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„Detiii!“ zatiahla staršia žena v modrom, keď sa k nám pri-
blížila. „Prosím, prestaňte sa hádať. Prežime to najlepšie, ako 
vieme. Je to dôležité pre Alexa aj pre nás ostatných.“

Potom sa otočila a dokonale upravenú ruku mi položila na 
plece. Zahľadela sa na mňa s vrúcnymi obavami. „Abigail, veľmi 
sme sa báli. Môžem ti niečo priniesť?“

Otvorila som ústa, ale žena, ktorá pravdepodobne bola 
„matka“, pokračovala ďalej, s  očami prišpendlenými k  tácke 
servírky prechádzajúcej okolo nás: „Aká bizarná nehoda! Ktosi 
by sa mal poriadne pozrieť na tie eskalátory. Keď z nich spadne 
niekto taký zdravý ako Abigail, znamená to, že s  nimi nie-
čo nie je v poriadku. No, samozrejme, najdôležitejšie je, že sa 
ti nič vážne nestalo.“ Znova sa na mňa pozrela a usmiala sa. 
Úsmev som jej opätovala.

Potom sa ku mne naklonila a  žmurkla. „Hoci musím pri-
znať, že sme si veľmi vychutnali spoločnosť vašich detí. Mala si 
vidieť Vana s kuchárom. Ten malý má apetít za dvoch.“

Van, pomyslela som si. Tak ho nazvali. Trapas.
Premerala si ma od hlavy po päty a  pohľadom pristála na 

mojich trblietavých lodičkách.
„Aké nádherné topánky!“ zvolala. Zdalo sa, že sa jej skutoč-

ne páčia, ale aj tak som sa cítila trochu zahanbene.
„Ďakujem,“ zašepkala som hanblivo. „Aj ja si to myslím.“
Už ma nepočula. Sústredila sa na dopoly plné vedierko na 

ľad, ktoré niekto niesol k dvojkrídlovým dverám. Náhlivo odišla 
a zanechala za sebou len opar jazmínového parfumu.

„Pani van Holtová?“
Počula som tie slová za sebou, ale ignorovala som ich a sú-

stredila som sa na ozrutnú, drevom vykladanú miestnosť. Na-
priek davu ľudí vnútri a ohňu v kamennom kozube som sa v gi-
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gantickom priestore triasla od zimy. Až teraz som pochopila, 
prečo si všetci zvolili hrubý tvíd, vlnu a kašmír.

Hlas za mnou sa ozval hlasnejšie a bližšie: „Pani van Hol-
tová?“ Priala som si, aby žena, ktorú ktosi už druhý raz oslovil, 
konečne zareagovala.

Až keď mi Alex pošepkal: „Abbey, odpovedz jej!“, spomenu-
la som si, že pani van Holtová som ja.

Prudko som sa otočila, pričom som si neuvedomila, ako 
blízko je servírka, a prevrhla som širokú striebornú tácku, ktorú 
elegantne držala len na jednej ruke. Obe sme s hrôzou sledovali, 
ako tácka – plná pohárov so šampanským – vyletela do vzduchu. 
Poháre dopadli na koberec bez nehody, ale bublinková tekutina 
zaletela ďalej a ošpliechala skupinku hostí, akoby sedeli v prvom 
rade v Morskom svete pri vystúpení kosatiek.

A tak sa začal môj vstup do vyššej spoločnosti z Main Line.
Žena, ktorá nepozná vlastné meno. Zapýrená žena, ktorá sa 

trasie od hanby a premýšľa, čo by mohla povedať starším presby-
teriánom, ktorých práve pokrstila alkoholom.

„Prepána, Abbey!“ zvolal Alex, keď pribehla upratovacia čata 
a hostia sa vrátili k svojim rozhovorom. „Ak si dnes nemala chuť 
na šampanské, stačilo povedať.“

Vystrašene som sa naňho pozrela. Od hrôzy som priam stŕp-
la, ale potom som si všimla, že sa nenápadne usmieva. Žartoval. 
Od úľavy som sa zasmiala, naklonila som sa k nemu a zašepkala 
som: „Panebože!“

„Vážne, čo je s tebou? Si si istá, že si v poriadku?“
„Som v poriadku, naozaj... len... len som nervózna aj za teba. 

Z volieb a zo zbierania financií, vlastne zo všetkého.“
„Tak nebuď. Vieš, že týchto ľudí poznám celý život.“
Objal ma okolo pása a ochranársky ma viedol preč. Zvyšok 

miestnosti na chvíľu zmizol. Rýchlo sa však opäť zjavil, keď pred 
nás vyskočil fotograf, ktorého si na túto príležitosť najali, a po-
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žiadal nás o niekoľko fotiek. Keď zablysol fotoaparát, všimli si 
nás páriky roztrúsené v okolí a prihrnuli sa k nám ako stádo na 
vysokých opätkoch, aby mohli prvé pozdraviť čestných hostí.

