
* 
 
 
   Slunce nad Londýnem pomalu vychází. Sundari se probouzí po první společné noci s Hardikem. 

Dívá se na jeho tělo. Zakrytá jen dekou , která jí padá z ramen. Tak a stalo se. Pomyslí si. Milovala 

se s Hardikem před svatbou. Včera v noci nad tím neuvažovala. Nešlo to. Byla to noc dlouhá a plná 

překvapení. Hardik jí připravil romantickou večeři na přivítání. Šampaňské s jahodami přelstily 

veškerou moc nad jejim rozumem. Nechala se unést onou chvílí. Lituje snad? Dívá se na jeho 

svalnaté tělo.  On se probouzí . Jemně ji pohladí po vlasech. „Už jsi vzhůru, miláčku?“ Sundari jen 

tiše přikývne a  políbí ho. Jejich rty se spojí a vášnivě se líbají.  

   „Namasté, Dobré ráno“, přivítá je Sandeep v kuchyňi dvoupatrového domu. Spal v pokoji v 

prvním patře. Sundari stydlivě sklopí oči, jako by její obličej mohl mluvit. Má strach, že z jejich očí 

pozná vše, co se předešlou noc stalo. Hardik ho přátelsky poklepe po rameni. „ Jsem ti vděčný 

příteli, že jsi mi Sundari přivezl. Nikdo lepší ji na tak dlouhé cestě nemohl doprovodit než ty, můj 

bratranec.“ 

   Dům je velký, má dvě patra, velkou zahradu a dvě garáže. Typický dům z červených cihel. Od 

centra Londýna vzdálen jen pár kilometrů. Hardik nasedá do svého Porsche. Žlutý sportovní vůz 

věnoval každému hráči sponzor týmu. Před domem stojí pár fanynek. Hardik pootevře okýnko, aby 

se jim podepsal. Sundari vše sleduje z okna. Tiše přihlíží Sandeep. „ Je o něho zájem děvče, budeš 

si ho musit hlídat“, řekne jí ironickým hlasem. Sundari je v šoku. Věděla, že Hardik byl v Indii 

jedním z nejlepších hráčů kriketu, ale nikdy si nepředstavovala, že se stane známou osobou také v 

Londýně.  

   Vystupují z metra na Trafalgarském náměstí. Sandeep zná Londýn velmi dobře. Studoval zde čtyři 

roky. Dlouhé čtyři roky, kdy byl daleko od rodiny. Ale nelituje. Teď, když opět nasává chuť Anglie, 

možná by i zůstal. Ikdyž jeho srdce patří Indii. „Pojď Sundari, půjdeme pěší zonou , která vede k 

Národní galerii,“ vyzývá ji Sandeep. Sundari sleduje vše kolem. Mladé lidi, kteří sedí na fontánách,   

dvojice,  které se fotí se sochami lvů, malé děti, které vhazují mince do vody,  náměstí je plné. V 

dálce jde vidět Big Ben. Sem tam zaslechne také svoji rodnou řeč. Je v šoku, nečekala, že zde potká 

tolik cizinců. Po procházce městem se vrací domů. 

   Dveře se otvírají a vchází Hardik. Hází sportovní tašku na sedačku a běží se přivítat. Sundari je 

nedočkavá. Chce mu povyprávět vše, co dnes viděla. Hardik ji jen letmo políbí a běží se 

osprchovat. Poté odchází se Sandeepem. Jdou na sportovní večírek do Fabricu, nočního klubu v 

centru Londýna. Sundari  zůstává doma sama, se vší touhou podělit se s ním o své zážitky. Bude 

muset počkat do zítřka. První den a už sama, pomyslí si. Vejde do koupelny, kde leží na zemi 

Hardikovo oblečení. Zvedne ho ze země a skládá. Z kapsy u džínů vypadne papír. Je na něm 

napsáno jméno:  



 

„Jessica“ a telefonní číslo. Sundari ho složí a vloží zpátky do kapsy u kalhot. Asi to bude další 

šílená fanynka, pomyslí si. 

