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Prolog

FLORENCIE, 1292

Básník se odsunul od stolu a zadíval se z okna na své milo-
vané město. Ačkoli k němu jeho architektura a ulice promlouvaly, činily 
tak němými hlasy. Zdálo se, jako by pohasl veškerý jas – nejen ve městě, 
ale i na celém světě.

„Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua domi-
na gentium…“ 

Očima přelétl Pláč Jeremiášův, ze kterého citoval jen okamžik před-
tím. Prorokova slova byla žalostně nedostatečná.

„Beatrice,“ zašeptal a srdce se mu zalykalo v hrudi. Dokonce i nyní, 
dva roky po její smrti, mohl jen s obtížemi psát o své ztrátě.

Měla zůstat věčně mladá, navěky ušlechtilá, jím blahoslavená, a ani 
všechna poezie světa nemohla vyjádřit jeho oddanost k ní. Ale pro její 
památku a kvůli jejich lásce se o to musel pokoušet.
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1. kapitola

ČERVEN, 2011
SELINSGROVE, PENSYLVÁNIE

Profesor Gabriel Emerson stál s rukama v kapsách ve dveřích své 
pracovny a s nemalou vášní pozoroval svou ženu. Jeho vysoká atletická 
postava byla působivá, stejně jako jeho výrazné rysy a safírově modré oči.

Potkal ji, když jí bylo sedmnáct (byla o deset let mladší než on), a za-
miloval se do ní. Ale rozdělily je čas a okolnosti, v nichž v neposlední 
řadě hrál roli jeho vlastní nezřízený životní styl.

Přesto se na ně nebesa usmála. O šest let později se stala v Torontu 
jeho magisterskou studentkou a znovu mezi nimi vzplanuly city. Rok 
a půl nato se vzali. Po téměř šesti měsících v manželském svazku ji mi-
loval ještě víc než dřív. Žárlil i na samotný vzduch, který dýchala.

Dost dlouho čekal na to, co se právě chystal udělat. Bylo možné, že 
ji bude muset svést, ale Gabriel byl pyšný na  to, jak je v  tomto umění 
zběhlý. 

Ve  vzduchu se vznášely tóny písně „Mango“ od  Bruce Cockburna 
a vyvolávaly v něm vzpomínky na jejich výlet do Belize, který se odehrál 
ještě předtím, než se vzali. Milovali se tam na nejrůznějších místech pod 
širým nebem, včetně pláže.

Julia seděla u  stolu, netečná k  hudbě i  k  tomu, že ji sleduje. Psala 
na svém notebooku, obklopená knihami, složkami a dvěma krabicemi 



16

Sylvain Reynard

papíru, které jí Gabriel svědomitě přinesl z přízemí bývalého domu jeho 
rodičů.

Byli v Selinsgrove už týden – aby si oddechli od svých rušných životů 
v Cambridge v Massachusetts. Gabriel byl profesorem na Bostonské uni-
verzitě, zatímco Julia právě dokončila pod dohledem vynikající profesorky, 
která dříve působila v Oxfordu, svůj první ročník doktorského programu 
na Harvardu. Utekli z Cambridge, protože jejich dům na Harvard Square 
byl vzhůru nohama, což bylo dáno tím, že v něm probíhala rekonstrukce.

Dům Clarkových v  Selinsgrove byl zrekonstruován ještě před je-
jich příjezdem tak, aby to odpovídalo Gabrielovým náročným stan-
dardům. Většina vybavení, které tam zůstalo po Richardovi, Gabrie-
lově adoptivním otci, byla přemístěna do pronajatého skladu.

Julia vybrala nový nábytek a záclony se závěsy a přesvědčila Gabriela, 
aby jí pomohl vymalovat zdi. Zatímco jeho estetika tíhla k  tmavému 
dřevu a drahé hnědé kůži, Julia upřednostňovala světlou barevnost pří-
mořského domku, s bílými stěnami a nábytkem, zdůrazněným různými 
odstíny santorinské modři.

V  pracovně rozvěsila reprodukce obrazů, které měli pověšené 
ve  svém domě na Harvard Square – Setkání Danta s Beatrice u mostu 
Santa Trinita od Henryho Holidaye, Botticelliho Primaveru a Madonu 
s dítětem od Fra Filippa Lippiho. Gabriel se přistihl, že na ten posledně 
jmenovaný upřeně zírá.

Dalo by se říci, že ty obrazy ilustrují fáze jejich vztahu. První zobra-
zoval jejich setkání a Gabrielovu vzrůstající posedlost. Druhý předsta-
voval Amorův šíp, překrásnou Julii, kterou si nepamatoval, a také jejich 
námluvy a následné manželství. A konečně, obraz Madony reprezento-
val to, v co Gabriel doufal, že by se mohlo stát.

Tohle byl už třetí večer, který Julia trávila u stolu; psala svou první 
veřejnou přednášku, kterou měla mít příští měsíc v Oxfordu. Před čtyř-
mi dny, ještě než jim dodali nábytek, se milovali na podlaze v  ložnici, 
celí špinaví od barvy.
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(Julia se rozhodla, že malování na tělo s Gabrielem je její nový nej-
oblíbenější sport.)

S hlavou plnou vzpomínek na jejich fyzické spojení a s hudbou, zvy-
šující své tempo, byl Gabriel s  trpělivostí u  konce. Byli novomanželé. 
Neměl v úmyslu ji nechat, aby ho další večer ignorovala.

Tichým krokem se k  ní přikradl. Odhrnul jí stranou vlasy, dlouhé 
po ramena, a odhalil tak její krk. Na kůži ji zaškrábalo krátké strniště 
z jeho neoholené tváře a přidalo jeho polibkům na intenzitě.

„Pojď,“ zašeptal.
Naskočila jí husí kůže. Dlouhými štíhlými prsty jí přejížděl po  ob-

louku hrdla a čekal.
„Moje přednáška ještě není hotová.“ Zvedla svou krásnou tvář, aby 

se na něj podívala. „Nechci profesorce Pictonové udělat ostudu, zvláště 
když pozvala zrovna mě. Jsem nejmladší účastník v programu.“

„Ty jí ostudu neuděláš. A máš ještě spoustu času, abys tu přednášku 
dokončila.“

„Musím přichystat dům na návštěvu tvé rodiny. Přijedou za dva dny.“
„To není moje rodina.“ Gabriel jí věnoval planoucí pohled. „Je to naše 

rodina. A najmu někoho na výpomoc. Pojď. A vezmi deku.“
Julia se otočila a na bílém čalouněném křesle, které stálo pod oknem, 

spatřila povědomě vyhlížející kostkovanou deku. Pohlédla k  lesu, jenž 
lemoval zadní dvůr. „Je tam tma.“

„Budu tě chránit.“ Pomohl jí na  nohy, na  okamžik ji objal rukama 
kolem pasu a přitiskl tak jejich hrudníky k sobě.

Cítila, jak ji jeho tělo hřeje skrz tenkou látku letních šatů, a ta teplota 
byla uklidňující a lákavá. 

„Proč chceš navštívit sad potmě?“ dobírala si ho, sundala mu brýle 
a položila je na stůl.

Gabriel ji spoutal pohledem, který by přinutil roztát i sníh. Pak při-
blížil rty k jejímu uchu. „Chci vidět tvou nahou kůži zářit v měsíčním 
světle, zatímco budu v tobě.“ 
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Vtáhl do úst její ušní lalůček a jemně do něj kousl. Pomalu zkoumal 
její krk, líbal ho a něžně do něj zatínal zuby. Srdeční tep jí začal zrych-
lovat. 

„Deklarace touhy,“ zašeptal.
Julia se poddala svým pocitům a  konečně vzala na  vědomí hudbu 

vznášející se ve vzduchu. Gabrielova vůně, směs máty a kolínské Aramis, 
jí naplnila hlavu. 

Pustil ji, a zatímco šla pro deku, pozoroval ji, stejně jako kočka po-
zoruje myš.

„Myslím, že Guido da Montefeltro může počkat.“ Podívala se dolů 
na své poznámky.

„Je mrtvý víc než sedm set let. Řekl bych, že má v čekání praxi.“
Julia mu vrátila úsměv a přesunula si deku tak, aby se mohla chytit 

jeho nabízené ruky.
Během cesty dolů po schodech a přes zadní dvůr nabyl jeho výraz 

na hravosti.
„Už ses vůbec někdy milovala v sadu?“
Vytřeštila oči a zavrtěla hlavou.
„Pak jsem rád, že jsem tvůj první.“
Zesílila stisk jeho ruky. „Jsi můj poslední, Gabrieli. Můj jediný.“
Zrychlil krok, a  jakmile vešli do  lesa za  domem, rozsvítil baterku. 

Vedl ji a hledal pro ni cestu přes kořeny a nerovný terén.
Byl červen a v Pensylvánii bylo velmi horko. Les byl hustý a balda-

chýn listí nad nimi zastínil většinu světla měsíce a hvězd. Vzduch ožíval 
večerními písněmi ptáků a zvukem cvrčků. 

Brzy vstoupili na mýtinu. Zelené prostranství bylo plné rozkvetlých 
lučních květin. Na  vzdálenějším konci stálo několik věkovitých jablo-
ní. Nové stromy, které nechal Gabriel vysázet, aby pozůstatkům starého 
sadu vrátil původní rozlohu, vzpínaly své větve k nebi.

Jak šli ke středu mýtiny, postupně se uvolňoval. Cosi v tomhle prosto-
ru, jeho posvátnost či něco podobného, ho vždycky uklidňovalo. 
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Julia sledovala, jak opatrně rozprostřel na  hustém trávníku deku 
a pak zhasl baterku. Tma je zahalila jako sametový plášť.

Nad hlavou jim zářil měsíc v úplňku a jeho bledou tvář občas překry-
ly obláčky mraků. A nad nimi se třpytily shluky hvězd.

Gabriel jí přejel rukama po pažích, než prstem obkreslil střídmý vý-
střih jejích letních šatů.

„Tohle se mi líbí,“ zamumlal.
Dal si na čas, aby vzdal hold kráse své ženy, viditelné dokonce i ve stí-

nech: obloukům lícních kostí, plným rtům a  jejím velkým, výrazným 
očím. Zvedl jí bradu a spojil jejich rty.

Byl to polibek horlivého milence, který jí ústy sděloval, jak moc po ní 
touží. Gabriel tiskl svou vysokou postavu k jejímu drobnému tělu, prsty 
zapletené do jejích jemných hnědých kadeří.

„Co když nás někdo uvidí?“ zalapala po  dechu, než mu jazykem 
vklouzla do úst.

Vášnivě je zkoumala, dokud se neodtáhl.
„Tyhle lesy jsou soukromé. A  jak už ses zmínila, je tma.“ Rukama 

našel její pas, klenoucí se jí nad bedry.
Přejížděl místo, kde ležely dvě malé jamky, jako by to byly mil-

níky, které mu přinášely radost, a  pak přesunul své ruce vzhůru 
k ramenům. Bez okolků jí pomalu svlékl šaty a nechal je spadnout 
na deku. 

Pak, pouhým lusknutím prstů, jí rozepnul podprsenku.
Zahihňala se jeho nacvičenému pohybu a přidržela si ji, aby se za-

kryla. Byla z černé krajky a lákala ho svou průsvitností.
„Jsi v tom velmi dobrý,“ poznamenala.
„V čem?“ Nechal své velké ruce sklouznout tak, aby mohl vzít přes 

podprsenku do dlaní její ňadra.
„V rozepínání podprsenek potmě.“
Zahalilo je Gabrielovo mlčení. Neměl rád, když se mu připomínala 

jeho minulost.
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Natáhla se na špičky, aby mu vtiskla polibek na hranu čelisti.
„Nestěžuju si. To já koneckonců těžím z tvé dovednosti.“
Nato ji přes krajku jemně polaskal.

„I když oceňuji tvé spodní prádlo, Julianne, mám tě raději nahou.“
„Já si tím tady nejsem jistá,“ podívala se mu přes rameno a zkoumala 

okraj mýtiny. „Pořád čekám, že nás někdo vyruší.“
„Podívej se na mě.“
Zvedla k němu oči. 

„Nikdo tu není, jen my. A to, co vidím já, mi bere dech.“
V dalším provokativním pohybu se jeho ruce přesunuly z hrudníku, 

aby jí přejely po hrbolcích páteře a následně spočinuly na bocích. Palci 
se vznášel těsně nad její pokožkou. „Schovám tě.“

„Kam? Pod deku?“
„Pod svoje tělo. I kdyby tu na nás někdo narazil, nenechám nikoho, 

aby tě viděl. Přísahám.“
Ústa se jí roztáhla do úsměvu.

„Ty myslíš na všechno.“
„Prostě jen myslím na tebe. Ty jsi všechno.“
Gabriel si vzal rty, které mu nabízela, a  s  velkou zdrženlivostí jí 

pomalu odtáhl krajkovou podprsenku od  těla. Hluboce ji políbil, líně 
zkoumal její ústa a pak jí svlékl kalhotky.

Teď před ním stála v jejich sadu nahá.
Ach, bohové všeho sexu v sadech, pomyslela si. Prosím, nenechte niko-

ho, aby nás vyrušil.
Dychtivě mu stáhla košili, prsty si pohrála s několika chloupky na jeho 

hrudníku, a pak sklouzla přes břišní svaly dolů, aby mu rozepnula pásek.
Když byli oba nazí, ovinul kolem ní ruce a ona ulehčeně vydechla. 

„Je dobře, že je dnes v noci tak teplo,“ zašeptal. „Přinesli jsme si jen 
jednu deku.“

S úsměvem se položila na zem a on ji zakryl svým tělem. Modrýma 
očima se vpíjel do jejích a dlaně položil po obou stranách jejího obličeje.
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„V stan svatební ji zardělou co jitro vedu zas, i nebe žehná nám, i šťast-
ná konstelace hvězd v ten sladký čas.“

„Ztracený ráj,“ zašeptala a pohladila ho po strništi na bradě.
„Ale tady na tom místě mohu myslet jen na nalezený ráj. Měli jsme se 

vzít tady. Tady jsme se měli poprvé milovat.“
Prsty mu pročísla vlasy. „Jsme tady právě teď.“

„Tohle je místo, kde jsem nalezl opravdovou krásu.“
Znovu ji políbil a nechal ruce něžně zkoumat její tělo. Julia mu to 

oplácela a jejich vášeň vzplanula a rozhořela se.
Jak plynuly měsíce od jejich sňatku, jejich touha se nijak nezmenšo-

vala, a stejně tak ani sladká chuť jejich spojení. Všechna slova zanikala 
v pohybech, dotecích a slasti fyzické lásky.

Gabriel svou ženu znal – znal její vzrušení a  nadšení, její netrpě-
livost i uvolnění. Milovali se v nočním vzduchu, obklopeni temnotou 
a zelení života.

Staré jabloně na okraji mýtiny, které kdysi pozorovaly jejich cudnou 
lásku, zdvořile odvracely svůj pohled.

Když konečně popadli dech, Julia ležela jako ve stavu beztíže a obdi-
vovala hvězdy.

„Něco pro tebe mám.“ Hmatal kolem sebe po baterce a rozsvítil ji, aby 
našel svoje kalhoty. Když se k ní vrátil, nechal jí sklouznout kolem krku 
něco studeného.

Julia sklopila pohled a  spatřila náhrdelník, tvořený jednotlivými 
kroužky. Visely na něm tři přívěsky – srdce, jablko a kniha.

„Je krásný,“ vydechla a brala do prstů jeden přívěsek po druhém.
„Pochází z Londýna. Kroužky a přívěsky jsou stříbrné, kromě jablka, 

to je ze zlata. Představuje to, jak jsme se potkali.“
„A ta kniha?“
„Na obálce je vyryto Dante.“
Stydlivě se na něj podívala. „Je tu nějaká zvláštní příležitost, na kte-

rou jsem zapomněla?“
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„Ne, jen ti rád dávám dárky.“
Julia ho políbila a on ji přetočil na záda a znovu odložil baterku stranou.
Když se od sebe odtáhli, položil dlaň na její ploché bříško a přitiskl 

rty na místo, ležící hned za jeho palcem. 
„Sem chci zasít své dítě.“
Jakmile jeho slova zazněla mýtinou, Julia strnula.

„Cože?“
„Rád bych s tebou měl dítě.“
Zadržela dech. „Tak brzy?“
Palcem jí přejel po kůži. „Nikdy nevíme, kolik času máme.“
Julia pomyslela na Grace, jeho adoptivní matku, a na svou biologic-

kou matku, Sharon. Obě zemřely poměrně mladé, ale za  velmi odliš-
ných okolností.

