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Kapitola 1

Klára byla uvnitř sotva deset minut, když se to stalo.
Do té doby se všechno jevilo jako dokonale normální úterní večer. V hospůdce bylo jen pár lidí.
Mladý párek v rohu – muž, který se ošíval na úzké
dřevěné lavici, aby našel pohodlnou polohu, a jeho
společnice, neokázale, ale stylově oblečená do pohodlného černého kašmírového svetru a riﬂí, s jahodově blond vlasy staženými do nízko posazeného culíku. Starší žena s výraznými černými očními
linkami a nabarvenými kaštanovými vlasy, usazená
na vysoké stoličce u baru, která se pomalu propíjela
na dno láhve červeného vína. Rozložitý hospodský,
jenž jí pravidelně doléval, měl na paži vytetovaného ptáka, kterého Klára nedokázala identiﬁkovat.
Další muž, zhruba ve stejném věku jako hospodský, ale poloviční velikosti, zíral posmutněle do svého půllitru, aby občas nenápadně pohlédl na ženu
u baru a přitom si ulízl řídký pramen vlasů na pleši.
Neonový hrací automat v rohu místnosti poblikával a přerušovaně pípal vedle prázdného terče na
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šipky, naproti stojací lampy, u které seděla Klára
a četla si knížku.
Náhle se však ve dveřích hospody objevila žena
s mokrými vlasy (venku nepršelo!), v tyrkysovém
vlněném kabátě a ﬁalových holinkách a s rozmáchlým gestem rázně vpochodovala dovnitř. „Gin s tonikem, Gavine! Dvojitej, a s tonikem šetři!“ zavelela
rázně, zatímco si to namířila rovnou v baru. „Končím!“ ohlásila v chůzi teatrálně. Všechny přítomné
hlavy, včetně té Klářiny, se k ní otočily. „Konec, zavírám! Zrovna jsem se sprchovala, když mě napadlo,
že tohle všechno už sakra dál dělat nemůžu. Hotovo. Konec šmitec!“
Gavinova ruka položená na láhvi ginu ztuhla,
muž otevřel ústa a jen na ženu nechápavě zíral.
„Hele, Gavine, ten gin se sám nenalije,“ napomenula ho nově příchozí a zprudka si svlékla kabát,
aby pod ním odhalila sytě růžové termopyžamo.
„Vezmu si ho s sebou. Domácí zásoby jsem už dopila, a když člověk dělá těžký rozhodnutí, potřebuje
k tomu pořádnýho panáka. Mám jen ﬂašku Baileys,
a to není pití, který v takový chvíli stačí.“
„Ale Luiso, počkej, řekni nám, co…“ ozval se Gavin, zatímco zpod baru vytáhl sklenku.
Zmalovaná ženská s tlustými očními linkami zamumlala: „To je ale drámo! Čirý drámo!“
Klára si všimla, jak ji Luisa zpražila pohledem.
Gavin mezitím hodil do skleničky pár kostek ledu. „Ale no tak, Luiso, lásko, sdílená starost poloviční starost, však to znáš…“
Luisa přešla až k baru. „Gavine, ty zníš jak jedno
velký trapný moudro. Ale fajn, proč ne…,“ pokračovala a přehodila si kabát přes barovou židličku. „Na
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jednoho panáka tu teda zůstanu, ale nerozmyslím
si to. To teda ne. Už jsem se rozhodla. Jak se vrátím
domů, hned si zarezervuju let.“
„Let?“ Gavin trhl rukou tak zprudka, až gin vyšplíchl ze sklenice na barovou desku.
„Let. Odjíždím. Do Španělska. Už to tady nevydržím!“ pronesla Luisa odhodlaně, zvedla skleničku
a dala si první lok. Pak teatrálně mlaskla. „Gin! Nejlepší vynález všech dob.“
„Ale co bude s obchodem?“ upřel na ni Gavin nechápavě oči a opřel se o bar roztaženými prsty, které vypadaly jako deset narůžovělých párečků.
„Zavírá se,“ pronesla Luisa po krátké odmlce.
