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1. kapitola

„Neber to,“ vyhrkla jsem, sotva ke mně dolehlo vyzvánění pev- 
 né linky. Říkejte tomu předtucha nebo paranoia, ale ten 

zvuk mě připravil o každý příjemný pocit, který se mi podařilo ze 
sebe vykřesat.

„Číslo volajícího začíná dva osm jedna,“ hlásil můj přítel Dan, 
jenž právě opékal na pánvi tofu. Pak přidal plechovku rajského pro-
tlaku, samozřejmě v biokvalitě. Dan je vegan, což znamená, že mís-
to hovězího dává do chilli sojové maso. Rodilý Texasan by nad ním 
zaplakal, ale kvůli Danovi jsem si zvykala. „Vidím to na displeji.“

281. Houston. Stačí jediný pohled na tyhle číslice a začínám la-
pat po dechu. „Buď je to moje matka, nebo sestra,“ prohlásila jsem 
zoufale. „Ať to vezme záznamník.“ Ani s jednou jsem nemluvila 
přinejmenším dva roky.

Crrrr!
Dan přidal na pánev hrst čehosi pro vegetariány a zarazil se upro-

střed míchání. „Nemůžeš před svým strachem pořád utíkat. Copak 
to svým čtenářkám neustále nepřipomínáš?“

Čtenářům radím v časopise Ty a já, jenž se zabývá vztahy, sexem 
a městskou kulturou. Můj sloupek se jmenuje „Zeptejte se slečny 
Nezávislé“. Začala jsem jej psát pro studentský časopis, kde sklidil 
značný úspěch. Po promoci jsem představila svůj projekt společen-
skému magazínu, kde mi nabídli stránku týdně. Většinou rozumuji 
na stránkách časopisu, ale kdo má zájem, tomu odpovím i soukro-
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mě. Samozřejmě za poplatek. Abych si finančně přilepšila, tu a tam 
něco napíšu pro dámský magazín.

„Neutíkám před svým strachem,“ poučím Dana, „ale před svými 
příbuznými.“

Crrrr!
„Tak to zvedni, Ello. Vždycky lidem doporučuješ, aby svým pro-

blémům čelili.“
„Ano, ale ty svoje radši ignoruji a nechávám je vyhnít.“ Přitočila 

jsem se k telefonu a číslo okamžitě poznala. „Och, propána. To je 
máma.“

Crrrr!
„Ale no tak,“ domlouval mi Dan. „Co tak hrozného se může 

stát?“
Zírala jsem na přístroj s obavami i opovržením. „Nemáš ponětí, 

čeho je moje máma schopná. Během třiceti sekund na mě vypálí 
něco, co mě navěky poručí do péče psychiatra.“

Crrrr!
„Když nezjistíš, co ti chce,“ prorokoval Dan, „nebudeš mít celou 

noc klid.“
Přehnaně jsem si povzdechla a chňapla po sluchátku. „Pro- 

sím?“
„Ello, tohle nepočká.“
Pro moji matku, Candy Varnerovou, je naléhavé všechno. Pa-

tří k rodičům, kteří své děti na každém kroku šokují a šíří kolem 
sebe posvátnou bázeň. Je nekorunovanou královnou všech dramat. 
Ale sklony k hysterii maskovala tak bravurně, že málokdo tušil, co 
se odehrávalo za zavřenými dveřmi našeho domova. Po nás, svých 
dcerách, striktně vyžadovala, abychom budily zdání šťastné rodinky. 
Já i Tara jsme se jí bez námitek podvolily. 

Občas se stávalo, že o nás nakrátko projevila zájem, ale brzy 
jsme jí začaly lézt na nervy a ztrácela s námi trpělivost. Naučily 
jsme se sledovat nepatrné příznaky svědčící o změně její nálady. 
Stávaly se z nás seismografy monitorující výkyvy matčiných nálad. 
Snažily jsme se zůstat co nejblíž u tornáda, aniž bys nás smetlo.

Zamířila jsem do obýváku, abych byla dál od Dana, který racho-
til nádobím. „Jak se máš, mami? Co se děje?“
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„Vždyť ti to povídám – jsem v koncích! Dnes za mnou přijela 
Tara. Zkrátka se objevila bez varování. Má dítě.“

„Vlastní?“
„Co by dělala s cizím? Ano, vlastní. Tys nevěděla, že je v tom?“
„Ne,“ pípla jsem a klesla na pohovku. Zpola jsem na ní ležela, 

zpola seděla. Dělalo se mi zle od žaludku. „Nevěděla. Nestýkaly 
jsme se.“

„Kdys naposledy zvedla telefon a zavolala jí? Vzpomněla sis 
na nás vůbec, Ello? Na své jediné příbuzné? Máme nějaké místo 
na tvém žebříčku životních hodnot? Třeba úplně maličké a někde 
dole?“

Nezmohla jsem se na slovo. Srdce mi divoce bušilo a vrátily se 
ke mně všechny nepříjemné pocity z dětství. Přece dávno nejsem 
malá. V duchu jsem si připomněla, že jsem dospělá žena s vysoko-
školským vzděláním, slušnou kariérou, spolehlivým přítelem a ně-
kolika dobrými přáteli, a klidně odpověděla: „Posílala jsem vám 
pohlednice.“

„Ty nebyly upřímné. Ano, poslalas mi přání ke Dni matek, ale 
ani slovíčkem ses v něm nezmínila, co všechno jsem pro tebe uděla-
la. A to nám spolu bylo tak krásně.“

Přitiskla jsem si dlaň na čelo v naději, že mi nepukne hlava. 
„Mami, je Tara ještě u tebe?“

„Volala bych ti, kdyby tu byla? Ona…“ Matčiny výčitky přeru-
šilo kvílení novorozence. „Slyšíš, s čím se teď potýkám? Ona ho tu 
nechala, Ello! Utekla! Co si mám asi teď počít?“

„Řekla ti, kdy se vrátí?“
„Ne.“
„Copak ji nedoprovázel žádný muž? Prozradila ti, kdo je otcem?“
„Myslím, že to sama neví. Zkazila si život, Ello. Po tomhle už ji 

nebude žádný chlap chtít.“
„Třeba by ses divila,“ namítla jsem. „Být svobodnou matkou je 

dneska úplně normální.“
„Pořád je to ostuda. Dobře víš, jakým peklem jsem prošla, abych 

tebe i Taru uchránila podobného osudu.“
„Po zkušenosti s tvým posledním manželem dávám přednost 

ostudě.“
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Její hlas zněl náhle mrazivě. „Roger byl dobrý člověk. Byla bych 
za něho vdaná dodnes, kdybyste se vy dvě naučily s ním vycházet. 
Nemůžu za to, že ho mé vlastní dcery vyhnaly z domu. On vás mi-
loval, ale vy jste mu nikdy nedaly šanci.“

