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PROLOG

Ćtvrtek, 18. dubna 2013

14:30 Právû volala Talitha a v hlase se jí jako vÏdy mísila pfiemr‰tûná

dramatiãnost s diskrétností. „Drahou‰ku, jen ti chci pfiipomenout, Ïe

ãtyfiiadvacátého kvûtna je mi ‰edesát. Ov‰emÏe NEVYTRUBUJU, ko-

lik mi je. A nechej si to pro sebe, protoÏe nezvu kaÏdého. Jen jsem

chtûla, aby sis udûlala ãas.“

Zpanikafiila jsem. „To by bylo skvûlé!“ vyhrkla jsem nepfiesvûdãivû. 

„Bridget. Je naprosto vylouãené, abys nepfii‰la.“

„No, jde o to, Ïe…“

„O co?“

„Îe Roxsterovi je ten sam˘ den tfiicet.“

Na druhém konci linky se rozhostilo ticho.

„Stejnû spolu v té dobû uÏ nejspí‰ nebudeme, ale kdyby jo, asi by…“

nedofiekla jsem.

„Právû jsem na pozvánky napsala ‚bez dûtí‘.“

„VÏdyÈ mu bude tfiicet,“ ohradila jsem se.
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„Jen tû ‰kádlím, moje milá. Ov‰emÏe s sebou musí‰ vzít svého ko-

lou‰ka. Obstarám skákací hrad! Musím zpátky do vysílání. UÏmusím-

konãitmilujutûãau!“

Zkusila jsem zapnout telku, abych zjistila, jestli mi Talitha sku-

teãnû, jak to mívala ve zvyku, volala z Ïivého vysílání bûhem filmové

ukázky. Zmatenû jsem maãkala tlaãítka na ovladaãi jako opice s mo-

bilem v ruce. Proã je dnes k pu‰tûní televize zapotfiebí tfií dálko-

v˘ch ovladaãÛ s devadesáti tlaãítky? Proã? Mám takové tu‰ení, Ïe 

je vym˘‰lejí tfiináctiletí technomaniaci zavfiení v nuzn˘ch loÏnicích,

ktefií mezi sebou soupefií a v‰em ostatním se snaÏí dokázat, Ïe právû

oni jsou jediní, kdo se v tûch tlaãítkách nevyzná, ãímÏ se dopou‰tûjí

psychologické újmy v masivním, celosvûtovém mûfiítku.

Nevrle jsem mrskla s ovladaãi na pohovku, naãeÏ televize se na-

zdafibÛh probrala k Ïivotu a na obrazovce se objevila Talitha jako 

ze ‰katulky, noÏku rajcovnû hozenou pfies noÏku, a právû zpovídala

tmavovlasého hráãe Liverpoolu, kter˘ v záchvatech vzteku kou‰e.

Tváfiil se, jako by chtûl pokousat i Talithu, i kdyÏ ze zcela jin˘ch dÛ-

vodÛ neÏ na hfii‰ti.

Fajn. Jen Ïádnou paniku – prostû si v klidu a po zralé úvaze sepí‰u

v‰echna pro a proti t˘kající se Roxsterovy úãasti na Talithinû oslavû:

PROĆ BY SE ROXSTER MĚL OSLAVY ZÚĆASTNIT:

� Bylo by stra‰né nejít na Talithiny ‰edesátiny. Kamarádíme spolu od

doby, kdy jsme obû pracovaly v redakci Îivota v Británii; ona jako ne-

pfiedstavitelnû okouzlující hlasatelka zpráv, já jako nepfiedstavitelnû

neschopná zpravodajka.

� Bylo by docela legraãní a taky samolibé vzít Roxstera s sebou, protoÏe

tûch tfiicet let rozdílu by vzalo vítr z plachet v‰emu tomu pov˘‰enecké-

mu „litování svobodn˘ch Ïen jistého vûku“, jako by byly sv˘m svobod-

n˘m stavem smrtelnû nakaÏené, kdeÏto svobodní muÏi téhoÏ vûku jdou
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na draãku je‰tû dfiív, neÏ stihnou podepsat rozvodové papíry. A Roxster

je doãista bájeãn˘ a k nakousnutí, ãímÏ jaksi popírá proces stárnutí

mojí osoby.

PROĆ BY SE ROXSTER NEMĚL OSLAVY ZÚĆASTNIT:

� Roxster je sv˘m pánem a rozhodnû by se nechtûl stát souãástí nûjaké

komedie nebo snad prostfiedkem proti stárnutí. 

� Je‰tû zásadnûj‰í je, Ïe bych se mu mohla zo‰klivit, kdyby byl na ‰ede-

sátinách obklopen sam˘mi seniory, ãímÏ by se naprosto zbyteãnû zdÛ-

raznil fakt, Ïe jsem stará, pfiestoÏe jsem o TOLIK mlad‰í neÏ Talitha. 

A upfiímnû, odmítám se smífiit s tím, kolik mi doopravdy je. Jak fiíká

Oscar Wilde, dokonal˘m vûkem pro Ïenu je pûtatfiicet, takÏe mnohé

Ïeny ho jednodu‰e pfiijmou za svÛj na zbytek Ïivota.

� Roxster bude mít nejspí‰ svÛj vlastní veãírek, na kterém se mladí lidé

budou maãkat na balkonû, grilovat, poslouchat taneãní hudbu ze sedm-

desát˘ch let a paradoxnû se pfii tom bavit jejím „retro“ nádechem. 

Právû teì urãitû pfiem˘‰lí, jak zafiídit, aby mû nemusel zvát a jeho pfiá-

telé nezjistili, Ïe chodí se Ïenou doslova dost starou na to, aby byla jeho

matkou. Vlastnû, moÏná, ãistû teoreticky jen díky dfiívûj‰ímu nástupu

puberty kvÛli hormonÛm v mléce – babiãkou. Ach, jak mû mohlo nûco

takového vÛbec napadnout?

15.10 Grrr! Za dvacet minut musím vyzvednout Mabel a je‰tû nemám

hotové r˘Ïové chlebíãky. Grrr. Telefon.

„Mám na telefonu Briana Katzenberga, chce s vámi mluvit.“

MÛj nov˘ agent! Skuteãn˘ agent. JenÏe kdyÏ se s ním teì budu

vykecávat, pfiijedu pro Mabel s ·ÍLEN¯M zpoÏdûním.

„Mohla bych mu zavolat pozdûji?“ za‰vitofiila jsem a pfii tom jsem se

jednou rukou snaÏila namazat chlebíãky margarínem, slepit je k sobû

a vloÏit do rychlouzavíracího sáãku.
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„Jde o ten vá‰ scénáfi.“

„Jsem… totiÏ… na poradû!“ Jak mÛÏu b˘t na poradû a zároveÀ do

telefonu tvrdit, Ïe jsem na poradû? Nûco takového mají pfiece fiíkat

asistentky, a ne sám dotyãn˘, kter˘ pfiece nic fiíkat nemÛÏe, protoÏe

je na poradû.

Vyrazila jsem pro dûti do ‰koly s pocitem zoufalé touhy zavolat

obratem zpátky a zjistit, co mi Brian vlastnû chtûl. Zatím mÛj scénáfi

nabídl dvûma produkãním firmám, ale obû ho zamítly. Îe by se ko-

neãnû nûkdo chytil?

Potlaãila jsem zdrcující touhu zavolat Brianovi zpátky s tvrzením,

Ïe „porada“ náhle skonãila, a rozhodla jsem se, Ïe je mnohem dÛleÏi-

tûj‰í pfiijet vãas pro Mabel: taková jsem milující a dÛsledná matka.

16.30 Cesta do ‰koly byla je‰tû chaotiãtûj‰í neÏ obvykle; jako na ob-

rázku Kde je Valda? s milionem dam, dohlíÏejících s plácaãkou na

bezpeãné pfiecházení ‰kolákÛ, miminy v koãárcích, muÏi v bíl˘ch do-

dávkách udrÏujících si odstup od pfiemoudfiel˘ch matek v esúvéã-

kách, muÏem jedoucím na kole s kontrabasem pfiipevnûn˘m na zádech

a vzorn˘mi matkami na kolech s ko‰íkem pln˘m dûtí. Silnice byla do-

ãista ucpaná. Najednou se uprostfied silnice objevila s kfiikem nûjaká

zoufalá Ïena: „Couvnûte, couvnûte! HONEM! TAK BUDE TO?“

Ve vífie, Ïe se stala nûjaká stra‰ná nehoda, jsme zaãali, já i v‰ichni

ostatní, bláznivû couvat na chodník a na trávu, jen abychom uvolnili

cestu záchranáfiÛm. Jakmile byla cesta volná, bázlivû jsem vyhlíÏela

sanitku/krveprolití. Îádná se neobjevila, ale ta nafoukaná Ïenská

vklouzla do ãerného Porsche a s túrováním se vyfiítila po vyprázdnûné

silnici s nafoukan˘m uniformovan˘m dítkem na sedadle spolujezdce.

KdyÏ jsem dorazila ke ‰kolce, Mabel sedûla jako poslední na scho-

dech kromû opozdilce Thelonia, kter˘ byl právû s mámou na odchodu.

„No tak, holka,“ pronesla Mabel vlídnû a podívala se na mû tûma

velk˘ma váÏn˘ma oãima.

B BRIDGET JONESOVã
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„UÏ jsme si fiíkali, co se s vámi stalo!“ zvolala Theloniova máma.

„Zase jste zapomnûla?“

„Ne,“ odsekla jsem. „Silnice byla totálnû ucpaná.“

„Mamince je padesát jedna!“ vyhrkla Mabel zniãehonic. „Mamince je

padesát jedna. Îíká, Ïe jí je ãiãet pût, ale dooplavdy je jí padesát jedna.“

„·‰t. Hahaha!“ oplatila jsem Theloniovû matce upfien˘ pohled.

„Rad‰i pobûÏíme pro Billyho!“

V pfiedklonu a s tradiãními trhav˘mi pohyby, které vypadají s pfii-

b˘vajícím vûkem stále trapnûji, se mi podafiilo Mabel, jeÏ nepfiestá-

vala vfie‰tût „Mamince je padesát jedna!“, dostat do auta a zapnout jí

bezpeãnostní pás tak, Ïe jsem zavrtala ruku do bince mezi opûradlem

a dûtskou sedaãkou.

KdyÏ jsme dorazily k prvnímu stupni, spatfiila jsem v hlouãku

matek z prvního stupnû Dokonalou Nicolette, dokonalou matku (do-

konal˘ dÛm, dokonal˘ manÏel, dokonalé dûtiãky: jediná zanedbatelná

vada na dokonalosti je její jméno, které rodiãe vybírali nejspí‰ dfiív,

neÏ byly vynalezeny oblíbené nikotinové náplasti). Dokonalá Nicorette

byla dokonale obleãená, mûla dokonale vyfoukanou hlavu a doko-

nalou obfií kabelku. Celá ud˘chaná jsem se pfiitoãila, abych zachy-

tila nejnovûj‰í znepokojivé drby, právû kdyÏ Nicolette vztekle odho-

dila vlasy a málem mi rohem obfií kabelky vypíchla oko.

„Zeptala jsem se ho, proã má Atticus z fotbalu pofiád ãtyfiky – chodí

domÛ doslova v slzách – a pan Wallaker jen opáãil: ‚ProtoÏe neumí

pofiádnû kopnout do balonu. Je‰tû nûco?‘ “

Zalétla jsem pohledem k pÛvodci tûch znepokojiv˘ch drbÛ/nové-

mu tûlocvikáfii: vysportovan˘, vysok˘, o nûco mlad‰í neÏ já, nakrátko

ostfiíhan˘, docela podobn˘ Danielu Craigovi. Zadumanû hledûl na

skupinku rozjíven˘ch klukÛ, pak zniãehonic hvízdl na pí‰Èalku a za-

fival: „Héj, bando! Mazejte do ‰atny, nebo bude zle.“
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„Vidíte?“ pokraãovala Nicolette, kdyÏ se kluci zformovali do hala-

bala zástupu a snaÏili se s pokfiikem „Raz, pane! Dva, pane!“ odklu-

sat zpátky do ‰koly jako vypla‰ení Kfiováci naverbovaní k jarnímu

povstání, zatímco jim k tomu pan Wallaker zlovûstnû hvízdal do ryt-

mu na pí‰Èalku.

„Ale je sexy,“ podotkla Farzia. To je moje oblíbená ‰kolní máma,

která vÏdycky ví, co chce.

„Sexy, jenÏe Ïenat˘,“ odsekla Nicolette. „A má dûti, i kdyÏ by to ni-

kdo nefiekl.“

„Myslela jsem, Ïe se zná s fieditelem,“ nadhodila dal‰í máma.

„Pfiesnû tak. Má vÛbec potfiebné vzdûlání?“ pfiisadila si Nicolette.

„Mami.“ Ohlédla jsem se a spatfiila Billyho ve ‰kolní uniformû, s roz-

cuchan˘mi vlasy a v ko‰ili s vykasan˘m podolkem. „Nevybrali mû na

‰achov˘ turnaj.“ Ty samé oãi, ty samé tmavé oãi s dotãen˘m v˘razem.

