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Byla nebyla jedna dívka, bylo jí právÄ› devÄ›tadvacet, nÄ›co mÄ›la za sebou, nÄ›co pÅ™ed sebou - kdyÅ¾ jednoho úÅ¾asného
potkala svého &bdquo;rytíÅ™e na bílém koni", australského milionáÅ™e... Tedy domnÄ›lého milionáÅ™e, muÅ¾e krásného,
muÅ¾ného a chápavého, do kterého se bláznivÄ› zamilovala, za svým dosavadním Å¾ivotem udÄ›lala neohroÅ¾enÄ› tlustou
Ä•áru a neohroÅ¾enÄ› se vydala hledat své &scaron;tÄ›stí na opaÄ•ný konec svÄ›ta. Najde koneÄ•nÄ› to, co hledá? Ale ne, tím to
nezaÄ•íná, to aÅ¾ pak - nejprve si pÅ™eÄ•tete o dívÄ•ích létech &bdquo;pÅ™ed milionáÅ™em", o jejím vtipnÄ› a rozmarnÄ› po
dÄ›tství... - u k á z k a Na gymnáziu jsem poprvé okusila pachuÅ¥ skuteÄ•nÄ› ne&scaron;Å¥astné lásky. Bylo mi
patnáct, on se tenkrát do ÄŒech pÅ™istÄ›hoval z TádÅ¾ikistánu, byl krásnÄ› nahnÄ›dlý a vypadal pÅ™esnÄ› jako ti chlapci z
plakátÅ¯, kterými si ne&scaron;Å¥astné dívky jako já polepovaly zdi svých pokojíÄ•kÅ¯, a se kterými jsem se ve svých snech
líbala pod vodopádem. SedÄ›l v poslední lavici, Å¾výkal jahodovou Å¾výkaÄ•ku, cucal pískací lízátko s pÅ™íchutí coca-coly, n
nosil malou baterku, se kterou prosvÄ›coval spoluÅ¾ákovi nosní dírky, po celý rok chodil v jednÄ›ch vybledlejch dÅ¾ínách a
roztrhaných botách, protoÅ¾e na nové chudáci jeho tádÅ¾iÄ•tí rodiÄ•e nemÄ›li, chodil prvním rokem na kung-fu, zadrhával,
levé oko mu vÅ¾dycky koukalo o nÄ›co vý&scaron; neÅ¾ to pravé, coÅ¾ vypadalo navýsost impozantnÄ›, a mÄ› si vÅ¯bec
nev&scaron;ímal.
RadÄ›ji randil se svými tádÅ¾ickými kamarády, kterých mÄ›l sice poskrovnu, ale nÄ›jací se bohuÅ¾el
na&scaron;li. Opakoval si s nimi azbuku, konverzoval v ukrajin&scaron;tinÄ› a já z nÄ›j byla totálnÄ› vedle. Jezdila jsem s
ním v tramvaji, kde mi pÅ™edvádÄ›l bojové chvaty, chlubil se svou svítící baterkou, a nÄ›kolikrát mi dokonce nabídnul
jahodovou Å¾výkaÄ•ku, z Ä•ehoÅ¾ jsem se pokaÅ¾dé nÄ›kolik dnÅ¯ nemohla vzpamatovat. ZaÄ•ala jsem na nÄ›j myslet Ä•ím
Ä•ím dál tím víc jsem musela odolávat poku&scaron;ení chytit ho za ruku, odtáhnout na nÄ›jaké temné místo a tam ho
brutálnÄ› znásilnit. Nebo jsem spí&scaron; touÅ¾ila po tom, aby mÄ› on odtáhl na nÄ›jaké temné místo a znásilnil. Ale on
nic...
Celé Ä•tyÅ™i roky, co jsme spolu jezdili tramvají, zÅ¯stalo jen u jahodových Å¾výkaÄ•ek, bojových chvatÅ¯ a klíÄ•enek
baterky, coÅ¾ mÄ›lo za následek, Å¾e z mojí nÄ›kdej&scaron;í psychické pohody se postupnÄ› stávala nepohoda. Byla jsem
zoufalá, jak jen poprvé zamilovaná dívÄ•ina plná ideálÅ¯ o lásce mÅ¯Å¾e být. ChtÄ›la jsem se s TádÅ¾ickým pÅ™istÄ›hovalcem
drÅ¾et za ruku a líbat se s ním za svitu luny pod vodopádem, ale bohuÅ¾el nám nikdy mÄ›síc nesvítil. Nakonec jsem se mu v
tramvaji na zastávce Pra&scaron;ný most, kdyÅ¾ jsme oba doÅ¾výkali jahodovou Å¾výkaÄ•ku, ze své lásky vyznala. Vyklopila
jsem ze sebe, Å¾e se s ním chci drÅ¾et za ruku a líbat pod vodopádem a Å¾e ho chci, chci, a to teÄ• a moc! Vypisujeme
dal&scaron;í soutÄ›Å¾ o tÅ™i kníÅ¾ky z nakladatelství Smart press
Jedná se o první díl trilogie JANY ABELSON TRÅ½ILO
"Vzpomínky obyÄ•ejné Å¾eny - aneb hledání toho pravého ", humorných "memoárÅ¯" jedné bÄ›Å¾né dívky dne&scaron;ní
doby. DoÄ•tete se o její o snaze uplatnit se, o pÅ™ehnaných ambicích i o hledání lásky a &scaron;tÄ›stí, o stesku a beznadÄ›ji,
pÅ™edev&scaron;ím o její schopnosti Å™e&scaron;it Å¾ivotní problémy s humorem a optimismem.
Pro dal&scaron;í ukáz
informace staÄ•í si kliknout na níÅ¾e uvedenou kníÅ¾ku... PÅ™eju vám pÅ™íjemné poÄ•tení a vÄ›Å™ím, Å¾e následující otáz
nebudou vÅ¯bec tÄ›Å¾ké :-)))

SOUTÄšÅ½NÍ OTÁZKY a jeden úkol: 1) Ve které kapitole se pí&scaron;e o tom, Å¾e &bdquo;Bez Ä•lánkÅ¯ o sexu by sex
snad ani nebyl sexem.&ldquo;?2) Jak se jmenují její tÅ™i kamarádi z gymplu? úkol: pÅ™ipi&scaron;te jednu anekdotu na
téma manÅ¾elství - láska - partnerství UPOZORNÄšNÍ:SoutÄ›Å¾ trvá do 31. 3. 2008. Prosím, své odpovÄ›di posílejte na adre
redakce - zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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