„Dante ztratil Beatrice, když jí bylo dvacet čtyři,“ pokračoval. „Ztratit 
tebe, to by mě zničilo.“

Julia zvedla ruku a dotkla se malého důlku na  jeho bradě. „Žádné 
morbidní řeči. Ne tady, poté, co jsme oslavili život a lásku.“

Gabriel jí pokryl břicho kajícnými polibky, než si lehl na bok.
„Už jsem Beatricin věk téměř přežila a  jsem zdravá.“ Položila mu 

ruku na  hruď, kde měl své tetování, a  dotkla se jména v  krvácejícím 
srdci. „Ta tvoje úzkost, to je kvůli Maie?“

Gabrielovi ztuhly rysy. „Ne.“
„Jestli ano, je to v pořádku.“
„Já vím, že je šťastná.“
„Taky tomu věřím.“ Julia zaváhala, jako by chtěla říct něco víc.
„Copak?“
„Přemýšlela jsem o Sharon.“
„A?“
„Nebyla mi jako matka dobrým vzorem.“
Naklonil se dopředu, aby se o ni otřel rty.

„Byla bys skvělá matka. Jsi milující, trpělivá a laskavá.“
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„Ani bych nevěděla, co si počít.“
„Přišli bychom na  to společně. To já bych měl mít strach. Moji bio-

logičtí rodiče byli přímo defi nicí dysfunkce a já sám jsem nežil zrovna 
morálním životem.“

Julia zavrtěla hlavou. „S  Tammyiným chlapečkem ti to jde moc 
dobře. Dokonce i tvůj bratr to říká. Ale na dítě je moc brzy, Gabrieli. 
Jsme manželé teprve šest měsíců. A já chci dodělat doktorát.“

„S  tím jsem souhlasil, jestli si vzpomínáš.“ Jedním prstem sledoval 
oblouk jejích žeber.

„Manželský život je nádherný, ale je to o přizpůsobení se. A to platí 
pro nás pro oba.“

Ustal ve  svém pohybu. „Souhlasím. Ale musíme si promluvit o bu-
doucnosti. Bylo by nejlepší, kdybych si domluvil schůzku se svým léka-
řem spíše dříve než později. Je to tak dávno, co mi dělali vasektomii, že 
reverze už nemusí být možná.“

„Je tu víc možností, jak mít rodinu. Můžeme probrat jiné způsoby 
léčby. Můžeme adoptovat dítě z františkánského sirotčince ve Florencii, 
až bude ten pravý čas.“ Ve tváři se jí objevila naděje.

Jemně jí odhrnul z obličeje pramen vlasů. „Můžeme to udělat všech-
no. Mám v úmyslu tě po konferenci vzít do Umbrie, předtím, než poje-
deme na výstavu do Florencie. Ale až se vrátíme z Evropy, rád bych si 
promluvil se svým lékařem.“

„Dobře.“
Přitáhl si ji na sebe. Zdálo se, jako by mezi jejich kůží přeskočil po-

divný elektrický náboj, když ji popadl za boky.
„Až se na to budeš cítit, začneme to zkoušet.“
Usmála se.

„Asi bychom měli hodně trénovat, abychom se připravili.“
„Přesně tak.“
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2. kapitola

Druhého dne se Julia s úlekem probudila už brzy ráno. Te-
prve svítalo a v  ložnici vládl klid, ticho bylo přerušované jen zvukem 
Gabrielova rytmického dechu a vzdáleným štěbetáním ptáků.

Sevřela v  rukou na  své nahé hrudi přikrývku a  zavřela oči, jak se 
snažila zklidnit svůj dech. To však jen dodalo výjevům z její noční můry 
jasné obrysy.

Byla na  Harvardu, běžela napříč kampusem, aby našla místo koná-
ní své postupové zkoušky. Zastavovala člověka za  člověkem, škemrala 
o pomoc, ale zdálo se, že nikdo neví, kde se ta zkouška koná.

Zaslechla pláč a byla v šoku, když objevila ve své náruči kojence. Při-
tiskla si dítě k hrudi, snažila se ho ukonejšit, ale ono nepřestávalo plakat.

Najednou stála před profesorem Matthewsem, vedoucím její kated-
ry. Velký nápis po jeho levici oznamoval, že se zkouška koná v učebně 
za ním. Zablokoval jí dveře a řekl, že dětem není vstup povolen.

Přela se. Slibovala, že miminko uklidní, aby neplakalo. Prosila ho, 
aby jí dal příležitost. Všechny její naděje a sny, že dokončí svůj doktorát 
a stane se odbornicí na Danta, záležely na téhle jediné zkoušce. Bez ní 
ji vyloučí z programu.

V té chvíli začalo dítě v  její náruči kvílet. Profesor Matthews se za-
mračil, ukázal na schodiště opodál a přikázal jí, aby odešla.

Najednou se k ní natáhla ruka a objala ji. Shlédla dolů a viděla, že 
Gabriel ještě spí. I v jeho stavu nevědomí ho něco muselo přimět, aby ji 
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utěšil. Dívala se na něj se směsicí lásky a úzkosti v očích a tělo se jí z té 
noční můry stále ještě chvělo.

Doklopýtala do koupelny, rozsvítila světlo a pustila sprchu. Doufala, 
že ji horká voda uklidní. Jas v koupelně už dozajista pomohl něco z té 
temnoty zahnat.

Zatímco stála pod jemným proudem vody, pokoušela se zapomenout 
na svůj hrozný sen i ostatní starosti, které se draly na povrch k jejímu 
povědomí – její přednášku, blížící se návštěvu jejich rodiny, Gabrielovo 
náhlé nutkání mít dítě…

Přejela prsty po  stříbrném náhrdelníku, který jí visel kolem krku. 
Věděla, že s ní Gabriel chce mít děti. Diskutovali o  tom už před jejich 
zasnoubením. Ale oba souhlasili, že počkají, dokud nedokončí studia. 
Doktorská promoce byla ještě dobrých pět nebo šest let daleko.

Tak proč vytáhl tu záležitost s dětmi zrovna teď?
Už tak ji dost zneklidňovala samotná škola. Přijde září a ona bude 

chodit na přednášky a vyhlížet postupové zkoušky, které měla skládat 
v nadcházejícím roce.

Mnohem naléhavější však byla její přednáška, kterou měla za  pár 
týdnů prezentovat v Oxfordu. Julia v uplynulém semestru na semináři 
profesorky Marinelliové dokončila pojednání o Guidovi da Montefeltro. 
Profesorce se její práce tak líbila, že se o ní zmínila profesorce Pictonové, 
která Julii vybídla, aby pořadatelům konference předložila výtah.

Julia byla radostí bez sebe, když byl návrh její přednášky přijat. Ale 
pomyšlení na  to, že bude stát před místností plnou špičkových odbor-
níků na Danta a bude jim přednášet o tématech, na která byli mnohem 
většími experty než ona, bylo zastrašující.

A Gabriel teď začal mluvit o tom, že až se v srpnu vrátí z Evropy, po-
kusí se zvrátit svou vasektomii.

Co když bude ta reverze úspěšná?
Zaplavil ji pocit viny. Samozřejmě, že s ním chtěla mít dítě. A vědě-

la, že odstranění vasektomie je víc než jen fyzická procedura. Mělo to 
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být symbolické gesto – že si konečně odpustil to, co se stalo s Paulinou 
a Maiou. Že konečně začal věřit tomu, že si zaslouží být otcem a rodi-
čem dětí.

Oba se za děti modlili. Po svatbě, když sešli ke hrobce svatého Fran-
tiška, pronesli spontánní, soukromé modlitby a prosili Boha, aby požeh-
nal jejich sňatku a obdaroval je dětmi.

Jestliže chce Bůh naše modlitby vyslyšet, jak bych mohla říci „Počkej 
s tím“?

Julia měla obavy, že je sobecká. Možná by měla před svým studi-
em a  ambicemi dát přednost tomu, mít dítě. Harvard nikam neuteče. 
Spousta lidí se vrací na univerzitu poté, co založili rodinu.

Co jestli Gabriel nechce čekat?
Měl pravdu, když poukázal na to, jak je život krátký. Ztráta Grace 

toho byla důkazem. Jakmile bude jednou Gabriel vědět, že je scho-
pen být otcem dítěte, pravděpodobně ho bude chtít hned. Jak by 
mohla říci ne?

Gabriel byl jako vše stravující oheň. Jeho vášeň, jeho touhy, to všechno 
jako by dokázalo pohltit tužby všech kolem něj. Jednou jí řekl, že je jedinou 
ženou, která mu kdy řekla ne. Pravděpodobně měl pravdu.

Julia se obávala, zda by byla schopná říci ne jeho nejhlubšímu přání. 
Přemohla by ji touha ho potěšit, udělat ho šťastným, a tím by obětovala 
své vlastní štěstí.

Během dospívání toho moc neměla. Když žila se Sharon v Saint Louis, 
byla chudá a zanedbaná. Ale škola ji změnila. Její inteligence a disciplí-
na jí dobře sloužily jak během studia na  univerzitě Saint Joseph, tak 
na univerzitě v Torontu.

I  její první rok na Harvardu byl úspěšný. Teď nebyla vhodná doba 
ukončit nebo přerušit studium. Nebyla vhodná doba na to, mít dítě.

Julia si přikryla rukama tvář a modlila se, aby jí nebe seslalo sílu.
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O několik hodin později vešel Gabriel do kuchyně a nesl si běžecké 
boty a ponožky. Měl na sobě harvardské tričko a šortky a chystal se vzít 
si z  lednice láhev vody, když spatřil Julii, jak sedí s  hlavou v  dlaních 
u kuchyňského ostrůvku.

„Tady jsi.“ Upustil boty a ponožky na podlahu a pozdravil ji naléha-
vým polibkem. „Přemýšlel jsem, kam jsi zmizela.“

Všiml si, že má unavené oči a pod nimi fi alové kruhy. Vypadala utrá-
peně.

„Co se děje?“
„Nic. Právě jsem dokončila úklid kuchyně a lednice a teď dělám nákup-

ní seznam.“ Ukázala na velký kus papíru, který byl popsaný jejím rozevlá-
tým rukopisem. Ležel vedle hrnku s nedopitou kávou, studenou jako led, 
společně s dalším, stejně dlouhým seznamem toho, co je třeba udělat.

Gabriel se rozhlédl po kuchyni, jejíž každičký centimetr zářil čisto-
tou. Dokonce i podlahy byly bez jediné šmouhy.

„Je sedm hodin. Není na úklid trochu brzy?“
„Mám spoustu práce.“ Neznělo to moc nadšeně.
Gabriel ji vzal za ruku a palcem ji pohladil po dlani. „Vypadáš una-

veně. Nespalo se ti dobře?“
„Probudila jsem se brzy a pak už jsem nemohla usnout. Musím dát 

do pořádku ložnice a uklidit koupelny. Pak musím zajet na nákup a na-
plánovat, co se bude vařit. A…“ Zhluboka, roztřeseně si povzdechla.

„A?“ pobídl ji a sklonil hlavu, aby se jí mohl podívat do očí, které se 
mezitím přesunuly k seznamu úkolů.

„Musím být neustále v  pohybu. Nejsem ani oblečená.“ Přitáhla si 
okraje bledě modrého hedvábného županu k sobě a nadzvedla se, aby 
mohla vstát.

Gabriel ji zastavil.
„Nemusíš dělat nic. Řekl jsem, že na  úklid domu někoho seženu, 

a udělám to.“ Ukázal na nákupní seznam. „A do obchodu zajedu já, až 
si zaběhám.“
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Ramena se jí trochu uvolnila. „To by mi pomohlo. Děkuji.“
Vzal do dlaně její tvář. „Vrať se do postele. Vypadáš vyčerpaně.“
„Pořád tu toho zbývá spousta, co je třeba udělat,“ zašeptala.
„Dohlédnu na to. Ty potřebuješ pracovat na své přednášce.“ Pousmál 

se na ni. „Ale nejdřív se trochu vyspi. Unavená mysl moc dobře nefun-
guje.“

Znovu ji políbil a odvedl po schodech nahoru. Odhrnul pro ni při-
krývku na posteli, sledoval, jak se ukládá, a pak ji přikryl.

„Vím, že je to poprvé, co budeme mít v domě hosty. Nečekám, že jim 
budeš dělat služku. A  rozhodně nechci, aby tě naše rodina zdržovala 
a tys nestihla termín odevzdání. Po zbytek dne pracuj ve studovně. Za-
pomeň na všechno ostatní. Postarám se o to.“

Přitiskl jí rty na čelo, zhasl světlo a ponechal Julii jejímu spánku.



Gabriel obvykle při běhání poslouchal hudbu, ale dnes ráno byl 
roztržitý. Na  Julianne toho bylo moc, to bylo zřejmé. Nebyla žádné 
ranní ptáče a podle toho, jak dnes ráno vypadala, byla vzhůru už celé 
hodiny.

Nejspíš neměli před tou její konferencí zvát své příbuzné na návště-
vu. Ale vzhledem k  tomu, že se chystali zůstat po  zbytek léta v  Itálii, 
byly tohle jediné chvíle, které mohli strávit všichni společně.

Zapomněl, jak je časově náročné mít společnost. Nikdy nehostil 
více než jednoho nebo dva lidi současně, a i pak jen s pomocí hospo-
dyně a bankovního účtu, který mu dovoloval brát své hosty na jídlo 
ven.

Chudák Julianne. Gabriel si připomněl svá vlastní harvardská léta: 
jak prázdniny nebyly nikdy opravdu prázdninami, protože se vždycky 
našla nějaká práce, kterou zbývalo udělat, jazyky, kterým se bylo třeba 
se naučit, a zkoušky, na které bylo nutné se připravit.
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Ulevilo se mu, když získal stálou profesuru. Ani za nic by s Julií ne-
měnil. Zvláště s ohledem na to, že se vyrovnával s tlakem vysoké školy 
pitím, braním kokainu a P...

Gabriel zakopl a klopýtl dopředu, když se mu špička boty zachytila 
o chodník. Rychle se vzpamatoval, srovnal tempo a přinutil se soustředit 
na své kroky.

Nerad myslel na svá léta na Harvardu. Od chvíle, kdy se přestěhoval 
zpátky do Cambridge, zažil drogové retrospektivy tak živé, že by přísahal, 
že cítí ve svých nosních dírkách kokain. Jel po ulici, nebo vešel do budo-
vy harvardského kampusu a pocítil tak ostrou touhu, že to téměř bolelo.

Až doposud, s milostí Boží, odolával. Ovšemže mu v tom pomáhala 
týdenní setkání Anonymních narkomanů, stejně jako měsíční schůzky 
s jeho terapeutem.

A pak tu, samozřejmě, byla Julianne.
Jestli Gabriel nalezl minulý rok v Assisi svou vyšší sílu, pak Julianne 

byla jeho anděl strážný. Milovala ho, inspirovala ho, dělala z jeho domu 
domov. Ale nemohl setřást strach, že se na něj nebesa usmála, jen aby 
vyčkala svého času, než mu ji zase vyrvou zpátky.

Od té doby, co byla Julianne jeho studentkou, se Gabriel neskutečně 
změnil. Ale ještě pořád se musel vzdát svého přesvědčení, že si nezaslou-
ží trvalé štěstí. Jak ho varoval jeho terapeut, Gabriel měl sklony k sebe-
poškozování.

Grace, jeho adoptivní matka, zemřela na  rakovinu už téměř před 
dvěma lety. Její předčasná smrt symbolizovala to, jak je život krátký 
a nejistý. Kdyby měl ztratit Julianne…

Kdybys s ní měl dítě, nikdy bys ji neztratil.
V uších mu zazněl tichý šepot.
Gabriel zrychlil krok. Ten hlas měl pravdu, ale nevyjadřoval jeho pr-

votní motivaci pro přání mít s  Julianne dítě. Chtěl rodinu, která zahr-
novala i děti – život plný smíchu a vědomí, že by mohl napravit křivdy, 
které napáchali jeho vlastní rodiče.
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Před manželkou svůj vnitřní boj tajil. Byla zavalená vlastními zále-
žitostmi a on by k nim nerad přidával další. Dělala si starosti s jeho zá-
vislostmi a jeho obavami, a on už jí i tak způsobil příliš mnoho trápení.

Zatímco Gabriel obíhal obvyklý okruh po známém sousedství, začal 
přemýšlet, proč byla dnes ráno tak sklíčená. Strávili spolu neuvěřitelnou 
noc, oslavili svou lásku v sadu a později i v posteli. Namáhal si mozek 
a snažil se přijít na to, jestli neudělal něco, co by jí ublížilo. Ale jejich 
milování bylo jako obvykle sice vášnivé, ale něžné.

Jedna možnost tu přece jen byla a Gabriel se proklínal, že na to ne-
pomyslel dříve. Julianne vždy pociťovala z návratu do Selinsgrove jistou 
úzkost. Před rokem a půl se její expřítel Simon vloupal do domu jejího 
otce a napadl ji. Následně ji v místní restauraci obtěžovala jeho součas-
ná přítelkyně Natalie a vyhrožovala jí, že zveřejní její oplzlé fotografi e, 
pokud nestáhne své obvinění z napadení. 

Julianne přesvědčila Natalii, že by nebylo v  jejím zájmu ty fotky 
zveřejnit, protože stejně jako ji by do toho zapletly i Simona. Jeho otec 
byl senátor Spojených států, který se chystal kandidovat na prezidenta, 
a Natalie pracovala pro jeho kampaň.

