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Věnování

Gunnerovi.

Protože chci, abys věděl, že všechno je možné.

Navždy.

A miluju tě.

Navždy.
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kapitola první

Není fyzicky možné vypadat sexy, když se na sebe díváte 

v mdlém zářivkovém světle letištních záchodků. Nebo, jak by 

řekla moje nejlepší kámoška Becca, sexí.

Já momentálně nejsem ani sexy, ani sexí. Tenhle objev usku-

tečním, zatímco si zuřivě omývám paže a obličej a pak se navlh-

čeným papírovým ubrouskem otřu v podpaží.

A proč se musí člověk po tom, co se desetkrát v průběhu jed-

noho dne vymočí na letištním záchodě, cítit jako naprostá špin-

díra? Rozhlédnu se po pomačkaných ubrouscích rozesetých po 

ošoupané podlaze a špinavých mísách, vykukujících zpoza ne-

dovřených dveří, a otřesu se odporem. Odpověď je evidentně 

„protože bakterie“. Fuj.

Snažím se na to nemyslet a hodím se natolik do pucu, jak 

to jen jde. Projedu si vlasy kartáčem, hodím si do pusy žvý-

kačku, nanesu tenkou vrstvu lesku na rty a usnesu se, že to 

by šlo. Zadívám se do zrcadla a znovu se otřesu. Není to nic 

světobornýho, ale bude to muset stačit. Už brzy budu mít tu- 
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hle úděsnou zastávku v Amsterdamu za sebou, a než bys řekl 

švec, budu v Londýně.

S tátou.

Na celý léto.

Bude to utrpení.

Zastřelte mě někdo.

A ne, že bych ho neměla ráda, to mám. Moje neochota nepra-

mení z nedostatku lásky. Pramení z hluboko zakořeněné sku-

tečnosti, že mi Alexander Ellis nerozumí. Nikdy mi nerozuměl 

a nikdy mi rozumět nebude. Je to něco, s čím jsem se už smířila, 

a nehodlám se nad tím rozčilovat.

Pracuje jako nějaký supertajný agent pro NSA a já jsem jeho 

jediné dítě. To, co dělá, je tak tajné, že ani já nevím, co to vlast-

ně je. Vždycky si ho představuju, jak vyskakuje z vrtulníků a za-

chraňuje hladovějící děti v oblastech zničených válkou. Ale je 

mi jasné, že ve skutečnosti nejspíš sedí někde za stolem a ana-

lyzuje informace ze satelitního přenosu nebo odposlechnutý 

telefonní hovor. Tedy aspoň si myslím, že tohle NSA dělá. Ne-

jsou to ti cool špioni.

Taky nemá úplně jasno v tom, co si počít s dcerou. Měla jsem 

být kluk. Před sedmnácti lety asi ultrazvuky nebyly tak spolehli-

vé jako dneska, protože ta sestřička našim řekla, že si je na 99,9 % 

jistá, že budu kluk. Vymalovali mi pokojíček do modra, vybrali 

mi jméno a vůbec. To šokované zděšení na tátově obličeji, když 

jsem se narodila s ženskými díly, si můžu jen představovat.

Bez ohledu na to ale vím, že mě má rád. I když mě ochotně svě-

řil do plné péče mamce, když se před lety rozvedli, vím, že to udě-

lal jen proto, že tolik pracuje v zámoří a není si moc jistý, jak vy-

chovávat holku. Nejde mu to špatně. Ale na druhou stranu, mám 

tak trochu důvod věřit, že pořád ještě předstírá, že jsem kluk, jen 

aby si to trochu zjednodušil. To pro něj není nijak těžké, protože 

mám ještě pořád to klučičí jméno, které mi původně vybrali.
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Se sklopenou hlavou se vleču zpátky do ucpaných hal letiště 

Schiphol. Utahaní cestující kolem mě pobíhají sem a tam a já 

si přehodím tašky do jedné ruky, abych si mohla vytáhnout to 

umíněné ramínko od tílka zpátky tam, kam patří. A najednou 

do někoho vrazím dost velkou silou na to, že mi zavazadla vyletí 

z rukou a vysypou se lidem pod nohy.

„No to mě p–“ vyletí ze mě, než mi vůbec zapne mozek.

„Podrž?“ navrhne mužský hlas ochotně.

Zvednu hlavu a dívám se do toho nejnenapodobitelnějšího 

a nejkrásnějšího odstínu modré, jakým kdy disponoval který-

koli pár očí. Tím jsem si jistá. Modrá by rozhodně neměla být 

tak mnohovrstevnatá a jiskřivá. Měl by na to být zákon nebo 

tak něco.

Nebo aspoň výstražné oznámení:

Pozor! Tyto oči mohou u žen způsobovat slabost.

Než si v tom stačím zabránit, rychle si prohlédnu i zbytek. 

Sladká Panenko Marie. Ten týpek to v genetické oblasti doce-

la vyhrál. Vysoký, štíhlý, krásný. Vlasy barvy medu s od přírody 

světlejšími prameny, ve kterých se hezky odráží i to nanicovaté 

letištní světlo, široká ramena, úzké boky, dlouhé nohy. Je opále-

ný a jako ze zlata, se zářivým, bělostným úsměvem.

Pravděpodobně se dívám na Apollona, boha slunce. Nejspíš 

s otevřenou pusou, což mi připomene, že určitě vypadám jako 

idiot – ztělesnění představ příslušníků ostatních národností 

o Američanech. Zaklapnu čelist.

„Omlouvám se,“ vyhrknu a snažím se uklidnit svoje srdce, 

bušící jako o závod. „Vrazila jsem do tebe?“

„Jen tak trochu,“ řekne Apollon jako pravý gentleman a po-

krčí rameny. Je mi jasné, že je na tom fyzicky dobře – rukávy 

košile mu těsně obepínají vyrýsované bicepsy. Ach můj bože.

„Jak se dá do někoho jen tak trochu vrazit?“ zeptám se s rozpa-

čitým úsměvem, když si klekám na zem, abych si posbírala věci.
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Prosím, ať si ke mně nečichá, modlím se v duchu k jakémukoli 

bohu, který by mě v tu chvíli mohl slyšet. Jsem si jistá, že po tak 

dlouhé cestě voním asi tak jako ne zrovna čerstvá podestýlka 

v křečkově teráriu.

Sehne se vedle mě a začne sbírat vysypaný obsah mojí kabel-

ky. Voní jako slunce. A déšť. A všechno dobré a krásné, co mě teď 

napadá. Snažím se neotřást, když se jeho prsty sevřou kolem 

tamponu a hodí mi ho zpátky do tašky. Ani sebou necukne, jen 

dál nenuceně sbírá moje věci, jako by byl na zacházení s dám-

skými hygienickými potřebami zvyklý.

„Vlastně je to vážně dost snadný,“ odpoví. Má exoticky 

znějící přízvuk, který nedokážu zařadit. „Obzvlášť když se ne-

díváš, kam jdeš.“ Prudce zvednu hlavu a podívám se na něj 

a on se zasměje.

„Dělám si srandu,“ ujistí mě a napřáhne ke mně ruku. I jeho 

dlaň je elegantní. Polknu, když se jeho prsty setkají s mými. 

„Do mě můžeš vrazit, kdykoli budeš chtít.“

„Díky,“ zamumlám. „Myslím.“

„Jsem Dante,“ sdělí mi a z jeho neskutečně modrých očí stále 

létají jiskřičky.

„Já jsem Reece,“ odpovím s povzdechem a pro jistotu předjí-

mám jeho reakci. „Ano, vím, že to je klučičí jméno.“

„Ale ty nejsi kluk,“ podotkne Dante. „Rozhodně nejsi kluk.“

Slyšela jsem v jeho hlase uznalý tón? To těžko. Vypadám jako 

urousaný shih-tzu.

„To nejsem,“ souhlasím. „Jen si nejsem jistá, jestli se to do-

neslo mýmu tátovi.“

Rozhlédnu se kolem Danteho a vidím, že je sám. Vypadá asi 

stejně starý jako já, takže je to za těchhle okolností poněkud 

neobvyklé. Naši mě nechávají létat přes oceán jako „nezletilou 

bez doprovodu“ už roky, ale rodiče ostatních lidí kolem toho 

většinou dělají trochu cavyky.
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„Určitě mu to neušlo,“ ujistí mě Dante pobaveně. Proč se mu 

musí pořád tak jiskřit v očích? Obvykle jsem spíš na hnědoočky. 

Ale tenhle kluk mě rozhodně nutí ten postoj přehodnotit.

„O tom by se dalo polemizovat,“ povzdechnu si. Uvědomím 

si, že v rušné letištní hale brzdíme provoz, trochu jako když za-

čnete v proudící řece stavět přehradu. Usměju se.

„Moc díky, žes mi pomohl sesbírat věci. Šťastnou cestu!“

Otočím se na patě a vydám se rychlým a doufám, že i sebe-

vědomým krokem opačným směrem. Povytáhnu si těžkou ka-

belku výš na rameni a snažím se ovládnout nutkání otočit se 

a podívat se na něj. Je na něm něco okouzlujícího. 

Ale neohlédnu se. Jdu dál, jedna noha za druhou. Když dojdu 

k pojízdnému chodníku, stoupnu si na něj a rezolutně upírám 

oči před sebe.

Neohlížej se.

Neohlížej se.

Neohlížej se.

Bez ohledu na tu tichou mantru se, když dojedu na konec 

chodníku, nenápadně poohlédnu za sebe. Apollon není nikde 

k vidění. S povzdechem zamířím k terminálu British Airways. 

Už jenom tři kraťoučké hodiny do odletu. Vrazím si do uší slu-

chátka, posadím se a zavřu oči.

„Pardon, Reece?“

Ještě dřív, než otevřu oči, vím, že ten sexy přízvuk patří Apol- 

lonovi. Cítím, jak mi jeho epická přitažlivost sálá za zavřenými 

víčky. Doufám, že jsem se ve spánku neposlintala.

„Ano?“ zeptám se co nejnenucenějším tónem a otevřu oči. 

Pokouším se nenápadně si uhladit vlasy. V duchu si sama sebe 

představím jako Žvejkala z Hvězdných válek a ušklíbnu se.

Dante mi podá telefon, který mi nejspíš vypadl z klína, když 

jsem spala.
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„Letíš do Londýna?“ zazubí se. „Teď zahlásili přednostní ná-

stup do letadla. Jen jsem myslel, že bys to mohla chtít vědět.“

No teda. To jsem prospala tři hodiny? Na hlučném letišti? Tak 

to jsem byla asi vážně unavená.

„Díky,“ odpovím mu a rychle si začnu sbírat věci. „Nechtě-

la jsem usnout. Sice nejsem v přednostní skupině, ale nejspíš 

bych prospala i svůj nástup do letadla. Díky, žes mě vzbudil.“

Když se zvedám na nohy, sklouzne mi k němu pohled a ne-

můžu si pomoct, znovu na něj zůstanu ohromeně zírat. Zvyk-

nout si na jeho specifickou odnož sex-appealu není jen tak. 

