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1. kapitola

Osudný trest

Nikdy by mû nenapadlo, Ïe láska mého Ïivota bude nûãím otcem. Kdybych o tom déle pﬁem˘‰lela, uvûdomila bych si, Ïe ta nejlep‰í vûc, která
se mi kdy stala, je pro Danovy dûti tou nejhor‰í. No, pﬁinejmen‰ím od
rozvodu jejich rodiãÛ. Ale pokud by to mohla b˘t pro nû alespoÀ nûjaká
útûcha, já mûla romantiku z druhé ruky. CoÏ není zrovna to, co ve svém
profilu na seznamce hledáte:
Hnûdooká bruneta, 25.
UÏívám si chÛzi naboso po stﬁepech zniãeného domova.
Mám ráda hluboké ticho, hnisající zá‰È a nespavost.
Nemám ráda romantické víkendy, smyslné ranní leno‰ení
a jakoukoliv ‰anci na budoucí ‰tûstí.
B˘valá ãlenka klubu Smyslu pro humor.
Posttraumatická stresová porucha pﬁítomna.
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Ale stejnû jako v‰echny velkolepé milostné vztahy ani ten mÛj takhle
nezaãal. Na‰e dva naprosto odli‰né svûty se prostû pomalu prolnuly.
Nikdy jsme nemluvili o tom, co to znamená. Chci ﬁíct, jak vás mÛÏe muÏ
milovat, kdyÏ vás jeho dûti nenávidí? Pravdûpodobnû uÏ vám asi do‰lo,
Ïe to je pﬁesnû ta otázka, které jsem se poslední dobou kaÏd˘ pátek cestou
do kanceláﬁe vyh˘bala. Jen pár hodin pﬁedtím, neÏ budu o víkendu pﬁed
dûtmi zase vypadat úplnû k niãemu. Aãkoliv, zalétla jsem pohledem
k recepãnímu pultu, je to o hodnû lep‰í neÏ se zamilovat do nûãího manÏela…
„Odejdu od ní, Karen!“ Harry Collins, ‰éf digitálního oddûlení, se sklánûl nad pultem. „Slibuju, Ïe to udûlám, ale není to tak lehké. Máme tﬁi
dûti, na které musím myslet –“ Zaslechl moje kroky a trhl sebou. „TakÏe, tyhle, ech… tyhle svorky? Budeme potﬁebovat je‰tû alespoÀ dvû balení…“
Karen-z-recepce, celá peãlivû vyfoukaná a s diamaty v u‰ích, se zniãehonic zadívala do svého diáﬁe a upravila si svetﬁík. S profesionalitou, která
hraniãila aÏ s provokativností, si v‰echno peãlivû naãmárala.
„A ty malé poznámkové bloky, prosím, jak jsme se dohodli.“ Pﬁedstíral, Ïe si mû právû v‰iml. „Ne ty velké.“ Zvedl ruku na pozdrav. „Ach, dobré
ráno, Ello!“
„Dobré ráno, Karen. Harry…“
V‰ichni tﬁi jsme si vymûnili zdvoﬁilé úsmûvy a já zamíﬁila ke schodÛm
místo k v˘tahu, abych se vyhnula jejich stísnûné pﬁítomnosti.
Steen & Heard Communications sídlila v prvním patﬁe památkové
budovy na Hanover Street. Roletami v oknech kanceláﬁe prosvítalo svûtlo,
kdyÏ jsem vstoupila dovnitﬁ. OdloÏila jsem si sako na zadní opûrku Ïidle
a otevﬁela první mail dne:
NALÉHAVÉ!
OKAMÎITù SPLNIT.
KLIENTSKÁ DATA ZA P¤EDCHOZÍCH 12 MùSÍCÒ.

