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1. A ŽILI ŠŤASTNĚ AŽ DO SMRTI
Pondělí, 27. ledna
58,5 kg (tuková vrstva ustálena), poãet partnerÛ: 1 (hurá!),
poãet souloÏí: 3 (hurá!), 2100 kcal, z ãehoÏ 600 pfiipadá na
souloÏe, takÏe celkov˘ pfiíjem: 1500 kcal (pfiíkladné).

Hurá! Roky divoãiny jsou v tahu. UÏ ãtyfii t˘dny a pût dní se
snaÏím udrÏovat fungující vztah s dospûl˘m muÏem, coÏ dokazuje, Ïe nejsem Ïádn˘ vydûdûnec lásky, jak jsem se dfiív obávala.
Cítím se bájeãnû, jako jedenadvacetiletá Jemima Goldsmithová,
nebo podobnû rozzáfiená novomanÏelka, která ve svatebních ‰atech slavnostnû otevírá onkologickou kliniku, zatímco si ji v‰ichni
pfiedstavují v posteli s jejím novomanÏelem, b˘val˘m kapitánem
pákistánského kriketového t˘mu a penzistou Imranem Khanem.
Aáá. Mark Darcy se právû pohnul. MoÏná se vzbudí a bude si se
mnou povídat o m˘ch názorech.
7.30 Mark Darcy pofiád spí. UÏ to mám – vstanu a pfiipravím mu
fantastickou teplou snídani: párky, míchaná vejce s houbami
nebo benedikt˘nská ãi florentinská vejce.
7.31 Pfiijde na to, co benedikt˘nská ãi florentinská vejce vlastnû
jsou.
7.15
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7.32 AÏ na to, Ïe Ïádné houby ani párky nemám.
7.33 Ani vajíãka.
7.34 A kdyÏ o tom tak pfiem˘‰lím, nemám ani mléko.

Pofiád spí. Mmm. Je krásn˘. Stra‰nû ráda se na nûj dívám,
kdyÏ spí. Má tak sexy ‰iroká ramena a chlupat˘ hrudník. Ne Ïe
by mi ‰lo jen o sex nebo tak. Zajímá mû, co má v hlavû. Mmmm.
7.37 Pofiád spí. Je mi jasné, Ïe musím b˘t jako my‰ka, ale moÏná
bych ho mohla jemnû probudit pomocí telepatie.
7.40 MoÏná mu… PFFFF!
7.50 Mark Darcy se posadil jako stfiela a zafival: „Bridget, nechá‰
sakra toho civûní, kdyÏ spím? Najdi si nûjakou jinou zábavu.“
8.45 Zastavila jsem se v bistru Coins na cappuccino, ãokoládov˘
croissant a cigaretu. To je ale úleva, kdyÏ si mÛÏe ãlovûk zakoufiit
na vefiejnosti a nemusí se pfiitom kontrolovat. MuÏ v bytû Ïenû ve
skuteãnosti velice komplikuje Ïivot, protoÏe Ïena nemÛÏe trávit
v koupelnû tolik ãasu, kolik by potfiebovala, ani ji nemÛÏe promûnit v plynovou komoru, neboÈ má neustále strach, aby muÏ
nepfii‰el pozdû do práce, aby se nepoãural atd. Taky mû znepokojuje, jak si Mark skládá pfied spaním spodky. Pfiipadám si podivnû trapnû, protoÏe sama nechávám v‰echny vûci na hromádce
na zemi. Dnes veãer se Mark zase staví, takÏe musím jít buì
ráno, nebo veãer nakoupit. No, vlastnû nemusím, ale v jistém bizarním, moÏná atavistickém slova smyslu, coÏ nesmím pfiipustit pfied
Sharon, prostû chci.
8.50 Mmm. Zajímalo by mû, jak˘ bude Mark Darcy otec. (M˘ch potomkÛ, samozfiejmû. Ne mÛj. To by bylo pûknû úchylné, nûco na
zpÛsob Oidipa.)
8.55 No nic, nesmím b˘t posedlá a musím pfiestat snít.
9.00 Zajímalo by mû, jestli nám Una a Geoffrey Alconburyovi dovolí kvÛli hostinû postavit na trávníku párty stan – Pfff!
7.35
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Do bistra ve‰la drze jako opice moje matka ve skládané sukni
z Country Casuals a v zeleném blejzru se záfiivû zlat˘mi knoflíky.
