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„Don, prejav mi aspoň trochu súcitu,“ povedal. „Aká bola šanca, 
že žije v Melbourne? Pochádza z Islandu.“

Poukázal som na to, že som Austrálčan a  žijem v  Spojených 
štátoch. Jednoduchý protiargument vyvracajúci Genov smiešny pred-
poklad, že ľudia zostávajú vo svojej rodnej krajine. 

„No dobre, ale Melbourne! A poznáš Claudiu. Aké sú moje šance 
u nej?“

„To ťažko odhadnúť.“ Pripomenul som mu, že si túto otázku 
mal položiť pred tým, ako do svojho zoznamu národností pridal 
ďalšie číslo. Ak chcel rozumný odhad pravdepodobnosti, potrebo-
val by som informácie o  migračnej situácii a  o  šírke záberu Clau - 
diinej spoločenskej a profesijnej siete. 

A bol tu ešte ďalší faktor. „Ak mám odhadnúť riziko, potrebujem 
vedieť, koľko žien si zviedol odvtedy, ako si sľúbil, že to nebudeš robiť. 
Je zrejmé, že riziko vzrastá úmerne s tým.“

„Záleží na tom?“
„Ak chceš odhad... Predpokladám, že odpoveď nie je nula,“ 

zdôraznil som.
„Don, konferencie – konferencie v  zámorí – sa nerátajú. Preto 

predsa ľudia chodia na konferencie. To pochopí každý.“
„Ak to chápe Claudia, prečo nastal problém?“
„Nesmieš sa dať pristihnúť. Čo sa stalo v  Göteborgu, zostane 

v Göteborgu.“
„Zdá sa, že Islanďanka toto pravidlo nepozná.“
„Je v Claudiinom knižnom klube.“
„Platí pre knižné kluby výnimka?“
„Zabudni na to. V  každom prípade je koniec. Claudia ma vy- 

hodila.“
„Si bezdomovec?“
„Viac-menej.“
„Neuveriteľné. Povedal si to dekanke?“ Dekanka fakulty prírod-

ných vied v Melbourne si veľmi potrpela na dobré meno univerzity. 
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Vyzeralo to, že ak bude mať bezdomovca na čele katedry psychológie, 
bude to robiť, ako hovorievala, „nedobrý dojem“.

„Beriem si vedeckú dovolenku,“ povedal Gene. „Ktovie, možno sa 
objavím v New Yorku a pozvem ťa na pivo.“

Bola to ohromujúca správa – nie preto, že ma pozve na pivo, to 
som si mohol kúpiť aj sám, ale pre možnosť, že do New Yorku príde 
môj najstarší priateľ. 

Okrem Rosie a rodinných príslušníkov som mal celkovo šesť pria-
teľov. Boli to – podľa vzostupného poradia vytvoreného podľa cel-
kovej dĺžky našej známosti:

1.  Gene, ktorého rady sa často ukázali ako nesprávne, no mal 
fascinujúce teoretické poznatky o  sexuálnej príťažlivosti 
ľudí, pravdepodobne podmienené jeho vlastným libidom, 
ktoré bolo vzhľadom na jeho vek päťdesiatsedem rokov 
nadmerné.

2.  Genova žena Claudia, klinická psychologička a najroz um- 
nejšia osoba na svete. Prejavila mimoriadnu toleranciu  
k Genovým neverám pred tým, ako sľúbil, že sa zmení. Kto-
vie, čo sa stane s ich dcérou Eugenie a s Carlom, Ge novým 
synom z prvého manželstva. Eugenie má deväť a Carl se-
demnásť rokov.

3.  Dave Bechler, chladiarenský technik, ktorého som stretol na 
bejzbalovom zápase počas svojej prvej návštevy New Yor-
ku s Rosie. Stretávali sme sa raz do týždňa na dohod nutom 
„mužskom fláme“ a  diskutovali sme o  bejzbale, chladení 
a manželstve.