„Jak to myslíš – zavírá se?“
„Končí. Finito. Kaput. Konec a šmitec. Je po
všem. A zavřu bez humbuku, takže si toho stejně
nikdo nevšimne.“
„Ale brzy budou Vánoce a…“
„Ta ženská neumí bez humbuku udělat naprosto
nic,“ přerušila Gavina žena u baru se rty již zabarvenými červeným vínem a tváří ošlehanou tak, že to
vypadalo, jako by trávila většinu dne na čerstvém
vzduchu.
„Rózo!“ Gavin jí dolil víno a přes láhev se na ni
varovně zadíval.
Luisa se zprudka otočila, aby na ženu lépe viděla. „A to má znamenat jako co?“
Zdálo se, že celá hospoda zadržela dech. Dvojice
u blízkého stolku téměř zkameněla, plešatý chlapík si ani nevšiml, že právě dopil své pivo, a jen na
obě ženy nepokrytě civěl. Dokonce ani Klára, kterou bolela ramena, jak celý den tahala na zádech
těžký ruksak, a myslela už jen na to, jak vklouzne
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do malé postele v podkrovním pokojíku, nedokázala od té scény odtrhnout oči.
„Slyšelas to,“ odsekla Róza s bradou vystrčenou
vzhůru a shlížející na Luisu z výšky barové židle.
Luisa se narovnala, a zatímco z jejích zplihlých
vlhkých hlasů stékaly kapky vody, zrudla ve tváři jako pivoňka. „Jasně! Však co se taky dá čekat od někoho, kdo už je jen vysušená švestka a nemá v sobě
ani jiskřičku života!“
Muž s pleší najednou – a nečekaně prudce – zvolal: „Hele! Ona není žádná vysušená švestka!“ Hned
si ale přikryl ústa dlaní, jako by se bál, že z něj vypadne ještě něco dalšího.
„Držíš se svou přítelkyní, co, Clive?“ otočila se na
něj Luisa.
„Ona není moje…“ Mužovy tváře se téměř okamžitě zalily ruměncem a rychle sklopil hlavu, takže
na celou hospodu zasvítila už jen jeho pleš.
„Nedělej si starosti, Clive, ona to neudělá,“ prohlásila rozhodně Róza. „Je to jen rozmar. To ji zase
rychle přejde. Vrátí se domů, vyfénuje si vlasy a rozmyslí si to.“
„Aha, tak už tomu rozumím…“ Luisa odložila
sklenku na barový pult s takovou vervou, že jedna
z ledových kostek, které ještě ani nezačaly tát, vylétla ze skleničky a přistála na podlaze. „Tak ty si
myslíš, že to je jen rozmar… nějaký moje krátkodobý nadšení.“
„Jo, jedno z mnoha, co jsme u tebe už zažili,“ odsekla Róza s důrazem na každé slovo a otočila se
na stoličce zase směrem k baru.
„To teda není pravda,“ odsekla Luisa vehementně. „Gavine, ještě trochu ginu,“ houkla po vteřině
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a očima propalovala ženu s červeným vínem, která si začala oždibovat prsty s nehty nalakovanými
tmavě modrým lakem.
„Měli jsme tady už kurz pletení, bezlepkovou
dietu, Nicka a celou tu celou záležitost kolem…“
Žena se zarazila, zvedla oči v sloup a pak pokračovala: „Rega, kterej nahradil Nicka, a ach, pak tu
bylo pozorování ptáků, vybírání příspěvků na tu
tvoji výpravu na Island, kdes chtěla sponzorovat papuchalky, k čemuž ale nikdy nedošlo, a to ti tehdy
Clive přispěl pěti librama…“
„Každej si myslí, že papuchalk je příbuznej tučňáka, ale přitom to jsou dvě úplně odlišný čeledi,“
zamumlal Clive do své sklenice s pivem.
Takhle si tento večer Klára rozhodně představovala, když na hostinec před dvěma hodinami náhodou narazila. Byla utahaná jak kotě a v tuhle dobu
už chtěla být v posteli, ale události v hospodě byly
lepší než nekonečné televizní seriály.
