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Pro Roba,
který mě naučil věřit,
že nic není nemožné.
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Prolog

Když na mě pohlédla, v očích se jí zračila taková vřelost, jako by mi 
bez váhání svěřila svůj vlastní život, a já jsem si na okamžik pomysle
la, že to nedokážu.

Ale potom jsem si vzpomněla, co udělala, a najednou jsem se zno
vu uklidnila. Kdo s čím zachází, tím také schází, a ona si zaslouží 
všechno, co ji čeká.

Důvěra je zvláštní věc. Tak dlouho trvá, než se vybuduje, ale ve 
vteřině se rozpadne na kusy.

Neměla by mi věřit – bude to její zhouba.





Část I

SOUČASNOST – ALICE
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1

„Sophie, jdeme!“ houknu z předsíně. „Livvy, kde máš domácí úkol?“
Zafuní a odběhne z kuchyně. „Myslela jsem, žes mi ho dala 

do tašky.“
„Jsem tvoje matka, ne tvůj otrok. A kromě toho už ti je osm, 

měla bys být trochu zodpovědnější.“ Rozčiluje mě, ale abych prav-
du řekla, s radostí bych jí školní tašku balila ještě dalších deset let, 
kdyby to znamenalo, že moje holčička zůstane ještě na chvíli malá. 
Zdá se, že vyrostla mrknutím oka. Jak mi ten čas mohl tak rychle 
protéct mezi prsty?

„Tady je!“ zavolá. „Máš moji koupací čepici?“
„Panebože, Olivie, copak vy jdete dneska plavat?“
Vystrčí jeden bok do strany a ruku položí na druhý se vší dr-

zostí své patnáctileté sestry. „No jo, je středa.“
„Rychle utíkej nahoru a podívej se do vrchního šuplíku. Po-

čítám do pěti, tak ať už jsi dole. Sophie, jdeme!“ Na konci věty už 
křičím.

Netuším, co moje starší dcera tam nahoře dělá. Zdá se, že jí 
každý den trvá o pět minut déle, než si vyžehlí vlasy, tužkou nama-
luje černé linky pod očima a přifoukne pusu zvětšujícím leskem na 
rty, nebo co to vlastně používá. Když se konečně objeví, vypadá ne-
popiratelně úžasně, ale je to do školy opravdu nutné?

„Nemůžu ji najít!“ zavolá Olivia.
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„Máme zpoždění!“ křiknu, než celá zadýchaná vyběhnu schody. 
Cítím tíhu na hrudi, jako by mi tam ležela pevně stočená pružina, 
jak se zoufale probírám dcerčinými ponožkami a kalhotkami. „Jestli 
ji tady najdu…,“ řeknu, ale větu nedokončím, protože si sama nejsem 
jistá, čím jí vlastně vyhrožuju. „Měla jsi ji na sobě minulý týden?“

„Ano,“ odpoví tiše, vědomá si mojí nálady.
„A pamatuješ si, jestli sis ji přinesla domů?“
„To určitě jo,“ řekne s jistotou, protože ví, že jakákoli jiná od-

pověď mě vytočí do vrtule.
Sevření na prsou povolí, když v rohu zásuvky zahlédnu matnou 

gumovou čapku. „Skvělé,“ zabručím si pod vousy, než cestou ze scho-
dů dodám: „Livvy, už se konečně prober. Sophie, jdeme do auta!“

„Už jdu!“ křikne popuzeně, jako kdyby to řekla už třikrát. Jak 
to mám vědět, když jí tam nahlas vyřvává muzika?

Vklouzne na sedadlo spolujezdce a okamžitě sklopí sluneční 
clonu, aby se za jízdy prohlédla v zrcátku.

„Copak ti na to hodina nestačila?“ zeptám se.
Odfrkne si a  tak okázale, jak jen dokáže, zaklapne stínítko 

zpátky.
„V kolik večer přijdeš?“ zeptám se o deset minut později, když 

se k ní nakloním a nastavím jí tvář. Váhavě mě políbí, což začala 
znovu dělat teprve nedávno, protože jsme se dohodly, že budeme 
parkovat trochu dál od školy.

„Máme doučování z matiky, tak asi půjdu po škole ještě tam,“ 
odpoví. „Co bude k večeři?“

Právě jsme snídaly, do oběda zbývají nejméně čtyři hodiny, a ona 
už chce vědět, co bude k večeři? V duchu si vybavím obsah ledničky. 
Žádná sláva, nic zdravého. Mohla bych nanejvýš narychlo ukuch-
tit těstoviny.