Tehdy si Gabriel nechal své pochybnosti o Juliině úspěchu pro sebe. 
Věděl, že jakmile jednou přijdou na chuť vydírání, pořád by se oba moh-
li dál snažit z toho něco vytěžit.

Gabriel znovu zaklel, teď už běžel vysilující rychlostí. Nikdy Julii ne-
řekl, co udělal. Nechtěl to udělat ani teď. Ale jestli si dělá starosti ohled-
ně Simona a Natalie, pak je možná načase jí říci pravdu…



Když se Gabriel vrátil domů, Julia spala. Všiml si, že jí zpod přikrý-
vek vykukují bosá chodidla, a zasmál se. Julia neměla ráda přehřáté nohy, 
a  tak je vystrkovala na  vzduch, zatímco zbytek těla měla zachumlaný 
pod několika dekami.
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Sklonil se, zastrkal jí přikrývky kolem chodidel a  vešel do  sprchy. 
Když se oblékl, znovu ji zkontroloval, ale stále ještě spala. Pospíchal dolů 
ze schodů, shrábl z kuchyňského pultu její seznamy a zamířil ke svému 
Range Roveru. S trochou štěstí by mohl být hotový s nákupy a sehnáním 
výpomoci, než se probudí.



V jedenáct hodin večer Julia konečně sešla ze schodů z prvního patra. 
Našla Gabriela uvelebeného v obývacím pokoji, jak si čte. Seděl v kože-
ném klubovém křesle, nohy položené na podnožce a oči mu za brýlemi 
jen těkaly.

„Ahoj, ty tam,“ pozdravil ji a s úsměvem zavřel knihu.
„Co to čteš?“
Ukázal jí obal. Poutníkova cesta.

„Je to dobré?“
„Velmi. Četla jsi někdy Franny a Zooey od J. D. Salingera?“
„Kdysi dávno. Proč?“
„Franny tuhle knihu čte a trápí ji to. Tak jsem se o ní poprvé dozvěděl.“
„O čem to je?“ Zvedla knihu a podívala se na zadní stranu obálky.
„Je to o ruském pravoslavném muži, který se snaží zjistit, co to zna-

mená bez ustání se modlit.“
Julia povytáhla jedno obočí. „A?“

„A já to čtu, abych se dozvěděl, na co přišel.“
„Ty se za něco modlíš?“
Promnul si bradu. „Modlím se za mnoho dobrých věcí.“

„Jako třeba?“
„Za sebe, abych se stal dobrým člověkem, dobrým manželem a  jed-

noho dne dobrým otcem.“
Trochu se usmála a znovu se podívala na knihu. „Myslím, že všichni 

následujeme vlastní duchovní cesty.“
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„Někteří z nás jsou dál než ostatní.“
Odložila jeho knihu a vylezla mu na klín. „Nemyslela jsem to takhle. 

Myslím, že se honíme za Bohem, dokud nás On nechytí.“
Gabriel se zasmál. „Jako Nebeský chrt?“

„Něco na ten způsob.“
„Jedna z věcí, kterou na tobě obdivuji nejvíc, je tvůj soucit s lidskými 

slabostmi.“
„Mám své vlastní nectnosti, Gabrieli. Jen nejsou vidět.“
Rozhlédla se po  místnosti a  všimla si na  koberci stop po  vysavači 

a čerstvě utřeného prachu na nábytku. Vzduch voněl po citronu a bo-
rovicích.

„Dům vypadá skvěle. Děkuji, že jsi našel někoho na  úklid. Zvládla 
jsem dnes udělat hodně práce.“

„To je dobře.“ Podíval se na  ni přes obroučku svých brýlí. „Jak se 
cítíš?“

„Mnohem líp. Díky, žes udělal večeři.“ Položila mu hlavu na rameno.
„Neměla jsi hlad, když jsem ti ji přinesl nahoru.“ Rukou jí pročísl 

vlasy.
„Nakonec jsem ji snědla. Narazila jsem ve své práci na problém, a tak 

jsem měla potíže přestat na tak dlouho, abych se najedla.“
„Potřebuješ pomoc?“ Sundal si brýle a položil je nahoru na svou knihu.
„Ne. Nechci, aby si lidé mysleli, že mozkem mého výzkumu jsi ty.“
„Nic takového jsem ti nenabízel.“ Gabriel zněl dotčeně.
„Potřebuji to udělat sama.“
Odfrkl si. „Myslím, že se trochu moc staráš o to, co si pomyslí ostat-

ní.“
„Musím,“ pronesla ostře. „Pokud přednesu práci, která bude znít jako 

z  tvého pera, lidé si toho všimnou. Už tak o  nás Christa Petersonová 
trousí drby. Paul mi to řekl.“

Gabriel se zamračil. „Christa je žárlivá mrcha. Ve své kariéře kráčí 
zpět, ne vpřed. Na kolumbijské ji na italistice zapsali do magisterského 
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programu. Nedovolili jí vstoupit rovnou do svého doktorského progra-
mu. Už jsem si promluvil s vedoucím její katedry. Pomlouvá nás k vlast-
ní škodě.“ Ošil se v křesle. „A kdy jsi mluvila s Paulem?“

„Napsal mi e-mail po té konferenci na UCLA, kterou navštívil. Potkal 
tam Christu a slyšel zvěsti, které o nás šíří.“

„Ani jsi mě nenechala si tu tvou práci přečíst. I když jsme diskutovali 
o Guidovi tolik, že jsem si jistý, že vím, co budeš přednášet.“

Julia si kousala nehet na palci, ale neřekla nic.
Objal ji pevněji.

„Byla ti moje kniha užitečná?“
„Ano, ale zkouším to vzít z jiného úhlu,“ kličkovala.
„To může být dvojsečný meč, Julianne. Originalita je obdivována, ale 

zavedené metody někdy bývají zavedené z dobrého důvodu.“
„Dám ti to přečíst zítra, jestli budeš mít čas.“
„Samozřejmě, že budu mít čas.“ Začal ji hladit nahoru a dolů po zá-

dech. „Ve  skutečnosti se na  to těším. Mým cílem je ti pomoci, ne tě 
zranit. Víš to, že ano?“

„Samozřejmě.“  Znovu ho políbila a pak se mu přitulila k hrudi. „Jen 
se bojím, co tomu řekneš.“

„Budu upřímný, ale vstřícný. Přísahám.“
„To je to nejlepší, v co mohu doufat.“ Usmála se na něj. „A teď potře-

buji, abys mě vzal do postele a pomohl mi přijít na jiné myšlenky.“
Zamyšleně přimhouřil oči. „A co by to mělo obnášet?“

„Odvést mou mysl pryč od starostí tím, že mě budeš rozptylovat svým 
nahým tělem.“

„Co když se mi ještě do postele nechce?“
„Tak to tam asi budu muset jít sama. A možná se i sama pokusit mys-

let na něco jiného.“ Vstala, protáhla se a hodila po něm koutkem oka.
Tryskem byl u ní, popadl ji do náruče a uháněl ke schodům.
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„Tohle nemůžeš prezentovat.“ Gabriel vešel následujícího od-
poledne do pracovny a v ruce svíral výtisk Juliiny přednášky.

S hrůzou vzhlédla od svého notebooku. „Proč ne?“
„Mýlíš se.“ Položil papíry, sundal si brýle a  hodil je na  stůl. „Svatý 

František po smrti Guida da Montefeltro pro jeho duši přišel. Probírali 
jsme to. Souhlasila jsi se mnou.“

Julia zkřížila v obranném gestu ruce na prsou.
„Rozmyslela jsem si to.“
„Ale to je jediný výklad, který dává smysl!“
Těžce polkla a zavrtěla hlavou.
Začal přecházet před jejím stolem.

„Mluvili jsme o  tom v Belize. Poslal jsem ti ilustraci té scény, když 
jsme byli od sebe, proboha! A teď se chystáš postavit před sál plný lidí 
a tvrdit, že se to nikdy nestalo?“

„Kdybys četl mé poznámky pod čarou, věděl bys…“
Zastavil se a otočil se k ní čelem.

„Já jsem ty poznámky četl. Žádný z těch zdrojů nezachází tak daleko 
jako ty. Ty prostě jenom spekuluješ.“

„Jenom?“ Julia se odsunula od stolu. „Našla jsem několik důvěryhod-
ných zdrojů, které souhlasí s většinou toho, co říkám. Profesorce Mari-
nelliové se moje práce líbila.“

„Je na tebe moc mírná.“
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Julii spadla brada. „Moc mírná? A  předpokládám, že si myslíš, že 
profesorka Pictonová mě pozvala na tu konferenci jenom z milosrden-
ství?“

Gabrielův výraz zjihl. „Samozřejmě, že ne. Má o tobě vysoké mínění. 
Ale nechci, abys vylezla před dav profesorů a nabídla jim naivní inter-
pretaci. Kdybys četla moji knihu, věděla bys…“

„Já jsem vaši knihu četla, profesore Emersone. Vy se o textu, který 
já analyzuji, jen mimochodem zmiňujete. A  naivně přejímáte stan-
dardní výklad, aniž byste se nad ním zamyslel, jak byste měl.“

Gabriel přimhouřil oči.
„Souhlasím s výkladem, který dává smysl,“ pronesl ledovým tónem. 

„Nikdy jsem nic naivně nepřejímal.“
Julia se postavila a frustrovaně zafuněla.

„Ty nechceš, abych měla vlastní myšlenky? Nebo si myslíš, že musím 
opakovat to, co už řekli všichni ostatní, prostě proto, že jsem obyčejná 
postgraduální studentka?“

Gabriel zrudl. „Tohle jsem nikdy neřekl. Taky jsem byl kdysi postgra-
duální student, pokud si vzpomínáš. Ale už nejsem. Můžeš mít z mých 
zkušeností užitek.“

„No, a  je to tady.“ Julia znechuceně rozhodila rukama a vyšla z pra-
covny.

Gabriel ji následoval.
„Co tím myslíš, je to tady?“
Ani se neobtěžovala se otočit.
„Jsi jen naštvaný, že s tebou nebudu na veřejnosti souhlasit.“
„Blbost.“
„Blbost?“ otočila se. „Tak proč mi říkáš, abych změnila svou práci, tak 

aby byla v souladu s tvou knihou?“
Položil jí ruku na  rameno. „Nesnažím se tě dostat do  souladu se 

mnou. Snažím se ti pomoct, abys ze sebe neudělala bláz…“ Náhle se 
zarazil.
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„A tohle bylo co?“ Setřásla mu ruku. 
„Nic.“
Zavřel oči a zhluboka se nadechl.
Když je otevřel, vypadal klidnější. „Pokud začneš hned, měla bys být 

schopná přepsat svou práci včas, ještě před konferencí. Můžu ti pomoct.“
„Nechci tvou pomoc. A  nemohu svou práci změnit. Na  webových 

stránkách konference už zveřejnili její obsah.“
„Zavolám Katherine.“ Povzbudivě se na ni usmál. „Ona to pochopí.“
„Ne, to neuděláš. Nezměním to.“
Gabriel sevřel rty do tenké linky.

„Teď není čas na tvrdohlavost.“
„Ach ano, je. Je to moje práce!“
„Julianne, poslouchej…“
„Máš strach, že ze sebe udělám blázna. A tobě udělám ostudu.“
„To jsem neřekl.“
Pohled, který na něj vrhla, byl zraněný, ne-li plný zrady. „Právě jsi 

to udělal.“
Vyrazila do ložnice a snažila se za sebou zavřít dveře. Jeho ruka vy-

střelila nahoru a zastavila je.
„Co to děláš?“
„Snažím se od tebe dostat pryč.“
„Julianne, přestaň.“ Bezmocně se rozhlédl kolem. „Můžeme si o tom 

promluvit.“
„Ne, to nemůžeme.“ Zapíchla mu prst do hrudi. „Já už nejsem tvoje 

studentka. Je mi dovoleno mít své vlastní myšlenky.“ 
„To jsem ani netvrdil.“
Nevšímala si ho a šla do koupelny.

„Julianne, sakra. Stůj!“ zařval ode dveří.
Prudce se otočila.

„Nekřič na mě!“
Zvedl ruce nad hlavu na znamení kapitulace a zhluboka se nadechl.



37

Gabrielův Ráj

„Omlouvám se. Pojďme si sednout a promluvit si.“
„Právě teď s tebou mluvit nemůžu, jinak řeknu něco, čeho budu lito-

vat. A ty se očividně potřebuješ uklidnit.“
„Kam jdeš?“
„Do koupelny. Zamknu si dveře a hodlám se ti vyhýbat po zbytek dne. 

Jestli mě nenecháš o samotě, pojedu domů k tátovi.“
Gabriel sebou trhl. Nezůstávala u  svého otce ani předtím, než se 

vzali.
„Jak by ses tam dostala?“
Zvedla oči v sloup.

„Bez obav, nenechala bych tě tu bez auta. Můžu si zavolat taxík.“
„Tady ve městě žádné taxíky nejsou. Musela by sis zavolat nějaký až 

ze Sunbury.“
Julia se zamračila. „Já vím, Gabrieli. Dřív jsem tu žila, vzpomínáš? Ty 

si vážně musíš myslet, že jsem idiot.“
Vešla do koupelny a práskla za sebou dveřmi.
Gabriel uslyšel cvaknutí zámku.
Chvíli váhal a pak zaklepal na dveře. „Brzy přijedou Rachel, Aaron 

a Richard. Co jim mám říct?“
„Řekni jim, že jsem idiot. Evidentně.“
„Julianne, poslouchej mě. Prosím.“
Uslyšel zpoza dveří téct vodu.

„Dobře!“ zařval. „Vyhýbej se mi. Naše první hádka a  ty se zamkneš 
v zatracené koupelně.“ Praštil do dveří dlaní.

Náhle se voda zastavila.
Zvedla hlas, aby byla slyšet. „Moje první přednáška, a tys mi řekl, že 

stojí za hovno. A ne proto, že by to tak bylo, ale proto, že jsem nesou-
hlasila s tebou a tvou Bohem zatracenou knihou!“
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Po dlouhé horké koupeli se Julia vynořila z koupelny a našla ložnici 
prázdnou.

Rychle se oblékla a vyklouzla na chodbu. Po špičkách přešla ke scho-
dišti a poslouchala.

Spokojená, že je dům prázdný, šla do pracovny a zavřela za sebou 
dveře. Pak si sedla za svůj stůl, pustila si nějaký klidný jazz jako šum 
na pozadí a vrátila se k práci na své přednášce.



„Kde je Julia?“ Rachel objala svého bratra a pak odtáhla svůj malý 
kufr i  s  tím, který patřil jejímu manželu Aaronovi, do  obývacího po-
koje. Svou vysokou a štíhlou postavu měla oblečenou do khaki kalhot 
a  bílého trička s  výstřihem do  véčka. Dlouhé blond vlasy jí splývaly 
po  zádech, dokonale rovné a  odhrnuté z  jejího atraktivního obličeje 
velkými slunečními brýlemi. Vypadala, že by mohla být hvězdou v re-
klamě na Gap.

Gabrielovi ztuhl výraz.
„Pracuje na své přednášce.“
„Řekl jsi jí, že jsme přijeli?“ Rachel popošla o krok ke schodům. „Ju-

les! Zvedni zadek a přijď sem dolů!“
„Rachel, prosím,“ napomenul ji káravě otec, než se objetím přivítal 

s Gabrielem.
Richard byl vestoje o pár centimetrů nižší než jeho syn a měl světlé 

vlasy a šedé oči. Byl tichý a vážný a jeho inteligence a laskavost vyvolá-
vala u všech, kteří ho znali, respekt.

Když se nahoře nic nepohnulo, Rachel se otočila na  svého bratra, 
šedé oči přimhouřené.

„Proč se schovává?“
Gabriel potřásl Aaronovi rukou na pozdrav. „Neschovává se. Nejspíš 

tě neslyšela.
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Pokoje máte připravené a v koupelně pro hosty jsou čisté osušky. Tati, 
budeš vítán ve své staré ložnici.“

„Bude mi dobře v pokoji pro hosty.“ Richard zvedl svou tašku a vydal 
se po schodech nahoru.

„Vy jste se s Julií pohádali?“ Rachel se s podezřením zadívala na Gab-
riela.

Ten sevřel rty. „Můžeš jí říct ahoj, až se dostaneš nahoru. Pak se 
sejdeme na něco k pití na zadní verandě. K večeři griluji žebírka.“

„Žebírka? Senzace.“ Aaron vděčně poplácal Gabriela rukou po  zá-
dech. „Chtěl jsem se zastavit a koupit nějakou Coronu, než sem dorazí-
me, ale Rachel chtěla jet přímo sem. Budu hned zpátky.“

Sebral svoje klíče od auta a chystal se vykročit ke dveřím, když ho 
jeho žena zastavila a zavrtěla hlavou.

Gabriel tu výměnu mezi Rachel a Aaronem sledoval a rozhodl se, že 
právě nastala jeho příležitost, aby se omluvil.

