


BLOK.indd   1 1.3.13   15:27



M l a d Á  f r o n ta

Emma Chaseová

Zkrocený



Copyright © 2014 by Emma Chase
translation © alena faltová, 2015

Přeložila Alena Faltová



tahle knížka je pro všechny „hodné“ kluky a „bláznivé“ holky 
na světě. ať se vám podaří najít jeden druhého a užijte si společnou 

jízdu na horské dráze života.



Kapitola 1

V posledních pár týdnech jsem vypozoroval, že někdy si ženy 
v pláči vyloženě libují. Brečí u knih, televizních pořadů, těch 

děsivých spotů proti týrání zvířat a filmů – především u filmů. Sed-
nout si k něčemu, o čem dopředu vím, že mě rozesmutní? to nedává 
vůbec žádný smysl.

ale to nevadí. Jednoduše to přidám na seznam věcí, které na své 
přítelkyni nikdy nepochopím. ano – řekl jsem přítelkyni. dee 
Warenová je mojí oficiální přítelkyní.

a ještě jednou pro ty vzadu – přítelkyně – delores – moje.
Vím, že jak to opakuju, můžu znít jako jedna z těch předpuber-

tálních fanynek posedlých Harrym Stylesem, ale na to zvysoka kaš-
lu. Bylo to totiž tvrdě vybojované vítězství – kdybyste věděli, čím 
vším jsem si musel projít, abych ji získal, pochopili byste.

nicméně, vraťme se k tomu, co jsem říkal. Ženský si libují v plá-
či – ale pozor, tohle nebude jedna z těch zápletek. nikomu neumí-
rá nejlepší kamarádka, nejde o žádnou temnou mučivou minulost, 
žádné skryté tajemství, žádný bouřlivý rozchod s upírem, žádné 
zvrácené šoustání.

no… dobře, o trochu toho zvrhlého šoustání půjde. ovšem vždy 
s úsměvem. 

tohle je příběh o  jednom sukničkáři, který potká lehce ulítlou 
dívku. Zamilují se do  sebe a  ten sukničkář se nadobro změní. Je 
to příběh, který jste už pravděpodobně slyšeli, možná dokonce 
od mého kamaráda, drewa Evanse. ale věc se má tak, že zatímco 
on a Kate řešili svoje podělaný problémy, existoval vedle nich ještě 
jeden paralelní svět, můj a delores, o kterém nic nevíte. takže se 
nikam nevzdalujte, i když si myslíte, že tušíte, jak to skončí. Protože 
nejlepší část výletu není, když dorazíte do cíle, ale všechny ty bláz-
nivé věci, které se přihodí cestou.



než začneme, tady je pár informací, které byste měli vědět. tak 
za prvé – drew je skvělý chlapík, opravdový nejlepší přítel. Kdy-
bychom byli Krysí smečka my, on by byl frank Sinatra a já dean 
Martin. Přestože jsme si s  drewem hodně blízcí, naše pohledy 
na ženský se liší. V téhle fázi vyprávění vidí drew sám sebe jako 
doživotního starého mládence. Vyznává všechna ta pravidla jako: 
nikdy si nevoď kočku k sobě do bytu, nikdy nerandi s tím, s kým 
pracuješ, přičemž jeho Klíčové Pravidlo zní: nikdy se nezapleť se 
stejnou ženou dvakrát.

Mně, na druhé straně, je úplně jedno, kde šukám – u mě, u ní, 
na vyhlídkové terase Empire State Building.

to byla senzační noc.
taky nic nenamítám proti randění s někým z kanclu – jenže holky 

u mě v práci jsou většinou vystresované, kofeinem posedlé, náruži-
vé kuřačky, které se věčně cítí ukřivděné. nečiní mi žádný problém 
vyrazit si vícekrát s tou samou ženskou, dokud je to zábava. a před-
stavuju si, že jednoho dne se usadím – manželství, děti, kompletně 
celý balíček.

Zatímco ale hledám paní Pravou, užívám si se slečnami nepra-
vými.

navíc jsem nefalšovaný pan Z-poloviny-plná-sklenice. na kole-
na mě jen tak něco nesrazí. Mám báječný život – skvělou kariéru, 
díky níž si můžu užívat nejlepší hračky pro chlapy na trhu, úžas-
né kamarády, praštěnou, ale milující rodinu. Slovo „Emo“ v mém 
slovníku neexistuje, zato CarPEdIEM mělo být mým druhým  
jménem.

a teď něco o delores Warrenové – dee, pokud s ní chcete být za-
dobře. na dnešní dobu je to neobvyklé jméno, ale na ni sedí dokona- 
le. ona neobvyklá je. Je jiná ve všech nejlepších ohledech. Je brutálně 
upřímná, důraz na „brutálně.“ Je silná a je jí úplně šumafuk, co si 
o ní myslí ostatní. Stojí si za tím, jaká je, a nikdy se neomlouvá za to, 
co chce nebo kým je. Je krásná a divoká – jako nezkrocený plnokrev-
ník, na kterém se nejlépe rajtuje bez sedla.

a  tady jsem málem udělal chybu. Chtěl jsem ji zkrotit. Myslel 
jsem, že si počínám trpělivě, ale přitlačil jsem moc tvrdě a příliš jsem 
přitáhnul opratě. a ona je přetrhla.



