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Pro Ellen, za to, Ïe mi ukázala krásu.
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Ani nečeká, až se probudím.Vstoupí mi do podvûdomí, najde mû a vy-

táhne mû na povrch. Chopí se mé logicky uvaÏující mysli a ochromí

ji strachem. UÏ kdyÏ se budím, prostupuje mnou panika a dûsím se, co se

stane, kdyÏ správnû neodpovím na otázky toho hlasitého, jasného hlasu,

kter˘ mi v hlavû zní jako alarm, co nejde vypnout.

Co jsi vãera veãer jedla?

Poprvé jsme se seznámily, kdyÏ mi bylo dvanáct. Od té doby mû v‰ude

provází, je ve mnû a ‰tûká na mû rozkazy. Hlas vojenského serÏanta mû

neustále pohání vpfied, pochoduje pfiede mnou a odmûfiuje mi ãas na stop-

kách. KdyÏ na mû hlas nevykfiikuje rozkazy, tak poãítá, stejnû pravidelnû

jako metronom. Sly‰ím kaÏd˘ vynechan˘ úhoz kyvadla a v tichu mezi

odpoãítáváním vystra‰enû ãekám na dal‰í cvaknutí. Je to jako poslouchat

kapající kohoutek – kdyÏ se pokusím na okamÏik spoãinout, poãítá mi

kaÏdou chvilku ticha. Kfiiãí na mû, Ïe nesmím vynechat jediné tempo a Ïe

kdyÏ to udûlám, tak budu zase tlustá.

Hlas i tikání metronomu jsou nejhlasitûj‰í v tûch temn˘ch hodinách,

neÏ se rozední. Odmlky mezi údery kyvadla, která nedokáÏu vyplnit

odpovûìmi, jsou je‰tû hlasitûj‰í. Proboha, co jsem jedla? Jak to, Ïe si to

nepamatuju?
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Zhluboka se nadechnu ve snaze uklidnit rozbu‰ené srdce a vrátit ho do

klidového reÏimu. Pfii tom ucítím zvûtral˘ pach cigaretového koufie, kter˘

zÛstal ve vzduchu od vãerej‰ího veãera jako host, co na veãírku usnul na

gauãi poté, co v‰ichni ostatní ode‰li. Na digitálních hodinách vidím, Ïe je

4:06. Za devût minut mi zazvoní budík. Chce se mi na záchod, nemÛÏu

ale vylézt z postele, dokud si nevzpomenu, co jsem jedla. 

Roz‰ífií se mi zorniãky, jak se pfiizpÛsobují temnotû v‰ude okolo. Jako

bych odpovûì hledala nûkde kolem sebe, ve vlastní loÏnici. Odpovûì ale

nepfiichází. To ve mnû vzbuzuje strach. Zatímco se horeãnû snaÏím vymys-

let správnou odpovûì, provedu dal‰í pravidelnou kontrolu. Hrubû na-

hmátnu svá prsa, Ïebra, bfiicho a kyãelní kosti, abych se ujistila, Ïe v‰echno

zÛstalo tak, jak jsem to naposled zanechala. Je to obrann˘ mechanismus,

kdyÏ se pfiipravuju na moÏn˘ útok ze strany mého zpanikafieného mozku.

AspoÀ jsem ale spala. Posledních pár nocí jsem se cítila pfiíli‰ prázdná a ne-

klidná, pfiíli‰ roztûkaná, neÏ abych dokázala spát. Kdybych mûla usnout,

nûkdo by mû musel pfiimáãknout k posteli a násilím mû drÏet, abych se

pfiestala bránit spánku. Tvrdí se, Ïe na hubnutí je spánek prospû‰n˘. Pfie-

programuje se vám pfii nûm metabolismus a zmen‰í se tukové buÀky.

Nevím ale, proã by to mûlo b˘t lep‰í neÏ celou noc h˘bat nohama, jako

bych plavala prsa. A kdyÏ se nad tím zamyslím pofiádnû, musí to b˘t

blbost. Ze v‰ech sil plavat, jako bych mûla v zádech Ïraloka, pfiece musí

spálit víc kalorií, neÏ kdybych leÏela bez hnutí jako nûkdo tlust˘ a lín˘.

Zajímalo by mû, jak dlouho jsem leÏela bez hnutí. Zajímalo by mû, jak˘ to

dnes bude mít efekt na moje hubnutí.

Cítím, jak mi tluãe srdce, jedna, dva, tfii – rytmus se zrychluje. Zhluboka

d˘chám, abych nezpanikafiila. NÁDECH, raz, dva, V¯DECH, tfii, ãtyfii...

10 NESNESITELNÁ LEHKOST
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Zaãít poãítat

60

30
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Zaãínám znovu od zaãátku. Musím zapoãítat i kalorie, co jsem spálila.

Vãera jsem vstala z postele, do‰la jsem rovnou k bûhacímu pásu a 60 mi-

nut jsem bûÏela rychlostí 11 kilometrÛ za hodinu, coÏ spálilo 600 kalorií.

Snûdla jsem 60 kalorií ovesn˘ch vloãek s umûl˘m sladidlem a umûl˘m tu-

kem ve spreji a ãernou kávu s jednou tabletou s vanilkovou pfiíchutí. V práci

jsem nejedla vÛbec nic. Místo obûda jsem v ‰atnû hodinu chodila na pásu.

Sakra. Jenom jsem chodila. K pásu jsem si pfiistavila vûtrák, aby mi pfiímo

do obliãeje foukal studen˘ vzduch a nezniãila jsem si makeup, a vûtrák

pfiestal fungovat. No, to vlastnû není úplnû pravda. ProtoÏe jsem hroznû

líná a nezorganizovaná, úplnû se mi v nûm vybily baterky, takÏe se vûtrák

toãil asi tak rychlostí ruského kola na Coney Islandu. Ten vûtrák nutnû po-

tfiebuju, protoÏe moje vizáÏistka mi v podstatû dala poslední ultimátum.

Jsem totiÏ sice schopná uhladit si vlasy, které se mi rozletují v‰ude kolem

obliãeje, kdyÏ pofiádnû cviãím, pod oãima mám ale zbytky fiasenky a ta mû

vÏdycky prozradí. VizáÏistka mû proto poÏádala, aÈ pfies obûd pfiestanu cvi-

ãit. Mám Sarah ráda a nechci jí ztûÏovat práci, cviãení pfies obûd ale zkrátka

zru‰it nemÛÏu. Koupila jsem si tedy vûtrák a kus provazu a sestavila jsem

pfiístroj, kter˘ s plnû nabit˘mi bateriemi dokáÏe vygenerovat pfiímo uragán

a já se tak nedostanu do problémÛ.

proLoG 11
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KdyÏ se posadím v posteli a zírám do tmy, uÏ dûlám malé krouÏky no-

hama, abych se pfiipravila na dne‰ní pálení kalorií. Cítím se deprimovaná 

a poraÏená. UÏ vím, co jsem vãera veãer jedla. Vzpomnûla jsem si, co 

jsem udûlala. V‰echna moje tvrdá práce pfii‰la vniveã, a mÛÏu za to jenom

a jenom já. Zaãínám h˘bat prsty a palci, aby se mi ulevilo od strachu, 

Ïe jsem je‰tû nezaãala cviãit, protoÏe tu sedím a musím odpovûdût tomu

hlasu v mé hlavû.

Musím se ke vãerej‰ímu veãeru postavit ãelem. Byl to veãer jogurtu,

kdy si pfiipravuju jogurt na cel˘ t˘den. Jogurtov˘ veãer je nebezpeãn˘,

protoÏe kdyÏ si dovolím manipulovat s vût‰ím mnoÏstvím jídla, vÏdycky

hrozí, Ïe se stane nûjaká katastrofa. Nic ale nenaznaãovalo, Ïe mi hrozí

nebezpeãí. Svoji porci tuÀáka o 60 kaloriích jsem snûdla normálnû, hÛl-

kami, a Ïádné sousto rybí konzervy nebylo vût‰í neÏ ‰piãka samotn˘ch

hÛlek. Po veãefii jsem vykoufiila pár cigaret, abych mohla fiádnû strávit

tuÀáka a uÏít si pocit, Ïe jsem najedená. KdyÏ jsem ‰la zpátky do kuchynû,

nepociÈovala jsem Ïádn˘ strach a v klidu jsem si pfiipravila nástroje, které

jsem potfiebovala k provedení kaÏdot˘denní operace. Vyndala jsem ku-

chyÀskou váhu, osm mal˘ch plastov˘ch krabiãek, jednu modrou misku,

umûlé sladidlo, odmûfiovací lÏíci a vidliãku. Bíl˘ jogurt jsem vyndala z led-

niãky a pomocí kuchyÀské váhy jsem ho rozdûlila do jednotliv˘ch plasto-

v˘ch krabiãek. Do kaÏdé jsem pak pfiidala pÛl lÏiãky umûlého sladidla.

KdyÏ jsem dosáhla toho, Ïe kaÏdá porce váÏila pfiesnû 60 gramÛ, strate-

gicky jsem krabiãky ukryla do horní poliãky mrazáku za plastové sáãky plné

staré mraÏené zeleniny, aby nebyly na oãích, jakmile se mrazák otevfie.

Doteì se nic nenormálního nestalo. 

12 NESNESITELNÁ LEHKOST
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Pak jsem se vrátila na gauã a chvíli jsem poãkala. Vûdûla jsem, Ïe je‰tû

neuplynula pÛlhodina, která je potfieba, aby jogurt dosáhl dokonalé kon-

zistence zmrzliny, a vûdûla jsem také, Ïe není bûÏné jít ho zkontrolovat.

Pfiesnû to jsem ale udûlala. Do‰la jsem do kuchynû, otevfiela jsem mrazák 

a podívala jsem se na jogurt. Nepodívala jsem se ale na tu porci, kterou

jsem dnes mûla sníst. Podívala jsem se na v‰echny krabiãky najednou.

Práskla jsem dvífiky od mrazáku a vrátila se do ob˘vacího pokoje. Sedûla

jsem na tmavûzeleném koÏenkovém gauãi, dívala jsem se do kuchynû a vy-

koufiila jsem ãtyfii cigarety po sobû, abych se zbavila nutkání podlehnout

ledovému sladkému poku‰ení, protoÏe jsem vûdûla, Ïe si ho dopfieju, teprve

aÏ ho pfiestanu chtít. Nespustila jsem oãi z mrazáku celou tu dobu, co jsem

koufiila, jen pro pfiípad, Ïe by mi mÛj mozek tvrdil, Ïe sedím a koufiím,

zatímco bych stála u mrazáku a cpala se jogurtem. Jedinû kdyÏ jsem na

dvefie od mrazáku upfienû zírala, mohla jsem si b˘t jistá, Ïe je neotevírám.

Teì uÏ pÛlhodina urãitû uplynula a nastal ãas sníst si dne‰ní porci. Vûdûla

jsem, Ïe v tu chvíli by pro mû bylo nejlep‰í se jogurtu vzdát úplnû, protoÏe

dát si jednu porci bylo stejné, jako kdyÏ si alkoholik dá jen jeden drink.

Zaplavil mû ale strach, Ïe se kyvadlo zhoupne na druhou stranu, kdyÏ 

dnes veãer nebudu jíst. UÏ jsem se nauãila, Ïe kdyÏ mi jeden den chybûlo

100 kalorií, druh˘ den jsem za to zaplatila pfiejídáním. Tím jsem si mohla

b˘t jistá.

Vyndala jsem tedy z mrazáku svÛj pfiídûl, a to pfiesnû v 8:05. Jogurt 

jsem roz‰lehala vidliãkou, aÏ dosáhl naprosto dokonalé konzistence. Místo

abych si jogurt pfiendala do mé bílé misky se zelen˘mi kytiãkami, sedla si

na gauã a kaÏdé sousto dala do úst s nejvût‰ím potû‰ením vidliãkou, jsem

ho rychle snûdla nad kuchyÀsk˘m dfiezem, pfiímo z plastové misky, a to

proLoG 13
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obyãejnou lÏiãkou. Snûdla jsem ho rychle. Odch˘lení od kaÏdodenní ru-

tiny, jin˘ nástroj a rychlost, s jakou jsem jogurt zhltla, umlãely na chvilku

serÏanta v mé hlavû a vznikl tak prostor, kam se vtûsnaly my‰lenky, jichÏ se

bojím nejvíc – my‰lenky, jeÏ vytváfií zlá síla maskující se za logické uvaÏo-

vání, odhodlaná zmanipulovat mû zdáním zdravého rozumu. ZaslouÏí‰ si

odmûnu. K obûdu jsi nejedla nic. Normální lidé jedí ãtyfiikrát tolik a stejnû

hubnou. Je to jenom jogurt. Udûlej to. ZaslouÏí‰ si to.

NeÏ jsem si stihla uvûdomit, co se dûje, sedûla jsem v kuchyni na podlaze

s miskou úterní porce jogurtu v dlani levé ruky a prav˘m palcem a uka-

zováãkem jsem r˘pala do ledové krusty na povrchu. Umrtven˘mi prsty

obalen˘mi v jogurtu jsem si pfiejela rty a doãista jsem je olízala, neÏ jsem je

zabofiila do misky a znovu to celé zopakovala. Jak jsem prsty pohybovala

od misky do úst, v‰echny my‰lenky se vytratily. Opakovaná, monotónní

ãinnost uti‰ila neustálé drnãení v mé hlavû do tiché meditace. Nechtûla

jsem, aby tento stav podobn˘ transu skonãil, takÏe kdyÏ jsem dojedla

v‰echno, co bylo v první krabiãce, vstala jsem z podlahy a popadla jsem

porci na stfiedu je‰tû pfiedtím, neÏ jsem si stihla uvûdomit, Ïe je teprve pon-

dûlí. KdyÏ jsem se koneãnû vzpamatovala, mûla jsem v sobû 170 gramÛ

jogurtu.

Alarm na noãním stolku zaãal pípat. Je 4:15 ráno. Mûla bych se zved-

nout a zaãít cviãit. Mám pfiesnû hodinu na bûh a posilování, neÏ nastou-

pím do auta a tfiiãtvrtû hodiny v nûm pojedu na natáãení. Tam musím 

v 6:00 usednout do kfiesla vizáÏistky. Dnes nemám Ïádné mluvené scény.

Musím jenom postávat v zábûru s pov˘‰en˘m ú‰klebkem na tváfii. Jsem

uhlazená úspû‰ná advokátka, Ally McBealová kolem mû pobíhá v kruzích 

a pomalu se z ní stává hromádka roztfiesen˘ch nervÛ. I kdybych ale musela
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pfiem˘‰let o nûjakém opravdovém hraní, m˘m jedin˘m dne‰ním cílem je

cítit se pfiíjemnû v tom, co mám zrovna na sobû. Proboha, pfiipadám si pfií-

‰ernû. NezáleÏí na tom, jak rychle dnes ráno pobûÏím, nic totiÏ nedokáÏe

napravit vãerej‰í ‰kodu. Koneãnû vyklouznu z postele a do koupelny se

pfiesunu dlouh˘mi v˘pady, pfii kter˘ch jdu témûfi do dfiepu, zatímco si pfií-

sahám, Ïe svÛj denní pfiíjem kalorií dnes omezím na polovinu, totiÏ 150, 

a dám si dvacet tablet projímadla. To by mûlo pomoct. Starosti mi ale ne-

dûlá to, Ïe pfiiberu po tûch stosedmdesáti gramech jogurtu. Dûsí mû ztráta

sebekontroly. Mám strach, Ïe jsem moÏná o sebekontrolu pfii‰la nadobro.

KdyÏ dûlám v˘pady cestou do koupelny, zaãnu pfiitom vzlykat a zároveÀ

pfiem˘‰lím, kolik kalorií se spálí pláãem. Pláã a v˘pady musí b˘t aspoÀ 

30 kalorií. Hlavou mi probûhne my‰lenka na to, Ïe bych svoje sebene-

návistné my‰lenky mohla vyslovit nahlas, protoÏe kdyÏ vyslovím to, proã

breãím, urãitû tím spálím víc kalorií, neÏ kdyÏ na to budu jenom mys-

let. ¤íkám tedy: „Jsi k niãemu. Jsi prÛmûrná. Jsi obyãejná, prÛmûrná,

tlustá sraãka. Nemá‰ Ïádnou sebekontrolu. Jsi blbá, tlustá, nechutná lesba.

