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Mé moudré, vtipné a laskavé mámě Nellie 
za to, že není jako ta Bridgetina. 
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PoděkovȘní

Zvláštní poděkování patří Charliemu Leadbeaterovi, v jehož hlavě 
se zrodil nápad se sloupkem v Independentu. Dále děkuji Gillonu 
Aitkenovi, Richardu Colesovi, Scarlett Curtisové, Fieldingovic rodině,
Piersovým, Paule a Samovi Fletcherovým, Emmě Freudové, Georgii
Garrettové, Sharon Maguireové, Jonu Turnerovi a Danielu Woodsovi
za inspiraci a podporu a jako vždy především Richardu Curtisovi. 
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NOVOROĆNÍ PŘEDSEVZETÍ 

Nebudu pít víc neÏ ãtrnáct skleniãek alkoholu t˘dnû. 

Nebudu koufiit. 

Nebudu utrácet za: strojky na tûstoviny, na zmrzlinu a dal‰í ku-

chyÀské vynálezy, které stejnû nepouÏívám; knihy od pisálkÛ,

které se jen impozantnû vyjímají na polici; exotické spodní

prádlo – nemá to smysl, kdyÏ s nik˘m nechodím. 

Nebudu pobíhat po bytû jako stra‰ák – staãí si pfiedstavit, Ïe se

ostatní dívají. 

Nebudu utrácet víc, neÏ vydûlám. 

Nenechám si pfierÛst pfies hlavu do‰lou po‰tu. 

Přestanu podléhat kouzlu následujících typÛ: alkoholikÛ, worko-

holikÛ, chorobn˘ch dluÏníkÛ, muÏÛ, co mají pfiítelkynû nebo

jsou Ïenatí, misogynÛ, megalomanÛ, ‰ovinistÛ, citov˘ch vydû-

raãÛ, parazitÛ, zvrhlíkÛ. 

Nebudu se hádat s mámou, Unou Alconburyovou a Perpetuou. 

Nebudu se vzru‰ovat kvÛli muÏÛm, naopak zÛstanu vyrovnaná 

a zachovám tváfi ledové královny. 

Nebudu vyhledávat známosti na jednu noc, ale navazovat vztahy

po zralé úvaze. 
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B
Nebudu lidi za zády pomlouvat a ke kaÏdému budu pfiistupovat

velice vstfiícnû. 

Nebudu posedlá Danielem Cleaverem – milostn˘ románek se ‰é-

fem ve stylu sleãny Moneypennyové a Jamese Bonda je velice

dojemn˘! 

Nebudu trucovat kvÛli tomu, Ïe s nik˘m nechodím. Vypûstuju si

naopak du‰evní rovnováhu, váÏnost a pocit Ïeny dokonalé i bez

pfiítele, coÏ je ten nejlep‰í zpÛsob, jak nûkoho sbalit. 

Přestanu koufiit. 

Budu pít ménû neÏ ãtrnáct skleniãek alkoholu t˘dnû. 

Budu se pomocí diety snaÏit zmen‰it obvod stehen o 7,5 centimet-

ru (tj. o 3,75 na kaÏdém). 

VyhȘzím z bytu v‰echny zbyteãnosti. 

RozdȘm ve‰keré obleãení, co uÏ nûkolik let nenosím, bezdomov-

cÛm. 

Budu dûlat kariéru a hledat nové místo s nov˘mi moÏnostmi. 

Budu spofiit. Taky si zaãnu platit penzijní pfiipoji‰tûní. 

Budu si víc vûfiit. 

Budu víc asertivní. 

Budu lépe nakládat s ãasem. 

Budu si místo kaÏdodenního vysedávání po barech doma ãíst a po-

slouchat váÏnou hudbu. 

Budu odvádût ãást svého platu na charitativní úãely. 

Budu laskavûj‰í a budu víc pomáhat ostatním. 

Budu jíst víc lu‰tûnin. 

Budu ráno vstávat, hned jak zazvoní budík. 

Budu chodit tfiikrát t˘dnû cviãit, a nejen proto, abych si cestou

koupila sendviã. Budu zafiazovat fotky do alb. 

Budu si nahrávat kompilaãní „náladové“ kazety, abych mûla pfiipra-

venou hudbu se v‰emi sv˘mi oblíben˘mi romantick˘mi/taneã-

9NOVOROĆNÍ  PŘEDSEVZETÍ

001-280 Denik BJ_145x205 mm QXP 7.x  8.4.14  13:06  Stránka 9



ními/Ïivotabudiãsk˘mi/feministick˘mi písniãkami, abych si

nemusela hrát na rádoby ztfiískanou d˘dÏejku s hromadou ka-

zet na podlaze. 

NavȘžu fungující vztah se zodpovûdn˘m dospûl˘m muÏem. 

Naućím se programovat video. 

B DENÍK BRIDGET JONESOVÉ10
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LEDEN 
Výjimećně nevyvedený zaćȘtek 

Neděle, 1. ledna 

58,5 kg (v‰ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve

skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoÏe veãírek zaãal uÏ

na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal. 

Můj dnešní jídelníćek 

2 balíãky plátkového ementálu 

14 uvafien˘ch nov˘ch brambor za studena 

2 bloody Mary (poãítají se jako jídlo, protoÏe obsahují wor-

cesterskou omáãku a rajãata) 

1/3 ciabatty s Brie

pÛl pytlíãku lístkÛ koriandru 

12 ãokoládov˘ch bonbonÛ (nejlep‰í je, kdyÏ se ãlovûk 

zbaví vánoãního cukroví naráz a pak mÛÏe zaãít 

s ãist˘m stolem) 

13 jednohubek se s˘rem a ananasem 

1 porce krocaního karí s hrá‰kem a banány podle 

receptu Uny Alconburyové 
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1 porce malinového pfiekvapení ze su‰enek napu‰tûn˘ch

bourbonem, malinového kompotu, hektolitrÛ ‰lehaãky

a cukrové polevy s tfie‰Àovou pfiíchutí a skofiicí podle

receptu Uny Alconburyové 

12.00 Doma v Lond˘nû. Ach jo. To poslední, k ãemu mi dosta-

ãují fyzické, citové a du‰evní síly, je úãast na novoroãním veãírku

u Uny a Geoffreyho Alconburyov˘ch v Grafton Underwood, na

nûmÏ se podává krocaní karí. Geoffrey a Una Alconburyovi jsou

nejlep‰ími pfiáteli m˘ch rodiãÛ a – jak mi str˘ãek Geoffrey vÏdycky

s chutí pfiipomene – znají mû od té doby, co jsem lítala po zahradû

s hol˘m zadkem. Loni v srpnu na státní svátek mi zavolala matka

a donutila mû slíbit, Ïe pfiijedu. Dostala se k tomu mazanou 

oklikou.

„Nazdar, zlato. Jen jsem se tû chtûla zeptat, co bys chtûla k Vá-

nocÛm?“ 

„K VánocÛm?“ 

„Chtûla bys, aby to bylo pfiekvapení, zlato?“ 

„Ne!“ vykfiikla jsem. „Vlastnû, promiÀ…“

„Tak mû napadlo, jestli bys nechtûla nová koleãka ke kufru.“ 

„Ale já Ïádn˘ kufr nemám.“

„Tak ti koupím mal˘ kuffiík na koleãkách. Takov˘, co mají

letu‰ky.“ 

„Mnû staãí moje ta‰ka.“

„Ale, zlato, s tou svou zelenou plátûnou onucí pfiece nemÛÏe‰

cestovat. Vypadá‰ jako nûjaká Mary Poppinsová, co pfii‰la o místo.

Koupím ti jen takov˘ mal˘, pevn˘ kuffiík s vyklápûcí rukojetí.

Ví‰, co v‰echno se do nûj vejde? Chce‰ modroãervenou, nebo 

ãervenomodrou kombinaci?“

B DENÍK BRIDGET JONESOVÉ12
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B
„Mami. Je pÛl deváté ráno. Je léto. Venku je vedro. Já Ïádnou

ta‰ku pro letu‰ky nechci.“ 

„Julie Enderbyová ji má. ¤íká, Ïe bez ní neudûlá ani krok.“

„Kdo je Julie Enderbyová?“

„Ale Julii pfiece zná‰, zlato! Je to dcera Mavis Enderbyové.

Julie! Ta, co má to prímovní místo v auditorské firmû Anderson

consulting…“ 

„Mami…“

„Bere si ji na kaÏdou cestu…“

„Já Ïádnou ta‰ku na koleãkách nechci.“

„Ví‰ co? Tak my se s Jamiem a tátou domluvíme a koupíme ti

pofiádn˘ kufr i se sadou koleãek.“ 

Vyãerpanû jsem si odtáhla sluchátko od ucha a hloubala nad

tím, odkud pramení ten misionáfisk˘ zápal pro vánoãní dárky.

