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Sotva jsem našla sílu doplazit se dnes do práce. Je to pět dnů, co 
jsem Jesseho Warda viděla naposledy. Pět dnů agónie, prázdnoty 
a vzlykání.

Pokaždé, když zavřu oči, objeví se. Přede mnou se míhají vize 
sebejistého, troufalého a pohledného muže, který si mě naprosto 
podmanil, střídané obrazy zpustlé, zraňující, opilé kreatury, která 
mě zničila. Bez něj se cítím prázdná a neúplná. Zapříčinil, že ho 
potřebuju, a teď je pryč. 

Ve tmě vidím jeho tvář, v tichu slyším jeho hlas. Nedá se tomu 
uniknout. Své okolí vnímám jenom nejasně, každý zvuk je vzdále-
ným bzukotem, každý obraz rozmazanou šmouhou. Ocitla jsem se 
v pekle. Prázdná. Neúplná. V agónii. 

Opustila jsem Jesseho, opilého a  rozběsněného, v  jeho bytě 
minulou neděli. Od chvíle, kdy jsem ho za  sebou nechala křičet 
a ničit věci, se mi neozval. Žádné telefonáty, žádné zprávy, žádné 
květiny… nic.

Sam je pořád u Kate pravidelným polonahým návštěvníkem, 
ale má tolik soudnosti, aby se mnou nemluvil o Jessem. Zůstává 
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zticha a drží se zpátky. Musím teď být příšerná společnice. Jak je 
možné, že se kvůli muži, kterého jsem znala sotva pár týdnů, cí-
tím tak pod psa? Ale za ten krátký čas s ním jsem zjistila, že je až 
příliš intenzivní, horkokrevný a posedlý kontrolou, ale i něžný, 
laskavý a starostlivý. Takový Jesse mi strašně moc chybí. Ale ten 
zpitý, bezcitný člověk, kterého jsem našla v  jeho bytě, to nebyl 
Jesse, do  kterého jsem se zamilovala. Radši bych snášela celou 
jeho frustrující osobnost plnou výzev, než takovou ohavnost, ja-
kou byl opilý Jesse.

Navíc to vypadá, že jeho selhání je moje chyba. Řekl mi ztěžk-
lým jazykem, že mě varoval před škodou, kterou svým odchodem 
napáchám. To je pravda. Akorát se mi nezmínil o tom, jaká ta ško-
da bude nebo proč vznikne. Měla jsem se dožadovat vysvětlení, ale 
příliš mě zaměstnávala jeho uhrančivost. Odváděl mou pozornost 
od všeho, zaslepoval mě chtíčem a topil ve své moci. Ani ve snu 
by mě nenapadlo, že se z něj vyklube Majitel sexuální usedlosti, 
a už vůbec ne, že je alkoholik. Doslova jsem kolem něj chodila se 
zavřenýma očima. 

Naštěstí jsem unikla dotěrným Patrickovým dotazům ohledně 
projektu pro pana Warda. Když na bankovním účtu Rococo Union 
přistálo sto tisíc liber jako štědrá záloha pana Warda, byla jsem ne-
skutečně vděčná. S takovou sumou vyplacenou předem jsem moh-
la odbýt Patricka smyšlenou obchodní cestou, která pana Warda 
zdržela v zahraničí a kvůli které teď projekt stagnuje. Vím, že tomu 
budu muset nakonec čelit, jenže zrovna teď se na to necítím dost 
silná a nejsem si jistá, kdy se to změní. Možná nikdy.

Chudák Kate se tolik snažila vytáhnout mě z  té černé díry, 
do  které jsem se zřítila. Pokoušela se rozptýlit mě lekcemi jógy, 
zvala mě do hospody, lákala na zdobení dortů. Ale já jsem šťast-
nější zalezlá v posteli. Aspoň se mnou pravidelně chodí obědvat. 
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Ne že bych byla schopná něco sníst. S  tím knedlíkem, co se mi 
natrvalo usídlil v krku, se těžko polyká. 

Jedinou věcí, na kterou se těším, je moje každodenní ranní pro-
cházka. Stejně nespím, a tak je relativně snadné vyhrabat se každé 
ráno v pět z postele. 

V  poklidném a  čerstvém ranním ovzduší pokaždé dojdu až 
na místo v Green Parku, kde jsem vyčerpaně zkolabovala to ráno, 
kdy mě Jesse protáhl ulicemi Londýna při jednom ze svých drsných 
maratonských tréninků. Tiše sedím a probírám se stébly trávy, po-
krytými ranní rosou, dokud mě nezačne brnět mokrý zadek a nejsem 
připravená courat se zpátky, abych čelila dalšímu dni bez Jesseho. 

Jak dlouho to takhle vydržím?
Můj bratr Dan se zítra vrací do  Londýna po  návštěvě našich 

v  Cornwallu. Měla bych se na  něj těšit, je to už šest měsíců, co 
jsem ho viděla naposledy, ale kde najdu energii k tomu, abych mu 
to dala najevo?

Na stole mi zazvoní mobil a vytrhává mě ze zamyšlení a cvaká-
ní propiskou. Je to Ruth Quinnová. V duchu zaúpím. Ruth je nová 
klientka a už teď se ukazuje, že bude výzvou. Volala v úterý a rov-
nou se domáhala schůzky. Pokoušela jsem se jí vysvětlit, že jsem 
zaneprázdněná a že by se jí mohl věnovat někdo jiný, ale ona trvala 
na  tom, že chce jenom mě a  nakonec mě ukecala na  mou prv-
ní pracovní schůzku v tomto týdnu, která se odehraje právě dnes. 
Od té doby volala denně, aby mi to připomínala. „Paní Quinno-
vá?“ zdravím ji znaveně.

„Avo, jak se máte?“
Vždycky se na to ptá, což je milé, řekla bych. Pravdu jí stejně 

nepovím. „Já dobře. A vy?“
„Ale ano, já taky,“ švitoří. „Jenom jsem se chtěla ujistit, na kdy 

jsme domluvené.“
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„Na půl pátou, paní Quinnová,“ zopakuju jí už třetí, po sobě 
následující den. Začínám mít nutkání vyvléct se z toho. 

„Skvěle, už se těším.“
Taky zavěšuju a  z  pusy vypouštím dlouhý, uklidňující proud 

vzduchu. Co mě to napadlo, končit pracovní týden novým klien-
tem? A ještě ke všemu tak náročným. 

Do kanceláře se hrne Victoria, až jí dlouhé blonďaté lokny vlají 
za  zády. Vypadá jinak. Vypadá oranžově! „Cos dělala?“ ptám se 
jí vyděšeně. Vím, že teď nevidím úplně jasně, ale tón její pleti se 
prostě nedá přehlédnout. 

Zakoulí očima a z kabelky Mulberry vytahuje kapesní zrcátko, 
ve  kterém si kontroluje obličej. „Ani mi o  tom nemluv!“ zavrčí 
varovným hlasem. „Řekla jsem, že chci bronzovou.“ Otírá si tvá-
ře kapesníčkem. „Ta káča pitomá si spletla lahvičky. Teď vypadám 
jako sýrový nákyp!“ Dál si dře obličej a přitom nasupeně funí.

„Měla by sis sehnat tělový peeling a jít to osprchovat,“ doporu-
čuju jí a vracím se k počítači.

„Nemůžu uvěřit, že se to stalo zrovna mně!“ zvolá. „Drew mě 
dnes večer pozval na rande. Až mě uvidí, vezme nohy na ramena!“

„Kam jdete?“ vyzvídám.
„K Langanovi. Lidi si o mně budou myslet, že jsem nějaká zkra-

chovalá hvězdička. Takhle tam nemůžu!“
Tohle je pro Victorii totální katastrofa. S Drewem se vídá te-

prve týden a je to další z nových vztahů vzniklých na pozadí mého 
zpackaného života. Teď už mi jenom schází, aby sem vlítl Tom 
a oznámil, že se žení. Momentálně jsem sobecká, nikomu z nich 
to nepřeju.

Z kuchyňky vychází Sally, naše generální sekretářka, a když za-
hlédne Victorii, zůstává zaraženě stát na místě. „Páni! Victorie, jsi 
v pořádku?“ ujišťuje se a já se pro sebe usměju, když mi Sally věnu-
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je vyplašený pohled. Tyhle zkrášlovací procesy jsou mimo chápání 
její melírem nedotčené hlavy. 

„V naprostém!“ štěkne po ní Victoria.
Sally se vytrácí do bezpečí za stacionární regál a uniká z dosa-

hu velice dopálené Victorie a mé ještě víc nepříjemné maličkosti.
„Kde je Tom?“ ptám se s úmyslem odvést Victoriinu pozornost 

od její samoopalovací krize. 
Práskne zrcátkem o stůl a otočí se na mě. Kdybych na to měla 

energii, zasměju se. Vypadá příšerně. „Je u  paní Bainesový. Vy-
padá to, že jeho noční můra pokračuje,“ frkne mrzutě a čechrá si 
blonďatou kštici.

Nechávám ji i její žlutou tvář na pokoji a vracím se k tupému 
zírání na  monitor počítače. Nemůžu se dočkat konce pracovní 
doby, až si doma zalezu do  postele, kde nemusím nikoho vidět, 
s nikým mluvit a vůbec na nikoho nijak reagovat.

K nádhernému domu v ulici Lansdowne Crescent přijíždím přesně 
načas. Dveře mi otevírá sama paní Quinnová. Jsem dost překva-
pená – její hlas ani v nejmenším neodpovídá jejímu zjevu. Před-
stavovala jsem si ji jako „starou pannu“ středního věku, takový 
ten typ učitelky na klavír, ale nemohla jsem být dál od pravdy. Je 
to velmi atraktivní blondýna s velkýma modrýma očima a hebkou 
světlou pletí. Na sobě má pěkné černé šaty a lodičky na vražedném 
podpatku. 

Usměje se na  mě. „Vy budete Ava. Pojďte dál, prosím.“ Vede 
mě dovnitř, až do  úděsné kuchyně, která mě katapultuje zpátky 
do sedmdesátých let.

„Tady je moje portfolio, paní Quinnová.“ Podávám jí svou slož-
ku a ona si ji ode mě se zájmem bere. Má opravdu hřejivý úsměv. 
Možná jsem ji odhadla úplně špatně.
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„Prosím, říkejte mi Ruth. O vaší práci jsem hodně slyšela, Avo,“ 
mluví, zatímco listuje mým profi lem. „Hlavně o Lussu.“

„Opravdu?“ zním překvapeně, ale ve  skutečnosti nejsem. Pa-
trick byl tak nadšený z pozornosti, které se Rococo Union dostalo 
díky publicitě Lussa. Já osobně bych radši na Lusso zapomněla, ale 
nejspíš mi to nebude přáno.

„No jistě! Každý o něm mluví. Odvedla jste na něm vynikající 
práci. Nedáte si něco k pití?“

„Káva by byla skvělá, děkuju.“
Usměje se a dává se do přípravy občerstvení. „Posaďte se, pro-

sím, Avo.“
Sedám si a vytahuju zápisník, který používám na schůzky s kli-

enty. „Tak, s čím vám mohu pomoct, Ruth?“
Zasměje se a ve výmluvném gestu zamává čajovou lžičkou po ku-

chyni. „Není to jasné? Hnus, co?“ ušklíbne se a vrací se k vaření kafe.
No, to je. Statečně se držím, abych tu hlasitě neúpěla nad hně-

dou a žlutou s falešným cihlovým obkladem.
A  ona naváže: „Vidíte sama. Chci po  vás nějaké nápady, jak 

předělat tuhle obludnost. Přemýšlela jsem o tom, že to vybourám 
a udělám z toho velký otevřený obývák. Počkejte, ukážu vám to.“ 
Podává mi kafe a  vybízí mě, abych ji následovala do  vedlejšího 
pokoje. Zařízený je stejně bezútěšně jako kuchyně. Ruth vypadá 
poměrně mladě – zhruba na pětatřicet –, a tak hádám, že se sem 
nastěhovala teprve nedávno, protože tenhle byt vypadá, jako by se 
ho malířská štětka nedotkla čtyřicet let.

Po  hodinovém rozhovoru jsem přesvědčená, že vím, čeho chce 
Ruth dosáhnout. Má o tom slušné povědomí. 

„Nakreslím pár návrhů, které budou odpovídat vaší představě 
a rozpočtu, a předám vám je společně s rozpisem plateb pro mě,“ 
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říkám jí na  odchodu. „Víte o  něčem konkrétním, na  co bych se 
měla zaměřit?“

„Ne, nic mě nenapadá. Prostě chci veškerý základní komfort, 
který se dneska v kuchyni očekává.“ Podává mi ruku a já ji zdvoři-
le tisknu. „Snad jenom lednici na víno,“ zasměje se.

„Jistě,“ usměju se prkenně. Při zmínce o  alkoholu mi tuhne 
krev v žilách. „Budu na telefonu, paní Quinnová.“

„Říkejte mi Ruth, prosím!“ zavrtí hlavou. „Těším se na vaše ná-
vrhy, Avo.“

Vleču se ulicí k našemu domu a doufám, že tam Kate není, abych 
se mohla v klidu vytratit do svého pokoje dřív, než se znovu vydá 
na předem ztracenou misi Zvednout Avě náladu.

„Avo!“
Zarážím se a zahlédnu, jak vedle mě čouhá z okénka svého auta 

Sam a  mým tempem popojíždí dopředu. „Ahoj, Samueli,“ po-
usměju se napjatě a pokračuju v chůzi.

„Avo, prosím, nebuď jako tvoje zlá kamarádka z klubu Same, 
odpal. To bych se snad musel odstěhovat.“ Parkuje, vystupuje 
z Porsche a přechází za mnou na chodník u domu.

Jako vždy vypadá naprosto v pohodě, v těch neuvěřitelně vol-
ných kraťasech, triku Rolling Stones a  s  šedohnědými vlasy bez 
ladu a skladu.

„Promiň, ale ty tady teď bydlíš?“ ověřuju si s povytaženým obo-
čím. Sam má svůj vlastní nóbl byt u  Hyde Parku, a  to mnohem 
větší než náš, ale Kate má tady v přízemí svou cukrářskou výrobnu 
a tak trvá na tom, aby spolu trávili čas u ní.

„Ale no tak... Kate říkala, že se vrátíš v šest. Doufal jsem, že tě 
zastihnu.“ Najednou vypadá nervózně, což zároveň dost znervóz-
ňuje mě.
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„Jsi v pohodě?“ ptám se zkusmo.
Věnuje mi nepatrný úsměv, ale důlek na tváři se mu neudělá. 

„Právě že ne, Avo. Potřebuju, abys šla se mnou,“ drmolí tiše.
„Kam?“ Co se tak ošívá? Tohle se mu nepodobá. Obvykle se 

chová bezstarostně, až neomaleně.
„K Jessemu.“
Musel si všimnout mého zděšeného výrazu, protože přistupuje 

blíž a tváří se prosebně. Při pouhém vyslovení jeho jména se mě 
zmocňuje panika. Proč proboha chce, abych tam chodila? Po mém 
posledním setkání s Jessem by mě tam museli dovléct leda nási-
lím. Neexistuje šance, že bych tam někdy znovu vlezla – ani za mi-
lion let.

„Same, to nepůjde.“ Ustupuju a  vrtím hlavou. Navíc jsem se 
rozklepala.

Povzdychne si a  keckou odkopne imaginární kamínek 
na chodníku. „Avo, já o něj začínám mít strach. Nebere telefony, 
ani se nikomu neozval. Nevím, co jinýho dělat. Já vím, že o něm 
nechceš mluvit, ale už je to skoro pět dnů. Byl jsem v Lussu, ale 
ten domovník mě tam nechce pustit. A tebe pustí. Kate říkala, 
že ho znáš. Nemůžeš nás tam nějak dostat? Jenom chci vědět, že 
mu nic není.“

„Ne, Same, je mi líto, to nemůžu,“ zaskřehotám.
„Avo, já mám strach, že udělal nějakou blbost. Prosím.“
Svírá se mi hrdlo a Sam se vydává mým směrem s rozevřenou 

náručí. Ani jsem si neuvědomila, že pořád couvám. „Same, pro-
sím, nechtěj to po mně. Já nemůžu. On mě nebude chtít vidět a já 
nechci vidět jeho.“

Chytá mě za ruce, aby mě konečně zastavil, a přitahuje si mě 
k sobě do pevného objetí. „Avo, nechtěl bych to po tobě, fakt ne, 
ale nutně se potřebuju dostat nahoru a zkontrolovat ho.“
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Odevzdaně v  jeho náručí spouštím ramena, uniká mi tichý 
vzlyk – právě když jsem si myslela, že už mi nezbyly žádné slzy. 
„Nemůžu ho vidět, Same.“

„No tak…“ Zaklání se, aby se na mě mohl podívat. „Jenom nás 
dostaň přes toho chlapa. Nic víc po tobě nechci.“ Otírá mi zblou-
dilou slzu a povzbudivě se usměje.

„Ale dovnitř nejdu,“ varuju ho. Vnitřnosti se mi v panice kroutí 
jako klubko hadů, když si pomyslím, že bych ho měla znovu vidět. 
Ale co když opravdu udělal nějakou blbost?

„Jasně, jenom nás dostaneš do jeho bytu.“
Přikývnu a utírám si další slzy.
„Děkuju,“ řekne a už mě táhne k autu. „Nasedni si. S Drewem 

a Johnem se sejdeme tam.“ Otevírá mi dveře spolujezdce a ukazu-
je mi, abych si vlezla dovnitř.

Nasedám a nechávám Sama, aby mě odvezl do Lussa v Docích 
Svaté Kateřiny – na místo, kam jsem si svatosvatě slíbila už nikdy 
nevkročit.
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Jakmile se v mém zorném poli objevuje Lusso, začínám hyper-
ventilovat. Jen těžko odolávám pokušení otevřít dveře Samova je-
doucího auta a vyskočit ven. Letmo po mně koukne, v obličeji má 
jasně vepsané obavy, jako by vycítil moje zaječí úmysly.

Parkujeme u brány, Sam mi pomáhá z auta a v pevném objetí 
kolem ramen mě vede ke vchodu pro pěší, u kterého už čeká Drew.

Jako obvykle je fajnově upravený, v  obleku a  naleštěných bo-
tách, s perfektně uspořádanými havraními vlasy, ale teď už mi jeho 
zjev nezpůsobuje takové rozpaky jako dřív. O to víc mě však pře-
kvapuje, když si mě přebírá od Sama, přitahuje si mě do náruče 
a  silně mě k  sobě tiskne. To je snad poprvé, co jsme se my dva 
vzájemně dotkli.

„Děkuju, žes přišla, Avo.“
Nereaguju, protože mě zkrátka nenapadá, co na  to říct. Mají 

o  Jesseho velký strach a  já se začínám cítit provinile a  ještě víc 
vyděšeně. Drew mě pouští a  nabízí mi malý povzbudivý úsměv. 
Bohužel to nezabírá.

Sam ukáže směrem do ulice. „Už tu máme i velkého muže.“
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Otáčíme se a vidíme, jak John div ne smykem zastavuje Range 
Rover za Samovým autem. Souká své přerostlé tělo ven, sundává 
si panoramatické tmavé brýle a  kývne na  pozdrav. To je Johnův 
obvyklý mlčenlivý přístup. Dobrý bože, ten ale vypadá naštvaně. 
Jenom zřídka a nakrátko jsem v minulosti zahlédla jeho oči – po-
každé je skrývá za  skly slunečních brýlí, dokonce i  v  noci nebo 
uvnitř budov. Teď je ale jasno a  tak nechápu, proč si je sundal. 
Možná chce, aby každý věděl, jak moc je vytočený. Funguje to. Už 
od pohledu nahání hrůzu.