Je pohledný a chová se nenuceně a uvolněně, což představuje 

vzorec kompletní zkázy ženského pokolení. Nejneskutečnější 

na něm ale je, že si to evidentně vůbec neuvědomuje. Vyzařuje 

z něj přirozená kultivovanost a elegance.

„No, teď jsi vzhůru a na tom záleží. Šťastnou cestu, Reece.“ 

Ještě jednou se zakření, než se připojí ke skupince mužů, kteří 

na něj podle všeho čekají. Tak jsem asi neměla pravdu. Nakonec 

necestuje sám. Obklopí ho v těsné formaci a nastoupí do leta-

dla s ostatními cestujícími s letenkami první třídy.

Letí mým letadlem.

Polknu a zařadím se do fronty se svými spolupasažéry z tu-

ristické třídy.

 Jak se kolem nás sune zástup bohatších, lépe oblečených 

lidí, připadám si jako pomuchlaný venkovský balík. Ačko-

li do Londýna za tátou jezdím každé léto, zbytek roku žiju 

na americkém venkově. A najednou jako bych na sobě měla 

připnutou poblikávající neonovou ceduli, která by tu skuteč-

nost vystavovala na odiv. Šaty, které podle mě ještě dnes ráno 

působily dostatečně sofistikovaným dojmem na to, aby se 

v nich dalo cestovat, mi najednou připadají jako ručně spích-

nutý výsledek něčího usilovného snažení v zapadlém přístřeš-

ku uprostřed lesa.
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To, že je Apollon v první třídě, dává tak dokonalý smysl. 

Voní jako nádherný východ slunce na lesním paloučku. Ach 

můj bože. Co to se mnou je? Kde se to ve mně vzalo? Začínám 

být asi tak klišoidní jako reklamy na přípravky proti erektilní 

dysfunkci.

Protočím oči nad absurditou svého chování a podám leten-

ku silně nalíčené letušce, která už na ni čeká. Přejede pohle-

dem z letenky na mě, potom mi orazítkuje pas a vrátí mi ho.

„Příjemný let, slečno Ellisová,“ popřeje mi, než zaměří svou 

pozornost na cestujícího za mnou.

Jo, jasně.

Létání si užívám asi tak jako vrtání zubů. Nebo vytrhávání 

nehtů jeden po druhém. Nebo jako kdybych si systematicky po-

řezala celé nohy o papír a potom si je polila citronovou šťávou. 

Tak nějak.

Šourám se úzkou uličkou první třídy a bezděčně se rozhlížím 

po Apollonovi. Najdu ho skoro okamžitě. Sedí u okénka v širo-

kém koženém prvotřídním sedadle. Už je přikrytý teplou dekou 

a vypadá, že se chystá hodinový let prospat. Jak se k němu blí-

žím, jeho oči se otevřou a setkají s mými, ta elektrizující modř 

mě skoro donutí nahlas zalapat po dechu. 

Když procházím kolem, pousměje se a pořád se mi dívá 

do očí.

Přistihnu se, že si přeju sedět vedle něj. Nejen kvůli okázalým 

sedadlům v první třídě, i když ta by rozhodně nebyla na škodu.

Spíš ale proto, že mezi mnou a Dantem je něco ve vzduchu. 

Cítím to, to okamžité spojení. Téměř jako bych mohla natáh-

nout ruku a dotknout se ho. Ještě nikdy v životě jsem takovou 

chemii nezažila. Ten typ, jak vám je z něj trapně, když o něm 

čtete v knížkách, ale ve skutečnosti to k trapnosti ani nemů-

že mít dál. Je to prostě úchvatně vzrušující. Odtrhnu od něj oči 

a pokračuju uličkou ke svému místu.



16

Zhluboka se nadechnu, nacpu svoje příruční zavazadlo do vrch-

ní přihrádky a svalím se na sedadlo u okénka. Snažím se nepani-

kařit, když mě znenadání zavalí můj strach z létání a přeplněné 

letadlo se kolem mě sevře.

Hluboký nádech.

Hluboký výdech.

A znovu.

Pozoruju, jak letištní personál pode mnou nakládá zavazadla 

do útrob letadla. Co když to jejich kramaření tam dole nějak 

uvolní podvozek? Co když před startem pořádně nezkontrolují 

všechny systémy a hromadně tu zahyneme v plamenech? Co 

když se kov, který letadlo drží pohromadě, ve vzduchu roztrhne 

a uletí jako papírový ubrousek?

Hluboký nádech.

Hluboký výdech.

A znovu. 

Můžu tu umřít.

Vážně.

Netrpělivě poslouchám posádku omílající svou bezpeč-

nostní instruktáž. Ukazují k východům jako fotbaloví roz-

hodčí s hloupoučkými mrňavými šálkami kolem krku. Já jen 

chci, aby sebou hnuli. Ať už odrolujeme od terminálu, vzlét-

neme, a jakmile budeme ve vzduchu, budu úplně v pořádku. 

Potí se mi dlaně a začíná mi hučet v uších. Proč musím být 

taková exotka?

Hluboký nádech.

Hluboký výdech.

A znovu.

Vy dementní letušky.

Hněte.

Sebou.

Chystám se znovu si do uší strčit sluchátka, abych se trochu 
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rozptýlila, když se vedle mě objeví Dante jako spasitel nebo an-

děl nebo něco srovnatelně krásného a důležitého.

„Je tady volno?“ usměje se a já si všimnu, že má v pravé tváři 

ďolíček, který mi předtím ušel. Jak jsem si mohla nevšimnout 

ďolíčku?

„Pokud vím, tak jo,“ odpovím přidušeně a snažím se neumřít 

na srdeční palpitace. „Ale máme mít zapnutý pásy. Měl bys být 

na svým místě.“

Skvěle. Teď zním jako školní strážce pořádku, co má problémy 

se srdcem.

Dante bezstarostně pokrčí rameny.

„Myslím, že se nic nestane,“ odpoví. „Ještě nejsme ani na ran- 

veji.“

„Pravda.“

„Můžu sedět tady? Vepředu je nuda.“

Přikývnu a dlaně se mi okamžitě potí ještě víc. „Doufám, že 

tu deku máš s sebou. Tady dostaneš maximálně tak pytlík ara-

šídů.“

A teď zním jako školní strážce pořádku, co má problémy se 

srdcem a ještě k tomu je škrt. Moje prezentační schopnosti se 

zlepšují minutu od minuty. 

Dante se znovu usměje a posadí se vedle mě. S sebou si nese 

ten okouzlující přízvuk a vůni svojí úžasné kolínské. Zhluboka 

se nadechnu. Voní mnohem líp než zatuchlý letadlový vzduch. 

Mnohem líp. Bojuju s nutkáním vlézt mu na klín a zabořit mu 

nos do krku, kvůli takovému manévru bych pak ale v jeho očích 

mohla vypadat poněkud šíleně.

„Vypadáš dost pobledle,“ podotkne, zatímco si zapíná pás. 

„Bojíš se létání?“

„To je to tak vidět?“ zeptám se tiše. „Vzhledem k tomu, ko-

lik jsem toho v životě nalítala, bych na to už měla být zvyk-

lá. Ale obávám se, že to se nestane nikdy. Jakmile budu chvíli 



18

ve vzduchu, budu v pohodě, ale do tý doby... no, mám z toho 

hrůzu. Přiznám to.“

„Neboj,“ ujišťuje mě Dante tichým uklidňujícím hlasem. 

„Nemáš se čeho bát. Je daleko větší pravděpodobnost, že 

budeš mít –“

„Bouračku, než že umřu při pádu letadla,“ skočím mu do řeči. 

„Jo, já vím. Už jsem to někde slyšela. Odkud jsi?“ zeptám se zvě-

davě, napůl proto, že mě to vážně zajímá, a napůl jen tak pro 

rozptýlení. „Máš hrozně zajímavej přízvuk.“

Usměje se, zuby zářivě bílé. Na místě se rozhodnu, že bych se 

na jeho úsměv vydržela dívat klidně celý den.

„Z Caberry,“ odpoví a připomene mi tak, že jsem se ho 

na něco ptala. „Je to ostrov kousek od Řecka. A ty?“

„Jako bys už dávno nevěděl, že jsem Američanka,“ uchecht-

nu se. „Vím, že to ze mě úplně čiší. Ty budeš asi jeden z našich 

fanoušků, co?“

„Fanoušků Američanů?“ zvedne zlatavé obočí. „Samozřejmě. 

Zbožňuju je. Nevidím důvod, proč ne. Vaši turisti k nám do Ca-

berry přiváží spoustu dolarů.“

„No, jsme země nadbytku,“ uznám. „Ale to na nás cizinci vět-

šinou nenávidí.“

Dante se na mě chvíli upřeně dívá a pak se usměje. „No, ne-

můžu mluvit za všechny cizince, ale já Američany nenenávidím. 

A teď přece nejsi v Americe, ne?“

Zakroutím hlavou. „To teda rozhodně nejsem.“

„No vidíš. Tady jsi cizinka ty.“ Zakření se a já mu ten úsměv 

musím oplatit. Má pravdu.

Z reproduktorů se ozve pilot a monotónně drmolí nosovým 

hlasem, ale mně nedělá problém ho vytěsnit, protože jsem se 

zabrala do konverzace s klukem, který snad musí být přímým 

potomkem nějakého boha. Pro jeho oslňující vzhled a osobní 

kouzlo žádné jiné přesvědčivé vysvětlení neexistuje. Sotva sly-
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ším slova, která Dantemu vycházejí z úst, protože mě tak uchva-

cuje tvar jeho rtů, když jimi hýbe. Jak ubohé, já vím, ale je to tak.

Něco málo o mně: Nic si nenalhávám. Občas si s pravdou tro-

chu pohraju před našima, když to nejde jinak, ale nikdy sama 

před sebou. A z toho, jak mě tenhle kluk fascinuje, mi je až tro-

chu trapně.

Letadlo se konečně maličko zachvěje a pohne se kupředu a já 

nadskočím a popadnu opěrátka od sedadla, až mi zbělají prsty. 

Jsem si naprosto jistá, že po mně v popraskaném vinylu zůsta-

nou permanentní důlky.

„Neboj,“ ujišťuje mě Dante tiše, odlepí jednu z mých křečovi-

tých rukou a stiskne ji ve své. „Bude to v pořádku.“

Jeho dotyk mě rozptýlí. Jeho silná, zahřátá dlaň tu mou opa-

trně opečovává, jako by svírala něco velmi křehkého. Zavřu oči 

a užívám si ten pocit. Mám však jen pár minut na to, abych si 

to vychutnala.

Když se letadlo přesunuje ke konci ranveje a připravuje se 

ke startu, něco se stane. Něco je špatně.

