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Mému synu Matthewovi,
skutečnému spisovateli naší rodiny.
Nemiluju nikoho nejvíc, ale kdyby ano…

Prolog
„Žádné chůvy,“ zafuním, zatímco prodavač novin rozkládá
na chodník za svým stánkem výtisk Timesů. „Dohodli jsme se tak,
ještě než jsme otěhotněli.“
Poryv mrazivého větru mi připleskne mokrou sukni na
stehna.
Nemotorně se natahuji po jeho stoličce. „S bratrem nás vycho
valy chůvy. Davina tvrdí, že jsem blázen, když si nechci ke dvojča
tům nikoho vzít, ale copak si člověk nepořizuje děti právě proto,
aby se o ně mohl starat? Kousek od nás je pěkná Montessori…
ááá… školka, která přijímá od šesti měsíců, a do té doby budu
pracovat z domova.“
Celých devět měsíců jsem si bláhově představovala, jak s blo
kem a notebookem sedím u kuchyňského stolu, probírám se fot
kami orchidejí a pivoněk, z iPodu k tomu hraje Bach a u nohou
mi spokojeně broukají dvojčátka na hracích dekách.
„Je mi jasné, že se jim budu muset trochu přizpůsobit, ale
dělá to tak spousta matek, ne? Že zvládají práci i děti. Stačí si to
jen dobře zorganizovat. Je to skoro stejné jako vést podnik. Když
zvládnu to, zvládnu určitě i… ááá.“
„Vydržte, mladá paní,“ snaží se mě ze všech sil uklidnit stán
kař. „Sanitka už je na cestě.“
„Nebojte. Můj muž tu bude co nevidět. Bude to trvat ještě
hodiny…“
Jenže vtom mě zasáhne další vlna šílené bolesti. Začíná se
mě zmocňovat panika. Kontrakce mám sotva po minutě, to už
do porodnice nestihnu. Nestihnu to dokonce ani do sanitky.
To přece není možné. Něco takového se mně přece nemůže
stát. Dramatické situace nejsou můj styl. Vždycky jsem na všech
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no dokonale připravená. Všechno jsem si pečlivě naplánovala.
Jenže kde je teď můj soukromý pokoj, moje tlumená hudba, můj
TENS přístroj na tišení bolesti, kam se poděly ty starostlivé ruce,
co mi měly masírovat záda a zahřívat chodidla? Kde je můj ná
kladný porodník? A kde můj manžel?
Jako zdálky se vidím, jak se svážím ze stoličky a jako zvíře se
hrbím na všech čtyřech na studeném špinavém chodníku za stán
kem s novinami. Prodavač posílá zvědavé kolemjdoucí hlasitě
do háje, tady není žádné divadlo, copak nevidí, že ta paní potře
buje trochu soukromí?
Chundelatá kolie se snaží vytrhnout páníčkovi, dojde až
ke mně a olízne mi tvář. Zvednu hlavu. Je Štědrý den. Světýlka
v korunách stromů na Sloane Square se třpytí jako hvězdy. Re
produktory v podchodu metra za mnou vyřvávají koledu „Hle,
archanděl“. Tak to už nám tu chybí jenom tři králové a pár ovcí.
Takhle jsem svoje děti na svět přivést nechtěla.
Už teď se mi to nedaří tak, jak jsem si plánovala.
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Dívčí škola u sv. Jany
Magdalen Avenue, Oxford, 0X5 2DY

Zpráva pro rodiče
školní rok 1981–1982, II. pololetí

J méno
T řída
V ěk

Sterlingová, C. P.
čtvrtá
10 let a 7 měsíců

Hodnocení
Clare je pilná a zodpovědná žákyně. Ve škole se snaží
a její vynikající známky jsou toho důkazem. Clare je velmi
pečlivá, poněkud obtížně se však přizpůsobuje neplánovaným změnám. Její výsledky by byly ještě lepší, kdyby
dokázala být trochu flexibilnější. Také by jí prospělo, kdyby si našla zájmy, jež by nesouvisely se školou. Při sportu
či jiných mimoškolních aktivitách by si pravděpodobně
snáze našla přátele.
Celkově jsme s prací Clare v letošním školním roce velmi
spokojení a budeme se na ni v září těšit na druhém stupni.

Anne Marshová,
ředitelka školy
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1