S hlubokým nádechem vyťukávám kód a otevírám chlapům 
dveře. Přála bych si, abych dál nemusela. Drew mi naznačuje, 
abych je vedla, jako vždy džentlmen, a tak se psychicky sbírám 
a  beze slova se vleču přes parkoviště. Zahlédnu Jesseho auto 
a  všímám si, že má pořád vyražené okýnko. Když v  tichosti 
vstoupíme na  mramorovou podlahu foyer a  jediným zvukem 
je ozvěna našich kroků, sevře se mi žaludek. V břiše jako bych 
měla kamení a v plicích vodu. Tolik jsem toho tady prožila. Lus-
so byla moje první opravdu velká zakázka. Poprvé jsme se tu 
spolu s Jessem vyspali a taky jsme se tu rozešli. Všechno tu za-
čalo i skončilo. 

Blížíme se ke Cliveovi a on se na nás dívá zpoza velkého zakři-
veného mramorového pultu, jeho výraz dává jednoznačně najevo, 
že už zase otravujeme. 

„Clive,“ zdravím ho s nuceným úsměvem.
Koukne na mě, pak na tři hrozivá stvoření, která mě následují, 

a pak zase na mě. „Dobrý den, Avo. Jak se máte?“
„Já dobře, Clive,“ lžu. „A vy?“
„V pohodě.“ Je unavený, nepochybně z těch několika vypjatých 

konfrontací se třemi muži, kteří mě doprovázejí, a  soudě podle 
jeho chladného přístupu ke mně to nebylo nic příjemného. 
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„Clive, byla bych vám vděčná, kdybyste nás pustil nahoru 
do apartmá, abychom mohli zkontrolovat Jesseho.“ Hlas mi přeté-
ká sebejistotou, kterou ani v nejmenším necítím. Srdce mi zrych-
luje každou vteřinou. 

„Avo, už jsem to tady vašim přátelům říkal, mohl bych přijít 
o práci, kdybych vám to dovolil.“ Vyjukaně mrkne na moje spo-
lečníky. 

„Já vím, Clive, ale oni se o něj bojí,“ říkám, jako by se mě to 
vůbec netýkalo. „Jenom se chtějí přesvědčit, jestli je v  pořádku, 
a  zase půjdou,“ zkouším to s  laskavostí, protože tuším, že k  ní 
Drew, Sam a John mají hodně daleko.

„Avo, byl jsem nahoře, klepal jsem na dveře pana Warda a ni-
kdo se mi neozval. Zkontrolovali jsme některé záznamy z kamer, já 
ho na své službě neviděl odcházet ani přicházet. Ochranka nemůže 
kontrolovat pět dnů nepřetržitého záznamu. To už jsem vašim přá-
telům taky pověděl. Když vás pustím nahoru, můžu přijít o práci.“

Z jeho náhlého obratu v dodržování domovnické etikety jsem 
v  šoku. Kdyby byl býval takhle profesionální a  neústupný, když 
jsem přišla za  Jessem v  neděli, mohli jsme se tomu výstupu vy-
hnout. Ale v tom případě bych ještě pořád žila v blažené nevědo-
mosti ohledně Jesseho malého problému. 

Cítím, jak se mi na záda lepí Sam. „Tak už nás pusťte nahoru, 
pro boha živýho!“ zařve mi přes rameno, až sebou škubnu.

Ale nemůžu mu zazlívat, že je na nervy. Já sama se tak cítím 
taky. Prostě je chci dostat přes Clivea a jít. Všechno tu na mě padá, 
v duchu vidím, jak Jesse přechází po mramorové podlaze haly se 
mnou v náručí. A další a další vize, které mě v poslední době pro-
následují – teď mnohem jasnější, protože jsem tady.

Otáčím se a vidím Johnův vražedný výraz. Ruku má na Samově 
rameni, což je jeho způsob, jakým mu naznačuje, aby se uklidnil. 
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Nechtěla jsem se k tomu uchýlit, jenže atmosféra houstne. „Clive, 
moc nerada bych se snížila k vydírání,“ prohlásím stroze a vracím 
se pohledem k němu. Nejistě se na mě zadívá a já sleduju, jak mu to 
v hlavě šrotuje, když přemýšlí, čím bych ho asi tak mohla vydírat. 
„Hrozně by mě štvalo, kdyby se někdo dozvěděl o  pravidelných 
návštěvnicích u pana Gomeze nebo o zaujetí pana Hollanda pro 
thajská děvčata.“ Vidím, jak se Cliveův obličej poraženecky křiví.

„Avo, drahoušku, tohle byla podpásovka.“
„Nedal jste mi na vybranou, Clive.“
Kroutí hlavou a naznačuje nám, ať si teda jdeme, a do toho si 

pod vousy bručí nadávky.
„Skvělý!“ vykřikne Sam cestou k výtahu do Jesseho bytu.
Nemám zdání, proč se mi to děje, ale zjišťuju, že jsem jim v pa-

tách, protože mě nohy samy nesou malými krůčky za nimi. „Jesse 
mohl změnit kód,“ promluvím jim do zad.

Sam se prudce otáčí, v očích vyděšený výraz.
Pokrčím rameny. „Jestli jo, není šance, že se dostanete nahoru.“ 
Ani se nenaděju a stojím u výtahu a se zadrženým dechem vy-

ťukávám starý kód. Za mnou se ozývá hromadné oddechnutí, když 
se dveře otevírají a všichni nastupují dovnitř, zatímco já zůstávám 
venku a zírám na Sama. Usměje se na mě a mírným pohozením 
hlavy mi naznačuje, abych k nim přistoupila. 

A tak to udělám.
Vkročím za nimi, Sama a Drewa jako oporu z jedné strany, Joh-

na z druhé, a znovu zadávám sérii číslic. Nahoru stoupáme v ne-
příjemném tichu, a když se dveře otevřou, rozkrývají nám výhled 
na dvojité vstupní dveře Jesseho luxusního apartmá.

Jako první vystupuje z výtahu Sam, přechází ke dveřím a dů-
razně zalomcuje klikou, potom na  ně začne bušit jako šílenec. 
„Jesse! Otevři ty posraný dveře!“
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Mezitím se k  němu připojují Drew s  Johnem a  odtahují ho 
z dosahu. John pak sám zkouší dveře otevřít, ale ty se ani nehnou. 
Hlavou mi běží neodbytná myšlenka, že jsem možná byla poslední 
člověk, který byt opustil. Vzpomínám si, jak jsem úmyslně práskla 
dveřmi, co nejvíc to šlo.

„Same, kámo, třeba tu vůbec není,“ uklidňuje ho Drew.
„A kde by asi byl?“ houkne na něj Sam.
„Jasně že tam je,“ zabručí John. „Je tam a utápí se v sebelítosti, 

bastard jeden, ale už moc dlouho. Čeká ho práce.“
Ještě pořád stojím ve  výtahu, když se začne zavírat, a  to mě 

probouzí ze zamyšlení. V přirozeném refl exu natáhnu ruku, abych 
dveře podržela, a vystupuju do haly. Vím, že jsem říkala, že je do-
stanu nahoru a mizím, a je to přesně to, co bych měla udělat, ale 
když vidím, v jakém stavu je Sam, dostávám čím dál větší strach. 
A z Johnových slov mi běhá mráz po zádech. Utápí se v sebelítosti, 
nebo ve vodce? Když zůstanu, ocitnu se znovu tváří v tvář opilé-
mu, rozběsněnému Jessemu? 

Drew s klidem sobě vlastním zaklepe na dveře. Je to směšné. 
Jestliže se nedostalo odpovědi Samovi a jeho zuřivému bouchání, 
Drewovo džentlmenské ťukání se jí dočká jen stěží. 

Drew ustupuje ode dveří, popadá Sama a  táhne ho ke  mně. 
„Zkoušelas mu volat?“ vyrukuje na mě.

„Ne!“ vyjeknu. Proč bych to dělala? Jsem si stoprocentně jistá, 
že by se mnou nechtěl mluvit. 

„Nemohla bys to zkusit?“ škemrá Sam.
Zavrtím hlavou. „Stejně to nevezme.“
„Jenom to zkus, Avo,“ přidává se Drew.
Váhavě tahám mobil z  tašky a  vytáčím Jesseho číslo. Drew 

a Sam mě napjatě sledují. Vůbec netuším, co mu řeknu, jestli to 
zvedne.
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Drew prudce obrací hlavu ke dveřím bytu. „Slyším to zvonit!“ 
Znovu se podívá na mě. Očividně čeká, až začnu mluvit, ale můj 
hovor padá do hlasové schránky a mé srdce do propasti. Nechce se 
mnou mluvit. Chystám se znovu nastoupit do výtahu, ublížená, že 
mi nevzal telefon, ale vtom se halou rozezní ohlušující rána. 

Sam, Drew i  já otáčíme hlavy směrem ke  dveřím do  Jesseho 
bytu a spatříme Johna, který stojí za nimi, obklopený třískami zá-
rubní. Kývne na nás a Sam s Drewem vbíhají dovnitř. Přistihnu se, 
jak je váhavě následuju, a přitom si vzpomínám, jaké to bylo, když 
jsem tu byla naposledy.

Otoč se! Nastup do výtahu! A vypadni, HNED!
Jenže to neudělám. Stojím ve  vyražených dveřích a  podle 

toho, co vidím, se tu nic nezměnilo. Přecházím o  něco dál 
do otevřeného prostoru a poslouchám, jak chlapi běhají nahoru 
a  dolů a  hledají Jesseho. Když se mi do  zorného pole dostane 
ústí schodiště, všímám si prázdné láhve od  vodky, která stále 
stojí na  konzolovém stolku. Pak zaznamenávám, že jsou dveře 
na  terasu dokořán. Nejistě se k  nim vydávám, za  sebou pořád 
slyším, jak se ostatní pohybují po bytě, otevírají a zase zavírají 
dveře a volají jeho jméno. 

Bez ohledu na dění v mém okolí mě to táhne na  terasu. Vím 
proč. Je to týž magnetismus, který mě k  němu přitahuje pokaž-
dé, když je v mé blízkosti. Jenže tentokrát vím, že to nebude můj 
Jesse. Chci ho vlastně znovu vidět, když je v  tak hrozném stavu, 
tak útočný a plný zášti? Ne, samozřejmě že ne, ale vypadá to, že se 
ani tak neotočím.

Když dosáhnu vchodu na terasu, připravuju své oči na opilou 
hroudu masa, rozvalenou na jednom z lehátek, svírající v ruce fl aš-
ku vodky. Místo toho hledím na Jesseho bezvládné nahé tělo, ležící 
tváří k dřevem pokryté podlaze terasy.
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Srdce se mi vtlačí do krku a jeho puls mi zaduní v uších. „Tady 
je!“ vykřiknu a rozbíhám se k jeho nehybnému tělu. Tašku odha-
zuju na zem a hroutím se vedle něj.

Chytám ho za široká ramena a pokouším se obrátit ho na záda. 
Nevím, kde se ve mně ta síla bere, ale nějak se mi to daří, trhnu-
tím ho převracím a pokládám si jeho hlavu do klína. Začínám mu 
zoufale přejíždět dlaněmi po  tvářích pokrytých krátkými vousy 
a přitom postřehnu, že má pořád nateklou a pohmožděnou ruku 
a všude na ní zaschlou krev.

„Jesse, prober se. Prosím tě, prober se,“ žadoním a propadám hyste-
rii, když se dívám na muže, kterého miluju, jak mi leží v klíně – v bez-
vědomí a bez reakce. Po tvářích se mi koulejí slzy a stékají mu na obli-
čej. „Jesse, prosím.“ Horečnatě ho hladím po tvářích, hrudi a vlasech. 
Vypadá hrozně, zhubl a propadlé čelisti mu pokrývá týdenní strniště. 

„Ten zkurvysyn,“ zavrčí John, když mě najde na terase s Jessem 
podepřeným v mém klíně. 

„Nepoznám, jestli dýchá,“ vzlyknu a  zvedám skelný pohled 
k hoře svalů, která se ke mně odhodlaně šine. 

„Ukažte,“ naznačuje mi John, kleká si vedle mě a bere mi z ruky 
Jesseho paži.

Vzhlédnu, právě když Sam smykem brzdí ve dveřích. „Co se tu, 
kurva…“

Slzy mi nekontrolovatelně zaplavují oči a všechno se kolem mě 
odehrává ve zpomaleném pohybu. 

Sam přibíhá k nám a kleká si vedle mě. Začíná mě hladit po paži.
„Volám rychlou,“ vychrlí ze sebe Drew, když nás najde shro-

mážděné kolem Jesseho mrtvolného těla.
„Uklidni se,“ štěkne na něj John nevrle a skloněný nad Jessem 

rozevírá jeho suché rty a  následně zkoumá celé jeho bezvládné 
tělo. „Ten idiot se propil až do zasranýho kómatu.“
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Kouknu po Samovi a Drewovi, ale nepoznám na nich, jak se 
k Johnovu závěru staví oni. Jak to může vědět? Co o tom John 
ví, třeba je Jesse polomrtvý. Rozhodně na to vypadá. „Myslím, 
že bysme tu rychlou měli zavolat,“ přidávám se mezi nutkavými 
vzlyky. 

John na mě soucitně pohlédne. Nikdy jsem v jeho tvrdé tváři 
neviděla jiný než netečný výraz, takže mě způsob, jakým se na mě 
teď dívá, tak lítostivě a jako bych byla naivka, podivně uklidňuje.

„Avo, holčičko. Takhle už jsem ho viděl víckrát než jednou. 
Potřebuje svou postel a trochu péče, aby se z toho vylízal. Nepo-
třebuje žádnýho doktora. Určitě ne toho, kterýho chcete zavolat,“ 
vrtí hlavou.

Aha? Kolikrát je víc než jednou? John zní, jako by to byla ruti-
na. Jesseho stav ho ani v nejmenším nevzrušuje, zatímco já strachy 
vyšiluju. Zdá se, že ani Sam s Drewem v tom nejsou tak moc zběh-
lí. Jestlipak už takhle Jesseho viděli?

John mě zlehka poplácá po tváři a zvedá se z podlahy. Tolik slov 
najednou jsem z jeho úst ještě neslyšela. Z velkého tichého obra se 
stal velký přátelský obr. Ani tak bych mu nechtěla stát v cestě. 

„Co se mu stalo s rukou?“ ptá se Sam, když zahlédne Jesseho 
zkrvavenou zhmožděninu. 

Opravdu vypadá děsně a pravděpodobně bude potřebovat ošet-
řit. „Vlastnoručně si vysklil okýnko u auta,“ popotáhnu a všichni 
ke  mně stočí udivené pohledy. „Když jsme se pohádali u  Kate,“ 
dodávám skoro zahanbeně. 

„Dáme ho do té postele?“ ozývá se Drew rozpačitě. 
„Gauč,“ rozhoduje John. A jsme zpátky u málomluvnosti.
Pozoruju Sama, jak si stoupá a zpod lehátka loví prázdnou lá-

hev od vodky. Znechuceně na ni pohlédne a dramaticky jí mrští 
o stěnu osázeného květináče. Následkem tříštivého zvuku, který se 
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rozlehne okolo nás, sebou trhnu, ale co je mnohem podstatnější, 
trhne sebou i Jesse.

„Jesse?“ Lehce jím zatřesu. „Jesse, prosím, otevři oči.“
Všichni nás znovu obklopují. Jesse malátně zvedá ruku nad 

hlavu a šátrá kolem sebe. Beru ho za ni a pokládám mu ji zpátky 
podél těla, ale jakmile ji pustím, zase ji zvedá a tápe jí před mým 
obličejem. Něco nesrozumitelně zamumlá a zaškube nohama.

„On vás hledá, slečinko,“ pronese John tiše.
Vrhám na Johna udivený pohled, ale on přesvědčivě přikývne. 

Jesse mě hledá? Znovu se natahuju pro jeho ruku a přikládám si ji 
dlaní k tváři. Okamžitě se zklidňuje. Jeho ruka na líci mě studí, ale 
jeho to zdá se upokojuje, a tak si ji tam přidržuju a nechávám ho, 
aby mě pod ní cítil. Děsí mě pomyšlení, že na té terase třeba ležel 
celé dny, nahý a v bezvědomí. Ve dne je celkem slušně, ale v noci 
se ochlazuje. Proč jsem od něj odešla? Měla jsem zůstat a uklidnit 
ho, ne odejít.

„Dojdu nahoru pro deku a  polštář,“ řekne Drew a  odchází 
po schodech do patra.

„Můžeme?“ pobízí mě John a kývne hlavou směrem k Jessemu.
Zdráhavě pouštím jeho ruku a nechávám Sama s Johnem, aby 

ho podepřeli každý z jedné strany a odpočítali si zvedání. Jakmile 
se mi uvolní klín, vstávám a  běžím napřed, abych se ujistila, že 
mají volný průchod, a vyhazuju z rohové kožené pohovky milion 
polštářků – které jsem tam všechny umístila já –, takže vypadá 
o trochu víc jako postel, když s tím skončím. 

Drew se vrací dolů s náručí plnou lůžkovin a Sam s Johnem 
trpělivě čekají s  Jesseho obnaženým tělem nehybně zavěšeným 
mezi sebou. Beru si od  Drewa sametový přehoz a  překrývám 
jím chladnou kůži sedačky, potom ustupuju, aby mohli chlapi 
uložit Jesseho na gauč, podložit mu hlavu polštáři a přikrýt ho. 
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Klekám si k němu a hladím ho po zarostlé tváři. Zmocňuje se 
mě pocit provinění a slzy mi začínají téct nanovo. Mohla jsem 
tomu zabránit. Kdybych odsud naštvaně neutekla, nedopadl by 
tak. Měla jsem zůstat, uklidnit ho a ujistit se, že vystřízliví. Ne-
návidím se za to.

„Jsi v  pořádku, Avo?“ Mezi potlačovanými vzlyky vnímám 
Drewův tichý hlas a cítím, jak mě začíná hladit po zádech. 

Popotáhnu a hřbetem ruky si otřu nos. „Jasně, omlouvám se.“
„Ty se nemáš za co omlouvat,“ vzdychne Sam.
Nakláním se nad Jesseho a přikládám mu rty na čelo. Setrvám 

tak několik sekund, a když se potom chci zvednout, Jesseho ruka 
vystřelí zpod deky a chňapne po mně. „Avo?“ Hlas má ochraptě-
lý a drsný. Nepatrně rozevírá oči a pátrá jimi po místnosti. Když 
mě zaměří, vidím v  nich jenom prázdnotu; jeho obvyklý zelený 
uhrančivý pohled hraničí s temnotou.

„Ahoj.“ Svou rukou překrývám tu jeho na mé paži.
Začíná zvedat hlavu z  polštáře, ale dřív než ho stačím zadr-

žet, vzdává to sám. „Promiň,“ zamumlá a  sune mi ruku nahoru 
po paži, aby znovu našel můj obličej. „Promiň, promiň, promiň, 
promiň…“

„Přestaň,“ šeptám rozechvělým hlasem a pomáhám mu na mě 
dosáhnout. „Přestaň s tím, prosím.“ Pootáčím se a dávám mu po-
libek do dlaně, ale když se podívám zpátky, má zavřené oči. Je zno-
vu v limbu.

Ukládám mu ruku pod deku a ujišťuju se, že je pořádně přikry-
tý. Když vstanu a otočím se, spatřím za sebou všechny tři, jak tiše 
pozorují mou starostlivou péči. Úplně jsem zapomněla, že nejsme 
sami, navzdory tomu necítím vůbec žádné rozpaky.

