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Milý deníčku,
dávej pozor na to, co si přeješ – mohlo by se ti to splnit! Tohle
rčení mi vlastně vždycky připadalo hloupé. Co je špatného
na tom, když člověk získá, co si přál?
Třeba že potom zjistí, že to, o čem se domníval, že si přeje, ve
skutečnosti vůbec není to, co by chtěl...

Tvoje Alice

Happy New Year! Bonne Année! Feliz Año Nuevo! Godt
Nytår! Šťastný nový rok! Na zdraví, nový roku! Na zdraví,
nový deníčku! Na zdraví, stará pisatelko deníčku! Na zdraví,
všechno možné jen ne veselá, stará pisatelko deníčku...
Až tak daleko to zašlo – připíjím sama sobě. Sedím tu se
svým fungl novým deníkem v první den fungl nového roku,
což by přece měla být radost. I já bych měla mít radost, být
vysmátá, šťastná.
Ale nejsem.
Jsem nešťastná.
A to je pro mě tak trochu něco jako zjevení, koneckonců mi
to až dosud nedocházelo.
No dobrá, ještě donedávna očividně unikala mojí pozor-
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nosti spousta jiných věcí. Především můj vztah k Natha-
novi.
Lépe řečeno, především ta okolnost, že už si nemůžu být jistá,
jestli můj vztah k Nathanovi vůbec ještě existuje.
Tak jako nový rok začíná 1. lednem a končí 31. prosincem,
jako abeceda začíná písmenem A a končí písmenem Z, stejně
tak má svůj začátek a konec úplně všechno. A já mám straš-
livý pocit, že tenhle nový den, tenhle první den nového roku,
je začátkem našeho konce.
Proč mám po šesti letech milostného vztahu a soužití s jedním
a tím samým mužem najednou takovýhle pocit?
Protože mi k Vánocům daroval manažerský plánovací diář.
Takový ten diář s jednou stránkou pro každý den nového
roku. Perfektní deník. A slovník.
Plánovací diář a slovník? K Vánocům?
Kdo, prosím vás, daruje ženě svého srdce k Vánocům diář,
který na poslední chvíli sebral v kanceláři, a slovník?
Nathan, muž, kterého už šest let miluju a bydlím s ním. Ten
to udělal.
Všeobecně vzato by člověk někomu, koho miluje, přece něco
takového k Vánocům nikdy nedaroval. Takže když to obrá-
tím, znamená to, že Nathan, muž, s nímž jsem už šest let, mě
nemiluje?
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Prolog

Alice Cooperová strávila celý svůj dosavadní život v Lower
Whattelly.

Ne proto, že by neměla dobrodružnou povahu – v mládí
měla to štěstí, že mohla se svými rodiči cestovat do spousty
nejrůznějších exotických a vzrušujících zemí. Ale zřejmě
právě díky těmto cestám brzy rozpoznala, jak důležitá je pro
ni domovina. Navštívila ta nejkrásnější místa na světě, a přes-
to se považovala za šťastlivce jednoduše proto, že vyrůstala
v jednom z nejkrásnějších míst v Anglii.

Lower Whattelly v hrabství Dorset byla typická anglická
vesnička s malým parčíkem uprostřed, kde byl i rybník pro
kachny. Okolo stály namačkané na sobě spořádaný hostinec
s mondénní atmosférou ozdobený závěsnými koši s květi-
nami, překrásný středověký kostel s líbeznou farou z 18. sto-
letí a několik hezoučkých kamenných domků se střechami
pokrytými rákosem a s bezchybně udržovanými zahrádkami
plnými láskyplně opečovávaných květin.

Tři roky po sobě vyhrála vesnička Lower Whattelly sou-
těž „Kvetoucí Británie“ a patřila také k nejdříve osídleným
místům Anglie, zmiňovaným ve starodávných listinách. Její
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obyvatelé tedy mohli být oprávněně hrdí – na své dílo i na
svou historii.

Byla to dokonalá anglická vesnička.
A většinu času, který Alice strávila v Lower Whattelly, měla

to štěstí, že žila v nejdokonalejším domě, který tato dokonalá
anglická vesnička mohla nabídnout:

Whattelly Hall, nadmíru velkorysý panský dům uprostřed
rozlehlého pozemku s parkovou úpravou, se sytě zelenými
loukami a divoce bujícími lesy plnými kaštanů a dubů, ale
také s umně založenými zahradami. Pozemku plného topo-
lových alejí, do hranata zastřižených živých plotů, místních
i exotických rostlin a květin, bylinkových a zeleninových zá-
honů, vodních zahrad.

Pohádková usedlost. S princezničkou jménem Alice.

A každá princezna samozřejmě potřebuje prince.
Když byly Alice a její nejlepší kamarádka Flo malé, vná-

šely do polností kolem Whattelly Hall zmatek tím, že se pře-
vlékaly za piráty, ručkovaly ze stromu na strom, hájily své
hradby nebo cválaly po lukách na svých imagárních koních.

Později, když podobně jako květiny rozkvetly v mladé
ženy a zjistily, že chlapci jsou stejně zajímaví jako poníci
a převleky, rozkládaly si s oblibou piknikovou deku pod kvě-
tinovým loubím. Tam celé hodiny snily o své „životní lásce“
a pokoušely se představit si, jak by ON asi mohl vypadat, co
by mohl dělat a jak by se mohl jmenovat.

Princ, o kterém snila Alice, vypadal samozřejmě božsky
a byl bohatý a chytrý. Plnokrevník, na němž měl přicválat, se
sice později proměnil v dopravní prostředek se čtyřmi koly
namísto čtyř nohou, ale jinak se sen nezměnil.

Její naprosto jedinečný princ snů, ten dokonalý muž, ji vy-
zdvihne do sedla svého ušlechtilého oře, aby ji – nevěstu
v bílém – pojal za manželku a oslavili spolu nezapomenu-
telnou pohádkovou svatbu...
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Whattelly Hall bylo místem naděje a snění.
Rodině Cooperových bylo domovem po několik genera-

cí – do té doby než Alicin otec, William Huntley-Cooper, při
pokru v Las Vegas v důsledku pošetile vysokých vkladů pro-
hrál s jedním naftovým magnátem z Texasu nejen dům a hos-
podářství, ale dokonce i své ctihodné zdvojené jméno.

Alici bylo tenkrát osmnáct a právě studovala prvním
rokem anglistiku na univerzitě v Londýně.

Její otec se styděl až do morku kostí, a aby své chybě ne-
musel pohledět zblízka do očí, jednoduše se do Anglie ne-
vrátil. Namísto toho hledal útěchu v alkoholu a u žen.

V době, kdy poznal a vzal si za ženu Alicinu matku, jíž
bylo právě dvacet, bylo mu už přes třicet. Když se narodila
Alice, táhlo mu na čtyřicítku. Alicina matka svého muže sice
milovala, zároveň vůči němu ale pociťovala onu láskyplnou
netrpělivost, již projevujeme zlobivému domácímu zvířátku,
které sice máme vášnivě a hluboce rádi, zároveň nás ale
pořád vytáčí svým nepřiměřeným chováním.

Je jedno, jak moc člověk miluje – odpouštět se nedá do-
nekonečna. A William se svým nezřízeným životem tak jako
tak nikdy nebyl zvlášť dobrý manžel.

Když zavolal Williamův advokát a sdělil Alicině matce
to, co se jeho mandant sám sdělit neodvážil, sbalila svá za-
vazadla značky Louis Vuitton a odcestovala do Londýna.
Skon staré tety jí zajistil pěkný teplý byteček v Hampsteadu
a také dědictví. To jí umožňovalo zabavit se toulkami po
módní čtvrti Knightsbridge, namísto toho, aby bědovala, co
si má počít.

Matka a dcera se v té době utěšovaly svou novou blíz-
kostí. Zato William se po bleskovém rozvodu nechal obra-
tem utěšovat mladou brazilskou dědičkou kávového
impéria jménem Paloma. Její objemný majetek a neméně
objemné poprsí tomu stárnoucímu ničemovi zlepšovaly ná-
ladu a její IQ nižší než BMI supemodelky ho více než uspo-
kojovalo.
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A co se týče Whattelly Hall, obyvatelé vesnice se už se
skřípěním zubů připravovali na americký zábavní park. Pak
se ale Texasanova žena rozhodla, že Anglie na druhé straně
hradního příkopu zvaného dálnice M25 je pro ni jednoduše
příliš venkovská na to, aby ji mohla zajímat. V důsledku
čehož naftový magnát nabídl usedlost k prodeji.

V nabídce kvůli přemrštěné ceně, kterou za ni Texasané
požadovali, setrvala dlouhé tři roky. Jako by čekala na to, že
se Alice vrátí domů...

Což také udělala.
Přes všechno to, co se stalo, se Alice po úspěšném ukon-

čení studia anglistiky vrátila zpátky do Whattelly. Samozřejmě
ne přímo do sídla samotného, protože to už nyní nebylo jejím
domovem, jejím pohádkovým zámkem, místem jejích her.
Vrátila se zpátky do vesničky, kde si s Flo, která nedávno
také ukončila studium na univerzitě, společně pronajaly ví-
kendový domek s výhledem na centrální parčík.

Flo, která v Edinburghu studovala tělesnou výchovu, si
hned našla práci v soukromé škole, kam obě svého času
chodily.

„Vracím se do minulosti, abych mohla jít vpřed,“ smála se,
když jí to místo nabídli. „Zpátky do školy, z níž jsme tehdy
prchaly jak o závod, kdo by si to pomyslel...“

Protože Alice úplně přesně nevěděla, čím by měla začít,
nechala se zaměstnat v Duck & Bucket. V jednom z těch
skvělých malých pubů, ve kterém podávali nejen pravé
světlé kvasnicové pivo, ale také vynikající jídlo, což ovšem
místní obyvatelé ani zdaleka nedoceňovali. Podnik provo-
zoval poněkud expresivní Sebastian Montmorency a jeho
plachý manžel Anton.

Protože Texasané byli příliš bohatí a příliš nezaintereso-
vaní, nechali Whattelly Hall propadnout onomu chorobnému
šarmu, který s sebou někdy nesou divoce bující plevel a po-
praskané okenní tabulky.

Což kouzlo, obklopující usedlost, ještě zesilovalo.

12
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Alici se nedařilo držet se zpátky. Přelézala zdi, potloukala
se po polnostech svého dřívějšího domova a malovala si den
ze vzdálené budoucnosti, kdy přijede princ, o němž v dětství
snila, zahodí ceduli realitní kanceláře, překoná zámek na
bráně a vnese ji skrz ni do domu, ve kterém budou od té
chvíle až do smrti šťastně žít.

Až ovšem princ spraví rozbitá okna a zrezavělé potrubí,
přirozeně...

Věděla ale, že jsou to jen bláhové sny. A že cedule realitní
kanceláře bude jednoho dne přelepena oznámením „Pro-
dáno“.

Samozřejmě by se s tím vyrovnala, ostatně, nic jiného by
jí ani nezbývalo. Tak už to v životě chodí. Princeznovské po-
hádky a sny o lásce byly sice fajn, ale někdy se zkrátka člo-
věk musí smířit s realitou.

A potom se seznámila s Nathanem Mastersem.
Alice byla právě v práci, když jednoho večera vkráčel do

pubu v doprovodu týpků, co si v létě v jednom nedalekém
přímořském letovisku pronajímali domek a pak celé dva
týdny jezdili na plachetnici, surfovali, pili místní pivo a cider
a házeli do sebe ryby a mořské potvory, jako kdyby zítřek
neměl přijít.

Když tu pobývali, byl Duck & Bucket jednou z jejich ob-
líbených hospůdek, proto je Alice všechny znala jménem.

Všechny kromě něho.
Byl v téhle hlučné, ale milé skupině nováčkem a byl ná-

padný svou zdrženlivostí. Zatímco všichni ostatní se hemžili
sem a tam a popíjeli, stál viditelně nezúčastněně opodál, po-
zoroval cvrkot a vyzařovalo z něj blahosklonné pohrdání.

Pak se rozhlédl a spatřil Alici.
A usmál se.
Ale ne jen tak ledajak.
V jeho úsměvu bylo něco dvojznačného. Oči se mu šel-
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movsky zableskly a Alicino srdce udělalo přemet a začalo jí
v hrudi zlehounka vibrovat.

Netrvalo dlouho a dal se s ní do řeči. Zapříst hovor se ser-
vírkou samozřejmě není žádný problém – „Šest piv, prosím!“
ze sebe dokáže vysoukat i ten nejstydlivější muž na světě.

Ale on byl jiný.
Přistoupil k výčepnímu pultu a Alice se zeptala, co si

přeje. Lehce chraplavým hlasem odpověděl: „Mluvit s tebou.“
Flo právě seděla s drinkem u baru, aby tu Alici dělala spo-

lečnost. Okamžitě si všimla pohledů, které mezi nimi létaly
jako papírové vlaštovky s tajnými vzkazy, a tak se sama po-
stavila za výčepní pult, aby za Alici zaskočila.

Ostatní okolo si šuškali a smáli se, vzali si tedy své skle-
nice a posadili se k jednomu stolku na letní zahrádce.

Alice se v chladném noční vzduchu chvěla zimou, a tak
se posadil vedle ní a přehodil jí přes ramena své sako.

Sako vonělo nádhernou nevtíravou drahou kolínskou
a opájelo ji mnohem víc, než by to svedl alkohol.

Intimní gesto se sakem jí vzalo řeč. „Co bys řekla tomu,
kdybychom si navzájem prozradili svá jména?“ navrhl tedy
s lehkým úsměvem.

„Alice,“ odpověděla po krátkém zaváhání.
Usmál se a Alice si s úžasem všimla, že má modrozelené

oči. Jemný akvamarín, jako moře ozářené sluncem.
„Ahoj, Alice, já jsem Nathan.“
Alice se napila, aby pomohla jazyku, který se jí nějakým

záhadným způsobem ve vyschlých ústech úplně přilepil na
patro.

„Nathan.“ Opakovala jeho jméno, jako kdyby ho ochut-
návala, jako by ho nechávala znalecky rozplynout na jazyku.
„Ještě nikdy jsem tě tu neviděla, každopádně určitě ne s těmi,
kteří přijíždějí každý rok...“

„Dalo by se říct, že jsem tu služebně, ti hoši jsou mí dávní
přátelé. Věděli, že tady dnes budu, a přemluvili mě, abych
s nimi povečeřel. Ale upřímně řečeno, mám za sebou hodně
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dlouhý den a vlastně jsem měl v úmyslu zalehnout co nejdřív
do postele.“

„Jasně. Rozumím,“ opáčila Alice a jen s velkou námahou
se jí podařilo skrýt rozčarování.