Vypadala jako ufon, co se z niãeho nic objeví v Dolní snûmovnû,
vypustí sliz a klidnû si pfiisedne k vládním ministrÛm.
„Nazdar, zlato,“ zatrylkovala. „Jsem na cestû do Debenhams.
Vím, Ïe sem chodí‰ na snídani, a tak jsem si fiekla, Ïe se stavím,
abychom se domluvily, kdy zajde‰ k té vizáÏistce. Ó, mám stra‰nou chuÈ na kávu. Myslí‰, Ïe by mi mohli ohfiát mléko?“
„Mami, uÏ jsem ti fiekla, Ïe k Ïádné vizáÏistce jít nechci,“ zamumlala jsem celá rudá, zatímco se na nás v‰ichni dívali a zdálky
se k nám blíÏila nevrlá, ufiícená servírka.
„Ale no tak, nebuì taková buchta, zlato. Musí‰ o sobû dát vûdût,
a ne pofiád ãekat, jak se vûci vyvrbí. Á zdravím.“
Máma nasadila tón, kter˘ jasnû vyjadfioval touhu „spfiátelit se
z nepochopiteln˘ch dÛvodÛ s personálem a stát se nejváÏenûj‰ím
hostem kavárny“.
„TakÏe. Co-pak-si-dám? Víte co? Myslím, Ïe si dám kávu. Vypila jsem ráno doma v Grafton Underwood s manÏelem Colinem
tolik ãaje, aÏ se mi z nûj dûlá nanic. A mohla byste mi pfiihfiát trochu mléka? NemÛÏu pít v kávû studené mléko. Nedûlá mi to dobfie na Ïaludek. A moje dcera Bridget si dá…“
Grrr. Proã nám to rodiãe dûlají? Proã? Dovolávají se snad zoufalí zralí jedinci pozornosti a dÛleÏitosti, nebo je na‰e mûstská generace pfiíli‰ zaneprázdnûná a podezíravá a otevfienost a pfiátelství jsou nám cizí? Vzpomínám si, Ïe kdyÏ jsem poprvé pfiijela do
Lond˘na, na kaÏdého jsem se usmívala, dokud se mi jeden chlap
v metru neudûlal na záda.
„Presso? Pfiekapávanou? VídeÀ? Se ‰lehaãkou? Bez kofeinu?
S polotuãn˘m mlékem?“ vy‰tûkla servírka, pfiisunula si k sobû
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ze stolu v‰echny talífie a vyãítavû se na mû podívala, jako kdybych za mámu mohla já.
„Bez kofeinu, se ‰lehaãkou a polotuãn˘m mlékem,“ ‰pitla jsem
omluvn˘m tónem.
„Ta je nabruãená. Copak neumí anglicky?“ látefiila máma za
odcházející servírkou. „Lond˘n je ale legraãní, viì? Nûktefií se ani
neumûjí ráno obléknout.“
Dívala se na dvû elegantní pseudorastafariánky u vedlej‰ího
stolu. Jedna Èukala do laptopu a mûla na sobû boty znaãky Timberlands, spodniãku, rastafariánskou ãepici a flísovou bundu. Ta druhá byla obleãená v surfafisk˘ch kraÈasech, dlouhém plá‰ti z lamí
kÛÏe a pletené ãepici bhútánsk˘ch pastevcÛ s klapkami na u‰i.
Na nohou mûla turistické ponoÏky a jehlové podpatky a jeãela do
sluchátka mobilu, které mûla pfiipevnûné kolem hlavy: „Fakticky
mi fiek, Ïe jestli mû je‰tû jednou pfiistihne, jak hulím trávu, tak mû
vykopne z bytu. A tak jsem si pomyslela: ‚Se neposer, fotfiíku,‘“ zatímco její ‰estiletá ratolest se zhnusenû nimrala v talífii hranolkÛ.
„To ta holka mluví tak sprostû sama se sebou?“ zeptala se
máma. „My ale Ïijeme v legraãním svûtû, viì? Nebylo by ti líp
mezi normálními lidmi?“
„To jsou normální lidi,“ odsekla jsem na‰tvanû a k˘vla hlavou
na ulici, kde zrovna nane‰tûstí jepti‰ka v hnûdém hábitu tlaãila
v koãárku dvû dûti.