„Udělám kafe,“ promluví Sam do  nastalého ticha a  zamíří 
do kuchyně, následovaný Johnem a Drewem.
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Ještě jednou pohlédnu na  Jesseho. Instinkt mi velí zalézt si 
k němu a přitulit se, hladit ho a tišit. Možná to udělám, ale nejdřív 
si musím promluvit s chlapy a tak vyrážím za nimi. Sam s Drewem 
zvedají ze země barové stoličky a John dokonce mrazák. V neděli 
to tady tak nevypadalo. Je jasné, že Jesse pěkně zuřil. 

„Musím vystřelit,“ oznamuje nám Drew omluvně a  staví po-
slední stoličku na  nohy. „Jdeme s  Victorií na  rande,“ vysvětluje. 
Vypadá přitom trochu rozpačitě.

„Jen jdi, kámo,“ propouští ho Sam, když hledá hrnky. „Pak se 
ti ozvu.“

„Poslední skřínka vpravo, úplně vrchní polička,“ instruuju 
Sama. Drew odchází a Sam se otáčí a vrhá po mně udivený pohled. 

Jenom cuknu rameny.

Za chvíli nám Sam servíruje tři hrnky černé kávy ke kuchyňskému 
ostrůvku, kde jsme se s Johnem usadili. „Mlíko riskovat nebude-
me, ani kdyby nějaký měl. Stačí vám černý?“ ověřuje si.

Přikývnu a  jeden hrnek si beru, John si bere druhý a dává si 
do  něj neuvěřitelné čtyři lžičky cukru. Vím, že tu žádné mléko 
není, ale nemá smysl se o tom zmiňovat.

„Takže,“ začíná Sam, „když už jsme ho našli, co s ním udělá-
me?“ zažertuje.

Vrací se bezstarostný Sam a je to celkem úleva. Když jsem viděla, 
jak je vynervovaný, byla jsem ještě víc vystrašená, a teď se ukázalo, 
že k tomu měl všechny důvody. Uvnitř se zachvěju, když pomyslím 
na osamělého Jesseho, jak tu posledních pět dnů trpí. Jak dlouho 
by tam ještě ležel, kdybych odmítla přijít? Určitě by zavolali policii.

Jako první se ozývá John: „V sídle teď všechno šlape, jak má. 
O to se bát nemusíme. A on se po víkendový asistovaný kocovině 
vrátí do normálu.“
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„A nepotřebuje… já nevím, třeba léčebnu?“ navrhuju. „Nebo 
nějakou terapii, co já vím.“ Nemám zdání, jak to funguje. 

John zavrtí hlavou a nasazuje si tmavé brýle. Začínám přemítat 
o jeho vztahu k Jessemu. Původně jsem si myslela, že je pouhým 
zaměstnancem, ale teď se ukazuje, že je jediným člověkem, který 
je do Jesseho problémů zasvěcen. 

„Žádná léčebna,“ prohlásí pevně. „On není závislý, Avo. Pije, aby 
přebil blbou náladu, aby vyplnil nicotu. Jenže když začne, neví kdy 
přestat,“ nabízí mi malý úsměv. „Ale vy jste pomohla, slečinko.“

„A čím, prosím vás?“ Netuším, proč mě Johnovy informace tak 
zraňují. Právě mi řekl, že jsem Jessemu pomohla, tak proč mám 
pocit, jako by naznačoval, že jsem mu taky pomohla do toho zno-
vu spadnout. 

Sam překrývá dlaní mou ruku, položenou na lince. „Tím, že se 
plně soustředil na něco jiného.“

„Ale pak jsem ho opustila,“ řeknu tiše. Jenom jsem vyslovila to, 
na co stejně oba myslí. 

„Není to tvoje vina, Avo,“ ujišťuje mě Sam skálopevně. „Ani jsi 
o tom nevěděla.“

„Nic mi neřekl,“ zašeptám. „Kdybych to věděla, všechno by bylo 
jinak.“ Ve skutečnosti si nejsem jistá, co by bylo jinak, kdyby mi to 
řekl. Jedním si ale jistá jsem – už nikdy ho nechci vidět v tom stavu, 
v  jakém byl v neděli. Když odejdu i  tentokrát, stane se to znovu? 
V hlavě z toho mám pořádný chaos. Opírám se lokty o kuchyňskou 
desku a skládám si hlavu do dlaní. Co mám proboha dělat?

„Avo?“ Johnův hluboký hlas mě nutí zvednout hlavu. „Je to 
dobrý chlap.“

„Proč vlastně začal pít? Jak moc špatné to je?“ vyptávám se. 
Vím, že je Jesse v jádru dobrý člověk, ale když se dozvím víc, třeba 
mu líp porozumím. 
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„Kdo ví?“ zamručí John a podívá se na mě. „Nemyslete si, že 
byl v lihu čtyřiadvacet hodin denně. To teda nebyl. To, jak vypadá 
teď, je jenom mizérie, ne alkoholismus.“

„Od té doby, co mě poznal, se nenapil?“ Tomu se ani nedá věřit.
John se zasměje. „Ne, i když jste v něm probudila jiný dost ne-

milý vlastnosti, slečinko.“
Sice se na něj mračím, ale naprosto přesně vím, o čem mluví, 

stejně jako Sam, podle výrazu jeho přidrzlého obličeje. Doneslo 
se mi, že je Jesse Ward obvykle poměrně pohodový týpek, ale 
z toho jsem viděla jenom útržky, a to pouze tehdy, když dostal, 
co chtěl. Většinou jsem se potýkala s  jeho kontrolou posedlým 
já. Dokonce připustil, že se tak chová jenom ke mně… to mám 
teda štěstí.

„Zůstanu tady, ale až se probere a nebude mě tu chtít, volám 
jednomu z vás,“ varuju je.

Samovi se viditelně uleví. „To se nestane, Avo.“
John přitaká. „Musím se vrátit do  sídla a dohlídnout na  jeho 

byznys.“ Zvedá se z barové stoličky. „Avo, potřebujete moje číslo. 
Kde máte mobil?“

Rozhlížím se po své tašce a uvědomuju si, že jsem ji nechala 
na  terase, a  tak seskakuju, ty dva nechávám v  kuchyni a  jdu si 
pro ni.

Cestou zpátky se přesvědčuju, že je Jesse pořád mimo. Jak dlou-
ho mu to vydrží a kdy si mám s jeho stavem začít dělat starosti? 
Nemám ponětí, co bych měla dělat.

Tiše stojím a  dívám se na  něj, jak se mu lehce pohybují řasy 
a pravidelně stoupá a klesá hruď. Dokonce i v bezvědomí vypadá 
ustaraně. Potichu dojdu až k němu a přitahuju mu deku k bradě. 
Nemůžu si pomoct. Nikdy předtím jsem se o něj takhle nestarala, 
ale je to instinktivní. Klekám si a  přikládám rty k  jeho chladné 
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tváři. Vstřebávám tu trochu útěchy, kterou mi náš kontakt přináší, 
a zase vstávám a vracím se do kuchyně. John už odešel.

„Na.“ Sam mi podává útržek papíru. „Johnovo číslo.“
„To tak spěchal?“ divím se. Mohl na mě počkat.
„Nikdy se nezdrží dýl, než je potřeba. Poslouchej, mluvil jsem 

s Kate. Přiveze ti sem nějaký oblečení.“ 
„Aha, tak jo.“ Moje ubohé oblečení teď neví, kde bydlí. Každou 

chvíli se stěhuje sem a tam. 
„Děkuju, Avo,“ řekne upřímně.
„Neděkuj mi,“ zaprotestuju, protože se cítím divně, zvlášť když 

je to částečně moje vina.
Nervózně se ošije. „Já vím. Já jen že… zkrátka po minulý nedě-

li, po tom šoku v sídle.“
„Nech toho, Same.“
„Když Jesse pije, tak pořádně.“ Tiše se zasměje. „Je to hrdý 

chlap, Avo. Bude pěkně v prdeli, až zjistí, že jsme ho takhle viděli.“
To si dokážu představit. Jesse, kterého znám, je silný, sebe-

vědomý, dominantní a  tak bych mohla pokračovat dál a  dál. 
Slova jako slabý a  bezmocný nejsou v  dlouhém seznamu jeho 
vlastností zahrnuta. Mám nutkání říct Samovi, že Panské síd-
lo a aktivity, které se v něm odehrávají, ustoupily díky Jesseho 
problému s alkoholem do pozadí, ale není to pravda. Ne tak do-
cela. Teď, když jsem zpátky a znovu mám Jesseho před očima, 
všechno to na mě v mé hlavě huláká, a  to velmi hlasitě – Jesse 
vlastní vykřičený dům. A  taky ho sám využívá. Potvrdil mi to 
Sam, a  navíc to bylo naprosto evidentní, když jsem tam nara-
zila na zhrzeného manžela Jesseho bývalé konkubíny. Hluboko 
uvnitř jsem tušila, že musí mít pestrou sexuální minulost, že se 
choval jako po rozptýlení bažící playboy, ale určitě jsem si nikdy 
nedokázala představit, jak moc vážné to je.
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Následující hodinu trávíme sbíráním prázdných láhví a uklízením 
bytu. Vyndávám z mrazáku vodku a vylévám ji do dřezu, přitom si 
pomyslím, že už ji nikdy nedokážu pozřít.

Potom mi volá Clive, aby mi oznámil, že na mě v hale čeká 
mladá dáma jménem Kate, a když mu v kostce řeknu, co jsme 
tu objevili, sjíždíme dolů, abychom se s ní setkali. Každý z nás 
přitom nese velký černý pytel plný odpadků a prázdných láhví 
a  já si v duchu poznamenávám, že musím nechat opravit roz-
bité dveře. 

Přicházíme do  foyer, kde pod přísným Cliveovým dohledem 
čeká Kate. „Ahoj,“ zdraví nás opatrně, když se k ní blížíme s vý-
mluvně cinkajícími pytli. „Jak mu je?“

Pouštím odpadky na  zem, takže zarachotí ještě víc, a  věnuju 
Cliveovi všeříkající pohled, jenom abych mu naznačila, že mě fakt 
nakrknul. Kdyby býval pustil Sama, Drewa nebo Johna nahoru 
dřív, mohli jsme tam Jesseho najít jenom opilého a ne prakticky 
v kómatu. Aspoň má Clive tolik slušnosti, že se tváří omluvně.

„Usnul,“ odpovídá jí Sam, když pochopí, že já se intenzivně 
snažím vymáčknout z Clivea co největší pocit viny.

Když se znovu podívám na Kate, zahlédnu, jak ji Sam dává vol-
nou ruku kolem ramen a objímá ji. Hravě ho odstrčí. „Na,“ podává 
mi Kate malou tašku. „Prostě jsem do ní nacpala, co se dalo.“

„Díky,“ beru si ji od ní.
„Takže tu zůstáváš?“ ptá se zkusmo.
„Jo,“ odvětím s  pokrčením ramen. Sam se mi opět odvděčí 

uznalým pohledem a já okamžitě znovu znervózním.
„Na jak dlouho?“ zajímá se Kate.
Dobrá otázka. Kolik času taková věc zabere? Jesse se může pro-

brat dnes večer, nebo zítra, nebo klidně až pozítří. Mám svou práci 
a musím si hledat byt. Podívám se na Sama, jestli mi nenapoví, ale 
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on jenom nejistě podrží zvednutá ramena, a tak se kouknu zpátky 
na Kate a jeho gesto zopakuju. 

Najednou si uvědomuju, že jsem nechala Jesseho nahoře sa-
motného a  zneklidním. Třeba přijde k  sobě teď a  nikdo tam 
nebude. „Měla bych se vrátit nahoru,“ odtuším a  ohlédnu se 
k výtahům.

„Jasně, jen jdi,“ odhání mě Kate blahosklonným mávnutím ruky 
a sbírá z podlahy odpadkový pytel. „A my se zbavíme tohohle.“

Loučíme se a než se otočím k odchodu, slibuju, že jí ráno za-
volám. Cestou k  výtahům ještě instruuju Clivea, aby se postaral 
o okýnko Jesseho auta a dveře jeho bytu. Samozřejmě se do toho 
hned pouští.

Vyjíždím nahoru a  mířím rovnou do  obýváku. Jesse stále 
tvrdě spí.

Co teď? Ještě pořád mám na  sobě šedobéžové šaty a  boty 
na podpatku a tak jdu nahoru, abych si vybrala pokoj až na konci 
podesty. Převlékám se v něm do rozdrbaných rifl í a černého trič-
ka. Dala bych si sprchu, ale nechci nechávat Jesseho příliš dlouho 
o samotě. Bude to muset počkat. 

Vracím se dolů, dělám si černé kafe, a zatímco ho v kuchyni 
vstoje pomalu usrkávám, napadá mě, že by bylo dobré přečíst si 
něco o alkoholismu. Jesse tu někde musí mít počítač, a tak se vy-
dávám na průzkum a v pracovně nacházím notebook. Zapínám 
ho a pociťuju nezměrnou úlevu, když po mně nechce heslo. Beru 
si ho dolů a  usazuju se v  křesle naproti Jessemu, abych na  něj 
mohla dohlížet. Rozjíždím Google a  zadávám do  něj „alkoho-
lici“. Vyjíždí mi sedmnáct milionů odkazů. Nicméně, úplně na-
hoře jsou „Anonymní alkoholici“. To by mohlo být pro začátek 
dobré, řekla bych. John možná tvrdil, že Jesse není alkoholik, ale 
já jsem na pochybách.
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Po několika hodinách strávených prohledáváním internetu mám 
pocit, jako by mi někdo vypálil mozkové buňky. Je toho tolik – 
dlouhodobý vliv, psychické problémy, abstinenční příznaky… Čtu 
si článek o traumatu v dětství, které u někoho vyústilo v závislost 
na alkoholu, a přemítám, jestli se Jessemu něco nepřihodilo, když 
byl kluk, protože se mi okamžitě vybavuje jeho úděsná jizva. Taky 
se dozvídám o genetické dispozici a přemýšlím o tom, jestli jeden 
z  jeho rodičů nebyl alkoholik. Ocitám se v  palbě informací, ale 
nevím, co si s nimi počít. 

V duchu se vracím k minulé neděli a k tomu, co mi řekl. Ty seš 
ale zatracená upejpavka, Avo. Potřeboval jsem tě, a tys mě nechala. 
A pak jsem ho opustila… zase. Rozladěně zavírám laptop a odklá-
dám ho na konferenční stolek. Je teprve deset, ale já jsem totálně 
vyždímaná. Nechci jít spát nahoru do postele, co kdyby se probu-
dil, a tak si nastýlám pár polštářů na podlahu vedle něj, uvelebuju 
se na nich s hlavou opřenou o gauč a prsty kroužím v chloupcích 
na jeho opálených rukách. Kontakt s jeho tělem mě uklidňuje, tak-
že netrvá dlouho a těžknou mi víčka, až nakonec usínám.
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„Miluju tě.“
Nejasně si uvědomuju jeho dlaň na mém týle, jeho prsty v mých 

vlasech. A je to tak uklidňující… tak správné. Otvírám oči a hle-
dím do  matné verze zelených očí, které jsem tak dobře znávala. 
Vyskakuju na nohy a přitom křísnu kotníkem o konferenční sto-
lek. „Kruci!“ zakleju.

„Pozor na pusu!“ napomíná mě ochraptělým a zhrublým hlasem. 
Chytám se za kotník a pak procitám úplně a rozpomínám se, 

kde jsem. Spouštím nohu na zem a prudce stáčím pohled ke gauči, 
na kterém se v polosedu podpírá Jesse. Vypadá děsně, ale aspoň je 
vzhůru… „Ty jsi vzhůru!“ vykřiknu.

Nasazuje bolestnou grimasu a zdravou rukou se chytá za hlavu. 
A sakra!
Musí mít pekelnou kocovinu a já mu tady vřískám jako hyster-

ka. Ustupuju o několik kroků dozadu, dokud nenarazím na křeslo 
a nesesunu se do něj. Nenapadá mě nic, co bych mu řekla. Nebudu 
se ho ptát, jak se cítí – to je zřejmé na první pohled –, ani ho nevy-
stavím lekci o osobní zodpovědnosti nebo neúctě k životu.
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Chtěla bych se ho zeptat, jestli si pamatuje naši hádku.
Chtěla bych se ho zeptat, proč mi laskavě nesdělil, že vlastní 

bordel nebo že má potíže s nadměrnou konzumací alkoholu.
Chtěla bych se ho zeptat, jestli se nediví, co tady dělám, a jestli 

si nepřeje, abych odešla.
Chtěla bych mu říct, že ho miluju.
Nic z toho neudělám. Místo toho vyhrknu: „Jak ti je?“ A oka-

mžitě si přeju, abych tu pusu neotvírala.
Vzdychne a kontroluje si zraněnou ruku. „Do prdele,“ zaskře-

hotá.
Nejspíš potřebuje doplnit tekutiny, a tak se zvedám a odcházím 

do kuchyně.
„Kam jdeš?“ ptá se lehce znepokojeně a  zvedá se do  plného 

sedu.
„Napadlo mě, že ti donesu vodu,“ uklidňuju ho s  lehkou úle-

vou. Tenhle výraz jsem na  něm viděla už mnohokrát. Obvykle 
předznamenává změnu v dominujícího maniaka posedlého kont-
rolou, který mě někde k něčemu přišpendlí, ale s tím si teď nemu-
sím dělat zbytečné starosti. Na to, aby mě honil, chytal a špendlil, 
teď nemá dost síly. Jaké zklamání.

Moje ujištění ho upokojuje a tak pokračuju do kuchyně, kde se 
natahuju pro skleničku a přitom mrknu na hodiny na troubě. Osm 
ráno. Spala jsem deset hodin v kuse. To se nestalo od  té doby… 
zkrátka od doby, kdy jsem naposledy byla s Jessem.

Z lednice beru láhev vody, nalévám ji do sklenice a vracím se 
s ní za Jessem. Ten sedí na pohovce s hlavou v dlaních, deka se mu 
svezla až k pasu.

Když jsem u něj a podávám mu pití, vzhlédne a naše pohledy 
se setkávají. Zdravou rukou si ho ode mě bere a na chvíli překrývá 
mé prsty svými. Ucuknu tak rychle, až voda vyšplouchne ven. Ani 
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nevím, proč jsem to udělala, ale výraz v jeho obličeji způsobí, že se 
cítím jako bezcitná mrcha. Hrozně se klepe a mně hned napadá, 
jestli to nebudou abstinenční příznaky. Určitě jsem četla, že je to 
jeden ze symptomů, společně se seznamem dalších a dalších.

Jesse sleduje můj pohled ke své rozklepané ruce a zavrtí hlavou. 
Mám z toho divný pocit. Takové to mezi námi nikdy nebylo. Ani 
jeden z nás neví, co říct.

„Kdy ses naposledy napil?“ promluvím. Vstupuju tím na tenký 
led, ale něco jsem říct musela. 

Usrkne vodu a kácí se naznak, břišní svaly se mu kvůli ztrátě 
na váze rýsují ještě ostřeji. „Nevím. Co je za den?“

„Sobota.“
„Sobota?“ vyhrkne v šoku. „Do hajzlu.“
Z jeho reakce soudím, že si toho nepamatuje hodně, ale přece 

nemohl být zavřený v bytě pět dnů a celou tu dobu v lihu. To by 
byl mrtvý, ne? 

