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ûsnû pﬁed pÛlnocí procházel Gabriel po ‰piãkách ztichl˘m
a potemnûl˘m domem. Byla to jeho obvyklá rutina.
Zkontroloval v‰echny dveﬁe, aby se ujistil, Ïe je zamãeno, a pokraãoval k oknÛm.
Vyhlédl z jednoho ven na Foster Place a v‰iml si pomalu projíÏdûjícího ãerného vozidla. Nepoznával ho. Moc aut tu nejezdilo, protoÏe
to byla slepá ulice s pouh˘mi dvûma parkovacími místy a obû byla
vyhrazena pro rezidenty.
VÛz zpomalil, kdyÏ míjel Gabriela, a dojel aÏ na konec ulice, kde se
otoãil a ‰neãím tempem se vracel zase zpátky. Pﬁední poznávací znaãka se nedala pﬁeãíst kvÛli bahnu a auto mûlo tmavá skla.
Gabriel ho sledoval, dokud neodboãilo na hlavní ulici, a pak zatáhl
závûsy a zkontroloval pﬁízemí.
Julia se pﬁed pár mûsíci rozhodla vyzdobit dÛm lucernami s elektrick˘mi svíãkami, které jemnû a hﬁejivû poblikávaly. Strategicky je
rozmístila do kaÏdého pokoje. Po jedné bylo také na zaãátku a na konci schodi‰tû, pﬁed dûtsk˘m pokojem a pﬁed koupelnou pro hosty. Byly
nastaveny tak, aby se veãer zapnuly a svítily aÏ do rána.
Gabriel chvíli obdivoval jejich uklidÀující záﬁi a Ïasl nad tím, jak
dokáÏou zahnat temnotu. V duchu blahoﬁeãil Juliinû prozíravosti.

Takhle se totiÏ nikdo cestou do dûtského pokoje nezraní nebo nezakopne na chodech. MoÏná byla taková malá lucerna drobnost, ale v
Gabrielovû mysli mûlo toto gesto mnohem vût‰í v˘znam, kdyÏ pﬁem˘‰lel o tom, jak˘ by dne‰ní veãer asi byl, kdyby Julianne porod
nepﬁeÏila.
Gabriela pﬁemohla vdûãnost za jeho rodinu a za to, jak moc ho Julianne miluje, a vyslal k nebi bezdûãnou modlitbu.
Spokojen˘, Ïe je dÛm zabezpeãen˘, zaãal stoupat do schodÛ. Zastavil se u dûtského pokoje a rozsvítil. Nové houpadlo stálo py‰nû uprostﬁed místnosti zavalené dárky a dûtsk˘m obleãením. Richard povûsil
nad prádelník bílá písmena Claﬁina jména.
Gabriel se usmál a zhasl.
Strop jejich loÏnice osvûtlovaly rÛÏové hvûzdy vycházející z témûﬁ
fantaskního noãního svût˘lka na Julianninû noãním stolku. Pod pﬁikr˘vkou rozeznával její stoãenou siluetu. A témûﬁ na dosah od postele
stála dûtská post˘lka. Clare byla zabalená v mûkké dece a leÏela je‰tû
ve vypolstrovaném hnízdeãku.
Lehce ji pohladil po hlaviãce a dával si pozor, aby ji nevzbudil.
„Tatínek tû miluje.“
Pak se obrátil ke své spící Ïenû a políbil ji do vlasÛ. Chvíli je‰tû
zkoumal okolí, a zvlá‰tû pak velkou reprodukci Danta a Beatrice od
Henryho Holidaye, která visela na protûj‰í stûnû. Znovu se zadíval do
Beatriciny tváﬁe a ‰okovalo ho, jak je Dantova milovaná podobná jeho
hnûdookému andûlovi.
Po chvíli pﬁesunul pohled k obrovsk˘m ãernobíl˘m fotografiím
jeho a Julie, které poﬁizoval od chvíle, kdy se dali dohromady. Samozﬁejmû, Ïe existovaly i jiné. Napﬁíklad celá série v jeho pracovnû, která
dokumentovala Juliannino nádherné tûlo mûnící se bûhem tûhotenství. A spoustu dal‰ích digitálních fotek novorozené Clare mûl uloÏenou ve svém poãítaãi. Ale teì se s láskou zadíval na ten star˘ obrázek
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Julianniny elegantní ‰íje a jeho ruky, která jí drÏí dlouhé hnûdé vlasy
zvednuté. A na její siluetu, sedící na okraji vany. Na nádherná záda a
náznak jednoho z Àader.