„A právû proto jsi celá zmatená.“
„Já nejsem zmatená.“
„Ale jsi,“ nedala se matka. „No nic. Jak vám to klape s Markem?“
„Skvûle,“ odvûtila jsem zasnûnû, naãeÏ mû zpraÏila pohledem.
„Snad to nebere‰ smrtelnû váÏnû? VÏdyÈ ví‰, Ïe si tû nevezme.“
Grr. Grrr. Sotva zaãnu chodit s muÏsk˘m, kterého mi rok a pÛl
dohazuje („syn Malcolma a Elaine, zlato, je rozveden˘, pfií‰ernû
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osamûl˘ a bohat˘…“), pfiipadám si jako na závodû branné zdatnosti. ·krábu se nahoru po zdech a sítích, jen abych mámû pfiinesla velk˘ stfiíbrn˘ pohár s ma‰lí.
„Ví‰, co o tobû budou fiíkat,“ nedala si pokoj. „‚To byla snadná
obûÈ.‘ KdyÏ Merle Robertshawová zaãala chodit s Percivalem, její
matka prohlásila: ‚Ne abys mu dovolila, aby ho pouÏíval k nûãemu
jinému neÏ k ãurání.‘“
„Mami,“ zaprotestovala jsem. Z jejích úst to znûlo ponûkud
smû‰nû. Je‰tû pfied necel˘m pÛlrokem se tahala s portugalsk˘m
prÛvodcem, kter˘ neudûlá ani krok bez pánské pfiíruãní ta‰ky.
„Ach, uÏ jsem ti fiíkala,“ skoãila mi do fieãi a pokrytecky zmûnila téma, „Ïe jedeme s Unou do Keni?“
„CoÏe!“ vyjekla jsem.
„Jedeme do Keni! Jen si to pfiedstav, zlato! Do ãernoãerného
nitra Afriky!“
Hlavou mi zaãaly vífiit my‰lenky a v‰echna moÏná vysvûtlení
jako v hracím automatu, neÏ se s cinkotem zastaví. Nestala se
z mámy misionáfika? NepÛjãila si ve videopÛjãovnû znovu Vzpomínky na Afriku? Nevzpomnûla si z niãeho nic na Volání divoãiny
a nerozhodla se chovat lvy?
„Ano, zlato. Chceme si zajet na safari, setkat se s Masaji a strávit pár dní v hotelu na pláÏi.“
V hracím automatu to cvaklo a na obrázcích se objevila série
odpudiv˘ch v˘jevÛ, na nichÏ postar‰í nûmecké paniãky obcují na
pláÏi s místními mladíãky. Tupû jsem na mámu civûla.
„Nehodlá‰ si zase s nûk˘m nûco zaãít, Ïe ne?“ zeptala jsem se.
„Táta se je‰tû nevzpamatoval z Julia.“
„Namoudu‰i, zlato! VáÏnû nevím, proã ten povyk. Julio byl
pouh˘ pfiítel – dopisovali jsme si. V‰ichni potfiebujeme pfiátele,
zlato. Ani to nejlep‰í manÏelství ti nemÛÏe dát v‰echno: pfiátele
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v‰ech vûkÛ, ras, víry a tfiíd. âlovûk si pfiece musí roz‰ifiovat obzory
v kaÏdém…“
„Kdy odjíÏdíte?“
„Je‰tû nevím, zlato. Jen nás to tak napadlo. UÏ musím letût.
Nashle!“
Do hajzlu. Je ãtvrt na deset. Pfiijdu pozdû na ranní poradu.
11.00 V redakci programu Život v BritȘnii. Na‰tûstí jsem pfii‰la pozdû jen
o dvû minuty. Zmuchlala jsem si kabát do koule, aby to vypadalo,
Ïe jsem v práci uÏ nûkolik hodin a pouze jsem se zdrÏela v nûjaké
neodkladné záleÏitosti na jiném oddûlení, a s klidem jsem se prodírala skrz pozÛstatky mizerného denního televizního vysílání,
které se v nechutnû otevfiené kanceláfii v˘mluvnû válely na podlaze – nafukovací ovce s dírou v zadku, Claudia Schifferová
v nadÏivotní velikosti s hlavou Madeleine Albrightové a velká
lepenková cedule s nápisem PRYâ S LESBAMA ! –, k Richardu
Finchovi, kter˘ se honosil kotletami, sluneãními br˘lemi ve stylu
Jarvise Cockera a oblekem na safari ze sedmdesát˘ch let, do nûhoÏ vecpal svou odpornû tûlnatou figuru, a právû vfie‰tûl na shromáÏdûn˘ t˘m dvacetilet˘ch reportérÛ.
