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DYŽ NĚJAKOU DOBU s nikým nespíte, stane se několik věcí: začnete nevědomky vydávat podivné
zvuky při líbacích scénách v romantických filmech – je
to něco mezi odfrknutím si a slyšitelným obrácením očí
k nebi – což většinou vede k tomu, že po vás někdo
na druhé straně gauče mrskne polštář. Zadruhé: dokážete zpaměti vyjmenovat alespoň tři online obchody
s erotickými pomůckami, přesně odrecitujete jejich
ceny za dopravu, porovnáte spolehlivost a rychlost.
Zatřetí: alespoň dva z těchto obchodů vám vyhledavač najde automaticky po tom, co zadáte první písmeno. Začtvrté: vždycky jste ta spolubydlící, od které se
čeká, že vymění baterky v ovladači, v ručním vysavači
a svítilně.
To poslední je dost směšné vzhledem k tomu, že
všichni přece vědí, že ty nejlepší pomůcky jsou na
šňůře do zásuvky nebo se dají nabíjet. Amatéři.
Jo, a taky se stanete mistrem v masturbaci. Jako fakt
profíkem na olympijské úrovni. Od určité chvíle je pro
vás masturbace jedinou možností, protože jak by mohl
nějaký chlap vůbec doufat, že se vyrovná vaší vlastní
ruce nebo vibrátoru se sto třiceti volty a sedmnácti různými rychlostmi?
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Negativní stránky nespolečenské vagíny se projeví
hlavně tehdy, když jste obklopeni třemi nechutně spokojenými páry. Moje spolubydlící Lola a její dvě kamarádky, Harlow s Miou, potkaly své miláčky při naprosto
bláznivém víkendu plném orgií ve Vegas, což se prostě
v normálním životě neděje. Mia s Anselem jsou manželé
a skoro nechodí na vzduch. Harlow s Finnem ovládli
umění sexu přes pohled do očí. A Lola s Oliverem jsou
v té části vztahu, kdy se pořád dotýkají jeden druhého
a sex se děje skoro sám od sebe. Vaříte – najednou je
z toho sex. Koukáte na Živí mrtví? Jak rajcovní! Čas na
sex. Někdy prostě vejdou do dveří, normálně si povídají
a pak se zastaví, podívají se na sebe a jsou zase u toho.
Chcete vědět, co vědět nechcete? Oliver je dost hlučný a vůbec jsem netušila, že to slovo na k… se v Austrálii používá tak často. Mají štěstí, že je oba tak zbožňuju.
Ty jo, ale jak! S Lolou jsem se potkala při studiu na
UCSD, a i když jsme se nevídaly pravidelně, dokud se
ke mně minulý rok v létě nenastěhovala, mám pocit, že
ji znám celý život.
Uslyším její kroky na chodbě a sama pro sebe se
usměju. Přijde, vlasy rozcuchané, a pořád se trochu
červená.
„Oliver teď odešel,“ řeknu jí s plnou pusou cereálií
Raisin Bran. Vpotácel se sem asi před deseti minutami
s pomateným úsměvem a stejně rozcuchanými vlasy
jako ona. „Plácla jsem si s ním a dala jsem mu na cestu
flašku proteinu, protože byl po tom všem určitě dost
dehydrovaný. Upřímně, Lolo, ohromujete mě.“
Ani by mě nenapadlo, že Loliny tváře můžou ještě
zrůžovět.
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„Promiň,“ prohodí a stydlivě se na mě usměje zpoza dvířek od skříňky. „Musíš z nás být znechucená až
k smrti, ale odjíždím do L. A. a…“
„Neomlouvej se za to, že máš nádhernýho, sladkýho
Australana, co tě píchá, dokud nepadneš,“ řeknu a postavím se, abych si opláchla misku. „Naopak bych se
zlobila, kdybys toho každý den nevyužívala.“
„Někdy mám pocit, že cesta k němu domů trvá celou věčnost,“ prohodí a zavře skříňku. Kouká doblba
a přemýšlí. „To je šílený. My jsme šílení!“
„Snažila jsem se ho přesvědčit, aby zůstal. Přes den
budu pryč a v noci pracuju. Mohli jste to tu mít pro
sebe.“
„Už zase pracuješ?“ Lola si nalije skleničku vody
a opře se bokem o linku. „Tenhle týden jsi zavírala každý večer.“
Pokrčím rameny. „Fred někoho potřeboval a práce
navíc mi nevadí.“ Utřu misku a schovám ji do skříňky.