„…internetovej kurz anglický literatury pro
dospělý, vesnickej čtenářskej klub, kterej jsi mermomocí chtěla založit, jenomže jsme se nikdy ani
nesešly, a já jsem úplně zbytečně přečetla celej
Mansﬁeldskej park… ta Fanny Priceová musí být
snad nejnudnější ženská spisovatelka v dějinách
celý literatury. Já si opravdu myslela, že než tu knížku dočtu do konce, natáhnu bačkory…“
Než Klára natreﬁla na tuhle hospůdku, už se obávala, že s hledáním noclehu příliš otálela a že nejspíš už žádné ubytování nenajde. Kouzelný západ
slunce nad místními rozlehlými poli ji tak uhranul,
že úplně zapomněla na čas. Čaj v termosce jí ještě
nevystydl, a ona nemohla odtrhnout zrak od nebe
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posetého nepravidelnými pruhy v nádherných odstínech oranžové a růžové. Pak ale díkybohu uviděla světlo, které se linulo z oken hospůdky, a siluety
hostů uvnitř byly patrné i z dálky.
Když přišla blíž, okamžitě ji zaujala obří došková střecha, kterou podpíraly silné, bíle nalíčené zdi.
Ručně napsaná cedulka v okně oznamovala „Ubytování se snídaní“ a Klára ucítila, jak se jí ulevilo.
Vešla s batohem v ruce dovnitř a jen se modlila, aby
měli volný pokoj. V duchu si už představovala steak
s ledvinkovým koláčem, kterým se naláduje před
plápolajícím krbem, zapije ho místním pivem, pak
si bude chvíli číst a hup šup do teplé postele. To, co
se nyní odehrávalo před jejíma očima, rozhodně nečekala.
Brzy zjistila, že světlo linoucí se z oken hostince
je záře jediné holé žárovky visící mezi těžkými dřevěnými trámy, která osvětluje i bezpočet neidentiﬁkovatelných skvrn na zplstnatělém prošlapaném
červeném koberci. Na podlaze se válelo suché, zaprášené listí, a jak stála ve dveřích, vítr do místnosti
hrnul další zablácené listy. Ukázalo se, že v hospůdce se nevaří. A „ubytování se snídaní“ obnášelo jeden pokojík v podkroví, miniaturní balení snídaňových cereálií a banán na jinak prázdném podnose.
Ale už neměla čas hledat nějaké jiné ubytování a hospůdka jí připadala docela útulná: kolem
dřevěných stolků stály židle s polstrováním z rudého sametu, bar byl umístěný ve středu místnosti a štamgasti posedávali v půlkruhu kolem něj.
Objednala si octové čipsy, dvě snickersky a půllitr místního piva. Po druhém pivu už zapomněla, jak moc toužila po něčem teplém do žaludku,
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a pohodlně usazená do křesílka stojícího vedle jediného radiátoru a lampy se šťastně pohroužila do
čtení knížky. Pak se ale v hospodě znenadání objevila ta divoženka s mokrými vlasy a večer nabral
úplně jiné obrátky.
„… lekce pilates, kam ani jednou nedorazilas,
hrnčířskej kruh, kterej sis koupila na internetovým
bazošu, protože sis chtěla vyrobit vlastní zapíkací
misky…“
Luisa jako by s každou další položkou na Rózině seznamu bledla a slábla. Zacpala si uši dlaněmi
a jen vrtěla hlavou. Nejspíš doufala, že ženina litanie co nejdřív skončí.
„To období, jak sis v Nigeru adoptovala žirafí
mládě a pozvalas nás na promítání fotek z jeho prvního roku života, ale projektor nefungoval…“
„Ne!“ zarazila ji konečně Luisa dostatečně silným hlasem. „Ne, tentokrát opravdu odjíždím. Do
Španělska. Zavírám obchod a rezervuju si letenku.“
„Vždyť ten krámek miluješ,“ špitl Gavin a posunul k ní sklenku s druhým panákem ginu s tonikem.
„Neudělá to, Gavine, jsou to jen řeči, řeči, řeči, řečičky,“ spustila Róza znovu zhurta.
„To se teda mýlíš,“ odsekla Luisa, která se znovu
dostala do ráže. „Obchod zavřu! Stejně tam už nikdo nechodí. Už mě tady nikdo nepotřebuje.“
Klára si v duchu říkala, jaký obchod asi Luisa
provozuje, že o něj už není žádný zájem. Že by měla internetovou kavárnu nebo snad půjčovnu a obchod s DVD?
