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„To je oooooveľa lepšie,“ poteší sa Quinn, ktorá ma medzi-
tým zasa cvakne. Mávnem rukou, aby prestala. „Čo je? Mo-
mentky sú super!“ Urobí ešte niekoľko ďalších.

Ani sa nenazdám a  Valerie zapíska na píšťalke. Som 
zachránená!

#  #  #



4.  K APITO L A

T 
vár mi ošľaháva vietor a vrkoč za mnou voľne veje. Billie 

kluše po mojom boku. Hoci som nasadila pomalšie tempo 
než zvyčajne, srdce mi prudko búši, ale napriek tomu bežím 
ďalej.

O tomto čase som kedysi volávala mame, rozprávala som 
jej, aký som mala deň, zatiaľ čo ona mi povedala, čo sa deje 
v  seriáli General Hospital, kto s  kým spí a ktorá postava sa 
v tom týždni vrátila do deja.

Teraz však mám iný režim a je to pre mňa čas na rozmýšľa-
nie. Keď prídem domov, za päť minút si pripravím niečo pod 
zub, zhltnem to a vezmem Billie von. Cestou kývam na po-
zdrav ľuďom, ktorí sú na prechádzke so psami, odtŕham Bil-
lie od zvyškov potravín rozsypaných po zemi a od ocikaných 
stĺpov.

Zrazu sa mi vybaví, ako mi Daniel hovoril, že som dobrá 
bežkyňa.
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Ha. Jasné.
Pri podobných spomienkach sa zakaždým usmejem. Pichne 

ma v boku, možno preto, lebo mi chýba kondička.
Zvyšok okruhu už radšej prejdem krokom, a  kým sa so 

svojím miláčikom vrátim domov, som zrelá na pohár vína – 
možno aj na viac pohárov.

„Testy môžem oznámkovať aj zajtra, však?“ prihovorím 
sa Billie a  ukážem na kabelku, z  ktorej trčí hŕba papierov 
zohnutá ako opitý tulák.

Uprie na mňa veľké hnedé oči a poriadne zazíva. Potom 
ako vždy zalezie pod svoju prikrývku.

Namiesto toho, aby som sa vyvalila na gauč a sledovala Hru 
o  tróny, spustím Spark a  pozriem sa, ako zatiaľ vyzerá môj 
profil.

Nie je zlý. Viem, že je hlúpe myslieť si čosi také, no aspoň 
pôsobím slušne. Pri zoznamkách aj tak na ničom inom nezá-
leží. Pochybujem, že nejaký chlap si prečíta, čo som napísala 
– najmä ak sa mu nezapáčim na prvý pohľad.

Chvíľu sa hrabem v nastaveniach a napokon sa presuniem 
do sekcie, kde si musím vybrať kritériá hľadania.

„Tu si môžem nájsť niekoho, kto je pre mňa stvorený. Už 
sa neviem dočkať!“ vyhŕknem dievčenským hláskom ako vy-
strihnutým z  filmu z päťdesiatych rokov minulého storočia 
a predvediem víťazoslávne gesto. Billie iba zachrápe.

Chcem, aby mi ukázalo ľudí v okruhu asi dvadsaťpäť kilo-
metrov vo veku od tridsaťpäť do štyridsaťjeden rokov.

Môj profil sa zobrazí mužom, ktorí hľadajú ženy.
Hotovo.
Kým čakám, vytiahnem Rulandské sivé, ktoré som si kú-

pila v potravinách, a odrazu mi kohosi nájde.
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Bill, 37

Má dlhšie neupravené vlasy a drží pohár s pivom.
Prizriem sa mu bližšie a zažmúrim pri tom ľavé oko. Pred-

stavujem si, že na Billa natrafím v bare. Hneď mi je jasné, že 
by som si vypýtala účet a prešla okolo neho bez toho, aby som 
s ním nadviazala očný kontakt.

Pripadá mi trochu ako pedofil. Hoci v mojom veku by mi 
pri ňom asi nič nehrozilo, aj tak sa mi nepáči. Tvári sa ako 
natvrdnutý.

Prv než si uvedomím, čo robím, palcom stisnem červený 
krížik naspodku displeja a vtom sa stane niečo úžasné.

Na čele sa mu zjaví veľký červený nápis NIE.
Pripomína pečiatku.
Nato Bill aj so svojím pivom zmizne.
Zatajím dych.
Asi som sa zaľúbila.
Pripadám si, akoby som si práve niečo šľahla. Srdce mi búši 

rýchlejšie ako zvyčajne. Dýcha sa mi ľahšie. Som ako omá-
mená, ale dala som si len glg vína, takže tým to nie je. Cítim 
sa tak preto, lebo v rukách mám nečakanú moc.

Narovnám sa a na domovskej obrazovke nájdem aplikáciu 
na odosielanie správ.

Ja: Chcete povedať, že stačí, ak stisnem červený krížik a už 
nikdy sa s tými ľuďmi nemusím rozprávať?

