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Każdy ma jakieœ brudy do wyprania
Są sprytne. Są seksowne. Są zdesperowane.

Witaj na Wisteria Lane!

Perfekcyjnie przystrzyżone trawniki. Eleganckie domy z nienagannymi obejœciami. 
Estetyczne chodniki i zadbane ulice. Idealnie schludne przedmieœcia, bez jakichkolwiek 
zabrudzeń. Obrazek wprost z reklamy detergentów. Czy aby na pewno?

Poznaj wyjątkowe kobiety — Susan, Bree, Lynette i Gabrielle. Kilka lat po tym, 
jak przejadł im się seks w wielkim mieœcie, podjęły decyzję o kompleksowej operacji 
plastycznej swojego życia. Wprowadziły się do dzielnicy Fairview, by odtąd wieœć 
żywot idealnych pań swych domów, doskonałych kucharek, kochających żon i matek, 
kryształowych obywatelek. Czy aby na pewno?

Mieszkanie na przedmieœciach nie jest takie, jak by się mogło wydawać. Każdego 
dnia rodzą się tam nowe kłamstwa, grzechy i brudy, regularnie zamiatane pod dywan. 
I właœnie tu, w sercu USA, żyją cztery sąsiadki, wykończone polerowaniem rutyny 
własnego życia. Gotowe na wszystko w imię miłoœci, lojalnoœci, rodziny. Ale czy aby 
na pewno tylko tam?

Pytanie: „Którą z bohaterek Gotowych na wszystko jesteœ?” brzmi jak wycięte 
z internetowego quizu. Jednak problemy serialowych postaci dotykają także Ciebie. 
Niewiernoœć małżeńska, kłopoty rodzicielskie, finansowe załamania, męski szowinizm, 
zawodowe perturbacje, kłótnie, depresja… To jak? Którą z bohaterek Gotowych 
na wszystko jesteœ? A którą jest Twoja najlepsza przyjaciółka?

Jak mówi Mary Alice: „Życie to podróż. Łatwiej ją odbyć, mając kogoœ przy boku. 
Tym kimœ może być każdy: sąsiadka albo mężczyzna, z którym dzieli się łóżko. 
Towarzyszką podróży może być matka, która ma dobre intencje, albo dziecko, 
które coœ knuje”. Nie wybieraj się w tę podróż sama.

Witaj na Wisteria Lane. I zostań tu na dłużej.

Książka Gotowe na wszystko. Witamy na Wisteria Lane to siedemnaœcie esejów 
poœwięconych jednemu z najbardziej popularnych seriali œwiata, którego widownię 
liczy się już w miliardach. W Polsce serial emitowany jest od 2005 roku.
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Prawdziwa Bree Van De Kamp,

proszę nam się pokazać!

Whitney Gaskell

Bree Van De Kamp to niew�tpliwie ta z bohaterek serialu
Gotowe na wszystko, któr� najtrudniej jest rozgry�	. Jest uleg�a
czy ma sk�onno�ci do dominacji? Jest kochaj�c� �on� czy m�ciw�
j�dz�? Wydaje nam si�, �e potrafimy udzieli	 odpowiedzi na to
pytanie? Whitney Gaskell proponuje nam miejsce w�ród
ekspertów, którzy spróbuj� t� kwesti� rozstrzygn�	.

Teleturniej O kogo chodzi? kr�cony jest w du�ym, ch�odnym studio. Dzisiaj
sporo si� tu dzieje. Program emitowany jest od dziesi�cioleci i w ostatnich
latach odnotowa� spadek popularno�ci, a mimo to teraz niemal wszystkie
miejsca na widowni s� zaj�te. Zasiadaj� na nich fani, ciekawscy i tury�ci,
którym uda�o si� zdoby	 jeden z darmowych biletów rozdawanych na
ulicy przez sta�ystów.

Gwiazdy programu (grupa z�o�ona z trzech m��czyzn i jednej kobie-
ty, takich prawie gwiazd, których kariera ostatnio raczej zni�kuje) zasia-
daj� za sto�em ulokowanym po lewej stronie od tandetnej scenografii.
Nad ich g�owami wisi symbol programu, wymalowany na z�oto i pod�wie-
tlony. Na prawo od sceny po�yskuje srebrna kurtyna, która wygl�da tak,
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jak gdyby utkano j� ze �wi�tecznego anielskiego w�osia. Nagle g�o�no roz-
brzmiewa wprowadzaj�ca muzyczka, po czym na sygna� w postaci jaskra-
wego �ó�tego �wiat�a publiczno�	 zaczyna klaska	.