Letadlo se trochu zakolébá, potom se otřese, jako by se do něj 

opřel silný závan větru. Cítím to krátce předtím, než Danteho 

stisk na mojí ruce zesílí, zlomek vteřiny předtím, než mi před 

zavřenými víčky exploduje gejzír jasného světla. Otevřu oči 

a vidím, jak se po přistávací dráze za mým okénkem řítí ohnivá 

koule. Než se zmůžu na nějakou reakci nebo aspoň na výkřik, 

rozpoutá se peklo.
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kapitola druhá

Události za sebou následují v tak rychlém sledu, že je ani ne-

zvládám zaznamenávat, jako jedna velká barevná šmouha.

Nejdřív jako by všechno bylo zpomaleně, když se snažím po-

skládat dohromady, co se stalo.

Posádka pobíhá po kabině a všude kolem dál zuří plame-

ny. Pilot znovu promlouvá z reproduktorů, ale kvůli všudypří-

tomnému hluku ho není slyšet. Všichni se nervózně překřikují 

a spekulují o tom, co se stalo, zatímco z dálky k nám začínají 

doléhat sirény. S jejich zvukem padne na osazenstvo letadla 

ticho. A i přes svůj zmatek a šok musím v duchu pochválit zá-

chranáře za to, jak rychle se sem dostali.

Seberu odvahu a vyhlédnu z okénka. Na kraji přistávací 

dráhy, napůl na ní a napůl v travnaté hlíně, hoří kostra dal-

šího letadla. Vidím, jak se bílý obal ocasu taví a odhaluje 

tak jeho kovové kosti. Do nebe se z něj valí černý jedovatý 

kouř, ale úplně nejděsivější na tom všem je nepřítomnost 

jedné věci.
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Na boku letadla se neobjevila nouzová skluzavka. Vrak stojí 

tiše a bez hnutí, z plamenů vychází jen groteskní hlasité praskání.

„Proboha!“

Žena v zadní části letadla přeruší přízračné ticho svým zvolá-

ním. Křičí a roztřesenou rukou ukazuje z okénka. Všichni v dru-

hém letadle jsou podle všeho mrtví. Sice je nevidíme, ale víme 

to. Ve vzduchu se vznáší temný příkrov, nevyřčený šok prochá-

zející každým cestujícím v našem letadle. 

„Co se stalo?“ ptá se chlapeček přes uličku svojí maminky.

Ta je bledá jak stěna, z tváře se jí vytratila veškerá barva 

a upřeně vyhlíží ven. Pochmurně zakroutí hlavou a stáhne přes 

okno umělohmotné stínítko. Zadívá se mým směrem, a než 

skloní hlavu, naše pohledy se na okamžik střetnou. Právě jsme 

byli svědky tragédie. Problém je v tom, že si nejsem úplně jistá, 

jaký druh tragédie to byl. Nejsem si jistá vůbec ničím.

„Co se stalo?“ zeptám se Danteho zoufale. „Co se jim stalo? 

Odlétali, nebo přistávali?“

Zadívá se na trosky. „Nevím,“ přizná. „Nedokážu to určit.“

Ti muži v oblecích se zničehonic objeví po Danteho boku.

„Pojďte, Dante. Musíme jít,“ přikáže mu vysoký opálený 

muž s blonďatým ježkem na hlavě naléhavým hlasem. „Tady 

zůstat nemůžeme.“

„Cože?“ odvětí Dante nepřítomně a zvedne hlavu, aby na něj 

viděl. „Jak se odsud chcete dostat?“

Ježek ho popadne za paži prsty silnými jako klobásy.

„Na debaty není čas. Musíme jít.“ Skloní hlavu a zašeptá 

Dantemu něco do ucha. Jediné slovo, které zaregistruju, je 

„teroristi“.

Zalapám po dechu a Ježek se na mě podívá, v nevýrazných 

modrých očích vážný výraz. Zvedne vypasený ukazovák a přiloží 

si ho ke rtům, abych zůstala zticha. Kousnu se do rtu a Dante se 

ke mně otočí.
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„Vezmi si zavazadla, Reece.“

„Cože?“ zeptám se zmateně.

„Prostě si vezmi svoje věci,“ prohodí rychle a postaví se. „Sa-

motnou tě tu nenechám.“

Popadnu rukojeť svého příručního kufru, kabelku si přeho-

dím přes rameno a svižným tempem se tiše sunu uličkou Dan-

temu v patách. Sice toho kluka vůbec neznám, ale z nějakého 

důvodu mu v tuhle chvíli věřím. Rozhodně budu radši s ním než 

tady venku na tom hořícím asfaltu. V tom mám jasno.

Čekáme u dveří a letušky se kolem nás semknou jako ochran-

ný val. Za námi slyším zklamání ostatních pasažérů, kteří hla-

sitě vyjadřují svoje znepokojení nad tím, proč my smíme odejít 

a oni ne. To je ostatně docela opodstatněná otázka a sama ne-

vím, jak bych na ni odpověděla.

Zatímco letadlo pomalu roluje k protější straně letiště, já šo-

kovaně vyhlížím z okénka.

Všude kolem se povalují kousky hořícího letadla. Drobné 

pokroucené kovové součástky, cáry oblečení, ohořelá guma. 

Pohledem zalétnu k samotnému vraku a všimnu si, že ve spod-

ní části trupu letadla zeje rozeklaná trhlina. Znovu zalapám 

po dechu a odtrhnu od ní oči. To ale nepomůže. Jednak zava-

dím pohledem o zčernalou panenku v trávě vedle kola letadla, 

její obličej celý roztavený, jednak se mi ten obraz už vypálil 

do paměti, nejspíš natrvalo. Pevně zavřu oči a čekám, až se le-

tadlo přestane pohybovat.

O pár minut později zastavíme. Znovu otevřu oči a vidím, že 

parkujeme v tiché, temné části letiště.

Ježek rychle otevře dveře letadla. Pohledem ven zjistím, že 

k nim někdo přistavil vysoké pojízdné schodiště podobné tomu, 

po němž americký prezident vždycky vystupuje z Air Force One. 

Polknu.

Jak si Dante vysloužil takhle speciální zacházení?
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Ale není čas se zeptat. Muži v oblecích nás nahánějí dolů 

po příkrých schodech a sotva s nimi stačím držet krok, udržovat 

nohy v pohybu a neupadnout. Tihle hoši to rozhodně myslí váž-

ně. Hlasité protesty cestujících z letadla jsem slyšela až do chví-

le, kdy se za námi zaklaply dveře.

„Je to v pořádku,“ řekne mi Dante tiše cestou k terminálu. 

„Neboj se.“

„Kde to jsme? Kam jedeme?“ ptám se. „Proč mě bereš s se-

bou?“

„Nechtěl jsem tě tam nechat,“ vysvětluje klidně. „Nikdo 

neví, co se tam vlastně stalo. Myslí si, že to byli teroristi. Uza-

vírají celé letiště. Mohla bys tu být celé hodiny nebo i dny. To 

bych nerad. Jsme v zabezpečeném terminálu, který se už nepo-

užívá. Se mnou ti nic nehrozí, slibuju. Projedeme bezpečnost-

ním tunelem zpátky pod Schipholem a pak tě odvezeme, kam 

budeš potřebovat.“

„No a kam jedeš ty?“

„Měl jsem jet za otcem do Londýna.“ Do očí se mu vkrade 

trochu ustaraný výraz. „Ale teď se nejspíš vrátím domů.“

„Ale jak?“ zeptám se zmateně. „Teď jsi říkal, že letiště je uza-

vřený.“

„Nejsem si jistý,“ odpoví. „Russelle? Jak se vlastně dostaneme 

domů?“

Ježek se otočí.

„Soukromé helikoptéry už jsou na cestě. Poletíme do Soluně, 

pak budeme pokračovat pronajatou lodí do Caberry. Doma bu-

deme co by dup. A žádné zajížďky, Dante.“

„Doma?“ vyklouzne ze mě, než tomu stihnu zabránit. „Jako 

u tebe doma? V Cabeře? Táta mě zabije. Nemůžete mě prostě 

někde vysadit? Můžu jet Eurotunelem.“

Vlakem pod kanálem La Manche jsem stejně vždycky jezdila 

ráda. A říká se mu Chunnel, což mi připadá vtipné.
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Ale Ježek už kroutí hlavou.

„Když jsou uzavřená letiště, zavřou samozřejmě i Eurotunel. 

Předpokládám, že dokud se neujistí o tom, jestli to byl teroris-

tický útok, nebo ne, bude veškerá hromadná doprava v oblasti 

mimo provoz.“

Dante na Ježka upřeně pohlédne. „Musíme Reece vysadit,“ 

oznámí mu vyrovnaně. „Její otec si bude dělat starosti.“

„Není to tak jednoduché,“ odpoví Ježek. „Trajekty určitě ne-

budou jezdit. Váš otec by nechtěl, abychom se zdržovali, Dante. 

Je mi to líto. Platí mi proto, abyste byl v bezpečí. Všichni pojede-

me domů. Reece může otci zavolat odtamtud. To je všechno.“

„Russelle,“ začne Dante a zmrazí ho pohledem. „Vy mi rozka-

zy nedáváte. Hodlám Reece bezpečně odvézt k jejímu otci. A vy 

mi pomůžete.“

„Pane Giliberti,“ odpoví Russell formálně. „Rád bych vám 

vyhověl. V této situaci se však musíme řídit specifickým eva- 

kuačním plánem zajišťujícím vaše bezpečí. Jak nařídil váš otec, 

nemám autorizaci se od plánu odchýlit. Omlouvám se. V této 

situaci má větší váhu rozkaz vašeho otce než ten váš.“

Dante na něj chvíli upírá vražedný pohled.

„Tak dobře,“ odpoví nakonec hlasem tak mrazivým, že by 

z něj mohly viset rampouchy.

No teda. Tak tihle dva se nemají zrovna v lásce. To je vi-

dět. Mělo by mi to dělat starosti? Ten kluk není v programu 

na ochranu svědků nebo tak, že ne? A ti chlápci na něj jako do-

hlíží? Co se to děje?

Dante se otočí na mě a jeho hlas je najednou příjemný 

a okouzlující. 

„Reece, omlouvám se. Vypadá to, že se budeme muset vrátit 

do Caberry kvůli bezpečnostnímu protokolu. Ujišťuji tě však, že 

tě k otci dostaneme při nejbližší vhodné příležitosti. Slibuju ti, 

že s námi budeš v bezpečí.“
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Přikývnu a polknu, což zní v nastalém tichu dost hlasitě. Po-

tom si vzpomenu na svůj mobil. Je přece jednadvacáté století. 

Můžu tátovi zavolat.

Hned teď.

A pokud ve skutečnosti cestuju s psychopatem nebo zločin-

cem, taťka si pro mě může přijet. Pracuje přece pro NSA. Musí 

mít nějaké konexe a satelity, které by mu pomohly určit moji 

přesnou polohu. Vylovím si telefon z kapsy, zapnu ho a přejedu 

prstem po obrazovce, abych ho odemkla. Roztřesenýma ruka-

ma vytočím tátovo číslo.

Žádný tón.

Zkusím to znovu.

