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Newyorskí taxikári sú zvláštna odroda ľudského dru-
hu. Nepoznajú strach a  cez preplnené ulice sa prediera-

jú bleskurýchlo a až neprirodzene pokojne. Aby som neprišla 
o zdravý rozum, naučila som sa sústrediť na obrazovku smart-
fónu a nedívať sa na autá, čo frčia len niekoľko centimetrov od 
nás. Vždy keď som omylom zdvihla zrak, zistila som, že pravou 
nohou z celej sily tlačím na podlahu auta, lebo moje telo sa in-
štinktívne pokúša dupnúť na brzdu.

Tentoraz som však nepotrebovala nijaké rozptýlenie. Bola som 
lepkavá od potu po intenzívnom tréningu krav maga a hlava sa 
mi krútila od myšlienok na to, čo spravil muž, ktorého milujem.

Gideon Cross. Už pri jeho mene sa mi cez napnuté telo pre-
hnala horúca vlna túžby. Od chvíle, keď som ho videla prvý raz, 
a keď som cez úžasný a neskutočne krásny zovňajšok nazrela do 
temného a nebezpečného srdca vo vnútri, cítila som príťažlivosť. 
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8 · sylvia dayová

Objavila som druhú polovicu svojho ja. Potrebovala som ho tak, 
ako som potrebovala tep srdca, a on sa kvôli mne vystavil obrov-
skému nebezpečenstvu a všetko riskoval.

Hlasné trúbenie ma uvrhlo naspäť do prítomnosti.
Cez predné sklo som zbadala, ako na mňa z bilbordu na boku 

autobusu žiari miliónový úsmev môjho spolubývajúceho. Pery 
Caryho Taylora sa provokatívne vlnili a jeho vysoká štíhla posta-
va práve blokovala križovatku. Taxikár opakovane trúbil, akoby 
tým mohol uvoľniť cestu.

Nemal šancu. Cary sa nehýbal a ani ja nie. Ležal na boku, mal 
obnaženú hruď a bol bosý, džínsy mal rozopnuté, aby mu bolo vi-
dieť pás bielizne aj štíhle línie brušných svalov. Tmavohnedé vlasy 
mal zmyselne rozstrapatené a smaragdové oči mu šibalsky iskrili.

Odrazu ma zaskočila predstava, že pred svojím najlepším ka-
marátom budem musieť ukrývať strašné tajomstvo.

Cary bol mojou kotvou, oporou a  hlasom rozumu – a  vo 
všetkom, čo je v živote dôležité, mi bol aj bratom. Nepáčilo sa 
mi, že mu nemôžem povedať, čo pre mňa Gideon vykonal.

Zúfalo som sa o tom túžila s niekým porozprávať, aby som sa 
s tým dokázala lepšie vyrovnať, to však neprichádzalo do úvahy. 
Dokonca aj náš terapeut by bol možno etikou a zákonmi viaza-
ný porušiť diskrétnosť.

Zjavil sa zavalitý dopravný policajt v reflexnej veste a auto-
ritatívnym gestom ruky v  bielej rukavici nasmeroval autobus  
s reklamou do vyhradeného prúdu. Mávol nám a prešli sme cez 
križovatku tesne predtým, ako naskočila červená. Oprela som sa 
s rukami okolo drieku a knísala som sa do rytmu jazdy.

Cesta z Gideonovho strešného bytu na Piatej avenue do môj-
ho bytu na Upper West Side bola krátka, mne však pripadala 
ako večnosť. Informácie, ktoré mi pred niekoľkými hodinami 
oznámila detektívka Shelley Gravesová z newyorskej polície, mi 
zmenili život. Zároveň ma prinútili opustiť jediného človeka, 
s ktorým som chcela byť.
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Gideona som nechala samého, lebo som nemohla dôverovať 
Gravesovej motívom. Možno mi o svojich podozreniach pove-
dala len preto, aby sa presvedčila, či za ním pobežím a dokážem, 
že náš rozchod bola len prešpekulovaná lož.

Bože. Od toho emocionálneho chaosu mi srdce bilo ako o ži-
vot. Gideon ma teraz potreboval rovnako, ak nie viac, ako som 
ja potrebovala jeho, a predsa som odišla.

Zúfalstvo v jeho očiach, keď nás rozdelili dvere na súkrom-
nom výťahu, ma stále zraňovalo.

Gideon.
Taxík zahol za roh a zastal pred obytným domom. Skôr ako 

som stihla taxikárovi povedať, aby sa obrátil a zaviezol ma na-
späť, nočný vrátnik otvoril dvere na aute a do klimatizovanej 
kabíny sa vovalil lepkavý augustový vzduch.

