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Kapitola 1

Pro Alexe
Zvu tě na oslavu sedmých narozenin. Je to v úterý 8. dubna 

u nás v domně a budem tam mít kouzelníka. Můžeš přijít ve
2 hodiny. Skončí to v 5 hodin. Doufám, že přídeš.

Tvoje nejlepčí kamarádka Rosie

Pro Rosie
Jo, na tu tvojí oslavu ve středu přídu.
Alex
 

Pro Alexe
Ty narozeniny slavím v úterý, ne ve středu. Sandy sebou 

neber, protože to mamka nechce. Řiká, že ten pes smrdí.
Rosie

Pro Rosie
Je my jedno, co řiká tvoje pytomá mamka. Sandy chce jít 

taky.
Alex

Pro Alexe
Pitomá neni moje mamka, ale ty. Toho psa si vzít nesmíš. 

Roskousal by balonky.
Rosie
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Pro Rosie
To teda nepřídu.
Alex

Pro Alexe
Tak nechoď.
Rosie

Milá paní Stewartová,
zastavila jsem se u vás, abychom si spolu promluvily o na-

rozeninách naší Rosie. Chceme je oslavit 8. dubna. Mrzí mě, 
že jsem vás nezastihla doma, ale odpoledne sem ještě jednou 
zaskočím. Doufám, že to spolu probereme.

Zdá se mi, že mezi Rosie a Alexem to poslední dobou nějak 
neklape. Myslím, že spolu nemluví. Doufám, že až se uvidíme, 
povíte mi, co se vlastně přihodilo.

Rosie by si skutečně moc přála, aby Alex na tu oslavu přišel.
Těším se na setkání s maminkou tak roztomilého mladého 

muže!
Brzy na viděnou
Alice Dunneová

Pro Rosie
Moc rát na tu tvojí narozeninovou oslavu přídu. Děkuju, že 

si pozvala mně i sandy.
Tvůj kamarát Alex

Pro Rosie
Děkuju za nádhernou oslavu. Je mi moc líto, že sandy pro-

kousala ty balonky a snědla dort. Mněla hlad, protože taťka 
vždycky sní všecky zbitky a mamka ho pak hubuje. Uvydíme 
se zítra ve škole.

Alex
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Pro Alexe
Děkuju za dárek. Kvůly Sandy se netrap. Mamka řiká, že už 

stejně potřebovala nový koberec. Jenom taťka je naštvaný. Poví-
dal, že ten starý je ještě dobrý. Mamka tvrdí, že v domně teď 
smrdí čuránky, ale náš malý Kevin žádné loužički neudělal. 

Dobře si prohlédni nos slečny Caseyové. Je to ten největší 
frňák, jaký jsem v životě vyděla. Ha ha ha.

Rosie

Pro Rosie
Já vým a taky jí z něj pořát visí obrovská kapka. Je to ten 

nejhnusnější mymozemšťan, co jsem v životě vyděl. Mislím, 
že bysme mněli nahlásit na policiji, že nás místo učitelky učí 
mymozemšťan, co mu smrdí z pusy a – 

Milá paní Stewartová a pane Stewarte,
ráda bych se s Vámi setkala a promluvila si o tom, jak si 

Alex vede ve škole. Chtěla bych s Vámi probrat zejména změ-
nu chování, kterou u něj pozoruji v poslední době, a také další 
problém – sepisování psaníček při vyučování. Byla bych Vám 
vděčná, kdybyste mi zatelefonovali do školy, abychom si mohli 
domluvit vhodný termín.

Se srdečným pozdravem
Caseyová

Pro Alexe
Jsem naštvaná, že uš spolu nesedíme v lavici. Teď mám na 

krku smraďocha Stevena, co se dloube v nose a potom to jí. Co 
říkaly rodiče slečně Nosaté?

Rosie
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Pro Rosie
Mamka toho moc nenapovýdala, protože se pořát chechtala. 

Nevým proč. Je to hrůza sedět v první lavicy. Slečně Caseyové 
smrdí z pusy a pořát mně pozoruje. Uš musím jít.

Alex

Pro Alexe
Zapamatuj si už konečně, jak se píše slovo pořád. Nepíše se 

POŘÁT, ale POŘÁD.
Rosie

Pro Rosie
Promiň, slečno Dokonalá. Vým, jak se to píše, tak mě pořát 

nekritizuj.
Alex

Pro Rosie
Ahoj ze Španělska!
Počasí je senzační. Je horko a pořát svítí slunce. Máme tady 

bazén se skluzavkou. Je bezva. Seznámil sem se tady s jedním 
klukem, jmenuje se John. Je fajn. Nashle za čtrnáct dní! Na 
skluzavce sem si zlomil ruku. Rád bych pracoval v nemocnici, 
jako ten pán, co mi dával ruku do sádry, protože měl na sobě 
bílý plášť, v ruce držel desky a byl na mě moc hodný, takže mi 
hned bylo líp. Taky bych chtěl lidem pomáhat, aby se cítili líp, 
a nosit při tom bílý plášť. Můj kamarád John se mi na tu sádru 
podepsal. Až se vrátím domů, můžeš se mi na ní podepsat taky, 
jestli budeš chtít.

Alex

Pro Alexe
Ahoj z Lundinu! Náš hotel vidíš na pohlednici. Můj pokoj je 

sedmý odzdola, ale já na tom obrázku nejsem. Až vyrostu, ráda 
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bych pracovala v hotelu, protože tam člověk může jíst zadarmo 
čokoládu a lidi jsou tady moc fajn a každé ráno ti uklízejí pokoj. 
Všecky autobusy jsou tady červené, jako ty modely, co si dostal 
k Vánocům. Všichni tu strašně legračně vyslovují, ale jinak jsou 
hodní. Našla jsem si tady kamarádku, jmenuje se Jane. Chodí-
me se spolu koupat. Čau. 

Tvoje Rosie

Pro Alexe
Proč si mě letos nepozval na oslavu narozenin? Vím, že kluci 

ze třídy jdou. Máš na mě snad vztek?
Rosie

Milá Alice,
moc mě mrzí, jak se teď v týdnu Alex zachoval. Vím, že Rosie 

rozčílilo, že na tu oslavu nešla, a nechápe, proč ji nepozval. Po-
pravdě řečeno, dost dobře to nechápu ani já. Zkoušela jsem si 
o tom s Alexem promluvit, ale bohužel nedokážu proniknout 
do duše desetiletého kluka!

Podle mě si ji netroufl  pozvat jen proto, že tam ostatní klu-
ci žádné děvče nechtěli. Zdá se mi, že je bohužel právě v tom 
nešťastném věku… Prosím tě, pozdravuj ode mě Rosie. Mám 
z toho nepříjemný pocit, protože když jsem s ní minulý týden 
po vyučování mluvila, viděla jsem, jak se jí to dotklo.

Možná že bychom s Georgem mohli Rosie i Alexe někam 
vzít, třeba někdy večer během tohoto týdne.

Srdečně zdraví
Sandra Stewartová

Pro Rosie
Ta oslava za moc nestála, o nic si nepřišla. Kluci sou cvoci. 

Brian hodil Jamesovi do spacáku pizzu, a když se James pro-
budil, měl celou hlavu upatlanou od rajčat, sýra a tak, mamka 
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se mu snažila vlasy umít, ale nešlo to a pak si Jamesova máma 
podala Brianovu mámu a moje mamka dočista zrudla a taťka jí 
něco řekl, ale neslyšel sem co, a Jamesova máma se rozbrečela 
a nakonec se všichni rozešli domů. Nechtěla bys v pátek do kina 
a potom do mekáče? Naši nás tam vemou. 

Alex

Pro Alexe
S tou oslavou mě to mrzí. Brian je vážně šílenec. Nesnáším 

ho. Mohl by se jmenovat Brian Uřvanec. Na to kino se zeptám 
našich. Podívej se slečně Caseyové na sukni. Přesně takovou 
nosí moje babička. Vypadá, jako by ji vytáhla Sandy z huby a – 

Milá paní Dunneová a pane Dunne,
ráda bych si s Vámi promluvila o tom, jak se Rosie poslední 

dobou ve škole chová, mimo jiné o jejím neustálém sepisování 
psaníček. Vyhovovalo by Vám to ve čtvrtek v 15 hodin?

Caseyová

Pro Alexe
Naši mě dnes do toho kina nechtějí pustit. Hrozně mě štve, 

že nesedím s tebou. Je to strašná nuda. Přes vlasy Lizzy Kudr-
naté nevidím na tabuli. Proč jen se nám pořád stávají takovéhle 
věci?

Rosie

PRO ALEXE
PŘEJI TI KRÁSNÝ SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA!

PŘEJI TI ŽIVOT PLNÝ SEXU A…
SEX PLNÝ ŽIVOTA!

S LÁSKOU TVOJE TAJNÁ CTITELKA XXX
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Pro Rosie
Tu pohlednici jsi mi poslala ty, viď?
Alex

Pro Alexe
Jakou pohlednici?
Rosie

Pro Rosie
Moc vtipné. Vím, žes to byla ty.
Alex

Pro Alexe
Vážně nevím, o čem mluvíš. Proč bych ti měla posílat valen-

týnskou pohlednici?
Rosie

Pro Rosie
Ha ha! Jak víš, že to byla valentýnská pohlednice?! Víš to 

jedině proto, žes mi ji poslala. Miluješ mě a chceš si mě vzít.
Alex

Pro Alexe
Dej mi pokoj, poslouchám paní O’Sullivanovou. Jestli nás 

zase načapá, jak si posíláme psaníčka, je s námi konec.
Rosie

Pro Rosie
Co se ti stalo? Že je s tebe najednou taková šprtka!
Alex
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Pro Alexe
Ano, Alexi, protože to chci v životě někam dotáhnout. Jako 

třeba jít na vysokou a stát se úspěšnou podnikatelkou, co vydě-
lává spoustu peněz… na rozdíl od tebe.

Rosie
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Kapitola 2

Milý pane Byrne,
Alex nemůže přijít zítra, 8. dubna, do školy, protože jde na 

kontrolu k zubnímu lékaři. 
Sandra Stewartová

Milá paní Qinnová,
Rosie nemůže přijít zítra, 8. dubna, do školy, protože jde na 

lékařské vyšetření.
Alice Dunneová

Rosie,
budu tě čekat na rohu v 8.30. Nezapomeň si přinést šaty na 

převlečení. Nebudeme přece chodit po městě ve školních unifor-
mách. Rosie Dunneová, budou to ty nejlepší narozeniny, co jsi 
zažila! Pořát mi nejde na rozum, že se takhle ulijeme ze školy.

Alex
P. S. Sladkých 16, já se z toho snad zcvoknu!

Nemocnice sv. Jakuba
10. dubna
Vážení manželé Dunneovi, 

v příloze Vám zasíláme účet z 8. dubna za vypumpování ža-
ludku Rosie Dunneové.

Se srdečným pozdravem
Dr. Montgomery

S_laskou_Rosie.indd   Odd1:17S_laskou_Rosie.indd   Odd1:17 28.11.2014   13:48:4628.11.2014   13:48:46



18

Rosie,
tvoje mamka střeží dveře jako hlídací pes, takže mám dojem, 

že tě asi tak příštích deset let neuvidím. Tvoje skvělá sestra, kte-
rou tak miluješ (ne!), mi slíbila, že ti tenhle vzkaz předá. Dlužíš 
jí za to nějakou velkou odměnu…

Tamto mě moc mrzí. Asi jsi měla pravdu. Tequila možná 
nebyla nejlepší nápad. Toho chudáka barmana možná kvůli nám 
zavřou. Za to, že nám nalil. Říkal jsem ti, že ty falešné průkazy, 
co mi sehnal kámoš, budou v pohodě, i když ty jsi měla u data 
narození vyplněný 31. únor!

Jenom by mě zajímalo, jestli si z toho dne vůbec něco pama-
tuješ… napiš mi. Můžeš se spolehnout, že mi to Stephanie pře-
dá. Má šílenou pifk u na tvou mamku, že jí nedovolila praštit 
se školou. Phil a Margaret mi právě oznámili, že čekají další 
mimino, takže se ze mě stane dvojnásobný strejda. Aspoň mě 
teď přestanou tak hlídat. Phil se mi pořát vysmívá kvůli tomu, 
co jsme provedli. Říká, že mu to připomíná vylomeniny, které 
vyváděl před deseti lety on sám.

Uzdrav se, ty notoričko! Nikdy jsem si nemyslel, že člověk může 
až takhle zezelenat v obličeji. Mám pocit, Rosie, že jsi konečně 
objevila, jaký talent v tobě celou dobu dřímal, ha ha ha!

Alexi alias pane Drzoune,
JE MI ZLE. Hlava mi třeští. Takhle mě ještě nikdy nebolela. 

V životě jsem se necítila tak mizerně. Naši se můžou zcvoknout. 
Řeknu ti to na rovinu, v tomhle domě už nic dobrého nečekej. 
Odhaduju, že mi napaří zaracha nejmíň na třicet let a s tebou se 
nebudu smět vídat, protože „na mě máš špatný vliv“. Jo, asi tak.

Stejně je jedno, co si vymyslí, protože tě zítra uvidím ve škole, 
ledaže by mi zakázali chodit i tam, což by zase tak moc nevadi-
lo. Nechce se mi věřit, že máme v pondělí dopoledne dvě hodi-
ny matiky. To bych si radši znovu nechala vypumpovat žaludek. 
Třeba i pětkrát po sobě. Takže nashle zase v pondělí ráno.
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Mimochodem, k té tvojí otázce – kromě toho, že jsem si 
natloukla obličej, jak jsem spadla na tu špinavou podlahu v hos-
podě a pak ještě kromě vřeštících sirén, modrých  světel, uháně-
jících aut a žaludku obráceného naruby si už nic víc nepamatu-
ju. Měla bych?

Rosie

Pro Rosie
Jsem rád, že je všechno jako obvykle. Naši mě taky vytáčejí. 

Nechce se mi věřit, že se vlastně těším do školy. Aspoň tam nás 
nechávají žít a nikdo neprudí.

Alex

Milá paní Dunneová a pane Dunne,
po posledních událostech souvisejících s Vaší dcerou Rosie 

Vás žádám, abyste se okamžitě dostavili do školy. Musím si 
s Vámi promluvit o jejím chování a dospět k dohodě o formě 
jejího potrestání. Věřím, že i Vy si uvědomujete, že je to nutné. 
Setkání budou přítomni rovněž rodiče Alexe Stewarta.

Schůzka se uskuteční toto pondělí v 9 hodin ráno.
Se srdečným pozdravem
Bogarty
Ředitel

Od: Rosie 
Komu: Alex
Předmět: Podmínka! 

Krucinál! Nemyslela jsem si, že to ten páprda myslí s naším 
podmínečným vyloučením vážně a opravdu to udělá! Podle 
toho, jak s námi zatočil, bych si myslela, že jsme krvelační vrazi. 
Je to ten nejlepší trest, jaký mohli vůbec vymyslet. Místo choze-
ní do školy si teď stejně musím celý týden léčit kocovinu!
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Od: Alex
Komu: Rosie 
Předmět: Jsem v pytli

Těší mě, že se ti teď daří tak skvěle. Já ti mailuju z nejdě-
sivějšího místa na světě. Z kanceláře, kde musím celý týden 
makat po škole s tátou, vyplňovat nejrůznější kraviny a oli-
zovat známky. Přísahám bohu, že nikdy v životě nebudu pra-
covat v kanceláři.

Ti syčáci mi tady za to dokonce ani neplatí.
Totálně nakrknutý Alex

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Totálně nakrknutý Alex 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ehm… Úplně se mi vykouřilo z hla-
vy, co jsem ti chtěla napsat… ach jo… ha ha ha ha ha ha ha ha 
ha ha ha.

Spoustu pozdravů ti posílá šíleně pohodová, vysmátá, nadše-
ná a spokojená Rosie, která ti píše z ložnice.

Od: Alex
Komu: Rosie 
Předmět: Klídek

Je mi to fuk. V kanceláři se mnou dělá perfektní kočka. 
Ožením se s ní. Komu je teď do smíchu?

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Don Juan

Co je ta kočka zač?
Vzhledem k tomu, že nejsem lesbička, tak NEžárlím.
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Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Bisexuálce

Zatím tě budu oblažovat tímhle oslovením, přestože pro něj 
nemám žádný pádný důkaz.

Jmenuje se Bethany Williamsová, sedmnáctka (je starší!), blon-
dýna, má parádní melouny a nejdelší nohy, co jsem kdy viděl.

Zdraví sexy bůh

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Pan Sexy Bůh (fuj fuj hnus)

Podle popisu to vypadá na žirafu. Určitě je to milá osoba 
(ne!). Už jsi ji aspoň pozdravil, anebo si tvoje budoucí manžel-
ka musí teprve všimnout, že vůbec existuješ? (Kromě toho, že ti 
podává lejstra, abys jí je ofotil na kopírce?)

