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Zmûnila.
Tik. Tik.
Balancovala jsem na hranû nepﬁíãetnosti, stahovala mû k sobû jako
laãná ãerná díra. Zaãínala jsem tomu tlaku podléhat.
A chce‰ se vÛbec bránit?
Co by se stalo, kdybych to vzdala? Uvûdomovala jsem si, Ïe jsem
otupûlá ‰okem, Ïe mi to zdaleka nedochází. Ale k povrchu probublávaly stále nenávistnûj‰í emoce a snaÏily se pﬁevzít kontrolu.
ZamÏikala jsem. Pálilo mû v oãích.
Zkusila jsem promluvit.
V ústech mi vyschlo a nevzmohla jsem se na slovo.
Nehybnû jsem hledûla na nejlep‰í kamarádky Jane a Val, opory, na
jejichÏ pomoc jsem se vÏdycky mohla spolehnout… Ale teì mlãely.
Ani slÛvko, jen ryzí dûs ve tváﬁi.
Pohledem jsem sklouzla k nevlastní sestﬁe Stormy-Rain. Na rozdíl
od svého jména – Bouﬁkov˘ lijavec – byla jako pochodující paprsek
sluneãní záﬁe. I z toho nejhor‰ího prÛ‰vihu umûla vykﬁesat to dobré.
Ale teì… nic. Zsinal˘ obliãej ztuhl˘ oblbujícím zdû‰ením.
Sklopila jsem hlavu k vlastním rozklepan˘m rukám, v kter˘ch
jsem muchlala rohy lístku. Mûla jsem pocit, Ïe z hrudního ko‰e mi
vystﬁelí srdce s Ïaludkem a plícemi v tûsném závûsu.
Vztek se ve mnû umocnil spoleãnû se ‰okem a drásav˘m Ïalem.
Ruplo to ve mnû. Zahltilo mû to jako vlna, jeÏ se vzedmula z nejprimitivnûj‰ích hlubin mé du‰e, kde logika, spoleãenská pravidla a intelekt nehrály sebemen‰í roli. ZÛstal tam prostor jenom pro doruda
rozpálenou a niãím nespoutanou zbûsilost.
A tak jsem se rozvﬁe‰tûla z pln˘ch plic, dokud jsem neochraptûla
a nezaãalo mû bolet v krku.
„Svlíknûte mû! Svlíknûte mû z tûch hadrÛ! Hned teì!“

Zoufale jsem ze sebe zaãala strhávat svatební ‰aty, právû ty ‰aty,
do kter˘ch mi kamarádky pomáhaly se dostat zhruba pﬁed deseti
minutami; ten ÏivÛtek ze sloÏitû propleten˘ch stuh bych sama svléknout nedokázala. Uvízla jsem v pasti.
Jane a Val mi pﬁiskoãily na pomoc a zaãaly rozvazovat stuhy, ale
trvalo by to dlouho. TûÏk˘ vzduch byl najednou k neud˘chání, jako
bych se topila.
„Dusím se. Dusím se. Stra‰nû mû to ‰krtí!“
Val popadla nÛÏ, kter˘ hotelová sluÏba pﬁidala na tác s obãerstvením, a bez váhání pﬁeﬁízla spleÈ saténov˘ch stuÏek. Zvuk praskající látky mi pﬁipomnûl skﬁípání nehtÛ o sklo. Naskoãila mi husí
kÛÏe, ale ÏivÛtek se postupnû uvolÀoval, aÏ neÏivû sklouzl na podlahu.
Koneãnû jsem byla volná.
A pak pﬁi‰ly na ﬁadu slzy. Horké slzy se mi ﬁinuly po tváﬁích a surovû mi po nich kreslily ãernou mascarou. Slzy se pﬁetavily ve vzlyky.
Svatební ‰aty se mi válely u nohou jako ubohá louÏiãka stuÏek, saténu a korálkÛ, ale poﬁád jsem se cítila jako v pasti. Moje vlasy! Dokonale vyãesané do volného uzlu, protkaného perleÈov˘mi sponkami.
Najednou jsem cítila kaÏd˘ pramínek vlasÛ, jako by to byl jedovat˘
had. Zaryla jsem do vlasÛ prsty a rvala sponky pryã jako pouta. Pryã
s nimi, ven, ven! Zoufale jsem prahla strhat ze sebe kaÏdiãk˘ náznak
chystané svatby.
Perlové náu‰nice musely pryã. ChÀapla jsem po nejbliÏ‰ím kapesníãku a drhla si rtûnku, aÏ mû bolely rty. Rozmázla se mi po tváﬁi
jako odporná vyráÏka.
