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5. kapitola

Ešte v ten večer o ôsmej sa ozval zvonček.
„Zdravím, tu je Zander.“
„Aha.“ Flo počkala s prstom na tlačidle.
„Môžem ísť ďalej?“
„Neviem. Budete na mňa kričať?“
„Nie. Preboha, nie. Sľubujem.“
„Dobre.“ Pustila ho cez vchod, potom otvorila bytové dvere 

a dívala sa, ako k nej po schodoch beží Zander Travis. Prezliekol 
sa z pohrebného obleku do džínsov a bledosivej košele, čím sa 
podobnosť s upírom trochu oslabila. Výrazné lícne kosti a elek-
trizujúce modré oči ju však stále znepokojovali.

„Takže, ešte raz vás zdravím.“ Na chvíľu zmĺkol. „Zdalo sa 
mi, že by som sa mal prísť ospravedlniť.“

Flo naklonila hlavu nabok. „Zdalo sa vám?“
Zander sa krátko zasmial, akoby priznal, že to nevyznelo 

dobre. „Chcel som sa ospravedlniť. Mrzí ma to. Aj moju sestru.“
„Naozaj aj ju?“
Zase nasledovalo veľavravné ticho. „Ona sa upokojí. Utrpe-

la šok. Ak nepoznáte moju sestru, ťažko sa vysvetľuje, aká je.“
Flo povedala: „Myslím si, že istú predstavu som si o  nej 

urobila.“
„No, viete. Vždy bola trochu... labilná.“ Pokrčil plecami. 

„A keď Elsa zomrela... samozrejme, že ju to rozrušilo...“
„Hm,“ neurčito zareagovala Flo.
„Naozaj očakávala, že dostane byt.“
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„A vy s ňou.“
Prisvedčil. „Áno, my dvaja, ale ja už byt mám. Na  druhej 

strane ulice. Lena byt nemá.“
„Aj vy ste sa tvárili trochu naštvane, keď Mary vysvetľovala 

podmienky poslednej vôle.“
„To možno súviselo s tým, že sestra posledný rok býva u mňa.“ 

Zander si prstami prehrabol vo vlasoch. „Ubezpečujem vás, že 
to s ňou nemám jednoduché. Tak trochu som sa tešil, že sa od-
sťahuje, aby som mal byt zase sám pre seba.“

Flo poznamenala: „Je dospelá. Stačí jej povedať, aby si našla 
bývanie niekde inde.“

„Vyzerá to tak, však? No je to trochu komplikovanejšie.“
„Mrzí ma to, ale nemám vám s tým ako pomôcť.“
Položartom utrúsil: „Nepredpokladám, že by ste túžili po 

nájomníkovi...“
„Predstavte si, že máte pravdu.“
„Ak si to rozmyslíte, dajte mi vedieť.“ Poobzeral sa po obý-

vačke. „Ozaj, kde je Jeremy?“
„V spálni, pozerá seriál EastEnders. Naozaj,“ dodala Flo, keď 

sa Zander usmial. „Hneď ako začuje úvodnú zvučku, prilepí sa 
pred obrazovku.“

„Vážne? Smiem?“ Ukázal na dvere do spálne.
„Nech sa páči.“
Flo za ním prešla cez chodbu k Elsinej spálni. Otvoril dvere 

a potichu sa zadíval na Jeremyho, usalašeného uprostred veľkej 
postele. Venoval im pohľad, pomaly žmurkol, ako to mačky ro-
bievajú, a znovu sa sústredil na televíziu, z ktorej znela búrlivá 
hádka postáv hovoriacich s londýnskym prízvukom.

„To je ale krik,“ poznamenal Zander.
„Jemu sa to páči.“
„A čo sa Jeremymu páči, to aj dostane.“ Zander po chvíli do-

dal: „Takže ako je na tom zdravotne?“
„Fajn. Veľmi dobre.“
„Aha.“ Neznelo to veľmi nadšene.
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„Pardon, čakali ste inú odpoveď?“
„Pozrite, nie som netvor. Mačky mám celkom rád. Keby Elsa 

nechala Jeremyho mne, s radosťou by som si ho zobral.“ Zander 
pokrčil plecami. „Všetko by bolo oveľa jednoduchšie.“

Mačky mám celkom rád. A je to jasné.
„Možno. No nespravila to.“ Flo zavrela dvere do spálne, aby 

mohol Jeremy v pokoji dopozerať seriál.
„Našťastie pre vás.“ Zander to vyslovil neutrálne, jeho priamy 

pohľad sa znepokojivo podobal na Jeremyho.
Mala z  toho výrazu zvláštny pocit. Zander jej pripomínal 

uhladenú postavu z filmu, ktorej sa nedá celkom dôverovať.
„Áno, našťastie pre mňa,“ prisvedčila Flo. „Dobre sa oňho 

postarám.“
Čím šarmantnejšie sa usmieval, tým viac strácala istotu. Pri 

odchode z bytu povedal: „O tom nepochybujem.“

V Carranforde sa najväčšia a najlepšia silvestrovská oslava konala 
v Bielom jeleňovi. Hrala kapela, vystupoval komik a na progra-
me mala byť aj súťaž kostýmov a diskotéka. Šiator v zadnej časti 
pubu pulzoval hlasnou hudbou a po parkete pobiehali psy a roz-
bláznené deti.

