Beautiful Bombshell
Copyright © Christina Hobbs a Lauren Billings, 2013
Translation © Dominika Moulíková, 2020
© Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2020

ISBN 978-80-7565-730-5

Jedna
Bennett Ryan

„Nejchytřejší věc, kterou jsem kdy udělal, bylo přizvat
Maxe Stellu k plánování tvojí rozlučky se svobodou.“
Podíval jsem se na svého bratra Henryho, který ta
slova prakticky zazpíval. Seděl opřený v luxusním koženém křesle a v ruce svíral skleničku vodky Gimlet.
Právě se vrátil ze soukromé „schůzky“ v tajemných
zadních pokojích klubu a na tváři mu rozkvétal ten
největší úsměv, jaký jsem u něj kdy viděl. Když promluvil, nedíval se na mě. Sledoval tři nádherné ženy,
které tančily na jevišti a svlékaly se v pomalém, tepajícím rytmu. „To si budu muset pamatovat pro příště,“ zamumlal a pozvedl sklenku ke rtům.
„Já nemám v plánu loučit se se svobodou víckrát,“
namítl jsem.
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„No…“ Dopředu se naklonil Will Sumner, Maxův
nejlepší kamarád a obchodní partner, aby zachytil
Henryho pohled. „To ty možná budeš potřebovat
druhou rozlučku se svobodou, pokud se tvá současná žena dozví o té pozornosti profesionální tanečnice, které se ti právě dostalo. Jak se tak dívám kolem,
pochybuju, že skončí jen u vrtění na mužským klíně.“
Henry odmítavě mávl rukou a pronesl: „Fakt to
byl jen tanec na klíně.“ A pak se na mě usmál a zamrkal. „Ačkoli vážně dobrý tanec na klíně.“
„Měl šťastný konec?“ zeptal jsem se s úsměškem,
a zároveň mírným znechucením.
Henry se smíchem zavrtěl hlavou a znovu si usrkl
pití. „Tak dobrý zase ne, Bene.“
S úlevou jsem vydechl. Znal jsem svého bratra
natolik dobře, abych věděl, že by svou ženu Minu
nikdy nepodvedl, ale pořád se heslem „co oči nevidí,
to srdce nebolí“ řídil mnohem víc, než já kdy budu.
I když jsme se s Chloe měli brát až v červnu, jediný víkend, kdy jsme se s Maxem, Henrym a Willem
dokázali sejít, byl druhý víkend v únoru. Čekal jsem,
že budeme muset naše ženy vážně hodně uplácet,
aby souhlasily s naším výletem do Vegas v průběhu
Valentýna, ale jako vždycky nás překvapily. Ani nemrkly a jednoduše si místo toho naplánovaly společný výlet do pohoří Catskills.
8