Zakoulela jsem očima. „Roger nás miloval až moc, mami.“
„Co tím chceš říct?“
„Každý večer jsme musely zapřít kliku židlí, aby za námi v noci 

nechodil do ložnice. Rozhodně si nemyslím, že nám chtěl urovnat 
peřinky.“

„Všechno jste si vymyslely. Když budeš vykládat takové věci, 
stejně ti nikdo neuvěří, Ello.“

„Tara mi věří.“
„Na Rogera si vůbec nevzpomíná,“ poučila mě vítězoslavně 

mat ka. „Ani trochu.“
„A tobě to připadá normální, mami? Když si někdo nepama-

tuje na podstatnou část svého dětství? Když ji jednoduše vytěsní? 
Nemys líš, že by si měla na Rogera alespoň trochu pamatovat?“

„Podle mě to svědčí o tom, že bere drogy, nebo chlastá. Tyhle 
sklony máte po příbuzných z otcovy strany.“

„Také je to příznak traumatu z dětství či týrání. Mami, víš určitě, 
že si Tara jenom neodskočila něco koupit?“

„Ano, vím to určitě. Nechala mi dopis na rozloučenou.“
„Zkoušelas její mobil?“
„Samozřejmě! Nebere mi ho.“ Matka se netrpělivostí málem du-

sila. „Obětovala jsem vám nejlepší roky svého života a nemíním se 
starat o další mimino. Jsem příliš mladá, abych se stala babičkou. 
Nechci, aby se o tom někdo dozvěděl. Okamžitě sem přijeď, Ello, 
a zbav mě toho mrněte, než ho někdo uvidí! Buď s tím miminem 
něco uděláš, nebo ho předám sociálce.“

Podrážděnost v jejím hlase způsobila, že jsem zbledla. Vím, že 
její výhrůžky nebývají plané. „Nic nepodnikej,“ nařídila jsem jí. 
„Nikomu to děťátko nedávej. Za pár hodin jsem u tebe.“

„Budu muset zrušit dnešní rande,“ zavrčela chmurně.
„To mě mrzí, mami. Už jedu. Okamžitě nasedám do auta. Ty 

zatím braň pevnost. Počkej na mě, ano?“
V telefonu to cvaklo. Třásla jsem se rozčilením. Chladný vzduch 

z klimatizace dorážel na můj krk a dávala se do mě zima. 
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Miminko, pomyslela jsem si sklíčeně. Tařino dítě.
Dovlekla jsem se do kuchyně. „Až do tohoto okamžiku jsem 

se domnívala, že to nejhorší, s čím se můžu dnes potýkat, je tvoje  
jídlo.“

Dan stáhl pánev z hořáku. Do číší na martini naléval cosi jasně 
oranžového. Otočil se a podal mi jednu ze sklenic. Ve vlídných ze-
lených očích se zračil soucit. „Dej si.“

Dopřála jsem si doušek husté sladké tekutiny a ušklíbla jsem se. 
„Díky. Zrovna mě napadlo, že bych potřebovala pořádného panáka 
něčeho odporného, abych se dřív vzpamatovala.“ Postavila jsem číši 
stranou. „Ale radši to nebudu přehánět. Musím řídit.“

Podívala jsem se na Dana. Jeho klid a vyrovnanost na mě půso-
bily jako balzám. Je moc hezký – takovým tím nevtíravým způso-
bem. Je světlovlasý, štíhlý, opálený, a čiší z něho nedbalá elegance 
člověka, jenž se právě vrátil z pláže. Většinou se obléká do deni-
mu a konopného plátna a nosí sandály z recyklovaných materiálů. 
Působí dojmem, jako by byl neustále připraven okamžitě odcesto-
vat do některé rozvojové země. Pokud byste se Dana zeptali, jak si 
představuje ideální dovolenou, začal by básnit o kurzu přežití v exo-
tické džungli, kde máte k dispozici pouze nylonovou tašku na vodu 
a kapesní nůž.

Ačkoliv se s mou matkou a sestrou nikdy nesetkal, hodně jsem 
mu o nich vyprávěla. Postupně jsem se s ním dělila o vzpomínky, se 
kterými jsem zacházela jako s křehkým porcelánem. O minulosti se 
mi špatně mluví, ale musela jsem se s Danem podělit alespoň o to 
základní. Moji rodiče se rozvedli a otec nás opustil, když mi bylo 
pět. Poté jsem se o něm dozvěděla jenom to, že má novou ženu, 
nové děti a pro mě a Taru nezbývá v jeho druhém kole místo. 

Přestože jako táta úplně selhal, sotva jsem mu mohla něco vyčí-
tat. Nicméně jsem nechápala, jak nás mohl nechat v péči člověka, 
jako je naše máma. Možná usoudil, že dcerám je u matek líp. Anebo 
se obával, že se jedna nebo druhá vyvedeme po ní, což by už ne-
zvládl.

Do chvíle, než jsem na texaské univerzitě potkala Dana, se žádný 
důležitý muž v mém životě nevyskytoval. Vždycky přetékal něhou, 
reagoval na mé podněty a nebyl moc náročný. Poprvé v životě jsem 
se cítila v bezpečí.
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Přesto jako by v našem vztahu něco chybělo. Cosi, co mě tlačilo 
jako kamínek v botě. Ať už to bylo cokoliv, nedosáhli jsme kvůli 
tomu naprosté blízkosti.