Tentokrát se ozve statickým šumem přerušovaná přednahra-

ná zpráva, nejdřív holandsky a pak anglicky. Všechny okruhy jsou 

momentálně zaneprázdněné. Prosím opakujte volání později.

Super.

„Neboj,“ ujistí mě Dante tiše a položí mi ruku na rameno. 

„Dobře to dopadne.“

„Jak to víš?“ zeptám se ho vzpurně.

„Prostě to vím,“ pokrčí rameny. „Vždycky to dobře dopadne.“

S takovou logikou se nemůžu přít. Za svých sedmnáct let ži-

vota jsem ještě nezažila nic, co by nakonec nedopadlo dobře. Ale 

na druhou stranu, taky jsem ještě nikdy neodjela z letiště s ně-

kým, koho vůbec neznám a může se z něj vyklubat sériový vrah.

Ty krávo. Jsem to ale blbka.

Jsem absolutně v háji.

Taťka bude muset identifikovat moje usekané končetiny.

Určitě.

Vyjdeme z potemnělého terminálu a čekají tam na nás dvě 

velká černá SUV se ztmavenými okny. Vedle nich stojí někdo 

z letištní ochranky. Zkontroluje naše pasy a pošle nás na cestu 

poté, co si rychle promluví s Russellem.
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Na okamžik uvažuju o tom, že Dantemu řeknu, že jsem si to 

rozmyslela a že tu chci zůstat, ale něco mi v tom brání. Nejsem si 

jistá co. Nějaká rýpavá myšlenka zastrčená v koutku mého mozku 

mě přesvědčuje, že bych měla zůstat. Mamka mi vždycky říkala, 

abych důvěřovala svým instinktům. A zrovna teď mi můj instinkt 

z nějakého důvodu sděluje, že Dante je ok, že jsem s ním v bezpečí.

Opravdu doufám, že se moje instinkty nezbláznily.

Čtyři kravaťáci zaberou první SUV, zatímco Dante, Russell 

a já nastoupíme do druhého. Usadím se do měkoučkého se-

dadla a jeho kožený potah mě zastudí. Přes odhalenou spod-

ní část zad si stáhnu vykasané tričko a otočím se k Dantemu, 

který sedí vedle mě.

„Kdo jsi?“

„Dante Giliberti,“ odpoví, Giliberti vysloví jako Gili-bér-ti, 

s přízvukem na třetí slabice, a vypadá, jako by ho moje otázka 

zmátla. Ale musí přece vědět, proč mě to zajímá.

„A proč Gili-bér-ti vyžaduje takový zvláštní zacházení?“ do-

žaduju se netrpělivě a dívám se mu přímo do očí. „Omlouvám 

se, jestli zním nezdvořile, ale jsem Američanka, která právě ne-

bezpečně rychle uhání z letiště s chlapem, kterýho ani nezná. 

Očividně jsi někdo důležitý, jinak bychom teď trčeli na letišti – 

nejspíš dokonce ještě pořád v tom letadle.“ Při té myšlence se 

otřesu. „A i když jsem ti velice vděčná, že to tak není, pořád bych 

ráda věděla, kdo jsi.“

„Můj otec je Dimitri Giliberti. Premiér Caberry.“

Dante to pronese klidně, věcně a jakoby nic, jako by mluvil 

o počasí, jako by to bylo něco, co by mohl říkat každý.

Zůstanu na něj zírat s otevřenou pusou a mám pocit, že se mi 

na chvilku zatmělo před očima.

„Premiér?“ vykoktám.

Na Ježkově obličeji zaregistruju mírné pobavení, ale toho si 

nevšímám. V tuhle chvíli na něm nezáleží. Ačkoli teď už aspoň 
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dává smysl, že má vůbec Dante ochranku. Ach, Panenko Marie. 

Ten kluk má kompletní tým bodyguardů. Když si to uvědomím, 

zatočí se mi hlava a ani nevím proč. Mělo by mi to dělat radost. 

Dante není sériový vrah.

„Vadí ti to?“ zeptá se Dante znepokojeně. „Jsi v pořádku?“

„Tvůj táta je premiér státu,“ odpovím. Dante přikývne. 

„Ano. Caberry. Je to malá ostrovní země ve Středozemním 

moři. Kousek od Řecka.“

„Vím, kde to je. Už jsi to říkal,“ podotknu tichým hlasem. 

„A tvůj táta tam dělá premiéra.“

Dante přikývne. „Ano.“

Polknu. Můj táta pracuje jako kancelářská krysa pro NSA. 

Danteho táta vede zemi. Jen další z důvodů, proč bych si vedle 

něj měla připadat neadekvátně.

„Nenech se tím rozhodit,“ dodá Dante blahovolně. „Nesedíš 

přece vedle premiéra Caberry. Sedíš vedle mě. A já jsem nor-

mální člověk.“

„Normální člověk s miliardami dolarů,“ zabručí si Russell pod 

vousy. Dante po něm střelí pohledem.

„S miliardama dolarů,“ zopakuju rozechvěle. „Ty máš miliar-

dy dolarů. Jsi miliardář.“

Dante neodpoví ano ani ne. Místo toho řekne: „Moje rodina 

už dost dlouho působí v obchodu s olivami. Vyvážíme lahůdko-

vé olivy.“

A dokonce se chová diplomaticky. Asi je to v rodině.

„Giliberti Olives,“ zamumlám a mimoděk si vybavím jméno, 

které stojí na sklenici v naší kuchyni doma. Babička zbožňuje 

jejich olivy s česnekovou náplní. Když už je máme i v Kansasu, 

musí to být vážně velká firma. Nejspíš zásobují celý svět.

„Ano, Giliberti Olives,“ odpoví Dante příjemným hlasem. 

„Slyšelas o nás? Prodáváme olivy v podstatě na všechny způso-

by, co si dokážeš představit, a kvalitní olivové oleje.“
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„Jsi miliardář,“ zopakuju znovu.

Připadám si tupě, ale prostě si to nějak nedokážu představit. 

Tenhle pohledný, sofistikovaný kluk je miliardář. A syn premié-

ra. Dává to absolutní a dokonalý smysl. To, že jsem s ním vlastně 

v bezpečí, skoro ani nezaregistruju. Tak nějak to zastiňuje sku-

tečnost, že ten nádherný kluk, s kterým teď jsem, je miliardář.

„A záleží na tom?“ zeptá se Dante s úsměvem. „Peníze jsou 

peníze. Nic jiného. Nijak nás nedefinují, ne?“

Já jsem si docela jistá, že nás definují. Já jsem holka z far-

my v Kansasu a on je zámožný syn premiéra. Pocházíme každý 

z úplně jiného světa. Tak jiného, že mezi námi pravděpodobně 

leží tak dvě nebo tři galaxie. Je úplně mimo moji ligu. Vlastně, 

on má nejspíš svoji vlastní ligu jen pro sebe.
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kapitola třetí

„Proč jste ji vůbec bral s sebou?“ vyptává se Danteho Ježek.

Stojí asi pět kroků od SUV, když čekáme, až bude helikoptéra 

připravená vzlétnout. Asi si myslí, že je přes rachot rotoru ne-

slyším. Chci jim říct, že nejsem hluchá, ale odradí mě znepoko-

jení odrážející se Russellovi v hlase.

„Protože jsem ji tam nemohl nechat,“ odpoví Dante ledově. 

„A vám se zpovídat nemusím, Russelle. Budu si dělat, co se mi 

zlíbí, a vy mě budete poslouchat.“

Osobní strážce vrhne po Dantem dlouhý nevraživý pohled, 

potom se otočí a odkráčí si promluvit s kapitánem helikoptéry.

Upřímně, dost mě ohromilo, jak rychle se k nám posádka 

dostala.

Jeli jsme jen půl hodiny, když nás helikoptéra nad silnicí do-

honila a přistála ve vedlejším poli. Zastavili jsme a teď, o deset 

minut později, se už chystáme nasedat. Je to neskutečné. Tako-

vé věci se v životě nedějí.

Kdyby moje máma věděla, že se chystám odcestovat kam-
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si do ostrovní země s někým, koho jsem sotva poznala, nebo 

kdyby měla nejmenší tušení, co se stalo, dostala by infarkt. Mo-

mentálně ale pořád nemám signál v mobilu, takže jsem zatím 

v bezpečí. Jsem tu koneckonců s premiérovým synem.

Dante dojde k místu, kde se opírám o auto. Má tak široká 

a silná ramena, až to působí rušivě. Uvolněně se usměje a z ob-

ličeje byste mu vůbec nevyčetli, že se zrovna dostal do menší 

slovní přestřelky se svým olbřímím bodyguardem.

„Jsi v pořádku?“ zeptá se zdvořile. „Potřebuješ něco?“

Zakroutím hlavou. „Potřebuju zavolat našim, než mě zabijou. 

Ale jinak mi nic nechybí.“

Dante přikývne. „Mobilní sítě jsou zahlcené, protože v téhle 

oblasti všichni telefonujou svým blízkým, aby se ujistili, že jim 

nic není. Až dorazíme do Caberry, určitě už s tím nebude pro-

blém. Můžeš jim zavolat pak.“

„Oukej,“ odpovím a pohrávám si s popruhem svojí kabelky. 

Ještě jsem si nezvykla na to, jak neuvěřitelně dobře Dante vypa-

dá. Pořád mi při pohledu na něj vázne řeč. Vlastně si nemyslím, 

že by se to v blízké budoucnosti mohlo nějak změnit.

„Vadí ti, že jsem tě vzal s sebou?“ zeptá se Dante a ustaraně 

svraští čelo. „Nechtěl jsem tě dostat do potíží s rodiči. Já jen, že 

na letišti jsme ještě nevěděli, co se vlastně děje. Myslel jsem, že to 

byli teroristi, a něco uvnitř mi říkalo, že tě tam nemůžu nechat.“

„Myslels, že to byli teroristi,“ zopakuju po něm zmateně. 

„A nebyli?“

Zakroutí blonďatou hlavou. „Náš pilot mi teď řekl, že v Grón-

sku vybuchla nějaká sopka. Popel z ní se drží ve vzduchu a dělá 

spoušť na letadlech. Dostane se do motorů a ucpe je. Uzavřeli 

letiště v celé Evropě.“

„A helikoptéra bude bezpečná?“ zeptám se nervózně a před-

stavím si, jak se v plamenech řítíme k zemi. Třeba nakonec váž-

ně umřu. Srdce mi začne bít rychleji.
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Dante se usměje, aby mě uklidnil. „Ano. Je to bezpečné. Heli-

koptéry nemají tryskové motory, které by se mohly ucpat, nic se 

nám nestane.“ Zadívá se na mě. „Slibuju.“

Přesně v tu chvíli nám pilot pokyne, že jsou připravení, a rych-

le nastoupíme. Dante mě vezme za ruku a pomůže mi vylézt 

do kabiny jako princ princezně. Má perfektní vychování. Jeho 

matka by měla být pyšná.

„Nic se nám nestane,“ zopakuje Dante a poplácá mě po ra-

meni.