1. kapitola: Osudný trest

Tohle bylo typické pﬁivítání od Heather Constantinové, slovutné vedoucí PR oddûlení. Zjistila jsem, Ïe nejlep‰í zpÛsob, jak se s jejími maily
vypoﬁádat, je pﬁedstírat, Ïe je generuje primitivní poãítaã, kter˘ prostû
nezná lep‰í zpÛsoby. Aãkoliv to potvrzení o pﬁeãtení, které vyÏadovala
u jakékoliv elektronické komunikace, bylo mimoﬁádnû otravné. Zvlá‰È
kdyÏ sedûla tak blízko, Ïe si ode mû mohla vzít Ïv˘kaãku, aniÏ by zvedla
zadek ze Ïidle.
Podívala jsem se na ni, jak zírá skrz obrouãku br˘lí na monitor. Byla
malá, ale nabrou‰ená jako nÛÏ a krátce stﬁiÏené rudé vlasy s její osobností
pﬁímo ladily. Propalovala obrazovku pohledem a hledala ‰Èavnaté drby,
po kter˘ch by mohla skoãit. Její absolutní nedostatek pozdravu, absence
oãního kontaktu a slov prosím nebo dûkuji, ãehoÏ se vám hned zrána dostalo, mûlo stejn˘ efekt jako kbelík ledové vody vylit˘ rovnou na hlavu.
Vlastnû bych mu asi kdykoliv dala pﬁednost.
Heather Constantinová byla dÛvodem, proã jsem snila o tom, Ïe mû
vyhodí, stejnû jako jiní sní o v˘hﬁe v loterii.
Na poãátku jsem pracovala pro Jamese Steena (velmi nóbl muÏe na odchodu do dÛchodu, coÏ je pﬁesnû to, co nóbl lidi kolem ‰edesátky dûlají) a jeho partnerku, Audrey Heardovou, reklamní textaﬁku. Pﬁijali mû,
abych psala tiskové zprávy, starala se o webové stránky a dohlíÏela na vûci
pro na‰e klienty. Ale bûhem t˘dnÛ si ze mû Heather udûlala svoji neoficiální osobní asistentku a psychologick˘ boxovací pytel. Dneska se starám
o její papíry, diáﬁ a v jednom pﬁípadû také o o‰kliv˘ zánût moãového
mûch˘ﬁe, místo abych se pod jejím moudr˘m vedením stávala schopnou
obchodní elévkou, jak Audrey nejspí‰e pÛvodnû zam˘‰lela.
„Dobré ráno, Ello!“
Na‰e mladiãká sekretáﬁka, Leah, ve‰la za Harrym. Její ‰irok˘ úsmûv
projasnil i Heatheﬁinu ‰eì a vydrÏel záﬁit cel˘ den.
„Dobré ráno, Heather…“
Ëukání na klávesnici pokraãovalo.
Leah si povûsila kabát a narovnala sukni.
„Dala by sis ‰álek ãaje, Heather?“
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Heather se podívala na hodinky.
„O deset minut pozdûji. Vûﬁím, Ïe má‰ v úmyslu si o to zkrátit obûd, Ïe?“
Vûnovala jsem Leah soucitn˘ pohled. UÏ pût minut po deváté pﬁedstavovalo pro Heather neodpustiteln˘ hﬁích. Jediná chvíle, kdy opustila kanceláﬁ kvÛli nûãemu jinému neÏ schÛzce, byl porod jejího syna.
„Dala by sis kávu, Ello?“
„Ano, prosím,“ odpovûdûla jsem zámûrnû sebejistû. Doufala jsem, Ïe
by Heather mohla pochytit pﬁíjemnûj‰í zpÛsob, jak jednat s lidmi. „Díky
za optání. Hej, Leah – dokázaly jsme to! AÈ uÏ se stane cokoliv, pátky nám
nikdy nevezmou…“
„NezapomeÀ na moje mandlové mléko.“ Heatheﬁiny nehty stále bleskovû klapaly na klávesnici.
Mandlové mléko? Nikdy jsem o nûm nesly‰ela. UvaÏovala jsem, jestli ho
vyrábûjí speciálnû pro lidi jako je Heather, kteﬁí mají problém ovládat
svou rozmrzelost.
„Jistû.“ Leah se usmála a neztrácela ãas. Krátce se zastavila u Harryho
stolu, aby se ho zeptala, co chce, zatímco on rozsvûcel obrazovky na velké
svûtelné tabuli.
Harry vedl t˘m tﬁí témûﬁ identick˘ch chlápkÛ. V‰ichni nosili plnovous,
kostkované ko‰ile a pﬁíli‰ tûsné dÏínsy. A pokud mi bylo známo, ani jeden
z nich nemûl zálibu v kácení stromÛ, ale klidnû byste pﬁísahali, Ïe zrovna
dorazili z dﬁevorubeckého srazu na Alja‰ce. Buì to, nebo je oblékala nûãí
dobrosrdeãná babiãka. V minulosti jsem se pokusila s nimi zapﬁíst rozhovor, ale odpovídali striktnû jednoslovnû. A zatímco Ïivoty nás ostatních
jsou na tom závislé, nikdo z nich kávu ani ãaj nepije, i kdyÏ je to spoleãn˘
dorozumívací jazyk celé kanceláﬁe. MoÏná mi unikla nûjaká technologická novinka, pomyslela jsem si. Apple vynalezl iObãerstvení, zatímco my
ostatní stále postáváme u varné konvice.
„Dûlá ti mandlové mléko dobﬁe?“
Heather zachytila mÛj pohled a postavila se, aby odemkla kartotéku.
„No, oãividnû,“ odfrkla si a zaãala procházet barevné sloÏky. „Nepila
bych ho, kdyby mi po nûm bylo zle, nemyslí‰?“

