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VSTÁVAT V PÁTEK RÁNO JE skoro euforie. Znamená to,
že vás od víkendu dělí už jen jedny dveře. Stačí do nich strčit
a víkend je hned za nimi. Pátek je taky obvykle den, kdy v půl
deváté ráno požitkářsky lenoším v posteli a předstírám, že
jsem na ranní poradě. Až na to, že dneska mám opravdu ranní poradu. Rachel mi chce sdělit „novinku“, ale stěny v HYGGE mají uši, takže mi ji nemůže říct přes stůl.
Když ji zahlédnu přes výlohu Rayovy sendvičárny na Albemarle Way, vypadá spíš jako ta bývalá Rachel s kocovinou –
zkroucená jako vychrtlá kreveta na mojí pohovce po jedné
z našich indie diskoték – než jako kreativní profesionálka
v asymetrickém modelu Isa Arfen. Kaštanové vlasy jí vylézají
z ledabylého uzlu, olivovou pleť má nažloutlou a bez make-upu. Dokonce i límec džínové bundy má napůl zastrčený dovnitř. Vypadá jako svá vlastní karikatura. Možná bych si ji
měla vyfotit.
Znám Rachel od univerzity. Byly jsme ve stejném ročníku
na škole, která se tehdy jmenovala Londýnská polygraﬁcká fakulta (než dal svět papíru vale) a náš lektor vizuální komunikace tvrdil, že minimálně deset procent z nás bude mít lukrativní zaměstnání a jednou někdo z nás možná dokonce získá
místo stážisty u hollywoodského scénografa. Byl to opojný sen,
ale byl můj. Než jsme se daly ve druhém ročníku dohromady
kvůli společnému školnímu projektu, rozhodla jsem se, že –
jelikož mi rodiče nedarují k jednadvacátým narozeninám gregoriánský dům v Islingtonu – slevím ze svých ambicí, a než
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abych celý život vyráběla vratké kulisy pro školní představení,
budu radši dělat něco rozumného jako brand marketing. Jako
parťačku jsem si vybrala Rachel, protože vlastnila cirkulárku
a měla vlasy, které byly nahoře tmavé a vespod zesvětlené peroxidem, s oﬁnou Debbie Harry – stejné, jako jsem měla já.
Zdobily jsme si své identické účesy spoustou vlastnoručně vyráběné bižuterie z plastu, a dokonce i teď mě závan parfému
Jeana Paula Gaultiera přenese zpátky do doby, kdy jsme se
hrbily nad ponkem. Později jsem zjistila, že Rachel si mě vybrala jen proto, že ji všichni ostatní nesnášeli. Protože to, že
jste sebestřední a talentovaní, vám nepomůže získat si přátele
nebo mít nějaký vliv na lidi, zejména když jsou všichni ostatní
taky šíleně sebestřední a talentovaní mistři světa.
Co Rachel chybí, pokud jde o schopnost krotit svoji extrémní sebedůvěru, kompenzuje nadšenou realizací a nápaditou vynalézavostí, když se něco podělá. Už jsem přestala
počítat, kolikrát spatra vytvořila úžasnou scénu z harampádí totálně neinspirativních stavenišť. Náš projekt byl nejlepší
a teď obě děláme stejnou práci pro prodejce smontovatelného
nábytku a usilujeme o povýšení.
Stejnou ﬁntu přirozeně použila i ve svém soukromém životě. Má manžela Chrise (pohledný vrásčitý bručoun s elegantně prošedivělou kšticí); fotogenický řadový dům ve Walthamstow Village (plus byt ve Vesterbro na těch sotva čtrnáct
dní v roce, kdy „pracuje z Kodaně“ a tvrdí mi, že „do tak
nádherného města stojí zato investovat!“); a vloni si pořídila
elegantní doplněk, dvojčata Becketta a Freju, která zná celý
Instagram. Jen si představte, od kolika miniaturních triček
s „vtipnými“ slogany musím odvracet oči.
Když mi Rachel (interiérová manažerka prodejen) před
osmnácti měsíci dohodila práci marketingové manažerky, vylíčila mi HYGGE – ve skandinávském obchodu s nábytkem
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střední cenové hladiny synonymum pro útulnost a pohodu –
jako zaměstnavatele snů s úžasnými industriálními kancelářemi v Clerkenwellu, Kodani a Paříži. „Jen si představ, jak
říkáš lidem, že pracuješ pro skandinávskou značku,“ hihňala
se. „Navíc, všichni jsou tam hezcí. A mají neuvěřitelné mateřské beneﬁty.“ Dělala tam teprve šest měsíců, ale už byla
dvanáct týdnů šťastně těhotná, což si perfektně načasovala,
aby měla nárok na celý balíček výhod, až o svém prvním HYGGEročí odejde na mateřskou.