4.  Davova žena Sonia. Napriek miernej nadváhe (predpo-
kladaný BMI dvadsaťsedem) bola mimoriadne pekná 
a  mala dobre platenú prácu kontrolórky na klinike asis-
tovanej reprodukcie. Tieto skutočnosti boli Davovým 
zdrojom stresu, lebo sa bál, že jedného dňa by ho mohla 
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opustiť pre nejakého príťažlivejšieho a  bohatšieho muža. 
Už päť rokov sa Dave a Sonia pokúšali splodiť dieťa metó-
dou mimotelového oplodnenia (zvláštne, že nie na Sonii-
nej klinike, kde, ako som predpokladal, by dostala zľavu, 
a  ak by to bolo potrebné, prístup k  tým najkvalitnejším 
génom). Nedávno sa im to konečne po da rilo a bábätko sa 
má narodiť na Vianoce.

5.  (Rovnakou mierou) Isaac Esler, psychiater pochádzajúci 
z  Austrálie, ktorého som v  istom období pokladal za naj- 
pravdepodobnejšiu osobu, ktorá by mohla byť Rosi ným 
otcom.

6.  (Rovnakou mierou) Judy Eslerová, Isaacova americká man - 
želka. Judy bola umelecká hrnčiarka, ktorá získavala fi-
nančné prostriedky na charitu a výskum. Má na sve domí 
niektoré dekoratívne predmety, ktorými je teraz zaprata-
ný náš byt.

Šesť priateľov, pravda, ak k  nim Eslerovci ešte stále patrili. Od 
incidentu s  tuniakom modroplutvovým, ktorý sa stal pred šiestimi 
týždňami a  piatimi dňami, sme mali nulový kontakt. No aj štyria 
priatelia boli viac, než som mal kedykoľvek predtým. Teraz sa črtala 
možnosť, že všetci – okrem Claudie – budú v New Yorku so mnou.

Konal som rýchlo a požiadal som profesora Davida Borensteina, 
dekana Lekárskej fakulty Kolumbijskej univerzity, či by Gene nemo-
hol mať svoju ročnú vedeckú dovolenku tam. Gene, ako jeho meno 
zhodou okolností naznačuje, je genetik, no špecializuje sa na vývi-
novú psychológiu. Mohol by pracovať v oblasti psychológie, genetiky 
alebo medicíny, ale psychológiu som radšej neodporúčal. Väčšina 
psychológov s Genový mi teóriami nesúhlasí a predpokladal som, že 
ďalšie konflikty už v živote nepotrebuje. Bol to postreh, ktorý si vyža-
doval istý stupeň empatie, aký by ste u mňa v čase, keď som ešte nežil 
s Rosie, hľadali márne.
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Dekana som upozornil, že Gene ako riadny profesor nebude  
chcieť robiť poriadnu prácu. David Borenstein poznal podmienky 
ročnej vedeckej dovolenky, ktoré stanovovali, že Gena bude platiť 
austrálska univerzita. Takisto bol oboznámený s Genovou povesťou.

„Ak môže byť spoluautorom niekoľkých štúdií a bude držať ruky 
od doktorandiek, nájdem mu pracovňu.“

„Pravdaže, pravdaže.“ Gene bol expert na prípravu publikácií 
s minimálnou námahou. Bude mať more času na debaty o zaují ma-
vých témach.

„To s tými doktorandkami myslím vážne. Ak sa dostane do malé-
ru, ponesiete za to zodpovednosť.“

Táto hrozba bola prehnaná a neodôvodnená, typická pre univer-
zitných administrátorov, ale poskytne mi vhodnú zámienku, aby som 
zlepšil Genovo správanie. Keď som si poobzeral doktorandky, usúdil 
som, že je veľmi nepravdepodobné, aby niektorá z nich Gena zaujala. 
Skontroloval som ich ešte pred tým, než som mu zavolal, aby som mu 
oznámil, že som bol úspešný a našiel som mu zamestnanie.

„Dobyl si Mexiko? Alebo sa mýlim?“
„Strávil som čas s dámou tejto národnosti, ak sa na to pýtaš.“
„Mal si s ňou sex?“
„Niečo také.“
Bolo tam niekoľko zahraničných doktorandiek, no Gene už stihol 

pokryť najľudnatejšie krajiny sveta.
„Tak prijmeš tú ponuku?“ spýtal som sa.
„Musím si zvážiť všetky možnosti.“
„Smiešne. Kolumbijská univerzita má najlepšiu lekársku fakultu 

na svete. A je ochotná prijať niekoho, kto má reputáciu lenivej osoby 
s nevhodným správaním.“

„Len sa pozrime, kto tu hovorí o nevhodnom správaní.“
„Správne. Veď aj mňa prijali. Sú úžasne tolerantní. Môžeš nastúpiť 

v pondelok.“
„V pondelok? Don, veď nemám kde bývať.“
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Vysvetlil som mu, že nájdem riešenie tohto menšieho praktického 
problému. Gene príde do New Yorku. Znovu bude na tej istej univer-
zite ako ja. A Rosie.



