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New York vraj nikdy nespí, dokonca ani len nebýva ospalý. 
Moja bytovka na Upper West Side bola odhlučnená tak kva-

litne, ako sa to od miliónovej nehnuteľnosti očakáva, ale aj tak dnu 
prenikali zvuky ulice – rytmické dunenie pneumatík na vyšúchanej 
dlažbe, pišťanie vydratých bŕzd a neprestajné vytrubovanie taxíkov.

Vyšla som z kaviarne na rohu Broadwaya, kde nikdy nestíchol 
ruch, a mesto ma obklopilo svojím šumom. Ako som dokázala 
žiť bez kakofónie zvukov na Manhattane?

Ako som dokázala žiť bez neho?
Gideon Cross.
Ruky som mu položila na líca a pocítila som, ako sa ku mne 

privinul. Ten prejav zraniteľnosti a náklonnosti ma pichol až pri 
srdci. Ešte pred niekoľkými hodinami som si myslela, že sa ni-
kdy nezmení a budem musieť žiť s priveľkým množstvom kom-
promisov, inak sa naše cesty rozdelia. Teraz som bola svedkom 
jeho odvahy. No zapochybovala som, či ju mám aj ja.
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Žiadam od neho viac ako od seba? Pri myšlienke, že som ho do - 
nútila k vnútornej zmene, ale sama tvrdohlavo zostávam rovna-
ká, ma obliala hanba.

Stál predo mnou, vysoký a mocný. V džínsach a tričku, bejz-
balovú čapicu mal stiahnutú hlboko do čela. Nikto by v ňom 
nehľadal globálneho magnáta, ktorého pozná svet – alebo si as-
poň myslí, že ho pozná. No aj tak z neho sálala príťažlivosť, kto-
rá pôsobila na každého, kto prešiel okolo. Kútikom oka som si 
všímala, že ľudia naňho pozerajú a obracajú sa za ním.

Či už bol Gideon oblečený neformálne, alebo vo svojich ob-
ľúbených oblekoch na mieru s vestou, sila jeho svalnatého tela sa 
nedala ignorovať. Držanie tela a autorita, ktorú vyžaroval, zne-
možňovali, aby splynul s prostredím.

New York pohltil všetko, čo doň vstúpilo, ale Gideon držal 
toto mesto pod krkom – vlastne na pozlátenom remienku.

A bol môj. Hoci nosil môj prsteň, občas som tomu nedoká-
zala uveriť.

Nikdy nemohol byť obyčajným mužom. Bol zosobnením 
dravosti maskovanej eleganciou, dokonalosti pretkanej žilkami 
ľudských chýb. Bol osou môjho sveta. Celého sveta.

Napriek tomu mi dokázal, že sa mi vie prispôsobiť až do kraj-
nosti. Zanechalo to vo mne nové odhodlanie potvrdiť mu, že 
stojím za bolesť, ktorú kvôli mne znáša.

Okolo nás sa znovu otvárali obchody na Broadwayi. Premáv-
ka na ulici hustla, čierne súkromné autá a žlté taxíky poskakova-
li na hrboľatom povrchu vozovky. Obyvatelia domov vychádzali 
von, viedli psíky na rannú prechádzku len tak za roh alebo vyrá-
žali behať do Central Parku. Pokúšali sa odtrhnúť si kúsok času 
pre seba, kým ich do svojho víru strhne pracovný deň.

Mercedes zastal pri obrubníku práve vtedy, keď sme tam pri-
šli. Za volantom sa črtala mohutná Raúlova silueta. Angus za 
ním hladko zaparkoval bentley. Jeden prišiel po mňa, druhý po 
Gideona, chystali sa nás odviezť každého na inú adresu. Toto má 
byť manželstvo?
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Lenže toto bolo manželstvo, naše manželstvo, aj keď po ta-
kom usporiadaní nik z nás netúžil. Musela som si stanoviť hra-
nicu, keď Gideon odlákal môjho šéfa z reklamnej agentúry, kde 
som pracovala, a dal mu neodolateľnú platovú ponuku.