„Co by sis dala?“ usměju se.
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Pokrčí rameny. „To je jedno. Něco dobrýho.“
Přitáhnu si ji k sobě a políbím ji do vlasů. „Tak utíkej. Když 

budu mít čas, skočím do Marks and Spencer.“
Usměje se a vystoupí z auta. „Tak zatím, Livouši blbouši.“
„Čau, ksichte,“ zachichotá se její mladší sestra ze zadního se-

dadla.
Když projíždíme kolem ní, stáhnu okénko a zavolám na ni, ale 

ona už má nos zabořený v telefonu a nevidí, neslyší, co se kolem ní 
děje. „Rozhlédni se kolem sebe,“ pošeptám jí. „Nikdy nevíš, co ti 
může utéct.“

Doběhneme s Olivií do školy, což v těchhle podpatcích není 
jednoduché. „Mám tě moc ráda,“ řeknu, než rychle vyrazí na hřiště 
hrát netball, ani se neohlédne.

„Paní Daviesová, můžete na slovíčko?“ zavolá na mě přes hři-
ště slečna Wattsová. Schválně se vyhýbám očnímu kontaktu. Na 
tohle nemám čas. Podívám se na hodinky, abych jí dala najevo, že 
spěchám.

„Promiňte, bude to jen minutka,“ řekne. „Nepůjdeme do třídy?“
Znovu pohlédnu na hodinky. „Můžeme to probrat tady? Už 

tak mám zpoždění.“
„Samozřejmě. Já jen, že…“ Nenápadně se rozhlédne kolem, ale 

ještě je dost brzo, takže žádní jiní rodiče nejsou na doslech. „Jen že 
jsme tu včera na hřišti měli takový malý incident.“

Srdce mi vynechá a zamračím se. „Jaký incident?“ zeptám se 
s nuceným klidem.

Učitelka mi položí ruku na paži, aby mě uklidnila, což má na 
mě spíš opačný účinek. „Nejde o nic vážného,“ odpoví. „Pár děvčat 
si vjelo do vlasů.“ Obrátí oči v sloup. „Však víte, co holky dokážou.“

„Olivie se to týká také?“ zajímám se.
„Zřejmě ano. Vyměnily si pár sprostých slov a Phoebe Kendal-
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lová tvrdí, že jí Olivia vyhrožovala, že už si s ní nebude hrát. Jsem 
si jistá, že nešlo o nic jiného než o dětské pošťuchování, ale Phoebe 
z toho byla docela špatná.“

To si dokážu představit. „Olivia se mi večer o ničem nezmíni-
la. Vy už jste s ní mluvila?“

„Včera jsem si ji vzala stranou,“ řekne a znovu se rozhlédne ko-
lem, než potichu pokračuje. „Jde jenom o to, že to není poprvé, co 
se Olivia zapletla do podobné roztržky.“

Podívám se na ni a snažím se přečíst výraz v jejích očích. „Aha,“ 
dostanu ze sebe nakonec.

Slečna Wattsová se nakloní blíž. „Normálně je to takové byst-
ré a veselé dítě, chce být s každým kamarád, ale několik posledních 
týdnů…“

Lámu si hlavu, co se mohlo změnit. „Promluvím si s ní a zjis-
tím, co se děje.“

„Možná by bylo dobré, kdybyste za mnou přišli, abychom to 
spolu mohli probrat,“ nakloní hlavu ke straně. Svým blahosklonným 
úsměvem mi připomíná terapeutku, k níž jsem jednou zašla. Tu, kte-
rá mě požádala, abych zavřela oči a představila si, že ležím na opuš-
těné pláži, slunce mě hřeje na kůži a nohy mi omývají drobné vlnky.

Už jsem se k ní nevrátila. Jednat se mnou jako s pětiletým dí-
tětem nefungovalo tenkrát a rozhodně to nebude fungovat ani teď.

„Ráda se s vámi i s panem Daviesem sejdu dneska po vyučová-
ní, jestli máte čas,“ pokračuje slečna Wattsová.

„Nathan… pan Davies je bohužel na služební cestě. Přiletí zpát-
ky dneska odpoledne.“

„Aha, dobře, tak možná jindy,“ odtuší. „Určitě nejde o nic, čeho 
bychom se museli obávat, jen na ni musíme dohlédnout.“

„Jistě,“ odsouhlasím, otočím se na podpatku a vrazím přímo do 
děvčat skákajících panáka. „Večer si s ní o tom popovídám.“
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Omluvím se naštvaným dětem a po špičkách přejdu přes čísla 
napsaná na asfaltu zářivou barvou.