„NezáleÏí na tom, jestli tû vybrali nebo jestli vyhraje‰,“ fiekla jsem 

a kradmo jsem ho objala. „ZáleÏí na tom, jak˘ jsi.“

„Ov‰em Ïe záleÏí.“ Grrr! To byl pan Wallaker. „Musí trénovat. Musí

si to zaslouÏit.“ KdyÏ se otoãil, zfietelnû jsem zaslechla, jak si brblá pod

nos: „Je neuvûfiitelné, co si o sobû matky na této ‰kole myslí.“

„Trénovat?“ zvolala jsem radostnû. „Páni, to by mû nikdy nenapadlo!

Vy jste ale hlaviãka, pane Wallakere. Chci fiíct, pane uãiteli.“

Pohlédl na mû sv˘ma ledovû modr˘ma oãima.

„Jak to souvisí s tûlesnou v˘chovou?“ pokraãovala jsem sladce.

„Vedu ‰achov˘ krouÏek.“

„No to je nádhera! PouÏíváte pfii tom pí‰Èalku?“

Pana Wallakera to na okamÏik vyvedlo z míry, pak houkl: „Erosi!

Padej z toho kvûtinového záhonu. OkamÏitû!“

„Maminko,“ pípl Billy a tahal mû za rukáv, „ti vybraní jsou na dva

dny omluvení ze ‰koly a pojedou na ‰achov˘ turnaj.“

„Budu s tebou trénovat.“

B BRIDGET JONESOVã
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„Mamí, vÏdyÈ ‰achy vÛbec neumí‰.“

„To není pravda! Jsem v nich opravdu dobrá. Porazila jsem tû.“

„Neporazila.“

„Porazila!“

„Neporazila!“

„No, nechala jsem tû vyhrát, protoÏe jsi je‰tû mal˘,“ vybuchla jsem.

„A stejnû to není fér, kdyÏ chodí‰ do ‰achového krouÏku.“

„MoÏná byste se mohla taky zapsat, paní Darcyová.“ ACH BOÎE.

Jak to, Ïe pan Wallaker pofiád poslouchá? „Minimální vûk je sice

sedm let, ale vezmeme-li v potaz du‰evní úroveÀ úmûrnû vûku, nemûl

by to b˘t problém. UÏ vám Billy fiekl tu druhou zprávu?“

„Jó,“ vyhrkl Billy a cel˘ se rozzáfiil. „Mám v‰i!“

„V‰i!?“ zÛstala jsem na nûj zdû‰enû civût a rukou jsem si mimodûk

zajela do vlasÛ.

„Ano, v‰i. Mají je v‰ichni.“ Pan Wallaker sklopil zrak a v oãích se

mu mihlo nepatrné pobavení. „Uvûdomuju si, Ïe to mezi severolon-

d˘nsk˘m matriarchátem a jeho lazebníky vyvolá nejvy‰‰í stupeÀ

pohotovosti, ale musíte je prostû odv‰ivit. A sebe pochopitelnû taky.“

Ach boÏe. To, Ïe si Billy poslední dobou drbe hlavu, jsem jednodu‰e

vytûsnila, protoÏe nevím co dfiív. Hlavou mi vífiily my‰lenky a pfiitom

jsem cítila, jak mû zaãíná svûdit pokoÏka. Jestli má Billy v‰i, pak je

má moÏná i Mabel a já taky, coÏ znamená, Ïe… Roxster má v‰i.

„V‰echno v pofiádku?“

„Ano, ne, super,“ opáãila jsem. „V‰echno je v pohodû, naprosto, tak

zatím, pane Wallakere.“

Odcházela jsem, drÏela Billyho za jednu a Mabel za druhou ruku 

a usly‰ela jsem, jak mi pípl mobil. Rychle jsem si nasadila br˘le na

ãtení, abych si esemesku pfieãetla. Psal Roxster.

Zaspala jsi dnes rano moc, moje milovana? Mam vecer hupsnout na bus 

a privezt pastyrsky kolac?
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Grrr! NemÛÏu pfiece dovolit, aby Roxster pfii‰el, kdyÏ nás musím

v‰echny odv‰ivit a vyprat ve‰keré povleãení. Pfiece není normální

ru‰it rande s kolou‰kem v˘mluvou na to, Ïe je celá domácnost zav‰ive-

ná? Proã se musím v jednom kuse dostávat do takov˘ch problémÛ?

17.00 Pfiifiítili jsme se do na‰eho fiadového domku jako obvykle ovû‰ení

batÛÏky, zmuchlan˘mi obrázky, zmaãkan˘mi banány a dnes navíc

je‰tû velkou ta‰kou plnou pfiípravkÛ proti v‰ím z drogerie, proletûli

jsme pfies „ob˘vák/pracovnu“ v pfiízemí (stále nadbyteãnûj‰í s v˘jim-

kou rozkládací pohovky a prázdn˘ch krabic od Johna Lewise) a dolÛ

po schodech do chaotického tepla suterénu/kuchynû/ob˘vacího po-

koje, kde trávíme vût‰inu ãasu. Posadila jsem Billyho k domácím úko-

lÛm a fiekla Mabel, aby si hrála se sv˘mi „Kjájíky“ (Králiãí rodinkou),

a pustila jsem se do boloÀsk˘ch ‰paget. JenÏe teì mám dilema, co

mám Roxsterovi napsat ohlednû dne‰ního veãera a jestli mu mám

fiíct o tûch v‰ích.

17.15 MoÏná Ïe ne.

17.30 Ach boÏe. Zrovna jsem mu napsala: Moc rada bych, abys prisel,

ale musim vecer pracovat, takze radsi ne, kdyÏ Mabel z niãeho nic vy-

skoãila a zaãala Billymu zpívat písniãku, kterou úplnû nesná‰í – For-

geddabouder money money money! V tu chvíli zazvonil telefon.

Vrhla jsem se po nûm, naãeÏ Billy vyskoãil od stolu a sefival ji: „Ma-

bel, pfiestaÀ zpívat Jessie J!“ a ve sluchátku zavrnûl hlas recepãní:

„Chce s vámi mluvit Brian Katzenberg.“

„Ehm, nemohla bych mu zavolat zpátky…“

„Ba-bling, ba-bling!“ ‰tûkala Mabel a honila Billyho kolem stolu.

„Mám ho na lince.“

„Neee! NemÛÏete mu prostû…“

„Mabel!“ skuãel Billy. „Nech tohóóóóó!“

„·‰‰t! Mám TELEFON!“

B BRIDGET JONESOVã
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„Héééj!“ ozval se BrianÛv fiízn˘, pfiehnanû Ïoviální hlas. „TakÏe!

Skvûlé zprávy! Greenlight Productions mají zájem o pfiedkupní právo

na vá‰ scénáfi.“

„CoÏe?“ vydechla jsem s bu‰ícím srdcem. „Znamená to, Ïe ho chtûjí

natoãit?“

Brian se srdeãnû zasmál. „To je filmov˘ prÛmysl! Dostanete od nich

men‰í obnos na dopracování, a pak…“

„Mamíííí! Mabel má nÛÏ!“

Zakryla jsem sluchátko dlaní a sykla: „MABEL! Dej mi ten nÛÏ!

Hned!“

„Haló? Haló?“ fiíkal Brian. „Lauro, myslím, Ïe jsme s Bridget ztratili

spojení…“

„Ne, jsem tady,“ vyhrkla jsem a vrhla se na Mabel, která se Billymu

v patách ohánûla kudlou.

„V pondûlí se chtûjí sejít na pfiípravné schÛzce.“

„V pondûlí! V˘bornû!“ zvolala jsem a snaÏila se Mabel vy‰kubnout

nÛÏ z ruky. „Pfiípravná schÛzka je nûco jako pohovor?“

„Mamííí!“

„·‰‰‰t,“ dostrkala jsem je oba na pohovku a zaãala zápolit s dálko-

v˘mi ovladaãi.

„NeÏ se definitivnû rozhodnou, chtûjí je‰tû doladit pár vûcí ve scé-

náfii.“

„Jasnû, jasnû.“ Najednou jsem se cítila dotãenû a poboufienû. UÏ teì

mají k mému scénáfii poznámky? Co by jim mohlo vadit?

„TakÏe, nezapomeÀte, Ïe nestojí…“

„Mamííí. Teãe mi kréééév!“

„Nemám radûji zavolat za chvilku?“

„Ne! V‰echno je v pohodû!“ zvolala jsem zoufale, kdyÏ Mabel zaje-

ãela: „Îavolej ‰anitku!“

„Co jste to fiíkal?“
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„Îe nestojí o zaãínající scenáristku-potíÏistku. Musíte se jim prostû

snaÏit vyjít vstfiíc.“

„Jasnû, jasnû, takÏe hlavnû neprudit.“

„Pfiesnû tak,“ ujistil mû Brian.

„MÛj blá‰ka umÏe!“ ‰tkala Mabel.

„Ehm, je v‰echno…“

„Ne, fajn, super, v pondûlí ve dvanáct,“ vyhrkla jsem, kdyÏ Mabel

vykfiikla: „Îabila ‰em blá‰ku!“

„Óká,“ opáãil Brian nervózním hlasem. „¤eknu Laufie, aÈ vám

pinkne mejlem podrobnosti.“

18.00 Jakmile rozruch utichl, miniaturní ‰krábaneãek na Billyho ko-

leni pfiekryla náplast se Supermanem, Mabel pfiistály ãerné puntíky

v motivaãním kalendáfii a po boloÀsk˘ch ‰pagetách se jen zaprá‰ilo,

zaãalo se mi hlavou tak jako tonoucímu, akorát Ïe v mnohem opti-

mistiãtûj‰ích barvách, honit hned nûkolik vûcí najednou. Co si mám

na tu schÛzku obléct a získám Oscara za nejlep‰í pÛvodní scénáfi?

Nekonãí náhodou Mabel v pondûlí dfiív a jak vyzvednu dûti? Co si

obléknu na pfiedávání OscarÛ a mám se v Greenlight Productions

pfiiznat, Ïe má Billy v‰i?

20.00 Poãet nalezen˘ch v‰í (ve v‰ech stadiích): 9, poãet v‰ích dospûlcÛ:

2, poãet hnid: 7 (velmi dobfie)

Právû jsem vykoupala a odv‰ivila dûti, z ãehoÏ se nakonec vyklubala

bájeãná zábava. Billymu jsem ve vlasech na‰la dvû dospûlé v‰i a za

u‰ima sedm hnid – dvû za jedním a sbírku pûti za druh˘m. Je tak

uspokojivé, kdyÏ vám na bílém v‰iváãku zÛstanou ty mrÀavé ãerné

teãky. Mabel mrzelo, Ïe Ïádnou nemá, ale kdyÏ jsem jí dovolila, aby

odv‰ivila i mû a zjistila, Ïe taky Ïádné nemám, potû‰ilo ji to. Billy

máchal hfiebenem a chvástal se: „Mám jich sedm!“, ale kdyÏ se Mabel

rozplakala, roztomile jí tfii pfienechal a dal do vlasÛ, coÏ znamenalo,

Ïe jsem ji musela odv‰ivit nanovo.
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21.15 Dûti uÏ spí. Dmu se p˘chou kvÛli té schÛzce. Znovu je ze mû

profesionální Ïena, ãeká mû schÛzka! Vezmu si na sebe modré hed-

vábné ‰aty a navzdory opovrÏlivému postoji pitomého pana Walla-

kera ke kadefiníkÛm si nechám vyfoukat vlasy. I navzdory hlodavé-

mu pocitu, Ïe ãast˘m foukáním vlasÛ se Ïeny promûÀují v muÏe

osmnáctého (nebo sedmnáctého?) století, ktefií se na vefiejnosti nikdy

neobjevili bez napudrované paruky.

21.17 Ale není tak trochu nemorální nechat si vyfoukat vlasy, kdyÏ

bych mohla mít na hlavû pfiehlédnuté hnidy v samém poãátku sedmi-

denního Ïivotního cyklu?

21.25 Ano. Je to nemorální. MoÏná Ïe by si Mabel s Billym nemûli na-

ãas chodit hrát ke kamarádÛm.

21.30 Taky mám pocit, Ïe bych se mûla Roxsterovi k tûm v‰ím pfiiznat,

protoÏe lÏi nadûlají ve vztahu paseku. Ale moÏná Ïe v tomto pfiípadû

jsou lep‰í lÏi neÏ v‰i.

21.35 Zdá se, Ïe v‰i v ãlovûku probouzejí nepravdûpodobné mnoÏství

moderních morálních dilemat.

21.40 Pff! Právû jsem prolezla cel˘ ‰atník (tj. rotoped zavalen˘ hro-

madou obleãení) plus aktuálnû no‰ené kousky, a nemÛÏu najít tmavû-

modré hedvábné ‰aty. Nemám v ãem jít. Nemám co na sebe. Jak 

je moÏné, Ïe mám skfiíÀ narvanou tolika vûcmi, a kdyÏ o nûco jde,

mÛÏu si na sebe ve skuteãnosti vzít jedinû ty tmavûmodré hedvábné

‰aty?

Rozhodla jsem se, Ïe místo abych se v budoucnu ládovala strou-

han˘m s˘rem a nalévala se vínem, v klidu proberu ‰atník, a to, co

jsem na sobû nemûla rok, vûnuju potfiebn˘m a v‰echno ostatní vytfií-

dím do vzájemnû kombinovatelného „základu ‰atníku“, aby se z oblé-

kání stalo pfiíjemné potû‰ení namísto hysterické honiãky. A pak si

pÛjdu na dvacet minut zajezdit na rotopedu. ProtoÏe rotoped samo-
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zfiejmû není ‰atní skfiíÀ, ale stacionární kolo primárnû urãené ke cvi-

ãení. 

