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První kapitola
Ruby

„Nevsadila bych se, že má obří péro, ale ani netvrdím,
že to tak není.“
„Pippo,“ hlesla jsem a zděšeně si schovala obličej
do dlaní. Proboha, vždyť je půl osmé ráno ve čtvrtek.
Přece nemůže být opilá.
Omluvně jsem se usmála na vykuleného pána, který stál naproti nám, a snažila jsem se vymyslet způsob, jak bych mohla výtah zrychlit silou myšlenky.
Zírala jsem na Pippu a ona neslyšně artikulovala:
„Co jako?“ a pak zvedla ruce a podržela ukazováčky
asi třicet centimetrů od sebe. „Má ho dlouhýho jak
nějakej podělanej hřebec.“
Výtah zastavil ve třetím patře a dveře se otevřely,
což mě zachránilo před dalším provinilým pohledem.
„Uvědomila sis, že jsme tam nebyly samy, že
jo?“ zasyčela jsem a následovala ji chodbou za roh,
kde jsme zastavily před velkými dveřmi s nápisem
RICHARDSON-CORBETT vyrytým do pískovaného skla.
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Zvedla hlavu od obří kabelky, ze které se za zvuku
cinkání náramků na zápěstí snažila vylovit klíče. Její
kabelka byla jasně žlutá a posetá kovovými cvočky
a její dlouhé zrzavé vlasy svítily pod fluoreskujícím
světlem jako neon.
Já jsem špinavá blondýna a dneska jsem si vzala
béžovou tašku přes rameno; připadala jsem si vedle
ní jako vanilková sušenka.
„Nebyly?“
„Ne! Přímo naproti tobě stál ten chlap z účetního.
Dneska tam musím jít a díky tobě na sebe budeme
vrhat nejisté a trapné pohledy pokaždé, když si vzpomeneme, jak jsi vyslovila slovo péro.“
„Taky jsem řekla dlouhýho jak nějakej podělanej
hřebec.“ Zatvářila se provinile, ale pak se vrátila ke
kabelce. „Kluci z účetního stejně potřebujou trochu
uvolnit.“ S dramatickým gestem ukázala na tmavou
chodbu před námi. „Teď jsme nejspíš podle tvých
představ dostatečně samy?“
Vysekla jsem jí hravou poklonu. „Prosím. Povídej.“
Přikývla, soustředěně svraštila obočí. „Jen říkám,
že logicky musí být obří.“
„Logicky,“ zopakovala jsem a snažila se zadržet
úsměv. Srdce mi radostně poskakovalo, jako ostatně
vždy, když jsme mluvily o Niallovi Stellovi. Spekulování o velikosti jeho přirození mě nejspíš jednou
zničí.
S vítězoslavným mávnutím ruky vylovila klíče od
kanceláře a zarazila nejdelší z nich do dveří. „Ruby,
vidělas jeho prsty? A nohy? A to nezmiňuju fakt, že
měří přes dva metry.“
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„Přesně dva metry,“ opravila jsem ji bez dechu.
„Ale velikost rukou ještě nic neznamená.“ Zavřely
jsme za sebou dveře a rozsvítily hlavní světla. „Spousta chlapů má velký ruce, a přitom v kalhotách neschovává nálož.“
Šla jsem za ní úzkou chodbou do místnosti plné
stolů, v menší, méně honosné části třetího patra.
Vzhledem k tomu, že jsem v práci trávila mnohem víc
času než v miniaturním bytě, který jsem si pronajala
v jižní části Londýna, měla jsem radost, že je tu i přes
málo místa útulno.
Richardson-Corbett Consulting byla jednou z největších a nejúspěšnějších strojírenských firem v Evropě, ale přijímali jen hrstku stážistů. Krátce po promoci na UC v San Diegu jsem měla neuvěřitelné štěstí,
že mi jedno z těch míst připadlo. Pracovní doba byla
nekonečná a výplata sotva pokryla mou vášeň pro
boty, ale oběť se začínala pomalu vyplácet: už po
prvních devadesáti dnech stáže nahradila papírek na
mém stole opravdová kovová cedulka s vyrytým jménem Ruby Millerová. A taky mě přesunuli z přístěnku
ve druhém patře do jedné z klíčových kanceláří tady
na třetím.
Střední školou jsem prosvištěla bez problémů
a bakaláře jsem přežila jen s občasnými návaly paniky. Ale stěhování přes půlku světa a možnost seznámit se s největšími mozky strojírenství v Anglii?
