
priate ky Diany viem, že as strávený v posteli s Jou-
om za ni  nestál. 

Pozorujem, ako ma chytá zlos  a tuhnem. Sedím 
v k i a silno zvieram ruky v päste, ktoré mám zlože-
né na kancelárskom stole. Belejú mi hánky na rukách, 
ktoré pri tlaku mojich pästí ostro vystupujú, a miechou 
mi prechádza mráz. Nereagujem ani na to, že obrazov-
ka na mojom po íta i zhasla a prepína sa do úspor-
ného režimu. Nevenujem pozornos  ani peru, ktoré sa 
v mojej ruke prehýna a potom urobí tiché prask! Je po 

om, no to mi je fuk – v pohári na stole mám náhrad-
né. Vlastne tam mám ešte asi pä  pier, takže som o ni  
neprišla. 

Jou nie je bohatý, taký priemer a Mia je práve na 
prachá ov, tak kde sa stala chyba? Evidentne je teraz 
jej novým odrazovým mostíkom, do asnou zastávkou, 
kým neuchmatne vä šiu rybu. 

„Už to za ína by  trápne, moja milá!“ vr í po mne 
Diana a ja prenášam svoj poh ad k jej znechutenej tvá-
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ri. Vidím v nej aj zlos . Aspo  si myslím. Viem, že to 
bolo trápne. „Nechala si ho, tak o?“ 

„Neviem, o om hovoríš,“ klamem, no viem, že mi-
zerne, takže vlastne ani nechápem, na o som sa unú-
vala. Diana ma pozná, možno aj lepšie ako ja samu 
seba. S istotou viem poveda  akurát to, že ma pozná 
lepšie ako moja vlastná mama. 

„To iste a tú penu na puse máš od piva a nie od zlos-
ti, že? Chú a pero.“ 

Fajn, tak som zlomila jedno smiešne pero, a o? To 
predsa ni  neznamená. ukám do myšky a monitor sa 
rozsvecuje. Tvárim sa, že ítam lánok, ktorý som ešte 
nedopísala. Píšem – teda pokúšam sa sústredi  na pí-
sanie o kriminalite v New Yorku, kde sa nachádzame. 
Som asi v polovici, ale zasekla som sa už pred hodinou 
a nedokážem sa pohnú  alej. Ako dlho som sa na tých 
dvoch dívala? Ko ko je vlastne hodín? 13:30? ože? 
Uch... cítim sa trápne!

„Musíš sa od neho kone ne odpúta ,“ hundre Diana 
a kolieska pod jej stoli kou zapraskajú. Zrazu je pri 
mne a opiera sa rukou o roh môjho stola. 

Hej, o to je? o moja zóna súkromia? 
„Mysli na to, že a podrazil. Klamal a. Tým, že si 

ho nechala, si vlastne o ni  neprišla. Práve naopak. 
Získala si.“ 

Získala? 
„A o?“ 
Diana je niekedy ako moje podvedomie aj svedo-
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mie, nuž nie žeby som ja nijaké nemala, no je dobre, 
ak máte po boku niekoho, kto vás stopne skôr, ako sa 
totálne zrazíte k zemi. 

„Slobodu a as pre seba.“
Vzdávam sa. 
„Ja len nemôžem uveri , že na m a zabudol tak 

rýchlo.“
Urobí na m a o i, tak, ako to vie len ona – tak, že 

z toho mám strach, pretože vtedy vyzerá desivo. Raz 
jej ur ite vysko ia z jamôk. 

„Bu  k sebe úprimná, Mel. Bola si zabudnutá už 
v ten de , ke  ste sa dali dokopy. Jou Donner je kre-
tén, ktorý má rád iba svoje zdurené náradie a poh ad 
do zrkadla. Jediné, o má v hlave, je sex a videohry. 
Vlastne nechápem, ako si sa s ním mohla da  kedysi 
dokopy.“ 

Tvár jej zastrie tie  zdesenia a ústa sa jej krivia do 
znechutenej grimasy. 