Kdyby se na mû nûkdo díval oknem zvenãí, povaÏoval by mû za
cvoka. Ne, Ïe bych mu to mûla za zlé. Cípkem zbylého zdravého rozumu jsem si uvûdomovala, Ïe vypadám jako uprchlík z blázince,
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co si koleduje o svûrací kazajku a poﬁádnû silné elektro‰oky. Ale jak
jsem se k ãertu mûla chovat jinak…
ProtoÏe on…
Michael Edwards – se kter˘m jsem byla rok zasnoubená, dva roky
jsem s ním chodila – právû poslal k ‰ípku mû, Lilly Swansonovou,
a to pouh˘ch deset minut pﬁedtím, neÏ jsme mûli zamíﬁit k oltáﬁi.
Z toaletky na mû posmû‰nû pomrkávala lahviãka parfému, kter˘
si Michael na dne‰ek prosadil „jako svÛj oblíben˘“. Drapla jsem ji
a mrskla s ní o stûnu, aÏ se roztﬁískla na milion stﬁípkÛ jako mÛj Ïivot. VmÏiku mû udeﬁil poryv sladké jasmínové vÛnû, z níÏ se mi zvedl
Ïaludek.
Ale co ﬁeknu pûti stovkám hostÛ, kteﬁí uÏ na mû ãekali v kostele?
¤ada z nich pﬁiletûla sem do JiÏní Afriky aÏ z Austrálie.
„Ahoj, v‰ichni. Díky za náv‰tûvu. A teì hádejte! APRÍL! Svatba se
nekoná!“
Svatba, za kterou táta zaplatil malé jmûní.
Za naprosto dokonalou svatbu.
Dokonalou? âerta star˘ho, Ïe dokonalou!
Dala jsem si na v‰em záleÏet. Vypilovala jsem i ten sebemen‰í detail. Plánování a pﬁíprava dne‰ní slávy trvaly dlouhé mûsíce, a co
z toho?
A pak jsem uÏ v‰echno vnímala jenom mlhavû. Do pokoje vpadl
mÛj bratr James, ﬁval sprosté nadávky a vyhroÏoval, Ïe ho zabije.
Dokonce jednu vrazil svûdkovi, kter˘ tvrdil, Ïe váÏnû netu‰í, kam se
Michael vypaﬁil. MÛj vûcnû uvaÏující otec hledal logick˘ dÛvod pro
Michaelovo nepochopitelné jednání a stál si na svém, tvrdil, Ïe si
musíme nejdﬁíve promluvit, neÏ se pﬁikloníme k unáhlen˘m závûrÛm.
Následovaly stovky telefonátÛ: Kde je? Kdo ho vidûl? Kam zmizel?

V jisté chvíli uÏ to ne‰lo utajit pﬁed hosty a rázem se rozjely fámy
a ‰u‰kanda ve velkém…
Má milenku.
Utekl s jinou.
Je to kriminálník na útûku.
Je gay.
Mimozem‰Èané na nûm provádûjí pokusy. (Doufám, Ïe bez umrtvení.)
Lidé pohazovali slÛvky jako parchant, podrazák a lháﬁ. A vylep‰ovali to slovy ostuda, chudinka, a ‰koda. Lámali si hlavu, zda si mají
vyzvednout svatební dary, nebo je tady nechat. Co je v takov˘ch pﬁípadech v souladu s etiketou?
Zatímco svût kolem mû propadal ‰ílenství, na mû padl zvlá‰tní
klid. Nic se mi nezdálo skuteãné a náhle jsem si pﬁipadala jako divák
filmu vlastního Ïivota. Ka‰lala jsem na to, Ïe se na podlaze choulím
jen v kalhotkách a podprsence. Bylo mi fuk, Ïe s obliãejem strakat˘m rozmazanou rtûnkou a mascarou vypadám jako klaun. Na
niãem nezáleÏelo.
O pár minut pozdûji se do dveﬁí vﬁítil mÛj druh˘ bratr Adam
a donutil mû colou zapít bílou pilulku. Tvrdil, Ïe mû to uklidní.
Krátce nato se na scénû objevila moje okázalá matka s dramatiãností divadelní hereãky pﬁipravené na svou Ïivotní roli.
„Proã, proã, proã?“ Pﬁitiskla si ruku na srdce. „Proã tohle? – ‰ílenství, v nûmÏ rozum jasn˘, Ïluã odporná?“ Sevﬁela si spánky s v˘kﬁikem: „Prooooooããããã???!!!“
„Proboha, Ido, uvûdom si ksakru, Ïe teì nehraje‰ Shakespeara!“
Z otcova hlasu sly‰ím neskr˘van˘ vztek. Ani osmnáct let po rozvodu
se k sobû neumûjí chovat zdvoﬁile.