Ty hnusná pitomá krávo!“ KdyÏ dojdu do koupelny a otfiu si poslední slzy,

zneklidní mû naléhavé prázdno v mé hlavû. Hlas totiÏ najednou ztichnul. 

KdyÏ mám v hlavû takhle ticho, znamená to, Ïe mi vnitfiní hlas nemusí

fiíkat, jak jsem ubohá. Vím to totiÏ sama, v nejvût‰ích hlubinách svého nitra.

KdyÏ je takhle ticho, tak se skuteãnû, doopravdy nenávidím.

proLoG 15
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ČÁST PRVNÍ
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1

OpustiL mě manžeL.

Pfied dvûma mûsíci zkrátka ode‰el. DÛkazy shromáÏdil u soudu

zvaného párová terapie (bûhem tûchto sezení jsem se dozvûdûla, Ïe ne

v‰echny Ïeny si vesel˘ veãírek pfiedstavují tak, Ïe se budou líbat s jinou

Ïenou na taneãním parketu; to mû hluboce ‰okovalo), usoudil, Ïe nejsem

vhodná manÏelka, a vyslovil nade mnou rozsudek naprostého sexuálního

zmatení, kter˘ jsem si mûla odkroutit v izolaci. Bez dechu jsem sledovala,

jak vycouval z na‰í garáÏe ve své staré dodávce volkswagen, naloÏené suve-

n˘ry z na‰eho spoleãného Ïivota: v téhle dodávce jsme spoleãnû kempovali

na kalifornském pobfieÏí, odvezl mû v nûm do Stocktonu pro moje ‰tûnû

maltézáãka jménem Bean a trpûlivû v nûm na mû ãekal pfied castingovou

agenturou v Los Angeles. KdyÏ zafiadil jedniãku a zmizel v ulici, rozbûhla

jsem se za ním s dûtsk˘m zoufalstvím, v panice nad tím, Ïe mé tajemství,

moje skuteãná pfiirozenost, ho ode mne zapudila. S ním zmizelo i pohodlí

a snadn˘, normální Ïivot.

Po svém jsem ho milovala. Role, které jsme jeden i druh˘ hráli, jsem ale

milovala mnohem víc. Jemu jsem stanovila úlohu mého ochránce. Byl ‰tí-

tem, kter˘ mne chránil pfied drsn˘m svûtem filmu a bránil mi, abych se

001-183 Nesnesitelna lehkost_145x205 mm QXP 7.x  6.5.14  14:50  Stránka 19



musela postavit ãelem své skuteãné touze. KdyÏ jsem mu stála po boku 

v úloze poãestné manÏelky, mohla jsem utéct sama pfied sebou. Jak se ale

jeho dodávka vzdalovala z dohledu na‰eho kalifornského bungalovu obeh-

naného bíl˘m plaÀkov˘m plotem, zaãalo b˘t jasnûj‰í, Ïe mÛÏu najednou

poprvé v Ïivotû svobodnû následovat svoji opravdovou touhu. ·tít mi byl

strÏen, a kdyÏ jsem stála uprostfied na‰í pfiedmûstské ulice v Santa Monice,

na sobû novou kÛÏi, a lapala jsem po dechu, docházelo mi, Ïe i mû ãeká

nová cesta. Nastal ãas postavit se ãelem k faktu, Ïe jsem lesbiãka.

S manÏelem Melem jsem se seznámila o tfii roky dfiíve pfii natáãení

mého prvního amerického filmu, Îena na mûsíci. Natáãení toho nev˘-

razného nezávislého filmu bylo velice nároãné a já se kvÛli nûmu pfiestûho-

vala z Austrálie do rozpálené arizonské pou‰tû. Bavila jsem se pfii nûm tím,

Ïe jsem Mela srovnávala s jednou kamerovou techniãkou, na jejíÏ jméno

uÏ si nevzpomínám. V duchu jsem si sepisovala seznamy pro a proti obou

soutûÏících, abych se rozhodla, se kter˘m z nich budu spát. Nic netu‰ící

kandidáti mûli oba mûkké rty a pfiipadali mi zajímaví. Mel hrál ve filmu

mého milence, jeho konkurentka byla ãlenkou t˘mu, kter˘ na‰i vá‰eÀ za-

chycoval na plátno. S obûma z nich jsem se zapletla, ale soutûÏ nakonec

vyhrál Mel. Samotnou mû pfiekvapilo, Ïe zvítûzil on, protoÏe i kdyÏ jsem 

se na place neobjevila jako stoprocentní lesbiãka, rozhodnû jsem tím smû-

rem mífiila. Pfied natáãením jsem chodila rok na práva a zapletla jsem se

tou dobou s jednou hodnû nevyrovnanou, ale zároveÀ velice chytrou dív-

kou. Ná‰ vztah by se dal oznaãit za romantick˘, kdyby to v‰echno nebylo

tak neohrabané. Tehdy uÏ jsem vûdûla, Ïe mi pfiedstava vztahu s Ïenou pfii-

padala vzru‰ující a osvobozující, zatímco my‰lenka na vztah s muÏem ve

mû vyvolávala depresi a pocit, Ïe se dusím. Vztah s Ïenou jsem si pfiedsta-
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vovala jako skvûlé chvíle s nejlep‰í kamarádkou, navûky mladá, zatímco

vztah s muÏem mi asocioval past dospívání, akné a nemoÏné chování. 

Proto mû pfiekvapilo, kdyÏ jsem cítila, jak mû Mel sexuálnû pfiitahuje (jeho

to pfiekvapilo také, kdyÏ jsem svoji náklonnost dala najevo tím, Ïe jsem se

vloupala do jeho hotelového pokoje, zasypala jsem mu hruì, tváfi a bfiicho

ranami, jeãela jsem pfii tom, Ïe jsem na holky, a nakonec jsem se s ním vy-

spala). Nejen, Ïe mû pfiitahoval, ale dokázala jsem si i pfiedstavit, Ïe budu 

s ním a s jeho ãern˘m labradorem jménem Shadow Ïít v Los Angeles.

Pomy‰lení, Ïe jsem moÏná schopna vést „normální“ Ïivot po boku muÏe, ve

mnû vyvolalo takové nad‰ení, Ïe jsem si pfii ãekání na dal‰í letadlo, které

mû mûlo pfies Los Angeles dovézt do Sydney, napsala dal‰í seznam. Tento-

krát hodnotil, jestli mám v Los Angeles z letadla vystoupit.

Pro: 1. hraní 2. Mel

Proti:

Témûfi okamÏitû poté, co jsem pfiijela do Los Angeles, ale moje sexuální

touha po nûm zmizela do nenávratna a do fií‰e zboÏn˘ch pfiání. Na konci

prvního roku, kter˘ jsme strávili spoleãnû, jsem sice touÏila po tom, aby

mû pfiitahoval, pod povrchem se ale vafiila moje pravá sexuální povaha 

a jen jsem ãekala, aÏ pohár pfieteãe. Byla jsem si témûfi jistá svojí homosexu-

alitou, a tak jsem si ho vzala. Od rozhodnutí vypadat normálnû mû ne

odradilo ani to, Ïe jakmile jsme se vrátili z radnice, postihl mne pásov˘

opar, a tak jsme se pokusili o ‰Èastné manÏelství v jednom z bytov˘ch kom-

plexÛ v Santa Monice, kde to vypadalo jako v televizním seriálu Melrose

Place. 
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Hned vedle nás bydlela jedna dívka. Pfiedstavila se mi jako Kálí, „K-A-L-I,

vyslovuje se to Kolí, jako kolie, ten pes. Kálí byla bohynû, niãitelka klamu.“

Kálí. Chytrá umûlkynû s elegantním tetováním a skvûlou slovní zásobou,

takÏe jste mûli pocit, Ïe byste si mûli její v˘roky zapisovat do not˘sku a pak

jimi oslÀovat své ménû nadané pfiátele. KaÏd˘ veãer leÏela nataÏená na

podlaze své garsonky a kreslila uhlem smyslné ãrty Ïensk˘ch postav, za-

tímco jí husté rusé vlasy padaly na papír. KaÏd˘ veãer jsem se vymluvila,

abych se s manÏelem nemusela dívat na televizi, a ‰la jsem ven na cigaretu.

Pak jsem si plastovou zahradní Ïidli postavila tak, abych vidûla ‰kvírou

mezi roletou do jejího bytu, a pozorovala jsem ji. Koufiila jsem a pfiedsta-

vovala jsem si, jaké by to bylo, b˘t tam s ní. Já ale byla vdaná a ona nebyla

lesba, takÏe se mnou flirtovala jen ze sportu, a ná‰ vztah tedy pfiipomínal

cosi jako románek Vity a Virginie – totiÏ konzervativní prÛzkum hypo-

tetické lásky realizované jen skrze papírky s ruãnû psan˘mi vzkazy.  âasto

mû kreslila a obrázky nám pak podstrkovala pod dvefimi. Její kresby pro

mû byly tak vzácné, Ïe jsem si je schovávala v krabici ve tvaru srdce, kterou

mi manÏel jednou dal k Valent˘nu. S Melem jsme se o tom hodnû hádali,

aÏ nakonec trval na tom, Ïe ty kresby musím pfied jeho zraky vyhodit do

ko‰e. Do klína mi kapaly nekoneãné proudy hust˘ch slz, zatímco brambo-

rové slupky pomalu zakr˘valy tu‰ové kresby mé tváfie, m˘ch paÏí a nohou.

Pfii veãerním rituálu koufiení a pozorování Kálí jsem se ocitala v nebi.

Zpátky na zem mû neomylnû stáhla po tfiiãtvrtû hodinû slova pronesená

hlubok˘m, siln˘m hlasem: „Ty koufií‰ dal‰í cigaretu? “ Mel a Kálí, melan-

cholie. 

Je zvlá‰tní, Ïe nic z toho mi nepfiipadalo divné. Pfiedstírání heterosexu-

ality a soubûÏné homosexuální fantazie totiÏ byly bûÏnou souãástí mého
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svûta uÏ od raného dûtství. V osmi letech jsem si domÛ o víkendech zvala

kamarádky a nutila jsem je hrát hru „na manÏela a manÏelku“. Byla to 

jednoduchá hra a vypadala asi takto: já byla v roli manÏela a pfii‰la jsem 

po nároãném dni domÛ z práce. ManÏelka mû u dvefií vítala s vychlaze-

n˘m Martini a s pantoflemi. Pak mi na noãní stolek pfiinesla hotovou

veãefii. Já pfiedstírala, Ïe si ãtu noviny. KdyÏ jsem mûla dost energie na to,

abych své obleãení vyklidila z ‰atny, pfiinutila jsem obãas kamarádku, aby

se svlékla a pfiedstírala, Ïe se sprchuje. Hra nemûla Ïádn˘ siln˘ sexuální

podtext; byli jsme manÏelé, takÏe sex se rozumûl samosebou. Já ale svoji

roli hrála aÏ do konce, kdy jsem kamarádku hodnotila v jejích schopnos-

tech manÏelky podle toho, jak rychle dokázala sama uklidit nepofiádek,

kter˘ jsme u mû v pokoji pfii hraní nadûlaly. I kdyÏ jsem si byla vûdoma

toho, Ïe je manipuluji (nechápala jsem, Ïe mi na to skoãily!), myslím, Ïe

celá hra byla docela nevinná. Chtûla jsem si hrát na dospûl˘ vztah, stejnû

jako si jiné dûti hrály na doktora.

Tohle téma se v mém Ïivotû opakovalo aÏ do chvíle, neÏ mû opustil man-

Ïel: pfiedstírala jsem, Ïe Ïiji v heterosexuálním vztahu, zatímco jsem zkou-

mala, jak by vypadal ten homosexuální. KdyÏ ode mû manÏel ode‰el, 

flirtování s Kálí skonãilo a já si uvûdomila, Ïe uÏ si nehraju na realitu.

Nedokázala jsem uÏ pfiedstírat, Ïe jsem zamilovaná do své sousedky, mu-

sela jsem si najít vztah s nûk˘m, kdo by mû koneãnû pfiinutil dospût a záro-

veÀ dosáhl toho, Ïe zÛstanu vûãnû mladá. V terapii jsem pokraãovala,

vymalovala jsem kuchyÀ a pfiedstavovala jsem si svÛj budoucí Ïivot: v létû

jí budu kaÏd˘ den nosit lekníny, kdyÏ bude krájet zeleninu, obejmu ji

kolem pasu, budu s ní usínat ruku v ruce...
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2

„SkVěLé zpráVy!“ Bylo dost brzy na to, abych volala mámû. V Los

Angeles byly dvû odpoledne, takÏe v Austrálii bylo teprve sedm

ráno. Já uÏ ale nedokázala ãekat ani minutu.

„Poãkej chvilku, miláãku. Jen si obléknu Ïupan a vezmu si tû na dru-

hém telefonu.“ Bez dechu jsem stála vedle svého auta na parkovi‰ti Fox

Studios a k uchu jsem si tiskla mobil. Byla jsem moc vzru‰ená na to, abych

dokázala nastoupit a fiídit.

„Dobfie, lásko. Co se dûje? Dostala jsi práci?“

„Mami. Budu v Ally McBealové! Dostala jsem roli v seriálu!“ Poãkala

jsem, aÏ zapÛsobí dosah mojí zprávy, ale protoÏe seriál se v Austrálii je‰tû

nevysílal, musela jsem dodat je‰tû dal‰í vûc: „Mami, já budu slavná!“ Obû

jsme uÏasle ztichly. Byla jsem vzru‰ená a pfiem˘‰lela jsem, jak˘ mÛj zbrusu

nov˘ Ïivot bude, ale s nad‰ením pfii‰ly i obavy. Byla jsem lesba. Vûdûla

jsem, Ïe nemám moÏnost s tím jít otevfienû na svûtlo, co kdyÏ se na to ale

pfiijde? Co novináfii, vefiejnost, mÛj zamûstnavatel? Jak ticho mezi námi

narÛstalo, nedokázala jsem nepfiem˘‰let o tom, jak tohle zvládnu. Z dlou-

hého ticha na druhé stranû jsem pochopila, Ïe moje matka myslí na to

samé, protoÏe od mého rozchodu s Melem pfied pÛl rokem se toto téma
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objevovalo témûfi ve v‰ech na‰ich rozhovorech. I kdyÏ jsem matce pravdu

prozradila uÏ v ‰estnácti letech poté, co u mû pod postelí na‰la knihu

Radosti lesbického sexu, pokusy pfiimût ji pochopit, Ïe jsem lesbiãka, jsem

sama sabotovala tím, Ïe jsem Ïila s Melem. Ona pak o mé homosexualitû

mluvila jako o „fázi“, aniÏ by byla ochotna akceptovat, Ïe „fáze“ bylo ve

skuteãnosti to krátké období, kdy jsem Ïila s muÏem. Po mnoha mûsících

dlouh˘ch telefonátÛ byla ale nakonec nucena pfiijmout, Ïe jsem si Mela

vzala proto, abych se pokusila svoji homosexualitu potlaãit, a musela brát

fakt, Ïe jsem lesbiãka, koneãnû váÏnû. Její pocity na toto téma pro ni byly

zdrojem vnitfiního konfliktu a pro mne zase zmatení. Podporovala mû

natolik, Ïe jsme si mohly povídat o tom, Ïe chodím s holkama, a pfiesto mû

nabádala, aÈ o tom nikomu nefiíkám, hlavnû ne lidem, ktefií mi mohli

pomoci v kariéfie. ¤íkala mi, aÈ si to nechám pro sebe, Ïe do toho „nikomu

nic není“, a to vãetnû blízk˘ch rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. Pfiesvûdãovala mû,

Ïe jsou z jiné generace a Ïijí v mal˘ch mûstech, a „zkrátka by tomu nerozu-

mûli“.  S nik˘m jsem o tom tedy nemluvila. Nechtûla jsem nikomu pfiidû-

lávat starosti. Sama jsem mûla dost starostí i tak, a aspoÀ jsem o tom

mohla mluvit s ní.