„Nemáš náhodou dokreslit nějaký políčka?“
„To jo, ale ráda bych s tebou něco podnikla… pořád
jsi na pláži nebo pracuješ a…“
„A ty máš kurevsky sexy chlapa a úžasnou kariéru,“
odpovím. Lola je nejspíš ten nejpracovitější člověk,
co znám. Když zrovna neopravuje svůj nový grafický
román Junebug nebo neasistuje při natáčení své první
knihy Razor Fish, cestuje do studií v LA nebo New Yorku nebo kdo ví kam. Její nakladatelé ji chtějí všude.
„Věděla jsem, že dneska pracuješ a noc nejspíš strávíš
s Oliverem.“ Zmáčknu jí rameno a dodám: „Navíc, co
jiného by měl člověk v tak krásném počasí dělat, než jít
surfovat?“
9

CHRISTINA LAURENOVÁ

Zaculí se na mě přes okraj hrnku. „Nevím… třeba
jít na rande?“
Odfrknu si a zabouchnu dvířka od skříňky. „Jsi
sladká.“
„London,“ prohlásí a propíchne mě vážným pohledem.
„Lolo,“ vrátím jí to.
„Oliver říkal, že za ním přijede kamarád… možná
bychom mohli něco podniknout všichni společně.“
Sklopí oči a dělá, že ji zaujalo něco na nehtu. „Zajít do
kina nebo tak?“
„Žádný dohozený rande. Moje nejdražší z nejdražších, tenhle rozhovor už jsme absolvovaly aspoň
desetkrát.“
Lola se znovu stydlivě usměje a já vyprsknu smíchy.
Otočím se a vydám se do obýváku. Jde za mnou, visí
mi na patách.
„Nemůžeš se zlobit, že o tebe mám trochu starosti,“
řekne. „Většinu času trávíš o samotě a…“
Mávnu na ni rukou. „Sama není totéž co o samotě.“
I když je myšlenka na sex s jiným člověkem velmi lákavá, drama, které s tím souvisí, rozhodně ne. Mám na
svém společenském talíři dost jen proto, že se snažím
udržet krok s Lolou a její superblízkou skupinkou kamarádek a jejich miláčků. Sotva jsem si zapamatovala
jejich příjmení. „Přestaň mluvit za Harlow.“
Když se nakloním, abych ji políbila na tvář, trhne
sebou.
„Nemusíš si o mě dělat starosti,“ řeknu jí a pak se
kouknu na hodinky. „Musím jít, za dvacet minut máme
příliv.“
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PO DLOUHÉM DNI na vodě stojím za barem U Freda –
v podniku, kterému všichni s láskou říkají „Regal Beagle“ podle jeho majitele Freda Furleyho – a zavážu si
zástěru kolem pasu.
Nádoba na dýška je asi z půlky plná, což znamená,
že je dneska docela provoz, ale není to tak šílený, aby
Fred zavolal posilu. Na jedné straně místnosti sedí pár,
tiše si povídají, mají před sebou poloprázdné skleničky
od vína. Jsou hluboce zabraní do konverzace, a když
se k nim přiblížím, ani se na mě nepodívají; nebudou
toho chtít moc. Na druhé straně posedávají čtyři starší
dámy. Jsou pěkně oblečené a mají ještě pěknější kabelky. Smějí se a nejspíš něco oslavují, takže budou zábavné a dají mi hezké dýško. Poznamenám si, že se na ně
půjdu za pár minut podívat.
Šílený smích a zvuky přípitku přitáhnou mou pozornost dozadu, kde uvidím, jak Fred nese piva skupině kluků kolem kulečníkového stolu. Jsem ráda, že se
jim věnuje on, a spokojeně se pustím do inventury.
U Freda pracuju teprve měsíc, ale je to bar jako
každý jiný, a tak jsem se rychle zaučila. Jsou tu vitrážová světla, teplé dřevo, kulaté kožené boxy a není
tu tolik místa jako v tanečním klubu, kde jsem pracovala poslední dva roky vysoké. I tak tu vysedávají
nějací podivíni, nevyhnutelné negativum téhle práce.