KdyÏ jsem si ho pfiistrãila zpátky k uchu, máma zrovna fiíkala:

„…dají se vlastnû taky koupit s pfiihrádkou na pûnu do kou-

pele a tak. Taky mû napadlo, Ïe bych mohla koupit nákupní 

vozík.“

„A co bys chtûla k VánocÛm ty?“ Pfiivírala jsem zoufale oãi pfied

oslepujícím srpnov˘m sluníãkem.

„VÛbec nic,“ zamítla leÏérnû, „já mám v‰echno, co potfiebuju.

Zlato,“ sykla zniãehonic, „pfiijede‰ letos na Nov˘ rok na krocaní

karí k Unû a Geoffrymu, viì?“

„Hm. Vlastnû, myslím…“ Zmocnila se mû ‰ílená panika. Co si

mám vymyslet, Ïe budu dûlat? „…Ïe na Nov˘ rok budu muset jít

do práce.“

„To nevadí. MÛÏe‰ pfiijet potom. UÏ jsem ti fiíkala, Ïe Malcolm 

a Elaine Darcyovi s sebou vezmou Marka? Pamatuje‰ si na nûho,

zlato? Je to jeden z tûch prvotfiídních obhájcÛ. Topí se v penû-

zích. Je rozveden˘. Veãírek zaãíná aÏ v osm.“

13LEDEN
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BoÏe mÛj. Jenom ne dal‰í cáknut˘ milovník opery v podivném

hávu a s bujnou hfiívou ulíznutou na pû‰inku. „Mami, uÏ jsem ti

fiíkala, Ïe mi nemusí‰ nikoho dohazovat…“

„No tak, zlato. Una a Geoffrey pofiádají novoroãní veãírky od té

doby, co jsi lítala po zahradû s hol˘m zadkem! Musí‰ pfiijet.

AspoÀ si bude‰ moct vzít svÛj nov˘ kufr.“ 

23.45 Uf. První den nového roku byl pfií‰ern˘. NemÛÏu nûjak 

uvûfiit tomu, Ïe jsem první noc v novém roce opût strávila sama 

v posteli v domû sv˘ch rodiãÛ. V mém vûku je to pfiíli‰ poniÏující.

Doufám, Ïe neucítí, kdyÏ si v oknû zakoufiím. Cel˘ den jsem se

skr˘vala doma a doufala, Ïe ta opice pfiejde, ale nakonec jsem to

vzdala a pfiíli‰ pozdû vyrazila na novoroãní krocaní veãírek. KdyÏ

jsem dorazila k Alconburyov˘m a zmáãkla zvonek, pfiipomínající

svou hlasitostí hodiny na radniãní vûÏi, stále se mi zvedal pfie-

kyselen˘ Ïaludek a hlavu jsem mûla jako stfiep. Doznívaly u mû

taky pfiíznaky fiidiãského vzteku, neboÈ jsem místo na Ml najela

omylem na M6 a musela jsem dojet skoro do Birminghamu, neÏ

se mi podafiilo otoãit. Byla jsem tak vzteklá, Ïe jsem neustále ‰la-

pala na plyn, abych si ulevila, coÏ je velice nebezpeãné. Odevzdanû

jsem se dívala, jak se ke mnû fiítí postava Uny Alconburyové (dvefie

ze zvlnûného skla ji fantasticky znetvofiily) v dvoudíln˘ch ‰atech

fuchsiové barvy.

„Bridget! UÏ jsme si mysleli, Ïe ses nám ztratila! V‰echno nej-

lep‰í do nového roku! Málem jsme zaãali bez tebe.“

Jedním pohybem mû dokázala políbit, sundat mi kabát, po-

vûsit ho na zábradlí a setfiít mi z tváfie rtûnku, zatímco já jsem se

provinile opfiela o zdobenou fiímsu. 

„PromiÀ. Zabloudila jsem.“

„Zabloudila? Ale ale! Co s tebou budeme dûlat? Tak pojì dál!“

B DENÍK BRIDGET JONESOVÉ14
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B
Uvedla mû dvefimi s matn˘m sklem do ob˘váku, kde zafivala:

„Pfiedstavte si, Ïe nám Bridget zabloudila!“

„Bridget! V‰echno nejlep‰í do nového roku!“ popfiál mi Geoffrey

Alconbury v Ïlutém svetru s kosoãtvereãn˘m vzorem. Provedl

taneãní kreaci slavného moderátora Bruce Forsytha a pak mû 

k sobû tak pfiivinul, Ïe by se za to nemusel stydût ani Casanova.

„Mhm,“ utrousil cel˘ zbrunátnûl˘ a povytáhl si kalhoty v pase.

„Na které kfiiÏovatce jsi odboãila?“

„Na devatenáctce, jenÏe tam byla objíÏìka.“

„Na devatenáctce! Uno, ona odboãila na devatenáctce! To sis

prodlouÏila cestu aspoÀ o hodinu. Pojì, donesu ti nûco k pití. 

Co tvÛj milostn˘ Ïivot?“

PaneboÏe. Copak Ïenatí nechápou, Ïe na tohle se neptá? My je

taky nebombardujeme otázkami typu: „Jak vám to klape doma?

Je‰tû spolu spíte?“ KaÏd˘ ví, Ïe chodit s nûk˘m ve tfiiceti uÏ není

Ïádná bezstarostná jízda, jako tomu bylo ve dvaadvaceti, a Ïe

zcela upfiímnû odpovíte spí‰: „No, vãera se u mû mÛj Ïenat˘ mi-

lenec objevil v podvazcích a kouzelném bolerku z angorské vlny 

a oznámil mi, Ïe je teplou‰/erotoman/narkoman/chronick˘ dluÏ-

ník, a zmlátil mû robertkem,“ neÏ: „Super, díky.“

JelikoÏ neumím od pfiírody lhát, zamumlala jsem stydlivû nûco

jako: „Fajn,“ naãeÏ Geoffrey zahfiímal: „TakÏe pofiad s nik˘m ne-

chodí‰!“

„Bridget! Co s tebou jenom budeme dûlat?“ fiekla Una. „Vy jedny

kariéristky! Já nevím! Ví‰, Ïe to nejde odkládat navûky. Tik -tak-

-tik-tak.“

„Jasnû. Jak mÛÏe b˘t Ïenská v tvém vûku pofiád svobodná?“

hulákal Brian Enderby (manÏel Mavis, b˘val˘ pfiedseda rotariánÛ

v Ketteringu) a mával pfiitom skleniãkou sherry. Na‰tûstí mû za-

chránil táta.
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„Jsem moc rád, Ïe jsi dorazila, Bridget,“ prohlásil a vzal mû pod

paÏí. „Cel˘ policejní sbor northamptonshirského okresu uÏ na

rozkaz tvé matky proãesává se zubními kartáãky okolí a pátrá 

po tv˘ch znetvofien˘ch ostatcích. Pojì se jí ukázat, abych se ko-

neãnû mohl zaãít bavit. Jak se ti líbí ten koleãkov˘ kufr?“

„Je nesmyslnû velk˘. Jak se ti líbí ty nÛÏtiãky na chloupky 

v u‰ích?“ 

„Jo, moc – v‰ak ví‰ nÛÏtiãky.“

Myslím, Ïe to nedopadlo nejhÛfi. Pfiipadala bych si tro‰ku trapnû,

kdybych nepfiijela, ale Mark Darcy… Fujtajbl. PokaÏdé, kdyÏ

máma zavolala, to bylo stejné: „Ale jistû, Ïe si na Darcyovy pa-

matuje‰, zlato. Stavili se u nás, kdyÏ jsme bydleli v Birminghamu,

a vy jste si s Markem hráli v brouzdali‰ti!“ nebo: „Ach! UÏ jsem ti

fiíkala, Ïe Malcolm a Elaine s sebou berou na novoroãní veãírek

Marka? Zfiejmû se zrovna vrátil z Ameriky. Je rozveden˘. Chce

koupit dÛm v Holland Parku. Zdá se, Ïe se mu to manÏelství vÛ-

bec nevyvedlo. Vzal si Japonku. Velice krutá rasa.“

Pfií‰tû se mû zãistajasna zeptala: „Vzpomíná‰ si na Marka Dar-

cyho, zlato? Syna Malcolma a Elaine? Je to jeden z tûch prímov-

ních ‰piãkov˘ch právníkÛ. Je rozveden˘. Elaine fiíká, Ïe jen pra-

cuje a je pfií‰ernû osamûl˘. Myslím, Ïe se moÏná objeví na tom

novoroãním veãírku.“

Nevím, proã mi prostû na rovinu nefiekla: „Zlato, nechce‰ na

tom krocaním veãírku pfiefiknout Marka Darcyho? Je velice bo-

hat˘.“

„Pojì, pfiedstavím tû Markovi,“ zatrylkovala Una Alconburyová,

je‰tû neÏ jsem do sebe staãila pfievrátit panáka. Nechat si proti

vlastní vÛli dohodit chlapa je docela poniÏující, ale dát se k nûmu

doslova zatáhnout namazaná a pfied zraky rodiãovsk˘ch pfiátel,

to je nûco úplnû jiného.
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B
Bohat˘, pomûrnû vysok˘ Mark, kter˘ se rozvedl se svou kru-

tou Ïenou, stál zády do pokoje a bedlivû zkoumal obsah Alconbu-

ryovic knihovny. Je v ní hlavnû fiada knih o Tfietí fií‰i, vázan˘ch 

v kÛÏi, které si Geoffrey nechal poslat z Reader’s Digestu. Pfiipa-

dalo mi dost smû‰né, Ïe si nûkdo nechá fiíkat pan Darcy a hraje 

si na veãírku na osamûlého snoba. Jako kdyby si nechal fiíkat

Heathcliff a cel˘ veãer mlátil hlavou do stromu a kfiiãel pfiitom

„Cathy“.

