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Před 15 lety

Flynn náhle přestal volat. Sierra to nedokázala pochopit, dokud nedostala 
obálku s logem FedEx označenou Do vlastních rukou. Otevřela ji a našla 
tam šest výmluvných fotografií Flynna s šesti různými dívkami.

Nejdřív tomu nemohla uvěřit, ale nakonec musela tu příšernou pravdu při-
jmout. U snímků byl připojený strojopisný vzkaz:

NEVĚŘ, ŽE TVŮJ TAKZVANÝ PŘÍTEL JE DOKONALÝ.
PŘIZNEJ SI KONEČNĚ PRAVDU.
O týden později Sierra zjistila, že je těhotná. Zničená a osamělá se svěřila 

Hammondu Pattersonovi, který ji po Flynnově odjezdu chodil navštěvovat; 
tvrdil, že Flynn ho požádal, ať na ni dohlédne. Sierru to překvapila, protože 
do té doby netušila, že ti dva se přátelí. Ale Hammond pro ni byl skutečně 
oporou. Nabídl, ať jde na potrat, že jí dá na něj peníze, ale Sierra nabídku 
odmítla.

Večer ji pozval na mejdan, kde to oba přehnali s pitím, především Ham-
mond. Když se vraceli domů v novém ferrari – dárek od jeho zbožňující ma-
tinky –, začal ji osahávat. Ruku mu odstrčila, ale byl neodbytný.

Ve tmě přehlédl protijedoucí auto. Po čelním nárazu Sierra vylétla z vozu, 
zlomila si pánev a následně potratila. Hammond vyvázl bez škrábnutí, po-
kud se nepočítá jeho poraněné ego.

V kampusu se povídalo ledacos, například i to, že Sierra byla těhotná 
s Hammondem. On to nepopíral, spíš naopak.

Flynnovi se ty drby donesly i do Británie. Byla to poslední kapka. Než se 
vrátil do školy, Sierra odjela k rodičům do New Yorku. Už nikdy spolu ne-
vyměnili ani slovo.
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Kapitola 43
Sierra a Hammond dorazili na koktejlovou sešlost skoro před koncem, pro-
tože Hammond musel nejdřív odventilovat svou nenávist k Flynnovi a po-
hrdání Sierrou. Sierra dál moudře mlčela, i když dost dobře nechápala, co 
konkrétně Hammonda tak příšerně rozzuřilo. Vždyť sám tvrdil, že se s Flyn-
nem přátelili, ne? Že by ho tak štvalo, jak hnusně se k ní Flynn nakonec za-
choval? To nedávalo smysl, protože hněvat by se měla ona, ne Hammond. 
Navíc s Flynnem po celé ty roky neměla sebemenší kontakt.

Ani o to nestála. Zlomil jí srdce a to mu nikdy neodpustí.
Po bouračce a potratu Sierra cestovala po Evropě, navštěvovala různé pří-

buzné a nakonec se vrátila k rodičům do New Yorku, kde se věnovala so-
ciální práci s oběťmi znásilnění. Byla to dřina, ale uspokojovala ji. Přesně 
tohle toužila dělat.

Časem se odstěhovala od rodičů a najala si byt s kamarádkou. Dokonce 
začala i chodit na schůzky, ale nešlo o nic vážného, dokud náhodou opět ne-
narazila na Hammonda – nyní právníka se strmě stoupající kariérou a poli-
tickými ambicemi.

Nejdřív Sieřře vyčetl, že ji zkoušel zkontaktovat a ona se mu nikdy neo-
zvala. Pak se jí však začal dvořit tak neodolatelně, že mu podlehla. Byl pro-
klatě okouzlující, upřímný a hluboce se zajímal o dobro společnosti, což na 
ni udělalo dojem. Nakonec se do něho zamilovala, ne sice tak vášnivě jako 
kdysi do Flynna, ale stačilo to na souhlas s manželstvím. „Společně doká-
žeme změnit svět,“ sliboval jí Hammond a ona mu naivně věřila.

