
Ukázka z knihy  

Sedím v křesle v krásně ale stroze vybavený kanceláři. 

Úsměv s kravatou je spokojenej. 

„Dobré výsledky. Opravdu dobré. Jen tak dál. Hlavně neusnout na vavřínech. Víte, co je 

zabijákem jakéhokoli úspěchu?“ 

Záda zatlačí do opěradla křesla, protáhne si ruce a srovná si propisky na stole. Jednu vezme 

do ruky, pomalým pohybem sáhne po bloku, otevře ho a něco do něj napíše. 

Otočí ho ke mně a ukazuje mi, co právě napsal: ZÁKONITÁ PORÁŽKA. 

„Zákonitá porážka,“ řekne tlumeným hlasem. „Víte, slečno Adélo,“ znovu široký úsměv. „Chci 

z vás udělat dokonalou finanční poradkyni. Opravdu dokonalou. Budeme na tom pracovat a 

musím říct, že jste na dobré cestě. Ale je na místě varování. Přijdou chvíle, kdy se vám třeba 

dařit nebude, a v tu chvíli… a v tu chvíli nesmíte utéct. Nesmíte si říct, že to dosud šlo, a teď 

to nepůjde. Musím vás připravit na vše. 

Samozřejmě že vás chválím za dobré výsledky, ale teď, i když to nebude příjemné, mi prosím 

popište každý telefonát, každou schůzku, prostě vše, při čem jste neuspěla. Kdy klient 

nedorazil a už se neozval, kdy jste měla pocit, že by to mohlo vyjít, ale ze schůzky jste odešla 

s nepořízenou.“ Jsem překvapená. 

Příjemně. Tenhle chlap chce odstranit všechny moje chyby a čert vem nějakou uraženou 

ješitnost. Znamená to, že jsem dobrá. Stojím mu za to. Vyprávím mu o tom, kdy mně položili 

telefon, kdy jsem se zamotala do vlastních slov, kdy jsem nebyla schopná jim odpovědět na 

jejich dotazy. Kdy byli chytřejší než já. Kdy se nenechali vysvobodit ze své zatvrzelosti. Teď 

jsem na sebe hrdá. Co se stalo z Adély? 

Z Adély, kterou nikdo nechtěl, která byla ošklivá, neženská. 

Z Adély, která nechala školu. Z Adély, která si nevěděla rady na večírku, která byla sama a v 

koncích, která se opíjela, která nezvládla ani malou dávku drog, pracovala jako barmanka v 

zaplivaným (ano, teď se toho nebojím a klidně řeknu, že ten bar, kde jsem strávila tolik času, 

moje útočiště, ke kterýmu jsem slepě vzhlížela a kde jsem se cítila princeznou, byl zaplivanej) 

podniku, kde nabízejí akorát utopence. 

Z Adély, která měla celej život dělat barmanku, pomalu se měnící ve stárnoucí, stále ošklivou, 

chudou, smutnou beznadějnou ženu umírající na samotu, honící se aspoň za chvilkou 

štěstí, prosící o jakoukoli přízeň, závidějící každému, kdo je chytrej, hezkej, bohatej a 

šťastnej. 
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