Máte příchozí zprávu od uživatele: Alex
ALEX: Hele, Rosie, mám pro tebe novinku.
ROSIE: Dej mi laskavě pokoj. Snažím se soustředit na výklad 

pana Simpsona.
ALEX: Hmmm… nevím proč… asi kvůli těm velkým modrým 

očím, co z nich šílí všechny holky?
ROSIE: Ne. Jen mě víc a víc zajímá Excel. Jsem z něj úplně 

u vytržení – mohla bych u něj sedět celý víkend. 
ALEX: Začíná s tebou být děsná nuda.
ROSIE: DĚLALA JSEM SI SRANDU, TY IDIOTE! Už je mi 

z těch kravin zle. Jestli ho vydržím ještě chvíli poslouchat, 
budu mít mozek na kaši. Ale stejně mi dej pokoj.

ALEX: Chceš znát tu novinku?
ROSIE: Ne.
ALEX: Stejně ti to povím.
ROSIE: Tak jo, o co jde?
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ALEX: No, můžeš odvolat, co jsi tvrdila, kamarádko, protože 
ten panic už neexistuje.

ROSIE: Prosím?
ALEX: Jsi tam?
ALEX: Rosie, no tak, nech už toho!
ROSIE: Promiň, asi jsem spadla ze židle a praštila se do hlavy. 

A zdálo se mi, že už nejsi panic.
ALEX: Nezdálo se ti to.
ROSIE: Takže si už zřejmě nebudeš muset navlíkat pod slipy ty 

stahovací baleťácké kalhotky. 
ALEX: Teď už nepotřebuju vůbec žádné prádlo.
ROSIE: Uuuf! Kdo je ta nešťastná? Prosím tě, jen mi neříkej, že 

Bethany, neříkej, že Bethany…
ALEX: Kurva drát! Je to Bethany.
ALEX: Prosím?
ALEX: Rosie?
ROSIE: Co?
ALEX: No?
ROSIE: No co?
ALEX: No, řekni něco. 
ROSIE: Vážně nevím, co ode mě čekáš, Alexi. Myslím, že potře-

buješ nějakého kamaráda, co by tě poplácával po ramenou 
a tahal z tebe pikantní podrobnosti.

ALEX: Jenom mi řekni, co si o tom myslíš.
ROSIE: Upřímně řečeno, podle toho, co jsem o ní slyšela, si 

myslím, že je to coura.
ALEX: Ale no tak, vždyť ji ani neznáš, nikdy jsi ji neviděla. To 

všem holkám, co se s někým vyspí, říkáš coury?
ROSIE: Viděla jsem ji a, no, TROCHU přeháníš, Alexi. Coury 

říkám jen těm, co spí každý den s někým jiným.
ALEX: Proč pořát lžeš? Víš, že to není pravda.
ROSIE: Ještě ses nenaučil správně psát slovo POŘÁD? Píše se 

POŘÁD, ne POŘÁT!
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ALEX: Dej už mi s tím svým „pořád“ pokoj. Vyčítáš mi to od 
doby, co nám bylo pět let!

ROSIE: Jo, přesně tak, takže by sis to už měl pamatovat.
ALEX: Zapomeň, že jsem ti něco říkal.
ROSIE: Ach, Alexi, jenom mám o tebe strach. Vím, že se ti ta 

holka líbí, ale jenom tě upozorňuju, že ta se s jedním mužským 
nespokojí.

ALEX: No, teď už jo.
ROSIE: Takže spolu chodíte?
ALEX: Ano.
ROSIE: ANO?????
ALEX: Co tě na tom tak překvapuje?
ROSIE: Myslela jsem si totiž, že Bethany s nikým nechodí, že 

s každým jenom leží.
ROSIE: Alexi?
ROSIE: Fajn, fajn, promiň. 
ALEX: Rosie, s tímhle musíš přestat.
ROSIE: Už budu mlčet. Pořát.
ALEX: Ha ha.
PAN SIMPSON: Vy dva, okamžitě se jděte hlásit k řediteli.
ROSIE: COŽE??? ACH, PANE, PROSÍM VÁS, JÁ VÁS PO-

SLOU CHALA!
PAN SIMPSON: Rosie, posledních patnáct minut jsem ne pro-

mluvil. Máš teď pracovat na úkolu, který jsem vám zadal.
ROSIE: No, já za to nemůžu. Alex má na mě příšerný vliv. Kvůli 

němu se nemůžu soustředit na vyučování.
ALEX: Musel jsem Rosie povědět něco moc důležitého a ne-

mohl jsem s tím čekat.
PAN SIMPSON: Rozumím, Alexi. Blahopřeji.
ALEX: Eh… jak víte, o co šlo?
PAN SIMPSON: Myslím, že byste si mě – vy dva – měli občas 

poslechnout, protože by vás mohlo leccos zajímat. Moh-
li byste se třeba naučit pár užitečných fíglů, například jak 
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zajistit, aby si váš soukromý chat nemohl přečíst nikdo ne-
povolaný.

ALEX: Chcete mi říct, že si to může přečíst kdokoliv ze třídy?
PAN SIMPSON: Ano, chci.
ALEX: Ach, proboha!
ROSIE: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
PAN SIMPSON: Rosie!
ROSIE: Ha ha ha ha ha ha 
PAN SIMPSON: ROSIE!
ROSIE: Ano, pane.
PAN SIMPSON: Jdi okamžitě ze třídy.
ALEX: Ha ha ha ha ha ha 
PAN SIMPSON: Ty také, Alexi.
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Kapitola 3

Od: Rosie 
Komu: Alex 
Předmět: Mejdan u Julie 

Čau, je to celá věčnost, co jsme se neviděli… Doufám, že tě 
v té „kanceláři“ neudřeli k smrti. Celé léto jsem tě skoro ani neza-
hlédla. Dneska večer je u Julie doma mejdan, tak mě napadlo, 
jestli by ses taky nechtěl zastavit. Mně se tam samotné moc ne-
chce. Vím, že máš určitě spoustu práce, ale až tenhle mail dosta-
neš, každopádně mi zavolej nebo mi taky pošli mail.

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Re: Mejdan u Julie

Rosie, posílám ti jenom stručný mail. Mám vážně spoustu 
práce. Dnes večer nikam nemůžu, slíbil jsem Bethany, že s ní 
půjdu do kina. Promiň! Běž tam a užij si to!

Rosie, zdravím tě z Portugalska! Je tady strašné vedro. Táta 
dostal úpal a mamka jenom pořát leží u bazénu, prostě děs-
ná otrava. Nemám tady moc vrstevníků. V hotelu (leží přímo 
na pláži, vidíš ho na pohlednici) je jako po vymření. Tady bys 
určitě ráda pracovala! Vezu domů spoustu těch malých lahvi-
ček se šampony a taky čepice do sprchy, co je máš tak ráda. Ale 
koupací plášť se mi do tašky už nevejde. Uvidíme se, hned jak 
se vrátím. Alex
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Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Uvidíme se?

Jak ses měl o dovolené? Od návratu ses mi neozval. Co kdy-
bychom si dnes večer někam vyšli, abychom to napravili?

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Re: Uvidíme se?

Promiň, ale od té doby, co jsem se vrátil, jsem byl v jednom 
kole. Ty dárečky pro tebe mám. Dnes večer nikam jít nemůžu, 
ty věci ti hodím domů, než se mi to vykouří z hlavy.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Re: Uvidíme se?

Včera večer jsem se tě nedočkala. Chci ty svoje šamponky, 
ha ha.

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Re: Uvidíme se?

Jedu na víkend do Donegalu. Bethini rodiče tam mají tako-
vou malou „skrýš“. Ty dárečky ti zanesu, až se vrátím.

Pro nejbezohlednějšího a nejmizernějšího přítele
Píšu tenhle dopis, protože ti musím říct, co mám na srdci, ale 

kdybych si to s tebou měla vyříkat osobně, asi bych se neudržela 
a musela tě zmlátit. 

Už o tobě vůbec nic nevím. Nevídám se s tebou. Jenom občas 
od tebe dostanu krátkou textovku nebo uspěchaný mail. Vím, 
že jsi v jednom kole a že máš Bethany, ale jsem snad tvoje nej-
lepší kamarádka, ne?
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Nemáš tušení, jak jsem prožila letošní léto. Odmalička jsme 
oba dva od sebe odstrkovali všechny potenciální přátele, až jsme 
zůstali úplně sami. Ne proto, že bychom je nechtěli, ale kvůli 
tomu, že jsme je nepotřebovali. Vždycky jsi měl mě, a já zase tebe. 
Teď máš Bethany, a já nikoho.

Zdá se, že mě už nepotřebuješ, a je mi z toho smutno. Připa-
dám si teď jako všichni ti, s kterými jsme nechtěli kamarádit. 
Vím, že to asi neděláš schválně, jako jsme jim to nikdy nedělali 
ani my dva. Rozhodně teď nemíním fňukat, jak strašně ji nenávi-
dím, jenom se ti snažím vysvětlit, že mi moc chybíš. A že… že 
se cítím opuštěná.

Kdykoliv zrušíš domluvenou schůzku, skončím doma s našimi 
u televize. Stephanie chodí ven skoro pořád, a dokonce i Kevin 
má ze života víc než já. Je mi z toho nanic. Vždyť tohle léto jsme 
měli prožít vesele! Co se stalo? Nemůžeš se přátelit se dvěma lid-
mi najednou?

Vím, že jsi našel někoho naprosto výjimečného a že je mezi 
vámi zvláštní „pouto“, které se mezi námi dvěma nikdy nevy-
tvoří. Jenomže nás dva spojuje zase jiné pouto: jsme přece nej-
lepší přátelé. Nebo se tohle pojítko vytrácí, jakmile člověk potká 
někoho jiného? Možná že ano a já tomu jenom nerozumím, 
protože jsem toho „naprosto výjimečného“ nepotkala. A ani na 
to nespěchám. Byla jsem spokojená s tím, co mám. 

Až o mně za pár let uslyšíš, asi si řekneš: „Rosie. Tohle jméno 
jsem neslyšel už celou věčnost. Bývali jsme dobří přátelé. Co 
asi dělá? Léta jsem ji neviděl!“ Bude to znít stejně, jako když si 
naši na večírku povídají o starých časech. Najednou se zmiňují 
o lidech, o kterých nikdy předtím nemluvili, pokud vzpomínali 
na nejdůležitější chvíle svého života. Jak je možné, že mamka 
teď už ani nezatelefonuje kamarádce, která jí bývala tak blízká, 
že jí šla před dvaceti lety za družičku? Nebo taťka: jak to, že 
neví, kde bydlí jeho nejlepší kamarád ze školy?

Nemám v úmyslu nic vyhrocovat. Jde mi jen o to, že se ne-
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chci zařadit mezi lidi, na které se později zapomíná, mezi přá-
tele, kteří byli svého času naprosto jedineční, významní a oce-
ňovaní, ale po letech se změnili jen v matnou vzpomínku. Chci, 
abychom zůstali dobrými přáteli navždy, Alexi.

Těší mě, že jsi šťastný, vážně, ale připadám si odstrčená. 
Třeba náš čas prostě jen přišel a zase odešel. Třeba je ti souze-
no, abys trávil veškerý čas s Bethany. Pokud je to tak, tenhle 
dopis ti nepošlu. Jenomže když ti ho nepošlu, proč ti ho vlast-
ně píšu? Fajn, už končím a tyhle zmatené myšlenky trhám na 
kousky.

Tvoje přítelkyně 
Rosie

Od: Alex
Komu: Rosie 
Předmět: Čekanko!

Čau, Čekanko, jsi v pořádku? (Takhle jsem ti už strašně dlou-
ho neřekl!) Poslední dobou jsem tě neviděl ani neslyšel. Posílám 
ti tenhle mail, protože vždycky když jdu kolem vašeho domu, 
jsi buď ve vaně, nebo tam nejsi vůbec. Neměl bych to brát osob-
ně? Ale protože tě znám, vím, že kdybys se mnou měla nějaký 
problém, nerozpakovala by ses mi o něm říct!

Každopádně teď, kdy už je léto za námi, se zase budeme vídat 
každý den. Až se nám to možná začne zajídat! Nemůžu uvě-
řit, že máme před sebou ve škole už jenom poslední rok. To
je šílené! Příští rok touhle dobou už budu studovat medicínu
a z tebe se stane úžasná podnikatelka! V práci se nestačím otá-
čet. Táta mě povýšil, takže už jenom nevyplňuju kolonky a ne-
olizuju známky. (Teď už taky beru telefony.) Ale potřebuju pení-
ze a kromě toho se každý den vidím s Bethany. A co ty? Jak ti 
šla práce vrchní myčky nádobí U Draka? Překvapilo mě, že jsi 
kvůli ní skoncovala s hlídáním dětí. Mohla jsi je přece dát spát 
a pak celý večer prosedět u televize, a ne si máčet ruce a drhnout 
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čínské nudle z pánví. Rozhodně mi pošli mail nebo mi zavolej, 
prostě se mi ozvi.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Krásnoočko!

Moc často tě teď nevídám, ale ne kvůli tomu, že bych nenávi-
děla Bethany (i když ji opravdu nenávidím), ale protože mám 
dojem, že mě tak trochu nesnáší. Možná to nějak souvisí s tím, 
že jí jeden její kamarád vyžvanil, co jsem o ní napsala při tom 
našem (vůbec ne) soukromém loňském chatu na hodině infor-
matiky. Jenomže to už zřejmě víš. Asi se jí moc nelíbilo, že o ní 
někdo mluví jako o couře, i když nevím proč… některé ženské 
se prostě chovají takhle legračně.

(Když už mluvím o té informatice, víš, že se pan Simpson 
v létě oženil? Jsem z toho zdeptaná. Už nikdy se nepodívám na 
Excel stejnýma očima jako dřív.)

Mimochodem, už brzy oslavíš narozeniny! Konečně se dočkáš 
těch vysněných kmetských osmnáctin! Nechceš si někam vyra-
zit a ve vší slušnosti to oslavit (no, ve vší slušnosti, pokud jde 
o tebe)? Dej mi vědět.

P. S. Prosím tě, už mi NEŘÍKEJ Čekanko!

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Osmnáctiny

Těší mě, že jsi přece jenom naživu. Už jsem si začínal dělat 
starosti! Moc rád bych ty osmnáctiny oslavil s tebou, ale Betha-
nyini rodiče zvou mě i mamku s tátou na večeři do restaurace 
U Lísky. (Je to tam hodně nóbl?) Abychom se líp poznali. Pro-
miň. Tak určitě někdy jindy.
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Drahý Alexi,
Moc ti to přeju, jupííí.
K čertu s Bethany.
K čertu s její mámou a tátou.
K čertu s Lískou.
A k čertu s tebou.
S láskou tvoje nejlepší kamarádka Rosie.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Hodně štěstí!

Tak fajn. A dobrou chuť. Hodně štěstí k narozeninám!

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: KATASTROFA!

Nemůžu tomu uvěřit! Právě jsem mluvila s tvou mamkou. 
Volala jsem ti, abych si s tebou popovídala, ale řekla mi tu 
strašnou novinu. To je ta nejhorší zpráva, jakou jsem se v živo-
tě dozvěděla! Prosím tě, jestli můžeš, zavolej mi! Tvůj šéf mi 
kolem dokola opakuje, že v pracovní době nesmíš telefonovat. 
Hele, UTEČ odtud! NIKDY V ŽIVOTĚ nechci pracovat v kan-
celáři.

To je hrůza. Je mi příšerně!
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Kapitola 4

Vážený pane Stewarte,
s potěšením Vám oznamujeme, že jste byl přijat na místo 

viceprezidenta společnosti Charles & Charles. Jsme nadšeni, že 
se připojíte k našemu týmu, a těšíme se, až Vás i s rodinou při-
vítáme v Bostonu. 

Doufám, že Vás podmínky, které Vám tu nabízíme, uspoko-
jí. Pokud máte nějaké další dotazy, které Vám může naše spo-
lečnost Charles & Charles zodpovědět, neváhejte prosím a bez 
obav se nás zeptejte. Personální ředitelka Maria Agnesiová Vám 
ještě zavolá, aby se s Vámi dohodla, jaký termín nástupu do 
zaměstnání by Vám vyhovoval.

Těšíme se na shledanou v naší fi rmě.
Vítejte mezi nás!
Se srdečným pozdravem
Robert Brasco,
ředitel společnosti Charles & Charles

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Re: KATASTROFA!

Zavolám ti, až dorazím domů. Je to pravda. Tátovi nabídli 
místo, kde má dělat něco, co vypadá příšerně nudně… Vlast-
ně ani nevím, co konkrétně, protože jsem ho neposlouchal, 
když mi to vysvětloval. Nechápu, proč se musí vláčet za 
nějakou otravnou prací přes půl světa až do Bostonu, když 
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tady jsou podobných míst mraky. Klidně bych mu přepustil 
to svoje.