„Jak jsem řekl, měl jsem. Původně.“
„Co myslíš tím měl jsem, původně?“
„Myslím tím, že jsem si to rozmyslel.“ A bylo to tu zase, ten

úsměv.
Téhož večera ho vzala k sobě domů.

To bylo něco, co Alice nikdy nedělala.
Zůstal u ní celý víkend.
Osmačtyřicet hodin, které jim připadaly jako celý život

a po jejichž uplynutí se dva původně cizí lidé cítili bližší
a spjatější, než to kdy mohli dokázat celoživotní přátelé.

Osmačtyřicet hodin, během nichž byl magickým způso-
bem utkán příslib jejich společné budoucnosti.

Když se víkend blížil ke svému konci a oni konečně opus-
tili postel na dost dlouho, aby mohli dělat i něco jiného než
se sprchovat nebo jíst, procházeli se ruku v ruce vesničkou.
A protože Alice tohle kolečko tak dobře znala, vystoupali
nyní i k Whattelly Hall a protáhli se dírou v kamenné zdi,
která celou usedlost lemovala. Loudali se podél soukromé
cesty, až vyšli z lesa a před nimi se rozprostřela krajina, jejíž
nádherné lesy tvořily kulisu pro samotný panský dům.

Tam ji k sobě přitáhl a dlouze a nekonečně něžně líbal...
Potom se zadíval na medově zlatý dům, podřimující ve slu-
nečních paprscích.

Sotva stačila zaznamenat, kam se dívá, zeptal se jí: „Jak se
ti tu líbí?“

„Myslím, že je to ten nejkrásnější dům na světě,“ odpově-
děla po pravdě s lehkým smutkem.

A on se na ni usmál a opáčil: „Jsem opravdu rád, že se ti
tu líbí... Protože mi to ode dneška patří.“

� � �
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Alice pádila domů, k Flo, kde se bledá jako smrt zhroutila na
jednu ze starých židlí s květovaným potahem. Pak Flo požádala,
aby otevřela vodku, kterou měla v chladničce pro případ nouze.

„Nemůžu si s ním nic začít, Flo!“ konstatovala v slzách.
A Flo jí rozuměla.
Přestože Whattelly také milovala, věděla, co jsou místní zač.
Cooperova prohra Whattelly Hall byla už roky nejoblíbe-

nějším tématem rozhovorů v Upper i Lower Whattelly. Řeči
umlkly vždy jen tehdy, když Alice opustila pub a vyrazila i do
jiných koutů ve vesnici. A v lokále samotném byli hosté pří-
liš zaměstnáni tím, aby do sebe nalili co nejvíc silného ci-
deru, než aby chtěli naštvat ženu za pípou.

Alice a Florence věděly, že by jí místní po celý její život
podsouvali, že se s Nathanem dala dohromady pouze proto,
aby dostala zpátky rodný dům. A že by pro to udělala všechno.

Což samozřejmě vůbec nebyla pravda.
Alice se do Nathanových zelených očí zamilovala, ještě

než vůbec věděla, kdo je a co vlastní.
Samozřejmě že by Alice chtěla usedlost zpátky, ale už se

smířila s tím, že to není možné. Sama sobě namluvila, že to
je stejně jen hromádka cihel a malty. Že je to věc bez oso-
bitosti i atmosféry. Že skutečnost, že ji vystavěl její prapra-
pradědeček, nedává její rodině právo žít tu navždy. Že to tu
někdy bude patřit někomu jinému – což se nyní také stalo.
A že má jen tři možnosti, jak získat Whattelly Hall zpátky:
buď musí vyhrát v loterii, vyloupit banku nebo si koupit spa-
cák a stát se squatterkou.

Teď se ale až po uši zamilovala do muže, který její rodný
dům koupil.

Samozřejmě se mu podařilo ji přesvědčit. Byl totiž obdařen
nejen krásou a nehorázným majetkem, ale také měl šarm
a charisma, což v obchodním i soukromém životě zname-
nalo velkou výhodu.
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Kromě toho se člověk nemůže do někoho bleskově
a beznadějně zamilovat a pak dělat, jako že neexistuje, jenom
proto, že se mu nehodí jeho adresa.

Čím víc času ale uplynulo a čím hloubší byl jejich vztah,
tím větší starosti si Alice dělala.

Ona věděla, že se jí jednoho, možná ne tak vzdáleného
dne zeptá, jestli by se k němu nechtěla nastěhovat.

On věděl, že by řekla NE.
Aby ten problém vyřešil, navrhl následující:
Budou mít striktně oddělené účty. Ten návrh sice zněl tro-

chu zvláštně v případě, kdy jeden z partnerů byl nehorázně
movitý a druhý chudý jak kostelní myš, ale Alici šlo pouze
o Whattelly.

Také ji požádal, aby ještě než se k němu nastěhuje, po-
depsala smlouvu, že v případě rozchodu nemá žádné právo
na jeho majetek.

A Alice ji důvěřivě podepsala.
Pod podmínkou, že nechá kopii dokumentu zarámovat

a vyvěsí ji v pubu Duck & Bucket.
Nathanovi se nápad zveřejňovat tímto způsobem soukro-

mou dohodu ani trochu nezamlouval.
Ale tentokrát byla Alice neoblomná.
Buď to bude tak, nebo vůbec ne.
On měl pro případ jejího nastěhování svou podmínku.

A ona měla svoji.
Vypadalo to, že aby se dostali z hrozící slepé uličky,

budou muset opět navštívit advokáta. Ale pak to Nathan
přece jen vzdal. Zřejmě poprvé v životě.

Byl to on, kdo chtěl mít jistý druh předmanželské
smlouvy, než ji zcela vpustí do svého života a svého domu.
A pokud byl čestný, musel si přiznat, že to nedělal jen kvůli
ní.

A ona chtěla zajistit, aby o té smlouvě všichni věděli.
Oba měli pro společný život své podmínky.
Nathan, obchodník, pochopil, že pokud u něj měla Alice
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bydlet, musí on akceptovat její podmínky stejně, jako ona
akceptovala jeho.

Nathan, muž, pochopil, že chce, aby tam byla, když
z Londýna přijede domů. Protože ve Whattelly Hall se cítil
doma teprve díky Alici.
A tak se stalo, že na zdi za kulečníkovým stolem, mezi foto-
grafií hospodského týmu v hodu holínkou do dálky a vlast-
noručně podepsanou fotografií Dolly Partonové, kterou tam
hrdě pověsili hospodští Anton a Sebastian, visel papír, který
zvěstoval světu (nebo přinejmenším Whattelly), že Alice
Cooperová od Nathana Masterse nechce nic jiného než jeho
lásku.

A jak se to tak pěkně říká? Pravá láska nic nestojí.

Během času bohužel Alice zjistila, že tohle rčení je absolutní
nesmysl.

Pravá láska stojí zatraceně mnoho.
Tak nebo tak.
Buď člověka připraví o jmění – nebo o rozum.
Láska má vždy svou cenu.
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První kapitola

Léto otálelo jako školák na zastávce autobusu, který pořádně
neví, kam by vlastně chtěl jet. Byl počátek října, tedy přesně
ta doba, kdy se za obvyklých okolností z naftalínových skrýší
vyndavaly vlněné svetry a letní bronz bledl stejně jako zeleň
v krajině. Teď ale všichni ještě vystavovali na odiv opálená
kolena v krátkých kalhotách.

Tenhle překrásný večer se mohl klidně odehrávat v srpnu.
Alice jela na svém starém červeném kole dvouapůlkilo-

metrovou příjezdovou cestou směrem k vrátnici, kde bydlela
její přítelkyně Flo. Spokojeně se usmívala. Návštěva, kterou
měla před sebou, byla bez ohledu na počasí jejím pravidel-
ným čtvrtečním rituálem.

V pětadvaceti letech našla Florence svého naprosto jedi-
nečného pohádkového prince a krátce nato se za něj pro-
vdala.

Jmenoval se Andrew Gently.
Byl milý, laskavý, veselý a chytrý.
Byl ale také malý, nevypadal právě nejlépe a byl daňový

poradce.
Když se Florence dozvěděla, čím se Andrew živí, jen suše

19

Denik zkrachovale lasky_text:Layout 2 10.12.2012  16:18  Page 19



poznamenala, že si svého prince nepředstavovala jako ně-
koho, kdo překrucuje čísla.

Andrewa poznala v jedné vinárně v Upper Whattelly, vět-
ším bratrovi Lower Whattelly, což byla miniaturní vesnička.
Zato Upper Whattelly bylo skutečné maloměsto, velmi ma-
lebné s cestami ze záplatovaných kočičích hlav a s domky
z počátku 18. století, které byly natěsnané okolo tržnice, na
níž se každé páteční ráno konal dobytčí trh a každou sobotu
místní trh.

Sotva Andrew Flo spatřil vejít, jeho velké hnědé oči se
rozzářily. Vrhnul se k výčepnímu pultu, aby krásnou nezná-
mou pozval na drink. Pak zjistil, že je nejméně o hlavu větší
než on a zklamaně zase hodil zpátečku.

Deprimovaně se stáhnul do kouta a po očku ji sledoval.
Jeho přátelé ho nazývali zbabělcem a dobírali si ho, že sami
udělají to, k čemu jemu scházelo potřebné sebevědomí.

Flo nebyla nijak zvlášť hezká. Byla příliš vysoká, měla pří-
liš široká ramena, její dlouhé hnědé vlasy se právě neleskly
jako hedvábí, a rysy jejího obličeje byly příliš průměrné na to,
aby je člověk mohl nazvat krásnými. Ale zvláštním způso-
bem zářila. Její modré oči – ukryté za brýlemi, když praco-
vala nebo si četla – byly živé a inteligentní. Byla v kondici,
byla vtipná a uměla rozesmát ostatní, a to, co dělala, dělala
s vášní. Zkrátka byla to skvělá žena, která nikdy neměla nouzi
o obdivovatele.

Pro Andrewa to byla láska na první pohled.
Oproti tomu Florence si ho zpočátku ani nevšimla.
Pak ale došlo k rozmíšce s jedním opilým svalovcem,

jehož pokus o sblížení Flo zdvořile odmítla. Kvůli čemuž na
ni začal řvát, že je „nemotorná pivovarská herka, která by tu
káru, před kterou ji chtěli zapřáhnout, ani neutáhla“.

A malý, průměrný, nesebevědomý Andrew vyrazil ze
svého kouta jako pejsek, který chce bránit milovaného pá-
níčka. Rozezleně mezi ně skočil a hlasitě prohlásil, že Flo je
„nejkrásnější žena v pubu“, zatímco on se svým mečivým hla-
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sem a odpornými způsoby není ani hoden dýchat stejný
vzduch jako ona.

Svalovec se zasmál a s poznámkou, že malí chlapi
vždycky potřebují někde přidat, postavil svoji sklenici s pivem
na Andrewovu hlavu.

Andrew si sundal sklenici z hlavy, pokusil se obrovi jednu
vrazit a minul ho. Obr se pokusil jednu vrazit Andrewovi a ne-
minul ho. Naopak, trefil ho dokonce tak zle, že šel k zemi.
Načež nastoupila Flo a vrazila obrovi takovou ránu, že šel
k zemi taky. Druhou nezraněnou rukou pomohla Andrewovi
zvednout se z dlaždiček pocákaných pivem a pak zpátky do
kouta, kde se láskyplně postarala o jeho pošramocený obličej.

Andrew toho večera získal ošklivý monokl a báječnou
novou přítelkyni. Posledně jmenovanou nakonec pojal rych-
lostí světla za manželku, než ta – jak všem vykládal – přijde
na to, s jakýmže trotlem to žije.

Oba byli od té doby šíleně šťastní, a když se Nathan roz-
hodl prodat vrátnici, která patřila k Whattelly Hall, stáli čerství
novomanželé na rohožce před realitní kanceláří jako první.

No a když nejlepší přítelkyně bydlí na opačných koncích
příjezdové cesty, je logické, že spolu stráví spoustu času.

Například každý čtvrtek o šesté. K tomu vždy skleničku
vína, něco dobrého na zub a nepočítaně tlachů a smíchu.

Florence ještě stále pracovala jako učitelka. Ve škole vy-
učovala hokej a další sporty a ve volném čase klavír.

Když Alice svého věrného rezavého drátěného oře stočila
k plotu vrátnice, uslyšela, jak jeden z Florenciiných žáků trápí
ten ubohý nástroj. Francouzská okna z obývacího pokoje byla
otevřená, aby rámus mohl uniknout do zahrady a neroztříštily
se okenní tabulky. Alice se místnosti obloukem vyhnula, vešla
přímo do Florenciny vycíděné venkovské kuchyně, uvařila si
kávu a usadila se s ní venku na podzimním slunci.

Pila už druhý šálek, když „hudba“ konečně umlkla. O pět
minut později sebou Flo plácla vedle ní na zahradní lavici
a ovívala se počmáranou partiturou skladby od Chopina.
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„Proč to dělám, Alice?“
„Z lásky k hudbě?“
„Cože?“
„Z lásky k hudbě?“ zopakovala Alice o něco hlasitěji.
„Pak bych neměla pustit Adama Chandlera k žádné notě na

blíž než deset metrů. Přála bych si říct, že dnes to bylo napo-
sledy, ale zamluvil si hodinu každý čtvrtek od pěti až do Vánoc.“

„Nemůžeš mu navrhnout, aby přešel na bicí?“
Florence se na ni znovu podívala a nakrčila při tom čelo.

Pak se jí tvář rozjasnila, jako kdyby právě našla odpověď na
důležitou otázku – a chvíli na to si vyndala špunty z uší.

