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Keď sme s  Megumi vošli do výťahu, stisla som tlačidlo  
 najvyššieho poschodia.

„Keby sa niekto pýtal, vrátim sa o päť minút,“ oznámi- 
la som jej, keď vystúpila na poschodí, kde sídlila naša 
agentúra.

„Pobozkaj ho za mňa, dobre?“ povedala a hravo sa oviala 
rukou. „Je mi horúco, už keď si to predstavím.“

Stihla som sa usmiať, kým sa zavreli dvere, a výťah už zase 
stúpal. Keď došiel na koniec, vystúpila som do vkusne vy-
zdobeného a jednoznačne mužského foyeru. Na bezpečnost-
ných dverách z dymového skla bol pieskovaný nápis Cross 
Industries, ktorý zjemňovali košíky s papraďami a ľaliami.

Gideonova ryšavá recepčná bola nezvyčajne ochotná 
a diaľkovo mi otvorila dvere ešte skôr, ako som k nim došla. 
Potom sa na mňa tak usmiala, až som spozornela. Vždy som 
mala dojem, že ma nemá rada, preto som jej úsmevu ani na 
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okamih neverila. Zmocnilo sa ma podozrenie. Aj tak som jej 
zamávala a pozdravila som ju, lebo nie som potvora – kým 
mi na to niekto nedá dôvod.

Prešla som po dlhej chodbe, ktorá viedla ku Gideonovi, 
a zastala som vo vstupnom priestore do jeho kancelárie, kde 
sedel za stolom jeho asistent Scott.

Scott ma zbadal a  vstal. „Dobrý deň, Eva,“ privítal ma 
a siahol po telefóne. „Poviem mu, že ste tu.“

Sklo, ktoré oddeľovalo Gideonovu kanceláriu, bolo väčši-
nou číre, no dalo sa zatemniť jediným stlačením gombíka. 
Teraz bolo zatemnené a začala som byť nesvoja. „Je sám?“

„Áno, ale...“
ďalšie slová sa stratili, keď som otvorila sklené dvere a vo-

šla som do Gideonovho kráľovstva. Bol to obrovský priestor 
s tromi samostatnými sedacími kútmi, každý z nich bol väč-
ší ako celá kancelária môjho šéfa Marka. V kontraste k ele-
gantnej útulnosti Gideonovho bytu bola jeho kancelária la-
dená v chladnej palete čiernej, sivej a bielej, ktorú oživovali 
len vykladané krištáľové karafy na stene za barom.

Na dvoch stranách boli celoplošné okná s výhľadom na 
mesto. Na jedinej nepriehľadnej stene oproti masívnemu 
stolu boli umiestnené ploché obrazovky, na ktorých bežali 
spravodajské kanály z celého sveta.

Pohľadom som prešla po miestnosti a na dlážke som zba-
dala pohodený vankúš. Vedľa neho boli v koberci odtlačky 
po nohách pohovky. Tento kus nábytku sa očividne o nie-
koľko centimetrov posunul.

Zrýchlil sa mi tep a zvlhli mi dlane. Nervozita, ktorú som 
pociťovala už pred chvíľou, sa ešte vystupňovala.

Práve som si všimla otvorené dvere do kúpeľne, keď sa ob-
javil Gideon a  vyrazil mi dych krásou svojho obnaženého 
trupu. Vlasy mal vlhké, akoby sa nedávno sprchoval, a krk 
a hruď červené ako po fyzickej námahe.
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Keď ma zbadal, zmeravel a pohľad mu na okamih potem-
nel, potom sa mu na tvári zjavila jeho dokonalá, bezchybná 
maska.

„Nemám čas, Eva,“ povedal a  obliekol si košeľu, ktorú 
mal zavesenú na operadle barovej stoličky... inú košeľu, než 
akú mal na sebe ráno. „Meškám na stretnutie.“

Pevne som zovrela kabelku. Pri takomto intímnom po-
hľade som si uvedomila, ako veľmi ho chcem. Ako šialene 
ho milujem, potrebujem ho ako vzduch... a o to ľahšie som 
pochopila, ako sa cítili Magdalene a Corinne a čoho všet- 
kého by boli schopné, aby ho odo mňa odlákali. „Prečo si 
polonahý?“

Nemohla som si pomôcť. Moje telo inštinktívne reago- 
valo na tento pohľad a  čoraz ťažšie sa mi držali na uzde 
rozbúrené emócie. Rozopnutá, dôkladne vyžehlená košeľa 
odhaľovala zlatistú pokožku, ploché brucho a dokonale vy- 
pracovanú hruď. Jemné tmavé chĺpky na hrudi sa sme- 
rom nadol zužovali a tmavli, ako cestička viedli k jeho údu, 
ktorý sa momentálne ukrýval v boxerkách a nohaviciach. Už 
len pri pomyslení na to, ako ho do mňa zasúva, ma zabole- 
la túžba.

