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Hrozilo, že sa zakrátko zaradí na zoznam jej obsesií.
Azda počas nasledujúcich týždňov celkom nestratí hlavu. 

Zrejme bude najlepšie, ak spolu strávia len tri lekcie. Po nich sa 
zameria na niekoho, s kým môže mať skutočný vzťah. Napríklad 
na Philipa Jamesa.

Michaela si všimla, len čo vstúpil do reštaurácie. Dnes mal 
na sebe čierny oblek, ktorý mu sedel ako uliaty. Spod saka vy-
kukovala biela košeľa bez viazanky. Rozopnutý golier pútal po-
zornosť na ohryzok a sexi priehlbinu na krku. Rozhliadol sa po 
miestnosti a pohľadom spočinul na nej.

Civela na menu, hoci nerozoznávala ponuku, a uvedomovala 
si jeho hrozivo sa blížiacu prítomnosť. Zachovaj si chladnú hlavu.

„Zdravím, Stella.“ Sadol si oproti a ruky si založil na stole.
Pomaly sa nadýchla a zacítila jeho ľahkú vôňu. Bola z neho 

úplne vykoľajená. S pocitom porážky k nemu zdvihla oči, nará-
tala do troch a odvrátila zrak.

„Dobrý večer, Michael.“
„Už ste nervózna?“
Usmiala sa. „Áno, od minulej soboty.“
„Dobre, že vravíte. S kým ste vtedy telefonovali?“
Stisla pery a pokúsila sa o úsmev. „S mamou. Volá sa Ann. 

Mimochodom, domnieva sa, že s vami chodím.“
Na pery si pritlačil hánky, aby zamaskoval úškrn. „Jasné. 

Bude to problém?“
„Myslím si, že takto je to lepšie. Možno mi konečne prestane 

dohadovať schôdzky naslepo.“
„Ach. O tom viem svoje.“
„Znamená to, že nemáte priateľku?“ Vzápätí sa strhla. „Pre-

páčte. Zabudnite, že som sa pýtala.“
Nemá nijaké právo vyzvedať podrobnosti z  jeho súkro-

mia, hoci horí od zvedavosti. Chce o  ňom vedieť všetko. Keby 
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niekoho mal, Stella by to šťastné dievča nenávidela. Nech by to 
bol ktokoľvek.

„Nie som zadaný,“ odvetil, akoby to bolo samozrejmé.
Vďakabohu.
„S akými dievčatami sa vás mama snaží dať dokopy?“ 
Zagúľal očami. „S  lekárkami. Ako inak? A  so sestričkami. 

Doteraz sa mi pokúsila dohodiť už asi všetky zamestnankyne 
druhého poschodia zo Zdravotníckeho centra v Pale Alte.“

Stella sa neubránila obdivu. „Tomu sa hovorí odhodlanie.“
„To je nič. Nepoznáte moju mamu.“
Nasilu sa usmiala a  sústredila sa na jedálny lístok. Celkom 

rada by sa s ňou zoznámila. Čo to o nej vypovedá? Počkať, odpo-
veď pozná. Zbláznila sa. Matky predsa svojich synov chránia ako 
zúrivé medvedice, najmä takých, ako je Michael.

A Stella nie je lekárka.
Stačilo. S Michaelom nerandí. Je jedno, čo si o nej myslí jeho 

mama. Aj tak sa nikdy neuvidia.
„Rozoberme moje lekcie,“ vyzvala ho energicky.
„Výborný nápad.“ Michael sa pohodlne oprel a  pôsobil 

uvoľnene.
Usilovala sa vyzerať rovnako bezstarostne a vytiahla z kabel- 

ky tri zložené hárky. „Keďže nás tlačí čas, dovolila som si na-
plánovať jednotlivé hodiny. Nie je to nič záväzné. Ak sa vám niečo 
nepozdáva, pokojne navrhnite zmeny. Netuším, či sú moje po-
známky reálne, vďaka nim však nestratím prehľad. Nemám rada 
prekvapenia.“

Michael nedal najavo, čo si myslí. „Rozpis lekcií.“
„Presne tak.“ Soľničku a koreničku odsunula nabok. Papiere 

položila do stredu stola, uhladila ich a ukázala na ten s nadpisom 
Prvá lekcia. „Ku každému bodu som dokreslila okienko, takže si 
ich môžeme postupne odškrtávať.“
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S očami upretými na papier otvoril ústa, aby niečo povedal. 
Nadýchol sa a na pery si pritlačil prst. „Dajte mi chvíľku.“

PRVÁ LEKCIA
☐ Uspokojovanie rukou s názornou ukážkou
☐ Nácvik uspokojovania rukou
☐ Zhodnotenie výkonu
☐ Styk v misionárskej polohe s názornou ukážkou
☐ Nácvik misionárskej polohy
☐ Zhodnotenie výkonu

Michael si niekoľko ráz prečítal priam vedecký postup. Jeho 
prekvapenie postupne prešlo do pobavenia, ktoré o  chvíľu vy- 
striedala rozladenosť. Celkom ho ovládla. Zaťal päste a  odolal 
pokušeniu skrčiť Stelline poznámky. Rozčúlil sa. Nedokázal sa 
tomu ubrániť. Dopekla! Čo ho vlastne zlostí?