„Pá il sa mi.“ 
Pá il? Takže si si stopercentne istá, že je to minu-

los ? Moje podvedomie má ruky prekrížené na hrudi 
a tvári sa dôležito. 

Áno, som. Je minulos ou. 
„To asi každej. Jou je pekný, no je to stratená exis-

tencia, ak si na to ešte, len tak náhodou, neprišla. 
Okrem toho, že má ve ne plné gule, je totálne vygu-
movaný.“ 

Najradšej by som si dala facku. Viem, že ma celé 
mesiace klamal.
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„Podvádzal a,“ prskne Diana, ako keby zachytila 
tok mojich myšlienok, „a to je neodpustite né. 

„Vieš, o by ti spravilo dobre?“ Zúži o i spôsobom, 
mám chu  na sex. Hne , prosím! a potom sa uškrnie. 
Jeden kútik hore, v poh ade tajomný výraz. 

„Iný chlap.“ 
Už len to! Prevalím o ami, viem, že to neznáša. 
„Ešte som sa nespamätala z tohto vz ahu, takže ne-

mám chu  vrha  sa hne  do druhého.“
„Ve  ja nehovorím o trvalom vz ahu, hlupá ik,“ za-

šk abí sa a ja pochopím zmysel jej slov. 
„Potrebuješ samca, ktorý ti divokým sexom plným 

vášne vymláti z hlavy toho somára. Potrebuješ sa re-
setova . Poriadne sa opi  a zvies  prvého, o sa ti po-
núkne.“ 

„Hej, krásky, nerád otravujem, ale nemáte tušenie, 
kde nájdem Jacksona?“ osloví nás mladý chalan, zhru-
ba v našom veku a obe na ho civieme s otvorenými 
ústami. Je to jeden z tých gotických bláznov, ktorí sa 
obliekajú do nevkusných handier, ma ujú si na ierno 
o i a vlasy nosia zostrihané, ako keby sa strihali cel-
kom sami a naslepo. Presne ten druh umelej inteligen-
cie, ktorý uznáva sily temna a dáva na vedomie som 
tak málo sexi, až som nechutne sexi. 

„Prvého?“ zdesene sa pozerám na Dianu a ona 
vtiahne vzduch cez zuby.

„Máš pravdu. Beriem spä . Druhého.“ 
Obe sa hlasno smejeme ako pomätené. Diana mi 
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tla í ruku, za ktorú ma drží, a druhou sa chytá za bru-
cho. Posol Temnej Sily je zrazu neistý. Chudák, pozerá 
sa na nás ako na vyšinuté, a my sa tak práve teraz aj 
správame... o už, aspo  je trochu sranda. 

„Tak, o? Viete, kde je, i nie?“ 
„Myslím, že šiel do kancelárie,“ poviem ja, pretože 

sa upokojím ako prvá. Diana sa ešte vždy rehoce a stís-
ka mi ruku. 

Mladý démon odchádza a Diana zamumle. 
„Som sama tak dlho, že by som prijala do postele aj 

toho vyslanca pekla.“
Vrhám na u zhrozený poh ad a ona švihá jemne 

ramenami. 
„No, o? Som bez chlapa dlho.“ 
„Ubezpe ujem a, že som na tom rovnako ako ty.“ 
Ak nie ešte horšie. Ako dlho je sama ona? Tri i šty-

ri mesiace? Som na tom horšie. Bez pochýb.
Mrknem na as na obrazovke po íta a a zhrozím sa. 

Dnes plynie akosi pomaly. ím to je, že sa tak vle ie? 
Diana je znova na svojom mieste a ja ítam lánok, 
ktorý sa mi ešte nepodarilo dopísa . Dnes ho musím 
ukon i , aby bol zajtra v novinách, no vôbec si nie som 
istá, i to dokážem. 

„Prepá te!“ oslovuje ma ženský hlas. 
Mám chu  zaklia . Tu sa dnes fakt nedá pracova . 

