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Reece 

Bol som sa prezliecť, pretože ma obliali pivom. Prešiel som spojovacou chodbou, a vošiel 

cez dvere do kuchyne. Okamžite sa okolo mňa vlnili polonahé telá báb a ja som neodolal tomu 

vzrušeniu, ktoré sa mi ponúkalo. Obtierali sa o mňa dve naraz a ja som premýšľal, či neupustím 

od mojej zásady, spať iba s jednou. Prisahám, toto bol vysnený sen. Tancoval som s blondínou, 

ktorú som nepoznal. Keď sa otočila a zadkom sa po mne spustila ako po chromovanej tyči, 

napoly mi stvrdol. Ak nechcela aby som ju pretiahol rovno tu na barovom pulte, musel som ju 

vytiahnuť hore a tancovať v inej polohe. 

„Ukážeš mi svoju izbu?“ Zapriadla mi do ucha a oblizla ho. Jasné, že vedela, že tu bývam. 

Dotancoval som s ňou do konca piesne, maximálne vzrušený, keď do mňa drgol jeden pár. 

Otočil som sa na toho chuja, ktorý mi lakťom dal do boku. 

Kurva...to snáď... 

Chcel som vykročiť k Aidenovi, čo to robí, keď ma zastavil kamarát Cole. 

„Hej, nestojí ti za to.“ Schytil ma za ramená. 

„Doriti, čo tu on robí? Kto ho tu vpustil!“ Ten chuj tu nemal čo robiť a už vôbec nie siahať 

na Adrienne. Je mi jedno s kým sa bude ťahať ona, ale určite nie s ním. Podkopol nám nohy už 

raz a viackrát mu to nedovolím. 

„Je tu s Miou a jej partiou. Nechaj to tak. Poď napijeme sa.“ Mykol hlavou a ja som ho 

nasledoval. 

Zatínal som päste, ako veľmi som neznášal Aidena a jeho posratú partiu. Mia nikdy nemala 

vkus na kamošov a iba ju využívali, kedy sa im to hodilo. 

Cole mi strčil do ruky pohár a ja som ho prevrátil do seba bez premýšľania. Pekne to pálilo, 

nebol som zvyknutý chlastať, ale dnes je presne ten večer, kedy to fakt potrebujem. 

Obzeral som sa, či neuvidím Lucasa. Ten by určite urobil poriadok so svojou sestrou a 

možno aj s tou nevlastnou. „Kde je Lucas?" Otočil som sa na Cola. 

„Nevidel som ho, asi sa už niekde zašil aj s nejakou babou." Zaškeril sa. „Inak tie babenky 

čo sa okolo teba mali, boli fakt dobré." 

Nereagoval som na jeho poznámky, štval ma jediný človek, ktorý tu nemal čo hľadať. Nebol 

to môj dom, aby som ho vyrazil, ale ak sa mi podarí nájsť Lucasa... 



„Pozri na ten zadok," samozrejme, že musel ukázať na Adrienne, ktorá tancovala s 

Veronicou. 

„Na tú zabudni, požuje ťa a odkopne, je to mrcha, zabudol si?" Pred rokom tu zanechala 

pekný bodrel, a to v hlavách všetkých Lucasových spoluhráčov. Taký ma vplyv na chlapov. Nie 

ona nie je mrcha ona je čarodejnica. Počarovala im a preto prehrali basketbalový zápas. 

„Kámo ja s tým problém nemám. Uč sa a pozeraj ako to robím ja. Vidíš tu čiernu? Tak 

sleduj." To ti tak verím. 

Zamiešal sa medzi baby a čiernovlásku už chytal za zadok. Radšej som si išiel dať ďalší drink. 

„Reece! Teraz ty." Skríkla Samantha, prváčka z univerzity. Ležala na stole a do pupku jej liali 

alkohol. Okolo boli rovnako baby, ktoré boli na rade a chalani si mali na nich pochutnať. 

„Vychutnaj si to kráska." Naklonil som nad jej brucho a pozrel jej do očí. Ale nad ňou ma 

prepaľoval zelený pohľad s posmeškom v tvári. Založila si ruky na hrudi a ja som si hneď všimol 

pearsingu, ktorý sa jej leskol v pupku. Ach...kurva. Ten obrázok už z hlavy asi nikdy nevymažem. 