Gospodarz wbiega na scen� z szerokim u�miechem na twarzy i ma-
cha do publiczno�ci. Aplauz przybiera na sile.

— Panie i panowie, dzi�kuj�. Witam w programie O kogo chodzi? —
Gospodarz zwraca si� do publiczno�ci, zajmuj�c miejsce za pulpitem znaj-
duj�cym si� na �rodku sceny. — Celem naszego teleturnieju jest odgad-
ni�cie, kto jest prawdziwym zawodnikiem. Zasady programu s� proste:
przedstawiamy prawdziwego zawodnika i dwie osoby tylko podaj�ce si� za
zawodników. Eksperci z naszego panelu zadaj� im pytania i próbuj� w ten
sposób stwierdzi	… O kogo chodzi?.

Publiczno�	 zgromadzona w studiu wykrzykuje nazw� programu wspól-
nie z Gospodarzem, a on nagradza j� za to jeszcze szerszym u�miechem.
Gospodarz zap�aci� ostatnio osiem tysi�cy dolarów za na�o�enie na z�by
ozdobnych porcelanowych nak�adek, dlatego teraz korzysta z ka�dej mo�-
liwo�ci, by chwali	 si� swoim u�miechem.

— Najpierw pozwol� sobie przedstawi	 cz�onków naszego panelu
ekspertów — mówi Gospodarz, wskazuj�c na nich r�k�. — Wspania�y
Charles Montigue, najlepiej znany jak dr Knightly z popularnego serialu
medycznego Resuscytacja.

Zbli�enie na pos�pnego, �ysego cz�owieka z brod�. On spogl�da prosto
w kamer�, a publiczno�	 klaszcze z uprzejmo�ci.

— Autorka cotygodniowej rubryki Wiem lepiej od ciebie, Patricia Rose!
Oklaski przybieraj� na sile. Patricia Rose u�miecha si� i macha pu-

bliczno�ci palcami.
— 
wietny komik, jeden z najzabawniejszych ludzi naszych czasów,

Billy Zips!
Billy wykonuje r�k� gest przypominaj�cy celowanie z pistoletu i udaje,

�e strzela do kamery. Puszcza oczko i szeroko si� u�miecha.
— I wreszcie posta	, któr� znamy z roli Teda Tucsona z serialu Na-

st�pny dzie� w raju… Przywitajmy serdecznie Freda Sandersona.
Na twarzy Freda pojawia si� promienny u�miech. Fred macha do

publiczno�ci, która ca�y czas jeszcze klaszcze, cho	 z coraz mniejszym
entuzjazmem.
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— Czas przyst�pi	 do gry i rozpocz�	 teleturniej O kogo chodzi?. Nasza
dzisiejsza zawodniczka to Bree Van De Kamp — informuje Gospodarz.

Srebrna kurtyna unosi si� ku górze, ods�aniaj�c trzy panoramiczne
telewizory. Na ka�dym z ekranów widnieje nieruchomy obraz tej samej
kobiety. Jej kasztanowe w�osy do ramion grzecznie si� uk�adaj�, na ko�-
cach nie�mia�o podwijaj�c si� ku górze. Kobieta ma na sobie lawendowy
sweterek bli�niak oraz szar� we�nian� spódnic�. Jej szyj� zdobi per�owy
naszyjnik. Prezentuje si� elegancko i wytwornie. Widzimy b�ysk w jej sze-
roko otwartych zielono-niebieskich oczach, usta rozszerzone w niepew-
nym u�miechu i dok�adnie wydepilowane brwi uniesione lekko w ironicz-
nym grymasie.

— Czy to ma by	 jaki� �art? — prycha Charles, najstarszy z paneli-
stów, cz�owiek zupe�nie pozbawiony poczucia humoru.

— Mówi�o si� o ci�ciach w programie, ale nie przypuszcza�em, �e
w ramach oszcz�dno�ci zrezygnujemy z uczestników — dowcipkuje Billy.
Komik przyjmuje figlarny wyraz twarzy, na jego policzkach pokazuj� si�
do�eczki, a niebieskie oczy rozb�yskaj�. — Je�eli chcieli zaoszcz�dzi	 kilka
groszy, mogli po prostu zwolni	 Charlesa.