Zvieram mobil a zízam naň, akoby to bol svätý grál.
*anjelský zbor*
Lalala!
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Valerie: JASNÉ! Písať si môžeš iba s mužmi, ktorým lajkneš 
profilovú fotku tak, že ju prstom potiahneš doprava, a oni spra-
via to isté!
Ja: Tuším si práve vytvorila monštrum...
Quinn: Ešte si s nikým nezačínaj! Najprv si urob viac fotiek. 
Navyše, výber Ti musíme schváliť!
Ja: Neskoro. Už som závislá.
Quinn: Hlavne nič nestískaj, ale ťahaj prstom po obrazovke, 
stará mama!
Ja: Ako povieš, zlatko. Ak sa mu na čele objaví NIE, som 
šťastná.
Valerie: Radšej si nájdi aj niekoho, kto sa Ti bude páčiť, a ťukni 
na zelené srdiečko! (alebo ho prstom potiahni doprava!)
Ja: Prepáčte, už si s Vami nemôžem písať. Musím si spraviť 
selfie.

Pošlem im snímku s  našpúlenými perami a  so zvodným 
úsmevom, na ktorej ukazujem znak mieru.

Quinn: Nezabudni, že sa nesnažíme zbaliť Kanyeho Westa...
Ja: Hovor za seba. Dobrú noc!

Keď si prezerám mužov, ktorí vyhovujú mojim špecifickým 
kritériám, všimnem si, že profily nemajú vyplnené tak dô-
sledne ako ja. V  tejto aplikácii o  sebe človek môže napísať 
toľko informácií, koľko chce, a väčšina ich má veľmi málo.

Na rozdiel od nich som okrem niekoľkých detailov uviedla 
aj to, že som rozvedená. Keby sme si navzájom lajkli profily 
s nejakým úbohým ťuťkom, s ktorým potom budem môcť ko-
munikovať, keď budem mať chuť (Bože, je super, že sa môžem 
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slobodne rozhodnúť! Je to také nezáväzné!), chcem, aby to ve-
del od začiatku. Ak to bude jeden z vyschnutých cvičiteľov 
crossfitu, ktorý sa ľahko vystraší a bude ma súdiť na základe 
rodinného stavu, nemusí so mnou ani nadviazať rozhovor.

Je dosť zlé, že to o sebe musím prezradiť, nieto ešte aby ma 
za to súdili.

Popíjam víno a dychtivo si prezerám ďalšie fotky. Sú medzi 
nimi selfie z fitka. Niektorí muži pózujú s rybami, iní vyska-
kujú z lietadiel. Ďalší sa odfotili so sestrou či s neterou, prí-
padne so synovcom.

Strácam cit v palcoch, no napriek tomu som plná elánu ako 
ešte nikdy!

Páčia sa mi najmä nezvyčajné profilovky. Napríklad tá, kde 
sú štyria chalani.

Jeden z nich je fakt príťažlivý!
Druhého by ste nevyhodili z postele, ani keby tam jedol 

krekery.
Tretí vyzerá ako Cornelius, ktorého hral Roddy McDowall 

v Planéte opíc...
Potom kliknete ďalej.
Na ďalších dvoch fotkách je zasa tá istá štvorica!
Netušíte, ktorý z nich je mužom vašich snov, ale zúfalo to 

chcete vedieť, lebo keď vidíte, ako hrajú hry, predvádzajú na-
cvičený tanec na svadbe a sledujú ragbyový zápas, máte pocit, 
že ich už poznáte – veď ste toho spolu toľko prežili!

Až kým sa konečne nedostanete k poslednej fotke...
Je na nej sám Cornelius so zlatým retrieverom.
Pravdaže je to jeho profil. Vypadni z mojej obrazovky, mi-

zerná škaredá opica!
NIE.
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Som opojená svojou mocou – a  starým dobrým Ruland-
ským sivým.

Zobudím sa na gauči. Som spotená, v kútiku úst mám 
zaschnutú slinu, v  jednej ruke stále držím pohár od vína 
a v druhej mobil.

#dámanaúrovni
Rozsvietim displej. Je pol dvanástej. Nie je to až také zlé.
Nemáte nijaké spojenie, oznámi Spark.
„Ako keby som to nevedela!“ zamrmlem. Vzápätí uznan-

livo prikývnem, akoby som naznačovala: Dnes sme si to spolu 
užili, Sparky.

Cestou do spálne mi vo vrecku mikiny zavibruje mobil.

Slintoš: Ahoj.

Od smiechu takmer spadnem zo schodov. Najprv mám 
v  úmysle chvíľu ho ignorovať a  preventívne zhltnúť zopár 
tabletiek Advilu, ktoré mám vždy na nočnom stolíku. Potom 
si to však rozmyslím, lebo Valerie a Mike sú naši spoloční pria-
telia a navyše neznášam, keď mi niekto neodpisuje na správy.

Okrem toho si nechcem pripadať ako krava.
Rozhodnem sa, že sa zahrám na Scarlett O’Harovú 

a jeho nechápavosť budem riešiť až zajtra. Narýchlo naťu-
kám stručnú odpoveď.

Ja: Chrrrrrr.

To by ho nateraz malo zastaviť.

#  #  #