Jej pohľad vyzýval nech nie som srab, nech to urobím. Pozrel som sa na brucho, ktoré som mal 

ochutnať, ale v tomto pupku sa nič nelesklo. Prehltol som naprázdno. Z poza mňa sa ozvalo 

nech nezdržujem. Rýchlo som pohľadom vyhľadal opäť Adrienne, ktorá sa otočila a dala si tiež 

panáka s kamoškou.  

Snažila sa ma ignorovať... to vážne? Sklonil som sa vysal som alkohol a baba podo mnou 

zastonala. V sekunde som sa zodvihol a Samantha sa vymenila s ďalšou, ktorej meno som si 

nezapamätal. 

„Ako to chceš zlato?" Spýtal som sa jej a ona s otvorenými ústami sledovala ako jej polievam 

sirup medzi prsia a robím si cestičku až k pupku. Do toho som primiešal ešte rum. Vyskočil som 

na stôl a kľakol si medzi jej nohy. Jazykom som lízal cestičku od brucha až hore k podprsenke. 

Sal som sladkosť a bozkával jemnú pokožku pod sebou. Dvihol som oči k nej ako si to užíva a 

pokračoval po krivkách jej pŕs. Vitaj v raji Reece, pomyslel som si.  

Toto je môj život. 

Skončil som pri tretej kráske, ktorá si to určite náramne užila a bola celá pripravená. Ale ja 

som po tej konkrétne netúžil. Siahol som po ďalšom alkohole. Nalial som si hneď do polky 

červeného pohára a ihneď do seba kopol. Nepomohlo mi to prestať rozmýšľať, hnal ma hnev. 

Buď niekoho zrazím k zemi alebo musím zavolať Rachel. A ani jedno nie je to, čo teraz 

potrebujem. 

Kde je do riti Lucas? Vyšiel som von, že ma to predtým nenapadlo, Lucas bude už určite 

chrápať v domčeku pri bazéne. Stačilo mi pár krokov a počul som smiech. 



„Áno, nebojím sa... aj ja to už chcem." Jediný hlas, ktorý som tu vážne nečakal patril 

Adrienne. Čo to do prdele? 

„Som rozhodnutá." Pokračovala v rozhovore, ale druhý hlas som nepočul. O čo tu sakra ide? 

Azda sa tu nechce len tak nechať pretiahnuť. 

„Aj ja teba." Povedala ešte a to už ma vytočilo riadne. 

Vykročil som z tieňa a uvidel ju sedieť na lavičke pred domčekom. 

„Bože!" Vyskočila na nohy ako sa ma zľakla. Schoval som úškľabok. 

„Kde ho máš?" Opýtal som sa rovno a hneď aj vošiel dnu, pozrieť na toho zmrda. 

„Kde je Adria?!" Zahrmel som nad ňou, keď som nikoho nenašiel. 

Vystrašene na mňa hľadela. „Kto kde je? Šibe ti?" 

„Ten s kým si chcela šukať!" Tým som ju načisto dostal, lebo vyvalila na mňa oči v hrôze a 

šoku. 

„Tebe načisto hrabe, som tu sama ty chytrák." 

„Nerob zo mňa vola, počul som ťa ako mu hovoríš..." Dvihla obočie a smiala sa mi rovno do 

tváre. 

„Pokračuj." Vyzývala ma nech hovorím, ale...Vrátil som sa v hlave, čo som vlastne počul a 

čo povedal. Aj mne to pripadalo smiešne a trápne. Nemal som nič. 

„Hovorila si niekomu..." Rozptyľoval ma jej víťazný úškrn. Dobre vedela, že na ňu nič 

nemám. Čo som si do riti myslel? A vlastne prečo ju idem obviňovať? Sám seba som nechápal. 

„Že?" Zakusla si spodnú peru a opäť prekrížila ruky cez hruď. 

„Že..." Nevedel som, čo mám povedať. Hľadal som výhovorku, prečo som ju odpočúval a 

pohľad mi opäť padol dole na jej holé brucho.  