Po pár chvílích uvaÏování a nûkolika frázích o tom, jak je na mû hrdá,

mi máma jemnû fiekla: „Buì radûji opatrná, miláãku.“

„Neblázni, mami! VÏdyÈ ani s nik˘m nechodím. Nikdo se o tom ne-

dozví.“

S tím moje nad‰ení nad mou nadcházející slávou prudce ochladlo, roz-

hodnû dost na to, abych mohla sednout za volant. Sedla jsem do auta, ale

místo abych jela rovnou domÛ, zamífiila jsem na bulvár Santa Monica, 

do populární lesbické kavárny zvané Little Frieda. Sedûla jsem venku,
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vychutnávala jsem si kaÏd˘ dou‰ek kávy a kaÏd˘ okamÏik, kdy jsem mohla

sedût v lesbické kavárnû, protoÏe jsem vûdûla, Ïe odteì uÏ se tu nikdy ne-

ukáÏu. Pocit, kter˘ se dostavil, kdyÏ jsem dostala práci snÛ, pocit, Ïe jsem

vyvolená, byl mnohem lep‰í neÏ trapné vysedávání pfied lesbickou kavár-

nou a strach, Ïe se na hosty nedokáÏu ani podívat, natoÏ je oslovit. Nebyla

jsem pfiipravená Ïít jako lesba. Musela jsem si nejdfiív vybudovat kariéru.

Hrát postavu v populárním televizním seriálu bylo m˘m cílem, ke kterému

jsem smûfiovala ve‰keré své síly. Slavné hereãky byly v˘jimeãné. Koneãnû

se mi naskytla ‰ance b˘t v˘jimeãná.

Moje dlouhá cesta k v˘jimeãnosti zaãala uÏ v dûtství. Teta se str˘cem

mûli rodinné pfiátele Goffovy. Goffovi mûli tfii dcery. Nejstar‰í Linda byla

právniãka. Prostfiední dcera Amanda byla fyzioterapeutka. A nejmlad‰í

Allison byla modelka. Navzdory zjevn˘m úspûchÛm jejích sester to byla

Allison, komu patfiila pozornost mé rodiny, její obdiv a chvála. Neuply-

nul jedin˘ t˘den, kdy by mi máma neukázala „hezkou Allison“ v nûjakém

katalogu, kter˘ se nám objevil ve schránce a upozorÀoval na jarní slevy

nebo zimní v˘prodeje. I kdyÏ jsem byla docela chytrá a dostávala jsem

samé jedniãky, potfiebovala jsem nûco, co bude lidem pfiipadat vzru‰ující,

tak jsem se rozhodla, Ïe se stanu modelkou.

Nebyla jsem nijak v˘jimeãnû hezká ani vysoká. Vypadala jsem normálnû,

rozhodnû jsem nebyla taková krasavice, abych mohla pozdûji vykládat 

ty otravné historky supermodelek o tom, jak jim ve ‰kole fiíkali „koÀsk˘

ksicht“ a „párátka“, protoÏe byly tak hubené a ploché. KdyÏ mi bylo osm,

Anthony Nankervis mi fiíkal Lizzie, coÏ byla zkratka za „je‰tûrãí oãi“. Jak mi

kaÏd˘ den pfiipomínal svojí posmû‰nou písniãkou, oãi se mi zmûnily v tenké
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‰kvírky, kdyÏ jsem se usmívala. Místo toho, abych uráÏku jako kaÏdá jiná

osmiletá holka odrazila s tím, Ïe sám smrdí, jsem ho na hfii‰ti dovedla k zrca-

dlu a trvala jsem na tom, Ïe mi musí vysvûtlit, co mûl na mysli. S údery

míãÛ a kfiikem dûtí v pozadí jsem se stfiídavû usmívala a mraãila a ke své

hrÛze jsem zjistila, Ïe má pravdu. KdyÏ jsem se usmála, oãi mi zmizely ve

dvou o‰kliv˘ch záhybech tuku. Vzpomínka na to, jak s Anthonym stojím

pfied tím zrcadlem a oba jsme zdû‰ení m˘ma oãima zarostl˘ma v tuku, mû

dodnes bolí u srdce. KdyÏ vám nûkdo fiíká je‰tûrka, nikdy se to ãasem ne-

zmûní v kompliment, jako kdyÏ vám fiíkají, Ïe máte místo nohou párátka.

Mûla jsem kamarádku Charlotte Dukeovou, které rodiãe nedovolili,

aby se stala modelkou. Ta by mûla pfiesnû takovou otravnou historku, kte-

rou by mohla vykládat v televizi. Nejen, Ïe se jí dûti posmívaly za to, Ïe je

vysoká a hubená, mûla pfiezdívku MX stfiela, protoÏe mûla na svÛj vûk ne-

zvykle velká prsa. Mûla kratiãké pískové vlasy a tváfi jí pokr˘valy pihy, 

a kdyÏ ji skauti vybrali jako modelku do ãasopisu (a její matka jí to zaká-

zala), nemohla jsem b˘t víc v ‰oku.  Podle mû byla úplnû obyãejná. Nikdy

nenosila makeup, ani si nenatáãela vlasy natáãkami. Nezajímala ji móda,

modelky ani ãasopisy. Ve dvanácti jsem byla pfiesvûdãená, Ïe krásní jsou

herci Dynastie ãi hosté v seriálu The Love Boat, a já byla komukoli z nich

podobnûj‰í neÏ Charlotte Dukeová. Mûla jsem vlasy jako z reklamy na

‰ampon a tváfi pokrytou makeupem a myslela jsem si, Ïe jsem hezká. Co mi

chybûlo na kráse a fyzick˘ch rysech, to jsem vynahrazovala urputn˘m pfie-

svûdãením a snahou dosáhnout svého. Polaroidem jsem se fotila v rÛzn˘ch

outfitech vãetnû jakési indiánské ãelenky u nás pfied domem na pfiedmûstí

a posílala jsem ty fotky do rÛzn˘ch modelingov˘ch agentur ve mûstû, ho-

dinu vzáleném od na‰eho mûsteãka.
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Modelingovou scénu v Melbourne jsem se nechystala ovládnout bez

pfiípravy. Mûla jsem za sebou ‰kolu dobrého chování, protoÏe matka byla

pfiesvûdãená, Ïe vybrané mravy a schopnost se namalovat byly souãástí zá-

kladního vzdûlání. Pro mû to byl dal‰í krÛãek ke splnûní snu stát se model-

kou. Na závûreãném veãírku v podobû módní pfiehlídky jsem skonãila

první. Ta sláva se konala bûhem dne v jedné restauraci otevfiené pouze 

v dobû veãefií. Tehdy ale pfii‰el i první záchvûv nejistoty. V tûsném závûsu

za mnou totiÏ skonãila dívka jménem Michelle. Byly jsme tam zamãené 

ve smrtícím vedru a v disciplínách „Správné drÏení tûla“, „Makeup“, „Foto-

modeling“ a „Spoleãenská etiketa“ jsme dostaly stejnû bodÛ. Nakonec

jsem vyhrála jenom proto, Ïe jsem umûla lépe chodit na podpatcích, takÏe

jsem ovládla disciplínu „Pfiehlídkové molo“ a získala jsem vítûznou trofej.

(Ve skuteãnosti jsem stála na koberci mezi dvûma stoly pfiipraven˘mi k ve-

ãefii a dostala jsem jen list papíru.) ProtoÏe mi ale jiná dívka málem ukradla

vítûzství, já i matka jsme znervóznûly a na obû z nás to mûlo zdrcující do-

pad. Vím, Ïe to platilo alespoÀ pro mû, protoÏe si dodnes pamatuji kaÏ-

diãk˘ fyzick˘ rys té dívky. Máma zase pfii kaÏdém rozhovoru o m˘ch dût-

sk˘ch úspû‰ích opakuje „Vzpomíná‰ si na tu holku ve ‰kole dobrého cho-

vání, co tû málem porazila?“

Dva t˘dny poté, co jsem svoje fotky rozeslala do rÛzn˘ch modelingo-

v˘ch agentur, mi odpovûdûli z agentury Modeling World. Pr˘ se jim ozvala

nová agentura s názvem Team Models. Vidûli moji fotku v indiánské ãe-

lence a chtûli se se mnou setkat osobnû. To byl trochu problém, protoÏe

poté, co mi o tfii roky dfiíve zemfiel otec, zaãala máma pracovat na pln˘ úva-

zek v ordinaci jednoho lékafie a nemohla si vzít volno jen proto, aby mû

vozila na schÛzky. I kdyÏ se jí pfiedstava, Ïe budu modelkou, zamlouvala
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skoro tolik jako mnû, fiekla mi, Ïe musím chodit do ‰koly a Ïe mám b˘t 

realistická. Udûlala jsem tedy to, co by udûlala jakákoli jiná dvanáctiletá

holka. Jeãela jsem a breãela a fiekla jsem jí, Ïe mi niãí Ïivot. Udûlala jsem

tak hroznou scénu, Ïe si máma musela vzít den volna a na tu schÛzku mû

odvézt. ProtoÏe jsem právû vstupovala do svûta zamûstnan˘ch dospûl˘ch,

vûfiila jsem, Ïe musím pÛsobit nezávisle a tváfiit se, Ïe mám v‰echno pod

kontrolou. Pfiikázala jsem tedy mámû, aÈ poãká v autû, zatímco já pÛ-

jdu dovnitfi a udûlám na nû dojem. Nacviãovala jsem si svoje entrée od

chvíle, kdy jsem rozeslala fotky a ãekala, aÏ se mi ozvou. Mûla jsem jedno-

duch˘ plán: projdu vstupní halou, pak se zastavím ve dvefiích agentury,

ruce si poloÏím na dvefiní rám, a aÏ si mû v‰imne booker, jenom vyslovím

své jméno – „Amanda Rogers“. Posadí mû na Ïidli, fieknou mi, Ïe hledali

pfiesnû mû, a pfiivítají mû do rodiny modelek Team Modeling. Upfiímnû

fieãeno to vlastnû nebylo tak daleko od toho, co se skuteãnû stalo. AÏ na tu

vûtu o tom, Ïe pfiesnû mû hledali. A na‰tûstí mû nikdo nevidûl, jak jako blá-

zen pózuju ve dvefiích. UÏ tehdy jsem ale vûdûla, Ïe mû agentura nevzala

kvÛli mému vzhledu, ale proto, Ïe jsem mûla dar fieãnit. Zkátka jsem je

ukecala. ¤ekla jsem jim, Ïe budu nejmlad‰í modelka, která pro nû bude

pracovat, a vydûlám jim nejvíc penûz. Tvrdila jsem jim, Ïe se hodím do

reklamy i do ãasopisÛ. Pfiesvûdãovala jsem je, Ïe jsem odhodlaná b˘t mo-

delkou, Ïe budu profesionální a vÏdycky k dispozici. Urãitû je pobavila

odvaha a drzost té dvanáctileté holky, a tak se rozhodli, Ïe mi dají ‰anci.

Vzala jsem si prázdné ‰edobílé desky na portfolio a jako modelka jsem

odkráãela zpátky k autu, kde na mû trpûlivû ãekala moje máma. „Skvûlé

zprávy,“ prohlásila jsem, kdyÏ jsem nastoupila na sedadlo spolujezdce.

„Budu modelka.“ Od toho dne jsem frázi „skvûlé zprávy“ pouÏívala po-

30 NESNESITELNÁ LEHKOST

001-183 Nesnesitelna lehkost_145x205 mm QXP 7.x  6.5.14  14:50  Stránka 30



kaÏdé, kdyÏ jsem mámû fiíkala o nûjaké práci, televizním seriálu nebo no-

vém filmu. „Skvûlé zprávy“ jsou také frází, kterou moje máma vÏdycky

sly‰í nejradûji ze v‰ech.
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3

V týdnu před začátkem natáčení Ally McBealové mi nad‰ení z nové 

práce kalil strach z toho, jaké to bude, aÏ budu vystavena nemilo-

srdn˘m soudÛm vefiejnosti. MoÏná to bylo tím, Ïe jsem byla tak kritická

vÛãi jin˘m hercÛm, kdyÏ v nûjak˘ch talk show nepÛsobili pfiíli‰ sebejistû,

nûbo kdyÏ nedokázali pohotovû, slu‰nû, ale vtipnû a rezolutnû odpálit zví-

davého novináfie na ãerveném koberci. VÏdycky jsem hroznû tûÏce pro-

Ïívala trapnost za ostatní lidi, kdyÏ fiíkali nûjaké hlouposti. Teì mû ãekalo to

samé. Budu dost chytrá? Budu schopna hbitû reagovat na vtípky Davida

Lettermana? Budu pÛsobit chytfie, a pfiitom vtipnû a flirtovnû, aÏ budu stát

tváfií v tváfi Lenovi? A jak budu odpovídat na otázky, kdyÏ budu vûdût, Ïe

nemÛÏu fiíct pravdu? Pravdivé odpovûdi na otázky z ãerveného koberce by

znamenaly rychl˘ a rezolutní konec celé mojí kariéry. „Ne, nejsem fanou‰-

kem Ally McBealové. Vidûla jsem jen jeden díl a moc se mi to nelíbilo.“

Nebo: „Módu vlastnû nesleduju a mám rad‰i motorkáfiské kozaãky neÏ

lodiãky Jimmy Choo.“ Nemyslím, Ïe by mû svût pfiivítal pfiíli‰ pfiátelsky,

kdyby ze mû padala podobná moudra, a jsem si jistá, Ïe ani Joan Riversové

by to pfiíli‰ nesedlo.
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âím víc jsem o tom pfiem˘‰lela, tím silnûji mi docházelo, Ïe David Kelley

udûlal velkou chybu, kdyÏ mû obsadil jako novou sexy právniãku v seriálu

o sexy právniãkách a právnících a jejich romantick˘ch avant˘rách. KdyÏ

jsem se s Kelleym setkala osobnû, abychom si popovídali o moÏnosti hrát 

v seriálu Advokáti, na kter˘ jsem se dívala moc ráda, najednou prohlásil:

„Vidím vás spí‰ v Ally McBealové.“ Pfiedtím jsem si nûjak shrnula vlasy z ra-

mene, nebo jsem nûjak pfiekfiíÏila nohy, uÏ si nevzpomínám. Hned nato 

mû Photoshopem pfiidali na plakát celého hereckého obsazení, jak se tísní

na proslul˘ch spoleãn˘ch záchodcích. Rozhodnû byla chyba obsadit mû

mezi nû. Kromû toho, Ïe jsem nebyla vtipná a la‰kovná dáma, jak to bylo 

v tomhle seriálu potfieba, jsem na tu roli zkrátka nebyla dost hezká. Z urãi-

t˘ch úhlÛ jsem vypadala docela slu‰nû, ale mûla jsem o‰kliv˘ profil (tím

jsem si byla po mnohaleté kariéfie modelky jistá) a mûla jsem moc velk˘ 

a kulat˘ obliãej. Kromû toho jsem nemûla na tu roli jako takovou, nemûla

jsem zkrátka schopnosti na to, abych hrála panovaãnou, dominantní pro-

fesionálku s pfiebujel˘m sebevûdomím. Podobnou filmovou roli bych 

pfiijala s radostí, seriál byl ale nûco jiného. Nedokázala jsem si pfiedstavit, 

Ïe budu hrát tuto mocnou Ïenu, tak jinou, neÏ jsem byla já sama, a to rok 

za rokem. Jak jsem mûla zabránit tomu, abych sklánûla pfii rozhovoru 

s nûk˘m jin˘m hlavu na stranu, tak jako jsem to dûlala ve skuteãnosti? 