Vzedmula se v nûm vlna touhy po jejich spojení, které ov‰em nebude je‰tû pár t˘dnÛ moÏné. Láska ho nauãila trpûlivosti, a proto nebude sobeck˘ a nebude na ni tlaãit. Ale profesor Emerson nebyl ve své
podstatû zrovna trpûliv˘ muÏ. A uÏ vÛbec pﬁirozenû netíhl k celibátu.
âím víc pﬁem˘‰lel o své Ïenû a jejím pﬁepychovém, nádherném tûle,
tím víc po ní touÏil. Protﬁel si oãi. Je‰tû pár dní, uÏ jsem to pfiedtím vydrÏel celé mûsíce, neÏ jsme se s Julianne vzali. Jistû zvládnu pfieÏít je‰tû nûkolik dní. Se zavrãením do‰el ke své stranû postele vedle okna. Byl zvykl˘
spát nah˘, ale to uÏ nebylo nadále vhodné. Zamraãil se nad sv˘m útlakem, stáhl si triko a odhodil ho na zem, takÏe zÛstal obleãen˘ jen v
kalhotách od pyÏama. Odtáhl pﬁikr˘vku a s nadávkou uskoãil o krok
dozadu. Tam, na jeho pol‰táﬁi, leÏel obrovsk˘ plastov˘ plameÀák. A
zíral na nûj se ‰ílen˘m úsmûvem ve tváﬁi.
Nahlas zaklel.
Z druhé strany postele se ozvalo zahihÀání.
Gabriel rozsvítil lampiãku a probodl svou Ïenu pohledem. „Et tu,
Brute?“
„CoÏe?“ Julia se pﬁetoãila ãelem k nûmu a pﬁedstírala ospalost, ale
nedokázala udrÏet váÏnou tváﬁ.
Gabriel se u‰klíbl. Dvûma prsty zvedl tu zpropadenou zahradní
dekoraci a znechucenû si ji zmûﬁil.
Julia se rozesmála. „Ale no tak. Bylo to vtipné.“
Nakrãil nos a odloÏil plameÀáka na zem. Pak ho je‰tû odstrãil
nohou. „Doufám, Ïes ho umyla.“
„MoÏná,“ odpovûdûla a drze na nûj mrkla.
Dal si ruce v bok a zaãal zkoumat svÛj pol‰táﬁ. „Budeme muset pﬁevléknout celou postel.“

Julianne padla zpátky do peﬁin. „Je pozdû. Pﬁísahám, Ïe jsem toho
plameÀáka umyla, neÏ jsem ti ho poloÏila na pol‰táﬁ.“
Gabriel se na ni pochybovaãnû zadíval.
Poplácala matraci vedle sebe. „Podívej, je pûknû ãistá a pﬁíjemná.
Pojì do postele. Byl to dlouh˘ den.“
Pﬁeletûl pohledem z pol‰táﬁe k jejímu unavenému v˘razu a zvedl
oãi k nebi. Pak zavrtûl hlavou. „Fajn, ale zítra ráno tu postel pﬁevleãu.
A v‰echno vydezinfikuju.“
Gabriel vyndal cosi ze svého noãního stolku a schoval to v dlani.
Nechal rozsvíceno a vlezl si pod deku. „K tomuhle tû musela navést
Rachel.“
„Ne, byl to mÛj nápad,“ zívla Julia.
Pﬁitáhl si ji k sobû a políbil ji na spánek.
„Miluju poslouchat tvÛj smích,“ pﬁiznal. „A vidût tvÛj úsmûv.“
Julia se k nûmu pﬁitulila. „Omlouvám se, Ïe jsem pﬁedtím breãela.