Zdvihnem hlavu a zbadám pred sebou mladú ženu. 
Blondínka, elegantná, trochu škrobená, súdim pod a 
toho, ako si skladá slne né okuliare a upiera na m a 
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šedé prísno-nebezpe né o i. Sú ostré a adové ako cen-
cúle. Plavé vlasy má stiahnuté do uzla a dokonalo 
uhladené, o jej pridáva na veku, no nie ve a. Môže 
ma  tak maximálne tridsa pä  rokov. V ruke drží kuf-
rík a noviny a bielu blúzku má zapnutú až ku krku. Je 
pekne nama ovaná a na ústach sa jej leskne perle ový 
rúž telovej farby, ktorý zvýraz uje jemné kontúry jej 
prísne rezaných pier. 

„Prepá te,“ opakuje znova a vystiera sa. 
„Som právni ka pána Sebastiana Reylyho, Sara 

Neelová.“ 
Tuhnem, cítim, ako sa okolo m a za ahujú šedé 

mra ná paniky. Doslova vidím, ako nastáva noc – noc 
v polovici d a – desivo frustrujúce. 

„Ste Melania Gerardová?“ 
Ach, do erta! Na jazyku cítim horkú chu  strachu. 

Hru  mi zviera a pod mojou stoli kou sa trasie zem. 
Myslím, že viem, omu v a ím za túto návštevu, a ší-
pim, že mám problém.

„Áno, to som ja,“ odpovedám, no môj hlas je taký 
tenký, že ho nespoznávam. Som v keli. Toto som asi 
trochu prehnala, ke  som si naivne myslela, že novi-
nári musia by  ostrí. 

Žena zdvihne bradu sú asne s rukou, v ktorej má 
noviny, a ja tuším, že mám vážny, ale fakt vážny prob-
lém. Noviny s capnutím dopadajú na stôl, rovno predo 
m a. Okamžite sklopím zrak a utvrdzujem sa v tom, 
že som sa nemýlila. 
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Chcem sa zmeni  na iarku a strati  sa v riadkoch 
novín, ktoré predo mnou nemilosrdne ležia a nútia ma 
prechádza  o ami po ve kom ervenom nápise. Ten 
lánok vyšiel len v era ráno. Sebastian H. Reyly je 

skuto ne rýchly. 
„Písali ste tie lánky, sle na Gerardová?“ pýta sa 

ma a ja nemám o taji . 
„Áno, písala.“
Nosné dierky sa jej rozšíria a ja v jej o iach vidím 

odhodlanos  plni  si svoju pracovnú povinnos . Sta-
vím sa, že si predstavuje, ako ma pred súdom zvlieka 
z kože a posiela neúprosne za mreže. Za tých nieko ko 
st pcov v našich novinách, ktoré som, v tomto prípade 
asi bohužia , napísala ja, sa na nejaký as budem dí-
va  na svet spoza mreží. V tom lepšom prípade. V tom 
horšom....au , toto radšej ani nedomyslím.

„Pána Reylyho lánok, ktorý ste o om napísali, 
pobúril až nato ko, že ho považuje za urážku na cti, 
a rozhodol sa, že vás zažaluje,“ za ne zostra. Potom sa 
zhlboka nadýchne a pokra uje. 

„Avšak... je ochotný prehodnoti  toto svoje odhodla-
nie, ak sa mu verejne ospravedlníte. V doh adnej dobe 
sa vám ozve jeho sekretárka, ktorá si s vami dohodne 
as schôdzky, no aj tak vám radím, aby ste sa obrátili 

na svojho právnika. Ak nijakého nemáte, požiadajte 
o neho a súd vám ur ite vyhovie.“ 

Sedím a civiem. Ml ím, nemám k tomu o doda . 
Bráni  sa je totižto celkom zbyto né. Som v keli a viem, 
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že sa z toho nevykrútim. Lenže verejné ospravedlne-
nie? To ani omylom. Ved a tejto príšernej ženy sa zra-
zu zjaví môj šéf. Mra í sa. Je naštvaný a ja neviem, i 
na m a alebo na seba, pretože práve on bol ten, kto 
ten lánok nechal vyda , hoci ním nebol až taký nadše-
ný. Alebo sa mra í pre nie o iné? Vie vôbec, kto je táto 
žena a pre o tu je?