21.45 Ale moÏná Ïe na tom, Ïe ãlovûk stále dokola nosí jedny a ty samé

tmavûmodré hedvábné ‰aty, na zpÛsob Dalajlámy a jeho purpuro-

vého roucha, není nic ‰patného. Jen kdybych je tak na‰la. Dalajláma

má rouch patrnû nûkolik nebo má k dispozici ãistírnu. Rozhodnû 

je nenechává leÏet na dnû ‰atní skfiínû plné vûcí, které si nakoupil 

v Topshopu, Oasis, ASOSu, Zafie atd. a které nenosí.

21.46 Nebo na rotopedu.

21.50 Skoãila jsem se podívat na dûti. Mabel spinkala s vlásky jako

obvykle rozhozen˘mi pfies obliãej a vypadala, jako by mûla hlavu

obrácenû. V náruãí tiskla svou panenku SlinÈu. S Billym si myslíme,

Ïe pomotala jména ãarodûjnice Slívy s pejskem PunÈou, ale Mabel to

jméno pfiipadá dokonalé.

Vlepila jsem Billymu pusu na horkou tváfiiãku, byl zachumlan˘

pod pefiinou s Mariem, Horsiem a Pufflíkem Jedniãkou a Dvojkou,

naãeÏ Mabel zvedla hlavu a zamumlala: „To máme ale klá‰né poãasí,“

a svalila se zpátky.

Pozorovala jsem je, hladila po hladk˘ch tváfiiãkách, naslouchala

jejich ufunûnému dechu – a pak se mi do hlavy bez varování vkradlo

„KéÏ by…“ Vzedmula se ve mnû temnota – „KéÏ by…“ – a vzpomínky 

a smutek mû smetly jako tsunami.

22.00 Rychle jsem sebûhla zpátky do kuchynû. Tam to bylo je‰tû hor‰í:

v‰ude ticho, pusto, prázdno. „KéÏ by…“ PfiestaÀ. Tohle si nemÛÏe‰ do-

volit. Postav na ãaj. Nesmí‰ se dostat na temnou stranu.

22.01 Nûkdo zvoní! Díky bohu! Kdo to jen v tuhle noãní hodinu mÛÏe

b˘t?
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VŠICHNI CITOVÍ VYDĚRAĆI

Ćtvrtek, 18. dubna 2013 (pokraćovȘní)

22.45 Tom a Jude, oba totálnû na‰rot, vpadli s klop˘táním a hihÀá-

ním do haly.

„MÛÏeme si pÛjãit tvÛj noÈas? Byli jsme v Dirty Burgeru a…“

„Zkou‰ím se na iPhonu pfiipojit na seznamku Projednokviti.com,

ale nepodafiilo se nám stáhnout z Googlu fotku, takÏe…“ Jude odkla-

pala na vysok˘ch podpatcích a v kost˘mku dolÛ do kuchynû a Tom –

pofiád snûd˘, vypracovan˘, hezk˘ a bájeãnû pfiihfiát˘ – mû pfiehnanû

políbil.

„Mlask! Bridget! Tys ale zhubla!“

(Tohle mi v uplynul˘ch patnácti letech fiíká pokaÏdé, kdyÏ mû vidí,

dokonce i kdyÏ jsem byla v devátém mûsíci tûhotenství.)

„Hele, má‰ vajno?“ houkla Jude zdola z kuchynû.

Ukázalo se, Ïe Jude – jeÏ dnes prakticky fiídí lond˘nskou City, ale

nepfiestává svou lásku k horské dráze ve svûtû financí promítat do

milostného Ïivota – vãera zachytil na jedné internetové seznamce její

pfií‰ern˘ b˘val˘ manÏel, Bídák Richard. 

„Ano,“ oznámil Tom, zatímco jsme klop˘tali dolÛ za Jude. „Bídác-

kej citovej vydûraã Richard, pfiestoÏe s touhle bájeãnou Ïenou STO

let oral, citovû ji vydíral kvÛli své fóbii ze závazkÛ, vzal si ji a po de-

seti mûsících ji opustil, mûl tu DRZOST pohor‰ovat se nad tím, Ïe je

na Projednokviti… najdi to, Jude… dûlej…“

Jude si zmatenû hrála s mobilem. „NemÛÏu to najít. Do prdele,

smazal to. Dá se vymazat vlastní zpráva, kdyÏ uÏ ji…“

„Á, dej mi to, kotû. No nic, jde o to, Ïe Bídák Richard jí poslal uráÏli-

vou zprávu, pak ji ZABLOKOVAL, takÏe…“ Tom se rozesmál. „TakÏe…“
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„Chceme na Projednokviti vytvofiit profil fiktivní Ïenské,“ dofiekla

Jude.

„Spí‰ na Projednohocuraka,“ odfrkl si Tom.

„Spí‰ by se to mûlo jmenovat Pro v‰echny citov˘ vydûraãe, a pak ho

prostfiednictvím té vymy‰lené holky budeme muãit,“ prohlásila

Jude.

V‰ichni jsme se vmáãkli na pohovku a Jude s Tomem zaãali na

Google Images procházet fotky pûtadvacetilet˘ch blond˘n a pokou-

‰eli se je stáhnout na stránku té seznamky, a pfii tom bezstarostnû

vyplÀovali otázky v profilu. Na okamÏik jsem zatouÏila, aby tu byla 

i Shazzer se sv˘mi feministick˘mi kecy, a nebyla aÏ nûkde v Sili-

con Valley jako dotcomové eso i s dotcomov˘m manÏelem, jehoÏ si po

dlouh˘ch letech feminismu neãekanû na‰la.

„Co ráda ãte?“ zeptal se Tom.

„Napi‰ ‚Fakt tû to zajímá?‘“ navrhla Jude. „Chlapi milujou mrchy,

nezapomeÀ!“

„Nebo ‚Knihy? Co to je?‘“ doporuãila jsem, ale potom jsem si na 

nûco vzpomnûla. „Poãkat! Není to náhodou zcela proti pravidlÛm

správného randûní? âíslo 4? PouÏívej vûrohodné, rozumné argu-

menty?“

„Jasnû! Je to ·ÍLENù ‰patn˘ a nezdrav˘,“ opáãil Tom, dnes uÏ apro-

bovan˘ psycholog s bohat˘mi zku‰enostmi, „ale u citovejch vydûraãÛ

se to nepoãítá.“

Samou úlevou, Ïe mû zachránili pfied tsunami temnoty, jsem 

se vrhla do tvorby odplaty ve formû fiktivní dívky na Projednokviti 

a málem jsem zapomnûla na svou novinu. „Greenlight Productions

natoãí mÛj scénáfi,“ vyhrkla jsem zniãehonic vzru‰enû.

ZÛstali na mû ohromenû zírat, pak následoval v˘slech a po nûm

nespoutan˘ jásot.
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„Ty jede‰, holka! Kolou‰ek, scénáfi, koneãnû ti v‰echno vychází,“

pochválila mû Jude, neÏ jsem je vystrãila ze dvefií, abych se mohla

vyspat.

KdyÏ Jude vyklop˘tala na ulici, Tom zaváhal a úzkostlivû se na mû

díval. „Jsi v poho?“

„Ano,“ odpovûdûla jsem, „myslím, Ïe jo, jen…“

„Dávej si pozor, holka,“ pronesl najednou zcela stfiízliv˘m profesio-

nálním tónem. „AÏ zaãne kolotoã schÛzek a termínÛ, bude‰ toho mít

nad hlavu.“

„Já vím, ale sám jsi mi fiíkal, Ïe bych mûla zaãít znovu pracovat 

a psát a –“

„Ano. Ale bude‰ potfiebovat trochu víc helfnout s dûtma. Îije‰ totiÏ

tak trochu v bublinû. Je prima, jaks to v‰echno zvládla, ale uvnitfi jsi

pofiád je‰tû zranitelná a –“

„Tome!“ zavolala Jude, klop˘tajíc k taxíku, kter˘ zahlédla na hlavní

silnici.

„Ví‰, kde nás v pfiípadû potfieby najde‰,“ dodal Tom. „Kdykoliv, ve

dne v noci.“

22.50 S pomy‰lením na „vûrohodné, rozumné argumenty“ jsem se roz-

hodla zavolat Roxsterovi a fiíct mu o tûch v‰ích.

22.51 I kdyÏ uÏ je asi trochu pozdû.

22.52 Krom toho neohlá‰ená zmûna komunikace s Roxsterem z ese-

meskování na telefonování by vypadala pfiíli‰ dramaticky: propÛjão-

valo by to celé té v‰ivé záleÏitosti neÏádoucí váhu a v˘znam. Radûji

mu napí‰u.

Roxstere?

Kratiãká prodleva.

Ano, Jonesey?

Vis, jak sem psala, ze mam dnes vecer praci?
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Ano, Jonesey?

Duvod byl jinej.

Ja vim, Jonesey. Neumis lhat ani v SMS. Mas snad nekoho mladsiho?

Ne, ale je to stejne trapny. Souvisi to s tvoji laskou k prirode a hlavne

hmyzu.

Stenice?

Prihoriva…

*Spontanni vykrik, zacne se hystericky skrabat na hlave.* Snad ne…

vsi!!!

Muzes mi, prosim, odpustit atd.?

Nastala kratiãká pauza, pak pípla pfiíchozí esemeska.

Mam se zastavit? Sem v Camdenu.

Odpovûdûla jsem mu, Ïe jsem ohromená jeho ochotou a dvorností.

Ano, ale nevadi ti ty vsi?

Ne. Vygooglil sem si je a jsou alergicky na testosteron.

UMĚNÍ KONCENTRACE

PȘtek, 19. dubna 2013 

60,8 kg, 3842 kcal (bída), kolikrát jsem Roxstera prohlédla

kvÛli v‰ím: 3x, poãet v‰í nalezen˘ch na Roxsterovi: 0, poãet

hmyzích dospûlcÛ nalezen˘ch v Roxsterovû jídle: 27, poãet

hmyzích dospûlcÛ nalezen˘ch v hmyzem zamofieném domû:

85 (bída), poãet SMS poslan˘ch Roxsterovi: 2, poãet SMS od

Roxstera: 0, poãet zpráv ze spoleãného rodiãovského e-mailu:

36, poãet minut stráven˘ch kontrolou e-mailÛ: 62, ãas strá-

ven˘ posedlostí Roxsterem: 360 min., ãas stráven˘ rozhodo-

váním, jestli se mám zaãít pfiipravovat na pracovní schÛzku:

20 min., ãas stráven˘ pfiípravou na pracovní schÛzku: 0 min.
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10.30 Fajn. Koneãnû se pustím do pfiípravy prezentace svého scénáfie,

coÏ je moderní adaptace slavné norské tragédie Heda Gabblerová od

Antona Pavloviãe âechova, akorát zasazené do Queen’s Parku. Podro-

bila jsem tu hru anal˘ze v diplomce na Bangorské univerzitû, bohu-

Ïel s v˘sledn˘m hodnocením dobr˘. Ale moÏná Ïe v‰echno zlé je k nû-

ãemu dobré!

10.32 Je nezbytnû nutné, abych se soustfiedila.

11.00 Právû jsem si uvafiila kafe a dojedla zbytky po dûtech od snídanû,

naãeÏ jsem se zasnila a zaãala si vybavovat Roxsterovu vãerej‰í ná-

v‰tûvu: objevil se 23.15 a v dÏínách a tmavém svetru vypadal bá-

jeãnû; mûl jiskru v oku, ‰irok˘ úsmûv na rtech, v rukou past˘fisk˘ ko-

láã z Waitrose, dvû plechovky peãen˘ch fazolí a zázvorov˘ chlebíãek.

Mmmm. Ten jeho v˘raz v obliãeji, kdyÏ se na mû dívá, to strni‰tû

na té pfiekrásné ãelisti, nepatrná mezírka mezi pfiedními zuby, která

je vidût jen pfii pohledu zespodu, ta svalnatá nahá ramena. Upro-

stfied noci jsem procitla a ucítila, jak mû Roxster zlehka líbá na rame-

no, na krk, na tváfi, na rty a na stehnû jsem cítila jeho erekci. BoÏe, je

tak krásnej a tak skvûle líbá a tak bájeãnû… Mmm, mmm. Fajn,

musím zaãít prom˘‰let feministická, pre- a antifeministická, témata

v… BoÏe! Je to tak lahodné, dûlá mi to takovou radost, jako bych byla 

v bublinû ‰tûstí. Fajn, musím pohnout s prací.

11.15 Z niãeho nic jsem vyprskla smíchy, kdyÏ jsem si vzpomnûla na

nabubfiel˘ rozhovor, kter˘ jsme vãera v noci vedli pfii sexu.

„Ó, ó, ó, tobû tak stojí.“

„ProtoÏe tû chci, bejby.“

„Ale tak moc…“

„To kvÛli tobû mi stojí, bejby.“

NaãeÏ jsem se z nûjakého dÛvodu nechala unést a vyrazila jsem ze

sebe: „Mnû z tebe taky STOJÍ.“
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„CoÏe?“ opáãil Roxster a vyprskl smíchy. Oba jsme dostali záchvat

smíchu, a tak jsme museli zaãít úplnû od zaãátku. 