Strašně mě to štve. Nikam jet nechci. Ve škole mi už zbývá 
jen poslední rok. To je ta nejhorší možná doba na stěhování. 
Nechci chodit do idiotské americké střední školy. Nechci odjet 
od tebe.

Později si o tom můžeme promluvit. Musíme něco vymyslet, 
abych tu mohl zůstat. Je to moc zlé, Rosie.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Zůstaň se mnou!

Neodjížděj! Naši říkali, že bys ten rok mohl bydlet u nás. 
Dostudoval bys střední školu v Dublinu a pak bychom se 
mohli rozhodnout, co dál. Zůstaň tady, prosím tě! Bude to 
skvělé, když budeme bydlet spolu. Jako když jsme byli malí 
a celou noc jsme nespali a povídali si spolu přes vysílačku. 
Slyšeli jsme z ní víc praskání než slov, ale připadali jsme si 
náramně světácky! Pamatuješ si, jak jsme před spoustou let 
na Štědrý večer číhali na Santu? Plánovali jsme si to celé týd-
ny dopředu a malovali si mapky silnic a nákresy obou našich 
domů, abychom měli jistotu, že máme pod kontrolou každý 
kout, takže nám Santa neunikne. Ty jsi hlídkoval od sedmi do 
deseti večer a já od deseti do jedné hodiny po půlnoci. Pak ses 
měl probudit a zase převzít hlídku ode mě – jenomže chyba 
lávky – nějak jsi to nezvládl. Zůstala jsem vzhůru celou noc, 
ječela do vysílačky a snažila se tě vzbudit! No, přišel jsi o moc. 
Já Santu viděla, a ty ne…

Když zůstaneš u nás, Alexi, můžeme si spolu povídat celou 
noc. Zažili bychom spoustu legrace. Jako děti jsme si vždycky 
přáli bydlet spolu. Teď k tomu máme příležitost.

Promluv si o tom s rodiči. Přemluv je, aby ti to dovolili. Každo-
pádně ti je osmnáct, a můžeš si tedy dělat, co se ti zlíbí!
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Rosie, nechtěl jsem tě budit, takže mi tvoje mamka slíbila, že 
ti všechno vyřídí. Víš, že nesnáším loučení, ale stejně to nepo-
važuju za loučení, protože za mnou budeš pořát jezdit na ná-
vštěvu. Slib mi to. Naši mě nechtějí nechat dokonce ani u Phi-
la, natož u vás. Nepodařilo se mi je přesvědčit. Chtějí mě mít 
poslední rok ve škole pod kontrolou. 

Musím jít… Budeš mi chybět. Zavolám ti, až tam přijedu. 
Měj se
Alex
P.S. Už jsem ti říkal, že jsem byl tehdy na Štědrý večer vzhů-

ru. Jenomže se mi u vysílačky vybila baterie… (a Santu jsem 
viděl, to si piš, že jo.)

Alexi, bráško,
hodně štěstí. Neboj se. Až dorazíš na místo, určitě se ti tam 

zalíbí. Už se nemůžu dočkat, až za vámi přijedu na návštěvu. 
Mám tu sice Margaret a děti, ale přesto bych se tam rád vypravil 
s vámi. Bude se mi po vás stýskat, protože bez tebe to tady už 
nebude jako dřív. O Rosie se neboj. Jen proto, že se teď ocitnete 
každý v jiné zemi, se jí život nezhroutí. Ale jestli tě to uklidní, 
dohlédnu tu na ni místo tebe – vždyť už ji skoro považuju za 
mladší sestru. Mimochodem, pokud se u nás Sandy nenaučí 
držet svůj močový měchýř pod kontrolou, posadím ji do letadla 
a pošlu ji za tebou.

Budeš nám chybět.
Phil
(+ Margaret, William a Fiona)

Od: Rosie
Komu: Stephanie
Předmět: Moc mi chybí sestra

Nemůžu uvěřit, že už tu není, Steph. Nemůžu uvěřit, že už tu 
nejsi ani ty. Proč mě všichni opouštějí? Víš určitě, že bys nemoh-
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la „hledat samu sebe“ někde trochu blíž k domovu? Ale ve Fran-
cii? Alex odletěl teprve před pár týdny, ale už mám pocit, jako 
kdyby umřel… 

Proč se čtrnáct dní před odjezdem musel rozejít s tou courou 
Bethany! Kdyby to neudělal, nemusela jsem si zase zvyknout, 
že ho mám pořád vedle sebe. Jako by se vrátily staré časy, Steph. 
Bylo to senzační. Strávili jsme spolu každičkou vteřinu a užili si 
spoustu legrace!

Brian Uřvanec uspořádal minulý týden pro Alexe večírek. 
Mám dojem, že Alexe využil jenom jako záminku před rodiči, 
protože ti dva se nikdy neměli v lásce. Už od té scény, jak  Brian 
Jamesovi zapatlal vlasy od pizzy. Ale každopádně Uřvanec zor-
ganizoval mejdan a pozval na něj všechny svoje kamarády, je-
nomže my s Alexem jsme skoro žádného z nich neznali. A těch 
pár lidí, co jsme znali, jsme zase nesnášeli, takže jsme se vytra-
tili a vydali se spolu do města. Pamatuješ si na tu O’Brianovu 
hospodu, kde jsme ti jako překvapení připravili oslavu jedna-
dvacátých narozenin? Tak přesně tam jsme dorazili a Alex při-
šel na skvělý nápad: postaví se před vchod a bude předstírat, 
že je jejich vyhazovač. (Ten skutečný měl volno, protože bylo 
pondělí.) Alex působil dokonale věrohodně, protože je takový 
vysoký a svalnatý – vždyť ho znáš! Celou věčnost jsme tam jen 
tak stáli a odháněli všechny návštěvníky – myslím, že tam Alex 
za celou dobu nepustil ani jediného. Nakonec nás to už otrávilo, 
a tak jsme nakonec do té liduprázdné hospody vešli. A čím víc 
jsme toho vypili, tím víc nám pochopitelně bylo do breku, že se 
Alex stěhuje pryč…

Jinak to ale byl senzační večer. Moc mi chybí právě takovéhle 
chvíle, které jsme spolu – jen my dva – zažili.

Nedovedeš si představit, jak je teď ve škole smutno. Už se 
málem plazím po čtyřech a žadoním, aby se mnou někdo 
kamarádil. Dojemné, co? Všem spolužákům jsem úplně ukra-
dená. Posledních pár let jsem všechny přehlížela, takže jim 

S_laskou_Rosie.indd   Odd1:34S_laskou_Rosie.indd   Odd1:34 28.11.2014   13:48:4628.11.2014   13:48:46



35

teď nejde na rozum, proč by se se mnou měli obtěžovat. Mám 
dojem, že pár z nich si to docela vychutnává. Učitelé jsou 
nadšení. Pan Simpson si mě nedávno po vyučování zavolal 
a blahopřál mi, jak skvěle si poslední dobou vedu. Připadám si 
hanebně. Alex by se vyděsil, kdyby zjistil, že se ve škole skuteč-
ně učím. Dospělo to dokonce tak daleko, že opravdu pozorně 
sleduju, co nám učitelé říkají. To je hrůza, co? Jenomže jsou 
to vlastně jediní lidé, kteří na mě ve škole občas mluví. Mám 
z toho depku.

Ráno se budím s pocitem, jako bych něco důležitého ztratila, 
jako by bylo něco v nepořádku. Snažím se rozpomenout, o co 
jde… a pak si to uvědomím. Můj nejlepší přítel je pryč. Můj jedi-
ný přítel. Byla jsem hloupá, že jsem se takhle upnula k jedinému 
člověku. Teprve teď mi všechno dochází.

Promiň, že pořád takhle fňukám. Určitě máš plnou hlavu 
vlastních problémů. Napiš mi, jak si moje velká světaznalá sest-
ra vede ve Francii. Připadá mi divné, že sis zvolila právě tuhle 
zemi, když jsi odjakživa nenáviděla hodiny francouzštiny. Ještě 
že je to jen na pár měsíců, mám pravdu? Potom se vracíš? Taťka 
se ještě nesmířil s tím, že jsi odešla z fakulty. Nejde mi do hlavy, 
proč musíš hledat samu sebe někde jinde než doma. Stačí, když 
se podíváš do zrcadla. Jak vypadá ta restaurace? Chceš tam pra-
covat dlouho? Co takhle nějaký fešák? Určitě nějakého máš, 
Francouzi jsou k sežrání. Kdyby ti jich pár přebývalo, takových, 
o které nestojíš, pošli mi je sem.

Zdravím tě.
Rosie
P.S. Taťka by rád věděl, jestli máš dost peněz a jestli už ses 

našla. Mamku by zase zajímalo, jestli pořádně jíš. Kevinovi 
(nevěřila bys, jak vyrostl) vrtá v hlavě, jestli mu pošleš nějakou 
videohru nebo něco podobného. Vůbec nechápu, o čem mluví, 
tak dělám, že ho neslyším.
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Od: Stephanie
Komu: Rosie
Předmět: Re: Moc mi chybí sestra

Ahoj milovaná sestřičko, 
o Alexe se neboj. Moc jsem o tom přemýšlela a snažila se 

na to dívat ze všech stran a nakonec jsem dospěla k názoru, že 
je vlastně dobře, že odjel, protože aspoň v posledním ročníku 
ti – poprvé za celou dobu, co chodíš do školy – nebude hrozit 
podmínečné vyloučení. Jen si pomysli, jak na tebe budou naši 
hrdí! (Jo, mimochodem, vyřiď jim, že jsem švorc, hladovím 
a momentálně hledám samu sebe v jedné pařížské internetové 
kavárně.)

Moc dobře si umím představit, jak se teď cítíš, protože já jsem 
tu taky sama. Ale vydrž ten rok ve škole, a až skončíš, třeba se 
Alex zase vrátí do Irska, nebo ty můžeš jít studovat vysokou 
školu do Bostonu!

Vytkni si nějaký cíl, Rosie. Vím, že ti to vadí, ale pomůže ti 
to. Soustřeď se na něco, co si moc přeješ, a celý následující rok 
dostane konkrétní smysl. Odjeď do Bostonu, jestli si myslíš, že 
tam budeš šťastná. Pusť se do studia a přihlas se na hotelovou 
školu, jak sis odjakživa přála.

Jsi ještě moc mladá, Rosie. Vím, že to nerada slyšíš, ale tak 
to prostě je. Dneska se ti možná zdá, že tě postihla tragédie, ale 
za pár let nad vším jen mávneš rukou. Je ti teprve sedmnáct 
a máte před sebou s Alexem celý život. Spřízněné duše se nako-
nec vždycky sejdou. A na tu blbou Bethany si už ani nevzpome-
nete. Muži na staré známosti snadno zapomínají. Ale nejlepší 
přátelé zůstávají člověku navždycky.

Dávej na sebe pozor. Vyřiď našim, že je moc pozdravuju 
a ještě se hledám, ale že při tom hledání možná najdu někoho 
jiného. Vysokého, tmavovlasého a krásného…
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Kapitola 5

Milá slečno Dunneová,
děkujeme Vám za Vaši přihlášku ke studiu oboru Hotelový 

marketing na naší vysoké škole Boston College. S potěšením 
Vám oznamujeme, že jste byla přijata…

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Hurá, jedu do Bostonu!

PŘIJALI MĚ! Na Boston College! Brzy mě tam máš!!! HU-
RÁÁÁ!

Dnes ráno jsem od nich dostala dopis a jsem z toho úúú-
plně vedle! Radši si sedněte, abyste neupadl, pane Stewarte, 
protože konečně jedu za vámi! Je to skvělé, i když spolu nebu-
deme studovat na stejné univerzitě. (Harvard je pro takové, 
jako jsem já, moc nóbl!) Ale podle mě je to docela dobře, 
protože si už nemůžeme dovolit zase se nechat podmínečně 
vylučovat…

Co nejdřív mi napiš nebo mi pošli mail. Zavolala bych 
ti sama, ale jak už víš, taťka nechal zablokovat mezistátní 
hovory hned potom, co přišel poslední účet. Naši jsou děs-
ně pyšní a obvolávají celé příbuzenstvo, aby jim tu novinu 
oznámili. Podle mě doufají, že budu první Dunneovic dítě, 
které konečně dostuduje univerzitu. Taťka mě vytrvale varu-
je, abych se nepokoušela „hledat samu sebe“ jako Stephanie. 
Mimochodem, zdá se, že Steph domů hned tak nepřijede. 
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Začala chodit se šéfem restaurace, kde dělá servírku, a tvrdí, 
že je „zamilovaná“.

Celý den u nás vyzváněl telefon s gratulacemi. Upřímně řeče-
no, náš dům teď připomíná včelí úl! Paul a Eileen odnaproti 
mi poslali velkou kytici, byla vážně krásná. Mamka připravuje 
na dnešní večer malou oslavu, jen pár obložených chlebíčků, 
klobásky a tak. Kevin je nadšený, že jedu pryč, protože ho naši 
budou rozmazlovat ještě víc než doteď. Bude se mi po tom frac-
kovi stýskat, i když toho se mnou teď moc nenamluví.

Víc mi budou chybět naši, ale zatím jsou všichni jenom nad-
šení, že mě přijali na univerzitu, takže nám ještě dost dobře 
nedochází, že odjíždím z domova. Mám dojem, že si to všichni 
pořádně uvědomíme, až když jim zamávám na rozloučenou, ale 
do té doby to budeme oslavovat!

P. S. Jednoho krásného dne budu šéfovat hotelu a ty v něm 
můžeš pracovat jako domácí lékař a zachraňovat život hostům, 
které otrávím jídlem v restauraci. Přesně jak jsme si to kdysi 
plánovali. Jejda, zatím nám to vychází úžasně…

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Re: Hurá, jedu do Bostonu!

To je skvělá zpráva! Už se taky nemůžu dočkat, až tě uvi-
dím! Harvard není od Boston College moc daleko (aspoň ve 
srovnání s dobou, kdy nás od sebe dělil celý oceán – dovedeš si 
vůbec představit, že mě přijali na Harvard? Určitě za tím vězí 
nějaký podařený vtip.) Jsem z toho úplně bez sebe a nemůžu 
ani pořádně psát – je to skvělý pocit, že jsem se tam dostal. Kdy 
přijedeš?
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Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Září

Přijedu až v září, pár dní před začátkem semestru, protože 
bys nevěřil, kolik věcí ještě musím vyřídit!

Závěrečný školní ples se koná koncem srpna – přijedeš na 
něj? Všichni by tě moc rádi viděli a já potřebuju doprovod. Uži-
jeme si spoustu legrace a můžeme zase trochu pozlobit učitele, 
jako za starých časů… Dej mi vědět.

Od: Alex
Komu: Rosie 
Předmět: Re: Ples

Na ten ples samozřejmě přijedu. Za žádnou cenu si ho nene-
chám ujít!

Kde jsi??? Cekam na letisti. Jsme tu s tatkou uz nekolik hodin. 
Snazila jsem se ti dovolat domu i na mobil. Nevim, kam to jeste 
zkusit. Doufam, ze se ti nic nestalo.

Cau Rosie. Prave jsem dostal tvou textovku. Poslal jsem ti mail 
a vsechno vysvetlil. Muzes si nekde na letisti precist svoje mai-
ly? Alex

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Promiň!

Rosie, strašně mě to mrzí. Celý dnešní den mi připadal jako 
zlý sen. V letenkách nastal nějaký zmatek. Nevím, co se přiho-
dilo, ale když jsem si přišel vyzvednout letenku, moje jméno
v počítači vůbec nenašli. Celý den se snažím dostat na nějaký 
jiný let, ale všechno je už zamluvené, protože se lidé vracejí 
z dovolených a studenti odlétají domů a tak dál. Pořát čekám, 
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jestli někdo něco nezruší, ale zatím se nic nevyskytlo. Potuluju 
se po letišti a čekám na nějaký spoj. Je to hrůza.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Zítřejší let

Taťka mluvil s úřednicí u přepážky společnosti Aer Lin-
gus. Tvrdí, že jedno letadlo startuje z Bostonu zítra dopoledne 
v 10.10. Cesta sem trvá pět hodin. To znamená, že přistane ve 
tři odpoledne, takže nám do osmi večer zbývá pět hodin. Mohli 
bychom tě vyzvednout na letišti a potom odjet rovnou na ten 
ples? Nebo bys radši zajel nejdřív k nám? Nemůžeš letět v oble-
ku, protože by sis ho zmačkal. Co myslíš?

Od: Alex
Komu: Rosie 
Předmět: Let

Rosie, špatná zpráva. Ten let je úplně vyprodaný.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Letadlo

Zatraceně. Přemýšlej, přemýšlej, přemýšlej. Co se dá dělat? 
Zdá se, že sem můžeš přiletět úplně kdykoliv, jen ne zítra. Někdo 
tam nahoře si asi vážně nepřeje, abys nastoupil do letadla. Co 
když je to nějaké znamení?