— Zaoszcz�dziliby dos�ownie kilka groszy — mruczy Charles.
— Chyba musz� zrezygnowa	 z picia martini podczas przerwy na

lunch… bo ju� nie widz� tylko podwójnie, ale wr�cz potrójnie — ko-
mentuje Patricia z nieco przesadnym �miechem. Jest raczej przy ko�ci,
w�osy nosi upi�te na czubku g�owy, mocno utrwalaj�c je lakierem.

— Spójrzcie na te nogi — Fred po��dliwie spogl�da w stron� telewi-
zorów. Jest opalony na pomara�czowo i nosi niezbyt udan� peruk�. Plot-
ka g�osi, �e jest gejem. On sam temu przeczy, po�wi�caj�c sporo uwagi
wszystkim atrakcyjnym kobietom, które pojawiaj� si� w programie.

— Które nogi? — dowcipkuje Patricia.
— Którekolwiek. Wszystkie. Byle tylko nie twoje — ripostuje Fred.

On i Patricia darz� si� wzajemn� niech�ci�. On przypuszcza (zreszt�
s�usznie), �e to ona rozpu�ci�a w�ród dziennikarzy tabloidów plotk�, jako-
by by� gejem.

Gospodarz jakby troch� traci� rezon. Nie lubi, kiedy paneli�ci próbuj�
wchodzi	 mu w s�owo.
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— Dobrze, ju� dobrze. Nie sko�czy�em jeszcze przedstawia	 naszej
dzisiejszej zawodniczki — próbuje ich strofowa	. W jego g�osie s�ycha	
zdenerwowanie, ale kiedy ponownie odwraca si� w stron� publiczno�ci,
na jego twarzy widnieje ju� doskona�y u�miech. — Bree Van De Kamp
jest �on� Reksa Van de Kampa. Nie pracuje zawodowo, poniewa� zaj-
muje si� prowadzeniem domu i wychowywaniem dwójki nastoletnich
dzieci, syna Andrew i córki Danielle. Interesuje si� gotowaniem, ogrod-
nictwem, szyciem oraz tapicerowaniem mebli.

— No dobrze, ale gdzie ona jest? — pyta Bill. Z emfaz� zagl�da pod
stó� panelistów, jakby spodziewa� si�, �e to w�a�nie tam producenci ukryli
zawodniczk�. Publiczno�	 wyra�a aplauz dla tych dzia�a�, a Bill puszcza
do nich oczko.

— W dzisiejszym programie spróbujemy czego� nowego — wyja�nia
Gospodarz.

— No nie mów — komentuje sucho Charles.
— Dzisiaj zamiast uczestnika z krwi i ko�ci b�dziemy ogl�da	 trzy ze-

stawy materia�ów filmowych. Ka�dy z nich pozwoli nam pozna	 Bree
Van De Kamp z nieco innej strony. Na tej podstawie nasi wybitni pa-
neli�ci — w tym momencie Gospodarz przerywa i u�miecha si� z wy�-
szo�ci�. Doskonale zdaje sobie spraw�, �e w sk�ad panelu wchodz� nie-
mal ju� zapomniane by�e gwiazdy, które pragn� poczu	 cho	by namiastk�
swojej dawnej s�awy — b�d� musieli wyda	 swój werdykt i rozstrzygn�	,
który materia� filmowy przedstawia� prawdziw� Bree.

Cz�onkowie panelu nie przestaj� si� wpatrywa	 w Gospodarza.
— Nie rozumiem — stwierdza Fred.
— Wielka mi niespodzianka — komentuje Patricia, przewracaj�c

oczami.
— B�dziemy ogl�da	 materia�y filmowe przedstawiaj�ce jedn� i t�

sam� kobiet�? Có� mieliby�my zatem rozstrzyga	? Czyj� autentyczno�	
mieliby�my podwa�y	? — dopytuje Billy.