„Marku!“ spustila Una hlasem kouzelné víly. „Vedu ti moc mi-

lou spoleãnost.“

Z pÛvodnû ne‰kodného tmavomodrého svetru se vyklubalo

Ïlutomodré véãko s kosoãtvereãn˘m vzorem – oblíben˘ model

star‰í generace sportovních komentátorÛ. Jak ãasto tvrdí mÛj

kamarád Tom: je neuvûfiitelné, kolik by se na randûní dalo u‰etfiit

ãasu a penûz, kdybychom vûnovali pozornost detailÛm. Jedny

bílé ponoÏky, ãervené ‰ráky, ‰edé papuãe, svastika na triãku – 

a ãlovûk bezpeãnû pozná, Ïe nemá cenu brát si telefonní ãíslo 

ani finanãnû vykrvácet v luxusní restauraci, protoÏe z toho nic

nebude.

„Marku, tohle je dcera Colina a Pam – Bridget,“ zardûla se Una

vzru‰ením. „Bridget pracuje v nakladatelství, je to tak, Bridget?“

„Pfiesnû tak,“ fiekla jsem z nûjakého dÛvodu, jako bych se do-

volala do Ïivého vysílání v rádiu a zrovna se Uny chtûla zeptat,

jestli bych mohla „pozdravit“ kamarády Jude, Sharon a Toma,

bratra Jamieho, kolegy z práce, mámu s tátou a nakonec v‰echny

na krocaním veãírku.

„No, nechám vás mladé o samotû,“ prohlásila Una. „Myslím, 

Ïe star˘ch stfiech˘lÛ uÏ máte plné zuby.“

„Ale vÛbec ne,“ pronesl Mark Darcy neohrabanû a dost ne-

úspû‰nû se pokusil o úsmûv, naãeÏ Una zakoulela oãima, poloÏila
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si ruku na prsa a zvonivû se zasmála. Pak pohodila hlavou a za-

nechala nás v odporném tichu.

„Já… hm… Neãte‰, hm… Neãetlas v poslední dobû nûjakou

dobrou kníÏku?“ zeptal se. 

Proboha.

Zoufale jsem si lámala hlavu tím, kdy jsem naposledy ãetla nû-

jakou pofiádnou kníÏku. Na práci v nakladatelství mû ‰tve to, 

Ïe kdybych si ve volném ãase ãetla, pfiipadala bych si tak trochu

jako popeláfi, kter˘ se veãer pfiehrabuje v v popelnicích. Jsem 

v pÛlce kníÏky, která se jmenuje MuÏi jsou z Marsu, Ïeny z Ve-

nu‰e, kterou mi pÛjãila Jude, ale bylo mi jasné, Ïe i kdyÏ je Mark

Darcy jasnû podivín, není pfiipraven pfiiznat svÛj marÈansk˘ pÛ-

vod. Pak jsem náhle dostala nápad.

„Ale ano, Bumerang od Susan Faludiové,“ prohlásila jsem 

vítûzoslavnû. Pcha! Sama jsem ji vlastnû ani neãetla, ale pfiipa-

dám si tak, protoÏe Sharon o ní pofiád vykládá. Stejnû je to jedno,

protoÏe klaìas ve svetru s kosoãtvereãn˘m vzorem by pfiece

nemohl pfieãíst pûtisetstránkovou feministickou studii.

„VáÏnû?“ podivil se. „âetl jsem ji, kdyÏ vy‰la poprvé. Nezdá se

ti, Ïe je plná nov˘ch skuteãností?“

„No, ví‰, ani moc ne…,“ plácla jsem a snaÏila se nûjak vykrou-

tit z daného tématu. „Trávil jsi Silvestra s va‰ima?“

„Ano,“ pfiitakal horlivû. „Ty taky?“

„Ano. Ne. Byla jsem vãera v Lond˘nû na jednom veãírku. Pofiád

mám trochu v hlavû.“ Nervóznû jsem tlachala, aby si Una s má-

mou nemyslely, Ïe jsem beznadûjn˘ pfiípad, kdyÏ si nedokáÏu po-

vídat uÏ ani s Markem Darcym. „VáÏnû si myslím, Ïe novoroãní

pfiedsevzetí stejnû nemÛÏou prakticky zaãít platit na Nov˘ rok,

ne? ProtoÏe je to vlastnû pokraãování Silvestra, kufiáci jsou v tom

aÏ po u‰i a nikdo nemÛÏe ãekat, Ïe úderem dvanácté to típnou,
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kdyÏ mají v tûle tolik nikotinu. Ani novoroãní dieta není moc

dobr˘ nápad, protoÏe ãlovûk nedokáÏe jíst rozumnû, ale spí‰ po-

tfiebuje v jídle volnou ruku, aby se postupnû dostal z kocoviny.

Myslím, Ïe by bylo daleko moudfiej‰í, kdyby novoroãní pfiedse-

vzetí zaãala platit od 2. ledna.“

„MoÏná by sis mûla vzít nûco k jídlu,“ fiekl Mark, pak náhle vy-

razil k bufetu a nechal mû stát samotnou u knihovny, zatímco na

mû v‰ichni zírali a v duchu si fiíkali: „Tak proto se Bridget nikdy

nevdala. Vzbuzuje v muÏích odpor.“

Nejhor‰í na tom bylo, Ïe Una Alconburyová s mámou to odmí-

taly nechat jen tak. Nechaly mû rozná‰et tácy okurãiãek a skleni-

ãek sherry a zoufale se mû tak snaÏily znovu nahnat do Markovy

náruãe. Nakonec byly tak frustrované, Ïe jakmile jsem se s okur-

ãiãkami objevila v Markovû dosahu, Una pfiesprintovala pokoj

jako kapitán národního rugbyového muÏstva Will Carling a fiekla:

„Marku, nesmí‰ si zapomenout vzít od Bridget telefonní ãíslo,

abyste se spolu mohli sejít, aÏ bude‰ v Lond˘nû.“

Musela jsem se pofiád ãervenat. Cítila jsem, jak se mi na krku

rozlévá jasnû ãervená barva. Mark si urãitû bude myslet, Ïe jsem

ji k tomu navedla.

„Jsem si jist˘, Ïe uÏ tak je Bridget v Lond˘nû dost zaneprázd-

nûná, paní Alconburyová,“ pronesl. Ne Ïe bych chtûla, aby si to

telefonní ãíslo vzal, ale nechtûla jsem, aby dával jednoznaãnû

najevo, Ïe ho nechce. KdyÏ jsem sklopila oãi, v‰imla jsem si, Ïe

má na nohou bílé ponoÏky se Ïlut˘mi ãmeláky.

„Nemá‰ chuÈ na okurãiãku?“ fiekla jsem, abych mu dokázala,

Ïe jsem mu nepfii‰la nabídnout svoje telefonní ãíslo, ale kyselou

okurku. 

„Ne, dûkuju,“ znepokojenû se na mû podíval. 

„VáÏnû ne? Ani na plnûné olivy?“ dotírala jsem. 
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„Taky ne.“

„A co takhle cibulky po indicku?“ nedala jsem se odb˘t. „Nebo

kostiãky ãervené fiepy?“

„Díky,“ fiekl a zoufale sáhl po olivû. 

„Dobrou chuÈ,“ popfiála jsem mu vítûzoslavnû.

Ke konci jsem vidûla, jak mu jeho matka s Unou pofiádnû vy-

ãinily, nasmûrovaly ho za mnou a poãkaly si, aÏ prkennû pronesl:

„Nepotfiebuje‰ odvoz do Lond˘na? Já tu sice zÛstávám, ale mohl

bych s tebou poslat svoje auto.“

„CoÏe, samo?“ zeptala jsem se. 

Zamrkal na mû.

„No tak! Mark má sluÏební auto s fiidiãem, hlupáãku,“ nevy-

drÏela to Una.