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Moje vina

Je to moje vina, měl jsem si to včera v aerolinkách ještě jed-
nou zkontrolovat – pokaždé připomínají, že by si měl člověk 
těsně před odletem všechno ověřit, jenomže dělá to vůbec ně-
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kdo? Vím, že jsem ti připravil krušný večer, ale prosím tě, na ten 
ples určitě jdi. Ještě máš celý den na to, aby sis sehnala nějaký 
jiný doprovod. Všechno to pro mě vyfotografuj a dobře se bav. 
Promiň, Rosie.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Re: Moje vina 

Za nic nemůžeš. Jsem zklamaná, ale berme to rozumně – svět 
se přece nezboří. Za necelý měsíc už budu v Bostonu a uvidí-
me se KAŽDÝ DEN! Hlavně si na ty idioty došlápni, ať ti vrátí 
peníze za letenku. Ještě se spolu pomějeme. Teď se radši půjdu 
poohlédnout po nějakém mužském…

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Lov na chlapa

Podařilo se ti najít nějakého mužského?

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Chlap nalezen

To tedy byla hloupá otázka!! Samozřejmě že jsem ho našla. 
Urazilo mě, že ses vůbec mohl na něco takového ptát…

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Záhadný muž

Tak kdo je to?
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Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Tajemný muž 

Po tom ti vůbec nic není.

Od: Alex
Komu: Rosie 
Předmět: Neviditelný muž

HA! Žádného jsi nesehnala. Věděl jsem to!

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Vysoký statný muž

Ano, našla.

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Nikdo

Ne, nenašla. 

Od: Rosie
Komu: Alex 
Předmět: Někdo

Ano, našla.

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Kdo? 

Tak kdo je to?
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Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Skorochlap

Brian. 

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Brian?

BRIAN? BRIAN UŘVANEC?

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Re: Brian?

Možná…

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: HA HA!

Ha ha ha ha ha, ty jdeš na závěrečný ples s Brianem Uřvan-
cem? To jsi nesehnala nikoho lepšího? S tím Brianem, co ti 
v šesti letech na školním hřišti zvedal sukni, aby se ti všichni 
mohli podívat na kalhotky? S tím Brianem, s kterým jsi ve dru-
hé třídě musela celý rok sedět v lavici? S tím Brianem, který si 
nosil každý den k obědu sendviče s rybičkami, a když jsi jedla 
svoje chleby ty, dloubal se před tebou v nose? S tím Brianem, 
který za námi denně chodil ze školy a prozpěvoval si: „Rosie 
a Alex se L-Í-B-A-J-Í na stromě!“? A ty jsi pak brečela a týden 
sis mě ani nevšimla. S tím Brianem, který ti na mém rozlučko-
vém večírku vylil pivo na nové tričko? S tím Brianem, kterého 
zoufale nesnášíš a jako jediného ze spolužáků jsi ho celá ta léta 
skutečně nenáviděla? A teď mu chceš věnovat poslední student-
ský tanec? S tímhle Brianem?
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Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Ne, s jiným Brianem

Ano, Alexi, s tímhle Brianem. Hele, můžu tě poprosit, abys 
mi teď neposílal žádné maily? Mamka se mi totiž snaží zaplést 
vlasy do nějakého útvaru, abych vypadala aspoň trochu slušně. 
Kromě toho si ty tvoje maily čte a leží jí v hlavě, jestli mi Brian 
Uřvanec nebude zvedat sukni i dneska večer.

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Brian

No, nevyloučil bych, že se o to pokusí. Užij si to! Chlapi 
říkají, že po desátém pivu jim všechny ženské připadají krás-
né a sexy. Kdyby sis trochu přihnula, možná bys pak Briana 
viděla taky tak.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Krásný a sexy

Přihnout si musím, to rozhodně! Brian byl jediný, koho se 
mi podařilo takhle na poslední chvíli – díky tobě – sehnat. 
Nejde o nic jiného než se s ním nechat vyfotografovat, aby 
naši mohli po letech vzpomínat, jak se jejich dcera vyšňořila 
a vyrazila si s nějakým mužským ve společenském obleku na 
závěrečný školní ples. U stolů budeme sedět po deseti, takže 
se s ním při večeři ani nebudu muset bavit. Vychutnáváš si to, 
Alexi, viď?
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Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Re: Krásný a sexy

Moc ne, mnohem radši bych byl tam. Nedělej nic, co bych 
nedělal…

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Re: Re: Krásný a sexy

V tom případě můžu dělat skoro všechno. Vlasy mám už 
hotové, takže si musím dát do pořádku i ten zbytek. Zítra ti 
vylíčím, jak to probíhalo.

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Ples

Dostala jsi můj poslední mail? Pořát ti volám, ale nikdo to 
nebere. Co se děje? Doufám, že už se připravuješ na to velké 
stěhování za mnou!

Ozvi se mi prosím co nejdřív!

STEPH: Rosie, přestaň se už před Alexem schovávat a pověz 
mu, co se dělo na tom plese. Alex mailuje dokonce i mně, 
protože mu nejde do hlavy, co se přihodilo, ale já mu to roz-
hodně líčit nebudu! Ten chudák ples zmeškal a chce se jenom 
dozvědět, co se tam dělo, kdo co dělal a tak… 

ROSIE: Rozhodně mu nemíním vykládat, kdo to tam s kým 
dělal.

STEPH: Ha ha.
ROSIE: To není žádná legrace.
STEPH: Vždyť je to směšné. Od té doby už uplynuly tři týdny!
ROSIE: Víš určitě, že jsou to tři týdny?
STEPH: Jo. Proč?
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ROSIE: Krucinál.
Uživatel ROSIE se odhlásil.

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Haló??

Rosie, jsi tam? Máš problémy s mailem? Prosím tě, odepiš 
mi. Měla bys co nejdřív nasednout do letadla a objevit se tady –
nebo zmeškáš začátek semestru.

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Rosie, prosím?

Jsi na mě naštvaná? Tak mi promiň, že jsem na ten ples nepři-
jel, ale doufal jsem, že jsi to pochopila. Přece ten večer s Bria-
nem Uřvancem nemohl dopadnout až tak zle, ne? Co jsi dělala 
celý měsíc? To je šílené. Proč u vás doma nikdo nebere telefon, 
když ti volám?

Odpověz mi.
Alex

Milá Alice,
zdraví vás Alex. Píšu vám proto, abych se dozvěděl, jestli je 

Rosie v pořádku. Nemám od ní žádné zprávy a už se o ni váž-
ně bojím. Nepamatuju si, že by se mi takhle dlouho neozvala. 
Pokaždé když jí volám domů, ozve se mi jenom záznamník. 
Dostáváte ode mě zprávy? Třeba všichni někam odjeli. Prosím 
vás, dejte mi vědět, co se děje, a vyřiďte Rosie, ať mi zavolá.

Milá Sandro,
Alex nám celý týden nechává na záznamníku vzkazy a hroz-

ně se bojí o Rosie. Vím, že vám ten jeho strach o Rosie také 
přidělává starosti, takže ti píšu, abych vysvětlila situaci…
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Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Ty nejedeš do Bostonu?

Mamka mi řekla, že do Bostonu nepřiletíš. Vysvětli mi pro-
sím, co se děje. Mám hrozný strach. Provedl jsem ti něco? Víš 
přece, že jsem pořát tady, připravený ti pomoct, kdykoliv to 
budeš potřebovat.

Ať je to cokoliv, Rosie, pochopím to a vynasnažím se ti to 
nějak ulehčit. Už z toho šílím. Jestli se mi neozveš, zamluvím 
si letenku a poletím za tebou do Irska, abych tě viděl na vlastní 
oči. 

Zdravím Tě.
Alex

Od: Stephanie
Komu: Rosie
Předmět: Jedu za tebou!

Rosie, holčičko, netrap se. Zhluboka se nadechni a snaž se 
uvolnit. Všechno na světě se děje z nějakého důvodu. Třeba 
je pro tebe nejlepší právě tahle cesta, a ne Boston. Zamlu-
vím si letenku a přiletím domů, jak jen to půjde. Drž se, ses-
třičko.

Moc na tebe myslím.
Stephanie

Milá slečno Dunneová,
děkuji Vám za dopis. Boston College bere na vědomí, že letos 

nenastoupíte ke studiu.
Se srdečným pozdravem
Robert Whitworth
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Rosie, nemuzu uverit tvemu rozhodnuti. Vis, ze s nim nesou-
hlasim. Odjizdim pryc, jak jsem si uminil. Doufam, ze ti vsech-
no dobre dopadne.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Pomoc

Proboha, Alexi, co jsem to provedla?
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Kapitola 6

Alexi,
moc mě potěšilo, že jsem tě zase viděla. Prosím tě, nenech 

mě na holičkách, potřebuju teď všechny přátele, které mám. 
Děkuju ti, že jsi mi byl celý týden oporou. Někdy si myslím, že 
kdybych tě neměla, určitě bych se zbláznila.

Život je někdy komický, nemyslíš? Právě když si člověk my-
slí, že má všechno pěkně nalinkované, je celý nedočkavý, jak 
začne plnit své plány, a má jasno, kterým směrem se chce vrh-
nout, najednou se směrovky obrátí, vítr zafouká jinam, sever 
se změní v jih a z vý  chodu je západ, a najednou jsi úplně ztra-
cený.

V životě je jen málo věcí jistých, ale jedna podle mě rozhod-
ně – že ať uděláš cokoliv, následky si neseš po celý život. A že 
určité věci nesmíš už nikdy pustit ze zřetele. 

Pořád jsem něco vzdávala. Co jsem až doteď skutečně 
musela udělat? Vždycky jsem měla možnost volby a pokaždé 
jsem zvolila snadnější východisko – oba jsme volili snadnější 
východiska. Ještě před pár měsíci mi jako nejtěžší životní bře-
meno připadaly dvě hodiny matematiky najednou a obrovský 
pupínek na nose. 

Tentokrát je to ale dítě. Dítě. A tohle dítě tady bude v pon-
dělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a taky 
v neděli. Nebudu mít žádné volné víkendy. Žádné tři měsíce 
prázdnin. Nebudu si moct vzít den volna, vymluvit se, že je 
mi špatně, nebo přinutit mamku, aby mi napsala omluvenku. 
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Mamkou teď budu já sama. Kéž bych si mohla napsat omlu-
venku.

Mám strašný strach, Alexi.
Rosie

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: K tomu dítěti

Ne, se dvěma hodinami matiky v pondělí dopoledne se to 
skutečně nedá srovnávat. Bude to mnohem napínavější. Dvě 
hodiny matiky v pondělí dopoledne jsou nuda: chce se ti při 
nich spát a bolí tě z nich hlava. Tahle zkušenost tě naučí mno-
hem víc než jakákoliv školní matematika. 

Jsem tady pro tebe pořát, kdykoliv mě budeš potřebovat. 
Škola může počkat, protože teď tě čeká mnohem důležitější 
práce.

Vím, že to zvládneš.

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Re: K tomu dítěti

To víš, že to zvládnu. POŘÁT máte problémy s pravopisem, 
pane Stewarte!

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Re: Re: K tomu dítěti

Rosie, už teď se chováš jako matka – zvládneš to. Dávej na 
sebe pozor. Alex

Máte příchozí zprávu od uživatele: ALEX
ALEX: Měl jsem dojem, Phile, že jsi tvrdil, jak na ni dáš místo 

mě pozor.
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PHIL: Říkal jsem, že když se nenaučí kontrolovat močový mě-
chýř, půjde odsud. Na zahradě je jí docela dobře. 

ALEX: Nemluvím o psovi, Phile, ale o Rosie.
PHIL: Co je s Rosie?
ALEX: Nedělej, že nic nevíš. Slyšel jsem mamku s tátou, jak ti 

to říkali do telefonu.
PHIL: Jak to bereš?
ALEX: Všichni se mě na to ptají, ale já vlastně ani nevím. Je to 

zvláštní. Rosie čeká dítě. Je jí teprve osmnáct. Stěží se dokáže 
postarat sama o sebe, natož o dítě. Kouří jako fabrika a nechce 
jíst zeleninu. Chodí spát ve čtyři hodiny ráno a vstává v jed-
nu odpoledne. Radši myla nádobí v čínské restauraci, než by 
hlídala děti sousedům, protože se nechtěla otravovat s mrňa-
ty, i když jí za to nabízeli mnohem víc peněz. Pochybuju, že 
někdy v životě vyměnila dítěti plenu. Nevěřím, že někdy držela 
nějaké dítě v náruči déle než pět minut, kromě doby, kdy byl 
Kevin ještě malý. A co vysoká škola? A co zaměstnání?

Jak to chce sakra zvládnout? Jak se někdy s někým sezná-
mí? Jak si najde nějaké přátele? Ocitla se v pasti, která jí změ-
ní život v noční můru.

PHIL: Věř mi, Alexi, všechno se naučí. Rodiče jí pomáhají, ne? 
Nebude na to sama.

ALEX: Rodiče má skvělé, ale ti budou celý den v práci, Phile. 
Vím, že je to inteligentní děvče. Ale čím víc se mě snaží 
přesvědčit, že to zvládne, tím míň si podle mě uvědomuje, 
že až se to malé rozbrečí, nebude už moct nic vrátit nazpá-
tek. Proč jen jsem se nedostal do toho letadla a ten ples 
nestihl…

Milá Stephanie,
dovol mi, abych ti v tom hledání sebe sama pomohla. 

Popřej sluchu svojí sestře, která tě má strašně ráda, váží si tě 
a nepřeje ti v životě nic jiného než štěstí a ohromné bohatství, 
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a dovol, aby její moudrá slova skropila tvou duši a zanechala 
v ní nesmazatelné poučení. Dej na mou radu. Nikdy neotěhot-
ni. Neboli enceinte, jak byste řekli tam u vás. Podívej se na to 
slovo, vyslov ho nahlas, seznam se s ním, opakuj si ho v duchu 
a zapamatuj si, že se to nikdy, nikdy nesmí stát.

Vlastně se úplně zřekni sexu. Abys naprosto vyloučila mož-
nost, že by měl nějaké následky. 

Věř mi, Stephanie, těhotenství není nic příjemného. Vůbec 
nemám pocit, že je to přirozený stav, a ani ze mě nevyzařuje 
magické mateřské kouzlo. Jsem prostě tlustá. A opuchlá. A una-
vená. A pořád se mi zvedá žaludek. A v duchu se ptám, co si 
proboha počnu, až se to malé narodí a podívá se na mě.

Nežiju, jen přežívám. Alex se ponořil do báječného student-
ského života na univerzitě, spolužáci ze školy ochutnávají, co 
jim život předkládá, a já s každou další vteřinou tloustnu a mys-
lím jenom na jedno – do čeho jsem se to dostala. Vím, že si 
za to můžu sama, ale mám pocit, jako kdybych o spoustu věcí 
přicházela. Chodím s mamkou na předporodní cvičení, kde mě 
učí dýchat. Kolem sebe mám samé páry, které jsou navíc asi 
tak o deset let starší než já. Mamka mě přemlouvala,  abych se 
s nimi dala do hovoru, ale pochybuju, že by se někteří z nich 
chtěli stýkat s osmnáctiletou holkou, co právě vyšla ze ško-
ly. Vlastně si připadám, jako kdybych zase chodila do školky 
a mamka mě učila, jak se mám skamarádit s ostatními dětmi. 
Domlouvala mi, ať si z toho nedělám těžkou hlavu, protože prý 
na mě všichni jenom žárlí, a pak jsme se rozřehtaly na celé kolo. 
Takhle jsme se nezasmály už několik měsíců. 

Mám zakázáno kouřit a doktor mi klade na srdce, abych 
začala pořádně jíst. Má ze mě být matka, ale lidi se mnou pořád 
mluví jako s dítětem. 

Posílám ti spoustu pozdravů.
Rosie
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Pane Alexi Stewarte, zvu tě na křtiny své nádherné dcery Katie, 
které se konají tento měsíc, osmadvacátého. Kup si oblek a snaž 
se vypadat co nejdůstojněji – nezapomeň, že jdeš za kmotra.

Zdraví tě  
Rosie

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Křtiny

Je fantastické, že jsem tě zase viděl. Vypadáš úžasně! A vůbec 
NEJSI tlustá! Malá Katie toho ještě moc nenamluvila, ale už 
jsem do ní blázen. Měl jsem sto chutí ukradnout ti ji a odvézt 
si ji do Bostonu. 

Vlastně to není pravda. Nejradši bych býval zůstal v Dublinu. 
Málem jsem nenastoupil do letadla. Moc se mi tady v Bostonu 
líbí a medicínu studuju strašně rád, ale domov to není. Ten je 
v Dublinu. A setkání s tebou bylo to nejlepší, co jsem si mohl 
přát. Moc se mi po mé nejlepší kamarádce stýská. Setkal jsem 
se s několika kamarády, jenomže ani s jedním z nich jsem si 
jako kluk nehrál u nás vzadu na zahradě na četníky a zlodě-
je. Nemám pocit, že to jsou skuteční přátelé. Nepošťuchovali 
jsme se spolu, neponocoval jsem s nimi na Štědrý den, abych 
viděl Santu Clause, nelezl po stromech jako opice, nehrál karty 
a nesmál jsem se, když jim vypumpovali žaludek. Tyhle zážitky 
jen tak něco nepřekoná.