— Nie b�dziecie podwa�a	 niczyjej autentyczno�ci. Waszym zada-
niem b�dzie tylko rozstrzygn�	, który z trzech materia�ów filmowych
pokazuje prawdziwe oblicze Bree Van De Kamp — wyja�ni� gospodarz,
u�miechaj�c si� szeroko i prezentuj�c uz�bienie.
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— Czyli to nie s� trzy ró�ne kobiety, które po prostu tak samo wy-
gl�daj�? To nie s� trojaczki? — odzywa si� Fred.

— Nie, wszystkie filmy przedstawiaj� t� sam� kobiet� — wyja�nia
Gospodarz. Powoli zaczyna traci	 cierpliwo�	. — Po prostu popatrzcie.
Oto Bree Numer Jeden.

Gospodarz podnosi w gór� pilot i wciska przycisk Play. Posta	 Bree
Van De Kamp widoczna na pierwszym ekranie nagle si� o�ywia.

Pierwsza scena przedstawia Bree, która w towarzystwie rodziny pod-
chodzi do Paula Younga po pogrzebie jego �ony. Bree ma na sobie nie-
naganny strój. Niesie ze sob� kosze wype�nione po brzegi wypiekami.

PAUL: Bree, nie trzeba by�o…

BREE: Ale� to �aden problem. Teraz tak, w koszyku z czerwon�
wst��k� znajdziesz deser dla swoich go�ci. Zawarto�	 tego
z niebiesk� wst��k� jest przeznaczona wy��cznie dla ciebie i Za-
chary’ego. Znajdziesz w nim bu�eczki, muffinki i ró�ne inne
�niadaniowe specja�y.

PAUL: Dzi�kuj�.

BREE: Có�, przynajmniej tyle mog�am zrobi	: upewni	 si�, �e wy
dwaj b�dziecie mogli liczy	 rano na porz�dny posi�ek. Zdaj�
sobie spraw�, �e jeste�cie pogr��eni w �alu.

PAUL: Rzeczywi�cie, jeste�my.

BREE: Oczywi�cie, potem prosi�abym o zwrot koszyków.

(„Pilot”, sezon 1., odcinek 1.)

W kolejnej scenie widzimy rodzin� Van De Kamp siedz�c� przy stole
w swojej niezwykle elegancko urz�dzonej jadalni. P�omienie �wiec trze-
poc�, srebra po�yskuj�… Nie ulega w�tpliwo�ci, �e przygotowanie tego
posi�ku wymaga�o ogromnych nak�adów energii. Cz�onkowie niezado-
wolonej rodziny Bree spogl�daj� na siebie znad talerzy do zupy.

DANIELLE: Czy my chocia� raz mogliby�my zje�	 normaln� zup�?

BREE: Danielle, w kremie z bazylii nie ma przecie� absolutnie nic
nienormalnego.
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DANIELLE: Dlaczego chocia� raz nie mogliby�my zje�	 takiej zu-
py, której nazwa nie brzmi ludziom obco? Na przyk�ad cebu-
low� albo fasolow�.

BREE: Przede wszystkim twój ojciec nie mo�e je�	 cebuli. Jest na
ni� potwornie uczulony. A twojej sugestii dotycz�cej fasolo-
wej to nawet nie skomentuj�. A zatem, jak wam smakuje osso
bucco?

(„Pilot”, sezon 1., odcinek 1.)

W ostatniej z prezentowanych scen widzimy Bree i Reksa siedz�cych
obok siebie w gabinecie dr. Goldfine’a, terapeuty ma��e�skiego.

BREE: I tak — �yjemy w czwórk�. Mój starszy syn, Andrew, ma
szesna�cie lat, córka Danielle ma pi�tna�cie i…

(Bree si�ga do torebki po zdj�cia swoich dzieci).

GOLDFINE: Nie musz� ogl�da	 zdj�	. Bree, od prawie godziny
prowadzisz tu grzeczn� konwersacj� na ró�ne lu�ne tematy.

BREE: Czy� tak?

GOLDFINE: Tak. Rex bardzo jednoznacznie powiedzia�, jakie do-
strzega problemy. Czy nie mia�aby� ochoty zaj�	 si� kwesti�
w�asnych uczu	 zwi�zanych z waszym ma��e�stwem?