Clare
Orgasmus je pěkně ošemetná záležitost. Je k němu potřeba ta
správná nálada, ta správná atmosféra a stačí jediná falešná nota
a je po všem. Bez ohledu na to, jak horlivě vám manžel jazykem
doráží na klitoris. Orální sex mi nikdy moc neříkal. To jsem mu
ale nemohla na začátku našeho vztahu přiznat, myslel by si, že se
mnou bude v posteli nuda. Jenomže pak se to s člověkem táhne.
Těžko můžete manželovi po sedmi letech říct, že štěká na špatný
strom.
Samozřejmě mi bylo hned jasné, že se nedokážu uvolnit. Jen
že když už mám něco na seznamu, chci si to odškrtnout.
„Copak, miláčku,“ vzhlédne mi Marc od stydkých pysků, „děje
se něco?“
Ne že by pro mě byl sex někdy povinností. Na seznam si dá
vám i návštěvu u kosmetičky a reflexní masáž. Sotva bych mohla
vést sedm exkluzivních květinářství v sedmi různých londýnských
obvodech a mít v naprostém pořádku domácnost i manželství,
kdybych neměla ve všem brutální systém. Možná to nepůsobí
právě romanticky, jenže kdyby si víc manželek připisovalo na se
znam sex, nebylo by tolik rozvodů. I když Marc by se mnou asi
nesouhlasil.
Chudák Marc. Taky na to neměl dneska zrovna náladu. Cel
kem jasně se vyjádřil, že by se chtěl dívat na kabelovce na hokej
(zrovna hrál jeho domovský tým, Montreal Canadiens), naštěstí
ale není těžké muže přimět, aby změnil názor. Muži nepotřebují
horkou koupel, tlumenou hudbu, zapálené svíčky a čtyřicetimi
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nutovou předehru. Když na to přijde, nepotřebují ani ženskou
z masa a kostí.
Vrátí se svědomitě ke svému úkolu, jenže mě se mezitím
zmocnila únava, oba ráno vstáváme v pět hodin, takže… no, pro
stě začnu malinko přehánět. Všichni se čas od času uchylujeme
k drobným neškodným lžím. Jen si představte tu situaci pod vá
nočním stromkem, kdyby každý řekl, co si opravdu myslí o od
porné sadě plastových krabic v tělové barvě, kterou právě dostal.
Někdy je zkrátka třeba radost a nadšení ze zdvořilosti trochu
předstírat.
Stačí chvilka a Marc do mě spokojeně vklouzne. Pevně si ho
k sobě přitisknu, aby ho nevytáhl moc brzy a nezmařil tak naše
úsilí.
Tři měsíce snažení o miminko nejsou zase tolik, jenže mně
je už sedmatřicet. Dělám všechno pro to, aby můj pohledný
a okouzlující manžel zapomněl, že je téměř o desítku let mladší
než já. Já na to ale nezapomínám.
Ani na vteřinu.
Sex s Marcem je obvykle velmi pěkný, takže je trochu škoda,
že počnu zrovna při takhle upachtěném čísle.
Moje těhotenství probíhá učebnicově. Vím to, protože jsem
si o něm přečetla čtrnáct odbornějších i méně odborných pub
likací. Našla jsem v nich různé, mnohdy protichůdné rady, takže
když mám pochybnosti, radši se držím při zdi. Jak už jsem Marco
vi vysvětlovala (i když ani v tomhle jsem nebyla tak docela upřím
ná), nejde o to, že bych neměla na sex chuť, ale přece bychom
nechtěli miminku nějak ublížit.
A pak při screeningu šíjového projasnění ve třináctém týdnu
zjistíme, že nejde o miminko, ale miminka. V množném čísle.
Marc je samozřejmě nadšený, bere to jako důkaz své výjimeč
né plodnosti. Já jsem nejdřív trochu v šoku, ale když se z něj vzpa
matuju, uvědomím si, jaké to bude mít praktické výhody. Obsta
rat dvě děti nebude o tolik víc práce než obstarat jedno, je to jen
otázka organizace. Člověk prostě jen udělá dvakrát tolik domácí
jablečné přesnídávky a tak. Od svatby nám trvalo pět let, než se
nám díky spoustě pečlivého plánování podařilo vytvořit si v na
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šich pracovních povinnostech a finančních prostředcích prostor
pro tohle těhotenství. Aspoň se nebudu muset znovu uvolňovat
z Království květin. Marc si možná představoval šest dětí (má pět
starších sester), můj limit ale vždycky byly dvě.
„Drahoušku! Dvojčata?“ vydechne moje matka, když jí to pro
zradím. „Clare, opravdu se ti to zdá moudré?“
„Na to už je teď trochu pozdě,“ utrousím suše. „Davino, řídím
devatenáct zaměstnanců a sedm obchodů, takže myslím, že se
o dvě malé děti dokážu postarat. Všechno jsem si k tomu načet
la.“
„Jsem si jistá, že bys dokázala napsat vynikající absolventskou
práci na téma výchova dětí,“ halí se Davina do lehké letní kožeši
ny, „jenomže to není tak docela totéž, jako je skutečně vychovat.“
Nejradši bych jí něco řekla, ale nechám to být. Moje matka ni
kdy nepředstírala, že by ji mateřství nějak zvlášť těšilo. Příroda ji
obdařila dávkou mateřského citu, která by sotva stačila na malé
ho králíčka, takže od začátku velmi pečlivě dbala na to, aby o mě
a mého mladšího bratra Xana neprojevila sebemenší zájem dřív,
než budeme oba podle zákona plnoletí. Vyrůstala jsem s před
stavou, že „matka“ je netrpělivá, odtažitá bytost, která se nechce
nechat obejmout – „Drahoušku! Máš ulepené prstíky!“ – a drob
né úspěchy svých dětí vraždí slovními dýkami: „To je pěkné, že
jsi z biologie nejlepší ve třídě, drahoušku, jenže vás je ve třídě
jenom dvaadvacet.“ Byla jsem si jistá, že nás má ráda, stejně tak
jsem si ale byla jistá i tím, že kdyby jí náš otec nedal jasně najevo,
že při jeho jmění je její povinností dát mu dědice, nikdy by nás
neměla.
Nikdy jsem jí neměla za zlé, že nás šoupla na starost dlouhé
řadě chův, od začátku jsem ale byla rozhodnutá udělat to jinak.
Ani na okamžik mě nenapadlo, že jsou moje představy o vý
chově dětí v lepším případě dosti mlhavé a v horším případě
vůbec netuším, do čeho jdu.
Do porodu mi zbývají ještě dva měsíce a všechno už mám při
pravené, všechny položky na svém Mimi seznamu mám odškrta
né. Ke schodům v našem domku v Chelsea jsem nechala namon
tovat bezpečnostní zábrany – „Ti cvrčci tu ještě ani nejsou, a ty už
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jim tu buduješ ohrady,“ bručí Marc dobromyslně – a ve všech zá
suvkách jsou plastové bezpečnostní záslepky. Dětský pokoj v ne
utrální světle zelené je vymalovaný netoxickou barvou s atestem
pro použití v dětských pokojích. Kamarádka malířka mi kolem
oken a dveří vymalovala prvosenky (značící naději a mládí), sed
mikrásky (nevinnost) a astry (skromné začátky, z nichž vzejdou
velké věci). Dlouhé týdny trávím hledáním kočárku, který by měl
co nejvíc bezpečnostních prvků a zároveň dítěti/dětem poskyto
val maximální pohodlí. Vybraný porodník (čtvrtý, u kterého jsem
byla) mi navzdory mému přesvědčení vymluví pořízení monitoru
dechu, a tak aspoň přinutím Marca, aby do všech místností na
šeho domu namontoval nejmodernější kamerový systém, abych
mohla dvojčata kdekoli sledovat.
Svému zástupci Craigovi jsem sdělila všechno podstatné, aby
mohl v Království květin v mžiku převzít otěže. Všechny vánoční
nákupy vyřídím v listopadu, abych pak nemusela obíhat obcho
dy se dvěma novorozeňaty, pokud by se náhodou rozhodla přijít
na svět před termínem (Štědrým dnem). Tašku do porodnice
mám sbalenou a nachystanou u dveří. Jsem připravená.
Zato dvojčata podle všeho nejsou.
Snažím se odpočívat, jak píšou ve všech těch knihách, čekání
mi ale nikdy moc nešlo. Jsem ten typ, který radši dává věci do po
hybu. Kdybych nebyla tak skálopevně rozhodnutá pro přirozený
porod (dočetla jsem se, že sedativa procházejí placentou, děti
jsou po nich ospalejší a mají v oněch životně důležitých prvních
hodinách po porodu, kdy se utváří vztah mezi matkou a dítětem,
menší chuť sát), nejspíš bych zvažovala císařský řez s možností
výběru termínu. Jak si má člověk něco naplánovat, když neví, kdy
to přijde.
A pak mi na Štědrý večer, právě když jedu metrem trasy Dis
trict & Circle Line a náruč mám plnou jmelí pro jednu ze svých
nejdůležitějších klientek, praskne voda.
Kolem břicha se mi sevře jako obruč bolest a já se začnu svíjet.
Je to mnohem horší, než jsem čekala. Proč na to člověka někdo
nepřipraví?
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Stánkař mi přehodí přes ramena svoji prošívanou bundu.
Zuby mi cvakají zimou. Nemůžu se zahřát. Chci, aby to přestalo.
Chci, aby bylo po všem. Chci svého manžela…
„Clare!“
„Marcu!“ svírám mu plačky ruku.
Z dálky ke mně doléhají hlasy.
„Musíme ji dostat do taxíku…“
„Na to už je pozdě, kamaráde…“
Někdo na mě mluví. Ať jdou všichni pryč. Jsem tak unavená.
Snášela bych tu bolest líp, kdyby mě nechali aspoň chvilinku pro
spat. Kdybych si tak mohla odpočinout a vrátit se k tomu zítra…
„Clare, vnímej mě,“ přikazuje mi Marc. „Až ti řeknu, abys tla
čila, tak se do toho ze všech sil opři.“
„Ale co můj soukromý pokoj! Můj TENS přístroj na tišení bo
lesti! Všechno je zařízené…“
„Miláčku, naše děti jsou na cestě! No není to úžasné?!“
„Tak si to pojď zkusit, do prdele!“ zařvu na něj.
Marc šeptem vydechne: „Bože, to musí být hodně zlé. Moje
manželka nikdy nekleje.“
„Tím bych se teď moc nezabýval, kamaráde.“
„Během poslední kontrakce jsem viděl hlavičku miminka,
Clare. Až přijde další, tak zatlač…“
„Hlavně to ze mě dostaň!“
Najednou mám zoufalou potřebu tlačit, kterou nejde ovlád
nout ani potlačit, asi jako když se člověku chce zvracet. Mám po
cit, jako by se mi konečníkem snažila prodrat obrovská železná
pěst. Tohle přece nemůžou být mimina, myslím si přihlouple, ta by
měla jít jinudy. Asi se tu podělám, všichni to uvidí, ale nemůžu si pomoct, nemůžu to zastavit, musím tlačit…
Cítím pálení a trhání, jako bych se poltila ve dví jako zralý
meloun.
„Ještě jednou zatlač…“
To přece nejde, to není možné, nejsem dole dost široká, něco není
v pořádku…
„Je krásné, Clare, nádherné. Zatlač!“
„Do prdele, já tlačím!“ zařvu.
Něco ze mě rychle vyklouzne a tlak poleví.
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„Otevři oči,“ šeptá Marc.
Dává mi do náručí mého chlapečka. Vůbec nepláče. Otevřu
oči a pohlédnu do těch jeho, temně modrých, jako mám já, a už
teď plných otázek. Tělíčko i vlásky má pokryté mázkem.
O pár minut později se narodí jeho sestřička. Okamžitě začne
zuřivě vyřvávat nad nedůstojností svého narození. Nejasně si uvě
domuji, že se můj syn ještě pořád nenadechl.
Slyším jekot sirén a vzápětí už se k nám žene záchranářka.
„Řekněte jim, že je to v pohodě, že už to celkem zvládám,“
sdělím jí a na důkaz svých slov ztratím vědomí.
Naše dcera Poppy, pojmenovaná podle pocitů, které ve mně
probouzí (radost, útěchu a klid) je celý Marc. Je to temperament
ní miminko plné života, které byste nejradši snědli, má hladkou
tvářičku barvy medu, husté tmavé vlasy a řasy jako mrkací panna.
Rowan je bledý a blonďatý po mně. Doufám, že ho jméno,
spojované se sílou a magií, tak nějak ochrání.
Marc dva týdny statečně přejíždí mezi naším domovem
a Poppy, která se má čile k světu, a jednotkou intenzivní péče
novorozeneckého oddělení Nemocnice princezny Eugenie a Ro
wanem, jehož život pořád visí na hodně tenkém vlásku. Jejich
hormony zaplavená, pokořená a vyčerpaná matka mezitím leží
v nemocnici na druhém konci Londýna stižená prudkou infekcí,
kterou si pořídila, když rodila na ulici jako ginem zlitá děvka z ka
rikatur Williama Hogartha.
Davina za mnou samozřejmě nepřijde. Ani jsem to nečekala.
Překvapuje mě zdánlivá lehkost, s níž se Marc ujímá své ot
covské role. To já bych měla být od přírody naprogramovaná
k tomu, abych si se svými potomky vytvořila pevný vztah, jenže
zatímco já mám co dělat, abych se srovnala s představou, že jsem
teď matkou, jemu to přijde přirozené jako dýchání.
Když jsme na sebe s Marcem Eliasem jednoho mlhavého úno
rového dne kolem čtvrté ráno téměř před sedmi lety narazili, ani
náhodou jsem ho nepovažovala za slibný manželský nebo otcov
ský materiál. Jeho šedé BMW jsem uviděla až ve chvíli, kdy z boku
narazilo do mojí dodávky.
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„Promiňte,“ omluvila jsem se mu, jak se omlouvají jen ženy,
které jsou si jisté, že jsou v právu, „ale tohle je jednosměrka.“
Řidič spustil elektricky ovládané okénko. „Nedala jste blinkr…“
„Jak už jsem říkala,“ opakuji poněkud méně zdvořile, „tohle
je jednosměrka.“
„Máte to jen trochu promáčknuté. S tím se klidně…“
Jestli něco nesnáším, tak chlapy, co nejsou ochotní přijmout