Urazilo vás, že jsem přirovnal ženu, kterou miluju, ke koni? tak 
se přes to, kurva, přeneste – tohle není příběh, který se bude stráž-
cům politické korektnosti líbit.

ale to už předbíhám sám sebe. Zatím jen vím, že Kate Brooksová 
je naše kolegyně a nejlepší přítelkyně delores – kamarádky jak vy-
střižené ze seriálu Shirley & Laverne. a za všechny ty roky, co znám 
drewa – což znamená úplně všechny –, jsem ho nikdy neviděl rea-
govat na nějakou ženu tak, jak zareagoval na Kate. Jejich vzájemná 
přitažlivost, přestože zpočátku spíš antagonistická, byla očividná. 
Každý, kdo nebyl slepý, mohl vidět, že jsou do sebe zblázněný.

no… všichni kromě nich.
Kate, stejně jako delores, je skvělá holka. Je to ten typ ženský, kte-

rý by, řečeno nesmrtelnými slovy Eddiho Murphyho v Cestě do Ame-
riky, dokázal v muži probudit nejen jeho intelekt, ale i jeho pudy.

Je to všechno jasný? Paráda. takže pojďme tenhle mejdan rozjet.
Můj život se změnil zhruba před čtyřmi týdny. Stalo se to jednoho 

všedního, tuctového dne, když jsem potkal dívku, která byla všech-
no, jen ne tuctová.

* * *

O čtyři týdny dříve
„Matthewe fishere, Jacku o‘Shayi, drewe Evansi, tohle je dee-dee 
Warrenová.”

láska na  první pohled neexistuje. Jednoduše to není možné. 
omlouvám se, že jsem rozbil vaši představu, ale tak to prostě je. ne-
vědomost je možná blažená, ale když sloupnete tu vrstvu blaženosti, 
tak jsme zase zpátky u nedostatku informací.

abyste mohli skutečně někoho milovat, musíte ho dobře znát – 
jeho manýry, jeho sny, co ho žere a co ho rozesměje, jeho silné a sla-
bé stránky, jeho nedokonalosti. Slyšeli jste ten citát z Bible – ten, 
který se vždycky čte na svatbách: „láska je trpělivá, laskavá…“? Já  



mám svou vlastní verzi: láska je, když postrádáte něčí ranní dech. 
Když si myslíte, že jsou krásní, i když mají nos červenější než sob 
rudolf a vlasy jak nejdivočejší vrabčí hnízdo. láska neznamená, že 
máte někoho rádi i navzdory jeho chybám – to právě kvůli nim ho 
zbožňujete.

Co ale existuje, je chtíč na první pohled. Vcelku běžná záležitost. 
Vlastně, většina chlapů, když potká nějakou ženu, do pěti minut ví, 
do které z kategorií „na šukání, na zabití, tu bych si i vzal“ spadá. a po-
kud jde o nás chlapy, kategorie „na šukání“ má laťku proklatě nízko.

rád bych vám tvrdil, že první věc, jíž jsem si na delores všiml, bylo 
něco romantického – jako její oči, úsměv, nebo barva jejího hlasu –, ale 
tak to není. Byly to její kozy. Vždycky jsem byl horňák a ten její pár byl 
fantastický. lehce jí přetékal v rajcovním přiléhavém růžovém tílku 
a tísnil se tam tak akorát, aby vytvořil ve výstřihu svůdnou rýhu, celé 
dílo pak bylo překrásně orámováno šedým svetříkem.

dříve než stihla pronést první slovo, její žlábek ve mně probudil 
chtíč.