„Zašpinil som si košeľu.“ Začal si zapínať gombíky, a keď 
prechádzal k baru, kde mal položené manžetové gombíky, 
svaly na bruchu sa mu pohybovali. „Musím bežať. Keby si 
niečo potrebovala, povedz Scottovi a on sa o to postará. Ale-
bo sa o to postarám sám, keď sa vrátim. Nemal by som byť 
preč dlhšie ako dve hodiny.“

„Prečo vlastne meškáš?“
Pri odpovedi sa na mňa nepozrel. „Na poslednú chvíľu 

som musel vybaviť ešte jedno stretnutie.“
Naozaj? „Sprchoval si sa už ráno.“ Po tom, čo si sa so mnou 

hodinu miloval. „Môžeš mi povedať, prečo si sa musel znovu 
osprchovať?“
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„Prečo ma vypočúvaš?“ odvrkol.
Potrebovala som odpovede, a tak som zamierila do kúpeľ-

ne. Vo vzduchu sa stále vznášala vlhkosť. Ignorovala som hla-
sy vo svojej hlave, ktoré mi radili, aby som nevyhľadávala 
problémy, vybrala som z koša na bielizeň jeho košeľu... a na 
rukáve som uvidela červený rúž, rozmazaný ako krvavá škvr-
na. V hrudi som pocítila bolesť.

Pustila som košeľu na dlážku, zvrtla som sa a  vykročila 
som preč. Potrebovala som sa dostať čo najďalej od Gideona. 
Skôr ako sa povraciam alebo rozvzlykám.

„Eva!“ zvolal, keď som okolo neho rýchlo prechádzala. 
„Čo je to s tebou?“

„Trhni si, pako!“
„Prosím?“
Ruku som mala na kľučke, keď ma chytil a strhol za lakeť. 

Zvrtla som sa a vylepila som mu zaucho tak silno, až obrátil 
hlavu a mňa zabolela dlaň.

„Dofrasa!“ zavrčal, schmatol ma za ramená a  zatriasol 
mnou. „Nebi ma!“

„Nedotýkaj sa ma!“ Dotyk jeho rúk na nahej pokožke 
mojich ramien bol na mňa priveľa.

Odtiahol sa odo mňa. „Dočerta, čo to do teba vošlo?“
„Videla som ju, Gideon.“
„Koho si videla?“
„Corinne!“
Zamračil sa. „O čom to rozprávaš?“
Vytiahla som mobil a otrčila som mu do tváre fotku. „Pri-

stihnutý pri čine.“
Gideon chvíľu žmúril na obrazovku, potom sa mu tvár 

rozjasnila. „Pri čom presne som bol pristihnutý?“ spýtal sa až 
príliš jemne.

„Strč sa niekam.“ Obrátila som sa k dverám a mobil som 
si vopchala do kabelky. „Nebudem ti to vysvetľovať.“
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Dlaň pritisol na sklo, dvere pridržal zatvorené. Telom mi 
zahatal cestu, sklonil sa a zasyčal mi do ucha: „Ale áno. Vy-
svetlíš mi to.“

Zavrela som oči, lebo táto poloha pri dverách vo mne vy-
volala spomienky na okamihy, keď som bola v Gideonovej 
kancelárii prvý raz. Vtedy ma presne takto zastavil, šikovne 
ma zviedol, vtiahol ma do vášnivého objatia na tej istej po-
hovke, kde sa pred chvíľou niečo dialo, a  preto zmenila 
polohu.

„Nehovorí tá fotka dostatočne jasnou rečou?“ precedila 
som cez zovreté pery.

„Hovorí o tom, že Corinne niekto ohmatkával. Čo to má 
spoločné so mnou?“

„Žartuješ? Pusti ma.“
„Mne na tom nič nepripadá zábavné. Ešte nijaká žena ma 

takto nenaštvala. Prídeš si sem s vykonštruovanými obvine-
niami a ideš mi kázať...“

„Mám na to dôvod!“ Zvrtla som sa a prešmykla som sa 
mu pod ramenom. Potrebovala som byť od neho ďalej – tá 
blízkosť ma priam bolela. „Ja by som ťa nikdy nepodviedla! 
Keby som chcela s kadekým kefovať, najprv by som sa s te-
bou rozišla.“

Gideon sa oprel o dvere a zložil si ruky na hrudi. Košeľu si 
nechal nezapravenú a golier rozopnutý, tak ako sa mi to pá-
čilo, a preto som sa naňho ešte väčšmi hnevala.

„Myslíš si, že som ťa podviedol?“ Tón jeho hlasu bol od-
meraný a ľadový.