zodpovědnost za to, co provedli. Zvednu ruku na znamení, že si
to má nechat. „To nemyslíte vážně,“ pronesu s ledovým klidem,
„že ne?“
Nenapadlo mě, že bych měla být nervózní, dokud nevystou
pil. Měřím sto sedmdesát pět centimetrů, takže jsem dost vy
soká, on se ale nade mnou i tak tyčil. Byla ještě tma a v ulicích
u New Covent Garden nebyla ani noha. Většina majitelů stánků
a ranních ptáčat z řad velkoodběratelů, jako jsem byla já, už byla
uvnitř krytého tržiště, z dosahu nepříjemného větru a plískanice.
Tady by mě nikdo křičet neslyšel.
Nehnula jsem se z místa a uvažovala, jestli bych mu nohou
vůbec dokopla do rozkroku.
Jeho reakce mě vyvedla z míry.
„Nešla byste na oběd?“ zeptal se.
Když jsem pak později seděla v ústřicovém baru a nimrala se
v talíři plném korýšů, říkala jsem si, co ode mě může chtít. Neby
la jsem tak bláhová, abych si myslela, že jsem ho uhranula svojí
krásou. Ani v lepších chvilkách jsem nevypadala bůhvíjak a před
sedmi lety měl můj život k lepším chvilkám zrovna dost daleko.
Naprosto nesmyslně jsem si po Londýně pronajímala další a dal
ší obchody, jako bych hrála Monopoly, pravidelně jsem dělala
dvacet hodin denně, jen abych udržela Království květin v chodu,
mlela jsem z posledního a bylo to na mně vidět.
Díky dennímu světlu jsem naopak viděla, že Marc vypadá tak
skvěle, až bych ho nejradši zhltla. Měl karamelovou pleť a oči
temně hnědé jako hořká čokoláda (později jsem se dozvěděla, že
za svůj svůdný sharifovský vzhled vděčí svému libanonskému otci,
který, když byly Marcovy čtyři roky, i s rodinou emigroval do Ka
nady). Byl vtipný, okouzlující, sečtělý a díky mládí strávenému
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v Montrealu měl sexy cizokrajný přízvuk, někde na hranici mezi
francouzským a severoamerickým.
A taky byl mladý, bylo mu třiadvacet, o osm méně než mně.
Pozval mě na další oběd a já odmítla. Namlouval si mě na
prosto učebnicovým způsobem: posílal mi básnické sbírky, čoko
ládové lilie, lístky na Madame Butterfly. Poděkovala jsem mu za ně
a šla se svým bratrem Xanem. Nebrala jsem Marca vážně a i přes
miliony, s nimiž ve službách Kanadské státní banky v londýnském
City den co den obchodoval, v mých očích sotva vychodil základ
ní školu. Bylo mi jedenatřicet. Potřebovala jsem staršího muže,
někoho zkušenějšího, někoho, ke komu bych mohla vzhlížet
(myšleno přeneseně, ne doslova).
Jenže on mi i přes své mládí – nebo možná právě díky němu
– nadbíhal s neúnavností a vytrvalostí, jaké jsem do té doby neza
žila. Většinu mužů odradil můj červený diplom z Oxfordu a můj
příjem v řádu statisíců. Marc byl jiný. Nic z toho ho nevyvedlo
z míry. Přičítala jsem to tomu, že je o tolik mladší. Možná, že
tahle generace nových mužů skutečně vnímá ženy jako rovno
cenné partnery.
A i tak bych mu nejspíš nebrala telefon, kdyby neobjevil moje
webové stránky a nezačal mi posílat maily.
Zpočátku mi psal jen tak nezávazně, jako kamarádce, tak
že jsem si myslela (a přiznávám, že mě to překvapivě zamrzelo),
že už na vztah se mnou nepomýšlí. Rozčiloval se kvůli globální
mu oteplování (no jo, v tom byly jeho roky jasně znát) a řešil se
mnou, jestli je rozumné točit nové verze slavných filmů. Pak mi
začal postupně psát o svém životě. Jeho pět starších sester jsme
probírali do takových podrobností, až jsem měla pocit, že jsem se
ocitla v románu Jane Austenové. Líčil mi, jak se cítil, když si jeho
nejlepší kamarád v sedmnácti letech prohnal hlavu kulkou, i svo
je úvahy o tom, jestli bude mít někdy tak pevné manželství jako
jeho rodiče. Nešlo ani tak o to, co psal, ale o to, že mi to vůbec
psal. Pro ženu zvyklou na vztahy s citově zastydlými a zahořklými
starými mládenci nemohlo být nic svůdnějšího než muž, který jí
bez vybízení říká, co si myslí. Šest měsíců mi mailem líčil útržky
svého života, a než jsem se nadála, stal se součástí toho mého.
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Když mě rok po našem seznámení požádal o ruku, ještě pořád
jsem nechápala, co na mně vidí. Vzhlédla jsem k tomu nádher
nému mladému rytíři, který stál před oltářem vedle mě, zatáhla
břicho a modlila se, aby mě miloval pro to, jaká jsem. „Řekni mi,“
neodpustila si rýpnutí Davina, moje matka. „Zeptal se někdy on
tebe, co si myslíš ty?“
Moji novorozenou dceru mi každý den přiváží na kojení
Marc, ne moje matka. Samozřejmě, že jsem o obtížích, které
mohou provázet kojení a sání, něco četla, nic mě ale nemohlo
připravit na realitu dvou horkých, bolestivě nalitých pum, které
se mi náhle objevily na hrudníku. Každý sebemenší dotyk je pro
mě utrpením. Kojení Poppy není poklidné a plné něžného citu,
jak jsem si představovala, je to divoký zápas s upírem, kterého
nemůžu nikdy uspokojit.
„Dělá to špatně!“ naříkám, když se mi hladová a vzteky zrudlá
Poppy kroutí v náručí a pláče. „Musí víc otevřít pusu!“
„Clare, uklidni se. Čím budeš rozčilenější, tím víc rozčílíš i ji.“
„Vůbec nepije! Umře hlady! Davina měla pravdu, budu straš
ná matka, vždyť ani nedokážu nakojit vlastní dítě…“
Marc, usazený na kraji nemocniční postele, mě obejme ko
lem ramen a začne nás obě konejšit. „Jen na to musí přijít, stejně
jako ty. Podívej, pohlaď ji po tvářičce, aby se k tobě přivinula.
Takhle, vidíš?“
„Já tu mám prsa,“ vzlykám. „Jak jsi věděl, co máš dělat?“
„Mám pět sester a sedmnáct neteří a synovců. Něčemu jsem
se od nich přiučil.“
„Měla bych to umět. Proč to neumím?“
„To se naučíš,“ uklidňuje mě.
Přesně jak Marc říkal, Poppy na to brzy přijde, jenomže v tu
ránu mám bradavky popraskané a rozkousané do krve. Kéž bych
si tak mohla říct o radu mámě! Jenomže to je jenom zbožné
přání.
Marc mi na radu jedné ze zdravotních sester přinese studené
kapustové listy. Rozmělním je a přikládám si je na nalitá prsa,
jenže nic nepomáhá. Pokaždé, když se Poppy přisaje, málem kři
čím bolestí.
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Konečně už ale svou dceru aspoň nakojím, i když to bolí. Své
ho synka, který bojuje o život v nemocnici na druhém konci Lon
dýna, jsem od jeho narození neviděla. Marc mi v mobilu ukazuje
desítky jeho fotek, mně to ale nestačí. Toužím si ho pochovat.
Vypadá tak maličký, i když ve skutečnosti přibývá rychleji než
Poppy. Sestra s kojeneckou lahví dokáže mého syna zaopatřit líp
než já svou vlastní dceru.
Pořád se nemůžu dát dohromady. V jednom kuse propukám
v pláč a zapomínám věci, které vím, že umím. Vlasy mi vypadávají
v celých chumlech, břicho mám vytahané jako pytel a samou strii
a krvácím tak silně, že musím mezi nohama nosit obrovské vlož
ky, tlusté jako matrace. Na hrázi mám osm stehů a hemoroidy
velikosti kuliček hroznového vína. Dokonce mám oprýskaný
lak na nehtech. Jsem matka ani ne čtrnáct dní a už vypadám za
nedbaně.
Druhý týden v lednu Rowana nečekaně propustí z jednotky
intenzivní péče, je zdravý a má dvě a tři čtvrtě kila. Zároveň Mar
covi sdělí, že si mě může odvézt domů.
„Nejsem na to připravená,“ panikařím. „Nemůžu, ještě ne…“
„To zvládneš,“ usměje se na mě Marc a zacvakne dvojčata v se
dačkách bezpečnostními pásy na zadní sedadla našeho Range
Roveru. „Uvidíš, že ti bude mnohem líp, až budeš doma a všech
no se vrátí do normálních kolejí.“
Do jakých normálních kolejí? říkám si v duchu. Nic už nikdy nebude normální.
Kdybych se tak aspoň mohla v noci pořádně vyspat a nabrat
síly. Jenomže první noc, co jsme všichni doma, se dvojčata vzbudí
o půlnoci, ve dvě, ve tři, v půl čtvrté, v půl páté. Poppy hladově
pije, zato Rowan se mi v náručí celý rudý horečnatě kroutí, chce
v puse cítit známou latexovou savičku lahve, ne tuhle neznámou,
divnou teplou bradavku. Jsem zvyklá držet v rukách Poppy. Když
v nich chovám Rowana, mám pocit, jako by to bylo dítě někoho
jiného.
Marc to všechno zaspí. V šest hodin ráno se ke mně nakloní
a políbí mě na tvář. Čelist má hladkou a čerstvě oholenou.
Unaveně a zmateně se opřu o loket. „Ty jdeš do práce?“
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„Musím, Clare. Už tak jsem tam kvůli péči o Poppy moc dlou
ho nebyl. Zrovna teď jednáme o velkém obchodu s evropskou…“
Ke své hanbě se rozpláču.
„Miláčku, to nic, neboj se, všechno bude dobré,“ přisedne si
ke mně na postel a palci mi stírá slzy z tváří. Připadá mi krásný
a bezstarostný jako nikdy. „Jen se musíš trochu zaběhnout. Uvi
díš, že až se ti některé věci zautomatizují, nebude to tak hrozné.
Fran mi slíbila, že se za tebou během dopoledne zastaví. Zažila to
sama třikrát, tak ví, jaké to je.“
„Vždyť nemáme nic připravené, nemáme tu dost plenek,
jídla…“
„Drahoušku, všechno jsi připravila už před několika měsíci,“
zasměje se Marc. „Jo a mimochodem, nemohla bys mi koupit
žiletky? Zapomněl jsem si je koupit a teď už musím běžet.“
Sotva za sebou zavře vchodové dveře, Poppy se vzbudí. Svým
panovačným pláčem probudí i Rowana, takže se vyděšeně a zou
fale rozvzlyká. Nejistě stojím nad jejich postýlkami a nevím, které
z nich mám vzít jako první. Ještě nikdy jsem nebyla sama se svým
synem. Nevím, co chce. Nevím, jak ho utěšit.
S provinilým pocitem zvednu Poppy.
„Nemůžu,“ hájím se před svým synem. „Nemůžu vás krmit
oba najednou.“
Potýkám se s knoflíčky kojící noční košile, jednou rukou se
snažím vyháknout košíček kojící podprsenky, jak spěchám, tak
mi to nejde, a celou dobu se děsím, že Poppy upustím.
Rowan se rozpláče o to víc. Prudce se nadechne, ale nevy
dechne, pusu má dokořán a víčka pevně semknutá v němém vý
křiku. Obličej a rty mu začnou hrát domodra. Odtrhnu si Poppy
od prsu, nevšímám si jejího rozhořčeného křiku. Šupnou si ji
pod ruku, druhou vytáhnu z postýlky Rowana, stojím uprostřed
pokoje s dvěma rozkřičenými novorozeňaty a nemůžu vyhovět
ani jednomu z nich. Po tvářích se mi koulí slzy. Nevím, co mám
dělat. Nevím, který krk nakrmit dřív.
Nějak nás všechny nasoukám do křesla na kojení, dvojčatům
strčím pod hlavičky dva nesmyslně obrovské plyšáky, co dostala,
aby si je neotlačila o překrásně vyřezávané područky z jasně čer
veného třešňového dřeva. (Proč jsem nekoupila radši mnohem
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levnější polstrované houpací křeslo? Co je miminům po vyřezá
vaných ozdobách?)
Šoupnu si každé z nich na jednu stranu a zaklíním jejich malá
horká tělíčka mezi sebe a křeslo. Nepříliš šetrně jim přistrčím
obličejíky ke svým vzdutým hnědým bradavkám. Poppy začeni
chá jako malé zvířátko a okamžitě se přisaje. Rowan se odvrátí
a znovu hledá savičku lahve. Frustrovaně zasténám a nevybíravě
mu bradavkou s kapkami mléka přejíždím po puse. Konečně za
čne sát. Zavřu oči. Poprvé v životě pociťuji záchvěv porozumění
pro svou matku.
Fran má zpoždění. Fran má vždycky zpoždění, což mě obvyk
le pěkně rozčílí – vždyť jde jen o to si to dopředu naplánovat –,
dneska jsem ale za ten odklad vděčná. Je poledne a já se sotva
stihla převléknout. Jak to zvládají jiné matky? Jak si vůbec stíhají
dojít na záchod?
„Promiň, že jdu pozdě,“ líbá mě Fran na tvář. „Přistihla jsem
na videochůvičce Kirsty, jak kouří, koza jedna. Nejradši bych
ji na místě vyhodila, jenže to by nejspíš běžela za Rodem a náš
rozvod je už takhle dost šílený.“ Rozváže si šátek a hodí ho přes
zábradlí schodiště. „Drahoušku, vypadáš báječně! Jsi ohromně
štíhlá! Kde jsou dvojčata? Nemohla jsem se dočkat, až Rowana
konečně uvidím.“
„Nahoře. Spí.“
„Budu jako myška.“
Je nahoře dřív, než ji dokážu zastavit. Neochotně ji následuji
do naší ložnice. Dvojčata spí vedle sebe, každé hlavou na jednu
stranu, v těžkém staromódním kočárku, který jsme tam s Mar
cem včera večer vyvláčeli, protože v luxusních vzájemně sladě
ných postýlkách značky Simon Horne ve svém nově vymalova
ném pokojíčku odmítají spát. Dokážu je uspat jenom tak, že je
v kočárku drncám tak dlouho, až mě z toho brní ruce.
Jak se nad ně Fran nakloní, podlaha pod nohama jí zaskřípe
tak hlasitě, až to se mnou trhne. Spěte, spěte, spěte, spěte.
„Clare, jsou kouzelní,“ vydechne.
„Teď zrovna ano.“