„Dobrý večer, slečna Tramellová.“ Vrátnik si pri pozdrave 
ťukol prstami do čiapky a  trpezlivo čakal, kým som vytiah-
la kreditku. Keď som zaplatila, pomohol mi vystúpiť z taxíka 
a cítila som, ako mi pohľadom diskrétne prešiel po uplakanej 
tvári.

Usmiala som sa, akoby bolo všetko v  najlepšom poriadku, 
ponáhľala som sa do haly, rýchlo som zamávala na recepciu a za-
mierila som priamo k výťahu.

„Eva!“
Obrátila som hlavu a zbadala som, ako z pohovky vstáva štíh-

la bruneta v  štýlovej sukni a blúzke. Husté vlasy jej padali na 
plecia a na plných ružových perách jej pohrával úsmev. Zamra-
čila som sa, nespoznávala som ju.

„Áno?“ odvetila som a odrazu sa ma zmocnila ostražitosť. Pri 
pohľade na jej živé tmavé oči som zbystrila pozornosť. Hoci som 
bola zničená a pravdepodobne som tak aj vyzerala, vystrela som 
plecia a pozrela som jej rovno do tváre.

„Deanna Johnsonová,“ predstavila sa a vystrela ruku s upra-
venými nechtami. „Reportérka na voľnej nohe.“
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Zdvihla som obočie. „Dobrý deň.“
Zasmiala sa. „Nemusíte byť taká podozrievavá. Len by som sa 

s vami rada porozprávala. Pracujem na jednom článku a potre-
bovala by som vašu pomoc.“

„Nehnevajte sa, ale nespomínam si na nič, o čom by som sa 
chcela rozprávať s novinármi.“

„Ani o Gideonovi Crossovi?“
Po chrbte mi prebehli zimomriavky. „Najmä nie o ňom.“
Gideon, jeden z dvadsiatich piatich najbohatších mužov na 

svete, ktorý v New Yorku vlastní toľko budov, až sa z toho člo-
veku krúti hlava, bol vždy v centre záujmu novinárov. Tí však 
vedeli aj to, že sa so mnou rozišiel a dal sa znovu dokopy so 
svojou bývalou snúbenicou.

Deanna si prekrížila ruky, takže jej to zvýraznilo výstrih. Všim- 
la som si to len preto, lebo som si ju ešte raz obzrela.

„No tak,“ pokračovala. „Vaše meno z toho môžem vynechať, 
Eva. Nepoužijem nič, podľa čoho by vás bolo možné identifiko-
vať. Máte šancu trochu sa pomstiť.“

Akoby som mala v  žalúdku kameň. Bola presne Gideonov 
typ – vysoká, štíhla, opálená bruneta. Úplne iná ako ja.

„Určite sa chcete do toho pustiť?“ spýtala som sa potichu 
a  intuitívne som tušila, že niekedy v minulosti sa už s mojím 
chlapom vyspala. „Nie je to človek, s ktorým by ste sa chceli 
dostať do sporu.“

„Vy sa ho bojíte?“ odvrkla. „Ja nie. Peniaze mu nedávajú prá-
vo robiť všetko, čo sa mu zachce.“

Pomaly, zhlboka som sa nadýchla a spomenula som si, že dok-
tor Terrence Lucas – ktorý sa tiež nepohodol s Gideonom – mi 
povedal niečo podobné. Teraz som už vedela, čoho je Gideon 
schopný, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby ma ochránil, a predsa 
som odpovedala úprimne a bez váhania: „Nebojím sa. No naučila 
som sa voliť správnu stratégiu. Najlepšou pomstou je ísť ďalej.“

Zdvihla bradu. „Nie každá z nás má v zálohe rockové hviezdy.“
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„To je fuk.“ V duchu som vzdychla pri zmienke o mojom bý-
valom Brettovi Klinovi, ktorý bol spevákom čoraz populárnejšej 
kapely a jedným z najsexi mužov, akých som kedy stretla. Tak ako  
z Gideona, aj z neho priam sálal sexepíl. Na rozdiel od Gideona však 
nebol mojou životnou láskou. Do tej rieky druhý raz nevkročím.