Pohyboval sa aj Hallin vozík, Hallie v ňom však nebola. Se-
dela na lavici, pila cider, jedla čipsy a dívala sa, ako Bea vykrú-
ca svojho bratranca.

„Vôbec ten vozík nevieš ovládať,“ oznámila Bei, keď sa 
k  nej priblížili. „Na  zadku by si mala mať nalepené Z  ako 
začiatočník.“

„Nebuď drzá. A  ten cider radšej schovaj,“ odvetila Bea. „Si 
pod lekárskym dozorom.“

„Vážne? Ktorý lekár ma vidí?“ Hallie si nemohla pomôcť.
Mala dvadsaťosem rokov a stále sa bála doktorky Westovej. Bola 
to podmienená reakcia, ktorá nie a nie prestať. Štyridsiatnička 
Jennifer Westová pripomínala Jeremyho Paxmana z BBC, rada 
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ľudí karhala a vyšetrovala, jej prístup k pacientom dokázal na-
hnať strach aj dospelým mužom.

„Neboj sa.“ Bea sa usmievala, keď videla, ako sa Hallie tvári. 
„Je to len Luke.“

Chvalabohu. Hallie sa uvoľnila a  napokon cider nevyliala 
do kvetináča. V žilách jej prúdil adrenalín z celkom iného dô-
vodu: nepriznala by to ani živej duši, ale už zopár mesiacov bola 
do doktora Luka Hiltona zamilovaná. Samozrejme, úplne ne-
zmyselne a márne, nikdy z toho nič nemohlo byť. Luke sa k nej 
správal veľmi milo, a vždy keď ho uvidela, zlepšila sa jej nálada.

Na  rozdiel od  doktorky Westovej jej sotva prednesie dlhú 
a nudnú silvestrovskú prednášku o nebezpečenstve dehydratá-
cie z alkoholu.

Hallie zbadala Luka v dave, zamávala mu a dívala sa, ako krá-
ča krížom cez parket. Mal na sebe pásikovanú zeleno-bielu ko-
šeľu, tmavé nohavice a čiernu koženú bundu. Vlasy mal svetlé 
a ostrihané nakrátko, v ruke fľašu nealkoholického piva, čo zrej-
me znamenalo, že má službu.

„Zdravím. Tak ste prišli.“
„Áno.“ Hallie sa usmiala. Mal nádherné oči, sivé, láskavé 

a súcitné. „Nevedela som, či to zvládnem, ale povedala som si, 
že to aspoň skúsim.“ Ukázala mu pohár. „Mimochodom, toto 
je môj prvý.“

Luke pokrčil plecami. „Kázať vám nebudem, nebojte sa.“
„Vďaka. Ozaj, som tu na vozíku. Možno odídem o deviatej, 

trochu si doma oddýchnem a neskôr sa vrátim, ak nezaspím.“ 
Hallie vystrúhala grimasu. „Jasné, viem. Nie je to veľmi štýlové.“

„Na tom, že si viete odhadnúť tempo, nie je nič zlé.“ Kývol 
hlavou na veľký balíček čipsov, ktorý držala v ruke. „Ponúkne-
te ma nimi?“

Hallie zdvihla vrecko, ale len čo k nemu siahol, zazvonil mu 
mobil.

„Áno... áno...“ Počúval hlas na druhom konci. Napokon po-
vedal: „Dobre, hneď som tam.“
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„Sebeckí pacienti,“ prehodila Hallie, keď odložil fľašu. „Zmys-
lia si ochorieť a vám pokazia večer. Dúfam, že to nebude dlho 
trvať.“

„Uvidíme. Nuž, musím bežať.“ Zobral si na cestu zopár čip-
sov. „Keby som sa nevrátil, želám vám vydarený nový rok.“

„Vďaka.“ Bude vydarený? Ktovie... Hallie sa usmiala a pove-
dala: „Aj ja vám.“
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8. kapitola 

„Pozri.“ Rory ukázal Tashi esemesku, ktorá mu práve prišla 
na mobil: Braček, kde si? Nedaj si ujsť úžasný večierok. Okamži-
te príď!!!

„Kto ti to píše?“
„Môj starý kamarát Joe. Aha.“
Tasha sa dívala, ako píše odpoveď. Hodiny ukazovali päť ho-

dín ráno a  ešte stále jej nešlo do hlavy, že posledných sedem 
hodín sa naozaj odohralo. Očakávala absolútne nudný Silves-
ter a napokon sa z neho vykľul ten najneskutočnejší, najvzru-
šujúcejší a totálne magický večer. Mala pocit, že sa jej to sníva.