Vidím ale, že pokud jde o tvé city, moje místo už zaujal ně-
kdo jiný. Celý svět teď pro tebe představuje Katie. A není se co 
divit. Nemohl jsem se na ni zlobit a musel ji mít rád, i když mi 
poblinkala ten nový (a hodně drahý) oblek. To už něco zname-
ná! Vyrazilo mi dech, jak strašně je ti podobná. Má tvoje jiskrné 
modré oči (už teď tuším problémy!), vlasy jako uhel a tak tro-
chu knofl íkovitý nos. Jenom zadeček má zatím trochu menší 
než její maminka. To byl jen vtip!
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Vím, že jsi teď pořád v jednom kole, ale pokud budeš potře-
bovat z toho kolotoče na chvilku vypadnout, můžeš sem přijet 
a trochu si odpočinout. Pamatuj si, že moje pozvání platí nepře-
tržitě. Vím, že by to pro tebe znamenalo dost velkou fi nanč-
ní zátěž, ale mohli bychom ti aspoň zaplatit letenky. Mamka 
s tátou by tě taky rádi viděli. Tvoje fotografi e s malou Katie ze 
křtin už mají vystavené po celém bytě. 

Až sem přijedeš, rád bych tě s někým seznámil. Chodí se 
mnou do stejného ročníku. Jmenuje se Sally Gruberová a je 
z Bostonu. Rozuměly byste si spolu.

Na univerzitě je to těžší, než jsem předpokládal. Musíme 
obsáhnout spoustu látky a načíst fůru knížek. Na nějaký spo-
lečenský život mi už skoro nezbývá čas. Tady na Harvardu mě 
čekají čtyři roky studia a potom pět až sedm let povinné chirur-
gické praxe, takže odhaduju, že plnou kvalifi kaci ve svém oboru 
(který si teprve musím zvolit) získám až jako stoletý stařík.

Takže můj denní režim vypadá následovně: Vstanu v pět 
hodin a učím se. Jdu na fakultu, přijdu domů a učím se. Kaž-
dý den. Žádné zážitky, o kterých bych se mohl rozepisovat. Je 
fajn, že se Sally studujeme ve stejném ročníku. Díky ní mě totiž 
hned ráno po probuzení nesevře příšerný pocit strachu z dal-
šího dne studia, studia a zase studia. Je to dřina, ale to ti určitě 
líčit nemusím. Vsadím se, že je to zatraceně snazší než to, jak 
se teď musíš otáčet ty. Ale teď už jdu spát, jsem úplně zničený. 
Sladké sny tobě i maličké Katie.

Nezapomeň:
Když Katie nakrmíš, nehoupej ji na koleni.
Nekoj ji u fotbalového hřiště.
Když malou přebaluješ, zadržuj dech. Vlastně se snaž přeba-

lování co nejčastěji přenechat rodičům nebo náhodným kolem-
jdoucím, pokud o to budou stát.

Nechoď na procházku s kočárkem kolem staré školy, aby tě 
neviděla slečna Nosatá řečená Smrdutý dech.
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Nesměj se, když se Katie bude snažit chodit a padat přitom 
na zadek.

Vyhýbej se hovoru se spolužáky, kteří mají celý život před 
sebou, abys nepropadla pocitu marnosti.

Neplakej pokaždé, když se Katie rozbrečí. 

Bonjour Stephanie!
Jak se vede mojí krásné sestřičce? Určitě sedí v kavárně, upíjí 

café au lait, na hlavě má baret a proužkované tílko a je cítit čes-
nekem. Ach, kdo tvrdil, že stereotypy jsou mrtvé a passé?

Děkuju ti za dárek pro Katie. Tvoje kmotřenka tvrdí, že se jí 
po tobě strašně stýská, a posílá ti spoustu sladkých uslintaných 
hubiček. Vyrozuměla jsem to totiž ze žvatlání a pokřikování, 
které jí neustále vychází z pusinky. Je to nejdrobnější a nejkřeh-
čí stvořeníčko, jaké jsem kdy viděla, takže mám někdy strach 
vzít ji do ruky. Ale potom otevře pusu a ozve se řev, který by 
dokázal obrátit naruby celé peklo. Doktor tvrdí, že je to nadý-
máním. Já jen vím, že v jednom kuse řve. 

Připadá mi zvláštní, že něco takhle malého dokáže tak straš-
ně páchnout a vydávat tak příšerný rámus. Mám dojem, že by
ji klidně mohli zapsat do Guinnessovy knihy rekordů jako 
nejsmradlavější a nejhlučnější mrně na světě. Dmula bych se 
pýchou!

Jsem totálně zničená, Stephanie. Připadám si jako živá 
mrtvola. Nejsem schopná ani po sobě přečíst tenhle dopis 
(omlouvám se za ten fl ek od banánu dole na stránce – nehoda 
při snídani). Katie celé noci probrečí. Už ani nevím, jak se žije 
bez bolesti hlavy. Pohybuju se po domě jako robot, zvedám ze 
země plyšové medvídky a hračky, o které zakopávám. Nemůžu 
jít s Katie ani ven, protože všude brečí. Lidi by si určitě pomys-
leli, že ji unáším nebo že jsem matka, která týrá svoje dítě. 
Přesto vypadám jako koule. Celý den chodím ve vytahaných 
teplákách. Zadek mám jako pivovarský valach a kůži na břiše 
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vytahanou. Připadá mi, že i kdybych se zbláznila, už nikdy se 
toho všeho nezbavím a všechna přiléhavá trička do pasu budu 
muset vyhodit. Vlasy mám suché, jako slaměné. A bradavky 
OBROVSKÉ. Vypadám jako někdo úplně jiný. Cítím se jako 
někdo úplně jiný. Mám pocit, že jsem zestárla o dvacet let. Od 
křtin jsem si vůbec nikam nevyšla. Nepamatuju si, kdy jsem 
si naposledy dala skleničku. Nepamatuju si, kdy se za mnou 
naposledy otočil nějaký příslušník opačného pohlaví (kromě 
lidí, kteří na mě v kavárnách obracejí naštvané pohledy, když 
Katie začne ječet). Nepamatuju si, kdy mě vlastně naposledy 
zamrzelo, že se za mnou žádný příslušník opačného pohla-
ví neotáčí. Připadám si jako nejhorší matka na světě. A mám 
pocit, že když se na mě Katie dívá, dobře chápe, že nemám 
ponětí, co vlastně dělám.

Už skoro chodí, což znamená, že kolem ní běhám a vykřiku-
ju: „NE! KATIE, NE! Katie, nesahej na to! NE, Katie, maminka 
říká NE!“ Mám dojem, že Katie jsou maminčiny názory úplně 
ukradené. Katie je podle mě dítě, které něco vidí, a okamžitě 
si to jde vzít. Už teď se děsím při pomyšlení na její dospívání! 
Čas ale utíká tak rychle, že než si to stačím uvědomit, bude 
dospělá a odstěhuje se z domu. Třeba si pak konečně odpoči-
nu. Jenomže to si mamka s taťkou možná mysleli taky.

Chudáci naši! Cítím se kvůli nim tak mizerně. Zachovali se 
naprosto úžasně. Jsem jejich dlužnicí, ale nemám teď na mys-
li jenom peníze. I když kvůli nim teď zažívám horké chvilky. 
Dostávám sociální dávky, a tak každý týden dávám rodičům na 
živobytí, kolik můžu, ale pořád mám pocit, že to nestačí. Vždyť 
víš, Stephanie, jak to u nás vždycky chodilo – už tak jsme neměli
na vyhazování. Nevím, jak se někdy vůbec dokážu odstěhovat
a k tomu chodit do práce a ještě se starat o Katie. Taťka se 
mnou v týdnu chodí na jednu kliniku, kde absolvuju pohovory 
s jakýmsi člověkem, který má pravomoc zařadit mě na seznam 
uchazečů o vlastní byt. Mamka tvrdí, že u nich klidně můžu 
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zůstat, ale vím, že se mi taťka takhle snaží pomoct k pocitu 
nezávislosti.

Mamka je úžasná. Katie ji zbožňuje. Poslouchá ji na slovo. 
Když mamka prohlásí „KATIE, DOST!“, malá ví, že musí pře-
stat. Když to řeknu já, Katie se jen usměje a klidně si dál dělá, 
co chce. Kdy si konečně začnu připadat jako skutečná matka?

Alex se v Bostonu seznámil s nějakým děvčetem. Je stejně 
stará jako já a je tak chytrá, že studuje medicínu na Harvardu. 
Ale v duchu se sama sebe ptám, jestli je skutečně šťastná. No, už 
musím jít. Katie se mě dožaduje.

Napiš mi brzy.
Zdravím tě
Rosie

Pro Rosie
Mám radost, že je Katie v pořádku. Ty fotky z oslavy třetích 

narozenin, které jsi mi poslala, jsou nádherné. Dal jsem si je do 
rámečku a postavil je doma na krbovou římsu. Mamku s tátou 
moc potěšilo, že se s tebou sešli, když byli před měsícem doma 
v Dublinu. Pořát na tebe i na Katie vzpomínají. Jsme všichni 
moc pyšní, že máš tak dokonalé dítě.

Doufám, že sis ty dvaadvacáté narozeniny pořádně užila. 
Mrzí mě, že jsem nemohl přijet domů a oslavit je s tebou, ale 
ve škole teď propuklo šílenství. Protože jsem v posledním roč-
níku, mám spoustu práce. Šprtám se na zkoušky. Nedovedu si 
představit, co bych si počal, kdyby mě vyhodili. Sally se na tebe 
ptala. I když jste se nikdy nesetkaly, má pocit, jako by tě znala, 
protože jí pořát vyprávím o našich starých časech.

Alex
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Pro Alexe
Katie se prořezávají poslední zoubky, ale už to není tak straš-

né jako předtím.
Katie už brzy začne chodit do školky.
Katie dnes řekla pět nových slov.
Taťka slavil o víkendu narozeniny, takže jsme se praštili přes 

kapsu a vypravili se do restaurace U Lísky, kde jsi před lety slavil 
své osmnáctiny s tou Bethany Courovatou a jejími zazobanými 
rodiči. Měla jsem docela příjemný pocit, že jsem si zase mohla 
rozpustit vlasy a trochu si odpočinout od Katie. Vzala jsem si 
k ní děvče na hlídání, takže jsem si to docela užila.

Rosie

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: (chybí)

Ale no tak, Rosie! Zklamala jsi mě! Radši se snaž, abys mi 
příště mohla vylíčit nějaké divoké zážitky!

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Tříleté dítě

Pokud to nevíš, tak mám doma tříleté dítě, od kterého si 
nemůžu jen tak vyrážet do společnosti a opíjet se do němoty, 
protože bych se probudila s hlavou jako střep vedle uplakaného 
děcka, které potřebuje, abych se o něj starala, a NE strkala hlavu 
do záchodové mísy. 

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Promiň

Rosie, moc mě to mrzí. Nechtěl jsem, aby to vyznělo neci-
telně. Jenom jsem ti chtěl naznačit, abys nezapomínala na 
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sebe a taky si trochu užívala života. Starej se i o sebe, nejen 
o Katie.

Promiň, jestli jsem se tě dotknul.

Od: Rosie
Komu: Stephanie
Předmět: Postesknutí

Ach, Stephanie, občas mám pocit, jako kdyby na mě všechno 
padalo, a připadám si jako v pasti. Miluju Katie. Jsem ráda, že 
jsem se rozhodla, jak jsem se rozhodla, ale už jsem unavená. 
Unavená k smrti.

Proto si tak strašně cením našich, že mi pomáhají. Vůbec si 
nedokážu představit, jak bych to zvládala sama. Ale musím se 
k tomu odhodlat. Nemůžu u nich žít navždycky. I když bych si 
to moc přála.

Nikdy bych nechtěla, aby na mně Katie byla takhle závislá, až 
vyroste. Samozřejmě že chci, aby věděla, že tu jsem a vždycky 
budu jenom pro ni a že ji miluju naprosto nezištně, ale musím 
ji vychovat k samostatnosti.

I já se potřebuju osamostatnit. Myslím, že je načase, abych 
dospěla, Steph. Pořád jsem to odkládala a utíkala od toho. Katie 
už brzy začne chodit do školy. Jen si to představ! Uteklo to jako 
voda! Pozná nové lidi a začne žít jiným životem, kdežto já ten 
svůj ještě ani žít nezačala. Musím se vzchopit a přestat se litovat. 
Život je krušný – no a co? Každý si nese nějaký kříž. Ten, kdo 
tvrdí opak, je lhář.

Kvůli tomuhle všemu se pořád prohlubuje propast, která 
teď zeje mezi mnou a Alexem, protože mám pocit, že žijeme 
v naprosto odlišných světech, a už nevím, o čem bych si s ním 
měla povídat. A to jsme si kdysi spolu dokázali vykládat třeba 
celou noc. Jednou týdně mi telefonuje a já poslouchám, co dělal 
celý týden, a vždycky se zarazím, když mi přijde na jazyk něja-
ká další historka o Katie. Upřímně řečeno, jiné téma k hovoru 
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vlastně nemám, ale vím, že to lidi nudí. Přitom mám dojem, že 
jsem kdysi bývala docela zábavná. 

Nakonec jsem se tedy rozhodla, že se pojedu podívat do Bos-
tonu. Konečně se na vlastní oči přesvědčím, jak se mohl odvíjet 
můj život, kdyby se kdysi Alexovi podařilo nastoupit do letadla 
a šel se mnou na ten ples místo… no, víš, koho myslím. Teď už 
jsem mohla mít diplom. Začít si budovat kariéru. Vím, že to zní 
hloupě, když svaluju vinu za všechno, co se mi přihodilo, na to, 
že Alex nepřijel na ten závěrečný školní ples. Jenomže kdyby 
býval přijel, nešla bych s Brianem, nevyspala se s ním a nenaro-
dilo by se mi dítě. Mám pocit, že potřebuju poznat, kým jsem se 
mohla stát, abych se smířila s tím, kdo je ze mě teď.

Zdravím tě
Rosie 
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Kapitola 7

Stephanie, zlatíčko,
píše ti tvoje mamka. Byla bych ráda, kdyby ses spojila s Rosie 

a promluvila si s ní. Právě se vrátila z Bostonu, o týden dřív, 
než jsme ji čekali, a vypadá, jako by ji něco strašně rozrušilo, 
jenomže nechce prozradit co. Bála jsem se, že se to stane. Má 
pocit, že promarnila životní příležitost; to vím určitě. Jenom si 
přeju, aby se na všechno podívala z lepší stránky a uvědomila 
si, co má. Můžeš se jí ozvat? Vždycky se na zprávy od tebe 
moc těší. 

Mám tě moc ráda, zlatíčko.
Mamka

Máte příchozí zprávu od uživatele: STEPH
STEPH: Hele, poslouchej, nebereš telefony.
STEPH: Vím, že tam jsi. Vidím, že jsi přihlášená!
STEPH: Fajn, nedám ti pokoj, dokud neodpovíš.
STEPH: Halóóóó!
ROSIE: Ahoj.
STEPH: No konečně! Nazdar! Proč mám pocit, že mě ignoru-

ješ?
ROSIE: Promiň, byla jsem na nějaké debaty příliš unavená.
STEPH: Myslím, že ti můžu odpustit. Je všechno v pořádku? Jak 

ses měla v Bostonu? Je tam tak krásně jako na těch fotogra-
fi ích, které nám poslal Alex?
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ROSIE: Jo, je tam skutečně nádherně. Alex mě všude provedl. 
Neměla jsem ani chvilku volno. Vážně se o mě bezvadně 
 staral.

STEPH: To je dobře. Kde všude jste byli?
ROSIE: Provedl mě po Boston College, abych viděla, jaké by 

to bylo, kdybych tam bývala studovala. Bylo tam naprosto 
kouzelně a nádherně a počasí bylo úchvatné…

STEPH: No ne, to zní skvěle. Zdá se, že se ti tam líbilo, co?
ROSIE: Jo, líbilo. Vypadá to tam ještě mnohem líp než na foto-

grafi ích, které jsem viděla, když jsem se tam hlásila. Bylo by 
krásné, kdybych tam bývala mohla studovat…

STEPH: To určitě. Kde jsi bydlela?
ROSIE: U Alexových rodičů. Mají dům ve strašně nóbl čtvrti, 

je to tam úplně jiné než tady. Ty jejich domky jsou roztomilé. 
Alexův táta tam musí vydělávat spoustu peněz.

STEPH: Co ještě jste s Alexem dělali? Určitě jste museli zažít 
něco vzrušujícího! Když se vy dva sejdete, vždycky se něco 
semele!