Jsem prostě strašpytel. To vím. Ale vzhledem k tomu, čemu 

jsme před pár hodinami přihlíželi, jsem si na 99,99 % jistá, že 

moje hrůza má svoje opodstatnění.

Ko-pilot nám podá sluchátka, která si všichni nasadíme, 

a pak se uvelebíme na sedadlech. Tohle je ta největší helikop-

téra, co jsem kdy viděla, dost velká na to, aby se tu usadila celá 

Danteho ochranka.

Při tom pomyšlení musím znovu polknout. Dante má ochran-

ku. Je můj absolutní protipól na stupnici důležitosti v životě.

Zapnu si bezpečnostní pás a zavřu oči. Najednou cítím na 

tváři jeho dech a vedle ucha se mi ozve jeho hlas.

„Slibuju, že budeme v pořádku.“

Všichni v helikoptéře to slyší, protože sluchátka na sobě mají 

i mikrofony. Rozhoří se mi tváře. Teď už všichni vědí, jaký jsem 

poseroutka. Prostě dokonalé.

„Lidi z toho letadla. Jsou všichni mrtví?“

Když se ptám, je kolem mě naprosté ticho. Nikdo se nemá 

k odpovědi a to samo o sobě jako odpověď stačí. Dante se 

ke mně s vážným výrazem nakloní.

„Ano. Jsou.“

Vzpomenu si na to groteskní popraskávání hořícího letadla 

a dech se mi zasekne v hrdle. A na tu panenku bez obličeje.

Zavřu oči, ale ty představy nezmizí.
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Dante natáhne ruku a stiskne mi dlaň.

Prostě dokonalé.

Ale tentokrát doopravdy.

Z toho, jak je blízko a jak na svojí ruce cítím klidný stisk té 

jeho, se mi rozbuší srdce rychleji. A hned vzápětí si začnu při-

padat jako idiot. Jen proto, že jsem holka z venkova, ze sebe 

kvůli tomu klukovi nemusím dělat blbce. Musím mít trochu 

sebeúcty. Nebudu se nad ním úplně rozplývat. Je to miliardář. 

A nádherný. A nejspíš je zvyklý na všechny „tamty“ holky, co 

udělají, co mu na očích vidí. A já jsem pevně rozhodnutá nebýt 

jednou z nich.

Vytrhnu ruku z jeho sevření a opřu se o okénko. Rozhodla 

jsem se nedívat na jeho odraz, obzvláště pak kvůli tomu, že cí-

tím, jak na mě zírá.

Pevně zavřu oči, když se rozhučí motor a odlepíme se od země, 

nejdřív roztřeseně, ale pak vystřelíme přes oblohu jako opeře-

nec s motůrkem.

Mám pocit, že dostanu infarkt, a když mě tentokrát Dante 

vezme za ruku, stisk mu oplatím. Odměřenost ať jde k čertu. 

Vydržela jsem to celé tři minuty. Jsem prostě holka, co dává 

svoje city na odiv. Nebudu se přece měnit jen proto, abych vy-

padala cool.

Ani kvůli klukovi, ani kvůli ničemu jinému.

Hukot motoru helikoptéry se vytratí do mého podvědomí 

a já zavřu oči a pokusím se představit si, že jsem kdekoli jinde 

než pět kilometrů ve vzduchu.

Zaměřím se na svoje oblíbené téma při snění za bílého dne, 

a to, že se na konci léta vrátím z Londýna a jsem okouzlující 

a k smrti sexy a všechny holky ve škole padají závistí, když mě 

Quinn McKeyan pozve na podzimní ples, protože nemůže odo-

lat mému půvabu.

Hele, je to moje představa. Můžu si snít, o čem chci.
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Problém je v tom, že si moje hlava namísto Quinnova obliče-

je neustále dosazuje ten Danteho.

Vzhledem k tomu, že Quinnem jsem byla posedlá nonstop od za-

čátku školky až do loňského třeťáku na střední, to už něco znamená.

Všechny snové představy, které jsem posledních jedenáct 

let měla, se týkaly jeho. Co se představ týče, jsem velice věrná. 

A najednou si připadám, jako bych podváděla svého imaginár-

ního milého, který je náhodou ale úplně skutečný kluk a posled-

ní dva roky chodí s mojí nejlepší kámoškou Beccou. A ne. Becca 

nemá tušení, že jsem tajně zamilovaná do jejího přítele. Je to 

jediné tajemství, které před ní mám.

Snažím se takové myšlenky dostat z hlavy a vyprázdnit si 

mysl. Představím si černo a cítím, jak se propadám do spánku.

Nejsem si jistá, jak dlouho spím. Ale když otevřu oči, vidím, že 

mě Dante pozoruje. Začne mě to znervózňovat a opravdu dou-

fám, že jsem ve spánku neudělala nic nechutného.

„Líbí se mi jméno Reece,“ podotkne Dante zničehonic, jako 

by na to zrovna myslel. A znovu nás celé osazenstvo helikoptéry 

poslouchá, protože jsme všichni na stejné frekvenci. A opět celá 

zrudnu.

„Díky,“ odpovím, aniž bych se na něj dívala, a snažím se silou 

vůle donutit svůj ruměnec k odchodu.

„Jak na ně vaši přišli?“ zeptá se a se zájmem na mě pohléd-

ne. Napřímím se v sedadle a zadívám se na jeho odraz ve skle. 

Zjistila jsem, že je snazší ho pozorovat takhle než zírat do jeho 

překvapivě modrých očí. Pomáhá mi to kriticky uvažovat.

Teď totiž potřebuju veškerou mentální kapacitu, která je mi 

k dispozici.

„Táta byl vždycky tak trochu posedlej Pee Wee Reesem z base-

ballový síně slávy,“ vysvětlím mu. „Kdysi dávno hrál za Dodgers. 

Táta od něj má podepsanej míček, co dostal od svýho dědečka. 

Sleduješ baseball?“
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Zakroutí hlavou. „Ne, ale jako dítě jsem ho hrál.“

„No, je to jedna z věcí, který pro tátu představujou smysl ži-

vota, když zrovna není v práci,“ vysvětluju. „Takže mě pochopi-

telně pojmenoval po svým hrdinovi. Ale, jak jsem ti už říkala, 

čekal kluka. Nikdo nečekal mě.“

Dante se na mě vážně zadívá a já se proti své vůli otočím 

a pohlédnu mu do očí. Srdce mi buší tak nahlas, že se bojím, aby 

to nezaznamenal můj mikrofon a neprozradil mě.

„Ano,“ souhlasí. „Já tě nečekal určitě.“

Co tím sakra myslel?

Ale nemám čas to rozebírat, protože Dante vyhlédne z okén-

ka na svojí straně a začne mi podávat přesný výklad ke kraji-

ně, která pod námi ubíhá. A když se nakloním k okénku a vy-

hlédnu ven, krása toho pohledu mi vyrazí dech. Vypadá to tu 

tak úchvatně, že kvůli tomu přestanu myslet i na svůj strach 

z létání.

„Kde to jsme?“ zeptám se ohromeně. Tohle je mnohem lepší 

než ten neutuchající deprimující déšť v Londýně.

Ta krajina je překrásná. Tyčí se tu množství pískově bílých bu-

dov a i odsud je vidět, že jsou hodně staré. Mezi zelenou trávou 

a skalkami jsou roztroušeny malé domky. Všude okolo se modrá 

obří moře a já nikdy neviděla tak malebné místo.

„Tohle je země bohů,“ oznámí mi Dante. „Řecko. Podívej 

tamhle,“ ukáže. „To je Akropolis. A tamhle? To je Parthenon, 

chrám bohyně Athény, postavili ho před pár tisíci lety.“

„Páni,“ vydechnu s pohledem upřeným na historii rozkláda-

jící se dole pode mnou. „Spojený státy takovou historii nemají. 

Ve srovnání s Řeckem jsme taková novorozená zemička.“

Dante přikývne, můj uctivý přístup ho zjevně uspokojil.

„Je to úžasné místo,“ souhlasí. „Procházet se tam mezi budo-

vami, mezi kterými se prý procházeli bohové, je ten nejneuvěři-

telnější pocit na světě.“
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„Jak daleko jsme od Caberry?“ zeptám se. „Už tam budeme?“

„Už jsme blízko,“ potvrdí. „Míň než dvacet minut letadlem.“

Opřu se do sedadla a nepřítomně pozoruju tyrkysovou vodu 

pod námi. Jak uháníme nad zrcadlovitou hladinou, působí to až 

hypnoticky. Než se naděju, helikoptéra začne klesat.

Na okamžik se jen tak vznášíme nad budovou, potom s trh-

nutím přistaneme.

Narovnám se v sedadle a zjistím, že jsme zrovna sestoupili 

do ráje.

„No páni,“ vydechnu znovu s pohledem upřeným na jasně 

modré nebe, malebné starobylé domky a svěží zeleň pod přistá-

vací plošinou. „Je tu krásně.“

Dante znovu přikývne. „Ano. Mám to štěstí, že tomu tady 

můžu říkat domov.“

„Kde to jsme?“ zeptám se a užasle se rozhlížím. Očividně sto-

jíme na nějaké střeše, ale víc toho určit nedokážu.

Dante se usměje. „Tady bydlím. Říká se tomu Starý palác, 

protože přesně to tahle budova je. Kdysi dávno, před stovka-

mi let, byla Caberra monarchie s královskou rodinou. Tohle byl 

jejich palác, ale teď slouží jako domov předsedy vlády a sídlo 

pár vládních institucí. Od dob královské rodiny přešla Caberra 

na systém parlamentní demokratické vlády, v níž můj otec mo-

mentálně slouží jako premiér.“

„Hezký. Teď to řekni rychle třikrát za sebou,“ vyzvu ho.

Dante se trochu ušklíbne. „Měla by sis zkusit v tom žít.“

Otočí se k Ježkovi a zeptá se: „Kde je otec?“

„Je v Londýně,“ oznámí mu osobní strážce. „Rozhodl se, že 

dokončí jednání, které tam má, a domů se vrátí za jeden nebo 

dva dny.“

„Dobře. Teď musíme přidělit slečně Ellisové nějaký pokoj, aby 

si mohla trochu odpočinout a zavolat rodičům.“

Ježek, který mi zrovna pomáhá vystoupit z helikoptéry, při-
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kývne. „Samozřejmě. Váš otec už byl se situací srozuměn. Do-

stali jsme rozkaz slečnu Ellisovou pořádně přivítat.“

Dante ho propíchne pohledem. „Ten rozkaz už jste přece do-

stali předtím,“ podotkne. „Ode mě.“

Ukáže urostlému bodyguardovi záda a odvádí mě z přistáva-

cí plošiny a dveřmi do Starého paláce.

Jakmile jsme uvnitř, přestanu dýchat. Snažím se neříct něja-

kou hloupost nebo se nechovat jako venkovanka, jíž jsem. Inte-

riér té starobylé budovy je přímo oslnivý. Úchvatný. Nic takové-

ho jsem ještě neviděla.