Nejsem nijak výjimečně krásná, ani nemusím být ta
nejhezčí holka v baru, ale žena za barem je něco, co
nutí i ty s nejlepšími úmysly zapomenout vlastní jméno. Když jsem za barem sama, musím hodně pobíhat
sem a tam a připravovat jeden drink za druhým. Fred
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je ale skvělý šéf a dobře se s ním vtipkuje. A podivíny
diagnostikuje ještě líp než já.
Což je jeden z důvodů, proč se stará o ty kluky vzadu on.
Ráda mám všechno na svém místě a šichtu začínám
tím, že si za barem urovnám všechno přesně tak, jak to
mám ráda: lístky, nože, škrabku, hmoždíř, odšťavňovač, sítko, lžičky, šejkr. Mise en place – všechno na svém
místě.
Zrovna se chystám nakrájet ovoce, když se ke mně
přes bar nakloní zákazník a požádá mě o dvakrát Bílýho Rusáka. Jednoho s ledem, druhého bez. Přikývnu,
zvednu dvě čisté skleničky z odkapávače a v tu chvíli se
za mnou objeví Fred.
„Dej vědět, kdyby tě ti týpci otravovali,“ řekne
a kývne směrem ke kulečníku, kde zrovna jásají nad
nějakým chlapským vtipem.
Jsou to docela typičtí studenti UCSD, co sem chodívají: vysocí, fit, opálení. Pár z nich na sobě má trička
s komiksovými obrázky a zbytek polokošile. Po očku
je zkoumám, zatímco míchám drinky, a profesionálně
usuzuju podle jejich výšky, fyzičky a opálení, že to budou asi hráči vodního póla.
Jeden z nich, s tmavými vlasy a pusou, se kterou
byste si to hned rozdali, zvedne oči ve stejné chvíli jako
já a střetneme se pohledem. Je hezký – teda upřímně,
všichni jsou hezcí – ale cosi na něm mě donutí podívat
se dvakrát a vydržet jeho pohled na jeden celý nádech
a výdech, nejsem připravená ho pustit. Bohužel je nádherný takovým tím bolestivě nedostupným, arogantním způsobem.
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Vzpomenu si na pár epizod ze své minulosti a okamžitě mě přestane zajímat. Otočím se na Freda a vytáhnu zpod pultu sklenici, na které je napsáno SPOŘENÍ
NA AUTO. Položím ji před něj. „Myslím, že oba víme,
že si o mě nemusíš dělat starosti,“ řeknu s úsměvem
a zavrtím hlavou nad sklenicí, než natočí piva. „Dneska
jsme tu jen my dva?“
„Myslím, že jo,“ řekne a položí piva na stůl. „Teď
o víkendu se nic nehraje. Čekám, že to bude klidný, ale
pomalý. Možná projdeme i část skladu.“
Přikývnu, dodělám drinky a předám je zákazníkovi.
Pak si umyju ruce a rozhlédnu se, jestli je ještě něco, co
je třeba udělat. Kdosi za mnou si odkašle a já se otočím, abych zjistila, že stojím necelý metr od těch očí,
které před pár vteřinami byly na druhé straně místnosti.
„Co si dáš?“ zeptám se dostatečně zdvořile, s přátelsky profesionálním úsměvem. Přimhouří oči, a i když
to nevypadá, že by si mě prohlížel, mám pocit, že si mě
omrknul už před tím, rozhodl se a hodil mě do jedné
ze dvou kategorií, na které muži dělí ženy: šukézní –
nešukézní. Z vlastní zkušenosti vím, že nic mezitím
neexistuje.
„Ještě jednu rundu, prosím,“ mávne ležérně za sebe.
V ruce mu zavibruje telefon a on se na něj podívá, rychle odepíše a pak obrátí svou pozornost zase ke mně.
Vytáhnu podnos. Nevím, co měli předtím, protože
jim to nesl Fred, ale není těžké to odhadnout.
„Heineken?“ zeptám se.
Hravě pohoršeně přimhouří oči, což mě rozesměje.
„Fajn, takže Heineken ne,“ zvednu omluvně ruce.
„Co jste měli?“
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Když se na něj teď doopravdy podívám, vidím, že
zblízka je ještě hezčí: hnědé oči má lemované řasami,
za které by výrobci řasenek dali miliony. Má tmavé vlasy, tak jemné a pevné, že by bylo úžasné zarýt do nich
prsty…
No… je jasné, že to ví taky a jeho sebevědomí, kterého jsem si všimla i přes celou místnost, teď skoro nahradilo vzduch. Znovu mu zavibruje telefon, zběžně
na něj koukne a vypne ho. „Proč sis myslela, že chci
Heineken?“ zeptá se.