Božská pot vora
Na úvod naší pánské jízdy vybral Max zastávku
v luxusním klubu. Na tohle místo bychom rozhodně nenarazili při brouzdání po internetu ani při procházce po lasvegaském Stripu. Abych byl upřímný,
Černé srdce zvenčí nevypadalo nic moc. Skrývalo se
v nevinně vypadající kancelářské budově pár bloků
od husté dopravy na Las Vegas Boulevard. Ale když
jsme prošli přes troje zamčené dveře a kolem dvou
vyhazovačů, ocitli jsme se v nóbl klubu velkém zhruba jako můj byt v New Yorku, který – čím hlouběji
jsme pokračovali do temných útrob budov – tím více
vibroval sexem.
V obrovské hlavní místnosti se blýskala malá vyvýšená pódia, na každém z nich byla jedna tanečnice,
která na sobě měla jiskřivě stříbrné prádélko. Taky
tam stály čtyři černé mramorové bary, v každém
rohu jeden, a každý se zaměřoval na jiný druh nápoje. Henry a já jsme se rozmazlovali u baru s vodkou,
odkud jsme si také přinesli kaviár, skandinávský gravlax a bliny. Max s Willem zamířili přímou čarou pro
skotskou. Zbývající dva bary nabízely širokou škálu
vín a likérů.
Nábytek z tmavé přepychové kůže byl neuvěřitelně měkký a každé křeslo bylo dost velké pro
dva… pro případ, že by některý z nás přijal nabídku
tance v hlavní části klubu. Servírky, které na sobě
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měly všechno možné včetně latexových bikin, nebo
naopak vůbec nic, nosily tácy s nápoji. Naše hosteska, Gaia, začala noc v krajkové červené košilce
a kalhotkách, s nějakým propracovaným šperkem
ve vlasech, uších a kolem krku. Ovšem zdálo se, že
pokaždé, když nás přišla zkontrolovat, si něco sundala.
V takových podnicích jsem se nevyskytoval často,
ale dokonce i já jsem věděl, že nejde o žádný obyčejný noční klub. Bylo to kurevsky působivé.
„Otázkou je,“ pronesl Henry a přerušil mé myšlenky, „kdy předvedou tanec na klíně budoucímu
ženichovi?“
Všichni kolem mě na jeho prohlášení zareagovali
různými povzbudivými slovy, ale já okamžitě zavrtěl
hlavou. „Nechám si to ujít. Tanec na klíně mi nic neříká.“
„Jak je možný, aby s tebou nehlo, když ti na klíně tančí neznámá a neskonale sexy ženská?“ zeptal
se Henry, oči rozšířené nevírou. S bratrem jsme na
žádné z našich služebních cest podobný klub nikdy
nenavštívili, a možná proto mě jeho nadšení překvapilo stejně, jako ho překvapila moje nechuť. „To nejsi
ani trochu vášnivý?“
Pokývl jsem. „To jsem, dokonce velmi. Myslím, že
právě proto se mi to nelíbí.“
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„Kecy,“ pronesl Max, odložil svoje pití na stoleček
a mávl přes celou místnost na někoho ve vzdáleném,
tmavém koutě. „Tohle je první noc víkendu, kdy se
loučíš se svobodou, a tanec na klíně je nutnost.“
„Možná vás všechny překvapí, když uslyšíte, že
v tomhle souhlasím s Bennettem,“ ozval se Will. „Tanec na klíně od někoho, koho neznáte, je příšerný.
Kam máte dát ruce? Kam se máte dívat? Není to stejné, jako být s milenkou – je to příliš neosobní.“
Zatímco Henry trval na tom, že Will očividně nikdy nezažil dobrý tanec na klíně, Max vstal, aby si
promluvil s mužem, který se zničehonic ocitl na druhé straně našeho stolku. Byl menší než Max – což
nebylo neobvyklé – a vlasy na spáncích měl prošedivělé. V jeho tváři a očích se zračil naprostý klid, který
mi prozradil, že už toho hodně zažil, a ještě víc viděl.
Tmavý oblek mu perfektně padl, rty měl sevřené do
tenké linky. Pochopil jsem, že to musí být neblaze
proslulý Johnny French, o kterém se Max zmínil v letadle.
I když jsem předpokládal, že domlouvají tanec pro
mě, s překvapením jsem sledoval Maxův napjatý pohled zírající do zdi, když mu Johnny něco zamumlal.
Dokázal bych spočítat na prstech jedné ruky, kdy
jsem viděl Maxe vypadat jinak než uvolněně, takže
jsem se naklonil dopředu a snažil se pochopit, co se
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děje. Henry a Will si jich už nevšímali, upírali svou
pozornost zpátky na teď už nahé tanečnice na pódiu. Konečně se Maxova ramena uvolnila, jako kdyby dospěl k nějakému závěru, usmál se na Johnnyho
a zašeptal: „Díky, kámo.“
Johnny poplácal Maxe po rameni, otočil se
a opustil nás. Max se vrátil ke svému křeslu a natáhl se po pití. Trhl jsem bradou k chodbě za černým
závěsem, do které Johnny zamířil. „Co to mělo znamenat?“
„To,“ začal Max, „mělo znamenat, že pro tebe připravili pokoj.“
„Pro mě?“ přitiskl jsem si ruku na hruď a zavrtěl