Stáli jsme v kuchyni. Dan mi položil na rameno svou teplou dlaň 
a zimnice mě začala zvolna opouštět. „Z toho, co jsem slyšel, usu-
zuji, že Tara překvapila matku nečekaným vnoučetem, a ta ho teď 
hodlá prodat na Aukru.“

„Chce zavolat sociálku. Aukro ji zatím nenapadlo.“
„Co od tebe očekává, že uděláš?“
„Chce, abych ji toho dítěte zbavila,“ přiznala jsem a objala se 

pažemi. „O nic jiného jí nejde.“
„Nikdo netuší, kde Tara je?“
Zavrtěla jsem hlavou.
„Chceš, abych jel s tebou?“ otázal se mírně. 
„Ne,“ vyhrkla jsem dřív, než stačil větu dokončit. „Máš tady 

spoustu práce.“ Dan si nedávno založil firmu, jež nabízela vybavení 
určené k monitorování stavu životního prostředí. Obchod se rych-
le rozběhl, až mu začal maličko přerůstat přes hlavu. Těžko si teď 
může vzít volno. „Mimoto,“ povzdechla jsem si, „nemám ponětí, 
jak dlouho potrvá, než Taru najdu, popřípadě v jakém bude stavu, 
až se mi to podaří.“

„Co když ti to děcko zůstane na krku? Ne, dovol mi vyjádřit se 
jinak: Co hodláš udělat, aby ses vyhnula tomu, že ti to dítě zůstane 
na krku?“

„Třeba bych je mohla vzít na pár dní k nám. Jenom než…“
Dan rezolutně zavrtěl hlavou. „Sem ho netahej, Ello. Žádná mi-

mina tu mít nechci.“
Zamračila jsem se na něho. „Co kdyby se jednalo o mládě lední-

ho medvěda nebo tučňáka z Galapág? Vsadím se, že ty by sis domů 
vzal.“

„V případě ohrožených druhů jsem ochoten učinit výjimku,“ při-
pustil.

„Tohle dítě je také ohrožené. Vlastní matkou.“
„Jeď do Houstonu a udělej, co udělat musíš. Počkám, až se vrá-

tíš.“ Dan se odmlčel a pak rázně dodal: „Sama.“ Otočil se ke sporá-
ku, zvedl kastrůlek se zeleninovým vývarem a polil jím celozrnné 
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těstoviny. Nato je posypal nastrouhaným sojovým sýrem. „Před od-
jezdem bys měla něco sníst. Tohle jídlo ti dodá potřebnou energii.“

„Ne, díky,“ ucedila jsem. „Nějak mě přešla chuť.“
Kysele se ušklíbl. „Jasně. A na nejbližší benzince si dáš hambur-

ger – úplně s čímkoliv.“
„Myslíš, že bych tě podvedla?“ uhodila jsem na něho dotčeně.
„S jiným klukem ne, ale s cheeseburgerem? Okamžitě.“
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2. kapitola

Tříhodinové trmácení autem mezi Austinem a Houstonem jsem  
 vždycky nenáviděla, avšak dlouhá klidná jízda mi přinejmen-

ším dopřála čas na přemýšlení. Představovala jsem si, co vedlo Taru 
k tomu mít dítě, o které není připravená se postarat.

Už jako malá jsem si velmi záhy uvědomila, že všeho moc ško-
dí – včetně krásy. Já se naštěstí narodila přiměřeně pohledná. Mám 
modré oči, blond vlasy a mléčnou pleť, která, pokud je vystavena 
krutému texaskému slunci, okamžitě zrudne. („Nemáš žádný me-
lanin,“ prohlásil kdysi Dan. „Jako bys byla předurčena k životu 
v knihovně.“) Jsem střední postavy se slušnými mírami a mám cel-
kem ucházející nohy. 

Avšak Tara patří do říše bohyň. Připadá mi, jako by se příroda 
po nezbytném experimentu s mou maličkostí rozhodla vytvořit sku-
tečný majstrštyk. Tara vyhrála genetický jackpot, a tak se honosí 
jemně cizelovanými rysy, nádhernou hřívou barvy platiny a výraz-
nými smyslnými rty, jaké se nedají napodobit sebevětším množ-
stvím kolagenu. Je vysoká a útlá, takže si ji lidé zhusta pletou s top-
modelkou. Jediným důvodem, proč se Tara nevěnuje profesi, pro niž 
se zjevně narodila, je skutečnost, že v ní není ani troška ctižádosti 
a disciplíny, bez čehož se neobejde ani topmodelka.

Z tohoto a mnoha dalších důvodů jsem Taře nikdy nezáviděla. 
Přemíra půvabu k ní lidi lákala a zároveň je odpuzovala. Přímo je 
vyzývala, aby si na ni troufali. Viděli v ní hloupou blondýnu a po-

�
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pravdě řečeno, Tara je při tom nechala. Od krásné ženy se neočeká-
vá, že bude chytrá, a pokud náhodou je, svoje okolí tím spíše dráž-
dí. Existuje pouze určitá míra štěstí, již je člověk schopen druhému 
odpustit. A tak přemíra půvabu přinášela mé sestře jenom starosti. 
Když jsem ji viděla naposledy, vyskytovalo se v jejím životě příliš 
mnoho mužů.

Stejně jako v životě mé matky.
Někteří z nich byli hodní. Viděli v ní pohlednou a temperamentní 

dámu, osamělou matku zcela oddanou svým dvěma dcerám. Posléze 
však zjistili, že především naléhavě potřebuje lásku, kterou neumí 
oplácet. A pokouší se ovládat ty, kteří se s ní snaží sblížit. Odhání je 
od sebe a nahrazuje je jinými. A tak jsme čelily ustavičnému přílivu 
jejích milenců a přátel. Což bylo vyčerpávající.

Matčino druhé manželství – se Stevem – vydrželo pouhé čtyři 
měsíce. Pak požádala o rozvod. Steve byl laskavý a rozumný chlap, 
takže v naší domácnosti krátce panoval klid a pohoda. Názorně mi 
ukázal, že ne všichni dospělí jsou jako máma. Když se musel se 
mnou a s Tarou rozloučit, lítostivě nám sdělil, že jsme prima holky 
a jeho mrzí, že nás nemůže vzít s sebou. Později nám máma vmetla 
do tváře, že nás Steve opustil kvůli Taře a mně. A že jestli se neza-
čneme lépe chovat, nikdy nebudeme mít tatínka.

Když mi bylo devět, máma se provdala za Rogera. Byl to její 
poslední manžel. Taře ani mně předem nic neřekla. Zpočátku jsme 
Rogera zbožňovaly. Byl charismatický, dobře vypadal a projevoval 
o nás opravdový zájem. Ale netrvalo dlouho a muž, který nám večer 
četl pohádky, nám kromě obrázků v knížkách ukazoval pornogra-
fické časopisy. Velice rád nás lechtal. Dorážel na nás příliš dlouho 
a choval se tak, jak by se dospělí muži k holčičkám chovat neměli.

