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Cade stál v bratrově ordinaci vedle Flynna a prohlížel si rentgenový 
snímek jorkšírského teriéra, který spolkl klubíčko vlny. „Šílené, co?“ 

Rychlými pohyby rukou převáděl slova do znakové řeči.
Flynn přikývl. „Úplně zamotané ve střevním traktu. Drakea čeká další 

operace.“
Cade se otočil ke dveřím, na které kdosi klepal. Jelikož byl Flynn hluchý, 

většina lidí se s klepáním neobtěžovala. Do místnosti vešla teta Rosa a v pa-
tách za ní Avery a Hailey.

„Seznamte se s Avery Stoweovou, novou recepční. Nastupuje v pondělí, 
takže tohle považujte za mou výpověď.“

Cade těkal očima mezi Avery a svou všetečnou tetou. Avery přešlapovala 
a celá rudá zírala na zem. Cade se podíval na Flynna a posunky vysvětloval: 
„To je ta, co včera našla zatoulané štěně.“

Flynn se zazubil, prevít jeden. „Ta, co tě nutí chovat se jako puberťák, kte-
rým mlátí hormony? No jo, máš pravdu, je hezká.“

Cade vzdychl. Tohle má za to, že s bráchou mluví. O všem možném. 
„Sklapni.“

Avery si odkašlala a pak…, ale do háje. Promluvila a současně používala 
posunky znakové řeči. „Vy jste hluchý?“

Flynn přikývl a Cade se zhrozil. Není moc lidí, co ovládají znakovou řeč. 
Flynn dokázal odezírat ze rtů, pokud někomu viděl zpříma do obličeje, což 
byl jeho obvyklý způsob překonávání jazykové bariéry.

„Umíte znakovou řeč?“ Takže krátkému rozhovoru mezi ním a bratrem 
rozuměla. Skvělé. Znemožňuje se čím dál víc.

„Ano. Naučila jsem se takhle komunikovat s Hailey. Nemluví, a když mi 
něco potřebuje sdělit, používá občas znaky.“

Osudové setkání

Kelly Moran

Štěstí má čtyři tlapky
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Cade žasl, že je natolik zdvořilá, aby kvůli Flynnovi při mluvení současně 
znakovala. A pak mu docvaklo, proč se tam objevila. „Najala jsi bez ptaní 
někoho na práci?“ udeřil na tetu.

Rosa překřížila paže. „Sám ses do toho nehrnul.“
Flynn se tvářil pobaveněji než Cade. „Má nějaké zkušenosti?“
„Než jsem zůstala doma s Hailey, pracovala jsem ve zdravotnictví. Učím 

se rychle.“ Avery se kousala do vyšpuleného spodního rtu. Její tmavé oči 
prozrazovaly víc než pouhou nervozitu. Jako kdyby chtěla něco dokázat.

Flynn přikývl. „Podle mě to stačí. Vítej.“ Podíval se na Cadea a výmluvně 
vytáhl obočí: tohle by mohla být švanda.

Cade se místo odpovědi zamračil: zmlkni, nebo bude po tobě. Podrbal se na 
bradě s vědomím, že do toho beztak nemá co mluvit. Vlastně mu nevadilo, že 
Avery zaměstnají, jen by bylo hezké, kdyby se o tom nejdřív poradili.

Rosa se otočila ke dveřím. „Jdu zpátky na recepci. Budeš tak hodný a se-
známíš ji s Drakem?“

Přestože to znělo jako otázka, Cadeovi bylo jasné, že jde o rozkaz. O co 
tetě sakra jde? Než stihl cokoli říct, vešel do místnosti Brent. Do háje, ještě 
ten tady chyběl. Cade si stiskl kořen nosu.

„Pardon že ruším.“ Brent si Avery prohlížel tak rozzářeně, jak to svede 
jenom muž, který je otevřeně gay. „A kdopak je tohle?“

„Avery, tohle je Brent, zootechnik. Brente, Avery je naše nová recepční. 
Evidentně.“

Brentovi zajiskřilo v očích. „Svěží krev, hurá. Už se znáš s Gabby? Taky 
zootechnička. Bude se ti líbit!“ Vzal Avery za ruku a táhl ji pryč.

Avery se zasmála a přiměla ho zastavit se. „Moment, jsem tady s dcerou.“
Na Cadea měl ten smích niterné účinky, cosi se v něm zhouplo. „Můžu 

Hailey pár minut pohlídat.“ Vyčetl jí z tváře otázku: myslíš to vážně? A po-
myslel si: jako co? O dětech toho moc nevěděl, ale přesto přikývl. „Drake 
operuje, Hailey tam nemůže. Gabby asistuje.“

Brent, jako by si až teď všiml, že je v rohu místnosti jedna malá osůbka, 
zatleskal, vykročil k ní a poklekl. „Ahoj, rozkošné stvoření. Senzační vlasy.“

Hailey ledabyle mávla rukou a civěla do stropu. Což bylo víc, než před-
vedla Cadeovi.