Položím na tác několik podtácků a pokrčím rameny.
Snažím se konverzaci udržet na minimu. „Jen tak.“
Nežere mi to. Lehce mu poskočí koutek a řekne:
„Ale no tak, ďolíčku.“
V tu stejnou chvíli za sebou uslyším Fredovo „doprdele“ a natáhnu k němu ruku. Strčí mi do ní dolarovku a já ji úhledně šupnu do sklenice.
Krasavec přede mnou pozoruje moje pohyby a pak
se na mě podívá. „SPOŘENÍ NA AUTO?“ zeptá se,
když si přečte štítek na sklenici. „To je co?“
„Nic.“ Řeknu a pak mávnu na čep. „Tak co jste pili?“
„Zrovna jsi vydělala dolar na něčem, co jsem řekl,
a ani mi neřekneš, o co šlo?“
Upravím si pramínek vlasů za ucho, a když si
uvědomím, že si neobjedná, dokud mu neodpovím,
poddám se. „Jenom to slýchám docela často,“ řeknu.
Teda, nejspíš jsem to slyšela víckrát než svoje vlastní
jméno. Na obou tvářích mám hluboké ďolíčky a lhala bych, kdybych nepřiznala, že je to moje nejoblíbenější a zároveň i nejneoblíbenější věc na mém těle.
Přidejte k tomu sluncem vysušené – často větrem
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vyfoukané – vlasy a spoustu pih a jsem dokonalá holka odvedle.
„Fred mi nevěřil, že se to děje tak často, jak jsem tvrdila,“ pokračuju a hladím se palcem po rameni. „Takže
jsme se vsadili: dá mi dolar pokaždé, když mi někdo
řekne ďolíčku nebo na to nějak jinak upozorní. Za ty
peníze si pak koupím auto.“
„Tímhle tempem ho budeš mít už příští týden,“ postěžuje si Fred kdesi za mnou.
Krasavci znovu zazvoní telefon, ale tentokrát se na
něj ani nepodívá ani neskloní hlavu. Místo toho ho
schová do zadní kapsy džínů, podívá se z Freda na mě
a zaculí se.
A já se potřebuju chvilku vydýchat.
Jestli jsem si předtím myslela, že je hezkej, nebylo to
nic v porovnání s tím, jak se mu změní celý obličej, když
se usměje. V očích se mu rozžehne světlo a všechny stopy
povýšenosti… zmizí. Má čistou a opálenou pleť – úplně září teplem, které sálá zevnitř a zabarvuje mu tváře.
Ostrost jeho rysů je ta tam; oči se mu v koutcích lehce
zakulatí. Vím, že je to jenom úsměv, ale nemůžu se rozhodnout, kterou jeho část mám raději: plné rty, dokonalé bílé zuby, nebo jak se jeden koutek zvedá o kousínek
výš než druhý. Nejraději bych se na něj taky usmála.
Protočí si v prstech podtácek na baru a dál se na mě
culí. „Takže říkáš, že nejsem originální,“ prohlásí.
„Nic o tobě neříkám,“ zaculím se nazpět. „Ale vážím si toho, že je to nejspíš pravda, protože se koupu
v dolarovkách.“
Chvíli si prohlíží moje tváře. „Máš krásné ďolíčky.
Dokážu si představit spoustu horších věcí, na které by
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mohli ostatní upozorňovat. Představ si, že by ti říkali
prasečí nožko nebo vousatá dámo.“
Bože, určitě se nesnaží být sladkej. „Takže zpátky
k pivu. Láhev, nebo z čepu?“
„Pořád chci vědět, proč sis myslela, že si objednám
Heineken. Myslím, že si moje zraněná pýcha zaslouží
odpověď.“
Podívám se mu přes rameno, kde jeho kamarádi jakože hrají kulečník, ale doopravdy se jen snaží rýpnout
jeden druhého do koulí tágem, a rozhodnu se, že budu
upřímná.