Do oka mu padla zejména Tara. Brával ji na procházky a kupo-
val jí dárky. V té době začaly sestru trápit noční můry a projevovaly 
se u ní nervózní tiky. Vrtala se v jídle, aniž cokoliv snědla. Prosila 
mě, abych ji nenechávala s Rogerem samotnou.

Když jsme to řekly mámě, rozzuřila se. Dokonce prohlásila, že 
jsme lhářky, a potrestala nás. Bály jsme se svěřit někomu mimo ro-
dinu. Kdo by nám uvěřil, když vlastní máma tvrdí, že si vymýšlíme? 
Zbývalo jediné. Musela jsem Taru stůj co stůj chránit. Doma jsem 
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se od ní nehnula na krok. V noci spala vedle mě a pod kliku jsem 
dávala židli.

Jednou v noci Roger klepal na dveře skoro deset minut.
„Ale no tak, Taro. Když mě nepustíš dovnitř, už nikdy ti nic ne-

koupím. Chtěl jsem s tebou jenom mluvit. Taro…“ Opřel se do dveří 
a židle zaskřípala. „Byl jsem přece na tebe hodný. Nebo ne? Říkal 
jsem ti, že tě mám rád. Ale pokud okamžitě nedáš pryč tu židli, už 
nikdy na tebe hodný nebudu. Otevři, Taro, nebo povím mámě, že jsi 
zlobila, a ona tě potrestá.“

Sestřička se vedle mě schoulila do klubíčka a třásla se strachy. 
Zakryla si uši rukama. „Nepouštěj ho sem, Ello,“ šeptala. „Prosím.“

Taky jsem se bála. Přikryla jsem Taru dekou a vstala z postele. 
„Už spí,“ oznámila jsem tomu netvorovi tak hlasitě, aby to slyšel. 

„Otevři, ty malá potvoro!“ Panty zarachotily, jak se k nám Roger 
pokoušel probít. Kde je máma? Proč nezasáhne?

V mdlé záři noční lampičky jsem mrštně vklouzla pod postel, 
kde jsme měly v krabici schované potřeby na výtvarnou výchovu. 
Sevřela jsem v dlani studené kovové nůžky, s jejichž pomocí jsme 
vystřihovaly papírové panenky, obrázky z časopisů a soutěžní kupo-
ny z krabic od cereálií.

Slyšela jsem, jak Roger vráží ramenem do dveří tak prudce, až 
židle praská. V přestávkách mezi jednotlivými výpady ke mně do-
léhal nářek mé sestry. Adrenalin prolétl mým tělem jako šíp a srdce 
se prudce rozbušilo. Dech se mi zrychlil. Přistoupila jsem ke dveřím 
a pevně sevřela nůžky v dlani. Následovaly další údery doprovázené 
vibrováním a praskáním dřeva. Do pokoje dopadlo světlo z chodby, 
neboť Rogerovi se podařilo pootevřít dveře natolik, aby jimi protáhl 
ruku. Jakmile začal odstrkovat židli stranou, přiskočila jsem a za-
bodla mu nůžky do ruky. Cítila jsem, jak kov proniká kůží. Zvedal 
se mi z toho žaludek. Ozval se tlumený výkřik plný bolesti a vzteku. 
A pak – ticho rušené zvukem vzdalujících se kroků.

Stále s nůžkami v ruce jsem se vrátila na lůžko. „Bojím se,“ vzly-
kala sestřička. Slzami mi smáčela noční košili na rameni. „Nepouš-
těj ho ke mně, Ello.“

„Nepustím,“ prohlásila jsem odhodlaně. „Jestli se vrátí, zapích-
nu ho jako prase. Spinkej.“
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Tiskla se ke mně celou noc a spala, zatímco já nezamhouřila oko. 
Srdce mi poskočilo pokaždé, když jsem zaslechla nějaký zvuk. 

Ráno nás Roger nadobro opustil.
Máma se žádné z nás nikdy nezeptala, co se v noci dělo anebo co 

říkáme tomu, že její muž zčistajasna odešel z našeho života. Jediné, 
co jsme od ní slyšely, bylo: „Vy dvě tátu nikdy mít nebudete, protože 
si ho nezasloužíte.“

Poté se u nás vystřídali další chlapi, ale žádný se nechoval tak 
hnusně jako Roger. 

Nejzvláštnější na tom je, že si Tara na Rogera vůbec nepamatuje. 
Ani na tu noc, kdy jsem mu probodla ruku nůžkami. Když jsem se 
o tom o několik let později zmínila, upřímně se divila. „Víš to urči-
tě?“ Nechápavě krčila čelo. „Asi se ti jenom něco zdálo.“

„Druhý den ráno jsem musela nůžky umýt,“ namítla jsem. Sestra 
na mě upřela zcela prázdný pohled, až mě zamrazilo. „Byla na nich 
krev. A židle na dvou místech praskla. Opravdu si na to nevzpomí-
náš?“

Opět zmateně zavrtěla hlavou.
Po této zkušenosti a nekonečné přehlídce máminých amantů, 

kteří u nás nikdy nezůstali, jsem se bála důvěřovat kterémukoliv 
muži. Zato u Tary tomu bylo přesně naopak. Jak dospívala, vystřída-
la bezpočet partnerů a hojně si dopřávala sex. Zajímalo by mě, kolik 
jí její počínání přináší potěšení, pokud vůbec. 

Potřeba Taru chránit mě nikdy neopustila. V průběhu našich 
teenagerských let jsem ji vyzvedávala na prapodivných místech, 
kde ji nechali trčet její kluci. Dala jsem jí pracně vydělané peníze 
z brigády, aby si měla za co koupit šaty na maturitu. Odvedla jsem 
ji k doktorce, aby jí předepsala antikoncepci. Tehdy jí bylo patnáct.

„Podle mámy jsem děvka,“ pošeptala mi Tara v čekárně. „Mohla 
se zbláznit, protože už nejsem panna.“

„Je to tvoje tělo,“ odpověděla jsem tiše, zatímco jsem svírala 
její ledovou ruku. „Můžeš si s ním dělat, co chceš. Ale nesmíš přijít 
do jiného stavu. A… Kromě toho si myslím, že by ses neměla zaha-
zovat s kluky, kteří tě nemilují.“

„Lásku mi vyznávají vždycky,“ namítla s hořkým úsměvem. 
„Jak poznáš, že to s tebou myslí vážně?“
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Bezmocně jsem zavrtěla hlavou.
„Ello, ty jsi ještě panna?“ zeptala se ohromeně.
„Hmm.“
„Proto se s tebou Bryan minulý týden rozešel? Protože jsi mu 

nedala?“
Zavrtěla jsem hlavou. „Ukončila jsem to já.“ Pohlédla jsem jí 

do světle modrých očí a pokusila se o úsměv, ale výsledkem byla 
ubohá grimasa. „Vrátila jsem se ze školy a našla jsem ho s mámou.“

„Co prováděli?“
S odpovědí jsem dlouho váhala. „Nasávali.“ Víc jsem neřekla. 