hlavou. „Jak už jsem říkal, Maxi, tohle si nechám ujít.“
„To teda kurva nenecháš.“
„Myslíš to vážně.“
„To teda kurva jo. Řekl mi, že máš zamířit touhle
chodbou,“ – Max ukázal na jinou chodbu, než ve které zmizel Johnny – „a dojít až do Neptunu.“
Zasténal jsem a opřel se. I když se mi tenhle klub
zdál jako nejlepší svého druhu ve městě – nebo kdekoli jinde, když už jsme u toho – na seznamu věcí,
které jsem chtěl dneska v noci dělat, byl tanec na
klíně od nějaké neznámé lasvegaské tanečnice jen
o trochu výš, než sníst zkažené sushi a pak celou noc
zvracet.
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„Nebuď sráč a prostě projdi tou chodbou a nech
nějakou holku, ať předvede tvýmu ptáku sexy taneček.“ Max na mě hleděl přimhouřenýma očima. „To
si tímhle zasraným kňouráním ze mě děláš prdel?
Tohle je sakra tvoje rozlučka se svobodou. Chovej se
jako chlap, kterým jsi býval.“
Zkoumal jsem ho, přemýšlel, proč tak neochvějně sedí ve svém křesle a mě zatím pobízí, abych
vstal z toho svého. „Pro tebe má Johnny taky připravenou nějakou místnost? Ty si tanec na klíně
nedopřeješ?“
Zasmál se, přitiskl si sklenku se skotskou ke rtům
a zamumlal: „Je to tanec na klíně, Bene. Ne zasraná
návštěva zubaře.“
„Debile.“ Zvednul jsem skleničku a podíval se na
hustou, čirou tekutinu. Když jsem tady do toho šel,
věděl jsem, že tu budou ženský a chlast a nejspíš
nějaké činnosti, které můžou balancovat na hranici
morálky, ale pravda je taková, že Chloe to věděla
taky. Řekla mi, ať se bavím, a v jejích očích se ani na
okamžik neobjevil stín starostí nebo nedůvěry. Nebyl
k tomu důvod.
Na jeden lok jsem vypil panáka vodky a zamumlal:
„Vysrat se na to,“ než jsem vstal a zamířil chodbou.
Moji večerní společníci byli – překvapivě – natolik na
úrovni, aby můj odchod neoslavili povzbuzováním,
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ale i tak jsem cestou k chodbě vlevo od hlavního pódia cítil, jak se mi do zad upírá jejich pozornost.
Hned za vstupem do chodby se koberec změnil
z černé na sytou, královskou modř. Celý ten prostor
se zdál ještě tmavší než samotná hlavní místnost. Zdi
byly sametově černé a drobné křišťálové lampy na
zdech vydávaly jen tolik světla, aby mně ukázaly cestu. Po jedné straně dlouhé chodby jsem viděl dveře
se jmény planet: Merkur, Venuše, Země… Na konci,
u dveří označených Neptun, jsem zaváhal. Bude už
uvnitř nějaká žena? Budu tam mít nachystané křeslo,
nebo co hůř, postel?
Dveře byly zdobné a těžké, jako kdyby patřily na hrad nebo do nějakého děsivého, gotického
sexuálního podzemí. Zasranej Max. Zachvěl jsem
se a otočil klikou. Když jsem zjistil, že uvnitř není
žádný železný kříž, pouta, ani žádná žena, jen dlouhá lenoška s malou stříbrnou krabičkou uprostřed,
vydechl jsem úlevou. K té krabičce byla hedvábnou
rudou stužkou přivázaná bílá kartička, na které stálo
úhledným rukopisem napsáno Bennett Ryan.
Super. Nějaká neznámá lasvegaská tanečnice už
zná moje pitomý jméno.
Uvnitř krabičky ležela černá saténová páska přes
oči a útržek papíru, na kterém černým inkoustem
stálo: Nasaď si to.
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Měl jsem si nasadit pásku přes oči kvůli tanci na
klíně? K čemu to pak je? Jen proto, že jsem ho dneska
nechtěl, neznamená, že jsem s tancováním na klíně
neměl zkušenosti. Pokud se za posledních pár let nezměnil průběh, člověk se naopak má dívat, ale nesahat. Co jinýho mám kurva dělat, až přijde dovnitř,
a já nic neuvidím? Rozhodně nemám v úmyslu na ni
sahat.
Odložil jsem pásku na lenošku a hleděl na zeď.
Minuty ubíhaly a s každou další jsem byl víc a víc přesvědčený, že si v tomhle pokoji pásku přes oči nenasadím ani za zlatý prase.
Skoro jsem slyšel, jak ve mně narůstá podráždění. Podobalo se to burácení, vlně, praskajícímu ohni.
Zavřel jsem oči, třikrát se zhluboka nadechl a pak si
pozorněji prohlédl své okolí. Zdi byly světle šedé, lenoška tlumeně modrá. Ten pokoj vypadal spíš jako
šatna nějakého luxusního obchodu než místnost,
kde, jak jsem předpokládal, dostávají muži trochu
víc než jen tanec. Sklouzl jsem rukou po pružné kůži
lenošky a teprve tehdy jsem si všiml, že pod páskou
v krabičce ležela pohřbená další zpráva. Na silném
papíře stálo stejným rukopisem napsáno:

Nasaď si tu zatracenou pásku, Bene,
nebuď taková měkkota.
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