„Pﬁinejmen‰ím vám tím pﬁipomínám, Ïe cel˘ svût je jevi‰tû!“
odsekla matka temnû s hluboce tragick˘m tónem, k nûmuÏ pﬁi-
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hodila je‰tû hlavu zvrácenou dozadu v beznadûjném gestu a zaÈaté
ãelisti.
„PﬁestaÀ uÏ koneãnû s tûmi Ïvásty! Copak ses je‰tû nenauãila odli‰it realitu od fantazie?“
„V pﬁípadû na‰eho manÏelství se mi to rozhodnû povedlo!“
Adam ty dva dÛraznû zarazil. „Nechte toho! Teì k tomu není
vhodná chvíle!“
A vzápûtí vypuklo peklo.
Kmitl se tam knûz s nabídkou duchovní útûchy, ale bleskovû zmizel
cel˘ zrudl˘, sotva mû spatﬁil polonahou na zemi. Do dveﬁí nakouklo
pár zvûdavcÛ z pﬁíbuzenstva s ukﬁivdûn˘m v˘razem kopnutého pejska, ale staãil jim jeden pohled, jak leÏím na podlaze s rozhozen˘mi
paÏemi jako zastﬁelená, aby rychle zaﬁadili zpáteãku.
A ten pekeln˘ poprask nekonãil, protoÏe vzápûtí do místnosti vlétl
fotograf a zaãal mû fotit – nikdo ho na zmûnu situace neupozornil.
A totální ‰ílenství eskalovalo, kdyÏ moje oblíbená sestﬁenice Annie,
která mi navrhla ‰aty zdarma jako svatební dar, spatﬁila „dosud svÛj
nejlep‰í v˘tvor“ leÏet na podlaze zmuchlan˘ a potrhan˘. Podle v‰eho
mûla pláã na krajíãku.
A najednou se v‰echno kolem mû rozmazalo a zvuky se slily do
monotónnû podivného ‰umu.
Zavﬁela jsem oãi a propadla se do tmy.

1.
o probuzení jsem ‰Èastnû zívla, skopla pﬁikr˘vku v bílém na‰krobeném povleãení a rozespale si protáhla nohy. Do bytu
proudilo slunce a na právû rozkvetl˘ch stromech ãiﬁikali ptáci. Vlah˘
ranní vûtﬁík prosytila nûÏná a líbezná vÛnû kvûtin. BoÏe, tomu ﬁíkám
dokonalé jarní ráno. Dokonal˘ svatební den. Vzru‰enû jsem vyskoãila z postele, abych se stﬁemhlav vrhla do nového dne, a pak jsem
to uvidûla…
Svoje svatební ‰aty pﬁehozené pﬁes opûradlo Ïidle jako mrtvá
kachna s useknutou hlavou.
Vzápûtí se mi vybavila ta dvû slÛvka a pra‰tila mû jako bourací
koule pﬁímo na solar. Ta slova, která narychlo na‰krábal na mizern˘
útrÏek papíru a podstrãil ho pode dveﬁmi jako zbabûlec.
Za‰átrala jsem po mobilu, zbûsile rozklepan˘mi prsty jsem sjela
po dotykovém displeji a projela dvaadvacet nepﬁeãten˘ch esemesek.
Byly od pﬁátel, pﬁíbuzn˘ch, spolupracovníkÛ, pedikérky, a dokonce
i od matãina psychologa (kter˘ oãividnû dostane padáka).
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Ale od Michaela nic.
Pﬁihlásila jsem se na Facebook a s bu‰ícím srdcem otevﬁela jeho
úãet. Îádná nová aktivita. Na Twitteru to vypadalo navlas stejnû.
Pﬁesvûdãila jsem se, jestli mû má poﬁád mezi pﬁáteli. Mûl. Mrkla jsem
na jeho Instagram, ale opût, nepﬁidal tam ani Èuk. Jako by se vypaﬁil
z povrchu na‰í planety, coÏ v Michaelovû pﬁípadû bylo nûco nemyslitelného. Neumûl si ani oﬁezat tuÏku, aby o tom netweetnul do svûta.
Nedokázal si koupit ani tkaniãky do bot, aby jejich fotku nevystavil
na Instagramu, a nemohl si ani podrbat na hlavû, aby své pocity nesdûlil na Facebooku. Tohle jediné mû na nûm ‰tvalo hned od zaãátku. Minul˘ ãas. Teì mû na Michaelovi ‰tvalo mnohem víc vûcí.