1. kapitola: Osudný trest

Netu‰ila jsem, jestli to byl pokus o vtip, nebo ne.
Nikdy jsem se plynnû diktátorsky nenauãila.
„Je veganské. Bez cholesterolu a laktózy. Ty jsou pro lidské tûlo ‰patné,“
vysvûtlovala, jako bych byla nûjaká tﬁíletá holka. „TakÏe ano. Dûlá mi dobﬁe.“
Prásk! S tﬁísknutím zabouchla zásuvku.
Heather je veganka? To mû pﬁekvapilo. ¤ekli byste, Ïe vût‰ina veganÛ
bude na svoje kolegy milá, vzhledem k tomu, jak se chovají ke zvíﬁatÛm.
„Dobré ráno!“
V‰echny hlavy se otoãily k Audrey, nyní uÏ Steenové, paní ‰éfové
a majitelce agentury, která právû ve‰la dovnitﬁ a vypadala krásnû jako
vÏdycky. Samé natoãené ﬁasy a lesk na rty. Mûla na sobû mÛj nejoblíbenûj‰í model, ‰ed˘ klobouk a pastelovû rÛÏov˘ kabát.
Audrey byla naprosto úÏasná. Jedna z tûch nádhern˘ch postar‰ích dam,
po nichÏ kﬁi‰Èál a diamanty doslova ‰ílely a kaÏdé ráno jim dodávaly nadãasov˘ ‰mrnc.
„Jak to jde, Heather?“ Rychle po mnû stﬁelila úsmûvem místo pozdravu.
„Má se Apollo dobﬁe?“ Kdybychom náhodou nepﬁi‰li na to, Ïe Heather
má spasitelsk˘ komplex, její skromn˘ v˘bûr jména prvorozeného syna po
ﬁeckém bohovi by nám to jistû prozradil.
„Vede si pﬁímo skvûle.“
„To ráda sly‰ím. ¤íkala jsem ti, Ïe Peterova Ïena za pár t˘dnÛ porodí?“
„Musíte b˘t nad‰ení,“ odpovûdûla Heather, ale i kdyÏ se hovor t˘kal dûtí,
stále vypadala jako ledová královna.
Jednou jsem se pﬁed Heather pokusila zmínit o Danov˘ch dûtech, Grace
a Ethanovi. Podívala se na mû, jako kdybych si u pracovního stolu stﬁíhala
nehty. Rozhodla jsem se proto tohle téma uÏ nikdy nevytahovat.
„To jsme.“ Audrey se usmála. „Poslouchej, váÏnû se musíme sejít. Vy‰etﬁíme si trochu ãasu a uvidíme, co se z toho vyvine.“
„Zpátky do star˘ch kolejí.“ Heather pﬁimhouﬁila na Audrey oãi v nûãem, co mûl b˘t nejspí‰ úsmûv, pokud jí ov‰em nesvítilo do oãí. „Ráda
bych si s tebou na dne‰ek domluvila schÛzku, pokud se ti to hodí, Audrey.
Ve ãtyﬁi?“
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„Jak to jde, Heather?“ Rychle po mnû stﬁelila úsmûvem místo pozdravu.
„Má se Apollo dobﬁe?“ Kdybychom náhodou nepﬁi‰li na to, Ïe Heather
má spasitelsk˘ komplex, její skromn˘ v˘bûr jména prvorozeného syna po
ﬁeckém bohovi by nám to jistû prozradil.
„Vede si pﬁímo skvûle.“
„To ráda sly‰ím. ¤íkala jsem ti, Ïe Peterova Ïena za pár t˘dnÛ porodí?“
„Musíte b˘t nad‰ení,“ odpovûdûla Heather, ale i kdyÏ se hovor t˘kal dûtí,
stále vypadala jako ledová královna.
Jednou jsem se pﬁed Heather pokusila zmínit o Danov˘ch dûtech, Grace
a Ethanovi. Podívala se na mû, jako kdybych si u pracovního stolu stﬁíhala
nehty. Rozhodla jsem se proto tohle téma uÏ nikdy nevytahovat.
„To jsme.“ Audrey se usmála. „Poslouchej, váÏnû se musíme sejít. Vy‰etﬁíme si trochu ãasu a uvidíme, co se z toho vyvine.“
„Zpátky do star˘ch kolejí.“ Heather pﬁimhouﬁila na Audrey oãi v nûãem, co mûl b˘t nejspí‰ úsmûv, pokud jí ov‰em nesvítilo do oãí. „Ráda
bych si s tebou na dne‰ek domluvila schÛzku, pokud se ti to hodí, Audrey.
Ve ãtyﬁi?“
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„Jistû!“ zvolala Audrey. „Není nad okamÏitá rozhodnutí…“
„Ello?“ Heather si pﬁerovnala vûci na stole. „Mohla bys mi to zapsat do
diáﬁe?“
„Samozﬁejmû, Heather.“ Pﬁála jsem si, abych jí tam rovnou taky mohla
zapsat transplantaci nové osobnosti.
„A mimochodem…“ Audrey si sundala klobouk a prohrábla si prsty
dokonalé vlasy. „Je skvûlé, Ïe jsi zpût, Heather. Och.“ Stﬁelila pohledem
k pracovnímu stolu, kde sedûla Leah, a pak ke mnû. „Prome‰kala jsem
dne‰ní první várku?“
„Kávu?“
„Prosím. Nevadilo by ti to? Koncem t˘dne jsem vÏdycky zralá na transfúzi krve.“
KdyÏ jsem procházela kolem jejího stolu, v‰imla jsem si, jak se Heather
sotva znatelnû u‰klíbla, pravdûpodobnû proto, Ïe jsem OKAMÎITù NESPLNILA její poÏadavek z mailu.
Místo toho jsem se vydala do kuchyÀky, kde jsem na‰la u linky stát
Leah s mobilem v ruce.
„Co se dûje?“
„Nic. To je v pohodû.“ Strãila si telefon do kapsy a vytáhla ze zásuvky
lÏiãku. Pak se zastavila, v oãích slzy. „Roze‰la jsem se s pﬁítelem.“
„Ach. To nezní dobﬁe.“
„Ale pak jsme se k sobû vrátili.“
„A to je ‰patné?“
„Právû mi napsal, Ïe si myslí, Ïe bychom se na to mûli dnes veãer vyka‰lat. A…“ Zkontrolovala si tváﬁ v zrcadle. „Já se prostû dneska s Heather
nedokáÏu vypoﬁádat. Uff.“ Setﬁela si rozmazanou ﬁasenku. „Nestihla jsem
dﬁívûj‰í metro, abych se kvÛli té schÛzce namalovala. A teì je mÛj mejkap
v troskách a v‰echno to bylo k niãemu…“
„Vezmu to.“ Popadla jsem dal‰í hrnek pro Audrey. „Ty bûÏ a dej se
dohromady. Dodûlám to.“
„Urãitû?“
Konvice cvakla zrovna ve chvíli, kdy jsem do‰la k pultu.