Jsem jenom unavená a zahlcená emocemi.“
„Bál jsem se o tebe.“
„Jsem v poﬁádku.“
„Není dÛvod, abys byla unavená a zahlcená emocemi. Má‰ mû.“
PoloÏila si hlavu na jeho nah˘ hrudník. „To je dobﬁe, protoÏe tû
potﬁebuju. A Clare tû taky potﬁebuje.“
Gabriel jí zaboﬁil tváﬁ do vlasÛ. „KaÏd˘ den je dar. A já pﬁísahám, Ïe
ani jeden z nich nepromarním.“
„Já také.“
Natáhl se pro její pravou ruku. „Chtûl jsem ti nûco dát uÏ v nemocnici, ale nebylo tam Ïádné soukromí. âekal jsem, aÏ pﬁijedeme domÛ,
ale zase nenastala ta správná chvíle.“
Julia zvedla hlavu. „Co je to?“
VloÏil jí do ruky malou tyrkysovou krabiãku.
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OkamÏitû se posadila. Rozvázala bílou ma‰li a otevﬁela ji. Uvnitﬁ
byla men‰í sametová krabiãka.
Gabriel ji vyndal a otevﬁel ji, aby vidûla, co je uvnitﬁ.
Na sametové podu‰ce leÏel prsten s velk˘m ováln˘m rubínem a
dvûma kulat˘mi diamanty. Byl z platiny a ladil s Julianinn˘m zásnubním prstenem.
Vyndal ho z krabiãky a jemnû zvedl její pravou ruku, aby jí ho
navlékl na prsteníãek. „Je to dárek, kter˘ ti má pﬁipomínat skuteãn˘
dar, kter˘ jsi dala ty mnû. Rubín pﬁedstavuje tebe, srdce na‰í rodiny, a
ty dva diamanty mû s Clare. A dohromady tvoﬁíme rodinu.“
Sklonil se a políbil ji na prst.
„Je nádhern˘,“ za‰eptala. UÏasle si ho prohlíÏela. „Nevím, co ﬁíct.“
Gabrielovo oboãí se spojilo v jedno. „Líbí se ti?“
„Moc. Je nádhern˘. Ale co je dÛleÏitûj‰í, líbí se mi to, co reprezentuje.“ Nepﬁestávala prsten pozorovat. „A padne mi.“
„Musel jsem to odhadnout na základû velikosti tv˘ch ostatních
prstenÛ. Ale vÏdycky si ho mÛÏe‰ nechat upravit.“ Palcem zkusmo
prsten protoãil a posunul dopﬁedu a dozadu.
„Je nádhern˘. Dûkuji.“ Políbila ho.
Gabriel odloÏil krabiãky a ma‰li na noãní stolek a zhasl lampiãku.
„Kdy je ãas na dal‰í krmení?“
„Brzy. Nastavila jsem si na telefonu budík.“
Gabriel se uvelebil pod dekou a znovu si pﬁitáhl Julii k sobû.
„Vzbuì mû, aÏ skonãíte, a já ji pﬁebalím. Tak se bude‰ moci vrátit
do postele dﬁív.“
Julia nûco zamumlala a zvedla pravou ruku, aby si mohla znovu v
pﬁítmí prohlédnout prsten. „Jsem k smrti unavená.“
Uchechtl se. „Pak jdi spát.“
„JenÏe teì jsem jako nadopovaná. MÛÏe za to ten plameÀák.“
Gabriel se rozesmál a Julia se také zahihÀala.

KdyÏ jejich smích odeznûl, Gabriel se pﬁistihl, jak zírá do jejích velk˘ch v˘mluvn˘ch oãí. Cosi mezi nimi probûhlo.
Impulzivnû ji pﬁetoãil na záda. ·piãkou prstu jí pﬁejel po oboãí.
„Beatrice.“
Spojil jejich rty a ona si spokojenû povzdechla.
Ten jejich vzájemn˘ náboj nikam nezmizel. Gabriel si dal naãas a
uctíval její ústa.
Prohloubil polibek a zaãal ji pﬁes noãní ko‰ilku hladit na boku.
Po‰kádlil ji jazykem a Julia hrdelnû zasténala. Gabrielovi to dodalo
odvahy, a tak pokraãoval ve svém rozhodném tanci.
Vyjel dlaní nahoru a zastavil se tûsnû nad jejími Àadry.