Svatba se konala v Connecticutu u jejích rodičů. Hammond trval na opu-
lentní oslavě, na které se sešli příbuzní z obou stran a řada vlivných zná-
mých, s nimiž takto Hammond utužil vztahy do budoucna.

Trvalo rok, než si Sierra uvědomila svou obrovskou chybu, ale to už bylo 
pozdě. Byla Hammondovou manželkou, politickou kořistí, které se Ham-
mond nikdy nevzdá.

„Dámy a pánové, podává se večeře!“ ohlásil Guy. Tuhle větu měl ze starých 
filmů a líbila se mu. Měl dojem, že mu dodává důstojnost.

Guy odjakživa doufal, že hosté ho nejen ocení, ale budou na něho spolé-
hat, i když budou potřebovat jakoukoliv radu nebo pomoc, protože to zna-



�

Plavba za všechny Prachy

menalo i větší spropitné na konci každé cesty. Tipoval, že tentokrát bude 
nejštědřejší Alexandr, i když kolikrát se dočkal překvapení.

Nebo že by se ukázal Luca? Slavní zpěváci byli svou štědrostí proslulí, ale 
možná ho bude brzdit ten příživnický anglický přítel.

Nebo politik? Ne, ti naopak hrabou peníze od jiných na své kampaně, za-
tímco sami nepustí pěťák.

No a pak tu byl slavný herec Cliff Baxter, ovšem ze svých zkušeností Guy 
věděl, že herci čekají komplet všechno zadarmo čistě za to, že se někde ráčí 
objevit.

Takže zbýval Taye Sherwin, milý mládenec z pracujících vrstev, který se 
prosadil díky vlastnímu talentu. A reportér Flynn – ale ten existenci spropit-
ného zřejmě neuznával.

Guy se rozhodl nenápadně utrousit, nejspíš před přítelkyní toho filmo-
vého herce, že na konci plavby se od všech hostů očekává slušné spropitné. 
Guy si na podobných akcích trochu zlomyslně vychutnával, že odhaluje 
soukromá tajemství zámožných a slavných hostů, protože v tak omezeném 
prostoru se nedá všechno utajit, nehledě na to, že personál si všechny drby 
navzájem sděloval.

I teď Guy očekával, že se dozví hodně šťavnaté zajímavosti.
„Podává se večeře!“ ohlásil podruhé a trochu hlasitěji, protože nikdo se ani 

nehnul. Všichni se zřejmě příliš dobře bavili.
„Díky, Guyi,“ usmála se na něho Bianca a protáhla si štíhlé paže nad hla-

vou. „Pojďte všichni, normálně padám hlady!“

„Och, to je skvostně prostřený stůl!“ vykřikla okouzleně Ashley, když hosté 
zamířili k elegantnímu oválnému stolu na prostřední palubě.

Na stole v broušených vázách zářily bílé růže, které milovala Bianca. Stály 
tam broušené sklenky, ležely stříbrné příbory, černé a stříbrné nádobí, vysoké 
bílé svíčky v krásných svícnech. Výsledek připomínal fotografii z časopisu 
pro milionáře.

„Prosím, najděte si své jmenovky,“ usmála se maličko rošťácky Bianca. „Za-
sedací pořádek jsem dělala sama, protože bych ráda, kdybyste se všichni na-
vzájem dobře poznali. A každý den se místa budou měnit, tak pozor na to!“

„Jo, to jsi celá ty,“ ocenil Luca společenskou inteligenci své kamarádky. 
„Tak koho jsi mi vybrala dnes?“

Bianca luskla prsty a Guy jí podal seznam.
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„Jak to vypadá, sedíš mezi Tayem a Ashley. Zvládneš být sendvič man-
želů Sherwinových?“

„Na mě je spolehnutí,“ chvástal se Luca.
Jeromy se mračil. Nezamlouvala se mu představa, že se Luca s Sherwino-

vými spřátelí. „A co já?“ sykl dotčeně.
Bianca nahlédla do seznamu, s kterým si dala velkou práci. „Vida,“ usmála 

se na Jeromyho, „ty sedíš mezi dvěma krásnými dámami. Sierra Patterso-
nová a Lori.“

„Lori?“ Jeromy se nepatrně ušklíbl. Věděl moc dobře, kdo je Lori. Nula 
přilepená ke slavnému filmovému herci.