„Uvidíme se za pár minut na terase.“ A s tím odešel do kuchyně. 
Rachel nad svým manželem znovu zavrtěla hlavou. „Hádají se. Půjdu 

si popovídat s Jules a ty si promluv s Gabrielem. Pak si můžeš zajet pro 
ty Corony.“

„Kvůli čemu by se mohli hádat?“ Aaron si prohrábl svoje tmavé kudr-
naté vlasy. 

„Kdo ví? Možná, že mu Julia bez dovolení přerovnala jeho sbírku 
motýlků.“



„Ahoj.“ Rachel otevřela dveře do bývalé pracovny svého otce.
Julia přivítala svou nejlepší kamarádku širokým úsměvem. „Rach! 

Ahoj.“
Obě ženy se objaly a Rachel se usadila v jednom z pohodlných křesel 

u okna.
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„Jak jde život?“
„Dobře.“
„Tak co se děje mezi tebou a Gabrielem?“
„Nic.“
„Lžeš, jako když tiskne.“
Julia se odvrátila. „Proč si myslíš, že se něco děje?“

„Gabriel je dole a vypadá nešťastně a ty jsi tady nahoře a vypadáš taky 
nešťastně. V domě je napětí. Nemusím být jasnovidec, aby mi to došlo.“

„Nechci o tom mluvit.“
„Muži jsou pitomci.“
„To ti nebudu vyvracet.“ Julia se sesula do křesla naproti své nejlepší 

kamarádce a přehodila si nohy přes boční opěrku.
„Taky se někdy s Aaronem hádám. Začne zuřit a na pár hodin někam 

zmizí, ale vždycky se zase vrátí.“ Rachel se pozorně zadívala na  svou 
přítelkyni. „Chceš, abych šla a pár jich Gabrielovi vrazila?“

„Ne. Ale máš pravdu. Pohádali jsme se.“
„Co se stalo?“
„Udělala jsem chybu, že jsem ho nechala přečíst si přednášku, na kte-

ré pracuji. Řekl mi, že je hrozná.“
„To řekl?“ Rachel se ve svém křesle posadila zpříma a zvýšila hlas.
„Ne těmito slovy.“
„Co to s ním je? Já bych mu hodila něco na hlavu.“
Julia se sarkasticky usmála. „Přemýšlela jsem o tom, ale nechtělo se 

mi potom čistit tu krev.“
Rachel se zasmála.

„Proč si myslí, že je tvoje přednáška hrozná?“
„Myslí si, že se mýlím. Říkal, že se mi snaží pomoct.“
„Zní to, jako že se Gabriel snaží ovládnout tvoji přednášku, stejně 

jako zkouší ovládat všechno ostatní. Myslela jsem, že kvůli tomu chodil 
na terapii.“

Julia chvíli mlčela.
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„Nechci, aby mi lhal, jen aby šetřil moje city. Jestli ta přednáška po-
třebuje přepracovat, musím to vědět.“

„Měl by vědět, jak ti pomoct, aniž by ti říkal, že je tvoje práce hrozná.“
Julia zklamaně vydechla. „Přesně tak. Říká, že se mnou chce založit 

rodinu. A pak se otočí na pětníku a chová se jako povýšený osel.“
Rachel zvedla ruku a  gestem naznačila kamarádce, aby zastavila. 

„Počkej chvilku. On chce mít děti?“
Julia se zavrtěla. „Ano.“

„Jules, to je teda něco! Mám z tebe takovou radost. Kdy se to chystáte 
začít zkoušet?“

„Ještě nějakou chvíli ne. Dohodli jsme se, že počkáme až po  mém 
absolutoriu.“

„To je dlouhá doba.“ Rachelin hlas ztichl.
„Bylo by příliš obtížné pracovat na doktorátu a při tom mít dítě.“
Rachel přikývla. Pohrávala si s lemem svého trička.

„My bychom rádi měli miminko.“
Julia se přetočila, aby na svou přítelkyni líp viděla. „Cože, teď?“

„Možná.“
„Jak víš, že jsi připravená?“
Rachel se usmála. „Nevím, vážně. Vždycky jsem chtěla děti a Aaron 

to cítí stejně. Mluvili jsme o  tom už od  střední školy. Miluji ho. Byla 
bych šťastná, i kdybych žila jen s ním, jen my dva. Ale když si předsta-
vím budoucnost, vidím děti. Chci, abychom měli někoho, kdo přijede 
domů na Vánoce. Jestli jsem se ztrátou své matky něco naučila, pak to, 
že život je nejistý. Nechci se založením rodiny čekat a pak už nemít šan-
ci.“

Julia cítila, že hrozí, že jí začnou téct slzy, ale mrkáním je zahnala 
zpět. „Chodíš každý rok na mamografi i, že ano?“

„Ano, a prošla jsem i genetickými testy. Nemám gen rakoviny prsu, 
ale stejně si nemyslím, že by ho máma měla. I kdyby ano, v době, kdy by 
to mohli zjistit, už bylo příliš pozdě.“
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„Je mi to tak líto.“
Rachel si povzdechla a zadívala se z okna. „Nerada o  tom mluvím, 

ale tíží mě to. Co se stane, jestli budeme mít děti a já dostanu rakovinu? 
Pořád mi to vězí někde v koutku mysli.“

Obrátila se ke své kamarádce čelem. „Mít děti je způsob, jak zbavit 
Gabriela jeho blahosklonného přístupu.“

„Jak to?“
„Nebude tak povýšený, až bude muset vyměňovat špinavou plenku. 

Bude vykřikovat tvoje jméno a škemrat o pomoc.“
Julia se zasmála. Ale až příliš brzy vystřízlivěla.

„Já jen chci, aby vzal na vědomí, že moje myšlenky jsou důležité. Že 
jsou stejně důležité jako jeho.“

„Samozřejmě, že jsou. Řekni mu to.“
„To udělám. Ale zrovna teď s ním nemluvím.“
Rachel přejížděla rukou po loketní opěrce u svého křesla, tam a zase 

zpátky.
„Ušel už dlouhou cestu. Vidět ho ženatého a  slyšet ho mluvit o  za-

ložení rodiny – to je pozoruhodné. Máma mi říkala, že když poprvé 
přivedli Gabriela domů, měl ve zvyku si v pokoji schovávat potraviny. 
Nezáleželo na  tom, co řekli nebo udělali, vždycky si z  každého jídla 
strčil něco do kapsy.“

„Měl hlad?“
„Bál se, že by mohl mít hlad. Nevěřil, že mu máma s  tátou budou 

dávat najíst. Takže si budoval rezervu pro případ, že by přestali. Ani si 
nevybalil tašky. Ne, dokud ho neadoptovali. Pořád čekal, že ho pošlou 
pryč.“

„Tohle jsem nevěděla.“ Julia cítila, jak jí ztěžklo srdce.
Rachel jí věnovala soucitný pohled. „Je to můj bratr a  já ho miluju. 

Ale mluví bez přemýšlení. Jeho problém s tvou přednáškou tkví nejspíš 
v tom, že jsi ji nenapsala tak, jak by ji napsal on.“

„Nehodlám psát věci po jeho. Mám své vlastní myšlenky.“
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„Moje rada zní, aby sis s ním promluvila. Ovšem, nebylo by od věci 
nechat ho trochu podusit. Nech ho spát na gauči.“

„Bohužel to budu nejspíš já, kdo bude na gauči.“ Julia ukázala na po-
hovku, která stála u protější zdi.



Říct, že večeře byla nepříjemná, by bylo slabé slovo.
Julia s Gabrielem se usadili vedle sebe. Dokonce se během modlitby 

drželi za ruce. Ale byla to pouhá bolestná, lhostejná zdvořilost – žádné 
vřelé pohledy, žádná šeptaná vyznání citů, žádné letmé doteky pod sto-
lem.

Gabriel měl záda rovná jako pravítko a choval se chladně. Julia byla 
tichá a vzdálená.

Richard, Aaron a Rachel udržovali tok konverzace, zatímco Emerso-
novi sotva promluvili. Po večeři Julia odmítla zákusek a omluvila se, že 
musí pracovat na své přednášce.

Gabriel ji sledoval očima, když vstávala od stolu, a na čelisti mu pře-
skakoval sval. Ale nezastavil ji. Jen se prostě díval, jak odchází.

Když Rachel odešla do kuchyně, aby udělala kávu, Aaron se rozhodl, 
že už toho má dost. Naklonil se přes stůl.

„Člověče, skousni to a řekni jí, že se omlouváš.“
Gabriel nadzvedl obočí.

„Proč se domníváš, že jsem to zavinil já?“
„Protože ty jsi ten, kdo má ptá…“ Aaron zachytil pohled svého tchá-

na a rozkašlal se. „Ehm, statisticky řečeno, osmdesát procent hádek je 
chlapova vina. Prostě se omluv a budeš to mít za sebou. Nechci tu zase 
takhle sedět u dalšího jídla. Je tu taková zima, že budu muset jít ven, 
abych se zahřál.“

„Myslím, že musím dát Aaronovi za pravdu. Ne, že by ses ptal.“ Ri-
chard se sám pro sebe zasmál.
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Gabriel těkal pohledem mezi oběma muži s něčím, co se blížilo zne-
chucení.

„Snažil jsem se s  ní mluvit. Takhle naše hádka začala. Zamkla se 
v koupelně a řekla mi, abych se ztratil.“

Richard a Aaron si vyměnili vědoucí pohled.
„Jsi v průšvihu,“ hvízdl Aaron. „Radši si s ní promluv před spaním, 

nebo se těš na noc strávenou na gauči.“
Zavrtěl hlavou a přesunul se do kuchyně, aby se připojil ke své man-

želce.
Richard si zamyšleně pohrával se stopkou své vinné sklenky.
„Et tu, Brute?“ zamračil se Gabriel.
„Nic jsem neřekl.“ Richard se vlídně zadíval na svého syna. „Snažím 

se zůstat mimo dění.“
„Děkuji ti.“
„Ale je tu důvod, proč starší manželské páry říkají těm mladším, aby 

nad svým hněvem nenechaly zapadnout slunce. Vypořádat se s problé-
my, dokud jsou malé, vám oběma usnadní život.“

„Nemohu zrovna konverzovat skrz zamčené dveře.“
„Samozřejmě, že můžeš. Už jednou ses jí dvořil; udělej to znovu.“
Gabriel nasadil nevěřícný výraz. „Říkáš mi, abych se dvořil své ženě?“

„Říkám ti, aby ses vzdal svého ega, omluvil se a pak jí naslouchal. Ne-
byl jsem vždycky tím mužem, kterého vidíš před sebou. Můžeš se poučit 
z mých chyb.“

„Ty a máma jste měli dokonalé manželství.“
Richard se zasmál.

„Naše manželství mělo k dokonalosti daleko. Ale brzy jsme se shodli, 
že bychom tu nedokonalost měli udržet mimo zrak a  sluch našich po-
tomků. Děti děsí, když se jejich rodiče hádají. Podle mých zkušeností se 
páry hádají kvůli penězům, sexu nebo nedostatku respektu a pozornosti.“

Gabriel začal protestovat, ale Richard zvedl ruku. „Neptám se, kvůli 
čemu jste se nepohodli. To je mezi tebou a tvou ženou. Je zřejmé, že jsi 
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ranil Juliiny city. Byla při večeři velmi odtažitá, taková, jaká bývala, než 
se s tebou začala vídat.“

„Já nejsem ten, kdo utnul racionální komunikaci,“ zaznělo panovačně 
z Gabrielových úst.

„Poslouchej se,“ pokáral ho Richard. „Julia se nechová iracionálně. 
Je zraněná. Když tě někdo zraní, je rozumné se odtáhnout. Zejména 
s ohledem na její minulost.“

Gabriel se zašklebil. „Nechtěl jsem jí ublížit.“
„Jsem si jistý, že je to pravda. Ale jsem také přesvědčený, že jsi ne-

bojoval fér. Naučit se přít se svou manželkou je umění, ne věda. Mně 
a tvé matce trvalo velmi dlouho, než jsme na to přišli. Ale jakmile se to 
stalo, už jsme se hádali jen zřídka. A pokud ano, nebylo to ošklivé ani 
zraňující. Jestli se dokážeš s Julií hádat a zároveň ji přesvědčovat, že ji 
pořád miluješ a že je pro tebe důležitá, bude pro vás mnohem jedno-
dušší vaše konflikty zvládnout.“ Richard dopil víno a postavil sklenici 
na stůl.

„Dej na radu někoho, kdo byl nějakou dobu ženatý a kdo vychoval 
dceru. Když se žena stáhne a je chladná, je to proto, že sama sebe chrá-
ní. Moje rada zní, abys byl ke své ženě něžný a přemluvil ji, aby z té za-
mčené místnosti vyšla ven. Nebo se připrav na hodně nocí strávených 
na gauči.“

 

Než Julia zavřela notebook, bylo už po půlnoci. Věděla, že všichni už 
šli spát. Slyšela na chodbě jejich kroky.

Připlížila se ke dveřím pracovny a otevřela je. Zpod zavřených dveří 
ložnice prosvítalo světlo. Nebylo pochyb o  tom, že Gabriel je vzhůru 
a čte si.

Zvažovala, že by šla za ním. Ale vzdálenost k jeho posteli se zdála být 
nepřekonatelná.
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Popadla láhev pěny do koupele, kterou si vzala po večeři z jejich kou-
pelny. Dá si další horkou lázeň v koupelně pro hosty a pokusí se zapo-
menout na své starosti.

O půl hodiny později vstoupila Julia zpět do pracovny a zavřela za sebou 
dveře. Cítila se osvěžená, ale jen nepatrně uvolněnější. Vzhledem k tomu, 
že Gabriel vypadal odhodlaný udržet si odstup, musela spát na gauči.

Jak ležela pod starou vlněnou dekou, o kterou se poprvé dělili tehdy 
před mnoha lety v sadu, myslela na jejich domov v Cambridgi. Myslela 
na prvních několik měsíců po svatbě a na to, jak byli tehdy šťastní. 

Chtěla být odbornicí na Danta. Bude to dlouhá cesta, která bude vy-
žadovat oběti, tvrdou práci a pokoru. A nechtěla být typem člověka, kte-
rý se cítí povznesený nad kritiku. Věděla, že se ve psaní potřebuje zlepšit.

Ale když jí Gabriel řekl, že se chystá udělat ze sebe blázna, ta bolest 
byla nesnesitelná. Potřebovala, aby ji povzbudil, aby jí fandil. Nepotře-
bovala, aby ji znevažoval. Její sebedůvěra už byla i tak dost otřesená.

Proč není schopen vidět, že potřebuji jeho pomoc?
Jak její smutek rostl, přemýšlela, proč za ní nepřišel.
Nebylo pochyb o tom, že strávil večer se svou rodinou, kouřil na zadní 

verandě doutníky a povídal si o  starých časech. Přemýšlela, jaké nabídl 
Rachel ohledně jejich hádky vysvětlení. Přemýšlela, proč tu ona leží sama 
ve tmě, slzy na krajíčku, a on vypadá naprosto spokojený, že ji tak nechal.

V tu chvíli zaslechla, jak se přes chodbu otevřely dveře. Slyšela Gab-
rielovy rychlé, rozhodné kroky. Zastavily se před jejími dveřmi.

Posadila se a zadržela dech. Z chodby svítilo tlumené světlo a proni-
kalo do pracovny škvírou pode dveřmi.

Ó, bohové rozhádaných novomanželů, prosím, zařiďte, aby zaklepal 
na moje dveře.

Uslyšela něco, co znělo jako bolestný povzdech, a zvuk, který mohla 
vydat ruka, opřená o dveře. Pak uviděla, jak světlem přeběhl stín, a kro-
ky se vzdálily.

Julia se schoulila klubíčka, ale neplakala.
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Příštího rána zazvonil Julii mobilní telefon.
S trhnutím se probudila, když se místností rozezněl zvuk „Message in 

a Botttle“ od Police. Sledovala, jak telefon vibruje na stole. Ale nezvedla to.
O pár minut později uslyšela zabzučení, které oznamovalo, že dosta-

la textovku.
Zvědavě došla ke  stolu a  vzala ho do  ruky. Zpráva byla kupodivu 

od Danta Alighieriho.
Omlouvám se.
Zatímco zvažovala, co mu odpovědět, přišla další zpráva.
Odpusť mi.
Začala psát odpověď, když na chodbě zaslechla pohyb. Někdo klepal 

na dveře.
Prosím, pusť mě dovnitř.
Julia si tu nejnovější textovku přečetla až po cestě ke dveřím. Otevře-

la je jen na nepatrně větší škvírku.
„Ahoj,“ pozdravil ji Gabriel s váhavým úsměvem.
Pozorovala ho a všimla si, že má vlasy mokré ze sprchy, ale že není 

oholený. Tváře mu pokrývalo atraktivní tmavé strniště a  na  sobě měl 
jen bílé tričko a staré džíny, nohy bosé. Byl to snad nejkrásnější pohled, 
jaký kdy viděla.