„Dûkuju, je to od tebe moc laskavé,“ fiekla jsem. „Ale já pojedu

ráno vlakem.“ 

2.00 Ach jo, proã jsem tak nepfiitaÏlivá? Proã? Dokonce i muÏ 

s ãmeláky na ponoÏkách si myslí, Ïe jsem pfií‰erná. Nenávidím

Nov˘ rok. Nenávidím cel˘ svût. Kromû Daniela Cleavera. No nic,

na toaletním stolku zÛstala od Vánoc obrovská ãokoládová bon-

boniéra a malá lahviãka dÏinu s tonikem. Slupnu je a pak si dám

cígo. 

Úterý, 3. ledna 

58,9 kg (údûsn˘ pád do obezity – proã? proã?), 6 skleniãek

alkoholu (v˘bornû), 23 cigaret (velmi dobfie), 2477 kcal. 

9.00 Pff. Dûsí mû my‰lenka, Ïe musím jít do práce. Jediné plus je 

v tom, Ïe zase uvidím Daniela, ale ani to není moc bezpeãné, jeli-

koÏ jsem tlustá, mám na bradû uhra a nechce se mi dûlat nic
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jiného neÏ sedût na pol‰táfii, cpát se ãokoládou a ãuãet na vánoãní

program. Není fér, Ïe Vánoce nejdfiív na ãlovûka proti jeho vÛli vy-

vinou nezvladateln˘ finanãní a citov˘ tlak, a kdyÏ si na nû po-

malu zaãne zvykat, drze vezmou roha. VáÏnû se mi zaãalo líbit, 

Ïe normální provoz je doãasnû pfieru‰en a ãlovûk se klidnû mÛÏe

válet v posteli, jak dlouho se mu zlíbí, ládovat se dobrotama a pít

alkohol, kdykoliv se mu dostane do ruky, dokonce i ráno. A na-

jednou v‰ichni musí zaãít poslouchat jako pejsek. 

22.00 Pff. Perpetua, která je sluÏebnû malinko star‰í, a tudíÏ pfie-

svûdãena o tom, Ïe na mû musí dohlíÏet, mûla svou nepfiíjemnû

panovaãnou náladu a pofiád dokola aÏ do úmoru mlela o nemo-

vitosti za pÛl milionu liber, kterou hodlají se sv˘m zazoban˘m,

av‰ak nevychovan˘m pfiítelem Hugem zakoupit: „Jo, jo, no on je

orientovan˘ na sever, ale jeho pÛvodní majitelé si s tím svûtlem

bájeãnû poradili.“

Melancholicky jsem na ni pohlédla, na její velk˘ baÀat˘ zadek,

zahalen˘ úzkou ãervenou sukní, pfiepásanou bizarní tfiíãtvrteãní

prouÏkovanou vestou. To je ale snobárna! Perpetua by mohla do-

sáhnout velikosti Renaultu Espace a ani by nemrkla. Zatímco se

celé hodiny, mûsíce, roky trápím kvÛli své váze, Perpetua vesele

nakupuje na Fulham Road v Lond˘nû lampiãky s porcelánov˘-

mi koãiãkami. Stejnû jí chybí zdroj ‰tûstí. PrÛzkumy dokazují, 

Ïe ‰tûstí nepramení ani z lásky, ani z bohatství, ani z moci, n˘brÏ ze

snahy o dosaÏení nûjak˘ch cílÛ. A pfiesnû to je pfiípad m˘ch diet.

Ke konci povánoãního sebezapfiení jsem si cestou domÛ za-

koupila krabici zlevnûn˘ch ãokoládov˘ch figurek na stromeãek 

a láhev norského (nebo pákistánského?) ‰ampaÀského za 3 libry

69 pencí. Spofiádala jsem je ve svûtle vánoãního stromeãku spolu

se dvûma fiezy biskupského chlebíãku, zbytkem vánoãního ko-
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láãe a trochou nivy, zatímco jsem sledovala svÛj oblíben˘ seriál

Eastenders a pfiedstavovala si, Ïe jsou Vánoce.

Ale teì se stydím a dûlá se mi ze sebe zle. Cítím, jak mi z tûla

ven prosakuje tuk. Nevadí. âlovûk si nûkdy musí sáhnout aÏ na

samé dno, aby se mohl vzápûtí vynofiit z chemické pustiny ãist˘

jako fénix a krásn˘ jako Michelle Pfeifferová. Zítra bude nastolen

nov˘ sparÈansk˘ reÏim zdraví a krásy

Hmmm. Ale co s Danielem Cleaverem? ZboÏÀuju, jak dovede

b˘t rozmafiil˘, i kdyÏ je úspû‰n˘ a chytr˘. Dnes s ním byla stra‰ná

sranda: vykládal v‰em o tom, jak si jeho tetiãka myslela, Ïe ony-

xov˘ drÏák na papírové utûrky, kter˘ dostala od jeho matky k Vá-

nocÛm, je model penisu. VáÏnû jsme se moc bavili. Taky se mnou

koketoval a zeptal se mû, jestli jsem dostala pod stromeãek nûco

pûkného. MoÏná bych si zítra mohla vzít do práce tu ãernou mini-

sukni. 

Středa, 4. ledna 

59,4 kg (vyhlá‰en v˘jimeãn˘ stav! – tuk se pfies Vánoce

ukládal do bunûk a teì se zaãíná pomalu uvolÀovat pod

kÛÏí), 5 skleniãek alkoholu (lep‰í), 20 cigaret, 700 kcal (vel-

mi dobfie). 

16.00, v kanceláfii. Znovu vyhlá‰en v˘jimeãn˘ stav. Zrovna mi vo-

lala mobilem Jude, aby mi v záplavû slz útrpn˘m hlasem sdûlila,

Ïe utekla ze schÛze v˘boru (Jude je vedoucí termínov˘ch obchodÛ

u Brightlingse), vybreãet se na dámy, kde zÛstala trãet s oãima

jako Alice Cooper a bez ‰minek. Její pfiítel Bídák Richard (samo-

libec trpící fobií z odpovûdnosti), se kter˘m chodí uÏ rok a pÛl, ji

pustil k vodû kvÛli tomu, Ïe se ho zeptala, jestli s ní nechce jet na
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dovolenou. To je pro nûj typické, ale Jude svaluje ve‰kerou vinu

na sebe.

„Jsem na nûm závislá. Pro své vlastní uspokojení jsem toho

Ïádala pfiíli‰. Ach jo, kdyby tak ‰el ãas vrátit zpátky.“

Ihned jsem zavolala Sharon a na 18.30 byl v Café Rouge sta-

noven mimofiádn˘ summit. Doufám, Ïe se mi podafií zmizet, aniÏ

Perpetua udûlá scénu. 

23.00 Dne‰ní veãer mûl spád. Sharon okamÏitû vyrukovala se

svou vlastní teorií: Richard je stiÏen tzv. „citov˘m vydíráním“,

které se jako oheÀ ‰ífií mezi muÏi nad tfiicet let. Jakmile se Ïena

blíÏí ke tfiicítce, tvrdí Shazzer, dojde k nepatrné zmûnû v rovno-

váze sil. I ta nejnesnesitelnûj‰í semetrika ztratí nervy a zaãne zá-

pasit s prvními pfiíznaky existenciálního pocitu úzkosti: se stra-

chem, Ïe umfie sama a bude nalezena aÏ za tfii t˘dny, ohlodaná

od vlãáka. Stereotypní pfiedstavy starého Ïeleza, otáãejících se

kol a sexuálních smeti‰È znemoÏní kaÏdou pfiíslu‰nici nûÏného

pohlaví bez ohledu na to, kolik ãasu tráví úvahami o Sharon Sto-

neové a Susan Sarandonové.

„A chlapi jako Richard,“ soptila Sharon, „koukají, kde nechal

tesafi díru, aby se mohli vykroutit ze zodpovûdnosti, zralosti, cti 

a pfiirozeného v˘voje mezi muÏem a Ïenou.“ 

V tu chvíli jsme s Jude koutkem pusy cedily p‰‰‰t a nofiily se

do kabátÛ. KoneckoncÛ nic muÏe neodpuzuje víc neÏ radikální

feminismus.

„Jak si vÛbec mÛÏe dovolit fiíct, Ïe to zaãíná‰ myslet váÏnû,

kdyÏ s ním chce‰ jet na dovolenou?“ hfiímala Sharon. „O ãem to

sakra mluví?“

S touÏebn˘mi my‰lenkami na Daniela jsem se odváÏila fiíct, 

Ïe v‰ichni muÏi nejsou jako Bídák Richard. V tu chvíli Sharon
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zaãala vyjmenovávat dlouh˘ názorn˘ seznam na‰ich kamarádek,

které jsou citovému vydírání uÏ vystaveny: jedna, jejíÏ pfiítel ne-

chce ani po tfiinácti letech chození sly‰et o spoleãném bydlení;

dal‰í, která si ãtyfiikrát vy‰la s jedním muÏsk˘m, a ten ji poté ne-

chal, protoÏe to zaãínalo b˘t moc váÏné; jiná, kterou jeden chlá-

pek tfii mûsíce otravoval vá‰niv˘mi nabídkami k sÀatku, a kdyÏ ji

udolal, vycouval a zopakoval to s její nejlep‰í kamarádkou.