BREE: Có�…

REX: Powinien pan co� wiedzie	 o Bree. Otó� ona nie lubi mówi	
o swoich uczuciach. Szczerze mówi�c, trudno w ogóle rozstrzy-
gn�	, czy ona ma jakiekolwiek uczucia. Czy odczuwa z�o�	,
w�ciek�o�	, podniecenie… Kto to wie… Ona jest zawsze…
uprzejma. Nie sposób wyrazi	, jak bardzo bywa to irytuj�ce.
Czegokolwiek Bree nie czuje, jest to schowane tak g��boko
pod powierzchni�, �e nikt nie mo�e do tego dotrze	… Te
wszystkie domowe sprawy s� dla niej…

(W tym czasie Bree przestaje s�ucha	 Reksa. Skupia si� na lu�nym
guziku przy marynarce dr. Goldfine’a. Po raz kolejny si�ga do torebki,
tym razem po zestaw do szycia).
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GOLDFINE: Bree? Bree.

BREE: Tak, s�ucham?

GOLDFINE: Czy chcia�aby� si� ustosunkowa	 do tego, co Rex
w�a�nie powiedzia�?

Bree: No có�…

GOLDFINE: Czy jest w tym troch� prawdy? Czy próbujesz skupia	
si� na sprawach zwi�zanych z prowadzeniem domu, aby t�u-
mi	 w�asne emocje?

BREE: Oczywi�cie, �e nie.

(Bree szybko wrzuca zestaw do szycia z powrotem do torebki).

(„Ah, But Underneath”, sezon 1., odcinek 2.)

Filmik si� ko�czy i na ekranie ponownie pojawia si� ten sam nieru-
chomy wizerunek Bree, który widzimy na dwóch pozosta�ych telewizo-
rach. Publiczno�	 w studiu klaszcze z uprzejmo�ci.

— Wzorowa �ona — stwierdza Charles z m�dro�ci� w g�osie.
— Nie �artuj. To �ona ze Stepford — odzywa si� Patricia. — Jest

plastikowa.
— Nie zgodz� si�. Gotuje, szyje, dba o rodzin�. Spe�nia wszystkie

kryteria dobrej �ony — ripostuje Charles. Jest zdziwiony, kiedy kobiety
na widowni zaczynaj� bucze	.

— Dzi�kuj� paniom — ponownie do g�osu dochodzi Patricia. Kiwa
g�ow� i u�miecha si�. Klaszcze z uznaniem.

— Powiedzcie mu, co o tym my�licie.
— Mo�e i jest plastikowa, ale jest przy tym niesamowicie atrakcyjna

— og�asza swój werdykt Fred. — Nie wyrzuci�bym jej z �ó�ka nawet za
jedzenie krakersów.

— Bardziej prawdopodobne wydaje si�, �e zbudujesz rakiet� z kloc-
ków i polecisz na Ksi��yc, ni� �e kiedy� znajdziesz sobie tak� kobiet� —
komentuje Billy. Patricia g�o�no si� �mieje, a na twarzy Freda maluje si�
zdenerwowanie.

— To bardzo przykre, �e sztuka troski o dom, w której doskonali�y
si� nasze matki i �ony, tak szybko zanika w erze fast foodów i sitcomów
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— Charles próbuje si� przebija	 przez coraz g�o�niejsze buczenie pu-
bliczno�ci. Krzy�uje r�ce na piersi. Wygl�da na zniesmaczonego.

— Szkoli�em si�, aby zosta	 aktorem klasycznym. Grywa�em Ham-
leta. A sko�czy�em tutaj — mruczy pod nosem. — Wyst�puj� w tan-
detnym programie rozrywkowym razem z band� beztalenci.

— Dobrze ju�, dobrze — odzywa si� nieco zmieszany Gospodarz. —
Czas przej�	 do kolejnego materia�u filmowego. Oto Bree Numer Dwa.

Gospodarz ponownie naciska przycisk na pilocie, tym razem urucha-
miaj�c drugi telewizor. W pierwszej scenie widzimy Bree i Reksa w ob-
skurnym hotelowym pokoju. Bree stoi przed Reksem ubrana w d�ugie fu-
tro z norek. Nagle zsuwa p�aszcz z ramion, odkrywaj�c niemal nagie cia�o.
Ma na sobie tylko czerwon� koronkow� bielizn�.

REX: Wygl�dasz osza�amiaj�co.

BREE: Dzi�ki. Mia�am nadziej�, �e to zauwa�ysz.

(„Running to Stand Still”, sezon 1., odcinek 6.).