Poté, co se chvíli popichují s drewem, ukradnu její pozornost já. 
„takže, dee-dee… to je nějaká zkratka? donna, deborah?“

Hřejivé oči barvy medu se na mě zadívají. ale dřív než stačí odpo-
vědět, Kate si pustí pusu na špacír: „delores. rodinné jméno. Má ho 
po babičce. a nesnáší ho.“

delores po ní rošťácky sekne pohledem.
Pokud chcete udělat dojem na nějakou dívku, humor je sázkou 

na jistotu. Žena aspoň vidí, že jste chytrý, sebevědomý a pálí vám to. 
Máte koule? Pochlubte se jimi.

a proto Kateině kamarádce řeknu: „delores je úžasný jméno pro 
úžasnou ženu. navíc se rýmuje s  klitoris… a  to je oblast, ve  které 
jsem jako doma. Jsem jeho velkej fanoušek.“

Jak bylo v plánu, má replika si vyslouží okamžitou reakci. Pomalu 
se usměje a  svůdně si prstem přejede přes spodní ret. Kdykoli se 
žena dotkne svého těla jako odpověď na něco, co pronesl muž, je to 
pro něho dobré znamení.

Potom se odvrátí od mého pohledu a oznámí nám: „tak jo, já pa-
dám. Musím do práce. ráda jsem vás, hoši, poznala.“ dee-dee obe-
jme Kate a mrkne na mě. Taky dobrý znamení.



Sleduju ji, jak odchází pryč, a nemůžu si nevšimnout, že pohled 
zezadu je stejně úchvatný jako zepředu.

drew se zeptá Kate: „ona musí do  práce? Myslel jsem, že strip 
kluby otevírají až ve čtyři.“

S tím se nedalo nesouhlasit. Když navštívíte tolik strip klubů jako 
my, vycvičíte si oko znalce. Striptérky na sobě mívají (i když je toho 
dost málo) podobné modely. Jako by chodily nakupovat do stejného 
obchodu. a dee striptérskou auru rozhodně vyzařuje.

I když možná půjde jen o zbožné přání z mé strany. Bylo by ohrom-
ný, kdyby byla tanečnicí. nejsou jenom pružné, ale také se dokážou 
pořádně rozjet. Jsou absolutně bez zábran. Skutečnost, že obecně ne-
mají valné mínění o mužském pokolení, také přispívá k dobru věci. 
Znamená to totiž, že i  ten sebemenší kavalírský počin je odměněn 
nesmírnou vděčností. a vděčná striptérka vám ho ráda vykouří.

Jenže Kate mé naděje pohřbí. „dee není striptérka. Jen se tak oblé-
ká, aby lidi rozhodila. Když pak přijdou na to, co dělá ve skutečnosti, 
jsou pěkně v šoku. 

„a co teda dělá?“ ptám se.
„raketový výzkum.“
Jack jako by mi četl myšlenky. „to si děláš prdel?“
„to teda nedělám. delores je chemička a jedním z jejich klientů 

je naSa. Jejich laboratoř pracuje na zvýšení efektivity paliva do ra-
ketoplánů.“ otřásla se. „dee-dee Warrenová s přístupem k vysoce 
explozívním látkám… to je myšlenka, která mě strašívá ve snu.“

a tady je má zvědavost skoro stejně silná jako můj chtíč. Vždycky 
jsem měl slabost pro neobyčejné – exotické – ženy, knihy nebo hud-
bu. a na rozdíl od drewa, jehož byt je do detailu vyladěný, já tíhnu 
k nábytku s příběhem. I když k sobě jednotlivé kousky nepasují. Co 
je netradiční, je vždycky zajímavější.

„Brooksová, musíš nás dát dohromady. Já jsem milej chlap. dovol 
mi, abych vzal tvoji kamarádku na rande. nebude litovat.“

Kate se zamyslí a pak řekne: „a víš co? tak jo, dovolím. Připadáš 
mi jako deein typ.“ a do ruky mi vloží neonově zelenou navštívenku. 
„Musím tě ale varovat. ona je typ holky, co chlapy použije a odhodí, 
většinou s modřinami. Jestli hledáš zábavu na jednu dvě noci, tak jí 
zavolej. Jestli hledáš něco víc, nech to plavat.“



teď už vím, jak se cítil Karlík, když obdržel zlatý kupón do Won-
kovy továrny na čokoládu.

Zvednu se od stolu a vrazím Kate polibek na tvář. „Jsi… moje nová 
nejlepší kamarádka.“

Uvažuju, že bych ji objal taky, jen abych poškádlil svého mračícího 
se kámoše, ale nechci riskovat kopanec do koulí. S nimi už mám jiné 
plány a na ty musí být ve špičkové formě. 

Kate řekne drewovi, ať netrucuje, a ten pronese něco na adresu 
jejích ňader, ale já už je vnímám jen napůl. Usilovně totiž přemýš-
lím, kam vezmu delores Warrenovou na skleničku, nebo pár skle-
niček, a  o  všech těch fantasticky chlípných aktivitách, které jistě 
budou následovat.