„My Ïeny jsme zranitelné pouze proto, Ïe jako prÛkopnická

generace odmítáme kompromisy v lásce a spoléháme na svou

vlastní ekonomickou sílu. Za dvacet let se muÏi ani neodváÏí s ci-

tov˘m vydíráním zaãít, protoÏe my se jim vysmûjeme do obliãeje,“

kfiiãela Sharon. 

V tu chvíli vstoupil dovnitfi Alex Walker, Sharonin spolupra-

covník, s fantastickou blond˘nkou, která byla asi tak osmkrát

atraktivnûj‰í neÏ on. Pfiiloudal se nás pozdravit. 

„To je tvoje nová pfiítelkynû?“ zeptala se Sharon.

„No. Hm. Ví‰, to si myslí ona, ale my spolu nechodíme, ako-

rát spolu spíme. Asi bych to mûl ukonãit, jenÏe, no…,“ prohlásil

samolibû.

„Teda to je ale svinstvo, ty jeden zbabûlej, po‰ahanej hajzle.

Správnû. Jdu si s ní promluvit,“ fiekla Sharon a vstala. SnaÏily

jsme se ji s Jude násilím zadrÏet, zatímco Alex s panickou hrÛzou

ve tváfii odklusal zpátky, aby mohl v klidu pokraãovat ve svém

citovém vydírání.

Nakonec jsme Jude spoleãnû navrhly strategii. Musí se pfiestat

ohánût dílkem s názvem Îeny, které milují pfiíli‰, a místo toho vy-

jít spí‰ z knihy MuÏi jsou z Marsu, Ïeny z Venu‰e. Jen tak totiÏ 

v Richardovû chování objeví místo známek své závislosti a pfií-

li‰né lásky marÈanské ‰le, které se potfiebují napnout, aby se

mohly vrátit zpátky.
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„Jasnû, ale znamená to, Ïe mu mám zavolat, nebo ne?“ zeptala

se Jude. 

„Ne,“ fiekla Sharon, zrovna kdyÏ ze mû vypadlo: „Ano.“

KdyÏ Jude ode‰la – musí vstávat v 5.45, aby mohla pfied zaãát-

kem pracovní doby (8.30 – ‰ílenství!) stihnout tûlocviãnu a svou

osobní nákupãí –, najednou nás se Sharon pfiepadly v˘ãitky svû-

domí a sebenenávist za to, Ïe jsme Jude prostû neporadily, aby

se Richarda zbavila, neboÈ je to bídák. Ale stejnû, jak pozname-

nala Sharon, kdyÏ jsme to udûlaly poslednû, dali se znovu dohro-

mady a Jude mu v návalu usmífiení vyslepiãila v‰echno, co jsme

fiekly. TakÏe pokaÏdé, kdyÏ se s ním setkáme, je to pûknû trapné,

protoÏe on si myslí, Ïe jsme ty nejvût‰í potvory na svûtû. Podle

Jude v‰ak jde o nedorozumûní, protoÏe i kdyÏ jsme v sobû ty

potvory odhalily, je‰tû jsme jim nepopustily uzdu. 

Ćtvrtek, 5. ledna 

58,5 kg (vynikající pokrok – do‰lo k samovolnému spálení 

1 kila tuku díky radosti a pfiíslibu sexu), 6 skleniãek alko-

holu (na veãírek velmi úspû‰né), 12 cigaret (dobrá práce),

1258 kcal (láska zne‰kodnila pfieÏírání). 

11.00, v kanceláfii. Ach mÛj boÏe. Zrovna jsem dostala vzkaz od

Daniela Cleavera. SnaÏila jsem se tajnû, aby si toho nev‰imla

Perpetua, dávat dohromady Ïivotopis (jako souãást budování ka-

riéry), kdyÏ nahofie na monitoru zniãehonic zaãal blikat nápis

Nová zpráva. Udûlalo mi to radost – jako ostatnû cokoliv, co se

net˘ká práce –, rychle jsem zmáãkla pfiíkaz Pfiijmout, a kdyÏ

jsem v dolním rohu zprávy uvidûla heslo Cleave, málem jsem
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skákala radostí. OkamÏitû mû napadlo, Ïe se mi napíchl do poãí-

taãe a vidí, Ïe nepracuju. Ale pak jsem si to pfieãetla: 

Zpráva pro: Jonesová 

Zdá se, že sis doma zapomněla sukni. 

Myslím, že v pracovní smlouvě je jasně uvedeno,

že zaměstnanci mají chodit do práce řádně 

oblečeni. Cleave

Ha! Jednoznaãnû se mnou koketuje. Chvilku jsem o tom pfie-

m˘‰lela, zatímco jsem naoko proãítala neuvûfiitelnû nudn˘ ruko-

pis jednoho ‰ílence. Nikdy jsem Danielu Cleaverovi Ïádn˘ vzkaz

neposílala, ale v˘hodou e-mailu je to, Ïe ãlovûk mÛÏe b˘t docela

drz˘ a neformální i k ‰éfovi. Tohle je moje odpovûì: 

Zpráva pro: Cleave 

Pane, váš vzkaz mě vyděsil. Ačkoliv sukni by 

šlo označit za malinko těsnou (odvěkým heslem

redakce je šetrnost), považuji za hrubé 

zkreslení skutečnosti to, že jste výše zmíněnou

sukni označil za „zapomenutou“. Mám v úmyslu

obrátit se na odbory.                     Jonesová

Ve stavu vzru‰ení jsem ãekala na odpovûì. A taky Ïe jo. 

VmÏiku zaãala blikat Nová zpráva. Zmáãkla jsem Pfiijmout: 

Ten, kdo omylem odcizil opravený text „Kafkovy

motorky“ z mého stolu, nechť je, PROSÍM, tak

laskav a ihned ho vrátí.                     Diane 
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Kruci. Poté: ani Èuk. 

12.00 Ach boÏe. Daniel je‰tû neodpovûdûl. Urãitû zufií. MoÏná to 

s tou sukní myslel váÏnû. Ach boÏe, boÏe. Nechala jsem se svést

neformálností e-mailu k tomu, abych byla drzá na ‰éfa. 

12.10 MoÏná ten vzkaz je‰tû nedostal. Kdybych ho tak mohla vzít

zpátky. Asi se pÛjdu projít a zkusím se nûjak dostat k Danielovi

do kanceláfie a vymazat to. 

12.15 Ha. V‰e se vysvûtlilo. Daniel je na poradû u Simona z mar-

ketingu. Podíval se na mû, kdyÏ jsem ‰la kolem. Jo. Jojojojojo.

Nová zpráva: 

Zpráva pro: Jonesová 

Pokud měla ta promenáda kolem kanceláře dokázat

přítomnost sukně, musím říct, že na celé čáře

selhala. Sukně nepopiratelně chybí. Nehodila se

náhodou marod?                               Cleave 

Témûfi okamÏitû se znovu rozsvítil nápis Nová zpráva. 

Zpráva pro: Jonesová 

Pokud je sukně skutečně marod, zkontroluj, 

prosím, kolik dní z nemocenské si vybrala 

za posledních dvanáct měsíců. Nepravidelná

docházka z poslední doby budí dojem ulejváctví.

Cleave 

Pfiipravila jsem si následující odpovûì: 
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Zpráva pro: Cleave 

Sukně není prokazatelně ani marot, ani nechybí.

Jsem zděšena nehorázně sexistickým postojem

vedení k sukni. Posedlý zájem o sukni svědčí

spýš o nemoci vedení než sukně.         Jonesová

Hmm. Tu poslední vûtu asi vyhodím, protoÏe obsahuje men‰í

obvinûní ze sexuálního hara‰ení, kdeÏto mnû se moc líbí, kdyÏ

mû sexuálnû hara‰í právû Daniel Cleaver.

Kruci. Perpetua zrovna pro‰la kolem a zaãala mi ãíst pfies

rameno. V poslední chvíli jsem stihla zmáãknout Alt Zpût, jenÏe

to mi vÛbec nepomohlo, protoÏe na monitoru se objevil mÛj Ïivo-

topis.

„NezapomeÀ mi, prosím, dát vûdût, aÏ skonãí‰ se ãtením, ano?“

u‰klíbla se Perpetua. „Byla bych moc nerada, kdyby ses cítila

nevyuÏitá.“

Jakmile se vrátila ke svému sluchátku – „Abych fiekla pravdu,

pane Birkette, copak má cenu dûlat ze tfií pokojÛ ãtyfii, kdyÏ hned

po nastûhování bude jasné, Ïe ten ãtvrt˘ plní funkci skladi‰tû?“–,

dala jsem se znovu do práce. Hodlám odeslat následující vzkaz: 

Zpráva pro: Cleave 

Sukně není prokazatelně ani marot, ani nechybí.