„Omlouvám se,“ zašklebila se. „Na ty jsem úplně zapo-
mněla. Co jsi říkala?“

„Říkala jsem, že by možná měl skončit s hrou na klavír
a namísto toho zkusit bicí.“

„Chybí mu zkrátka cit pro rytmus. Nejlepší by bylo, kdyby
si našel nějakého jiného koníčka. Něco, při čem by méně trpěly
zvukovody. Přísahám, že od té doby, co se mu pokouším vští-
pit základy Chopina, mám na čele o dvě vrásky víc.“

Flo demonstrativně svraštila čelo a přejela po něm prstem.
„Říkám ti, nedávno jako hedvábí a dneska starý manšestr.“
„Tak to vůbec není,“ protestovala Alice.
„Prima, tuhle větu si teď pořádně nacvič, protože abys mi

zlepšila náladu, v příštích desetiletích ji budeš muset hodně
často opakovat.“

„Myslím to vážně.“
„Já taky,“ potřásla Flo rozhodně hlavou. „Třicet mi bude te-

prve za pět měsíců, ale už teď vypadám na osmačtyřicet.“
Alice a Flo byly stejně staré, ale vůbec tak nevypadaly. Flo

vyhlížela o tři roky starší, Alice o tři roky mladší.
Alice vždycky tvrdila, že za to mohou její geny.
Flo vždycky tvrdila, že za to mohou její sklony k pití.
„Ty nosíš velikost 36, já 40. Říkám ti, Alice, že to je tím

tukem. Kvůli němu člověk vypadá starší.“
„Ty nejsi tlustá.“

22

Denik zkrachovale lasky_text:Layout 2 10.12.2012  16:18  Page 22



„Hm, a opice nemají chlupaté zadky.“
„Každopádně ne všechny.“
„Alice...“
„Je to pravda! Vezmi si jenom ty s tím obřím zadkem hladkým

jak dětská prdelka v barvě čerstvých malin, ale BEZ chlupů!“
„Alice. Já. Jsem. Tlustá.“
„Velikost 40 je dneska přece úplně normální průměr.“
„Potom je ten úplně normální průměr zkrátka tlustý... Ne-

hledě na to, mám-li být upřímná – a to jsem v případě kon-
fekční velikosti málokdy –, pak mám vlastně spíš 42... Ale
chraň tě pánbůh říct to Andrewovi! Ten si myslí, že mám
osmatřicítku... Pokaždé, když mi koupí něco na sebe, vymě-
ním to za větší velikost a potom ustřihnu cedulku. A on si
myslí, že jsem alergická na cedulky na oblečení!“

„Přeháníš, Flo!“
„Ne, Alice, to moje váha je přehnaná. To je ten rozdíl.“
Alice to vzdala a popadla svoji tašku. Úsměv, který ji pro-

vázel, když po očku mrkla na Flo, by mohl ten, kdo ji ne-
znal, považovat za samolibý. Ale kdo Alici znal, ten věděl, že
ten úsměv byl výrazem radostného očekávání. Věděla totiž,
že teď tomu, koho má ráda, udělá obrovskou radost.

„Něco pro tebe mám.“
„Pro mě?“
Alice přikývla.
„Něco nudného nebo něco dárkového?“
„Něco dárkového.“
„Óóó!“ Tuk byl zapomenut. Flo s úsměvem natáhla ruku.

„Dej to sem.“
A Alice jí to dala.
Flo vykřikla radostí.
Příčinou této extáze byla kniha.
„Benátské sklo!“
„Úplně přesně.“
„Nejnovější román Juliana Stantona...,“ vzdychla Flo a pře-

jela prstem zbožně obal novotou vonící knihy.
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Alice přikývla.
„Ale jak...?“ pohlédla Flo udiveně na Alici. „Ta má přece

vyjít až za dva týdny?“
„Někdo Nathanovi něco dlužil. Někdo, kdo v nakladatel-

ství Juliana Stantona stojí hodně vysoko.“
„Panebože – a Nathan tu službičku vyměnil za tady tohle?

Alice Cooperová, tvůj manžel je poklad.“
„No, není špatný.“ Alice se pokusila nevypadat příliš sa-

molibě, a tak to trochu přehnala s útrpným výrazem.
„Není špatný? To je zlehčování roku! To je něco jako

,Tenhle čokoládový dort docela ujde...‘ nebo něco podob-
ného... Už jsi to četla?“

„Včera večer. Na jeden zátah.“
„Opravdu? Je to...“ Flo polkla. Málem se neodvážila ze-

ptat. „Je to stejně tak dobré jako Podlaha z mramoru?“
Podlaha z mramoru byl poslední román Juliana Stantona

a v Aliciných a Florenciných očích vedle jeho prvotiny Řím-
ské číslice nejlepší kniha, kterou kdy četly. Obě dvě propadly
od první do poslední strany jejímu kouzlu sestávajícímu z in-
trik, vášně a poznání takovým způsobem, že se z nich přes
noc staly bezvýhradné Stantonovy fanynky.

Alice vzala Florencinu dlaň do své.
„Lepší,“ zašeptala.
Flo potřebovala nějakou chvíli, aby tohle velevýznamné

vyjádření strávila. Pak stiskla Alici ruku a svou opět položila
do klína.

„Alice...“
„Copak, Flo?“
„Já vím, že tyhle společné čtvrteční večery jsou v posled-

ních, už ani nevím kolika letech naším společným rituálem,
a ty víš, že tě mám ráda jako sestru... ne, možná ještě víc, ty
jsi lepší než nějaká sestra...“

„To je v pořádku, Flo.“
„Tak mi nebudeš mít za zlé, když tě teď požádám, abys

vypadla a nechala mě s Julianem samotnou?“
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„Jasně, žádný problém.“ Alice vstala a smála se.
„A prosím tě...,“ Alice se ještě jednou otočila a viděla, jak

Flo nedočkavě otvírá první stránku knihy.
„Copak, Flo?“
„Kdybys potkala Andrewa, mohla bys mu prosím říct,

že příštích dvanáct hodin chci být sama a že má přijít až
ráno...?“

Když se Alice chystala sednout na kolo, Andrew opravdu
právě zatáčel k vjezdu vedle vrátnice – okénko otevřené,
loket vystrčený ven, povolená kravata, sako položené na se-
dadle spolujezdce, Phil Collins na plné pecky. Pokynul Alici
a přátelsky se přitom usmál.

„Ahoj, suprová Cooperová, jak jde život?“ pozdravil ji ve-
sele, když ztichl motor i muzika.

„Ahoj, pane Gently.“
„Kde je má spanilá ženuška?“
„V zahradě.“
Oči mu zazářily radostným očekáváním.
„Řekni rovnou, že čeká ve svých žlutých bikinách s kara-

fou sangrie jen na to, až se natáhnu na lehátko a nechám se
od ní natřít olejem?“

„Ne, ne tak docela.“
„Ne tak docela?“
„No, když ze svých představ vyškrtneš sangriu, bikiny a olej

a přidáš do nich nejnovější román Juliana Stantona...“
Víc nemusela dodávat.
V Andrewově tváři se zračilo nejprve zklamání a pak re-

zignace.
„Takže večeře v pubu.“ Vystřihl bolestínskou grimasu.
„Možná to je docela dobrý nápad. Ledaže bys měl chuť

s námi povečeřet. Dnes je čtvrtek...“
„Den pastýřského koláče, zapečeného mletého masa po-

krytého bramborovo-sýrovou kaší.“ Zamyšleně přikývl a pak
se opět usmál. „No, výborně, férová Cooperová... Bellin pas-
týřský koláč je třída!“
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„To tedy je...,“ smála se Alice. „Pokud ho ovšem nemu-
síš jíst šest let každý čtvrtek...,“ dodala potichu sama pro
sebe.

Alicino kolo naložili do kufru Andrewova kombíku značky
Volvo a dojeli dva a půl kilometru k hlavní budově. Impo-
zantní stavba se před nimi zjevila hned, jak opustili les, který
obklopoval vrátnici, a projížděli alejí lemovanou nepřívěti-
vými duby. Měli odtud dechberoucí výhled na zvlněné
louky, které byly sytě a stejnoměrně zelené jako fotbalová
hřiště, protože se o ně už čtyřicet let láskyplně staral hlavní
zahradník Bob Cleverly. Tedy, samozřejmě čtyřicet minus tři
roky, během nichž usedlost oblehl Texasan, aby se jí pak
zase zbavil.

Alice a Andrew projeli kolem honosného hlavního vchodu
zdobeného sloupovím a zaparkovali za budovou u stájí, aby
vešli zadním vchodem, který Andrew žertem nazýval „vcho-
dem pro dodavatele“. Tyto nenápadné dveře se používaly nej-
častěji, byly tedy skutečným hlavním vstupem do domu.
Používali ho všichni – až na Nathana, který vždy dovnitř vkrá-
čel mohutnými dvojdílními dveřmi hlavního portálu.

Andrew uznale nasál vůni Bellina pastýřského koláče,
která je ovanula hned ve dveřích.

„Díky, Alice. Jídlo v pubu je skutečně výborné, ale
vždycky když se tam objevím bez Flo, Anton po mně vy-
jede.“

„To dělá jen proto, aby naštval Sebastiana.“
„Já vím, ale přesto je mi to nepříjemné, s tím nic nenadě-

lám. Vím, že bych se měl cítit dostatečně jistý jako muž na to,
abych uměl s homosexualitou a všemi těmi věcmi okolo za-
cházet. Ale upřímně: Kdyby všichni muži vypadali jako já,
také by si svou mužností nebyli příliš jistí... Takže, díky, že jsi
mě toho dnes ušetřila.“

„Rádo se stalo,“ odvětila Alice přátelsky. „Ačkoliv po tom
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všem, co mi Flo vyprávěla, se zdá, že bezesporu jsi oprav-
dový muž. A z tohoto úhlu pohledu bych ti měla poděkovat
já za to, že dnes budeš večeřet u nás, protože kdoví, čeho
ušetříš ty mne...“

Aliciny důvody, proč dnes večer pozvala Andrewa na ve-
čeři, totiž nebyly tak úplně nezištné.

Bella Gorseová, která u Nathana už dvanáct let pracovala
jako hospodyně, v Andrewově přítomnosti zatáhla své ostré
drápky a předla jako milá kočička. Jeho vliv na ostatní byl ne-
uvěřitelný – byl to tak přátelský a laskavý člověk, že stačila
už samotná jeho přítomnost, aby se jeho protějšek začal cho-
vat přátelštěji a laskavěji.

„Neříkej mi, že ta dobrosrdečná, roztomilá Bella se k tobě
pořád ještě chová jako k plevelu ve své milované růžové za-
hradě!“ Andrew vypadal opravdu překvapeně.

„Dobrosrdečná, roztomilá Bella!“ vykřikla Alice a hned si
rukou zakryla ústa. Postřehla totiž, že se její hlas rozlehl chod-
bou až k zadním dveřím, které vedly do kuchyně.

Dobrosrdečnost a roztomilost opravdu nepatřily k vlast-
nostem, které by si Alice mohla s Bellou spojovat. S Flo jí tajně
říkaly Belladonna – rulík zlomocný – protože byla na Alici je-
dovatá a chovala se k ní s přezíravým pohrdáním. Zpočátku
to Alici vytáčelo, ale postupem doby ji to spíše fascinovalo.
Neměla ani ponětí, co proti ní Bella vlastně má. Alice se k ní
vždy chovala přátelsky a zdvořile, projevovala jí uznání za
vše, co dělala, kupovala pro ni dárky k narozeninám i k Vá-
nocům a zajímala se i o její dceru a její rodinu, která žila ve
dvacet pět kilometrů vzdáleném Whattelly Nether.

Přesto se k ní Bella chovala jako k nezvanému hostu,
který zůstává déle, než je hostitelům milé. Déle přibližně
o šest let.

Flo vtipkovala, že to je určitě proto, že by Bella chtěla mít
Nathana pro sebe – ale ta žena byla dvakrát starší než Nathan
a jestli vůči němu někdy projevila své city, byly spíš zdvoři-
lostního než milostného rázu. Alice si myslela, že její chování
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pramení z domněnky, že je pouze jednou z mnoha, které
s Nathanem sdílely stůl a lože, ale pak by ledová Bella možná
za tu dobu trochu roztála... Bohužel se ale chovala stále tak
nepřátelsky a odtažitě jako na počátku.

Každopádně alespoň vůči Alici.
Když s Andrewem vstoupili do obrovské kuchyně, na-

plněné teplem z čtyřplotýnkového sporáku značky AGA
a vůní připravovaného jídla, podařilo se Belle vrhnout na
Alici zamračený pohled a zároveň se usmát na Andrewa. Bylo
to opravdu fascinující umělecké dílo, které – díky dlouhole-
tému tréninku! – dovedla k dokonalosti.

„Pane Andrewe!“
Kromě Boba Cleverlyho, který Bellu – bůhvíjak – dokázal

přesvědčit, aby mu říkala křestním jménem, oslovovala Bella
každého výhradně příjmením. Z tohoto pohledu bylo její při-
vítání pro Andrewa vyslovený kompliment.

„Ciao bella, Bella!“ Andrew se k ní šelmovsky přikradl
a okatě nenápadně ji sevřel v náručí, což způsobilo, že se
zachichotala jako puberťačka. „Přišel jsem, abych získal kou-
sek vašeho srdce a několik kusů vašeho vynikajícího pastýř-
ského koláče. Pokud to nevadí.“

„Jste vítaný jako deštník při průtrži mračen, pane An-
drewe.“

Alice měla pocit, že ona sama je vítaná asi jako psí ex-
krement, který si člověk přinese do domu na podrážce bot.

Byla zvyklá, že Whattelly Hall neobývá sama. Bob Cle-
verly se staral o zahradu ještě déle, než si mohla pamato-
vat. Jeho domovem byla odjakživa malá chatka na druhé
straně stájí.

Vždy tu byla i hospodyně, legendární Bess Livelyová. Ze-
mřela krátce předtím, než William prohrál Whattelly Hall v po-
kru. Bylo tu i několik dalších zaměstnanců, kteří byli nutní,
aby usedlost takových rozměrů udrželi v chodu a v pořádku.
Ve Whattelly Hall tedy vždycky bydleli i další lidé, kteří ne-
patřili k rodině, a Alici jako jedináčkovi to bylo vždy příjemné.
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Nebyla ovšem zvyklá žít na Whattelly Hall s někým, kdo
jí ostentativně dával najevo, že tam není příliš vítaná.

„Pokrytče,“ zašklebila se na Andrewa, když si sedl naproti
ní k dlouhému dřevěnému stolu uprostřed velké kuchyně.