21

„Zlato, však já si moc dobře pamatuju, jaké to je,“ povzdechne
si. „Vím, že se do toho člověk musí napřed trochu dostat, zvlášť
když jde o dvojčata, ale brzy na to přijdeš. A vezmi si, jaké to má
výhody, vyřídit děti takhle jedním vrzem, dvě za cenu jednoho.
Možná, že kdybychom to takhle udělali i my s Rodem…“
„Dneska mi trvalo čtyři hodiny, než jsem nás všechny připravi
la,“ hlesnu zdrchaně. „Nejdřív jsem nakojila dvojčata, pak jsem je
musela přebalit, a když jsem je po přebalení a převlečení na pět
minut odložila, abych se mohla osprchovat, Rowan se rozplakal
tak, až z toho poblinkal celý kočárek i svoje zrovna čisté obleče
ní, takže jsem musela převléknout peřinky v kočárku, podruhé
převléknout Rowana a to už chtěla Poppy znovu nakojit. Pořád
jsem pozadu. Neumíš si představit, jak je těžké nakojit dvě děti
najednou. Rowan mi navíc prso odmítá, takže ho musím nutit
v podstatě násilím…“
Najednou se rozeštkám. Přikryju si ústa dlaněmi, abych dvoj
čata nevzbudila.
Fran mě s pochopením vezme kolem ramen. „Clare, drahouš
ku, vedeš si skvěle,“ prohlašuje rozhodně. „Takhle se zpočátku
cítí úplně každá. Měla jsi vidět mě, když se nám narodil Hector.
Pokaždé, když mu jen trochu vyskočila teplota, jsem s ním letěla
do nemocnice s přesvědčením, že je to zánět mozkových blan
nebo něco ještě horšího.“
„Připadám si tak, tak neschopná…“
„Nejsi neschopná,“ skočí mi do řeči Fran. Vůbec mě nechá
pe. „Drahoušku, máš za sebou hrozně těžký začátek. Nikdy bych
nečekala, že něco tak náročného zvládneš tak skvěle. Porodila
jsi na ulici – pořád tomu ještě nemůžu uvěřit –, pak jsi z toho
těžce onemocněla a navíc jsi chudinku Rowana celé dva týdny
neviděla.“
„Mám pocit,“ říkám pomalu, „že mě nemá rád. Pokaždé, když
si ho vezmu, tak se rozpláče.“
„Jistě že tě má rád! Jen si na tebe musí trochu zvyknout, no.
Poslyš,“ odvádí mě pomalu dolů do obývacího pokoje a podává
mi kapesník, „nechtěla by sis půjčit Kirsty? Mohla by ti sem cho
dit na pár hodin denně pomáhat, aspoň než se trochu zmátoříš.
Imogen začala chodit do školky, takže má docela dost volného
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času, a když ji hned při příchodu zkontroluješ, že u sebe nemá ci
garety, je báječně výkonná. Mohla by ti sem chodit na pár hodin
dopoledne, jakmile odvede děti do školy.“
„To jsi moc hodná, ale my to tu zvládneme sami,“ prohlašuju
rychle. „Máš pravdu. Jen se musíme společně trochu zaběhnout.“
„Kdyby sis to rozmyslela…“
„Ne, díky,“ opakuji neústupně.
V nadcházejících týdnech však přicházejí okamžiky, kdy mám
sto chutí potlačit svou hrdost a Franiny nabídky využít. Pro jedi
nou noc spánku bez buzení bych byla ochotná lézt po kolenou
po skleněných střepech a vrazit si je do očí.
Rowan se ode mě bez boje nenapije. V náručí se mi kroutí
a přetáčí, prohýbá se do luku a kope nohama, jako by se mě
chtěl zbavit. Poppy spokojeně saje, dokud s úsměvem na rtících
ještě bílých od mléka neusne. Rowan po každém kojení blinká.
Oblečení a vlasy jsou mi v jednom kuse cítit zvratky. Stydím se to
přiznat dokonce i sama sobě, ale jsou okamžiky, kdy mám pro
blém najít v sobě alespoň špetku náklonnosti ke svému synovi.
A pak ho ve třech týdnech skosí kolika.
Jasně že jsem o tom četla, jenže když se Rowan poprvé roz
pláče prudkou bolestí, maličké bříško mu svírají křeče a nožičky
má těsně přitažené ke křehkému tělíčku, nemám tušení, co mu
je. S Marcem jsme šílení strachy, napadá nás zauzlení střev, zánět
pobřišnice nebo něco ještě horšího. Když nám dětský lékař dru
hý den řekne, že je to kolika – „Stodenní kolika,“ prohlásí vesele,
„nikdy netrvá déle než sto dní.“ –, znovu se rozpláču, tentokrát
ale úlevou.
Tu noc brečí Rowan v kuse od jedenácti až do čtyř do rána.
Dávám mu naprosto neúčinné kapky, hladím ho po zádech, ma
síruju mu bříško, mazlím mu nahé palečky u nohou. Křičí pořád
dál. Odnáším ho dolů, aby se aspoň Poppy a Marc vyspali. Nako
nec spolu vyčerpaně usneme na pohovce, ani jeden už nemáme
sílu dál brečet. Ráno zaspím i Marcův odchod do práce. Večer se
Marc rozhodne vyzkoušet Franinu radu a vezme Rowana na pro
jížďku autem. Malý usne, sotva se dá auto do pohybu, a sotva
s ním Marc vstoupí do dveří, je zase vzhůru.
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Oba jsme vyčerpaní, ale jak Marc správně říká, má vedle toho
ještě práci na plný úvazek, kterou si musí udržet. Jediná chyba
by jeho společnost mohla stát bilióny. Řeknu mu, aby šel spát
do pokoje pro hosty, aby se pořádně vyspal, a když souhlasí, mám
mu to šíleně za zlé.
Když je dvojčatům šest týdnů, je ze mě chodící mrtvola. Motá
se mi hlava z nedostatku spánku a je mi slabo z toho, jak se ne
stíhám ani najíst. V jednom kuse brečím. Zajímá mě jenom to,
kdy si budu moct během dne urvat chviličku pro sebe, abych
se mohla natáhnout. Sotva dvojčata zavřou oči, zavírám je taky.
Budím se, když se budí ti dva. Nic kromě jejich potřeb pro mě
neexistuje.
Nemám si o tom s kým promluvit. Všichni mají dojem, že to
báječně zvládám. Nemají tušení, že se hroutím jak domeček z ka
ret. Marcova matka měla během sedmi let šest dětí. Jak mám
přiznat, že já nezvládnu ani dvě? Fran mě chápe, jenže má svůj
vlastní život. Nemůžu ji zatěžovat svými problémy.
Zvládala bych to, kdybych měla jenom Poppy. Už teď prospí
celou noc. Kdybych měla jenom Poppy, nebyla bych tak unavená.
Všechno bych stíhala, v práci bych se zase chopila otěží (Craig už
se mi ani nenamáhá nechávat nějaké vzkazy, když mu na ně stej
ně neodpovídám). Byla bych lepší máma, dobrá máma. Taková
ta máma, co na svoje novorozeňátko dělá kuky kuk a pusou mu
fouká bublinky na bříško, místo aby se ve tři odpoledne potácela
po domě ve flekaté noční košili. Kdybych neměla Rowana, mohla
bych si to s Poppy užívat. S ní je to tak jednoduché. Od krmení
do krmení vydrží čtyři hodiny, a když vejdu do místnosti, brouká
blahem. Jsem už tak unavená a vystresovaná, je ze mě uzlíček
nervů. Oba je šidím.
Kdyby se Rowanovi něco stalo…
Ne že bych si to přála. Je to můj syn. Jasně že nechci, aby se
mu něco stalo. Ale… kdyby přece…
Na pouhý zlomek okamžiku, jak tak uprostřed noci, kdy všich
ni ostatní spí, a jen já přecházím sem tam po pokoji se svým řvou
cím synem v náručí a nohy se mi podlamují únavou, podlehnu
té myšlence a představím si svůj život bez něj. Byli bychom jen já,
Marc a Poppy, dokonalá mladá rodinka. Jezdili bychom na výlety,
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chodili krmit kačeny a na procházky do parku. Jenže tyhle jed
noduché a obyčejné věci jsou teď naprosto mimo naše možnosti.
Poppy si zaslouží něco lepšího. Nemůžu říct, že by mi byl
Rowan lhostejný, ale musím se řídit tím, co bude nejlepší pro
Poppy. To jen kvůli tomu, že ji mám tak hrozně ráda, mě napada
jí tyhle odporné, šílené myšlenky.
Hodiny v chodbě dvakrát odbijí. S podivnou odtažitostí po
hlédnu na naříkající novorozeně ve svém náručí. Nic necítím:
ani smutek, ani radost, ani žal, ani hněv. Jsem na dně nekoneč
né propasti, utopené v hlubinách temného oceánu. Nic ke mně
nemůže dolehnout. Sednu si na pohovku a opatrně ho položím
vedle sebe. Z obou stran ho obložím polštáři, aby se nemohl sku
lit na zem. Už když to dělám, vím, že to nebude k ničemu. Pokud
s ním nebudu chodit, bude řvát tak, až se z toho poblinká.
Stačí vteřina a nasadí ohlušující pláč.
Místo abych ho zvedla, sedím vedle něj a dívám se, jak brečí.
Tvářičku má rudou a lesklou od potoků slz. Kdybych ho tam jen
tak nechala, uřval by se doslova a do písmene k smrti? Nebo by
pochopil, že to k ničemu není, a nechal toho?
Vzbudí Marca a Poppy. Potřebují se vyspat.
Člověk by si myslel, že na takový řev nemá dost velké plíce.
Pouliční lampa za oknem kreslí na podlaze pokoje oranžové
halloweenské obrazce. Ve městě není nikdy úplná tma. Ani úpl
né ticho.
Pokoj je plný křiku. Synův nářek mi duní v hlavě, jako když
vedle vás na červenou zastaví auto s tak vyhulenými basy, že ten
zvuk spíš cítíte, než slyšíte. Sevřu područky pohovky tak křečovi
tě, až mi z toho zbělí klouby, ale vůbec si toho nevšímám.
„Nezlob se,“ říkám nevzrušeně, „ale už to dál nesnesu. Je toho
na mě moc. A není to fér vůči Poppy. Chápeš to, ne? Není to fér
vůči Poppy.“
A pak vezmu jeden z polštářů, abych s ním svého syna zadu
sila.
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Essex Road č. 114, Islington
Londýn NI 8LX
(0207) 714 7885
1. března 2009
Paní C. Eliasová
Cheyne Walk č. 97
Chelsea
Londýn SW3 5TS

Vážená paní Eliasová,
potvrzuji, že Jenna Kemenyová až do svého náhlého
odchodu minulý měsíc pracovala dva roky jako chůva
našich dvou dětí, Tatiany (2 roky) a Galena (3 roky).
Své základní povinnosti plnila po většinu času uspokojivým způsobem, i když v otázce pracovní doby nebyla
tak flexibilní, jak bychom si bývali přáli. Také co se týče
dochvilnosti, nebyl její přístup zcela bezproblémový.
Hmotné potřeby dětí obvykle zajistila poměrně dobře,
ne vždy ale dokázala dostát potřebám péče o nadané
děti. V dětském pokoji se jí nedařilo nastolit přesný
a jasně strukturovaný řád. Její svéhlavost se projevovala také tím, že odmítala vyhovět našemu nařízení, aby
dětem dovolila projevovat jejich tvůrčí potenciál všemi
způsoby, které si k tomu zvolí. Jakožto erudovaná psycholožka vím, že poškrábaný autolak lze snadno přestříkat, jakmile však někdo spoutá dětskou představivost,
už nikdy nedostane taková křídla, jaká snad mohla mít.
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Domnívám se, že Jenna bude pro vaše dítě jako chůva
vyhovující. Pokud byste však svému dítěti chtěla dopřát
poněkud podnětnější prostředí, doporučila bych Vám,
abyste se neuzavírala dalším možnostem.
V  případě jakýchkoli dalších dotazů se na mě neváhejte
obrátit.
S přáním pěkného dne,

PhDr. Margaret Hasselbachová
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2