„TvÛj dárek si zaslouÏí oslavu,“ za‰eptala. „Chybûl jsi mi.“
Gabriel se ‰iroce usmál a nechal ruku vzná‰et se nad zemí zaslíbenou. V oãích mûl otázku.
Juliin v˘raz opadl. „JenÏe je pﬁíli‰ brzy. Bolí mû prsa i rána po císaﬁském ﬁezu a dole spí tvÛj otec.“
Gabriel se pﬁepadle odtáhl a poloÏil ruku vedle sebe na matraci.
„Omlouvám se.“
Julia mu poloÏila dlaÀ na stehno a zaãala ji sunout v˘‰. „MÛÏu se o
tebe postarat.“
Gabriel ji popadl za zápûstí. „Jindy.“ Zvedl si ho ke rtÛm a políbil
jemnou kÛÏi nad Ïilami.
Julia si unavenû a frustrovanû povzdechla. Pﬁesunula si hlavu na
pol‰táﬁi tak, aby leÏela vedle jeho ramene. „Opravdu?“
„Ano. Co mÛÏu udûlat já pro tebe?“
„Nic.“ Pﬁinutila se k úsmûvu. „Za ‰est t˘dnÛ budu v poﬁádku.“
Za ‰est t˘dnÛ? Co je tohle za nové peklo?
Gabriel pomalu zamrkal. Nûkde v koutku pamûti si vybavil prohlá‰ení doktorky Rubiové alias Athény, Ïe si na pohlavní styk budou
muset poãkat. Ale jak dlouho, to k nûmu v tu chvíli nedolehlo.
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OkamÏitû se posadila. Rozvázala bílou ma‰li a otevﬁela ji. Uvnitﬁ
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Gabriel se rozesmál a Julia se také zahihÀala.

KdyÏ jejich smích odeznûl, Gabriel se pﬁistihl, jak zírá do jejích velk˘ch v˘mluvn˘ch oãí. Cosi mezi nimi probûhlo.
Impulzivnû ji pﬁetoãil na záda. ·piãkou prstu jí pﬁejel po oboãí.
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odvahy, a tak pokraãoval ve svém rozhodném tanci.
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Gabriel se ‰iroce usmál a nechal ruku vzná‰et se nad zemí zaslíbenou. V oãích mûl otázku.
Juliin v˘raz opadl. „JenÏe je pﬁíli‰ brzy. Bolí mû prsa i rána po císaﬁském ﬁezu a dole spí tvÛj otec.“
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„Omlouvám se.“
Julia mu poloÏila dlaÀ na stehno a zaãala ji sunout v˘‰. „MÛÏu se o
tebe postarat.“
Gabriel ji popadl za zápûstí. „Jindy.“ Zvedl si ho ke rtÛm a políbil
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pol‰táﬁi tak, aby leÏela vedle jeho ramene. „Opravdu?“
„Ano. Co mÛÏu udûlat já pro tebe?“
„Nic.“ Pﬁinutila se k úsmûvu. „Za ‰est t˘dnÛ budu v poﬁádku.“
Za ‰est t˘dnÛ? Co je tohle za nové peklo?
Gabriel pomalu zamrkal. Nûkde v koutku pamûti si vybavil prohlá‰ení doktorky Rubiové alias Athény, Ïe si na pohlavní styk budou
muset poãkat. Ale jak dlouho, to k nûmu v tu chvíli nedolehlo.
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„Byla bych pro, kdybych mohla,“ prohodila Julia omluvnû. „Je mi
to líto.“
Její upﬁímn˘ tón ho vytrhl ze zamy‰lení. „Nemá‰ se za co omlouvat.“ Lehce ji políbil na nos. „Pojì sem.“ Vklouzl pod ni paÏí a nûÏnû
ji pﬁetoãil na bok, aby k nûmu leÏela zády.
Pak si lehl tûsnû za ní a nechal si mezi prsty protékat její vlasy. Cítil,
jak se pod jeho dotekem uvolÀuje. „Namasíruju ti záda.“
Zaãal ji smyslnû hladit po ramenou a tiskl se k ní nah˘m hrudníkem. Tam, kde ucítil ztuhlé svaly, tam ji masíroval. „Jaké to je?“
„Skvûlé.“ Zaboﬁila se hloubûji do matrace.
