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1. kapitola

Bylo pondělí ráno. Bo Hazlehurstová se cestou do práce spolu

s davem dalších cestujících pohupovala sem a tam ve vagónu
metra a nemohla se ubránit obavám, že život prostě není, jaký
by měl být. Štěstí se jí za těch šestadvacet let rozhodně nevyhýbalo: mělo podobu slušné práce, hodných rodičů i aktivního společenského života, a Bo věděla, že by měla být ráda,
že to všechno má. O víkendu se ale v jednom časopise dočetla
o krizi mladšího věku, což ještě posílilo její dojem, že něco není
v pořádku, že pořád ještě není opravdu dospělá, že je spíš holčička, která si na dospělost jenom hraje.
Najednou to s ní smýklo, a byla by upadla, kdyby měla
kam. Vlak se skřípěním prudce zabrzdil. Bo nabrala znovu
rovnováhu, srovnala si kabelku přes rameno a tlumeně se
omlouvala plešatějícímu byznysmenovi, kterému se před
chvilkou zaryla nosem do podpaždí. Cestující vesměs otráveně usykávali a vzdychali nad vznikajícím zpožděním, jehož
důvod nikdo neznal. Bo nebyla výjimkou, ale snažila se myslet
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raději na to, co má dnes před sebou, aby zaplašila chmury z té
sílící krize mladšího věku.
Pracovala v londýnském West Endu ve firmě, která se
specializovala na účetní software. Pravda, během svých tří let
studia psychologie na Východoanglické univerzitě v Norwichi nebylo IT zrovna odborností, o kterou by se nějak zvlášť
zajímala, takže trochu váhala, když několik týdnů po promoci dostala nabídku na tuhle kancelářskou pozici. Třeba by
se časem naskytlo něco lákavějšího, něco, co by mi víc sedlo,
říkala si. Rodiče ji ale nabádali, ať nezahazuje příležitost dostat
se do solidní firmy v solidním sektoru („Účetní software
bude potřeba vždycky,“ pronesl moudře její otec, sám rovněž
účetní.), a tak Bo tu nabídku přijala.
Byla poměrně spokojená, že se jí podařilo tak rychle najít
„pořádné zaměstnání“, zatímco hodně jejích přátel a známých
se muselo spokojit s brigádami nebo s prací v baru, a tak se
snažila zaplašit pochybnosti a vstoupit do pracovního života
s otevřenou myslí i duší. Sice to nebyl nijak podnětný džob, ale
pracovat v samém srdci West Endu, co by kamenem dohodil
od Oxford Street, jí v jednadvaceti, po třech letech studentského života po podnájmech na norwichském předměstí, připadalo jako dar z nebes. Představovala si, jak bude v poledních
přestávkách bloumat po obchodech s poslední módou a občas
si třeba dovolí i nějaký ten make-up v Selfridges.
Jako služebně nejmladší zaměstnankyně byla Bo podřízená ve firmě snad všem s výjimkou uklízečky, a první půlrok ve firmě Aspect Solutions tak strávila frankováním pošty,
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aktualizováním databáze klientů, obstaráváním nápojů různým manažerům, a když měla štěstí, tak i pořizováním zápisu
na poradě, pokud některá sekretářka onemocněla. Práce to
byla nudná i stresující a rozčarování na sebe nedalo dlouho
čekat. Utrácení v Selfridges bylo výjimečnou událostí, protože
ze skrovného platu jí po odečtu položek na nájem, dojíždění
a jídlo mnoho nezbývalo, a zůstatek na kreditce se nevýrazně,
zato zarputile vlnil kolem nuly. Navíc to měla z práce k Selfridges daleko – až na opačný konec Oxford Street, zatímco
firma samotná si hověla uprostřed džungle obchodů se suvenýry a pouzdry na telefon. Bo nicméně v zaměstnání vytrvala
a v průběhu pěti let se systematicky propracovávala různými
kancelářskými pozicemi až k opojným výšinám členky marketingového týmu s odpovědností za výrobu a obsah firemních propagačních materiálů.
Vlak se probral k životu, a i když ještě hodnou chvíli popojížděl sem a tam, aby se dostal na jinou kolej, po další čtvrthodině se Bo konečně vynořila ze stanice Oxford Circus na šedivé
světlo listopadového sychravého rána. Vyštrachala z kabelky
deštník a otevřela ho mezi deštníky ostatních mrzutých lidí
na chodníku, kteří taky čekali u přechodu na zelenou. Jakmile
se rozsvítil zelený panáček, dav se hnul a hromadně se sunul
kolem nárazníků autobusů a taxíků, jejichž řidiči teď byli pro
změnu ti netrpěliví, co čekají, kdy barvy na semaforu zase přebliknou. Bo se na přechodu se sklopenou hlavou vyhýbala deštníkům protijdoucích a pak se dala doprava. Jen zběžně přeletěla pohledem obří výklady Topshopu a zaregistrovala figurínu
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v kraťoučkém topu a bokovkách tak nízkých, že jí nad opaskem
čouhaly plastové pánevní kosti. „V tom si tak leda užene smrt,“
zamumlala si Bo tiše pod nos a hned upadla sama před sebou
do rozpaků, že už zase mluví přesně jako matka.