Jenna
Na hnusnou kocovinu je nejlepší si pořádně zašukat.
Jak to tak vypadá, bude mě dneska bolet hlava jak blázen.
Přitulím se k Jamiemu a rukama ho obejmu kolem strnulých
zad. Už ho znám, tak se ani nenamáhám mu říkat, že na tom
nesejde.
Odtáhne mi prsty. „Přijdeš pozdě do práce.“
„Jamie…“
„Pokus se přijít domů včas.“
Jak se tak hrabu z postele, ložnice se se mnou pěkně točí.
V koupelně se čelem opřu o chladivou obkladačku a se žalud
kem na vodě přemýšlím, jestli znovu hodím šavli. Třeba by mi
pak bylo líp. Rozhodně nejsem v stavu postarat se o dva rozmaz
lené fracky ujetých rodičů, co se radši neměli vůbec množit.
Než se stihnu osprchovat, je Jamie pryč.
Zametu střepy, co zbyly z jeho hrnku na kafe – jsou ještě teplé
– a prsty přejedu po novém kráteru ve stěně ložnice. Jsou to už
dva měsíce. Měl by to probrat s někým, kdo by mu dokázal po
moct. Nevím, jak dlouho to ještě dokážu sama zvládat.
Když dorazím k Hasselbachovým, Maggie už na mě čeká
ve dveřích. Loupne po mně nevraživým pohledem a vrazí mi
do náruče dvouletou Tatianu, která mi okamžitě plivne do obli
čeje.
„No, nemůžeš se jí divit,“ štěkne po mně Maggie. „Jdeš po
zdě.“
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Jasně, o tři minuty. Sleduju, jak Maggie důstojně sestupuje
po schodech na chodník. Mám jí říct, že má sukni toho svého
nóbl kostýmku zastrčenou do punčocháčů?
Tatiana na mě znovu plivne.
Kašlu na to.
Tříletý Galen leží natažený na podlaze obýváku a soustředěně
sleduje seriál o mluvící houbě Spongebobovi. Vypnu mu televizi
(„Abychom si rozuměli, Jenno, naše děti nemají dovoleno sle
dovat televizi. Domníváme se, že to dětem škodí.“) Galen začne
řvát a znovu si ji pustí. Znovu ji vypnu. Galen mě kopne do nohy
a vrhne se po dálkovém ovládání. Postavím Tatianu na zem, se
beru mu dálku a hodím ji na poličku, kam nedosáhne. Ten haj
zlík zatahá malou za vlasy, převrátí hrací stolek s legem, práskne
sebou o zem a začne se svíjet a hulákat. Zatím jde všechno nor
málně.
V kuchyni na mě čeká Maggiin obvyklý (hustě podtrhaný) se
znam úkolů. Nechala mi ho na ručně tesaném domácím řeznic
kém špalku, zatížený prázdnou lahví od avokádového oleje. Chce
mi tak nenápadně naznačit, že mám koupit nový.
Projdu si, co mě dneska čeká. „Vyzvednout věci z čistírny. Ne
chat ostříhat Tati (nezapomenout, že jí necháváme dorůst ofin
ku). Koupit nové boty Galenovi, v žádném případě ne kožené.“
Sakra. To znamená táhnout se do toho nóbl veganského krá
mu s obuví na druhém konci města.
„Koupit dárek Lotti k narozeninám (nic, co bylo vyrobeno
v Číně). Toaletní papír. Drcený česnek. Filety z lososa v bio kvali
tě 2x (čerstvé). Vyzvednout vzorek obkladu do koupelny. Pozor,
ve 14:00 přijde opravář na myčku. Za žádných okolností (podtr
ženo třikrát) ho nenech odejít, aniž by ji opravil.“
„Myslíš, že čeká, že se s ním vyspím?“ říkám pak svojí nejlepší
kamarádce Kirsty.
„Myslíš, že by to pomohlo?“
„Leda by byl na mrtvoly. Protože přesně tak dneska vypadám.“
Strčím si sluchátko pod bradu a roztrhnu druhý sáček s rozpust
ným Samaritanem. „Tu poslední tequillu už jsem si od tebe ne
měla nechat vnutit. Jsem už na tyhle akce moc stará.“
„Tak šoupni děti před televizi a na pár hodin se natáhni.“
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„Nemůžu. Maggie mi tu nachystala kilometrový seznam toho,
co všechno mám udělat.“
„No a? Neplatí tě za to, že jí vyřídíš, na co si vzpomene. Jsi
jejich chůva, ne nějaká otrokyně. Musíš si taky trochu dupnout.
Já na tvém místě bych… Hectore, nesahej na to! Víš, že ti to
máma zakázala. Do prdele. Vydrž, Jen.“
Vypiju Samaritan a hledám v Maggiině spížní skříni ty drahé
sušenky, co si tam dozadu vždycky schovává. Nahoře v herně si
Galen s Tatianou dávají nakládačku. Zásadně zasahuju až ve chví
li, kdy se na zemi objeví krev.
„Hajzlíci,“ ozve se v telefonu zadýchaná Kirsty. „Tu vázu rozbil
schválně. Jestli mi to Fran zkusí strhnout z platu, tak končím.“
„To bych teda chtěla vidět. Takhle dobrou práci bys jinde ne
sehnala. Nevyhodila tě, ani když tě načapala na videochůvičce,
že kouříš.“
„No jo, ale jenom proto, že ví, že bych šla za Rodem a jí by se
to pak vymstilo u rozvodu.“
„Maggie nemá vůbec tušení, co je to za peklo, tahat s sebou
po městě dvě děti,“ hudruju s pusou plnou sušenek. „Člověk aby
měl státnici z fyziky, když je chce dostat do těch jejich stylových
autosedaček. A pro ty děti to taky není. Ani se nedivím, že jsou
tak rozjívený, když se k smrti nudí. Měla by je radši… sakra. Ako
rát mi volá. Radši budu končit.“
„Kdo to byl?“ chce Maggie vědět.
„Nikdo, omyl.“
„No tak dobře. Zítra vezmeš děti a dojdeš jim koupit nové
oblečení na hory,“ vyštěkne. „Rozhodli jsme se, že na konci po
loletí přece jen do toho Val d’Isère pojedeme. A ty si taky budeš
muset koupit nějakou slušnou bundu, ta, co jsi měla vloni, byla
naprosto nepřijatelná.“
Jasně, to byla ta, co jsi mě přinutila si koupit za svoje, Maggie.
Najednou mi něco dojde. „Já mám ale ten týden volno,
Maggie.“
„No a? Tak si ho vezmeš o týden později.“
„To nejde, jedeme s Jamiem do Malagy. Probíraly jsme to už
před několika měsíci…“
„Nemůžeš čekat, že si budu pamatovat každý náš rozhovor.“
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„Už jsem nám koupila letenky!“
„No tak si je přebukuješ. Nemůžu jet lyžovat bez chůvy.“
Uvědomuje si vůbec, že se chová jako totální kráva?
„Třeba by s vámi mohla jet chůva Jan a Currana.“
„Vidíš, ještě že jsi mi to připomněla. Chceme letos ušetřit, tak
že budeš mít na starosti i jejich tři chlapce. Do lyžařské školičky
bys s Galenem a Tati chodila tak jako tak, takže to pro tebe nebu
de žádná zátěž navíc.“
„Maggie, vážně nemůžu,“ pronesu zoufale.
„Jenno, nezdá se ti, že jaksi nemá smysl mít chůvu, když mi
není k dispozici, když ji potřebuji?!“ řekne Maggie kousavě. „Vět
šina děvčat by byla z dovolené ve Francii nadšená, zvlášť kdyby
jim ji někdo zaplatil.“
Ve vzduchu zůstane viset výhrůžka. Obě dvě moc dobře víme,
že si tuhle práci potřebuju udržet, když teď Jamie nedělá. Už
takhle jsem dlužná nájem za několik měsíců a všechny kreditky
mám vybrané do posledního centu.
„Jistě, Maggie,“ hlesnu sklesle.
„Vynahradím ti to,“ slíbí mi Maggie, když pochopí, že vyhrála.
Občas ji fakt nenávidím. Kolikrát jsem už tuhle větu slyšela?
„Mrzí mě, že jsem přišla o tři hodiny později, takže jsi nestihla
slavnostní narozeninovou večeři své matky, ale já ti to vynahra
dím.“ „Vím, že jsem říkala, že si můžeš vzít na letošní Vánoce
volno, ale tahle dovolená je vážně důležitá, já ti to vynahradím.“
„Letos v létě si nemůžeme dovolit zvýšit ti plat, ale nemusíš se bát,
my ti to vynahradíme.“
Vůbec nevím, jak to Jamiemu řeknu. Hrozně se na ten výlet
upnul.
Když Maggie konečně – pozdě, jako obvykle – dorazí domů,
jsem úplně vyřízená. Děti byly naprosto na zabití. Jsou podráždě
né a zmordované z toho, jak jsem je tahala od čerta k ďáblu, jen
abych vyřídila všechno, co po mně Maggie chtěla. Sotva vstoupí
do dveří, teatrálně se na ni vrhnou a nalepí se jí na nohy jako
rosničky na strom, takže po mně vyčítavě loupne okem. Co, myslíš, že jsem je na celý den zavřela do sklepa na uhlí a k jídlu jim dávala
oschlý chleba a vodu? Najednou mě nemrzí, že jsem jim po večeři
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dala za odměnu čokoládové sušenky a kolu. Budou jí pěkně řádit
aspoň do deseti.
Když o čtyřicet minut později parkuju před naším domem, vi
dím, že Jamie rozsvítil všechno, co mohl. V duchu si povzdechnu.
Poslední dobou nesnáší tmu.
„Jamie?“ hodím klíče na stolek v předsíni. „Promiň, že jdu
pozdě. Maggie se zdržela na jednání, takže dorazila o hodinu
později…“
Ani si nestihnu všimnout, odkud ta rána přiletěla.
„Bydlení s rodinou,“ řeknu jakoby nic.
Annabel se na mě překvapeně podívá. „Doposud jste ale dáva
la přednost dojíždění, ne?“
„Potřebuju… trochu prostoru.“
Mrkne na modřinu, co se mi tak pěkně vybarvuje na lícní kos
ti, a znovu se zadívá na obrazovku. „Ještě jsem si nestihla pro
jít vaši složku. Připomeňte mi, jak je to dlouho, co vás Caroline
umístila k Hasselbachovým?“
„Dva roky.“
Pátravě na mě pohlédne. „Plat tam máte slušný. V čem je pro
blém?“
„V podstatě v ničem,“ zalžu. „Jen se nám to tak nějak přežilo.
Přece víte, jak to chodí. Já i oni si potřebujeme najít někoho no
vého.“
„Předtím jste byla u Corcoranových jen něco přes rok.“ Anna
bel sjede kurzorem dolů a poťukává rudým nehtem na obrazov
ku. „Dva chlapci, osm měsíců a rok a půl. Do té doby jste ale byla
jen v jedné rodině, je to tak?“
„Martindaleovi byli moji první zaměstnavatelé. Měla jsem je
jich Maeve v plaveckém týmu. Když jí bylo asi osm, její máma
onemocněla, a tak mě požádali, jestli bych se o ni nemohla
starat,“ říkám a přitom si uvědomuju, že to Anna Martindaleo
vá zachránila mě a ne já ji. „No a tak jsem začala s hlídáním
dětí.“
„Nevěděla jsem, že jste vedla plavecký tým. Měli bychom to
napsat do vašeho životopisu.“
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„Plavala jsem na celostátní úrovni. Jenomže pak jsem měla
úraz na kole, zlomila jsem si ruku v rameni, takže jsem místo
plavání začala trénovat.“
Nasazuje soucitný výraz. Není třeba. Jasně, že jsem z toho teh
dy byla hotová, ale už je to za mnou. Je to už devět let. Stejně si
ale člověk občas říká, co by bylo kdyby.
„Mohli bychom vám zajistit mnohem lepší místo i plat, kdy
byste měla vysvědčení ze zdravotnické školy nebo jiné vzdělání
z oboru,“ uvažuje Annabel nahlas. „Rodiče jsou v tomhle někdy
zvláštní. Mnohem radši svěří děti osmnáctce s kusem papíru než
někomu zkušenému, jako jste vy.“
„Nechtěla jsem to dělat jako profesi,“ říkám mírně. „Prostě to
tak vyplynulo.“
„No, od Corcoranových i Martindaleových jste dostala skvělé
posudky a jsem si jistá, že i paní Hasselbachová vám napíše po
chvalný. Mám tady nejméně tři příjemné rodiny, které by vám
mohly vyhovovat, tak to začnu obvolávat. Kdy můžete nastoupit?“
„Hned, jak pro mě budete mít místo,“ říkám.
Měli jsme s Jamiem problémy i před tou nehodou (pořád
tomu říká takhle, jako by ho srazilo auto nebo spadl ze schodů).
Jsme spolu už moc dlouho a za tu dobu jsme se změnili. Šest let
je dlouhá doba. Je mi sedmadvacet, ne jednadvacet. Lidi se mění.
Když jsme se poznali, chodil hrát Jamie jako kapitán o víken
dech ragby do sportovního centra v jižním Londýně, kde jsem
po nástupu k Martindaleovým dělala pomocnou trenérku pla
veckého týmu. Šíleně se mi líbil a moc dobře to věděl. Byl o pár
let starší než já, jasný frajer a s každým kamarád, vždycky se nejvíc
smál a nejvíc pil. Svojí obrovskou pěstí by dokázal zastavit tank
a na bar mě zvednul, aniž by se opotil. Byla jsem princezna klu
bu, všichni mě měli rádi. Většině ragby týmu jsem se děsně líbila
(prý vypadám úplně jako mladší Sandra Bullocková, jen se zele
nýma očima) a moc dobře jsem to věděla. Jasně, že jsme nakonec
skončili spolu. Byli jsme jako král a královna plesu.
Dny od pátečního večera do pondělního rána byly jeden obr
mejdan. Někdy jsem si přála, abychom trávili víc času jen spolu,
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sami dva, ale Jamie říkal, že mládí máme jenom jedno, že na se
zení doma u televize budeme mít dost času v penzi.
Ani nevím, kdy Jamieho pití přerostlo ze společenského vy
tahování, kdo snese nejvíc, ve vážný problém, protože k tomu
došlo tak nějak postupně, že jsem si toho vlastně ani nevšimla.
Nebo jsem si namlouvala, že jsem si toho nevšimla. Jenže asi tak
před rokem si mě lidi začali brát stranou a ptát se mě, jestli se
u nás něco neděje. (Nedělo, pokud člověk nepočítá chronický
odpor k dospělejšímu chování.) Jamie čím dál častěji vynechá
val tréninky a na zápasy chodil pozdě nebo vůbec. Většinu ve
čerů usínal na gauči u televize s desítkou prázdných plechovek
od piva u nohou. Chtěla jsem si s ním o tom promluvit, ale je
nom nad tím mávl rukou. Klubu nakonec nezbylo nic jiného než
ho vyloučit z týmu. Jasně, že mi ho bylo líto, i když si za to mohl
sám. Koneckonců jsem věděla naprosto přesně, co prožívá. Jenže
Jamie se z toho nesebral. Seděl doma, utápěl se v depresích a furt
se jen litoval. Pořád jsem ho měla ráda, ale bylo pro mě těžší
a těžší s ním mít trpělivost.
Byla jsem si jistá, že se mě na Vánoce chystá požádat o ruku.
V listopadu mu bylo třicet, jeho instalatérská firma i přes jeho
pití šlapala jako hodinky a jeho máma si poslední dobou nemo
hla odpustit rádoby nenápadné poznámky o vnoučatech. Ne
mohla jsem v tom dál pokračovat. Musela jsem to skončit. Jen
jsem čekala na tu pravou chvíli.
Jenže pak měl tu svou „nehodu“ a všechno bylo rázem jinak.
Nevím, jak si Annabel takovou „příjemnou rodinu“ předsta
vuje, ale podle mě by se klidně mohli jmenovat Addamsovi.
První z nich bydlí v šíleně obrovském zámku na Notting Hill.
Jak tak sedím v obýváku velikosti dvojdomku našich, zvedám si
v duchu plat na dvojnásobek a vážně uvažuju taky o autě (Kirsty
má k dispozici zbrusu nový Mini Cooper). Když mě provádějí
po domě, ukáže se, že „můj pokoj“ je úzká postel v rohu dětského
pokojíku jejich dvouleté dcery.
„Míváme hodně hostů,“ prohlašuje její matka bezostyšně.
„Nemůžeme si dovolit mít některou z ložnic trvale obsazenou.“
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Druhá rodina bydlí ve Wimbledonu, nedaleko tenisového
klubu. Dům není tak velký, ale měla bych pro sebe celé pod
kroví včetně kuchyňky. Plat bych měla o něco vyšší než teď a co
je nejlepší ze všeho, měla bych každé léto v době, kdy by můj
svěřenec, sedmiletý kluk, jel za svým tátou do Kalifornie, na osm
týdnů volno.
Jenže pak toho kluka poznám.
„Je to regulérní cvok!“ hulákám pak na Annabel. „Když jeho
máma odešla do vedlejší místnosti zvednout telefon, přišil koč
ce sešívačkou ocas ke koberci! Když viděl, že ho sleduju, tak se
jenom zakřenil. Přísahám, že je to ďábel. Proč odešla jeho před
chozí chůva?“
„Z osobních důvodů,“ odpovídá Annabel nervózně.
„Kolik jí jeho máma dala, aby to nerozmázla?“
„Dostala na odchodnou velmi příjemnou částku…“
„To si umím představit. Kolik už se u nich vystřídalo chův?“
Odmlčí se. „Byla byste osmá.“
„Annabel!!!“
„Ta další rodina se vám ale určitě bude líbit,“ slibuje mi rych
le. „Mají dvě malé holčičky staré čtyři a šest let a nabízí pojištění,
skvělý plat…“
Máma je mi okamžitě sympatická a holčičky jsou taky moc
fajn. Vlastní pokoj, auto na víkendy, slušné peníze. Je to trochu
moc blízko domova – nechci se v supermarketu potkávat s Ja
miem –, ale jinak to vypadá ideálně. Teda až do chvíle, než mi
jejich táta položí ruku na zadek a při prohlídce domu mi vykládá,
že se ženou nemají s nahotou ten nejmenší problém.
„Říkala jste, že nechcete k úplně malým dětem,“ odsekne mi
Annabel, když jí to líčím. „Tím vypadává ze hry spousta příjem
ných rodin.“
„Když to je těžká věc,“ povzdechnu si. „Já se do mimin vždycky
zamiluju. Odchod od Tati mi zlomí srdce. Určitě tam máte ještě
někoho dalšího.“
„Jste si opravdu jistá, že chcete od Maggie odejít, Jenno?“
Zaváhám. Maggie mi platí slušně a děti jsou v pohodě. Mohla
bych to u nich vydržet ještě rok, než začne Galen chodit do škol
ky. Jenomže ta věc s Jamiem nepočká. Nemůžu ho úplně odkop
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nout, když se mu stalo to, co se mu stalo. Ale boxovací pytel mu
dělat nehodlám. Musím se odstěhovat a pomalu ho připravit
na to, že se rozejdeme.
Do háje. „No tak dobře,“ řeknu Annabel. „Tak mě teda dejte
k miminům.“
„Jedno mimino, Annabel,“ mumlám si, jak tak stojím před
domem v Chelsea. Je pěkný, má lesklé černé vstupní dveře a mo
sazné klepadlo. „Stačilo by mi i jedno.“
Jsem v pokušení dům minout a jít prostě dál. Ani ne tak pro
to, že mají dvojčata („Já jsem vám to neřekla?“ prohlásí Annabel
nevinně, když už jsem jí slíbila, že sem půjdu na pohovor. „To
přece nebude vadit. Když budete mít na starosti dvě, tak se na ně
aspoň nebudete tolik fixovat.“), ale protože je mi jasné, že lidi,
co bydlí v Cheyne Walk, si k dětem někoho tak obyčejného, jako
jsem já, stejně nikdy nevezmou. V ulici plné spadaného listí par
kují jen samé bentleye a jaguáry. Jak tak postávám na schodech,
projde kolem mě stará ženská, co má na sobě víc briliantů než
Elizabeth Taylorová, a loupne po mně pohledem, co si člověk
většinou schovává pro hromádku po psovi. Tahle rodina si může
dovolit nóbl chůvu s vychováním v čepečku a uniformě, která po
zná rozdíl mezi ubrouskem a servítkem. Tak to teda ne. I kdyby
mi tu práci dali, nehodlám strávit zbytek života v místě, kde se