„Hm, tak si jeď. Rezervuj si letenku. Budeš nám
chybět,“ opáčila Róza a protočila panenky.
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Blondýnka s culíkem náhle vstala a přešla pár
kroků k Luise. „Ale ano, to víš, že nám budeš chybět! Opravdu chceš odjet?“
Róza bouchla dlaní do stolu. „Ona nikam neodjede, Lauren, žádný obavy.“
Blondýnka se k ní zprudka otočila. „Není ale rozhodně nutný, aby ji odtud někdo vyháněl!“
Róza jen otráveně přimhouřila oči.
Společník blondýny dál posedával na lavici jako zařezaný. Vypadalo to, že vůbec neví, jak se má
zachovat, a tak si jen nervózně posunul brýle až
na kořen nosu. „Miláčku, neměli bychom už…“
pronesl nesměle a podíval se směrem ke dveřím.
Zjevně chtěl vzít do zaječích dřív, než se v hospodě
strhne ještě větší mela.
Tři ženy u baru se propalovaly pohledem.
„Ale to už na hlavní nezůstane otevřenej ani jeden podnik, prostě nic,“ vzdychl Gavin a jeho dvojitá brada se zachvěla. Když ho tak Klára viděla, nejraději by se k němu vrhla a pořádně ho objala.
„Za to já přece nemůžu!“ rozhodila Luisa bezmocně paže. „Na jednu malou ženskou je toho
prostě moc.“
Když Róza uslyšela slovo „malá“, vyprskla do vína.
„Ale no tak!“ okřikla ji blondýna.
Luisa ale Rózinu poznámku neslyšela a pokračovala: „Prostě už dál nemůžu jen čekat a doufat,
že se to zase spraví. Není nic horšího než sedět
smutná a zklamaná v obchodě s hračkami, kterej
by měl být plnej šťastnej prcků.“ Luise se zalily oči
slzami, celá se na židli nahrbila a vlhké vlnité prameny jí zakryly téměř celou tvář. Klára už už chtěla
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vstát a jít ji utěšit, ale blondýnka měla zjevně tentýž nápad – vřele Luisu objala a něco konejšivého jí
šeptala do ucha.
„Ach ano, vodopád slz… to nám tady ještě chybělo,“ povzdychla si teatrálně Róza.
„Prostě je z toho špatná, no a co!“ utrhla se na ni
už viditelně rozzlobená blondýnka.
Róza jen pokrčila rameny a dopila poslední doušek vína. „Ta ženská je na scény expert. Nic se nezměnilo.“
„Aha, tak to hodláš vyhrabat i tu starou záležitost se slavností, co?“ vyštěkla Luisa úsečně na Rózu a její oči metaly blesky. „Ale já jsem to tehdy fakt
neudělala schválně…“
„Jo, to určitě,“ ucedila Róza posměšně.
„Rózo,“ špitl Clive.
Žena po něm střelila pohledem. „Ty se do toho
radši nepleť. Tehdy ses do toho taky nepletl, pokud
jsem si dobře všimla.“
„Zase ta slavnost?“ obrátil se Gavin na obě ženy.
„Co bylo, to bylo, ne snad? Nechtěly byste toho už
nechat?!“
Klára si v duchu pomyslela, že by ji moc zajímalo, co se na oné vesnické oslavě odehrálo. Co to
mohlo být, že kolem té záležitosti stále panuje takové napětí?
„Gavine, dost, to stačí,“ zašeptala už jen Luisa
unaveně a utřela si zvlhlé tváře. „Dej mi tu ﬂašku
ginu a já vypadnu.“
„No, já si nejsem jistej…“
„Jestli si nejseš jistej, tak já jdu hned. Mám na
práci asi tak milion věcí a díky bohu na mě doma
čeká aspoň ta láhev Baileys.“
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A stejně rázně, jak se do hospody přiřítila, tak
z ní vyletěla. Její tyrkysový kabát se jen zavlnil v otevřených dveřích, kterými do místnosti vlétl studený
vzduch, a osazenstvo celé hospody zíralo na prázdné dveře.