„Počúvajte,“ Deanna vytiahla z vrecka na sukni vizitku, „one-
dlho zistíte, že Gideon Cross vás využíval, aby v Corinne Gi - 
rou xovej vyvolal žiarlivosť a donútil ju, aby sa k nemu vrátila. 
Keď to pochopíte, zavolajte mi. Budem čakať.“

Prijala som vizitku. „Prečo si myslíte, že viem niečo, čo vás 
bude zaujímať?“

Zovrela plné pery. „Bez ohľadu na to, aké mal Cross úmysly, 
prenikli ste k nemu. Snehuliak sa trochu roztopil.“

„Možno áno, ale s tým je koniec.“
„To neznamená, že niečo neviete, Eva. Môžem vám pomôcť 

zistiť, čo stojí za zverejnenie.“
„Z čoho vychádzate?“ Nemienila som sa prizerať, ako úto čí na 

Gideona. Ak ho chce ohroziť, bude mať do činenia so mnou.
„Ten muž má temnú stránku.“
„Takú máme všetci, nie?“ Čo vedela o Gideonovi? Čo jej od-

halil počas ich... kontaktu? Ak vôbec k nejakému došlo.
Nebola som si istá, či sa niekedy dostanem do štádia, keď vo 

mne pomyslenie na Gideonov intímny styk s inou ženou neod-
páli zúrivú žiarlivosť.

„Čo keby sme niekam zašli na kus reči?“ navrhla.
Pozrela som na recepciu, kde sa zamestnanci presvedčivo tvá-

rili, že nás zdvorilo ignorujú. Bola som príliš emocionálne vy-
čerpaná, aby som sa dohadovala s Deannou, a ešte stále som sa 
spamätávala z rozhovoru s detektívkou Gravesovou.

„Možno inokedy,“ povedala som. Nechala som si otvorené 
dvere, lebo som o nej chcela mať prehľad.

Chad, jeden z  ľudí na recepcii, akoby vycítil moje rozpaky, 
a podišiel k nám.
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„Pani Johnsonová je na odchode,“ povedala som mu a prinú-
tila som sa uvoľniť. Ak na Gideona nič nevyňuchala detektívka 
Gravesová, zvedavá reportérka na voľnej nohe neobíde lepšie.

Žiaľ, vedela som, aké informácie môžu uniknúť z  polície, 
a ako ľahko a často k tomu dochádza. Môj otec Victor Reyes je 
policajt a na túto tému som toho počula až-až.

Obrátila som sa k výťahom. „Dobrú noc, Deanna.“
„Ozvem sa,“ zavolala za mnou.
Vošla som do výťahu a stisla som gombík na svoje poschodie. 

Keď sa dvere zavreli, zvalila som sa na držadlo. Musím varovať 
Gideona, ale nedá sa to spraviť tak, aby to polícia nezistila.

Ešte silnejšie ma rozbolela hruď. Náš vzťah je úplne strelený. 
Nemôžeme sa ani porozprávať.

Vystúpila som na svojom poschodí a otvorila som dvere by-
tu. Prešla som cez priestrannú obývačku a kabelku som si zho-
dila v  kuchyni na vysokú stoličku. Pohľad na Manhattan cez 
veľké okná ma tentoraz nepovzbudil. Bola som taká rozrušená, 
až mi bolo jedno, kde som. Záležalo len na tom, že nie som 
s Gideonom.

Cez chodbu som sa vybrala do svojej spálne. Z Caryho izby 
bolo počuť tlmenú hudbu. Má tam spoločnosť? Ak áno, koho? 
Môj najlepší kamarát sa rozhodol, že sa pokúsi zvládnuť dva 
vzťahy – jeden so ženou, ktorá ho akceptovala takého, aký je, 
a  jeden s mužom, ktorému sa nepáčilo, že Cary má pletky aj 
s inými.

V kúpeľni som cestou do sprchy zhadzovala na dlážku kusy 
oblečenia. Pod prúdom vody som musela myslieť na to, ako sme 
sa sprchovali s  Gideonom, ako naša vzájomná túžba vyvolala 
nečakané erotické iskrenie. Tak veľmi mi chýbal. Potrebovala 
som jeho dotyky, jeho lásku. To všetko vo mne vyvolávalo kru-
tý sexuálny hlad a podráždenie. Netušila som, ako zaspím, keď 
neviem, kedy sa budem môcť s Gideonom porozprávať. Toľko 
sme si toho mali povedať.
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Omotala som si okolo seba osušku a vyšla som z kúpeľne. 
Gideon stál vedľa zavretých dvier do mojej izby. Pohľad naňho 
vyvolal takú prudkú reakciu, akoby mi niekto vrazil. Zasekol sa 
mi dych, srdce sa mi rozbehlo v divokom rytme, celú ma zapla-
vila vlna túžby. Akoby od nášho posledného stretnutia uplynuli 
roky, a nie iba hodina.