Dúfam, že to naozaj nie je sen. To by som neprežila.
Pre istotu sa poverčivo uštipla do  ľavého zápästia. Au! Ešte-

že tak.
Rory dopísal esemesku a  naklonil mobil k Tashi, aby si ju 

mohla prečítať: Joe, o nič som neprišiel. Som s  jednou úžasnou, 
neskutočnou ženou. Chcem s ňou stráviť zvyšok života. Pôjdeš mi 
za svedka?

Keď si to Tasha prečítala, príjemne ju pošteklilo na každom 
centimetri pokožky. Dobre, to so svedkom je možno vtip... mož-
no je vtip aj tretia veta, ale nech! Stačí, že ju považuje za úžas-
nú a neskutočnú.

Nahlas povedala: „Na smrť ho vystrašíš.“
„To je pravda.“ Rory správu odoslal.
„Chudák Joe.“
„Myslel som to vážne.“ Pozrel na ňu. „Ak by ťa to zaujímalo...“
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„Naozaj?“ Uf...
„Každé slovo. Ani neviem, odkiaľ to tak presne viem. Jedno-

ducho to viem.“
„Muži väčšinou takéto veci nehovoria.“
„Viem.“ V kútikoch očí mu zaiskrilo. „Ani ja som to ešte v ži-

vote neurobil. Nechápem, prečo z toho teraz nemám strach.“
Zapípal mu mobil a spolu si prečítali Joeovu esemesku: Ty si 

úplne naliaty? Mám ťa ísť zachrániť?
Rory odpísal: Nič som nepil. Záchranu nepotrebujem.
Asi o dvadsať sekúnd mu zazvonil mobil.
„Už je to tu.“ Rory prepol na reproduktor, aby počula aj ona. 

„Obrň sa.“
Tasha ho chytila za ruku. „Som obrnená.“
„Človeče, čo sa deje?“ Joe zvýšil hlas na pozadí hluku z večierka.
„Presne to, čo som ti napísal,“ odvetil Rory. „Stalo sa to. Na-

šiel som ju.“
„Kde si ju našiel? Preboha, kto to je? Chceš mi povedať, že si 

sa s ňou zoznámil len dnes večer? Už si sa s ňou vyspal?“
To bolo naozaj trošku trápne.
„Nie,“ odvetil Rory. „Ešte nie.“
„Ha! Takže vlastne na sto percent nevieš, či je to žena?“
Rory pozrel na Tashu a ústami naznačil pardon, Tasha pokoj-

ne prikývla a ústami naznačila: Som žena.
„Určite viem, že je to žena. Joe, počúvaj, to je tá, o ktorej som 

ti hovoril. Z minulého týždňa. Zase som ju našiel.“
Nastalo ticho. Niekoľko sekúnd počuli len hudbu a smiech zo 

silvestrovskej oslavy. Potom Joe povedal: „Myslíš Smetiarku?“
Tasha pozrela na Roryho. Smetiarka? No, vznešené...
„Áno.“ Rory na ňu kajúcne pozrel. „Volá sa Tasha.“
„A ty si ju znovu našiel. Ako?“
„Striehol som na  letisku, kým sa nevráti domov. Nemusel 

som dlho čakať,“ vyhlásil Rory. „Len štrnásť hodín.“
„Trčal si na letisku štrnásť hodín? Si blázon.“
„Nie som. Je to to najlepšie, čo som kedy spravil.“
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„A vykašlal si sa na skvelý večierok. Je tam s tebou?“
„Áno.“
„Daj mi ju.“
Rory jej podal mobil.
„Ahoj, Joe,“ ozvala sa Tasha. „Tu je Smetiarka.“
Zasmial sa. „Ahoj, Smetiarka. Čo si to porobila s  mojím 

kamarátom?“
„Netuším. Prežili sme super noc.“
„A nie si chlap?“
„To rozhodne nie.“
„Nemáš nejaké temné tajomstvá, s ktorými by si sa mi chcela 

zveriť? Neboj sa, viem mlčať ako hrob.“
„Čestné slovo?“
„Čestné slovo.“
„Fajn. Mám jedno tajomstvo,“ vyhlásila Tasha.
„Šesť detí? Strašného manžela? Ťažkú drogovú závislosť?“
„Nie.“
„Tak do toho! Počúvam,“ vyzval ju Joe.
„Tuším som našla muža, na ktorého som čakala.“ Keď to vy-

slovila, pozrela na Roryho a tomu na tvári zahral úsmev.
„Bože, ste beznádejné prípady, jeden horší ako druhý.“ Joe 

s hraným znechutením dodal: „Nechám vás v tom a idem sa ba-
viť. Šťastný nový rok, Smetiarka.“

Tasha sa usmiala. „Vďaka, Joe. Aj tebe.“
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