Chápala som, po čom môj manžel túži – aby som pracova-
la pre Cross Industries –, ale prečo intriguje za mojím chrbtom? 
Nemienila som to akceptovať. Nie od muža, ako je Gideon. Buď 
sme spolu – a spolu rozhodujeme –, alebo sme príliš vzdialení, 
aby náš vzťah mohol fungovať.

Zaklonila som hlavu a pozrela som mu do prekrásnej tváre. 
Videla som tam ľútosť aj výčitky svedomia. A lásku. Veľa lásky.

Opäť mi vyrazilo dych, aký je úchvatný. Oči mal modré ako 
vody Karibiku, mal hustú lesklú čiernu hrivu vlasov, ktoré mu 
padali na golier. Vyzeral, akoby mu tvár tesala zbožňujúca ruka, 
každý uhol a plochu vytvarovala do dokonalosti, ktorá ma hyp-
notizovala a oberala o schopnosť racionálne myslieť. Očaril ma na 
prvý pohľad a jeho výzor ma doteraz ohromoval. Z Gideona som 
bola namäkko.

V  skutočnosti ma však zrážala na kolená jeho osobnosť, je-
ho energia, sila, bystrá inteligencia a bezohľadnosť, ale aj srdce, 
schopné toľkej nehy...

„Ďakujem.“ Končekmi prstov som mu prešla po čiernom 
obočí a preskočila iskra tak ako vždy, keď som sa mu dotkla po-
kožky. „Ďakujem, že si mi zavolal. Že si mi povedal o svojom 
sne. Že si sa tu so mnou stretol.“

„Kedykoľvek sa s tebou stretnem.“ Bola to prísaha, vyslovená 
náruživo a vášnivo.

Všetci majú svojich démonov. Tí, ktorí žijú v Gideonovi, sa 
nedostanú zo železnej klietky, kam ich uväznila jeho vôľa – no 
len kým bdie. Keď spí, mučia ho brutálnymi nočnými morami, 
a donedávna sa mi s nimi odmietal zdôveriť. Vždy sme mali veľa 
spoločného, ale zneužívanie, ktoré sme zažili v detstve, zanecha-
lo traumu. Tá nás spojila a zároveň oddeľovala. Ľudia, ktorí nás 
týrali, nám vzali priveľa.
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„Eva... ty jediná na celom svete ma dokážeš od seba odlúčiť.“
„Aj za to ti ďakujem,“ zamrmlala som so stiahnutým hrud-

níkom. Už istý čas sme žili oddelene a  obaja sme tým trpeli. 
„Viem, že pre teba nebolo ľahké poskytnúť mi priestor, ale po-
trebovali sme to. A viem, že som na teba priveľmi tlačila...“

„Naozaj priveľmi.“
Sarkastický tón ma prinútil krivo sa usmiať. Gideon si nezvy-

kol, že nemusí dostať, čo chce. Hoci zúril, keď som pred ním 
utekala, teraz sme boli spolu práve preto – odmietanie ho do-
nútilo zdvojnásobiť úsilie. „Viem. No dovolíš mi to, lebo ma 
miluješ.“

„Milujem? Je to viac ako láska.“ Chytil ma za zápästia a tak 
prudko a panovačne ich stisol, že som sa vnútri úplne roztopi-
la a kapitulovala som.

Prikývla som. Už som sa nebála priznať, že jeden druhého po-
trebujeme tak, že by to niekomu mohlo pripadať nezdravé. Ta-
kí sme boli, nič iné nám nezostávalo. To, čo zostávalo, však bolo 
vzácne.

„Pôjdeme za doktorom Petersenom.“ Povedal to rozkazovač-
ným tónom, ale jeho oči sa spýtavo upreli do mojich, akoby ča-
kal, či súhlasím.

„Si neuveriteľne panovačný,“ podpichla som ho. Chcela som, 
aby nám z tohto stretnutia zostal dobrý pocit. Nádej. O pár ho-
dín sme sa mali posadiť pred doktora Lyla Petersena, ku ktorému 
sme každý týždeň chodili na terapiu. Bolo to ideálne načasova-
nie, lebo sme spoločne prekročili rubikon. Teraz sme potrebova-
li pomoc pri ďalšom postupe.