Znovu nás pohlcuje ticho a já se ocitám zpátky v křesle naproti 
němu. Kroutím si prsty a snažím se vymyslet, co říct. Nenávidím 
to. Obvykle jsem se nemusela moc rozhodovat, jestli se mu vrh-
nout kolem krku, aby mě mohl přidusit v medvědím objetí, ale teď 
mi přijde tak křehký, což je šílený, když uvážím, že má vysokou, 
i když teď trochu hubenější postavu. Můj silný darebák se zredu-
koval do rozklepané trosky. Ničí mě to. Tohle není muž, do které-
ho jsem se zamilovala. Je to vůbec skutečný Jesse?

Sedá si a zamyšleně si pohrává se skleničkou, vidím povědomý 
pohyb soukolí jeho mysli a to mě uklidňuje – tuhle jeho stránku 
poznávám –, ale to ticho nedokážu snést. „Jesse, můžu pro tebe 
něco udělat?“

Povzdychne si. „Je toho hodně, co bys mohla udělat, Avo. Ale 
o nic z toho tě nemůžu žádat,“ řekne, aniž by se na mě podíval.
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„Nedáš si sprchu?“ navrhuju tiše.
Pohne se dopředu a přitom bolestně stáhne obličej. „Jasně.“
Sleduju, jak se škrábe na nohy, a připadám si jako chladnokrev-

ná bestie, když mu nepomůžu, ale nevím, jestli by mi to dovolil, 
a  taky si nejsem jistá, jestli bych to dokázala… Atmosféra mezi 
námi je tak zvláštní. 

Zvedá se a deka mu padá k nohám. Shlédne dolů na své nahé 
tělo. „Sakra,“ zanadává a shýbá se pro jedno z prostěradel. Ovíjí si 
ho kolem boků a obrací se ke mně. „Promiň,“ pokrčí rameny.

Promiň?
Jako bych ho předtím neviděla – mockrát, když už o tom mlu-

vím. Jeho vlastními slovy – na mém těle není jediné místo, na kte-
rém nebo ve kterém nebyl.

Poraženecky spouštím ramena a  s  povzdechem za  ním stou-
pám po schodech do hlavní ložnice. Chvíli to trvá a celou cestu 
nás obklopuje nepříjemné ticho, ale nakonec to dokážeme. „Ne-
byla by lepší vana?“ ptám se a jako první mířím do koupelny. Po té 
cestě do schodů vypadá vyčerpaně, tak si říkám, že stání ve sprše 
pro něj nebude žádná legrace. Relaxační pěna do koupele by mu 
pravděpodobně pomohla.

Znovu pokrčí rameny. „Asi jo.“
Pouštím velký vodovodní kohoutek a strkám ruku do proudu 

vody, dokud není akorát. Usilovně se snažím nemyslet na naši po-
slední konverzaci ve  vaně a  chvíli, kdy prohlásil, že odteď se už 
koupe – jenom společně se mnou. 

Obracím se čelem k  umyvadlům. K  místu, kde se odehrálo 
naše poprvé. V této koupelně jsme se společně sprchovali, koupali 
a  prožili mnoho žhavých sexuálních chvilek. A  taky je to místo, 
kde jsem ho naposledy viděla.

Dost!
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Setřásám neodbytné myšlenky a  zaměstnávám se pátráním 
po pěně do koupele a všeobecnými přípravami, zatímco Jesse tiše 
stojí a opírá se o zeď koupelny. Trvá to celou věčnost, než se vana 
napustí, a já si začínám přát, abych ho bývala vzala do sprchy. 

„A  je to,“ pronesu, jakmile je koupel plná, abych se vyhnula 
pocitu trapnosti.

„Chováš se jako cizí,“ řekne mírně, právě když dojdu ke dve-
řím, a tím mě zastavuje. Tolik to bolí.

Neotočím se. „Já se tak cítím,“ vydechnu a ztěžka polknu, abych 
se pokusila zastavit třas, který se o mě pokouší.

Znovu se mezi námi rozprostírá ticho. Nevím, opravdu si ne-
vím rady. Myslela jsem, že to už víc bolet nemůže. Myslela jsem, 
že už jsem na samém dně. Mýlila jsem se. Vidět ho takhle mě drtí. 
Musím se dostat pryč a pokračovat v bitvě o zapomenutí. Když ho 
vidím, mám pocit, jako by mě někdo vrhl o pár úrovní zpátky, ale 
ve skutečnosti jsem až do této chvíle žádný pokrok neudělala. 

„Podívej se na mě, Avo, prosím.“
Srdce se mi cpe do krku, protože ta slova jsou víc prosbou než 

požadavkem. Dokonce i  jeho hlas zní jinak. Není to ten známý, 
hluboký, mužný, sexy chraplák, na který jsem zvyklá. Teď je roz-
polcený a zlomený. On sám je rozpolcený a zlomený, což znamená, 
že jsem rozpolcená a zlomená i já.

Pomalu se obracím tváří k  muži, který je pro mě cizí. Kouše 
si spodní ret a dívá se na mě prázdnýma zelenýma očima. „Tohle 
nemůžu.“ Chystám se k odchodu, srdce mi přitom divočí, ale zá-
roveň se zklidňuje. Už brzy to skončí. 

„Avo!“
Slyším, že jde za  mnou, ale neohlížím se. Není při síle, což 

znamená, že je to možná jediná příležitost, kdy mu dokážu unik-
nout. Co mě to napadlo, že jsem sem chodila? Spěchám se schodů 
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a přitom se topím ve vzpomínkách na neděli. Rozpíjí se mi vidění 
a zrazují mě nohy. 

Pod posledním schodem ucítím známý stisk ruky kolem zápěs-
tí a zpanikařím, prudce se otáčím a odstrkuju ho. „Ne!“ vykřiknu. 
Zoufale se snažím vysvobodit z  jeho hrubého sevření. „Nesahej 
na mě!“

„Avo, nedělej to,“ zaprosí. Chytá mě i za druhé zápěstí, aby si 
mě přidržel. „Přestaň!“

Klesám na  podlahu, cítím se bezmocná a  křehká. Rozbitá už 
jsem, ale ještě mi může zasadit poslední úder, kterým mě vyřídí 
nadobro. „Ty přestaň,“ vzlyknu. „Prosím, nedělej mi to těžší.“

Sváží se k zemi za mnou a dusí mě v těsném objetí. Neutišitelně 
mu štkám na prsou, nedokážu to ovládnout.

Tiskne mi obličej do vlasů. „Promiň,“ šeptá. „Je mi to tak líto. 
Nezasluhuju si to, ale dej mi šanci,“ mačká mě ještě víc. „Potřebuju 
druhou šanci.“

„Nevím, co mám dělat.“ Teď jsem upřímná. Mám nutkání před 
ním utéct, ale zároveň cítím potřebu s ním zůstat a dovolit mu, 
aby všechno napravil. Jenže co když zůstanu a on mi zasadí smr-
telnou ránu? Nebo co když uteču a právě to bude smrtelná rána? 
Pro nás oba.

Všechno co znám, je silný, neochvějný, sebevědomý Jesse. Ten 
Jesse, který se zlobí, když mu odporuju, který mě přemůže, když 
hrozí, že ho opustím, který mě šuká do bezvědomí. Tenhle dnešní 
Jesse je mu na hony vzdálený. 

„Už přede mnou neutíkej,“ prosí a tiskne mě k sobě. Všímám 
si, že se přestal třást. 

Napřimuju se a hřbetem ruky si otírám uslzenou tvář. Očima 
fi xuju jeho břicho, tu jizvu, která je větší a zřetelnější než kdyko-
liv předtím. Do  očí se mu podívat nemůžu. Už je nepoznávám. 
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Nejsou temné hněvem, ani naštvaně přimhouřené; nejiskří rados-
tí, ani nesálají chtíčem. Jsou prázdné, plné nicoty, nenabízejí mi 
žádnou útěchu. Navzdory tomu vím, že když projdu dveřmi, jsem 
vyřízená. Mou jedinou nadějí je zůstat, najít odpovědi, které po-
třebuju, a modlit se, aby mě nezničily. On má tu moc zničit mě.

Chladnou rukou mi podepře bradu, aby mi mohl zvednout hla-
vu. „Všechno to napravím. Připomenu se ti, Avo.“

Zírám mu do očí a skrz zelený závoj v nich vidím prosvítat od-
hodlání. Odhodlání je dobré, ale dokáže vymazat bolest a šílenství, 
které mu předcházely? „Dokážeš se mi připomenout tradičním 
způsobem?“ Nežertuju, i když jemu to nepatrně cukne koutky.

„Udělám z toho svou misi. Udělám pro to cokoliv.“
Jeho slova, zopakovaná přesně jako té noci, kdy bylo Lusso uve-

deno na trh, jsou vyslovena se stejnou rozhodností jako tenkrát. 
Tehdy dodržel slib a  dokázal mi, že ho chci. V  těžkém srdci mi 
klíčí semínko naděje. Zabořím mu obličej zpátky do prsou a zavě-
šuju se do něj. Slyším, jak mu ze rtů uniká úlevný výdech, když mě 
k sobě znovu přivine, jako by na tom závisel jeho život.

Pravděpodobně závisí. A můj taky.

„Vystydne ti voda,“ zamumlám mu do  nahé hrudi, když jsme 
ve stále stejné pozici ještě i po nějaké době. 

„Takhle je mi dobře,“ zaremcá a já v jeho hlase poznávám kou-
sek známého Jesseho.

„Taky se musíš najíst,“ informuju ho a cítím se divně, když mu 
takhle udílím instrukce. „A taky se ti někdo musí podívat na ruku. 
Bolí to?“

„Pekelně.“
Nepřekvapuje mě to; vypadá příšerně. „Tak pojď.“ Vyvlékám se 

z jeho těsného sevření, což v něm vyvolává nespokojené zamručení, 
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ale pouští mě. Stoupám si a nabízím mu ruku. Podívá se na mě, 
na tváři malý úsměv, a bere mě za ni, aby se taky přitáhl do stoje.

V tichosti stoupáme zpátky do schodů a zpátky do ložnice.
„Vlez si tam,“ přikazuju mu mírně s ukazováčkem namířeným 

na vanu.
„Teď tu poroučíš ty?“ podiví se s povytaženým obočím. 
„Už to tak vypadá,“ kývnu směrem ke koupeli.
Začíná si kousat ret a  nevypadá, že by se do  ní nějak hrnul. 

„Půjdeš se mnou?“ zkouší to.
Znenadání se cítím nepříjemně a nemístně. „To nemůžu,“ vr-

tím hlavou a  trochu ustupuju. Chci, opravdu moc, ale taky vím, 
že jakmile se oddám jeho přitažlivosti a dotekům, odvede mě to 
od mého odhodlání vyčistit si hlavu, získat odpovědi.

„Avo, ty po mně chceš, abych se tě nedotýkal. To je něco, co jde 
proti mým instinktům.“ 

„Jesse, prosím, já potřebuju čas.“
„To není přirozené, Avo. Být s tebou a nemoct se tě dotýkat pro 

mě není správné.“
Má pravdu, ale nemůžu si dovolit nechat se jím pohltit. Potře-

buju si udržet čistou hlavu, jenže jakmile se mě Jesse dotkne, jsem 
ztracená.

Nic na  to neříkám, jenom se znovu podívám k  vaně a  zpátky 
na něj. Poraženě zakroutí hlavou. Potom si uvolní prostěradlo z boků, 
vleze do vany a opatrně se noří do vody. Z plochy mezi umyvadly si 
beru kelímek a krčím se v podřepu vedle něj, abych mu umyla vlasy. 

„Bez tebe to tady není ono,“ stěžuje si. Opírá se zády o vanu 
a zavírá oči.

Nevšímám si jeho brblání a začínám mu mýt vlasy a mydlit tělo 
od hlavy k patě. Bojuju přitom s nutkavými impulsy, které mnou 
po našem kontaktu proudí.
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Chvíli se zamyšleně zdržím v  okolí jizvy na  jeho břiše a  taj-
ně doufám, že by ho to mohlo přimět, aby o ní promluvil. Tajně 
a marně. Nechává zavřené oči i pusu. Mám pocit, že to bude dři-
na. Nikdy neposkytuje informace dobrovolně a mým otázkám se 
vyhýbá striktně varovným tónem nebo rozptylovací taktikou. To 
nemůžu znovu dopustit. A bude mě to stát všechny síly a vůli. Ani 
pro mě není přirozené vyhýbat se mu.

Přejedu mu rukou po drsné tváři. „Potřebuješ oholit.“
Otevírá oči a zdravou rukou si sahá na vousy. „Nelíbím se ti?“
„Ale líbíš, s vousy i bez.“
Hlavně ne opilý!
Prchavý výraz, který mu přelétá po  tváři, mi napovídá, že mi 

čte myšlenky. „Už ani kapku,“ prohlásí přesvědčivě a  po  celou 
dobu se mi dívá zpříma do očí. 

„Zníš odhodlaně,“ opáčím potichu.
„Taky jsem.“ Zvedá se do sedu a obrací se čelem ke mně. Potom 

natáhne ruku, aby v dlani sevřel mou tvář, ale sykne bolestí, když 
zjistí, že to nejde. „Myslím to vážně, už nikdy víc. Slibuju. Nejsem 
žádný vyšinutý alkoholik, Avo. Připouštím, že jak se napiju, je pro 
mě těžký přestat, ale já pít nemusím. Když jsi mě opustila, byl jsem 
na tom zle. Jenom jsem chtěl tu bolest otupit.“

Srdce se mi v  hrudi pomalu zklidňuje, cítím úlevu smíšenou 
s trochou pochybností. Každý se nechá lehce unést, když je opilý, 
ne? Pohledem zabloudím někam za něj, protože se snažím zkon-
centrovat myšlenky, abych vyjádřila, co potřebuju. V posledních 
dnech mě zaměstnávaly miliony slov, ale teď si nedokážu vzpome-
nout na jediné z nich. „Proč jsi mi to neřekl dřív? Tohle jsi myslel, 
když jsi říkal, že způsobím ještě větší škodu, když odejdu?“

Svěsí hlavu. „Tohle ti říkat byla pěkná hovadina.“
„To teda byla.“
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Zvedá ke  mně oči. „Jenom jsem chtěl, abys se mnou zůsta-
la. Když jsi prohlásila, že mám hezký hotel, byl jsem v  šoku.“ 
Pousměje se a já se najednou cítím hloupě. „Všechno se to mezi 
námi semlelo hrozně rychle a  intenzivně. Nevěděl jsem, jak ti 
to podat. Nechtěl jsem, abys mi zase utekla. Ale tys… prostě… 
pořád… utíkala.“

„Moc daleko jsem se nedostala, co?“
„Chystal jsem se ti o tom říct. Neměla ses v sídle jen tak objevit. 

Nebyl jsem na to připravený, Avo.“
To bylo zjevné. Pokaždé, když jsem přišla do  toho takzvané-

ho hotelu, měla jsem osobní doprovod nebo jsem byla zavřená 
v  Jesseho kanceláři. Jsem si jistá, že lidi dostali varování, aby se 
mnou nemluvili, a taky se k Jessemu nikdo nepřiblížil, když jsem 
byla s ním. A má pravdu v tom, že to mezi námi začalo být moc 
rychle hodně intenzivní, ale to byla především jeho zásluha. Bože, 
je toho tolik, co musíme probrat. Zodpovědět tolik otázek. Ten 
malej hnusák, kterýho Jesse napadl v sídle, měl taky dost zajíma-
vých věcí na srdci. Takže Jesse měl aférku s jeho ženou?

Vzdychnu. „Pojď ven, už máš scvrklou kůži.“ Podržím mu ruč-
ník a  on napodobí můj povzdech, než se zdravou rukou vzepře 
o  okraj vany. Vylézá ven a  já ho suším, zatímco on mě pozorně 
sleduje.

Když mu vystoupám až ke  krku, koutky rtů se mu nepatrně 
pohnou v náznaku úsměvu. „Před pár týdny jsem to byl já, kdo se 
postaral o tvou kocovinu.“ 

„Vsadila bych se, že ti třeští hlava mnohem víc než tenkrát 
mně,“ beru vítr z plachet jeho nostalgii a ovíjím mu ručník kolem 
boků. „Teď jídlo a potom nemocnice.“

„Nemocnice?“ vyhrkne překvapeně. „Já žádnou nemocnici ne-
potřebuju, Avo.“
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„Kvůli ruce,“ objasňuju. Nejspíš si myslel, že ho chci nechat 
hospitalizovat. 

V očích se mu objevuje pochopení. Zvedá ruku, aby ji prozkou-
mal. Krev se smyla, ale i tak to vypadá ošklivě. „Ruka je v pohodě.“

„To teda není.“
„Avo, já do žádný nemocnice nemusím.“
„Tak nechoď.“
Následuje mě z koupelny a hroutí se hned na kraj postele, od-

kud sleduje, jak mizím v jeho velké šatně. Přehrabuju se oblečením 
a vybírám mu šedé tepláky a bílé triko. Bude potřebovat pohodlí. 
Z komody tahám boxerky a vracím se zpátky do ložnice. Jesse leží 
rozvalený na posteli, jenom to, že se musel dostat nahoru po scho-
dech a vykoupat ho takhle vyřídilo. Kocovinu tak obludných roz-
měrů si ani nedokážu představit. 

„Na, vem si to na sebe.“ Pokládám oblečení vedle něj a on otáčí 
hlavu, aby zkontroloval můj výběr. Potom ztěžka a  unaveně vy-
dechne.

Protože se nemá k tomu, aby s  tím začal sám, zvedám boxer-
ky, klekám si před něj a nastavuju mu je k nohám. On už to pro 
mě udělal nesčetněkrát. Zaťukám mu na kotník a on se pošoupne 
na posteli. Když se na mě podívá, v očích se mu nepatrně zajiskří – 
je to další povědomý střípek.

V tichosti zvedá nohy a stoupá si, abych mu mohla spodky na-
táhnout, ale když jsem v půli cesty, uvolňuje se mu ručník a padá 
na zem, takže se ocitám tváří v tvář jeho výraznému ztopoření. 

Pouštím boxerky a odskakuju od něj, jako bych se mohla po-
pálit. Takže se neporouchal úplně celý, pomyslím si a pokouším se 
ignorovat ocelově pevný kus jeho těla, který mám na dosah ruky. 
Pohledem mu zalétám k očím a vůbec poprvé je vidím zazářit na-
plno, jenže to se mi zrovna teď nehodí, i když moje tělo proti ta-
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kovému tvrzení mého mozku zásadně protestuje. Svádím vnitřní 
bitvu, abych ovládla nutkání povalit ho na postel a osedlat si ho. 
Nechci, abychom se rozptylovali sexem, já ani on. Nejdřív si mu-
síme promluvit.

Sahá dolů a  vytahuje si spodky sám. „Půjdu do  nemocnice,“ 
řekne. „Jestli chceš, udělám to.“

Zamračím se na něj. „Jenom proto, že souhlasíš, aby se ti někdo 
podíval na ruku, ti samým vděkem nepadnu k nohám,“ uzemním 
ho úsečně.

V  reakci na  mou drzost lehce přimhouří oči. „Budu to mít 
na paměti.“

„Musím ti dát najíst,“ zamumlám a odcházím. Nechávám ho, 
aby si se zbytkem oblečení poradil sám.
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Poté, co se ve svém pokoji osprchuju a převléknu, zamířím dolů 
a nacházím Jesseho v limbu na pohovce. Chvíli sleduju nepatrný 
pohyb jeho široké hrudi a musím si přiznat, že je to pastva pro oči, 
navzdory jeho evidentnímu vysílení. Ze zasnění mě vytrhává ostré 
zvonění mobilu. Urychleně hovor přijímám, aniž bych se obtěžo-
vala kouknout, kdo volá.

