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KAPITOL A 1

Isabel Nashová McNealová
Isabelin plán na záchranu manÏelství zahrnoval tﬁi vûci:
star˘ italsk˘ recept na ravioli se tﬁemi druhy s˘rÛ, vzpomínky na hezké spoleãné záÏitky a pﬁedsevzetí, Ïe se uÏ nikdy nezmíní o tom, co je s Edwardem rozdûluje. Milovala
svého manÏela, milovala ho od ‰estnácti, a nechtûla ho
ztratit. Stála u kuchyÀské linky, na níÏ leÏel recept, skoro
neãitelnû na‰krában˘ ãern˘m inkoustem, a vedle nûj
hrudkovit˘, na‰edl˘ bochánek tûsta na domácí tûstoviny,
kter˘ vlastnoruãnû uhnûtla. Opravdu má vypadat takhle?
Isabel vzala z police nad linkou kuchaﬁku Italské pokrmy pro kaÏd˘ den od Giady De Laurentiisové a nalistovala tûsto na tûstoviny. To její se Giadinu vÛbec nepodobalo. Nevadí, zaãne znovu. Má je‰tû pût dní, aby si ten
recept natrénovala. Naplánovala si, Ïe pﬁí‰tí úter˘ uspoﬁádá oslavu desátého v˘roãí svatby ve stylu posledního
veãera líbánek v ¤ímû, kdy s Edwardem, teprve jedenadvacetiletí a bláznivû zamilovaní, objevili úÏasnou malou
restauraci s venkovním posezením a dlouhou otevírací
dobou. Narazili na ni jen pár krokÛ od fontány Trevi, do
níÏ pﬁedtím házeli mince a nûco si pﬁitom pﬁáli. Sedûli
u maliãkého kulatého stolku pod srpkem mûsíce, odnûkud ti‰e hrála italská opera a byl krásn˘ vlah˘ srpnov˘ veãer. Edward jí prozradil, Ïe si u fontány pﬁál, aby Ïivot
zÛstal navÏdycky takov˘ jako teì, aby Isabel byla jeho Ïi17
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votem. Pﬁála si nûco podobného. Nad raviolami se tﬁemi
druhy s˘rÛ, které jim pﬁipadaly nadpozemsky dobré, jí
Edward ﬁekl, Ïe ji ‰ílenû miluje a vÏdycky milovat bude,
a pak vstal, vzal ji za ruku a políbil ji tak dlouze a vá‰nivû, Ïe tím naprosto okouzlil majitele restaurace, jenÏ je
pak pozval dovnitﬁ a dal jim recept na ravioli. Ve staré kuchyni vaﬁila jeho staﬁiãká matka, nûco míchala ve velk˘ch
ãern˘ch hrncích na plotnû, a v dlouh˘ch ãern˘ch ‰atech,
s orlím nosem a s tmav˘mi vlasy sepnut˘mi na zátylku do
volného drdolu vypadala trochu jako ãarodûjnice. Pak se
ale usmála, políbila je na obû tváﬁe a napsala jim recept
v ital‰tinû. Majitel restaurace jim ho pﬁeloÏil a dopsal:
Matka tvrdí, Ïe tenhle recept má kouzelnou moc a zajistí
vám dlouhé a ‰Èastné manÏelství.
Isabel pak roky nosila sloÏen˘ papírek s receptem v penûÏence. PÛvodnû plánovala, Ïe bude ravioli vaﬁit na kaÏdé
v˘roãí svatby, ale vÏdycky se to sebûhlo tak, Ïe s Edwardem
buì ‰li do restaurace, nebo odjeli na dovolenou. Navíc kouzelná moc toho talíﬁe raviol, o kter˘ se podûlili na líbánkách, celé ty roky bájeãnû pÛsobila. Isabel si nepotﬁebovala
dlouhé a ‰Èastné manÏelství niãím poji‰Èovat; vÏdyÈ ho
mûla. AÏ donedávna.
AÏ do chvíle, kdy se to manÏelství promûnilo ve studenou válku, protoÏe Isabel zaãala touÏit po nûãem, co by
nemûla chtít ani potﬁebovat. TouÏila po tom s vá‰ní, která ji dûsila a zároveÀ vzru‰ovala. Je‰tû nikdy v ní takhle
zbûsile netepal Ïivot. âasto plakala – ve spr‰e, v supermarketu, v autû a pozdû veãer v posteli –, protoÏe to, po
ãem prahne, se nikdy nestane.
Vyhodila hrudkovité tûsto, a kdyÏ nabrala mouku do
odmûrky, zaslechla ode dveﬁí do domu za‰ustûní. Naklonila se, aby vidûla do vstupní haly; pod dveﬁe právû nûkdo
18
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strãil obálku. Divné. Isabel si otﬁela ruce do zástûry a zamíﬁila do chodby. Podpatky klapaly na nale‰tûné mramorové podlaze.