„Je nějaký důvod, proč klepeš na moje dveře v šest hodin ráno?“ Tón 
měla chladnější, než zamýšlela.
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„Omlouvám se, Julianne.“ Jeho výraz byl náležitě zkroušený.
(Zcela jistě pomáhalo i to, že měl oči podlité krví a oblečení zmačka-

né, jako by ho prostě vytáhl z pytle určeného pro Armádu spásy a oblékl 
si ho.)

„Ranil jsi mě,“ zašeptala.
„Já vím. Je mi to líto.“ Udělal krok vpřed. „Znovu jsem si přečetl tvou 

práci.“
Dala si ruku v bok. „Zaklepal jsi na moje dveře, jen abys mi řekl tohle?“

„Volal jsem ti, ale nezvedlas to.“ Usmál se. „Připomnělo mi to Toron-
to, když jsem za tebou musel lézt oknem.“

Julii zrudly tváře při vzpomínce na  Gabriela, stojícího na  jejím 
dvorku, když se jí snažil donést večeři, a na to, jak ho tam přivítala jen 
v osušce, čerstvě vysprchovaná. 

„Něco jsi zapomněla. Něco důležitého.“
V ruce držel ilustraci Zápas o Guida de Montefeltro. „Našel jsem to 

včera večer na podlaze v ložnici. Nejsem si jistý, kdo z nás to tam přinesl, 
ale někomu to upadlo.“

Julia ten obrázek, který jí nechal tehdy v Torontu v poštovní přihrád-
ce, ignorovala, a  místo toho zkoumala jeho výraz. Vypadal rozrušeně, 
v očích patrný náhlý strach. Projel si prsty skrz mokré vlasy.

„Vím, že ses ode mě potřebovala dostat pryč, ale myslím, že už jsme 
byli odloučení dost dlouho. Můžu dál?“

Julia udělala krok zpět.
Vešel dovnitř a zavřel za sebou dveře.
Přešla k pohovce, schoulila se na ni a přes ramena si přehodila starou 

deku.
Díval se, jak se usazuje, a všiml si, že je teď její tělo stočené do ochran-

ného klubíčka. Položil obrázek na její počítač a strčil si ruce do kapes.
„Znovu jsem si přečetl tvoji práci. Také jsem se znovu podíval do In-

ferna.“ Vyhledal očima její pohled. „Včera jsem řekl některé věci, co 
jsem neměl.“
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„Děkuju.“ Její držení těla se trochu uvolnilo.
„Mám pár návrhů, jak tvou přednášku vylepšit.“ Opřel se boky o kraj 

stolu. „Vím, že je pro tebe důležité stát na vlastních nohou. Ale s radostí 
ti pomůžu, pokud ode mě budeš potřebovat pomoc.“

„Já bych tvoje rady přivítala, pokud mi tedy nebudeš říkat, co si mám 
myslet.“

„Nikdy bych ti neříkal, co si máš myslet. Jak bych mohl?“ Tvář mu 
zněžněla. „Tvoje nápady jsou další z mnoha věcí, které na tobě miluji.“

Pohled mu padl na ten obrázek.
„Reagoval jsem přehnaně. Omlouvám se. Ale námět tvé přednášky je 

poněkud osobní, Julianne. Příběh Františka, který riskuje cestu do pekla, 
aby zachránil Guidovu duši, představuje to, co jsem se tehdy v Torontu 
snažil udělat svým přiznáním před disciplinární komisí.“

Julii narostl v krku knedlík. Nerada myslela na to, co se stalo v mi-
nulém roce. Vyšetřovací komise a jejich následné odloučení byly příliš 
bolestné události na to, než aby se jimi zabývala.

„Připouštím, že to nebyla jen tvoje práce, na co jsem reagoval. Rea-
goval jsem i na to, co jsem považoval za tvoje odmítnutí tohoto příběhu. 
Našeho příběhu.“

„Nikdy jsem neměla v úmyslu odmítat něco tak důležitého. Vím, že 
jsi riskoval všechno, abys mi pomohl. Vím, že jsi prošel peklem.“ Její 
rysy nabyly odhodlaného výrazu. „Kdyby se situace obrátila, taky bych 
sestoupila do pekla, abych tě zachránila.“

Gabrielovi zacukal v  koutcích úsměv. „Beatrice si byla vědoma, že 
nemůže doprovázet Danta skrze peklo, a tak místo sebe poslala Vergilia.“

„Jediný Vergilius, kterého znám, je Paul Norris. A pochybuji, že bys 
uvítal jeho pomoc.“

Gabriel si odfrkl. „Paul je stěží kandidátem na Vergilia.“
„Pro mě jím byl.“
Gabriel se zamračil, protože pomyšlení na  Paula, utěšujícího Julii 

za jeho nepřítomnosti, stále ještě bolelo.
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„Choval jsem se jako bastard. Tehdy i teď.“ Odstrčil se od stolu, posta-
vil se před ni a vytáhl ruce z kapes.

Podíval se na místo vedle ní. „Můžu?“
Přikývla.
Posadil se a natáhl ruku. Vzala ho za ni.

„Nechtěl jsem ti ublížit.“
„Já vím. Taky se omlouvám.“
Přitáhl si ji na klín a zabořil nos do jejích vlasů.

„Nechci, aby ses musela zamykat v koupelně ve snaze dostat se ode 
mě pryč.“

Vzal do dlaní její tvář a přitiskl k ní rty. Po nějaké chvíli mu začala 
polibek vracet.

Gabriel se držel zpátky, rty teplé a lákající. Dokola a dokola ji škádlil 
a  lehce ji kousal do rtů. Konečně mu ovinula ruku kolem krku a pobí-
zela ho blíž.

Přejel jí jazykem po rtech. Když je otevřela, jemně vklouzl dovnitř 
a setkal se s jejím. Nikdy nebyl schopen ve svých polibcích lhát. Na to 
prozrazovaly až příliš mnoho z jeho citů. Julia vnímala jeho lítost a smu-
tek, ale také cítila nezmenšený plamen jeho touhy.

Dlaněmi sklouzl z  její tváře na boky a přitáhl si ji tak, aby na něm 
seděla obkročmo. Dál se objímali, tiskli se k sobě od pasu nahoru, ústa 
dychtivá a zkoumající.

„Pojď do postele.“ Gabriel vzal do dlaní křivky jejího pozadí, přitis-
kl si ji ke svému zjevnému vzrušení a v jeho chraplavém hlase zazněla 
prosba.

„Ano.“
„Dobře.“ Přiblížil rty k jejímu uchu. „Ještě máme čas, abychom se 

pořádně usmířili, než se naši domácí hosté začnou dožadovat snída-
ně.“

Julia se odtáhla. „Nemůžeme se pořádně usmiřovat, když je v domě 
návštěva.“
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„Ale ano, můžeme.“ V jeho modrých očích se nebezpečně zablýsklo. 
„Dokážu ti to.“



„Minulá noc byla hrozná.“ Gabriel ležel na zádech, jednu ruku za hla-
vou. Neobtěžoval se přikrývat. V jejich ložnici bylo teplo a jeho milova-
ná žena ležela vedle něj na břiše, stejně nahá jako on. Ve chvílích, jako 
byla tahle, si přál, aby mohli strávit zbytek života nazí v posteli.

„To byla.“ Julia se zvedla na loktech, aby se mu zadívala do očí. „Proč 
jsi za mnou nepřišel a nepromluvil si se mnou?“

„Chtěl jsem si znovu přečíst tvou přednášku. A myslel jsem, že potře-
buješ prostor.“

„Nelíbí se mi, když se hádáme.“ Julia sklonila hlavu a pramínky vlasů 
jí sklouzly na horní část ňader. „Nenávidím to.“

„Taky se mi nelíbí se s tebou hádat, což je opravdu překvapující. Kdysi 
jsem hádky miloval.“ Gabrielovy rty se stočily do úšklebku. „Díky tobě 
se ze mě stává pacifi sta.“

„Nejsem si jistá, jestli z tebe někdy bude pacifi sta, Gabrieli.“ Julii za-
kolísal hlas. „Být postgraduální studentkou je dost těžké. Potřebuji tvoji 
podporu.“

„Tu máš,“ zašeptal vášnivě.
„Nezamýšlela jsem s tebou ve své přednášce nesouhlasit. Tak nějak se 

to prostě… stalo.“
„Pojď ke mně.“
Julia se na něj položila a on kolem ní ovinul ruce.

„Musíme najít způsob, jak spolu nesouhlasit, aniž by se opakoval vče-
rejšek. Moje srdce by to nevydrželo.“

„To ani moje,“ zašeptala.
„Slibuji, že už se nebudu chovat jako sebestředný bastard, ale ty mi 

slib, že se nebudeš zamykat v koupelně,“ upřel na ni svůj pohled.
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„Slibuji, že se nebudu zamykat v  koupelně, pokud mi dáš prostor. 
Snažila jsem se od tebe dostat pryč, když se věci začaly stupňovat. A tys 
mě nechtěl nechat být.“

„Beru na vědomí. Můžeme si dát během hádky pauzu, ale musíme si 
slíbit, že si později promluvíme. A ne až příští ráno. Už tě – nebo sebe – 
nenechám znovu spát na gauči.“

„Souhlasím. Gauč je velmi nepohodlný. A opuštěný.“
„Nevyjádřil jsem se moc dobře, když jsme mluvili o tvé přednášce. Je 

mi to líto. Nedělal jsem si starosti s tím, že se mnou nesouhlasíš. Ve sku-
tečnosti bude pravděpodobně lepší, když vyjde najevo, že nesdílíš mé 
názory, protože to každému ukáže, že myslíš sama za sebe.“

„Nechci s  tebou nesouhlasit jen proto, abych byla v  opozici.“ Mezi 
Juliiným jemně klenutým obočím se objevila vráska.

Gabriel se ji pokoušel slíbat pryč, ale bez úspěchu. „Samozřejmě, že ne. 
A i když tě to možná velice překvapí, můžu se mýlit. Příležitostně.“

„Můj pan profesor? Mýlit se? Nepředstavitelné,“ zasmála se.
„Ano, je to opravdu překvapivé, že?“ Ironicky zavrtěl hlavou. „Ale 

ve chvíli, kdy jsem tvou přednášku podruhé dočetl, jsi mě přesvědčila, 
že standardní interpretace je chybná.“

„Cože?“ Julia nemohla uvěřit svým uším.
„Slyšelas mě. Tvoje práce změnila můj náhled. Ačkoliv mám nějaké 

návrhy, jak zlepšit tu poslední část. Tam jsi mě dostatečně nepřesvědčila.“
„Mohla bych pár tvých rad použít. Připíšu tě do poznámek pod ča-

rou.“
Ruce mu sklouzly k jejímu zadečku. „Bude mi ctí objevit se ve tvých 

dodatcích.“
Na okamžik zaváhala. „Takže si nemyslíš, že je ta přenáška hrozná? 

Že ze sebe udělám blázna?“
„Ne. Jakmile jsem se dostal přes svou zkratkovitou reakci a věnoval 

větší pozornost tvým argumentům, uvědomil jsem si, že má profesorka 
Marinelliová pravdu. Tvoje práce je dobrá.“
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„Děkuju.“ Julia si přitiskla tvář k jeho hrudníku. „Je pro mě těžké být 
studentkou na stejném poli jako ty. Pořád mám pocit, jako bych se tě 
snažila dohnat.“

Gabriel si zapletl prsty do jejích vlasů.
„Můžu víc zapracovat na  tom, abych byl pro tebe větší oporou. Ne-

soutěžíme spolu. Ve skutečnosti bych s tebou jednoho dne rád spolupra-
coval na nějakém článku.“

Julia zvedla hlavu. „Vážně?“
„Myslím, že by pro nás bylo dobré vytvořit společně něco, co by pra-

menilo z  naší sdílené lásky k  Dantovi. A  jsem na  tebe pyšný, že máš 
odvahu mít vlastní přesvědčení. Až budeš obhajovat v Oxfordu svůj pří-
spěvek, budu sedět v první řadě a říkat si: ‚Tohle je moje holka.‘ “

„To je splněný sen, slyšet tě tohle říkat.“
„Pak ti to budu neustále opakovat.“
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Příbuzní Emersonových se moudře zdrželi komentářů nad tím, jak 
ti dva vypadají uvolnění a šťastní, když se těsně před obědem konečně 
vynořili ze své ložnice.

Toho odpoledne přijel i Gabrielův bratr Scott se svou ženou Tammy 
a jejich synem Quinnem. Všichni, včetně Juliina otce Toma a jeho pří-
telkyně Diane, se sesedli k časné večeři.

Diane Stewartová byla atraktivní Afroameričanka s bezchybnou ple-
tí, velkýma tmavýma očima a  kudrnatými vlasy po  ramena. Ve  svých 
čtyřiceti letech byla o  téměř deset let mladší než její přítel. Znala ho 
dlouho, vzhledem k tomu, že celý svůj život žila v Selinsgrove.

Než se měl servírovat zákusek, Diane nečekaně vyrušila Emersonovy, 
kteří tančili v  kuchyni. Gabriel nechal v  domě zavést centrální zvukový 
systém, takže vzduch plnily tóny tlumené latinskoamerické hudby.

Novomanželé byli ovinuti jeden kolem druhého a jemně se pohupo-
vali v  rytmu hudbu. Gabriel něco pošeptal Julianne do ucha. Ta vypa-
dala, že ji to přivedlo do rozpaků a odvrátila se, ale on se jen uchechtl, 
přitáhl si ji blíž a políbil ji.

Diane udělala krok zpět a chtěla se vrátit do obývacího pokoje, ale 
pod nohama jí zavrzala stará dřevěná podlaha. Emersonovi se zastavili 
v půli kroku a otočili se k ní.

Usmála se.
„Něco se peče. A jablečný koláč to není.“
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Gabriel se zasmál, hlasitě a šťastně, zatímco Julia jen mírně stočila 
koutky vzhůru a opřela se o něj čelem.

Diane souhlasně přikývla. „Trvalo vám tak dlouho uvařit kávu, že 
jsem nabyla dojmu, že jste zapomněli, jak na to.“

Gabriel si prsty uhladil vlasy, které měl předchozím počínáním své 
ženy rozcuchané. „Miláčku?“ shlédl na ni dolů.

„Káva je připravená a koláč chladne. Bude to ani ne za minutku.“
Julia neochotně odstoupila od  svého manžela, který ji kradmo po-

plácal po zadku.
V tu chvíli se k nim připojily Tammy s Rachel. Tammy byla poté, co 

se minulý měsíc provdala za  Gabrielova mladšího bratra Scotta, nej-
novější členkou rodiny. Se svými sto osmdesáti centimetry byla vysoká 
a pěkně tvarovaná, měla dlouhé světle zrzavé vlasy a světle modré oči.

„Kde to vázne?“ podívala se Rachel podezřívavě na svého bratra, jako 
by byl jedinou příčinou toho zpoždění.

„Jen jsme dělali kávu.“ Julia zakryla své rozpaky rozléváním nápoje 
do řady šálků.

„To bych se vsadila,“ mrkla Tammy potutelně.
„Myslím, že to nebyla káva, co tu dělali. Mm-hmm,“ pohrozila Diane 

prstem jejich směrem.
„Dobře. Nechám to na vás, dámy.“ Gabriel cudně políbil Julii a utekl 

do obývacího pokoje.
Rachel zkoumala jablečné koláče položené na kuchyňském ostrůvku 

a prstem zkoušela, jestli jsou horké. „Vezmi nůž, Jules. Nakrájíme je.“
„Teď mluv.“ Diane odmítla Julií nabízenou kávu a uvelebila se na jed-

né z kuchyňských židlí.
„Takže, co se to tu peklo? A  prosím, řekni mi, že jste nepoužili ku-

chyňskou linku.“ Rachel pošilhávala po nových žulových deskách, na je-
jichž nákupu Gabriel trval.

„Moc studené.“
Julia si připlácla ruku na pusu, ale už bylo příliš pozdě.
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Ženy vybuchly v salvě smíchu a začaly si ji nemilosrdně dobírat.
„Je tady horko, nebo se to zdá jen mně?“ ovívala se Diane papírovým 

ubrouskem. „Asi tady tomu začnu říkat dům lásky.“
„Moji rodiče byli taky takoví.“ Rachel se rozhlédla po  místnosti. 

„Musí to být něčím v té kuchyni.“
Julia nemohla nesouhlasit. V  tomhle prostoru i v domě samotném 

bylo něco hřejivého a uklidňujícího. Ona i Gabriel měli potíže udržet 
ruce jeden od druhého, vyjma doby, kdy pracovala na své přednášce.

„Takže si to můj velký bratr včera vyžehlil?“ Rachel se zkoumavě za-
dívala na Julii.

Ta se trochu začervenala. „Ano.“
„To je dobře. Ale stejně si s ním musím promluvit. Měl by ti po hádce 

koupit květiny. Nebo diamanty.“
Julia sklonila hlavu ke svému zásnubnímu prstenu, který zdobil vel-

ký středový kámen obklopený menšími diamanty. „Už mi dal dost.“
„Ten prsten vypadá dobře, zlato.“ Diane se obrátila k  Tammy a  za-

ostřila zrak na její levou ruku. „A ten tvůj taky. Jak se ti líbí manželský 
život?“

Tammy sledovala odlesky zářivek na ploškách svého zásnubního prs-
tenu. „Nikdy jsem si nemyslela, že k tomu dojde.“

„Proč ne?“ zeptala se Rachel s napůl plnou pusou.
Tammyiny oči zalétly ke dveřím. „Neměly bychom servírovat zákusek?“
Rachel polkla. „Mužům taky fungují nohy. Jestli chtějí koláč, mohou 

přijít a vzít si ho.“
Tammy se zasmála, zvedla svou kávu a sevřela hrnek oběma rukama.