Jak jsem si mûla pamatovat, Ïe musím stát peãlivû rozkroãená na vysok˘ch

podpatcích, kdyÏ jsem obvykle vystrkovala levou kyãel a pohodlnû jsem se

mohla opfiít ve sv˘ch kozaãkách? ProtoÏe jsem musela bojovat se v‰emi sv˘-

mi pfiirozen˘mi instinkty, rozhodla jsem se, Ïe bude uÏiteãné je v‰echny

zmûnit od základu. Rozhodla jsem se, Ïe se nauãím stát rovnû a naslouchat se

vzpfiímenou hlavou, budu procviãovat, abych mluvila sebevûdomû a sebe-
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jistû. UÏ nebudu mluvit jako Australanka, místo toho mû nerozeznají od

Ameriãanky. Bylo moc pozdû na to, abych se z toho vykroutila, takÏe jsem

se musela úplnû zmûnit, abych to zvládla.

Musela jsem odhodit své staré já a nastoupit do nové role. Nejen, Ïe jsem

se musela stát Nelle Porterovou, musela jsem zaãít hrát i celebritu. Co ale

celebrity dûlají? Chodí na veãírky, nechávají si nastfiíkat umûlé opálení, sta-

nou se z nich filantropové? Chodí do supermarketu vÏdycky s makeupem

a vlasy upraven˘mi od kadefiníka? Chodí vÛbec do supermarketu? Stát se

celebritou pro mû znamenalo totéÏ, jako kdyby mû pov˘‰ili. Problém spo-

ãíval jen v tom, Ïe b˘t slavnou hereãkou muselo b˘t jiné neÏ b˘t jenom

hereãkou, jaksi mi ale zapomnûli dát popis mé nové pozice. Jako hereãka

jsem se nauãila svoje repliky, nûjak jsem je interpretovala a odehrála jsem

je pfied kamerou. Neexistovala ale Ïádná profese, která by mû dokázala pfii-

pravit na to, jak b˘t celebritou. Poté, co jsem sledovala, jak se Elizabeth

Hurleyová stala pfies noc z obyãejné hereãky celebritou, jsem ale vûdûla, Ïe

to má hodnû co do ãinûní s obleãením. Já ale neãetla módní ãasopisy a ne-

zajímalo mû, kdo vypadal ve stejn˘ch ‰atech lépe neÏ nûkdo jin˘. Jak jsem

se tedy mûla stát tou stylovou ikonou, jak se ode mû oãekávalo, kdyÏ jsem

teì byla novou postavou v Ally McBealové? Pov˘‰ili mû, ale musela jsem

sama zjistit, co se ode mû v nové práci oãekává.

A nebo jsem se na to mohla zeptat nûjakého odborníka.

KdyÏ Kálí zrovna nemalovala, pfiímo vstfiebávala módu. PouÏila jsem

slovo „vstfiebávala“, protoÏe kdyÏ jsem ji sledovala, jak se hrbí nad ãíslem

Vogue, jak si jej chrání paÏemi, jak se ani nepohne a plnû se soustfiedí, jak

sleduje obrys ‰atÛ oãima, pfiísahala bych, Ïe právû nalezla zdroj té pravé

Ïivotní energie. S Kálí se nedalo mluvit, kdyÏ se zrovna pustila do nového

část prVní 35

001-183 Nesnesitelna lehkost_145x205 mm QXP 7.x  6.5.14  14:50  Stránka 35



ãísla W, a dokonce nebylo ani pfiípustné, aby se jiní lidé bavili kdekoli 

v doslechu. Jednou v létû jsme mûli s Melem náv‰tûvu. Tahle známá na‰la

pfied vedlej‰ími dvefimi nové ãíslo Vogue je‰tû zabalené v plastovém obalu,

rozbalila ho a Kálí ji pfiistihla, jak si její ãasopis ãte na dvorku. KdyÏ zjistila,

Ïe sprostá zlodûjka, jeÏ ji okradla o potû‰ení b˘t prvním a jedin˘m ãlovû-

kem, kter˘ se dotkne jejího pfiedplaceného ãísla toho posvátného ãasopisu,

je moje kamarádka z dob, kdy jsem v Austrálii pracovala jako modelka, stála

Kálí uprostfied na‰eho ob˘váku naprosto v ‰oku a jen ti‰e opakovala: „Jak nû-

kdo mÛÏe udûlat nûco takového?“ Byli jsme s Melem nucení zastat se kaÏd˘

jedné strany. ManÏel s gustem vyuÏil pfiíleÏitosti, aby se pohádal s Kálí,

fiekl jí, Ïe to pfiehání, a zastal se mojí kamarádky modelky. Tahle hádka byla

jednou z pfiíãin setrvalé melancholie, ve které jsem tehdy Ïila, a poukazo-

vala na permanentní napûtí mezi Melem a Kálí. Já se samozfiejmû zastala jí.

Byla to pfiece geniální kreativní du‰e a cokoli ji inspirovalo, bylo nesmírnû

dÛleÏité. NezáleÏelo na tom, Ïe mû samotnou módní ãasopisy vÛbec ne-

zajímaly. 

Zb˘val jedin˘ t˘den do zaãátku natáãení a já v panice zavolala Kálí. 

Ta mi povûdûla, Ïe si nemám dûlat starosti, mám se vyka‰lat na nakupo-

vání nového obleãení a pfiedstírání, Ïe jsem nûkdo jin˘. Také mi tvrdila, 

Ïe mû najali jen proto, Ïe jsem v˘jimeãná, a Ïe mám b˘t zkrátka a dobfie

sama sebou. 

„Myslí‰ lesbou?“

A tak Kálí souhlasila, Ïe se se mnou odpoledne sejde v obchodû Banana

Republic. 

Ve venkovním nákupním centru jsem v rozpáleném letním dni kráãela

vstfiíc Kálí obleãená do vintage triãka s Iggy Popem, do vybledl˘ch ãer-
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n˘ch dÏín a obno‰en˘ch ãern˘ch motorkáfisk˘ch bot. Kálí na mû ãekala 

v obchodû. Mûla mi pomoct sestavit mÛj nov˘ kaÏdodenní styl, v nûmÏ

bych mohla chodit do práce. Vybrala jsem si Banana Republic, protoÏe

jsem usoudila, Ïe tam najdu nenápadné obleãení, ve kterém budu spí‰ vy-

padat jako pfiijateln˘ ãlen lidské spoleãnosti. V obliãeji se mi musel zraãit

strach, kter˘ jsem mûla v hlavû, protoÏe Kálí mû ani nepozdravila a jenom

mû pevnû objala rukama kolem pasu. Do zad se mi pfii tom zaryla ramínka

s ko‰ilemi, která Kálí drÏela v kaÏdé ruce.

„Dík moc za pomoc, Kals.“

„Bude to legrace. Nevím ale, jestli mû opravdu potfiebuje‰, Pickle. Má‰

skvûl˘ styl.“

„No, nepfiipadá mi, Ïe by moc slavn˘ch hereãek nosilo rozedrané ãerné

dÏíny a motorkáfiské boty.“

Nedávno jsem si uvûdomila, Ïe nosím skoro samou ãernou. Nikdo jin˘

v obchodû na sobû nemûl tûÏké ãerné boty ani ãerné triãko. Místo toho na

sobû v‰ichni mûli letní potisky a krátké suknû.

„Na léto by se ti hodilo nûco svûtlej‰ího. Potfiebuje‰ nûjaké suknû?“ Kálí

si mû prohlíÏela od hlavy k patû, jako bych byla spí‰ projekt a ne její ka-

marádka.

„Asi jo. Nevím. Potfiebuju?“

Hezky se na mû usmála a podala mi dvû ko‰ile, které mûla vybrané.

„Zkus zaãít s tímhle a já ti najdu nûjaké kalhoty. Má‰ ráda capri kal-

hoty?“

ProtoÏe jsem si nebyla jistá, co jsou capri kalhoty, pokrãila jsem rameny,

vzala jsem si ramínka a vydala se hledat kabinku. Pfied vysok˘m zrcadlem

jsem si pak vyzkou‰ela nejdfiív první a pak i druhou bílou ko‰ili.
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Zatímco jsem ãekala, aÏ mi Kálí pfiinese capri kalhoty v nûjakém odstínu,

ve kterém budu vypadat trochu pfiijatelnûji, prohlíÏela jsem si svoje tûlo.

Dívala jsem se na svá tlustá stehna a na to, jak mám kolem kolen záhyby

tuku. Kyãle tvofiily trojúhelník v místû, kde konãily nohy a zaãínal zadek.

Nebylo to poprvé, co jsem se na sebe dívala kriticky. Cel˘ Ïivot jsem se po-

kou‰ela zmûnit svoje tûlo, pfiemáhal mû ale pocit, Ïe mé tûlo mû vÏdycky

porazí, Ïe hru o to, zda ho zmûním, mÛÏu jen prohrát. Vzpomnûla jsem si,

jak jsem se v osmnácti zkoufiila marihuanou a zírala jsem na svÛj odraz ve

sklenûn˘ch dvefiích, vzlykala jsem a fiíkala jsem si „VÏdycky budu vypadat

takhle.“ Také jsem si vybavila, jak jsem ve dvanácti letech poprvé usly‰ela

svÛj vnitfiní hlas, kdyÏ mû na castingu klientka poÏádala, aÈ se otoãím, aby

si mohla prohlédnout, jak˘ mám zadek. PoÏádala mû, aÈ si svléknu kalhoty

a otoãím se ke zdi, aby si mohla prohlídnout moji zadnici. Otoãila jsem se

ke zdi, kalhoty shrnuté u kotníkÛ, a pfiipadalo mi, Ïe uplynula celá vûã-

nost, neÏ mi dovolila, abych se otoãila zase ãelem k ní. „Pfiekvapuje mû, Ïe

na tak mladou holku má‰ tak povisl˘ zadek,“ fiekla mi pfiátelsk˘m, táza-

v˘m tónem. „Ty necviãí‰?“

Musí‰ cviãit. To byla první vûc, kterou mi fiekl mÛj vnitfiní hlas. Byl to

hlubok˘ muÏsk˘ hlas a mluvil tak nahlas a jasnû, Ïe jsem si fiíkala, jak je

moÏné, Ïe ho nesly‰í ostatní odmítnuté modelky, které se mnou stojí ve

v˘tahu. I nadále mi znûl v hlavû jako tlaková vlna po v˘buchu je‰tû dlouho

poté, co jsem si vyslechla jeho sdûlení. KdyÏ jsem teì stála pfied zrcadlem 

v obchodû Banana Republic, stydûla jsem se pfii pomy‰lení na to, Ïe i ve

ãtyfiiadvaceti mi tent˘Ï hlas stále opakuje totéÏ. 

„Jakou má‰ velikost?“ Nevinná otázka Kálí mû uvrhla do stavu paniky.

Ne‰lo jen o to, Ïe jsem si myslela, Ïe jsem tlustá. Mûla jsem na sobû spoustu
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partií, které potfiebovaly pfiedûlat, ale já kromû toho ani netu‰ila, jak se 

v USA urãují velikosti obleãení. V Austrálii byla ideální velikost 10. Ve Stá-

tech jsem ale nevûdûla, které ãíslo tomu odpovídá. Nakupovala jsem jen 

v charitativních obchodech, nebo pfiípadnû v Urban Outfitters, kde pro-

dávali jen jedinou univerzální velikost. Krom toho jsem nosila pofiád ty

staré dÏíny a triãka, které jsem si pfiivezla z domova.

„Jakou bych mûla mít?“

„Co tím myslí‰?“ Kálí se na mû podívala s pfiívûtiv˘m úsmûvem, jako

bychom si spolu mûly zahrát nûjakou zábavnou hru. Nemûla ani ponûtí, 

Ïe její odpovûì na moji otázku mi naprosto zmûní Ïivot. 

„Jakou velikost mají modelky?“

„No, vzorky se vût‰inou dûlají v ‰estce.“ Kálí vûdûla spoustu vûcí, o kte-

r˘ch jsem nemûla ponûtí.

„Tak v tom pfiípadû mám ‰estku.“ Ukázalo se, Ïe jsem se navíc trefila,

tedy alespoÀ vût‰inou. Capri kalhoty v ‰estce mi byly moc tûsné, ale stejnû

jsem si je koupila a zafiekla jsem se, Ïe do nich pár kilo zhubnu. Ani mû

nenapadlo koupit si je o ãíslo vût‰í, protoÏe pro mû Ïádná velikost osm

neexistovala. 

KdyÏ jsem z obchodu odcházela a v ruce svírala ta‰ku s nov˘mi kousky

se zapínáním na knoflíky, cítila jsem, Ïe se strachy nemÛÏu ani h˘bat. Po-

sadila jsem se s Kálí na betonovou laviãku uprostfied obchodÛ, kolem kot-

níkÛ se mi povalovaly ta‰ky a já vûdûla, Ïe je toho na mû moc. Mûla jsem

slu‰né obleãení na pár dní dopfiedu, ale co bude pak? Budu muset dál na-

kupovat pro tuhle moji novou osobnost, nebo lidem dojde, kdo jsem do-

opravdy, a kdyby se stalo nûco takového, moje kariéra bude rázem u konce.

Nikdo pfiece nedá lesbû hlavní roli. Nedávno napfiíklad klidnû zru‰ili tele-
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vizní show Ellen DeGeneresové, a to poté, co se rozhodla uãinit ve vysílání

coming out. A Ïádné otevfienû homosexuální hereãky nikdy nehrály hlavní

role. Za tfii roky, co jsem Ïila v Los Angeles, mi do‰lo, Ïe v Hollywoodu exi-

stují jen dva typy hereãek – buì charakterové hereãky, nebo pfiedstavitelky

hlavních rolí. Charakterové hereãky ãekají cel˘ den v miniaturním kara-

vanu, aÏ nastane chvíle na jejich jedinou scénu, a jedí sendviãe spoleãnû se

‰tábem. Pfiedstavitelky hlavních rolí naopak na plátnû pfiedvádûjí nejlep‰í

dialogy, bydlí v luxusních obytn˘ch vozech a veãefií s manaÏery studií v res-

tauraci The Ivy. Jo, a je‰tû jsem zapomnûla na peníze. Nevûdûla jsem o ni-

kom, kdo by kdy v historii dostal hlavní roli, a pfiitom byl homosexuální, 

a kdyby na mû nûco podobného prasklo, s kariérou jsem se mohla rovnou

rozlouãit. O tom jsem nepochybovala ani na vtefiinu. KdyÏ jsem tohle

vysvûtlila Kálí, abych jí ukázala, jak pitomá byla její poznámka, Ïe mám

b˘t zkrátka sama sebou, sesbírala jsem si ta‰ky a zamífiila jsem do obchodu

s botami na druhé stranû nákupního centra pro boty na vysok˘ch podpat-

cích, které by se hodily k mému novému obleãení ãíslo ‰est. Cestou jsem

pfiem˘‰lela, jestli uÏ to, jak chodím, jasnû ukazuje, Ïe jsem lesba, a pak jsem

se pfieorientovala na úvahy o tom, kolik kilo budu muset shodit, aby mi

sedûly ty nové capri kalhoty. Taky jsem si dala jedno pfiedsevzetí. Ty nové

kalhoty si vezmu na sebe, aÏ pÛjdu první den do nové práce.

DrÏela jsem úplnû jednoduchou dietu. Mûla jsem ji vyzkou‰enou, drÏela

jsem ji tak ‰estkát, osmkrát do roka. Pfiipravovala jsem se tak pokaÏdé na

první módní pfiehlídku. Místo abych jedla 1000 kalorií dennû, coÏ byla

obecnû doporuãovaná hodnota pro Ïeny, které chtûjí hubnout, jsem se

omezila na 1000 kilojoulÛ dennû. KoneckoncÛ jsem byla z Austrálie, a tak

bylo jenom správnû, Ïe jsem pfie‰la na metrick˘ systém. Byla to hra s ãísly 
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a já to povaÏovala za legraci. 1000 kilojoulÛ odpovídalo zhruba 300 kalo-

riím. Dietu jsem drÏela s cílem zhubnout pÛl kila dennû, a to jeden t˘den.