Domnívala jsem se, že už jsem vyplakala všechny slzy, ale oči mi 
znovu zvlhly. Smutně jsem přikývla. Tara, ačkoliv je mladší než já, 
si mě přitáhla k sobě a konejšivě mě objala. Takhle jsme seděly, než 
se objevila sestra a pozvala Taru do ordinace. 

Jsem přesvědčená o tom, že bez Tary bych své dětství nepřeži-
la. A ona beze mě. Vzájemně pro sebe znamenáme jediné spojení 
s minulostí. Právě v tom se skrývá síla našeho pouta, i jeho slabina.

Abych byla k Houstonu spravedlivá, pohlížela bych na něj jinak, 
kdyby se k němu nevázaly špatné vzpomínky. Houston je placatý, 
vlhký jako namočená ponožka a v některých částech překvapivě ze-
lený. Visí na konci lesnatého pásu, jenž se táhne z východního Texa-
su. Jeho půdorys připomíná spletitou pavučinu a všude se něco děje 
– vyrůstají tu byty, domy i kancelářské budovy. Město je nesmírně 
živé, okázalé, působivé, špinavé a rušné.

Pastviny vysušené letním sluncem postupně mizí pod rozpále-
ným asfaltem s ostrůvky obchodních center a rozlehlých budov při-
pomínajících krabice. Ze zástavby v centru města tu a tam trčí výš-
ková budova jako šlahoun popínavé rostliny. 

Máma bydlí v jihovýchodní oblasti ve slušné čtvrti, jež vyrost-
la kolem náměstí. Kdysi bývalo obklopené restauracemi a obcho-
dy, nyní se na něm rozpíná monstrózní obchod pro kutily. Domek 
mé matky byl postaven ve stylu koloniálního ranče, má dvě ložnice 
a vpředu štíhlé bílé sloupy. Projížděla jsem ulicí a děsila se okamži-
ku, kdy před ním budu muset zastavit. 
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Zaparkovala jsem před garáží, vystoupila z auta a pospíchala 
ke vchodovým dveřím. Otevřely se dřív, než jsem stačila zazvonit. 
Máma tiskla k uchu mobil a bavila se s někým tichým a svůdným 
hlasem. 

„… slibuji, že ti to udělám. Příště,“ vrněla. Krátce se zachichota-
la. „Přece víš, jak moc…“ Zaklapla jsem za sebou a zůstala neroz-
hodně stát, zatímco ona dál švitořila.

Máma vypadá pořád stejně. Je štíhlá, ve výborné fyzické kon-
dici a obléká se jako nedospělá popová hvězda. Co na tom, že má 
na krku padesátku? Nasoukala se do těsného černého topu a džíno-
vé minisukně s koženým páskem. Nechyběly sandály na vysokém 
podpatku. Pleť na čele měla hladce vypnutou. Blond vlasy spadaly 
na ramena v úhledných vlnách. Sotva se na mě podívala, věděla 
jsem, co si myslí o mé obyčejné bílé košili s knoflíky. Nudná a prak-
tická. 

Aniž odložila mobil, ukázala na chodbu vedoucí k ložnicím. 
Přikývla jsem a vydala se hledat děťátko. Dům byl cítit po starých 
kobercích a osvěžovači vzduchu s tropickým aroma. Místnosti se 
utápěly ve tmě a tichu. 

V jedné z ložnic plála stolní lampička. Dychtivě jsem přistoupila 
k lůžku. Dech se mi zrychlil. Miminko odpočívalo uprostřed poste-
le. Nebylo větší než bochník chleba. Chlapeček. Měl modré dupač-
ky, zatnuté pěstičky a našpulená ústa. Natáhla jsem se vedle něho 
a prohlížela jsem si toho bezbranného tvorečka s obličejem stařečka 
a růžovou pletí. Jemná víčka byla protkaná namodralými žilkami. 
Drobnou hlavičku pokrývaly řídké tmavé vlásky a droboučké prstí-
ky končily miniaturními nehtíky, které mi připomínaly ptačí drápky. 

Chlapečkova bezmocnost mě nesmírně znervózňovala. Až se 
probudí, začne plakat. A čurat. Bude potřebovat záhadné věci, o kte-
rých nemám ponětí, a nemám sebemenší chuť se je učit. 

Skoro chápu, proč Tara tenhle problém přehrála na někoho ji-
ného. Skoro. Ale úplně nejradši bych sestru zabila, protože nechala 
svého synáčka v péči naší matky. Taková pitomost! Mohlo ji na-
padnout, jak to dopadne. Nikdy si ho nenechá. Dále měla vědět, že 
k zodpovědnosti budu povolána já. Abych s tím něco udělala. V naší 
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rodině jsem všemožné problémy řešila do doby, než ve mně převážil 
sebezáchovný pud. Což mi ty dvě dodnes neodpustily. 

Od té doby jsem častokrát přemítala o tom, kdy a za jakých okol-
ností se dám s matkou a sestrou zase dohromady. Zajímalo mě, zda 
se všechny tři změníme natolik, abychom dokázaly navázat fungují-
cí vztah. Doufala jsem, že náš příběh dopadne jako v některém z do-
jemných filmů – posadíme se na houpačku na verandě a budeme se 
hodně smát a objímat. 

Což by sice bylo moc hezké, ale to by se scénář nesměl týkat 
naší rodiny.

Miminko spalo a já naslouchala jeho něžnému dechu. Dojímalo 
mě svou titěrností a opuštěností. Smutek se ve mně mísil se zlostí. 
Zapřísáhla jsem se, že nedopustím, aby se Tara zbavila odpovědnos-
ti. Najdu ji a pro jednou se bude muset vypořádat s následky svých 
činů. Když se mi to nepodaří, podám si chlapečkova otce a budu 
trvat na tom, aby převzal alespoň část starostí a péče.

