Styl je v osobitosti! Aspoň Capucine s Karine
v to pevně věří. Mladé Pařížanky se stejným vkusem
i smyslem pro humor se potkají na pařížském Levém
břehu, kde vládne přísný diktát módy. Brzy se shodnou,
že je čas vyhodit spoutávající pravidla do vzduchu.
A spustí módní blog Chic, který se záhy stane hitem.
Imaginární Chic totiž vtipně glosuje módní trendy.
Chic přesně ví, jaké kousky si vybrat a jak je nosit,
aby každá žena podtrhla své přednosti. Z Chic se
jednoduše vyklubala nejikoničtější z ikon Paříže!
Malý problém? Chic je pozvaná do prestižního
televizního pořadu a mediálně nezkušená Capucine
se má stát její tváří.
Všechno by asi skončilo fiaskem, kdyby se k týmu
nepřipojila třetí mušketýrka Marjolaine, elegantní dáma
s bílým mikádem a s duší „květinových dětí“, která
se v dravém mediálním světě vyzná. A Chic opět zazáří.
Jenže to už je podvodu kolem Chic na stopě
i jeden zatraceně pohledný novinář a věci se začínají
komplikovat…
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PAŘÍŽ

Všem, které mi ukázaly cestu,
když se odhodlaly pokoušet své štěstí.
Všem dobrým vílám,
které je k tomu zásadním způsobem postrčily.
A zvláště těm mým.

„Především buďte hrdinkami,
a ne oběťmi svého života.“
Nora Ephronová

Předmluva

A

lfred de Musset píše: „V lásce jsme často zklamaní, často zranění a často nešťastní; ale milujeme
a na samém prahu života se otočíme, pohlédneme zpět a řekneme si: často jsem trpěl, někdy jsem se
mýlil; ale miloval jsem.“ 1
Sun Tzu říká: „Celé válečné umění spočívá v podvádění.“
Mariah Carey zpívá: „Samota je nanic.“
A já, Capucine, hrdinka tohoto románu, s nimi stoprocentně souhlasím.