„Většinou – a tím většinou myslím vždycky – jsou
pijáci Heinekenu dost nafoukaní a skromnost u nich
moc nefrčí. Jsou první, kdo potřebuje na záchod, když
přijdu s účtem, a většinou jezdí sporťákem.“
Krasavec se smíchem přikývne. „Aha. A to je nějaká
vědecká studie?“
Jeho smích je ještě roztomilejší. Je takový hravý, ramena se mu zvedají, jako by se chichotal.
„Velmi přesná,“ přikývnu. „Sama jsem dělala klinické pokusy.“
Vidím, že se musí držet, aby se znovu nerozesmál.
„Tak to pro tebe bude zajímavé, když ti řeknu, že jsem
si nešel objednat Heineken. Naopak jsem se chtěl zeptat, co dneska točíte, protože jsme teď měli stellu,
a dal bych si něco zajímavějšího.“
Aniž bych se musela podívat na čep, vyjmenuju:
„Bud, Stone IPA, Pliny the Elder, Guinness, Allagash
White a Green Flash.“
„Tak to si dáme Pliny,“ řekne a já se musím opravdu
snažit, abych zamaskovala své překvapení – pracovní
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bezpečnostní opatření. Očividně se v pivech vyzná,
protože Pliny je nejlepší volba. „Šestkrát, prosím. Mimochodem, já jsem Luke. Luke Sutter.“
Natáhne ke mně ruku a po chvíli zaváhání ji uchopím.
„Ráda tě poznávám, Luku.“
Má obrovskou dlaň. Je taková jemná a… moc příjemná. Doplňují ji dlouhé prsty, čisté nehty a pevný
stisk. Skoro okamžitě se mu vysmeknu a dám se do čepování piva.
„A ty jsi…?“ zeptá se a poslední slovo natáhne do
otázky.
„Bude to třicet dolarů,“ řeknu místo odpovědi.
Luk se pobaveně usměje a sklopí oči k peněžence.
Vytáhne dvě dvacky a položí je na bar. Natáhne se pro
první tři sklenice a než se otočí k odchodu, kývne na
mě. „Vrátím se pro zbytek,“ prohodí a je ten tam.
Dveře se otevřou a dovnitř se nažene dívčí rozlučka
se svobodou. Během dalších tří hodin udělám víc růžových koktejlíčků a sexuálně vyzývavých drinků, než
dokážu spočítat. Ani jsem nezaznamenala, jestli se pro
zbytek piv vrátil Luke nebo někdo jiný. Což je dobře,
připomenu si, protože jestli je jedno pravidlo, co jsem
si vytvořila a kterého se pevně držím, je to tohle: nerandím s chlapy, co potkám v práci. Nikdy.
A Luke je… no, je dokonalým příkladem toho, proč
pravidlo jedna vůbec existuje.

KDYŽ ODEJDE poslední zákazník, pomůžu Fredovi zavřít,
dojedu domů do prázdného bytu a zalezu do postele.
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Moji rodiče nejsou z mého života v San Diegu zrovna odvázaní a hlídají si, aby mi to připomněli pokaždé,
když mě tu navštíví. Nechápou, proč jsem si našla spolubydlící, když mi babička nechala prázdný a čistý byt.
I když jsem tu strávila většinu dětství, nechápou ani
to, proč jsem byt po promoci neprodala a nenastěhovala se k nim – to jako vážně? Mrazivé Colorado místo prosluněného San Diega? Nemyslím si. A rozhodně
nesouhlasí s tím, že celý den surfuju a v noci dělám za
barem, když mi na stole leží diplom z grafických umění
a chytá se na něj prach.
Fajn, to poslední docela chápu.
Zatím jsem ale se svým životem spokojená. Lola si
dělá hlavu, že jsem moc sama – jsem sama většinu času,
ale nejsem nešťastná. Práce za barem je legrace a surfování je můj sen. Je to část mé duše. Miluju pohled
na to, jak se voda pomalu zvedá a stáčí, jak se na koncích rozprskne do bublinek. Zbožňuju vlny tak velké,
že jsem v nich jako v tunelu, když mě překlopí a řvou
mi do uší. Miluju, když mi slaný vzduch naplní pusu
a pročišťuje mi plíce. Miluju každý hrad z vln, který
oceán postaví a vzápětí ho strhne. Nikdy mě to nepřestane bavit.
A miluju, když můžu padnout do postele, protože
jsem se vysurfovala do mrtva a celou noc jsem strávila
na nohou, a ne proto, že jsem celý den seděla za stolem
a koukala do komplu.
Já si svůj život dost užívám.
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