Kým som zízal na dve pomarančové šťavy na stole, uvedomil som si, 
že túžim po alkohole, aby som vyvážil svoju úzkosť z toho, ako mám 
Rosie povedať o novinkách týkajúcich sa Gena. Povedal som si, že sa 
zbytočne znepokojujem. Rosie tvrdila, že má rada spontánnosť. Táto 
jednoduchá analýza však nezahŕňala tri faktory.

1.  Rosie nemala rada Gena. Bol jej konzultantom pri dokto-
ráte v Melbourne a prakticky ním bol doteraz. Veľa ráz sa 
sťažovala na jeho neprofesionálne správanie a jeho zahýba-
nie Claudii pokladala za neprijateľné. Môj argument, že sa 
zmenil, by teraz už neobstál.

2.  Rosie pokladala za dôležité, aby sme mali „čas pre seba“. 
Teraz budem nevyhnutne tráviť voľné chvíľky aj s Genom. 
Trval na tom, že jeho vzťah s Claudiou sa skončil. Keby však 
existovala šanca, že by sme ho mohli pomôcť zachrániť, 
zdalo sa rozumné dať momentálne nižšiu prioritu nášmu 
vlastnému zdravému manželstvu. Bol som si istý, že Rosie 
by s tým nesúhlasila.

3.  Tretí faktor bol najzávažnejší a  možno pramenil z  môjho 
mylného hodnotenia. Pustil som ho z hlavy, aby som sa mo-
hol sústrediť na bezodkladný problém.

Dva vysoké koktailové poháre naplnené oranžovou tekutinou mi 
pripomenuli večer, keď sme sa s Rosie prvý raz „zblížili“ – Veľkú kok-
tailovú noc, kde sme si zabezpečili vzorku DNA od každého muž-
ského účastníka na výročnom stretnutí absolventov medicíny, kam 
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patrila aj jej matka, a vylúčili sme všetkých ako kandidátov na Ro-
sinho biologického otca. Moja zručnosť v miešaní koktailov mi opäť 
pomôže nájsť riešenie.

S Rosie sme tri večery do týždňa pracovali v Alchymistovi, čo bol 
koktailový bar na Západnej devätnástej ulici v blízkosti budovy Fla-
tiron, a tak výbava na prípravu drinkov a ingrediencie tvorili naše pra-
covné nástroje (nedokázal som však o tomto presvedčiť nášho účtovní-
ka). Našiel som vodku Galliano a  kocky ľadu, všetko som pri dal do 
pomarančových štiav a pomiešal. Nechcel som začať piť svoj drink bez 
Rosie, a tak som si nalial za pohárik vodky s ľadom, pridal som trochu 
limetkovej šťavy a rýchlo som ho vypil. Takmer okamžite som pocítil, 
že hladina stresu klesá na štandardnú hodnotu.

Rosie konečne vyšla z  kúpeľne. Okrem toho, že zmenila smer 
svojho pohybu, som postrehol ešte jeden rozdiel na jej zovňajšku 
– červené vlasy mala mokré. No zdalo sa, že sa jej zlepšila nálada: 
cestou do spálne takmer tancovala. Mušle očividne predstavovali 
dobrý výber.

Bolo možné, že vďaka priaznivému emocionálnemu stavu ľahšie 
pripustí myšlienku Genovho pobytu v New Yorku, ale i tak sa mi zda-
lo múdrejšie odložiť túto správu na nasledujúce ráno, keď už budeme 
mať po sexe. No v tom prípade, samozrejme, hrozilo, že keď zistí, že 
som túto informáciu náročky zatajil, podrobí ma kritike. Manželstvo je 
komplikovaná záležitosť.