Neradno s láskou zahrávat si, Artur, Praha 2011, překlad Ján Simkanič
(Pozn. red.)
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esnáším jistoty, pravdy a parmazán. Nejde o princip. Ale o pragmatismus. Je to systém sebeobrany chránící mě před těmihle ďábelskými vynálezy, které nakonec vždycky přinesou jen zklamání. Stop.
Žádné negativní myšlenky. To je špatně. Za čtrnáct dní
jsou totiž Vánoce. Miluju Vánoce. Žádné jistoty. Žádné
pravdy. Žádný parmazán.
Jen láska. A já mám jistý sklon milovat až příliš, vášnivě, k zbláznění. Víc než cokoli jiného.
Když se takhle nechám unést, K. si vždycky povzdechne a pronese: „Holka si to zase maluje.“ M. vždycky vyčká a připomene: „To má pojmenování, říká se tomu
intelektuální kreativita.“ Mé kamarádky už mají zaběhané role. Good cop. Bad cop. Hodný a zlý policajt.
Přesně jako ve filmu. Já jim to nezazlívám. Je to jejich
způsob, jak mě chránit. Podle M. mě má „intelektuální
kreativita“ v životě ušetřila spousty věcí. Teď mám ale
neblahé tušení.
Ta má kreativita se mě právě chystá opustit.
•
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Přesto bych se měla cítit ve své kůži. Přihrála jsem
šance na svou stranu. Dala jsem si s nimi sraz v Big Storu, v naší oblíbené zkušební kabince. Na místě, kde
to člověku myslí nejlíp. Utopie proměněná v realitu.
Tady, v tomhle obřím obchodě v srdci Paříže, je svět
dokonalý. Jak dobře se dá rozumět těm lidem, kteří
jsou stále usměvaví, vymydlení a hlavně vědí, že na tom,
prožívat něco intenzivního s párem bot, není vůbec
nic špatného. Kouzelný a poklidný svět, kde se člověk
může nechat unášet četbou románu a bořit se přitom
do kanape jako doma v obýváku. A snad i líp než tam.
Protože tady kanape nikdy nevyhlíží deprimovaně
a regály knihkupectví v prvním patře jsou tak dokonale uspořádané, že by člověk udělal cokoli, jen aby už
mohl vzít do ruky příručku Po smrti přijde krásný život,
slibujeme. A jen o pár kroků dál jsou dokonce i tuny věcí
k zakousnutí. Prostě sen.
K. dorazila jako první. Vešla bez klepání.
„Tahle ,urgentní urgence‘, to je kvůli tý naší smlouvě, co?“ zeptala se během toho, co se soukala z obří
péřovky, pod níž se maskovala.
Trošku křečovitě jsem se usmála.
Bylo dost logické, že ji to napadlo. Náš blog Chic měl
rekordní návštěvnost. A my podepsaly s jedním nakladatelem smlouvu na knížku shrnující všechny naše
články. Hlavní myšlenka? Podpořit ženy, aby se staly
samy sebou. Dodat jim odvahu, aby se vzepřely poslušnosti, odhodlání skoncovat s vymýváním mozků strůjci
módních trendů. Nikdo si nezaslouží trpět v nějakých
upnutých šatech u konce s dechem jen proto, aby
unikl vyobcování ve jménu stylu.
•
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Podle tisku, který už pár dní neprobíral nic jiného
než náš Chic, jde o záležitost podvratnou, tedy revoluční, tudíž francouzskou. My svou práci vnímaly spíš jako
akt velkorysosti. Katapultoval nás do čela jednoho malého start-upu. Což je důkazem toho, že z laskavosti si
člověk nikdy nemá utahovat. Nejenže je to ošklivé, ale
jde to zcela proti ekonomickému duchu.
K. mechanicky zkoukla svůj odraz v zrcadle. Usmála
se. Měla na to právo. Být na jejím místě, sama sobě
vlepím pořádnou pusu. S těmi svými rysy madony
vyvedené renesančním mistrem a s vodopádem hnědých kadeří byla úchvatná. Nebyla jsem jediná, kdo si
to myslel. Mohla mít každého chlapa, kterého chtěla.
Ovšem, a to je velké štěstí pro její duševní rozpoložení,
zřídkakdy je chtěla na víc než jednu noc. Jeden naivka
se nechal unést a navrhl jí navázání skutečného vztahu. Dostal velmi osobní dárek na rozloučenou. Toaletní mýdlo, na něm pár zaschlých chlupů a k tomu
rukou psaný vzkaz: „Tak tohle je život ve dvou.“ Zdál
se jí tak dojemný, že dostala chuť otevřít mu oči.
Nakonec se svalila na kanapátko a podívala se na
mě. Jako vždy rychle pochopila, že přijdu s otázkou,
která se jí nebude zamlouvat.
„Ok. Pochopila jsem. Nejde o smlouvu. Tak o co, dělej, vysyp to!“
„Čistě teoreticky, večeře nemůže bejt nic až tak nebezpečnýho, co říkáš?“
„U tebe když věta začíná ‚čistě teoreticky‘, tak je
VŠECHNO nebezpečný. A zvlášť večeře s NÍM,“ odpověděla a z tašky, ve které s sebou vláčela to nejpodstatnější ze svého života, vytáhla notes.
•