* * *

a  takhle to celé začalo. nemělo jít o  nic komplikovaného. Žádná 
láska na první pohled, žádná velká gesta, žádné výčitky. tutovka, 
zábava, jednorázovka s případnou vyhlídkou na repete. tak mi to 
alespoň Kate podala a to bylo taky všechno, co jsem hledal. Všechno, 
co jsem si myslel, že kdy bude. 

Elvis Presley měl pravdu. opravdu jen blázni spěchají. a já, pokud 
vám to ještě nedošlo, jsem ten nejšílenější blázen ze všech. 



Kapitola 2

S pousta lidí žije pro svou práci. ani ne tak proto, že k tomu jsou 
donuceni z finančních důvodů, ale spíš že to, co dělají, plně vy-

stihuje jejich osobnost. Jejich profese jim dodává sebedůvěru, smysl, 
možná jim dokonce i vhání do žil adrenalin. a to nemusí být vždy 
nutně špatně. Kancelář je takové hřiště pro byznysmeny a v soudní 
síni se cítí jako doma zase právníci. a pokud budu někdy potřebovat 
chirurga? Pustím si k tělu jen workoholika ve vrcholové formě.

Já sám jsem investiční bankéř v jedné z nejuznávanějších a nej-
prestižnějších firem ve městě. Jsem ve své práci dobrý, výplatní pás-
ka je sympatická a o své klienty se starám poctivě. ty stávající hýč-
kám a přitom se snažím získat nové. ale rozhodně bych netvrdil, že 
svou práci miluju. není to vášeň. až budu umírat, nebudu odcházet 
z tohohle světa s přáním, abych býval strávil v kanceláři více času.

V  tomhle ohledu se podobám svému otci. on je oddaný firmě, 
kterou založil spolu s Johnem a Georgem, ale nikdy nedovolí svým 
povinnostem, aby mu narušily jeho golfový program. Když jsem vy-
růstal, večeře se podávala vždy v šest. Každý den. Pokud důvodem, 
proč můj zadek nebyl tou dobou přilepený k židli v jídelně, nebyla 
návštěva pohotovosti, pekelně jsem za to zaplatil. diskuse při večeři 
se točila kolem otázky „Co jsi dneska dělal?“ a odpověď „nic“ se ne-
připouštěla. Jelikož jsem byl jedináček, neměl jsem sourozence, kte-
ří by rozptýlili pozornost mých rodičů. Můj otec si dobře uvědomo-
val nástrahy číhající na mládež z bohatých rodin v new Yorku, takže 
dával setsakramentskýho bacha, abych se nenamočil do průšvihu. 

no… teda většinou.
Každé dítě si zaslouží dostat se do menšího průšvihu. aby se na-

učilo vynalézavosti a myslet samo za sebe. a pokud se puberťákovi 
upře možnost trochu si užít, bude na vysoký vyvádět jak utržený ze 
řetězu. a to nemusí skončit dobře.



Můj otec měl tři pravidla: dobře se uč, udrž si čistý trestní rejstřík 
a nech zip u kalhot zapnutý.

dvě z nich nejsou vůbec špatný, co říkáte?
a  ačkoli je pro mého otce rodina nade vše a  umí oddělit práci 

od zábavy, neznamená to, že si můžu ve firmě dělat, co chci, jenom 
proto, že jsem jeho syn. Vlastně si myslím, že mi prohání prdel mno-
hem víc než ostatním zaměstnancům, jenom aby zabránil nařčení 
o protekci. nečestné praktiky by nikdy nestrpěl. Potrestal by je tvr-
ději než železná palice melouny v Gallagherově zábavné show.

Což je další důvod, proč se otci a jeho společníkům podařilo vy-
budovat tak úspěšnou společnost. Každý z nich obohatil jejich tým 
svým osobitým, jedinečným nadáním. John Evans, otec drewa a ale-
xandry, připomíná „fešáka“ ze seriálu A-Team. Je okouzlující a pře-
svědčivý, chce si být jistý, že klienti jsou spokojení stejně jako jeho za-
městnanci a nadšení k tomu. a pak je tu George reinhart, otec Steve-
na. George je mozkem každé operace. ani můj otec, ani John nejsou 
pro tenhle obor vyloženě zapálení, ale George je jako Stephen Ha-
wking bez alS. Je z nich jediný, kdo si vyloženě vychutnává vyťuká-
vání čísel a  užívá si odbornou stránku investičního bankovnictví.

a nakonec je tu můj otec frank, představuje svalstvo téhle firmy. 
Zastrašovatel. on neplýtvá slovy, takže když promluví, vaše uši by 
měly být proklatě nastražené, protože říká něco, co stojí za vypo-
slechnutí. a nemá problém s padáky. donald trump vypadá vedle 
mého otce jako měkkota. Je úplně jedno, zda jste jediný živitel rodi-
ny, nebo těhotná žena v posledním trimestru, pokud neděláte svoji 
práci dobře, skončíte na dlažbě. Slzy ho nedojmou a jen zřídka dává 
druhou šanci. Už když jsem byl malý kluk, říkával: „Matthewe, rodi-
na je rodina, přátelé jsou přátelé a byznys je byznys. tak to nemíchej 
dohromady.“