V životě jsem nepracovala tvrději. Pokud se mi podaří
dokončit stáž se stejně dobrými výsledky, s jakými
jsem začala, budu mít zaručené místo v magisterském
programu mých snů na Oxfordu. Samozřejmě dobré
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výsledky rozhodně nezahrnují výtahové debaty o přirození jednoho z manažerů…
Jenže Pippa se teprve začínala rozjíždět.
„Někde jsem četla, že je to jako vzdálenost od zápěstí k prostředníčku…“ změřila si délku vlastní ruky
a pak ji zvedla, aby podpořila svoje slova. „Jestli je to
pravda, tvůj idol je fakt kus.“
Zamručela jsem, pověsila jsem si kabát na dveře.
„Asi jo.“
Odhodila kabelku na židli a změřila si mě vědoucím pohledem. „Zbožňuju, když se snažíš vypadat
nezaujatě. Jako bys mu nezírala na rozkrok pokaždé,
když se objeví půl metru od tebe.“
Snažila jsem se vypadat pohoršeně.
Snažila jsem se tvářit zděšeně a nějak odpovědět.
Nic. Za posledních šest měsíců jsem na Nialla Stellu pokradmu zírala tak často, že bych mohla být kvalifikovanou expertkou na topografii jeho rozkroku.
Nacpala jsem kabelku do spodního šuplíku a s rezignovaným povzdechem jsem ho zavřela. Moje nenápadné pohledy očividně nebyly tak nenápadné, jak
jsem si myslela. „Obávám se, že jeho rozkrok ke mně
nikdy nebyl ani nebude tak blízko.“
„To nebude, pokud se s ním nedáš do řeči. Hele,
jakmile se mně naskytne příležitost, vychutnám si
toho zrzka z PR tak, že bude mít na krajíčku. Měla
by ses s ním aspoň pobavit, Ruby.“
V tu chvíli už jsem vrtěla hlavou a Pippa mě praštila koncem šály. „Ber to jako výzkum do hodiny konstrukční integrity. Řekni mu, že potřebuješ otestovat
tažnou sílu jeho ocelové trubky.“
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Zasténala jsem. „Bezva plán.“
„Fajn, tak někdo jinej. Co blonďák z podatelny?
Nespustí z tebe oči.“
Zatvářila jsem se kysele. „Ten mě nezajímá.“
„Tak Ethan ze smluvního. Je sice malej, ale je
fit. A vidělas ten jeho trik s jazykem, co dělává
v hospodě?“
„Ježiši, to ne.“ Posadila jsem se, naprosto zničená
tíhou jejího pohledu. „Fakt se o tomhle bavíme? Nemůžeme prostě dělat, že nejsem zamilovaná?“
„Obávám se, že ne. Žádnej jinej chlap tě nezajímá,
ale na pana pravého to ani nezkusíš,“ povzdechla si.
„Nevykládej si to špatně. Stella je kurevsky sexy, ale
je trochu moc upjatej, nemyslíš?“
Přejela jsem nehtem po hraně stolu. „To se mi na
něm právě líbí,“ přiznala jsem. „Je vyrovnaný.“
„Nudnej.“
„Umírněný,“ trvala jsem na svém. „Jako by vylezl
z románu od Austenové. Je to pan Darcy.“ Doufala
jsem, že mě tím přirovnáním snáz pochopí.
„To nechápu. Pan Darcy se k Elizabeth chová tak
odměřeně, až to hraničí s brutalitou. Proč bys měla
chtít někoho, s kým je taková práce?“
„Práce?“ zeptala jsem se. „Darcy jí nemate hlavu
lživou chválou ani bezvýznamnými poklonami. Když
řekne, že ji miluje, je to proto, že je to pravda.“
Pippa se svezla na židli a zapnula počítač. „Já ráda
flirtuju.“
„Ale flirtování je se všemi stejné,“ pokračovala
jsem. „Darcy je odtažitý a nečitelný, ale když jednou
ulovíš jeho srdce, je navždy tvoje.“
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„To zní jako práce.“
Vždycky jsem věděla, že jsem romantička, ale představa, že jsem jediná, kdo uvidí umírněného hrdinu
v rozdivočelém stavu – bez zábran, chtivého, svůdného – mi znemožňovala myslet na cokoliv jiného,
kdykoliv se Niall Stella objevil v mém zorném poli.
Problém je, že se v jeho přítomnosti vždycky chovám jako praštěná.
„Jak bych si vůbec mohla namlouvat, že se s ním
dám někdy doopravdy do řeči?“ zeptala jsem se jí.