„Z mojej strany je to všetko, sle na Gerardová. Máte 
na m a nejaké otázky?“ 

„ o ak sa mu neospravedlním?“ spýtam sa, vytrieš-
am o i a moje srdce vynechá pár úderov. 

Obo ie jej vysko í šialene dohora. Moju trúfalos  
nielenže nechápe, ale potrebuje as na jej spracova-
nie. Po pár sekundách, ke  jej obo ie zaujme pôvodné 
miesto na jej tvári, prehovorí tichým hlasom. „Obávam 
sa, že to by nebolo rozumné riešenie, sle na Gerardo-
vá. Ešte nejaké otázky?“

Zavrtím hlavou, v tejto chvíli nenachádzam alšie 
skratové riešenie a asi je to dobre. Jej odpove  je taká 
jednozna ná, že tam sedím ako bez duše, stuhnutá 
a ruky aj nohy mám ako z kame a. Žalúdkom mi ko-
luje strach a zem pod mojimi nohami je náhle pre . Vi-
sím vo vzduchoprázdne a ažké nohy sa mi hompá ajú 
nad temnotou, do ktorej ochví a spadnem. 

Tak ti treba, ke  otváraš hubu tam, kde by si nema-
la, reve na m a podvedomie a bije ma po hlave hrubou 
knihou – zbierkou zákonov. 
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Zhoríš v pekle, Melania Gerardová – v horšom prí-
pade stvrdneš v base.

Urobila som poriadny krok mimo, no aj tak chcem 
vedie , o pána Reylyho na tom lánku nahnevalo naj-
viac. To, že som písala, že sa správa ako novodobý ot-
rokár, alebo to, že som ho nazvala zbohatlíkom, ktorý 
si myslí, že je pánom NY? ažko poveda . Možno ho 
naštvali obe obvinenia. Nech je to, ako chce, visím nad 
priepas ou, držím sa z posledných síl konára stromu, 
o sa tý i nad ou, a jednou rukou mi potriasa Sara 

Neelová. 
„ o sa tu deje?“ pýta sa pupkatý šéf Jackson a ob-

racia sa na štíhlu právni ku pána Reylyho, multimi-
liardového magnáta, ktorý má pod palcom takmer celý 
New York. 

„Kto ste?“ pýta sa ženy a ja uvo ujem päste, aby 
mi do prstov znova za ali vteka  prvé kvapô ky krvi. 
Ani neviem, kedy som ich vlastne stisla. 

Ešte pri Jouovi? Neskôr? ... naozaj neviem. 
„Právni ka pána Sebastiana Reylyho,“ jej ostrý 

hlas sa mi zarezáva do uší. 
„Po te, prosím, so mnou,“ požiada ju Adam a práv-

ni ka ho bez slova nasleduje.
Diana na m a zíza s otvorenými ústami. 
„Ježiši, Mel. o si to tam vlastne popísala?“ 
Podám jej noviny, ona po nich preletí svojimi novi-

nárskymi o ami a zapiští.
„No do...“ zasekne sa a pozerá na m a.
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„Nazvala si ho otrokárom?“ 
„Je to otrokár. Zamestnáva udí za minimálnu 

mzdu a tvári sa, že ich zachra uje pred hladomorom.“
„To je síce pravda, no ve mi dobre vieš, ako to vo 

svete chodí. Urazila si ho.“
Povedz mi, o ešte neviem? Cítim sa ako trpaslík 

a ešte vždy sa scvrkávam. Celá redakcia na m a zíza 
a ja mám dojem, že stojím celkom nahá, okolo m a sa 
obmotáva ostnatý drôt a zarezáva sa mi do tela. Pre o 
sa nedokážem jednoducho rozplynú  a zmiznú ? 