Vûdûla jsem, Ïe to funguje, protoÏe jsem to mûla mockrát vyzkou‰ené.

První tfii dny jsem kaÏd˘ den zhubla pÛl kila, zato ãtvrt˘ a pát˘ den se ru-

ãiãka na váze nehnula z místa. ·est˘ den jsem byla o kilo a pÛl lehãí a po-

slední den jsem to zakonãila posledním pÛlkilem. Dohromady jsem tedy

zhubla o tfii a pÛl kila. Tahle dieta mû nikdy nezklamala – a mnû pfiipadalo

profesionální zhubnout pfiedtím, neÏ nastoupím do nové práce. Nejen, Ïe

budu vypadat v kondici a budu atraktivnûj‰í, psychicky mi to pomÛÏe 

získat trochu sebejistoty a budu pfiipravená na herecké v˘zvy, které mû 

v nové práci ãekají. Navíc mû ãekala spousta kost˘mov˘ch zkou‰ek. KdyÏ

zhubnu, bude to mít kostymérka snaz‰í, protoÏe mi bude moci vybrat jak˘-

koli vzorek obleãení a bude jisté, Ïe se do nûj vejdu. Hubnutí bylo souãástí

nepsané dohody s producenty, a já byla pfiipravena dostát svému slibu. 
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4

ZajížděLa jsem práVě na své parkovací místo pfied zvukov˘m stu-

diem na Kelley Landu neboli pfied ateliéry na Manhattan Beach.

Hlava se mi toãila nad‰ením a nervozitou. âekal mû totiÏ první den na

place pfii natáãení Ally McBealové. Vylezla jsem z auta, uhladila si záhyby

na m˘ch pohodlnû padnoucích capri kalhotách a rozhlédla jsem se kolem

sebe. Parkovi‰tû pÛsobilo pfiísnû a sterilnû. Postavili to tu teprve nedávno,

patfiilo to produkci Davida Kelleyho, a zdálo se, Ïe tu je‰tû chybí finální

úpravy, aby to tu pÛsobilo zabydlenû. Ateliéry v Burbanku a v Hollywoodu,

kde jsem natáãela dfiív, byly plné lidí, neustále nûkdo chodil dovnitfi a ven,

byla tam kavárna a trafika, kde obsluhoval snûd˘ personál a znal kaÏ-

dého herce a producenta, kter˘ se tu zastavil pro svÛj v˘tisk Variety nebo

LA Times. V ateliérech na Manhattan Beach ale nebyl nikdo, stála tu jen

auta. Nebyla tu Ïádná kant˘na, jedin˘ parãík, kde byste si mohli o obû-

dové pauze ãíst kníÏku. Nebyly tu Ïádné rostliny ani stromy. V‰ude jen

ohromné krychle meruÀkové barvy, ani kousek stínu, sluneãní paprsky 

se tu odráÏely od bílého chodníku a na zdi bez oken, takÏe to pÛsobilo

dojmem, Ïe do kaÏdého kouta tu je namífien˘ reflektor. Na Kelley Landu

nebylo jediné místo, kde by se ãlovûk mohl schovat. PÛsobilo to tu jako
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nûjak˘ vûdeck˘ v˘zkumn˘ ústav, kde pozorní vûdci provádûjí své vûdecké

experimenty, skrytí pfied zraky okolního svûta. Nebo taky jako vûznice 

s minimální ostrahou. 

Z dopoledního letního vedra jsem vstoupila do klimatizované budovy 

a zaãala jsem hledat ‰atnu, kde by na dvefiích viselo moje jméno. Na prv-

ních dvefiích stálo Peter MacNicol, na dal‰ích Greg Germann, a hned v zá-

pûtí Portia de Rossi. Byla jsem tu. Takhle pûknou ‰atnu jsem je‰tû nikdy

nemûla. Stála tu tmavû zelená sedaãka a s ní sladûné kfiesílko, pracovní stÛl 

a Ïidle, byla tu koupelna se sprchou a toaletou. V‰echno tu bylo zbrusu

nové a ãisté. Pfiede mnou sem je‰tû Ïádn˘ herec nevkroãil, ocitla jsem se 

v naprosto sterilním prostfiedí a to mû zároveÀ uklidÀovalo i zvlá‰tnû zne-

pokojovalo. Je‰tû Ïádná hereãka si tu neprocviãovala své dialogy, nikdo tu

nervóznû nepfiecházel pfied nástupem na scénu, nikdo si tu z nudy ãi z ner-

vozity nezapálil cigaretu. V tûchto stûnách nedlely Ïádné vzpomínky ztû-

lesnûné zvûtral˘m cigaretov˘m koufiem. Patfií to tu jen stfiídavû znudûné 

a nervózní Portii de Rossi, která si chce zapálit, ale nemÛÏe, a prohlíÏí si

svÛj nedokonal˘ odraz ve velk˘ch zrcadlech ve dvefiích ‰atny.

Hodila jsem na gauã svoje ta‰ky a zkontrolovala hodinky. Bylo právû

10:30. Byla jsem tu brzy. V 11 mû ãekala kost˘mová zkou‰ka, ve 12 jsem

mûla zaãít s vizáÏistkou a kadefiníkem. Chtûla jsem tu b˘t dfiív ani ne kvÛli

tomu, Ïe bych byla nervózní, ale spí‰ proto, Ïe jsem chtûla svÛj vzhled do-

vést k dokonalosti. I kdyÏ mû jako modelku od dûtství nabádali, Ïe mám

na focení chodit bez makeupu a pouze s umyt˘mi vlasy, nikdy jsem se na

place neukázala s vydrban˘m obliãejem a ãist˘mi vlasy, jako bych právû

vyskoãila ze sprchy. Jenom jsem se ãasem zlep‰ila v tom, Ïe jsem to doká-

zala skr˘vat. Milovala jsem korektor. Ta kouzelná mastná tyãinka béÏo-
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vého makeupu byla pro mû stejnû zásadní jako kyslík, kter˘ d˘cháme.

Dokázala jsem si korektorem napatlat polovinu obliãeje, a pfiitom to vypa-

dalo, Ïe mám ãistou a pfiirozenû dokonalou pleÈ. Samozfiejmû, Ïe nanést

korektor opatrnû trvalo spoustu ãasu a vyÏadovalo znaãnou trpûlivost (tak

je to se ‰pinav˘mi tajemstvími vÏdycky), a právû proto jsem dorazila o pÛl

hodiny dfiív. NeÏ jsem ode‰la z domu, absolvovala jsem pochopitelnû první

kolo zásahÛ na mé rudé, flekaté tváfii, na temn˘ch kruzích pod oãima,

uhrech a jizvách po uhrech. Cesta pfies celé mûsto ale trvala celé vûky a tu-

‰ila jsem, Ïe budu muset opravit ta místa, kde se moje umûní rozpustilo 

v nemilosrdném vedru. KdyÏ jsem byla spokojená s v˘sledkem své mise

stát se atraktivní novou hereãkou, kterou kostymérky oãekávaly, zamífiila

jsem pfiímo do kostymérny. Byla v jiné budovû, docela daleko od mojí 

‰atny, a zdálo se mi, Ïe to trvá celou vûãnost, neÏ jsem ji koneãnû na‰la.

Nakonec mû odchytila jakási asistentka produkce a odvedla mû na místo.

Asistentka mûla na sobû krátké kalhoty a tenisky. Vypadala nervóznû 

a fiekla mi, Ïe mû hledá jako blázen. Mûla pr˘ za úkol ãekat na mû v 10.45

na parkovi‰ti. âím víc povídala (kdo má dost sebevûdomí na to, aby svoje

nohy ukazoval jinak neÏ na vysok˘ch podpatcích?), tím hloupûji jsem si

pfiipadala, Ïe jsem dorazila tak brzy a Ïe jsem z ‰atny ode‰la dfiív, neÏ mû

tam asistentka pfii‰la vyzvednout. Sakra. První den v práci jsem nemûla na

práci nic víc neÏ pÛsobit jako profesionál, kter˘ ví, co dûlá, a rovnou jsem 

to zkazila. NeÏ jsme do‰ly do kostymérny, uÏ jsem mûla úplnû staÏen˘ Ïa-

ludek a umírala jsem touhou po cigaretû. Co tady dûlám, já, lesba, která

má hrát ledovû chladnou advokátku v soudní síni, kterou v pfií‰tím díle

urãitû ãeká nûjaká Ïhavá erotická scéna? A vejdu se vÛbec do kost˘mku

velikosti 6?
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Postávala jsem u dvefií kost˘mní v˘tvarnice a ãekala jsem, aÏ si mû od

svého stolu koneãnû v‰imne. KdyÏ se otoãila a podívala se na mû, vidûla

jsem, Ïe s nûk˘m telefonuje.

„Pojìte dál,“ naznaãila mi rty a mávla na mû, abych ‰la dovnitfi. Pfiekro-

ãila jsem práh a vstoupila do tûch místností, které se mûly stát hlavním

jevi‰tûm mého Ïivotního dramatu – kde jsem byla autorem scénáfie, reÏisé-

rem, producentem i hereãkou ve v‰ech rolích, hlavní hrdinkou mé vlastní

one woman show. Stála jsem uprostfied místnosti, protoÏe na stûnách visela

ramínka plná obleãení a zabírala vût‰inu místa. Uprostfied bylo na koberci

jen trochu místa, vypadalo to jako maliãké jevi‰tû, ale místo divákÛ u nûj

stálo obrovské zrcadlo.

„Tû‰í mû, já jsem Portia.“ Natáhla jsem k ní pravici a usmála jsem se,

kdyÏ poloÏila telefon a kráãela ke mnû.

„Ráda vás osobnû poznávám. Já jsem Vera. Vítejte v Ally McBealové.“ 

S Verou jsem zatím komunikovala po telefonu, kdyÏ se mû ptala na mé

míry. „86–61–89.“

Znûlo to lépe neÏ pravda, která zaãínala kdesi okolo osmdesáti a konãi-

la kolem devadesáti sedmi centimetrÛ. Po mém prvním interview s agenty

ve vûku dvanácti let mi fiekli, Ïe se mám doma zmûfiit a zavolat jim, jak˘

mám obvod prsou, pasu a bokÛ, a od té doby jsem s tím také pfiestala.

Bookerce od Team Models jsem tenkrát fiekla: „81–68–94.“

„Jsi si jistá?“ Následovalo dlouhé ticho a pak dal‰í rada. „No, prostû

lidem fiíkej, Ïe má‰ míry 86– 61–89, ano? Napí‰eme Ti to tak do portfolia.“

A teì jsem stála uprostfied scény v ‰atnû Ally McBealové, pfied zrcadlem,

na sobû kost˘mek s jemn˘m prouÏkem, zúÏen˘ pas a velk˘, kulat˘ límec.

V‰echny kost˘mky, které jsem si zkusila, mi sedûly. Ulevilo se mi. Po té
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nervozitû, která pfiedcházela, jsem se koneãnû cítila uvolnûnû. Kost˘mek,

co jsem mûla na sobû, se mi líbil hlavnû (a vlastnû jedinû) proto, Ïe to byla

velikost 4. Radostí se mi skoro toãila hlava. V prvním díle Ally McBealové

na sobû budu mít ãíslo 4. 

„Fuj. Sundejte si to. Je to hrozné.“ 

Zatímco jsem si neochotnû svlékala svÛj mal˘ kost˘mek, Vera otevfiela

velké desky. Uvnitfi byl scénáfi a já si v‰imla, Ïe je v nûm spousta barevn˘ch

lísteãkÛ a poznámek psan˘ch drobn˘m písmem do bíl˘ch okrajÛ stránek.

„Myslím, Ïe va‰e postava by mûla nosit v˘hradnû jednobarevné kos-

t˘mky. Je konzervativní. Myslíte, Ïe bude i trochu sexy? Îe bude mít tfieba

v úzké sukni rozparek na boku?“

„Ehm... Jasnû.“ ¤íkala jsem si, Ïe Nelle by trochu sexy b˘t mûla, a úzká

suknû zfiejmû byla jedin˘ zpÛsob, jak toho dosáhnout u kost˘mku. 

„Co myslíte, Ïe by mohla nosit o víkendu?“

SnaÏila jsem se, aby to znûlo, jako bych obleãení své postavy vûnovala

spoustu pfiem˘‰lení, okamÏitû ale bylo jasné, Ïe Vera o mé postavû vûdûla

mnohem víc neÏ já sama. Pfiekvapilo mû, Ïe její pfiipravenost byla to jediné,

co mû pfii kost˘mní zkou‰ce znervózÀovalo. Tolik jsem se soustfiedila na

to, abych se ve‰la do kost˘mku ãíslo 6, abych byla dokonal˘m pfiírÛstkem

do nejpopulárnûj‰ího seriálu o právnících v historii televize, Ïe jsem za-

pomnûla o obleãení uvaÏovat v kontextu toho, co vyjadfiuje o mé postavû,

moÏná na spoustu let dopfiedu. Vera zaklapla desky a ‰la zpátky ke stolu.

„No, máme docela pûknû vyfie‰en˘ zaãátek. Pojìme se tenhle t˘den

spokojit s tím, co máme, zbytek vymyslíme pozdûji.“

Natáhla jsem si zase svoje capri kalhoty, podûkovala Vefie a vy‰la ven ze

dvefií. Asistentka mû odvedla do karavanu vizáÏistky a já se snaÏila zpra-
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covat svÛj ‰ok, protoÏe jsem netu‰ila, Ïe bych se mohla na konci kost˘mní

zkou‰ky kdy stydût za nûco jiného neÏ za své nedokonalé tûlo. Stejnû ale

bylo jasné, Ïe jsem pro‰la první zkou‰kou, zda sem budu patfiit. Ve‰la jsem

se do ideální velikosti obleãení a chystala jsem se pokofiit dal‰í milník. Tûlo

zkou‰kou pro‰lo, teì to ãekalo obliãej.

KdyÏ jsem si potfiásla rukou s vizáÏistkou Sarah, v‰imla jsem si, jak se 

jí roz‰ífiily zorniãky, kdyÏ si zaãala pozornû prohlíÏet mÛj obliãej. Vidûla

v‰echny mé nedokonalosti? Barevné skvrny? Make-up?

„Máte na sobû make-up?“ zeptala se mû pfiímo, ale lehce nevûfiícnû. 

To staãilo, abych se zaãala hroznû stydût.

„Ne.“ Pfii útoku je nejlep‰í se bránit lÏí.

„Posaìte se. Zaãneme. Chcete mi na zaãátek nûco fiíct?“

„Ne. Vy jste tu odborník. Urãitû to bude skvûlé.“

Popravdû fieãeno jsem si tím vÛbec jistá nebyla. Témûfi pokaÏdé, kdyÏ

jsem vycházela z maskérny, jsem vypadala mnohem hÛfi, neÏ kdyÏ jsem do

vizáÏistického kfiesla usedala. Nikdy jsem ale pfiesnû nezjistila, proã jsem

vypadala ‰patnû, a i kdybych to vûdûla, mûla jsem dojem, Ïe mi nepfiíslu‰í,

abych vizáÏistÛm mluvila do fiemesla. UÏ vÛbec jsem do toho nemohla

mluvit hlavní vizáÏistce v Ally McBealové. Jak jsem se stfiídala v kfiesílku

vizáÏistky a kadefiníka podle toho, jak se stfiídali pfiímo na place (proboha,

co se to tam dûlo, v té scénû, neÏ jsem mûla pfiijít na fiadu já? Co mû tam asi

ãeká?), stejnou filozofii jsem uplatnila i na kadefiníky. KdyÏ jsme se shodli

na tom, Ïe Nelle Porterová by mûla nosit drdol, a dohodli jsme se, jak má

mít staÏené vlasy, v‰echno ostatní jsem uÏ nechala na nich. KoneckoncÛ,

to já tady byla nová. Nechtûla jsem dûlat scény nebo se li‰it od ostatních,

chtûla jsem jenom zapadnout. Chtûla jsem, aby si o mnû v‰ichni mysleli,
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Ïe jsem tichá profesionálka, chtûla jsem, aby titulek znûl: „Nová postava se

bez potíÏí zaãlenila do hereckého t˘mu.“ KdyÏ jsem Portii nechala na pod-

laze kostymérny, vizáÏistÛ a kadefiníkÛ, nade‰la chvíle, aby se Nelle Porte-

rová sezámila se ‰tábem. 
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5

CAGE

VáÏení, rád bych vám pfiedstavil nejnovûj‰í ãlenku firemního t˘mu Cage 

a Fish. Pfiivítejte prosím v‰ichni Nelle Porterovou.