Ale i když tahle práce vypadá, jako že žijete sen, stačí odloupnout retro dýhu inspirovanou padesátými léty a vidíte,
jak si jdou lidé nepříjemně po krku.
„Drahoušku,“ zašvitoří Rachel, mdle mě chytí za ruku
a vrhne nenápadný pohled na moje bílé špičaté kozačky
z Topshopu (v pondělí je bude mít na sobě). „Jsem tak ráda,
že jsi přišla. Objednala jsem nám matcha latté.“
Najednou se jí obličej rozzáří novým světlem; stejně zeleným jako pití před námi. Šla jsem sem naprosto klidná.
Myslela jsem si, že mi prozradí, že všechny ty tajnůstkářské
„návštěvy lékaře“ byly ve skutečnosti pracovní pohovory, což
by znamenalo, že její místo bude volné, abych ho mohla méně
agresivním způsobem zaujmout já. Teď mám strach, že se mě
buď chystá z ﬁrmy vyhodit – k čemuž nemá naprosto žádné
pravomoci –, nebo že mě projektilově pozvrací jako ta holka
ve Vymítači ďábla.
„Tak co je to za novinku, Rach?“ zeptám se. „Snad nejsi
nemocná?“
Třeba má před sebou posledních pár týdnů života.
„Ach, je to dobrá zpráva, Liv,“ odpoví. „Nedívej se tak vyděšeně! Jen je mi trochu špatně od žaludku.“
Jak jsem mohla být takový idiot a nevšimnou si těch varovných ranních příznaků.
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„Dneska to musím oznámit vedení, ale chtěla jsem, abys
to věděla jako první… Jsem těhotná!“
PŘEDBĚHLA MĚ. ZASE.
„Páni!“ Zhluboka se napiju své už studené brečky, abych potlačila vztek. „Vy dva s Chrisem jste jako králíci! Dvojčata budou
určitě nadšená, že budou mít malého brášku nebo sestřičku!“
V očích mě pálí slzy, ale zadržím je pohledem nahoru ke
stropu, abych dala najevo svoji ohromnou radost. Ovládni se,
Olivie. Nenech se rozhodit.
„Já vím, nádhera, co? Prostě se to stalo,“ vyhrkne, rozjařeně udeří rukama do stolu a rozlije tu naši žbrundu po žíhané
desce. „Ani jsme se o to nesnažili. Bylo to stejné jako s dvojčaty. Musím být nejplodnější ženská na světě: jeden pohled
na Chrise a jsem v tom.“
Nechce ti schválně ublížit. Nezapomeň: nechce ti schválně
ublížit. Vždyť jsem jí ani neřekla, že se snažíme. Ale stejně to
bolí – a oznámení, že někdo čeká druhé dítě, je ještě horší.
Snažíme se o prcka tak dlouho, že naše známé otěhotněly,
porodily, daly se dohromady, zase začaly spát s manželem
a otěhotněly znovu. Děti našich přátel budou na univerzitě,
než my budeme vůbec nějaké mít.
„Kdy se to má narodit?“
Logická otázka projevující zájem. Jsem s tebou. Jsem prostě tvoje super kámoška, která má v Boringwoodu příliš bohatý společenský život, než aby o dítěti vůbec uvažovala.
„Už kvůli tobě doufám, že tentokrát bude jenom jedno!“
Prostě si tu jedovatost nedokážu úplně odpustit. „Je mi jasné, že dvojčata tě musela dost zřídit…“ Pro větší účinek se jí
podívám do rozkroku.
I když, kdyby byly čtyři, třeba bychom mohli toho nejslabšího z vrhu adoptovat jako bohatí mecenáši v dickensovském
románu. Jen bez té části týkající se bohatství.
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„Jo, tentokrát je jenom jedno. Má se narodit koncem října, což je super, protože ve svém ročníku bude patřit k nejstarším, stejně jako Beckett s Frejou.“
Jako byste neměly ta základní těhotenská data napsaná na
vnitřní straně víček a neviděly je pokaždé, když pevně zavřete
oči při nudném sexu se svým nudným manželem. Na koho si
to hraju? Extaticky se houpou na závěsných lustrech àla padesátá léta.
„Líp jste si to načasovat nemohli!“ soukám ze sebe poslední zbytky upřímnosti. „Vsadím se, že Trish bude řádit, ale za
pár měsíců jsi zpátky.“
Je to v pohodě, celou tvoji práci hodí na krk mně a pak mě
povýší. Všechno zlé je k něčemu dobré.