Šéf smeruje pani Saru Naškrobenú Neelovú do svo-
jej kancelárie a ja sa spúš am na stoli ke nižšie a ešte 
nižšie v nádeji, že sa mi podarí zasunú  sa spolu s ou 
pod stôl, a tým sa uchráni  pred poh admi ostatných. 
Naivné. Tu sa nedá schova . A pred novinármi už vô-
bec nie.

Jou na m a zíza ako skamenený. Ur ite to po ul, 
nesedí zase až tak aleko, a nie je jediný. Po uli to 
všetci v okruhu dobrých siedmich metrov – tá právni -
ka mala ostrý hlas. 

„Máš nejakého právnika?“ 
Pozriem sa na Dianu a posmrknem. 
„Blázniš? Doteraz som ho nepotrebovala, takže je 

jasné, že nijakého právnika nemám.“
„Musíš si nejakého zaobstara !“ 
„Hej, to by bolo asi najrozumnejšie, no vieš, aké sú 

moje  nan né pomery. Nemám na právnika.“ 
„Tak ti poži iam,“ ponúka mi ochotne a ja viem, že 
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by to bola schopná urobi . Diana je zaopatrená a zaho-
jená, ako tomu zvykne vravie  ona, no toto od nej prija  
nemôžem. 

„ akujem, ale... nejako si poradím.“
„Po ula si tú hranatú xantipu, nie? Musíš sa mu 

verejne ospravedlni  a bude to. Som si istá, že ak to 
urobíš, nepotiahne to až na súd.“

Mám inú možnos ?
Tak mám? Haló?
Ten chlap sa tu zjavil sotva pred dvoma rokmi 

a celé mesto mu teraz leží pri nohách. Je nechutne bo-
hatý a myslí si, že je Pán Boh. 

*

Je koniec zmeny. Vypínam svoj po íta  s vedomím, 
že som dopísala lánok a odoslala ho šéfovi, aby ho pre-
letel a posunul do tla e. Hádžem zopár svojich drob-
ností, ako sú slne né okuliare, k ú e od auta, lesk na 
pery, žuva ky i telefón do kabelky a vstávam od stola. 

„Po uj, Mel.“ Diana stojí zrazu ved a m a a tvári 
sa zaujato. 

„Mali by sme si hne  teraz niekam vyrazi . Vieš, 
posedie  si pri poháriku a tak.“ 

Diana má asi pocit, že to potrebujem, no ja sa cítim 
v pohode. Je to udné, pretože mi hrozí súd s najbohat-
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ším mužom, akého poznám, teda nepoznám, no cítim 
sa vyrovnane. 

Mala by si prosíka  na kolenách a narieka  ako o ži-
vot. Mala by si sa trias .

Na úvam hlasu svojho podvedomia a viem, že má 
pravdu, no žiadny strach necítim.

Asi som ešte vždy mimo, asi si ešte vždy neuvedo-
mujem, o sa to, do erta, deje. Som až desivo pokojná. 

„Nemôžem. Musím beža  domov, pretože inak mi 
Buldog pociká koberce.“ 

Diana prevracia o ami. 
„Nikdy nepochopím, pre o si tomu psovi dala tak 

otrasné meno. Ve  sa k nemu ani nehodí.“ 
Natiahne sa po svoju kabelku, vhodí do nej svoje 

okuliare a podíde ku mne.
My dve sa poznáme skoro od plienok. Chodili sme 

spolu do škôlky a odvtedy sme nerozlu né kamošky. 
Aj miesto v redakcii mi dohodila práve ona. Bola to 
dobrá vo ba, pretože táto práca ma baví. Nebaví ma 
poh ad na Joua, Miu a Saru Neelovú, ale každá robota 
má svoje úskalia.

„Meno môjho psa vzbudzuje rešpekt,“ odpoviem na 
jej otázku a Diana opä  zagú a o ami.

„Len do chvíle, kým niekto nezbadá, že ten tvoj Bul-
dog je vlastne ivava.“ 

Zasmejem sa. Prvý raz od toho strašného incidentu 
s pani naškrobenou Neelovou sa usmievam. Asi potre-
bujem facku, aby som sa prebrala a uvedomila si váž-
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