Roxster byl jako obvykle dobfie naloÏen˘ a podle v‰eho si z tûch v‰í

nic nedûlal, i kdyÏ jsme se shodli, Ïe za úãelem zodpovûdného sexu

musíme nejprve jeden druhého odv‰ivit. Roxster pfii proãesávání

vtipkoval, dûlal, Ïe na‰el ve‰ a hned ji snûdl, zatímco mû pfieru‰ovanû

líbal zezadu na krk. KdyÏ byla fiada na mnû, nechtûla jsem zbyteãnû

upozorÀovat na svÛj vûk a nasazovat si ãtecí br˘le, a tak jsem mu

nakonec peãlivû proãesávala bájeãnû husté vlasy a nevidûla ani À.

Roxster byl na‰tûstí tak naÏhaven˘ mít to z krku a pfiesunout se do

loÏnice, Ïe si mojí slepoty vÛbec nev‰iml. A nejspí‰ o nic ne‰lo díky

jeho testosteronu. Pfiece není normální, Ïe kdyÏ chcete odv‰ivit

kolou‰ka, nenasadíte si z pouhé marnivosti ãtecí br˘le?

11.45 Fajn. MÛj scénáfi! Víte, Heda Gabblerová je pro moderní Ïeny

skuteãnû velice aktuální, neboÈ pojednává o tom, jak je nebezpeãné,

kdyÏ se Ïena snaÏí vyuÏívat muÏe. Proã mi je‰tû Roxster nenapsal?

Doufám, Ïe to není kvÛli tûm hmyzákÛm.

Mimofiádnû jsme se dnes mohli s Roxsterem spolu nasnídat, pro-

toÏe dûti vezla do ‰koly chÛva Chloe. Pracuje pro mû od chvíle, co se

to stalo, a je jako vylep‰ená verze mého já: mlad‰í, hubenûj‰í, vy‰‰í,

milej‰í, líp to s dûtmi umí a má vûkovû odpovídajícího Ïivotního part-

nera, kter˘ se jmenuje Graham. Nicménû v této fázi povaÏuji za vhod-

nûj‰í, aby se Roxster nepotkal ani s Chloe, ani s dûtmi, a tak dokud

neodjedou do ‰koly, zÛstává zavfien˘ v loÏnici.

Roxster se spokojenû pou‰tûl do své první misky müsli, kdyÏ vy-

prskl sousto na stÛl. Na nûco takového jsem pochopitelnû zvyklá, 

i kdyÏ ne zrovna u nûho. Pak mi ukázal obsah misky. Vloãky se hem-

Ïily mrÀav˘m hmyzem, kter˘ sebou mlátil a topil se v mléce.

„To jsou v‰i?“ zdûsila jsem se.

„Ne,“ odvûtil zlovûstnû, „nosatci.“
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Îel zareagovala jsem tím, Ïe jsem se rozhihÀala.

„Umí‰ si vÛbec pfiedstavit, jaké to je dát si do pusy lÏíci hmyzu?“

zeptal se. „Mohl jsem umfiít. Ba co víc, oni taky.“

Pak, zrovna kdyÏ vysypával obsah misky do pfiíslu‰né recyklaãní

nádoby, vykfiikl: „Mravenci!“ Od dvefií do suterénu aÏ k odpadkovému

ko‰i na biologick˘ odpad se táhla úhledná fiada mravencÛ. KdyÏ se

pokusil odhrnout závûs, aby se jich zbavil, vylétlo z nûj nepoãetné

hejno molÛ.

„Uáá! Tady to vypadá jako po devíti ranách egyptsk˘ch,“ ulevil si.

A pfiestoÏe se zasmál a vlepil mi na chodbû velice sexy pusu, ani

slovem se nezmínil o nadcházejícím víkendu a já mám takov˘ pocit,

Ïe jsem ‰lápla vedle – tedy Ïe jsem urazila v‰echny jeho tfii lásky

najednou: hmyz, jídlo a recyklaci.

Poledne. Grr! UÏ je poledne, a je‰tû nemám pfiipravené nic ze sv˘ch

my‰lenek.

12.05 Roxster pofiád nenapsal. Nemûla bych mu napsat? Jasnû Ïe 

v pfiíruãkách stojí, Ïe po koitu by mûl jako první napsat muÏ dámû,

ale moÏná Ïe kdyÏ je do vûci zapletená invaze hmyzu, ve‰kerá spole-

ãenská etiketa jde k ‰ípku.

12.10 Fajn. Heda Gabblerová.

12.15 Právû jsem napsala: Moc se omlouvam za tech devet ran egypt-

skych i za ten smich. Pred pristi navstevou necham cely dum a jeho obyva-

tele vydezinfikovat kourem. Jsi v poho?

12.20 Fajn. V˘bornû. Heda Gabblerová. Roxster je‰tû neodpovûdûl.

12.30 Roxster pofiád neodpovûdûl. Tohle mu není podobné. MoÏná

zkontroluju e-maily. Nûkdy pfieskakuje z jednoho elektronického mé-

dia do druhého, jen aby si honil triko.

Pfiíchozí po‰ta je zahlcená nejen reklamními sdûleními z Ocada,

ASOSu, Snappy Snaps, Cotswold Holiday Cottages, odkazy na zá-

bavné klipy na YouTube, nabídkami mexické viagry – s v˘jimkou 
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termínu konání párty Vyrob si svého medvídka u CosmaÈat –, ale

také záplavou hromadn˘ch mejlÛ kvÛli Attikov˘m ztracen˘m bo-

tám.

Odesílatel: Nicolette Martinezová

Předmět: Attikovy boty

Atticus přišel domů s Luigiho botou na jedné noze a na druhé

také s cizí botou, která však není označená. Ocenila bych

vrácení obou, jasně označených Attikových bot.

12.35 Ze solidarity a taky abych si trochu orazila od práce, jsem se

rozhodla zapojit do skupinové v˘mûny zpráv.

Odesílatel: Bridget Billyho máma

Předmět: Re: Attikovy boty

Aby bylo jasno – Atticus a Luigi se každý vrátili domů 

z plavání jen s jednou botou?

12.40 Chi chi, vyprovokovala jsem lavinu legraãních hromadn˘ch

zpráv: vtipy o dûtech vracejících se domÛ bez kalhot, kalhotek atd.

Odesílatel: Bridget Billyho máma

Předmět: Billyho ucho

Včera večer se Billy vrátil z fotbalového tréninku 

bez jednoho ucha. Nemá náhodou někdo Billyho druhé ucho? 

Bylo VIDITELNĚ označené a já bych ocenila jeho bezodkladné 

vrácení.

12.45 Hi hi hi.

Odesílatel: Nicolette Martinezová

Předmět: Re: Billyho ucho

Někteří rodiče si očividně myslí, že to, že se chlapci mají

starat o svoje věci a rodiče jim je mají jasně označovat, 
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je důvod k pobavení. Ve skutečnosti je to důležité pro 

rozvoj jejich samostatnosti. Možná že kdyby se ztratily 

boty vašim dětem, dívali byste se na celou věc jinak.

12.50 Ale ne, ale ne. Urazila jsem Matku tfiídy a nejspí‰ vydûsila 

i v‰echny ostatní. OkamÏitû roze‰lu hromadnou omluvu.

Odesílatel: Bridget Billyho máma

Předmět: Attikovy boty, Billyho uši atd.

Omlouvám se, Nicorette. Pokoušela jsem se psát a z nudy jsem

si jen tak zavtipkovala. Jsem zlobivá holka.

12.55 Grrr!

Odesílatel: Nicolette Martinezová

Předmět: Bridget Jonesová

Bridget – ta záměna hlásky v mém jméně bylo snad pouhé 

přepsání. Myslím, že všichni dobře víme, že bojujete – 

neúspěšně – se závislostí na nikotinu. Pokud to bylo 

úmyslné, je to bolestivé a hrubé. Možná bychom to měli

probrat s vedoucí školní družiny.

NicoLette

Do prdele! Nazvala jsem ji Nicorette! Hele. PfiestaÀ se v tom dál

‰Èourat. Nechej to b˘t a soustfieì se!

13.47 Tohle je smû‰né! Mám prostû NAPROSTEJ blok.

13.48 V‰echny matky z Billyho tfiídy mû teì nenávidí a Roxster furt

neodpovûdûl.

13.52 Zhroucená na kuchyÀském stole.

13.53 Tak hele. Îádn˘ pfiechod na temnou stranu se nekoná. KaÏdou

chvíli tu bude posluhovaãka Grazina a takhle mû nemÛÏe vidût. Ne-

chám jí vzkaz ve vûci hmyzí invaze a skoãím si do Starbucks.

14.16 Jsem ve Starbucks a dávám si panini se ‰unkou a s˘rem. Fajn.
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15.16 Kavárnu zaplavily poãetné hordy nóbl matek s koãárky a hla-

sitû se vykecávají o manÏelích.

15.17 Je tu dûsnej kravál. Nesná‰ím, kdyÏ nûkdo five v kavárnû do

mobilu – jé, telefon, moÏná Roxster!

15.30 Volala Jude, zjevnû z nûjaké schÛze. „Bridget,“ ‰eptala tajnÛst-

káfisky. 

„Bídák Richard je z Isabelly úplnû hotovej.“

„Kdo je Isabella?“ pfieptala jsem se ‰eptem.

„Ta holka, kterou jsme vymysleli na Projednokviti. Bídák Richard

si s ní na zítfiek domluvil schÛzku.“

„Ale ona pfiece neexistuje.“

„Správnû. Jsem to já. Domluvil si schÛzku se mnou, chci fiíct s ní,

v tom gay klubu Shadow Lounge, ale ona se na nûho vyka‰le.“

„Paráda,“ hlesla jsem, naãeÏ Jude panovaãnû zahlásila: „Prostû

zru‰te platbu ve v˘‰i dvou milionÛ jenÛ na sto pûtadvaceti a poãkejte

na v˘‰i ãtvrtletních ziskÛ.“ A ‰eptem dodala: „A zároveÀ mám – tedy

skuteãná já – pouhé dva bloky odtud v hotelu Soho schÛzku s tím

chlápkem, se kter˘m jsem se seznámila na seznamce Singldoktori.“

„Bezva,“ vyhrkla jsem zmatenû.

„To teda jo, viì? Takzatimsemûj.“

Doufám, Ïe z toho t˘pka ze Singldoktori se nevyklube nûjak˘

v˘mysl Bídáka Richarda.

15.40 Roxster mi je‰tû pofiád neodepsal. NedokáÏu se soustfiedit. Jdu

domÛ.

16.00 Po pfiíchodu domÛ mû uhodil do nosu údûsnû ‰tiplav˘ stafieck˘

puch. Grazina se snaÏivû fiídila instrukcemi, které jsem jí naãmárala,

a vyházela v‰echno jídlo, vycídila a vystfiíkala cel˘ dÛm do posled-

ního místa a do v‰ech moÏn˘ch dûr a otvorÛ v podlahách, ve zdech,

dvefiích a nábytku nastrkala kuliãky proti molÛm. Bude trvat cel˘

víkend, moÏná zbytek Ïivota, neÏ je v‰echny najdu a vyháÏu. Tohle
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by rozhodnû Ïádn˘ mol, natoÏ kolou‰ek nepfieÏil. CoÏ je v‰ak patrnû

nepodstatné, protoÏe PO¤ÁD ÎÁDNÁ ESEMESKA.

16.15 Grrr! Oz˘vají se rány, tfiískot a hlasy, jak se v‰ichni vracejí

domÛ. Je pátek veãer, Chloe brzy odejde a já nemám pfiipravenou 

ani jednu my‰lenku.

16.16 Jak je moÏné, Ïe Roxster neodpovûdûl? I kdyÏ moje poslední

esemeska konãila otazníkem. Nebo nekonãila? Radûji ji je‰tû jednou

zkontroluju.

Moc se omlouvam za tech devet ran egyptskych i ten smich. Pred pristi

navstevou necham cely dum a jeho obyvatele vydezinfikovat kourem. Jsi 

v poho?

Leknutím jsem se zapotácela. Nebyla v tom pouhá otázka, zakon-

ãení textu otazníkem, ale nespornû troufalá domnûnka, Ïe Roxstera

je‰tû uvidím.

18.00 Se‰la jsem dolÛ, snaÏila jsem se pfied Billym a Mabel (ktefií byli

vzhledem k tomu, Ïe prakticky zaãal víkend, zcela zabraní do strate-

gické poãítaãové hry Plants vs. Zombies, respektive do âivavy z Be-

verly Hills 2) zamaskovat, Ïe mám na krajíãku, a pfii tom jsem ohfií-

vala boloÀské ‰pagety (nebo spí‰ s˘rové ‰pagety bez ‰paget, protoÏe

Grazina v‰echny tûstoviny zlikvidovala). KdyÏ jsem po veãefii ládovala

nádobí do myãky, nûco se ve mnû hnulo a poslala jsem Roxsterovi

fale‰nû radostnou esemesku: A je tu vikeeeend!

Pak se dostavil záchvat utrpení tak zl˘, Ïe jsem musela Billyho

nechat dál vraÏdit zombíky rostlinkami a Mabel se posedmé v fiadû

dívat na âivavu z Beverly Hills 2, jen aby si niãeho nev‰imli. Bylo 

mi jasné, Ïe jde o nezodpovûdn˘ pfiístup líného rodiãe, ale usoudila

jsem, Ïe je to lep‰í neÏ citová újma vzniklá povûdomím, Ïe se jejich

matka hroutí kvÛli nûkomu vûkovû bliÏ‰ímu – Grrr! Skuteãnû je

Roxster vûkovû blíÏ Mabel neÏ mnû? Ne, ale v Billyho pfiípadû by to
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nemuselo b˘t od vûci. Ach boÏe. Na co jen myslím? Není divu, Ïe pfie-

stal esemeskovat. 