Přestože je tvrďák, jedná vždy férově. Čestně. Buďte ve své práci 
důsledný a přesný a nebudete mít problémy. Já se vždycky snažím 
být důsledný a přesný. nejen proto, že si chci udržet svou práci, ale 
protože… nikdy bych nechtěl zklamat svého tátu. Bohužel, můj po-
stoj začíná být vzácný. dnes po světě lítá spousta fracků, kterým je 
srdečně jedno, zda na ně budou rodiče pyšní. Já, drew, alexandra 
a Steven jsme ovšem byli takhle vychovaní. 



ale teď zpátky k našemu příběhu. 
Po obědě s kolegy jsem proseděl zbytek odpoledne za pracovním 

stolem. Připravoval jsem návrh smlouvy a obvolal pár příjemných kli-
entů. Kolem šesté jsem to začal balit, když do mých dveří vplul Steven. 

„neuhodneš, kdo obětoval obědovou pauzu, aby si vystál frontu 
v obležení fanatických hráčů na svou nejnovější dávku.“ 

Zrovna jsem si dával do kufříku složku, abych měl před spaním 
něco nudného na čtení. Jestli nechcete strávit život přikovaný k pra-
covnímu stolu, organizace času je klíčová.

„Že by ty?“ odpovím.
Zazubí se a  přikývne. „Proklatě správně, brácho. a  podívej, co 

jsem splašil.“
V rukou svírá čtvercový balíček zabalený do celofánu.
V dobách mého otce, když se občas chlapi chtěli po dlouhém pra-

covním dnu odreagovat, vyrazili na ryby, nebo zašli do místní hospo-
dy na pivo. ale to, co měl Steven v rukou, bylo mnohem návykovější 
než alkohol a po čertech zábavnější než nahazování návnady.

nejnovější verze počítačové série Call of duty.
„roztomilý.” Vezmu z jeho rukou disk a otočím ho, abych omrknul 

už téměř realisticky dokonalou grafiku.
„Máš dneska večer volno? třeba kolem devátý?“
Kdybyste to náhodou nevěděli, Steven je ženatý. a ne jen tak s ně-

kým, vzal si alexandru, za svobodna Evansovou, taky známou pod 
jménem Mrcha. tu poslední část ale nemáte ode mě.

Jestli je průměrná manželka koulí u nohy, tak alexandra je po-
tom slavným tankem shermanem. drží Stevena pěkně zkrátka. Má 
zákaz chodit s námi v sobotu po barech a má povolenou jen jednu 
partičku pokeru měsíčně. I když Steven není typ, který by se potu-
loval, alexandra si myslí, že poflakování s bezstarostnými, svobod-
nými kamarády, jako jsme my, by mohlo mít na jejího manžela špatný 
vliv. a… asi není daleko od pravdy.

Každý správný dozorce ale ví, že vězně není dobré omezovat pří-
liš. Můžete je dát za mříže na deset hodin denně, zakázat vycházky, 
ale zkuste jim sáhnout na cigarety a máte na bedrech vzpouru.

Xbox je jediná Stevenova neřest, na kterou má povolení. teda po-
kud při hraní po nocích neruší jejich dceru Mackenzie. Jednou se 



Steven během jakéhosi útoku trochu rozdivočel, probudil ji a Xbox 
skončil na týden pod zámkem. ale poučil se.

„Jasně, kámo, počítej se mnou.“
Vrátil jsem mu hru a on povídá: „Super. Uvidím tě ve dvacet jedna 

nula nula.“ Zasalutuje a udělá čelem vzad ke dveřím.
o pár minut později popadnu kufřík a tašku do fitka a odcházím 

taky. na cestě k výtahu se ještě stavím u drewa v kanceláři.
Je shrbený nad papíry, které pokrývají celý jeho stůl, a červenou 

tužkou si dělá poznámky.
„Zdravím.“
Vzhlédne ke mně. „nazdar.“
„Xbox, dneska večer v devět. Steven sehnal tu novou verzi Call of 

duty.“
drew s  pozorností upřenou zpět do  papíru pronese: „nemůžu. 