Držala som sa pri Alexovi, dokonca som o niekoľko krokov 
ustúpila ako malé dieťa, ktoré sa schováva za otcovým chrbtom. 
Lenže skoro každý, kto k nám pristúpil, čakal, že niečo poviem, 
hoci len nejakú maličkosť. Koniec koncov, Alex bol dôvodom 
usporiadania tohto večierka a  ja som bola manželkou toho 
dôvodu.

Ibaže aj najjednoduchšie otázky predstavovali nebezpečen-
stvo. Nikdy v živote som sa necítila medzi ľuďmi takto neprí-
jemne. Môj postoj a gestá boli strnulé, tvárila som sa vyľakane, 
a keď som prehovorila, môj hlas bol buď pritichý, alebo prihlas-
ný. Akoby som sa ocitla na javisku broadwayskej premiéry bez 
scenára.

A publikum? Nielenže to boli cudzí ľudia, boli to cudzí ľu-
dia z  inej planéty! Hovorili o  veciach, o  ľuďoch a o miestach, 
o ktorých som nič nevedela. Už len to, ako hovorili, bol pre mňa 
problém. Nemala som ani poňatia, že niekto – okrem manželov 
Howellovcov v seriáli Gilliganov ostrov – takto naozaj rozprával.

„Abigail, zlatko, zvládaš to?“ spýtala sa ma striebrovlasá 
matróna s perlami vo veľkosti golfových loptičiek.

Či zvládam čo? Túto oslavu? Svoje zotavenie? Život ako 
taký?

Zašepkala som pokorné „áno“ a  ona začala drmoliť niečo 
o úpadku našej krajiny, lebo v Bielom dome sedí „farebný muž“. 
Počula som správne? Dúfala som, že nie.

Po nej prišiel šedivý džentlmen s obrovským predhryzom, 
ktorý na mňa sypal otázky popri tom, ako jedol krevety. Hoci 
som mu rozumela asi každé piate slovo, Alex bez ťažkostí od-
povedal – zjavne bol zbehlý v tajnej reči vyšších vrstiev. Odrazu 
však presmeroval konverzáciu na mňa.
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„To sa musíte opýtať mojej manželky,“ povedal a položil mi 
ruku na plece. „To je jej parketa.“ Och nie!

Aby som získala trochu času, predstierala som, že som ho 
nepočula. „Prosím?“

Starec sa prišuchtal bližšie. Ovalil ma jeho kyslý dych. „Bla- 
-bla Alexander mi bla-bla chalupa. Ako napredujete?“

Chalupa? Aká chalupa?
„Dobre,“ odpovedala som. „Veľmi dobre.“
„Bla-bla. Takže k Novému roku?“
Chcela som mu odvetiť: Nemám bla poňatia. Povedala by 

som hocičo, aby som ho aj s jeho zapáchajúcim dychom dostala 
čo najďalej od nás, a zariskovala som: „Áno.“

Alex sa rozosmial. „Žartuješ?“
Znova som si tipla: „Teda možno,“ keďže takáto reakcia sa 

mi zdala bezpečnejšia. Alex sa však otočil a  zadíval sa na mňa 
so zdvihnutým obočím. Preto som prikročila k jedinej ostávajúcej 
odpovedi: „Nie?“

Alex sa predklonil a zakričal starcovi do ucha: „George, pri 
tempe, ktorým moja manželka vyhadzuje architektov, budeme 
radi, ak to bude do ďalšieho Nového roka.“

Obaja muži sa zasmiali. Pridala som sa k nim, no v duchu 
som si zaznačila, že van Holtovci niekde stavajú „chalupu“ takú 
obrovskú, že na to potrebujú niekoľko architektov a veľa rokov. 

Z opačného smeru prišla vysoká žena s oceľovosivými vlasmi 
v  tmavozelenom tartanovom kostýme, ktorý na jej vychudnu-
tej postave visel ako mach. Mala takú bledú pokožku, že som 
pod ňou videla pavučinu cievok, akoby práve vstala z mŕtvych 
a prihnala sa rovno do Bloemveldu. Jej jediná ozdoba? Diaman-
tová salamandra so smaragdovými očami, ktorá sa jej usilovala 
utiecť cez kostnaté plece.