21.15 Furt nic. Koneãnû jsem schopná snést se voln˘m pádem do

studny utrpení, nejistoty, citové pustiny atd. KdyÏ chodíte s mlad-

‰ím muÏem, pfiipadá vám, Ïe jste zázraãnû otoãily bûh ãasu. KdyÏ nás

pfii tom nûkdy – na Ïidliãce v koupelnû – zahlédnu v zrcadle, nemÛÏu

uvûfiit, Ïe to s Roxsterem jsem já, ve svém vûku. A teì, kdyÏ je to pryã,

splaskla jsem jako bublina. Îe by mi to celé slouÏilo jen k potlaãení

existenciální tísnû ze stárnutí a strachu, Ïe moÏná dostanu mrtvici?

Co se potom stane s Billym a Mabel? 

KdyÏ byli je‰tû úplnû malí, b˘valo to hor‰í. Îila jsem v neustálé

hrÛze z toho, Ïe z niãeho nic v noci umfiu nebo sletím ze schodÛ 

a nikdo nepfiijde a oni zÛstanou sami a nakonec mû snûdí. Ale jak

správnû podotkla Jude: „Je to lep‰í neÏ umfiít sama a b˘t ohlodaná

od vlãáka.“

21.30 Nesmím zapomenout, co se praví v Zenu a umûní lásky: kdyÏ

pfiijde, uvítáme ho, kdyÏ odejde, necháme ho jít. Mimoto, kdyÏ stu-

denti zenu sedí na pol‰táfii, setkávají se se samotou, coÏ je nûco jiného

neÏ osamûlost. Samota je pomíjiv˘ zpÛsob, jak˘m lidé, které miluje-

me, vstupují do na‰ich ÏivotÛ a zase odcházejí, coÏ je souãástí Ïivota,

nebo moÏná Ïe to je spí‰ osamûlost, a samota znamená… Furt Ïádná

esemeska.

23.00 NemÛÏu usnout.

23.15 Ach, Marku. Marku. Já vím, Ïe jsem vy‰ilovala – „Zavolá, ne-

zavolá?“ – je‰tû pfied svatbou, kdyÏ jsme spolu chodili. Ale i tehdy to

bylo jiné. Tak dobfie jsem ho znala, znala jsem ho od chvíle, co jsem 

u nich doma lítala po zahradû s hol˘m zadkem.

VÏdycky si se mnou ve spánku povídal. V takov˘ch chvílích jsem

dokázala poznat, co opravdu cítí.

„Marku?“ Ta snûdá, hezká tváfi spící na pol‰táfii. „Nejsi roztomil˘?“
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Vzdychal ze spaní, tváfiil se smutnû, stydlivû vrtûl hlavou.

„Má tû maminka moc ráda?“

NaãeÏ se zatváfiil velice smutnû, snaÏil se ze spaní odpovûdût „ne“.

Mark Darcy, ten velk˘, mocn˘ právník pfies lidská práva, ale uvnitfi

ublíÏen˘ chlapeãek, kterého v sedmi letech poslali do internátní ‰koly.

„Miluju tû?“ ptala jsem se. A on se ve spánku ‰Èastnû usmál, py‰nû

pfiik˘vl, pfiitáhl si mû k sobû, stulil si mû do klubíãka pod paÏí.

Znali jsme se jako svoje boty, od A aÏ do Z, Mark byl dÏentlmen a já

jsem mu ve v‰em bezmeznû vûfiila a vydávala se z bezpeãí na‰eho

domova ven do svûta. Bylo to, jako bych prozkoumávala stra‰ideln˘

podmofisk˘ oceánsk˘ svût z bezpeãí na‰í malé ponorky. A teì…

v‰echno mû dûsí a nic uÏ nebude bezpeãné.

23.55 Co to dûlám? Co to dûlám? Proã jsem s tím vÛbec zaãínala? Proã

jsem prostû nezÛstala jak dfiív? Smutná, osamûlá, bez práce, bez

sexu, ale aspoÀ matka, a navíc vûrná otci sv˘ch… vûrná otci sv˘ch

dûtí.

TEMNã NOC 

PȘtek, 19. dubna 2013 (pokraćovȘní)

Pût let. VáÏnû uÏ je to pût let? Na zaãátku ‰lo hlavnû o to ten stra‰n˘

den pfieÏít. Mabel byla na‰tûstí je‰tû malinká a nemûla z toho rozum,

ale, ach, ty náhlé záblesky vzpomínek, kdyÏ Billy pobíhal po domû 

a kfiiãel: „Ztratil jsem tatínka!“ KdyÏ se Jeremy s Magdou s tragic-

k˘mi v˘razy v obliãejích objevili ve dvefiích, za nimi nûjak˘ policista.

Bezdûãnû jsem vyrazila k dûtem, v hrÛze jsem je k sobû pfiitiskla. 

„Co se stalo, maminko? Co se dûje?“ V ob˘vacím pokoji byli vládní

úfiedníci, nûkdo náhodou zapnul televizní zprávy, na obrazovce se

objevila Markova tváfi s titulkem:

Mark Darcy 1956–2008
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Vzpomínky jsou rozmazané. Pfiátelé, rodina, v‰ichni mû obklopili

jako lÛno, o v‰echno se postarali Markovi pfiátelé-právníci, závûÈ, dû-

dická daÀ, neuvûfiitelné, jako nûjak˘ film, kter˘ jednou skonãí. Ty sny,

ve kter˘ch pofiád Mark vystupoval. Ta rána, kdyÏ jsem v pût ráno

procitla, v‰echno zlé odplavil spánek a na zlomek vtefiiny jsem si mys-

lela, Ïe je v‰echno pfii starém, a pak jsem si vzpomnûla. Byla jsem

zdrcená bolestí, jako kdyby mû k posteli pfiipíchl obrovsk˘ kÛl, pro-

jel mi srdcem, nemohla jsem se pohnout, abych tu bolest nerozjitfiila

a ne‰ífiila se dál, s vûdomím, Ïe dûti za pÛl hodiny vstanou a já budu

muset fungovat: plíny, lahviãky, budu se snaÏit pfiedstírat, Ïe je to 

v pohodû, nebo aspoÀ zachovat zdání normálnosti, neÏ pfiijde pomoc

a budu moct zapadnout do koupelny, vybreãet se, pak se trochu

‰mrncnout líãidly a znovu zvednout hlavu.

KdyÏ máte jednou dûti, tak se prostû nemÛÏete sloÏit, musíte fun-

govat dál. Dál bojovat. T˘my odborn˘ch poradcÛ a terapeutÛ na

úmrtí v rodinû mi pomohly nejprve s Billym, pak i s Mabel: „pravda 

o smrti v pfiijatelné formû“, „upfiímnost“, „mluvit, mluvit, mluvit“,

„Ïádné tajnosti“, „bezpeãná základna“, ze které se s tím dá vypo-

fiádat. JenÏe pro tu soidisant „bezpeãnou základnu“ – tj. (zkuste se

nesmát) pro mû – to bylo jiné.

Z tûch sezení si pamatuju hlavnû koneãn˘ v˘sledek: „Dá se to pfie-

Ïít?“ Nemûla jsem na v˘bûr. Bylo tfieba zapudit v‰echny ty my‰lenky,

které se vám hromadí v hlavû – na‰e poslední spoleãné chvíle, dotek

Markova obleku na mojí kÛÏi, já v noãní ko‰ili, nic netu‰ící poslední

polibek na rozlouãenou, snaha vybavit si v˘raz v jeho oãích, zvonûní

domovního zvonku, ty tváfie u dvefií, ty my‰lenky, „nikdy by mû…“,

„kéÏ by…“. Starostlivû zorganizovan˘ proces truchlení dozorovan˘

odborníky s laskav˘mi hlasy a soucitn˘mi pfievrácen˘mi úsmûvy

nebyl tolik prospû‰n˘ jako to, Ïe jsem musela zvládnout vymûnit

plenku a souãasnû s tím ohfiát v mikrovlnce rybí prsty. UdrÏet se nad
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vodou, byÈ ne se vztyãenou hlavou, bylo podle mû devadesát procent

úspûchu. Mark se dávno o v‰echno postaral: finanãní detaily, pojistky.

Z velkého domu plného vzpomínek v Holland Parku jsme se pfiestû-

hovali do malého domku v Chalk Farm na severozápadû Lond˘na.

·kolné, domácnost, úãty, pfiíjmy, o v‰echny praktické záleÏitosti bylo

dokonale postaráno; nemusela jsem jít hned do práce, staãilo se po-

starat o Mabel a Billyho – mou zmen‰eninu Marka – to jediné, co mi po

nûm zÛstalo a drÏelo naÏivu i mû. Matka, vdova, hezky jedno po dru-

hém. Ale uvnitfi jsem byla prázdná, zdrcená, uÏ jsem to nebyla já.

JenÏe uplynuly ãtyfii roky, a moji pfiátelé mi to nehodlali dál tole-

rovat.
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ĆãST PRVNÍ:
ZNOVUZROZENã PANNA
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Před rokem…

Toto jsou úryvky z loÀského deníku. Zaãínají pfiesnû pfied rokem,

ãtyfii roky poté, co Mark umfiel, a jasnû ukazují, jak jsem se do

tûch souãasn˘ch zmatkÛ dostala.

DENÍK 2012

Ćtvrtek, 19. dubna 2012

79,2 kg, 4 skleniãky alkoholu (prima), 2822 kcal (ale je lep‰í

sníst nûco pofiádného v klubu neÏ kusy starého s˘ra a rybí

prsty doma), moÏnost, Ïe je‰tû nûkdy budu sexovat nebo 

po tom zatouÏím: 0.

„Potfiebuje si za‰ukat,“ pronesla Talitha ráznû, zatímco usrkávala

vodku s martini a zlovûstnû se v klubu Shoreditch House poohlíÏela 

po vhodn˘ch kandidátech.

Byl to jeden z na‰ich jakÏtakÏ pravideln˘ch veãerÛ, kdy jsem se

nechávala na naléhání Talithy, Toma a Jude „vytáhnout do spoleã-

nosti“, nûco jako kdyÏ vezmete babiãku k mofii.
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„Moje fieã,“ souhlasil Tom. „UÏ jsem vám fiíkal, Ïe jsem na Pokojena-

poslednichvili.com sehnal apartmá v hotelu Chedi v âiang Mai jen za

dvû stû babek za noc? Na Expedii sice bylo k dispozici základní apart-

má za 179, ale nemûlo terasu.“

Tom byl ve zralém vûku stále posedlej‰í dovolen˘mi v butikov˘ch

hotelích a Ïivotní styl – svÛj i ná‰ – se pokou‰el co nejvíc sladit s blo-

gem Gwyneth Paltrowové.

„Sklapni, Tome,“ zamumlala Jude a zvedla oãi od svého iPhonu, na

nûmÏ se vûnovala seznamce Singldoktori. „Tohle je váÏné. Musíme

nûco udûlat. VÏdyÈ se z ní stala znovuzrozená panna.“

„Vy tomu nerozumíte,“ namítla jsem. „To je naprosto vylouãené.

Nikoho jiného nechci. A stejnû, i kdybych chtûla, coÏ nechci, jsem 

v posteli nepouÏitelná, naprosto asexuální a uÏ nikdy, prostû nikdy

se nemÛÏu nikomu líbit.“

Zadívala jsem se na svoje bfiicho, které mi vystupovalo pod ãern˘m

topem. Byla to pravda. Stala se ze mû znovuzrozená panna. S mo-

derním svûtem je potíÏ v tom, Ïe sex a sexualita vás v jednom kuse

bombardují ze v‰ech stran – billboard s rukou na zadku, dvojice

muchlající se na pláÏi v reklamû na sandály, skuteãné dvojice prople-

tené v parku, kondomy u pokladny v drogerii – cel˘ bájeãn˘, kouzeln˘

svût sexu, do nûhoÏ uÏ nepatfiíte a nikdy patfiit nebudete. 

„Nehodlám to lámat pfies koleno, k ovdovûní a k postupné promûnû

ve star‰í dámu to prostû patfií,“ prohlásila jsem melodramaticky v na-

dûji, Ïe mû v‰ichni budou okamÏitû pfiesvûdãovat, Ïe jsem hotová Pe-

nelope Cruzová nebo Scarlett Johanssonová.

„Ale, drahou‰ku, nebuì tak podûlanû smû‰ná,“ opáãila Talitha 

a pfiivolávala ãí‰níka kvÛli dal‰ímu koktejlu. „Asi skuteãnû potfie-

buje‰ trochu shodit, skoãit si na botox a udûlat nûco s tûmi vlasy,

ale…“

„Botox?“ ohradila jsem se poboufienû.

B BRIDGET JONESOVã
LãSKOU Š ÍLENã(38
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„Ach boÏe,“ vyprskla Jude z niãeho nic. „Tohle není Ïádnej doktor.

Byl na seznamce Milujutanec. Je to ta samá fotka!“

„Tfieba je to doktor a zároveÀ milovník tance a chce si to jen pojistit

na v‰ech frontách?“ snaÏila jsem se ji povzbudit.