Upocenou pokožku mi pohladí vzduch o dokonale přesné 

teplotě a vykoupá mě v jemném vánku. Obklopují mě starožit-

nosti nevyčíslitelné ceny v podobě soch, uměleckých děl a sta-

rožitného nábytku. Mramorové podlahy se tlumeně lesknou 

ve slunečním světle a na nich se rozvalují ručně tkané koberce. 

Ozdobné stolky zkrášlují nádherné vázy, a dokonce i stropy jsou 

tu pokryté něčím, co vypadá jako zlato. Nad hlavou nám visí na-

blýskané lustry a dveře se pyšní křišťálovými klikami. Všechno 

je tu překrásné, ale zároveň tak bezchybně na svém místě, že to 

působí až sterilně. Mám pocit, že bych tu měla jen uctivě šeptat.

„Máš opravdu krásný domov,“ řeknu Dantemu zdvořile tlu-

meným hlasem. Zakření se.

„Že jo?“ odpoví. „Ale není to tak úplně můj domov. Moje 

rodina má dům na předměstí Valese. Valese je hlavní město 

Caberry, jen tak mimochodem, v jehož samém srdci se teď na-

cházíme. Můj domov je v olivovém háji Giliberti, kde je vždycky 

krásně a klid. To zní přihlouple, co?“ Roztáhne ruce. „Ale vždycky 

si tu připadám jako v muzeu. Je to tu tak upjatý.“

Mám trochu pocit, jako bych vstoupila přímo do Muzea ná-

rodních dějin. Nepřekvapuje mě, když zjistím, že některé z před-

mětů, nejspíš památky nevyčíslitelné hodnoty, jsou dokonce 

ohraničené červenými sametovými provazy.
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„No, aspoň tu nepostávají žádná strašidelná brnění,“ proho-

dím suše.

A teď si nevymýšlím, jakmile jsou ta slova venku, zahneme 

za roh a tam stojí menší brnění.

Jako vážně.

A doopravdy nahání hrůzu, s těmi černými dírami místo očí 

a visícíma rukama a nohama.

„Co žes to říkala?“ zeptá se Dante s pozvednutým obočím.

„Ehm. Jo. Máš barák jako ze starýho dílu Scooby Doo,“ za-

směju se.

Uchechtne se a já se jdu na malé brnění podívat zblízka. Vy-

padá, že je z bronzu, a neměří ani metr a půl.

„Je tak mrňavý! To byli tví předci trpaslíci?“

Dantemu se zajiskří v očích.

„Ne. Caberra mívala armády složené z dětí, aby naši urostlí 

jinoši neumírali v boji.“ Vyděšeně na něj zírám s otevřenou pu-

sou a on se zasměje. Má plný, sytý smích, z něhož mi na rukou 

naskáče husí kůže.

„Dělám si srandu,“ ujišťuje mě. „Lidi byli před pár staletími 

mnohem menší,“ vysvětlí mi. „Ve Spojených státech to určitě 

bylo stejně. Lidi byli prostě drobnější. A evoluce má na svědomí, 

že jsme čím dál tím větší.“

„A jak velký jsi ty?“ zeptám se ho a přitom si ho přeměřuju očima.

„To je trochu osobní, ne?“ podotkne rošťácky. Po tvářích se mi 

rozlije ruměnec, když mi dojde, jak to myslel. 

„Promiň,“ omluví se rychle. „To nebylo ani zdvořilé, ani vhod-

né. Doufám, že jsem tě neurazil.“

„Vůbec ne,“ ujistím ho. „Vyrostla jsem v zapadákově plným 

kovbojů a dobytka. Věř mi, mě jen tak něco neurazí.“

„Ale stejně,“ pokračuje Dante. „Omlouvám se. Vyklouzlo mi 

to, než jsem se nad tím stačil zamyslet. Měřím metr devadesát, 

abych ti odpověděl. A co ty?“
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„Sto sedmdesát dva,“ řeknu. „Na holku dost, já vím.“

„Jo, ale mělas být kluk, takže bych od tebe nic menšího ani 

nečekal,“ odvětí a v očích mu znovu zajiskří. Opravdu se mi to 

líbí. Působí to tak uličnicky, jako by pořád znal nějaké zajímavé 

tajemství.

„Jo, jo,“ povzdechnu si. „Jen tak dál, chytrolíne.“

Zasměje se, když vstupujeme na další odpočívadlo a začne-

me stoupat už po třetím schodišti.

Je. Tu. Tolik. Schodů.

„Proboha, kolik má tahle budova pater?“ už sotva popa-

dám dech.

„Já vím,“ odpoví s povzdechem. „Na to, aby to byl normální 

domov, je to moc velké, co? Má to tři patra, která zabírají dva 

městské bloky. V prvním patře jsou vládní instituce, parlament 

atd. Ve druhém patře jsou plesové sály a muzeum a ve třetím 

byt premiéra. A můj.“

„Takže vy máte opravdu v domě muzeum?“ zeptám se a sna-

žím se u toho nesmát, i když mě to ve skrytu duše ohromilo.

Zakroutí hlavou. „Jo, jo. Jen tak dál, chytrolíne.“

Už se tomu nebráním a rozesměju se, kvůli tomu, jak rozpa-

čitě se tváří, kvůli tomu, jak mi vrátil moje vlastní slova, kvůli 

jeho roztomilému ďolíčku a vůbec kvůli absurditě celé té situa- 

ce. Neměla bych přece postávat v epizodě Scooby Doo, když 

mám v Londýně sedět u večeře s otcem a připadat si nesvá.

Ta poslední myšlenka můj záchvat smíchu vyléčí.

Táta si nejspíš teď dává steak v tak rare úpravě, že má na ta-

líři krev, a k tomu prst Pimm‘s, tak podivně se totiž popisuje to, 

že se whisky do sklenice nalije do výšky palce přiloženého k její 

vnější straně.

Kdybych tam byla, snažil by se se mnou mluvit o baseballu, 

koňských dostizích a dalších mužských tématech, zatímco já 

bych se pokoušela vypadat, jako že mě to zajímá. Ale já tam ne- 
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jsem. Jsem tady, stojím v překrásném starém paláci v nejnád-

hernější zemi, jakou jsem kdy viděla, s nejpohlednějším klukem, 

na jakého jsem kdy pohlédla.

Ale všechno dobré a všechno krásné jednou končí. S povzde-

chem se otočím k Dantemu.

„Máte tu telefon... pevnou linku? Vážně musím zavolat tátovi.“

A pokud budu mít opravdu, ale opravdu štěstí, Alexander 

Ellis, úžasný agent NSA, mě na místě nezastřelí.

Dante mě dovede k telefonu a já se usadím do ozdobného 

vyřezávaného křesílka. Nechci spekulovat o tom, jak starožitné 

a vzácné asi je. Otec zvedne sluchátko na první zazvonění, to 

nevěstí nic dobrého, ale vůbec není naštvaný. Příjemně mě pře-

kvapí, když se ten rozhovor vůbec nevyvíjí špatně.

Vlastně vypadá, že ho to, že budu bydlet v paláci premiéra 

Caberry, uvádí docela v úžas.

„Řekni mi ještě jednou, jak jsi toho chlapce poznala,“ pobíd-

ne mě svým londýnským přízvukem.

Zajímavý fakt: Můj táta ve skutečnosti nemá londýnský pří-

zvuk. Narodil se a vyrostl v Americe. Tvrdí, že si ho osvojil z toho, 

jak dlouho už tam žije. Ehm, já si nic neosvojila a to tam trávím 

každé léto už od malička, takže vím, že to vlastně dělá proto, 

aby vypadal sofistikovanější. Ale před ním jsem to nikdy neřek-

la a teď s tím nehodlám začínat.

Místo toho odpovím na jeho otázku a on mi oznámí, že už 

všechno ví, protože mu Danteho otec osobně volal a celou situa- 

ci mu objasnil. Vzhledem k tomu, že na ministerského předsedu 

se můj otec dost dobře zlobit nemůže, vypadá to, že mu můj 

pobyt tady vůbec nevadí.

Šokující zpráva číslo jedna.

Ukázalo se, že Danteho otec prodloužil svou štědrou nabídku 

poskytnout mi azyl až do doby, dokud se letiště znovu neote-

vřou, a můj otec tu laskavou nabídku překvapivě už přijal. Podle 
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všeho zastává názor, že pro mě bude přínosné přiučit se z první 

ruky o nějaké jiné kultuře.

Šokující zpráva číslo dvě.

Tátova přesná slova: „Když tě hostí sám premiér, nepochybně 

se nemůžeš dostat do žádných potíží.“

Zalétnu očima k Dantemu na druhém konci místnosti a na-

jednou dostanu pocit, že se během svého pobytu tady rozhod-

ně něco přiučím. Ale ohledně dostávání se do potíží nemůžu 

nic slíbit.

Šokující zpráva číslo tři.
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kapitola čtvrtá

Další den ráno zvažuju svoje možnosti, zatímco ještě ležím 

v posteli. A mluvíme o posteli, která je překvapivě nepohodlná 

na to, že v ní kdysi spal při své návštěvě Valese sám Napoleon. 

Chvíli jen tak bez hnutí ležím, ruce mi plandají před okraj.

Ta postel je obrovská a já se na moment pozastavím nad tím, 

jak se do ní mrňous Napoleon vůbec vyškrábal. Vlastně je to ol-

břímí vyřezávaná mahagonová obluda. Přemýšlení o Napoleo-

novi, jeho urostlosti nebo zakrslosti a odpornosti jeho postele 

mi ale nijak nepomůže s rozhodováním, co mám celý den dělat.

Okny do pokoje proudí veselé sluneční světlo a mně je jasné, 

že venku je krásně. Ačkoli, mám pocit, že tady v Cabeře je krás-

ně pořád. A proto bych měla podniknout něco venku, třeba jít 

se podívat na památky.

Možná.

Můj největší problém však spočívá v tom, co dělat s Dantem. 

Jsem host u něj doma. Než vyjdu z pokoje, mám počkat, než 

pro mě pošle? Nebo můžu prostě vstát a jít ho hledat? Je to 
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vládní budova, tak je mi dost jasné, že bych tu neměla jen tak 

čmuchat.

Moje uvažování přeruší zvonění telefonu na nočním stolku.

„Reece?“

Ucho mi zalije Danteho krásný, příjemně chraplavý hlas. Ano, 

krásný. Je to kluk a je překrásný. S tou skutečností se neustále 

smiřuju.

„Dobré ráno,“ pozdravím ho. Proč mi najednou zdřevěněl jazyk?

„Dobré ráno.“ Slyším, jak se usmívá, když mluví do telefonu, 

a zrychlí se mi tep. „Probudil jsem tě?“

„Ne,“ odpovím. „Jen si tu tak polehávám a snažím se rozhod-

nout, co budu celý den dělat.“

„Ty jsi pořád v posteli?“

Podívám se na hodiny. Je jen devět ráno. Nepotřebuju lhát, 

abych nevypadala jako lenoch.