  Před klubem je dlouhá řada lidí. Hardik jde rovnou ke vchodu, u kterého stojí dva muži v oblecích. 

Ihned je pustí dovnitř. Ve VIP salónku popíjejí se Sandeepem whisky. Kolem je spousta žen. Krátké 

minisukně, uplé šaty a odhalené dekolty jsou všude, kde se podíváš. „Za chvíli se vrátím,“ řekne 

Hardik a poté odchází uličkou k baru , u kterého sedí blonďatá slečna. Vymění si s ní pozdrav a 

obejmou se. Poté se oba dva ztratí v davu. Uplynula hodina. Sandeep si volá taxíka a jede domů.  

   Když otevře dveře, vidí, jak  ho Sundari běží přívítat. Zůstává ovšem s nechápavým obličejem stát 

v předsíňi. „A Hardik je kde?“, ptá se nervózně. Sandeep ji vysvětlí, že zůstal s klukama z týmu a 

probírají zítřejší trénink. Sundari si jde lehnout.  

   Z polospánku ji probudí sprcha v koupelně. Unaveně otevře oči, aby se podívala na hodiny. Je pět 

ráno. Hardik k ní vklouzne do postele. Milují se. Tentokrát ovšem bez romantické předehry ze 

včerejší noci. Vše je jiné. Je rychlý, chladný a po sexu hned usne. Zato ona nemůže spát.  

   Další ráno u snídaně Hardik s přátelským úsměvem poplacává Sandeepa po rameni a mrkne na 

něho okem. Sandeep nic neříká. Nechce. Je mu vše jasné. Ty tři měsíce, kdy byl Hardik sám v 

Londýně, ho změnily. Poznal moc peněz, slávy a ženy ho nenechaly chladným. Snad ho Sundari 

usměrní, pomyslí si.  

   „ Večer kolem osmé Tě vyzvednu Sundari, půjdeme na večeři. Budou tam všichni spoluhráči s 

manželkami,“ oznamuje jí Hardik . Sundari je ráda, že konečně pozná více lidí a snad se i spřátelí. 

Chybí jí zde jeji věrná kamarádka Sonali. Tak moc jí chybí.  

   Je osm večer. Sundari čeká připravená v obývacím pokoji. Je nervozní. Už se na sebe dívala 

stokrát do zrcadla. Sandeep z ní nemůže spustit oči. Je krásná. Elegantní . Oblečená v  černých 

šatech z hedvábí. Její rty září rudou rtěnkou a oči má vystínované do tmava. Vchází Hardik. Jemně 

ji políbí na rty a společně odchází.  

   Před vchodem do restaurace jí Hardik sundá z vlasů šátek. „Tak to bude lepší,“ řekne jí. Sundari 

je překvapena. Nikdy předtím to neudělal. A nyní chce, aby jí všichni koukali na vlasy? Nic neříká, 

ale nerozumí tomu. Velká luxusní restaurace plná kulatých stolů, které zdobí čerstvé květiny. 

Usedají ke stolu, na kterém je jeho jméno. Kolem je spousta lidí. Ženy v nádherných šatech, muži v 

oblecích.  

   Hardik jí představuje Rebeccu a Thomase. Rebecca je vyšší postavy, má zrzavé vlasy střižené do 

mikáda a modré oči. Má provokativní šaty, které odhalují její perfektní prsa. Její nebo silikonové, 

přemýšlí v duchu Sundari. Rebecca jako by jí četla myšlenky. „Jsou koupeny zlatíčko,“ odpoví jí 

pohotově a dodá: .  „Znám jednoho z nejlepších plastických chirurgů v Londýně. Klidně ti ho můžu  

 



doporučit.“ Sundari zůstavá v šoku. Takovou upřímnost nečekala. A už vůbec ne zde, mezi muži. 

