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1. kapitola

MANDY

Mandy sa zadívala na fotografiu na monitore počítača a zadržala 
dych.

Bol na nej muž s  obnaženou hruďou a  nakrátko ostrihanými 
svetlohnedými vlasmi. Stál na pláži, nohy rozkročené, hornú po-
lovicu neoprénového obleku zrolovanú až k pásu. Mal priezračné 
modré oči a jeho široký úsmev odhaľoval dva rady dokonale bie-
lych zubov. Mandy takmer cítila na jazyku slanú vodu, ktorá mu 
stekala z hrude na surf pohodený pri nohách.

„Ach, božemôj,“ šepla s dlhým povzdychom. Až teraz si uvedo-
mila, že načisto zabudla dýchať. Cítila mravčenie v prstoch a do 
líc sa jej nahrnula horúčava. Ako bude jej telo na tohto muža rea-
govať, až sa s ním stretne osobne, keď sa takto správa už pri po-
hľade na jeho fotografiu?

Káva v polystyrénovom poháriku jej medzitým vychladla, na-
priek tomu ju dopila. Skopírovala fotku na obrazovke a uložila 
ju do novovytvorenej zložky na ploche s  názvom RICHARD 
TAYLOR. Rozhliadla sa nenápadne po kancelárii, aby zistila, či 
niekto nesleduje, čo vo svojej kóji práve robí, ale nikto si ju ne-
všímal.
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šesťdesiat kilometrov od jej bydliska. Nečudo, že má takú pevnú 
a  vypracovanú postavu, napadlo jej a  predstavila si, aké to asi 
bude s ním navrchu.

Ona sama nevkročila do posilňovne od svojej prvej a  jedinej 
návštevy, ku ktorej došlo asi pred rokom. Vtedy ju sestry presved-
čili, aby už konečne prestala fňukať nad nepodareným manžel-
stvom a dala sa čo najrýchlejšie dokopy. Zavliekli ju do neďaleké-
ho hotela s  relaxačnou wellness zónou, kam potom chodila na 
masáže, kozmetiku, depiláciu, lávové kamene, solárium, až kým 
sa jej aj tie posledné myšlienky na bývalého manžela nevyparili 
z hlavy, nevymasírovali zo svalov a neodparili z kože. Nasledova-
la permanentka do fitka a sľub, že bude poctivo dodržiavať tré-
ningový plán, ktorý pre ňu zostavili. Zaplatila si ročné členstvo, 
ale dodnes sa nedokopala k tomu, aby sa pravidelné cvičenie sta-
lo jej rutinou.

Začala si predstavovať, ako by asi vyzerali deti, ktoré by splodila 
s Richardom. Mali by modré oči po otcovi alebo hnedé po mame? 
Mali by tmavé vlasy a olivovú pleť po nej alebo plavé vlasy a svet-
lú pokožku po ňom? Pristihla sa, že sa usmieva.

„Kto je to?“
„Kristepane!“ zhíkla Mandy a vyľakane sa strhla. „Ty si ma ale 

vydesila! Takmer ma z teba vystrelo!“
„Tak nezízaj v práci na porno.“ Olivia sa uškrnula a ponúkla jej 

gumové medvedíky, Mandy odmietavo zavrtela hlavou.
„Nebolo to žiadne porno, len jeden dobrý kamarát.“
„No iste, si myslíš, že ti to zožeriem. Dávaj si ale bacha na Char-

lieho, už sa na teba pýtal ohľadom nejakých výkazov.“
Mandy prevrátila oči a potom pozrela na časomieru v pravom 

dolnom rohu monitora. Bolo jej jasné, že ak sa okamžite nepustí 
do práce, bude si ju musieť vziať domov. Klikla na malé červené 
iksko v rohu a v duchu vynadala svojmu hotmailovému účtu za 

Mandy zbehla kurzorom nižšie a prezrela si aj ostatné fotografie 
v jeho facebookovom albume s označením Okolo sveta. Všimla si, 
že je veľmi scestovaný a že navštívil mnohé miesta, ktoré ona vi-
dela akurát tak len v televízii alebo v nejakom filme. Veľa snímok 
bolo nafotených v  baroch, na horských túrach a  v  chrámoch. 
Často pózoval pri rôznych pamiatkach a  užíval si zlatisté pláže 
a rozbúrené vlny. A len zriedkakedy bol pri tom sám. Mandy sa 
páčilo, že pôsobí ako spoločenský typ.