Andrew její škleb opětoval a vyplázl na ni jazyk.
„Ten, kdo umí takhle dobře vařit, nemůže být úplně

špatný,“ bylo jeho motto, pokud šlo o Bellu.
Aby člověk získal Andrewovo srdce, musel obzvláště lás-

kyplně pečovat i o jiné orgány ležící mezi pánví a bránicí,
poznamenala kdysi Flo o svém muži.

Alice by také ráda věděla, jak by si mohla získat Bellino
srdce.

Pokud tedy nějaké měla.

Bella s nimi původně nechtěla večeřet, ale tomu kouzelníkovi
Andrewovi se nějak podařilo ji přemluvit, aby si s nimi vypila
sklenku vína. Sotva se posadila, zapředl s ní vzrušující roz-
hovor hodný lehkosti moderátora talk show. Vidět Bellu
smát se a bavit vyvolávalo v Alici protichůdné pocity. Na
jednu stranu ji těšilo, že objevuje i jinou stránku chladné, ne-
důtklivé hospodyně – a na druhou stranu ji bolelo, že hrubý
způsob, kterým s ní Bella jednala, pramení z osobního ne-
přátelství vůči ní. Což pro člověka, který byl od jiných lidí
zvyklý spíš na sympatie, byla dost silná káva.

Ihned poté, co se Andrew s oběma ženami rozloučil po-
libky a několikerými díky, atmosféra v kuchyni jako na po-
tvrzení Alicina zjištění zchladla stejně dramaticky jako teplota
venku. Skoro by se dalo říct, že nastoupila zima a jako první
zastávku si vybrala kuchyni ve Whattelly Hall.

Opět to byla ta stará Bella – krásný hlaďounký kaštan se
znovu ukryl ve své pichlavé slupce. Alice po sobě umyla ná-
dobí a prchla do postele.

Zaplaťpánbůh, že se zítra vrací Nathan.
To, že Nathan přijede z Londýna na víkend, nezname-
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nalo, že by k ní Bella byla milejší. Ale sprostoty se zkrátka
daly lépe snášet, když měl člověk vedle sebe někoho, kdo
k němu byl milý.

A Nathan se k ní až dosud choval jako k princezně.
Zazvonil telefon.

Rozespalý pohled na budík Alici prozradil, že jsou tři ho-
diny ráno.

Okamžitě byla vzhůru.
Když byl Nathan pryč a v noci zazvonil telefon, přepadly

ji vždy strašné obavy.
Ale byla to Flo.
Alespoň si to myslela.
Na druhém konci drátu byl totiž slyšet jen vzlykot a po-

potahování.
„Florence? Ty brečíš?“
„Ne… ano… ne… ano.“
Alice plná obav vyskočila z postele a horečně hledala

něco na sebe.
„Copak se stalo, zlato? Je všechno v pořádku? Nemám při-

jet?“
Vzlykot a popotahování zesílily.
„Jsi zraněná? Něco s Andrewem?“
Konečně se Flo podařilo vypravit ze sebe smysluplnou

větu: „Dočetla jsem tu knihu.“
„Ty jsi dočetla tu knihu?“ Alici se ihned snížil tep. S úle-

vou se znovu posadila na kraj postele.
„Dočetla jsem tu zatracenou knihu…,“ opakovala Flo zni-

čeně.
„A? Nelíbila se ti?“ zívla Alice.
„Ale ano, samozřejmě, že ano, jsem úplně unešená, je to

bomba, opravdu geniální…“
„A proč jsi tedy tak rozrušená?“
„Protože mi právě došlo, že budu muset čekat minimálně

rok, než si budu moct přečíst další, a to ještě jen v případě,
pokud ještě nějakou napíše, ale možná, že už žádnou nena-
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píše, koneckonců je už pěkně starý, a to by mohlo zname-
nat, že to je úplně poslední Julian Stanton v mém životě!“

„Takže, teď se nejdřív uklidni, Florence. Posaď se a polož
tu sklenici s vínem.“

„Jak víš, že mám v ruce sklenici s vínem?“
Alice obrátila oči v sloup.
„Prostě to vím, Flo, jasný? Položila jsi ji?“
„Hmm.“
„Dobře, a teď mě poslouchej. Jsem si jistá, že Julian Stan-

ton ještě nějakou knihu napíše. Je mu teprve šedesát a něco,
to dneska není žádné stáří. A než ta kniha vyjde, mohly by ti
čekání každý měsíc trochu usnadnit Cosmopolitan a Gla-
mour. A teď je hluboká noc. Myslím, že bys raději měla jít do
postele, co říkáš, Flo? Posloucháš mě vůbec?“

„Pšt, Alice, já spím.“
„Výborně, Flo,“ zasmála se Alice. „Dobrou noc.“
Namísto odpovědi ale uslyšela jen lehké pochrupávání.
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Druhá kapitola

Jen o několik hodin později se Alice probudila. Bylo ještě brzy
ráno. Spala sama v předimenzované posteli ve své předi-
menzované ložnici, z níž měla skrz čtyři velká okna fantastický
výhled na okolní park.

Nathan byl jako obvykle celý týden v Londýně. Sice se
vždycky pokoušel přijet domů v pátek večer, ale měl toho
v práci tolik, že se mu to čím dal častěji dařilo až v sobotu do-
poledne.

A tuto sobotu měl ještě superdůležitou schůzku přes
oběd – proto mohl být ve Whattelly nejdřív teprve večer.

Alice si svůj pracovní život zařídila tak, aby měla přes ví-
kend volno – v první řadě proto, že byl doma Nathan. Pokud
přece jen nemohl přijet, nevěděla, co sama dělat, a tak pra-
covala.

Ale bavilo ji to tolik, že se to jen stěží dalo nazývat prací.
Když dokončila univerzitu, neměla Alice ani ponětí, co

bude dělat. Takže nejprve přistála v pubu Duck & Bucket,
brala všechny směny, které se nabízely, a přemýšlela, jakým
směrem se vrhnout.

Když už se rozmýšlela drahnou chvíli, došla k závěru, že
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se tam, kde právě je, cítí velice dobře – a tak v tom pokra-
čovala další dva roky.

V Duck & Bucket totiž šlo o víc než o příjemné pracovní
místo.

Anton a Sebastian byli tak sympaticky trhlí a v pohodě, že
jim člověk mohl jen závidět a přát si být jejich parťákem.
V jednom kuse tu byl slyšet smích, vyprávěly se vtipy, pořá-
daly večírky a grilování – „práce“ byla nádherně neformální
a čirým potěšením. Lehce tu šlo zapomenout na kariéru a cti-
žádost tu také chyběla.

Pak ale přišel Nathan – a všechno se změnilo.
Vůbec se mu nelíbilo, že Alice pracuje v pubu – přede-

vším kvůli tomu, že on sám pracoval tak, že se spolu sotva
vídali.

Nějakou chvíli samozřejmě trvalo, než jí vysvětlil, že pro
něj má větší cenu mít ji večer u sebe doma, než aby si vy-
dělávala v pubu. Kromě toho nebyl vůbec odvázaný z toho,
že do popisu její práce víceméně patřilo i to, že s ní hosté
flirtovali. Když navrhla, že se Sebastiana zeptá, zda by u něj
mohla pracovat jen přes týden okolo poledne, nereagoval
Nathan právě s bouřlivým nadšením. A tak dala výpověď.
Ovšem nerada, protože byla pevně rozhodnutá nevzdat se
finanční nezávislosti. Nathanovo opakované ujišťování, že
by jí mohl finančně přispívat, než si najde práci, se kterou
by oba byli spokojeni, ji také příliš nepřesvědčilo. Obměk-
čilo ji, až když přidal trochu citového vydírání („Ty mi ale
přece tak chybíš!“).

Alice si ihned chtěla začít shánět práci.
Ale co má hledat?
Většina zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou obná-

šela tvrdnutí někde v obchodě nebo v kanceláři.
A z obchodů a kanceláří byla odvázaná podobně jako

Nathan z opilých návštěvníků pubu s jejich nechutnými
řečmi.

A potom jako mávnutím kouzelného proutku – nebo že
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by v tom měl prsty proslulý Osud? – v pravém slova smyslu
vpadla rovnýma nohama do nové činnosti: Při jedné ze svých
meditativních procházek klopýtla o šlahoun a přistála v těch
největších, nejšťavnatějších a nejzářivějších ostružinách, jaké
kdy viděla. Svlékla si sukni a sbírala do ní sladké, neodola-
telné ovoce. Pak sprintovala domů a modlila se, aby ji nikdo
neviděl – měla na sobě totiž jen tílko bez rukávů a žluté
spodní kalhotky s nápisem „Úterý“.

Z kořisti chtěla Nathanovi v neděli upéct drobenkový os-
tružinový koláč. Z jednoho byly dva – a nakonec každý den
jeden, až do Vánoc, tak bohatá byla toho roku úroda.

Kdo by si pomyslel, že její přemítání o tom, co má udě-
lat se zbylými ostružinami, bude mít takový obrovský vliv
na její život?

Když byl v domě pánem její dědeček, byla rodinnou ku-
chařkou Bess Livelyová. Všechny děti jí říkaly Bessy. Co se
týče jména, byla tu jistá podobnost s Nathanovou hospodyní
Bellou, ale jinak byla Bessy jejím absolutním opakem. Bella
dovedla být pichlavá jako šlahouny ostružiní – Bessy byla tak
příjemná jako jeho plody.

Alice strávila spoustu krásných hodin tím, že Bessy pozo-
rovala při vaření. Nejkrásnější jí na tom vždy připadalo, když
kuchařka proměňovala rozmanité produkty z usedlosti na la-
hodné marmelády a zavařeniny.

Byly to ty nejchutnější marmelády, jaké kdy Alice jedla.
Bessy vždycky zdůrazňovala, že jejich tajemství spočívá

v zcela zvláštních „tajných přísadách“, které byly tak tajné, že
dokonce ani nebyly jmenovány v receptech, jejž po ní Alice
podle závěti podědila.

Alice na to tedy musela přijít sama.
Prošmejdila všechny kuchyňské skříňky a kromě jiného

našla lahvičku tabaska a prastarou lahev portského, což ji in-
spirovalo k marmeládové kompozici, kterou nazvala „Ostru-
žinové orgie“: osmnáct sklenic sladké, alkoholické, vazké
hmoty s nádechem ostrosti.
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Na začátku jimi obdarovala přátele a známé.
Potom se tito přátelé a známí vrátili s prázdnými sklenicemi

a chtěli ještě. Pak se znovu vrátili a přinesli Alici na oplátku
dárky. A Alici pomalu docházelo, že možná něco objevila.

Něco, co by lidé rádi měli.
Produkt.
O ekonomii toho Alice příliš nevěděla, jen jedno: pro-

dukty lze prodávat.
A tak se zrodila Alicina značka MarmelUm.
Jinak spíš plachá Alice objížděla celý měsíc okolí, aby zís-

kala zákazníky. Příjemným vedlejším efektem byla stehna vy-
pracovaná tak, že by jimi mohla z ovoce rovnou lisovat šťávu.

Její fyzická a obchodní vytrvalost se vyplatily. Nejrůznější
místní lahůdkářství a obchody s potravinami objednávaly
tucty sklenic a plnily jimi své regály: Ostružinové orgie, An-
greštový anděl, Malinová mlha, Trnková trefa, Mišpulový mi-
láček, Broskvová bomba a mnohé další.

Kuchyně ve Whattelly Hall měla sice rozměry fotbalového
hřiště, pro Alici a Bellu ale byla rozhodně malá. Pokáždé
když se Alice pokoušela ovládnout pole, měla pocit, že stojí
na válečné frontě ozbrojená pouze vařečkou.

Protože moudřejší, jak známo, ustoupí, rozhodla se po
nějakém čase, že si najde vlastní prostory.

Nathan jí okamžitě nabídl vedlejší budovu usedlosti, která
by byla nejdostupnější – v každém ohledu. Ale vzhledem k fi-
nančním poměrům sil v jejich vztahu si chtěla Alice raději
pronajmout něco v sousedním statku.

„Chci si dělat své věci,“ opáčila, když se jí zeptal, proč by
měla jinde platit nájem, když stodolu by mohla mít zadarmo.

„Nezávisle na mně?“
A Alice mu po pravdě odpověděla: „Něco přece musím

dělat nezávisle na tobě.“
„Sice netuším, proč si to myslíš, ale dobře... Když to tak

chceš...“
„Chci to tak.“
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„Dělej, jak myslíš, ty moje malá podnikatelko...,“ políbil ji
na špičku nosu.

A ona to udělala.
Nezískala sice miliony zákazníků, ale vybudovala pří-

jemný, prosperující obchod, který ji uživil. A bavil ji tak, že
ani nebyla rozladěná, když Nathan osm měsíců poté, co
spolu začali žít, v průběhu pracovního týdne opět zůstával ve
svém londýnském bytě, protože to bylo zkrátka jednodušší
kvůli práci (která ho potřebovala víc než jeho vzdorovitá
žena). Ostatně za těchto okolností by vlastně mohla i nadále
pracovat v Duck & Bucket.
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Třetí kapitola

Mezi Whattelly Hall a Lower Whattelly, od usedlosti asi tři ki-
lometry a jeden a půl od vesnice, ležela Hall Farm, země-
dělský podnik s tou nejúrodnější půdou a neuvěřitelnými
rozměry. Pole objímala vesnici jako milenčina náruč a sahala
dobrých pětadvacet kilometrů až k pobřeží, kde se pšenice
jemně ukláněla před loděmi.

Alice našla pro svůj podnik útočiště v blízkosti hlavní budovy,
v čtyřúhelníku stodolpřestavěnýchnadílny akrámky.Vdalšíchbu-
dovách sídlilo nové truhlářství, které se specializovalo na výrobu
nábytku, ateliér místního umělce a malá manufaktura na svíčky
a potpourri, která dvůr obvykle plnila nádhernoukvětinovou vůní.

Jelikož tu Nathan toto sobotní dopoledne nebyl, využila
Alice příležitosti a šla do své nablýskané průmyslové ku-
chyně. Musela se tam poprat s ohromným množstvím skle-
nic, které byly všechny naplněny barevnými marmeládami
a čekaly na etikety. Byla to zvláštní zakázka, kterou přede-
šlého dne bleskově vyrobili pro jedno lahůdkářství v Upper
Whattelly, jehož zásoby marmelád MarmelUm vykoupil au-
tobus plný vyhladovělých turistů z Bavorska.