Dvihla mobil pred moju tvár. „Hovorila som s priateľkou. Čo si si myslel, že si to snáď rozdám 

v domčeku?" Rozosmiala sa a predstúpila predo mňa. S nenávistným pohľadom ma 

prepaľovala. „To sotva, ja totiž nie som kurva." 

„Tak nechoď po dome oblečená ako šľapka." Ukázal som jej na holé brucho. Nemohol som 

dovoliť aby toto vyhrala. 

„To hovorí ten pravý, ktorý bez hanby olizoval brucho na stole...štetke."  

 

 

 



Adrienne 

Prevalila som sa na posteli a zívla, ach to bola teda noc. Nemusela som sa ani pozrieť a 

podľa vône posteľnej bielizne som hneď vedela, že nie som doma. Koľko je vlastne hodín? 

Cez okno silno svietilo slnko, a musela som prižmúriť oči. Nechcelo sa mi po včerajšku ani 

vytrčiť nohu z postele, tak som sa otočila na druhú stranu. Neviem aká vyššia moc ma prinútila 

otvoriť oči, ale krvi by sa mi v tej chvíli nikto nedorezal. „Váááááá.“ Skríkla som a následne 

počula, ako breše Ria vedľa v obývačke. 

„Si zo mňa robíš prču?!“ Žmurkala som, nech rozplaším tú divnú postavu vedľa mňa, či sa 

mi to iba nesníva, ale ani po chvíli sa nič nezmenilo. 

„Dobré ránko bejby. Aj ja ťa rád vidím.“ Škeril sa na mňa Lucas, môj nevlastný brat. 

Rozvaľoval sa v celej svojej dĺžke na posteli a rukou si podopieral hlavu. Evidentne si tu robil 

veľké pohodlie. 

Pokiaľ si pamätám, zaspala som s tým, že som ľahla do postele sama a určite som za sebou 

zamkla alebo nie? Sakra tých drinkov bolo asi moc. 

„Netvár sa ako by si si to nepamätala.“ Ozval sa zrazu a tváril sa tak vážne. Vytreštila som 

oči, či to myslí vážne. Lucas sa rozosmial a jeho hlas sa ozýval v celej miestnosti. Och, ten idiot. 

Skoro som mu naletela. Pohľadom som prešla či som stále oblečená, kroptop bol na svojom 

mieste a sukňa dosť nízko a samozrejme jeho pohľad nalepený na mojom bruchu. 

„Och keby si sa videla sestrička, myslím, že keby sme si to rozdali, určite by si si to 

pamätala.“ Oblizol si spodnú peru a mne v tej chvíli prebehol mráz po chrbte. Ale určite to 

nebolo od vzrušenia, ale znechutenia. 

„Vypadni Lucas.“ Zatriasol sa mi hlas a ani to nebolo ako príkaz iba ako chabý pokus o šepot. 

No tak Adrienne spamätaj sa. Ale v tej chvíli mi to nemyslelo. 

Zoskočila som z postele a sťahovala si tričko nižšie, aby mi nehľadel na holé brucho. Cítila 

som sa pred ním nahá. Siahla som po župane, ale on bol pri mne v sekunde a vzal mi ho. 

Ustúpila som o krok vzad a narazila do steny za mnou. Bola som paralyzovaná, tie pocity, čo 

sa vo mne hrnuli, som nepoznala. Nakláňal sa nado mnou s jeho vysokou postavou a ja som 

uvažovala čo skôr. 

„Vieš o tom, že si celkom sexy?“ Zamumlal. „Máš parádne kozy.“ Zachytil mi okraj trička a 

zadíval sa mi na ne. Nervy mi pracovali a zúrivosť stúpala na vyššie obrátky, ale nebola som 

schopná mu odpovedať. „Keby si nebola taká piča, možno by som ťa aj pretiahol... z nudy.“ 

Odstúpil odo mňa, premeral si ma naposledy pohľadom a odišiel. 

A ja od zúfalstva a šoku som sa spustila po stene na zem a rozplakala sa. 

 