Zo zvedavosti nahliadla trochu hlbšie do jeho minulosti. Do 
čias, keď si založil profil na sociálnej sieti, to bol ešte na strednej, 
a prezrela si aj tie tri roky, čo študoval na univerzite. Páčil sa jej 
dokonca aj ako neohrabaný tínedžer.

Zhruba po hodine a pol sa Mandy prestala prehrabovať v boha-
tej minulosti neznámeho krásavca na Facebooku a pozrela sa ešte 
na jeho účet na Twitteri, aby zistila, čo je preňho dôležité natoľko, 
že sa o svoje názory potrebuje podeliť s celým svetom. Ale jediné, 
k čomu sa vyjadroval, boli vzostupy a pády Arsenalu v Premier 
League. Miestami jeho komentáre prerušovali videá zvierat, kto-
ré komicky padali alebo narážali do všelijakých objektov.

Zdalo sa, že ich záujmy azda už ani nemôžu byť odlišnejšie. 
Mandy sa v duchu sama seba pýtala, prečo ich agentúra dala vô-
bec dokopy a čo by práve oni dvaja mohli mať spoločné. Potom si 
však pripomenula, že už sa viac nemusí zapodievať nijakými po-
chybnými webovými zoznamkami a  mobilnými aplikáciami – 
program Vyvolení podľa DNA fungoval na základoch biológie, 
chémie a vedy. Ani jednej z týchto oblastí nijako zvlášť nerozu-
mela, ale nadovšetko im verila. Rovnako ako milióny ďalších ľudí 
z celého sveta.

Mandy sa presunula k Richardovmu profilu na LinkedIn, ktorý 
jej prezradil, že od promócie na Worcesterskej univerzite pred 
dvoma rokmi pracoval ako osobný tréner v meste vzdialenom asi 
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2. kapitola 

CHRISTOPHER

Christopher sa hniezdil v kresle, až kým si nenašiel pohodlnú po-
lohu.

Položil si ruky v deväťdesiatstupňovom uhle na opierky a zhlbo-
ka sa nadýchol, aby naplno nasal vôňu pravej kože. Na kvalite 
rozhodne nešetrila, pomyslel si, o  čom ho presviedčala nielen 
vôňa, ale aj dokonale hladko opracovaný povrch. Také kreslo ste 
nekúpili v obyčajnom obchode s nábytkom.

Zatiaľ čo ona bola vedľa v kuchyni, Christopher sa porozhliadol 
po jej byte. Bývala na prízemí bezchybne zrenovovanej viktori-
ánskej budovy, ktorá kedysi zjavne slúžila ako ženský kláštor, sú-
diac podľa motívu na vitráži nad hlavným vchodom. Obdivoval 
jej vycibrený vkus, s akým rozmiestnila ozdobnú keramiku v ni-
kách okolo komínovej príložky nad otvoreným kozubom. Zato jej 
knižnica bola hotová katastrofa. Nad brožovanými vydaniami ro-
mánov Jamesa Pattersona, Jackie Collinsovej a J. K. Rowlingovej 
iba štítivo ohrňoval nos.

V  miestnosti stál aj robustný konferenčný stolík,  priamo 
v  jeho strede ležala semišová podložka a na nej dva diaľkové 
ovládače. Okolo nej boli dokonale presne rozmiestnené štyri 

to, že považoval potvrdzujúci e-mail od agentúry Vyvolení podľa 
DNA za nevyžiadanú poštu. Trčal v koši medzi reklamnými sprá-
vami celých šesť týždňov, kým ho dnes popoludní neobjavila úpl-
nou náhodou.

„Mandy Taylorová, manželka Richarda Taylora, teší ma,“ zašep-
kala. Všimla si, že podvedome sa pohráva s neviditeľnou snubnou 
obrúčkou na ľavom prstenníku.