ke mně budou chovat jako k otrokovi.
„Nejste… nejste Jenna?“
Otočím se. Z lesklých dveří po mně pokukuje vysoká, křehká
paní. V hubených pažích nejistě svírá jedno mimino, druhé má
ve špinavém babyvaku na břiše. Její jemné blond vlasy by potře
boovaly pořádně vydrbat a v bledé tváři je vidět obrovská únava.
Na obou ramenou svetru z kašmíru má blinkání a je bosa, i když
venku mrzne. Zima jak v únoru.
„Paní Eliasová?“
„Díky Bohu!“ vydechne a rozbrečí se.
Jediným pohybem ji postrčím zpátky do domu, vezmu jí dítě,
které drží v náručí, druhé jí vytáhnu z babyvaku, všechny nás
usadím na pohovku v obýváku a loktem jí přistrčím kapesníky
v krabici.
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„Moc se omlouvám,“ vzlyká. „Určitě si myslíte, že jsem napros
to nemožná. Jenže když já jsem tak unavená…, jak jsou dvě…,
vůbec se nevyspím… Nikdo neví, kolik je to práce…, mají pořád
hlad…“
Nechám ji vybrečet. Většině toho, co říká, vůbec nerozumím.
Děti houpu v náručí. Kluci Corcoranových byli od sebe jenom
jedenáct měsíců, takže mám zkušenost s konejšením dvou svíjejí
cích se larev naráz. Skloním se k nim. Bože, už jsem zapomněla,
jak krásně miminka voní.
Dvojčata mě pozorují takovým tím upřeným, dušezpytným
pohledem, co umí nasadit jenom novorozenci. Vůbec si nejsou
podobná. Holčička (oblečená do růžovobílé nabírané tuničky,
co kupují jenom pracháči, co ještě neměli děti) je tmavá, bucla
tá, její pleť má barvu plástve medu a oči má tmavé a kulaté jako
oříšky v čokoládě. Chlapeček (v námořnickém oblečku, který při
praní určitě pustí) je spíš jak z reklamy na mléčný řez, tvářič
ku se sametově šedýma očima má bledou a na hlavě popelavě
blonďatou čupřinu. Ani jeden z nich nebrečí. Rázem jsem si je
zamilovala.
Jejich matka se vysmrká a vyskočí. „Jsem strašná hostitelka. Co
si o mně asi tak pomyslíte? Dostala jste se k nám dobře? Nedala
byste si šálek čaje?“
„Ne, děkuji, paní Eliasová…“
„Prosím, říkejte mi Clare. Určitě máte žízeň. Nebo hlad. Ne
máte hlad? Mám tu moc dobré…“
„Paní…, Clare…, nic mi nenoste. Vážně. Určitě se mě chcete
vyptat na spoustu věcí…“
„Ta ostatní děvčata byla tak hrozná,“ vyhrkne najednou a bez
vládně se sesune zpátky na gauč, „a vy působíte tak mile a hlavně
normálně. Už jsem začínala být zoufalá, to si ani neumíte před
stavit. Ta první, co přišla na pohovor, byla po telefonu docela
příjemná, jenže pak dorazila na rudých jehlách a v tak krátké
minisukni, že jí byly vidět kalhotky. Určitě byla jinak moc hodná,
jenomže… A ta další byla veganka, což by samozřejmě vůbec ne
vadilo, jenže byla tak strašně hubená, že jsem si vůbec nedovedla
představit, jak by to zvládala, zvlášť když tu máme tolik schodů,
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a Marc navíc říkal, že bychom si nemohli dovolit kupovat jí všech
ny ty speciální bio fazole a věci, a navíc měla strašlivou rýmu…“
Přihodím si k nástupnímu týdennímu platu, o který si chci
říct, další stovku.
„A pak tu bylo děvče, které neumělo ani slovo anglicky a ne
mělo řidičák, a po něm Ruska, která dělala celý pohovor oči
na mého muže…“
„Clare,“ musím ji už konečně zastavit. „Nechcete vědět něco
o mně?“
Zírá nepřítomně před sebe a trhá kapesník na kousíčky. Já to
nechápu. Annabel mi říkala, že Clare Eliasová je megaúspěšná
podnikatelka, která vlastní spoustu nóbl květinářství, a přitom si
při rozhodování o nejdůležitější věci svého života neví vůbec rady
a nejspíš si opisuje jména z ručně naškrábaných inzerátů, při
píchnutých na nástěnkách ve fitku hned vedle nabídky rotopedů
z druhý ruky a přemnoženejch křečků.
Úplně na ní vidím, že nemá vůbec ponětí, na co by se mě
měla zeptat, tak jí krátce řeknu, kde jsem dělala dřív. Děti mi
přitom jako zázrakem – aleluja…! usnou v náručí.
Naštěstí nemá dost zkušeností, aby se mě ptala, proč odchá
zím ze současného místa, a nepouští se ani do problematických
záležitostí, jako jestli jsem zastánkyní dudlíků (furt lepší než pal
ce) a bití (jo, ale jen abych zabránila malým ručičkám spálit se
o sporák). Je vidět, že jsem v disciplíně Navazování vztahů s dětmi
získala maximální počet bodů. Nesnáším, když mi přivedou děti
a ode mě pak očekávají, že jim předvedu, jak to s nimi úžasně
umím. Je to jako umělé páření, kdy k sobě šoupnou dvě zvířata
a ty se zvědavě pozorují a říkají si, jestli jim to spolu bude klapat.
„Nemám děti uložit do dětského pokoje?“ zeptám se. „Možná
byste mi pak mohla ukázat můj pokoj.“
„Váš pokoj?“
Zatraceně.
„Myslela jsem, že nabízíte bydlení u vás,“ řeknu opatrně.
„Tedy… to ne…, jsem si jistá, že jsem to té slečně v agentuře
říkala…“
Já tu Annabel zabiju. Normálně to na mě nahrála.
Clare si nešťastně mne ruce. „Asi byste nezvážila…“
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„Je mi líto,“ řeknu po pravdě, „ale vážně potřebuju místo
s ubytováním.“
„Jistě, jistě, já to chápu.“ Zaváhá. „Možná bychom to mohli
nějak vyřešit. Dům je na to rozhodně velký dost. Máme pět lož
nic. Jenže jde o to… víte, musím se vám přiznat, že můj man
žel nebyl celé té záležitosti s chůvou z počátku příliš nakloněný.
Měla jsem v plánu pracovat prvních šest měsíců z domova a pak
dát dvojčata do nějaké Montessori školky…“
Bože. Chudák ženská. Nemá nejmenší potuchy, co ji čeká.
Poznala jsem spoustu čerstvých matek, jako je Clare. Inteli
gentních, úspěšných ženských, které až doteď zvládaly svoje živo
ty levou zadní. Dělají si seznamy a harmonogramy, vedou obří vý
zkumné projekty a po telefonu sjednávají obchody za spoustu mi
lionů liber. Vánoční přání píšou už koncem srpna, mají pojištění
neschopnosti splácet, důchodové připojištění a předmanželské
smlouvy. Když pak otěhotní, zapíšou svoje ještě nenarozené děti
do drahých soukromých škol a stráví hodiny na internetu prohlí
žením kočárků nejluxusnějších značek a bio příkrmů. Myslí si,
že jim noční vstávání nebude vadit, protože už v práci kolikrát
dělaly „celonočku“. Myslí si, že proplují hladce těhotenstvím, po
rodí mimino a budou pokračovat v předchozím životě s menším
roztomilým novým doplňkem, jako by to byla asi taková změna
jako koupit si nové auto.
A pak se jim to narodí.
Clare vypadá zmateně a otřeseně, jako oběť katastrofy. Nemů
že uvěřit, co se jí stalo. Není takovou matkou, jakou si představo
vala, že bude, a chytá ji z toho panika. Je strnulá děsem z toho,
že to nezvládne. A nejspíš to fakticky nezvládne. Některé na ma
teřství prostě nemají.
„Prosím, Jenno, prosím, přijměte to místo,“ žadoní. „Můžete
tu s námi bydlet, cokoli si řeknete. A dám vám… dám vám dvoj
násobek toho, co berete teď!“
„Clare,“ řeknu. „Kdy mám nastoupit?“
O dva týdny později se mi dostane přijetí, jaké by moje máma
uchystala snad jenom členům královské rodiny. Clare mi uvařila
odporný drahý čaj co chutná po cigaretách (nemám to srdce jí
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říct, že mám nejradši ten nejlevnější sypaný) a na talíř rozložila
výběr drahých sušenek. Dvojčata nejsou doma – „Marc je vzal
na dopolední procházku, říkala jsem si, že byste se asi napřed
ráda ubytovala.“ Clare mi ukáže můj pokoj a pak taktně odejde,
abych si mohla v klidu vybalit. Na parapetu jsou čerstvé kytky
(nejspíš od ní z práce) a na komodě stojí košík s toaletními po
třebami značky Lush. Dokonce mi na noční stolek do vějíře roz
ložila nejnovější čísla několika časopisů. Překvapuje mě, že mi
do koupelny, co sousedí s mým pokojem, nedala bílý nadýchaný
župan s mými iniciálami na kapsičce.
Svalím se na kraj postele s bílým lněným povlečením, na kte
rém jsou ještě vidět sklady, jak ho vytáhla nové z celofánu, a na
máhavě polknu. Mám v krku knedlík. Byla bych skoro radši, kdy
by na mě dvojčata rovnou přehodila, aspoň bych přišla na jiné
myšlenky.
Říká se, že člověk partnera pořádně pozná teprve při rozvo
du. Maggie mě nejdřív děsně prosila, ať u nich zůstanu, „už kvůli
dětem“, jenže když jsem se přiznala, že už jsem si našla něco jiné
ho, přestala předstírat, že jsme kamarádky.
„Ty sobecká mrcho!“ ječela na mě. „Jak jsi mi to mohla udě
lat? Po tom všem, co jsem pro tebe udělala. Co má ta ženská, co
já nemám?“
„O vás nejde, Maggie, jde o mě.“
„Nečekej, že ti napíšu doporučující dopis! Už tě tu nechci ani
vidět. Vypadni. No tak dělej, vypadni!“
Nemohla jsem se s Galenem a Tati ani rozloučit. Kolikrát jsem
jí pomohla, když to potřebovala, dělala přesčasy zadarmo a ru
šila svůj program, jen abych jí vyhověla. Dva roky jsem milovala
a opečovávala její děti a ona mě vyhodí jako starý kabát. Štve mě,
že si děti budou myslet, že jsem je beze slova opustila. Poslala
jsem jim oběma dárky na rozloučenou, ale nemám tušení, jestli
jim je Maggie předá.
A na levačku, i když jinak, bylo i ranní loučení s Jamiem. Tak
nějak divně se mi z toho svíral žaludek.
„Já to tu bez tebe nezvládnu,“ kňoural, když jsem si balila kufr.
„Nenechávej mě tu, prosím.“
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„Budu se vracet na víkendy,“ řekla jsem nervózně.
„To není totéž. Nechci tu být sám. Jestli mě máš ráda, Jenno,
tak tu zůstaneš.“
Odvlekla jsem si tašku s věcmi ke dveřím. Nelíbilo se mi, jak
moc mě potřebuje a jakou podrážděnost ve mně jeho závislost
vzbuzuje.
„Odcházím právě proto, že tě mám ráda.“
Někdo nejistě zaklepe na moje dveře a zpoza zárubně vykouk
ne nervózní Clare. „Marc se vrátil, tak jsem myslela, jestli byste se
s ním nechtěla jít pozdravit.“
Bývala bych se s jejím mužem poznala radši předtím, než jsem
tu práci vzala, jenže jsem na tom nebyla tak, abych si mohla vybí
rat. Jestli to bude další chmaták, tak si s ním holt budu muset ně
jak poradit. Koneckonců budu pracovat hlavně pro Clare. Otce
dětí člověk stejně skoro nevidí.
Marc Elias vzhlédne od svých Financial Times a zdvořile se
usměje. „Vy budete Jenna.“
„Miláčku, nebuď neomalený,“ šeptne Clare a věnuje mi
omluvný úsměv. „No tak, vstaň a pozdrav se s Jennou pořádně.“
„Nebyl jsem neomalený,“ ozve se její muž podrážděně.
„Pane Eliasi, nic se neděje…“
„Už tak přijdu pozdě do práce,“ řekne a odhodí noviny na stůl.
Teda, to je ale dlouhán. A mlaďoch: věkem má blíž spíš ke
mně než ke Clare. Znovu na ni mrknu, rázem u mě stoupla
v ceně. Jedno jí musím nechat, je úplně jiný, než jsem čekala.
Myslela jsem, že bude vdaná za plešatého bohatého bankéře, ne
za takového hřebečka k nakousnutí. Teď už chápu, po kom je
Poppy vybarvená jako Italka.
„Moc se za Marca omlouvám,“ škubne sebou, když se ozve
ostré zabouchnutí vchodových dveří. „Šel dneska do práce poz
ději, aby se s vámi setkal. Jindy je už v půl osmé v kanceláři a bývá
trochu…“
„Vážně se nic neděje. Kde jsou dvojčata?“
„Dole, ještě spí. Vybalte si a já nám udělám šálek čaje. Dáváte
si cukr? Mléko? Koupila jsem nějaké sušenky, ale pokud byste
radši něco jiného, třeba nějaké koláčky, tak…“
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„Prosím, Clare,“ zasměju se. „Jsem tu od toho, abych já pomá
hala vám. Čaj si ráda dám, ale pak už to nechte na mně, ano?“
„Jistě, jistě, promiňte, nechtěla jsem se vám do toho vmě
šovat.“
„Do ničeho se nevměšujete,“ ujistím ji.
Vybalím si oblečení – džíny, trička, mikiny. Zásadně nenosím
nic, co by mohlo zničit dětské blinkání a časté praní. Jdu za Clare
do velké, vzdušné kuchyně v zadní části domu. Vypadá úplně jak
v časopisu o bydlení, podlaha je z vápence, kuchyňská linka z ja
voru a nablýskané pracovní desky ze žuly. Na několika místech
stojí vázy s kytkami a nad varným ostrůvkem visí naleštěné mědě
né hrnce a pánve. U okna s výhledem na dlážděný dvorek stojí
dvě velká, měkká rudá křesla. V jednom z nich sedí Clare a děti
v houpacích lehátkách si jí spokojeně hrají u nohou.
„Teď zrovna vypadáme jak na fotce do časopisu,“ vydechne
Clare nešťastně. „Tohle ale není běžný obrázek, to mi věřte.“
„Skoro bych řekla, že mě tu ani nepotřebujete,“ usměju se
na ni.
„Ale potřebujeme, vážně vás potřebujeme… Jenno, prosím,
nesmíte si to rozmyslet.“
„To byl vtip. Tak co, Rowane,“ přidřepnu si k chlapečkovi, kte
rý se začíná trochu kroutit, „jak se máme? Nesvítí ti sluníčko do
očí?“
Přesně v tu samou chvíli se po něm natáhne i Clare. Jak se tak
nad ním srazíme, vyhrne se mi levý rukáv.
Dívám se na dítě a cítím, jak Clare zírá upřeně na moje jizvy.
„Ten čaj už bude nejspíš studený,“ řekne a vstane. „Postavím
na nový.“
Když chci vzít děti odpoledne na procházku, zeptá se mě
Clare, jestli může jít s námi. „Mohly by plakat,“ vysvětluje. „Ještě
si na vás neměly čas zvyknout.“
Venku se trochu přetahujeme o kočárek.
„Promiňte,“ cítí se Clare trapně, „to je síla zvyku. Vezte je vy.“
V nejistém tichu jdeme bok po boku na Sloane Square. Mož
ná si není jistá, jestli mi může věřit, nebo se ještě nesmířila s tím,
že se jí o děti bude starat někdo jiný. Nebyla by první máma, co
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se cítí provinile kvůli tomu, že spěchá zpátky do práce. Kdyby
byli moji, tak bych za žádnou cenu nepřipustila, aby mě u nich
nahradila nějaká cizí ženská.
Než dojedeme k obchoďáku Peter Jones, obě děti tvrdě spí.
Clare se rukou majetnicky opírá o stříšku kočáru. Dotknu se jí
a jemně řeknu: „Myslím, že teď už to zvládneme sami.“
Zaváhá. Povzbudivě se na ni usměju, takže se konečně ne
ochotně pustí. Krátce jí zamávám a namířím si to s dvojčaty ke
King’s Road.
Cítím v zádech její pohled, dokud nás nespolkne okolní dav.
Měla jsem v plánu vyrazit si večer s Kirsty, upustit trochu páry
a spláchnout ji pár skleničkami ginu s tonikem, jenže zatímco
jsem byla s dvojčaty na procházce, Clare v kuchyni ukuchtila hos
tinu o čtyřech chodech, „na oslavu vašeho prvního dne u nás“.
Stůl prostře pro dva. „Marc se zdrží v práci. Nechám mu něco
v troubě.“
„Bacha,“ varuje mě Kirsty, když jí brnknu, abych se jí omluvila.
„Máme svoje hranice, nezapomínej na to.“
„Je to jen teď pro jednou,“ zašeptám. „Nemůžu ji odmítnout,
když si s tím dala takovou práci.“
„A co ten její manžel?“
„Ty ho neznáš?“
„Ne, jenom Clare. Stejně pořád nemůžu uvěřit, že děláš pro
nejlepší kamarádku Fran! Svět je fakt malý.“
„No, mě to ani tak nepřekvapuje. Tyhle bohaté podnikatel
ky s chůvami se všechny znají.“ Nasadím přízvuk jako princezna
Anna. „Ale zajisté, drahoušku, určitě se setkáme v Ascotu. Musím
běžet, mám na druhé lince královnu. Mlask, mlask!“
„Teď jsi mluvila úplně jako Fran,“ zasměje se Kirsty. „No tak
jaký teda je?“
„Pan Elias? Nabručený. Hezký. Mladý. Přesně můj typ.“
„Jenno…“
„Klid,“ pokračuju popuzeně. „Za koho mě máš? Přece víš, že
na tohle nejsem.“
Pokud jde o ženáče, mám jedno pravidlo: nikdy si s nimi ne
začínat. Jednak z loajality vůči jejich ženám, a pak taky proto, že
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chlap, co začne podvádět s vámi, dřív nebo později podvede i vás.
Starého psa novým kouskům a tak dále…
„Myslíš, že někoho má?“ čte mi Kirsty myšlenky.
Vzpomínám na svůj první dojem z něj. I když si odmyslím Mar
covu nenáladu, mám prostě pocit, že se k sobě nehodí. V tomhle
případě se ani nedá říct, že by se protiklady přitahovaly, prostě
mi k sobě nejdou.
„Já ti nevím. Je aspoň o deset let mladší než ona. Proč se na to
ptáš?“
„Jen ti prostě říkám, abys byla opatrná,“ zopakuje mi.
Clare se u večeře konečně uvolní a není to jenom vínem. Tvá
ří se, jako by jí už jen moje pouhá přítomnost zbavila obřího bře
mene. Nikdy mě nepřestane překvapovat, že ženy, co bez mrknu
tí oka zvládají stovku zaměstnanců, dokáže naprosto vyvést z míry
jedno pidimimino (nebo v tomhle případě dvě). Co je na nich
tak děsí?
Jdu spát a její manžel ještě pořád není doma. Zalezu si do po
vlečení z hustě a jemně tkané egyptské bavlny a říkám si, jestli
je vážně tak dlouho v práci. Rozhodně tedy doufám, že nemá
někde milenku. Nechci se dostat do křížové palby. Když se za
městnavatelé některých mých kamarádek, co taky dělají chůvy,
rozešli, nebylo to vůbec pěkné. Z člověka je pak rázem zčásti
náhradní partner, zčásti psycholog a zčásti fackovací panák a za
placeno nedostává ani za jedno z toho. Obě strany chtějí, aby si
holka zvolila jejich roh ringu, a jí jde přitom jenom o děti.
O pár hodin později mě probudí dětský pláč. Prudce se posa
dím a poslouchám, ale v domě už je zase ticho. Pár minut čekám,
ale slyším jenom vrčení radiátoru pod oknem. Zabořím se zpátky
do polštáře. Clare k nim nejspíš vstala sama.
Náhle cítím, že se mnou v ložnici někdo je.
Zakryje mi ústa rukou.
„Ani slovo,“ zasyčí.
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Daily News, pátek 2. května 1968