„Sklapni, Jude,“ fiekl Tom. „Se‰ naprosto zabfiedlá v bahnû plném

mlhav˘ch kybernetick˘ch bytostí, z nichÏ vût‰ina ani neexistuje 

a které se libovolnû vzájemnû rajcují a zase odkopávají.“ 

„Botox tû mÛÏe zabít,“ pronesla jsem zlovûstnû. „Co tfieba botulis-

mus? Pfiená‰í se hovûzím.“

„No a co? Lep‰í umfiít po aplikaci botoxu neÏ na samotu, protoÏe

bude‰ vrásãitá jak indiánská babiãka.“

„Proboha svatého, sklapni, Talitho,“ okfiikl ji Tom.

Najednou se mi znovu zastesklo po Shazzer a zatouÏila jsem, 

aby tu byla i se sv˘m: „Pfiestanete uÏ kurva jeden druh˘mu fiíkat, aby

kurva zavfiel hubu!“

„Ano, zavfii zobák, Talitho,“ pfiidala se Jude. „KaÏd˘ nechce vypa-

dat jako nepodafiená vosková figurína.“

„Drahou‰ku,“ opáãila Talitha a poloÏila si ruku na ãelo, „já ne-

jsem NEPOVEDENÁ VOSKOVÁ FIGURÍNA. Ponecháme-li stranou

truchlení, Bridget ztratila nebo, chcete-li, za‰antroãila povûdomí o své

sexualitû. A na‰í povinností je pomoct jí ho vzkfiísit.“

A s pohozením sv˘mi bujn˘mi, záfiiv˘mi loknami se uvelebila na

Ïidli, zatímco my tfii jsme na ni ti‰e zírali a ucucávali koktejly brãkem

jako pûtiletí prckové.

„Jestli nechce‰ vypadat na svÛj vûk,“ zahfiímala Talitha znovu, „ze

v‰eho nejdÛleÏitûj‰í je zmûnit ‚smûrové tabule‘. Musí‰ tûlu vnutit

my‰lenku, Ïe ve stfiedním vûku je tfieba pfiestat ukládat tukové zá-

soby, Ïe vrásky jsou naprosto zbyteãné a krásn˘ úães z leskl˘ch,

záfiiv˘ch vlasÛ…“

ĆãST PRVNÍ: 
ZnovuzrozenȘ panna B(39
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„Odkoupen˘ch za pár ‰upÛ od zchudl˘ch indick˘ch panen,“ skoãil

jí Tom do fieãi.

„… bez ohledu na to, jak˘ je jejich pÛvod a zpÛsob pfiipojení, jsou

to pravé, co ãlovûk potfiebuje, aby obrátil chod ãasu.“

„Talitho,“ uÏasla Jude, „váÏnû jsem tû zrovna sly‰ela vyslovit slova

‚stfiední‘ a ‚vûk‘?“

„Stejnû nemÛÏu,“ hlesla jsem.

„Posly‰. Tohle mû velice rmoutí,“ spustila Talitha. „Îeny na‰eho

vûku…“

„Tvého vûku,“ zamumlala Jude.

„… si za to, Ïe samy sebe oznaãují za nepouÏitelné a stále dokola

melou o tom, Ïe ãtyfii roky nebyly na rande, mÛÏou samy. ‚Mizející

Ïena‘ Germaine Greerové musí b˘t brutálnû zavraÏdûna a zakopána.

Îena musí kvÛli sobû i kvÛli sv˘m vrstevnicím kolem sebe ‰ífiit zá-

hadnou sebedÛvûru a osobní kouzlo, zmûnit svou obchodní znaãku…“

„Jako Gwyneth Paltrowová,“ vyhrkl radostnû Tom.

„Gwyneth Paltrowová není v ‚na‰em vûku‘ a je vdaná,“ opravila ho

Jude.

„Ne, no tak, nemÛÏu s nik˘m spát,“ ozfiejmila jsem jim. „Nebylo by

to fér vÛãi dûtem. Pofiád je kolem nich tolik práce a muÏi jsou ná-

roãní.“

Talitha si mû smutnû pfiemûfiila, moje tradiãní ãerné kalhoty s pruÏ-

n˘m pasem a dlouh˘ top zahalující trosky mojí b˘valé postavy. Sv˘m

zpÛsobem ví, o ãem mluví, protoÏe za sebou má tfii manÏelství a od

doby, co ji znám, za sebou vleãe nûjakého toho naprosto otupûlého

muÏe.

„Îena má své potfieby,“ zabruãela Talitha teatrálnû. „K ãemu je ubo-

h˘m potomkÛm sexuálnû frustrovaná matka, trpící nízk˘m sebe-

vûdomím? Jestli tû brzy nûkdo nepfiefikne, doslova se uzavfie‰. A co je

dÛleÏitûj‰í, uvadne‰. A zahofikne‰.“

B BRIDGET JONESOVã
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„JenÏe,“ fiekla jsem.

„Co?“

„Nebylo by to fér vÛãi Markovi.“

Na okamÏik zavládlo ticho. Jako by v‰ichni úãastníci prima ve-

ãírku dostali ledovou sprchu.

O nûco pozdûji mû nameten˘ Tom doprovodil na záchod; opíral se 

o zeì, protoÏe sotva stál na nohou, zatímco jsem mávala rukama ko-

lem designové vodovodní baterie a pokou‰ela se pustit vodu.

„Bridget,“ vyÏbreptl, kdyÏ jsem zaãala pod umyvadlem ‰mátrat po

pedálech.

„Co?“ zvedla jsem k nûmu hlavu.

Tom znovu pfiepnul do profesionálního reÏimu.

„Mark by chtûl, aby sis nûkoho na‰la. Nechtûl by, abys pfiestala…“

„Já nepfiestala,“ namítla jsem a s jist˘mi obtíÏemi jsem se napfií-

mila. 

„Potfiebuje‰ práci,“ pokraãoval. „Potfiebuje‰ mít Ïivot. A potfiebuje‰

b˘t s nûk˘m, kdo by tû miloval.“

„Já pfiece Ïivot mám,“ odsekla jsem rozmrzele. „A chlapa nepotfie-

buju, mám dûti.“

„No, kdyÏ uÏ nic jiného, tak potfiebuje‰ nûkoho, kdo by ti ukázal,

jak se pou‰tí voda.“ Natáhl se k ãtyfihrannému sloupku s baterií,

pootoãil soklem a vytryskla voda. „Omrkni Goop,“ nadhodil a najed-

nou z nûj zase byl vtipn˘, prostofiek˘ Tom. „Uvidí‰, co si Gwyneth

myslí o sexu a francouzské v˘chovû!“

23.15 Právû jsem Chloe popfiála dobrou noc.

„PromiÀ, Ïe jdu trochu pozdû,“ zahuhÀala jsem rozpaãitû a snaÏila

jsem se zakr˘t mírnou opici.

„O pût minut?“ opáãila a vlídnû nakrãila nos. „Jsem ráda, Ïe ses

trochu pobavila.“

ĆãST PRVNÍ: 
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23.45 V posteli. V˘mluvnû na sobû mám místo obvyklého pyÏama 

s pejsky, které ladí s pyÏámky dûtí, jedinou matnû sexy noãní ko-

‰ilku, do které se je‰tû pofiád vejdu. Najednou mû zaplavuje vlna

nadûje. MoÏná Ïe Talitha má pravdu! Jestli uvadnu a zahofiknu, co 

z toho dûti budou mít? Stanou se z nich sebestfiední, zh˘ãkaní frac-

kové a ze mû bude negativní stará ra‰ple, co se vrhá po sklence sherry

a jeãí: „PROâ NEMÒÎETE UDùLAT TAKY NùCO PRO Mùùùù?“

23.50 MoÏná Ïe jen procházím dlouh˘m tmav˘m tunelem, na jehoÏ

konci mû bude ãekat svûtlo. Tfieba by mû mohl nûkdo milovat? Není

dÛvod, proã bych si sem nemohla pfiivést chlapa. Mohla bych na dvefie

od loÏnice zevnitfi pfiipevnit háãek, aby nás dûti nenaãapaly pfii „tom“,

a tak vytvofiit dospûl˘, smysln˘ svût… grrr! Mabel vykfiikla.

23.52 Vrazila jsem do dûtského pokoje, zrovna kdyÏ se na spodní

palandû posadila rozãep˘fiená postaviãka a rychle, jako vÏdycky,

kdyÏ se v noci neãekanû vzbudí, se pfiedklonila, takÏe vypadala jako

ploch˘ balík. Mabel se znovu zpfiíma posadila, podívala se na svoje

pokakané pyÏámko, otevfiela pusu a vyblinkala se.

23.53 Odnesla jsem ji do vany a sundala jí pyÏámko. Mûla jsem co dû-

lat, aby se mi nezvedl Ïaludek.

23.54 Osprchovala jsem ji a osu‰ila, posadila ji na podlahu, ode‰la

jsem pro ãisté pyÏamo a taky, abych vysvlékla ‰pinavé a pokusila se

vypátrat ãisté povleãení.

Půlnoc. V˘kfiik z pokojíãku. S hromadou pokakaného povleãení v ná-

ruãí jsem se odklonila smûr dûtsk˘ pokoj, pfiiãemÏ jsem zaslechla

konkurenãní kfiik z koupelny. ZvaÏovala jsem, Ïe si dám skleniãku.

OkamÏitû jsem si pfiipomnûla, Ïe jsem zodpovûdná matka, a ne Ïádná

barová pobûhlice.

0.01 Rozãilenû jsem kmitala mezi pokojíãkem a koupelnou jako tóny

ve fuze. Pláã v koupelnû nabral na intenzitû. Vlítla jsem dovnitfi v do-

mnûní, Ïe Mabel polyká jednorázové holítko, jed ãi nûco podobného,

B BRIDGET JONESOVã
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ale místo toho jsem ji na‰la, jak s provinil˘m a souãasnû vydû‰en˘m

v˘razem kaká na podlahu.

Zalila mû k ní neuvûfiitelná láska, a tak jsem ji zvedla do náruãe.

PrÛjem a zvratky uÏ nebyly jen na prostûradle, koupelnové pfiedloÏce,

Mabel atd., ale i na matnû sexy noãní ko‰ilce.

0.07 S Mabel a hromadou prÛjmem potfiísnûn˘ch vûcí v náruãí jsem

ve‰la do pokojíãku a na‰la Billyho venku z postele; cel˘ hofiel, mûl

rozcuchané vlasy a vzhlíÏel ke mnû, jako bych byla dobrotiv˘ BÛh 

a znala odpovûdi na v‰echny otázky. Po celou dobu, co se dávil jako

ve Vymítaãi ìábla, na mû upfienû zíral aÏ na to, Ïe hlava mu zÛstávala

v nehybné, mírnû vysunuté poloze, a neotáãela se o tfii sta ‰edesát

stupÀÛ.

0.08 Billy se právû pokakal. Pfii pohledu na jeho zaraÏen˘ v˘raz mû za-

plavila mohutná vlna lásky. Nakonec jsme v‰ichni tfii skonãili v hro-

madném hippie objetí plném prÛjmu/zvratkÛ, pokakaného povle-

ãení, koupelnové pfiedloÏky, pyÏamek a matnû sexy ko‰ilky.

0.10 KéÏ by tu byl Mark. Z niãeho nic jsem si vybavila ten právnick˘

Ïupan, kter˘ veãer nosíval a z nûhoÏ mu vykukovala chlupatá hruì,

humorné poznámky na adresu zmatkÛ s dûtmi, jak si nás v‰echny

bral na povel a pokou‰el se nás zorganizovat, jako by ‰lo o nûjakou

pfieshraniãní situaci, neÏ si uvûdomil, jak je to celé absurdní, a nako-

nec jsme se tomu oba chechtali.

O v‰echny ty prchavé okamÏiky pfiichází, napadlo mû. Uniká mu,

jak jeho dûti dospívají. Dokonce i tohle by byla legrace, a ne totální

zmatek a hrÛza. Jeden z nás by zÛstal s dûtmi a druh˘ by zabûhl pro

ãisté povleãení a pfievlékl by jim postele, pak bychom si v‰ichni spo-

leãnû vlezli nahoru na palandu a fiehtali se tomu… copak by z nich

nûkdo jin˘ mohl mít takovou radost a mohl je milovat tak jako on, 

i kdyÏ pokakají cel˘ dÛm…?
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0.15 „Mamí!“ Billy se s v˘kfiikem probral. Situace byla nepochybnû

svízelná: v‰ichni jsem byli umazaní od hovínek a zvratkÛ, vydû‰ení 

a zvedal se nám Ïaludek. Ideální by bylo obû dûti oddûlit od obleãení/

tûlesn˘ch tekutin, strãit je do vany a najít ãisté povleãení. Ale co kdy-

by prÛjem/blinkání pokraãovalo? Co pak? Voda by byla kontami-

novaná a moÏná by hrozila i nákaza cholerou jako v otevfiené stoce 

v uprchlickém tábofie.

0.16 Dospûla jsem k provizornímu fie‰ení: v koupelnû jsem rozpro-

stfiela na podlahu karimatku a dokola ji obloÏila pol‰táfii, ruãníky atd.

0.20 Rozhodla jsem se, Ïe skoãím dolÛ do praãky (tj. do lednice pro

víno).

0.24 Zavfiela jsem dvefie a sebûhla dolÛ.

0.27 Poté co jsem si proãistila hlavu dou‰kem vína, uvûdomila jsem

si, Ïe praní loÏního prádla atd. je teì úplnû nepodstatné. Je zcela jistû

nezbytnû nutné udrÏet dûti do rána pfii Ïivotû a ideálnû se pfii tom vy-

hnout nervovému zhroucení.

0.45 Do‰lo mi, Ïe pfiestoÏe víno mi posilnilo my‰lení, na Ïaludek mûlo

opaãn˘ úãinek.

