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Eva seděla u počítače a prohlížela si svůj facebookový profil. 

Přemýšlela, jak by ho ještě vylepšila některou čerstvou fotkou. 

Chtěla, aby příznivci jejích stránek nemohli odolat jejímu šarmu. 

Fotila selfie jedno za druhým a pravidelně je přidávala na 

sociální síť. Pečlivě si kvůli tomu vybírala oblečení, aby vždy 

působilo svůdně, ale zároveň přirozeně a nenápadně. 

Byla už dvakrát rozvedená a její vztahy netrvaly nikdy příliš 

dlouho. Sice byla velmi krásná, ale citově chladná. Nedokázala se 

ve vztazích pohybovat tak, aby si je dovedla udržet delší dobu než 

jen pár měsíců. Kdo ví, zda to bylo tím, že byla příliš marnivá a 

na první místo v životě kladla dokonalý vzhled a finanční 

zajištění, než aby si uměla užívat běžných radostí života. 

Svoje dlouhé černé vlasy vystavovala na obdiv vždy pečlivě 

upravené. Dodržovala životosprávu a svoje tělo týrala 

v posilovně skoro každý den. Nedokázala si představit, že by jí 

někde narostl byť i malý špíček. Prsa si nechala vylepšit už dávno 

a poslední dobou uvažovala dokonce o faceliftu, přestože jí bylo 

teprve necelých čtyřicet let. Přímo smrtelně se děsila toho, že její 

kůže jednou povolí a už nebude tak pevná a ona s tím nedokáže 

vůbec nic udělat. Byla to její noční můra, která ji čas od času 

strašila. 

Čím více se obávala stáří, tím častěji se předváděla na 

internetu. Natáčela nejrůznější videa na téma Jak se správně 

nalíčit, Jak se obléknout na slavnostní příležitost, Jak si 
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pořídit dokonalý šatník a podobné hloupé návody, které dávala 

na YouTube a dokazovala si tak vlastní neodolatelnost. 

Vystupovala pod pseudonymem ♥Evellyn♥, což byla zároveň její 

obchodní značka, pod kterou pak za úplatu doporučovala ženám 

nejrůznější krémy proti stárnutí a další zaručené kosmetické 

přípravky, jež prodlouží mladistvý vzhled každé ženy. 

Samozřejmě to byl podvod, jako všechno zaručené a 

dlouhotrvající, ale dokud jí to přinášelo patřičný zisk, nedělala si 

s tím vrásky. 

Další její velkou zálibou byli muži. Neustále je sváděla a 

dobývala. Jakmile se jich nabažila, honem hledala další. Často se 

pohybovala na nejrůznějších seznamkách, kde velice snadno 

lovila svoje oběti. Nabídla jim představu o dokonalé ženě, kterou 

by mohli mít. Přiživovala jejich sny, ale přitom je jen využívala a 

obírala o peníze a drahé dárečky. Chovala se jako krvelačná 

šelma. Nejprve je nevinně vlákala do svých spárů, a pak odkopla 

v momentě, kdy už neměli co nabídnout. Kradla jejich sny o 

skvělém životě s báječnou ženou a měnila je na prach. 
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„Ahoj, jsem Adam. Je mi 28 let a chtěl bych tě poznat. Jsi 

krásná žena,“ vyskočila na Evellyn zpráva z Messengeru. 

Evellyn se usmála. Měla radost. Další ulovená ryba. Přiměje 

ho chvilku čekat, a pak se mu ozve. Nikdy nereagovala ihned. 

Záměrně napínala svoje oběti na skřipec touhy a úmyslně je 

nechávala tápat v nejistotě. 

„Líbíš se mi. Rád bych se s tebou někde potkal.“ 

Stále žádná odezva z Evellyniny strany, jen tiše studovala 

Adamův profil. Dobře rostlý krasavec, kudrnaté hnědé vlasy 

mu rozpustile padaly do modrých očí. Hokejista. 