Na obálce ani v dopise, napsaném na obyãejném bílém
papíﬁe, nebyla zpáteãní adresa ani podpis.
Vá‰ manÏel má pomûr. Nevím, jestli to víte nebo chcete
vûdût. Vím jen, Ïe jste ke mnû jednou byla laskavá, a to
v tomto mûstû není samozﬁejmé. Na va‰em místû bych
chtûla znát pravdu – a nûco mi ﬁíká, Ïe jste stejná jako
já. Hemingwayova ulice ãíslo 56. âern˘ mercedes obvykle
stojí u zadního vchodu okolo ‰esté veãer.
Omlouvám se.
Isabel zalapala po dechu a upustila dopis na podlahu.
Zvedla ho a znovu si ho pﬁeãetla. Edward? Má pomûr?
Zavrtûla hlavou. Kolena mûla jako z rosolu, a tak si radûji sedla na sofa vedle vchodu. Urãitû je to omyl. Urãitû.
Ano – je to omyl, usoudila. Paní Omlouvám se doruãila dopis na ‰patnou adresu. Nejspí‰ je urãen˘ Sashe Fintonové odvedle. DÛm Fintonov˘ch má stejnû bílé stûny,
ãervené dveﬁe, ãerné okenice a cestiãku vysypanou ‰tûrkem jako ten McNealov˘ch. Sashin manÏel na sousedsk˘ch setkáních a narozeninov˘ch oslavách batolat nepokrytû flirtuje s jin˘mi Ïenami.
Isabel bylo Sashi líto. Sousedka se vÏdycky chovala
zdvoﬁile. KdyÏ dnes ráno doprovázela zachmuﬁeného
manÏela k jeho autu, mûla zjevnû mizernou náladu, ale
pﬁesto Isabel zamávala.
Její manÏel jezdí ãern˘m mercedesem, ne? Pﬁesnû jako
Edward.
Prudce se nadechla, vbûhla do ob˘vacího pokoje a od19
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hrnula z okna tûÏk˘ závûs. KdyÏ si stoupla na ‰piãky, pﬁes
bíle natﬁen˘ plot z tepaného Ïeleza vidûla pﬁíjezdovou
cestu Fintonov˘ch. Parkovalo na ní jen Sashino stﬁíbrné
BMW, ale Isabel si stejnû byla jistá, Ïe mercedes Darina
Fintona je ãern˘. Mrkla na hodinky; bylo krátce po pÛl
‰esté. Tﬁeba DarinÛv vÛz nestojí na pﬁíjezdové cestû proto, Ïe právû parkuje za domem ãíslo padesát ‰est v Hemingwayovû ulici.
Odnesla dopis i obálku do kuchynû, poloÏila je na pult
a dala na nû rajãe jako tûÏítko, aãkoli by jí vlastnû vÛbec
nevadilo, kdyby ten anonym odletûl oknem k nebi a pak
daleko odtud. V tom pﬁípadû by ale mohl pﬁistát u dveﬁí
dal‰í Ïeny, která ví, Ïe to mezi ní a jejím manÏelem ‰erednû skﬁípe a Ïe jejich problémy zaãaly uÏ hodnû dávno. Je‰tû pﬁedtím, neÏ mezi nimi vypukla studená válka. Pﬁesnû
tohle o svém manÏelství vûdûla Isabel.
Ale Ïe by mûl Edward pomûr? Ne.
Zamrkala, aby potlaãila slzy, odmûﬁila tﬁi ‰álky mouky
a nasypala je na dﬁevûn˘ vál. Udûlala v mouce jamku a vyklepla do ní ãtyﬁi vejce; dávala si pozor, aby vejce rozbíjela opatrnû a zapracovávala je do mouky pomalu. Jakmile
ale zaãala tûsto hníst, ucítila pod dlanûmi, Ïe je hrudkovité, ne hladké a pruÏné.
Dûlá nûco ‰patnû.