0.50 Vyzvracela jsem se.

2.00 Billy a Mabel, do jisté míry oãi‰tûní, koneãnû usnuli na ruãnících

i pod nimi v koupelnû na podlaze. Rozhodla jsem se, Ïe v matnû sexy

ko‰ilce u‰pinûné od hovínek a zvratkÛ ulehnu k nim.

2.05 ZaÏívám opojn˘ pocit vítûzství jako generál, kter˘ v poslední

chvíli odvrátí pomocí mírového fie‰ení masakr, krveprolití atd.: v u‰ích

mi dokonce zaãíná znít titulní melodie z Gladiátora, vidím se jako

Russell Crowe, ãásteãnû zakrytá titulkem: „Hrdinka povstane.“

ZároveÀ se ale nedokáÏu vyhnout pocitu, Ïe pokou‰et se o jaké-

koliv erotické hrátky za tûchto podmínek by asi nebyl zrovna nejlep‰í

nápad.
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NOVÝ ZAĆãTEK – MÉ NOVÉ Jã

PȘtek, 20. dubna 2012

78,4 kg, ãas vyhrazen˘ k meditaci: 20 min., ãas stráven˘

meditací: 0 min.

14.00 Fajn. Dospûla jsem k rozhodnutí, Ïe se úplnû zmûním. Uch˘lím

se zpátky ke studiu Zenu/New Age/pfiíruãek a józe atd., zamûfiím 

se na nitro, a ne na zevnûj‰ek, budu pravidelnû meditovat a zhubnu.

V koupelnû mám pfiipravenou svíãku a podloÏku na jógu, budu v ti-

chosti meditovat a oãi‰Èovat svou mysl; neÏ odvezu dûti k doktorovi,

nesmím zapomenout vyhradit si ãas na a) pfiípravu svaãinek a b)

nalezení náhradních klíãkÛ od auta.

RovnûÏ se hodlám zamûfiit na následující vûci:

CO UDĚLãM:

� Zhubnu 14 kg.

� Pfiihlásím se na Twitter, Facebook, Instagram a WhatsApp, abych si

nepfiipadala stará a úplnû mimo, protoÏe v‰ichni ostatní kromû mû uÏ

na nich mají svÛj úãet.

� Pfiestanu mít hrÛzu ze zapínání televize, a místo toho najdu a pfieãtu si

uÏivatelskou pfiíruãku pro televizor, set-top box a pfiíslu‰né dálkové

ovladaãe, aby se televize stala zdrojem zábavy a potû‰ení, a ne pocu-

chan˘ch nervÛ.

� Budu pravidelnû vyhazovat nepotfiebné vûci, zbavovat dÛm ve‰ker˘ch

zbyteãností, zvlá‰È pfiístûnek pod schody, aby v nûm bylo místo pro

v‰echno a v‰echno v nûm mûlo své místo po vzoru japonské meditaãní

místnosti zendo/domu Marthy Stewartové.

� Vzhledem k v˘‰e uvedenému poprosím mámu, aby mi pfiestala posílat

nepouÏité kabelky, „‰tóly“, porcelánové polévkové mísy Wedgwood, a pfii-
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pomenu jí, Ïe doba pfiídûlového systému je dávno pryã a Ïe dnes se nám

(tedy aspoÀ na západní polokouli) nedostává spí‰ prostoru neÏ hmot-

n˘ch statkÛ.

� Zaãnu psát moderní adaptaci Hedy Gabblerové, abych znovu mohla Ïít

profesionálním Ïivotem.

� Ten zmínûn˘ scénáfi zaãnu skuteãnû psát, místo abych polovinu dne

strávila tím, Ïe pofiád nûco hledám a nakonec bloumám z pokoje do

pokoje a uÏírám se kvÛli nezodpovûzen˘m e-mailÛm, ãlánkÛm, úãtÛm,

náv‰tûvám dûtí u kamarádÛ, veãírkÛm s motokárami, voskov˘m pás-

kÛm na holení nohou, náv‰tûvám u lékafie, rodiãovsk˘m schÛzkám,

rozpisu hlídání, divnému zvuku vycházejícímu z lednice, pfiístûnku pod

schody, tomu, proã nefunguje telka, neÏ se nakonec zase posadím s vû-

domím, Ïe jsem zapomnûla, co vlastnû hledám.

� Pfiestanu pofiád nosit jednu a tu samou vûc, ale místo toho projdu ‰at-

ník a dám dohromady módní outfity inspirované „lookem“ celebrit na

leti‰tích.

� Uklidím pfiístûnek pod schody. 

� Zjistím, proã lednice vydává ten zvuk.

� Budu chodit na e-mail jen hodinu dennû, místo abych se cel˘ den bez-

radnû motala v kybernetickém kruhu e-mailÛ, novinov˘ch zpráv, on-

line kalendáfiÛ, Googlu a nákupních a dovolenkov˘ch webov˘ch strá-

nek a pfii tom esemeskovala, a stejnû na Ïádn˘ e-mail neodpovûdûla.

� AÏ se pfiihlásím na Twitter, Facebook, WhatsApp a podobnû, nepfiidám

se do toho kybernetického kruhu.

� Budu vyfiizovat e-maily obratem, aby byly efektivním prostfiedkem ko-

munikace, a ne pouhou hrÛzu nahánûjící schránkou nepfieãtené doru-

ãené po‰ty plné v˘ãitek svûdomí a neodpálen˘ch bomb ve formû poÏí-

raãÛ ãasu.

� Budu o dûti peãovat líp neÏ chÛva Chloe. 
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� Zavedu dûtem pravideln˘ reÏim, aby kaÏd˘ vûdûl, kde má b˘t a co má

dûlat, pfiedev‰ím já.

� Budu ãíst rádce pro rodiãe, vãetnû Raz, dva, tfii… lep‰í, snaz‰í v˘chova

a Francouzské dûti neházejí jídlem, abych o dûti peãovala líp neÏ Chloe. 

� Za laskavost, kterou mi projevují, budu vlídnûj‰í k Talithû, Jude, To-

movi a Magdû.

� Budu chodit jednou t˘dnû na pilates, dvakrát t˘dnû na zumbu, tfiikrát

t˘dnû do fitka a ãtyfiikrát t˘dnû na jógu.

CO DĚLAT NEBUDU:

� Nalévat se pfied jógou dietní kolou, protoÏe z celé lekce se pak stane cvi-

ãení o tom, jak si neup‰ouknout.

� UÏ nikdy nepfiijdu pozdû pro dûti do ‰koly.

� Nebudu pfii cestû do ‰koly dûlat na lidi neslu‰ná gesta.

� Nenechám se otrávit protivn˘m pípáním myãky na nádobí, su‰iãky 

a mikrovlnky, upozorÀujícím, Ïe domyla/dosu‰ila/doohfiívala, a ne-

budu ztrácet ãas na‰tvan˘m napodobováním myãky tím, Ïe tanãím po

pokoji a fiíkám: „Ó, ó, jen se na mû podívejte, já jsem myãka a umyla

jsem nádobí.“

� Nenechám se vytoãit mámou, Unou ani Dokonalou Nicolette.

� Nebudu fiíkat Nicolette „Nicorette“.

� Nebudu Ïv˘kat víc neÏ deset Ïv˘kaãek Nicorette dennû.

� Nebudu pfied Chloe schovávat prázdné láhve od vína.

� Nebudu se cpát strouhan˘m s˘rem pfiímo z ledniãky a rozsypávat ho

v‰ude po podlaze.

� Nebudu kfiiãet ani ‰tûkat po dûtech, ale za v‰ech okolností s nimi budu

mluvit klidn˘m, vyrovnan˘m hlasem podobn˘m elektronickému hlasu

hlasové po‰ty.

� Nebudu pít víc neÏ jednu (od kaÏdého) plechovku Red Bullu a dietní

koly dennû.
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� Nebudu pít víc neÏ dvû bezkofeinová kapuãína dennû. Nebo tfii.

� Nebudu jíst víc neÏ tfii Big Macy nebo panini se s˘rem a ‰unkou ze

Starbucks t˘dnû.

� Pfiestanu pfied dûtmi varovnû poãítat „Raz… dva…“, aniÏ jsem rozhod-

nutá, co vlastnû udûlám, aÏ fieknu „tfii“.

� Pfiestanu se ráno válet v posteli a myslet na morbidní nebo erotické vûci,

ale pfiesnû v ‰est vstanu a pfied cestou do ‰koly se upravím po vzoru

Stelly McCartneyové, Claudie Schifferové a podobnû.

� KdyÏ se nûco zvrtne, nebudu hysterãit a pfiijmu to s klidem – zÛstanu

vyrovnaná jako mohutn˘ strom uprostfied v‰ech zmatkÛ.

Ale jak se mám smífiit s tím, co se stalo? ... Hele, nesmím… Grrr!

Nejvy‰‰í ãas vyrazit k doktorovi a je‰tû nemám nachystanou sva-

ãinu, nenapsala jsem ani ãárku, nemeditovala a nezjistila, kam se

podûly TY PITOM¯ KLÍâKY OD AUTA! KURVA!

PANNA SOCIãLNÍCH SÍTÍ

Sobota, 21. dubna 2012

77,9 kg, ãas stráven˘ na rotopedu: 0 min., ãas stráven˘ 

úklidem pfiístûnku: 0 min., ãas vûnovan˘ studiu fungování

dálkov˘ch ovladaãÛ: 0 min., poãet dodrÏen˘ch pfiedse-

vzetí: 0.

21.15 Dûti uÏ spí a cel˘ dÛm je ponofien˘ do tmy a ticha. Ach boÏe,

JSEM TAK OSAMùLÁ. Cel˘ Lond˘n je v restauraci a má záchvaty

smíchu a pak se chystá sexovat.

21.25 Tak hele. Na tom, Ïe je ãlovûk v sobotu veãer sám, není vÛbec

nic ‰patného. Prostû uklidím pfiístûnek pod schody, pak si zajezdím

na rotopedu.
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21.30 Právû jsem nakoukla do pfiístûnku. MoÏná se do toho pou‰tût

nebudu.

21.32 Právû jsem nakoukla do lednice. MoÏná si dám skleniãku vína 

a pytlík strouhaného s˘ra.

21.35 To je lep‰í. Pfiihlásím se na Twitter! S nástupem sociálních sítí

uÏ si nikdy nikdo nemusí pfiipadat sám a osamûl˘.

21.45 ·la jsem na stránku Twitteru, ale vÛbec niãemu nerozumím. 

Je to akorát nesrozumiteln˘ proud okle‰tûn˘ch nesmyslÛ a samej

klikyhák a zavináã. Jak má ãlovûk poznat, co má dûlat?

Neděle, 22. dubna, 2012

21.15 OK. Tak jsem se pfiihlásila na Twitter. Musím si vymyslet jméno.

Nûco, co z ní mladû: FaktHustaBridget?

21.46 Asi ne.

22.15 JoneseyBJ!

22.16 Ale proã mi tam naskoãil ten zavináã? @JoneseyBJ? Jako proã?

K ãemu zavináã? 

Pondělí, 23. dubna 2012

79,7 kg (ach boÏe), poãet followerÛ na Twitteru: 0.

21.15 NemÛÏu pfiijít na to, jak se tam nahrává fotka. Furt je tam ako-

rát prázdnej vejãitej symbol. V poho! MÛÏe se to brát jako vlastní fotka

je‰tû pfied poãetím.

21.45 Fajn. Poãkám, aÏ mû nûkdo bude sledovat.

Nikdo mû nesleduje.

21.50 Vlastnû na Ïádné followery ãekat nebudu. V‰echno chce svÛj

ãas.

22.00 Zajímalo by mû, jestli uÏ mû nûkdo sleduje.

22.02 Nikdo.
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22.12 Furt Ïádní followefii. Tsss. Smyslem Twitteru je, Ïe si máte po-

vídat s lidma, jenÏe není s k˘m.

22.15 Poãet followerÛ – 0. Cítím prudké sevfiení studu a strachu: moÏná

Ïe si v‰ichni vesele tweetují mezi sebou a na mû ka‰lou, protoÏe ne-

jsem oblíbená.

22.16 MoÏná Ïe si dokonce za m˘mi zády mezi sebou tweetují o tom,

jak jsem neoblíbená. 

22.30 Paráda. Nejen Ïe jsem osamûlá a sama, ale také, jak vy‰lo na-

jevo, jsem neoblíbená.

Úterý, 24. dubna 2012

79,2 kg, 4827 kcal, ãas stráven˘ zufiiv˘m pohráváním s tech-

nologick˘mi vymoÏenostmi: 127 min., poãet technologick˘ch

vymoÏeností, které se mi podafiilo pfiimût k tomu, aby dûlaly,

co mají: 0, ãas stráven˘ nûjakou pfiíjemnou ãinností kromû

konzumace 4827 kalorií a pohrávání si s technologick˘mi

vymoÏenostmi: 0 min., poãet followerÛ na Twitteru: 0.

7.06 Právû jsem si vzpomnûla, Ïe jsem na Twitteru. Dmu se nezmûr-

nou p˘chou! Jsem souãástí obfií sociální revoluce a mladá. Vãera

veãer jsem tomu jen nedala dost ãasu! MoÏná mû pfies noc zaãaly sle-

dovat tisíce lidi! Miliony! Stanu se hvûzdou internetu. UÏ se nemÛÏu

doãkat, aÏ uvidím, kolik mi pfiibylo sledujících!!