Rebecca si vkládá cigaretu do úst a v druhé ruce drží skleničku s šampaňským.  Poté pokračuje ve  

vykládání. Začíná jí vyprávět celou historku o tom, jak se Thomasem poznali. Byla to láska na 

první pohled.  Poznali se v jednom obchodním centru. Ona si tam dávala červené Martini, zatímco 

on si k ní přisedl na bar. Dlouze si povídali a ten samý  večer spolu skončili v posteli. Od té doby 

jsou spolu. Sundari si také vezme skleničku do rukou, aby zmírnila jeji nervózitu. Bohužel ona 

nemá tak skvělou historku o tom, jak se potkala s Hardikem, tudíž mlčí.  Z druhé strany stolu jí 

Hardik představuje Sandru a Markuse. Sandra je vysoká blondýnka s modrýma očima, s postavou 

modelky. Velké rty má namalované růžovou rtěnkou. Je milá, ale docela vulgární. Pořád si potahuje 

její červené mini šaty dolů a směje se nahlas tomu, jak jí z nich vykukuje zadek. Markus moc 

nemluví, pouze sleduje její výstřih a nechutně slintá.  Hardik se skvěle baví. Po chvíli k nim přijde 

Brenda. Hnědovlasá slečna s blond melírem. Ze zelených šatů jí vykukuje velké tetování, které vede 

od kotníků ke stehnu. Je veselá a přivětivá. Láskyplně objímá Sundari. „Tak ty jsi přítelkyně 

Hardika?“, ptá se jí. Poté si vymění pár slov. Brenda je manželkou trenéra. Sundari moc nemluví, 

není si jistá její angličtinou. Přece jen lidi tady mají jiný přízvuk a jsou strašně otevření. Není 

zvyklá na tento styl lidí, ale bude se muset přizpůsobit. Večer byl dlouhý. Všimla si , jak ji od baru 

sleduje skupinka mužů. Nebylo jí to moc příjemné, přece jen je nezná. Po chvíli v davu lidí vidí 

Debdana! Naposledy ho viděla tenkrát na letišti. Do Londýna letěl na nákup nových motorek do 

svého salónu v Dillí. A teď je tady! Snaží se ho hledat v davu. Na nic jiného se nesoustředí. Jen na 

to, aby ho znova zahlédla. Co tady dělá, přemýšlí Sundari. 

   Za chvíli se od baru vrací Hardik. Vrací se s ním. S Debdanem, který je jedním ze sponzorů týmu.  

Chce jí ho představit. Oba dva se na sebe dívají a jen se usmějou. Už se znají. Tenkrát v restauraci, 

tenkrát v salóně, tenkrát na letišti. Jejich vzájemný pohled je plný vášně. Jsou k sobě přitahováni 

jako dva magnety. Hardik je nechá chvíli samotné. Nic netuší. 

   Poprvé sami. Po tak dlouhé době. A tady v Londýně. Koho by to napadlo.  Debdan se jí zadívá do 

očí a pak řekne: „ Nedostal jsem odpověď na moji pozvánku, ale teď již chápu, že to asi nebyl 

dobrý nápad.“ Sundari je úzko. Tak ráda by ji přijala a vrátila se s ním do Indie, za její rodinou. 

Nejraději by skončila v jeho náručí a dívala se celý život do jeho zelených očí. „Život mi připravil 

plno změn, musela jsem odjet do Londýna a být po boku Hardika,“odpoví mu krátce. „Hardika?“, 

zeptá se překvapeně. Myslel jsem, že jsi snoubenkou Sandeepa, když jsem Tě s ním viděl na letišti.  

„Teď už chápu,“ řekl vážným hlasem. Dlouze se na sebe dívali. Ten pohled by rozpustil všechny 

ledy světa. Sundari se ztrácí v jeho očích. Vrací se Hardik. „Už půjdeme domů,“ řekne jí stroze.  