Odbočila do postranní ulice s úlevou, že má cestu po
hlavní třídě z krku, proplétala se na protější stranu mezi řadou
taxíků a zadržovala dech, aby pokud možno nevdechovala
tmavé obláčky výfukových plynů. Uskočila před cyklokurýrem nasoukaném v lycrovém úboru, který nehleděl na to, co
je ještě silnice a co už chodník. Vzápětí plnou vahou šlápla do
louže s olejovou duhou, která číhala pod uvolněnou prasklou
dlaždicí. Sykla, když ucítila ledovou vodu i v jedné botě a pod
kalhotami.
Zastavila se pod markýzou kavárny a vylévala vodu
z polobotky. V kouřovém skle zahlédla odraz vlastní zamračené tváře a uvědomila si, že v poslední době je to její obvyklý
výraz, tak obvyklý, že už se jí mezi obočím usadila první svislá
rýha. Přišlo jí to jako ironie – už se jí dělají vrásky, a přitom si
nepřipadá ještě ani pořádně dospělá. Možná, že by si mohla na
seznam starostí ohledně krize mladšího věku připsat i předčasné stárnutí.
Bo si na žebříčku atraktivity dávala slušnou sedmičku,
a když si dala opravdu záležet, dokázala to podle sebe vytáhnout i na osm a půl. Nebyla nijak zvlášť vysoká, ale nejevila
naštěstí sklon k buclatosti, měla čistou pleť, modrošedé oči
a vlasy, ač přirozeně kudrnaté, se daly žehličkou zkrotit do
docela elegantních vln. Musela si ale přiznat, že dnes nevypadá
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zrovna nejlíp. V typickém úřednickém šedém trenčkotu a černých kalhotách byla prostě neslaná nemastná. Rukou v rukavici si prohrábla vlasy, které se jí teď lepily na čelo, a v duchu
proklínala jejich geneticky daný sklon krepovatět při sebemenší známce vlhkosti ve vzduchu.
Vklouzla zpátky do mokré boty a pokračovala k severnímu konci ulice, k ošklivému šedivému kancelářskému bloku,
kde sídlila i společnost Aspect Solutions. Zatlačila do těžkých
skleněných dveří a prošla obkládanou halou k výtahům. Oči
jí mimoděk ulpěly na seznamu firem, které sídlily v jednotlivých patrech budovy. Většina těch jmen neprozrazovala, čím
se vlastně zabývají nebo aspoň v jakém sektoru vůbec působí.
Několik se jich označovalo za agentury, ale zbytek Bo zněl spíš
jako jména různých postav ze sci-fi povídek než jako názvy
pozemských společností: Zeneca, Sentralis, Clostridia (tohle
Bo připadalo naopak jako nějaká pohlavně přenosná choroba,
která by ty mimozemšťany třeba vyhubila).
Výtah elektronicky pípl, že jsou ve čtvrtém poschodí, plechové dveře se odsunuly a Bo se na ten nadcházející pracovní
týden zhluboka nadechla.
„Brý ráno, Bo,“ zatrylkovala recepční Chloe s platinovým
přelivem, nalepenými řasami a obočím jako podle šablony.
„Ahoj, Chloe,“ usmála se Bo a odložila mokrý deštník do
stojanu vedle automatu na vodu. „Co víkend, dobrý?“ Věděla,
že Chloe pondělní rána miluje, protože může všem vykládat,
co zas přes víkend vyváděla.
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„Jo, skvělý,“ rozzářila se Chloe. „Jsme byly v sobotu s holkama slavit Kellyiny narozky. Ty bláho, ta ženská má ale splav.“
Bo několik jejích kamarádek zažila, když měla sama narozeniny a pozvala kolegy na drink do baru, kam se z Aspektu
s oblibou po práci chodilo. Všechny byly stejně načančané
jako Chloe, vlasy načesané, jako by málem chtěly ožít vlastním životem a pleť až strašidelně oranžovou. Bo se v porovnání s nimi cítila stará a prudérní, zvlášť poté, co se začalo
pít a ony se rozpovídaly o svých partnerech a svém sexuálním
životě (hlasitě a do téměř názorných detailů).
„Jégrbomby lítaly jedna za druhou,“ vyprávěla Chloe hrdě.