Alice už měla za sebou stovku etiket Vodka-Pomeranč
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a před sebou stejné množství Citron-Gin-Tonik, když do dveří
nakoukl Floyd a srdečně ji pozdravil.

Floyd Fisher, dodavatel MarmelUmu. Se svým minibusem
rozvážel mnoho rozličných věcí pro rozličné lidi, ale v po-
sledních pěti letech pracoval převážně pro Alici a stal se jejím
dobrým přítelem. Alice měla podezření, že je jeho jediným
přítelem ženského pohlaví. A to ne proto, že by ho ženy ne-
měly rády – naopak. Ženy na něj letěly v celých zástupech
a on se zpravidla soustředil spíš na to, aby je hezky popo-
řádku dostal do postele, než aby se stal jejich dobrým pří-
telem. I s Alicí zcela bezostyšně flirtoval, ale bylo to spíš ze
zvyku, protože oba věděli, že Alice je pod přísným dohle-
dem.

Právě se vrátil z mimořádné jízdy do Upper Whattelly.
„Stav zásob v Dorsetském lahůdkářství doplněn,“ oznamoval
vesele a hodil dodací listy na pracovní stůl.

„Jsou ti opravdu vděční, že jsi jim poslala ještě jednu do-
dávku, Alice. Měla bys ten krám vidět, vypadal jak po ná-
jezdu kobylek, skoro všechno se prodalo... Meredith Ba-
kerová nevěděla, jestli se má smát nebo brečet, tak jsem jí
řekl, že by měla být vděčná a vypláznout prachy, a že kdyby
jí to nepomohlo, jsem připraven jít s ní do skladu a... udělat
inventuru,“ zamrkal na Alici, která shovívavě potřásala hla-
vou. „Takže jsem hotový.“

Usadil své přitažlivé pozadí na pracovní desku a zaškle-
bil se na ni. „Je pravé poledne. Nejsi taky hotová?“

Alice zavrtěla hlavou.
„Bohužel ne. Myslím, že za chvíli začnu z tolika etiket šil-

hat.“
„Co bys řekla malé přestávce v pubu? Co takhle dát si po-

lední žejdlík? Sluníčko svítí, mohli bychom si se skleničkou ci-
deru a kornoutem škvarků lehnout v zahradě na louku, držet
se za ruce a naslouchat zpěvu ptáků.“

Alice toužebně vzdychla. „To by bylo super, když tedy
pominu to držení se za ruku... Musím to ale do večera stih-
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nout. Když to tu nechám ležet do pondělí, začne nový týden
se skluzem. To všechno kvůli té mimořádné zakázce.“

„Jak dlouho to ještě bude trvat?“
„Ještě nejmíň hodinu.“
Floyd položil klíčky od auta na stůl a popadl ruličku eti-

ket, které Alice lepila na sklenice.
„Když na to budeme dva, potrvá to jen půlhodinku, a to

akorát stihneme happy hour.“
„Myslíš to vážně?“
Floyd začal beze slova lepit etikety.
„Jsi hrdina,“ řekla potěšeně Alice a lepila dál.
„Ne,“ ušklíbl se Floyd. „Jenom si myslím, že pití je jako

sex. Ve dvou přináší mnohem větší potěšení.“

O čtyřicet minut později seděli na zahrádce v Duck & Buc-
ket.

Neobyčejně hezké počasí tam nalákalo alespoň půlku
vesnice. Zahrádka tak byla zaplněná dobře naladěnými lidmi,
kteří pili cider, nechávali na sebe působit slunce a alkohol
a bzučeli jako včely na voňavých fialových květech šeříku.

Protože nebylo dost stolů, roztáhli se hosté na louce a po-
sedali si na kamennou zeď, která oddělovala pub od pastvin.
Na nich chovaly pomocný farář Ainsley Watson a jeho žena
Meredith dva osly jménem „Sůl“ a „Ocet“, kteří k smrti rádi
kradli pytlíky s chipsy, jež se ocitly v jejich blízkosti.

S velkou a malou sklenicí cideru v ruce si Floyd klestil
cestu skrz temný pub a davy lidí na sluncem zalévaný venek.
Alice se mezitím usadila v blízkosti potoka, který s veselým
šploucháním protékal vesnicí a ústil do jezera u Whattelly Hall.

„Sakra, to se mi líbí...,“ vzdychl, když se vedle ní uvelebil
v trávě. „Co člověk musí udělat, aby byl každý den takovýhle?“

„Vyhrát v loterii? Vyloupit banku?“
„Nebo se provdat za bohatého muže...,“ poškádlil ji.
„Přestaň s tím. Moc dobře víš, že jsem nezávislá, oblečení
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ze second handu si kupuju za svoje vlastní peníze.“ Alice
usrkla cider a blaženě přivřela oči.

„Ano, a to je na tom právě to zvláštní. Žiješ s mužem, který
má víc peněz než Angelina Jolie a Brad Pitt dohromady,
a pořád tu poletuješ v takovémhle nedbalém oblečení.“

„Díky za poklonu!“ opáčila Alice lehce uraženě. Byl to
přece její styl!

„Myslel jsem nedbale šik.“
„Jen tak dál, Floyde.“
Zašklebil se na ni, na sobě obvyklé oblečení sestávající

z designérských džín a trička.
„Víš co, Alice, podle mě jsi třída, bez ohledu na to, co

máš na sobě. A protože jsi tak mimořádná, mohla by sis
bez problémů najít muže, který za tebe s radostí prošu-
struje celé své jmění. Pak už by sis nemusela s ničím lámat
hlavu – ani se svým oblečením ani se svými sklenicemi
s marmeládou.“

„Já bych si hlavu ale stejně lámala.“
„Ano, protože sis do ní paličatě nasadila, že můžeš pře-

žít, jenom když se budeš lopotit. To máš určitě po svém
otci.“

„Ten celý svůj život nehnul ani prstem. To přece žádný
život není...“

„Ale opačný extrém přece také ne! Řeknu ti jedno, Alice:
Najdi si bohatého páprdu, který si tě bude vydržovat. Proč žít
s bohatým chlápkem a materiálně toho nevyužít?“

„K něčemu takovému se možná nechal svést můj otec, ale
dcera má zaplaťpámbu svoje vlastní představy o životě. A ne-
mohla bych přilákat tvou velectěnou pozornost k tomu za-
rámovanému dokumentu, který visí v tomhle nádherném
lokálu hned vedle kulečníkového stolu?“

„Já vím, já vím... Tvůj soukromý čtvrtý červenec.“
„Co tím myslíš?“
„Přece tvoji deklaraci nezávislosti,“ ušklíbl se.
„Co je na tom špatného, že se chci živit sama a mít sama
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za sebe odpovědnost, namísto toho, abych se spoléhala na
někoho jiného...?“

„Když žiješ v nějakém vztahu, neměla bys všechny věci
dělat sama, Alice. Když s někým jsi, je to přesně o tom, že
máš na své straně někoho, na koho se můžeš spolehnout.
A Nathan by tvé starosti mohl nechat rozplynout jako dým
bez jakékoliv námahy...“

„Já nemám žádné starosti, Floyde.“ Alice se zadívala na
okna ložnice bytu, který byl nad pubem. Právě se z nich vy-
kláněl Anton a umýval malé okenní tabulky.

„Ahoj, Alice! Jak se vede mému andílkovi?“ volal a mával
jí. „Ach, a jestlipak to není ten svůdný Floyd.... to musím dát
dobrý pozor, abych nevypadl z okna!“ Demonstrativně se
pevně chytil okenního rámu.

Floyd se otočil a poslal Antonovi vzdušný polibek. Ten jej
zachytil volnou rukou a přitiskl na srdce.

Floyd vypadal opravdu zatraceně dobře. Pleť jako káva
s mlékem, jantarová kukadla, černé kadeře – ve skutečnosti
vypadal spíš jako profesionální fotbalista než řidič dodávky
v Dorsetu.

„No, tys mu tedy udělal radost,“ usmála se Alice na svého
kamaráda. „Anton je totiž do tebe úplný blázen.“

„To dá rozum,“ pokrčil Floyd rameny a zasmál se stylem
Kdo-by-do-mě-nebyl-blázen. „Ale miluje Sebastiana.“

„A láska řídí svět, ne peníze,“ podotkla uštěpačně Alice.
„To je pravda, ale když má muž, kterého člověk miluje,

náhodou peníze – proč si trochu neosladit život?“
„Tu samou přednášku bych mohla udělat i já tobě, Floyde.

Taky bych ti mohla doporučit, aby sis našel nějakou bohatou
postarší dámu, která by sponzorovala tvůj cider a tvoje ci-
garety, aby ses nemusel Dorsetem trmácet v dodávce. Co ty
na to?“

„Bohatá postarší dáma, to zní dobře...,“ zašklebil se Floyd
a pak potřásl hlavou. „Ne, asi jsem stejný jako ty, zlato. Já si
na své živobytí rád vydělávám sám. Ale snažím se zdravě vy-
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važovat práci a zábavu...“ Spokojeně se zahleděl na modré
nebe. „Bylo by to super, kdyby si člověk mohl práci organi-
zovat podle počasí... tedy žádné oficiální víkendy, jednoduše
mít volno vždy, když svítí slunce... Myslím, že lidi by byli
mnohem šťastnější...“ Zívl, zkřížil v trávě ruce za hlavou a za-
smál se. „A šťastní lidé jsou nesrovnatelně výkonnější...“

„Tak jako v Utopii,“ přikývla Alice. „Jenom bohužel zapo-
mínáš na to, že v našich končinách by ses zpravidla musel
každé léto upracovat – tohle léto byla výjimka. Oficiálně je už
podzim.“

„Skoro zima. Ale příští rok to taky bude super.“
„Ano? A odkudpak to víš, rosničko?“
„Jisté to samozřejmě není, ale mišpule jsou tenhle rok dřív.

A pokud vím, je to předzvěst hezkého léta v příštím roce.“
„Mišpule jsou už zralé?“ Alice zbystřila. Mišpule patřily k je-

jímu nejoblíbenějšímu, ale také nejhůře dosažitelnému ovoci.
„Jasně.“
„Kde?“
„Nahoře u Hall Farm, ale ne na tvé straně. Dole u stodol,

v jedné stojí kombajn Johna Kentse...“
Rychlostí blesku byla Alice na nohách.
„Co se děje?“ Floyd ležel v trávě, stále ještě naladěný nad-

cházejícím volnem, a překvapeně k ní vzhlédl.
„No, když jsou mišpule zralé, měla bych je asi raději sklidit.“

Natěšeně se usmála. „Připravím z nich geniální vánoční mar-
meládu. Trochu pomerančové šťávy, červeného vína a k tomu
koření, lahoda! Mišpulový miláček.“

„Ale právě jsi zahájila víkend!“
„Já prostě musím ty mišpule sklidit! Uvidíme se pak...“
„A necháš tu svůj cider! Co s ním teď budu dělat?“ po-

zvedl k ní skoro plnou sklenici.
„Jak tě znám, milý Floyde, během pěti minut sbalíš dámu,

která ho s tebou ráda vypije!“

� � �
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O tři hodiny později doklopýtala Alice domů s dobrými třemi
kilogramy nádherných hnědých mišpulí. Je to asi to nejošk-
livější ovoce, které mohou anglické keře nabídnout, ale jejich
zvláštní aroma je pro vánoční marmeládu jako stvořené. Alici
nejvíc fascinovalo, že než se daly zpracovat, muselo se čekat,
až se doslova zkazí. V posledních šesti letech zlikvidovala
značné množství zkaženého ovoce a tenhle malý vrtoch pří-
rody považovala za skutečně sympatický.

Alice postavila pytel s mišpulemi do jedné z vnějších
budov – v pondělí je odtud vezme do práce. Podívala se na
hodiny a překvapením vyjekla, protože už byly skoro čtyři.
Vběhla do domu, pak do koupelny, kde si ihned pustila
sprchu, aby byla pro Nathana svěží.

V průběhu týdne, když byla sama, se o svůj zevnějšek
nijak zvlášť nestarala. Nathanovu příjezdu tak vždy alespoň
dvě hodiny předem předcházelo pečlivé oholení, spousta
mýdlové pěny a neskutečně špinavá voda v odpadu.

Když teď koupelnu po třičtvrtěhodině opět opouštěla, ne-
byla to už ta silně zarostlá, poli a lesem páchnoucí neandr-
tálka. Voněla a leskla se jako pěstěná jahůdka.

Tlustá, tučná, šťavnatá zahradní jahoda, proběhlo Alici hla-
vou, když šla okolo velkého zrcadla.

Díky práci a s ní spojenými toulkami po lesích, polích
a houštinách stejně jako častým jízdám na kole byla sice
značně v kondici – ale také už se nevešla do velikosti 36 jako
v dobách, kdy se seznámila s Nathanem. Postupem času po-
malu, ale jistě přibírala, až měla najednou problém nasoukat
se do džín velikosti 38, které vypadaly ještě větší, než byly...
Dokud se do nich zase nevešla, přenechala ochutnávání za-
vařenin Floydovi.

To, že trochu přibrala, byl ovšem také důsledek Natha-
novy vášně pro dobré jídlo a nezanedbatelné množství vína.
A jak už to tak bývá s věcmi, které by měl člověk vychutná-
vat spíš s mírou než s nadmírou – nemilosrdně se usazují na
bocích. Ani Bella ovšem nebyla v tomto procesu bez viny. Va-
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řila takřka výhradně tradiční anglickou kuchyni, to znamená
těžké, vydatné jídlo, spoustu moučníků a každý čtvrtek obli-
gátní pastýřský koláč.

A Alice samozřejmě musela jíst to, co Bella navařila.
Měla totiž teorii, že Bella bude mít menší sklony jídlo otrá-

vit, když jí je bude neustále chválit.
Otázka, co si obléci na sebe, dnes naštěstí nepředstavo-

vala žádný problém, protože Alice chtěla Nathana přivítat
úplně nahá. Zahalí se pouze do trochy pleťového mléka
s třpytkami. I to nakrémování mi dnes trvá déle než dřív, ří-
kala si pobaveně, když vyndavala dózu s krémem z ledničky.
Rodinné balení – opečovávaná plocha koneckonců o něco
narostla.

Když se natřela od hlavy až k patě a blýskala se jako oliva
v olivovém oleji, zbývalo už jen postarat se o účes.

