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Snívalo sa mi o nahom Gideonovi na súkromnej pláži, keď 
ma zo sna vytrhol zvuk mobilu. Prevalila som sa na bok, vy-

strela som ruku a plesla po nočnom stolíku, v tme som sa pokú-
šala nahmatať dotieravý prístroj. Prsty mi narazili na  známy  
tvar, schytila som ho a posadila som sa.

Na displeji bola fotka Ireland. Zamračila som sa a pozrela som 
na prázdne miesto v mojej posteli. Gideon nebol doma. Samozrej-
me, mohlo sa stať, že prišiel, keď som už spala, a ľahol si vedľa...

„Haló?“ ozvala som sa a všimla som si, že podľa času na boxe 
pod televízorom je už po jedenástej.

„Eva. Tu je Chris Vidal. Nerád volám tak neskoro, ale bojím 
sa o Gideona. Je v poriadku?“

Stislo mi žalúdok. „A... čo tým myslíte? Čo sa mu stalo?“
Nastalo ticho. „Ešte ste s ním dnes večer nehovorili?“
Vykĺzla som z postele a zažala som lampu. „Nie. Zaspala som. 

Čo sa deje?“
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Zaklial tak šťavnato, až sa  mi na  predlaktiach zježili chĺpky. 
„Večer som sa s ním stretol... Šlo o to, čo ste mi povedali. Hovo-
ril som s ním a... nevzal to veľmi dobre.“

„Božemôj!“ Naslepo som sa zvrtla. Čo si oblečiem? Potrebova-
la som sa niečím zahaliť. Mala som na sebe len rajcovné kombi-
né, v ktorom som Gideona plánovala zviesť.

„Musíte ho nájsť, Eva,“ nástojil. „Potrebuje vás. Hneď teraz.“
„Už idem.“ Hodila som mobil na posteľ a zo šatníka som vy-

tiahla vlnený trenčkot. Potom som vybehla zo spálne. Vzala som 
si z kabelky kľúče od vedľajšieho bytu a utekala som po chodbe 
ako divá. Kľučka mi vzdorovala, ruka sa mi triasla a trvalo več-
nosť, kým som si odomkla.

Dnu bolo ticho a  tma ako v  hrobke, všetky miestnosti boli 
prázdne.

„Kde si?“ zakričala som do tmy a hlas mi od strachu preskočil.
Znovu som vbehla do svojho bytu a ledva sa mi podarilo otvo-

riť na mobile aplikáciu, ktorá stopovala jeho mobil.
Nevzal to veľmi dobre.
Bože! A čo sa dalo čakať? Nevzal to dobre, aj keď som to Chriso-

vi povedala. Vtedy zúril. Bol agresívny. A v noci mal príšerný sen.
Blikajúca červená bodka sa na mape objavila presne tam, kde 

som dúfala. „Strešný byt.“
Obula som si šľapky na opätku a zabehla som po kabelku.
„Šibe ti? Čo to máš na sebe?“ spýtal sa v kuchyni Cary a ja som 

sa mykla.
„Ježišmária, skoro som sa poondiala od strachu!“
Prešiel k raňajkovému pultu len v boxerkách značky Grey Isles, 

hrudník a šija sa mu leskli od potu. Keďže klimatizácia fungovala 
a Trey bol u nás, bolo mi jasné, čo Caryho tak rozohrialo.

„Dobre, že som ťa vystrašil,“ prehodil. „Takto nemôžeš ísť von.“
„Nemôžem? Sleduj ma.“ Prehodila som si cez plece kabelku 

a zamierila som k dverám.
„Zlatko, si čudná,“ zakričal za  mnou. „Presne podľa môjho 

gusta!“
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Gideonov vrátnik nemihol okom, keď som vystúpila z  taxíka 
pred jeho budovou. Samozrejme, že ma už videl aj v horšom sta-
ve. To platilo aj o recepčnom, ktorý sa len usmial, pozdravil ma 
a oslovil menom, akoby som vôbec nepripomínala bláznivú bez-
domovkyňu – aj keď v kabáte Burberry.