Mozek mi ve zbûsil˘ch obrátkách ‰rotoval jeden hnus za druh˘m.
Kam se kurvaprácedoprdele mohl vypaﬁit? Za‰il se v nûjakém pochybném hodinovém hot˘lku s nûjakou striptérkou, co se chlubí
kozaãkami na jehlách, stﬁapci a triplem? UÏívá si teì a oslavuje vãerej‰ek, kdy utekl od oltáﬁe a uhnul pﬁesnû namíﬁené kulce?
Byla jsem ráda, Ïe silná vÛnû kávy a smaÏících se klobás mû prudce
vrátila do reality a umoÏnila mi soustﬁedit se na nûco pﬁízemnûj‰ího,
protoÏe jsem si zãistajasna uvûdomila, Ïe umírám hlady.
Takhle vyhládlá jsem snad v Ïivotû nebyla. Kruãící Ïaludek mû zavedl do kuchynû, kde moji kamarádi a rodina stále je‰tû sedûli kolem
stolu. Sborovû mû pﬁivítali. Vzmohla jsem se jen na mdlé pﬁik˘vnutí.
Vzápûtí se na mû sesypali. V‰ichni na‰i pﬁíbuzní k sobû mají aÏ
pﬁehnanû ochranitelsk˘ vztah. Adam ke mnû pﬁiskoãil se sklenicí pomeranãové ‰Èávy, tabletkou na bolest hlavy a lékaﬁsk˘m receptem
na ty svinské malé bílé pilulky. Kdybych ho nechala, urãitû by mi
navíc zmûﬁil teplotu a krevní tlak a napíchl mû na kapaãku. Val mû
s Jane zavedly k Ïidli, Stormy-Rain mávala pod nosem nûjakou vonnou tyãinkou a donesla mi hrnek bylinkového ãaje, v nûmÏ plavaly

mrtvé utopené kvítky, a dokonce i Tlapka, na‰e obvykle odtaÏitá
koãka, se mi chlácholivû otﬁela o kotníky. Mûla jsem dojem, Ïe mû
provrtávají stovky vyãkávav˘ch oãí, jako by bez dechu ãekaly, aÏ
promluvím. V místnosti zavládlo trapné ticho. Nakonec to Annie
nevydrÏela.
„Jak ses prospala?“ vyhrkla Annie.
Pﬁik˘vla jsem. „Fajn. Hele, s tûmi ‰aty mû to mrzí...“
„Ach boÏe! Ne! Prosím tû, to pusÈ z hlavy!“ Vyskoãila od stolu.
„Kromû toho, moÏná jsi tím odstartovala nov˘ trend… zavrÏen˘ch
svatebních ‰atÛ.“ Usmála se a mû její pokus o vtip dojal natolik, aÏ
mi z koutku oka vyklouzla slziãka.
Kolem mû zvuãnû pﬁecvakaly luxusní stﬁevíãky na jehlách. „Tak
pozor, pusÈte mû ke slovu. Taky bych mohla své klientce doporuãit Ïalobu o náhradu za emocionální újmu. O penûzích vyhozen˘ch
za svatbu ani nemluvû.“
Moje nevlastní sestra Sara, neohroÏená advokátka a majitelka
vraÏednû vysok˘ch podpatkÛ, hulákala v˘hrÛÏky do telefonu. Celé
dopoledne se snaÏila Michaela odchytit, volala naprosto v‰em jeho
pﬁíbuzn˘m, i tûm nejvzdálenûj‰ím. Zatím mûla smÛlu.
Michael nebyl k nalezení a Sara uÏ zaãala vyhroÏovat, Ïe do akce
povolá svoje soukromé oãko Lizzy Brownovou. Opût mi zakruãelo
v Ïaludku, tentokrát uÏ na‰tvanû, Ïe na nûj váÏnû ka‰lu, tak jsem si
pﬁitáhla talíﬁ klobásek. UÏ mûsíce jsem drÏela dietu, abych své pﬁirozenû oblé tvary narvala do svatebních ‰atÛ a taky proto, abych vyhovûla Michaelovi, podle kterého jsem nabrala pûkn˘ch pár kilo navíc.
Za ta muka strávená na bûÏeckém pásu jsem si zaruãenû zaslouÏila
zlatou medaili nebo jiné uznání. UÏ celé tﬁi mûsíce jsem se neocitla
ve stejné místnosti se saturovan˘m tukem ani karbohydráty a teì…
teì jsem si to hodlala vynahradit.
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