Alice měla dlouhé vlasy.
Lesklou hřívu světle kaštanové barvy, která jí sahala až

pod lopatky.
Už hodněkrát si tu nádheru chtěla nechat ostříhat a poří-

dit si praktičtější účes. Takový, u kterého nebude trvat ho-
diny, než vlasy nasouká pod modrý plastový čepec, který
musela nosit při přípravě marmelád. Takový, který nebude
vyžadovat půl hodiny fénování a nebude potom stejně vy-
padat, jako kdyby jej vytáhla spolu s mišpulemi z houští.

Ale Nathan o tom nechtěl ani slyšet.
Nathan její vlasy miloval.
A také několik dalších částí jejího těla...
Nebylo jednoduché, že byl během týdne pořád v Lon-

dýně. Musela ale uznat, že fáze odloučení a těšení se na ví-
kendy činila ze společně stráveného času něco zcela
výjimečného.

Když Nathan opět začal někdy přespávat v Londýně
a Alice dala výpověď v pubu Duck & Bucket, zpočátku s ním
jela několikrát do hlavního města. Málem tam ale vyletěla
z kůže. On stejně trávil většinu času v kanceláři, takže ho
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sotva viděla a seděla jako zakletá princezna ve věži v jeho do-
konalém bytě, který jí nemohl nabídnout víc než obrovský te-
levizor s plochou obrazovkou a fantastický výhled na Temži.
Samozřejmě by mohla v Londýně ledacos podniknout, ale to
už Alice všechno udělala během studia. A samotnému člo-
věku to stejně dělá jen poloviční radost. Častěji se setkávala
se svou matkou. Ale také ne tak často, jak si představovala.
A Nathana většinou viděla jen spícího. Po prvním týdnu ne-
chtěla nic jiného, než jet zase domů. Vydržela ještě jeden
týden, ale pak to vzdala.

Od té doby přijížděl Nathan vždy na víkend domů.
A docela to vypadalo, že tento systém bude fungovat.

Život byl radost, někdy dokonce úplná idyla. Navzdory –
nebo možná právě kvůli – pravidelnému odloučení.

Neboť to se postaralo o to, že se do jejich života nikdy
nevloudila všednost. Nezpohodlněli, bylo to vzrušující.

Jednou z největších předností vztahu na dálku totiž je, že
se člověk vždycky těší na to, až toho druhého uvidí.
Další předností bylo, že v pátek večer, když se znovu shle-
dali, měli pravidelně vášnivý sex, pomyslela si Alice s úsmě-
vem a zapnula fén.

Když byly vlasy konečně suché a dalo se na ně koukat, Alice
si všimla, že telefonní záznamník bliká – někdo jí na něm za-
nechal zprávu.

Zmáčkla „Přehrát zprávu“.
„Ahoj, Alice, tady je René.“
René byla Nathanova šéfasistentka.
Nathan měl asistentky tři.
Amy, osobní asistentku, která byla v principu děvčetem pro

všechno. Nosila mu košile do čistírny a přinášela kapučíno.
Gemmu, ředitelskou asistentku, jejíž úloha podle všeho, co

Alice pochytila, spočívala v tom, že ho v minisukni a vypaso-
vané blůze doprovázela na všechna jednání, aby odvedla po-
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zornost zúčastněných svýma dlouhýma nohama a enormním
dekoltem. Čehož on nemilosrdně využíval k tomu, aby z nich
vytáhl souhlas s obchodem a samozřejmě spoustu peněz.

A René, hlavu tria, která se starala o všechno, co podle Na-
thana vyžadovalo „jistou inteligenci“: papírování, smlouvy
a klienty, kteří vyžadovali víc než jen hezký obličejík, pevná
stehna a hluboké výhledy.

René byla Američanka, bylo jí něco přes padesát a pro
Nathana pracovala už tři roky. Přesto se s ní Alice ještě ne-
setkala – koneckonců takřka nikdy v Londýně nezůstala delší
dobu. Ale vybudovaly si opravdu hezký telefonický vztah.
Zjistily totiž, že mají stejný, lehce ulítlý smysl pro humor.

„Mám bohužel špatné zprávy,“ zaznělo soucitně s bos-
tonským akcentem z telefonního záznamníku. „Šéf stále ještě
sedí na tom zatraceném jednání...“

Slovo „zatracený“ se René naučila od Alice, a když hovořila
se svou přítelkyní na telefonu, s radostí je používala. „... Kom-
plikace... hluk... hádky... obvyklí podezřelí při těchto veledůle-
žitých jednáních, a proto mě poprosil, abych ti zavolala a sdě-
lila, že to dnes večer přece jen nestihne. Je mi to moc líto...“

Alice zprávu vymazala a hluboce si povzdychla.
Jednou z nejhorších nevýhod vztahu na dálku bylo, když

se člověk těšil jak malé dítě, že toho druhého uvidí,... a on ne-
přijel.

Alice začala smývat z pokožky třpytivé částečky.
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Kapitola čtvrtá

Bella byla v kuchyni a připravovala večeři, v jedné ruce ob-
rovský nůž, v druhé kus masa, na který se chystala. Bella pat-
řila k lidem, kteří pedantsky dodržují týdenní jídelníček.

Kromě víkendů, kdy si Nathan mohl sám zvolit, co se
bude podávat, držela se s oddaností hraničící s náboženským
fanatismem přesně daného pořadí:

PONDĚL Í : SLEP IČ Í PAŠT IKA

ÚTERÝ: JEHNĚČÍ KOTLETY

STŘEDA: RYBÍ PAŠT IKA

ČTVRTEK: PASTÝŘSKÝ KOLÁČ

PÁTEK: HOVĚZÍ GULÁŠ

Pevný předvídatelný jídelníček v sobě měl něco, co Alici při-
pomínalo její školní léta. Kromě toho v ní vzbuzoval pořád-
nou touhu po jednoduchém, lehkém salátu... Sama sebe za
to peskovala, koneckonců byla už tak dost privilegovaná, že
měla někoho, kdo pro ni vařil. Bohužel to jako privilegium
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úplně nepociťovala, protože kuchařka připomínala ředitelku
školy s neměnným jídelníčkem jako z hororu...

Když Alice vstoupila do kuchyně, Bella vzhlédla a obdařila
ji pohledem zřejmě odkoukaným od vyhazovače vyhlášeného
nočního klubu, který jím častuje podnapilé hosty domáhající se
vstupu v džínách a špatných botách.

„Dobrý večer, Bello,... ehm... Nathan..., tedy myslím pan
Masters... tu na večeři nebude... musí ještě pracovat, bohužel...,“
koktala Alice. V duchu si přála, aby si vůči paní Gorseové ne-
připadala jako bezbranné kuře a zmíněná paní Gorseová ne-
byla ozbrojena obrovským nožem.

Bella zůstala zaraženě stát a podívala se na Alici při-
mhouřenýma očima plnýma výčitek, jako by to byla její vina,
že Nathan teď přijde o požitek ze steaku na pepři, který na
jeho pokyn s takovou láskou a oddaností připravovala.

Bella odložila nůž a vzdychla.
„A jak to vypadá s vámi, slečno Cooperová? Chcete ve-

čeřet?“
Alice zamrkala.
Byla to ta nejzáludnější ze všech záludných otázek.
Chtěla večeřet?
To záviselo na tom, zda si Bella přála, aby večeřet chtěla

nebo nechtěla.
Měla říci Ne a riskovat, že se hospodyně urazí, protože

pohrdla její večeří?
Nebo měla říci Ano a riskovat, že ji Bella bude považovat

za zpovykaného spratka, který od ní očekává, že bude ne-
ustále dřít do úmoru?

Vyšlo to nastejno. Stejně se jí nemohla zavděčit. Bylo to,
jako kdyby jí hodili granát a ona se teď musela rozhodnout,
jestli ho má chytit, nebo běžet do krytu.

Mohla se pouze rozhodnout, který scénář by byl dnes
večer snesitelnější.

Nebo by se mohla pokusit o úhybný manévr.
Dobrý nápad.

48

Denik zkrachovale lasky_text:Layout 2 10.12.2012  16:19  Page 48



„Co by vám bylo milejší, Bello?“
Granát odražen a hozen zpátky.
„Nepřísluší mi se k tomu vyjadřovat, slečno Cooperová.“
Granát chycen a znovu odpálen.
Chyba.
Co teď? Obracelo se to proti ní bez ohledu na to, co dě-

lala. Tak prostě udělá to, na co měla sama největší chuť –
totiž postarat se o trochu odstupu mezi ní, Bellou a Belliným
steakem.

Alice v podstatě nikdy nelhala, ale někdy jí pud sebezá-
chovy nějakou tu či onu lež nadiktoval...

„Tedy, váš steak je vždy opravdu vynikající, Bello...,“ lež
číslo jedna; Alici steak nijak zvlášť nechutnal a kuličky růžo-
vého pepře v obrovském množství smetany, vývaru a brandy
možná dokázaly polechtat chuťové buňky mnoha lidí, její ale
ne, „... a je mi to opravdu líto, že tentokrát si nepřijdu na
své...,“ lež číslo dva; využila by s velkou radostí každičkou se-
bemenší šanci, aby tomuto pokrmu unikla, „... ale právě vo-
lala moje přítelkyně Flo a poprosila mě, abych se u ní
zastavila, protože Andrewovi nějak není dobře...“ lež číslo tři.
Ale už samotné vyslovení Andrewova jména Bellu určitě ales-
poň maličko obměkčí, takže to musí být – i s tím nebezpe-
čím, že mu tím nemoc opravdu přivolá.

Zafungovalo to.
O půl hodiny a jednu rychlou jízdu na kole později seděla

s Flo a Andrewem u jejich kuchyňského stolu a skláněla uří-
cený rudý obličej nad sklenicí podobně červeného vína.

„Přestaň se mi posmívat, Flo...,“ zamumlala do své skle-
nice, která se opotila.

Flo se smála ještě hlasitěji.
„Já za to přece nemůžu, že je tak hrozná,“ durdila se Alice.
Její kamarádka si odfrkla.
„To opravdu je, ty to přece víš!“ bránila se Alice.
Flo přikývla, ale pořád se smála.
„Hodilo by se ti tlačítko pro případ paniky,“ navrhl An-
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drew. „Zmáčkla bys ho vždycky, když by s Bellou nastaly
problémy, a pak...“

„... přiletí záchrance Andrew?“ rozvíjela Flo myšlenku
a smála se tak, až jí tekly slzy. „Alice nepotřebuje tlačítko pro
případ paniky, Alice potřebuje trochu víc kuráže.“

„Já mám kuráže dost, Flo!“ protestovala Alice. „Jen když
jde o Bellu, tak někam trochu zmizí,“ pokrčila omluvně ra-
meny.

„Nechápu, proč se s tím smiřuješ.“ Flo potlačila další zá-
chvat smíchu při představě Alice prchající před steakem
a zkusila se soustředit na vážnější stránku problému a po-
třásla hlavou.

„Alice by se smířila i s Čingischánem na horní palandě,
kdyby spodní lůžko mohla sdílet s Nathanem,“ zašklebil se
Andrew a štouchl do ní.

Alice se rozpačitě zasmála.
„To sedí.“
„Čingischán by ale byl docela příjemná změna,“ dodala

Flo. „Ale vážně, Alice, kdyby tak jednala se mnou, už dávno
bys jí vynadala.“

„Já vím, ale to je něco jiného, ty jsi přece moje nejlepší ka-
marádka!“

„Tak buď jednou nejlepší kamarádkou sama sobě a zpraž ji!“
Alice se rozpačitě hryzala do rtů a nastavila Andrewovi

svou prázdnou skleničku.
„Ano, možná bych to měla udělat... Ale myslím, že má ně-

jaké problémy...“
„Samozřejmě že má problémy – s tebou!“
„Ne, já teď myslím čistě osobní problémy.“
„Nemůžeš mi trochu ozřejmit, proč právě s ní tolik soucí-

tíš?“ Flo to nedokázala pochopit.
„No, její rodina nebydlí nijak daleko, a přesto je vídá jen

zřídka. A kromě Robin – jedné z našich uklízeček – nemá
vůbec žádné přátele. Navíc podle mého názoru ty dvě spo-
juje spíš společný boj proti nepořádku než opravdové přá-
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telství – když mají pauzu, sedí spolu nad jednou konvicí čaje
a bědují... To přece není žádný život.“

„Ale je, a je to život, pro který se rozhodla. Je ti jasné, že
ji právě obhajuješ? Podle tebe je tedy tak nesnesitelná proto,
že se jí nevede právě nejlíp? Prozraď mi, Alice, ze které pla-
nety pocházíš? Někdy jsi bohužel mnohem hodnější, než ti
prospívá. Bylo to tak už ve škole...“ Flo se obrátila k An-
drewovi, který tu historku ale slyšel už tisíckrát, a tak obrá-
til oči v sloup a mrknul na Alici. „Alice byla vždycky přemilá
a přesladká ke všem, i k těm, kteří se k ní chovali sprostě.
Bylo jí jedno, jestli je to šprt nebo chuligán, Alice chtěla být
se všemi kamarádka. A kdo všechny tyhle týpky zmastil,
když překročili určitou hranici?“ Ukázala palcem na sebe.
„Moje maličkost, samozřejmě.“

„Ale chtěla bys, aby Alice byla jiná, než jaká je teď?“ při-
hlásil se o slovo Andrew. „Nebo má ta skutečnost, že je to
tvoje nejlepší kamarádka, také něco společného s tím, že to
je jeden z nejlaskavějších lidí, které znáš?“

Flo tím zcela viditelně vykolejil.
„Ale no jo, asi ano.“
Natáhla ruce a objala Alici. „Jen mě hrozně štve, že jí do-

voluješ, aby se k tobě tak chovala... a k tomu ještě ve tvém
vlastním domě.“

„Nathanově domě.“
„Vašem domově. Mám jít s tebou? A vzít si s sebou svoji

hokejku? Naprat do ní trochu přátelskosti?“
„Ne, díky,“ zašklebila se Alice.
„A co je s Nathanem?“
„Co by s ním mělo být?“
„No, je to přinejmenším počtvrté za sebou, co zůstává

půlku víkendu v Londýně.“
„Má toho teď strašně moc. Ještě víc než jindy. Nějaký obří

super-super-obchod. Je až po krk ponořený ve smlouvách
a termínech...“

„A pánbůh ví, že má moc hezký krk...“ Flo polkla doušek
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vína a mnohoznačně se podívala na Andrewa. „Mocní muži
musejí být neuvěřitelně sexy... Andrewe, miláčku... až si naše
milá Alice dodá dost kuráže a vypraví se na cestu domů...
oblékneš si zase ten proužkovaný oblek a povyprávíš mi
o těch špinavých obchodech...?“

Okolo půlnoci Alice, ovíněná a plná čokoládových ko-
láčů a dobře míněných rad, vyvrávorala ze dveří Andrewova
a Florencina domu a zamířila ke svému kolu, které nechala
v zahradě. Právě se na ně chystala nepříliš jistě vyšvihnout,
když zahlédla ve druhé vrátnici světlo.