„Haló?“
„Avo?“
„Dane!“ Kvůli překotným událostem posledních hodin jsem 

úplně zapomněla, že se s ním dneska mám sejít. Je tak skvělé slyšet 
jeho hlas. „Kde jsi?“

„Právě jsem dorazil na Euston.“
„Co naši?“
„Dělaj si starosti,“ prohlásí příkře.
„To přece nemusej.“
„No, ale dělaj. A já taky. Kde jsi ty?“
Sakra!
„U Kate,“ zalžu. Není pravděpodobné, že by s ní mluvil nebo že 
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by se k ní vydal, aby si to ověřil. Navíc máma ví, že u Kate bydlím, 
a jsem si jistá, že mu to řekla. Při zmínce Kateina jména se v tele-
fonu rozhostí ticho. „Aha,“ ozve se stručně. „Ještě pořád?“

Bože, ta nezaujatost v  jeho hlase… Neviděli se celé roky, ale 
čas, jak se ukazuje, některé rány neléčí. „Jenom přechodně, Dane. 
Hledám si vlastní bydlení, když už jsme u toho.“

„Už jsi mluvila s tím svým bývalým debilem?“ Zášť v jeho hlase 
je hmatatelná.

„Ne, ale zaslechla jsem, že se ozval našim. To od něj bylo velice 
milé.“

„Parchant jeden. O tom si ještě promluvíme. Máma mi o tom 
pokecu s Mattem říkala. Já to vím, že je slizkej, ale máma z toho 
má blbej pocit.“

„Volala jsem jí,“ bráním se.
„Jo, a je mi jasný, žes jí neřekla všechno. Co to máš za novýho 

chlapa?“
Ztuhnu. Trefi l hřebík na hlavičku. „Dane, jsou věci, o kterých 

se rodičům neříká.“
„Jasně, ale bráchovi se svěřit můžeš.“
„Myslíš?“ odfrknu. O tom vážně pochybuju. Můj velký bratr by 

pravděpodobně následoval tátu se srdeční příhodou. To je přesně 
ten důvod, proč jsem nejela do Newquay: výslechy a výčitky. Jed-
noho dne tomu budu muset čelit, ale ne teď. Nikdy jsem nebyla tak 
šťastná, že naši bydlí daleko. 

„To bych řekl. Tak kdy se uvidíme?“ ptá se o trochu smířlivěji.
Chce mě vidět, nebo ze mě vymáčknout nějaké informace? 

„Zítra?“
„Myslel jsem, že to zvládneme dneska,“ zní zklamaně.
Taky jsem zklamaná. Opravdu ho chci vidět, ale na  druhou 

stranu z toho mám strach. „Promiň. Jdu se mrknout na pár proná-
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jmů a pak musím dodělat kupu návrhů.“ Lžu, jako když tiskne, ale 
nemám sílu objevit se před ním tak brzy v dostatečně normálním 
stavu. Snad se do zítřka dokážu vyhrabat z deprese a nejistoty. Sice 
o tom velmi pochybuju, ale aspoň mám čas to zkusit.

„Tak jo, sejdem se zítra, super,“ potvrzuje moje obavy. 
Celý den na  jeho všetečné otázky? „Jasně, ráno mi zavolej,“ 

řeknu a tajně doufám, že si vyjde s kamarády a bude mít takovou 
opici, že ho to zdrží. Potřebuju čas.

„Že váháš. Uvidíme se zítra, mrně.“ A zavěšuje.
Začínám přemýšlet, jak bych se z  toho vyvlékla, ale po hodi-

ně bezvýsledného přecházení bytem mě stejně nic nenapadá. Ne-
můžu se Danovi vyhýbat navěky.

Zvoní domácí telefon a tak ho zvedám. „Avo, nahoru za vámi 
jede chlap z údržby, aby dal do pořádku ty dveře. A okýnko v autě 
pana Warda už vyměnili.“

„Děkuju, Clive.“ Zavěšuju a mířím ke dveřím.
Za  nimi nacházím staršího muže, který už zkoumá škody. 

„Vloupal se k vám nosorožec?“ ptá se a drbe se na hlavě.
„Něco na ten způsob,“ utrousím. 
„Můžu to nouzově zabezpečit, ale dveře bude potřeba vyměnit. 

Objednám je a dám vám vědět, až dorazí,“ navrhuje a odkládá kra-
bici s nářadím na zem. 

„Díky.“ Nechávám ho odlamovat kusy odštípnutého dřeva ze 
zárubně dveří, ale na odchodu zjišťuju, že za mnou stojí rozespalý 
Jesse a podezíravě se na tu spoušť dívá. 

„Co se tady děje?“ ověřuje si.
„John se popral s vchodovými dveřmi, když jsi nám neotvíral,“ 

informuju ho věcně.
Překvapeně mu vystřelí obočí, ale pak se zatváří ustaraně. „Měl 

bych mu zavolat.“
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„Jak ti je?“ ptám se. Podle toho, co vidím, docházím k závěru, 
že po hodinovém schrupnutí vypadá o něco líp. 

„Trochu líp. A tobě?“
„Je mi fajn. Je načase vzít tě do nemocnice. Dojdu si pro tašku.“ 

Ukročím, abych ho obešla.
Bleskově pohne rukou a chytá mě za paži. „Avo...“
Zastavuju se a čekám, co z něj vyleze, pár slov na povzbuzení 

by se hodilo, ale nic nepřichází, jenom žár, který mi sálá do těla 
z drsného sevření jeho ruky. Podívám se na něj, taky mě sleduje, 
ale pusu nechává zavřenou.

S těžkým povzdechem se mu vyvlékám, ale pak si uvědomuju, 
že tu nemám auto. Jak ho asi do té nemocnice dostanu? „Do prde-
le,“ zanadávám si pro sebe.

„Nemluv sprostě, Avo. Co se děje?“
„Moje auto zůstalo u Kate.“
„Tak vezmem moje.“
„Nemůžeš řídit jednou rukou.“ Mám stažené půlky, i když řídí 

bez hendikepu, v žádném případě nechci být u jeho jednoruké jízdy.
„Já vím. Řídit můžeš ty.“ Hází po mně klíčky a  já lehce pani-

kařím. Důvěřuje mi natolik, že mě nechá řídit auto za víc než sto 
šedesát tisíc liber? 

„Avo, ty řídíš jako slečna Daisy. Mohla bys na to trochu šlápnout?“ 
zaskučí.

Zamračím se na něj, ale on to ostentativně ignoruje. Plynový 
pedál reaguje moc citlivě a  já se za volantem cítím příliš malá. 
Jsem k smrti vyděšená, že mu to škrábnu. „Kušuj,“ odseknu, ale 
zároveň ho poslechnu a s patřičným zvukovým doprovodem sil-
ného motoru nabírám rychlost. Bude to jeho chyba, jestli něko-
ho přejedu.
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„Tak je to lepší.“ Podívá se na mě s úsměvem. „Líp se to ovládá, 
když se s tím moc nemažeš.“

Mám chuť se zasmát, ale neudělám to. Tuhle větu bych mu 
mohla nechat vytetovat na čelo.

Po třech hodinách na oddělení drobných poranění a na rentgenu 
nám doktor potvrzuje, že Jesse nemá ruku zlomenou, ale došlo 
k výraznému zhmoždění tkání. 

„Nechal jste ji v klidu?“ ptá se sestra, zatímco mu ovazuje rány. 
„Jestli od vašeho zranění uplynulo několik dnů, jak říkáte, čekala 
bych, že otok bude pryč.“

Jesse se po mně provinile podívá. „Ne,“ odvětí tiše.
„No ale to jste měl,“ peskuje ho, „a taky jste ji měl polohovat.“
Významně zvedám obočí, on zakoulí očima. Sestra mu ještě 

dává ruku do závěsu a pak už si jdeme po svých. Hned u východu 
z budovy si Jesse pásku sundává a odhazuje ji do koše. 

„Co to děláš?“ zalapám po dechu a nevěřícně zírám, jak si to 
šine ven z nemocničních dveří.

„Tu věc nosit nebudu.“
„No to teda budeš!“ vykřiknu a  lovím závěs z  koše. Jsem 

v šoku. Ten chlap nemá ani trochu úcty ke svému zdraví. Nej-
dřív si prolil hrdlem a následně všemi orgány hektolitry vodky 
a teď odmítá spolupracovat na tom, aby se mu pořádně uzdra-
vila ruka. 

Ženu se za ním, ale on se zastavuje až u auta. Klíče mám sice 
připravené, ale neodemykám jimi. Zlostně na  sebe hledíme přes 
střechu DBS.

„Otevřeš to auto?“ dožaduje se.
„Ne, dokud si to zase nenasadíš.“ Podržím pásku nad hlavou.
„Jak už jsem řekl, Avo. Tu věc nosit nebudu.“
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„Proč?“ štěknu. Tvrdohlavý Jesse je zpátky, ale zrovna tuhle 
jeho stránku nevidím moc ráda. 

„Protože ji nepotřebuju.“
„Ale ano, potřebuješ.“
„Ne, nepotřebuju,“ napodobuje můj tón.
„Nasaď si tu posranou pásku, Jesse!“ zakřičím na něj přes auto.
„A ty si dávej pozor na nevymáchanou pusu!“
„Nasrat!“ zasyčím na něj vzdorovitě.
Zamračí se na mě pravdu ošklivě. Jak asi musíme vypadat, když 

po sobě na nemocničním parkovišti pliveme nadávky přes střechu 
Aston Martin? Ale je mi to jedno. Někdy je hotovej křovák!

„Pusa!“ zařve, ale pak sám udělá bolestnou grimasu, protože to 
přehnal s hlasitostí, a bolavou rukou se instinktivně chytá za hla-
vu. „Kurva!“

Začínám se smát, když ho vidím, jak se točí dokolečka, vykle-
pává si ruku a kleje jako pohan. To má za vyučenou, paličák jeden.

„Otevři to zkurvený auto, Avo,“ houkne na mě.
Ajaj, ten je ale naštvaný. Tisknu rty k  sobě, abych potlačila 

smích. „Co tvoje ruka?“ ptám se, ale uniká mi zahihňání a vzápě-
tí stejně vybuchnu smíchy. Nedokážu to zadržet. Je tak příjemné 
znovu se smát. 

Když se vzpamatuju natolik, že jsem schopná se narovnat, pro-
pichuje mě přes auto zuřivým pohledem. „Otevři,“ ucedí.

„Nasaď si pásku,“ kontruju a házím ji po něm.
Chytá ji za letu a rovnou jí mrští o zem, potom znovu zaměřuje 

rozlícený pohled na mě. „Otevři!“
„Někdy se chováš jako děcko, Jesse Warde. Auto neotevřu, do-

kud si nenasadíš pásku.“
Sleduju, jak mhouří oči, koutky rtů se mu pohnou ve skrytém 

úsměvu. „Tři,“ vysloví nahlas a zřetelně.
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Čelist mi cestou k zemi břinkne o kapotu. „To snad nemyslíš 
vážně?!“ vypísknu nevěřícně.

„Dva.“ Jeho tón je klidný a vyrovnaný, zato já jsem omráčená. 
Opírá si lokty o střechu. „Jedna.“

„Jdi se vycpat,“ poznamenám uštěpačně a  zatvrzuju se. 
Vždyť jenom chci, aby si nasadil tu pitomou pásku, ještě ke vše-
mu pro jeho vlastní dobro. Já z toho nic nemám, jde mi jenom 
o princip.

„Nula,“ vydechne a  dává se do  pohybu mým směrem kolem 
přední kapoty auta, zatímco já bezděky couvám okolo zadní. Za-
stavuje se a  zvedá obočí. „Kam jdeš?“ ptá se a  bere to z  opačné 
strany.

Ten obličej znám; říká – teď si to fakt slízneš. Vím, že se nebu-
de dvakrát rozmýšlet, jestli mě má zalehnout na zemi a mučit tak 
dlouho, dokud se nepodvolím jakémukoliv jeho požadavku. 

„Nikam,“ odvětím a dávám si pozor, abych se držela na druhé 
straně auta. Můžeme tady klidně strávit celý den. 

„Pojď sem.“ Jeho hlas je tak hluboký a má ten chraplavý pod-
tón, který tolik miluju – další kousek Jesseho je zpět. Rozptyluje 
mě to. 

Zavrtím hlavou. „Ne.“
Dřív než odhadnu jeho příští pohyb, startuje sprintem ko-

lem auta a  já s  výkřikem prchám opačným směrem. Lidi se 
za mnou ohlížejí, jak kličkuju okolo dalších zaparkovaných aut 
jako nějaká vyšinutá ženská, než smykem zastavím za džípem 
se zvýšenou střechou. Nakouknu za jeho roh, abych viděla, kde 
je Jesse.

Srdce mi propadá hrudním košem a pokračuje dál až na asfalt. 
Jesse tam stojí ohnutý v pase a rukama se zapírá o kolena. 

Do háje!
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Proč ho ksakru provokuju k  tak stupidnímu chování, zrovna 
když se má zotavovat? Rozbíhám se k němu právě ve chvíli, kdy si 
ho všimne několik kolemjdoucích a začnou se kolem něj srocovat. 
„Jesse!“ volám cestou k němu. 

„Je v pořádku, děvenko?“ ptá se mě nějaký muž, když dorazím 
až k hloučku.

„Já nev… Cože?!“ Jedna jediná ruka mě zvedá do  vzduchu 
a Jesse si mě hází přes rameno. 

„Nezahrávej si se mnou, Avo,“ pronese domýšlivě. „Už bys 
mohla vědět, že vždycky vyhraju.“ Sáhne mi rukou pod sukni, po-
loží mi dlaň na vnitřní stranu stehna a vykračuje si to i se mnou, 
ohnutou přes jeho rameno, k autu. 

Přesladce se usmívám na každého, kdo nás míjí, ale nenamáhám 
se s  ním bojovat. Jsem šťastná, že má sílu mě unést. „Koukaj mi 
kalhotky,“ stěžuju si a sahám dozadu, abych si stáhla šaty přes zadek. 

„Ale nekoukaj.“ Pomalu mě spouští po svém těle, dokud ne-
jsme tváří v tvář. Nohama ještě nedosáhnu na zem a jeho hrud-
ník, pevný a hřejivý, mám namáčknutý na mém. Do očí se mu 
vrací jiskra, pátravě si mě prohlíží. Chce mě políbit a já to mu-
sím zarazit.

Zavrtím se mu v rukách. „Musíme do obchodu,“ řeknu s po-
hledem zapíchnutým do jeho hrudi a snažím se mu vykroutit. 

S těžkým povzdechem mě staví zpátky na nohy. „Jak to můžu 
napravit, když mi pořád unikáš?“

Uhlazuju si šaty a zvedám k němu oči. „To je tvůj problém, 
Jesse. Chceš to napravit tím, že odvracíš mou pozornost svý-
mi doteky, místo toho, abys se mnou mluvil a dal mi odpovědi 
na otázky. Tohle už nedopustím.“ Odemykám auto a nastupuju. 
Jeho tam nechávám stát se svěšenou hlavou a rtem skousnutým 
mezi zuby.
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Zajíždíme k supermarketu a já křižuju parkovištěm a hledám vol-
né místo. Něco jsem se o Jessem přece jen dozvěděla – je to děsný 
spolujezdec. Nutil mě předjíždět, dělat myšky, kličkovat z pruhu 
do pruhu, a to všechno kvůli tomu, abychom získali stěží pár mi-
nut k dobru. Jak dojde na řízení, má až moc horkou hlavu. Vlastně 
má horkou hlavu pořád.

„Tady je místo,“ cpe mi ruku před oči a já ji odstrkuju.
„To je pro rodiny s dětmi,“ poučuju ho a volné stání míjím.
„No a co?“
„No a  nic. Já v  tom tvém bouráku žádné dítě nevidím. Ty 

snad jo?“
Sjede očima k mému břichu a já se najednou cítím dost divně. 

„Našlas ty prášky?“ ptá se mě s pohledem pořád upřeným do stej-
ného místa.

„Ne,“ odpovídám a zajíždím na prázdné stání. Chtěla bych ho 
obvinit, že je to mimo jiné dílem jeho neustálého rozptylování mé 
pozornosti, ale pravdou je, že moje schopnost organizovat vlast-
ní záležitosti byla vždycky mizerná. Byla jsem nucena podstoupit 
další potupnou návštěvu u doktorky Monroeové, abych si nechala 
předepsat nové balení antikoncepčních pilulek, které jsem ztratila 
ani ne za  týden po  ztrátě těch minulých. A  taky jsem si necha-
la udělat testy, abych se ujistila, že jsem při mnoha a mnoha ne-
chráněných stycích s Jessem nechytla žádnou sexuálně přenosnou 
chorobu. Po odhalení jeho bohatého sexuálního života mi taky nic 
jiného nezbývalo.

„Vynechalas?“ ptá se a tiskne rty k sobě. 
On se bojí, že bych mohla být těhotná? „Dostala jsem to v ne-

děli večer,“ informuju ho. A chce se mi dodat, že to bylo něco jako 
špatné znamení nebo něco podobného, ale neudělám to. Místo 
toho vypínám motor. 
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Zůstává zticha, a tak vystupuju a čekám na něj venku.
„Dál už jsi zaparkovat nemohla?“ zabručí, když přejde na mou 

stranu auta. 
„Aspoň parkuju tam, kde je to povolené.“ Odcházím k  vozí-

kům v přístřešku, do jednoho vkládám minci a beru si ho. „Byl jsi 
vůbec někdy v supermarketu?“ zapochybuju, když spolu kráčíme 
po chodníku pod klenutou stříškou. Já jen, že Jesse v obchoďáku 
není zrovna vize, která by se sama nabízela. 

Pokrčí rameny. „Nakupuje Cathy. Stejně se obvykle stravuju 
v sídle.“

Zmínka o  Jesseho luxusním sexklubu mi způsobuje osypky 
a ztrátu entuziasmu zapříst jakoukoliv konverzaci. Cítím na sobě 
jeho oči, ale ignoruju to a soustřeďuju se na cestu před sebou.

V šest večer se vracíme do Lussa a zjišťujeme, že jsou dveře opra-
vené. Jesse si lehá na gauč, vyčerpaný po několika hodinách strá-
vených venku. Já uklízím nákup a  pak zůstávám stát v  kuchyni 
a přemýšlím, co budu dělat. Je sobota a já se ze všeho nejvíc cítím 
na  relax se skleničkou vína. Víno tu není a  relaxovat nedokážu, 
a tak místo toho volám Kate.

„Co máš v  plánu?“ ptám se jí a  usazuju se na  barové stoličce 
s hrnkem kafe – ano, s kafem, nikoliv s vínem.

„Chystáme se někam vyrazit,“ vykládá zvesela.
„A kam jdete?“ Nedokážu se oprostit od mírného pocitu žárli-

vosti, že si jde užít večer.
„Sam mě bere do sídla.“
„Do sídla?“ vyhrknu nevěřícně a veškerá žárlivost mě opouští. 

Utahuje si ze mě?
„Jo, nevysvětluj si to špatně. Sama jsem si o to řekla. Jsem zvě-

davá.“
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To mě poser! Ta má teda žaludek. Zatímco já vzala nohy na ra-
mena, když jsem zjistila, co vlastně Panské sídlo je, ona se tam 
hrne a  chce se začleňovat? To nechápu. „A  Samovi to nevadí?“ 
ptám se tak nenuceně, jak dokážu, ale šok v hlase neskryju. Ne-
můžu uvěřit, že k tomu svolil.

