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M I L U J I T Ě,
nenávidím tě

C H R I S T I N A L A U R E N O VÁ
J OTA / 2 01 8

kapitola jedna

Evie
Bulvár La Cienega se plazí jako nekonečný betonový had,
bez kterého by se toto město bohužel neobešlo. Protíná
Los Angeles ze severu na jih jako obrovská tepna procházející Čtvrtí studií – oblastí, kde se odjakživa nachází
nejstarší ﬁlmová studia. Někdy je tato oblast označována zkratkou TMZ podle anglického výrazu „thirty-mile
zone“ – třicetimílová oblast.
V době své největší slávy a dlouho před tím, než ostatní města začala lákat ﬁlmaře slevami na daních a velkými
pobídkami, vznikala většina ﬁlmů právě tady. V průběhu
desetiletí tudy protekly stovky milionů dolarů z ﬁlmových
zakázek, přesto jsem nikdy neslyšela nikoho z ﬁlmové
branže použít toto označení v běžné konverzaci. Rozhodně ne tak, jak byste to očekávali. Stejně jako turista, který
o San Franciscu mluví jako o Friscu, každý, kdo by v souvislosti s Hollywoodem použil označení TMZ, o sobě
prozradí, že je pouhým návštěvníkem tohoto města, který
si před svým výletem dobře prostudoval Wikipedii. Zkratka TMZ je prostě natolik zastaralá, že si většina mých
kolegů ani neuvědomuje, že bulvární webovky TMZ byly
pojmenovány právě po této oblasti.
La Cienega se nijak neliší od většiny ulic tady v Hollywoodu: řady obchodů a restaurací postavených v podivných úhlech a zaplněných do posledního místečka, palmy a billboardy trčící proti šedomodré obloze
— 5 —

a všudypřítomná auta. Směrem na sever si stále víc připadáte jako v hollywoodském snu. Kulisy strmých kopců
jako by vyrůstaly přímo z asfaltu. Nad městem se tyčí nablýskaná okna a brány u příjezdových cest domů za miliony dolarů rozesetých po okolních svazích jako kostky ze
hry Tetris.
Tento výhled je však jen pro ty, kteří si to můžou dovolit. Stejně jako většina lidí tady v Los Angeles i já zůstávám nohama na zemi a jediné, co vidím ze svého okna, je
byt na druhé straně ulice obývaný polonahým marockým
žonglérem.
Mohlo by to být i horší.
Ačkoli nenávidím La Cienegu a její neutuchající
chaos, je to nejkratší cesta z jedné strany LA na druhou
a kdokoli z místních vám potvrdí, že pokud tudy chcete
jet autem, ze všeho nejdůležitější je správné načasování.
Vyrazte ve dvě a za dvacet minut dojedete téměř kamkoli.
Pokud ale vyrazíte v pět jako většina lidí, ujedete za hodinu stěží osm kilometrů.
Naštěstí většinou opouštím kancelář mezi posledními.
Vzhlédnu, když zaslechnu zaklepání, a uvidím Daryl
v celé její kráse se zářivě blonďatými vlasy a modrýma očima, jak stojí ve dveřích. Zatímco já nezapřu své tmavovlasé
a tmavooké rodiče, Daryl Hannah Jordanová je věrnou kopií své jmenovkyně a vypadá spíš, jako by právě vyplavala
na scénu ve ﬁlmu Žbluňk!, než že vyrostla v San Dimas,
tři domy ode mě.
„Pracovní den skončil už před hodinou,“ oznámí.
„Potřebuju jen dočíst ten článek, než půjdu.“ Instinktivně přimhouřím oči a prohlížím si ji. Ještě před pár hodinami
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měla Daryl na sobě sukni a opravdu vysoké podpatky. Teď
se ale převlékla do nemocničního oblečení a své sluncem
vyšisované vlasy si stáhla do culíku. „Dnes je ten večírek
u Steph a Mikea. Doufám, že tohle je tvůj kostým.“
Daryl se nervózně snaží vyčistit neexistující skvrnu
z lemu košile a mně je jasné, že mě zase nechá ve štychu.
„Ne,“ vydechnu.
„Omlouvám se,“ dramaticky se sesune na protější židli.
„Ty jsi ale kráva! Ty z toho vážně hodláš vycouvat?“
„Opravdu jsem tam chtěla jít! Ale zapomněla jsem, že
jsem slíbila strejdovi, že se dneska večer stavím. Proč jsi mi
to dnes odpoledne nepřipomněla? Víš moc dobře, že to
máš v našem vztahu na starosti ty!“
Klesnu zpátky na židli. Daryl si vydělávala na školu
u svého strýce v léčebných lázních a dokonale si užívala
všech zaměstnaneckých výhod. Je to nádherná žena – má
pevnou pokožku, dokonalá prsa a mezerou mezi jejími
stehny byste mohli sledovat televizi. Zároveň však klidně
přizná, že do určité míry za svou dokonalost vděčí průkopnickým snahám vědy a svého strýce, doktora Eliase Jordana, plastického chirurga. Daryl bude letos třicet
a kromě práce v oddělení Televizní tvorby vypomáhá svému strýčkovi, což jí zaplatilo veškerá nedávná vylepšení.