„Než jsem začala chodit se Scottem, s  někým jsem žila. Byl to 
můj přítel z  právnické fakulty. Mluvili jsme o  svatbě, koupi domu, 
o všech těch věcech s bílým plaňkovým plotem. Pak jsem otěhotně-
la.“

Julia se nepohodlně zavrtěla na  barové židličce, oči zapíchnuté 
do podlahy.



57

Gabrielův Ráj

Tammy věnovala svým přítelkyním melancholický pohled. „Scott 
mi říkal, že se taky narodil nečekaně, ale že z něj měli jeho rodiče ra-
dost. Přála bych si, abych měla šanci poznat Grace. Zdá se, že to byla 
úžasná žena.“

„To byla,“ pronesla Rachel. „Ani Gabriel nebyl plánovaný. Moji ro-
diče si ho vzali po smrti jeho matky a pak ho adoptovali. Na plánování 
nezáleží. Záleží na tom, co se stane potom.“

Tammy přikývla. „Mluvili jsme o tom, že budeme mít děti. Oba jsme 
je chtěli. A pak se Eric zčistajasna rozhodl, že není připravený. Usoudil, 
že jsem otěhotněla, abych ho uhnala.“

„Jako bys otěhotněla sama od  sebe,“ zamávala Diane vidličkou 
ve vzduchu.

Julia neřekla nic, zahanbená skutečností, že sympatizuje s Ericovým 
nedostatkem připravenosti, třebaže odsuzovala, co udělal.

„Eric mi dal ultimátum – buď dítě, nebo on. Když jsem váhala, odešel.“
„Kretén,“ zamumlala Rachel.
„Byla jsem zničená. Věděla jsem, že to těhotenství není jen moje zod-

povědnost, ale měla jsem pocit, že jsem měla být opatrnější. Uvažovala 
jsem o potratu, ale Eric už byl stejně pryč. A hluboko uvnitř jsem byla 
šťastná, že budu máma.“

A Julia se znovu zavrtěla, zasažená upřímností v Tammyině hlase.
„Nezvládla jsem sama platit nájem, a tak jsem se vrátila domů. Cítila 

jsem se, jako kdybych selhala – těhotná, svobodná a žijící u rodičů. Čas-
to jsem se probrečela až ke spánku a myslela si, že mě nikdy žádný muž 
nebude chtít.“

„Je mi to tak líto.“ Julii vyhrkly slzy do očí.
Tammy se natáhla a objala ji.

„Věci se změnily k lepšímu. Ale nikdy Ericovi neodpustím, že se vzdal 
svých rodičovských práv. Quinn teď nikdy nepozná svého otce.“

„Dárci spermií nejsou otcové,“ přerušila ji Rachel. „Richard Gabrie-
lovi nepřispěl žádným genetickým materiálem, ale přesto je jeho otcem.“
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„Nevím, kdo přispěl genetickým materiálem Gabrielovi, ale musel vy-
padat zatraceně dobře, protože ten chlapec je pěkný.“ Diane pokynula 
hlavou směrem k obývacímu pokoji. „Ne tak krásný jako můj mužský, ale 
to není vlastně nikdo.“

Julia se rozpačitě zahihňala, když se zamyslela nad představou, že 
někomu připadá její otec „krásný“.

Tammy pokračovala. „Byla jsem šťastná, že mám práci. Pracovala 
jsem v úřadu okresního státního zástupce společně se Scottem. Párkrát 
jsme si vyšli, ještě když jsem byla těhotná. Byli jsme jen přátelé, ale on se 
ke mně choval tak mile. Myslela jsem, že až bude dítě na světě, už o něm 
znovu neuslyším. Ale přišel se na mě podívat pár týdnů po tom, co se 
Quinn narodil. Pozval mě ven a já se zamilovala.“

„On se do tebe taky zamiloval, jak si vzpomínám,“ usmála se Rachel. 
„Byl v tom až po uši.“

Tammy se dotkla svého zásnubního prstenu a  posouvala si ho 
po prstu tam a zpátky. „Kojila jsem, a tak jsem si musela odsávat mléko, 
než mě vyzvedl. Moji rodiče mi syna hlídali. Ale se Scottem jsem se 
nikdy necítila trapně nebo divně. Viděl mě jako člověka, ženu, prostě 
ne jen jako mámu. Myslím, že do mě byl trochu zamilovaný už tenkrát, 
když jsem byla ještě s Ericem.“

Podívala se na své přítelkyně a usmála se.
„Byla jsem tak nervózní, že se mám s vámi se všemi setkat. Bála jsem 

se, co si pomyslíte. Ale vy jste byli tak vstřícní.“ Podívala se na  Julii. 
„S  Gabrielem jsem se setkala až později, ale byl také milý. Dokonce 
i když mu Quinn zničil oblek.“

„Měla jsi ho vidět, než potkal Julii.“ Rachel protáhla obličej. „Byl by 
poslal Quinnovi účet z čistírny.“

Julia se chystala protestovat Gabrielovým jménem, ale Tammy zno-
vu promluvila. „Nedovedu si představit, že by Gabriel něco takového 
udělal. Ke Quinnovi se chová úžasně. A Scott? No, otcovství s mužem 
něco provede. S dobrým mužem,“ objasnila. „Scott se s Quinnem válí 



59

Gabrielův Ráj

po podlaze a dovádí. Je hravý a něžný. Je to jeho úplně odlišná strán-
ka.“

Julia se zamyslela nad Tammyinou poznámkou a dumala, jaký by byl 
Gabriel jako otec.

„Nemůžu se dočkat, až budeme mít holčičku,“ usmála se Tammy pro 
sebe. „Scott se k ní bude chovat jako k princezně.“

„Ty chceš další děti?“ zeptala se Rachel překvapeně a  povytáhla 
obočí.

„Ano. Myslím, že dvě by nám stačily, ale kdybych měla dalšího kluka, 
ráda bych se pokusila ještě o holčičku.“

V tu chvíli vstoupil do kuchyně Scott a nesl ospalého jednadvaceti-
měsíčního chlapce. Kývl na ostatní ženy, než přešel k Tammy. „Myslím, 
že je čas jít spát.“

Julia se tomu kontrastu mezi Scottem, který byl sto devadesát centi-
metrů vysoký a pevně stavěný, a malým blonďatým andílkem, kterého 
ochranitelsky choval v náručí, usmála.

„Pomůžu ti.“ Tammy se zvedla na nohy. Políbila svého manžela a pak 
se společně vydali nahoru po schodech.

Rachel se podívala na sloupek dezertních talířů. „Myslím, že jim ra-
ději jejich zákusek zanesu.“ Ukrojila dva kousky koláče, dala je na talíř-
ky a odnesla je do obývacího pokoje.

Diane pohlédla na Julii a pohrávala si se svým šálkem.
„Můžeme si promluvit, zlato?“
„Samozřejmě.“ Julia si poposedla na  židli a  otočila se, aby upřela 

na Diane svou plnou pozornost.
„Nevím, jak mám tohle říct, tak to prostě jen řeknu. Trávím s tvým 

otcem hodně času.“
Julia věnovala Diane mírný úsměv. „Myslím, že je to skvělé.“

„Setkal se s mou matkou i zbytkem mé rodiny. Dokonce se mnou začal 
chodit o nedělích do kostela, aby mě slyšel zpívat se sborem.“

Julia skryla nad představou svého otce v kostele své překvapení.
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„Když se táta zeptal, jestli by tě mohl přivést s sebou na moji svatbu, 
věděla jsem, že je to vážné.“

„Miluji ho.“
Julie vytřeštila oči. „Páni. Ví o tom?“

„Jistěže. Taky mě miluje.“ Diane se váhavě usmála. „Mluvili jsme 
o budoucnosti. Dělali si plány…“

„To je skvělé.“
„Opravdu?“ Dianiny tmavé oči pátraly v těch Juliiných.
„Jsem ráda, že je s někým, kdo ho miluje. Jakkoliv se nechci zmiňovat 

o  Deb, jsem si jistá, že víš, že spolu byli velmi dlouho. Ale zdá se, že 
z toho nic nebylo. A mně se opravdu jako pár nelíbili.“

Diane byla zticha, jako by o něčem přemýšlela.
„Tvůj otec a já jsme mluvili o tom, že bychom věci vyřešili natrvalo. Chci, 

abys věděla, že pokud to uděláme, nebudu se snažit zabrat místo tvé mámy.“
Julia ztuhla. „Sharon nebyla moje máma.“
Diane položila svou ruku v  uklidňujícím gestu na  Juliinu paži. 

„Omlouvám se.“
„Nejsem si jistá, co ti o ní táta vyprávěl, ale předpokládám, že toho 

nebylo moc.“
„Nešťourala jsem do vosího hnízda. Když je muž připravený mluvit, 

tak mluví.“
Julia potichu usrkávala kávu. Nerada vyprávěla nebo přemýšlela o své 

matce, která zahynula během Juliina maturitního ročníku na  střední 
škole. Sharon byla alkoholička a po většinu Juliina života se k ní chovala 
lhostejně. A když nebyla lhostejná, byla hrubá.

„Grace pro mě byla jako matka. Měla jsem k ní blíž než k Sharon.“
„Grace byla dobrá žena.“
Julia pátrala v Dianině výrazu a viděla v  jejích očích naději, smíše-

nou s mírnou úzkostí.
„Nebojím se toho, že by ses stala mou macechou. A jestli se ty a táta 

budete brát, budu u toho.“
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„Budeš toho mít na práci víc než jen být u toho. Budeš jednou z mých 
družiček.“ Diane kolem Julie ovinula ruce a pevně ji objala. Nakonec se 
odtáhla a  prstem si setřela slzy. „Vždycky jsem chtěla rodinu, manžela 
a svůj vlastní domov. Je mi čtyřicet a moje sny se konečně stanou skuteč-
ností. Dělala jsem si starosti, jaký z toho budeš mít pocit. Chci, abys věděla, 
že tvého otce miluji, a aby ti bylo jasné, že s ním nejsem kvůli penězům.“

Julia se na ni zmateně podívala a pak se obě ženy rozesmály.
„Tak teď vím, že si děláš legraci. Táta žádné peníze nemá.“
„Je to dobrý člověk, má práci a dělá mě šťastnou. Když žena najde 

takového muže, který je navíc i krásný, drží se ho a o peníze se nestará.“
Než mohla Julia zareagovat, připojil se k nim Tom. Jakmile spatřil 

Dianiny uslzené oči, vykročil k ní.
„Copak to je?“ Zvedl ruku k její tváři a pohladil ji.
„Diane mi jen říkala, jak moc tě miluje.“ Julia nabídla otci souhlasný 

výraz.
„Opravdu?“ Jeho hlas zněl poněkud drsně.
„Ne, že by ses ptal, ale máte moje požehnání.“
Podíval se dolů a jeho tmavé oči vyhledaly Juliiny. 

„Opravdu?“ zopakoval, ale tón mu zjihl.
Tom vzal obě ženy kolem ramen a každou políbil na temeno.

„Holky moje,“ zašeptal.



Krátce nato se Julia s Diane a svým otcem rozloučila. Myslela si, že 
spolu možná tráví alespoň několik nocí v týdnu, a byla překvapená, když 
jí Diane vysvětlila, že tomu tak z úcty k její matce, se kterou žila, není.

Teď už Julia začala chápat, proč Diane tolik spěchá na svatbu a na to, 
aby měla svůj vlastní domov.
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Po zákusku se Richard Clark usadil na zadní verandě, popíjel skot-
skou a kouřil doutník. Vzduch byl chladný a nehybný. Kdyby zavřel oči, 
skoro by si dokázal představit svou ženu Grace, jak vychází ze zadních 
dveří a usazuje se do dřevěného zahradního křesla vedle něj.

Srdce mu ztěžklo. Ona už se vedle něj nikdy neposadí.
„Jak se vede?“
Richard otevřel oči a spatřil sedět v nejbližším křesle svou snachu Ju-

lii. Štíhlé nohy si skrčila pod sebe a byla zachumlaná do jednoho z Gab-
rielových starých kašmírových svetrů.

Richard si přendal doutník do levé ruky a přesunul popelník, aby jí 
nepřekážel.

„Mám se dobře, a co ty?“
„Jsem v pohodě.“
„Večeře byla skvělá,“ řekl uznale. „Opravdu výtečná.“
„Snažila jsem se napodobit některé z pokrmů, které jsme měli v Itálii. 

Jsem ráda, že ti chutnalo.“ Zaklonila hlavu, opřela si ji o opěradlo a zí-
rala na temnou oblohu.

Znovu se napil skotské. Vycítil, že ji něco trápí, ale protože si nepřál 
vynucovat si její důvěru, mlčel.

„Richarde?“
Zasmál se. „Myslím, že jsme se dohodli, že mi budeš říkat tati.“

„Samozřejmě, tati. Omlouvám se.“ Rýpala nehtem do opěradla a dě-
lala do dřeva rýhy.

„Není třeba se omlouvat. Jsme rodina, Julie. A  pokud bys kdykoliv 
cokoliv potřebovala, jsem tady.“

„Děkuji ti.“ Přejela prstem po škrábanci, který udělala na křesle. „Vadí 
ti, že jsme provedli ty změny? Vevnitř v domě?“

Richard chvilku váhal, než odpověděl.
„Koupelna už rekonstrukci potřebovala a  bylo moudré přidat další 

v přízemí a v hlavní ložnici. A Grace by se líbilo, co jste udělali s kuchyní. 
Roky o ty žulové pulty prosila.“
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Julia cítila, jak jí sevřelo srdce.
„Spoustu věcí jsme nechali stejných.“
„Prosím, nedělej si starosti. Grace by ti s radostí se zařizováním po-

máhala, kdyby tu byla.“
„Máš v pokoji pro hosty pohodlí? Napadlo mě, jestli sis to s tím byd-

lením tady nerozmyslel.“
„Jsi hodná, že se ptáš, ale nic z toho mi nevadí. Trápí mě jen to, že je 

Grace pryč a už se nevrátí. Obávám se, že ten pocit nikdy nezmizí.“
Richard se zadíval na svůj snubní prsten, prostý zlatý kroužek.

„Když jsem vevnitř v domě, někdy bych přísahal, že slyším její hlas 
nebo cítím její parfém. Tam ve Philadelphii její přítomnost necítím. Můj 
byt na ni nemá žádné vzpomínky.“ Usmál se sám pro sebe. „Když jsem 
tady, naše odloučení není tak hrozné.“

„Pořád to bolí?“
„Ano.“
Julia chvíli seděla a přemýšlela, jak by se cítila, kdyby ztratila Gabrie-

la. To by ji zničilo.
Délka lidského života je nejistá. Člověk mohl dostat rakovinu nebo 

zemřít při automobilové nehodě, a mrknutím oka by se její rodina moh-
la rozpadnout.

Julia odkudsi uslyšela hlas, který jí našeptával: Kdybys měla s Gabrie-
lem dítě, vždycky bys nějakou jeho část měla.

A z toho hlasu, více než z myšlenky za ním, se zachvěla.
Richard si její reakce všiml, postavil se a přehodil jí přes ramena deku.

„Děkuji,“ zašeptala. „Líbí se ti žít ve Philadelphii?“
„Moje místo ve  výzkumném oddělení není úplně takové, jaké 

jsem čekal. Přemýšlel jsem, že půjdu do  důchodu.“ Odklepl popel 
do popelníku. „Přestěhoval jsem se, abych byl blíž k Rachel a Scot-
tovi, ale moc je nevídám. Mají plné ruce práce se svými vlastními 
životy. A všichni mí přátelé, včetně tvého otce, jsou tady.“

„Přestěhuj se zpátky.“
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„Cože?“ Otočil se v křesle čelem k ní.
„Přestěhuj se zpátky do Selinsgrove. Žij tady.“
„Tohle je teď váš domov.“
„Jsme tu jen o prázdninách. Můžeme si hned vyměnit ložnice a ty si 

můžeš přestěhovat věci z Philadelphie zpátky.“
Zvedl doutník ke rtům. „Je od tebe hezké, že mi to nabízíš, ale já už 

jsem si vybral. Prodal jsem Gabrielovi dům už víc než před rokem.“
„Bude šťastnější, když bude vědět, že jsi tady, kam patříš.“
Richard zavrtěl hlavou. „Nikdy bych nevzal zpět dané slovo.“
Julia si namáhala mozek, aby vymyslela přesvědčivou strategii.

„Bylo by to pro nás jako micva. A my potřebujeme požehnání.“
Richard se zasmál.