Budu tady nejmíň do desíti.“
Pamatujete, jak jsem mluvil o  lidech, kteří žijí pro svou práci? 

drew Evans je jedním z nich.
Jemu to ale vyhovuje. není to žádný upachtěný, vystresovaný po-

držtaška, co netrpělivě vyhlíží konec pracovní doby. Je to přesně nao-
pak. drew si nefalšovaně užívá pracovní rutinu a je žhavý do uzavírání  
nových obchodů, i když se leckdy jedná o tvrdé vyjednávání. on totiž 
ví, že to dokáže. a ví i to, že je nejspíš jediný.

no… aspoň než k nám nastoupila jistá brunetka.
nakouknu přes halu do Katiny kanceláře. Sedí u svého stolu a je 

to zrcadlový odraz drewa, jen mnohem víc sexy.
opřu se o židli a nadnesu: „Už jsi slyšel, že Kate má ten kontrakt 

s Pharamatabem skoro v kapse?“
aniž se na mě podívá, nakvašeně ucedí: „Jo, slyšel.“
Škodolibě pokračuju. „Měl bys zakročit, kámo. Jestli ten obchod 

uzavře, tvůj fotřík z toho bude v takovým deliriu, že by mě vůbec 
nepřekvapilo, kdyby si ji chtěl adoptovat. a incest, dokonce i mezi 
adoptivními sourozenci, je v new Yorku postavenej mimo zákon.“ 

Správní kamarádi se neustále popichují. Je to stejné, jako když se 
ženy letmo líbají na tvář. na znamení náklonnosti.

„nicméně bych řekl, že na incest nedojde, podle toho, jak tě vál-
cuje.“



„Polib mi.“
Uchichtnu se. „dneska ne, drahouši. Mám migrénu.“ Pak odchá-

zím ke dveřím. „ale ty si to večer užij.“
„Čau.“

* * *

Poté co odejdu z kanceláře, skočím na metro a jedu do fitka, ostatně 
jako každý den po práci. tělocvična se nachází v Brooklynu a má jen 
základní vybavení. někdo by možná řekl, že je to díra, ale já ji pova-
žuju za nebroušený diamant. Podlaha je tvrdá a špinavá a podél zdi 
stojí boxovací pytle. Před puklým zrcadlem jsou vyskládané činky 
a vedle trenažéru simulujícího veslování leží v přepravce od mléka 
švihadla. tady nenarazíte na znuděné paničky ve stahovacím prádle 
číhající na oběť, se kterou by si vrzly, nebo které by se pochlubily 
svým čerstvě vylepšeným vzhledem. nejsou tady stroje na požírá-
ní tuků ani supermoderní běžecké pásy jako ty, které se nacházejí 
v budově, kde pracuju. Chodím se sem pořádně zapotit a zaposilo-
vat si podle časem ověřených technik až na hranici svých možností. 
Hlavně sem ale docházím kvůli boxerskému ringu, který se nachází 
uprostřed posilovny.

Rockyho jsem viděl poprvé ve dvanácti. děj se odehrává ve fila-
delfii, ovšem klidně by to mohlo být i v new Yorku. do boxu jsem 
blázen snad odjakživa. ne, neplánuju jednoho dne skončit v práci 
a začít trénovat, abych získal titul v těžké váze nebo tak něco, ale 
neznám lepší cvičení, než si dát pár kol v ringu proti důstojnému 
protivníkovi. 

Majitelem je ronny Butler, zarostlý padesátník v  šedé mikině 
a s obrovským zlatým křížem na krku, který právě stojí v rohu ringu 
a křičí po chlápcích kroužících kolem sebe. ronny sice není Mickey, 
ale je to dobrý člověk a ještě lepší trenér.

V průběhu let jsem si poskládal útržky informací, které mu ná-
hodou vyklouzly, když jsem odsud občas odcházel jako poslední. 



na konci osmdesátých let byl ronny hvězdou Wall Streetu a žil si 
svůj sen. Jednoho pátečního večera jel se svojí rodinou na víkend 
do Hamptonu. tenkrát se zdržel v práci, takže vyjížděli pozdě večer. 
ospalý řidič nákladního vozu usnul za volantem, proletěl svodidly 
do protisměru a první auto, které smetl, bylo ronnyho BMW. ron-
ny vyvázl z nehody s otřesem mozku a pochroumanými zády, jeho 
manželka a dcera takové štěstí už neměly.

Pár let utápěl svůj žal v lahvi a dalších pár let se snažil vystřízli-
vět. nakonec si koupil tohle místo za peníze, které získal na odškod-
ném. nezdá se být ani zahořklý, ani smutný, ale nepřipadá mi ani 
šťastný. Řekl bych, že ho posilovna drží při životě a dává mu důvod 
ráno vylézt z postele. 

