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Najednou se stává něco neuvěřitelného. V důsledku kombinace jeho ši-
kovného jazyka na mém klitorisu a tří prstů uvnitř mé pochvy prudce bu-
šících do její přední stěny se začíná dostavovat pocit, jako by se mi svíraly 
nejprve kyčle a odtud se ten tlak přenáší až do mého klína. Zatmí se mi před 
očima, znehybním a plně vnímám, jak se má pochva stahuje. Pak už se jen 
svíjím rozkoší a vychutnávám si ten neopakovatelný pocit, který trvá ještě 
malou chvilku a pak začíná odcházet tou samou cestou, kudy přišel. Ó ne! 
Cítím, že mi začínají téct slzy, ale nepláču. Ondřej ze mě pomalu vytahuje 
ruku a jazykem olizuje všechno okolo, jako by chtěl smýt zbytky po mém 
prvním vyvrcholení v životě.

Nemůžu dýchat, dusím se. Bořím ruce do jeho vlasů a stahuju ho na sebe. 
Když spatří, že mi stékají slzy, začne je líbat a já vyvádím jako smyslů zba-
vená. Ondřej samozřejmě netuší, co za jedinečný zážitek mi přinesl, a já se 
stále ještě zajíkám tím novým pocitem.

Vrhnu se na něj a obrátím ho na záda. Líbám ho na prsou a soustředím se, 
abych nevynechala jedinou část jeho hrudníku. Pupík mu potom obkroužím 
jazykem a když klesám stále níž a níž, začne se mu zrychlovat dech a pro-
píná nohy. Vsunu prsty za gumu jeho boxerek, které má stále ještě na sobě, 
a přejíždím pod nimi. Dělá mi dobře, že ho to přivádí k šílenství. Pak mu 
ten poslední kousek oděvu rychle sundám a soustředěně a pomalu si ho beru 
rovnou do pusy. V pravé ruce potěžkám jeho varlata a žalud už mi putuje 
do úst. Olizuji ho kolem dokola a pravá ruka začne dělat pohyby nahoru 
a dolů. Vzdychá. Je tolik vzrušený a já též. Vtom mě popadne a doslova hodí 
břichem na tu hromadu z polštářů, kde jsem právě před chvílí prožila svůj 
první orgasmus. Jedním pohybem mi zasune kolena pod sebe tak, že mám 
zadek vystrčený vzhůru, a vniká do mě zezadu. Doprčic, to je nádherné! 
Tohle je šukání jako o život! Naráží do mě a jeho ruka mi putuje pod bři-
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chem a vyhledává klitoris. Ano, to je ono! Ano, přesně tak to chci! Svíjím se 
pod nátlakem jeho zkušených pohybů a hmatů.

Mé špatné svědomí se opět odkudsi objevuje a sedá si k nám na postel: To 
je borec, co? No, nevím, jestli tohle Mirka naučíš…

V tu chvíli vím, že podruhé to dnes už neprožiju.
Ondřej vrcholí a tiskne se na mě zezadu.

Kapitola 14.

Ležíme vedle sebe na hotelové posteli a já zaznamenávám na jeho stolním 
budíku čas 21:45. Cože? Tohle trvalo hodinu a půl? Naše domácí milování 
s Mirkem se dá spočítat na minuty!

Jsem celá zmatená. To, co se stalo, mi absolutně převrátilo život. Měla 
jsem za to, že patřím mezi to procento žen, které nikdy orgasmu nedosáh-
nou, a začala jsem se s tím smiřovat. Teď zjišťuju, že jsem se pletla. Vůbec 
se neznám.

Zvedám hlavu k Ondrovi a tázavě se na něj dívám.
„Karčo, stalo se něco nezvyklého, že?“ ptá se a hladí mě po tváři.
Rozhodnu se s ním o tom promluvit. „Ondro, právě jsem nejspíš prožila 

svůj první orgasmus.“
Zachová se skvěle, překvapení na sobě nedá ani trochu znát.
„Prima. To jsem strašně rád. Chceš o tom mluvit?“
„Jo, určitě chci, ale dej mi prosím ještě chvilku. Musím to trochu vstře-

bat.“
„Dobře,“ prohodí, jako bychom se bavili o slevách v supermarketu.
Ležíme spolu v objetí, hladí mě po vlasech a já jeho na hrudi. Je nám spolu 

dobře. Myšlenky na domov vytěsňuju na minimum, i když samozřejmě při-
cházejí a číhají na mě za každým zákoutím.

Můj právě prožitý orgasmus se postaral o dostatečné zaneprázdnění 
mozku.
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