7.10 Ou.

7.11 Pofiád mû nikdo nesleduje.

Středa, 25. dubna 2012

80,6 kg, kolikrát jsem zkontrolovala poãet followerÛ na

Twitteru: 87x, poãet followerÛ: 0, 4832 kcal (‰patné, ale mÛ-

Ïou za to neexistující followefii na Twitteru).
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21.15 Pofiád mû nikdo nesleduje. Spofiádala jsem následující seznam

pochutin:

� 2 ãokoládové croissanty

� 7 minis˘rÛ Babybel (jeden byl ale zpola snûden˘)

� 1/2 sáãku strouhané mozzarelly

� 2 dietní koly

� 1,5 klobásky, co zbyly po dûtech od snídanû

� 1/2 cheeseburgeru z McDonald’s z lednice

� 3 koláãky Tunnock

� 1 tabulku mléãné ãokolády Cadbury (velká)

Úterý, 1. května 2012

23.45 Právû mû na Twitteru „whitelistovali“ za to, Ïe jsem bûhem jedné

hodiny stopadesátkrát zkontrolovala, kolik mû sleduje lidí.

Středa, 2. května 2012

78,8 kg, poãet followerÛ na Twitteru: 0.

21.15 Vyka‰lu se na Twitter a poãet sledujících. MoÏná se rad‰i pfii-

hlásím na Facebook.

21.20 Právû jsem brnkla Jude, abych zjistila, jak se pfiihla‰uje na Face-

book. „Dávej si bacha,“ upozornila mû. „Je to dobr˘ zpÛsob, jak

zÛstat v kontaktu s pfiáteli a znám˘mi, ale nakonec stejnû bude‰ do-

nekoneãna vyhledávat fotky sv˘ch b˘val˘ch chlapÛ, na kter˘ch objí-

mají nové objevy, neÏ zjistí‰, Ïe si tû odebrali z pfiátel.“

Tss. Tak to mi nehrozí. Zkusím Facebook.

21.30 MoÏná s tím Facebookem je‰tû chvíli poãkám.

Právû mi volala Jude a smála se na celé kolo. „S tím Facebookem

váÏnû je‰tû poãkej. Právû mi pfii‰lo upozornûní, Ïe Tom kontroluje
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seznamovací profily. Nejspí‰ to za‰krtl omylem. Vidí to v‰ichni vãetnû

jeho rodiãÛ a b˘val˘ch profesorÛ psychologie.“

OPLãCANã BRãNICE

Středa, 9. května 2012

79,2 kg, poãet followerÛ na Twitteru: 0

9.30 Stav nouze! Mám záda v tahu. Tím nemyslím, Ïe by se vypafiily,

pofiád mi drÏí pohromadû ramena se zadnicí. Ale zrovna kdyÏ jsem

kontrolovala followery na Twitteru, pfiibouchla laptop a pohodila hla-

vou s pohrdav˘m „Pff!“, zmocnila se celé mojí levé horní poloviny zad

kfieã. Dfiív jsem o nûjak˘ch zádech ani nevûdûla, zato teì proÏívám

naprostou agónii. Co budu dûlat?

11.00 Právû jsem se vrátila od chiropraktiãky. Prohlásila, Ïe za to ne-

mÛÏe Twitter, n˘brÏ roky tahání dûtí, a Ïe bych pfii zvedání tûÏk˘ch

bfiemen mûla pokrãit kolena, a ne se jen pfiedklonit v pase – tj. po-

dfiepnout jako Ïena z afrického domorodého kmene, coÏ mi pfiipadá

tak trochu nemotorné, ãímÏ se nechci dotknout pÛvabÛ africk˘ch

domorod˘ch Ïen, které jsou samozfiejmû velice pÛvabné.

Chtûla vûdût, jestli mám je‰tû nûjaké obtíÏe, a tak jsem pfiiznala

„pfiekyselení Ïaludku“. Prohmatala mi bfiicho a zvolala: „No nazdar!

To je ta nejoplácanûj‰í bránice, kterou jsem kdy prohmatávala.“

Ukázalo se, Ïe mám kvÛli vûku úplnû povolenou bfii‰ní stûnu a vnitfi-

nosti se mi volnû, nespoutanû pfievalují v tûle.

„Co s tím mám dûlat?“

„To bfiicho budete muset zaãít posilovat,“ poradila mi. „A taky zhub-

nout ãást tuku. V Nemocnici u sv. Katefiiny otevfieli velice dobrou obe-

zitologickou kliniku.“
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„OBEZITOLOGICKOU KLINIKU?“ ohradila jsem se poboufienû,

vyskoãila z lehátka a zaãala se oblékat. „MoÏná mám trochu faldy,

ale nejsem obézní.“

„Ne, ne,“ ujistila mû rychle. „Nejste obézní. Je to ale velice efektivní,

chcete-li zhubnout pofiádnû. CoÏ s mal˘mi dûtmi není hraãka.“

„Já vím,“ vykoktala jsem. „Moc dobfie víte, co máte jíst, ale kdyÏ se

kolem vás veãer co veãer povalují nedojedené rybí prsty a hranolky,

slupnete je a pak si dáte je‰tû veãefii…“

„Pfiesnû tak, na klinice vám nasadí pfiípravky pro náhradu stravy,

takÏe není o ãem diskutovat,“ vysvûtlila chiropraktiãka. „Jen si ne-

smíte vzít do pusy nic dal‰ího.“

Nejsem si jistá, co by na tohle asi tak fiekli Tom, Jude a Talitha,

mhm, mhm.

Nakva‰enû jsem ode‰la, ale z niãeho nic jsem mûla nutkání jít zpát-

ky a uhodit na ni: „Budete mû sledovat na Twitteru?“

21.15 Doma jsem se zdû‰enû prohlédla v zrcadle. Zaãínám se podobat

volavce. Nohy a paÏe mi zÛstaly stejné, ale cel˘ trup vypadá jako velk˘

pták s tukovou pneumatikou kolem pasu, která v obleãení vypadá

jako nûco, co se servíruje na Vánoce s brusinkov˘m Ïelé a ‰Èávou;

bez obleãení jako novoroãní snídanû pro poãetnou skotskou rodinu,

která se vafií pfies noc v senem izolované várnici. Talitha má pravdu.

Tajemství spoãívá ve zmûnû automatického ukládání tuku (pfiichází

nepfiijateln˘, pfiekonan˘ v˘raz) ve stfiedním vûku. 

Ćtvrtek, 10. května 2012

78,8 kg, poãet followerÛ na Twitteru: 0.

10.00 Právû jsem volala na obezitologickou kliniku. Slibné je, Ïe mûli

pochybnosti, zda jsem dostateãnû obézní na to, aby mû vÛbec pfiijali!
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Uvûdomila jsem si, Ïe poprvé v Ïivotû lÏu o své váze a pfiidávám si

kila.

10.10 Chystám se své tûlo promûnit ve ‰tíhl˘, svalnat˘ proutek s pev-

n˘m pekáãem buchet na bfii‰e, pevnû drÏícím vnitfinosti na svém

místû.

10.15 Právû jsem mimodûk dala do pusy zbytky snídanû po dûtech.

Ćtvrtek, 17. května 2012

79,2 kg, poãet followerÛ na Twitteru: 0.

9.45 Jsem na odchodu na obezitologickou kliniku. Mám totální depku.

Zafiadím se k provinilcÛm v nemocniãním Ïupanu, které vídáme 

v televizních zprávách, jak jim mûfií tlak, zatímco upravená, ‰tíhlá

reportérka pfied nimi váÏn˘m, ustaran˘m tónem hovofií o „epidemii

obezity“.

22.00 Na obezitologické klinice to bylo SENZAâNÍ. Po poãáteãních

rozpacích, kdy jsem musela recepãní stále hlasitûji opakovat „Obezito-

logická klinika“, jsem koneãnû dorazila na místo a uvidûla muÏe, kter˘

byl tak otyl˘, Ïe si vezl tukové zásoby pfied sebou na vozíãku. Pfii tom

ho balila o nûco ménû tûlnatá Ïena. „Byl jste obézní uÏ jako dítû?“

ptala se ho svÛdnû.

Lidé si mû prohlíÏeli s jist˘m obdivem, kter˘ jsem naposledy pocítila,

kdyÏ jsem ve dvaadvaceti bûhala po venku s psychedelickou ko‰ilí

zavázanou na uzel a odhalenou plochou bránicí. Uvûdomila jsem si,

Ïe mû urãitû povaÏují za jednu z úspû‰n˘ch pacientek kliniky tûsnû

pfied koncem „odtuãÀovacího programu“. Pocítila jsem nezvykl˘,

prudk˘ nárÛst sebevûdomí. Do‰lo mi, Ïe vÛãi spolupacientÛm je to

nemorální a nezdvofiilé.

Kromû toho, uÏ jen samotn˘ fakt, Ïe vidím tuk jako samostatnou

pfiídavnou ãást tûla vezenou na vozíku, mû pfiinutil pohlíÏet na nûj
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jako na nûco skuteãného. Pochopila jsem, Ïe v minulosti jsem tuk

brala jako cosi zcela neopodstatnûného, libovoln˘ zásah pfiírody, a ne

jako pfiím˘ dÛsledek toho, kolik si toho nacpete do pusy.

„Jméno?“ zeptal se muÏ na recepci, jenÏ byl sám velice obtloustl˘,

coÏ mû znepokojilo. Zamûstnanci kliniky si ho pfiece uÏ dávno mohli

vzít do parády, ne?

Celé to probíhalo jako komplexní lékafiské vy‰etfiení: krevní obraz,

EKG a odborná konzultace. Jakmile jsme vybruslili z prekérní situace,

kdy se mû pokusili ve formuláfii nacpat do kolonky „stará matka“, ‰lo

v‰echno jako po másle. Zdá se, Ïe vtip není v neustálém váÏení. Jde 

o to zhubnout konfekãní velikost. Velice, ale velice obézní lidé – ti, co

mají, fieknûme takov˘ch pûtadvacet aÏ padesát kilogramÛ nadváhy –

mÛÏou zhubnout hodnû – tfieba klidnû pût a pÛl kila tuku t˘dnû! A to

je skuteãn˘ tuk. KdyÏ se v‰ak snaÏíte zhubnout jen deset, patnáct

procent tûlesné váhy, cokoliv víc neÏ pár kilo neznamená shodit tuk,

ale (zlovûstnû) jiné vûci.

Víte, rozhodující není váha, ale pomûr tuku a svalové hmoty v tûle.

KdyÏ zaãnete drÏet pfiísnou dietu, ale nebudete posilovat, ztratíte

svaly, které jsou tûÏ‰í neÏ tuk. TakÏe sice budete váÏit míÀ, ale bude-

te mít víc tuku. Nebo tak nûjak. No nic, plyne z toho, Ïe mám chodit

do fitka.

Mou dietu tvofií jen proteinové ãokoládové pudinky a proteinové

ãokoládové tyãinky, veãer pak men‰í porce proteinÛ a zeleniny, takÏe

kromû v˘‰e zmínûn˘ch vûcí nesmím dávat nic jiného do pusy. (Kromû

penisÛ – jak mû nûco takového vÛbec napadlo? To sotva, i kdyÏ po

dne‰ku to najednou vypadá, Ïe se to úplnû vylouãit nedá.)

ĆãST PRVNÍ: 
ZnovuzrozenȘ panna B(55
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ZãSADNÍ ÚPRAVA ZEVNĚJŠKU!

Ćtvrtek, 24. května 2012

81 kg (co?), váhov˘ úbytek: 0, poãet followerÛ na Twitteru: 0,

poãet zkonzumovan˘ch proteinov˘ch ãokoládov˘ch tyãinek:

28, poãet zkonzumovan˘ch ãokoládov˘ch proteinov˘ch pu-

dinkÛ: 37, poãet jídel nahrazen˘ch proteinov˘mi ãokolá-

dov˘mi tyãinkami nebo pudinky: 0, prÛmûrná kalorická

hodnota snûdeného jídla – kombinace normálního jídla 

a proteinov˘ch doplÀkÛ: 4798 kcal.

Právû jsem se byla na obezitologické klinice po prvním t˘dnu pfie-

váÏit.

„Bridget,“ pokárala mû sestra, „jídlo máte nahrazovat proteinov˘mi

doplÀky, a ne ho jíst spolu s nimi.“

Vzdorovitû jsem pohlédla na tabulku a vyhrkla: „Budete mû sledo-

vat na Twitteru?“

„Na Ïádném Twitteru nejsem,“ odvûtila. „TakÏe, pfií‰tí t˘den pusÈte

Twitter z hlavy a jezte jen to, co máte. Nic jiného. Jasné?“

21.15 Dûti uÏ spí. Ach boÏe, jsem tak osamûlá, bez followerÛ, tlustá,

hladová a pfiejedená pitom˘mi hubnoucími doplÀky stravy. Nesná‰ím

tuhle ãást dne, kdy dûti usnou. Mûla bych odpoãívat a uÏívat si legraci,

a ne se uÏírat samotou. Fajn. Pfiestanu se v tom rochnit a v pfií‰tích

tfiech mûsících se zamûfiím na následující úkoly:

� Zhubnu 34 kg.

� Získám dvakrát tolik, tedy 68, followerÛ na Twitteru.

� Napí‰u dvakrát tolik, tedy 68, stran scénáfie.

� Nauãím se pracovat s ovladaãi k televizi.

B BRIDGET JONESOVã
LãSKOU Š ÍLENã(56
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