Rozloučí se. Sundari neví, zda ještě někdy Debdana uvidí. Nezeptala se ho. Nemohla. Nebylo by to 

vhodné. Nasedají do auta a odjíždí.  

   



 

   V autě následuje ostrá hádka. „Odkuď ho znáš Sundari?“, spustí Hardik. Sundari se mu snaží 

vysvětlit, že jí ho představil Sandeep na letišti v Dillí. Snaží se ho přesvědčit, že nikdy předtím ho  

neviděla. Samozřejmě, že lže. Nemůže mu říct o tom, jak si tenkrát v restauraci vyměnili adresy, o 

pozvánce na jeho narozeniny, o setkání v jeho salóně. O tom se Hardik nesmí dozvědět. 

„Budu Ti věřit, řekne jí vážným hlasem.  

   Sandeep si balí kufr. Je čas , aby se vrátil domů. Sundari je smutno. Po očích jí stékají slzy. Teď 

už bude opravdu sama. Sama v tak velkém domě. „Neodjížděj, prosí ho.“ Sandeep jí vezme ruce do 

dlaní a silně je sevře. „Zůstal bych, ale jenom , abych byl s tebou a to je nemožné.“odpoví jí rychle 

a sklopí oči. Sundari celá nesvá mlčí. Cítí se provinile. Dala mu marné naděje. Ze začátku se jí líbíl, 

byla jim unešená, přitahoval ji, ale teď, když vidí, že Hardik jí nevěnuje veškerý svůj čas a 

pozornost, chce být opět na prvním místě u Hardika. A pak v jejich očích vidí pořád ...Debdana. 

Zahrávala si s city Sandeepa, a teď je jí ho líto. Dala mu falešnou naději, že snad někdy....Ale přece 

věděl, že je zasnoubená. Co čekal.  

   Přijíždí taxi, které ho odváží na letiště. „Sundari, opatruj se. Měj oči otevřené,“ řekne jí a nasedá  

   do auta. Mizí v dáli. Sundari stojí opřená o okenní rám a sleduje, jak se auto vzdaluje. 

Teď je už opravdu sama. Musí změnit svůj postoj. Viděla všechny ty sebevědomé ženy a chce být 

jednou z nich. Chce , aby Hardik na ni byl pyšný. Musí se změnit.  

   Sedne si k počítači a hledá práci. Musí začít něco dělat. Jinak ji čas a čekání na Hardika zabije. V 

bance Eurocity hledají administrativní pracovnici. Skvělé, pomyslí si a odesílá životopis. Večer u 

večeře o svých plánech vykládá Hardikovi. Ten nechápe její zájem o práci. „Nemáš to zapotřebí, 

máme dostatek peněz, bude lepší, když zůstaneš doma,“ odvětí jí dotčeným hlasem. Sundari si 

ovšem stojí za svým. Chce mezi lidi, chce pracovat a poznat zdejší život. Za zavřeným oknem ho 

jen stěží pozná.  

   Zvoní telefon. Je to ředitel banky. Zve ji na pohovor. Sundari je nadšená. Nečekala, že vše bude 

tak rychlé. Obléká se do elegantního kostýmku a béžových lodiček. Na krk si dává velký fialový 

náhrdelník, který dodává kompletu šmrnc. Sepne vlasy do copku a přes vlasy si přehodí šátek. Poté 

se zamyslí a sundá ho. Je v Anglii. Musí jít s davem.  

   Za stolem banky sedí 5o-tiletý muž s vážným pohledem. Očima si ji rychle prohlídne. „Slečna 

Sundari, že?“, zeptá se . Sundari přikývne. Pohovor trvá necelých třicet minut. Prostředí banky je 

jednoduché, čisté a prosté. Za stoly vidí Sundari sedět pět mladých žen. Nejstarší osobou v bance je 

samotný ředitel. „Zítra můžete začít Sundari,“ říká jí s úsměvem na rtech. Sundari těžce polkne. V 

ústech má sucho. Už zítra, pomyslí si. Teď jen dostat souhlas Hardika. 