Slová ako nácvik či názorná ukážka by ho predsa mali vzru-
šovať. Bolo to presne ako v scenároch so sexi učiteľkou. Akurát, 
že na zozname nebolo nič sexi.

„Kto bude zodpovedný za odškrtávanie? Vy alebo ja?“
„Ak nechcete, pokojne to môžem robiť ja,“ ponúkla sa s chá-

pavým úsmevom. 
Predstavil si, ako si Stella uprostred sexu nasadí okuliare 

a začne si písať poznámky do zápisníka. Akoby bol nejaký robot 
do postele alebo vlastnil doktorát z posteľológie.

„Všimol som si, že tu chýba bozkávanie,“ podotkol.
„Mala som pocit, že to už je za nami.“
Zdvihol obočie. „Ako to?“
„Tvrdili ste, že mi už ide, takže som to považovala za stratu 

času. Keď vás bozkávam, nedokážem sústredene uvažovať. Na-
ozaj by som sa chcela zamerať na získavanie cviku. Okrem toho, 
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bozkávanie je zväčša pre ľudí, ktorí spolu chodia, čo nie je náš 
prípad. Chcela by som, aby sme udržiavali náš vzťah v  čisto 
profesionálnej rovine.“ Odmerane si odpila dúšok vody s ľadom 
a položila pohár. Na ružových perách sa ligotali drobné kvapôčky 
– na perách, ktoré nesmie bozkávať.

Jej bozky mu viac nepatrili. Mal sa s ňou vyspať a dovoliť jej, 
aby ho uspokojila rukou, ale pery si šetrila pre niekoho iného. 
Kypela v ňom zlosť. Svoje pocity však nesmie dať najavo.

„Asi ste priveľa ráz videli Pretty Woman. Bozkávanie nič ne-
znamená. V posteli je najlepšie nad ničím nerozmýšľať. Verte mi.“ 

Pery tvrdohlavo stisla do úzkej čiary. „Na to, aby som nepre-
mýšľala, je to pre mňa až príliš dôležité. Ak nie ste proti, upred-
nostnila by som, keby sme sa už nebozkávali.“

Michaela to ešte viac napálilo. S námahou uvoľnil zaťaté päste. 
Ako sa to tohto, dočerta, zamotal? Bál sa, že ju jeho kolegovia zne-
užijú. Hlúpa chyba. Život má dosť komplikovaný aj bez toho, aby 
sa strachoval o  svoje klientky. Práve preto dodržiava pravidlo 
jediného stretnutia.

Mal sto chutí vycúvať. Nakoniec odolal pokušeniu – dal jej 
predsa slovo. A  to zakaždým dodržal. Jeho otec porušil dosť 
sľubov za nich oboch.

„Dobre,“ prinútil sa k odpovedi. „Nijaké bozkávanie.“
„Zvyšné plány sú podľa vás v poriadku?“ spýtala sa.
Naveľa si ich prečítal – všetky boli zhruba rovnaké, okrem to- 

ho, že uspokojovanie rukou vystriedal orálny sex a rôzne polohy.
Hoci bol nahnevaný, pobavilo ho to. „Prekvapuje ma, že po-

užívate výrazy ako na psíčka a na kovbojku.“ 
Líca jej horeli, napravila si okuliare. „Chýbajú mi skúsenosti, 

nie vedomosti.“
„V tých rozpisoch je jeden veľký nedostatok.“ Natiahol k nej 

ruku a Stella mu so strachom podala pero. 
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Naklonila hlavu, aby videla, čo píše. Nad všetkými bodmi 
stálo veľkými písmenami: PREDOHRA. Napadlo mu ešte čosi. Na 
každý hárok k tomu slovu dokreslil okienko. Papier našťastie vy-
držal tlak jeho ruky.

„Prečo? Mala som dojem, že muži ju nepotrebujú.“
„No vy áno,“ odvetil stroho.
Pokrčila nosom a  pokrútila hlavou. „So mnou si nemusíte 

robiť starosti.“
Prižmúril oči. „Nie sú to starosti. Predohra sa páči väčšine 

mužov. Mne určite. Dráždenie ženy je mimoriadne rozpaľujúce.“ 
Hlavne však k ničomu nedôjde, ak na to nebude pripravená. Ani 
náhodou.

Prehltla a pozerala sa na menu. „Chcete povedať, že nemám 
šancu na zlepšenie.“

„Prosím?“ Ako na to, dočerta, prišla? Nedokázal to pochopiť.
„Videli ste moju reakciu. Bol to jediný gombík.“
„A potom ste so mnou strávili celú noc. Chúlili ste sa ku mne 

takmer nahá.“
„Vybrali ste si?“ vyrušila ich čašníčka. Podľa jej pobaveného 

pohľadu usúdil, že zachytila koniec ich rozhovoru.
Stella hľadela na ponuku a stískala okraj obrusu.
„Dáme si špecialitu dňa,“ objednal Michael.
„Múdro. Zvyšok nechám na vás,“ žmurkla naňho, vzala líst- 

ky a zmizla. 
„Čo je tá špecialita?“ spýtala sa Stella.
„Netuším. Dúfajme, že nič, čo má vlnu.“
Zatvárila sa ustarane a váhavo sa k nemu naklonila. Na oka-

mih sa im stretli pohľady. „Čo presne znamená, že som sa k vám 
chúlila?“

Michael sa uškrnul. „Že sa v spánku rada túlite.“
„Aha.“