Objal ma okolo pása. „Zbožňuješ to.“
Chytila som ho za lem trička a drsne som zaň potiahla. „Zbož-

ňujem teba.“
„Eva...“ rozochvene vydýchol a na krku som pocítila horúča-

vu. Manhattan nás obklopoval, ale boli sme ako v neprenik nu - 
teľnej pevnosti. Keď sme sa ocitli spolu, všetko naokolo pre stá- 
valo existovať.
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Z hrdla mi unikol tichý roztúžený ston. Túžila som po ňom, 
potrebovala som ho, chvela som sa od slasti už preto, že sa ku mne 
pritískal. Jeho vôňu som vdychovala hlboko do pľúc, prstami som 
mu hnietla železné svaly na chrbte. Adrenalín mi omamne, nebez-
pečne stúpal. Bola som od neho závislá, srdcom, dušou aj telom, 
a už dávno som nedostala svoju dávku drogy, preto som bola roz-
trasená, nevyrovnaná a nedokázala som normálne žiť.

Obklopil ma, jeho telo bolo jednoducho oveľa väčšie a moc-
nejšie ako moje. V  jeho objatí som sa cítila bezpečne, nave-
ky chránená a zbožňovaná. Chcela som, aby to isté prežíval so 
mnou aj on. Aby vedel, že sa môže prestať ovládať, voľne sa na-
dýchnuť a len tak existovať – pretože nás oboch ochránim.

Musela som byť silnejšia. Bystrejšia. Hrozivejšia. Mali sme 
svojich nepriateľov a doteraz ich útoky Gideon odrážal sám. Mal 
vrodený inštinkt ochrancu a bola to jedna z  jeho povahových 
čŕt, ktoré som obdivovala. Aj ja som však konečne chcela doká-
zať svetu, že môžem byť rovnako obávanou protivníčkou.

Najmä som to chcela dokázať Gideonovi.
Oprela som sa oňho, vpíjala som do seba jeho teplo. Jeho lás-

ku. „Uvidíme sa o piatej, frajer.“
„Ani o minútu neskôr,“ dodal zachrípnuto.
Zasmiala som sa, rozvášnená jeho drsnosťou. „A ak budem 

meškať?“
Odtiahol sa a pri jeho horúcom pohľade som pocítila mravče-

nie v končekoch prstov. „Prídem si po teba.“

Do strešného apartmánu svojho otčima som mala vojsť po prs-
toch a so zatajeným dychom, lebo bolo priskoro, len niečo po 
šiestej. Mala som sa báť, že pri tom kradmom návrate ma niekto 
pristihne. Neohrozene som však vpochodovala dnu, lebo v hla-
ve mi už vírili nové myšlienky na zmeny, ktoré musím urobiť.

Vedela som, že sa tak-tak stihnem osprchovať, ale rozhodla 
som sa, že to neurobím. Gideon sa ma dotýkal už veľmi dávno. 
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Jeho ruky už príliš dlho neblúdili po mojom tele, bola to takmer 
večnosť, čo nebol vo mne. Nechcela som zo seba zmyť stopy je-
ho dotykov. Tušila som, že mi dodajú silu na to, čo ma čaká.

Lampa na stolíku šťukla. „Eva.“
„Ježišmária!“ mykla som sa.
Zvrtla som sa na opätku. Na pohovke sedela mama.
„Vieš, ako si ma vystrašila!“ osopila som sa na ňu a dlaň som 

si priložila na hrudník, kde mi búšilo srdce.
Vstala a slonovinovo biely župan dlhý až po zem sa pri tom 

pohybe zamihotal okolo jej zľahka opálených štíhlych nôh. Bo-
la som jej jediné dieťa, ale vyzerala skôr ako moja sestra. Monica 
Tramellová Barkerová Mitchellová Stantonová bola posadnutá 
starostlivosťou o svoj zovňajšok. Jej kariérou boli výnosné man-
želstvá, jej mladistvý vzhľad bol jej najlepšou investíciou.