„Jo, vysvětlil mi, jak to tam chodí, a  já to chci vidět na vlast-
ní oči.“ Zní naprosto věcně. Zato já jsem na prášky, jenom když 
slyším ten název. Jaké asi je, být tak tolerantní? A  jak to vlastně 
v sídle chodí, když už jsme u toho? „Jak je Jessemu?“ vyptává se 
a přerušuje mi nit myšlenek.

 Z  jejího hlasu vycítím nervozitu. „Jde to. Má zhmožděnou 
ruku a trvá na tom, že není alkoholik.“

„To jsem ráda.“ Její upřímnost mě těší, ulevilo se mi, že ho ne-
proklíná a nedožaduje se mého okamžitého odchodu. 

„Poslouchej,“ obracím svou pozornost zpátky na  ni, „řekla 
bych ti, aby ses dnes dobře bavila, ale spíš mě to nutí říct… buď 
ve střehu.“

„Avo, víc ve střehu už být nejde. Nemůžu se dočkat! Promlu-
víme si zítra.“

„Tak ahoj.“ Zavěšuju a v duchu se vracím do časů, kdy jsem si 
myslela, že je sídlo nevinným hotelem. Sama nad sebou zakroutím 
hlavou. Jak jsem mohla být tak slepá, když je teď všechno tak jas-
né? Trochu mě omlouvá skutečnost, že jsem byla naprosto vykole-
jená jistým vysokým štíhlým mužem s tmavě blond vlasy a hypno-
tickým zeleným pohledem. Byl dokonalý. A stále je, i když je o pár 
kilo lehčí a naopak o pár problémů těžší.

Odcházím nahoru, abych se převlékla, házím na sebe bavlněné 
šortky a tílko a vytahuju si sponky z vlasů.

Když se vracím dolů, Jesse stále spí na  gauči. Chvíli zápasím 
s televizní skříňkou, ale nedaří se mi tu zatracenou věc přimět, aby 
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se otevřela, a tak si kecnu do křesla a pozoruju, jak Jesse spí. Po-
raněnou ruku má položenou na pevném hrudníku, takže se zvedá 
a klesá s každým jeho klidným nádechem a výdechem. A poté, co 
se mé myšlenky přirozeně stočí k  čokoládovým rolkám, kyticím 
kal a andělům, pozvolna usínám.
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„Miluju tě.“
Probírám se z dřímoty, napřimuju se a mnu si oči. Chvíli mi 

trvá, než zjistím, kde jsem, ale když se rozkoukám, poznávám toho 
pohledného muže, který přede mnou klečí.

„Ahoj,“ řekne tiše a odhrnuje mi vlasy z tváře.
„Kolik je hodin?“ zjišťuju ospale. 
Naklání se a dává mi pusu na čelo. „Kousek po půlnoci.“
Půlnoc? Spala jsem jako špalek a nedělalo by mi potíže v tom 

ihned pokračovat, ale z  rozespalosti mě dostává pronikavý zvuk 
mobilu, který pročísne ticho kolem nás. 

„Kurva,“ uleví si Jesse.
Dívám se, jak hrábne po  telefonu na  konferenčním stolku 

a kontroluje displej. Kdo mu může volat v takovou hodinu?
„Johne,“ zdraví volajícího stroze. „Proč?“ Koukne po mně. „Ne, 

to je v pohodě… jo… dej mi půl hodiny.“ A zavěšuje.
„Co se děje?“ ptám se. To už jsem zcela probuzená.
Obouvá si conversky a míří ke dveřím, očividně naštvaný. „Po-

tíže v sídle. Nezdržím se tam dlouho.“
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A jako by nic, je pryč.
Shrňme si to. Jsem úplně vzhůru, je po  půlnoci a  Jesse prá-

vě zmizel. Sedím v křesle jako opařená a přemýšlím, co se mohlo 
v Panském sídle stát, že je to tak urgentní.

Bože, vždyť je tam Kate.
Běžím do  kuchyně, kde mám telefon, abych jí zavolala, ale 

nebere mi to. Zkouším to opakovaně, ale s každým dalším za-
zvoněním se mé obavy stupňují. Měla bych prostě zavolat Jes-
semu, ale ten vypadal, že je pěkně vytočený. Přecházím po bytě 
jako lev v  kleci, dělám si kafe a  sedám si ke  kuchyňskému os-
trůvku, abych zas a zas vytáčela Kateino číslo. Kdybych tu měla 
auto, už bych byla taky na cestě do sídla. I když, byla bych tam 
jela? Je snadné nalhávat si, že ano, zvlášť když nemám možnost, 
jak bych se tam dostala.

Po  hodině chození bytem a  nekonečném prozvánění Kate to 
vzdávám a odcházím do postele. Ulehám v prázdné ložnici do lu-
xusních měkkých přikrývek a zavrtávám se do nich.

„Miluju tě.“
Otevírám oči a  dívám se na  Jesseho skloněného nad postelí. 

Nacházím se někde v  půlce mezi spánkem a  vědomím, ale ústa 
nechtějí spolupracovat. Kolik je, jak dlouho jsem spala? Jenže 
nedostávám šanci se na  to zeptat. Zvedá mě do  náručí a  odnáší 
do svého pokoje. 

„Spi tady,“ zašeptá, když mě pokládá do postele. Cítím, jak si 
leze za mě a přitahuje si mě k sobě. 

Kdybych se necítila tak dobře, kladla bych mu otázky, ale 
jsem nadmíru spokojená a tak nic neříkám. V okamžiku, kdy se 
má hlava dotkne polštáře a pohltí mě teplo Jesseho těla, znovu 
usínám.
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„Dobré ráno.“
Otvírám oči. Tělo mám skřípnuté pod nějakým jiným, které 

omamně voní po čisté vodě a mátě. Můj mozek se mě snaží pře-
svědčit, abych se z  toho vykroutila, ale tělo sabotuje veškeré in-
strukce, které se k němu chtějí probojovat. 

Jesse si sedá na paty. „Tohle musím udělat,“ zašeptá, bere mě 
za ruku a vytahuje mě do sedu. 

Pomalu mi přetahuje tílko přes hlavu a naklání se, aby mě po-
líbil mezi ňadra. Jazykem opisuje lehké kroužky až k mému hrdlu.

Nedokážu se uvolnit.
Zaklání se. „Krajky,“ řekne tiše a sundává mi podprsenku.
Potácím se mezi hladovou touhou svého těla po jeho těle a sil-

ným nutkáním rozumu, který mě nabádá, abychom si nejdřív 
promluvili. Potřebuju, abychom pročistili vzduch, než mě vtáh-
ne zpátky do  Jesseho sedmého nebe, kde ztratím schopnost při-
rozeného uvažování. „Jesse, nejdřív si musíme promluvit,“ ozvu 
se slabým hláskem, zatímco on si prolíbává cestu od mého hrdla 
k uchu. Každičká buňka ve mně se chvěje a žadoní, ať držím zobák 
a nechám ho být.

„Já tě potřebuju,“ vydechne, nachází má ústa a vzápětí si je ne-
násilně přivlastňuje.

„Jesse, prosím.“ Můj hlas zní spíš jako dýchavičný šepot, když 
se mi podaří náš polibek přerušit.

„Kotě, já si chci promluvit takhle.“ Bere mě za zátylek a přita-
huje zpátky k sobě. „Dovol mi, abych ti to ukázal.“

Mé tělo vyhrává.
Odevzdávám se mu jako otrokyně, kterou koneckonců jsem. 

Ovíjí mi paži kolem zad a ukládá mě zpátky na postel. Cestou zno-
vu spojuje naše ústa a celé mé bytí se probouzí k životu, když mi 
jemně protlačí horký vlhký jazyk mezi rty a zvolna jím zakrouží. 
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Jsme v jeho něžném modu a zdá se, jako by sám věděl, že tohle je 
nejlepší způsob, jakým mě upokojit.

Jeho pomalý klidný dech mi napovídá, že má věci pod napros-
tou kontrolou. Opírá se o předloktí a špičkou prstu zdravé ruky mi 
kreslí linku od kyčle až po ňadro. Zároveň s jeho dotekem mnou 
prostupuje vlna mravenčení, při němž se mi krátí už tak nepravi-
delný dech. Roztouženě mi opisuje malý kroužek kolem bradavky, 
do rytmu s téměř něžnými pohyby jazyka v mých ústech.

Držím se ho za ramena a cítím, jak mě pod jeho opatrnými do-
teky znovu zaplavují všechny zakázané emoce. Jeho pozorná ústa 
a skálopevné tělo mě obklopují ze všech stran. Mé obavy se napl-
nily; znovu se v něm ztrácím.

Zakňourám, když mě přestává líbat a zvedá se zpátky na paty, 
aby mi nezraněnou rukou stáhl šortky i s kalhotkami. „Měl bych 
se ti připomenout.“

„Ale tohle není tradiční způsob.“
„Je to můj způsob, Avo.“ Odhazuje moje oblečení stranou a při-

tahuje si mě nahoru k dalšímu polibku. „Musíme se udobřit.“
Už s  ním nedokážu bojovat. S  prsty zaháknutými za  pas 

jeho boxerek se k  němu přitisknu o  něco víc a  stahuju mu je 
dolů po  stehnech. S  táhlým vzdychnutím mě pokládá zpátky 
na  postel. Jeho spodky mi přitom vyklouznou z  ruky, a  tak 
za  jejich lem zaháknu chodidlo a  propnu nohu, abych mu je 
svlékla úplně. Leží napůl na mně a napůl na posteli, jeho pev-
né štíhlé tělo spočívá po celé délce mého. Líbá mě a tiskne se 
ke mně čím dál víc.

Prsty mu čechrám vlasy a vychutnávám si tření jeho hustého 
strniště o mou tvář. Je příliš dlouhé na to, aby píchalo nebo škrá-
balo, takže to vnímám spíš, jako by mi někdo přejížděl po tvářích 
měkkým kartáčem.
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Přerušuje náš polibek a vmáčkne mi obličej do vlasů. Dlaní mi 
překrývá klín a  sune ji nahoru středem mého těla. Pozvolna mi 
stoupá po břiše a hrudi až na hrdlo. 

„Tolik jsi mi chyběla, kotě,“ mumlá mi do kůže na krku. „Tolik 
jsi mi chyběla.“

„Ty mně taky.“ Přivinu si jeho hlavu blíž. Cítím sílu našeho 
spojení, ale není to on, kdo je teď silný. Vnímám ochranu a bez-
pečí, ale mám obavu, že jsem to já, kdo je momentálně poskytu-
je. A taky jsem ohromená – naprosto ohromená silou citů, které 
k tomu ztrápenému muži chovám. 

Přesouvá se mi mezi stehna a  já brzy vnímám, jak se ke mně 
tlačí kluzká vlhká špička jeho ranního ztopoření. Hlavou mi táh-
nou protichůdné myšlenky, ale on se vzepře na loktech a podívá se 
na mě, jako bych byla jediná na světě. Naše oči si říkají, co se slovy 
stejně vyjádřit nedá. Přesouvám ruce z jeho zátylku a beru do nich 
tu krásnou tvář.

„Děkuju, že ses mi vrátila,“ pronese tiše. Dívám se na něj, to-
pím se v té úžasné zeleni a celou mě pohlcují emoce. 

Bříškem palce mu přejedu po vlhkých ústech, vtlačím ho do-
vnitř, pomalu ho vysunu a nechám ho položený na jeho spodním 
rtu. Usměje se a zlehka mě na prst políbí. Aniž by uhnul pohledem, 
nadzdvihne boky a já podsazuju pánev, abych mu vyšla naproti. 

Samou blažeností bezostyšně zavzdychám, když se poma-
lu a  neuspěchaně, skoro se zbožnou úctou tlačí hluboko do  mě. 
Zavírám oči a chytám se ho za  temeno hlavy. Zcela mě zaplňuje 
a přestává se hýbat a  já cítím, jak se uvnitř mě zachvěje. Změna 
jeho dechu na zrychlený a trhaný je povědomým příznakem. Snaží 
se ovládnout.

„Podívej se na mě,“ dožaduje se mezi jednotlivými nádechy a já 
se přinutím otevřít oči. Můj vlastní dech mi vázne v hrdle, když 
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v  sobě ucítím další jeho mocný záchvěv. „Já tě miluju,“ zašeptá 
nalomeným hlasem.

Při těch slovech, která jsem tak dlouho toužila slyšet, se prudce 
nadechnu. Došlo mu to? Proč o tom mluví zrovna teď? Ví, že to 
chci slyšet, a proto to říká? „Jesse, tohle nedělej.“ Znovu zavírám 
oči a pouštím ho. 

„Avo, podívej se na mě,“ přikazuje mi drsně. Otvírám uslzené 
oči, a co spatřím, je jeho vážný bezvýrazný obličej. „Říkal jsem ti 
to celou dobu.“

„To teda neříkal. Jenom sis hrál s mým telefonem a snažil se mě 
ovládat.“

Zakrouží boky, čímž z  nás vymámí společné zasténání. 
„Avo, tohle jsem ještě nikdy s nikým necítil.“ Pohne se zpátky 
a pak se vrací, až nadoraz a hodně nahoru. Pokouším se získat 
vládu nad rozutíkanými myšlenkami, ale přesto mi uniká slast-
né vzdychnutí. „Celý život se pohybuju pouze mezi ženami, které 
k sobě nemají žádnou úctu.“ Chytá mě za ruce a tiskne mi zápěstí 
po stranách hlavy.

Příraz.
„Jesse!“
„Ty taková nejsi, Avo.“
Příraz.
„Bože!“ Stahuje se zpátky a dravě se vrací.
„Ježiši!“ Na  pár hlubokých nádechů se přestává hýbat. „Jsi 

moje, jenom moje, kotě. Jenom pro moje oči a pro moje doteky 
a pro moje potěšení. Jenom moje. Rozumíš mi?“ Pomalu ustupuje 
a stejně pomalu si mě znovu bere.

„A co ty? Jsi jenom můj?“ ptám se a podsouvám boky, abych 
zachytila i poslední špetku příjemného tření. 

„Jenom tvůj, Avo. Řekni, že mě miluješ.“



O D P U Š T Ě N Í

63

„Cože?“ vykřiknu, když do mě vrazí zvlášť dravě.
„Slyšelas mě,“ zmírní hlas. „Nenuť mě, abych to z tebe vyšukal, 

kotě.“
Jsem jako opařená. Já se tu pod ním můžu rozplynout opilá 

slastí a on se dožaduje, abych mu řekla, že ho miluju? Chci říct… 
miluju ho, ale měla bych se k tomu doznávat pod nátlakem? Vlast-
ně, když se nad tím zamyslím, ani jsem nic jiného nečekala. Celou 
dobu se snažil, abych byla přesným opakem všeho, co zná; dohlí-
žel na  to, abych se příliš neodhalovala, bránil mi v opíjení, trval 
na tom, abych nosila něžné krajky místo obhroublé kůže. Ale jak 
do toho zapadá náš náruživý sex?

„Avo, odpověz mi.“ Znovu mě prudce postrčí nahoru, na čele 
mu vyráží pot. „Nepopírej to.“

Jeho slova do mě uhodí jako blesk. Nemám to popírat? Najed-
nou mi dochází, že se to ze mě snažil vyšukat už předtím – mi-
nulou sobotu, tady v koupelně, když mě tak tvrdě ojížděl zezadu 
a  pořád dokola opakoval, ať to řeknu. Tehdy jsem si myslela, že 
chce ujištění, že ho neopustím. Mýlila jsem se. Jak se to dozvěděl?

Přichází další dokonalý vpád. Uvnitř ve mně se všechno svírá, 
otřesy blížícího se orgasmu sílí a  postupují směrem k  jeho epi-
centru. Nohy mám jako v křeči. „Jak jsi to věděl?“ doluju ze sebe 
a v duševním i fyzickém zoufalství zakláním hlavu.

„Ksakru, Avo, podívej se na  mě.“ Narazí do  mě plnou silou 
a já ho se zlostným vyjeknutím poslechnu. „Já tě miluju,“ houkne 
na mě a zdůrazní své tvrzení pomalým ústupem a rychlým, prud-
kým rázem.

„Já tě taky miluju!“ vykřiknu slova, která ze mě nakonec doslo-
va vymáčkl.

Přestává se hýbat, oba dýcháme mělce a přerývaně. Pořád mi 
drží ruce na místě a soustředěně mě pozoruje. „Šíleně tě miluju. 
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Netušil jsem, že to tak moc jde.“ Jeho vyznání mě hluboce zasáh-
lo. Intenzita našeho spojení zesílená upřeným pohledem, při kte-
rém mu vlhnou oči, mi zrychluje už tak zdivočelý tep. Pousměje 
se a  pozvolna ze mě ustupuje. „A  teď se pomilujeme,“ pronese 
tiše, zlehka se zhoupne zpátky a zmocňuje se mých rtů v pomalém 
smyslném polibku plném příslibů. Pouští mi ruce a ty samovolně 
vylétají k jeho zádům, kde kloužou po vlhké kůži.

Zcela změnil taktiku. Teď se ve mně pohybuje pomalu a lenivě 
a vede mě k naprostému vytržení. Držím se jeho vlhkých zad tak 
pevně, jak dokážu. Sex s Jessem byl vždycky bezkonkurenční, ale 
tahle chvíle má kouzlo, o jakém se mi nikdy předtím ani nesnilo. 
On mě miluje.

Když se nadzvedne, abychom byli tváří v tvář, a přitom jeho po-
hled přetéká city, snažím se udržet emoce pod kontrolou. Blížím 
se k vrcholu. Následkem vytrvalosti jeho pravidelných důsledných 
pohybů začínám pociťovat chvění a rostoucí napětí v klíně. Stahu-
ju se a obemykám ho při každém dalším průniku. Krůpěje potu, 
pokrývající jeho čelo i  hlubokou vrásku, mi společně s  výrazem 
naprostého soustředění napovídají, že je na  tom stejně. Při příš-
tím pohybu mu vyjdu maximálně vstříc a vzdychnu, protože mě 
dokonale naplní. Pocit z jeho rytmického přesného tempa mě nutí 
zavřít oči, ale nedokážu je od něj odlepit. 

„Spolu,“ řekne a jeho horký dech se mi rozlije po tváři. 
„Jo,“ vypravím ze sebe. Vnímám, jak ve mně v předzvěsti vyvr-

cholení mohutní a tepe.
„Kriste, Avo.“ Ze rtů mu unikne proud vzduchu a celý strne, 

ale pohled ode mě neodtrhne. Refl exivně se prohýbám v zádech, 
protože rostoucí nápor slasti ve mně dosahuje vrcholu a já se oci-
tám uvnitř hurikánu nezvladatelných pocitů. V nepopsatelné bla-
ženosti vykřiknu, rozklepu se mu v náručí a zavírám víčka, abych 
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zahnala slzy, které se mi vhrnuly do očí. Jesse pokračuje dál v ne-
měnném tempu a můj orgasmus pozvolna a líně odeznívá. 

„Oči,“ napomíná mě mírně a  já ho poslechnu a znovu je ote-
vírám.

Zhluboka zasténá a já zatínám svaly v podbřišku, abych mu po-
mohla vyvrcholit. Vidím bitvu, kterou svádí se svými instinkty, jež 
mu velí se do mě prostě vmáčknout a zvrátit hlavu, ale dokáže se 
ovládnout. A pak téměř zaslechnu lupnutí prvního výstřiku, když 
zadrží dech a vtiskne se do mě. Zůstává dlouho bez pohybu a mé 
nitro reaguje na jeho pulsující orgasmus tím, že pokračuje v po-
malých, zmírňujících se stazích.

„Miluju tě,“ promluvím tiše. On mě stále sleduje, celý zadýcha-
ný. Tak. A řekla jsem to. Konečně jsem doopravdy vyložila karty 
na  stůl a  tentokrát můžu s  klidem říct, že je ze mě nevymámil 
sexem.