ROSIE: No, chodili jsme po obchodech a vzal mě do parku Fen-
way na baseball, kde zrovna hráli Red Socks. Neměla jsem 
ponětí, o co jde, ale dala jsem si tam skvělý hot dog, potom 
jsme si zašli do několika klubů… je mi líto, Steph, ale nic 
zajímavého se ode mě nedozvíš…

STEPH: Hele, je to o moc zajímavější než všechno, co jsem 
zažila minulý týden já, věř mi! A jak se má Alex? Jak vypa-
dá? Neviděla jsem ho už celou věčnost. Zajímalo by mě, jestli 
bych ho vůbec ještě poznala!

ROSIE: Vypadá vážně skvěle. Má slabý americký přízvuk, i když 
to popírá. Ale je to pořád ten starý dobrý Alex. Jako vždycky 
k sežrání. Celý týden mě rozmazloval a vůbec mi nedovolil, 
abych vytáhla peněženku. Každý večer mě vyvedl do nějaké-
ho podniku. Ten pocit svobody byl strašně příjemný.

STEPH: Vždyť jsi svobodná, Rosie!
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ROSIE: Já vím. Jen si tak občas nepřipadám. Tam se mi zdá-
lo, že mě vůbec nic neváže. Všechno mi připadalo skvělé 
a úplně jsem cítila, jak se mi od chvíle, kdy jsem přistála na 
letišti, uvolňují všechny svaly v těle. Už spoustu let jsem se 
tak nezasmála jako tam. Uvěřila jsem, že je mi skutečně dva-
advacet. Tak mladě jsem se necítila už hodně dlouho. Vím, 
že to asi zní bláznivě, ale připadala jsem si taková, jaká jsem 
mohla být.

Bylo příjemné jít po ulici a nemuset dávat na nikoho po-
zor. Nepokoušel se o mě padesátkrát za den infarkt jako 
doma, když se mi třeba Katie ztratí z dohledu nebo si strčí do 
pusy něco, co by neměla. Nemusela jsem seskakovat z obrub-
níku a tahat ji za ruku, aby ji neporazilo auto. Těšilo mě, že 
nemusím pořád někoho napomínat, okřikovat a opravovat 
něčí výslovnost. Vychutnávala jsem si debaty s dospělými, 
při kterých mě nikdo nerušil a nevyžadoval po mně, abych 
mu zatleskala za nějaký bláznivý taneček nebo za to, že se 
naučil nové slovíčko. Vychutnávala jsem si pocit, že jsem to 
jenom já, Rosie, žádná matka, a myslím jenom sama na sebe, 
mluvím jen o tom, co mě zajímá, chodím, kam se mi zlíbí, 
aniž bych se musela bát, na co Katie sahá, co si strká do pusy 
nebo kdy ji zase popadne záchvat vzteku. Je to tak strašné?

STEPH: Nic strašného na tom není, Rosie. Je dobře, žes měla 
trochu času jenom sama pro sebe, ale byla jsi ráda, když ses 
zase vrátila ke Katie, viď? Jenomže když to tam bylo tak úžas-
né, proč ses vrátila tak brzy? Naši tě čekali až příští týden. 
Stalo se něco?

ROSIE: Nic, co by stálo za zmínku.
STEPH: Ale no tak, Rosie. Vím, že tě něco trápí. Mně se s tím 

můžeš svěřit.
ROSIE: Bylo prostě načase vrátit se, Steph.
STEPH: Pohádali jste se snad s Alexem?
ROSIE: Ne, je to strašně trapné, těžko se to vysvětluje.
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STEPH: Proč, co tím myslíš?
ROSIE: Prostě jsem se jednou večer předvedla.
STEPH: Neblázni, Alexovi to určitě nevadilo! Zažil s tebou za 

celý život už spoustu nejrůznějších scén.
ROSIE: Ne, Steph, tohle bylo něco úplně jiného. Věř mi. Bylo 

to něco, co spolu ještě Rosie a Alex nezažili. Prostě jsem se 
na něj jednou večer vrhla a nazítří jsem si připadala strašně 
zahanbená.

STEPH: COŽE? Chceš říct, že… Ty a Alex jste…?
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Kapitola 8

ROSIE: Uklidni se, Stephanie!
STEPH: Nemůžu! Vůbec mi to nejde do hlavy. Vždyť jste jako 

bratr a sestra! Dívám se na Alexe jako na mladšího bratra! 
Tohle jste přece nemohli udělat!

ROSIE: STEPHANIE! NIC JSME NEUDĚLALI!
STEPH: Uf.
STEPH: Tak co se tedy stalo?
ROSIE: No, teď už si ti to netroufám říct, když všechno tak dra-

matizuješ, slečno Přehnaná.
STEPH: Přestaň mě už napínat a spusť! 
ROSIE: Tak jo. Vím, že jsem provedla hloupost, a stydím se za 

to, takže si odpusť mravokárné poznámky… 
STEPH: Pokračuj…
ROSIE: No, je to mnohem nevinnější, než by sis myslela, ale 

o nic míň trapné. Políbila jsem Alexe. 
STEPH: Já to věděla! A co se stalo?
ROSIE: Nic. On mě ne.
STEPH: Och. A vadilo ti to?
ROSIE: Právě tohle mě rozčiluje – ano, vadilo.
STEPH: Ach, Rosie, je mi tě moc líto… s Alexem se to zase 

urovná. Asi ho to jenom šokovalo. Určitě k tobě cítí totéž!!! 
Jsem z toho úplně pryč. Věděla jsem, že se mezi vámi jednou 
něco stane.

ROSIE: Od té doby, co jsem se vrátila, ležím v posteli, zírám do 
stropu a snažím se zjistit, co mě to popadlo. Snědla jsem snad 
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něco, po čem se člověk začne chovat zbrkle a neuváženě? Řekl 
snad něco, co jsem si chybně vyložila? Snažím se namluvit si, 
že tu změnu, která se mi odehrála v srdci, způsobilo něco 
víc než ta momentální chvilka ticha, kdy jsme se oba naráz 
odmlčeli. 

Ze začátku jsme si povídali, protože jsme měli na srdci 
spoustu věcí. Skákali jsme si do řeči, a ani jsme nedořekli 
větu, a už jsme zase přebíhali na jiné téma. A strašně jsme se 
nasmáli. Smáli jsme se skoro pořád. Jenomže potom jsme se 
najednou smát přestali a oba jsme naráz zmlkli. Bylo to tako-
vé zvláštní, uklidňující ticho. Co to sakra znamenalo?

Jako by se v tu chvíli celý svět zastavil. Jako kdyby všechno 
kolem nás zmizelo. Jako bychom zapomněli na domov. Jako 
by těch pár minut na tomto světě bylo stvořeno jenom pro nás 
a my nemuseli dělat nic jiného, než se na sebe dívat. Vypadal, 
jako by mě viděl poprvé v životě. Působil zmateně a zároveň 
tak trochu pobaveně. Měla jsem úplně stejný pocit.

Seděla jsem na trávníku se svým nejlepším přítelem Ale-
xem. Byla to jeho tvář a nos, oči i ústa, ale připadaly mi jiné. 
Tak jsem ho políbila. Využila jsem tu chvilku a políbila ho.

STEPH: Jejda. A co ti na to řekl?
ROSIE: Nic.
STEPH: Nic?
ROSIE: Nic. Vůbec nic. Jenom na mě zíral.
STEPH: Jak tedy víš, že necítil totéž?
ROSIE: Přesně v tu chvíli se objevila Sally. Čekali jsme na ni, 

protože jsme se už všichni chystali k odchodu. Sršela z ní 
energie. Chtěla vědět, jestli mi už Alex prozradil tu novinku. 
Nejdřív se zdálo, že ji neslyšel. Takže nám luskla prsty před 
obličejem a opakovala: „Alexi, miláčku, už jsi to Rosie pově-
děl?“

On jen zamrkal, takže mu ovinula ruku kolem ramen a řek-
la mi to sama. Budou se brát. Tak jsem odjela domů.
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STEPH: Ach, Rosie.
ROSIE: Jenomže co k sakru znamenalo to ticho?
STEPH: Připomíná mi to něco, co se mi moc líbí. Něco moc 

příjemného.
ROSIE: Máš pravdu.

PHIL: Jaké ticho?
ALEX: Prostě takové zvláštní ticho.
PHIL: Jo, ale co myslíš tím „zvláštní“?
ALEX: Nezvyklé, nenormální.
PHIL: Jo, ale bylo to příjemné, nebo nepříjemné?
ALEX: Příjemné.
PHIL: A to je ti nepříjemné?
ALEX: Jo.
PHIL: Proč?
ALEX: Protože jsem zasnoubený se Sally.
PHIL: Zažil jsi takové „ticho“ s ní?
ALEX: No, párkrát jsme spolu nemluvili…
PHIL: To my s Margaret taky. Člověk přece nemůže v jednom 

kuse mluvit.
ALEX: Ne, tohle bylo úplně jiné, Phile. Nešlo jen o to ticho, 

ale… prostě nevím.
PHIL: Zatraceně, Alexi.
ALEX: Já vím. Jsem z toho úplně mimo. 
PHIL: Tak si Sally neber, a je to.
ALEX: Ale já ji miluju.
PHIL: A co Rosie?
ALEX: Nejsem si jistý.
PHIL: Tak poslyš, já v tom žádný problém nevidím. Problém by 

nastal, kdybys byl zamilovaný do Rosie a nebyl sis jistý, co cítíš 
k Sally. Ožeň se se Sally a na to zatracené ticho zapomeň. 

ALEX: Zase jsi mi pomohl najít správnou cestu, Phile.
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Milá Rosie,
moc mě mrzí, co se stalo. Nemusela jsi z Bostonu odjíždět tak 

brzy, mohli jsme to vyřešit… Je mi líto, že jsem ti o Sally neřekl, 
než jsi sem přijela. Čekal jsem, až se setkáte a poznáš ji osobně, 
a nechtěl jsem o tom mluvit po telefonu. Asi jsem měl…

Prosím tě, neodtahuj se ode mě. Už několik týdnů ses mi 
neozvala. Byl jsem strašně šťastný, že jsem tě zase viděl… pro-
sím tě, napiš mi brzy.

Zdravím tě
Alex

 Pro Alexe, nebo bychom spíš měli napsat „doktora Alexe“!
 BLAHOPŘEJEME!

 POPLÁCEJ SE ZA NÁS ZE VŠECH SIL PO RAMENI…
 DOKÁZAL JSI TO!! VĚDĚLY JSME, ŽE NA TO MÁŠ!

 Blahopřejeme ti k promoci na Harvardu, ty génie!!
 Promiň, že jsme nemohly přijet.

 Srdečně zdraví Rosie a Katie

Máte příchozí zprávu od uživatele: ALEX
ALEX: Rosie, chtěl jsem, aby ses jako první člověk na světě 

dozvěděla, že se chci stát kardiochirurgem!
ROSIE: Výborně. Platí je dobře?
ALEX: Rosie, o peníze nejde.
ROSIE: Tam, kde žiju já, jde jenom o peníze. Asi proto, že žádné 

nemám. Práce na částečný úvazek ve fi rmě na výrobu kan-
celářských sponek Andy Sheedy Paperclip není tak fi nančně 
zajímavá, jak by se mohlo zdát.

ALEX: No, v mém světě jde o lidské životy, které člověk zachra-
ňuje. Tak co si o tom myslíš? Schvaluješ moji volbu?

ROSIE: Hmmm… můj nejlepší přítel a kardiochirurg. Máš můj 
souhlas.
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Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Díky!

Posledně jsem ti zapomněl poděkovat za blahopřání, které 
jste mi s Katie poslaly. Je to vlastně jediná věc, kterou jsem si 
zatím přinesl do nového bytu. Přestěhovali jsme se do něj se 
Sally teprve před pár týdny. Můžete sem s Katie kdykoliv přijet, 
obě jste vítány. Katie by se mohla poprvé v životě proletět v leta-
dle a podívat se za svým kmotrem do Bostonu. Hned naproti 
přes ulici je krásný park s dětským hřištěm. Určitě by se jí tam 
moc líbilo. 

Byt je malý, ale stejně ho moc neužiju, protože v nemocnici 
sloužím strašně dlouhé směny. Než si budu moct říkat kardio-
chirurg, musím si v bostonské Ústřední nemocnici odkroutit 
povinnou praxi, která se málem rovná doživotnímu trestu. Do 
té doby budu brát jen ubohou almužnu a otročit od nevidím do 
nevidím.

Ale to už stačí. Zdá se mi, že teď pořát mluvím jenom o sobě. 
Prosím tě, napiš mi, jak se máš ty. Nechci, aby mezi námi vládly 
nějaké rozpaky, Rosie.

Piš mi.
Alex

Pro Alexe
Veselé Vánoce!

Spoustu lásky a radosti o svátcích upřímně přejí tobě i tvým 
blízkým

Rosie & kAtIe
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Rosie a Katie,
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Ať vám tento rok přinese spoustu legrace, lásky a štěstí!
Zdraví vás
Alex a Sally

Milá Stephanie,
nebudeš mi věřit, jakou pohlednici jsem našla dnes ráno v poš-

tě u dveří. Div že jsem neomdlela. Uklízela jsem nepořádek, který 
zbyl doma po obligátním silvestrovském večírku, který pořáda-
li naši, když vtom se ta věc objevila se vší parádou na rohožce
přede dveřmi. Divila jsem se, že ji nedoprovázely slavnostní fan-
fáry. Tramtadadááá! Že jsem neslyšela žádné trumpety, co by 
oznamovaly doručení strašně smutné pohlednice, kterou napsal 
společnou rukou jistý pár! (Mimochodem, na tom večírku byl 
i náš úžasný strýček Brendan a jako obvykle mi civěl do výstřihu. 
Ptal se po tobě… mockrát. Bože, jak ten mi nahání husí kůži!) 
Když jsem seběhla dolů a skoro zakopla o krabici se společen-
skou hrou Stíhací závod (jo, přesně takový to byl večírek!), zjistila 
jsem, že se po podlaze válejí miliony lahví od vína. Po celém obý-
vacím pokoji – dokonce i na žárovkách na lustru – byly rozvěšené 
stupidní papírové čepice a pár jich přistálo i v mísách od omáčky; 
ty vypadaly zvlášť nechutně. Mezi zbytky jídla jsem našla rozbité 
ozdoby ze stromečku, různé miniaturní fi gurky, hračičky a lucer-
ničky, všechny na vyhození. Prostě všechno vzhůru nohama!

Upřímně řečeno, Steph, když naši vytáhli paty z domu, taky 
jsme pořádali divoké mejdany, ale nikdy jsme se nechovali jako 
divá zvěř. Oni navíc řvali, vyzpěvovali (no, snažili se zpívat) a tan-
čili (lépe řečeno dupali, jako by prováděli nějaký šílený rituální 
obřad) celou noc. Chudinka Katie byla z toho rámusu naprosto 
vyděšená (patrně to není moje dcera!) a skoro celou noc pro-
plakala, takže jsem si ji nakonec musela vzít k sobě do poste-
le. Přitom mě asi desetkrát praštila ze spaní loktem do obličeje. 
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Mezi šestou a sedmou se hosté pomalu vytratili a já jsem konečně 
začala usínat, jenomže vtom mě probudila ta malá bestie: rozště-
kala se, skočila na mě a začala se dožadovat jídla.

Jinými slovy se ti snažím vysvětlit, že jsem ani v nejmenším 
neměla náladu na to, co mi přistálo na prahu. Hlava mi třeštila, 
byla jsem k smrti unavená, a když jsem konečně uklidila ten 
binec v přízemí (což je v pořádku, protože naši po mně nechtějí 
žádné peníze za bydlení, takže si na nic nestěžuju), toužila jsem 
po klidu, míru a troše spánku.

Ale přišla ta pohlednice.
Zepředu byla krásná malá fotografi e Alexe a Sally, zachumla-

ných do zimníků, s čepicí na hlavě, rukavicemi na rukou a tak 
dále. Stáli v nějakém zasněženém parku a oba společně objíma-
li… sněhuláka. Blbého sněhuláka.

Vypadali tak šťastně, že se mi z toho zvedl žaludek. Dvě malé 
šťastné harvardské hlavičky. Uf. Taková ubohost! Poslat něko-
mu fotografi i, na které stavíš se svým přítelem sněhuláka!!! Pří-
mo neskutečná ubohost. A ještě větší ubohost je poslat to prá-
vě mně! Taková nestoudnost! Měla jsem jim taky poslat svoji 
fotografi i s… s… Georgem (to je ten chlapík, co hlídkuje na 
přechodu před školou a převádí děti přes ulici, a jediný přítel, 
kterého teď mám), jak stojíme venku v mrazu a skáčeme do 
zledovatělých kaluží. Byl by to naprosto stejný nesmysl!

Ach, bože, plácám pitomosti. Promiň. Už musím jít, než Ka-
tie dopije poslední zbytky toho červeného vína z lahve, kterou 
ještě objevila na zemi. 