„A tohle?“ Soustﬁedil se na její pravé rameno.
„Je to moc dobré.“
„Tak jenom vnímej, miláãku. Já zÛstanu tady. Pﬁímo tady.“ Vtiskl jí
pomal˘, cudn˘ polibek mezi lopatky a na rtech ucítil, jak se zachvûla.
„Budu hodn˘, slibuji.“
Znal její tûlo. Vûdûl, jak v ní podnítit rozko‰ a jak ji pﬁimût, aby se
jí zkroutily palce u nohou. Ale v tuhle chvíli se o ni chtûl jenom postarat a pomoci jí usnout.
Ti‰e zasténala a zavﬁela oãi.
Sjel já dlanûmi ke spodní ãásti zad. Jemnû jí hnûtl svaly a hladil ji
bﬁí‰ky prstÛ.
Juliin dech zaãal b˘t ãím dál vyrovnanûj‰í a brzy bylo jasné, Ïe
upadla do spánku.
Gabriel ji nepﬁestával hladit, ale zjemnil své doteky. „Lep‰í jsou
milosti tvé neÏli víno,“ za‰eptal do tmy. „Nikdy tû nepﬁestanu chtít.“
S posledním pohybem ji políbil na rameno a poloÏil jí ruku na bok.
Povzdechl si a truchlivû se zadíval do nebes. „Dej mi sílu, pane, alespoÀ pro pﬁí‰tích ‰est t˘dnÛ.“
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T

mu proﬁízl dûtsk˘ pláã.
Gabrielovi chvíli trvalo, neÏ se sebe setﬁásl spánek, jako plavec, kter˘ se snaÏí prodrat na hladinu. Julia se vedle nûj zavrtûla a pokou‰ela se
nahmatat telefon.
Zasténala.
„UÏ je ãas?“ zeptal se ochraptûl˘ spánkem.
„Je‰tû hodinu ne.“ Julia klesla zpátky na pol‰táﬁ a paÏí si zakryla oãi.
„Postarám se o ni.“ Gabriel odhrnul pﬁikr˘vku.
„Ne, já to zvládnu.“
„Jen odpoãívej. Já se na ni podívám.“
Julianne si vdûãnû pﬁetáhla deku pﬁes hlavu.
Gabriel do‰el k post˘lce a zvedl plaãící Clare do náruãe. Dítû se na
chvíli uti‰ilo, kdyÏ si ho poloÏil na nahou hruì, ale po chvíli spustilo
znovu.
Rychle pﬁe‰el do dûtského pokoje, ti‰e k ní promlouval a pohupoval se v bocích, ale nic nepomáhalo. Dokonce ani kdyÏ rozsvítil svûtlo.
Je‰tû nedokázal rozpoznávat rÛzné druhy pláãe. V‰echno mu znûlo
stejnû a on si nebyl jist˘, co se mu snaÏí sdûlit.
PoloÏil ji na pﬁebalovací pult, vybalil ji z deky a opatrnû jí rozepnul
dupaãky. Clare se rozbreãela je‰tû víc.
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SnaÏil se ji ‰eptan˘mi zvuky uti‰it, zatímco rozlepoval promoãenou
plenku. Ale plakala i potom, co ji oãistil a pﬁebalil.
Zmatenû ji znovu oblékl a zabalil do deky. Pak si ji pﬁivinul k nahé
hrudi. Dítû opût na okamÏik ztichlo, jakmile ucítilo jeho kÛÏi, ale
moc dlouho mu to nevydrÏelo. Odka‰lal si a pokusil se o zpûv.
Nepﬁestávala plakat.
„Nezpívám tak stra‰nû,“ protestoval. „DokáÏu udrÏet tón.“
Zkusil to o nûco hlasitûji a zaãal houpavû tanãit po pokoji. KdyÏ
mu do‰la slova písnû „You Are My Sunshine“, vymyslel si nová.
UÏ chtûl vzít Clare k Julianne, aby ji nakrmila, kdyÏ ji pohladil po
hlaviãce a rozcuchal jí vlásky. V tu ránu pﬁestala plakat.
Nechtûl pokou‰et osud, proto nechal dlaÀ, tam kde byla, a pokraãoval ve zpûvu. KdyÏ ruku po chvíli sundal, zase zaãala fÀukat.