„Neprobuď ho,“ nabádala mě máma ze dveří. „Trvalo mi dvě 
hodiny, než jsem ho uspala.“

„Ahoj, mami,“ zašveholila jsem. „Vypadáš báječně.“
„Pracuji na sobě. Mám osobního trenéra. Musí se hodně ovládat, 

aby mě samou láskou nesnědl. Zato ty jsi přibrala, Ello. Když si 
nebudeš dávat pozor, tak… Jsi po tátovi a ženské z jeho rodiny mají 
sklon k tloušťce.“

„Já cvičím,“ bránila jsem se. Její poznámka mě popudila. Nej-
sem samé sádlo. Mám ženské křivky a pevné tělo. Třikrát týdně cho-
dím na jógu. „A Dan si nestěžuje,“ dodala jsem poraženecky dřív, 
než jsem se stačila opanovat. Vzápětí bych si nejradši jednu vrazila. 
„Nezáleží na tom, co si kdo myslí o mé postavě. Důležité je, že jsem 
s ní spokojená.“

Matka mi věnovala pohled plný pohrdání. „Pořád jsi s ním?“
„Ano. A ráda bych se k němu co nejdřív vrátila, což znamená, 

že musím najít Taru. Mohla bys mi zopakovat, jak probíhalo vaše 
setkání?“

„Pojď do kuchyně.“
Zvedla jsem se z lůžka a následovala ji.
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„Tara se tu ukázala bez ohlášení,“ spustila matka. „První, co řek-
la, bylo: ,Tady máš vnouče.‘ Jenom tak. Pustila jsem ji dál, nalila 
jí čaj a povídaly jsme si. Tara prohlásila, že bydlí u sestřenice Lizy 
a pracuje v nějaké agentuře. Otěhotněla s jedním ze svých milenců, 
který jí ale bohužel nemůže pomoct. Však víš, co to znamená. Buď 
nemá ani vindru, anebo je ženatý. Navrhla jsem jí, aby dala dítě 
k adopci, jenže ona to odmítla. Připomněla jsem jí, že s dítětem se 
všechno změní a nikdy už nebude žít jako dřív. Tara se přiznala, že 
si to také začíná uvědomovat. Potom připravila klukovi sunar a dala 
mu napít. Já si šla zatím dát dozadu šlofíka. Když jsem se probudila, 
Tara byla pryč, ale mimino mi tu nechala. Zítra si ho musíš odvézt. 
Můj přítel se o něm nesmí dozvědět.“

„Proč ne?“
„Nechci, aby o mně smýšlel jako o babičce.“
„Ženy v tvém věku mají vnoučata běžně,“ podotkla jsem věcně. 
„Jenže já na svůj věk nevypadám. Každý si myslí, že jsem o hod-

ně mladší.“ Moje poznámka ji očividně urazila. „Mělo by tě to těšit. 
Alespoň budeš vědět, co tě čeká.“

„Nedomnívám se, že budu někdy vypadat jako ty,“ ucedila jsem 
kysele. „Ani teď se ti nepodobám.“

„Možná by to šlo, kdybys vynaložila víc úsilí. Proč nosíš tak 
krátké vlasy? Na tenhle styl nemáš správný typ obličeje.“

Mimoděk jsem se dotkla svého mikáda v délce po bradu, což je 
jediný vhodný střih pro moje jemné a dokonale rovné vlasy. „Smím 
se podívat na ten vzkaz, který ti Tara nechala?“

Máma přinesla papírové desky a položila je na kuchyňský stůl. 
„Mám ho tady spolu s papíry z nemocnice.“

Otevřela jsem pořadač a spatřila úplně nahoře ležet list vytržený 
z bloku. Pohled na důvěrně známý rozmáchlý rukopis podivně za-
bolel. Slova byla hluboko vyrytá do papíru, jak Tara, vedena zoufal-
stvím, tlačila na hrot propisky. Na několika místech málem stránku 
protrhla.

Milá mami,
musím někam odjet a zařídit pár věcí. Nevím, kdy se vrá-

tím. Z toho důvodu uděluji Tobě a naší Elle plnou moc, abyste 



22

se mohly starat o moje dítě a být jeho poručnicemi, dokud 
nebudu připravena převzít je zpátky do své péče. 

Vaše Tara Sue Varnerová

„Hrome,“ zamumlala jsem s pokřiveným úsměvem na rtech 
a opřela jsem se čelem o ruku. Moje sestra se zřejmě domnívá, že 
když použije odborně znějící výraz, nabude její přání úřední plat-
nost. „Asi bychom se měly spojit s úřadem na ochranu dětí a dát jim 
vědět, co se stalo. Jinak by nás mohl někdo obvinit z únosu.“

V deskách jsem kromě jiného objevila rodný list. Otec v něm 
uvedený nebyl. Chlapeček je starý přesně týden a jmenuje se Luke 
Varner. „Luke?“ podivila jsem se. „Proč mu vybrala tohle jméno? 
Známe nějakého Luka?“

Máma přistoupila k ledničce a vytáhla z ní plechovku červené  
dietní limonády. „Bratrance Porkyho. Ve skutečnosti se jmenuje 
Luke. Ale Tara ho nezná.“

„Já mám nějakého bratrance Porkyho?“
„Vzdáleného. Z druhého kolena.“
Další z členů naší rozvětvené rodiny, s níž jsme nikdy neměly 

nic společného. Na to je mezi námi příliš mnoho výbušných povah 
a poruch osobnosti. Naše rodina je víceméně živoucí příručkou pro 
psychiatry. Obrátila jsem pozornost zpátky k rodnému listu. „Poro-
dila ho v Ženské nemocnici. Byl tam někdo s ní? Pověděla ti o tom 
něco?“

„Byla s ní sestřenice Liza,“ odpověděla otráveně máma. „Když jí 
zavoláš, seznámí tě se všemi podrobnostmi.“

„Brnknu jí.“ Omámeně jsem zavrtěla hlavou. „Co se s Tarou 
děje? Připadalo ti, že je v depresi? Nezdálo se ti, že je nemocná?“

Máma si nalila limonádu do sklenice s ledem a sledovala, jak 
růžová pěna stoupá k jejímu okraji. „Byla tlustá. A unavená. Ničeho 
jiného jsem si nevšimla.“

„Třeba trpí nějakou poporodní poruchou. Možná by jí pomohla 
antidepresiva.“

Máma přidala do limonády trochu vodky. „Nezáleží na tom, jaké 
dostane pilulky. Stejně nebude o to dítě nikdy stát.“ Dopřála si dou-
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šek perlivého nápoje a prohlásila: „Na mateřství se nehodí o nic víc 
než já.“

„Proč jsi potom měla děti, mami?“ zeptala jsem se tiše.
„Je to zkrátka úděl provdaných žen. Opravdu jsem se snažila. 