Letmo mě políbí. „Já vím, kotě.“
„Jak to můžeš vědět?“ divím se. Vím, že jsem mu to nikdy ne-

řekla. Tisíckrát jsem to křičela v duchu, ale nahlas jsem to nikdy 
nevyslovila. 

„Řeklas mi to, když jsi byla opilá,“ usměje se, „po tom, co jsem 
ti ukázal, jak se tancuje.“

Rychle se v hlavě probírám událostmi večera, kdy jsem se tak 
nezřízeně opila a opět podlehla jeho neúnavnému pronásledování. 
Pamatuju si, že jsem to přiznala sama sobě, ale vůbec si nevzpo-
mínám, že bych to na něj vychrlila. Jasně, moje vzpomínky končí 
v okamžiku, kdy mě Jesse vyvedl z baru. Byla jsem pod parou, což 
byla taky jeho chyba.

„To si nevybavuju,“ připouštím a cítím se přitom dost pitomě.
„Já vím, že ne.“ Pohne boky a já zavzdychám. „A pěkně mě to 

žralo.“ Znenadání mi všechno dochází. On se opravdu snažil ze 
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mě to vyznání vyšukat. Sleduje, jak mi to v hlavě zapadá do sebe 
a formuje ústa do velkého O s malým úsměvem.

„Tys to celou tu dobu věděl?“ Tak to jsou ta opilecká doznání.
Já se kvůli tomu trápím celé dny a on o tom věděl? Proč nic ne-

řekl? Proč si se mnou prostě nepromluvil místo toho, aby to ze mě 
mámil pod erotickým nátlakem? Všechno mohlo být jinak.

Jeho úsměv se vytrácí a nahrazuje ho vážný výraz. „Bylas opilá. 
Chtěl jsem, abys to řekla, až budeš při smyslech. Ženský mi v opi-
losti vyznávaj nehynoucí lásku v jednom kuse.“

„Fakt?“ vyhrknu.
Málem se zasměje. „Jo, fakt.“ Sklopí oči. „Neměl jsem jistotu, 

jestli to cítíš i  po  tom…“ začíná si usilovně žvýkat spodní ret, 
„po tom, co jsem se lehce zhroutil.“

V duchu se zasměju. Lehce zhroutil? To mě podrž, jak asi vy-
padá, když se zhroutí hodně? Tak ženský mu vyznávaj lásku? Jaký 
ženský a o kolika je řeč? Znechuceně zkřivím obličej. Vůbec se mi 
nelíbí, jak velké rozhořčení cítím, když pomyslím na nějakou ji-
nou, která ho má nebo ho miluje. Tyhle myšlenky si musím vyhnat 
z hlavy, a to pěkně rychle. Nepovede to k ničemu dobrému, když 
se v tom budu šťourat.

„Já tě miluju.“ Zdůrazňuju svá slova, skoro jako bych to říkala 
i všem těm, které si dovolily ho taky milovat. Cítím, jak se mu celé 
tělo uvolňuje, načež se ve mně začne krouživě pohybovat. 

Stahuju si ho k sobě a celá se kolem něj ovíjím. Připadá mi, jako 
by mi někdo sejmul závaží z ramen. Ale pak si uvědomuju, že ho 
miluju a přitom nevím, jak je starý.

„Kolik je ti, Jesse?“
Zvedá hlavu a já vidím, jak se soukolí jeho myšlenek rozbíhá. 

Vím, že přemýšlí, jestli mi má, anebo nemá jen tak prozradit svůj 
skutečný věk a ukončit tu hloupou zábavu. „Nevzpomínám si.“
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Aha, toho bych mohla využít ve svůj prospěch. „Skončili jsme 
u třiatřiceti,“ připomínám mu. 

Ušklíbne se. „Měli bychom to vzít od začátku.“
„Ne!“ Přitahuju si ho zpátky k sobě a nosem se mu otírám o str-

niště. „Dostali jsme se na třicet tři.“
„Lhaní ti vůbec nejde, kotě,“ zasměje se a přitulí ke mně obli-

čej. „Ta hra se mi líbí. Myslím, že začneme znovu. Je mi osmnáct.“
„Osmnáct?!“
„Nezačínej si se mnou, Avo.“
„Proč mi prostě neřekneš, kolik ti je?“ rozčiluju se. Ve skuteč-

nosti mi na tom vůbec nezáleží. Bude mu maximálně čtyřicet.
„Třicet jedna.“
Dramaticky pod ním zafuním. Takže si to pamatuje. „Kolik 

ti je?“
„Právě jsem ti to řekl. Třicet jedna.“
Nakvašeně přimhouřím oči a  on rozverně povytáhne jeden 

koutek úst. „Vždyť je to jenom číslo,“ zakňučím. „Až se mě na něco 
zeptáš ty, taky ti neodpovím, aspoň ne pravdu.“

Náznak úsměvu se okamžitě rozplývá. „Všechno, co potřebuju, 
už o tobě vím. Vím, co cítím, a nic z toho co řekneš, to nezmění. 
Přál bych si, abys to měla taky tak.“

Á, to je podpásovka! U mě by to taky nic nezměnilo. Jenom 
jsem zvědavá, to je všechno. „Předtím jsi říkal, že bych mohla 
vzít nohy na ramena, až to zjistím,“ připomínám mu. „Já nikam 
nejdu.“

Zasměje se. „Já vím, že ne. Avo, vždyť tys o mně zjistila to nej-
horší a  neutekla jsi. Teda, utekla, ale vrátila ses.“ Dává mi pusu 
na čelo. „Opravdu si myslíš, že mi můj věk dělá takovou starost?“

„Tak proč mi to neřekneš?“ ozvu se podrážděně.
„Protože se mi ta hra líbí,“ uzavírá a zavrtává mi obličej do krku.
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Odevzdaně vzdychnu, sevřu mu horká, potem zvlhlá ramena 
pevněji a zesílím stisk stehen kolem jeho boků. „Mně ne,“ zabru-
čím a taky mu zabořím nos do krku, abych mohla nasát jeho vůni. 
Spokojeně vydechnu a posílám své prsty na průzkum po jeho pev-
ných zádech. 

Velmi dlouho ležíme úplně zticha, ale když ucítím, že se chvě-
je, vytrhává mě to z myšlenek na naši budoucnost. „Není ti nic?“ 
ptám se úzkostně.

Obejme mě pevněji. „Ne. Kolik je hodin?“
No jo vlastně. Kolik je hodin? Doufám, že jsem nepromeškala 

Danovo volání. Zavrtím se pod Jessem a on mi nesouhlasně za-
bručí do kůže. „Půjdu se podívat, kolik je.“

„Ne, mně je takhle dobře,“ protestuje. „Ještě není tak pozdě.“
„Zabere mi to dvě sekundy.“
Nespokojeně zamručí, nadzdvihne se, aby ze mě vyklouzl, a te-

prve pak se odvalí na záda. Vyskakuju a jdu se podívat po telefonu. 
Zjišťuju, že je na něm devět hodin a Dan ještě nevolal, což je úleva, 
ale taky zjišťuju, že mám dvanáct zmeškaných hovorů od Jesseho.

Vstupuju zpátky do  ložnice. Jesse se opírá zády o  pelest, ne-
stoudně nahý. Podívám se na sebe. Aha, taky jsem nahá.

„Mám od  tebe dvanáct zmeškaných hovorů,“ oznamuju mu 
zmateně a ukazuju mu displej. 

Na tváři se mu objevuje nabručený výraz. „Nemohl jsem tě najít. 
Myslel jsem, žes odešla. Během deseti minut jsem prodělal sto in-
farktů, Avo. Proč jsi spala jinde?“ vypálí po mně obviňujícím tónem. 

„Nevěděla jsem, jak na tom jsme,“ sázím na upřímnost.
„Co tím myslíš?“ zazní dotčeně.
„Jesse, když jsem tě viděla naposledy, choval ses jako cizí. Tvr-

dil jsi o mně, že jsem upejpavka, která ti způsobila nepředstavitel-
nou újmu. Tak promiň, že jsem si držela trochu odstup.“
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Jeho uražený obličej vmžiku nahrazuje omluvný. „Ty promiň. 
Nic z toho jsem nemyslel vážně.“

„Fajn,“ vzdychnu.
„Pojď sem,“ poklepe rukou na  matraci, a  já jdu a  lehám si 

k němu. Stulíme se na bok, čelem k sobě a s hlavami položenými 
na loktech. „Toho cizince už nikdy neuvidíš.“

To doufám, ale hlodá ve mně pochybnost. „Už se nikdy neopi-
ješ?“ ptám se obezřetně. Teď je ta pravá chvíle dostat se k informa-
cím, které potřebuju. 

„Ne.“ Pokládá mi bříško prstu na bok a zlehka jím opíše malé 
kolečko.

Zachvěju se. „Nikdy?“
Zarazí se uprostřed dalšího kolečka. „Nikdy, Avo. Všechno, co 

potřebuju, jsi ty a to, abys mě taky potřebovala. Nic jiného.“
Zachmuřím se. „Jednou už sis pojistil, že jsem tě potřebovala. 

A pak jsi mě zničil,“ řeknu tiše. Nemám v úmyslu vyvolávat v něm 
pocit viny, ale je to pravda.

Posouvá se blíž, až se naše nosy téměř dotýkají a  obličej mi 
ovívá jeho horký svěží dech. „Nikdy ti neublížím.“ 

„To už jsi říkal.“
„Avo, pomyšlení, že trpíš, ať už fyzicky, nebo psychicky, je pro 

mě nesnesitelné. Nedá se to ani popsat. Šílím, jenom si to předsta-
vím. Po tom co jsem ti provedl, mám chuť si vlastnoručně pích-
nout nůž do srdce.“

„To je trochu přehnané, nemyslíš?“ zapochybuju.
Zamračí se na mě. „Je to pravda, stejně jako to, že mě rozzuří, 

když si představím, že za  tebou pálí jiný chlap,“ zatřese hlavou, 
jako by z ní chtěl vyklepat představy, které se mu v ní utvořily.

„Nemůžeš mít pod kontrolou všechno,“ poučuju ho s povyta-
ženým obočím. 
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„Pokud se týká tebe, udělám pro to maximum, Avo. Už jsem ti 
to říkal, čekal jsem na tebe moc dlouho. Jsi můj malý kousek nebe. 
Nic mi tě neukradne. Nic.“ Přitiskne své rty na mé, aby svá slova 
zpečetil. „Dokud tě mám, nacházím smysl života. Kvůli tomu ne-
budu pít a kvůli tomu udělám všechno, co je v mých silách, abych 
tě udržel v bezpečí. Chápeš?“

Vlastně ani ne, přesto přikývnu. Jeho zarputilé odhodlání je 
chvályhodné, ale zároveň komicky ambiciózní. Co si myslí, že by 
se mi mohlo stát? Nemůže si mě natrvalo přivázat k  noze jako 
kouli. Blázen.

Natáhnu ruku a přejedu palcem po rozeklané linii jeho jizvy. 
„Jak jsi k tomu přišel?“ zkouším štěstí. Tuším, že mi neodpoví a že 
je to citlivé téma, ale mám nutkání dostat z  něj tolik informací, 
kolik jen půjde. To nejhorší jsem se o něm údajně dozvěděla, už 
není co zkazit.

Podívá se dolů na mou ruku u jeho jizvy a vzdychne. „Nějaká 
zvědavá po ránu, ne?“

 „Jo,“ přiznávám. To jsem.
„Říkal jsem ti, že o tom nerad mluvím.“
„Ty máš přede mnou tajnosti,“ obviňuju ho a on se s těžkým po-

vzdechem přetáčí na  záda a  schovává si obličej pod předloktí. To 
teda ne, tak snadno se z toho nevykroutí. Vysedám si na něj obkroč-
mo a odtahuju mu ruku z tváře. „Proč mi o té jizvě nechceš říct?“

„Protože je to moje minulost a já chci, aby to tak zůstalo. Ne-
mám zájem, aby se mi míchala do budoucnosti.“

„Taky že nebude. Nezáleží na tom, co mi řekneš. Pořád tě milu-
ju.“ Copak to nechápe?

Když se ušklíbne, nakrčím čelo. „Já vím,“ pronese až moc do-
mýšlivě. Dnes ráno je nějakej sebejistej, panáček. „To jsi mi taky 
řekla, když jsi byla namazaná,“ dodává.
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Hmm, koukám, že jsem mu toho řekla spoustu, když jsem 
o sobě nevěděla. „Tak proč mi to nepovíš?“

Chytá mě za horní části stehen. „Jestli to nezmění, co ke mně 
cítíš, je zbytečné ti s  tím zatěžovat hlavinku,“ zvedá obočí, „ne-
mám pravdu?“

„Až se mě na něco zeptáš, taky ti nic neřeknu,“ zopakuju tru-
covitě.

„To už jsem slyšel.“ Zvedá se, aby mě políbil, a já ho automatic-
ky obejmu, ale pak se mi vybavuje něco jiného.

„Už jsi přišel na to, jak se otevřela brána? A vchodové dveře?“ 
snažím se znít nanejvýš lhostejně. 

„Cože?“ zaklání se. Vypadá překvapeně.
„Když jsem za tebou v neděli přijela, brána se otevřela, aniž 

bych použila interkom, a  dveře byly pootevřené.“ Vím, že to 
byla ona.

„Jo tak. Brána se zřejmě rozbila. Sarah ji nechala opravit.“ Zno-
vu se začíná věnovat mým rtům.

„Tím se to vysvětluje. A  mechanické vchodové dveře se taky 
rozbily?“ ptám se s notnou dávkou ironie v hlase. Nemůžu uvěřit, 
že jí na  to skočil. Vím, jak se to stalo. Ta čubka si přečetla mou 
zprávu a  byla celá nadšená, že se objevím neohlášená a  zjistím, 
jaké služby sídlo ve skutečnosti nabízí.

„Sarkasmus ti nesedí, dámo.“ Zle se na  mě zamračí, ale mně 
je to jedno. Ta ženská je prolhaná děvka. Najednou jsem plná od-
hodlání, i když je mi Jesseho trochu líto. Vždyť on si myslí, že je to 
jeho kamarádka. Měla bych se s ním o svůj názor podělit? „Co bys 
dnes chtěla dělat?“ mění téma.

A kruci! Dnes se musím sejít s Danem a Jesseho s sebou vzít ne-
můžu. Jak by to asi vypadalo? Těžko bych mohla Jesseho představit 
Danovi. Je jenom otázkou času, kdy dojde ke katastrofě – Danovy 
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ochranářské sklony staršího bratra kontra Jesseho stalkerské ten-
dence. Jak tohle uhraju? 

„No, já už něco – “ Jessemu se rozdrnčí mobil a utne mě v půli 
věty.

„Sakra práce,“ zakleje, zvedá si mě z klína a usazuje mě na po-
stel. Vstává a cestou z ložnice přijímá hovor: „Johne?“ zní trochu 
netrpělivě.

Zůstávám ležet a promýšlím různé způsoby, jak bych mu poda-
la, že se opravdu musím s Danem sejít. Přece to pochopí. 

„Musím do  sídla,“ oznamuje mi stroze, když vchází zpátky 
do pokoje a pokračuje do koupelny. 

Už zase? Ani jsem se ho nezeptala, kvůli čemu tam šel v noci, 
a zároveň si uvědomuju, že mi nevolala Kate. „Je všechno v pořád-
ku?“ ptám se zkusmo. Vypadá naštvaně.

„Teprve bude, obleč se.“
Cože? 
To ne! Já tam nejedu! Ještě jsem si to ani nesrovnala v hlavě. 

Slyším, jak pouští sprchu, a  vyskakuju, abych mu to vysvětlila, 
ale on už je uvnitř. Usměje se na mě a posunkem naznačí, že se 
k němu mám připojit, a tak vstupuju za ním a sahám pro houbu 
a  sprchový gel. On mi ale bere obojí z  ruky, mačká trochu gelu 
na houbu, otáčí si mě zády k sobě a začíná mě mýt. Tiše stojím, 
a zatímco mi pomalu masíruje celé tělo, přemítám, jak to správně 
uchopit. Přece ho kvůli mé neochotě jít do sídla nepopadne vztek.

„Jesse?“
Políbí mě na lopatku. „Avo?“
„Mně se tam fakt nechce,“ vyhrknu a hned se v duchu napome-

nu, že jsem při tom nepoužila aspoň špetku taktu.
Na  chvíli přerušuje krouživé pohyby ruky, než promluví. 

„A můžu se zeptat proč?“
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Snad není tak nechápavý, aby musel klást takové otázky. 
„Nemohl bys mi prostě dát malinko času, abych si na to zvyk-
la?“ navrhuju opatrně a  přeju si, aby pochopil a  zároveň byl 
trochu soudný.

S povzdechem mě zezadu obejme kolem ramen a přitáhne si 
mě k sobě. „Já to chápu,“ líbne mě na temeno hlavy. „Ale nebu-
deš se tomu vyhýbat navěky, že ne? Pořád chci, abys mi udělala 
návrhy ložnic.“

Jeho smířlivost ve mně vyvolává šok. Žádné otázky, žádné vy-
hrožování, žádný donucovací sex – jenom prostý souhlas? Copak 
jsme překročili Rubikon? To je dobře. A co se týká přístavby? Ani 
jsem na  ni nepomyslela, ale Jesse má pravdu. Nemůžu se tomu 
místu vyhýbat navěky. „Neboj. Stejně tam budu muset dohlížet 
na práce, až dokončíme návrhy.“

„Tak dobře.“
„Co se tam teď vlastně děje?“
Pouští mě a začíná mi mydlit vlasy svým pánským šamponem. 

„Včera večer se tam objevila policie,“ vysvětluje naprosto nezú-
častněně.

Celá ztuhnu. „Proč?“
„Nějakej idiot si zahrává. Policajti ráno volali Johnovi, aby 

s ním domluvili pár svědeckých výpovědí. Nevyvlíknu se z toho.“ 
Obrací mě zády k sobě a tlačí mě pod proud vody, aby mi opláchl 
vlasy. „Mrzí mě to.“

„To je v pohodě,“ ujišťuju ho. Jenže mu neřeknu proč. Můžu se 
sejít s Danem, aniž bych si dělala starosti s Jesseho majetnickými 
sklony. „Včera tam byla Kate,“ připomínám mu. Obavy v mém hla-
se jsou jasně patrné. 

„Já vím,“ vytáhne obočí. „Bylo to celkem překvapení.“ 
„Byla v pořádku?“
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„Jasně že jo.“ Dává mi pusu na nos a pleskne mě přes zadek. 
„Šup ven.“

Jakmile jsme suší a  Jesse mě nechává o  samotě navlečenou 
v krajkách, nemarním čas. Ihned popadám telefon, volám Danovi 
a domlouváme se, že se sejdeme u Almunda, v malé kavárně v Co-
vent Garden. Přebíhám podestu a  oblékám se v  rekordním čase 
a  mezi sušením vlasů a  jejich sepnutím stíhám zavolat Cliveovi, 
aby mi objednal taxi. Už se moc těším.



75

6

Sleduju dav lidí, kteří sem přišli na pozdní snídani, dokud neza-
hlédnu Dana usazeného v rohu s nosem strčeným v nedělních no-
vinách. Vypadá moc dobře, je krásně opálený a okouzlující. Řítím 
se k němu přes kavárnu a vrhám se mu kolem krku.

„Počkej!“ směje se. „Máš radost, že mě vidíš, mrně?“ Objímá 
mě a já se mu uvelebuju v náručí. Jsem tak šťastná, že ho vidím, 
a  všechen stres a  hromada emocí, které se ve  mně nahromadily 
za posledních několik týdnů, se derou ven… už zase.