GabrielÛv ospal˘ mozek pracoval pomalu, ale nakonec mu do‰lo,
Ïe je jí moÏná zima. Vytáhl fialovou pletenou ãepiãku, kterou jí dali
zamûstnanci nemocnice, a nasadil ji dceﬁi na hlaviãku.
Holãiãka se lehce zavrtûla, zavﬁela oãi a poloÏila si tváﬁ nad Gabrielovo srdce.
Pﬁestal zpívat, ale nepﬁestával pomalu tanãit.
Bál se, Ïe kdyby ji poloÏil zpátky do post˘lky, zaãne nanovo. A Julianne ji stejnû brzy pﬁijde nakrmit. ZaslouÏí si alespoÀ pár minut
odpoãinku navíc.
A tak ztlumil svûtlo, usadil se do velkého pohodlného kﬁesla v rohu
a zvedl nohy na podnoÏku. PﬁidrÏoval si Clare na hrudi, tak jako tehdy v nemocnici první noc po jejím narození.
„Nemám ani tu‰ení, co dûlám,“ za‰eptal spícímu novorozenûti.
„Ale slibuji, Ïe se nauãím víc písniãek.“
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G

abriel stál v koupelnû a holil se. Tmavé vlasy mûl mokré a za
br˘lov˘mi skly na nûj zíraly unavené oãi. Nahotu zakr˘val jen
bíl˘m ruãníkem omotan˘m kolem pasu. KdyÏ za ním ve‰la Julianne a zavﬁela za sebou dveﬁe, zastavil se v pÛlce pohybu.
„Kde je Clare?“ zeptal se.
„Rachel ji pﬁebaluje a pak ji vezme dolÛ,“ zívla Julia.
Bylo brzy ráno, ale cel˘ dÛm byl vzhÛru. Rebecca uÏ zaãala pﬁipravovat snídani a vÛnû ãerstvé kávy a slaniny se linula aÏ do patra.
„Vyspala ses v noci dobﬁe?“
Julia lehce zãervenala. „Ano. A ty?“
„Pﬁijatelnû.“ Vzal ji za ruku a pﬁitáhl si ji do náruãe. „Musí to b˘t
opravdu ‰est t˘dnÛ?“
„Obávám se, Ïe ano. Jde o to, co snese moje tûlo a kdy. O tvém
nebyla ﬁeã.“ Julianne ho hluboce políbila. „A já se postarám, aby mu
nic nechybûlo.“
Gabriel otevﬁel ústa k protestu, ale pak je zase prudce zavﬁel. Rty se
mu roztáhly do ‰irokého úsmûvu.
Zvedla pravou ruku a zakmitala prsty. „A za tohle ti je‰tû jednou
dûkuji. Za denního svûtla je je‰tû skvostnûj‰í.“
„Nemá‰ za co.“ Políbil ji a na chvíli se od ní nedokázal odtrhnout.
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„Potﬁebuju sprchu.“ Odtáhla se.
Vtiskl jí poslední polibek na ãelo. „Tak teì má‰ ‰anci.“
Julia ho objala kolem pasu a rychle odspûchala ke skﬁíÀce s ruãníky.
Gabriel pﬁedstíral, Ïe pokraãuje v holení, ale ve skuteãnosti ji pozoroval v zrcadle.
Vytáhla si dvû velké osu‰ky a povûsila je na háãky vedle sprchového
koutu. Pak otevﬁela prosklené dveﬁe.
Gabriel se otoãil pln˘ oãekávání.
Julia zapi‰tûla a zavrávorala o krok dozadu, kde narazila do svého
manÏela.
Popadl ji za ramena a pomohl získat zpût ztracenou rovnováhu.
„Et tu, Brute?“ Vûnovala mu vyãítav˘ pohled.
„Ale no tak.“ Zezadu ji objal. „Bylo to vtipné.“
Julia zavrtûla hlavou a vrátila se ke spr‰e. Uvnitﬁ stál rÛÏov˘ plastov˘ plameÀák v koupací ãepici a ‰klebil se na ni.