„Abigail!“ vyštekla a postavila sa pred dedka. „Je tu priveľa 
ľudí. Prečo vy van Holtovci neskrešete zoznam pozvaných?“
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„Hm, nuž...“
„A krab sa skoro minul. Mirabelle mala využiť služby môjho 

kuchára. Je fantastický!“
S úsmevom som prikývla, ale to ju ešte viac rozčúlilo. Vy-

strela sa a prehovorila o niečo hlasnejšie: „A neodpovedala si mi 
na odkaz. Uvidíme ťa s deťmi v  Jamaica Hille cez prázdniny, 
však?“

Jamaica Hill na Jamajke? Rátajte s nami! chcela som skríknuť, 
no potom som si všimla, že Alex civie do podlahy. Pokúsila som 
sa o vhodnú odpoveď.

„Mrzí ma to, ale tento rok neplánujeme cestovať.“
Prekvapene roztvorila čierne oči a potom ich nazúrene pri-

žmúrila. Zlostne oddupotala preč.
„Naozaj, Abbey?“ podráždene sa spýtal Alex. „Neviem, či sa 

dá ani nie dvojkilometrová cesta dole ulicou považovať za cesto-
vanie. Určite návštevu u nej niekam vtisneme.“

„Prepáč,“ šepla som a vtom som si uvedomila, že Jamaica Hill 
nie je rezort v Karibiku, ale názov sídla. A bolo neďaleko Bloem-
veldu, možno dokonca hneď vedľa. „Nechcela som byť neslušná.“

„Áno, chcela. Vždy si tetu Tickle nenávidela.“
Tetu Tickle? Čo je to za meno? Bohatí ľudia a  ich hlúpe 

mená a ešte hlúpejšie pomenované sídla. Neuvedomovali si, že 
žijeme v dvadsiatom prvom storočí?

„Mám sa jej ospravedlniť?“ opýtala som sa, no skôr ako mi 
stihol odpovedať, pristúpil k nám ďalší pár. Vyzerali, akoby prá-
ve prišli zo Škótska. Mali na sebe tvídové saká, hrubé vlnené 
roláky a jazdecké čižmy, slovom, boli dokonale zladení. Asi naj-
viac sa líšili obočím. Kým jej bolo nakreslené akosi unáhlene, 
jeho vytŕčalo do priestoru ako sklenená vata. Pripravila som sa 
na najhoršie.

„Abigail, veľmi nás mrzí tvoj pád,“ začala žena mdlým hla-
som. „Dúfam, že sa cítiš lepšie.“
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Konečne sa ma niekto spýtal na čosi, čo sa udialo za posled-
ných dvadsaťštyri hodín. Na toto som dokázala odpovedať.

„Som v poriadku, ďakujem. V nemocnici si ma nechali na 
noc len na pozorovanie.“

„Čo sa vlastne stalo?“ spýtala sa. „Pošmykla si sa na niečom?“
„Nuž... stratila som rovnováhu. Toho sa na eskalátore bojí 

každý, nemám pravdu?“
„Varoval som ju, že také vysoké opätky sú nebezpečné, ale 

nepočúva ma,“ poznamenal Alex a pokrčil plecami.
„Manželky v  súčasnosti vôbec neposlúchajú,“ dodal starý 

muž. Všetci okrem mňa sa zasmiali.
Rozhovor sa zvrtol ku kampani a potom k životu vo všeobec-

nosti. Napäto som počúvala a usilovala som sa zachytiť akékoľvek 
informácie, ktoré by mi pomohli. Z toho, čo som pochopila, to 
boli pán a pani Brindlovci, majitelia už neexistujúceho reťazca ob-
chodov s ich menom. Žili neďaleko a s van Holtovcami ich spájalo 
staré priateľstvo. Alex bol dokonca ich krstný syn. A zrejme boli aj 
jeho podporovatelia, lebo starý pán v jednej chvíli odtiahol Alexa 
nabok a podstrčil mu obálku. Alex si ju vložil do saka a vrátil sa 
ku mne. Na rozlúčku sme si meravo potriasli rukami (nikto sa tu 
neobjímal, dokonca ani krstní rodičia s krstniatkami).

Už sme sa ich skoro zbavili, keď sa pán Brindle otočil, akoby si 
zrazu na niečo spomenul. „Och, Abigail, zabudol som sa ťa spýtať. 
Ako sa ti minulú nedeľu páčili miesta? To bol večer, však?“

Minulú nedeľu? Minulú nedeľu sme pozerali americký fut-
bal, newyorskí Giants rozprášili našich Eagles a Jimmy hádzal 
papuče do televízora. Asi myslel futbal, nie?