„To zní jako to, co jsem příležitostně říkával Gabrielovi, když byl tvr-
dohlavý. Jaké požehnání potřebuješ?“

Juliin výraz se změnil.
„Mám jednu nevyslyšenou modlitbu.“
Když to dále nerozváděla, potáhl si z doutníku a vydechl kouř.

„Podle mého názoru jsou nakonec vyslyšeny všechny modlitby. Ně-
kdy zní odpověď ne. Ale rozhodně se budu modlit, abys nějakou dostala. 
Nebudu předstírat, že mě ta myšlenka na návrat zpátky neláká. Ale vy 
jste věnovali tolik času, abyste ten dům zvelebili pro sebe. Zařídili jste 
přízemí, vymalovali zdi…“

„Ty sis na  ten dům vzal hypotéku, abys zaplatil Gabrielovy drogové 
dluhy.“

Richard se na ni překvapeně podíval.
„On ti o tom řekl, že ano?“
„Ano.“
„Už je to dávno. Gabriel nám to splatil.“
„Pro něj je to jen o důvod víc, proč pro tebe teď otevřít svůj domov.“
„Otec by pro své dítě udělal cokoliv.“ Richard se tvářil vážně. „Nesta-

ral jsem se o peníze. Snažil jsem se mu zachránit život.“
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„To jsi udělal. Ty a Grace.“ Julia se rozhlédla po dvoře. „Dokud je ten 
dům v rodině a my tak můžeme být na Díkůvzdání a na Vánoce spolu, 
nezáleží na tom, kdo ho vlastní. Nebo kdo tu bydlí.“

Přitáhla si deku těsněji k sobě, když přes verandu zavanul lehký vá-
nek a pohladil ji po tváři. „Víš, Gabriel by se nikdy nedokázal rozloučit 
s tím sadem. Najal lidi, aby ho dali do pořádku. Už zasadili nové strom-
ky.“

„Ty staré už léta nenesly úrodu. Obávám se, že je trochu moc opti-
mistický.“

Julia se podívala k lesu, směrem k sadu. „Optimismus je pro něj dobrý.“
Otočila se k Richardovi.

„Kdybys tu bydlel, mohl bys na sad dohlédnout. Pro Gabriela by to 
byla úleva, kdyby věděl, že je ve schopných rukou. Pomohl bys nám.“

Richard zůstal potichu tak dlouho, že se to zdálo jako věčnost. Když 
promluvil, hlas se mu chvěl. „Děkuji ti.“

Stiskla mu ruku, než ho nechala jeho doutníku a  myšlenkám. Jak 
zavřel oči, zalil ho pocit naděje.



Poté, co se její hosté na noc rozešli, seděla Julia na okraji masážní vany 
s vířivkou a zkoušela teplotu vody. Těšila se na pár chvil relaxace.

Věděla, že by měla pracovat na  své přednášce, ale denní shon ji 
unavil. Zvažovala, jestli by neměla zavolat své terapeutce do Bostonu. 
Doktorka Waltersová by jistě měla nějaké návrhy, jak se vyrovnat se 
svou úzkostí, manželským konfliktem a Gabrielovým obnoveným zá-
jmem o založení rodiny.

Chtít dítě, to nebylo nic hrozného. Julia porovnávala Gabrielovo vře-
lé nadšení s  chladnou lhostejností, kterou Tammy popisovala u  Erica. 
Julia samozřejmě věděla, čemu dává přednost.  Prostě si jen potřebovala 
stát na svém a nenechat Gabrielovu vášeň, aby přemohla ji i její sny.
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Kdyby nic jiného, jejich včerejší hádka s  Gabrielem ukázala, jako 
moc se toho ještě musí jako pár naučit. Potřebovali si tyhle lekce vštípit 
dříve, než přivedou na svět dítě.

Když čekala, než se jí napustí vana, cítila, jak se jí zježily chloupky 
na krku. Otočila se a našla Gabriela stojícího u pultu s umyvadlem. Ro-
zepnul si horní tři knofl íky u košile a nad lemem bílého tílka mu teď 
na hrudi vykukovalo několik chloupků.

„Nikdy mě neomrzí se na tebe dívat.“ Vtiskl jí polibek na krk a pak jí 
stáhl huňatou osušku, kterou si kolem sebe omotala.

„Měl bych tě namalovat.“ Konečky prstů jí přejížděl po zádech.
„Už jsi mě jednou v noci maloval, Caravaggio. Rozmazali jsme barvu 

po celé podlaze.“
„Ach, ano. Bolelo mě, že jsem to musel uklidit. Doufal jsem, že by-

chom k ní mohli přidat další.“
„To bude muset počkat na noc, kdy nebudeme mít hosty.“ Vyzývavě 

se na něj podívala. „Chceš se ke mně připojit?“
„Raději se budu dívat.“
„Pak si dám záležet, abych ti předvedla podívanou.“ Zvedla si oběma 

rukama vlasy z krku a vyklenula záda v póze modelky.
Zasténal a udělal krok vpřed.
Natáhla ruku, aby ho zastavila.

„Nechala jsem si včera v koupelně pro hosty pěnu do koupele. Neva-
dilo by ti mi ji přinést?“

„Vůbec ne. Bohyně.“ Ochutnal její rty a pak odkráčel pryč.
Trvalo mu několik minut, než tu pěnu našel, protože ji někdo 

shodil na  podlahu a  ona se zakutálela k  odpadkovému koši. Když 
se sehnul, aby ji sebral, všiml si něčeho zastrčeného mezi košem 
a stěnou.

Byla to malá obdélníková krabička.
Přečetl si etiketu. Těhotenský test.
Ale krabička byla prázdná.



67

Gabrielův Ráj

Když překonal své překvapení a dvakrát zkontroloval, že si etiketu pře-
četl správně, položil krabičku tam, kde ji našel, a vrátil se do svého pokoje.

Beze slova podal pěnu do koupele Julii, která si trochu té esence s vůní 
santalového dřeva a mandarinky nalila do vody, a pak si vlezla do vany.

Naaranžovala se do něčeho, o čem si myslela, že by mohla být pro-
vokativní póza.

Gabriel stál bez hnutí, ztracený v myšlenkách.
„Co se děje?“ Vyklonila se z vany, aby na něj líp viděla.
Přejel si rukou přes ústa a bradu.

„Je Rachel těhotná?“
„Ne, pokud vím. Říkala mi, že to zkoušejí. Proč?“
„Našel jsem v koupelně pro hosty prázdnou krabičku od těhotenské-

ho testu. Vypadalo to, jako by se ji někdo pokoušel schovat.“
„To byla nejspíš ona.“
„Přál bych si, abys to byla ty.“ Gabriel jí věnoval tak intenzivní pohled, 

že cítila, jak jí z něj hoří kůže.
„Dokonce i po tom, co se stalo včera?“
„Samozřejmě. Páry se hádají. Manželé se chovají jako oslové. Dáme si 

žhavý, zpocený sex na usmířenou a pohneme se dál.“
Podívala se dolů do  vody. „Radši bych měla žhavý, zpocený sex 

na usmířenou bez toho hádání.“
Jeho hlas se ztišil do chraplavého šepotu. „To by trochu znehodnotilo 

ten usmiřovací účel, nemyslíš?“
Zhluboka se nadechla a zvedla svoje tmavé oči, aby našla jeho. „Ne-

jsem připravená mít rodinu.“
„Náš čas přijde.“ Vzal ji za ruku a přitiskl jí rty na prsty pokryté pěk-

nou. „A věř mi, dnes večer nechci začínat novou hádku nebo přidávat 
k tvému stresu.“

Julia se slabě usmála.
„Myslím, že by ten test mohl být Tammyin.“
„Ona už dítě má.“



68

Sylvain Reynard

„Quinnovi budou v září dva. Vím, že chce mít děti se Scottem.“
Gabriel upravil osvětlení, ztlumil ho a  zmizel do  ložnice. O  chvíli 

později se vrátil a Julia zaslechla, jak se z reproduktoru, který byl zabu-
dovaný do stropu, line hlas Astrud Gilberto.

Julia se na  svého manžela pochvalně podívala. „Ať už byl ten test, 
čí chtěl, mohla zjistit, že těhotná není. Ale jestli je, budeš zase strýček. 
Strejda Gabriel.“

Aniž by zareagoval, rozepnul si košili. Pak si ji stáhl, sundal si tíl-
ko a odhalil tak své tetování a lehký stín tmavých chloupků na sval-
natém hrudníku.

Julia sledovala, jak pověsil košili na háček, než mu ruce sjely k opasku. 
Ušklíbl se a zpomalil své pohyby, aby ji poškádlil.

Zvedla oči v sloup. „Voda už bude studená, než skončíš.“
„To pochybuji. Rozhodně nebudu stát tady venku, až budu končit.“
„Proč ne?“
„Protože mám v úmyslu skončit v tobě.“
S dalším ušklíbnutím pověsil kalhoty a začal se zbavovat boxerek.
Julia znala tělo svého manžela velmi dobře, ale i tak jí jeho postava 

pokaždé brala dech. Měl široká ramena, která se zužovala ke štíhlému 
pasu a bokům, zakončenými svalnatými stehny. Paže i břišní svaly měl 
dobře vypracované, stejně jako véčko, které se svažovalo k jeho teď až 
příliš vztyčenému mužství.

„Zabíjí mě, když si mě takhle prohlížíš.“ Hladově se na ni zadíval.
„Proč?“ Bezostyšně na něj zírala a posunula se ve vaně dopředu, aby 

mu udělala místo.
„Protože vypadáš, jako bys mě chtěla ochutnat. Všude.“
„Vždyť ano.“
Gabriel se bleskem usadil za ní a svoje dlouhé nohy si protáhl kolem 

jejích. „Ta vůně je mi povědomá.“
„Koupila jsem si tu pěnu, protože mi připomínala ten masážní olej, 

který jsi použil ve Florencii. Masíroval jsi mi záda, pamatuješ?“
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„Pokud si vzpomínám, masíroval jsem víc než to.“ Gabriel se přitulil 
nosem k jejímu uchu. „Nemáš ponětí, co se mnou ta vůně dělá.“

„Ale ano, mám.“ Julia se opřela o  jeho hrudník a vespod svých zad 
cítila, jak je tvrdý.

„Předtím, než přejdeme k – ech – jiným činnostem, rád bych, aby sis 
se mnou promluvila.“

„O čem?“ napjala se Julia.
Položil jí ruce z obou stran krku a začal ji masírovat.

„Uklidni se. Já nejsem nepřítel. Jen se tě prostě snažím přesvědčit, aby 
ses mi trochu svěřila. Máš tendenci dělat si bublinkové koupele, když jsi 
ve stresu. A teď si je dáváš denně.“

„Jen toho mám hodně na přemýšlení.“
„Tak mi o tom pověz.“
Začala klouzat levou rukou po  hladině vody a  hrnula pěnu tam 

a zpátky.
„Bojím se, že mě vyhodí ze školy. A bojím se té přednášky.“
Stiskl jí ramena.

„O tvé přednášce jsme mluvili a já jsem ti řekl svůj upřímný názor – je 
dobrá. A z programu tě nevyhodí. Jen musíš brát školu semestr po se-
mestru. Nemusíš tento týden naše příbuzné bavit. Zítra všem oznámíme, 
že strávíš den prací na svých podkladech. Můžou se během dne zabavit 
sami a  zítra udělám k  večeři steaky na  grilu. Jsem si jistý, že Rachel 
a Tammy mi s tím pomůžou.“

Julii začaly pod jeho prsty vláčnět svaly. „To by mi pomohlo. Děkuji.“
„Udělal bych pro tebe cokoliv,“ zašeptal a přitiskl jí ke krku své rty. 

„Víš to, že ano?“
„Vím.“ Otočila se a se vší vážností ho políbila.
Když se od sebe odtrhli, usmála se. „Budeš mít narozeniny, až bude-

me v Itálii. Jak bys je chtěl oslavit?“
„S  tebou. V  posteli. Po  několik dní.“ Objal ji rukama kolem pasu 

a hladil jí kůži kolem pupíku.
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„Chtěl bys pozvat nějaké přátele, aby se k  nám v  Umbrii připojili? 
Mohli by s námi jet na tu výstavu do Florencie.“

„Ne, chci tě mít celou pro sebe. Můžeme je pozvat do  Cambridge 
na tvoje narozeniny.“

Julia položila ruku na  jeho a  zastavila ho. „Nemám ráda, když se 
z mých narozenin dělá událost.“

Opřel se zády o vanu. „Myslel jsem, že už jsme to překonali.“
„V září budeme mít hodně práce.“
„Pětadvacáté narozeniny, to je milník.“
„To je pětatřicet taky.“
„Moje milníky jsou důležité pouze díky tobě. Bez tebe by to byly jen 

prázdné dny.“
Julia zabořila tvář do jeho hrudi. „Musíš být tak sladký?“

„Vzhledem k  tomu, že jsem jedl většinu života kyselé, tak ano.“ 
Ústy zkoumal křivku jejího krku a kůži ramen, kluzkou od mýdla.

„Pak tedy myslím, že budeme mít v září večírek. Mohli bychom udě-
lat oslavu ten víkend, kdy bude Den práce.“ Políbila ho na prsní svaly, 
než se zase otočila dopředu. „Co ti Richard říkal, když jsi s ním dnes 
večer mluvil?“

„Rád by se přestěhoval zpátky, ale nechce kupovat dům. Myslím, že 
s těmi penězi počítá na důchod.“

„Může bydlet tady, aniž by ho koupil. Nevadilo by ti to, že ne?“
„Vůbec ne. Byl bych rád, kdyby žil tady. Jenže on má špatný pocit, že 

by těžil z těch renovací.“
„Může si je užívat. Jediný problém je, co udělat s  nábytkem. 

V Cambridgi na něj nemáme místo.“
„Mohli bychom ho dát Tomovi. Jeho nábytek už taky zažil lepší časy.“
Profesor zněl odměřeně.

„Ty bys to udělal?“
„Nebudu ti lhát, Julianne. Tvůj otec není můj nejoblíbenější člověk. 

Ale protože ty jsi…“ Políbil ji.



Gabrielův Ráj

„Richard má věci, které koupil s Grace a se kterými se nechce rozlou-
čit, a je tu nějaký nábytek, který tu po ní zbyl a který jsme dali do skladu. 
Budeme muset ty nové věci vystěhovat, abychom udělali místo. Můžeme 
je věnovat Rachel, pokud bys to tak chtěla raději.“

„Myslím, že by bylo hezké nabídnout je tátovi. On a  Diane mluví 
o svatbě.“

Gabriel utáhl ruku kolem jejího pasu. „Jaký z toho máš pocit?“
„Ona je pro mého otce dobrá a  je dobrá i pro mě. Budu ráda, když 

bude mít někoho, s kým zestárne.“
„Nerad ti to říkám, miláčku, ale tvůj otec už stárne. My všichni stár-

neme.“
„Ty víš, jak to myslím.“
Přesunul ji tak, aby k němu byla čelem, a ovinul si její nohy kolem 

pasu.
„Naštěstí pro tebe já ještě nejsem moc starý na  to, abych tě udržel 

vzhůru celou noc. Věřím, že tohle je místnost, kterou jsme ještě nepo-
křtili – zatím.“
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Někdy po  půlnoci Richard ucítil, jak se vedle něj prohnula 
matrace a někdo si k němu zalezl pod deku. Převalil se, vzal do náruče 
tělo své ženy a přitiskl si ji zády k sobě. Dokonale do sebe zapadli. Její 
postava byla známá a hebká a on hlasitě vzdychl, když se o ni opřel.

Povzdechla si stejně spokojeně, jak to v  takových chvílích dělávala, 
a přitulila se k němu.

„Chyběla jsi mi.“ Pohladil ji po vlasech a políbil ji. Ani se mu nezdálo 
divné, že je má dlouhé a pevné, stejné, jako je mívala před chemoterapií.

„Taky jsi mi chyběl, miláčku.“ Grace sáhla po jeho ruce a propletla si 
s ním prsty.

Richard cítil, jak její prstýnky, zásnubní i snubní, cinkly o jeho snub-
ní prsten. Byl rád, že si ho nesundal.

„Zdá se mi o tobě.“
Políbila místo, kde se dotýkaly jejich prsteny. „Já vím.“

„Byla jsi tak mladá. Ještě jsme měli celý život před sebou a  tolik 
věcí, které jsme chtěli udělat.“ Jeho hlas se při tom posledním slově 
zlomil.

„Ano.“
„Stýská se mi po  tom,“ zašeptal. „Po  tom, jak tě držím ve  tmě. Jak 

slyším tvůj hlas. Nemůžu uvěřit, že jsem tě ztratil.“
Grace mu uvolnila levou ruku a přitáhla si ji k hrudi. Richard se obr-

nil proti tomu, že ucítí prohlubeň tam, kde měla být její ňadra. Ačkoliv 
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byl zarmoucený jejími jizvami, nikdy mu nevadilo se na ta místa dívat 
nebo se jich dotýkat. Ale ona mu to nechtěla dovolit.