   Sundari připravila výbornou indickou večeri. Stlumila světlo v jídelně a na stůl dala svíčku. 

Oblékla si průsvitné černé šaty, které jí darovala Sonali. Jsou svůdné. Ven by v nich nešla, ale dnes  



 

si je oblékla. Chce být sexy a touží po tom, aby se Hardikovi líbila. Hardik přichází. Je příjemně 

překvapen. K jídlu se nedostanou. Skončí na sedačce v obývacím pokoji. Po sexu dostane Hardik 

hlad. Sundari mu vkládá kousky jídla do úst a přitom mu hladí tvář. „ Přijali mě do banky,“ 

říká mu tichým hlasem. Hardik je po tichu. Pak jen kývne hlavou na znamení souhlasu. Sundari 

spadne kámen ze srdce. Čekala hádku. Čekala, že bude zuřit a opakovat jí pořád dokola, že má být 

doma. Ale Hardik usnul. Asi vyčerpáním, pomyslela si. 

 

** 

 

   První pracovní den. Sundari se vítá s kolektivem, který tvoří pět žen. Maličká Mery, s plnoštíhlou 

postavou a nevýrazným obličejem, oblečená jednoduše a v botách bez podpatku. Kate, vyšší a štíhlá 

hnědovláska, s výrazným líčením, velkým výstřihem, který odhaluje její černou push up 

podprsenku a s botami na vysokém podpatku. Je pravým opakem Mery. Linda a Lucy jsou sestry, 

dvojčata, obě dvě jsou blondýnky, štíhlé postavy s modrýma očima. A Jessica, vysoká blondýnka s 

velkými rty a výrazně namalovaným obočím. Nadšeně ji vítají a plánují uvítací večírek. Jejich 

smích je tak hlasitý, že je přijde okřiknout samotný ředitel.  

   Sundari nečekala tak vřelé přijetí. Zítra si mají jít společně sednout. Vrací se domů šťastná. 

Nemohlo to dopadnout lépe. Vykládá Hardikovi o zítřejší akci. Ten ovšem jeji nadšení nesdílí. 

„M ůžeš jít, ale v 22h tě přijedu vyzvednout,“ řekne jí stroze.  

   Večer plný očekávání. Sešly se v místním koktejlovém baru. Dívky si objednaly Mojito a Sundari 

nealkoholický drink. Jedna překřikuje druhou. Jessica vypráví o tom, jak si nechala zvětšit rty a 

kolik utrpení ji to stálo. Teď je sexy dračice, která může dráždit veškeré nezadané chlapy. Má ten 

pocit, že by jí nejraději všichni vysáli jeji červenou rtěnku.  Podobají se upírům. Všechny se tomu 

smějí.  Kate vypráví o své plastice prsou, které si nechala zvětšit o dvě čísla, protože přece jen po 

kojení  jí zůstala prsa svislá a ona se necítila dobře. Ano, byla to bolest podotýká, ale šla bych do 

toho znovu, říká urputile. Také jí zvýšili plat, protože  díky svému výstřihu se stala nejlepší 

pracovnicí banky. Klienti se jí nedívají do očí, ale do výstřihu a podepisují všechny nesmyslné 

smlouvy, jen aby se ukázali jako ti opravdoví samci. Nikdy neměla tolik nabídek na rande jako 

nyní, když její tělo zdobí falešné trojky.  Maličká Mery moc nemluví, je velice inteligentní, ale 

velmi prostá. Lucy s Lindou vypráví historky o mužích, kteří si je pletou. Častokrát mají rande s 

jednou a objeví se druhá, ale nepoznají to. Jak jsou hloupí, smějí se hlasitě dvojčata. Jednou, když 

se Lucy nechtělo jít na rande, vyslala Lindu. Linda si rande užívala plnými doušky a zakončila ho s 

dotyčným rychlým sexem na zadní sedačce auta. 