„Zařaď tam zpátečku, Shawnasee!“ řve ronny na boxera, který 
právě přišpendlil svého soupeře k  provazům a  buší mu do  žeber. 
„tohle není las Vegas, sakra, nech ho vydechnout.“

Shawnesee je pěkný hovado. Znáte ten typ. Mladý, horká hlava, 
ten prototyp kreténa, co vyleze z auta, aby zbouchal nějaké nedo-
chůdče jenom proto, že ho na dálnici zpomalil. Což je další z důvodů, 
proč mám box rád. Je to skvělá příležitost uštědřit těmhle idiotům 
lekci, aniž by vás čekalo obvinění za napadení. Shawnesee se mě už 
pár měsíců snaží nahnat do ringu, ale mě nebaví bojovat s někým, 
kdo má mizernou techniku. Můžou do vás bušit sebevíc a přitom 
nemají šanci vás porazit. Počkám si, až se zlepší. Potom mu nakopu 
prdel.

Zachytím ronnyho pohled, zatímco se snaží od sebe odlepit pro-
tivníky, a kývnu mu na pozdrav. Zamířím do šatny, kde se převléknu 
z obleku, a pak půl hodiny boxuju do pytle. 

Poté se přemístím k veslovacímu stroji a vesluju, dokud mi bi-
cepsy nebrečí a z mých noh se nestane želé. trénink zakončím de-
setiminutovým svižným skákáním přes švihadlo, což může znít jako 
pohodička, jenže není. Zkuste si někdy alespoň na pět minut zaská-
kat a já se vsadím, že se o vás pokusí infarkt myokardu. 

Když se ring uvolní, vlezu dovnitř a dám si tři kola proti Joe Wilso-
novi, právníkovi z předměstí, se kterým už jsem si párkrát předtím 
zaboxoval. Joe dnes bojuje jako o život, ale zápas jednoznačně končí 
v můj prospěch. na konci si přátelsky ťukneme rukavicemi a já už 



odcházím do šatny. Při odchodu poplácám ronnyho po zádech, bě-
žím na metro a vracím se domů. 

* * *

nemám pocit studu, že mi rodiče po skončení univerzity vypomoh-
li s bydlením. tenkrát byly byty přece jen trochu nad rámec výše 
mého platu. Můj byt má skvělou strategickou polohu, díky které 
dojdu do práce pěšky, a výhled na Central Park, pro který by jeden 
zabíjel. Bydlím tady od vysoké, takže není stylově ucelený, jak byste 
možná od úspěšného obchodníka očekávali. Pojďte, provedu vás.

Černé kožené pohovky směřují na  velkoplošnou televizi s  pr-
votřídním ozvučením, pod níž na  skleněném stolku trůní hrací 
konzole. Konferenční stolek je taky ze skla, ale už je kolem okrajů 
značně poškrábaný jako důsledek dlouholetého kontaktu s dolními 
končetinami a skleněnými lahvemi. na zdi visí do šeda laděný obraz 
vrcholku hory od jistého proslulého japonského umělce a na pro-
tější straně se vyjímá moje chlouba, sbírka historických baseballo-
vých čepic jednotlivě rozmístěných na nástěnných háčcích. V rohu 
se nachází podsvícená vitrína, v níž je na odiv vystavené ocenění 
s  vyrytým nápisem EXCElEnCE InVEStIČnÍHo BanKÉŘStVÍ, 
které jsem získal vloni… a autentická přilba, kterou nosil ve filmu 
Impérium vrací úder Boba fett. Vestavěná knihovna z tmavého dřeva 
obsahuje spoustu sběratelských sportovních suvenýrů, knih o umě-
ní, fotografii a bankovnictví a asi tucet k sobě neladících rámečků 
s portréty mé rodiny a přátel připomínajícími nejlepší chvíle mého 
života. Všechny jsem je vyfotil já.

fotografování je můj koníček. Později o něm ještě uslyšíte. 
V jídelně mám místo naprosto zbytečného stolu a židlí umístěný 

kulečníkový stůl a arkádovou hru Vesmír útočí. Zato moje kuchyň je 
kompletně vybavená. deska z černé žuly, podlaha z italského mra-
moru, všechny spotřebiče z ušlechtilé oceli a nádobí, na které by byl 
pyšný i sám Emeril. Vařím rád a vařím dobře. 



Cesta žaludkem vede možná do mužského srdce, ale zároveň je 
to dálnice do dámských kalhotek. Muž, který se cítí v kuchyni jako 
doma, je pro ženy obrovské terno. a řekněte mi, že se mýlím.