ELAINE

(k Ally a Georgii)

Jenom aby bylo jasno, nesná‰íme ji, Ïe jo?

ALLY A GEORGIA

(souhlasnû pfiikyvují)

Uhm.

„Stfiih. Jedeme znova!“

Stála jsem na schodech v kulisách právnické firmy a hledûla vstfiíc davu.

Byli tu v‰ichni. Ally, Billy, Georgia, Elaine, Fish – stáli v pfiedsálí firmy a hle-

dûli vzhÛru ke mnû. Já stála nad nimi a pfiipravovala jsem se pronést pro-

slov o tom, jak vdechnu firmû nov˘ Ïivot a v‰echno tam obrátím vzhÛru

nohama. Stála jsem na schodech, rozpaãitû se usmívala na herce a oni se

váhavû usmívali a mávali mi, zatímco se mû snaÏili prokouknout podobnû,

jak to mûly jejich postavy pfiedepsány ve scénáfii. S právníky jsem se coby
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Nelle Porterová mûla setkat poprvé, a jako Portia de Rossi jsem se s herci 

setkávala úplnû stejnû. V‰ichni jsme se tedy opatrnû, rozpaãitû usmívali 

a mávali na sebe. Bylo ironické, Ïe moje postava mûla tyhle lidi uvádût do

rozpakÛ, a já pfiitom byla pfiíli‰ vydû‰ená i na to, abych do ruky vzala papír

se scénáfiem a zopakovala si svoje repliky, protoÏe jsem vûdûla, Ïe mû pro-

zradí moje tfiesoucí se ruce. Tfiesoucí se ruce, které mûly mít nervy z ocele,

ruce, které patfiily ledovû chladné Nelle, té sebejisté Ïenû, která mûla v se-

riálu jedinou úlohu, totiÏ b˘t dokonal˘m protipólem nejisté Ally. Mûla

jsem ze seznámení strach. Mûla jsem obavy, Ïe fieknu nûco, co jim prozradí,

Ïe nejsem v˘jimeãn˘ nov˘ ãlen hereckého t˘mu, tak jak jim to tvrdili pro-

ducenti. Co kdyÏ okamÏitû odhalí, Ïe nejsem v˘jimeãná a zvlá‰tní, Ïe jsem

jenom prÛmûrná holka?

Vûdûla jsem, Ïe jsem prÛmûrná. Zjistila jsem to první den, kdy jsem 

u nás v Geelongu nastoupila do ‰koly Geelong Grammar School. VyrÛs-

tala jsem na pfiedmûstí Geelongu ve ãtvrti Grovedale. Mûli jsme tu nej-

vût‰í a nejkrásnûj‰í dÛm v sousedství, zbrusu nov˘ dÛm od AV Jennings 

i s bazénem. MÛj otec byl váÏen˘m ãlenem místní komunity, zakládají-

cím ãlenem místního Rotary Clubu, a dokonce se o nûm ‰eptalo, Ïe bude

kandidovat na starostu. KdyÏ jsem ale pfii‰la první den do ‰koly, v‰imla

jsem si, Ïe jednoho ze spoluÏákÛ sem pfiivezla soukromá helikoptéra, za-

tímco ostatní pfiijeli v BMW a v Jaguárech. V tu chvíli mi bylo jasné, Ïe jsem

jiná neÏ oni. Mûli vûci, které si moje rodina nemohla dovolit. A i kdyÏ

jsem uÏ dfiív závidûla rÛzné vûci, kdyÏ jsem vidûla, jak spoluÏák vystupuje 

z helikoptéry, pocítila jsem najednou nûco úplnû nového a zcela novû ne-

pfiíjemného. KdyÏ jsem dfiív nûkomu nûco závidûla, byla jsem pfiesvûd-
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ãená, Ïe závidím nûco, co mohu dostat, tohle ale bylo jiné. Cítila jsem se

zahanbenû. Cítila jsem se hor‰í neÏ mí spoluÏáci, a to nov˘m, neznám˘m

zpÛsobem. Cel˘ den jsem pak poslouchala vyprávûní o tom, co spoluÏáci

dûlali o letních prázdninách, o v˘letech po Karibiku na jachtû, zatímco 

já si celé prázdniny v na‰í slepé ulici pfiedstavovala, Ïe jsem olympijská

atletka. Stydûla jsem se, Ïe jsem po mûstû chodila jako rozmazlená bohatá

holka, kdyÏ jsme ve skuteãnosti vÛbec nebyli bohatí.

„Proã jsi mi nefiekla, Ïe jsme chudí?“ vypálila jsem na matku s nezvyk-

l˘m hnûvem hned poté, co jsem nastoupila do auta. (Od té doby uÏ jsem

se nauãila, Ïe mojí první reakcí na pocit trapnosti je vztek.) Matku moje

otázka oãividnû zranila a cestou domÛ v její Mazdû 626 zírala máma pfií-

mo dopfiedu, svírala pevnû volant a se slzami v oãích mi vysvûtlovala, Ïe se

hroznû snaÏí, aby na‰e Ïivoty pokraãovaly stejnû, jako kdyÏ byl táta je‰tû

naÏivu.

„My jsme ale vÏdycky byli chudí!“ Nemohla tu‰it, jak chudí jsme do-

opravdy byli, vÏdyÈ nejspí‰ ani nevûdûla, co je to jachta.

KdyÏ jsem pozdûji veãer potkala doma svého bratra, vrhla jsem se na

nûj. Na nûho jsem se zlobila nejvíc, protoÏe uÏ do té samé ‰koly chodil dva

roky. On mi pfiece mûl fiíct pravdu.

„My nejsme chudí, ty blbeãku. My jsme prÛmûrní.“

PrÛmûrní. To nejhor‰í, nejnechutnûj‰í slovo na svûtû. Nic smysluplného

ani hodnotného z nûj nemohlo nikdy vzejít. Sv˘m dvanáctilet˘m rozumem

jsem byla pfiesvûdãena, Ïe nemá smysl Ïít, kdyÏ jste prÛmûrní. PrÛmûrn˘

ãlovûk nedokáÏe vyléãit rakovinu, vyhrát medaili na olympiádû ani se stát

filmovou hvûzdou. Co mû to ãekalo za nudn˘, jednotvárn˘ Ïivot, pokud 

si o mnû kdokoli bude v jakémkoli kontextu myslet, Ïe jsem prÛmûrná?
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Bratr mû nemohl poãastovat hor‰í uráÏkou, ov‰em kromû toho, kdyby po-

uÏil slovo „normální“, „obyãejn˘“ nebo „prostfiední“. Tahle slova jsem totiÏ

nenávidûla úplnû stejnû jako slovo „prÛmûrn˘“ a bylo mi jasné, Ïe jen ãekají

na vhodnou pfiíleÏitost, aby se na mû nalepila a provázela mû nadosmrti,

pokud se mi nepodafií dosáhnout nûãeho v˘jimeãného, co mi dodá nûjaké

lep‰í pfiízvisko. A celé to zaãínalo m˘m obyãejn˘m, niãím zvlá‰tním jmé-

nem. Mûla jsem prÛmûrné jméno. Vûdûla jsem to, protoÏe jsem nebyla

jediná, kdo ho nosil. KdyÏ mi bylo osm, excelovala jsem v bûhání. Nejlíp

mi ‰ly krátké sprinty na 200 metrÛ. Na oblastním atletickém pfieboru byla

ve stejném závodû pfiihlá‰ená holka, která se jmenovala stejnû jako já, totiÏ

Amanda Rogersová. Ona jediná mi mohla doopravdy konkurovat, a já vÛ-

bec nechápala, proã bych ten závod mûla bûÏet. V ãem by mûlo spoãívat

kouzlo toho, Ïe porazím holku, co se jmenuje stejnû jako já? Proã bych se

mûla snaÏit proslavit své jméno, kdyÏ ho nosil i nûkdo jin˘? Amanda Roger-

sová na prvním místû, následovaná Amandou Rogersovou na druhém? 

Potfiebovala jsem získat nûjakou jinou nálepku. Modelka. Studentka

práv. Hereãka. V mojí nové ‰kole nebyl nikdo prÛmûrn˘. V‰ichni byli bo-

hatí. Potfiebovala jsem b˘t v˘jimeãná jen proto, abych mezi spoluÏáky

zapadla.

VÏdycky jsem se dûsila toho, Ïe bych byla jen jedna holka z davu. Od prv-

ního okamÏiku, kdy jsem si v Ïivotû uvûdomila, co to znamená soutûÏit, 

Ïe nûkdo mÛÏe vyhrát a jin˘ zase prohrát, jsem cítila obrovsk˘ tlak, abych

excelovala ve v‰em, co jsem kdy dûlala. Potfiebovala jsem vyhrát, dostat jed-

niãku a odnést si domÛ pohár pro vítûze. Jenom jsem se vyh˘bala trapné-

mu pocitu z prohry. KdyÏ schopnosti odpovídají oãekávání, pak je cokoli

jiného neÏ vítûzství rovno lenosti. A v m˘ch oãích byla lenost ostudná. 
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Nemûla jsem ale tendenci vynikat ve v‰em, s ãím jsem se jako dítû set-

kala. Napfiíklad mi nikdy ne‰la matematika. Dokonce i obyãejné sãítání pro

mû vÏdycky bylo záhadou. Ve ‰kole jsem se nauãila nazpamûÈ násobilku,

protoÏe jsme mívali soutûÏe v násobení pfied celou tfiídou. Uãitel si pozval

k tabuli dva Ïáky a pak jim pokládal rÛzné otázky z násobilky, tfieba ‰est-

krát sedm nebo pûtkrát tfii. Já se odpovûdi nauãila nazpamûÈ. Jako malá

osmiletá holka jsem cel˘ den potichu hrála tuhle hru mezi uãitelem a Ïá-

kem. Uãitel na mû rychlostí kulometu metal otázky a student ozbrojen˘

peãlivou pfiípravou neúnavnû odráÏel kaÏdou kulku. Tfietí tfiídu jsem absol-

vovala bez jediné poráÏky, ‰ampionem v matematice jsem ale nebyla dlouho.

Ve ãtrnácti uÏ jsem nad úkoly z fyziky breãela zoufalstvím. 

KdyÏ jsem nûãemu nerozumûla, obvykle mû to úplnû niãilo. Zaãínalo

to lehkou nervozitou, kdyÏ jsem hned nevûdûla správnou odpovûì, a pokra-

ãovalo to paralyzujícím dûsem, kter˘ se fyzicky projevoval pocením, kfii-

kem, pláãem, tluãením se do hlavy a zpíváním „nerozumím tomu“, dokud

jsem nebyla na pokraji celkového zhroucení. Abych se pfiipravila na v˘-

sledek, kter˘ není dokonal˘, provádûla jsem nûkdy opak povzbuzování –

do deníku jsem si stokrát za sebou napsala „Nedostanu vyznamenání“,

tfieba kdyÏ jsem ãekala na v˘sledek baletního testu. Nejsem si jistá, jestli mi

tenhle rituál pomohl akceptovat ne úplnû dokonalé hodnocení, na které

jsem se pfiipravovala, protoÏe jsem vyznamenání vÏdycky dostala. ·estkrát

t˘dnû jsem tanãila dvû hodiny na hodinách baletu a krom toho jsem tan-

cem trávila hodiny a hodiny doma. To by vyslouÏilo vyznamenání kaÏdé-

mu, nejen devítileté holãiãce, jejíÏ jediná konkurence se sotva nauãila stát

na ‰piãkách. Moje baletní ‰kola byla jen mal˘ koníãek b˘valé profesionální

taneãnice, která si najímala sál v kostele a uãila tu malé dûti základy tance,
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a to na pfiedmûstí stfiedního malomûsta. Nikdo to nebral váÏnû. Já se ale

chovala, jako bych byla v australském národním baletu.

Netu‰ím, odkud se ten tlak vzal. NemÛÏu z nûho vinit své rodiãe, pro-

toÏe jsem vÏdycky cítila, Ïe je to tlak zevnitfi. Jako kaÏd˘ jin˘ rodiã i moje

máma slavila jedniãky a o hor‰ích známkách nikomu nefiíkala. To, Ïe

ignorovala úsilí, které vyústilo v hor‰í známky neÏ jedniãky, mû ale jako

dítû poznamenalo. KdyÏ jsem nevyhrála, nikomu jsme nefiíkali, Ïe jsem se

soutûÏe vÛbec zúãastnila, abychom se nemuseli postavit ãelem k trapné

skuteãnosti, Ïe nûkdo jin˘ byl lep‰í neÏ já. ProtoÏe jsme prohry udrÏovali 

v tajnosti, myslela jsem si, Ïe kdyÏ prohraju, musím se za to stydût, a Ïe

kdyÏ si nejsem jistá, Ïe vyhraju, nemá smysl se o vítûzství ani snaÏit. A roz-

hodnû nemûlo Ïádn˘ smysl si jen tak uÏívat trochu legrace.

FISH

MÛÏete mi prosím v‰ichni vûnovat pozornost? Mám opravdu skvûlé zprávy.

Chtûl bych vám v‰em pfiedstavit Nelle Porterovou. Ode dne‰ka u nás bude

pracovat jako nová advokátka. Je to zcela v˘jimeãné roz‰ífiení na‰eho t˘mu

a já vûfiím, Ïe ji v‰ichni pfiivítáte tak, jak se patfií. Dámy a pánové, Nelle

Porterová.

NELLE

Dûkuji. Dûkuji. Není snadné se rozhodnout ke zmûnû místa, já jsem ale

nad‰ená. Jsem vdûãná Richardovi a Paulovi za jejich nabídku a také Ally...

mûly jsme moÏnost si krátce popovídat... no, vûdûla jsem, Ïe práce tady mû

bude bavit.
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6

CiGaretu jsem si nemohLa zapáLit rychLeji. I kdyÏ jsem se bála, Ïe

mû nûkdo pfiistihne, hladovû jsem nasála koufi do plic je‰tû pfied-

tím, neÏ jsem s autem vyjela z parkovi‰tû. První den byl rozhodnû nároãn˘

a to, Ïe jsem se nemûla kde schovat, abych si zakoufiila, mÛj stav rozhodnû ne-

zlep‰ilo. Cel˘ den jsem navíc nic nejedla. Nepotfiebovala jsem ale jíst ani tak

kvÛli hladu, ale spí‰ jako proto, Ïe jsem musela zaplnit propast, která mi

zela v Ïaludku. ProtoÏe jsem teì pár dní nemusela do práce, domluvili jsme

se s bratrem Michaelem, Ïe se setkáme v na‰í oblíbené restauraci, abychom

první den náleÏitû oslavili. KdyÏ mû opustil manÏel, nastûhoval se ke mnû

bratr. Mûla jsem hroznou radost, Ïe se mnou bydlí. Rozhodli jsme se, Ïe si

budeme navzájem dûlat spoleãnost poté, co mÛj manÏel utekl s Ïenou

mého bratra. KvÛli tomu jsme trávili ãas spolu a chodili jsme ven na drinky

a na mexické jídlo, abychom se mohli vzájemnû litovat, nebo oslavovat. 

Po dne‰ku jsem si nebyla jistá, která z tûch dvou alternativ tu bude. On si

samozfiejmû bude myslet, Ïe oslavujeme, a já nepfiipustím, aby si myslel

cokoli jiného. UÏ tak si o mnû myslel, Ïe jsem tak trochu melodramatická. 