Obětovala jsem se, abych vám připravila co nejkrásnější dětství. 
Jenže jak se zdá, ani jedna si na to nepamatujete. Děti jsou holt ne-
vděčné. Obzvlášť dcery.“

Nezmohla jsem se na odpověď. Nedokázala jsem matce vmést 
do tváře, jak těžko hledám v paměti nějakou pěknou vzpomínku. 
Že každý projev náklonnosti – objetí, pohádka na dobrou noc – byl 
jako dar z nebes. Naše dětství? Většinou jsme se s Tarou cítily, jako 
by někdo podtrhl koberec, na kterém stojíme. Nejradši bych mámě 
podrobně vylíčila, jak její naprostý nedostatek mateřského instink-
tu – dokonce i základního nutkání chránit svá mláďata – ztížil jejím 
dcerám navazování vztahů s ostatními lidmi.

„Promiň, mami,“ vysoukala jsem ze sebe hlasem zhrublým lítos-
tí, ale byla jsem si celkem jistá, že matka nechápe, za co se omlou-
vám.

Vtom se z ložnice ozval pronikavý nářek. Po zádech mi přeběhl 
mráz. Miminko něco potřebuje. 

„Je načase dát mu sunar,“ nechala se slyšet máma a zamířila 
k ledničce. „Připravím lahev. Dojdi pro něho, Ello.“

Druhý výkřik byl ještě nepříjemnější. Zatrnulo mi z něj, jako 
když člověk kousne do hliníkové fólie. Pospíchala jsem do ložnice. 
Chlapeček ležící na posteli se vrtěl jako malý tuleň. Srdce mi tlouklo 
tak rychle, jako by mezi jednotlivými údery nebyly žádné mezery.

Nerozhodně jsem se sklonila nad lůžkem. Jak mám zvednout no-
vorozeně? S dětmi jsem to nikdy moc neuměla. Nikdy mě nelákalo 
chovat děti svých kamarádek. Vklouzla jsem rukama pod drobné 
tělo. Věděla jsem, že je důležité podpírat hlavičku a krk. Nějak se mi 
podařilo přivinout kojence k sobě. Udivilo mě, že je křehký i pevný 
zároveň. Přestal vřeštět a jeho šilhavý pohled mi připomněl Clinta 
Eastwooda. A křik se ozval znovu. Tenhle malý tvoreček je naprosto 
bezbranný. Bezmocný. Pouze tohle mi táhlo hlavou, když jsem jej 
odnášela do kuchyně. Tedy kromě neodbytného pocitu, že takový 
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mrňous by se neměl dostat do rukou nikomu z naší rodiny, včetně 
mě.

Posadila jsem se a nemotorně upravila Lukovu polohu. Máma 
mi podala lahev. Opatrně jsem přiložila silikonový dudlík k ma-
lým ústům. Bradavku rozhodně nepřipomínal, avšak chlapeček se 
k němu dychtivě přisál a ztichl. Soustředil se na krmení. Neuvědo-
movala jsem si, že zadržuji dech, dokud se mi sám nevydral z plic. 
Povzdechla jsem si úlevou. 

„Můžeš tu zůstat přes noc,“ prohlásila máma, „ale zítra musíš 
odjet a vzít si ho s sebou. Mám spoustu práce. Tohle už nezvládnu.“

Zatnula jsem zuby, abych se ubránila přívalu námitek. Tohle není 
fér. Za nic přece nemůžu. Také mám práci a svůj život, k němuž se 
hodlám vrátit. Ale kromě vědomí, že jsou moje protesty mámě ukra-
dené, mě umlčela skutečnost, že ten, komu se děje největší příkoří, 
se nemůže bránit. Luke se proměnil v horký brambor, jejž si budou 
lidé mezi sebou přehazovat tak dlouho, dokud se někdo neuvolí si 
ho ponechat.

A pak mě napadlo: co když je jeho otec na drogách nebo v kri-
minálu? S kolika muži se Tara vyspala? Musím je všechny vysto-
povat a dohnat na testy? Co když některý z nich odmítne? Najmu si 
právníka?

No, to bude sranda.

Máma mi ukázala, jak mám malého nechat odříhnout a přebalit. 
Překvapilo mě, jak je zručná a zkušená. Na mimina nikdy nebyla 
a určitě uteklo hodně vody od chvíle, kdy tyhle věci dělala naposle-
dy. Marně jsem si ji představovala jako mladou matku, která trpělivě 
plní nikdy nekončící každodenní úkoly spojené s péčí o malé dítě. 
Nevěřím, že by ji bavily. Moje máma ve společnosti mimina, které 
pořád něco vyžaduje, brečí, nemluví…. Kdepak, zkrátka to nešlo.

Přinesla jsem si z auta tašku, převlékla se do pyžama a odnesla 
děťátko do pokoje pro hosty.

„Kde bude spát?“ zeptala jsem se. Netušila jsem, kam se ukládají 
novorozenci, když člověk nemá k dispozici kolébku. 

„Polož ho vedle sebe do postele,“ poradila mi máma.
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„Ale co když se na něho v noci převalím? Nebo ho omylem sho-
dím?“

„Tak mu ustel na podlaze.“
„Ale…“
„Jdu spát,“ oznámila mi a vydala se ke dveřím. „Jsem utahaná. 

Celý den jsem musela to dítě hlídat.“
Zatímco Luke odpočíval ve svém nosítku z plastu, vytvořila 

jsem na koberci provizorní lůžko. Srolovala jsem přikrývku a udě-
lala mezi námi hráz. Jakmile jsem chlapečka položila na jeho stranu 
pelíšku, posadila jsem se na druhou a otevřela mobil, abych zavolala 
sestřenici Lize.