„Takže to nakonec byl docela mazec, to víš.“
Bo přikývla, ale v duchu nakrčila nos při pomyšlení, co
všechno asi slovo binec obnášelo, když u toho byla Chloe, její
kamarádky a bůhvíkolik jégrbomb.
„Kelly v taxíku cestou domů hodila šavli,“ pokračovala
Chloe, jako by odpovídala na Boinu nevyslovenou otázku.
„A já na ni jen: ‚Proboha, Kels, to nemyslíš vážně!‘ Bylo to
všude po podlaze, pod sedadly, mně to hodila na boty, no
všude prostě. Byla jsem z toho úplně naruby. Ty semišky jsem
měla fungl nový!“ Chloe pátrala v Boině tváři po výrazu soucitného rozhořčení, a Bo se snažila tvářit spíš empaticky než
znechuceně.
„Ouha,“ zahuhlala nepřesvědčivě.
„Ale opláchla jsem je pod tekoucí vodou, když jsem přišla domů, a vypadají úplně normálně,“ pochlubila se vzápětí.
„I když na ně ještě asi budu muset vyplácat hromadu deodo~ 12 ~

rantu, aby tolik nesmrděly,“ uzavřela pak svůj výklad praktickou úvahou. Celou tu dobu se při tom probírala došlou poštou a hledala skupinu obálek adresovaných marketingovému
oddělení. „A vůbec, co ty? Taky sis přes víkend něco užila?“
zeptala se, když podávala Bo svazek obálek.
„Ani ne, nic zvláštního,“ řekla Bo a nesoustředěně jimi
listovala.
„Ach tak,“ Chloe splaskl úsměv – zklamalo ji, že Bo nemá
ani jedinou šťavnatou historku, která by jí osvěžila pracovní
povinnosti, tedy zvedání telefonu a zdravení příchozích.
„Tak zatím,“ řekla Bo s tak trochu omluvným úsměvem
a zodpovědně uspěchaným podtónem.
„Zatím,“ zašvitořila Chloe už veseleji, protože elektronické pípnutí právě ohlašovalo příjezd výtahu s další várkou
zaměstnanců Aspektu.
Bo procházela velkou společnou kanceláří k řádce pracovních stolů, které tvořily oddělení marketingu, a cítila, jak
jí v levé botě každý krok mokře začvachtá. Přišla do kanceláře
jako první; sundala si kabát, zapnula počítač a sesunula se na
otočnou židli. Krom tichého hukotu ventilátoru slyšela o kus
dál zvonit telefon a od staveniště kolem Crossrail station o kus
dál na Oxford Street k ní i přes trojitá okna slabě doléhalo
vrčení pneumatické sbíječky. Tyhle zvuky se za celých pět let,
co tu pracovala, nezměnily. Budou tu slyšet i za dalších pět,
napadlo ji. A budu je tady tou dobou pořád slýchat i já?
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Manažerka marketingu Claire dorazila, právě když Bo
začala projíždět těch sedmatřicet mailů, které jí přišly do
schránky od chvíle, kdy v pátek v šest večer vypnula počítač.
„Dobré ráno, Claire, mělas hezký víkend?“ pozdravila ji
Bo.
Claire, matka dvou ani ne tříletých dětí, sama s čtyřicítkou
na krku, byla věčně uštvaná a ustaraná. Dnes vypadala mimořádně vyčerpaně.
„Ani se neptej,“ ušklíbla se. „Děcka přepadla střevní
chřipka. Lítalo to z nich oběma konci naráz.“
Bo vyštrachala soucitný úsměv a letmo se zamyslela nad
tím, jestli by sama vůbec dokázala mít nějaké děťátko ráda
natolik, aby mu v takové situaci dělala ošetřovatelku, nebo
jestli by tváří v tvář erupci zvratků svého roztomilého potomka
spíš znechuceně uskočila a prchala z pokoje i z domu pryč.
A nemohla se ubránit pocitu, že druhá možnost jí připadá
pravděpodobnější.
„To tedy asi nebyla zrovna legrace,“ podotkla.
Claire se zhluboka stoicky nadechla. „No, však víš, jak se
to říká,“ odvětila tónem prozrazujícím dlouhodobé utrpení,
„že ženská není pořádná máma, dokud jí vlastní děcko nenablinká rovnou do výstřihu.“
„Dáš si čaj?“ Bo rázně vstala od stolu. Téma vyprazdňování zažívacího traktu nežádoucím směrem a tempem mělo
pro ni takhle v pondělí po ránu hranice snesitelnosti vymezené zcela jasně a hodně nízko.
„Jé, to budeš moc hodná, Bo,“ vzdychla Claire vděčně.
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