Keď Rosie prišla k dverám spálne, otočila sa a vyhlásila: „Potre-
bujem päť minút na oblečenie a potom očakávam najlepšie mušle na 
svete.“ Použitím frázy „najlepšie na svete“ si privlastnila jeden z mo-
jich výrazov, čo som pochopil ako presvedčivé znamenie pozitívnej 
nálady.

„Päť minút?“ Podcenenie potrebného času bude mať katastrofálne 
dôsledky na prípravu mušlí. 

„Povedzme pätnásť. Nemusíme sa náhliť s  jedením. Môžeme si 
dať pohárik a porozprávať sa, kapitán Mallory.“
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Meno postavy, ktorú stvárnil Gregory Peck, bol ďalší pozitívny 
signál. Jediný problém bude ten rozhovor. „Čo máš dnes nové?“ spýta 
sa ma a ja budem musieť spomenúť Genovu vedeckú dovolenku. Roz-
hodol som sa, že nebudem k dispozícii a zamaskujem to kulinárskymi 
prípravami. Medzitým som poháre s koktailom Harvey Wallbanger 
odložil do mrazničky, pretože hrozilo, že keď sa roztopí ľad, stratia 
optimálnu teplotu. Ochladenie zároveň zníži rýchlosť procesu znižo-
vania kvality pomarančovej šťavy.

Vrátil som sa k príprave večere. Tento recept som robil prvý raz, 
a až keď som sa doň pustil, zistil som, že zeleninu treba posekať na 
päťmilimetrové kocôčky. V zozname pomôcok na prípravu jedla sa 
nespomínalo pravítko. Do mobilu som si stiahol meraciu aplikáciu, 
no sotva som stihol zhotoviť podkladovú kocku, v  miestnosti sa 
objavila Rosie. Teraz mala na sebe šaty – veľmi netradičný odev 
na domácu večeru. Boli biele a ostro kontrastovali s  jej červenými 
vlasmi. Účinok bol ohromujúci. Rozhodol som sa, že s novinkou 
o  Genovi vyrukujem ešte dnes večer, len to posuniem na neskôr. 
Rosie sa nebude môcť sťažovať. Ráno si preložím termín cvičenia 
 aiki da. Tým sa vytvorí čas na sex po večeri. Alebo pred ňou. Bol 
som pripravený byť f lexibilný.

Rosie si sadla do jedného z dvoch kresiel, ktoré zaberali podstatnú 
časť obývačky.

„Poď ku mne a porozprávajme sa,“ vyzvala ma. 
„Sekám zeleninu. Môžem hovoriť odtiaľto.“
„Čo sa stalo s pomarančovými šťavami?“
Z mrazničky som vytiahol modifikované pomarančové šťavy, jed-

nu som podal Rosie a sadol som si oproti nej. Vodka a Rosin pria teľský 
postoj ma uvoľnili, hoci som mal podozrenie, že je to len povrch né 
zdanie. Gene, Jerome a problém so šťavou boli procesy, ktoré prebieha- 
li v pozadí.

Rosie zdvihla pohár, akoby chcela predniesť prípitok. Ukázalo sa, 
že presne to robí.
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„Máme dôvod na oslavu, kapitán,“ povedala. Na niekoľko se- 
kúnd sa na mňa zadívala. Vie, že nemám rád prekvapenia. Usúdil 
som, že dosiahla nejaký významný bod vo svojej doktorandskej práci. 
Alebo jej možno ponúkli miesto v psychiatrickom vzdelávacom pro-
grame po ukončení štúdia medicíny. To by bola mimoriadne dobrá 
správa, a tak som pravdepodobnosť, že budeme mať sex, odhadol na 
viac než deväťdesiat percent.

Usmiala sa a potom – zrejme aby vystupňovala napätie – sa napila 
zo svojho pohára. Katastrofa! Akoby obsahoval jed! Vypľula ho na 
svoje biele šaty a  odbehla do kúpeľne. Keď som za ňou prišiel, vy-
zliekala si šaty a púšťala na ne vodu.

Ako tam stála v napoly fialovej bielizni a opakovane namáčala 
a žmýkala svoje biele šaty, obrátila sa ku mne chrbtom. Jej výraz bol 
priveľmi zložitý na to, aby sa dal analyzovať.

„Sme tehotní,“ ozvala sa.
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