1. kapitola: Osudný trest

„Díky, Ello. Och.“ Zastavila se ve dveﬁích. „AÈ udûlá‰ cokoliv, nezapomeÀ jí tam dát to její speciální mléko. Je tady. Na spodní poliãce. Podepsala si ho.“
Jak jinak, pomyslela jsem si. I kdyÏ v‰ichni ostatní v kanceláﬁi pouÏívali
stejné mléko, bylo evidentní, Ïe pro její postavu nebylo oãividnû dost dobré.
Mandlové mléko. Zírala jsem na divnou, broskvovou tekutinu. Nevypadala tak ‰patnû, ale rozhodnû divnû vonûla. Ka‰lu na to. Pokud nás hodlá
Heather v‰echny muãit, pﬁinejmen‰ím nám mÛÏe pomoct sníÏit na‰i hladinu cholesterolu. V‰em nám poslouÏím.
Zpátky u stolu jsem na‰la dal‰í mail, kter˘ jen ãekal, aby mi naboural
dobrou náladu:
NALÉHAVÉ: OKAMÎITù SPLNIT.
Re: VIZ ZÁHLAVÍ P¤EDCHOZÍHO MAILU.

Re: Klientská data za pﬁechozích 12 mûsícÛ!!!
Nemohla jsem si pomoct, abych se na ni znovu nepodívala.
Nehnula ani brvou.
Pracovat s Heather bylo jako chytit chﬁipku. Zaãínalo to úbytkem barvy
ve tváﬁích a konãilo touhou zalézt si pod peﬁinu, pﬁeválcovaná vysoce nakaÏliv˘m pﬁípadem její naprosté mizérie. Na‰la jsem v poãítaãi pﬁíslu‰né
sloÏky a otevﬁela si nov˘ dokument. Bylo to tak ‰patné, Ïe jsem si z my‰lenky na dne‰ní obûd s mámou v duchu vytvoﬁila záchrann˘ kruh, kter˘
mû bezpeãnû provedl dopolednem aÏ k pÛl jedné.
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