Měla v plánu podstoupit rekonstrukční plastický zákrok, ale rakovi-
na se vrátila, takže operace nebyla možná. Pro něj byla vždycky krásná, 
vždy okouzlující, dokonce i když se blížil konec.

Místo toho se jeho dlaň setkala s oblou, plnou tkání. Zaváhal, ale jen 
na okamžik. Položila svou ruku na jeho a přitiskla ji tam.

„Byla jsem uzdravena,“ zašeptala. „Je to mnohem krásnější, než si 
dokážeš představit. A nebolí to.“

Richarda píchlo v očích. „Uzdravena?“
„Žádná bolest. Žádné slzy. A je to tak přenádherné.“
„Je mi líto, že jsem si neuvědomil, že jsi nemocná.“ Hlas se mu znovu 

zlomil. „Měl jsem dávat pozor. Měl jsem si toho všimnout.“
„Přišel můj čas.“ Natáhla se a políbila ho na hřbet ruky.
„Je toho tolik, co ti chci ukázat. Ale ještě ne. Odpočívej, lásko moje.“



Druhý den ráno se Richard probudil v prázdné posteli s vědomím, 
že mu byl věnován velmi vzácný dar. Cítil úlevu a klid, jaký nepoznal 
už velmi dlouhou dobu. Nasnídal se se svou rodinou a pustil se do za-
řizování formalit pro odstoupení ze svého výzkumného místa ve Phi-
ladelphii.

V příštím týdnu uvolnil svůj byt k prodeji a najal stěhovací fi rmu, aby 
převezla jeho věci do  domu, který před tolika lety koupil společně se 
svou ženou. Gabriel trval na tom, že to vybavení, které uložili do skladu, 
se do domu vrátí také.

Když přijely stěhovací vozy, nasměroval stěhováky do hlavní ložnice 
a požádal je, aby z ní vynesli nábytek, než tam zanesou ten Richardův.

„Ne.“ Richard položil synovi ruku na  rameno. „Mým pokojem teď 
bude pokoj pro hosty.“



Sylvain Reynard

Gabriel dal stěhovákům znamení, aby chvíli počkali. S obočím staže-
ným k sobě se otočil ke svému otci.

„Proč nechceš svůj starý pokoj?“
„Hlavní ložnice je teď vaše, tvoje a Juliina. Nechala ji vymalovat a při-

způsobila si ji pro sebe. Nebudu to měnit zpátky.“
Gabriel protestoval, ale Richard zvedl ruku, aby ho zastavil.

„Grace bude se mnou, ať budu spát kdekoliv. Najde mě i v pokoji pro 
hosty.“ Znovu poklepal Gabrielovi na rameno a pak zavolal na stěhová-
ky a nasměroval je nahoru.

Gabriel se nehodlal se svým otcem dohadovat, zvláště když se zdálo, 
že je se svým rozhodnutím spokojený. A jestli mu otcova poznámka při-
padala divná, nechal si to pro sebe.

(Ale popravdě řečeno, nijak divná mu nepřipadala.)
Tu noc, když byl dům prázdný a tichý, si Richard téměř dokázal před-

stavit, jak Grace uléhá do postele s ním. Převalil se na bok a klidně spal, 
než se s ní setkal ve svých snech.
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ČERVENEC, 2011
OXFORD, ANGLIE

Profesor Gabriel O. Emerson si pohrdavě prohlížel skromný po-
kojík u pátého klášterního schodiště na Magdalen College. Modré oči 
mu utkvěly na dvou jednoduchých úzkých postelích postavených podél 
zdi. Ukázal na ně.

„Co to sakra je?“
Julia očima sledovala směr, kam mířil jeho obviňující prst. „Myslím, 

že jsou to postele.“
„To vidím. Odcházíme.“
Zvedl jejich zavazadla a vykročil ke dveřím, ale ona ho zastavila.

„Je pozdě, Gabrieli. Jsem unavená.“
„Přesně. Kde k čertu máme spát?“
„Kde obvykle spí studenti Magdalen College? Na podlaze?“
Vrhl na ni zničující pohled. „Už nikdy nebudu znovu spát v té směšné 

ohavnosti, jakou je lůžko pro jednoho. Vezmeme si pokoj u Randolpha.“
Julia si protřela oběma rukama oči. „Máme tam rezervaci až za dva 

dny. A kromě toho, slíbil jsi to.“
„Nigel mi sliboval jeden z těch nevyužitých profesorských pokojů, ten 

s manželskou postelí a koupelnou.“ Rozhlédl se kolem sebe. „Kde je man-
želská postel? Kde je koupelna? Musíme se o ni dělit bůhví s kým ještě!“
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„Mně nevadí sdílet dva dny koupelnu s jinými hosty. Stejně budeme 
trávit většinu času na konferenci.“

Julia ignorovala manželovo zlostné reptání a došla k oknu, které ved-
lo na krásné nádvoří. Toužebně se zadívala na podivné kamenné sochy, 
které byly umístěny nad podloubím po pravé straně.

„Říkal jsi mi, že se těmi sochami inspiroval C. S. Lewis, když psal 
knihu Lev, čarodějnice a skříň.“

„Tak se to vypráví,“ řekl Gabriel sevřeným hlasem.
Opřela si čelo o sklo tabulek, zasazených do olova. „Myslíš, že tu jeho 

duch ještě pořád bloudí kolem?“
„Pochybuji, že by strašil v místnosti, jako je tahle,“ odfrkl si Gabriel. 

„Nejspíš by byl v hospodě.“ 
Julia zavřela oči. Byl to dlouhý den, cestovali z hotelu v Londýně 

na nádraží, pak do Oxfordu a nakonec sem. Byla velmi, velmi unave-
ná.

Zadíval se přes pokoj na tlumený obrys její postavy.
„Neexistuje nic takového jako duchové, Julianne. Vždyť to víš,“ pro-

nesl něžným hlasem.
„A co tehdy, když jsi viděl Grace a Maiu?“
„To bylo něco jiného.“
Toužebně pohlédla na  sochy, než se k němu s poraženým výrazem 

připojila ve dveřích.
„Byla bys nešťastná, kdybychom bydleli v hotelu?“ Pátravě se jí zadí-

val do očí. „Měli bychom větší soukromí.“
„To bychom měli, ano.“ Odvrátila se.
Pohlédl na oddělená lůžka. „Sex je v těchhle věcech skoro nemožný. 

Není v nich dost místa.“
Ušklíbla. „To není zrovna to, co bych si pamatovala.“
Po  tváři se mu rozlil líný, provokativní úsměv a  rty přiblížil jen 

na centimetry od jejích.
„Je tohle výzva, paní Emersonová?“



Gabrielův Ráj

Julia si ho chvíli prohlížela. Pak, jako by setřásla svou únavu, si omo-
tala jeho hedvábnou kravatu kolem ruky a přitáhla si jeho ústa ke svým.

Gabriel upustil jejich zavazadla, zapomněl na své podráždění a začal 
ji líbat. Po chvíli natáhl nohu dozadu a kopnutím za nimi zavřel dveře.
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O nějaký čas později se Gabriel nacházel propletený se svou ženou 
v jedné z těch úzkých postelí. Vydechla mu do hrudi jeho jméno.

„Neztratil jsi svou dovednost. Shledávám tvou nejnovější inovaci ex-
trémně – uspokojivou.“

„Děkuji.“ Hrudník se mu nadmul pýchou. „Už je pozdě. Je čas spát.“
„Nemůžu.“
Gabriel jí zvedl bradu. „Děláš si starosti se svou přednáškou?“

„Chci, abys byl na mě hrdý.“
„Vždycky na tebe budu hrdý. Jsem na tebe hrdý.“ Jeho modré oči se 

propalovaly do jejích jako laser.
„Co profesorka Pictonová?“
„Nepozvala by tě, kdyby si myslela, že na to nejsi připravená.“
„Co když mi někdo položí otázku a já nebudu znát odpověď?“
„Odpovíš na ni, jak nejlépe budeš umět. Když na  tebe budou tlačit, 

vždycky můžeš říct, že ti položili zajímavou otázku a  že se nad celou 
záležitostí budeš muset zamyslet.“

Julia mu spočívala na hrudi, prsty roztažené přes jeho břišní svaly.
„Myslíš, že kdybych požádala C. S. Lewise, aby za mě orodoval, že by 

se za mě modlil?“
Gabriel si odfrkl. „Lewis byl protestant ze Severního Irska. Nevěřil 

v přímluvu svatých. Dokonce i kdyby tě slyšel, ignoroval by tě. Ze zása-
dy. Požádej Tolkiena. Ten byl katolík.“
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„Mohla bych poprosit Danta, aby se za mě modlil.“
„Dante už se za tebe modlí,“ zašeptal jí do vlasů.
Julia zavřela oči a poslouchala zvuk jeho srdce. Ten rytmus jí vždycky 

připadal uklidňující.
„Co když se lidé budou ptát, proč jsi odešel z Toronta?“
„Řekneme to, co říkáme vždycky – chtěl jsem být v Bostonu, protože 

ty jsi šla na Harvard a vzali jsme se.“
„Christa Petersonová vykládá jiný příběh.“
Profesor přimhouřil oči. „Zapomeň na ni. Na téhle konferenci si s ní 

nemusíme dělat starosti.“
„Slib mi, že neztratíš nervy, pokud uslyšíš něco… hnusného.“
„Měj ve mě trochu důvěry.“ Jeho hlas zněl lehce podrážděně. „Už jsme 

se museli vypořádat s pomluvami na Bostonské univerzitě i na Harvar-
du a já nervy neztratil.“

„Ovšem.“ Políbila ho na hruď. „Ale akademici se začnou nudit a rádi 
klevetí. Nic není tak vzrušujícího jako sexuální skandál.“

„Dovolím si nesouhlasit, paní Emersonová.“ Gabrielovi se zajiskřilo 
v očích.

„Ach, vážně?“
„Sex s tebou je mnohem více vzrušující než skandál.“
Přetočil ji na záda a pokračoval v líbání jejího krku.



Než slunce vyšlo nad obzorem, Julia se proplížila zpátky do pokoje. Papr-
sek světla procházející oknem částečně ozářil nahého muže v její posteli. Le-
žel na břiše, tmavé vlasy rozcuchané. Prostěradlo měl přehozené nebezpečně 
nízko, takže odhalovalo jeho bedra, jamky v nich a horní část jeho pozadí.

Julia se na něj uznale zadívala a  její oči prodlely déle, než bylo ne-
zbytné –, na  jeho svalnatých zádech a gluteu maximu. Byl krásný, byl 
sexy a byl její.
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Svlékla si tepláky a tričko a položila oblečení i spodní prádlo na na-
bízející se židli. Od té doby, co byla vdaná, spala většinou nahá. Měla to 
takhle radši – spát se svým milovaným a cítit kůži na kůži.

Gabriel se převalil, když ucítil, jak se matrace pohnula. Okamžitě 
ji přijal do své náruče, ale trvalo mu ještě pár okamžiků, než se pro-
budil.

„Kde jsi byla?“ zeptal se a začal jí přejíždět prsty po paži.
„Šla jsem se podívat na ty kamenné sochy na nádvoří.“
Gabriel otevřel oči. „Proč?“

„Četla jsem Letopisy Narnie. Jsou pro mě výjimečné.“
Vzal její obličej do dlaní.
„Takže jsi chtěla zůstat tady kvůli Lewisovi?“
„A kvůli tobě. Vím, že tu ve stejné době jako ty bydlela Paulina, a já…“ 

Zarazila se, zalitovala faktu, že se zmínila o někom, na koho se oba sna-
žili zapomenout.

„To bylo předtím, než jsme spolu něco měli. Tady jsem s ní strávil jen 
velmi málo času.“ Objal Julii rukama. „Nesnažil bych se tě tahat v noci 
do Randolphu, kdybych znal tvoje důvody. Proč jsi mi to neřekla?“

„Myslela jsem si, že budeš považovat můj vztah k Letopisům Narnie 
za dětinský.“

„Nic, co je pro tebe důležité, nemůže být dětinské.“
Na chvíli se zamyslel, když si uvědomil, co řekla.

„Taky jsem ty knihy četl. Kdysi v New Yorku byla v bytě mé matky 
skříň, o  níž jsem byl přesvědčený, že by mohla vést do  Narnie, když 
budu hodný kluk. Očividně jsem nebyl.“

Čekal, že se rozesměje, ale nestalo se tak.
„Vím, jaké to je, přát si udělat cokoliv, aby se pohádky staly skuteč-

ností,“ zašeptala.
Gabriel ji sevřel v náručí pevněji. „Jestli chceš vidět, kde Lewis žil, 

vezmu tě k Th e Kilns, jeho domu. Pak můžeme jít do hospody, kde se 
Inklings scházeli. Říká se jí Th e Bird and Baby.“



Gabrielův Ráj

„To by se mi líbilo.“
Vtiskl jí polibek do vlasů. „Kdysi jsem ti řekl, že si nejsme rovni, že 

jsi moje lepší já. Obávám se, žes mi nevěřila.“
„Někdy bývá těžké věřit, že si to myslíš.“
Trhl sebou.

„Musím si dát víc záležet, abych ti to dával najevo,“ zašeptal. „Jen si 
nejsem jistý, jak.“
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Po snídani v jídelně Magdalen College trval Gabriel na tom, že si 
na cestu na kolej St. Anne, místo konání konference, vezmou taxík. Bál 
se, že by Julia (a její vysoké podpatky) nepřežila tu chůzi, a ani v pekle 
neexistovala možnost, že by ji požádal, aby si vzala jiné boty.

„Tohle je splněný sen,“ zašeptala Julia, když projížděli Oxfordem. 
„Nikdy jsem si ani nepomyslela, že se sem podívám, natož že budu mít 
tu čest tady představit svůj výzkum. Nemůžu tomu uvěřit.“

„Pracovala jsi velmi tvrdě.“ Pozvedl si její ruku ke  rtům. „Tohle je 
tvoje odměna.“

Julia mlčela, protože cítila na svých bedrech tíhu očekávání.
Když míjeli Ashmoleovo muzeum, Gabrielovi se náhle rozsvítily 

oči.
„Zajímalo by mě, do  jakých potíží bychom se mohli dostat tamhle,“ 

ukázal na muzeum. „Pokud si vzpomínám, je tam dost místa na jedno 
nebo dvě dostaveníčka.“

Julia se začervenala a on si ji se smíchem přitáhl k sobě.
Ještě pořád měl schopnost ji přimět se červenat, což bylo něco, na co 

byl nemálo hrdý. A před pár dny toho zapříčinil víc než jen ruměnec, 
když si spolu v Britském muzeu zopakovali své tango u zdi.

(Elginovy mramory se ještě pořád z toho šoku zotavovaly.)
Emersonovi přijeli k  St. Anne College těsně před začátkem první 

přednášky. Uvnitř se hemžila kolem stolů s  občerstvením skupina asi 
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padesáti akademiků, popíjeli čaj, ochutnávali zákusky a přitom debato-
vali o mimořádném světě dantovských studií.

(Neboť tento svět je bezesporu mnohem zajímavější, než by se nezú-
častněným mohlo zdát.)

Gabriel nalil Julii trochu čaje, než se sám obsloužil kávou. Zatímco 
usrkávali své nápoje, představil ji dvěma významným oxfordským pro-
fesorům, které znal.

Když nastal čas vstoupit do přednáškového sálu, Gabriel položil Julii 
ruku na kříž a pobídl ji kupředu. Udělala dva kroky, než se zastavila.

K uším jí dolehl známý bezstarostný smích, jehož zdroj bylo vidět 
jen o pár metrů dál. Ve středu pozornosti, přesně uprostřed skupiny sta-
rých i mladých mužů, oděných převážně ve tvídu, stála kráska s havra-
ními vlasy. Měla vysoké a štíhlé tělo a její atraktivní postava byla obleče-
ná do černého kostýmku, šitého na míru. Deseticentimetrové podpatky 
ještě více prodlužovaly už i tak dlouhé nohy.

(Pro jednou se ve svém životě profesor díval na pár elegantních znač-
kových lodiček s něčím jiným než uznáním.)

Ženin smích byl přerušen, když jí černovlasý muž s  velmi opálenou 
kůží a očima upřenýma na Emersonovy začal něco šeptat do ucha.

„Kurva,“ zamumlal si Gabriel pod vousy.
Uštědřil Christě Petersonové a  profesoru Giuseppemu Paccianimu 

zdrcující pohled, zatímco Julia zkoumala reakce mužů, kteří stáli kolem. 
Jak její oči těkaly od jednoho k druhému, zaplavil ji hrozný a skličující 
pocit.

Mnozí z nich jí pohled vraceli a jejich oči prodlévaly na jejích ňad-
rech a bocích déle, než bylo vhodné. Pustila se Gabrielovy ruky a zapnu-
la si sako, aby si tak víc zakryla hrudník.

V několika těch pronikavých pánských pohledech se projevilo vidi-
telné zklamání. Bylo zřejmé, že Julia nesplňovala jejich očekávání, toho, 
jak má vypadat mladá a rozkošná postgraduální studentka, která spala 
se svým profesorem a stala se hlavní zápletkou skandálu.