Vyhlášený svůdce nalezen mrtev
Hugo Foster-Jones, bývalý olympijský vítěz a známý
playboy, byl nalezen mrtev
ve svém domě v Oxforshiru.

-Jonese, zahynula v roce 1953
při tragické nehodě soukromého letadla, v němž letěla na rodinnou dovolenou do Keni. Pan
Foster-Jones utrpěl při pádu letadla zranění, jež ukončila jeho
slibnou sportovní kariéru. Jejich
dcera, jíž byly v té době dva roky,
vyvázla bez zranění.
Pan Foster-Jones úspěšně
podnikal v oboru stavebnictví.
V době největšího rozkvětu jeho
firmy v polovině šedesátých let
dosahovala hodnota jeho majetku údajně 15 milionů liber. V poslední době však utrpěl výrazné
finanční ztráty a o většinu svého
majetku přišel.
Pohřeb se bude konat ve čtvrtek 8. května v kapli londýnského Bromptonského hřbitova.

Pan Foster-Jones (53), který na olympijských hrách v roce
1948 získal zlatou medaili v jezdeckých soutěžích a svého času
vlastnil nemovitosti v hodnotě
mnoha milionů, zemřel v důsledku jedné střelné rány do hlavy.
Policie v souvislosti s touto událostí nepátrá po jiném pachateli.
Jeho tělo nalezla včera časně
ráno jeho dcera Davina (17), která se nyní nachází v péči svých
přátel.
Jde o poslední z řady tragédií, jež tuto rodinu postihly. Rebecca, manželka pana Fostera-
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Davina
Pošetilé děvče. Pořídit si chůvu byl samozřejmě výtečný nápad
– snažit se zvládnout dvojčata bez ní byl holý nesmysl –, ale co ji
to jen napadlo vzít si takovou krasavici?
Jak mi Clare s oblibou připomíná, v podnikání a excelových
tabulkách se skutečně nevyznám, zato se ale vyznám v mužích.
Mají svoje potřeby, a o těch mladších to platí zejména. Přivést si
do domu vysoce atraktivní dívku právě v době, kdy žena – upřím
ně řečeno – nevypadá právě nejlépe, je zaručeným receptem
na katastrofu. Zvláště pokud zmíněná mladá dáma muži zároveň
pečuje o domácnost, vaří mu a stará se mu o děti. Žena by nikdy
neměla dopustit, aby si její manžel začal říkat, na co ji vlastně má.
Clare vyskočí z Range Roveru, nechá Marca zaparkovat a vy
běhne schody ke vstupním dveřím.
„Davino, vypadáš báječně! A jak jsi opálená! Byla jsi někde
za sluníčkem?“
„Vlastně ani ne, miláčku.“ Políbím ji na tvář. „Jen na prodlou
žený víkend na Nevisu, nic víc.“
„Davino! Já bych za pár dní v Karibiku zabíjela. Nesnáším An
glii v březnu, je tu tak lezavo.“
„To jsi mi měla říct, holčičko. Bartholomewovi by tě jistě rádi
viděli…“
„Víš, že to nejde.“ Otočí se a postrčí tu krásku kupředu. „To
hle je naše nová chůva Jenna. Říkala jsem si, že by bylo pěkné,
kdyby s námi strávila víkend a poznala naše příbuzné.“
„Moc mě těší, děvenko,“ řeknu. „Vítejte v Long Meadow.“
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Dívka s úžasem vzhlédne k našemu domu. „To všechno je
vaše?“
Jak milé. Člověk na to občas zapomene.
Marc se pachtí s dvojčaty do schodů. S plastovými autosedač
kami v rukách připomíná pacholka s vědry s vodou. Přes rameno
má přehozené dvě polstrované přebalovací tašky. Jako obvykle se
tváří otráveně a naštvaně.
Vedu je do oranžérie, kde nám paní Lampardová i přes ne
vlídné počasí prostřela k obědu. Clare trvá na tom, aby se pro
střelo i pro Jennu – „Nebude jíst v kuchyni, Davino, je to člen
rodiny, ne nějaká služka!“ –, a co je ještě horší, když začnou dvoj
čata vřískat, vezme si je také ke stolu.
„Jsem si jistá, že by to Jenně nevadilo,“ zašeptám diskrétně.
Děvče vyskočí. „No jistě…“
„Jenno, posaď se,“ řekne Clare. „Je sobota, dnes máš mít vol
no. Pozvala jsem tě na Long Meadow jako našeho hosta.“
„Mně to ale vážně nevadí.“
Alespoň někdo tady ví, kde je jeho místo. Je mi záhadou, jak
může Clare řídit úspěšný podnik. Člověk si musí od zaměstnanců
zachovávat určitý odstup a Clare měla to svoje rovnostářské srdce
vždycky přímo na dlani.
Jiné děti si domů nosily zaběhlá koťátka a nechtěná štěňata.
Clare nám jako dítě vodila domů malé pobudy z místních sociál
ních bytů, které potkala ve vesnici a pozvala je na odpolední čaj.
Paní Lampardová je v kuchyni nakrmila tousty a biskupským
chlebíčkem a pan Lampard je pak odvezl zpátky do jejich ubo
hého panelákového příbytku (napřed je ovšem prohledal, jestli
nám nesebrali čajové lžičky). Clare byla vždycky nešťastná, že ji
na oplátku nepozvali k sobě.
Vím, že mě považuje za strašlivého snoba. Nikdy ji nenapadlo,
že to od ní vůči nim nebylo fér – dát jim nahlédnout do světa
luxusu, do něhož nemohli nikdy patřit.
Jenna bude jistě milá, byť poněkud obyčejná dívka (v uších
má zlaté kruhy a na nohou laciné boty), se služebnictvem se
však člověk nemá co přátelit. I když musím uznat, že Clare vy
padá od chvíle, kdy konečně přišla k rozumu a zjednala si ně
koho k ruce, podstatě lépe. Bylo mi naprosto jasné, že mateřství
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nebude zvládat. Podobá se mi víc, než je ochotná přiznat. Já jsem
jí to říkala.
„Miláčku, vážně bys nemusela kojit,“ pokárám ji jemně, když
z halenky vytáhne obrovské, modrými žílami prokvetlé prso.
„Vím, že je to teď taková móda, všude se o tom píše. Na umělém
mléku ale není nic špatného.“
„To říkáš jen proto, že ty jsi kojit nechtěla,“ vrátí mi to Clare.
Nehodlám se omlouvat za to, že jsem ve výchově dětí nena
cházela žádné potěšení. Jsem přesvědčená, že se kolem malých
dětí dělá zbytečný povyk. Až na pár výjimek nejsou krásné, větši
na novorozeňat se podobá Churchillovi v době, kdy na tom už
nebyl nejlépe. Řvou, ječí, zvrací člověku na oblečení a u stolu je
z nich jeden asi tak nadšený jako ze sendviče plného červů.
A ani s věkem se to s nimi podle mého nezlepšuje. Jakmile
se začnou přemisťovat, zanechávají za sebou mokrou, lepkavou
stopu jako slimáci. Jakmile ovládnou základy řeči, začnou se do
žadovat opakování těch samých přitroublých her a pohádek, až
se vám chce křičet nudou. Kolikrát jim musíte udělat „vařila my
šička kašičku“, aby byli spokojení?
Nikdy jsem děti nechtěla, můj první manžel však bohužel
trval na tom, že je mou povinností dát mu dědice.
Manona Sterlinga jsem si brala z lásky. Jistě, byl zároveň ne
chutně bohatý, zjistila jsem však, že bohatství v mých očích dodá
vá mužům na přitažlivosti.
Manon byl zapřisáhlý playboy, který se dokázal dlouhé roky ši
kovně vyhýbat jakýmkoli hovorům o manželství. Pak ale ve svých
jedenapadesáti letech pocítil projevy vlastní smrtelnosti. Chtěl
hezkou, vyspělou ženu, vedle níž by se cítil zase mladý a která
by mu dala dědice, jemuž by předal své bohatství. Mně bylo dva
cet, byla jsem výjimečné krásná a k tomu panna, ovšem bez pro
středků, neboť můj otec, který mi dal okusit luxusu, pak všechny
prostředky, za které by nám ho byl mohl dopřát, vyhodil za hazard.
Skvěle jsme se k sobě s Manonem hodili. Jeho těšilo nosit mě
na rukou a mě těšilo, že mě na nich někdo nosí. Sex s mým čer
stvým novomanželem byl příjemný a nenáročný. Během několi
ka málo týdnů jsem čekala Clare.
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Neměla jsem na vybranou, musela jsem to podstoupit. Byla to
nejstrašnější zkušenost mého života. Manon – naprosto zamilo
vaný do všech stránek mého těhotenství – tvrdil, že jenom zářím.
Jediné, co jsem viděla já, bylo to, jak jsem tlustá. Pokaždé, když
jsem v zrcadle zahlédla své vzduté břicho (ach, kam se jen poděl
můj osmapadesáticentimetrový pas!), jsem se otřásla. Jediné, co
mě těch devět měsíců plných hrůzy drželo při životě, bylo pře
svědčení, že je to naposled, co něco tak strašlivého zažívám.
Clare se narodila císařským řezem. Nic mě nemohl přimět
podstoupit nedůstojný „přirozený“ porod (a mimo to odmítám
věřit, že když se něco roztáhne na desetinásobek své běžné veli
kosti, může se to pak vrátit do původního stavu).
Možná bych si k ní byla získala o něco vřelejší vztah, kdyby
nebylo dáno dopředu jasně na srozuměnou, že se ode mě čeká
dědic – pod. jm., rod mužský. Pronásledovaly mě noční můry,
že budu nucena podstupovat jedno těhotenství za druhým jako
nějaká středověká chovná klisna, dokud neporodím syna. Nikdo
si nedokáže představit, jak se mi o čtyři roky později, po porodu
Alexandra, ulevilo.
Ani k jednomu z dětí jsem nic zvláštního necítila. Tedy, sa
mozřejmě jsem si nepřála, aby se jim stalo něco zlého, to jistě
ne, a když začali chodit do školy, tak jsem k nim docela přilnula,
nebylo to však nic niterného. Rozhodně se ve mně neprobudily
žádné mateřské instinkty, o nichž se dnes všude čte. Bez zaváhání
jsem každodenní péči o své potomky až do doby, kdy nabyli jed
noznačně lidské podoby, svěřila sérii k tomu účelu najatých chův.
(Moje matka zemřela, když mi byly dva roky, a jak je vidět, dětství
v péči chův mi rozhodně nijak neublížilo.)
Byl to naopak Manon, kdo trávil hodiny v dětském pokoji
a věnoval svou lásku a pozornost svojí milované Clare. Proto bylo
zvláště nepříjemné, když v jejích sedmi a Alexandrových nece
lých třech letech utrpěl rozsáhlou mozkovou mrtvici a zemřel.
Měla jsem svého manžela ráda (koneckonců je lepší být dra
houškem starého muže, než otrokyní muže mladého) a neměla
jsem v úmyslu spěchat do dalšího svazku. Jenomže pak se ukáza
lo, že Manon už nebyl tak nechutně bohatý, jak si všichni mys
leli. Ve skutečnosti v posledních několika letech přišel o většinu
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svého majetku. Řada špatných investic, těžké ztráty na burze
a obrovský nedoplatek na daních způsobily, že když se vyrovnaly
všechny jeho finanční závazky, zbylo nám kromě domu v Pimlicu
jen velmi málo. Nebýt jeho životní pojistky, na kterou správci po
zůstalosti naštěstí nemohli, ocitla bych se i s dětmi na ulici.
Clare mi dává opakovaně najevo, jakou má nade mnou mo
rální převahu, měla by si ale zkusit být na chvíli chudá. Nebyla
jsem vychovaná k tomu, abych pracovala. Bez mrknutí oka do
kážu uspořádat slavnostní večeři pro dvacet hostů a charitativní
ples bych zvládla i ze spaní, ale nemám nejmenší tušení, jak bych
si měla vydělávat na živobytí.
Clare neměla Guye nikdy ráda. Nebouřila se proti němu (to
nebyl její styl), i přes její úzkostlivou slušnost však na ní bylo vi
dět, že svého nevlastního otce nesnáší. A jakou melodii nasadila
Clare, takovou pískal i Alexander.
Díky bohu, že si Guy mohl dovolit dobré internátní školy.
Paní Lampardová podává oběd: studený kuřecí nářez a nové
brambory pro Marca s Jennou a pro mě s Clare omeletu z bílků.
Clare nad ní ohrnuje nos, ale jednou mi poděkuje. Během tě
hotenství se nafoukla až na velikost 38 a ta její chůva je opravdu
moc hezká.
Sleduji, jak Jenna krájí nářez vidličkou. V duchu se nad tím
ušklíbnu, pak si ale všimnu, že to nedělá z nevědomosti. Podle
všeho má vymknuté zápěstí.
Nakloním se k ní a dotknu se její ruky. „Jak se vám to stalo?“
„Když byla minulý víkend doma, zakopla o konferenční stolek
a upadla,“ odpoví místo ní Clare. „Říkala jsem jí, že by si to měla
nechat v nemocnici zrentgenovat, jestli s tím něco nemá, ale ne
chce o tom ani slyšet.“
„Žijete s rodiči?“
„S přítelem,“ řekne Jenna.
„A co dělá?“
„Je instalatér…“
Clare ji přeruší. „Má vlastní firmu, Davino. Instalatéři si dnes
ka přijdou na hotové jmění. Ten náš jel vloni na dovolenou na
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čtrnáct dní na Maledivy! Ani my si nemůžeme dovolit jet na
Maledivy!“
„Děkuji ti, Clare. Náhodou vím, jak se dnes cení dobří instala
téři,“ pronesu kousavě. „A to vašemu příteli nevadí, že jste vzala
místo, kde musíte zůstávat přes noc?“
„Ale ona nemusí…“
„Nevadí,“ řekne Jenna, zpříma se mi ale do očí nepodívá. Hm.
Tak to vím, co znamená.
„A co vaši rodiče?“ ptám se dál. „Čím jste říkala, že je váš otec?“
„Davino.“ Clare se nervózně zasměje. „Přestaň ji tu podrobo
vat křížovému výslechu.“
Radši se nechci ani dohadovat, jak k té dívce moje dcera při
šla. Nejspíš si její číslo utrhla z inzerátu vylepeného na lampě po
uličního osvětlení. Copak ji nenapadlo prověřit si, z jaké pochází
rodiny? Jak znám Clare, určitě jí přišlo „nevhodné“ a „předsu
dečné“ zjišťovat si, z jakého prostředí pochází a co má za sebou.
Zajímalo by mě, kolik energie věnovala přípravám koupě každé
ho ze svých květinářství a ověřování posudků těch, které v nich
zaměstnala. A kolik času naproti tomu strávila hledáním ženy, jež
bude utvářet charakter jejích dětí a formovat jejich mysl.
Clare to vůbec nechápe. Chůva určuje způsob, jakým se dítě
dívá na svět, tvaruje základní aspekty jeho povahy. „Svěřte mi dítě
do jeho sedmi let, a já vám z něj udělám člověka, jakého budete
chtít.“
To, jak v tomto ohledu dopadla Clare, má z velké části na svě
domí chůva Frieda. To ona ji pobízela k tomu, aby se ve skleníku
hrabala v květináčích. Zprvu mi to připadalo zábavné. Clare měla
od samého začátku smysl pro barvu a detail. Už v jejích dvanácti
po ní všichni chtěli, aby jim aranžovala květiny. Bylo to docela
milé, vyslat ji domů k některým z našich přátel, aby jim do váz
elegantně nastrkala pár růží. Dělalo to dobrý dojem. Nikdy bych
ale nečekala, že se to stane její profesí. Nejdřív ten diplom z eko
nomie – vím, že dnes studuje na univerzitě kde kdo a za jistých
okolností to mohlo být vhodné místo pro hledání budoucího
manžela, jenomže Clare strávila celou vysokou školu studováním,
kariéristka. A pak začala být posedlá tím, že si založí vlastní firmu.
Štvala se do roztrhání těla, jen aby ji zvládla ufinancovat celou
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sama, skupovala malá políčka, aby si na nich mohla pěstovat, co
potřebovala, nevzala si ani penny od Guye a nebyla ochotná vy
užít jediného akru volných pozemků na Long Meadow. Musím
přiznat, že když mi konečně oznámila, že někoho potkala, velmi
se mi ulevilo. Koneckonců, bylo jí už jedenatřicet let. Pokud by
s tím ještě chvíli otálela, zůstala by na ocet.
„Předpokládám, že se teď vrátíš do práce,“ povzdechnu si
a přistrčím Marcovi plněná vejce. „Dětem se po tobě bude jistě
stýskat.“
„Jenom na částečný úvazek, Davino. Dvojčata se budou mít
s Jennou dobře, bude to, jako by s nimi doma bydleli tři rodiče
místo dvou.“
„Říkal jsem Clare, že vážně nemusí…“
„Já ale chci, Marcu.“
Problémy v ráji. Já si to myslela.
Dnes se kvůli kariéře tolik nadělá. Když se mužům nedá na vy
branou, jsou ochotni pracující ženu tolerovat. Naučili se s tím
smířit jako s nutným zlem, to ale neznamená, že by se jim to
líbilo. Bez ohledu na to, co vám budou tvrdit, touží muži jen
po jednom – příjemném domě, hezké ženě a dětech, ke kterým
by se mohli den co den vracet. Muži jsou jednoduší. Pokud chtějí
být ženy se svými manžely skutečně šťastné, měly by tohle pocho
pit. Dobrého muže je těžké jenom najít, udržet si ho je pak už
hračka. Stačí zahrnovat ho dobrým jídlem, úctou, porozuměním
a spoustou sexu. Spoustou sexu a žádným sekýrováním. Vážně to
není tak těžké.
Dovolím si parafrázovat nejslavnějšího amerického preziden
ta (Jackie, to byla žena, která věděla, co muži chtějí): když se
děvčata dnes vdávají, přemýšlejí o tom, co mohou jejich manželé
udělat pro ně, ne o tom, co mohou ony udělat pro své manžele.