Jsem zděšena nehorázně sexistickým postojem 

k sukni. Mám v úmyslu obrátit se na obchodní

soud, tisk atd. Jonesová 

Proboha. Tohle mi pfii‰lo zpátky: 
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Zpráva pro: Jonesová 

Marod, Jonesová, nikoliv marot. Spíš, nikoliv

spýš. Pokus se, prosím, alespoň povrchně 

seznámit s pravopisem. V žádném případě se 

však nepokouším naznačit, že by ti v tom mohl

pomoci neustále se přizpůsobující, proměnlivý

nástroj dorozumívání (srov. Hoenigswald), 

kterým jazyk počítačů bezesporu je.     Cleave

Byla jsem naprosto schlíplá, kdyÏ kolem pro‰el Daniel se Si-

monem z marketingu a vrhl na mou sukni velice sexy pohled 

s jedním zvednut˘m oboãím. Miluju to krásné mejlování. Ale

musím nûco udûlat s tím pravopisem. KoneckoncÛ mám diplom 

z angliãtiny. 

PȘtek, 6. ledna 

17.45 Záfiím radostí. V˘mûna vzkazÛ ve vûci: pfiítomnost ãi nepfií-

tomnost suknû pokraãovala nepfietrÏitû celé odpoledne. VáÏen˘

‰éf zfiejmû ani nehnul prstem. Perpetua (niÏ‰í ‰éfka) byla vyto-

ãená, Ïe si s Danielem pí‰eme, ale jelikoÏ jde o nejvy‰‰ího ‰éfa,

vyvolalo to v ní protichÛdné pocity loajality. Ocitli jsme se na v˘-

raznû nerovném hracím poli, na nûmÏ by podle zdravého rozumu

mûl mít hlavní slovo ‰éf. Poslední zpráva, kterou jsem dostala: 

Zpráva pro: Jonesová 

Rád bych o víkendu poslal churavějící sukni

kytici růží. Sděl, prosím, telefonní číslo

domů, neboť ze zřejmých důvodů nemohu spoléhat

na to, že v kartotéce pod daným jménem 

„Jonesová“ něco najdu.                     Cleave
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Jupííí! Jupííí! Cleaver chce mé tel. ãíslo. Jsem skvûlá. Jsem ne-

odolatelná bohynû sexu. Huráááá! 

Neděle, 8. ledna 

58 kg (zatracenû dobr˘, ale copak na tom záleÏí?), 2 skle-

niãky alkoholu (v˘bornû), 7 cigaret, 3100 kcal (bída). 

14.00 PaneboÏe, copak jsem taková ‰ereda? NemÛÏu uvûfiit tomu,

Ïe jsem se dokázala pfiesvûdãit, Ïe budu cel˘ víkend pracovat, za-

tímco jsem stále mûla v záloze rande s Danielem. Hnus: dva dny

jsem ãuãela jak psychopat na telefon a v jednom kuse Ïrala. Proã

nezavolal? Proã? Co se s ním stalo? Proã po mnû chtûl ãíslo, kdyÏ

mi nechtûl zavolat? A kdyby chtûl, urãitû by to udûlal o víkendu.

Musím se víc soustfiedit. Poprosím Jude o nûjakou pfiimûfienou

svépomocnou pfiíruãku, zfiejmû na bázi v˘chodních náboÏenství. 

20.00 Právû jsem poloÏila sluchátko – Tom chtûl vûdût, co je no-

vého v „té“ vûci. Tom, kter˘ si zaãal nelichotivû fiíkat bordelmamá,

mi s Danielem stra‰nû pomohl. Má svou teorii, podle níÏ existuje

mezi homosexuály a svobodn˘mi Ïenami kolem tfiicítky pfiirozené

pouto: obû skupiny pfiiná‰ejí zklamání rodiãÛm a spoleãnost je

povaÏuje za raritu. Trpûlivû naslouchal, kdyÏ jsem si mu vylívala

srdce kvÛli krizi se sv˘m vzhledem, kterou vyvolal nejdfiív mizera

Mark Darcy a pak i ten mizera Daniel. V tu chvíli mi Tom skoãil

do fieãi, coÏ mi moc nepomohlo: „Mark Darcy? Není to ten slavn˘

obhájce lidsk˘ch práv?“

Hmmm. No nic. A co moje lidské právo, které by mi umoÏnilo

nevycházet kvÛli kritickému vzhledu z bytu? 
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23.00 Daniel uÏ nezavolá – je moc pozdû. Jsem stra‰nû smutná 

a dotãená. 

Pondělí, 9. ledna 

58 kg, 4 skleniãky alkoholu, 29 cigaret, 770 kcal (velmi 

dobré, ale za jakou cenu?). 

Dneska to byl v práci zl˘ sen. Celé dopoledne jsem ãekala, aÏ se

ve dvefiích objeví Daniel: a nic. V 11.45 uÏ jsem byla dost znepo-

kojená. Mám vyhlásit pohotovost?

Pak jsem zniãehonic usly‰ela, jak Perpetua kfiiãí do telefonu:

„Daniel? Je na konferenci v Croydonu. Bude tady zítra.“ Pra‰tila

sluchátkem a ulevila si: „BoÏe mÛj, ty zatracen˘ Ïensk˘ mu ne-

dají pokoj.“ 

V panice jsem sáhla po cigaretû. Jak˘ Ïensk˘? CoÏe? Zbytek

dne jsem pfietrpûla a po návratu domÛ jsem v záchvatu ‰ílenství

nechala Danielovi na záznamníku následující vzkaz (ach jo, to

snad není moÏn˘): „Ahoj, tady Jonesová. Jen jsem chtûla vûdût,

jak se vede a jestli by ses nechtûl sejít na summitu o zdravotním

stavu suknû, jaks navrhoval?“

Jakmile jsem poloÏila sluchátko, uvûdomila jsem si, Ïe nastal

stav nouze. Zavolala jsem Tomovi, kter˘ mû uklidnil, abych to ne-

chala na nûm: zkusí tam párkrát zavolat, aby zjistil kód, s jehoÏ

pomocí by si mohl pfiehrát záznamník a vymazat mÛj vzkaz.

Nakonec uÏ si myslel, Ïe na to pfii‰el, ale Daniel zrovna nane-

‰tûstí zvedl telefon. Místo aby fiekl: „PromiÀte, to bude omyl,“

Tom zavûsil. TakÏe nejenÏe má Daniel nahran˘ mÛj nemoÏn˘

vzkaz, ale urãitû si bude myslet, Ïe tûch ãtrnáct hovorÛ za veãer

mám na svûdomí já a Ïe kdyÏ to koneãnû zvedl, tak jsem práskla

telefonem. 
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Úterý, 10. ledna 

57,6 kg, 2 skleniãky alkoholu, 0 cigaret, 998kcal (v˘bornû,

velmi dobfie, úplná svûtice). 

VplíÏila jsem se do kanceláfie celá ochromená z toho trapasu se

záznamníkem. Rozhodla jsem se, Ïe se budu Daniela stranit, 

jenÏe pak se objevil, vypadal zdrcujícím zpÛsobem sexy a byl

samé srandiãky, takÏe jsem se zhroutila. 

Najednou mi zaãala na monitoru blikat Nová zpráva. 

Zpráva pro: Jonesová 

Díky za telefonát.                          Cleave

Dostala jsem strach. V tom telefonátu bylo jasné pozvání na

rande. KdyÏ nûkdo odpoví „díky“ a nic víc, tak, ledaÏe… ale za

chvilku jsem odepsala: 

Zpráva pro: Cleave 

Zavři klapačku, prosím tě. Mám spoustu 

důležitější práce.                        Jonesová 

Za pût minut mi pfii‰la odpovûì. 

Zpráva pro: Jonesová 

Omlouvám se, že ruším, Jonesová, ten tlak musí

být k nevydržení. Jsi určitě úplně grogy. 

P.S. To tričko ti dělá hezký kozy.         Cleave
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Byli jsme v tom aÏ po u‰i. Vzkazy horeãnû pendlovaly sem 

a tam cel˘ t˘den a vyvrcholily tím, Ïe mû Daniel v nedûli veãer

pozval na rande a já jsem s nad‰ením a se závratí pfiijala. Obãas

se dívám, jak v‰ichni kolem datlují do poãítaãe, a vrtá mi hlavou,

jestli tady vÛbec nûkdo pracuje.

(Nejsem nûjaká divná, nebo vám nedûle taky pfiipadá jako ne-

normální datum pro první rande? Nic z toho nebude, stejnû jako

ze soboty ráno nebo pondûlí ve dvû odpoledne.) 

Neděle, 15. ledna

57,1 kg (v˘bornû), 0 skleniãek alkoholu, 29 cigaret (údûsné,

hlavnû za dvû hodiny), 3879 kcal (odporné), poãet negativ-

ních my‰lenek: 942 (cca, stanoveno na základû prÛmûrné

hodnoty za minutu)‚ poãet minut stráven˘ch poãítáním ne-

gativních my‰lenek: 127 (cca). 