Jasně, že se k tomu nikdy nedokopu, ale i tak bylo
příjemné mluvit o tom s někým, kdo ho zná. S někým
jiným než s London nebo Lolou, které jsou na druhé straně světa. „Mám na mysli ten typ konverzace,
kdy oba víte, že konverzujete, chápeš? Minulý týden
mě Anthony na jednání požádal, abych přednesla nějaká data, která jsem mu třídila k projektu Diamond
Square. Naprosto jsem válela, dokud jsem nevzhlédla
a neuviděla přímo za ním Nialla. Víš, jak dlouho jsem
na tom makala? Týdny. A pak se jednou podívám na
Nialla Stellu a moje soustředěnost je v tahu.“
Z nějakého důvodu mu nedokážu říkat jen jedním
jménem. Niall Stella je něco jako pocta, jako když
řeknete princ Harry nebo Ježíš Kristus.
„Zarazila jsem se v půlce věty,“ pokračovala jsem.
„Když je poblíž, buď ze sebe vykoktám nějakou pitomost, nebo ztratím řeč.“
Pippa se rozesmála, ale pak přimhouřila oči
a prohlédla si mě od hlavy k patě. Zvedla kalendář
a dělala, že v něm listuje. „To je teda vtipné… Zrovna jsem zjistila, že je dneska čtvrtek,“ zazpívala. „To
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vysvětluje, proč máš ten šukézní účes a super sexy
miniskuni.“
Prohrábla jsem si rukou lehce vlnité vlasy po bradu. „Vypadám stejně jako každý den.“
Odfrkla si. Po pravdě, přípravou jsem dneska strávila extrémně moc času, ale potřebovala jsem dodat
sebedůvěru.
Přesně jak říkala Pippa, je čtvrtek: můj nejoblíbenější den v týdnu.
Ve čtvrtky totiž potkávám Nialla Stellu

‹
Čtvrtky by neměly být něčím, na co se člověk zvlášť
těší. Třeba dneska mě čekají každodenní nudné povinnosti jako zalití smutného fíkusu, který mě Lola
donutila propašovat přes těch devět tisíc kilometrů,
co dělí San Diego od Londýna; sepsání nabídky a její
odeslání; vytáhnutí tříděného odpadu na ulici. Život
na úrovni. Na prvním místě mého seznamu čtvrtečních povinností ale stojí jednání strojírenského týmu
Anthonyho Smithe, kde můžu jednu hodinu týdně
koukat na Nialla Stellu – viceprezidenta firmy, ředitele plánování a toho nejsvůdnějšího chlapa na světě.
Kéž bych si ho taky mohla přidat do seznamu věcí,
co chci dnes udělat.
Dění ve firmě mě zajímalo a většina diskuzí mých
nadřízených mi připadala naprosto fascinující, takže hodinový výhled na Nialla Stellu pro mě byl
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požehnáním a kletbou zároveň. Je mi třiadvacet, ne
dvanáct. Mám titul ze strojírenství, a když se zapojím
do diskuze, jednoho dne můžu být jejich šéfová. To,
že má jediný člověk moc zlikvidovat moji pozornost,
je ponižující. Většinou nemám hlavu v oblacích ani
se nechovám divně, dokonce za sebou mám několik
vážných vztahů. Od té doby, co bydlím v Londýně,
randím mnohem víc než doma… no jo, Angličani.
Netřeba cokoliv dodávat.
Ale tenhle konkrétní Angličan je k mé smůle mimo
můj dosah. A to skoro doslovně: Niall Stella je dvoumetrový nonšalantní elegán s dokonale vystajlovanými hnědými vlasy, hlubokýma hnědýma očima, širokými svalnatými rameny a úsměvem tak okouzlujícím
(i když v práci se vyskytuje jen zřídka), že moje myšlenky zakopávají jedna o druhou.
Podle drbů v kanceláři dokončil školu ještě jako batole a je něco jako legendární supermozek městského
plánování. Dokud jsem nepracovala pro Richardson-Corbett a neviděla ho řídit všechno od kontroly budov k chemickému složení betonových přísad, ani mě
nenapadlo, že někdo takový může existovat. Neoficiálně má poslední slovo ve všech stavebních pracích
v Londýně od výstavby mostů i komerčních prostor
až k návrhům na veřejnou dopravu. Když jednou
odešel uprostřed jednání, aby vedl tým konstruktérů
po tom, co mu zavolal jeden vyděšený dělník, že jiná
firma podělala základy a oni už začali nalívat beton,
málem jsem zkolabovala. Nic se v Londýně nepostaví, aniž by v tom alespoň částečně neměl prsty Niall
Stella.
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