„Kým na mňa spustíš,“ ozvala som sa, „počúvaj ma. Naozaj 
sa musíme porozprávať o svadbe. Zároveň musím bežať do prá-
ce a zbaliť si veci, aby som sa dnes večer mohla vrátiť domov...“

„Máš milenca?“
Jej strohá otázka ma šokovala ešte viac ako pred chvíľou šťuk-

nutie vypínačom. „Čože? To nie!“
Vydýchla a uvoľnila sa. „Chvalabohu! Tak povieš mi už ko-

nečne, čo sa deje? Tá hádka s Gideonom bola až taká príšerná?“
Príšerná? Áno. Istý čas som sa obávala, že rozhodnutia, kto-

ré urobil, nás naveky rozdelia. „Mami, riešime to. Fakt. Bola to 
drobnosť...“

„Chceš povedať, že si od neho utiekla pre maličkosť? Eva, tak 
sa problémy neriešia.“

„Je to dlhý príbeh...“
Prekrížila si ruky na hrudi. „Pokojne hovor. Neponáhľam sa.“
„Ale ja áno. Na rozdiel od niektorých ľudí pracujem.“
Urazene sa mykla a vo mne sa hneď ozvalo svedomie.
Kedysi som túžila byť ako moja mama. V detstve som sa oblie-

kala do jej šiat, potkýnala som sa po byte v jej topánkach s ihlič-
kovými podpätkami, tvár som si natierala jej drahými krémami, 
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maľovala som sa. Napodobňovala som jej sexi zastretý hlas, jej 
gestá. Bola som presvedčená, že moja mama je najkrajšia, najdo-
konalejšia žena na svete. A ako len vedela zaobchádzať s mužmi!

Dnes vyzerám, akoby som jej z oka vypadla, líšime sa len úče-
som a farbou očí. Je to však iba vonkajšie zdanie. Ako ženy sme 
úplne odlišné a po čase som si uvedomila, aké je smutné, že sa 
tým hrdím. Už si od mamy nepýtam rady, len keď chcem niečo 
vedieť o kozmetike a oblečení.

A to sa zmení. Hneď.
Vo vzťahu s Gideonom som vyskúšala nespočetné taktiky, ale 

nepoprosila som o pomoc jedinú mne blízku osobu, ktorá dob-
re vie, aké je byť vydatá za mocného a prominentného muža.

„Potrebujem radu, mami.“
Moje slová zostali visieť vo vzduchu a potom som videla, ako 

sa mame v očiach postupne odráža prekvapenie. O chvíľu sa už 
posadila na pohovku tak prudko, akoby ju zradili kolená. Jasne 
dala najavo šok, že som si musela uvedomiť, ako dokonale som 
sa pred ňou uzatvárala.

Keď som si sadala oproti nej, bolelo ma srdce. Dávno som sa 
naučila starostlivo voliť, s čím sa jej zdôverím, a zatajovala som 
všetky informácie, z ktorých mohli vzniknúť otravné hádky.

Nebolo to tak vždy. O srdečný a bezproblémový vzťah s ma-
mou ma obral môj nevlastný brat Nathan – tak ako ma obral 
o nevinnosť. Keď sa o tom, čo so mnou robil, dozvedela moja 
mama, zmenila sa. Prineskoro sa ma pokúsila chrániť, a tak sa 
o mňa začala báť, že mi nedovolila dýchať. Všetko vo svojom ži-
vote zvládala s prehľadom, ale mňa nie. Keď bola so mnou, pre-
máhala ju nervozita a úzkosť, občas až hystéria. Za tie roky som 
sa pred ňou naučila maskovať pravdu, obchádzať fakty, nehovo-
riť o realite, len aby nebol oheň na streche.

„Neviem byť manželkou, akú Gideon potrebuje,“ vzdychla 
som.

Prudko sa vystrela a naraz sa v jej držaní tela odrážala zlosť. 
„Takže on má milenku?“
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