„Tak honem, bordeláfiko Bridget, co chodí‰ pofiád pozdû,“ zafival,
kdyÏ mû uvidûl. „Neplatím ti za to, aby sis muchlala kabát a hrála
si na neviÀátko, ale za to, abys pfii‰la vãas a nûco vymyslela.“
Ten nedostatek úcty je namoudu‰i den ze dne nesnesitelnûj‰í.
„Tak, Bridget!“ zahfiímal Richard. „Co tfieba nové labouristky.
Co tfieba jejich image a role. SeÏeÀ mi feministickou poslankyni
Barbaru Follettovou. AÈ hodí její kolegyni Margaret Beckettovou
do gala. Chci záfii svûtel. âerné mini‰aty. Punãochy. Chci, aby
Margaret vypadala jako sexuální symbol.“
Absurdita úkolÛ, které mi Richard Finch zadává, obãas nezná
mezí. Jednoho dne budu muset pfiemluvit ministryni sociálních
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vûcí Harriet Harmanovou a ministryni zdravotnictví Tessu Jowellovou, aby se postavily vedle sebe v supermarketu, a úkolem
kolemjdoucích bude poznat, která je která. Nebo se budu snaÏit
pfiemluvit vrchního psovoda, aby se nechal honit po lese smeãkou vztekl˘ch li‰ek. Musím si najít nûjaké místo umoÏÀující lep‰í
seberealizaci. Co tfieba zdravotní sestra?
11.03 U stolu. Fajn, rad‰i brnknu do tiskového oddûlení labouristÛ.
Mmmm. Pofiád se mi vracejí vzpomínky na milování s Markem.
Doufám, Ïe dneska ráno nebyl moc otráven˘. Co kdybych mu zatelefonovala do práce. Není moc brzy?
11.05 Je. Jak se praví v Jak si udrÏet toho pravého – nebo to bylo
v Jak si zajistit partnerÛv trval˘ zájem –, souznûní muÏe a Ïeny je
choulostivá záleÏitost. MuÏ si musí Ïenu namlouvat. Poãkám, aÏ
mi Mark zavolá. Asi bych se mûla radûji mrknout do novin, abych
se dostala v otázce politiky nov˘ch labouristÛ do obrazu, kdyby
mû náhodou spojili s Margaret Beckettovou… Pfff!
11.15 Richard Finch mû zase sefival. Pfiefiadil mû z labouristek na
hon na li‰ku – budu muset pfiipravit Ïiv˘ vstup z Leicestershiru.
Nesmím panikafiit. Jsem sebejistá, chápavá, zodpovûdná Ïena
mnoha zájmÛ. Moje sebeuvûdomûní nevychází z m˘ch svûtsk˘ch
úspûchÛ, ale z mého nitra. Jsem sebejistá, chápavá… Ach boÏe.
Venku leje jak z konve. VÛbec se mi do té promoklé ledárny nechce.
11.17 Je vlastnû moc fajn, Ïe mÛÏu dûlat interview. Mám pomûrnû
velkou odpovûdnost – ov‰emÏe ne jako ten, kdo rozhoduje o vyslání stfiel s plochou dráhou letu do Iráku, nebo ten, kdo drÏí pfii
srdeãní operaci svorku na hlavní chlopni –, moÏnost potrápit pfied
kamerou zabijáka li‰ek a dobrat se k jasnému konci jako Jeremy
Paxman, kdyÏ si podal íránského – nebo iráckého? – velvyslance.
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MoÏná mû dokonce poÏádají, abych pfiipravila pfiíspûvek ze
soudního pfielíãení do hlavních veãerních zpráv.
11.21 Nebo fiadu krátk˘ch specializovan˘ch reportáÏí. Hurá! Fajn,
radûji se pustím do tûch v˘stfiiÏkÛ… Ach jo. Telefon.