Bianca Jeromyho ignorovala, protože ji štval. Copak si Luca nemohl najít 
někoho milejšího než toho snobského hrubiána? Obrátila se ke Cliffu Bax-
terovi. „A ty sedíš vedle mě,“ řekla přátelsky. „Už se těším, až mi popíšeš 
pocity Nejpřitažlivějšího muže světa.“

„Jsou pekelné,“ postěžoval si trpitelsky Cliff. „Ženy mi padají k nohám. 
A muži jakbysmet. Zázrak, že bez úhony dožiju večera.“

„Ale ty to jistě zvládáš,“ poškádlila ho Bianca a navlhčila si jazykem plné 
rty.

„Snažím se,“ mrkl na ni Cliff. „Ovšem je to dřina.“
„A ty sedíš vedle Flynna Hudsona,“ podívala se Bianca na Sierru a přá-

telsky ji vzala za loket. „Podle mě byste mohli najít společná témata. Podle 
Alexandra je Flynn velice chytrý reportér a spisovatel, určitě tě bude zají-
mat.“

„Snad ano,“ zamumlala Sierra, které klopýtlo srdce.
„Mimochodem,“ dodala Bianca, „jsem ráda, že jsem tě konečně poznala – 

a tvůj manžel je okouzlující.“
Okouzlující? zoufala si Sierra v duchu. Kdybys tak znala pravdu!
„Víš,“ řekla ještě Bianca, „Alexandr mu fandí. Podle něho má Hammond 

velký potenciál uskutečnit v Americe zásadní změny.“
„Vážně?“ kývla Sierra a pomyslela si, že lidi se dají ošálit až moc 

snadno.
„Ano, a Alexandr má na lidi dobrý odhad.“
„To ráda slyším.“
„No tak?“ zasmála se Bianca přidrzle. „Jak se těšíš na roli první dámy?“
První dáma. Sierra křečovitě polkla. Díkybohu že před odchodem z ka-

juty stačila spolknout dva xanaxy, které ji uvedly do lehce obluzeného stavu. 
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Přesto jí vyhlídka na Flynnovu blízkost zrychlila srdce a zahltila ji pani-
kou.

Klid, napomenula se v duchu. Ovládej se! To zvládneš!
Myslíš?
Vím.

* * *

Jeromy sjel po Lori povýšeným pohledem. Proč zrovna on musí sedět vedle 
jediné nuly na palubě? Musí se s ní bavit? Jedno dvě slova vyžaduje zdvoři-
lost, ale pak se na ni vykašle.

„Jak se vede, zlato?“ ohrnul nos.
„Báječně,“ odpověděla Lori. No jasně, zrovna ona musí sedět vedle nafr-

něného anglického snoba. „A tobě?“
„Výborně.“
„To máš štěstí,“ broukla. Bylo jí jasné, že z její společnosti je stejně otrá-

vený jako ona z jeho.
„Prosím?“ sykl Jeromy, kterému se nelíbil její tón.
„No… dokonalý, to je snad jasné.“
Jeromy ztuhnul. Dělá si z něho legraci: To by jí vážně neradil.

„Doufala jsem, že mě posadí právě k tobě,“ naklonila se Ashley blíž ke Clif-
fovi hned nato, co si přisedla.

„Opravdu?“ Cliff si zálibně prohlížel smyslnou plavovlásku. „Tak to tě 
nesmím zklamat, zlato.“

„To ani nemůžeš,“ zatřepetala Ashley umělými řasami. „Mně stačí se na 
tebe dívat.“

A kruci! povzdechl si Cliff v duchu, Plná loď zajímavých lidí, a já musím 
vyfasovat poblouzněnou fanynku.