„Jak to ‰lo, Sissy?“ KdyÏ mû rád vidûl, fiíkal mi Sissy, a já k nûmu cítila

stejnou náklonnost. Kdybych dokázala najít nûjakou milou pfiezdívku

001-183 Nesnesitelna lehkost_145x205 mm QXP 7.x  6.5.14  14:50  Stránka 57



místo oslovení „brácho“, abych vyjádfiila svoji lásku k nûmu, fiíkala bych

mu tak. Místo toho jsem mu ale fiíkala prostû brácho. Od chvíle, kdy se

pfiestûhoval do Los Angeles, toho na nûj bylo hodnû. Vzal si svoji dlouho-

letou pfiítelkyni Renee tûsnû pfied tím, neÏ odjeli z Austrálie, a jako novo-

manÏelé se nastûhovali do stejného komplexu ve stylu Melrose Place, kde uÏ

jsem bydlela já s Melem. Po veãerech jsme byli naprosto nerozluãná ãtyfika,

pfies den jsme ale já i bratr byli v práci a Renee s Melem se stali obchod-

ními partnery. Byli partnery v kavárenském byznysu mého manÏela i v jeho

podniku s koberci. Renee nosila titûrné krajkové prádlo, které jí osten-

tativnû vykukovalo z pfiíli‰ velk˘ch lacláãÛ, a to nám mohlo naznaãit, Ïe

mezi nimi vzniká i jiné neÏ obchodní partnerství. KdyÏ mû ale Mel opus-

til a Renee najednou odepsala své manÏelství s m˘m bratrem, aby byla 

s Melem, já i mÛj bratr jsme se jen nevûfiícnû ‰krábali na hlavû jako dva

pitomci. 

MÛj bratr mûl za sebou v Los Angeles tûÏk˘ první rok. Kromû toho, Ïe

se jeho manÏelka zamilovala do mého muÏe, zaÏíval velké drama v nové

práci manaÏera biomedicínské firmy. Oba jsme ode‰li do Spojen˘ch státÛ

proto, abychom si splnili svÛj sen o zajímavûj‰ím, lep‰ím Ïivotû, nebo nás

moÏná hodnû ovlivnilo to, Ïe ná‰ otec se do Ameriky úplnû zamiloval na

jedné sluÏební cestû. Vyprávûl nám potom historky o ‰irok˘ch dálnicích,

bíl˘ch vrcholcích hor, luxusních autech a o Disneylandu. To, Ïe jsme tu

nakonec skonãili oba, ale bylo hotové poÏehnání.

„Bylo to skvûlé, brácho. Scéna se vydafiila, je to tam super a v‰ichni jsou

hroznû milí.“

„To je skvûlé. StÛl pro dva na terase, prosím.“

„Ano, pane, pojìte prosím za mnou.“
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Tahle mexická restaurace byla tmav˘, o‰untûl˘ pajzl s venkovní tera-

sou, kde jsem si mohla zapálit. Zaãala jsem koufiit ve ãtrnácti a mûla jsem 

k tomu dva dobré dÛvody: abych si získala jednu cool holku ve ‰kole, která

chodila s oholenou hlavou, a abych potlaãila chuÈ k jídlu, coÏ byl tip, kter˘

mi daly ostatní modelky. I kdyÏ jsem se s tou dívkou nikdy doopravdy ne-

spfiátelila, zjistila jsem, Ïe opravdu funguje, Ïe ãím víc ãlovûk koufií, tím

ménû jí. To je dÛleÏité zejména v situacích, kdy se posadíte k veãefii v me-

xické restauraci. TakÏe i kdyÏ tu vafiili docela prÛmûrnû, mûli tu venkovní

terasu a bylo to blízko od na‰eho bytu, a tak jsem si to tu oblíbila. 

Koufiila jsem a povídala a napûtí celého dne se pomalu rozpou‰tûlo 

v margaritû. V tu chvíli jsem se rozhodla, Ïe si dám nachos. Smûs s˘ra, sme-

tany a kfiupavé kukufiiãné chipsy, krémová chuÈ guacamole, to vÏdycky do-

kázalo promûnit ‰patnou náladu v opak. PokaÏdé, kdyÏ jsem jedla nûjaké

podobné jídlo, zaplavil mû pocit smífiení. Îivot mûl jen jedin˘ smysl, a to

ãisté potû‰ení. Nemusela jsem nikam jít, nic dokazovat. V tu chvíli jsem

mohla Ïivot na okamÏik zastavit a vûfiit, Ïe jsem dokonalá právû taková,

jaká jsem. Soustfiedila jsem se na pfiítomn˘ okamÏik, a ten okamÏik ztûles-

Àoval kukufiiãn˘ chips namoãen˘ do dokonalé rozko‰e. 

Îádné ‰patné jídlo jsem nejedla od chvíle, kdy jsem se v Banana Re-

public rozhodla b˘t profesionálkou, a byla jsem teì pfiesvûdãená, Ïe si sku-

teãnû zaslouÏím odmûnu. Tvrdû jsem pracovala na tom, abych se ve‰la do

kost˘mku o velikosti 6. Kromû toho jsem tomu stejnû pfiikládala moc vel-

kou váhu. Kost˘mky byly pfieci hroznû konzervativní a nûjaké to kilo se 

v nich snadno schová. Nemusela jsem b˘t pfiece hubená jako tyãka, abych

se do nich ve‰la. Nemûla jsem proto Ïádné v˘ãitky, kdyÏ jsem si objednala

je‰tû porci enchiladas. Prostû zítra nebudu nic jíst. 
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„TakÏe ten idiot v laboratofii mû dneska obe‰el a fiekl Chrisovi...“ Bratr

mi vyprávûl o sv˘ch blázniv˘ch vûdcích a psychotickém ‰éfovi a já uvaÏo-

vala, jak asi pfiijme zprávu, Ïe jsem lesba. Je‰tû jsem mu to nefiekla, protoÏe

moje manÏelství s Melem skonãilo teprve nedávno a já se bála, Ïe mi to

nebude vûfiit. Z tûch pár lidí, kter˘m jsem fiekla pravdu, mi vût‰ina z nûja-

kého dÛvodu nevûfiila. Nûktefií si mysleli, Ïe je to jen pfiechodná fáze, jiní

se domnívali, Ïe se chci li‰it, upoutávat na sebe pozornost. Tahle reakce je

obzvlá‰È nepfiíjemná, protoÏe kdyÏ se o tak hluboké tajemství podûlíte s nû-

k˘m druh˘m, musíte na to sebrat ve‰kerou odvahu. KdyÏ vám pak nûkdo

nevûfií, pfiipadá vám, Ïe vás tím zesmû‰Àuje. Jako kdyby ‰lo o dvû malé 

holky, které si hrají na manÏele, a není potfieba to brát váÏnû. Nemohla

jsem zkrátka riskovat, Ïe by mÛj bratr zareagoval nûjak podobnû. Byl to

jedin˘ ãlovûk, na kterém mi záleÏelo.

Objednávala jsem si dal‰í a dal‰í margarity a pustila jsem se do enchi-

ladas, a kdyÏ jsem dojedla svoji porci, pfiitáhla jsem si bratrÛv talífi. KdyÏ

jsme dojedli hlavní chod, vrátila jsem se k pfiedkrmÛm, které nám pfiinesli

uÏ na zaãátku, a dojedla jsem i poslední zbytky kukufiiãn˘ch chipsÛ uto-

pen˘ch v louÏiãce salsy na dnû kamenné misky. Pobavila mû my‰lenka, 

Ïe pfiedkrm by mûl povzbudit chuÈové buÀky, a já si ti‰e pogratulovala, Ïe

tomu na‰emu se to povedlo dokonale. 

KdyÏ jsme s bratrem pomalu probrali v‰echno, co jsme chtûli, dopili

jsme svoje fiedûné drinky a já si dala poslední cigaretu, vûdûla jsem, Ïe jsem

nadûlala dost ‰kody. V bfii‰e jsem cítila tupou bolest a na patfie pachuÈ

tuku, coÏ byly nezvratné dÛkazy. Je zvlá‰tní cítit, Ïe jste právû otoãili kurz

na jinou stranu. V pfielétavém momentû zpupnosti mi hlavou prolétla po-

vzbudivá my‰lenka. Rozhodla jsem se, Ïe jsem dobrá dost a Ïe uÏ mÛÏu pfie-
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stat. Moje pouÈ za dokonalostí, za disciplínou, za velkolepostí, to v‰echno

bylo za mnou. Dosáhla jsem cíle. Víc uÏ jsem udûlat nemusela. Mûla jsem

za sebou jeden den v nové práci, oblékla jsem si na sebe ten kost˘mek, v nûm

jsem ztûlesÀovala svoji postavu, a odvedla jsem svoji práci dobfie. To úplnû

staãilo. KdyÏ jsem vstávala od stolu, v‰imla jsem si za cel˘ veãer poprvé

o‰klivého kostiãkovaného ubrusu a lacin˘ch pfiíborÛ. Pak jsem zpozoro-

vala na stole popel z cigaret, louÏiãky vody, která nám stékala ze skleniãek 

s mastn˘mi otisky prstÛ, cigaretové vajgly s otisky mé rtûnky pfietékající

ven z popelníku, kter˘ byl ‰pinav˘ je‰tû pfied na‰ím pfiíchodem. A pak to

jídlo. Jídlo vypadá odpudivû, kdyÏ je napÛl snûdené a rozmaãkané. âerné

peãené fazole rozmazané po talífii pfiipomínaly v˘kaly, hnûdavé guacamole

a Ïmolky r˘Ïe byly k nerozeznání od zvratkÛ. Nejvíc mû na této groteskní

tabuli odpuzovala vrstva tuku, která s˘r z enchiladas oddûlovala od talífie,

na nûmÏ se jídlo podávalo, podobnû, jako pláÏ oddûluje mofie od pevniny.

Mûla jsem v sobû pláÏ tuku. Popadla jsem klíãe, na kter˘ch utkvûlo pár

zrnek r˘Ïe, jeÏ mi pfietekla z talífie pfii té bezmy‰lenkovité, repetitivní ãin-

nosti, kdy jsem si do úst cpala jídlo, a zamífiila jsem k autu. 

Existuje obrovsk˘ rozdíl mezi normálním jídlem a tím, co jsem právû

udûlala. Mûla jsem totiÏ za sebou akt vzdoru.

Vyjela jsem od chodníku a zafiadila se za bratrovo auto, jeÏ bylo sotva

vidût za clonou v˘fukov˘ch plynÛ. Jasnû rudé svûtlo semaforu se odráÏelo

od ãerného asfaltu, já sedûla na chladné kÛÏi a uvaÏovala jsem, proti komu

vzdoruji. UbliÏuje‰ jenom sama sobû, to jsem si fiíkala pofiád dokola. Vûdûla

jsem, Ïe je to pravda, proã jsem ale mûla pocit, Ïe kdyÏ se pfiejídám, na‰tvan˘

a zranûn˘ bude je‰tû i nûkdo jin˘ neÏ já? Copak je‰tû nûkoho jiného zají-

malo, kolik váÏím a jak zacházím se sv˘m tûlem? KdyÏ pfie‰el prvotní nával
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opojení jídlem, kdyÏ jsem si zvykla na tu chuÈ a kdyÏ uÏ jsem mûla Ïalu-

dek pln˘, fiíkala jsem si jen CHA! NemÛÏe‰ mû zastavit! Komu jsem to ale

fiíkala? Na cestû k domovu mi bratr trochu ujel a já pfiem˘‰lela, jestli moje

malá rebelie skonãila, nebo jestli budu pokraãovat zastávkou v nonstop

supermarketu. 

V supermarketu jsem se samozfiejmû nakonec zastavila. Necítila jsem

témûfi Ïádn˘ strach, kdyÏ jsem zajíÏdûla na parkovi‰tû, protoÏe jsem nejspí‰

tuhle zastávku plánovala od prvního sousta nachos. ProtoÏe dietu uÏ jsem

stejnû zkazila, fiíkala jsem si nejspí‰, Ïe uÏ mÛÏu klidnû pokraãovat – mÛÏu

si klidnû dopfiát v‰echno to, co jsem si odpírala nûkolik t˘dnÛ. A musela

jsem to zvládnout na posezení, protoÏe kdybych si dovolila to udûlat znovu,

sníst v‰echno to jídlo, tak bych urãitû ztloustla. Kdyby mûlo tohle nekon-

trolovatelné pfiejídání pokraãovat i dal‰í den, ztloustla bych a skonãila bych

v televizním oãistci. V seriálu bych sice zÛstala díky neprÛstfielné smlouvû,

zmizela bych ale nenávratnû z obrazovky a jen bych se obãas objevila kdesi

v pozadí, protoÏe moje postava s potenciálem silného pfiíbûhu a poutav˘ch

replik by zmizela zpátky v prázdné stránce scénáfie, odkud se pÛvodnû vy-

nofiila. Samozfiejmû, Ïe pozdûji se budu muset vyzvracet, to bylo ale v po-

fiádku. Stejnû bych musela zvracet jen kvÛli tomu mexickému jídlu. Dal‰í

dva dny jsem nemusela do práce, takÏe jsem mûla dost ãasu zbavit se skvrn

na víãkách, které zpÛsobovaly popraskané cévy, dÛsledek tlaku a zátûÏe zpÛ-

sobené nucen˘m zvracením. Pod takov˘m tlakem nûco povolit muselo.

Buì jsem se mohla pfiinutit jídlo vyzvracet, nebo jsem z nûj mohla na-

brat váhu. Z tûchto dvou moÏností jsem si zvolila nutnost zakr˘t pár rud˘ch

teãek na oãních víãkách spí‰ neÏ to, Ïe se v práci ukáÏu uÏ druh˘ den o kilo

tûÏ‰í a suknû mi bude tûsná pfies boky. A kdyÏ uÏ mû stejnû ãekalo zvra-
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cení, mohla jsem toho sníst, kolik jsem chtûla. MÛÏu klidnû sníst úplnû

v‰echno.

Zvracet jsem se nauãila uÏ jako dítû. Zku‰enûj‰í modelky mû pouãily, 

Ïe to je fie‰ení, kdyÏ jste se museli najíst pfied lidmi, vãetnû klientÛ, ktefií

vám dávali práci. Evidentnû bylo mnohem víc Ïádoucí, kdyÏ to vypadalo,

Ïe máte tûlo od pfiírody hubené jako tyãka, neÏ aby bylo jasné, Ïe pro to

musíte tvrdû pracovat. Pfied pfiehlídkami se tedy modelky cpaly pizzou 

a tûsnû pfied nástupem na molo ji ‰ly potichu vyzvracet. To chtûlo dlouhou

praxi, protoÏe to znamenalo, Ïe musíte dokázat zvracet ãistû a úhlednû. 

AÈ jsem cviãila, jak jsem chtûla, mnû to nikdy moc ne‰lo. Kromû rud˘ch

teãek na víãkách mi vÏdycky ze zvracení hroznû slzely oãi a teklo mi z nosu,

a zvracela jsem stra‰nû nahlas. KdyÏ jsem se dávila, znûlo to jako hlasit˘

ka‰el a na vefiejn˘ch záchodcích pak bylo kaÏdému jasné, co zrovna dûlám.

Na rozdíl od ostatních dívek jsem nezvracela proto, Ïe jsem chtûla udû-

lat dojem na klienty, ale proto, Ïe jsem jíst zkrátka chtûla. Po odvedené

práci jsem neznala nic lep‰ího neÏ jídlo. To bylo to jediné, co mû dokázalo

zbavit v‰ech tûch ‰patn˘ch pocitÛ. Jídlo fungovalo jako zmizík, dovolilo mi

zaãít znovu, zapomenout na svoji nejistotu a pocit vylouãení, které jsem

toho dne proÏívala. UklidÀující rituál, pfii kterém jsem se odmûÀovala jíd-

lem, se mi ale pfiestal vyplácet, protoÏe jsem najednou mûla jednu zakázku

za druhou. Nemûla jsem teì t˘den na to, abych hladovûla a tak se zbavila

váhy nabyté pojídáním hranolkÛ, zmrzliny a bonbonÛ. Mûla jsem nanej-

v˘‰ den dva, abych se dostala zpátky do formy, abych byla modelka s do-

konal˘mi mírami, které stály napsané ãerné na bílém v mém portfoliu.