Tahle ãást jejího plánu na záchranu manÏelství, vzpomínky na hezké spoleãné chvíle, byla moÏná trochu
pra‰tûná, ale Isabel pﬁesto doufala, Ïe pokud napodobí
ten poslední veãer v ¤ímû, kdy jim spolu bylo tak kouzelnû, v Edwardovi se nûco pohne. ChuÈ s˘ra ricotta
a nasládlé omáãky marinara zapÛsobí a Edward si vzpomene, jak spolu v Itálii sedûli u stolku zalitého mûsíãním
svûtlem, a vybaví si, co tehdy k Isabel cítil a jak dobﬁe
20
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jim spolu bylo. Naplánovala, Ïe si na sebe vezme ty roztomilé staromódní bavlnûné ‰aty, ve kter˘ch chodila na
líbánkách, a prostﬁe k jídlu na stolku v zahradû, pod
hvûzdami a mûsícem. Do Itálie se sice nepﬁenesou, ale
tﬁeba by se daly pﬁivolat tehdej‰í pocity. Tﬁeba by se
mohli vrátit zpût na zaãátek. Do prvních devíti let manÏelství, kdy bylo v‰echno tak krásné a ona se cítila v naprostém bezpeãí.
JenÏe za poslední rok se toho hodnû zmûnilo. Právû proto mûl její plán je‰tû jeden bod: uÏ nikdy se nezmíní
o tom, co je s Edwardem rozdûlilo, co mezi nû vrazilo klín.
O tom, co by chtûla, ale Edward ne.
Isabel zvedla rajãe a znovu si pﬁeãetla dopis.
âern˘ mercedes obvykle stojí u zadního vchodu okolo ‰esté
veãer.
Ano, Edward má ãern˘ mercedes. Ale stejn˘m autem
jezdí Darin Finton, Carmichaelovi odnaproti a spousta
dal‰ích sousedÛ.
Zaslechla, jak na pﬁíjezdovou cestu Fintonov˘ch vjíÏdí
vÛz. Darin Finton vystoupil z tmavû ‰edého mercedesu.
Ne z ãerného. Pomalu míﬁila k oknÛm na protûj‰í stranû
domu a cítila, jak jí podél páteﬁe naskakuje husí kÛÏe.
Pﬁes prÛsvitné záclony pohlédla na pﬁíjezdovou cestu Haverhillov˘ch. Prosím, mûjte ãern˘ mercedes, pomyslela si
a vzápûtí jí do‰lo, Ïe tím vlastnû pﬁeje Victorii Haverhillové nevûrného manÏela. Ale pﬁed domem parkovaly oba
vozy Haverhillov˘ch – a jeden z nich byl tmavû modr˘
mercedes.
Isabel strnule stála vedle klavíru a bála se d˘chat, bála
se pohnout.
Vím jen, Ïe jste ke mnû jednou byla laskavá, a to v tomto mûstû není samozﬁejmé...
21
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Isabel byla neustále laskavá. Sasha Fintonová mûla
dobré a ‰patné dny. A Victoria Haverhillová? Ta byla nesnesitelná.
Îe by ten dopis byl váÏnû pro ni? Vracela se do kuchynû a v u‰ích jí znûl klapot vlastních podpatkÛ. VÏdyÈ se
s Edwardem oba snaÏí. Slíbili si, Ïe se budou snaÏit.
„Nezlobte se, paní Isabel, ale takhle by to tûsto vypadat
nemûlo.“
V kuchyni hospodynû Marian ukládala do skﬁínûk nákup. Dívala se na bochánek tûsta a mluvila mil˘m tónem.
Isabel ji uÏ mockrát poÏádala, aby ji oslovovala jenom Isabel, ale Marian pokaÏdé zavrtûla hlavou a s úsmûvem ﬁekla: „Ne, paní.“
„ZÛstanu tu a to tûsto vám udûlám,“ navrhla Marian.
„Budete mít s panem Edwardem úÏasnou veãeﬁi.“
Marian k nim chodila dvakrát t˘dnû a obãas jim i uvaﬁila. Pracovala pro nû cel˘ch tûch pût let, co Ïili tomhle
rozlehlém domû ve Westportu ve státû Connecticut.
V domû, kter˘ byl pro dva aÏ pﬁíli‰ velk˘. Marian se obãas li‰ácky usmála a prohodila, Ïe z té loÏnice s francouzsk˘mi dveﬁmi a klenut˘mi okny v prvním patﬁe by byl
krásn˘ dûtsk˘ pokoj. „Jako z pohádky.“
Isabel v nejrÛznûj‰ích denních i noãních hodinách chodila do toho pohádkového pokoje, kter˘ slouÏil jen jako
jeden z mnoha pokojÛ pro hosty a nikdy v nûm nikdo nespal, a pﬁedstavovala si elegantní bílou dûtskou post˘lku
s ohrádkou a jemnû ‰ustícími závûsn˘mi chrastítky, svûtle
Ïluté povleãení a káãátka, která by nechala nûjak˘m umûlcem namalovat podél ‰tukÛ na stropû.
A pﬁedstavovala si také dítû, Allison McNealovou, krátce Allii, pojmenovanou po Isabelinû matce, nebo Marcuse McNeala, po Edwardovû otci.
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