„Páni, nejsi takhle po ránu nějaká vyparáděná?“ poznamená 
Beth, když kolem mě prolétne v teniskách a elastických běžeckých 
šortkách se svou dcerou Millie v závěsu.

„Ahoj princezno,“ pozdravím nabručenou osmiletou holčičku. 
„Co se děje?“

„To ona vstala pozdě,“ odpoví Millie a směrem ke své matce 
teatrálně obrátí oči v sloup. „A my za to teď všichni platíme.“

Beth se otočí a vyplázne na nás jazyk. „Jenom zavedu tuhle ma-
lou dámu dovnitř a půjdu s tebou.“

Poklepu si na hodinky. „Mám zpoždění!“ zavolám za ní. „Uvi-
díme se později!“ Ale to už je i s Millie na hřišti. Vyjdu ven, vím, že 
mě za chvilku doběhne.

„Tak kam se chystáš, že jsi tak vyšňořená?“ zeptá se napůl vyčíta-
vě, když mě dožene. Podívám se na svoji černou sukni – je pravda, že 
je lehce upnutá. A moje červená halenka má možná poněkud hluboký 
výstřih. Ale sako ho alespoň trochu zakryje. Najednou mě napadne, 
co si asi musela myslet slečna Wattsová, a přitáhnu si ho blíž k tělu.

„Copak musím někam chodit, abych se trochu upravila?“ Ve-
sele se zasměju, i když mi Olivia pořád vrtá hlavou.

„Cokoli kromě pyžama nebo oblečení do tělocvičny není v tu-
hle denní dobu normální,“ prohlásí Beth. „Takže jo, fakt není fér, 
že vypadáš takhle, když jsme my, ubozí smrtelníci, ani neměli čas 
vyčistit si zuby, a zcela určitě by to nemělo být dovoleno.“

„Je to jen normální pracovní oblečení,“ oponuju. „Nic mimo-
řádného.“

Zrudnu a ona povytáhne obočí. Koho se snažím obelhat?
„Já ti teda věřím, i když tisíce jiných žen by ti to nespolkly,“ 

řekne a mrkne na mě.
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Usměju se, ačkoli cítím, jak mi do tváří stoupá horkost. „Sly-
šela jsi něco o tom, že se holky včera pohádaly?“

Zmateně se na mě podívá a zavrtí hlavou. „Ne, proč, co se stalo?“
„Slečna Wattsová mi řekla jenom to, že se mezi sebou trochu 

poškorpily. Podle všeho u toho byly i Phoebe s Livvy. Jenom mě za-
jímalo, jestli ti o tom Millie něco řekla.“

„Ne, ale můžu se jí zeptat, jestli chceš.“
„Asi bude lepší, když to zatím nebudeme moc rozmazávat,“ řek-

nu. „Počkám, jestli mi o tom Livvy poví sama.“
„Dobře. Zítra večer to pořád platí?“
„Určitě! Nathan se dneska vrací a už ví, že zítra děti hlídá on.“
„To ráda slyším,“ odpoví se smíchem. „Chlap, který ví, kde je 

jeho místo.“
„Kam bys chtěla jít?“ zeptám se. „Někam mimo centrum, nebo 

vyrazíme jen do nějaké místní hospůdky? V Soho nedávno otevře-
li nový podnik. Nathan tam byl se zákazníkem a hrozně si to po-
chvaloval.“

„Klidně to můžeme zkusit. Ale když o tom teď tak přemýšlím, 
dostanu zaplaceno až za tři dny, takže jestli je tam draho, možná by 
bylo lepší počkat až po výplatě.“

„S tím si nelámej hlavu. Zvu tě,“ řeknu a všimnu si, jak nakrát-
ko přimhouří oči. Kousnu se do jazyka a okamžitě si přeju vzít svá 
slova zpět. Nerada bych, aby si myslela, že se chovám povýšeně, ale 
opravdu bych jí ráda pomohla. Někdy rychleji mluvím, než myslím, 
proto mi chvíli trvá, než si uvědomím, že by možná ocenila užiteč-
nější dárek než předražené jídlo v luxusní restauraci.

„Neblázni,“ prohlásí nakonec a já vydechnu úlevou. „Co kdy-
bychom si zítra večer daly pizzu a Soho nechaly na příští týden?“

„To zní jako dobrý plán,“ souhlasím.