„Ten by mohl mít výdrž,“ usmála se Evellyn pro sebe. „Snad 

ten sex bude stát za to.“ 

„Jak se máš, fešáku?“ ozvala se konečně a téměř okamžitě na 

ni vyskočila odpověď. Bylo jasné, že se na ni těšil a nemohl se 

dočkat, až se mu ozve. 

„Smím tě někam pozvat?“ 

„Musím se podívat, kdy budu mít volno,“ schválně ho 

napínala, ačkoli věděla, že může jít kdykoli. Snažila se pro něj 

být nedostupná, aby jeho úsilí o její dobytí nepolevovalo, a 

jakmile mu slíbí schůzku, bude Adam přesně tam, kde si ho 

přála mít. 

„Je mi jedno kdy, rád se ti přizpůsobím.“ 
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„To budeš asi muset, mám celkem nabitý rozvrh.“ 

„Tak mi dej nějaký termín do konce měsíce,“ žadonil. 

„Cože? Takhle brzy? To nepůjde. Zaručeně si pár dní 

počkáš,“ dál Adama trápila. 

„To je škoda, ale na tebe si počkám rád.“ 

„Tak fajn, zatím se měj.“ Než se stačil Adam rozkoukat, 

odpojila se od chatu a nechala ho zmateného přemýšlet. 

S oblibou tak manipulovala každým, kdo se s ní začal bavit. 

Dělalo jí dobře, když jí muži zobali z ruky. 

„Jsi nádherná, chtěl bych se dotknout tvých vlasů a přivonět 

si k nim.“ 

„Jaký romantik,“ pomyslela si Evellyn, když četla zprávu od 

Adama. 

„Jaké máš rád vůně?“ vyzvídala. 

„Určitě bych měl nejraději vůni tvého těla.“ 

„Máš na mysli nějakou konkrétní?“ 

„A pošleš mi kalhotky, když se svěřím, která to přesně je?“ 

žadonil Adam zřejmě v patřičném roztoužení. 

 

Eva už znala tyhle loudily. Pravidelně nakupovala krajkové 

kalhotky ve velkém a nikdy je neprala. Použité je vždy posílala 

svým ctitelům za určitou sumu. Měsíčně jí to vynášelo na celkem 

slušné živobytí. Pokaždé měla radost, že ulovila dalšího fetišistu a 

bude mít jistý výdělek. 

 

„Co s nimi budeš dělat?“ zeptala se nevinně, aby ho schválně 

přiměla sdělit jí svoje touhy. 
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„Budou se mi hodit, až o tobě budu večer snít,“ odpověděl. 

„Popiš mi, jak,“ provokovala ho dál Evellyn. 

„Rukou se budu dráždit a dýchat tvoji vůni.“ 

„A dál?“ 

„Budu si představovat, jak se tě dotýkám a cítím tvoje rty na 

svém penisu.“ 

 

Eva se zachvěla. Prohlížela si Adamovy fotky na jeho profilu a 

docela se jí líbil. Určitě to bude jeden z těch, které si hodlá chvilku 

ponechat a vychutnat si je. Pokud jí bude vyhovovat, bude si 

s ním hrát o něco déle, než to dělala s ostatními, které jen 

využívala jako zdroj svých příjmů. Nikdy se v žádném pracovním 

vztahu citově neangažovala a většinou byla chladná. Když už 

svoje dušičky obšťastňovala, uzavřela se do skořápky, přes kterou 

se žádný z nich jen tak neprodral. Bála se, aby se jí náhodou 

někdo nedostal pod kůži víc, než je zdrávo. Předpokládala, že ji 

jednou omrzí, a pro jistotu jim dopřávala svoji přízeň sotva kdy 

celý rok. 

Naštěstí nalézala vždy dost dalších zájemců, které mohla 

lákat do svých spárů. Když už jí svěřili své sny a ona neměla, čím 

by je ohromila, stáhla se a postupně se jim zase začala vzdalovat, 

až se z jejich života ztratila úplně. 