Dala som mu kľúč, ale vlastnil celú budovu. S takouto výho-
dou sa ku mne mohol dostať bez stopy... tak ako aj k Nathanovi.

„Je to tu pre teba nebezpečné,“ poznamenala som, ale to ne-
zmiernilo moje vzrušenie. Vpíjala som sa doňho pohľadom, 
blúdila som očami po jeho štíhlom, svalnatom tele.

Mal na sebe čierne tepláky a obľúbenú mikinu s logom Ko-
lumbijskej univerzity. Vyzeral ako dvadsaťosemročný mladý 
muž, ktorým aj bol, a nie ako úspešný miliardár, ktorého poznal 
celý svet. Do čela mal stiahnutú šiltovku s logom Yankees, ale 
ani tieň šiltu nezakryl nápadne modré oči. Ostro na mňa po-
zeral, zmyselné pery mal vážne stiahnuté. „Nevydržal som to.“

Gideon Cross bol neskutočný krásavec, taký nádherný, že 
keď išiel po ulici, ľudia sa zastavovali a civeli naňho. Kedysi som 
ho považovala za sexuálneho poloboha a jeho telesné schopnosti 
mi často dávali za pravdu, ale zároveň som vedela, že je to človek 
so všetkým, čo k tomu patrí. Rovnako ako ja, aj on si odtrpel 
svoje a zanechalo to na ňom stopy.

Osud hral proti nám.
Zhlboka som sa nadýchla, moje telo reagovalo na jeho blízkosť. 

Hoci nás delilo niekoľko metrov, cítila som omamnú príťažlivosť, 
magnetickú silu druhej polovice svojej duše. Bolo to tak od nášho 
prvého stretnutia, oboch nás to k sebe nevysvetliteľne ťahalo. Naj-
skôr sme túto šialenú posadnutosť považovali za telesnú vášeň, no 
potom sme si uvedomili, že jeden bez druhého nevieme dýchať.

Potlačila som túžbu rozbehnúť sa mu do náručia. Stál však 
príliš nehybne, vedel sa perfektne ovládať. Vychutnávala som si 
čakanie na jeho pokyn.
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Bože, ako ho len milujem!
Zaťal päste. „Potrebujem ťa.“
Pri jeho drsnom, zachrípnutom hlase ma zamrazilo.
„Nemusíš sa tak radovať,“ s úsmevom som si ho doberala. 

Pokúšala som sa navodiť uvoľnenú náladu, skôr ako ma schytí 
do rúk.

Milovala som ho divoko aj nežne. Brala som si ho všetkými 
spôsobmi, ale bolo to tak dávno... Pokožka ma už šteklila a v oča-
kávaní sa stiahla, túžila po jeho hladnom a zbožňujúcom dotyku. 
Obávala som sa, čo sa stane, ak sa na mňa vrhne celou silou, keď 
som taká vyhladovaná po jeho tele. Čo ak sa roztrháme na kusy?

„Šaliem z toho, že nie som s tebou,“ zachripel. „Strašne mi 
chýbaš. Mám pocit, že od teba závisí môj zdravý rozum, Eva, 
a ty chceš, aby som sa z toho radoval?“

Oblizla som si suché pery a on zavrčal, až mi po chrbte pre-
behli zimomriavky. „Ja sa z toho radujem.“

Napätie v jeho tele sa viditeľne uvoľnilo. Určite sa trápil, ako 
zareagujem na to, čoho sa kvôli mne dopustil. Popravde, aj mňa 
to trápilo. Znamená moja vďačnosť, že som zvrhlejšia, ako si 
uvedomujem?

Potom som si spomenula, ako ma obchytkávajú ruky môjho 
nevlastného brata... ako ma jeho telo tlačí na matrac... spome-
nula som si na pálčivú bolesť medzi nohami, keď do mňa ne- 
pres tajne vrážal...

Znovu vo mne ožil hnev a  striasla som sa. Ak som zvrhlá, 
lebo sa teším, že ten sviniar skapal, tak nech!

Gideon sa zhlboka nadýchol. Ruku si položil na hruď a pošú-
chal sa tam, akoby ho bolelo srdce.

„Milujem ťa,“ povedala som mu a v očiach ma zaštípali slzy. 
„Veľmi ťa milujem.“

„Anjel.“ Rýchlo ku mne prešiel, kľúče pritom odhodil na 
dlážku, a oboma rukami mi zašiel do mokrých vlasov. Chvel sa 
a ja som plakala, dojalo ma, ako veľmi ma potrebuje.
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