Náhlila som sa, ako sa mi len v šľapkách dalo, prebehla som 
k súkromnému výťahu, počkala som, kým zíde dole a naťukala 
som kód. Výťah šiel rovno hore, a hoci bol rýchly, aj tak mi tá 
jazda pripadala nekonečná. Škoda, že som v malej kabíne nemoh-
la chodiť sem a  ta. Takto som len stála a  z  čistučkého zrkadla 
na mňa pozerala moja ustarostená tvár.

Gideon mi nevolal. Neposlal mi ani esemesku, odpoveď na mo-
je sľuby erotickej noci. Neprišiel za mnou, nespal ani vo vedľaj-
šom byte. A pritom bol tak nerád ďaleko odo mňa.

Okrem okamihov, keď trpel. A hanbil sa.
Výťahové dvere sa otvorili a dnu sa vovalila burácajúca metalo-

vá hudba. Zmraštila som sa a zakryla som si uši. Skryté reproduk-
tory boli pustené na maximum, až ma to zabolelo.

Bolesť. Zúrivosť. Brutalita tej hudby sa  cezo mňa prevalila. 
V hrudi som pocítila hlbokú bolesť, lebo som všetko pochopila. 
Tá pieseň bola počuteľný prejav toho, čo Gideon cítil, ale nedo-
kázal dostať zo seba.

Priveľmi sa ovládal. Držal sa na uzde. Emócie uviazal na krát-
ku vôdzku a uväznil ich spolu so svojimi spomienkami. Ako dlho 
mu to takto mohlo vydržať?

Siahla som do kabelky po mobil. Nevedela som ho nahmatať, 
preto som ju celú vysypala. Jej obsah skončil na dlážke výťahu 
a  rozletel sa  aj  po  šachovnicovej dlažbe vo  vestibule. Vykašlala 
som sa  na  všetko okrem mobilu, nechala som ten neporiadok 
tam, telefón som zdvihla a otvorila som aplikáciu, ktorou sa tu 
ovládal zvukový systém. Všetko som zmenila – vybrala som jem-
nejšiu hudbu a stíšila hlasitosť.
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V byte zavládlo ticho, nekonečne dlhú chvíľu to tak zostalo 
a potom zazneli mierumilovné akordy piesne Collide od Howie-
ho Daya.

Gideonov príchod som vycítila skôr, ako som ho uvidela, lebo 
vzduch doslova zapraskal energiou ako pred letnou búrkou. Vy-
šiel spoza rohu do chodby, ktorá viedla k spálňam. Pohľad naňho 
mi vyrazil dych.

Bol bez  trička a  bosý, vlasy mu ako hodvábna rozstrapatená 
hriva padali na plecia. Čierne tepláky sa držali nízko na bedro-
vých kostiach, podčiarkovali napnuté brušné svaly. Na  rebrách 
aj na pleci mal viditeľné modriny a stopy po boji len posilnili do-
jem zúrivosti a zloby, ktoré každú chvíľu zaútočia na svet.

Hudba, ktorú som vybrala, nezodpovedala emóciám, ktoré 
z neho vyžarovali. Môj krásny, divošský, a predsa elegantný bo-
jovník. Moja životná láska. A  teraz bol taký zmučený, že som 
pri pohľade naňho pocítila v očiach slzy.

Zazrel ma a zastal ako prikovaný. Dlane sa mu pri bokoch za-
tínali do pästí a  zase uvoľňovali, oči mal zúrivé, nozdry sa mu 
prudko chveli.

Z ruky mi vypadol mobil a tresol na dlážku. „Gideon.“
Pri zvuku svojho mena sa syčivo nadýchol. Zmenil sa. Už som 

tú premenu uňho videla a zakaždým to bolo, akoby sa zatvárali 
dvere. V jednej chvíli bol plný viditeľných emócií a vzápätí bol 
chladný ako ľad a jeho povrch sa podobal hladkému sklu.

„Čo tu robíš?“ spýtal sa nebezpečne vyrovnaným hlasom.
„Hľadám ťa. A nachádzam.“ Lebo sa stratil.
„Zvládnem to aj sám.“
Bol príliš nehybný, akoby sa bál pohnúť. „Radšej choď preč. 