Můj byt je vymazlený. Je prostorný, ale útulný, impozantní, při-
tom nepůsobí nepřátelsky. dám si sprchu ve  své prosklené sprše 
se třemi tryskami, osuším se a  pak se minutu prohlížím v  dlou-
hém zrcadle. Moje vlasy, které jsou obvykle světlehnědé, vlhkostí 
ztmavnou a po vysušení ručníkem mi teď trčí v bizarních úhlech. 
asi bych se měl dát ostříhat. Když jsou moc dlouhé, začnou se mi dě-
lat kudrlinky. Prohrábnu si rukou strniště na své hranaté bradě, ale 
holit se mi nechce. natočím se bokem, ohnu paži a hrdě si prohlížím 
vzniklou bouli na bicepsu. nejsem žádná nabušená hora svalů, ale 
jsem zpevněný, ohebný, mám sílu a na mém pekáči buchet nenajdete 
ani centimetr, do kterého byste si mohli štípnout.

Možná si myslíte, že jsem opovrženíhodný, když se takhle prohlí-
žím v zrcadle, ale věřte mi, všichni chlapi to dělají. Jen nechceme, 
abyste nás při tom načapali. Pokud ale věnujete svému tělu tolik  
času jako já, chcete se tím výsledkem pokochat.

natáhnu si saténové boxerky a ohřeju si zbytek těstovin s kuře-
tem. Ital sice nejsem, ale tímhle bych se mohl ládovat každý den. 
Kolem půl deváté domyju nádobí. Jasně, jsem chlap, co si po sobě 
umývá nádobí.

Už žárlíte, dámy? Měly byste, jsem totiž vzácný druh.
Potom se rozvalím na své úžasné posteli královské velikosti a vy-

táhnu z kapsy u odložených kalhot výherní los.
Přejedu prstem po písmenkách na křiklavě zelené kartičce.

DEE WARRENOVÁ

CHEMIČKA

PALIVA DO RAKETOPLÁNU

Pak si vybavím hebkou a  hladkou část těla, která se jí dmula 
z okrajů přiléhavého růžového vršku. Moje péro sebou škubne – zdá 
se, že si taky vzpomíná.

na to, abych zavolal holce jako delores bych obvykle den, nebo 
dva počkal. Správné načasování je klíčové. Být moc horlivý bývá 



chybou zelenáčů. Ženám se líbí, když na  ně kňučí štěňata, ne 
muži.

Jenže už je středa večer a já doufám, že si s dee vyrazím tenhle 
pátek. dvacáté první století je ve znamení Možná tě zase tak moc ne-
žere, Randění je pro hňupy a Dívčí průvodce randěním, a to znamená, 
že zavolat kočce a pozvat ji na rande už není tak jednoduché, jak 
bývalo. teď existují tahle podělaná pravidla, což jsem zjistil po pár 
tvrdých lekcích.

například, když muž zavolá ženě a chce jít na rande ten samý ve-
čer, očekává se od ní, že odpoví „ne“, protože chlap jí tím říká, že k ní 
nechová úctu. a když vás chce vzít na schůzku v úterý, znamená to, 
že na sobotní večer už má mnohem lepší plány.

Udržet krok se všemi novými změnami v zákoníku je náročnější 
než udržet pozornost při debatě v Kongresu o zatracený zdravot-
ní péči. Připadáte si, jak na minovém poli – stačí jeden špatný krok 
a váš pták má na dlouhou dobu utrum. na druhou stranu, kdyby 
bylo příliš snadné dostat ženu do postele, dělal by to každý. Jenom 
tohle… a prakticky už nic jiného.

Což mě přivádí k další myšlence: Vím, že si feministky pořád stě-
žují, že muži mají v rukách veškerou moc, ale pokud jde o randění, 
tak to (teda alespoň v americe) rozhodně neplatí. V barech vládnou 
ženy, dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. ony mají poslední 
slovo, protože svobodný muž nikdy neodmítne ženu, která se mu 
nabízí.

Představte si to: Hudba pulzuje, těla se vlní a ne zrovna šeredná 
holka se přiblíží k chlápkovi, který popíjí u baru, a řekne mu: „Chci 
ti vyšukat mozek z hlavy.“ načež on odpoví: „ne, díky. dneska na sex 
nemám náladu.“ taK toHlE NIKDY ŽÁdnÝ MUŽ nEVYSloVIl.

roštěnky se nikdy nemusí strachovat, že by je někdo odpálkoval, 
teda pokud nepálí vysoko nad svou ligu. nikdy se nemusí nervovat, 
kdy už se na ně usměje štěstí. Pro ženy je sex jako bufet, ze které-
ho mohou jíst bez omezení – stačí si jen vybrat pokrm. Bůh stvořil 
muže se silným sexuálním apetitem, aby zajistil přežití druhu. Mi-
lujte se a množte se. Pro chlapy jako jsem já, kteří zatraceně dobře 
vědí, co dělají, to není zas tak těžké. Co se však týče mých už ne tak 
šikovných bratrů, pro ně to může být poněkud palčivější problém.
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