„Viděla jsem všechny tvoje filmy,“ švitořila Ashley a držela v prstech 
dlouhý plavý pramen vlasů. „Maminka mě jako malou brala do kina. Byla 
do tebe udělaná.“

„A je pořád?“
„Mně tenkrát bylo teprve deset, ale taky jsem do tebe byla zamilovaná,“ 

svěřila se Ashley cudně.
„To mi lichotí,“ usmál se Cliff zdvořile.
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„A ještě mě to nepřešlo, jenom to nesmíš prozradit mému žárlivému man-
želovi,“ dodala Ashley chvatně.

Ksakru! zoufal si Cliff. Kde je Lori, když ji potřebuju?

* * *

Alexandr se rozhlédl kolem stolu a spokojeně zjistil, že hosté se skvěle 
baví. Servíroval se první chod – humr a krab – a nejlepší vína tekla prou-
dem. Bianca na opačném konci stolu vypadala úchvatně. Tmavá pleť jí 
ve svitu svíček žhnula a zelené oči jiskřily. Povídala si s Flynnem. Ale-
xandr se dmul pýchou, že ukořistil tak krásnou partnerku. Bianca byla sice 
slavná, ale patřila pouze jemu. Stála mu za všechny ty problémy s Ruša-
nou, které se on brzy zbaví. Pak bude navždy žít s Biankou.

Náhle ho zaplavila mocná sexuální touha. Po levé straně měl Xuan a zprava 
Hammonda Pattersona, kteří přes něho vedli živou debatu. Alexandr vstal. 
„Hned se vrátím,“ omluvil se a zamířil k Biance. „Musím ti něco ukázat,“ 
pošeptal jí do ucha.

„Cože?“ nechápala.
„Musím ti něco ukázat, hned.“
„Hned?“
„Hned!“ zopakoval Alexandr nesmlouvavě.
Bianca se zvedla. „Jen dvě minutky,“ usmála se na své hosty.
Alexandr ji vzal za ruku a odvedl ji podél zábradlí na místo, kde byla tma 

a prázdno. Slyšeli jen pleskání vln o záď.
„Tak povídej,“ vyhrkla Bianca. „Děje se něco?“
„Neděje, pokud za něco nepovažuješ tohle,“ přitiskl jí Alexandr dlaň na 

svou erekci.
Bianca se tiše, hrdelně zasmála. „Propána, to myslíš vážně? Uprostřed 

večeře?“
„Máš kalhotky?“
„Copak by se pod tyhle šaty vůbec vešly…“
Alexandr si chvatně rozepnul kalhoty a se zachrčením vyhrnul Biance 

šaty do pasu.
Opřela se o zábradlí a nechala se zvednout, aby Alexandrovi ovinula 

dlouhé nohy pevně kolem pasu. Bez váhání do ní vnikl a po pár zběsilých 
pohybech vyvrcholil.
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„Óóóch!“ vyjekla Bianca, když se opět postavila. „Co tě to popadlo?“
„Tobě se to nelíbilo? Nechci tě zanedbávat,“ pošeptal jí Alexandr do ucha. 

„A později tě rozmazlím takovým orálem, jak jsi ještě nezažila. Teď se ale 
musíme vrátit k hostům, lásko.“

„Ano, pane,“ kývla Bianca poslušně. Znovu si připomněla, že před Ale-
xandrem nikdy neměla tak vzrušujícího partnera. A že jich bylo hodně.

Sierra se odhodlaně nadechla. Seděla sice vedle Flynna, ale ještě s ním ne-
promluvila slovo, a ani on ji nepozdravil. Po Biančině odchodu jí však připa-
dalo trapné jen mlčet. Koneckonců, jejich vztah byl dávná minulost a Flynn 
ho tehdy zřejmě nebral vážně. Byla prostě jeho další zářez na pažbě.

Pak ji napadlo – třeba ji nepoznal?
Rozhodla se jít do toho a ukázat mu, že ona už dávno nemyslí na jeho še-

redný podraz.
„Flynne?“ usmála se. Bezstarostně. Nad věcí. „Jsi to ty, viď?“