Obě budovy, které svými okénky z olovnatého skla
a uměleckými štuky připomínaly perníkovou chaloupku,
stály jako dvojčata po obou stranách hlavního vjezdu do
Whattelly Hall.

Dům na druhé straně vjezdu patřil stále ještě Nathanovi
a v současnosti ho obýval jeho řidič Clarence.

Flo mu přezdívala „Vraždící mnich“, protože jí připomínal
strašlivého vraždícího albína z románu Šifra mistra Leonarda.
Ne proto, že by snad Clarence byl albín (naopak, měl tmavé
vlasy i pleť), nýbrž proto, že ho obklopovala podobná tichá
brutální aura.

Když se nastěhovali, spala Flo první týden dokonce při
rozsvíceném světle – než ji Alice upozornila na to, že tak sou-
sed viděl do její ložnice ještě mnohem lépe. A že by mu,
pokud to byl opravdu nájemný vrah, vlastní sledování měla
raději ztěžovat a ne ulehčovat.

Před Clarencem měl Nathan řidiče jménem Dave. Byl to
přátelský, miloučký, roztomilý medvěd, a přesně ze stejných
důvodů byl nakonec propuštěn.

Nathan sice byl extrémně úspěšný obchodník, už když
ho Alice poznala, ale nebyl ten typ, který by usínal na vavří-
nech – chtěl dobýt svět. A čím výše jej hnala jeho ctižádost,
tím více se měnil jeho názor na to, jak by měl být loajální
spolupracovník.

Dave nebyl žádný netečný bojový stroj, nedařilo se mu
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vypadat odpudivě, aby ostatní v případě potřeby odstrašoval.
Dave byl takový ten typ, co se na ulici zastaví, aby pohladil
štěně, opusinkoval malé dítě a stařence nabídl bonbon.

Alici chyběl.
S Clarencem se nikdy pořádně neseznámila. V první řadě

proto, že sotvakdy něco řekl. Úplně zpočátku si Alice do-
konce myslela, že je to cizinec a že neumí anglicky. Proto ji
docela překvapilo, když nakonec přece jen trochu rozvázal
a promluvil výrazným londýnským dialektem.

Šla o něm fáma, že kdysi pracoval pro někoho, kdo pra-
coval pro někoho, který pracoval pro někoho, kdo hrál velmi
významnou úlohu v podsvětí v Soho. Ať už to byla pravda
nebo ne – tady v provincii ho ona pověst předcházela. Jak
také jinak v kraji, kde definice „exotický“ znamenala sklenici
ananasové šťávy. A kde na všechno a na každého, kdo při-
cházel z míst za hranicí kraje, místní pohlíželi se stejnou ne-
důvěrou jako na opuštěný kufr na letišti.

Ne že by tomu Clarence věnoval nějakou pozornost. Tak
jako tak se ve Whattelly zdržoval pouze o víkendech, když
se na venkov znovu vrátil i Nathan.

Pokud lze věřit Flo, trávil víkendy tím, že hrál na klarinet
a že se – v zimě i v létě – slunil na zahradě zahalený pouze
do miniaturních plavek a tlusté vrstvy opalovacího krému.
Kromě toho Flo nikdy nikoho neviděla ani přicházet ani od-
cházet, ale přesto odtamtud slyšela hlasy... Zkrátka, Florence
se cítila mnohem lépe, když byl Clarence v Londýně.

Oproti tomu Alice se cítila mnohem lépe, když byl Cla-
rence ve vrátnici, protože to znamenalo, že doma byl i Na-
than.

Teprve teď to Alici došlo. Nathan nebyl v Londýně,
nýbrž... nejspíš v její posteli!

Šlapala do pedálů tak usilovně, že kdyby měla křídla,
hladce by se vznesla a vletěla do ložnice rovnou oknem.

� � �
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Když tiše po špičkách vklouzla do pokoje, spal.
Jeho zlatoplavé vlasy se odrážely od polštáře, dlouhé řasy

se ani nepohnuly, krásná ústa měl lehce pootevřená... Alice
se nehlučně svlékla, vklouzla vedle něj pod peřinu a přitáhla
si jeho nahé tělo na své. Když to ucítil, napolo se probudil,
něco zamumlal, políbil ji na čelo, ovinul okolo ní paže
a okamžitě zase usnul.

Alice zavřela oči a vychutnávala si jeho blízkost. Běželo jí
hlavou, jak zvláštní je, že ve Whattelly Hall – bez ohledu na
to, jak moc pro ni usedlost znamenala a kolik generací její ro-
diny už tu žilo – se teď cítila doma pouze tehdy, když tu byl
Nathan.
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Kapitola pátá

Na rozsáhlých pozemcích patřících k Whattelly Hall, na
opačné straně lesa plného zvonků, se ukrýval další domek.

Když ještě Alice a Flo věřily na pohádky – tedy když jim
bylo asi jedenadvacet let –, myslely si, že stařena, která tam
bydlí, je čarodějnice.

Myslely si to proto, že ji párkrát zahlédly, jak při úplňku
v přírodě tančí polonahá, divoce při tom máchá rukama
a kroutí zadkem postiženým celulitidou.

Když dívky zestárly a onu dámu trochu lépe poznaly, bylo
jim jasné, že tanečky na čerstvém vzduchu měl na svědomí
spíš alkohol – většinou lahev Harvey’s Bristol Cream – než
nějaké pohanské rituály nebo čarodějnictví.

Vliv sherry se bohužel nakonec neomezil pouze na ná-
měsíčná taneční představení. Jedné zimy vstoupila ubohá sta-
řena a její játra do věčných lovišť. Od té doby byl domek
prázdný a zpustlý podobně jako ve své době i Whattelly Hall,
než jej zachránil Nathanův zájem a miliony.

Proto byla Alice docela dost překvapená, když se na konci
října při hledání přísad do svých marmelád potulovala po zvon-
kovém lese a přišla až ke zdi, která ohraničovala pozemek
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u domku zvaného Shoestring Cottage. Ještě rok předtím se tam
totiž vyskytovala další dodatečná zeď z divoce rostoucích keřů
ostružin, která nesla lahodné ovoce – teď tam ale nebyl ani je-
diný šlahoun. A kdysi zarostlá zahrada vůbec nebyla zarostlá: na-
místo louky byl pečlivě zastřižený trávník a jeho okraje vypadaly,
jako by je stříhal a zkracoval špičkový zahradní kadeřník.

Mohlo to být dílo pouze jediného muže. Muže, který tam
někde musel být, protože jeho nářadí pořád ještě leželo na
trávníku.

„Bobe?“ Alice se přidržela zdi, postavila se ve svých žlu-
tých converskách na špičky a natáhla krk.

Za azalkami se objevil známý obličej, celý rudý rozpaky
a námahou.

„Slečno Alice... já... ehm... já... ehm...,“ koktal.
„Malý vedlejšák?“ zašklebila se Alice. „Žádný strach, umím

držet jazyk za zuby.“
Vzepřela se na zdi a dovedně se na ni vyšplhala. Bob byl

stále ještě rudý jak rak.
„Co Nathan nevidí...,“ řekla Alice v žertu.
„... to jeho srdce nebolí,“ dokončil větu s nejistým úsmě-

vem.
„Nathan by vás nikdy nepropustil,“ pospíšila si s ujiště-

ním. „Jste příliš dobrý, nikdy by za vás nenašel náhradu, mys-
lím nikoho, kdo by se vypořádal s trávníkem tak, jak to chce,
totiž tak, jak to děláte vy. Ale je vám jasné, že každý, kdo
uvidí tuhle zahradu, bude okamžitě vědět, že v tom máte
prsty, že? Nese váš podpis, Bobe.“ Alice uchopila držadlo se-
kačky. „Můžu do toho vnést trochu nepořádku a zamést vaše
stopy?“ zavtipkovala.

Teď Bob vypadal mnohem vyděšeněji než předtím, když
byl přistižen, jak se stará ještě o jinou zahradu než tu u What-
telly Hall.

„Tak prozraďte mi to... proč jste tady?“ Alice za ním cho-
dila po bezchybném trávníku, zatímco sbíral své nářadí.
„Komu se podařilo přetáhnout vás na temnou stranu?“
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„Je to laskavost pro starého přítele,“ přiznal Bob ostý-
chavě.

Bob a ostýchavý?
Obě tato slova by jí předtím v jedné větě ani nepřišla na

mysl.
„Pro starého přítele?“ dotírala dál.
Bob se kradmo rozhlédl na obě strany jako zvíře zahnané

do kouta. Zcela zjevně měl co skrývat.
A už si to déle nedokázal nechat pro sebe.
Během deseti minut Alice všechno věděla.
Molly Loveová – ona údajná čarodějnice – nezanechala

v dezolátním stavu jen zahradu, ale i své soukromé záleži-
tosti. Když byla pozůstalost konečně vypořádána, zdědil
Shoestring Cottage jeden vzdálený bratranec. A tento vzdá-
lený bratranec se tu měl každou chvíli objevit.

Až potud na tom nebylo nic zvláštního. Ten bratranec byl
ovšem slavná osobnost.

Alice potřebovala dalších deset minut na to, aby z Boba
vytáhla jméno té slavné osobnosti – a potom čirým vzruše-
ním hlasitě vykřikla. V důsledku čehož si Bob okamžitě
v duchu přál, aby Alici neměl rád tak, že jí vždycky všechno
vyklopí.

Ale stejně jako musel Bob před časem slíbit, že si to ta-
jemství nechá pro sebe, musela teď totéž učinit i Alice. A ona
samozřejmě ihned běžela k Flo, aby jí to tajemství prozradila.
Flo se totiž v případě, že si člověk měl nechat nějaké tajem-
ství pro sebe, nepočítala. Flo a Alice byly jedno tělo a jedna
duše. Když někdo prozradil Alici tajemství, prozradil je sou-
časně i Flo a naopak.

Proto Alice svůj slib vlastně neporušila.
A ona to Flo zkrátka musela říct.

„Děláš si ze mě blázny?“
„Ne.“
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„Děláš si ze mě blázny?“
„Ne!“
„Děláš si ze mě blázny?“
„Přestaň, Flo!“
„Mluvíš pravdu?“
„Přísahám.“
„Děláš si ze mě blázny.“
„FLORENCE!“
„Ten Julian Stanton?“ zeptala se Flo se směsicí nedůvery

a naděje v hlase. „Jednoduše ne jen někdo, kdo se čirou ná-
hodou jmenuje Julian Stanton a je to klempíř nebo knihov-
ník? Ten Julian Stanton? Náš Julian?“

„Náš Julian,“ přikývla Alice a široce se na ni usmála. Pak
se obě s posvátnou úctou postavily před Florencinu kni-
hovnu, kde byla jeho výtvorům věnována celá jedna police.

„Dokonce i Nathan čte Juliana Stantona,“ prozradila Alice,
když uplynula minuta ticha.

„Andrew taky... A Andrew normálně čte pouze časopisy
o jachtaření.“

„Každý čte Juliana Stantona.“
Podívaly se na sebe a vesele se zasmály.
Julian Stanton se stane takříkajíc jejich sousedem! To bylo

jako kdyby katolíkovi sdělili, že se vedle něj nastěhuje papež.
Flo vyjmula z regálu knihu v pevné vazbě, kterou jí ob-

staral Nathan, a otevřela ji. Jako zamilované puberťačky si
prohlížely portrétní fotografii na záložce: stříbřitě šedé vlasy,
lenonky a přitažlivé rysy tváře. Zdálo se jim, že vypadá jako
Sean Connery ve filmech o Indiana Jonesovi.

Když spatřily fotografii tohoto atraktivního staršího pána
poprvé, řekla Flo, že by si přála, aby byl jejím otcem. Alice
prohlásila, že se jí líbí starší muži a že by se za něj – v pří-
padě, že by se ona a Nathan někdy rozešli – klidně provdala.

Alice Stantonová. To zní přece dobře.
Jako dítě totiž Alice své jméno nenáviděla.
Alice Cooperová.
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Co tím její rodiče vlastně mysleli?
Oni asi o rockovém hudebníkovi stejného jména, kterého

provázely skandály, v životě neslyšeli – zato všichni kamarádi
ze školy počínaje první třídou ano. Alice se tak automaticky
stala terčem dětského i pubertálního posměchu. Jediná, která
tehdy stála na její straně, byla Flo, jež už v deseti letech byla
skoro dvakrát tak větší než její spolužáci a Alici tak mohla
občas bránit vlastním tělem.

Alici připadalo docela vtipné, že Vincent Furnier alias
Alice Cooper si pod tímto jménem představoval „sladkou
malou holčičku se sekáčkem na maso za zády“. Ona sama
ovšem byla jen malé sladké děvčátko. Bez sekáčku na maso,
bez dýky, bez jediného špatného slůvka.

Když pak viděla filmy o Indiana Jonesovi a dozvěděla se,
že Indyho pojmenovali po rodinném psovi, pohrávala si
s myšlenkou, že se nechá přejmenovat. Jejich tehdejší do-
mácí mazlíček ovšem pro změnu nosil jméno jedné hvězdy
stříbrného plátna a jí připadalo, že „Rocky“ zní ještě strašlivěji
než „Alice“, a tak u ní zůstala.

Ale příjmení se přece může změnit...
Jednoho dne.
Ovšem, ne že by Nathan někdy vyslovil byť jedinou po-

známku týkající se svatby.
I když, přece jen, jednou.
Když spolu byli něco přes rok, využil příležitosti a při ro-

mantické večeři na jednom překrásném ostrově jí sdělil, že
se s největší pravděpodobností nikdy ženit nebude. Že man-
želství je „naprosto přeceňovaná instituce, která zpravidla
nevede k ničemu jinému než ke zklamání a nespokojenosti“.
To Alici naprosto šokovalo. Úpěnlivě doufala, že toto pro-
hlášení souvisí se dvěma lahvemi dobrého červeného vína
a krátce předtím proběhlým ošklivým rozvodem jednoho
dobrého přítele.