Jo, mimochodem, měla jsem ohromnou radost, že jsem po 
dlouhé době zase viděla Pierra. Je to opravdu fajn kluk. Měli byste 
jezdit domů častěji. Hned se mi zvedla nálada, když jsem si mohla 
zase popovídat s někým mladším, kdo je přibližně můj vrstevník.

Hodně štěstí v novém roce. Kdo si tohle přání vymyslel? 
Zdraví tě tvoje mladší sestra Rosie, která má dnes zvláště 

slavnostní a rozjařenou náladu.
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Pro Rosie
Hodně štěstí k narozeninám, kamarádko!
Vítej ve světě šestadvacetiletých! Stárneme, Rosie!
Piš mi častěji!
Zdravím tě
Alex

PRO ALEXE
ZVEME TĚ NA OSLAVU MÍCH SEDMÍCH NAROZENIN, 
KTERÁ SE KONÁ 4. KVĚTNA V NAŠEM DOMNĚ. PŘÍJDE 
KOUZELNÍK. UŠ SE NEMŮŽU DOČKAT. ZAČÝNÁ TO VE 

2 HODINY A ODEJÍT MŮŽEŠ V PĚT. 
ZDRAVÍ TĚ KATIE

Milá Katie, 
moc mě to mrzí, ale na tvou oslavu narozenin nemůžu přijet. 

Podle toho kouzelníka si myslím, že zažijete spoustu legrace. 
Určitě tam budeš mít fůru kamarádů, a tak si ani nevšimneš, že 
tam nejsem!

Musím pracovat v nemocnici a tam mi nedovolí, abych si 
vzal dovolenou. Vysvětloval jsem jim, že máš narozeniny, ale 
vůbec mě neposlouchali!

Poslal jsem ti ale malý dárek a doufám, že se ti bude líbit. 
Přeju ti k narozeninám hodně štěstí, Katie. Starej se za mě 
o maminku. Moc pro mě znamená. 

Moc a moc pozdravů posílá tobě i mamince
Alex

Pro Alexe
Mockrát ti děkuju za dárek k narozeninám. Kdyš sem ho 

rozbalila maminka se rosplakala. Ještě nikdy jsem žádný me-
dajlonek nemněla. Ty fotografi e tebe a maminky sou strašně 
maličké!
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Kouzelník byl dobrý ale můj nejlepčí kamarád Toby říkal, že 
to je podvod a ukázal nám kam si ten pán skovával karty. Kou-
zelníka to hodně mrzelo a moc se na Tobyho rosčílil. Mamka se 
hrozně smála takže se ten kouzelník pak asi zlobil i na ní.

 Dostala sem spoustu krásných dárků ale Avril a Sinead mi 
přinesli úplně stejný blok. Brzy se s maminkou budeme stě-
hovat. Bude se mi strašně stýskat po babičce a dědovy a vím 
že i maminka je smutná protože sem ji včera slyšela v posteli 
plakat. 

Ale nestěhujeme se moc daleko. Od babički a dědy můžeš do 
našeho nového domu jet autobusem. Netrvá to dlouho a máme 
to blíš do obchodů ve mněstě takže tam můžeme chodit pěšky.

Náš dům je menší než ten, kde bidlíme teď. Maminka mu 
legračně říká krabice! Sou tam dvě ložnice a kuchyň je malá. 
Jenom místo na jedení a na maličkou televizi. Máme taky bal-
kon a je moc pjekný, ale maminka mně tam nechce nechat stát 
samotnou. 

Uvidíme na park. Maminka říká že park je naše zahrada a že 
máme nejvjetší zahradu na světě. 

Maminka mi slíbila, že si můžu vymalovat pokoj jakou bar-
vou chci. Mislím že ho vymaluju růžovou nebo červenou nebo 
modrou. Toby říká, že bysme ho měli vymalovat černou bar-
vou. Je legrační.

Maminka má novou práci. Pracuje jenom několik dní v týd-
nu a někdy mně může vizvednout ze školy a někdy ne. Hraju 
si s Tobym dokud nepříde domů. Jeho maminka ho vodí do 
školy a potom vizvedává protože říká že jsme moc malý abysme 
jezdily autobusem. Mislím že mamince se ta nová práce nelíbí. 
Je moc unavená a pořát pláče. Říká že by radši chodila do školy 
a mněla dvě hodiny matyky. Nevím, co tím mislí. Já a Toby ško-
lu nesnášíme ale on mně vždycky rozesmněje. Maminka říká, 
že je otrávená z toho že musí zase chodit k mojí učitelce slečně 
Caseyové. Babička s dědou říkají že to je legrační. Slečna Cas-
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seyová má nejvjetší nos na světě. Mně a Tobyho nesnáší. Mys-
lím že nemá ráda ani maminku protože když se potkají vždycky 
se spolu dohadují.

Maminka má novou kamarátku. Pracují ve stejném domně 
ale ne ve stejné kanceláři. Seznámili se venku v mrazu, protože 
si šli ven zakouřit. Maminka říká že je to její nejlepší přítelkyně 
za celou vječnost. Jmenuje se Ruby a je strašně legrační. Jsem 
ráda kdyš k nám příde. Vždycky se s maminkou směje. Jsem 
ráda kdyš je Ruby u nás doma protože maminka nepláče.

Teď v Dublinu krásně svítí slunce. Několikrát jsme s mamin-
kou byli na pláži v Portmanrocku. Jedeme tam autobusem 
a vždycki je plný lidí v plavkách co jedí zmrzlinu a pouští si 
nahlas hudbu. Nejrači mám v autobuse místo nahoře. Sednu 
si dopředu a dělám jako bych řídila: Maminka se ráda kouká 
z okna na vodu v zálivu. Učím se plavat. Ale v moři musím mít 
nafukovací rukávy. Maminka říká, že chce bidlet na pláži. Říká, 
že by nejrači bydlela v mušlích!

Kdy k nám přijedeš na návštěvu? Maminka říká, že si budeš 
brát nějakou paní, co se jmenuje Bimbo. To je legrační jméno.

Moc pozdravů ti posílá Katie
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Kapitola 9

Máte příchozí zprávu od uživatele: RUBY
RUBY: Hej ty, fajn pondělí.
ROSIE: Jo, skvělé. Počkej chvilku, dojdu si pro šampaňské.
RUBY: Cos dělala o víkendu?
ROSIE: Počkej, až to uslyšíš! Celé dopoledne jsem umírala 

nedočkavostí, až ti to řeknu. Je to bomba, vůbec tomu ne-
uvěříš, já –

RUBY: Z toho číší sarkasmus. Nech mě hádat: dívala ses na 
 televizi.

ROSIE: Vystupovala tam jakási Ruby… a předváděla své psy-
chologické schopnosti!! Musela jsem si zapnout zvuk na 
maximum, abych přehlušila ten zamilovaný pár odvedle. 
Řvali na sebe, až mi to rvalo uši. Jednou se navzájem zavraž-
dí. Už se nemůžu dočkat. Chudinka Katie neví, co se děje, 
takže jsem ji poslala na noc k Tobymu. 

RUBY: Cožpak lidi nerozumí významu slova ROZVOD?
ROSIE: Ha ha, to je tvoje kouzelné slovíčko.
RUBY: Byla bych ti vděčná, kdyby sis neutahovala z nejděsivěj-

šího období mého života, které mě totálně zničilo a málem 
přivedlo k šílenství. 

ROSIE: Ale prosím tě! Den, kdy tě rozvedli, byl pro tebe nej-
šťastnější v životě! Koupila jsi lahev drahého šampaňského, 
zhulákaly jsme se, pak jsme si vyrazily do klubu a ty jsi sbalila 
nejšerednějšího mužského pod sluncem.

RUBY: No, lidi truchlí různě…
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ROSIE: Už jsi dopsala ty nesmysly, co nám dal Chlípník Andy?
RUBY: Ne, nedopsala. A ty?
ROSIE: Ne. 
RUBY: Tak si za odměnu dopřejeme přestávku na kafčo. Nemě-

ly bychom se přepínat. Slyšela jsem, že je to strašně nebez-
pečné. Přineseš svoje cigára? Já jsem si je zapomněla.

ROSIE: Jo. Za pět minut dole.
RUBY: To je mi ale rande. Sakryš, to je ale vzrůšo. Ani jedna 

z nás nic podobného už dost dlouho nezažila. 

Máte příchozí zprávu od uživatele: RUBY
RUBY: Kde sakra jsi? Čekala jsem na tebe v kavárně celou 

půlhodinu! Musela jsem se přemoct a sníst dva čokoládové 
mufínky a kus jablečného koláče.

ROSIE: Moc mě to mrzí. Chytil mě tady Chlípník Andy a nechtěl 
mě pustit z kanceláře. 

RUBY: Je to otrokář! Měla by sis stěžovat u ředitele, aby toho 
debila vyhodili.

ROSIE: On sám je ředitel.
RUBY: Ach jo.
ROSIE: No, upřímně, Ruby, možná že je hajzl, ale udělaly jsme 

si přestávku před hodinou… a během necelých tří hodin byla 
už třetí…

RUBY: Začínáš se chovat jako ONI!
ROSIE: Haha. Musím živit dítě.
RUBY: Já taky.
ROSIE: To tvoje dítě se už živí samo, Ruby.
RUBY: Nech mého tlouštíka na pokoji. Je to můj syn a navzdory 

všemu ho mám ráda.
ROSIE: Je mu sedmnáct.
RUBY: Jo, a je dost starý, aby měl vlastní dítě, kdyby si vzal pří-

klad z tebe…
ROSIE: Jo, zůstane v pohodě, dokud nepůjde na školní ples 
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s nejnezajímavějším a nejošklivějším mužským na světě. Pro-
tože pak nebude muset vypít tolik alkoholu, až se mu z toho 
udělá zle, a nezačne si namlouvat, že ten mužský je krásný 
a zábavný a… no, zbytek už znáš.

RUBY: Chceš mi snad naznačit, že můj syn by mohl na školním 
plese navázat homosexuální poměr s chlapem?

ROSIE: Ne! Jen jsem říkala – 
RUBY: No, vím, co jsi říkala, jenomže podle mě je můj miláček 

zřejmě právě ten člověk, kterého by děvčata mohla milovat, 
jen kdyby se na to vydatně posilnila alkoholem.

ROSIE: RUBY! Takhle přece nemůžeš mluvit o vlastním  synovi!
RUBY: Proč ne? Miluju ho z celého srdce, ale pánbůh mu 

pomoz, matčinu podobu nezdědil. No nic, míníš si vůbec 
někdy s někým někam vyrazit ty?

ROSIE: Ruby, tohle už spolu přece nebudeme rozebírat. Všich-
ni, s kterými ses mě snažila dát dohromady, byli totálně ujetí! 
Nevím, kde jsi k takovým mužským přišla, a myslím, že to 
ani nechci vědět, ale po posledním víkendu tě můžu ujistit, že 
do Joy´s mě už nikdo nikdy nedostane. A mimochodem, ty 
máš co mluvit. Kdy jsi měla rande naposledy ty?

RUBY: To je něco úplně jiného. Jsem o deset let starší než ty, 
právě jsem absolvovala příšerný rozvod s malým sobeckým 
mizerou a mám sedmnáctiletého syna, který se mnou komu-
nikuje jen jednoslabičným odfrkáváním. Působí dojmem, ja-
ko by byl potomkem nějaké opice (což je vlastně pravda). Na 
mužského nemám čas!

ROSIE: Já taky ne!
RUBY: Rosie, drahoušku, je ti šestadvacet a zbývá ti ještě deset 

let života, než se za vším zavře opona. Měla bys odsud vypad-
nout, užívat si a přestat brát na svá bedra útrapy celého světa; 
to mám na starosti já. A přestaň na něj čekat.

ROSIE: Čekat na koho?
RUBY: Na Alexe.
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ROSIE: Nevím, o čem mluvíš! Já na Alexe nečekám!
RUBY: Ano, čekáš, kamarádko. Musí to být skutečný chlap, pro-

tože se mu nikdo jiný nevyrovná. Protože podle mě přesně 
tohle děláš, jakmile se s někým seznámíš: srovnáváš. Určitě je 
to skvělý přítel a určitě ti říká báječné, milé věci. Ale není tady. 
Je několik tisíc kilometrů daleko, pracuje jako lékař v obrovské 
nemocnici a žije v luxusním bytě se svou snoubenkou, která je 
taky doktorka. Nemyslím, že chce v dohledné době tento způ-
sob života opustit a vypravit se za svobodnou matkou, která 
bydlí v mrňavém bytě, pracuje na podělaný částečný úvazek 
v továrně na kancelářské sponky a kamarádí se svou kolegyní, 
která ji každou vteřinu zasypává emaily. Takže přestaň čekat 
a trochu se rozpohybuj. Žij svůj vlastní život.

ROSIE: Nečekám.
RUBY: Rosie – 
ROSIE: Musím se zase pustit do práce.
Uživatel ROSIE se odpojil.

Milá Rosie a Katie,
Shelly a Bernard Gruberovi vás hrdě zvou na svatební obřad 

své drahé dcery Sally a Alexe Stewarta.

Od: Stephanie
Komu: Rosie.
Předmět: Re: Na tu svatbu za nic na světě nepojedu!

Tvůj poslední dopis mě strašně naštval. Na tu Alexovu svatbu 
prostě musíš! Nepřipadá v úvahu, že bys tam nejela!

Jde přece o Alexe! O Alexe, který spal jako kluk ve spacáku 
u tebe na podlaze a mně nakukoval do pokoje, četl si můj deník 
a prohrabával se mi v zásuvce se spodním prádlem! Jde o  Alexe, 
kterého jsi v dětství pronásledovala po ulici a střílela na něj 
z banánů jako z pistolí. O Alexe, který vedle tebe seděl ve škole 
dvanáct let!
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Stál při tobě, když se ti narodila Katie. Po celou dobu tě pod-
poroval, i když se podle mě jen těžko vyrovnával s myšlenkou, 
že malá Rosie, která spala ve spacáku i u něj v pokoji na zemi, 
bude mít dítě. 

Jeď za ním, Rosie, oslav to s ním. Poděl se s ním o jeho štěstí 
a radost. Dej k tomu příležitost i Katie. Buď šťastná! Prosím! 
Vím určitě, že tě teď potřebuje. Je to pro něj významný krok 
a rád by měl po boku přítele. Snaž se poznat i Sally, protože je 
důležitou součástí jeho života. Stejně jako se on snažil poznat 
Katie, která je zase důležitou součástí tvého života. Vím, že to 
nechceš slyšet, ale když tam nepojedeš, zpřetrháš něco, co býva-
lo a stále ještě je nejsilnější přátelské pouto, jaké jsem v životě 
poznala.

Vím, že je ti trapně kvůli tomu, co se stalo během té tvé náv-
štěvy v Bostonu, ale potlač svou pýchu a zvedni hlavu vzhůru. 
Na tu svatbu pojedeš, protože si Alex přeje, abys na ní byla kvůli 
němu. A pojedeš tam, protože tam potřebuješ jet i kvůli sobě.

Rozhodni se správně, Rosie.

Milá Rosie,
no tak! Určitě jsi dostala naše nádherné pozvání na svatbu, 

které Sally vybírala asi tak tři měsíce. Nevím sice proč, ale zřej-
mě kvůli tomu, že se to krémové se zlatou ořízkou tak nesmírně 
lišilo od bílého se zlatou ořízkou… vy ženy…

Nevím, jestli si mám dělat starosti nebo ne, ale zdá se, že 
Sallyina matka ještě pořát čeká na odpověď! Já od tebe žádnou 
odpověď nepotřebuju, protože prostě beru jako hotovou věc, že 
přijedeš!

K tomu, že ti netelefonuju, ale píšu, mám nicméně následují-
cí důvod: chci ti dopřát čas na rozmyšlenou, abys mohla zvážit 
mou prosbu. Budeme si se Sally pokládat za čest, když dovolíš, 
aby nám šla Katie na svatbě za družičku. Potřebujeme to ale 
vědět dost brzy, aby si Sally s Katie mohly vybrat šaty. 
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Kdo by si to býval pomyslel, Rosie? Kdyby nám někdo před 
deseti lety řekl, že tvoje dcera bude družičkou na mé svatbě, 
asi bychom se potrhali smíchy, protože by nám to připadalo 
neskutečně komické. Přestože nám se Sally trvalo tak dlouho, 
než jsme se k té svatbě rozhoupali – ale co naděláš s bláznivými 
rozpisy lékařských služeb, které pořát řídí naše životy!

Mám k tobě ještě jednu prosbu, ale tu si už – jak doufám – ni -
jak promýšlet nepotřebuješ. Jsi moje nejlepší přítelkyně, Rosie, 
to ti ani nemusím říkat. Tady žádného nejlepšího přítele nemám, 
nikdo nesnese srovnání s tím, co pro mě znamenáš, a proto také 
nemám nikoho, kdo by mi šel za svědka. Šla bys mi za svědka 
ty? Postavila by ses ke mně u oltáře? Rozhodně tě tam budu 
potřebovat. A věřím, že zorganizuješ mnohem lepší loučení se 
svobodou než kterýkoliv z mých zdejších kamarádů!