Kolejny fragment materia�u przedstawia Bree, która spo�ywa lunch
w restauracji w towarzystwie dr. Goldfine’a. Zachowuje si� równie dys-
tyngowanie i grzecznie jak zawsze, natomiast na twarzy lekarza maluje
si� wyraz konsternacji. „Uwielbiam seks. Uwielbiam wszystkie jego
aspekty: to uczucie, ten zapach — mówi Bree ku jego niezadowoleniu. —
W szczególno�ci za� uwielbiam czu	 m��czyzn�. Uwielbiam czu	, jak je-
go mi��nie dotykaj� mojego cia�a. A gdy doda si� do tego frykcj�. Ach…
To niezwyk�e uczucie, kiedy dotyka si� delikatnie j�zykiem m�skich
sutków. A potem sam akt: dwa cia�a staj� si� jednym, doprowadzaj�c do
ostatecznego wybuchu przyjemno�ci. Szczerze mówi�c, w seksie prze-
szkadza mi tylko moszna. Oczywi�cie rozumiem jej praktyczne zastoso-
wania, ale po prostu nie jestem jej wielk� fank�” („Running to Stand
Still”, sezon 1., odcinek 6.).

Dalej przechodzimy do sceny, w której Bree i Rex siedz� razem na ka-
napie, ogl�daj�c film pornograficzny z motywami dominacji. Rex sprawia
wra�enie lekko zdenerwowanego, natomiast Bree jest wyra�nie zszoko-
wana i nie potrafi tego ukry	.
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BREE: Co twoja matka ci zrobi�a?

REX: Co takiego?

BREE: No daj�e spokój, przecie� to na odleg�o�	 tr�ci traum� z dzie-
ci�stwa.

REX: To nie ma nic wspólnego z moj� matk�, Bree. Takie mam
preferencje.

BREE: To zboczenie.

REX: Na lito�	 bosk�, obieca�a� okaza	 mi wsparcie.

BREE: A co niby mam powiedzie	? Mój m�� lubi, jak mu si� za-
k�ada metalowe klamerki na sutkach, hurra!

REX: Chcia�bym, �eby� zgodzi�a si� spróbowa	. Chocia� raz.

BREE: Spróbowa	 czego? Zrobi	 ci krzywd�? Czy ty naprawd� chcesz,
�ebym robi�a ci krzywd�?

REX: Owszem, �ebym móg� czerpa	 z tego przyjemno�	.

BREE: W porz�dku.

(Bree policzkuje m��a).

BREE: I co? By�o dostatecznie dobrze?

(„Love Is in the Air”, sezon 1., odcinek 14.)

Po zako�czeniu filmu na ekranie pojawia si� statyczne zdj�cie Bree.
Eksperci s� jako� dziwnie ma�omówni.

— Jakie� komentarze? — pyta Gospodarz. — Fred, ty zawsze masz
co� do powiedzenia.

— Czy mo�esz przewin�	 do miejsca, w którym ona zrzuca p�aszcz?
Wydaje mi si�, �e musia�bym to obejrze	 raz jeszcze — mówi Fred.

— Ta dziewczyna jest zdecydowanie w moim typie — g�os odzyskuje
Billy, który ponownie puszcza oczko do publiczno�ci. — Naprawd� nie-
samowite.

— Gdybym ja mia�a takie cia�o, ca�ymi dniami paradowa�abym w sa-
mej bieli�nie — odzywa si� Patricia.



WHITNEY GASKELL

114

— Gdyby� mia�a takie cia�o, by	 mo�e ludzie wreszcie przestaliby ci�
bra	 za m��czyzn� — ripostuje Fred, wywo�uj�c delikatny �miech w�ród
publiczno�ci. Patricia krzy�uje r�ce na piersiach. Wygl�da na poirytowan�.

— Charles, jakie� przemy�lenia? — Gospodarz szybko przechodzi do
kolejnego panelisty, aby nie da	 Patricii szansy na odparcie ataku.