„Přežijou to. Znamená to pro ně další rok beze mě, ale
Chris si zase vezme sdílenou rodičovskou, takže budu pryč
maximálně šest měsíců. Tentokrát se taky hodlám vrátit
hned, jak mi skončí mateřská.“
To si piš, že si Chris zase vezme sdílenou rodičovskou –
pořád ještě na ní je. No, oﬁciálně mu končí tenhle měsíc, ale
oblíbil si taťkovský okruh po kavárnách východního Londýna jako prase luxusní lanýže. Smůla, Chrisi, čeká tě dvanáct
dlouhých měsíců namáhavé producentské dřiny, než se budeš
moct zase vrátit k tomuhle trapnému sitcomovému scénáři.
„Musíme kluky někam vytáhnout a společně to oslavit –
Felix z toho bude nadšený,“ prohodím, i když vím, že nebude
mít nejmenší chuť těm nafoukancům blahopřát.
„Co kdybychom si zašli na večeři do té nové paraguajské
restaurace v Hackney? Už jste tam byli?“
„Legrační, že o ní mluvíš, zlato, ten interiér jsem totiž
navrhla, když jsem byla na mateřské…“
Kéž bych seděla u svého pracovního stolu.
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Felix
Dnes 10:22
Ahoj zlato, jak se máš? Víš, co mi Rachel potřebovala
říct? Je zase v tom. Samozřejmě @Kid_a _Play je
teprve rok a ona čeká další. PRROOOOČ?! Možná by
sis měl nabrnknout Rachel. Je mnohem kreativnější
než já a evidentně má přepychovou dělohu. Zbožňuju
tě, jen ti dávám na vybranou. Xx
Doručeno
Ahoj miláčku, právě se přesouváme do Stoke na tu
schůzku s Andrem a tím ředitelem. Houpe se s ním
židle, určitě ho do léta přeloží. Nemůžu uvěřit, že
do toho šli Fouňa s Fouňovou znovu. Nejsou už ze
všech těch dětí utahaní? Neztrácej naději, zlato. Tvoje
děloha je přepychová – vsadím se, že Rachel ji má
z lisovaného plastu stejně jako všechny svoje projekty.
Jsi moje všechno. xxxx

JAKMILE JSEM U SVÉHO STOLU, přeju si, abych byla
jinde.
„Kde se ﬂákáte?“
Dnes neobvykle vřelé přivítání od Ryana. Pod jeho něžnou
vizáží blonďáka s modrýma očima se skrývá odporný hajzl,
který nám neodpustí, že jsme snídaly bez něho.
„Je čtvrt na jedenáct a dobře víte, že dneska jsem měl přijít pozdějc já. Sotva jsem otevřel dveře, dostal jsem kartáč od
starýho Batolete, protože tu nikdo jiný nebyl.“
Spokojila jsem se s jedovatým úsměvem. „Do toho ti nic
není, cukrouši.“
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Moje mlčení ho bude užírat; vidím, jak se kroutí ve svých
celoročních kraťasech. Nerad ochuzuje svět o své krásné holeně.
Spiklenecky povytáhnu obočí na Rachel, která vstoupí do
kanceláře pět minut po mně, abychom zametly stopy. Uvelebí
se na opačném konci dlouhého stolu, u kterého sedí celý třicetičlenný kreativní tým londýnské pobočky HYGGE. Ryana
a mě chrání před vyprávěním vtípků o výše zmíněném kusu
nábytku (a o těch, kdo u něj sedí) asi deset totálně egocentrických, a proto blaženě nevědomých dvaadvacetiletých děcek,
která mají na starosti webové stránky a prezentaci naší ﬁrmy.
Ty děti uprostřed kašlou na nás třicátníky, kteří zoufale
soupeří o moc, a místo toho tráví každou hodinu v zaměstnání tím, že si ze sebe dělají legraci, připravují si zeleninové
šťávy a muchlují se spolu na záchodech. Samozřejmě jim šíleně, ale šíleně závidím.
Podívám se směrem k pískovanému sklu a nenápadně pozoruju namodralé mikádo své šé y. Trish Chippenhamová
přechází za zavřenými posuvnými dveřmi svojí kanceláře sem
a tam. Dneska se vztekle batolí za skleněnou stěnou v černé
tunice COS a špičatých balerínách. Když někdo „revolucionalizoval“ (její výraz) tolik interiérových ﬁrem, zřejmě se
musíme smířit s tím, že na nás může vrčet jako britský buldok, bez varování stírat své okolí a pravidelně nakládat svým
podřízeným tuny práce. Navíc má pět dětí, což znamená, že
že je rychle hotová s každým, kdo si stěžuje na „přetíženost“.
S oblibou vytáhne z nedělních novin nějakou obskurní statistiku a očekává, že do týdne provedeme průzkum a upravíme
podle toho všechny naše prodejny. Rachel je nadšená, když
s tím Trish přijde.
„Olivie! Rachel?“ zaječí s ostrým midlandským přízvukem. „Ke mně, prosím.“
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