Stejně jako většina lidí v tomto městě se i ona rozhodla, že
nikdy nezestárne.
Naštěstí už ji to nemusí trápit, protože ji hodlám
sprovodit ze světa.
„Dnešek se tedy opravdu nepovedl.“ Zkontroluji si
mobil, než ho hodím do kabelky. „Můžeš mi připomenout,
proč tě mám mít ráda?“
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„Miluješ mě, protože jsem ochotná poslouchat tvoje
nekonečné historky ze světa ﬁlmu, a také proto, že se moje
pasivita dokonale doplňuje s tvojí potřebou mít všechno
neustále pod kontrolou.“
Kéž bych jí mohla nějak odporovat, ale uvedla dva pádné důvody. Vyrůstala jsem obklopená ﬁlmy, mám je prostě
v krvi. Můj otec pracoval jako elektrikář pro Warner Bros.
A moje máma česala a líčila snad v každém studiu ve městě. Když mi bylo osm, přesvědčila jsem je, aby mě nechali
jezdit po škole na kole do nedaleké videopůjčovny – ano,
jsem už tak stará – kde se mi podařilo přimět starého vrásčitého manažera Larryho, aby mě zaměstnal. Místo platu
jsem si mohla zadarmo půjčovat ﬁlmy. V posledním ročníku na střední mi konečně začal dávat výplatu.
Procestovala jsem celý svět, ale LA vždycky bylo –
a vždycky bude – mým domovem. Nejen že tu mám rodinu, moje srdce patří špíně, chaosu a nepsaným pravidlům
Hollywoodu. To je důvod, proč jsem se stala talentovou
agentkou. Nikdy jsem se nechtěla objevit přímo ve ﬁlmu,
ale vždycky jsem toužila být u toho, když vznikal.
Taky je pravda, že chci mít vždy všechno pod kontrolou. To se Daryl naprosto treﬁla.
„Dobrá,“ řeknu. „Ale až mi příště nějaký klient domluví příšernou schůzku naslepo, kterou nebudu moct
odmítnout, namaluješ si Eviin obličej a půjdeš místo mě.“
„Domluveno.“ Prohlíží si mě s nuceným úsměvem na
tváři. „Nechci přilívat olej do ohně, ale ty máš svůj kostým
v autě, nebo jdeš za nevrlou bankéřku s citem pro módu?“
Už jsem se chystala jí říct, co mi může s mým kostýmem, když otevřenými dveřmi přes její rameno zahlédnu
pohyb na chodbě.
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„Amélie!“ zavolám a obličej nakoukne dovnitř. „Co
děláš dneska večer? Moc prosím, řekni, že nemáš nic v plánu, slečno Amélie Bakerová, děvče moje ze všech nejoblíbenější.“
„Musím vyzvednout Jaye z tábora,“ odpoví, „a zbytek večera hodlám strávit v pyžamu jezením raviol přímo
z konzervy.“
Položím hlavu na stůl.
Pracuji v oddělení celovečerních ﬁlmů, zastupuji herce a herečky a Amélie pracuje jako zástupce vedoucího na
personálním. Vzhledem k tomu, že dospěla dřív než většina z nás, je také hrdou matkou nejchytřejšího a nejkrásnějšího dvanáctiletého chlapce na světě.
Pomalu propadám zoufalství. „Je nějaká šance, že bys
sehnala hlídání?“
Amélie vejde do místnosti a posadí se na opěradlo Daryliny židle. Má nakrátko střižené vlasy těsně lemující obličej. Tento styl se mi moc líbí a ráda bych ho sama vyzkoušela, ale vím, že se k tomu nikdy neodhodlám. Krátké vlasy
zvýrazňují její zářivý úsměv, tmavou pokožku a lícní kosti.
„V pátek večer?“ Zní vcelku pobaveně. „Naprosto bez
šance. Proč?“
„Protože Daryl je nejhorší kamarádka, kdežto ty jsi ta
nejlepší?“
Její smích mi jasně naznačí, že nemá smysl naléhat,
a já si povzdychnu.
„Máš velké plány?“ Ani se nesnaží zakrýt sarkasmus,
když dodá: „Ne že bych očekávala, že budeš mít rande
nebo tak něco, ale naděje umírá poslední.“
Narovnám se a dramaticky ukážu na Daryl. „Měla
jsem jít na večírek tady s tou.“
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„To je pravda,“ odpoví Daryl provinile, „ale zapomněla
jsem a slíbila jsem strýci Eliasovi, že mu projdu účetnictví.“
Amélie nasadí mateřský tón a zahrozí na ni prstem.
„Ne že si zase necháš něco udělat s obličejem.“
Daryl okamžitě změní téma. Většinou nekomentujeme, co Daryl provádí – je dospělá a my si myslíme, že je už
tak dokonalá. Dělá to jednoduše proto, že chce, a nám do
toho nic není. Na druhou stranu musím i já uznat, že to
poslední dobou trochu přehání.