Bere mi ruku do dlaní. „Koukej přestat brečet, a hned,“ usmívá 
se. „Je to ta nejlepší věc, která tě mohla potkat. Ty máš na víc.“

Aha, on si myslí, že jsem smutná kvůli Mattovi? Měla bych ho 
při tom nechat? Pokud ne, musela bych mu vysvětlovat, v  jakém 
chaosu teď žiju, a to nemůžu udělat. Seděli bychom tu celé věky. 
A tak si otírám oči. „Já vím. Mám za sebou pár těžkých týdnů. Už 
jsem v pohodě, fakt.“

„Zapomeň na něj a posuň se v životě dál,“ láskyplně mi mne 
paži. „A  co ten druhý chlap, kvůli kterému byl Matt tak na-
měkko?“
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„Jmenuje se Jesse. O  nic nejde. Je to jenom kamarád,“ krčím 
rameny.

„Jenom kamarád?“ zpozorní, když si sáhnu po prameni vlasů, 
který se mi uvolnil z uzlu.

„Jenom kamarád, víceméně.“ Potřebuju změnit téma. „Jak se 
mají naši?“

Věnuje mi varovný pohled. „Vyhrožují, že se za  tebou rozje-
dou do Londýna, aby si tě zkontrolovali. Máma se zmínila o cizím 
chlapovi, který ti minulý týden bral telefon. Tuším správně, že to 
byl ten tvůj víceméně kamarád?“

Moje plány na změnu předmětu konverzace berou za své. „Jo, 
byl. Můžeme se bavit o něčem jiném, prosím?“

Dan zvedá ruku na znamení, že se mi podvoluje. „Jasně, jasně. 
Jenom mám starost. Buď opatrná, Avo.“

Klesají mi ramena. Je mi jasné, jaký obrázek si naši o  Jessem 
udělali, a nebude zrovna hezký. 

Objednáváme si a bavíme se o Danově práci, Austrálii a  jeho 
plánech do budoucna. Jeho kamarád se chystá rozšířit surfařskou 
školu a chce Dana za obchodního partnera. Jsem ráda, že se mu 
daří, ale taky jsem trochu sobecky zklamaná. Pokud to vezme, jen 
tak se zpátky nevrátí. 

„Jak se má Kate?“ ptá se, zatímco oždibuje okraje sladkého pe-
čiva a očividně předstírá nezájem.

O Samovi se radši zmiňovat nebudu. Myslím, že by Dana taková 
informace nepotěšila. Zničehonic mě napadá, že jsem si ještě nevzala 
pilulku a začínám se hrabat v tašce. „Pořád je to stejná Kate,“ řeknu 
nenuceně. Nacházím balení prášků, jeden si beru a zapíjím ho vodou. 
Přes okraj sklenice sleduju, jak se Dan noří do hlubokého zamyšlení. 
Musím ho z toho okamžitě dostat. „A co ty? Nějaká žena na obzoru?“ 
ptám se s pozvednutým obočím a místo vody beru do ruky hrnek kafe. 
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„Ne,“ ušklíbne se. „Aspoň nic vážného.“
Užuž se ho chystám poučit, že není hezké si s ženami zahrávat, 

když vtom se mi za zvuků melodie Sweet Disposition od Temper 
Tramp roztančí mobil po stole. Usměju se. Jesseho telefonní ma-
nýry se nezlepšily.

Právě byla jedna hodina. Myslela jsem, že mu to bude trvat dýl, 
ale možná je pořád v sídle a jenom mě kontroluje. 

„Jé, ten song miluju!“ vyhrkne Dan. „Nech to zvonit.“ Začíná si 
do toho prozpěvovat. 

Zasměju se. „Musím to vzít.“ S  telefonem v  ruce a Danovým 
podezíravým pohledem v zádech se zvedám od stolu. Vím, že mu 
bude vrtat hlavou, proč se klidím z jeho doslechu, abych si vyřídila 
telefonát. Řeknu mu, že to byla Kate.

Vycházím ven do  prosluněného odpoledne. „Ahoj,“ ohlašuju 
se zvesela. 

„Kde kruci vězíš?“ zahromuje do telefonu.
Odtahuju si ho od  ucha, abych si zachránila bubínky. „Jsem 

s bráchou, uklidni se.“
„Mám se uklidnit?“ přeskočí mu hlas. „Vrátím se domů a ty ni-

kde!“
„Sakra práce,“ zašeptám si pro sebe, ale ne dost tiše.
„Nemluv sprostě!“
V  zoufalství zvedám oči k  obloze. „Neutekla jsem, jasný? Je-

nom jsem se sešla s bratrem. Vrátil se z Austrálie,“ vysvětluju klid-
ně. „Měla jsem se s  ním sejít už včera, ale jaksi jsem se zasekla 
někde jinde.“ Nechtěla jsem znít ironicky, to samo.

„Tak to se omlouvám, že obtěžuju,“ zasyčí.
„No dovol!“ ohradím se zaskočená jeho agresí.
„Jak dlouho se s  ním zdržíš?“ Jeho tón se nemění, pořád zní 

jako rozzuřený býk.



J O D I  E L L E N  M A L PA S OVÁ

78

„Slíbila jsem, že s ním strávím den.“
„Den?!“ zvolá. „Proč jsi mi to neřekla?“
Protože jsem věděla, že bys to pokazil! „Protože ti zazvonil te-

lefon a pak už ses zajímal jenom o to, co se děje v sídle,“ prsknu.
Na druhém konci nastává ticho, i když pořád slyším jeho těžký 

dech.
„Kde jsi?“ Teď už zní trochu smířlivěji.
„V kavárně.“
„V které?“
To mu neřeknu ani za nic. Zjevil by se tady, to vím, a já bych 

pak musela Danovi vysvětlovat, kdo je a kde se tu vzal. „Na tom 
nezáleží. Potom se vrátím k tobě.“

Znovu zmlkne a  já čekám, dokud konečně nevzdychne. „Vrať 
se, Avo.“ A je to rozhodně rozkaz.

„Neboj.“
Ticho už je nepříjemné a já si velice jasně uvědomuju, jak moc 

mě tahle stránka jeho povahy popouzí. Opravdu to chci prožívat 
nanovo?

„Avo?“
„Jsem tady.“
„Já tě miluju,“ řekne tiše, ale pořád napjatě. Vím, že se ovlá-

dá, aby na mě nezvyšoval hlas, a že by mě nejradši odvlekl zpátky 
do Lussa, jenže to nemůže, když neví, kde jsem.

„Já vím, že ano, Jesse.“ Zavěšuju a zničeně vydechnu. Začínám 
si přát, abych o  jeho problému s  alkoholem nevěděla, protože 
teď si ke  všemu dělám starosti, že ho doženu k  dalšímu pokecu 
se dnem láhve. Vždycky jsem zastávala názor, že ve vědomostech 
je síla, ale momentálně bych dala přednost blažené nevědomosti. 
V tom případě bych totiž zavěsila a pomyslela si něco o nerozum-
ném šílenci posedlém kontrolou a  ještě bych byla spokojená, že 
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ho nechám trochu vydusit. Zatímco teď vím a strachuju se, že mu 
mávám pomyslnou láhví vodky před nosem. 

„Všechno v pořádku?“
Když se otočím, přichází ke mně Dan s mou taškou přes rame-

no. Pousměju se. „Jasně.“
„Zatáhl jsem to. Na,“ podává mi tašku. „Určitě jsi v pohodě?“ 

zamračí se.
Ne, to sakra nejsem. Můj víceméně kamarád si zahrává s mou 

trpělivostí. „Je mi fajn,“ nasazuju si falešný úsměv. „Tak co chceš 
dělat?“

„Tussauds?“ nadhodí s širokým úsměvem. Oplácím mu ho.
„Že váháš, jde se.“
Nabízí mi rámě, já se zaháknu a vyrážíme. Už dávno jsem pře-

stala počítat, kolikrát jsem procházela prostory Muzea voskových 
fi gurín Madame Tussaud. Je to tradice. Není tam jediná fi gurína, 
se kterou bychom se nevyfotili. Máme to tam prolezlé skrz na-
skrz, byli jsme v zakázaných prostorách a udělali všechno pro to, 
abychom měli všechny fotky v  albu vždy čerstvé. Dětinské? Ale 
typicky naše.

Prožívám super den. Nasmála jsem se tak, až mě z toho bolí tváře. 
Nakonec se ukázalo, že jedinými novými fi gurínami jsou členové 
královské rodiny. A tak mám fotku s Williamem a Kate, zatímco 
Dan byl přistižen, jak osahává královniny vnady. Dali jsme si ve-
čeři v naší oblíbené asijské restauraci v čínské čtvrti a v baru pár 
sklenek vína pro dobrou náladu.

Pevně Dana objímám, když se v metru loučíme. „Kdy se vracíš?“
„Až za pár týdnů. Zítra jedu do Manchesteru, mám tam sraz 

s kamarády z vejšky, ale příští neděli přijedu do Londýna a ještě se 
uvidíme, než odjedu, platí?“
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Pouštím ho z náruče. „Platí. Zavolej hned, jak budeš zpátky.“
„Spolehni se. A dej na sebe pozor, mrně.“ Dává mi pusu na tvář. 

„Jinak jsem na mobilu, kdybys mě potřebovala.“
„Dobře,“ usmívám se.
Odchází a  já si už teď přeju, aby tu zůstal už napořád. Nikdy 

předtím jsem ho tak moc nepotřebovala.

Clive zrovna telefonuje, když vstupuju do haly Lussa. Procházím 
kolem jeho pultu rovnou k výtahu. Na tlachání s ním teď nemám 
náladu. 

„Děkuju, na slyšenou... Avo!“ zavolá za mnou. Zastavuju, a než 
se otočím, zakoulím očima.

„Ano?“
Vrací sluchátko do stojánku a spěchá ke mně. „Zastavila se tu 

nějaká žena. Zkoušel jsem volat panu Wardovi, ale nebral mi to. Je 
mi líto, ale nemohl jsem ji pustit nahoru.“

„Žena?“ Teď už si získal mou pozornost.
„Ano. Žena středního věku. Hezká, měla vlnité blond vlasy. Ří-

kala, že je to naléhavé, ale vy samozřejmě znáte pravidla.“
Ale jistě, pravidla znám, a pro tentokrát jsem ráda, že se jich 

držel. Vlnité blond vlasy? Tak to určitě nebyla Sarah. „Středního 
věku?“

Pokrčí rameny. „Tak pětačtyřicet.“
Sarah sice nesnáším, ale říct o ní, že vypadá jako čtyřicátnice, 

nemůžu. „V kolik tu byla, Clive?“
Podívá se na hodinky. „Sotva před půlhodinkou.“
„Řekla vám, jak se jmenuje?“
Zamyšleně nakrčí čelo. „Ne, to neřekla. Byl jsem za ní u brány. 

Čekala, že ji pustím rovnou nahoru, ale když jsem ji zarazil a řekl, 
že budu muset zavolat panu Wardovi, začala být nějaká rozpačitá.“
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„S  tím si nedělejte starosti, Clive. Díky.“ Nastupuju do  výta-
hu a vyťukávám kód. Rozpačitá žena, která si myslela, že nakráčí 
do střešního apartmá bez ohlášení?

Vystupuju z  výtahu a  vidím, že jsou Jesseho vchodové dveře 
otevřené. Copak nemá žádný smysl pro vlastní bezpečnost? Zaví-
rám za sebou a hned se mě zmocňuje ostražitost. Hudba hraje. Ne 
tak nahlas jako posledně, ale ta písnička mě znepokojuje.

Angel.
Probíhám bytem a nechávám to hrát. Uvědomuju si, že je Jesse 

důležitější než vypínání mučivé hudby, která mi připomíná ten 
hrozný den, kdy jsem ho našla opilého. Letím rovnou na  tera-
su, ale tam není. Odhazuju tašku, beru schody po dvou a vrážím 
do ložnice. Nic.

Popadá mě panika, ale pak zaslechnu, jak ve sprše teče voda, 
a tak vrážím do koupelny, ale zapichuju to na místě, když spatřím 
Jesseho sedět na podlaze sprchy. Na sobě má běžecké šortky, pro-
močené se mu lepí na  stehna. Holými zády se opírá o  studenou 
kachličkovou stěnu, kolena má pokrčená a opírá se o ně pažemi. 
Hlavu má skloněnou a stéká po něm voda.

Zvedá hlavu, vyhledává mé oči a  vytahuje koutky do  malého 
úsměvu. Ztrápený pohled ale neskryje. Jak dlouho už tam sedí? 
Dlouze vydechnu, samou úlevou a taky lehce podrážděně, a vchá-
zím rovnou za ním. Plně oblečená se mu uvelebuju na klíně. 

Zavrtává mi obličej do krku. „Miluju tě.“
„Já vím. Kolik okruhů sis dal?“
„Tři.“
„To je moc,“ vynadám mu. Mluvíme tu o nějakých pětatřice-

ti kilometrech. To není lehké vyklusání kolem parku na uvolnění 
přebytečného stresu. Jeho tělo není momentálně na něco takového 
dost silné. 
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„Zpanikařil jsem, když jsi tu nebyla.“
„To jsem tak nějak pochopila,“ pronesu s pouhou stopou sar-

kasmu. Přesouvá mi ruce na boky a zmáčkne je. Trhnu sebou.
„Mělas mi to říct,“ poučuje mě přísně.
„Vždycky se vracím,“ ujišťuju ho. „Nemůžu k tobě být připouta-

ná.“ A on nemůže uběhnout maraton pokaždé, když se odloučíme.
Stulí se ke mně ještě víc. „Přál bych si, abys byla,“ zamručí. „Tys 

pila.“
Najednou se cítím divně. „Už jsi jedl?“ Ptám se, protože mě nic 

jiného nenapadá. Pravděpodobně spálil milion kalorií při běhu 
hodném výkonu Forresta Gumpa.

„Nemám hlad.“
„Musíš jíst, Jesse,“ poučuju ho. „Něco ti udělám.“
Zesiluje své sevření. „Za chvilku, teď je mi dobře.“
A tak mu umožňuju, aby se cítil dobře. Sedím mu na klíně, šaty 

se mi lepí na tělo, vlasy mám promočené, ale nechávám ho, aby mě 
jen tak držel. Nemůže to tak dopadnout pokaždé, když budeme 
chvíli bez sebe. To nezvládnu. Ukazuje se, že jsme zcela určitě žád-
ný Rubikon nepřekročili, a já kvůli tomu cítím zklamání.

„Tuhle písničku nesnáším,“ promluvím do  ticha, když už tak 
sedíme celou věčnost.

„Já ji miluju. Připomíná mi tebe.“
„A mně připomíná muže, kterého nemám ráda.“
„To je mi líto.“ Něžně mě kousne do krku a jazykem přejede až 

k čelisti. „Odumírá mi zadek,“ zamumlá.
„Teď je mi dobře,“ popíchnu ho. Zvedá ruku a  chytá mě 

za bok, takže nadskočím a vyjeknu. „Přestaň!“ vypísknu. „Mu-
sím ti dát najíst!“

„Jo, to musíš. A  taky mi musíš dát mou Avu, nahou a  v  naší 
posteli, abych si to s ní mohl rozdat.“ Zvedá se i se mnou, omo-
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tanou kolem svého těla, a to s nevelkým úsilím, vzhledem k jeho 
poraněné ruce a unavenému tělu. 

Moje Ava? To zní dobře. Naše postel? Tu pro teď odkládám.
„Já jsem pro, ale nejdřív musím nakrmit mého Jesseho. Jídlo 

teď, milování pak.“
„Milování teď, jídlo pak,“ kontruje vyzývavě cestou ze sprchy 

a usazuje mě na plochu mezi umyvadly.
„Kde máš obvaz?“
Z komínku na poličce si bere velkou osušku a zdravou rukou 

mi vysouší mokré vlasy. „Pletl se mi.“ Dává mi osušku kolem zad 
a za rohy si mě přitahuje k sobě pro odhodlaný polibek. Přistihnu 
ho, jak přitom bolestně stáhne obličej.

„Prosím, nech mě, abych tě nakrmila.“
Odtáhne se a neochotně sešpulí rty. „Tak jo, jídlo teď, milování 

pak.“ Ušklíbne se, přitulí se nosem k mému a políbí mě na čelo. 
„Pojď, potřebuješ suché šaty.“ Chystá se mě zase zvednout, ale já 
ho odháním. „Hej!“ 

Zamračí se na mě.
„Tvoje ruka. Nikdy se ti neuzdraví, když mě tu budeš pořád 

poponášet.“ Seskakuju dolů, skopávám si z nohou vodou nasáklé 
balerínky a rozepínám si postranní zip na šatech, abych si je mohla 
přetáhnout přes hlavu. Stejně si mě hází přes rameno a vynáší mě 
ven z koupelny.

„Mám rád, když tě můžu poponášet,“ prohlásí jako jeskynní 
muž a odhazuje mě doprostřed postele. „Kde máš věci?“

„Ve volném pokoji.“ 
Dává si záležet, aby jasně demonstroval své znechucení hlasi-

tým zavrčením, a opouští ložnici, aby se za okamžik vrátil se všemi 
mými věcmi ve zdravé ruce, pod oběma pažemi a taky v zubech. 
Všechno to hází na postel. „Prosím.“
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Sahám si do tašky pro čisté kalhotky a velké černé triko s dlou-
hým rukávem, jenže on mi záhy vyškubne pohodlné bavlněné 
kalhotky z ruky. Zachmuřeně sleduju, jak se mi chvíli hrabe v taš-
ce a vítězoslavně z ní loví krajkovou náhradu.

Podává mi je. „Vždycky v krajkách.“ Souhlasně přikývne nad 
svým vlastním požadavkem, který bez váhání nebo protestů plním 
a oblékám si krajkové kalhotky, přes které si stahuju volné triko. 
Dívám se na  Jesseho, jak si svléká mokré šortky a  místo nich si 
bere modré žerzejové spodky. Vidím, jak se mu svaly na  pažích 
a zádech rýsují s nově získanou ostrostí. Sedím a užívám si výhled 
z postele, dokud mě znovu nezvedne a neodnese do kuchyně. 

Nejdřív vypínám hudbu, z  níž mi naskakuje husina, a  pak si 
stoupám před otevřenou lednici a  zkoumám její obsah. „Co si 
dáš?“

„Je mi to jedno, dám si, co budeš mít ty.“ Přichází zezadu, let-
mo se mě dotkne rty na krku a sahá mi přes rameno pro sklenici 
s burákovým máslem. 

„Koukej to vrátit zpátky!“ sahám po  ní, ale on přede mnou 
rychle prchá k barové stoličce, strká si sklenici pod paži, aby z ní 
mohl odšroubovat víčko, ponořit dovnitř prst a vytáhnout ho not-
ně obalený oříškovou hmotou. S  úsměvem si strká prst do  pusy 
a pomalu ho vytahuje přes sevřený kroužek rtů. 

„Ty seš teda děcko.“ To já si vybírám kuřecí fi lety a vyndávám 
je z lednice.

„Jsem děcko, protože mám rád burákové máslo?“ ptá se s pu-
sou plnou pomazánky a vlastního prstu. 

„Ne, jsi děcko kvůli způsobu, jakým ho konzumuješ. Nikdo, 
komu je nad deset, by neměl strkat prsty do sklenice s čímkoliv, 
a přestože mě ohledně svého věku držíš v nevědomosti, počítám, 
že deset už ti bylo,“ vrhám po něm znechucený pohled. Nachá-