Avery si dál kousala ret, příšerně sexy. „Možná bude lepší, když se s ostat-
ními seznámím až v pondělí.“
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Sakra, jde o pár minut. Jak moc za tu dobu může Cade poškodit Haileyinu 
dušičku? „Klidně jděte, dohlídnu na ni.“ Podíval se na Brenta. „Řekni Dra-
keovi o tom jorkšírovi. Potřebuje zákrok.“ 

Chvíli přemýšlel a rozhodl se povědět to Drakeovi radši sám. Byl to slo-
žitý případ.

Flynn, jako by vycítil, na co myslí, poklepal bratrovi na rameno. „Jdi. 
Dám na tu malou pozor.“

„Víte to jistě?“ Avery se na Flynna podívala, jako by ho prosila, ať změní ná-
zor. Cade z toho vyrozuměl, že se nestává často, aby dcerku někomu svěřila.

„Slibuju, že ji nenechám hrát si s injekčními stříkačkami.“
Avery se znovu zasmála, už podruhé, a Cade se ještě nevzpamatoval poté, 

co ji viděl smát se poprvé. 
Řekla Hailey, že se za chvilku vrátí, a dovolila Brentovi, aby ji vzal za 

paži a vykročil s ní do chodby. Cade je následoval.
Brent jí podal masku. „Nasaď si tohle na obličej a na nic nesahej. A ať 

doktor Drake říká, co chce, bude rád, že tady pracuješ.“ Spiklenecky se 
k ní naklonil. „Je to bručoun.“

„Chápu.“ Tmavé oči se pobaveně rozzářily a Cade si poprvé všiml, že jsou 
v té záplavě čokolády přimíchané světle hnědé skvrnky.

Brent zaklepal a radostně vtančil dovnitř. „Doktore Drakeu, Gabby, tahle 
fešanda je Avery, naše nová recepční. Gabby, večer to musíme zapít.“

Gabby ani nevzhlédla. „Nemůžu. Mám plány se sestřenkou. A řekla jsem 
ti, že už s tebou nikdy nebudu pít.“

„Nikdy neříkej nikdy.“
„Vážně, nikdy.“ Vykoukla přes masku. „Ještě pořád nemůžu jíst nachos.“
Ruka, jíž si Avery přidržovala masku, se třásla. Její snědá pleť působila 

pobledle. Jako kancelářská síla zřejmě není zvyklá vidět operaci a při po-
hledu na krev se jí dělá špatně. Teta je na tom stejně. Cade doufal, že se jim 
tam Avery nepozvrací.

Držel si na tváři masku a opíral se o dveřní rám. Drake se skláněl k bul-
mastifovi, jemuž se snažil vyříznout nádor.

Soustředil se na práci, ani nezvedl hlavu. „Operuju. Jděte pryč.“
Brent si povzdechl. „Přeloženo: Avery, rád tě poznávám.“
„Vždyť říkám.“
Gabby se podívala na Avery, v modrých očích jí pohrával úsměv. „Ahoj. 

Už jsme skoro hotoví. Jsi ve městečku nová? … Sakra, Cade, nejspíš…“
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Omdlí a praští sebou o zem. Avery se sesula. Do prdele.
Brent užasle zamrkal. „Typická jižanská kráska.“
„K čertu, Cade. Odnes ji,“ zabručel Drake.
Jako by to byl jeho nápad vzít ji sem. Ale hned k ní přiskočil a podložil 

jí hlavu. Po ruce se mu rozprostřely hedvábné hnědé vlasy a k pachu anti-
septik se připojila ovocná vůně. Popadl ji do náruče. „Brente, otevři dveře.“

Nesl ji chodbou do své ordinace a snažil se nevšímat si toho, jak má 
oproti jeho pevným tvarům hebké tělo. Tmavé řasy se zatřepetaly a zvedly. 
Položil ji na pohovku a požádal Brenta, ať přinese studený obklad. Ne-
spouštěl z ní oči.

Odhrnul Avery z obličeje pramínek vlasů. Při pohledu na její zmatený 
výraz řekl: „Radši ještě chvíli ležte. Omdlela jste.“

Zalapala po dechu. „To snad ne.“
Potlačil smích. „Obávám se, že ano.“

Přeložila  Blažena Kukulišová