Může se pak člověk divit, že jim jich tolik uteče s jejich chůvami?
Pohrávám si na talíři se zbytky omelety. „Miláčku, když máš
teď někoho k ruce, neměla bys spíš věnovat trochu času sama
sobě? Trochu cvičit, koupit si pár hezkých kousků oblečení. Vím,
že jsi dřív, když jsi neměla žádné jiné povinnosti, trávila prací pro
svůj podnik veškerý čas, ale teď už vážně není třeba, abys…“
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„Davino, já mám svůj podnik a hodlám ho vést. Není to totéž,
než být členkou okrašlovacího spolku místního kostela.“
„Jistě, zlato, já to chápu. Ale člověk je šéfem přece od toho,
aby nemusel do kanceláře chodit každý den. Můžeš firmu řídit
z domova. Byla by škoda, kdyby sis nechala utéct…“
„Ty si prostě nedokážeš pomoct, viď?“ vybuchne Clare. „Jako
by nestačilo, že mě opravuješ i kvůli tomu, jak skládám ubrou
sky. Jestli si myslíš, že tu budu jenom tak sedět a ze všech lidí si
nechám zrovna od tebe kázat, jak mám vychovávat svoje děti…“
„Clare, rozplakala jsi děti.“
Marc vezme Rowana a položí si ho na rameno. „Víš, že tě ve
všem stoprocentně podporuju,“ řekne pevně, „v tomhle má ale
tvoje matka pravdu. Nechci, aby ses příliš přepínala. Máš za se
bou řadu hodně náročných měsíců, a tak když teď máme Jennu,
měla by ses trochu uvolnit a odpočinout si, dokud to jde.“
Clare má slzy na krajíčku. „Dokud si budu dělat starosti kvů
li Království květin, tak se neuvolním. Přece víš, jak moc pro mě
moje firma znamená.“
„Neokusuj si nehty, miláčku,“ zašeptám. „To je moc ošklivý
zvyk.“
„Bylo by to jiné, kdybys musela pracovat, Clare. Jenže já teď
vydělávám dost, nějaký čas bychom to…“
„Jenže já potřebuju pracovat kvůli sobě,“ prohlásí Clare.
Já té své dceři vážně vůbec nerozumím.
„Bože,“ zasměje se Marc a vyskočí na nohy. „Celého mě po
blinkal! Jenno, mohla byste ho na chvilku podržet?“
„Zrovna na tu novou košili,“ ozve se Clare vyčítavě. „Stála ho
tové jmění.“
„To je teď jedno. Jenom to otřu, uvidíš, že jí nic nebude.“
Zmizí v domě, aby se dal do pořádku. Neujde mi, jak roz
laděně se Clare na Rowana podívala. Je ironií, že Marc vklouzl
do své otcovské role jako po másle. To dělají zřejmě ty jeho arab
ské geny. Jak jsem vyrozuměla, je rodina v těchhle částech světa
velmi důležitá. Alespoň pokud jde o děti mužského pohlaví.
Věděla jsem, že to bude katastrofa, hned jak mi Clare přivedla
Marca ukázat. Jistě, je nepochybně velmi okouzlující a se ženami
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to umí – ne nadarmo má pět starších sester. Jenomže pro Clare
není ten pravý. Vybrala si naprosto špatně.
Všimli jste si, jak určité typy dívek, například Italky, rozkvétají
hodně brzy? I kdyby byly v patnácti sebekrásnější, v osmadvaceti
už jsou odkvetlé, uvadají a nezadržitelně se mění ve své vlastní
matky. To už jsou takové geny. No a podobně jsou někteří muži
ve dvaceti zdánlivě otevření a svobodomyslní, jenomže ve třiceti
se začnou prosazovat jejich geny a z liberála je rázem konzerva
tivec. Stejně jako jejich otcové a před nimi jejich dědové začnou
vyžadovat, aby na ně po příchodu domů čekala teplá večeře a aby
po nich manželka sbírala špinavé ponožky. Marc své děti zbožňu
je, mám ale takové tušení, že nebude ochotný odvádět všechnu
tu špinavou práci – ženskou práci –, kterou skutečná výchova dětí
obnáší.
Na tom samozřejmě není nic špatného. Až na to, že Clare
nebyla nikdy ten typ, co by ochotně dělal Jane svému Tarzanovi.
Propast, která je rozděluje, je den ode dne větší. Protiklady se
přitahují, málokdy to však spolu vydrží.
Clare mě pochopitelně nechtěla vůbec poslouchat. Neustále
mi opakovala, že mi na něm vadí jeho věk a původ. (No, nadše
ná jsem z toho nebyla, zvlášť když jsem si přečetla, co mi na něj
zjistil soukromý detektiv, ale to sem nepatří.) Je to otázka vzájem
né kompatibility. Člověk udělá většinou lépe, když se drží sobě
rovných.
Nikdy jsem Marcovi jeho rodinu nevyčítala. Rozhodně nej
sem rasista a on je alespoň křesťan. Jenomže pochází z úplně jiné
kultury. Marc vyrůstal v Kanadě a je tedy naprosto civilizovaný,
jenomže když dojde na lámání chleba, krev vždycky zvítězí. Clare
si prostě zadělává na problémy.
Jenna vstane a láskyplně Rowana chová. „Co kdybych mu dala
láhev?“ zeptá se Clare. „Aspoň byste tak mohla uklidnit Poppy.“
„Ale vždyť máš dneska volno.“
„Clare,“ pronese Jenna rozhodně, „tohle není práce, při níž
člověk hlídá hodiny. Určitě se ještě mockrát stane, že naopak ne
budu pracovat ve všední dny, hlavně si teď s tím přestaňte dělat
hlavu. Já ho obstarám a všechno bude zase v pořádku.“
Je jasné, kdo má v tomhle vztahu navrch.
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To je hned. Příliš mnoho matek dělá tu chybu, že chůvě hned
na začátku jasně nesdělí, co od ní očekávají. Zoufale touží, aby
si je oblíbila. Jenomže každý vztah, který je nejistý a špatně defi
novaný, si jenom koleduje o problémy. Familiárnost už se zpátky
vzít nedá.
„Nesmíš dovolit, aby nad tebou měla převahu,“ říkám Clare.
„Vím, že se ti tím snaží jenom pomoci, ale o to nejde. Musí vědět,
kdo je tady šéf.“
„Davino, tady nejsme v seriálu o panstvu a služebnictvu. Máme
jedenadvacáté století. Jenna a já jsme tým…“
„Jenna pro tebe pracuje,“ opravím ji. „Není tu z dobroty srdce
nebo proto, že by ti chtěla pomoci. Možná má tvoje děti ráda, ale
je to placená láska a rozhodně to neznamená, že má ráda tebe.
Není to tvoje přítelkyně. Je tady, protože jí za to platíš.“
Clare se tváří ublíženě. „Tak to není. Dneska je všechno jinak.
Jak už jsem ti řekla, jsme tým. A krom toho jsem zvyklá jednat
s podřízenými, Davino. Jak už jsem ti ostatně také říkala. Už ně
kolik let vedu velmi úspěšný podnik.“
„To bohužel není totéž, drahoušku. Musíš uznat, že máš ten
denci bratřit se s těmi, co zaměstnáváš.“
„Bratřit se? Bože, Davino. To je úplně orwellovské.“
Uzemním Clare přísným pohledem. „Kolik toho o tom děvče
ti vůbec víš? Co například ty jizvy, co má na pažích? A to vymknu
té zápěstí?! Pokud má problematický vztah, mohlo by se snadno
stát, že se chaos, který ho nejspíš provází, přelije i do vašeho živo
ta. A také bys v tom všem měla myslet na Marca.“
„Jak to myslíš?“
„Je nějaký zamlklý, Clare. A také velmi napjatý. Nejspíš pro
něj není snadné zvyknout si na to, že s vámi v domě bydlí někdo
cizí. Přišel tím o veškeré své soukromí. Muži se po práci potřebují
uvolnit v prostoru, kde je nic neohrožuje. Jejich dům je jejich
hrad. Musíš si dát veliký pozor, aby nezačal mít pocit, že ho od
souváš stranou. Dost na tom, že se o tebe musí dělit s dvojčaty…“
„Toužil po dítěti stejně jako já!“
„Já bych řekla, že víc než ty.“
„A kdo za to může?“ Odstrčí prudce židli. Když slyším, jak
drhne o starožitnou kachlovou podlahu, nechtěně přimhouřím
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oči. „Musela jsem si o mateřství všechno načíst v knihách nebo
si na to přijít sama, protože od tebe jsem nic pochytit nemohla!
Vždycky jsi mě jenom kritizovala a podkopávala mi sebevědomí,
a to ještě v těch vzácných okamžicích, kdy jsi mě právě totálně
neignorovala! Ano,“ zakřičí, když ji kývnutím hlavy taktně upo
zorním na Poppy, „vidím, že moje dcera pláče! Mám totiž oči,
Davino! Možná nejsem dokonalá matka, možná budu nakonec
naprosto nemožná, ale na rozdíl od tebe se aspoň snažím!“
Udiveně na ni zůstanu hledět. Mohu se jen domnívat, že to
způsobují všechny ty hormony. Nebyla jsem „akční“ matka, jak
se dnes říká – nechápu, odkud se ten strašlivý výraz vzal –, ale
mám obě své děti přirozeně velmi ráda. Jako dospělé, jako vyzrá
lé osobnosti. Člověk by si myslel, že takový vztah bude vnímán
jako hodnotnější než reflexivní emoce, vycházející ze zvířecích
instinktů a sdílené DNA.
Naliju si sklenici vody a se zadostiučiněním sleduji, že se mi
vůbec nechvějí ruce. „Prosím tě, Clare. Nechápu, kde se to v tobě
vzalo.“
Ostře se nadechne. „Jistěže ne,“ řekne tvrdě. „Ani mě to ne
překvapuje.“
„Co je to venku za strašlivý hluk? Paní Lampardová by s tím
měla něco udělat. A také by nám měla udělat další čaj.“
Vtom se otevřou dveře. „Promiňte, lady Eastmanová.“
„Prosím, Jenno, to není třeba. Říkejte mi prostě Davino…“
„Jen si tu nehraj na demokratku,“ ozve se za mnou ospalý
hlas. „Zvlášť když jsi donutila Guye, aby za ten titul vysolil tolik
milionů.“
„Alexandře,“ nabídnu mu tvář k políbení, aniž bych se k němu
namáhala otočit.
„Ahoj, matko,“ řekne Alexander.
Tak, jako je Clare po svém otci, tak je Alexander jednoznačně
po mně.
Ženy ho milují, alespoň zpočátku. Když to skončí, jako že to
vždycky skončí – bez ohledu na to, jestli „to“ trvá dny (někdy),
pár týdnů (nejčastěji) nebo pár měsíců (jednou) –, mají za sebou
kompletní paletu shakespearovských emocí od pobláznění přes
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zamilovanost, posedlost a žárlivost až po nenávist a zoufalství.
Jedno nebohé dítě se jako Ofélie vrhlo do řeky. Podle mého zašla
ve své poctě nesmrtelnému bardovi příliš daleko.
Alexander si je svého smrtonosného účinku na ženy vědom.
S neupřímnou bezstarostností si nad tím myje ruce. „Nikdy ne
lžu,“ namítá, „vždycky jim říkám, že je opustím.“
Což je právě to, co je na něm přitahuje.
Musím přiznat, že jeho amorálnost v podstatě obdivuji. Ale
spoň je upřímný. Nesnáším pokrytce. V mých očích jsou nejhor
šími hříšníky ti, kdo si hrají na svaté. Alexander pomocí svého
šarmu dosahuje úspěchů v posteli i v podnikání a zásadně ne
předstírá, že by myslel na něčí jiný prospěch kromě svého. Ne
že by se snažil někomu záměrně škodit. Pohybuje se tak někde
ve středu, byť jen z pouhopouhé lenosti. Alexander přivedl své
umění vždy vším hladce proplout k nedostižnému mistrovství,
nějak si ale nedovedu představit, že by měl jednou zestárnout.
„Tenhle víkend jsem tě nečekala,“ kárám ho, když se skládá
do nejbližší židle.
„Co ti budu povídat. Pocítil jsem touhu spočinout v náručí
své rodiny.“
Upřeně zírá na chůvu. Tenhle výraz znám.
„Znáte se s Jennou?“ zeptám se a bedlivě ho při tom pozoruji.
„Nastoupila jako chůva k tvojí sestře.“
Děvče se prudce začervená. Alexander je tu sotva pár minut.
Tak bouřlivá reakce je výkon i na něj.
Uznávám, že je okouzlující, ten můj syn. Jako padlý anděl. Má
dlouhé údy, elegantní pohyby, bezstarostné chování, husté tmavé
vlasy a ledově modré oči, třpytivé a pronikavé jak diamanty. To,
že je na první pohled problémový, k němu všechny ty můry jen
o to víc přitahuje.
„Lady… chci říct Davino…,“ zakoktá se.
„Buďte opatrná, moje milá,“ řeknu dívce jakoby nic. „Je právě
tak nebezpečný, jak vypadá.“
Alexander vytáhne z vnitřní kapsy saka stříbrnou placatku,
kterou podědil po svém otci. Je už poměrně dost opilý, i když to
poznají jen ti, kdo ho hodně dobře znají. Prozrazuje ho nepatrné
chvění ruky a skelný lesk v modrých očích.
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Pít začal ve čtrnácti, zpočátku jen o školních prázdninách
a o svátcích. Do roka nám začaly chodit stížnosti ze školy, a když
mu bylo šestnáct let, dostal se do ošklivého konfliktu se spolu
žákem. Hoch z něj vyvázl se zlomeným nosem a Alexander s ob
viněním z napadení. S bezstarostností sobě vlastní k tomu řekl
jenom to, že si to zasloužil. Guy se vypravil do školy, věnoval pod
statnou částku na tamější knihovnu a celá záležitost se v tichosti
zametla pod koberec.
Opilství se dalo přehlédnout, s drogami už to bylo horší.
Guyovy peníze zmírnily Alexandrovu vinu, když ho nachytali, jak
kouří jointa, když ho však týden po jeho sedmnáctých narozeni
nách přistihli, jak prodává kokain, nebylo už v naší moci s tím
cokoli udělat.
Škola po delším přesvědčování souhlasila, že to nenahlásí
policii, Alexandra však s okamžitou platností vyloučili. Guy mu
zmrazil veškerý přísun peněz a odmítl ho jakkoli finančně pod
porovat, dokud se Alexander nedá dohromady. K našemu veliké
mu překvapení nás poslechl a našel si (zákonnou) práci.
Od první chvíle se zdálo, že teleshoppingový kanál ShopTV
vymysleli jen proto, aby pro něj Alexander mohl pracovat. Všech
no, čeho se byť jen dotkl, se proměnilo ve zlato. V pětadvaceti
se stal šéfem marketingu, a teď, ve svých třiatřiceti, vedl celou
televizní síť s jednou rukou založenou za zády.
Takže mu ta druhá zůstává volná na pachání všemožných
alotrií.
„Kdepak máš manžílka?“ zeptá se mě, aniž by spustil oči
z Jenny.
„Guy je pracovně v Londýně,“ odpovím mu krátce.
„No jistě. Jinak by tu sestřička určitě nebyla.“
„Xane,“ pronese Clare varovně.
„Jsi v mém domě hostem, Alexandře. Tak si laskavě uvědom…
Pane bože, může mi někdo vysvětlit, co je to za ryk?“
„Já jsem se o to právě snažila,“ vydechne Jenna.
Rozrazím francouzské dveře vedoucí na terasu. Paní Lampar
dová k mému údivu běží přes trávník na kroket s hbitostí, o níž
jsem se domnívala, že ji ztratila už před mnoha desítkami let.
Lampard a dva správci v dálce jódlují jako na rodeu. Zpoza živé
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ho plotu se ozývá hluboké zvířecí hekání a frkání a v bazénu cosi
divoce šplouchá, jako by se tam topilo stádo slonů.
„Alexandře?!“ žádám vysvětlení.
„Měl jsem menší nedorozumění se stromem,“ zakloní hlavu
a dopije zbytek obsahu své placatky.
Vyřítím se ven. Sotva zajdu za roh domu, vidím, že Alexan
der svůj dovozový červený Mustang omotal kolem letitého dubu
u paty příjezdové cesty. Auto do něj narazilo takovou silou, že
rozmetalo přilehlý plaňkový plot na kusy. Stará dřevěná brána je
rozražená vpůli a zběsile se houpe v závěsech.
Po býkovi, který je obvykle na pastvině za ní, není nikde ani
vidu.
Paní Lampardová si podkasá sukně a proběhne kolem mě.
Alexander se za mnou dá do smíchu.
Já ho snad zabiju, pomyslím si neradostně cestou k bazénu.
To zvíře má obrovskou cenu. Jestli z něj budeme muset nadělat bifteky,
tak osobně dohlédnu na to, aby Alexandrovi zakázali přístup do všech
hospod a barů v celém Oxfordshiru.
V bazénu zahlédnu Marca. Svlékl si košili a jeho svalnatá po
stava vězí až po pás v plovoucích exkrementech. Býk mlátí kopyty
v hlubokém konci bazénu. Děs z vody způsobil, že se do bazénu
důkladně vyprázdnil, a tak se vzduchem line pronikavý zápach.
Marcovi se podařilo chytit ho za ohlávku a teď se ho snaží odtáh
nout na mělčí konec. Vzpomenu si, že vyrůstal v Quebeku. Tam
je to samá farma a kovboj. Lampard a správci na něj povzbudivě
pokřikují a mně dojde, že můj prvotní dojem byl správný: tohle
je skutečně rodeo.
Clare mě odstrčí z cesty. „Lamparde, běžte na opačný ko
nec a dělejte tam co nejvíc hluku,“ křičí na muže. „Nažeňte ho
ke schodům.“
Marc má situaci zjevně pod kontrolou, Clare si však i přesto
sundá boty, hodí svému manželovi další lano a pokřikuje na něj,
co má dělat. Marc ji ignoruje, snaží se býka uklidnit a trpělivě ho
táhne na mělčinu. Správci ho plácají po bocích. Býk ještě jednou
mocně zaryčí a pak po schodech vyběhne na pevnou zem.
„Postarejte se, aby to auto odtáhli dřív, než se vrátí můj man
žel,“ nařídím Lampardovi a jdu se podívat po synovi.
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