Zhlboka som sa nadýchla, aby som prekonala bolesť, kto-
rú som pociťovala, keď som si ho predstavila s Corinne na 
pohovke. „Vysvetli mi, prečo bola tu a prečo takto vyzerala. 
Prečo takto vyzerá tvoja kancelária. Prečo takto vyzeráš ty.“

Zamieril pohľadom k pohovke, potom sa znovu pozrel na 
mňa. „Neviem, prečo tu bola Corinne a prečo takto vyzera-
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la. Nevidel som ju od minulého večera a to si bola so mnou 
aj ty.“

Mala som pocit, že minulý večer sa odohral veľmi dávno. 
Najradšej by som bola, keby sa nikdy nestal.

„Lenže ja som s tebou v skutočnosti nebola,“ poznamenala 
som. „Ona zaklipkala mihalnicami, povedala, že ťa chce nie-
komu predstaviť, a ty si ma tam nechal stáť ako kôl v plote.“

„Bože.“ V očiach mu zablyslo. „Už zase?“
Zlostne som si utrela slzu, čo mi stekala po líci.
Zavrčal. „Myslíš si, že som s ňou šiel, lebo sa ma zmocni-

la neodolateľná túžba byť s ňou a čo najďalej od teba?“
„Neviem, Gideon. Nechal si ma tam a mal by si mi to 

vysvetliť.“
„Najprv si ma nechala ty.“
Otvorila som ústa. „Nenechala!“
„Ale áno. Odišla si, len čo sme prišli. Musel som ťa hľadať, 

a keď som ťa našiel, tancovala si s tým idiotom.“
„Martin je Stantonov synovec!“ Keďže Richard Stanton je 

môj nevlastný otec, Martina považujem za rodinu.
„Pre mňa za mňa, nech je aj kňaz. Chce ťa pretiahnuť.“
„Preboha! To je absurdné! Prestaň ma urážať. Preberal si 

pracovné veci s partnermi a kolegami. Bolo mi trápne len 
tam tak stáť. Aj im.“

„Tvoje miesto je vedľa mňa, či je ti to trápne, alebo nie!“
Hlavou mi myklo dozadu, akoby dal teraz facku on mne. 

„Prosím?“
„Ako by si sa cítila, keby som od teba odišiel na večierku 

vašej firmy, lebo si sa začala rozprávať o kampani? Keby si ma 
potom našla tancovať s Magdalene?“

„Ja...“ Bože. Takto som na to nemyslela.
Gideon pôsobil uhladene a nevzrušene, keď sa mocnou 

postavou opieral o dvere, ale pod pokojným povrchom som 
vycítila hnev. Vždy bol fascinujúci, najviac však vtedy, keď 
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v ňom vrela vášeň. „Mojou úlohou je stáť vedľa teba a pod-
porovať ťa a niekedy len pekne vyzerať po tvojom boku. To 
je moje právo, moja povinnosť a moje privilégium, Eva, a to 
isté platí aj o tebe.“

„Myslela som si, že ti urobím láskavosť, keď odídem.“
Sarkasticky zdvihol obočie.
Prekrížila som si ruky cez prsia. „Preto si odišiel s Corin-

ne? Aby si ma potrestal?“
„Keby som ťa chcel potrestať, Eva, prehol by som ťa cez 

koleno.“
Prižmúrila som oči. To sa nikdy nestane.
„Viem, ako sa cítiš,“ stroho uznal. „Nechcel som, aby si 

žiarlila na Corinne, prv než ti to budem môcť vysvetliť. Po-
treboval som zopár minút, aby pochopila, aké je to medzi te-
bou a mnou vážne a ako mi záleží na tom, aby si si ten večer 
užila. Len preto som sa s ňou vzdialil.“

„Povedal si jej, aby o vás dvoch nič nehovorila, však? Po-
vedal si jej, aby neprezradila, čo pre teba znamená. Škoda, že 
to Magdalene pokašľala.“

Možno to tak Corinne a Magdalene naplánovali. Corinne 
poznala Gideona natoľko, aby vedela predvídať jeho kroky – 
nemuselo byť ťažké naplánovať jeho reakciu, keď sa neohlá-
sene objavila v New Yorku.

Vrhalo to celkom nové svetlo na dôvody, pre ktoré mi 
Magdalene dnes zavolala. V hoteli sme ju zazreli, práve keď 
sa rozprávala s  Corinne. Dve ženy, ktoré chceli jedného 
muža, a ten bol s inou. Jednoznačne ma museli dostať od ne-
ho preč, a preto som nemohla vylúčiť ani možnosť, že sa pro-
ti mne spriahli.

„Chcel som, aby si to počula odo mňa,“ ticho prehovoril.
Mávla som rukou. Väčšmi ma trápilo to, čo sa dialo teraz. 

„Videla som, ako do tvojho auta nasadla Corinne. Tesne 
predtým, ako som prišla sem.“
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