Promysli si to a dej mi vědět. A řekni ano!
Upřímně zdravím tebe i Katie.
Alex

Máte příchozí zprávu od uživatele: ROSIE
ROSIE: Sakra, nebudeš tomu věřit.
RUBY: Máš rande.
ROSIE: Ne, je to ještě neuvěřitelnější. Alex mě poprosil, abych 

při něm stála u oltáře.
RUBY: Nepředpokládám, že tím myslel, aby ses v kostele posta-

vila vedle něj zleva?
ROSIE: Ehm… zprava.
RUBY: A co jeho bratr?
ROSIE: Ten to bude všechno organizovat či co.
RUBY: No ne! Takže do toho přece jenom praští?
ROSIE: Jo. Vypadá to tak.
RUBY: Myslím, že bys na něj měla přestat čekat, zlatíčko.
ROSIE: Já vím. Asi jo.
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Kapitola 10

Můj svatební proslov.
Dobrý večer vám všem. Jmenuji se Rosie a – jak vidíte – Alex 

se odhodlal k netradičnímu kroku, když požádal, abych mu šla 
za svědka – a ujala se této nesmírně výsadní role – právě já. 
Všichni ale víme, že skutečně výsadní role nepatří mně. Patří 
Sally, protože ta je pro něj nejdůležitějším člověkem. Já bych se 
možná mohla nazvat jeho „nejlepší přítelkyní“, ale ani to už teď 
není pravda. I tento titul odteď patří Sally.

Ale co Sally nepatří, jsou celoživotní vzpomínky na Alexe – 
klučinu, Alexe – dospívajícího chlapce a Alexe – téměř dospělé-
ho muže. On sám by na ně možná raději zapomněl, ale já vám je 
teď připomenu. (Doufám, že se teď zasmějí.)

Alexe jsem poznala jako pětiletého kluka. Přišla jsem první 
den do školy s očima zalitýma slzami, s červeným nosem a o 
půl hodiny pozdě. (Jsem si skoro jistá, že Alex vykřikne: „Mys-
líš, že ses od té doby změnila?“) Učitelka mi poručila, abych 
se posadila do poslední lavice vedle jakéhosi uhnípaného, roz-
cuchaného a arogantního kluka s nesmírně vzdorovitým výra-
zem, který se na mě ani nepodíval a odmítal se se mnou bavit. 
Strašně jsem ho nenáviděla.

Vím, že mě nenáviděl také, protože mi pod lavicí vytrvale 
a neúnavně okopával kotníky a žaloval učitelce, že od něj opi-
suju. Seděli jsme vedle sebe dvanáct let, hubovali na školu, pro-
pírali kamarády a kamarádky, přáli si, abychom už byli větší 
a chytřejší a hlavně abychom už dokončili školu. A snili jsme 
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o životě, ve kterém v pondělí dopoledně nebudeme mít dvě 
hodiny matiky hned po sobě.

Alex už tento vysněný život žije a jsem na něj pyšná. A nesmír-
ně mě těší, že našel partnerku a nejlepší přítelkyni právě v úplně 
vypatlané a protivné Sally. 

Prosím vás, abyste pozvedli sklenky a připili mému nejlep-
šímu příteli Alexovi a jeho nové nejlepší přítelkyni, partnerce 
a manželce Sally a popřáli jim do budoucna hodně štěstí.

Na Alexe a Sally!
NEBO NĚCO V TOMHLE SMYSLU. CO SI O TOM MYS-

LÍŠ, RUBY?

Máte příchozí zprávu od uživatele: RUBY
RUBY: Hopsa hejsa tralala. Všichni budou u vytržení. Hodně 

štěstí, Rosie. Žádné slzy a NEPIJ.

Milá Rosie,
mnoho pozdravů ze Seychel! Rosie, mockrát ti děkuju za 

uplynulý týden. Moc jsem si to užíval. Nikdy bych si nepomys-
lel, že bych si mohl vychutnat vlastní svatbu, ale díky tobě jsme 
si užili spoustu legrace. Neboj se, podle mě si nikdo nevšiml, že 
jsi byla během celého obřadu opilá (možná až při tom proslovu 
– ale ten byl legrační). Jen farářovi asi nebylo moc do smíchu, 
když jsi škytla právě v okamžiku, kdy jsem měl říct „ano“. 

Loučení se svobodou si moc nepamatuju, ale slyšel jsem, že 
to bylo ohromné. Kluci o ničem jiném nemluví. Mám dojem, že 
Sally je trochu naštvaná, že si musela vzít mužského jen s jed-
ním obočím, ale mně je jedno, co na to říkají ostatní, protože 
vím, že za to můžeš ty! Na všech svatebních fotkách je mi vidět 
jenom levá strana obličeje, ale vůbec to nevadí, protože Sally 
tvrdí, že je to ta nejhezčí strana. Na rozdíl od tebe, která si mys-
líš, že nejlepší je zátylek.

Svatba dopadla docela dobře, co ty na to? Myslel jsem, že celý 
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den prožiju jako uzlíček nervů, ale díky tobě jsem se musel pořád 
smát a to mi zřejmě pomáhalo zahánět nervozitu. I když při tom 
fotografování jsme se asi tak smát nemuseli. Pochybuju, že mezi 
svatebními fotografi emi objevíme nějaké, na kterých bych se 
tvářil důstojně a neměl pusu od ucha k uchu. Sallyina rodina 
si o tobě myslí, že jsi skutečně báječná. Popravdě řečeno, zprvu 
nebyli nijak nadšení, když jsem jim řekl, že chci za svědka ženu, 
ale Sallyin otec o tobě mluví jenom v superlativech. Je to pravda, 
že jsi ho přinutila, aby vypil na ex celou skleničku tequily?

Naši byli taky moc rádi, že tě s Katie viděli. Potěšilo mě, že 
Katie měla ten medailonek, který jsem jí dal loni k narozeni-
nám. Je to legrační, ale mamka tvrdí, že vypadá úplně stejně 
jako ty, když ti bylo sedm. Mám pocit, jako by ve skrytu duše 
hýčkala představu, že to jsi opravdu ty a že i já jsem stejně starý. 
Celý den měla slzy na krajíčku. Naši neustále opakovali, jak ti to 
v těch šatech slušelo! Jako bys nevěsta byla ty!

Ale skutečně jsi vypadala nádherně, Rosie. Mám dojem, že 
jsem tě ještě nikdy v životě neviděl v šatech (aspoň od té doby, 
co se narodila Katie). No, v jedněch jsem tě před lety mohl vi-
dět – na tom závěrečném školním plese. Proboha, uvědomuješ 
si to? Mluvím jako stařík, který vzpomíná na staré zašlé časy!

Všichni byli zajedno, že jsi pronesla skvělý proslov. Mám 
pocit, že si na tebe moji kamarádi brousí zuby. A ne, jejich tele-
fonní čísla ti nedám. Mimochodem, Rosie, v ten den jsi pro mě 
byla skutečně nejlepší ze všech žen a pořát zůstáváš i mou nej-
lepší přítelkyní. A tak to zůstane navždycky. Jen abys věděla.

Manželský život zatím probíhá normálně. Jsme manželé 
teprve deset dní a za tu dobu jsme se pohádali… jenom deset-
krát. Ha ha. Někde jsem určitě slyšel, že to partnerskému vzta-
hu prospívá… a netrápím se tím. Tohle místo, kam jsme odjeli 
na svatební cestu, je nádherné, což mě těší, protože nás stojí 
hotové jmění. Bydlíme v takové malé dřevěné boudě na kůlech, 
vysoko nad vodou. Je to nádhera. Voda je tyrkysově modrá 
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a tak čistá, že můžeš pozorovat barevné rybičky pod hladinou. 
Tohle je hotel, v jakém bys měla pracovat, Rosie. Jen si představ, 
že máš kancelář na pláži…

Mám-li být upřímný, nejradši bych se celý den jenom vyvalo-
val na písku a popíjel koktejly, ale Sally má potřebu pořát něco 
dělat, takže mě každou chvilku tahá do vody, nebo najednou 
zjistím, že letím po obloze a visím na nějaké ztřeštěné kon-
strukci. Ani bych se nedivil, kdyby se rozhodla, že si dáme oběd 
pod vodou, oblečení do potápěčské výstroje.

Jo, koupil jsem tobě i Katie nějaké dárečky, takže doufám, že 
už jste je dostaly poštou a že se cestou nerozbily. Podle zdejších 
pověr mají přivolávat štěstí. Vím, že jsi vždycky na pláži sbírala 
mušličky, když jsme si jako děti hráli, takže teď si pár zvlášť 
krásných můžeš pověsit na krk. 

No, už radši skončím. Lidi, kteří si užívají svatební cestu, by 
zřejmě neměli posílat pohlednice ani psát sáhodlouhé dopisy 
(podle Sally – takže musím jít). Mám dojem, že zase napláno-
vala nějakou ztřeštěnost – jako třeba nechat se táhnout na vod-
ních lyžích delfínem.

Bože můj, do čeho jsem to spadnul?
Zdravím tě
Alex
P. S. Chybíš mi!

Máte příchozí zprávu od uživatele: RUBY
RUBY: Zahlédla jsem tě z okna, jak jdeš do práce – co to máš 

sakra pověšené na krku? To jsou mušle?
ROSIE: Přinášejí štěstí.
RUBY: Ohóóó. Už jsi nějaké potkala?
ROSIE: Ráno mi neujel autobus.
RUBY: Ohóóó.
ROSIE: Jdi do háje!
Uživatel ROSIE se odpojil.

S_laskou_Rosie.indd   Odd1:84S_laskou_Rosie.indd   Odd1:84 28.11.2014   13:48:4828.11.2014   13:48:48



85

Od: Rosie
Komu: Ruby
Předmět: Tomu neuvěříš

Posílám ti faxem dopis, který dostala Katie od Sally. Pověz 
mi, co si o tom myslíš.

Milá Katie,
Děkuju ti, že jsi mi šla minulý týden na svatbě za družičku. 

Všichni říkají, že jsi vypadala nádherně, jako malá princezna.
Já jsem teď s Alexem na dovolené v místě, které se jmenuje 

Seychely. Je to tam, kde by ráda žila tvoje maminka. Vyřiď jí, že 
je tu nádherně, teplo a sluníčko. Můžeš jí také ukázat fotografi i, 
na které s Alexem ležíme na pláži, aby viděla, jak to tu vypadá. 
Jsme nesmírně šťastní a zamilovaní.

Přikládám také fotografi i ze svatby, na které jsi se mnou
a s Alexem, aby sis ji mohla dát do rámečku a vystavit někde
v domě. Doufám, že se ti bude líbit.

Co nejdřív nám zavolej.
Zdravím tě
Sally

Máte příchozí zprávu od uživatele: RUBY
RUBY: Zdá se, že ta bestie jenom očurává rohy v okolí svého 

manžela a značkuje si svoje teritorium.
ROSIE: Tím, že posílá dopisy sedmiletým holčičkám?
RUBY: Zřejmě jí bylo jasné, že se ti to psaní dostane do ruky. To 

je ale surovost. Nenech se od ní vytočit. Jenom se ti snaží dát 
najevo, která žena teď patří do Alexova života. Ale proč to dělá? 
Provedla jsi něco, kvůli čemu by se mohla cítit ohrožená?

ROSIE: V žádném případě. To tak!
RUBY: Rosie?
ROSIE: No, tak jo, možná se tak trochu cítila v ohrožení kvůli 

tomu, že já s Alexem jsme si tu svatbu užívali víc než ona.
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RUBY: To je ono!
ROSIE: Jo, ale my se tak chováme odjakživa, Ruby. Nefl irto-

vali jsme spolu, nic v tom nebylo. Zkrátka jsme byli šťastní. 
Jenomže ona se za celý den nepokusila ani o křivý úsměv. 
Pořád jen zvedala nos a na každého špulila rty. 

RUBY: Jo, věřím ti, ale spousta ostatních lidí by v tom hledala 
něco jiného. Každopádně na to nijak nereaguj a dělej jakoby 
nic.

ROSIE: Neboj se, odepisovat jí rozhodně nebudu. Jenom mě 
mrzí, že ta vyplašená hlupačka nemá tolik zdravého rozumu, 
aby do svých nápadů nezatahovala moji dceru.

RUBY: Katie bude v pohodě, je to chytré děvče. Úplně jako ma-
minka.

Milá Sally,
děkuju ti za dopis. Jsem ráda, že se ti líbily moje šaty, ale já na 

tvém místě bych si na svoji svatbu vzala nějaké krásné šaty, tře-
ba jako měla moje maminka. Všichni říkali, že se hezky hodily 
k Alexovu smokinku. Moc jim to spolu slušelo, nemyslíš? Uká-
zala jsem mamince a Tobymu (to je můj nejlepší kamarád) tu 
fotografi i, na které ležíte s Alexem na pláži, a Toby říkal, že dou-
fá, že tě ta spálená kůže nebude moc bolet. Vážně vypadá dost 
rozbolavěle. 

To je zatím všechno. Musím už jít, protože k nám za chvíli 
přijde na návštěvu maminčin nový přítel. Vyřiď Alexovi, že ho 
já, mamka i Toby zdravíme.

Ahoj Katie xxx
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Kapitola 11

Od: Alex
Komu: Rosie
Předmět: Tajný přítel

Už jsme se vrátili ze svatební cesty. Prohnaná dámičko, vůbec 
ses mi nesvěřila, že máš nového přítele! Sally se už nemohla 
dočkat, až mi to poví, což bylo docela kouzelné. Nevšiml jsem 
si, že by si Sally s Katie dopisovaly, ty ano?

Ale proč ses mi o tom člověku nezmínila při svatbě? Obvykle 
mi přece všechno říkáš. Tak spusť!

Jaký je? Jak se jmenuje? Kde ses s ním seznámila? Jak vypa-
dá? Čím se živí? Doufám, že vydělává dost peněz a že se k tobě 
chová hezky, nebo ho přijedu zaškrtit.

Budu si muset odskočit do Dublinu, abych se s tím člově-
kem setkal, protože ho jako tvůj nejlepší přítel musím nej-
dřív schválit. Rozhodně mi všechno dopodrobna vypiš (no, 
možná ne úplně všechno).

Ahoj Stephanie, 
píšu, abych se zeptala, jak se máš, miláčku, a podělila se 

s tebou o dobrou zprávu. Rosie se ti určitě nesvěřila, protože 
s tím dělá obrovské tajnosti, ale má známost! Nesmírně nás to 
těší. Vypadá moc šťastně: ty její modré oči se už nedívají tak 
smutně jako dřív a zase chodí pružně jako laňka. Mnohem víc 
připomíná Rosie, kterou jsme znávali.

Včera ho přivedla k nám domů na večeři a musím uznat, že 
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je to roztomilý člověk. Jmenuje se Greg Collins a pracuje jako 
vedoucí pobočky banky AIB ve Fairview.

Je o trochu vyšší než Rosie a má drobný, moc hezký obli-
čej. Řekla bych, že je mu něco přes třicet, a ke Katie se chová 
moc hezky. Celý den se spolu škádlili a my se jim museli smát. 
Jak víš, Rosie se dost těžko hledal člověk, který by se jí líbil, ale 
s kterým by se cítila dobře i Katie. Neustále jí kladu na srdce, 
že v tomhle nemůže dělat kompromisy. Dřív se často přestala 
stýkat s některými muži jenom proto, že je Katie neměla v lásce. 
Ale znovu opakuji, že Greg Katie zbožňuje. Jsem tak šťastná, že 
si Rosie konečně našla příjemného člověka.

A co jinak? Jak se ti daří v práci? V té restauraci se moc 
nepřepínej, miláčku. Musíš si také trochu užívat života. Uvažo-
vali jsme s tatínkem, že bychom se za tebou brzy vypravili na 
krátkou dovolenou – souhlasíš? Dej nám vědět, kdy se budeš 
moct uvolnit, a my už si to nějak zařídíme. Pozdravuj od nás 
Pierra. Těšíme se na tebe.

Zdraví tě
maminka

Od: Rosie
Komu: Alex
Předmět: Re: Tajný přítel

Ajaj, takže moje malé tajemství je díky Katie a její nevymá-
chané puse venku! Víš, o Gregovi (tak se jmenuje) jsem na svat-
bě nemluvila, protože jsme se sice znali, ale ještě jsme si ani 
nevyšli na schůzku. Seznámili jsme se v klubu U Tančící krávy 
(to by bylo dlouhé povídání) těsně předtím, než jsme za tebou 
s Katie odjely do Bostonu. Vzal si moje telefonní číslo a pozval 
mě na rande, ale já mu řekla, že nepůjdu. Po té tvé svatbě jsem 
ale byla dočista naměkko, takže jsem mu zavolala a pozvala ho 
na rande sama!

Ach, Alexi, tak jsem se ještě nikdy v životě nenajedla a ne-
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