„Je u tebe Tara?“ vyhrkla Liza, sotva jsem ji stačila pozdravit. 
„Doufala jsem, že je s tebou.“
„Kdepak. Volala jsem jí snad tisíckrát, ale nebere mi telefon.“
Ačkoliv je Liza stejně stará jako já a vždycky jsem ji měla ráda, 

nikdy jsme se moc nestýkaly. Jako většina žen z matčiny stra-
ny i Liza je blondýna s dlouhýma nohama, která se neobejde bez 
ustavičné pozornosti mužů. Není sice tak krásná jako moje sestra 
– dojem kazí příliš dlouhý obličej a poněkud koňské zuby –, ale 
má v sobě něco, čemu muži nedokážou odolat. Stačí vedle ní projít 
restaurací a všichni přítomní pánové si mohou ukroutit hlavy. 

V průběhu let se Lize podařilo proniknout do vyšších kruhů. 
Randila s bohatými podnikateli a jejich kamarády, stala se vyhle-
dávanou společnicí mnoha playboyů. Anebo řečeno natvrdo – sou-
ložila s obšourníky všech kategorií. Nepochybovala jsem o tom, že 
Tara, coby Lizina spolubydlící dychtivě posbírala vše, co spadlo 
z jejího stolu. Pardon, lože.

Několik minut jsme si povídaly. Liza měla pár tipů, kam by 
se Tara mohla uchýlit. Slíbila, že někomu zavolá. Nepochybovala 
o tom, že je moje sestra v pořádku. Nepřipadala jí v depresi či mimo. 
Spíše rozpolcená.

„Neustále žvanila o dítěti,“ nechala se slyšet Liza. „Nebyla si jis-
tá, zda si je chce ponechat. V uplynulých měsících tolikrát změnila 
názor, že jsem přestala tipovat, jak to nakonec dopadne.“

„Vyhledala nějakou odbornou pomoc?“
„Nemyslím.“
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„Co otec?“ uhodila jsem na ni. „Kdo je to?“
Sestřenice dlouho váhala. „Tara si tím není dvakrát jistá.“
„Musí mít přece nějakou představu.“
„No, domnívala se, že to ví, ale… Však ji znáš. Není zrovna moc 

ukázněná.“
„Jak moc musí být člověk ukázněný, aby věděl, s kým spí?“
„Víš, poslední dobou jsme hodně pařily, takže není zrovna lehké 

určit, kdy k tomu asi tak došlo. Ale mohla bych ti sestavit seznam 
maníků, se kterými randila.“

„Díky. Koho bys dala na první místo? Kdo Taru s největší prav-
děpodobností přivedl do jiného stavu?“

Přímá otázka ji opět zaskočila. „Povídala, že podle ní to byl Jack 
Travis.“

„Kdo je to?“
Liza se nevěřícně rozesmála. „Copak tobě to jméno nic neříká, 

Ello?“
Vytřeštila jsem oči. „Snad nemyslíš toho Travise?“
„Prostředního syna.“
V čele známé houstonské rodiny stojí Churchill Travis, miliardář 

a ostřílený finančník, jehož si považují zástupci médií, politici i ce-
lebrity. Mnohokrát jsem ho viděla na CNN, v časopisech i v novi-
nách. Spolu se svými dětmi patří do nevelkého světa mocných, kteří 
málokdy čelí následkům svých činů. Prakticky na ně neplatí žádné 
hrozby a necítí zodpovědnost za ty, kteří nepatří k jejich druhu.

Syn Churchilla Travise musí být privilegovaný rozmazlený spra-
tek.

„Výborně,“ zamumlala jsem. „Předpokládám, že to byl zástoj 
na jednu noc.“

„Vykašli se na předsudky, Ello.“
„Lizo, nenapadá mě, jak se zeptat na povahu jejich vztahu, aniž 

by to vyznělo kriticky.“
„Byl to zástoj na jednu noc,“ odsekla sestřenice.
„Takže se Travis bude divit,“ dumala jsem nahlas. „Anebo ne. 

Třeba se mu to stává pořád. Rozsévá miminka jako sedmikrásky.“
„Jack se schází s mnoha ženami,“ přiznala Liza. 
„I s tebou?“
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„Pohybujeme se ve stejných kruzích. Přátelím se s Heidi Dono-
vanovou, která si s ním tu a tam vyjde.“

„Jak si pan Travis vydělává na živobytí? Doufám, že nečeká, až 
velkej taťka natáhne bačkory.“

„Jack takový není,“ bránila ho pohotově Liza. „Má vlastní spo-
lečnost. Věnuje se správě majetku. Sídlí na adrese 1800 Main. Znáš 
přece tu skleněnou budovu v centru, co má ten srandovní vršek?“

„Ano, znám.“ Zmíněný mrakodrap se mi líbí, včetně skleněné 
pyramidy na vrcholu. „Mohla bys mi sehnat jeho číslo?“

„Pokusím se.“
„A mezitím mi sepiš ten seznam.“
„Fajn. Ale nemysli si, že Tara bude skákat radostí.“
„Nedomnívám se, že by byla v těchto dnech bůhvíjak šťastná,“ 

poznamenala jsem. „Pomoz mi ji najít, Lizo. Potřebuji se přesvědčit, 
že je v pořádku, a zjistit, co pro ni můžu udělat. Také chci vypátrat, 
kdo je otcem jejího dítěte. Není mi jedno, co se s tím opuštěným 
miminkem stane.“

„Není opuštěné,“ namítla sestřenice. „Tara přece ví, kde ho ne-
chala.“

Napadlo mě, že jí vysvětlím chyby v jejím úsudku, ale pak jsem 
uznala, že by to byla ztráta času. „Sestav mi ten seznam, prosím. 
Pokud se ukáže, že otcem není Jack Travis, potom musím přinutit 
každého chlapa, se kterým Tara spala, aby podstoupil test paternity.“

„Proč si přiděláváš starosti, Ello? Nemůžeš se o kluka jenom 
na chvíli postarat, když tě o to požádala?“

„Já…“ Na okamžik se mi nedostávalo slov. „I já mám svůj život, 
Lizo. Mám práci a přítele, který nechce mít s miminkem nic společ-
ného. Kdepak, nemůžu se upsat na neurčito jako Tařina neplacená 
chůva.“

„Jenom jsem se zeptala,“ pípla rozpačitě Liza. „Někteří muži 
mají děti rádi. Kromě toho jsem si nemyslela, že by ti práce byla 
na překážku. Vždyť většinou jenom něco píšeš, ne?“

Musela jsem potlačit smích. „Ano, píšu, Lizo. Ale také u toho 
musím trochu přemýšlet.“

Ještě chvíli jsme si povídaly, většinou o Jacku Travisovi. Do-
zvěděla jsem se, že rád loví a rybaří, jezdí na plný plyn a stejným 