18.00 Celodenní pfiípravy na rande mû úplnû vyfiídily. Îenské to

mají hor‰í neÏ zemûdûlci – ãeká na nû spousta sklízení a zavla-

Ïování: oholit nohy a podpaÏí, vytrhat oboãí, o‰krábat nohy pem-

zou, vydrhnout a navlhãit pleÈ, vyãistit uhry, nabarvit kofiínky

vlasÛ, natónovat fiasy, opilovat nehty, promasírovat celulitidu,

procviãit bfii‰ní svaly. V‰echno je to tak preciznû vyladûné, Ïe

staãí na pár dní vysadit a va‰e tûlo uvadne. Nûkdy mû napadne,

jak bych asi vypadala, kdybych se rozhodla pro návrat k pfiírodû –

s plnovousem a oficírsk˘m knírem na obou holeních, s breÏnû-

vovsk˘m oboãím, poìoban˘m obliãejem, pfiipomínajícím hfibitov

odumfiel˘ch bunûk, dlouh˘mi, hrbolat˘mi nehty jako Stfiihoruk˘

Edward, tûstovit˘m tûlem roztekl˘m na v‰echny strany a slepá
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jako kotû bez kontaktních ãoãek. Ach jo, ach jo. Pak se nedivte,

Ïe holkám chybí sebedÛvûra. 

19.00 To snad není moÏné. Cestou do koupelny, kde jsem chtûla

provést poslední úpravy, jsem si v‰imla, Ïe bliká záznamník: Da-

niel.

„Hele, Jonesová, moc mû to mrzí, ale myslím, Ïe to dneska ve-

ãer nepÛjde. Ráno v deset mû ãeká prezentace, musím se je‰tû

prokousat stohem papírÛ.“ 

To snad ne. Dostala jsem ko‰em. Moje celodenní úsilí a hydro-

elektrická tûlesná síla pfii‰ly nazmar, zatracenû. Îena pfiece není

Ïiva jen pro opaãné pohlaví, ale musí b˘t dokonalou a plnohod-

notnou bytostí sama o sobû. 

21.00 Daniel pfiece zastává vrcholn˘ post. Tfieba nechtûl, aby se

na na‰em prvním rande podepsalo pracovní vypûtí. 

23.00 Tss. Stejnû mohl krucinál zavolat je‰tû jednou. Asi si vy-

razil s nûk˘m hubenûj‰ím. 

5.00 Co se to se mnou dûje? Jsem úplnû sama. Nenávidím Daniela

Cleavera. UÏ s ním nechci mít nic spoleãného. Jdu se zváÏit. 

Pondělí, 16. ledna 

58 kg (odkud? proã? proã?), 0 skleniãek alkoholu, 20 ciga-

ret, 1500 kcal, poãet pozitivních my‰lenek: 0. 

10.30, v kanceláfii. Daniel je pofiád na té schÛzi. MoÏná to nebyla

jen v˘mluva. 
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13.00 Daniel právû ode‰el na obûd. VÛbec se neozval. Mám depku.

Jdu na nákup. 

23.50 Byla jsem s Tomem na veãefii v pátém patfie obchodního

domu Harvey Nichols. Je jak posedl˘ jedním snobsk˘m „filma-

fiem na volné noze“ jménem Jerome. PostûÏovala jsem si, Ïe Da-

niel mûl celé odpolednû samé schÛze a v 16.30 se zmohl pouze na

„âau, Jonesová, jak se vede sukni?“ Tom mi poradil, abych ne-

byla paranoidní a dala mu ãas, ale bylo jasnû vidût, Ïe se nesou-

stfiedí a chce se zmítán chtíãem bavit jen o Jeromovi. 

Úterý, 24. ledna 

Ten den mi seslalo samo nebe! V 17.30 se objevil Daniel, posadil

se na kraj mého stolu zády k Perpetui, vytáhl diáfi a za‰eptal:

„Má‰ nûco v pátek?“ 

Jupííí! Jupííí! 

PȘtek, 27. ledna

58,5 kg (jsem nacpaná aÏ k prasknutí janovskou kuchyní), 

8 skleniãek alkoholu, 400 cigaret (aspoÀ se tak cítím), 

875 kcal.

Pcha. Mûli jsme bájeãné rande v malé intimní janovské restauraci

kousek od Danielova bytu.

„Tak… fajn. Vezmu si taxíka,“ plácla jsem nemoÏnû, jakmile

jsme se ocitli na ulici. Daniel mi odhrnul vlasy z ãela, vzal mou

hlavu do dlaní a dychtivû a vá‰nivû mû políbil. Chvíli mû tûsnû

objímal a pak chraplavû za‰eptal: „Myslím, Ïe toho taxíka nebude‰

potfiebovat, Jonesová.“
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Jakmile jsme za sebou zavfieli dvefie od bytu, vrhli jsme se na

sebe jako divá zvûfi: na podlaze zÛstaly boty, bundy…

„Myslím, Ïe ta suknû se vÛbec necítí dobfie,“ zamumlal. „Mys-

lím, Ïe by si mûla lehnout na zem.“ KdyÏ mi zaãal rozepínat zip,

za‰eptal: „Jen si trochu uÏijeme, oukej? Myslím, Ïe si spolu ne-

musíme nic zaãínat.“ JelikoÏ jsem neprotestovala, pokraãoval 

v rozepínání. Neb˘t Sharon a citového vydírání a toho, Ïe jsem 

v sobû mûla skoro celou láhev ‰piãkového vína, asi bych se mu

bezmocnû vrhla do náruãe. Za dan˘ch okolností jsem vyskoãila

nahoru a upravila si sukni.

„Teda to je ale svinstvo,“ osoãila jsem se na nûj. „Jak si vÛbec

dovoluje‰ se mnou tak fale‰nû a zbabûle flirtovat, blbeãku? O ci-

tov˘ vydírání nemám zájem. Sbohem.“

Bylo to super. Mûli jste vidût, jak se tváfiil. JenÏe kdyÏ jsem 

se vrátila domÛ, dostavily se deprese. MoÏná mám pravdu, ale

odmûnou mi bude to, Ïe budu sama a po smrti mû ohlodá vlãák. 
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ÚNOR 
Masakr na sv. Valentýna 

Středa, 1. února 

57,1 kg, 9 skleniãek alkoholu, 28 cigaret (ale brzy zaãnu

drÏet pÛst, protoÏe bych se mohla dopracovat k naprostému

cigaretovému ‰ílenství), 3836 kcal.

Cel˘ víkend jsem se snaÏila po debaklu s Danielov˘m citov˘m

vydíráním zÛstat opovrÏlivû optimistická. Abych se zbavila my‰-

lenek typu „Ale já ho miluju“, stále dokola jsem si v duchu opako-

vala „sebeúcta“ a „pcha“, aÏ se mi z toho udûlalo ‰patnû. Bánila

jsem jako fabrika. Myslím, Ïe v jedné z knih Martina Amise vystu-

puje postava, která má tak siln˘ návyk, Ïe má chuÈ na cigaretu, 

i kdyÏ má zrovna jednu v puse. Tak to jsem já. Udûlalo mi dobfie,

kdyÏ jsem se v telefonu Sharon vychloubala jako „Îelezná Lady“,

ale kdyÏ jsem brnkla Tomovi, okamÏitû mû prokoukl a fiekl: „Ach,

ty moje chudinko,“ coÏ mû úplnû umlãelo a mûla jsem co dûlat,

abych se samou sebelítostí nerozbreãela.

„Dávej si bacha,“ varoval mû Tom. „Bude si z toho stfiílet. Urãitû

bude.“

„Ale nebude,“ pronesla jsem smutnû. „Já jsem to podûlala.“ 
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V nedûli jsem jela k na‰im na opulentní obûd utopen˘ v tuku.

Máma je svûtle oranÏová a tvrdohlavûj‰í neÏ dfiív, protoÏe se právû

vrátila z Albufeiry, kam si zajela s Unou Alconburyovou a man-

Ïelkou Nigela Colese Audrey.

Máma byla v kostele, kde ji zniãehonic osvítil Duch svat˘ 

jako sv. Pavla cestou do Dama‰ku a ona si uvûdomila, Ïe faráfi 

je teplou‰.

„Jsou prostû líní, zlato,“ shrnula problém homosexuality. 

„S opaãn˘m pohlavím se nevzru‰ují. Jen se podívej na toho 

svého Toma. Myslím, Ïe kdyby za nûco stál, dávno by chodil 

s tebou, a ne s nûjak˘m smû‰n˘m pfiítelem.“

„Mami,“ bránila jsem ho. „Tom si uvûdomil svou homosexuální

orientaci uÏ v deseti letech.“ 

„Ale zlato! Namoudu‰i! VÏdyÈ ví‰, jak si lidi dokáÏou v‰echno

vsugerovat. VÏdycky jim to mÛÏe‰ vymluvit.“

„Chce‰ snad fiíct, Ïe by ses dala pfiesvûdãit a opustila bys tátu 

a zaãala si s tetiãkou Audrey?“

„PfiestaÀ vykládat hlouposti, zlato,“ odvûtila.