Teraz to tu pre teba nie je bezpečné.“
Srdce mi vynechalo úder. Všetky zmysly sa mi až elektricky vy-

ostrili. Horúčavu, ktorá mu sálala z tela, som cítila aj na druhú 
stranu miestnosti. Cítila som, čo potrebuje. Čo si vyžaduje. 
V tom chabom kabáte som sa zrazu celá roztopila. „Vždy som vo 
väčšom bezpečí s tebou ako kdekoľvek inde na svete.“ Zhlboka 
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som sa nadýchla, prijala som ten dúšok vzduchu na dodanie od-
vahy. „Chris ti verí?“

Prudko zdvihol hlavu. „Odkiaľ o tom vieš?“
„Volal mi. Bojí sa o teba. Aj ja sa o teba bojím.“
„Zvládnem to,“ odvrkol a  to mi naznačilo, že práve teraz to 

nezvláda.
Prešla som k  nemu, cítila som ten pálčivý pohľad, ktorým 

na mne visel. „Samozrejme, že to zvládneš. Veď si môj muž.“
„Musíš odísť, Eva.“
Pokrútila som hlavou. „Je to takmer horšie, keď človeku uveria, 

však? Kladieš si otázku, prečo si im to nepovedal už skôr. Máš po-
cit, že si to mohol zastaviť, keby si sa bol zveril tomu správnemu 
človeku. Je to tak aj u teba?“

„Mlč.“
„Každý z  nás má v  sebe tichý hlas, ktorý nás presviedča, že 

za všetko si môžeme sami.“
Oči prižmúril rovnako mocne, ako zaťal päste. „Prestaň.“
Už som bola pri ňom. „S čím?“
„Nebuď tým, čo potrebujem. Teraz nie.“
„Prečo?“
Zúrivé modré oči sa otvorili a prebodli ma tak, že som sa zako-

lísala. „Eva, držím sa na vlásku.“
„Nemusíš sa držať,“ povedala som a vystrela som k nemu ruky. 

„Pusť sa. Ja ťa zachytím.“
„Nie.“ Pokrútil hlavou. „Nemôžem. Nemôžem dýchať.“
„Chceš sa ma dotýkať?“
Zaťal zuby. „Nie. Chcem ťa pretiahnuť. Surovo.“
Pocítila som, ako sa mi do líc vlieva rumenec. Aj napriek môj-

mu absurdnému oblečeniu ma chcel. Bol to jasný dôkaz, že jeho 
túžba je nesmierna. „To by som brala. Ako vždy.“

Prstami som si prešla k fazónkam kabáta. Počas jazdy v taxíku 
som sa  čiastočne pozapínala, aby som nikomu neukázala viac, 
ako som chcela. Teraz sa mi pod trenčkotom perlil pot, celkom 
som zvlhla.
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Gideon skočil dopredu. Chytil ma za zápästia a tuho ich stisol. 
„Dosť.“

„Myslíš, že ťa nezvládnem? Po tom všetkom, čo sme už spolu 
robili? Po tom, čo sme si povedali, čo sme si naplánovali?“

Bože. Celé telo sa mu napínalo, každý sval sa vzdúval, tvrdý 
ako skala. Aj oči, také jasné na pozadí opálenej pokožky, mal tvr-
dé, ale plné utrpenia. Môj pán temný a nebezpečný.

Chytil ma za lakeť a vykročil.
„Čo je...“ Potkla som sa.
Ťahal ma do výťahu. „Musíš odísť.“
„Nie!“ Bránila som sa, skopla som si z nôh šľapky a zastala som.
„Dočerta!“ Zastal predo mnou, zodvihol ma do vzduchu a tvá-

re sme mali na jednej úrovni. „Nemôžem ti sľúbiť, že prestanem. 
Ak to preženiem a ty povieš stopku, možno to nepomôže, nepre-
stanem, a to... nás stiahne do pekla.“

„Gideon! Pre Kristove rany, nesmieš sa báť toho, že ma chceš 
priveľmi!“

„Lenže ja ťa chcem potrestať,“ zavrčal a v oboch dlaniach mi 
zovrel tvár. „To ty si mi to spôsobila! Ty si to privolala! Na každé-
ho len tlačíš, aj na mňa. Pozri, čo si vykonala!“

Vtedy som z neho zacítila alkohol, sýtu arómu drahého nápoja. 
Nikdy som ho nevidela naozaj opitého, na to si príliš cenil vlastnú 
sebakontrolu a netúžil si otupovať zmysly. Teraz však bol opitý.