11.30 UÏ jsem ho chtûla nechat zvonit, ale napadlo mû, Ïe by to
mohl b˘t dotazovan˘ dvojctihodn˘ sir Hugo Boynton alias zabiják
li‰ek, kter˘ mi mûl sdûlit, jak se kolem sil a chlívkÛ pro prasata
dostanu na místo, a tak jsem zvedla sluchátko. Volala Magda.
„Ahoj, Bridget. Jen jsem ti chtûla fiíct do hrníãku! Do hrníãku!
Udûlej to do hrníãku!“
V pozadí se ozvala hlasitá rána, po ní pfii‰el zvuk tekoucí vody
a fiev, jako kdyÏ Srbové vraÏdí muslimy, následovan˘ hlasit˘m
„Maminka dá na zadeãek! Dá ti na zadeãek!“ jako na kolovrátku.
„Magdo!“ zafivala jsem. „Jsi tam?“
„PromiÀ,“ fiekla, kdyÏ se nakonec vrátila k telefonu. „Jen jsem ti
chtûla fiíct… dej si bimbáska do hrníãku! Jestli ho nechá‰ venku,
poteãe to ven!“
„Mám rozdûlanou práci,“ zaúpûla jsem. „Za dvû minuty odjíÏdím do Leicestershiru…“
„Bezva, fajn, já vím, já vím, vy jste v‰ichni fantastiãtí a dÛleÏití,
kdeÏto já trãím doma se dvûma ãlovíãky, co je‰tû ani neumí anglicky. No nic, jen jsem ti chtûla fiíct, Ïe jsem se domluvila se znám˘m truhláfiem, aby ti zítra pfii‰el udûlat ty police. PromiÀ, Ïe
jsem tû otravovala sv˘mi domácími starostmi. Jmenuje se Gary
Wilshaw. Mûj se.“
NeÏ jsem staãila vytoãit Magdino ãíslo, telefon znovu zazvonil.
Volala vzlykající Jude.
„No tak, Jude, no tak,“ uklidÀovala jsem ji, zatímco jsem si
strãila sluchátko pod bradu a snaÏila se naházet v˘stfiiÏky do kabelky.
11.20
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„Ten Bídák Richard, bééééééé.“
Ach boÏe. Po Vánocích jsme s Shaz pfiesvûdãily Jude, Ïe jestli
se bude je‰tû jednou bavit s Bídákem Richardem o pohybliv˘ch
píscích jeho neschopnosti vázat se, budeme ji muset nechat
odvézt do blázince. A dokud ji nepropustí do domácího o‰etfiování, stejnû si nebudou moct nûkolik let vyjet na prodlouÏen˘
víkend, zajít do poradny ani naplánovat spoleãnou budoucnost.
V návalu sebelásky ho Jude pustila k vodû, ostfiíhala si vlasy
a zaãala chodit do svého seriózního zamûstnání v City v koÏené
bundû a bederních dÏínách. V‰ichni Hugové, Johnnyové a Jerrerové v prouÏkovan˘ch ko‰ilích, ktefií si kdy marnû pfiedstavovali,
co Jude skr˘vá pod kost˘mkem, se rázem ocitli ve stavu priapického ‰ílenství a veãer co veãer jí volali. JenomÏe celá ta vûc s Bídákem Richardem ji pofiád rmoutí.
„Procházela jsem vûci, které tady nechal, chtûla jsem je vyhodit, ale narazila jsem na jednu pfiíruãku… pfiíruãku…, která se
jmenuje… jmenuje…“
„No tak. No tak. Mnû to fiíct mÛÏe‰.“
„Která se jmenuje Jak randit s dvacítkami: prÛvodce pro muÏe
nad pûtatfiicet.“
Kristepane.
„Je mi stra‰nû, stra‰nû…“ fiekla, „uÏ nechci znovu procházet
tím peklem randûní… je to neproniknutelné mofie… zÛstanu navÏdycky sama…“
Ve snaze vyváÏit v˘znam kamarádství a skuteãnost, Ïe uÏ jsem
dávno mûla b˘t v Leicestershiru, jsem Jude poskytla pouze akutní
první pomoc: drÏ se vlastního já, asi to tam nechal schválnû, ne,
nezÛstane‰, atd.
„Díky, Bridge,“ podûkovala Jude po chvíli oãividnû klidnûj‰ím
hlasem. „Mohly bychom se dneska veãer vidût?“
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