Protože jak by jinak mohla prožít svou pohádkovou svatbu,
když její princ svatbu i manželství kategoricky odmítal?
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Možná tedy pravděpodobnost, že se provdá za Juliana Stan-
tona, byla dokonce vyšší než šance na vdavky s Nathanem.

„Hej, Alice, ty slintáš!“
Alice se mžikem vrátila do reality a zjistila, že líbá Julia-

novu fotku.
„Sakra, omlouvám se...“ Přihlouple se usmála, utřela ob-

rázek rukávem a vrátila knihu Flo.
„Nevadí. Ale asi bys měla vědět, že tvoje rty byly přesně tam,

kde byly i moje, když jsem se na tu fotku dívala naposledy.“
„Fuj.“ Alice protáhla obličej. „To je nechutné!“
A tehdy Flo napadla strašlivá myšlenka.
„A jsi si jistá, že si z tebe Bob nedělá legraci?“
Alice rozhodně zavrtěla hlavou.
„Bob je jeden z nejupřímnějších lidí, které znám. Když

říká, že Julian Stanton zdědil Shoestring Cottage a chce ten
domek využívat jako útočiště, kde bude moci v klidu psát
knížky, pak je to pravda.“

Teprve teď to Flo opravdu došlo a pro změnu to nyní byla
ona, kdo vykřikl.

„Panebože! Já budu co nevidět bydlet skoro vedle Juliana
Stantona! Pravděpodobně se s ním dokonce seznámím!
Možná se spřátelíme... myslím doopravdy. Možná mi věnuje
jednu ze svých knih... nebo všechny... Možná se dokoce
stanu jeho múzou!“

„Neměla bych ti jednu vrazit, aby ses zase vrátila na zem?“
zažertovala Alice.

„Asi ano.“ Flo koukala trochu rozpačitě, ale ještě pořád se
smála od ucha k uchu. „A kdy přijede?“

„To Bob nevěděl, bylo mu jen řečeno, že by se měl po-
starat o to, aby bylo všechno v pořádku, až přijede...“

„Znamená to, že se může objevit každou chvíli?!“
Alice přikývla.
A pak vykřikly společně.

� � �
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Bylo zvláštní, jak často měla Alice následující týdny okolo
onoho domu cestu. Jediný, koho tam dvakrát potkala, byl
Bob, který se v obou případech snažil o provizorní přestrojení.
Jako kdyby sluneční brýle ve stylu filmu Quentina Tarantina
Gauneři a starý plstěný klobouk mohly Boba Cleverlyho změ-
nit k nepoznání.

Alice musela přetrpět ještě tři plonkové týdny, než její tajné
výpravy konečně vynesly něco víc než jen lesní ovoce nebo
pohled na Boba, oblečeného jako soukromé očko. Bývala vždy
tak vzrušená a nakonec tak zklamaná, když brouzdala lesem
kolem domu a nikdy tam nikdo nebyl, že tentokrát už vůbec
nečekala, že tam někoho uvidí. A jak už to tak v životě často
bývá: Věci se stávají ve chvílích, kdy je člověk nejméně čeká.
Když se blížila k domu, zaslechla hlas, který neznala. Srdce jí
poskočilo vzrušením a ihned vymyslela přibližovací manévr –
kradla se po špičkách a čím blíž byla zdi, tím víc se krčila, aby
ji ten, kterého slyšela v zahradě pořád mluvit, nemohl zahléd-
nout. Nakonec se přikrčila vedle kamenného valu.

Alice vykoukla přes zeď a musela konstatovat, že se ne-
jedná o Juliana Stantona.

Na to byl onen muž moc mladý.
Možná jeho syn?
Byl Julianovi podobný?
Alice pomalu vstala, aby lépe viděla.
Měl nakrátko ostříhané tmavé vlasy a byl dohněda opá-

lený.
Julian měl stříbřitě šedé vlasy a vousy.
Mladý muž byl bohužel příliš daleko a navíc stál otočený

zády, takže Alice nemohla vidět jeho oči. Jinak by je porov-
nala s těmi na fotografii v knížce: měly by být pronikavě
modré, inteligentní a trochu zasmušilé.

Chodil po Bobově dokonale zastřiženém trávníku sem
a tam a pohyboval se při tom po řádcích, které zanechala se-
kačka, jako by to byly cestičky. Byl zcela ponořen do telefo-
nického rozhovoru.
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„Ne.“
„Ne.“
„Ne.“
„Ne.“
„Ne.“
„Na to zapomeň.“
Když se otočil a zamířil směrem k ní, Alice se znovu při-

krčila.
„Řekl jsem ne, Barbaro. Pětkrát. Kolikrát ti to mám ještě

zopakovat?“
„Ne.“
„Ne.“
„Ne.“
„Ach, zatraceně, ano, dobře, udělám to!“
„Ne, nejsem žádný zatracený anděl, Barbaro, jsem jenom

otrok Juliana Stantona, toho hajzla. Ne, Barbaro, není to žádná
legenda, je to hajzl...“

Alice vykulila oči a rozhodla se, že teď není ten správný
čas na seznámení s novým sousedem.

Doplížila se zpátky na lesní cestu, narovnala se a právě se
po ní chystala zmizet, když jí pod nohou hlasitě praskla větev.
Ohlédla se, aby viděla, jestli byla přistižena.

Byla. Prasknutí ho přimělo pohlédnout jejím směrem.
Přimhouřil oči a Alice by se nejraději propadla do země.

A pak se na ni usmál. Tak dobrosrdečným a širokým úsmě-
vem, že by z té země hned zase vylezla.

„Musím končit, Barbaro, mám návštěvu. Tak pa.“ Pak za-
klapl mobil stejně prudce, jako když se pod Alicí zlomila ta
větev.

„Ahoj!“ zavolal a přiměl ji tak, aby se k němu otočila.
„Ehm... ahoj,“ opáčila lehce přiškrceným hlasem.
Pomyslel si, že se svými dlouhými rudohnědými vlasy

a velkýma laníma očima vypadá jako nádherné divoké zvíře.
„Vy musíte být moje sousedka. Protože pokud ne, pak

máte docela odvahu tady jen tak bez dovolení bloumat.“
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Musím mít odvahu, abych tady bez dovolení bloumala?
zeptala se Alice v duchu sama sebe krátce předtím, než mu
odpověděla.

„Já tady nebloumám bez povolení, opravdu ne, a i kdy-
bych něco takového dělala, nemyslím, že by to tady někoho
zajímalo...“ Propracovala se podrostem zpátky ke zdi.

„Jsem Alice. Bydlím tady. Myslím tím v hlavní budově.“
„Alice Cooperová, že ano?“ Smál se a přistoupil ke zdi.
Alice užasla, že zná její jméno, a potřásla si s ním rukou.

Věděla přece, co se patří.
„Ano, souhlasí... Ale odkud víte...?“
„Pan Cleverly. Často o vás mluví.“
„Bob?“
„Milý muž.“
„Ovšem.“
„A o jisté Alici Cooperové mluvil vždy jen v dobrém.“
„No, to samozřejmě slyším velmi ráda, ale teď jste zcela

evidentně ve výhodě.“
„To asi souvisí s tím, že musel slíbit, že to tajemství ne-

prozradí...“ Jeho smích zněl trochu posměšně a Alici došlo,
že stále ještě drží její ruku. S nadějí v očích se na něj podí-
vala. Když to dojde i jemu, snad ji pustí. Třást si rukou
s novou známostí přes zeď nebylo fyzicky, ale ani pocitově
právě nejpříjemnější.

„Ach, promiňte.“ Potřásl jí ještě jednou rukou a pak ji pus-
til. „Jmenuji se Daniel. Daniel Stanton.“

„Stanton?“ Alice se nemohla udržet, zkrátka se musela ze-
ptat. „Jste... nějak příbuzný s Julianem Stantonem?“

„No ano, nějakým způsobem ano,“ odpověděl takřka
s odporem.

„Nějakým způsobem?“ opáčila Alice. Ne ovšem proto, že by
byla tak hrozně zvědavá, nýbrž proto, že se divila jeho váhavé
odpovědi. Člověk přece buď s někým příbuzný je, nebo není.

„Ano, jsem jeho synovec.“
„Pracujete pro něj?“
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Překvapeně se na ni podíval.
„Ano, dalo by se to tak říct.“
„Mrzí mě to, ale zaslechla jsem předtím náhodou kousek

vašeho telefonického hovoru...,“ Alici bylo poněkud trapné
říkat něco takového a doufala, že Daniel Stanton neprokoukl,
že „náhodou“ něco „zaslechla“ jen proto, že byla schovaná za
zdí a tajně poslouchala, „a vy jste říkal, že jste otrok. To je to
tak nepříjemný šéf?“

No dobře, teď byla přece jen zvědavá. Ale jak často člo-
věk potká někoho, kdo zná Juliana Stantona osobně?

„Ten nejhorší,“ souhlasil a horlivě přikyvoval. „Ve skuteč-
nosti jsem tady, abych tomu starému otrokáři alespoň na
chvíli unikl, ale to se snáz řekne, než udělá...“

„Protože se vás na něj lidé hned ptají, přestože vás vůbec
neznají a sotva jste si vyměnili obvyklé zdvořilostní fráze?“
usmála se na něj omluvně Alice.

„Ne, tak jsem to opravdu nemyslel,“ opětoval její úsměv.
„Ale máte pravdu, stává se to docela často, bohužel. Jsem
otrok Juliana Stantona a on je otrokem svého úspěchu.“

„Vážně?“
„Ano, samozřejmě. Za normálních okolností, když se

s někým seznámíte, chcete se o tom člověku přece něco do-
zvědět – s Julianem ale chtějí všichni hovořit jen o jeho kni-
hách.“

Alice se rozpačitě zasmála.
„Hm, musím přiznat, že i já bych měla zhruba osm tisíc

otázek, které bych mu ráda položila, kdybych mu někdy pře-
běhla přes cestu. I když kdyby skutečně došlo k setkání,
pravděpodobně bych buď vůbec neotevřela pusu, nebo se
totálně zesměšnila, protože bych musela hlasitě vřeštět...“ Da-
niel Stanton se smál. „Ano, já vím, jsem jen politováníhodná
fanynka, ale já zkrátka miluju jeho knihy.“

„Opravdu?“
„Panebože, ano. Jsou skvělé.“
„Všechny?“
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„Vy jste je nečetl?“ zeptala se užasle.
„Ale ano, samozřejmě, dokonce několikrát, proto je pro

mě těžké posuzovat je objektivně, jsem jim zkrátka příliš
blízko. Je hezké slyšet jednou názor někoho, kdo není před-
pojatý.“

„Za nepředpojatou bych se tedy neoznačila.“
„Ne?“
Rozhodně zavrtěla hlavou.
„Ne. Musím přiznat, že jsem úplně strašně předpojatá, pro-

tože miluji nejen Julianovy knihy, ale také Juliana. Jsem do
něj úplně blázen, naprosto šíleně.“

„Do Juliana Stantona?“
„Jasně.“
„Do starce s šedými vlasy a brýlemi?“
„Záleží na vnitřních hodnotách.“
„Ale přece ho vůbec osobně neznáte, odkud byste mohla

vědět něco o jeho vnitřních hodnotách?“
„Muž, který umí tak nádherně psát... tak citlivě... No ano,

okna do duše a tak. Přece víte.“
„Já myslel, že to jsou oči,“ zasmál se.
„Já vím, ale myslím, že to platí i pro napsaná slova. A on

píše tak nádherně...“ Alice trochu zahanbeně zmlkla, sklo-
pila oči a zasmála se sama sobě, než to udělá on. „Jak už
jsem řekla, jsem jenom politováníhodná fanynka...“

„Žádný strach, Julian nemá vůbec nic proti zbožňování
své osoby. Obzvláště neobyčejně atraktivními mladými že-
nami...“

Alice rozpaky zrudla. Pokud se neplete, právě řekl, že je
neobyčejně atraktivní mladá žena.

„Ve skutečnosti to dokonce trochu přehání. Jsem si jistý,
že by se s vámi rád seznámil.“

„Myslíte to vážně?“
Pobaveně se zasmál.
„Myslím, že ano.“
Hryzla se do spodního rtu, zvedla nos a potřásla hlavou.
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„Asi bude lepší, když se s ním nikdy nesetkám. Určitě by
to byla strašlivě trapné...“ Alice se na něj sebeironicky usmá-
la. „Jak pro něj, tak také pro mě. A pro všechny ostatní, kteří
by byli svědky mé proměny ve slintajícícho, slizem pokry-
tého plaza. Brr!“

Mobil Daniela Stantona zazvonil.
„Nechci vás zdržovat,“ kývla směrem k telefonu a vydala

se na cestu. Přesto na něj ještě jednou zavolala.
„Ach, ještě něco...“
„Chcete vědět Julianovu délku kalhot?“ zasmál se poba-

veně. „Nebo jeho velikost bot?“
Alice se usmála.
„Ne, nic takového. Ve skutečnosti jsem chtěla jen říct:

Srdečně vás vítám ve Whattelly.“
Otočila se a pokračovala v cestě do lesa plného zvonků.
Daniel se za ní díval, zmáčkl tlačítko Odmítnout hovor

a vychutnával si pohled na sluneční paprsky prodírající se
listím, které barvily její vlasy dozlatova.

Alice cítila, že ji pozoruje, ještě jednou se otočila a zamá-
vala mu. O dvě vteřiny později jeho mobil opět zazvonil.

Tentokrát to Daniel zvednul.
„Barbaro... Ano, mrzí mě to, právě jsem se seznamoval

s někým ze sousedství... Milí lidé? No ano, stejně jako zbytek
světa, posedlí Julianem Stantonem... Může být, ale jsem rád,
že místní navzdory různým varováním zjevně dokáží být
i velmi milí... Dům? Stejně jako Molly, divoký, ale krásný. Vy-
hlídka?“ Danielův pohled sklouzl ještě jednou k Alici, která se
právě v dálce sehnula, aby z houští vylovila plnou hrst os-
tružin. „No, jak bych to řekl, vyhlídka z domu je velmi pů-
vabná a vzrušující.“
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