„Doufám, Ïe jsi ho umyl, neÏ jsi ho sem donesl ze zahrady.“
„Nebylo to nutné.“ Gabriel se u‰klíbl a vrátil se k holení. „PouÏil
jsem toho tvého.“
„Ta koupací ãepice mu slu‰í.“ Julia pustila sprchu a opatrnû si
svlékla noãní ko‰ilku.
„Taky si myslím.“ Gabriel se na ni podíval nad obrouãkou br˘lí.
„Hodlá‰ se s tím plameÀákem sprchovat?“
„Je mi tady smutno.“ Vá‰nivû se na nûj zadívala.
Gabriel sledoval, jak si rozepnula bﬁi‰ní pás a stáhla kalhotky.
Nedokázal odtrhnout oãi od její jizvy. Bûhem pár dní se jí dramaticky
zmen‰ilo bﬁicho a jizva po císaﬁském ﬁezu tak byla viditelnûj‰í.
Vstoupila do sprchy a zavﬁela za sebou dveﬁe.
Gabriel si sundal br˘le a pohodlnû se opﬁel zády o umyvadlo,
zatímco Julia stála pod proudem vody. Otﬁela si oãi a natáhla se pro
sprchové m˘dlo. Najednou ztuhla.

Sklopila hlavu a vypadalo to, Ïe si prohlíÏí svou jizvu.
„Dûje se nûco?“ Zv˘‰il hlas, aby pﬁekﬁiãel tekoucí vodu.
KdyÏ neodpovídala, ale také se ani nepohnula, prudce otevﬁel dveﬁe. „Julianne?“
Zírala na zem a nebyla schopná pohybu.
Sledoval její pohled a v‰iml si struÏky krve, která se jí vlnila kolem
chodidel.
Gabriel zpanikaﬁil. „Julianne?“ zopakoval naléhavûji.
Zvedla hlavu a podívala se na nûj, ale její oãi byly podivnû vzdálené.
Pak je zvrátila navrch hlavy.
Gabriel skoãil do sprchy, poﬁád je‰tû v ruãníku, a zachytil ji ve chvíli, kdy jí kolena definitivnû vypovûdûla sluÏbu.
„Julianne!“ Zvedl si ji do náruãe a cítil, jak je její tûlo bezvládné.
Netu‰il, co má dûlat, a tak vybûhl do loÏnice, poloÏil ji na postel a
pﬁikryl ji dekou. „Julianne? Julianne!“ KdyÏ neodpovídala, obûhl
postel ke svému noãnímu stolku. Zrovna se mu podaﬁilo odblokovat
mobil, kdyÏ zaslechl její mumlání.
„Gabrieli?“ Zmatenû na nûj mhouﬁila oãi.
Posadil se vedle ní. „Jak se cítí‰?“ PoloÏil jí ruku na ãelo a hledal
známky horeãky, ale byla chladná.
„Já nevím.“ Pootoãila hlavu. „Proã mám mokré vlasy?“
Gabrielovi ztuhl v˘raz. „Omdlela jsi ve spr‰e.“
„VáÏnû?“ Dotkla se hlavy. „Mám pocit, jako bych se právû probudila.“
„Zavolám do nemocnice.“
„Ne, ne, Ïádná nemocnice.“ Tﬁesoucí se rukou nadzvedla deku.
„Postel je úplnû mokrá.“
„Ka‰lu na postel.“ Gabrielovi se zabl˘sklo v modr˘ch oãích.
Zvedla hlavu a zaostﬁila. „Pﬁed pár dny se mi ve spr‰e zatoãila hlava.“
„Proã jsi mi to neﬁekla?“ otázal se Gabriel ostﬁe.
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„Potﬁebuju sprchu.“ Odtáhla se.
Vtiskl jí poslední polibek na ãelo. „Tak teì má‰ ‰anci.“
Julia ho objala kolem pasu a rychle odspûchala ke skﬁíÀce s ruãníky.
Gabriel pﬁedstíral, Ïe pokraãuje v holení, ale ve skuteãnosti ji pozoroval v zrcadle.
Vytáhla si dvû velké osu‰ky a povûsila je na háãky vedle sprchového
koutu. Pak otevﬁela prosklené dveﬁe.
Gabriel se otoãil pln˘ oãekávání.