Prvý raz som sa zháčila. Zľakla som sa.
„Áno,“ rozochvene som prikývla. „Je to moja vina. Priveľmi ťa 

milujem. Potrestáš ma za to?“
„Bože.“ Zatvoril oči. Jeho vlhké, horúce čelo sa oprelo o moje. 

Jeho pot bol už na mojej pokožke, poznačil ma úchvatnou muž-
nou vôňou, takou jedinečnou.

Cítila som, ako zmäkol, aspoň trošku sa uvoľnil. Obrátila som 
hlavu a pritisla som mu pery na rozhorúčené líce.

Zmeravel. „Nie.“
Gideon ma stiahol k  výťahu, vsotil ma do vestibulu a kopal 

do rozsypaného obsahu mojej kabelky na zemi.
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„Prestaň!“ zvrieskla som a pokúsila som sa vyslobodiť si ruku.
Nepočúval ma. Prstom bodal do  gombíka, privolával výťah. 

Okamžite sa otvorili dvere na kabínke, tento súkromný výťah mu 
bol vždy k službám. Hodil ma doň a ja som sa zatackala až k opač-
nej stene.

Zúfalo som šklbla pásom na kabáte, v zúfalstve som mala zra-
zu dosť sily. Jediným trhnutím som si kabát rozhalila, až sa gom-
bíky rozleteli na  všetky strany. Dvere sa  už zatvárali, keď som 
sa zvrtla čelom k nemu a kabát som si držala od tela ako exhibi- 
cio nistka. Nech vidí, čo mám pod ním.

Jeho ruka vystrelila dopredu a  zablokovala dvere. Potom ich 
otvoril. Kombiné, ktoré som mala na sebe, bolo krvavočervené – 
malo našu farbu – a skladalo sa len z niekoľkých nití. Číra sieťo-
vina odhaľovala prsia aj pohlavie, okolo pása som mala iba pruhy 
ako obväzy.

„Suka!“ zasyčal, vošiel do úzkeho priestoru a vtedy tam už na-
ozaj zavládla klaustrofóbia. „Ty neprestaneš.“

„Som tvoja suka,“ odvrkla som a slzy mi už padali z očí. Bole-
lo ma, že sa ku mne správa tak zlostne, hoci som ho chápala. Po-
treboval sa nejako odreagovať a ja som sa mu ponúkla ako cieľ. 
Varoval ma... chcel ma chrániť... a ja... „Ja ťa zvládnem, Gideon 
Cross. Zvládnem s tebou všetko.“

Sotil ma o stenu, až mi pri tom dopade vyrazilo dych. Zrazu 
som mala jeho ústa na svojich, jazykom mi ich otvoril, vrazil dnu 
ako šíp. Dlaňami mi drsne hnietol prsníky, kolená mi vtláčal me-
dzi nohy.

Pritisla som sa k nemu bruchom, chvatne som sa zbavovala 
kabáta. Bolo mi horúco, po chrbte aj po bruchu mi cícerkom 
tiekol pot. Gideon mi z  kabáta pomohol a  hodil ho kamsi 
na zem, ani na okamih ma však neprestal bozkávať. Z úst mi 
unikol vďačný ston a objala som ho okolo šije. Srdce sa mi za-
chvelo od radosti, že ho konečne držím v náručí. Prstami som 
mu vošla do vlasov a pevne som sa prichytila, aby som mohla 
vyliezť vyššie.

NENASYTNA 34.indd   243 4/2/15   2:55 PM