„Pfiesnû tak,“ pfiidal se táta. „Tetiãka Audrey vypadá jako kon-

vice.“

„Proboha, Coline,“ odsekla máma, coÏ mû dost pfiekvapilo, pro-

toÏe tátovi nikdy neodsekává. 

Táta se pofiád vnucoval s tím, Ïe mi pfied odjezdem fiádnû zkon-

troluje auto, i kdyÏ jsem ho uji‰Èovala, Ïe je úplnû v pofiádku. Spí‰

jsem se ztrapnila, protoÏe jsem si nemohla vzpomenout, jak se

zvedá kapota.

„Nev‰imla sis na své matce nûãeho zvlá‰tního?“ zeptal se mû

táta upjatû a cel˘ nesvÛj, zatímco si nervóznû pohrával s mûfiid-

lem oleje, utíral ho do hadrÛ a nenucenû ho vrazil zpátky, jako by

byl freudovec. CoÏ já nejsem.
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„Myslí‰ kromû toho, Ïe je najednou svûtle oranÏová?“ zeptala

jsem se. 

„No jo, a… no, ví‰, jejího normálního… hm… chování.“

„Mûla nezvykle plnou pusu homosexuality.“

„To ne, to ji jen ráno vytoãilo faráfiovo roucho. Po pravdû fieãeno

bylo tro‰ku slaìouãké. Faráfi se zrovna vrátil z ¤íma s opatem 

z Dumfries, od hlavy aÏ k patû cel˘ v rÛÏovém. To jsem nemyslel.

Nev‰imla sis na mámû nûjaké zmûny?“

Lámala jsem si hlavu. „Ani ne, abych byla upfiímná, aÏ na to,

Ïe celá kvete a je dost sebejistá.“

„Hmmm,“ zamumlal táta. „Tak nic. Rad‰i bys uÏ mûla vyrazit,

neÏ bude tma. Pozdravuj Jude. Jak se má?“

Pak jakoby na rozlouãenou uhodil do kapoty. JenÏe to byla

taková rána, aÏ jsem si myslela, Ïe si zlomil ruku.

Doufala jsem, Ïe v pondûlí to s Danielem vyfie‰ím, ale nebyl 

v práci. Neobjevil se ani vãera. Zaãala jsem si v práci pfiipadat

jako na veãírku, kam jsem pfii‰la nûkoho sbalit, ale on se neob-

jevil. Trápí mû vlastní ctiÏádost, vyhlídky na kariéru a morální

stfiízlivost, protoÏe to vypadá, jako bych v‰echno neuvûfiitelnû zleh-

ãovala. Nakonec se mi podafiilo z Perpetuy vydolovat, Ïe Daniel

odjel do New Yorku. UÏ si urãitû narazil skvûlou hubenou Ameri-

ãanku jménem Winona, co kaÏdému vleze do postele, nosí zbraÀ

a má v‰e, co mnû chybí.

Ke v‰emu je‰tû musím jít dnes k Magdû a Jeremymu na ve-

ãírek nafoukan˘ch ÏenáãÛ. Pfii podobn˘ch pfiíleÏitostech se mé

ego scvrkne na hlem˘Ïdí velikost, coÏ ale neznamená, Ïe nejsem

vdûãná za pozvání. Mám Magdu a Jeremyho moc ráda. KdyÏ u nich

obãas pfiespím, obdivuju voÀavá prostûradla a spoustu nádob

pln˘ch nejrÛznûj‰ích druhÛ tûstovin, a pfiedstavuju si, Ïe jsou to

mí rodiãe. Ve spoleãnosti jejich vdan˘ch a Ïenat˘ch pfiátel si v‰ak
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pfiipadám jako sleãna Havishamová z Dickensov˘ch Nadûjn˘ch

vyhlídek. 

23.45 PaneboÏe. Byla jsem tam já, ãtyfii manÏelské páry a Jeremy-

ho bratr (na to zapomeÀte – ãervené ‰ráky a tváfi, holkám fiíká

„Ïáby“.)

„TakÏe,“ zafival Cosmo, kdyÏ mi naléval drink. „Co tvÛj milostn˘

Ïivot?“ 

To snad ne. Proã mi to dûlají? Proã? MoÏná Ïe se nafoukaní Ïe-

náãi scházejí jen s dal‰ími nafoukan˘mi Ïenáãi a uÏ se vÛbec ne-

umûjí chovat k svobodn˘m lidem. MoÏná nás skuteãnû chtûjí se-

k˘rovat a docílit toho, abychom se cítili jako úplní ztroskotanci. 

Nebo moÏná je jejich sexuální Ïivot jeden velik˘ stereotyp, tak-

Ïe s hlavou plnou „zakázaného ovoce“ ãekají na náhradní vzrÛ‰o,

které jim mají pfiinést ty nejlechtivûj‰í detaily na‰eho sexuálního

Ïivota.

„Ano, proã je‰tû nejsi vdaná, Bridget?“ u‰klíbla se Woney (dût-

ská pfiezdívka pro Fionu, manÏelku Jeremyho pfiítele Cosmy) 

s pfiedstíran˘m zájmem, zatímco si hladila tûhotné bfiicho.

ProtoÏe nechci skonãit jako ty, ty jedna tlustá, nudná, dojná

snobská krávo, mûla jsem fiíct, nebo protoÏe kdybych mûla jen

jednou, natoÏ kaÏd˘ veãer, uvafiit Cosmovi veãefii a pak s ním vlézt

do jedné postele, rad‰i bych si utrhla hlavu a snûdla ji, nebo, ví‰,

Woney, protoÏe mám tûlo samou ‰upinu. Nic z toho jsem samo-

zfiejmû nefiekla, protoÏe jsem ji nechtûla urazit. Místo toho jsem

se jen omluvnû uculovala, kdyÏ tu kdosi jménem Alex spustil:

„No, ale ví‰, Ïe jakmile ãlovûk dosáhne urãitého vûku…“

„No právû… v‰ichni slu‰ní muÏ‰tí uÏ jsou v chomoutu,“ po-

plácal se Cosmo po svém tlustém bfiichu a culil se tak, aÏ se mu

tfiásly ãelisti.
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U veãefie mû Magda dvojsmyslnû posadila mezi Cosmu a Jere-

myho naprosto nudného bratra. „VáÏnû by sis co nejdfiív mûla

pofiídit svi‰tû, holka,“ pronesl Cosmo a obrátil do sebe deci ãer-

veného archivního Pauillacu z roku 1982. „âas bûÏí.“ 

Tou dobou uÏ jsem v sobû sama mûla dobré dvû deci tohoto

moku. „V dne‰ní dobû se rozvádí kaÏdé tfietí, nebo kaÏdé druhé

manÏelství?“ pokusila jsem se úplnû zbyteãnû o sarkasmus.

„VáÏnû, holka,“ nev‰ímal si mû. „V práci máme tûch svobod-

n˘ch holek pfies tfiicet plno. Nov˘ Ïivoãi‰n˘ druh. NemÛÏou zava-

dit o chlapa.“

„Tohle není mÛj problém,“ vychrlila jsem a mávla cigaretou 

ve vzduchu. 

„Ále. Povídej,“ fiekla Woney. 

„Tak v ãem to vûzí?“ chtûl vûdût Cosmo.

„Zaprcá‰ si aspoÀ nûkdy?“ fiekl Jeremy. V‰echny oãi se ke mnû

zvûdavû obrátily. Málem jim u toho tekly sliny z otevfiené pusy. 

„Do toho vám nic není,“ prohlásila jsem nafoukanû. 

„TakÏe nikoho nemá!“ zajíkl se Cosmo.

„JéÏi‰marjá, uÏ je jedenáct,“ vypískla Woney. „Hlídání!“ Nato

v‰ichni vyskoãili a zaãali se pfiipravovat k odchodu.

„ProbÛh, omlouvám se za nû. Jsi v pofiádku, holka?“ ‰pitla

Magda, protoÏe vûdûla, jak mi je. 

„Nechce‰ odvízt nebo tak?“ nabídl mi Jeremyho bratr a svou

nabídku umocnil mohutn˘m fiíhnutím.

„Ne, pokraãuju vlastnû do jednoho noãního klubu,“ zacvrlikala

jsem a vybûhla ven. „Díky za bájeãnej veãer!“ 

Pak jsem nastoupila do taxíku a rozbreãela se. 

24.00 Ha ha. Právû jsem brnkla Sharon.

„Mûlas jim fiíct: Nejsem vdaná, protoÏe jsem singl, vy nafou-

kaní, pfiedãasnû stárnoucí, omezení tupci,“ deklamovala Sharon.
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