„To teda bol! Hotová katastrofa. Za toto určite padne nie-
koľko hláv!“

Skupinka stíchla, ale vtom zakročil Alex: „Och, ja neviem, 
zlatko. Uznávam, že to nie je filharmónia, ale podľa mňa boli 
nové sláčiky úchvatné!“
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Čože? „Aha! Mysleli ste symfonický orchester! Áno. 
Úchvatné!“

Alex sa zasmial. „O čom si si myslela, že hovoríme?“
„Myslela som si, že hovoríme o Eagles.“
Pani Brindlová sa zatvárila zmätene. „O kom?“
„O Eagles. Filadelfskí Eagles.“
Žena sa pozrela na manžela a potom opäť na mňa. „Prosím?“
„Má na mysli profesionálny športový tím, Edith.“
So starou paňou sme na seba chvíľu mlčky hľadeli. Ona bola 

stále zmätená a ja omráčená. Viem pochopiť, keď niekto nepozná 
Katy Perry alebo rozprávku Hľadá sa Nemo, či kapelu Blue Man 
Group. No žiť vo Filadelfii a nepoznať Eagles? Neuveriteľné!

Manželský pár s  úsmevom odišiel a  poskytol mi niekoľko 
sekúnd na to, aby som sa pred ďalším rozhovorom poobzerala 
po miestnosti a po ľuďoch v nej. Hostia na tomto večierku patrili 
k posledným predstaviteľom starej priemyselnej šľachty a  spo-
ločenských matrón v  Main Line. Boli natoľko mimo reality, 
natoľko chránení svojím svetom tvídu a mahagónu, že predsta-
vovali samostatný živočíšny druh. Alebo stratený kmeň ukrytý 
nie v džungli, ale za vysokými kamennými múrmi a kovanými 
železnými bránami. A za kopami peňazí.

Práve medzi takými ľuďmi som sa teraz ocitla ja – či skôr 
nejaká moja verzia, ktorá miluje symfóniu, navrhuje akési chalu- 
py a navštevuje rodinné sídla.

Zo všetkých síl som sa to usilovala zvládnuť.

Po ďalších dvadsiatich minútach, keď som bola schopná dostať zo 
seba iba výrazy typu „dobre“, „skvelé“ a  „hmm“, a po mnohých 
spadnutých servítkach, nápojoch a rozhovoroch o počasí – človek 
by si pomyslel, že trinásť stupňov na konci októbra je minimálne 
také nezvyčajné ako snehová búrka v júli – som si uvedomila, že sa 
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potrebujem dostať preč od Alexa. Hoci bol natoľko slušný, že som 
nedokázala určiť, čo si o mne myslí, vyrobila som toľko trapasov, 
že v ňom muselo skrsnúť podozrenie. Alebo mu napadlo, že som 
odrazu osprostela. Vďakabohu som sa v  prípade potreby mohla 
vyhovoriť na „zranenie hlavy“.

Ospravedlnila som sa a pomaly som prešla davom, skúmajúc 
svet okolo seba. V obrovskej miestnosti bolo naprataných toľko 
ľudí – viac než sto hostí, pričom všetci pili ako dúha, štekali 
rozkazy na servírky a tlačili sa pri dvoch pultoch (pri jednom si 
mohli vybrať surové morské živočíchy na prípravu, pri druhom 
zasa objednať alkoholické nápoje) –, že si ma nikto nevšímal. 
K zmätku prispievali aj tri írske vlkodavy, ktoré narážali hosťom 
do kolien a žobrali o kúsky camembertu, keď práve neležali na 
kvetinových gaučoch, rozvalené ako chlpatí maharadžovia. 

Na opačnej strane miestnosti som zazrela Alexovu sestru 
a mamu. Obe sa tu zjavne cítili ako ryby vo vode. Nikde nebola 
ani stopa po otcovi a nikto ho ani nespomínal, z čoho som vy-
dedukovala, že bol buď mŕtvy, alebo odcestovaný. Rozhodne by 
som ani okom nemrkla, keby som sa dozvedela, že Alex pochá-
dza z neúplnej rodiny. O svojom otcovi som totiž nepočula už 
viac ako dvadsať rokov.

Presťahovala som sa do kúta, aby som mohla lepšie preskú-
mať manželovu rodinu. Alexova sestra Aubyn bola oveľa mladšia 
a aristokratickejšia ako jej brat. Bola vysoká, štíhla ako baletka 
a veľmi pekná, no v ružovom svetríku a jednoduchých čiernych 
nohaviciach vyzerala nevýrazne. Mala rovnaké azúrové oči ako 
môj manžel. Husté lesklé gaštanové vlasy mala vyčesané, akoby 
práve vystúpila z maľby zo začiatku dvadsiateho storočia. Zišli by 
sa jej džínsy, tričko a nejaký ten uvoľnený prameň vlasov, pomyslela 
som si a posadila som sa vedľa nej na dlhú koženú lavicu. Keď 
vstala len niekoľko sekúnd po tom, čo som tam prišla, pochopila 
som náš vzťah. Nenávidela ma.
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