„Jo. Ale už skoro vstávám.“

„Super,“ znovu se usměje, prostě to vím. „Chtěla bys strávit 

den na pláži? Dneska bude krásně.“

„Není tady krásně pořád?“ zeptám se.

Zasměje se. „Ano. Tady už nejseš v Kansasu, Toto.“

Zaskřípu zubama. „To už jsem někde slyšela.“

„To je mi jasný. Tak co? Chceš strávit den se mnou?“

Víc než cokoli na světě, pomyslím si.

„Zní to dobře,“ odpovím mu nahlas.

„Takže jsme domluvení,“ potvrdí. „Vezmi si šortky a dáme si 

rande u tebe za půl hodiny.“

Rande.

Položí telefon a já pár vteřin jen tak bezvládně sedím, než 

vyskočím z postele a nasadím hyperrychlost stavu nejvyššího 

ohrožení. Za krátkou půlhodinku toho musím opravdu dost 

zvládnout. Musím se nějak proměnit z rozcuchané venkovanky, 

která se zrovna probudila, v ultraúchvatnou sexy sirénu.
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To se nestane.

Vlastně je to úplně nemožné.

K tomuto závěru dojdu s pohledem upřeným do zrcadla 

o dvacet osm minut později.

Vypadám, a až do konce svých dnů budu vypadat, jako holka 

od vedle. Je to moje prokletí. Můj věčný úděl. Nejspíš mi to na-

píšou na náhrobek.

Zde leží Reece Ellisová, milá holka od vedle.

S tím nic nenadělám. Už tisíckrát jsem se snažila vypadat 

jako sexbomba, ale to u mě prostě nefunguje.

Moje blonďatá hříva sice má docela hezkou barvu se svět-

lejšími a tmavšími odstíny, ale není ani uhlazená, ani stylová 

a se sebevětší dávkou představivosti se v ní nedají objevit 

žádné sexy kudrlinky. Je vlnitá. Jako by si nedokázala roz-

myslet, čím se vlastně chce stát. A vzhledem k nedostatku 

lepších nebo kreativnějších způsobů úpravy jsem si ji se-

pnula. Žehličku na vlasy mám v kufru, který ještě pořád trčí 

na letišti v Schipholu. Mám jen to, co jsem měla v příručním 

zavazadle.

A je pravda, že moje oči jsou docela hezky modré. Ale po-

řád jako by tak nějak jiskřily, takže vypadám jako dítě. Když 

se k tomu přidá nos posetý světlými pihami, prostě musím 

napořád zůstat nedobrovolnou holkou od vedle, ne oslnivou 

kráskou typu Marylin Monroe. Povzdechnu si. Co se dá dělat. 

Prostě se musím smířit s tím, že jsem spíš jako Doris Dayová. 

To je v pohodě. Na světě jsou horší věci, nejspíš.

A proč se vůbec přirovnávám k hvězdám klasické kinema-

tografie?

Moje absurdní úvahy přeruší zaklepání na dveře.

Je tu. Akorát včas. Vlastně přímo před mými dveřmi. Když je 

otevírám, srdce se mi znovu rozbuší a zhluboka se nadechnu, 

abych se uklidnila.
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Dante vypadá ještě líp než předtím a zabírá v podstatě celé 

dveře. Byl takhle vysoký už včera? Má na sobě khaki kraťasy, 

bílé tričko a bílou košili s vyhrnutými rukávy.

Působí nenuceně a uhlazeně a sofistikovaně a vůbec přes-

ně tak, jak bych chtěla působit já, ale nedaří se mi to. Jsem 

venkovanka, vyrůstala jsem na farmě a nikdy jsem si to ne- 

uvědomovala víc než teď. Snažím se ovládnout nutkání na-

cpat si ruce do kapes, abych schovala svůj odlupující se fialo-

vý lak na nehty.

„Dobré ráno,“ pozdraví mě Dante znovu. Má oslnivý, okouz-

lující úsměv, a jak se na něj tak dívám, podlamují se mi kolena.

Nějak rozklepaná, ne?

„Dobré ráno,“ usměju se na něj, doufám, že sebevědomě.

„Sluší ti to,“ oznámí mi, v modrých očích vřelý pohled. „Vy-

spala ses dobře?“

„Jako miminko,“ zalžu.

Nakloní hlavu do strany a v jeho zlatých vlasech se zatřpytí 

sluneční světlo.

„Ale víš, že to by znamenalo, že ses vlastně vyspala opravdu 

špatně? Miminka se probouzí milionkrát za noc. Je to stejné, 

jako když někdo říká, že jí jako vrabec, když tím myslí, že toho 

moc nesní. Je to zavádějící. Vrabci ve skutečnosti sní denně po-

lovinu svojí váhy. Mají tak rychlý metabolismus, že všechny ty 

kalorie potřebují.“

Zůstanu na něj zírat.

„Díky, encyklopedický Browne,“ prohodím s úsměvem. „Tam, 

odkud jsem, si kluci nemyslí, že být tak chytrý je cool.“

„Kdože?“

Na chvíli mě to zaskočí, ale pak si vzpomenu, že v Cabeře děti 

nejspíš nečtou stejné knížky jako já, když jsem byla malá.

„Románová postava,“ odpovím. „Byl to superchytrej kluk, co 

řešil záhady. To máš fuk.“



47

Dante vypadá pobaveně. „Ty si myslíš, že jsem superchytrej, nebo 

si ze mě děláš legraci? Americký humor mi občas docela uniká.“

„Dělat si z tebe legraci bych si nikdy nedovolila,“ ujistím ho 

přehnaně, když se natahuju pro kabelku. „Pokud teda neuděláš 

něco opravdu k popukání.“

Znovu vypadá pobaveně. „Budu si to pamatovat.“ Zacuka-

jí mu koutky. „Jen tak pro upřesnění, jak bys definovala něco 

‚opravdu k popukání‘?“

Chvíli nad tím přemýšlím.

„Ehm. Třeba kdyby ti spadly gaťky při rozhovoru s britským 

předsedou vlády nebo tak. To by bylo dost k popukání, obzvlášť 

kdyby to dávali v televizi. Nebo kdybys omylem poslal svojí 

mámě soukromou esemesku určenou tvojí přítelkyni. To by bylo 

taky k po-pu-ká-ní.“

Skvěle. Vysonduju, jestli má přítelkyni, a on si to ani neuvě-

domí. Přímo tu definuju termín protřelá manipulátorka. Ne. 

Zakoulí očima.

„No, s tím bych měl pár problémů. Zaprvé, gaťky nenosím. No-

sím trenky, nosím kalhoty, nosím džíny. Ale gaťky? Vy Amíci a vaše 

srandičky.“ Zakření se. „Zadruhé, nemám mámu. Nebo teda teď 

už ne. Umřela, když jsem byl ještě malý dítě. Ale i tak. Vážně si 

myslíš, že takový věci jsou legrační? Ty jsi ale škodolibá mrška.“

Usměje se a dloubne do mě, ale já jsem konsternovaná. Jeho 

máma je mrtvá a já si tu vtipkuju o tom, jak jí omylem posílá 

hanbaté esemesky? Neříkala jsem snad, že jsem protřelá mani-

pulátorka?

Ani ne. Jsem spíš ŠílenáIdiotkaSvětovýchRozměrů.

Než mám příležitost se omluvit nebo vůbec cokoli říct, po-

kračuje.

„Takže, jsi připravená na den na nejkrásnější pláži na světě?“ 

Věnuje mi svůj úchvatný úsměv a já oněměle přikývnu, pro-

tože jsem ŠílenáIdiotkaSvětovýchRozměrů.
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Dante mi nabídne rámě a já si znovu uvědomím, jak moc 

jsou tu kluci jiní. Mají vychování. Opravdové vychování. Ne jen 

to vychování typu „z povinnosti ti podržím dveře, abych se ti 

pak mohl dostat do kalhotek“ jako kluci u nás doma.

Lehce se do něj zavěsím a proplétáme se Starým palácem. 

Snažím se nenechat znovu moc ohromit tím, jak je to tu rozleh-

lé a nóbl. Jsem ležérně nad věcí.

Myslím.

Když vyjdeme na dlážděný chodník před palácem, rozhlížím 

se po nějakém autě.

„Ztratilas něco?“ zeptá se Dante znepokojeně.

Zakroutím hlavou. „Jen jsem přemýšlela, kde máš auto.“

Chvíli se na mě dívá a pak se usměje. „Dneska auto nepotře-

bujeme. Na pláž to není daleko. Ale ještě předtím jsem si mys-

lel, že bychom se mohli po cestě stavit na gelato. Máme ho tu 

nejlepší na světě, ještě lepší než v Itálii. Je k smrti dobrý.“

„Gelato k snídani?“ Rychle listuju v paměti a snažím se vzpo-

menout si, co gelato vlastně je. Očividně něco italského.

„Proč ne?“ Dante pokrčí rameny. „Myslím, že moučník by se 

vždycky měl jíst jako první.“

Takže gelato je moučník. Jasně. V duchu si to poznamenám.

Bezstarostně si razíme cestu rušnými chodníky Valese. Ne-

můžu si nevšimnout, že ženy se doslova zastavují na ulici a zí-

rají na Danteho. Potom se zvědavě zadívají na mě, nejspíš pře-

mýšlí, kdo to k sakru jsem. Slyším cvakot fotoaparátů a dojde 

mi, že Dante je tu celebrita.

Polknu. Mírně zesílím svůj stisk na jeho paži.

Takže, abych to zrekapitulovala, Dante je úchvatný, pohledný 

syn premiéra, který je náhodou i miliardář. A tahle kombinace 

z něj dělá místní celebritu. Je něco jako caberrská verze princů 

Williama a Harryho.

Dobrý bože.
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Tak to v tom docela plavu.

Dýchej, vybízím v duchu svoje plíce. Nasaju do sebe dávku 

mořského vzduchu. Voní to tu vážně hezky. Jako sůl, slunce a... 

ještě něco. Nedokážu to určit.

„Už jsi někdy byla sbírat škeble?“ prohodí Dante, když pře-

cházíme ulici. Doprava se kvůli němu ochotně zastaví. Ani se 

nemusíme rozhlížet. Oni to dělají za nás. Zakroutím hlavou.

„Ne. Pocházím z americkýho vnitrozemí. Tam žádný oceány 

nejsou, věř mi. Jen nekonečný pole pšenice a nějaký slunečni-

ce. Nic jinýho není dost houževnatý na to, aby to přežilo v tom 

vražedným vedru.“

„To zní neodolatelně,“ zasměje se Dante. „Tvůj domov musí 

podle toho popisu být vážně kouzelné místo.“ Caberrsky si pro-

mluví s pouličním obchodníkem, ten nabere dva kopečky gela-

ta fuchsiové barvy, naloží je do dvou misek a podá nám je.

Prohlížím si svou porci.

„Jsem si dost jistá, že zmrzlina by neměla mít tuhle barvu,“ 

oznámím Dantemu.