Klient oãekával obrázek, kter˘ neodpovídal realitû. Chtûli sebevûdomou

mladou dámu, která je pfiirozenû hubená a krásná a je spokojená s tím,
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k˘m je. Já byla ve skuteãnosti dítû s prÛmûrn˘m vzhledem, které se dûsilo

nastupující puberty, pfiicházejícího akné a pfiírÛstku váhy, které mûly od-

halit, Ïe ve skuteãnosti jen podvádím. A tak jsem zvracela.

Po prvním dni natáãení Ally McBealové jsem potfiebovala zaãít znovu.

Potfiebovala jsem zapomenout na nejistotu a pocit, Ïe nikam nepatfiím, 

jeÏ mû zaplavily, kdyÏ jsem stála na tom schodi‰ti a pfiedstírala, Ïe jsem

skvûlá Nelle Porterová. UÏ jen slova „zcela v˘jimeãné roz‰ífiení na‰eho t˘mu“

zpÛsobila, Ïe jsem v Ïaludku pocítila propast, kterou nedokázalo zaplnit

sebevût‰í mnoÏství jídla. 

No tak, do toho, ty tlustá sraãko, pusÈ se do jídla. Jsi ubohá. NedokáÏe‰

zvládnout ani jedin˘ den v práci, aby ses z toho nemusela pfieÏrat. Nemá‰ Ïád-

nou sebekontrolu. NezaslouÏí‰ si tuhle práci!

Zatímco jsem jela domÛ ze supermarketu, nadávala jsem na to, Ïe se

mnou bydlí bratr. Znamenalo to, Ïe musím v‰echno sníst v autû a vyzvra-

cet se na ulici, aby nevûdûl, co dûlám. A musela jsem to udûlat rychle, pro-

toÏe jinak bude pfiem˘‰let, kde jsem. Zaãala jsem velk˘m sáãkem chipsÛ.

Jejich jasnû oranÏová barva mi mûla pfii zvracení ukázat, jak jsem na tom.

Mûl to b˘t sv˘m zpÛsobem ukazatel, kter˘ mi fiekne, jak jsem daleko a jak

daleko je‰tû musím zajít. AÏ uvidím, jak mi z úst teãou oranÏové zvratky 

a padají ven ve velk˘ch kusech, mezi prsty vraÏen˘mi do krku, kter˘mi

budu udrÏovat svÛj dáviv˘ reflex pod kontrolou, budu vûdût, Ïe mám za

sebou nákup ze supermarketu a vracím se do restaurace, k jednotliv˘m cho-

dÛm, poãínaje kukufiiãn˘mi chipsy, enchiladas a konãe hromadou nachos.

Zatímco jsem si do pusy cpala koblihu s Ïelé, vymyslela jsem si pfiíhod-

nou leÏ. Zavolala mi máma, a protoÏe mi padal signál, musela jsem zasta-

vit, abych s ní mohla domluvit. To bude pro dne‰ek staãit. Sotva jsem spoly-
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kala poslední poloÏku dne‰ní hostiny, tyãinky Snickers, zaãala jsem zvracet.

Vrazila jsem si prsty do krku a pûtkrát jsem se vyzvracela do igelitové ta‰ky,

neÏ jsem byla spokojená s v˘sledkem a doufala jsem, Ïe ve mnû nezÛstalo

uÏ Ïádné jídlo. Pak jsem si zpod svetru svlékla triãko a utfiela jsem si do nûj

obliãej a ruce. Nakonec jsem na‰la popelnici, v‰echno vyhodila a vydala se

na cestu k domovu. 

Jen jsem vkroãila do dvefií, uvidûla jsem bratra, jak sedí na gauãi s tele-

fonem u ucha.

„Kde jsi ksakru byla? Volá máma.“

Podal mi telefon.

„Ahoj, zlato! Jak to ‰lo?“ Takhle nad‰enou jsem mámu je‰tû nesly‰ela.

Vûdûla jsem, Ïe na mû myslí cel˘ den, ãeká, aÏ jí budu vyprávût o ostatních

hercích, o scénû a o svém novém Ïivotû hvûzdy populárního televizního

seriálu.

Zhluboka jsem se nadechla. V duchu jsem si vybrala vhodn˘ tón hlasu,

kter˘ bych mûla pouÏít.

„Bylo to skvûlé, mami. Mûla jsem se úplnû fantasticky.“

Byla to leÏ, ale mûla to b˘t pravda. Také by to byla pravda, neb˘t mé

ochromující nejistoty, a byla jsem si jistá, Ïe nejistota zmizí, jakmile sama

sobû dokáÏu, Ïe si tu práci zaslouÏím. Byla jsem si jistá, Ïe jednou budu

‰Èastná. KoneckoncÛ kdokoliv jin˘ by v podobné situaci ‰Èastn˘ byl. Vût-

‰ina lidí by dala cokoliv za to, aby dostala takovou pfiíleÏitost jako já. Jak

jsem mohla jen pomyslet na to, Ïe bych si na nûco stûÏovala, Ïe bych se

nûkomu svûfiila, Ïe to tak nechci, ty hromady penûz a slávy, to k˘Ïené oce-

nûní, Ïe se v tom necítím dobfie? Zatímco jsem ãekala, aÏ si to koneãnû
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zaãnu uÏívat, budu prostû lhát a v‰em tvrdit, jak mû to baví. PostûÏovat si

mámû by b˘valo bylo nezralé a poniÏující. Ve skuteãnosti mi pfiipadalo

patetické cokoli jiného neÏ naprosté nad‰ení. 

Dfiíve jsem také pfiedstírala, Ïe mû baví b˘t modelkou, takÏe jsem v tom

mûla praxi. Chtûla jsem, aby mû znali jako modelku, protoÏe jsem touÏila

po tom, aby mi spoluÏáci v sedmé tfiídû závidûli a aby si mysleli, Ïe jsem

krásná a svûtaznalá. To, Ïe vám nûkdo fiíkal modelka, se ale od té skuteãné

práce znaãnû li‰ilo, a to ve mnû vyvolávalo rÛzné emoce. Na samém zaãátku

mé modelingové kariéry jsem potfiebovala nafotit testy se znám˘m foto-

grafem, kterého mi vybrala moje modelingová agentura. Vytvofiit portfolio

stálo hodnû penûz a my si to nemohli dovolit. ¤íkali mi, Ïe mám ‰tûstí, Ïe

jsem fotografa zaujala, a Ïe bych po takové pfiíleÏitosti mûla skoãit. Îádal

ale neskuteãn˘ honoráfi, totiÏ 1400 dolarÛ za tfii rÛzné outfity, a to ani ne-

zahrnovalo tisk fotografií. TakÏe jsem udûlala dohodu se svojí mámou.

KdyÏ mi zaplatí focení a odveze mû do Melbourne, zaplatím jí sv˘mi v˘-

dûlky z prvních zakázek. Máma souhlasila. A tak zaãala moje kariéra v mo-

delingu.

Na focení mû máma pfiipravovala tak, Ïe mi vlasy den pfiedem natoãila

kovov˘mi natáãkami. Velké tvrdé natáãky se mi do hlavy zafiezávaly jako

ocelové tyãe a já celou noc nemohla spát. Tahle metoda natáãení vlasÛ byla

nevypoãitatelná. Nûkteré ãásti vlasÛ se totiÏ vÛbec nezkroutily a místo toho,

abyste byla „pfiirozenû kudrnatá, nemÛÏu s tím nic dûlat, ráno jsem takhle

vstala“, byla z vás holka, co „nenávidí své rovné, splihlé vlasy a její máma

taky, takÏe strávila celou noc ãarováním s natáãkami“. A aby toho nebylo

málo, z natáãek ãouhala bavlnûná vlákna, která se dala z vlasÛ vyplést, ale

tohle vyplétání mûlo za následek drobné vlnky jako na afru. Vûdûla jsem,
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Ïe jsem to zkazila, uÏ kdyÏ jsem vkroãila do dvefií. Kadefiník mû popadl za

kadefie zafixované tuÏidlem a zaãal mû pouãovat, jak mám do práce po-

kaÏdé pfiijít s ãistû umyt˘mi a nijak neupraven˘mi vlasy. Bylo mi dvanáct 

a nedo‰lo mi, Ïe jsem ho mohla urazit, kdyÏ jsem si vlasy upravila sama.

Jenom jsem se vyh˘bala tomu, aby focení okamÏitû zru‰ili, jakmile foto-

graf uvidí, Ïe mám úplnû obyãejné, rovné a splihlé vlasy a tím pádem ne-

jsem hodna jeho ãasu. Byla jsem pfiesvûdãená, Ïe jsem se prolhala uÏ úvod-

ním pohovorem s modelingovou agenturou a Ïe mû moje vlasy prozradí 

a bude jasné, Ïe jsem ve skuteãnosti jen podvodnice. Na‰tûstí mi vlasy 

i líãení stihli udûlat znovu, je‰tû neÏ dorazil fotograf, a tak zÛstala moje

pravá identita s o‰kliv˘mi vlasy a rudou, flekatou kÛÏí tajemstvím.

Fotograf byl neteãn˘, obtloustl˘ muÏ s povisl˘mi oãními víãky. V‰iml 

si mû jakoby náhodou, kdyÏ se ve studiu poohlíÏel po nûãem, co by ho za-

ujalo, po nûjakém svûtle nebo po asistentovi. Po tom, co nûkolik hodin 

jen vydával pfiíkazy a cpal se obûdem, zatímco mi pofiád opravovali líãení,

zaãalo koneãnû focení. Já uÏ byla unavená a zvadlá, v rozpáleném ateliéru

mû ale ãekalo je‰tû nûkolik hodin, neÏ bude focení hotové. Za 1400 do-

larÛ jsem dostala jeden detail v dÏínové bundû a v baretu, naprosto smû‰nou

fotku, na které skáãu na malé trampolínû a mám na sobû triãko s Mickey

Mousem, a nakonec trochu dospûlej‰í fotku, kde mám na sobû obtaÏené

ãerné ‰aty a na hlavû ãern˘ plastov˘ pytel na odpadky zmaãkan˘ do abstrakt-

ního tvaru. Poslední fotka pr˘ byla avantgardní a velice moderní. 

I kdyÏ jsem fotky nakonec ukazovala kaÏdému, kdo byl ochoten se na nû

podívat, zku‰enost z focení byla stra‰ná. AÈ uÏ jsem se postavila jakkoliv,

fotograf mû pofiád opravoval, kaÏdá jeho poznámka byla víc poniÏující neÏ 

ta pfiedchozí. „Nevystrkuj takhle kyãel, stÛj normálnû. Bradu dolÛ, uvolnit
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pusu, otevfiít oãi.“ Cel˘ den na mû kfiiãel své pfiíkazy a nutil mû, aÈ dûlám

v‰echno jinak, a s kaÏd˘m pfiíkazem mû pfiipravoval o dal‰í kousek radosti

a sebevûdomí. Na konci dne uÏ jsem se pfiestala pokou‰et vnést do foto-

grafií svoji osobnost. Místo toho ze mû bylo vystra‰ené ‰tûnû, které vidí

svého pána a rovnou si lehá na záda, protoÏe ví, Ïe jedinû tak se vyhne v˘-

prasku. Z focení jsem odcházela unavená, vystra‰ená a nejistá, ale protoÏe

to mámu stálo tolik penûz a vzala si dal‰í den volna, aby mû odvezla do

Melbourne a dûlala mi doprovod, pfiipadalo mi, Ïe jí nemÛÏu fiíct, jak˘

jsem z toho mûla pocit. TakÏe jsem lhala a fiekla jsem jí, Ïe jsem nad‰ená

svojí novou kariérou.

Cestou domÛ do Geelongu jsme se zastavily v McDonaldu. DrÏela jsem

se mámy za ruku, zatímco ve frontû na jídlo stály ostatní dvanáctileté dûti

se sv˘mi matkami. Nacpala jsem se cheeseburgery, hranolkami a vanil-

kov˘m koktejlem. Poprvé jsem se teì ve své nové kariéfie modelky cítila

‰Èastná. Ze zastávky v McDonaldu jsme s mámou udûlaly rituál po kaÏ-

dém castingu nebo focení. Bylo to na pÛl cesty mezi velkomûstem a men-

‰ím mûsteãkem, kde jsme bydleli, a tak se to místo stalo bodem, kde se

stfietala moje skuteãná osobnost s tou, kterou jsem pfiedstírala b˘t. Posa-

dila jsem se, abych se najedla jako dítû, ale pfiitom jsem jako dospûlá mlu-

vila o tom, jak jsem se mûla skvûle v práci. V tu jedinou chvíli jsem nechala

v‰echno b˘t a máma mû pozorovala bez odsudku a bez starostí. Pro‰la jsem

testem a jídlo bylo mojí odmûnou. Pfiedstírala jsem, Ïe jsem dospûlá, a to,

Ïe jsem se mohla vrátit zpátky do dûtství, kdy jsem mûla velkou radost, Ïe

sedím v McDonaldu, bylo odmûnou za to, Ïe jsem dokázala tak dokonale

pfiedstírat.
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Jedin˘ problém spoãíval v tom, Ïe jsem se nedokázala pfiestat odmû-

Àovat. KdyÏ jsem se vrátila zpátky do ‰koly, zaãala jsem pfiibírat na váze.

Nevím pfiesnû proã, ale nedokázala jsem pfiestat jíst. Po prvním focení mû

jídlo neuvûfiitelnû uklidÀovalo, takÏe jsem kaÏd˘ den po ‰kole za‰la se svojí

kamarádkou Fionou do místního supermarketu, kde jsme si kupovaly bram-

bÛrky a bonbony. Vûdûla jsem, Ïe bych to nemûla dûlat, vûdûla jsem, Ïe bych

mûla cviãit a snaÏit se b˘t hubená, abych byla pfiipravená na dal‰í zakázku,

která mohla pfiijít kaÏd˘m dnem. JenÏe mi jídlo zkrátka dûlalo hroznû

dobfie. Moje kamarádka byla o rok star‰í neÏ já a fiekla mi, Ïe jakmile mi

bude tfiináct, zaãne se mi mûnit postava, pfiijde puberta, dostanu menst-

ruaci a ztloustnu. ProtoÏe byla star‰í a vûdûla toho víc neÏ já a protoÏe ona

sama rozhodnû ve tfiinácti ztloustla, nemûla jsem dÛvod jí nevûfiit. Proto

jsem si fiíkala, Ïe nemá cenu si odpírat sladkosti, kdyÏ stejnû ztloustnu.

KdyÏ to stejnû pfiijde, mÛÏu se beze v‰eho uklidÀovat sáãky bramborov˘ch

lupínkÛ. Vûdûla jsem ale, Ïe dûlám nûco ‰patnû a Ïe mû pfii tom nesmí pfii-

stihnout máma. Právû mi pÛjãila spoustu penûz, abych mûla vlastní mo-

delingové portfolio, a já jí za to slíbila, Ïe jí dluh jako modelka splatím. 

A v tomhle stavu mi nikdo práci nedá. VÏdyÈ jsem váÏila 60 kilo!

Po ãtyfiech dlouh˘ch t˘dnech se ozvali z mé modelingové agentury.

Pofiádali v Melbourne s jedním místním designérem módní pfiehlídku,

aby pfiedvedli potenciálním klientÛm, co mají k dispozici. PoÏádali mû,

abych se pfiehlídky zúãastnila. Mûla se konat v noãním klubu a bylo to za

pût dní. Nemûla jsem vÛbec radost, cítila jsem jen paniku. Dûsila jsem se té

pfiehlídky a sama sebe jsem nenávidûla za to, Ïe jsem tak ztloustla. Byla

jsem nervózní, Ïe se mám objevit na molu pfied tolika lidmi, a to jsem ani

neuvaÏovala o tom, Ïe na sobû budu mít obleãení, které odhalí, proã by mi
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