Jenže z Adama cítila cosi živočišného, co jí nedalo spát. 

Zatoužila po něm a rozhodla se vychutnat si ho plnými doušky. 

 

„Řekni mi, co máš rád a co se ti nelíbí, abych věděla, jak se tě 

správně dotýkat,“ pobízela ho. 
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„Můžu úplně všechno, na co si vzpomeneš, takže si se mnou 

klidně dělej, co se ti zamane.“ 

„Dobrá. Začneme zlehýnka. Sáhni si do kalhot a vyndej svůj 

penis,“ diktovala mu a doufala, že se nezalekne a nezmizí. 

Chvilku se nic nedělo. Adam nereagoval a Evellyn už myslela, že 

to vzdal. Pak se ale opět ozval. 

„Poroučej, má paní, udělám, cokoli si řekneš.“ 

„Skvěle, tak budeme pokračovat. Nasliň si prsty a lehce mu 

přejeď po špičce. Pevně ho sevři a pomalu ho vyhoň. Jakmile se 

začne zmítat, vezmi telefon a natoč mi to.“ 

Klid na lince naznačoval, že Adam zřejmě svědomitě plní 

zadané úkoly. Za půl hodiny pípnul Evellyn mobil a na displeji 

se objevilo video přesně podle návodu, jak poručila. 

„Hodnej hoch,“ pochválila ho. „Až vstaneš zítra ráno, vezmeš 

moje kalhotky a opětovně si ho vyhoníš. V momentě, kdy od 

tebe obdržím další video, pošlu ti jiné kalhotky. Peníze chci mít 

na účtu do dvou dnů. Potom dostaneš prémii. Těš se!“ 

„Jsi úžasná! Kdy tě uvidím?“ 

„Vydrž! Slíbila jsem ti schůzku, tak ji budeš mít. Jen musíš 

být hodný chlapec.“ 

„Budu, určitě. Přísahám.“ 

„Fajn. Takže nezapomeň, co máš udělat. Večer se mi ozvi. 

Pošlu ti další instrukce.“ 

„Nemůžu se dočkat,“ skuhral Adam a znovu se mu drala 

energie do rozkroku. Určitě si bude muset opět pomoci sám. 

Kdyby tak jen mohl dostat Evellyn do spárů, zaručeně by ji jen 

tak nepustil, dokud by ji neusouložil k smrti. 
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Eva se smutně dívala na monitor svého laptopu. Prohlížela si 

profily zákazníků, ale uvnitř sebe cítila prázdnotu. Ačkoli byla 

neustále obklopena muži, ten pravý se v jejím životě ještě 

neobjevil. Měla pocit, že přitahuje samé zkrachovalé existence, a 

když už se jí zazdálo, že by to mohl být on, opět se utvrdila v tom, 

že není vůbec jednoduché udržet si vztah. 

Přála by si být milována pro sebe samu a ne jen pro svůj 

vzhled a to, co říká nebo dělá. Navenek se tvářila jako silná a 

rozhodná žena, která dokonale ví, co chce a také si to od života 

bez ptaní bere. Neděkuje, nežádá, neprosí. Prostě jde a vezme si, 

co se jí zlíbí. Bere jen to nejlepší bez ohledu na ostatní. 

Na druhou stranu vnitřně strádala. Nesnášela muže za to, že 

ji viděli jen jako sexuální objekt svých tužeb. Někdy si připadala 

rozpolcená. Nedokázala se odtrhnout od obdivu mužů a sála 

z nich jejich energii, aby tím uspokojila svoje věčně hladové ego. 

S každým přibývajícím rokem potřebovala té energie víc a víc. 

Ovšem někde uvnitř skrytě snila o tom jediném, se kterým by 

mohla mít rodinu a děti. 


	Zlodějka snů
	Adam