15

•

V kabince se rozhostilo tíživé ticho.
„Že bys mi to trochu osvětlila?“ navrhla jsem poněkud nesměle.
„Tak hele, na Zemi je sedm a půl miliardy lidí. Z toho
je kolem padesáti procent chlapů. Zhruba deset procent jakž takž ujde a jedno procento je k sežrání. To je
spousta lidí, a ty…“
„A já?“
„A ty si vybereš zrovna toho, co prostě nejde!!!“
Začala si něco nervózně čmárat a já hledala slova,
která by odvrátila její výbuch.
„Můžu ti to vysvětlit.“
„Nemám čas. Makám.“
„Na novým příspěvku?“
„Ne. Dělám si keep calm seznam. Abych byla přesná,
snažím se vzpomenout si na všechny důvody, proč tě
mám vlastně ráda.“
„Je to jenom večeře. A krom toho, teď už ho znám
jako svý boty. Četla jsem všechny jeho knížky, jeho články, jeho stránku na Wikipedii…“
„Pocit, že tohle jsem už jednou zažila, je přímo k popukání. A jak si tak vzpomínám, neskončilo to dobře.“
„K., please.“
Nechala poznámky poznámkami a zvedla ke mně
oči. Měla dost naštvaný výraz.
„Já věděla, že tě nemám nechávat samotnou v butiku Zadig a Voltaire.“
„Vtipný,“ odsekla jsem. „A stejně se nespecializuje
na Voltaira, ale na Kierkegaarda.“
Pokrčila rameny, aby dala najevo, že o to přece nejde. Pak si to rozmyslela. Nakonec o to vlastně jde.
•
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„Mohla bych vědět, kdy přesně ti mozek vypověděl
službu a rozhodnul, že ten tvůj novinář a pseudofilozof je důležitější než náš projekt?“
Bylo normální, že reaguje tímhle způsobem. Každá
z nás šla na věc jinak. Kdyby si K. měla vybrat filozofa, brala by Descarta. Věřila jedině číslům, procentům
a rovnoramenným trojúhelníkům. Měla být matematik. Na střední nastoupila s dvouletým předstihem.
Ale tam, odkud pocházela, na předměstském sídlišti
s „nekonečným výhledem“ na neutěšené okolí severní
dálnice, „se i z těch nejnadanějších holek jako na běžícím pásu stávají epilátorky, a to bez výjimky“, jak mi
jednoho dne vysvětlila.
Jestli se teď zvedne, odejde. Musím najít způsob, jak
ji zadržet.
Začala si sbírat věci. Moje slavná kreativita mě nechala na holičkách, protože jediné, co se mi podařilo
ze sebe dostat, bylo:
„Ne, K., počkej. Neodcházej.“
„Já neodcházím, já zaujímám pozici kouřící lamy.“
„Odkdy ty dáš na jógu?“
„Od chvíle, kdys mě přiměla se modlit. Doufám, že
M. co nejdřív dorazí, aby zabránila tomu, že naši budoucnost vyhodíš do povětří.“
„K…“
Proč nikdo nevymyslel pozici lamy kouřící obří
žváro? To by aspoň trochu uvolnilo atmosféru. K. se
pro zklidnění třikrát hlasitě nadechla a vydechla. Kyslík ale zjevně nevyřešil všechno, protože pěnila dál.
„Tak hele, statisticky existuje nulová pravděpodobnost, že holka, která dřela jako magor, aby získala
•
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nezávislost, by všechno ohrozila jen kvůli pitomý večeři
s nějakým chlapem.“
Pečlivě artikulovala. Věděla jsem, že každé slovo
měla přesně promyšlené. Dopředu jsem znala i ta,
která se chystala dodat. Její projev jsem mohla rovnou
odrecitovat.
„Ten týpek, co přišel s konceptem přitažlivosti mezi
samečkem a samičkou, by mohl dávat Markovi Zuckerbergovi speciální lekce z marketingu. Nemůžu uvěřit,
že po tom všem, co se napsalo o nutnosti zajistit přežití
druhu, jsi pořád tak naivní. Jako by nestačilo si pěkně
užít, nějakej chytrolín dostal ten inteligentní nápad
ještě něco přihodit. Lásku. A spoustu keců.“
Byla rozjetá. Už se nedala zastavit. Modlila jsem se,
aby nevytáhla mou milostnou historii. S takovou vzpomínkou vždycky bylo, řekněme, trochu těžké se srovnat.
„Uvědomuješ si ale, že díky tomuhle mámení prosperujou průmyslový impéria. Jen tak namátkou, abychom nezdržovaly: kosmetika, spodní prádlo a všechno to kolem, hadry, boty. K tomu seznamu můžeme
logicky přidat časopisy typu Jak zhubnout, Krásné poprsí
pro šťastný život a veškerou literaturu toho žánru. První,
co po ránu řeknou týpci, který díky tomuhle vydělávaj
haldy peněz, je: Díky, lásko.“
Kdybych byla racionální stvoření, musela bych uznat,
že má stoprocentně pravdu. Ovšem mou parketou je
„intelektuální kreativita“. A má kreativita se už pár týdnů soustředěně věnovala vzpomínce na jeden pohled.
Na jeho pohled. Měsíce práce potenciálně zmařené
jedním mávnutím řas. A to všechno kvůli Zadigovi, Vol•
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