Znovu protočí oči. „Je to gelato, ne zmrzlina. Zkus to. Je mož-

né, že z té chuťové dokonalosti omdlíš. Věř mi. Připrav se na to.“

Nabere si velké sousto a já slyším, jak si kolemstojící poři-

zují další dávku jeho fotek. Dante si toho podle všeho nevšímá 

a s pohledem upřeným na mě čeká, až tu zmrzlinu nepřirozené 

barvy ochutnám.

Nikdy bych o sobě nenechala nikoho říkat, že jsem srab, tak si 

dám opatrně kousek do úst. A Dante měl pravdu. Z té chuťové 

dokonalosti skoro omdlím.

„Ty jo,“ vydechnu, nacpu si do pusy další obrovské sousto 

a užívám si ten výbuch ledové chuti, když mi taje na jazyku. Je 

to jako mražený kousíček ovocného nebe. U mě v puse.

„Jak jsem bez gelata mohla vydržet sedmnáct let?“

Dante se zasměje a pokračujeme v cestě, nahlížíme do výloh 



50

starobylých obchůdků a kličkujeme mezi lidmi, kteří se nám ne-

ustále zastavují v cestě a zírají.

„Neleze ti to někdy na nervy?“ zeptám se tiše, když za- 

hneme za jedním obchodem a jdeme prošlapanou pěšinkou 

směrem k nádherné písčité pláži. Před námi se otevře pohled 

na širé modré moře. Na vteřinu se sehnu a seberu dokonalou 

bílou lasturu.

„Co by mi mělo lézt na nervy?“ Dante se na mě zadívá, za-

tímco už lžičkou vyškrabává zbytky ze dna svojí misky a pak ji 

zahodí do odpadkového koše u cesty.

„Tohle,“ ukážu za nás na lidi, pořád postávající v hloučcích 

a vypalující nám očima díry do zad. „Sledujou tě a neustále 

tě fotí.“

„Jo, tohle,“ pokrčí rameny. „Je to tak od té doby, co otce jme-

novali ministerským předsedou. Asi to k tomu prostě patří.“

Ohlédnu se přes rameno. „A pronásledujou tě?“

Zatváří se ztrápeně. „Občas.“

Ale teď to nedělají. Než však dojdeme k písečným dunám 

a zmizíme jim z očí, pořád nás sledují pohledem. Vydechnu 

úlevou. Je to trochu zneklidňující, když se na vás dívá tolik lidí. 

Sehnu se a vyklouznu ze sandálů. Brouzdat se bosýma nohama 

v jemném písku je nádherný pocit. Navíc by mi to mohlo obrou-

sit ztvrdlá chodidla. Bonus.

Jak se tak rozhlížím, něco mi dojde. Najednou jsme úplně 

sami. Na téhle pláži není ani noha. Táhne se tu jako dlouhá stří-

břitá stuha a já se otočím na Danteho.

„Kde jsou všichni?“ zeptám se zvědavě. „Je tu krásně. Neměl 

by tu někdo surfovat nebo tak?“

„Tuhle pláž nepoužívají,“ oznámí mi. „Za tím korálovým úte-

sem je moc žraloků. Na druhé straně ostrova jsou daleko lepší 

místa na surfování.“

Žraloci?
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Ztuhnu a Dante si všimne náhlého strachu, který se mi zračí 

ve tváři v důsledku toho, že jsem viděla Čelisti, když jsem byla 

ještě hodně malá. Vezme mě za ruku a nepustí, naše spojené 

paže jen tak volně visí mezi námi. Ten elektrizující pocit z jeho 

kůže na mojí mě úspěšně rozptýlí.

„Neboj,“ ujišťuje mě. „Nikdy bych k tobě žádného žraloka ne-

pustil. Dokud jsi se mnou tady v Cabeře, dávám ti svoje slovo, že 

se ti nic špatného nepřihodí.“

Ani ne dvě minuty po tom, co to slíbí, šlápnu na medúzu.
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kapitola pátá

Během pěti minut mi lýtko oteklo na pětinásobek svojí nor-

mální velikosti. Evidentně jsem opravdu silně alergická na me-

dúzy. Ale vážně, jak jsem něco takového mohla vědět? Jsem 

z Kansasu, tohle opravdu zatím nebylo na mém seznamu život-

ních zkušeností.

A teď vypadám, jako bych trpěla nějakou divnou odnoží ele-

fantiázy.

A ten nejkrásnější kluk na světě mě nese zpátky na lavičku.

A já bych se nejradši propadla. Opravdu.

Achmůjbože. Zastřelte mě.

Okamžitě.

„Cítíš se dobře?“ zeptá se Dante a zní jen malinko zadýcha-

ně, i když už mě nese déle než pět minut. Vážím padesát šest 

kilo. Nejsem žádné peříčko. Ale on se ani nezapotí. Působivé.

„Je mi skvěle. Až na tu nohu. Proč se ptáš?“

Ale jakmile ta slova vypustím z úst, cítím, jak mě zaplavuje 

vlna nevolnosti. Najednou se mi zvedne žaludek a mám neovla-
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datelnou potřebu se vyzvracet. V puse se mi nahromadí sliny 

a vím, že už tomu nezabráním.

„Postav mě na zem. Ach můj bože. Pusť mě.“ Zatnu mu neh-

ty do předloktí a on mě rychle postaví. Padnu na všechny čty-

ři, a než se nad tím stihnu zamyslet, zvracím mu u nohou. Ne 

na ně, díky bohu, ale k nim.

Dávím, dokud nemám úplně prázdný žaludek. Má to pří-

šernou, zářivě fuchsiovou barvu. I když už nemám co zvracet, 

dávím nasucho, dokud už se nezmůžu na nic jiného než jen 

ochable klečet v písku.

A teď už vážně chci umřít.

Tady a teď.

Ani se nemůžu přimět podívat se na Danteho, ale když se 

mi pomalu vrátí schopnost normálně uvažovat, uvědomím si, 

že mi držel vlasy.

AchMůjBože.

NechMěUmřít.

„Chci umřít,“ zaskuhrám, aniž bych se na něj podívala. „Váž-

ně se omlouvám.“

„Za co?“ zeptá se Dante nevěřícně. „Za to, že se ti udělalo 

špatně, když tě požahala medúza? Ehm, to je přirozená reak-

ce. Proto jsem se ptal, jak se cítíš. Nemusíš si kvůli tomu při-

padat špatně. Vím, že to bolí jako prase. Tak pojď,“ vytáhne mě 

na nohy. „Opravdu by se na tebe měl podívat doktor, jen aby-

chom se ujistili, že ti nic není. Dýchá se ti dobře?“

Jakmile to řekne, tak si samozřejmě představím, jak mi otéká 

hrdlo, a nemůžu dýchat a začnu se po něm sápat a lapat po de-

chu jako šílenec.

Dante mi znepokojeně zalétne očima k obličeji a lehce mě 

pohladí po zádech.

„Uklidni se,“ vybídne mě tichým hlasem. „Uvolni se. Myslím, 

že ti nic není. Jen se uvolni.“
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Uvědomím si, že má pravdu, a začnu se zhluboka pravidelně 

nadechovat. Můžu dýchat. Jen to přeháním, jako vždycky. Ne- 

otéká mi hrdlo. Tak nakonec přece neumírám.

Ještě čtyřikrát se roztřeseně nadechnu a pak přikývnu.

„Jsem v pořádku,“ zašeptám.

Tedy pokud se nedá umřít studem. Jestli ano, tak stojím na 

prahu smrti.

„Tohle je tak trapný,“ zasténám.

Dante se zazubí.

„Hm. To se ti nejspíš karma snaží pomstít za to, jak si myslíš, 

že by bylo k popukání, kdyby mi spadly kalhoty před britským 

premiérem.“

Je mi moc špatně na to, abych se tomu mohla zasmát. Vážně 

vtipné.

„A aby bylo jasno, nemyslím si, že je tvoje alergická reakce 

na medúzy nějak k popukání.“

A je i milý.

Dante mě vezme kolem ramen a přitiskne si mě k boku, 

abych se o něj mohla při chůzi opírat. Z toho ochranitelského 

gesta se mi znovu zrychlí tep.

Ale pořád mě bolí noha a pořád vypadám jako ztracená ses-

tra Sloního muže.

A nejspíš jsou ze mě cítit zvratky.

Pomalu se vracíme po pláži a dojdeme k té uličce staroby-

lých obchůdků. Kolemjdoucí na nás pořád zírají, vlastně teď 

ještě víc než předtím, když vidí Danteho s takovou zrůdou.

Snažím se nikomu nedívat do očí. Třeba když já nevidím 

je, neuvidí ani oni mě. Cvakání fotoaparátů mi však dává 

jasně najevo, že si to jen nalhávám. Nejen že mě vidí, oni 

dokumentují moji nateklou, opuchlou vizáž pro budoucí ge-

nerace. Bezva.

A zrovna když si pomyslím, že dnešní ráno už nemůže být 
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horší, dolehne k nám přes chodník hlas tak falešně přeslazený, 

že by se prakticky dal použít na pečení cukroví.

„Dante Giliberti! Měls mi přece zavolat hned, jak se vrátíš 

do města.“

Ještě než se za hlasem otočím, je mi jasné, že jeho majitelka 

vypadá úžasně. Prozrazuje to míra sebevědomí, která se v něm 

odráží, protože jen krásní lidé dokážou znít tak sebejistě. Dante 

se zubí, jako by zrovna vyhrál ve sportce, tak se neochotně oto-

čím, abych viděla, s kým máme tu čest.

Je to Miss Amerika.

Nebo tedy spíš Miss Caberra. Tím jsem si jistá. Jinak to být 

nemůže.

Dokonalé červenohnědé vlasy, nejsou zrzavé, ale hnědé taky 

ne, jí dokonale padají do půli zad. Nohy má tak tři kilometry dlou-

hé, kůži lehce opálenou tak, aby se zlatavě leskla, zuby zářivě bílé 

a ten obličej. Ach, ten její obličej. Sám Michelangelo by ji mohl 

používat jako modelku. Ztělesněná dokonalost, to bezpochyby.

Její sytě smaragdově zelené oči mě chvíli důkladně a nemi-

losrdně zkoumají, aby vyhodnotila, jaké riziko bych pro ni moh-

la představovat. Koneckonců svírám Danteho předloktí. Oči jí 

slétnou k mojí bizarně oteklé noze a pak se vrátí k mojí tváři. Je 

to pobavení, co se jí zračí v očích těsně předtím, než mě pustí 

z hlavy a obrátí se zpátky k Dantemu?

Mrcha.

Absolutní mrcha. To je mi už teď jasné.

Ale Dante si toho evidentně nevšiml.

„Eleno!“ usměje se a pustí mě, aby se mohl se slečnou Dokona-

lou obejmout. Políbí ho na obě tváře, což je, jak jsem zjistila už dřív, 

v Evropě normální. Snažím se nepěnit žárlivostí. Otočí se ke mně.

„Reece, tohle je Elena Kontou. Známe se už od plenek. Její 

otec je tátův nejlepší přítel. Mají usedlost hned jižně od Gili-

berti Olives.“
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