Julia zapi‰tûla a zavrávorala o krok dozadu, kde narazila do svého
manÏela.
Popadl ji za ramena a pomohl získat zpût ztracenou rovnováhu.
„Et tu, Brute?“ Vûnovala mu vyãítav˘ pohled.
„Ale no tak.“ Zezadu ji objal. „Bylo to vtipné.“
Julia zavrtûla hlavou a vrátila se ke spr‰e. Uvnitﬁ stál rÛÏov˘ plastov˘ plameÀák v koupací ãepici a ‰klebil se na ni.
„Doufám, Ïe jsi ho umyl, neÏ jsi ho sem donesl ze zahrady.“
„Nebylo to nutné.“ Gabriel se u‰klíbl a vrátil se k holení. „PouÏil
jsem toho tvého.“
„Ta koupací ãepice mu slu‰í.“ Julia pustila sprchu a opatrnû si
svlékla noãní ko‰ilku.
„Taky si myslím.“ Gabriel se na ni podíval nad obrouãkou br˘lí.
„Hodlá‰ se s tím plameÀákem sprchovat?“
„Je mi tady smutno.“ Vá‰nivû se na nûj zadívala.
Gabriel sledoval, jak si rozepnula bﬁi‰ní pás a stáhla kalhotky.
Nedokázal odtrhnout oãi od její jizvy. Bûhem pár dní se jí dramaticky
zmen‰ilo bﬁicho a jizva po císaﬁském ﬁezu tak byla viditelnûj‰í.
Vstoupila do sprchy a zavﬁela za sebou dveﬁe.
Gabriel si sundal br˘le a pohodlnû se opﬁel zády o umyvadlo,
zatímco Julia stála pod proudem vody. Otﬁela si oãi a natáhla se pro
sprchové m˘dlo. Najednou ztuhla.

Sklopila hlavu a vypadalo to, Ïe si prohlíÏí svou jizvu.
„Dûje se nûco?“ Zv˘‰il hlas, aby pﬁekﬁiãel tekoucí vodu.
KdyÏ neodpovídala, ale také se ani nepohnula, prudce otevﬁel dveﬁe. „Julianne?“
Zírala na zem a nebyla schopná pohybu.
Sledoval její pohled a v‰iml si struÏky krve, která se jí vlnila kolem
chodidel.
Gabriel zpanikaﬁil. „Julianne?“ zopakoval naléhavûji.
Zvedla hlavu a podívala se na nûj, ale její oãi byly podivnû vzdálené.
Pak je zvrátila navrch hlavy.
Gabriel skoãil do sprchy, poﬁád je‰tû v ruãníku, a zachytil ji ve chvíli, kdy jí kolena definitivnû vypovûdûla sluÏbu.
„Julianne!“ Zvedl si ji do náruãe a cítil, jak je její tûlo bezvládné.
Netu‰il, co má dûlat, a tak vybûhl do loÏnice, poloÏil ji na postel a
pﬁikryl ji dekou. „Julianne? Julianne!“ KdyÏ neodpovídala, obûhl
postel ke svému noãnímu stolku. Zrovna se mu podaﬁilo odblokovat
mobil, kdyÏ zaslechl její mumlání.
„Gabrieli?“ Zmatenû na nûj mhouﬁila oãi.
Posadil se vedle ní. „Jak se cítí‰?“ PoloÏil jí ruku na ãelo a hledal
známky horeãky, ale byla chladná.
„Já nevím.“ Pootoãila hlavu. „Proã mám mokré vlasy?“
Gabrielovi ztuhl v˘raz. „Omdlela jsi ve spr‰e.“
„VáÏnû?“ Dotkla se hlavy. „Mám pocit, jako bych se právû probudila.“
„Zavolám do nemocnice.“
„Ne, ne, Ïádná nemocnice.“ Tﬁesoucí se rukou nadzvedla deku.
„Postel je úplnû mokrá.“
„Ka‰lu na postel.“ Gabrielovi se zabl˘sklo v modr˘ch oãích.
Zvedla hlavu a zaostﬁila. „Pﬁed pár dny se mi ve spr‰e zatoãila hlava.“
„Proã jsi mi to neﬁekla?“ otázal se Gabriel ostﬁe.
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