„Jenom malé poupravení.“ Daryl nonšalantně mávne
rukou a potom se opět obrátí ke mně. „Když tak o tom
mluvím, už budu muset jít.“
„Už také půjdu. Nemá smysl odkládat nevyhnutelné.“
Chystám se vložit pár pracovních složek do tašky, když si
vzpomenu, co jsem právě četla. „Jenom v rychlosti. Viděly jste některá článek o Bradovi ve Variety?“ Ztiším hlas
a rozhlédnu se po prázdné kanceláři. „Moment, není ještě
tady?“
Amélie vykoukne ze dveří směrem ke kanceláři Brada
Kingmana – viceprezidenta Price & Dickle, ředitele oddělení celovečerních ﬁlmů a neskutečného hajzla – vrátí se
a zavrtí hlavou. „Řekla bych, že jsme tu jen my a Dudley.“
Ukážu na obrazovku svého počítače a ony se obě namáčknou za mě a čteme. „Nebylo to přímo o něm.“ Ukážu
na článek. „Je tu zmínka, že ho viděli večeřet s Gabem Vestesem.“ Gabe je velmi známá ﬁlmová hvězda spolupracující s konkurenční agenturou CT Management. Vtipné je,
že všichni vědí, že se Brad a Gabe nesnášejí, i když nikdo
vlastně neví proč.
Daryl se narovná a vypadá nezaujatě. „To je všechno?
Čekala jsem něco laciného a skandálního.“
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Pohrdavě zamručím a vrátím se ke čtení článku. Na
rozdíl od ní si nejsem jistá, že je tato zpráva bezvýznamná.
Začíná ve mně hlodat podezření.
„Možná se usmířili,“ navrhuje Amélie.
Pokrčím rameny, ale přesvědčená o tom nejsem. „Takové věci Brad nedělá, pokud v tom teda nejsou peníze.“
„Klidně se tím zabývej, Nancy Drewová,“ řekla Amélie, „ale Jay čeká, takže já musím letět.“ Otočí se k odchodu, ale u dveří se ještě zastaví. „Než zapomenu, na stole
mi dnes přistálo oznámení – nejspíš ho budeš mít tento
týden v mailu, Evie – Brad odložil každoroční setkání vašeho oddělení, takže si to prozatím můžeš škrtnout z kalendáře.“
„Odložil? A bylo tam napsáno proč?“ Mé podezření
se stupňuje. Brad pořádal odjakživa setkání našeho oddělení U Velkého medvěda v ten samý týden každý listopad.
„To neříkali,“ sdělí nám Amélie. „Já jen vím, že bylo
odloženo na neurčito a že ty si určitě nebudeš stěžovat, že
přijdeš o víkend v lesích ve společnosti tohoto chlápka.“
***
Pokud je vám tolik co mně a obýváte byt v domě se společným vchodem, nekonečnými chodbami a maličkými
bzučáky na dveřích, úplně zapomenete na plíživý pocit
beznaděje, který se okamžitě ohlásí, když přijdete ke skutečnému domu. K domu s verandou a nádhernými vstupními dveřmi ozdobenými klepadlem, které vám prozradí
hodně o lidech, kteří tu bydlí.
Železný drak.
Mosazná růže.
Nebo třeba měděný chrlič.
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Zírám na nádherného cherubína na vchodových
dveřích u Steph a Mikea a najednou už se necítím tak
spokojená s vlastním životem, jak jsem se cítila před pár
hodinami. Jsou o šest let mladší než já a už patří k hrdým
majitelům klepadla a vlastních vchodových dveří. Jsou to
zkrátka majitelé domu.
Nemůžu si dovolit roční předplatné Netﬂixu a ani to
auto, které jsem zaparkovala o dva bloky dál na přeplněné
ulici, mi neříká pane. Nejsem předpisová dospělá žena.
Přejedu pohledem své černé šaty, vínovo-žlutou kravatu a hůlku v ruce a pomyslím si, proč jen jsem se k něčemu takovému nechala přemluvit. Je mi 33 a na večírek
v maskách jdu převlečená za mladičkou Hermionu Grangerovou.
Proboha, Evie.
Jdi do háje, Daryl.
Musíte ale uznat, že to chce pořádný kus odvahy přijít
sem sama převlečená za mladou postavu z Bradavic. Pociťuji podvědomou hrůzu, že dopadnu jako Bridget Jonesová na večírku na téma kněží a sexy králíčci; že se dveře
otevřou a všichni se na mě otočí a klesne jim čelist úžasem
a Steph mi soucitně zašeptá do ucha ,Nedostala jsi e-mail,
že večírek bude tentokrát bez kostýmů?‘
Kdyby šla se mnou Daryl, mohla by to nakonec být
i legrace, mohly bychom spolu popíjet a vzájemně se dobírat, jak jsme to takhle v pátek večer dopadly. Ale sama? To
už by taková zábava nebyla. Nezbývá mi než doufat, že se
téma večírku Buď sám sebou nezměnilo, protože dívka, která potřebuje obraceč času, aby všechno každý den zvládla,
je dokonalým alter egem pro svobodnou ženu pracující
v Hollywoodu.
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