— Nie ulega w�tpliwo�ci, �e za pomoc� tego drugiego materia�u fil-
mowego próbujesz da	 nam do zrozumienia, i� Bree nie jest t� kobiet�,
któr� ogl�dali�my w pierwszym zestawieniu scen. �e jest bardziej bezpo-
�rednia, �e ma wi�cej energii — zacz�� Charles. — Ale ja w to nie wierz�.
Nie wydaje mi si�, �eby kobieta z drugiego materia�u mia�a si� zasadniczo
ró�ni	 od doskona�ej pani domu z pierwszego filmu. Wynika z tego tylko,
�e czasami jest domatork�, a czasami wychodzi z niej istota pe�na zmys�o-
wo�ci. No i có� z tego? Czy� wi�kszo�	 ludzi nie zachowuje si� inaczej
w sypialni ni� poza ni�?

— Z moich do�wiadcze� wynika co innego — Fred podejmuje po-
lemik�. — Wi�kszo�	 kobiet, z którymi mia�em okazj� si� umawia	, wy-
kazywa�a te same cechy osobowo�ci w sypialni i poza ni�. Czy s� nie-
�mia�e, otwarte, czy ��dne przygód, nie zmieniaj� si� nagle po wskoczeniu
do �ó�ka.

Patricia przewraca oczami.
— Billy? — daje si� s�ysze	 g�os Gospodarza.
— Przypomina mi si� dowcip, który kiedy� s�ysza�em. Ksi�dz, rabin

i kaczka id� razem do baru — zaczyna Billy, a na jego twarzy pojawiaj� si�
os�awione do�eczki.

— O, rany… Chyba nie mamy na to czasu — wtr�ca Gospodarz. —
Teraz musimy zrobi	 ma�� przerw�, �eby dowiedzie	 si�, co s�ycha	 u na-
szych sponsorów.

Z g�o�ników rozlega si� g�ówny motyw muzyczny programu.
— I… ci�cie — krzyczy siedz�cy z przodu producent.
— Co to do cholery by�o? — oburza si� Billy. Teraz, kiedy kamera ju�

nie kr�ci, na jego twarzy nie ma �ladu po u�miechu, zast�pi�a go surowa
mina. — Dlaczego przerwa�e� mi opowiadanie dowcipu?

— Bo kolejny z twoich dowcipów z serii o ksi�dzu i rabinie dopro-
wadzi�by nas do kolektywnego ob��du — odpowiada mu Charles.

— Te dowcipy to mój pieprzony znak rozpoznawczy — warczy Billy.
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Te niecenzuralne s�owa wywo�uj� pomruk niezadowolenia w�ród
publiczno�ci. Billy uchodzi za grzecznego komika, którego wyst�py mo�-
na bez obaw pokazywa	 dzieciom, chocia� cz�sto wyst�puje w talk-show
nadawanych pó�nym wieczorem.

— Có�, mnie z ca�� pewno�ci� nie przypad�y do gustu komentarze
Freda na temat mojego wygl�du. Dlaczego wolno mu mówi	 takie rze-
czy? Ca�kiem niedawno producent napomnia� mnie za to, �e pozwoli�am
sobie na zupe�nie niewinny �arcik na temat Freda, a tymczasem on mo�e
sobie bezkarnie po mnie je�dzi	?

— Niewinny �arcik? Na antenie nazwa�a� mnie zniewie�cia�ym fa-
cetem — Fred nie wytrzymuje.

— Wielkie mi rzeczy. I tak to wyci�li — ripostuje Patricia.
— Czy to nie jest woda z kranu? — pyta Charles, przygl�daj�c si�

szklance wody, któr� poda� mu jeden z inspicjentów. — �yczy�em sobie
Evian — bierze �yka i wzdryga si� z niesmakiem.

Gospodarz w ogóle nie zwraca na nich uwagi. Jest zbyt zaj�ty ogl�-
daniem w�asnego odbicia w lustrze, które trzyma przed nim inspicjent,
podczas gdy jedna ze stylistek poprawia mu makija� na twarzy za pomoc�
kosmetycznej g�bki.

— Wracamy za pi�	, cztery… — rozlega si� dono�ny g�os produ-
centa. Inspicjenci w po�piechu znikaj� z planu. — …trzy, dwa, jeste�my!

Ponownie rozlega si� muzyka, a Gospodarz ze swoim tandetnym
u�miechem zwraca twarz do kamery.

— Witam ponownie w teleturnieju O kogo chodzi? — stwierdza entu-
zjastycznym tonem. — W zabawie chodzi o to, aby odró�ni	 prawdziwe-
go zawodnika od osób, które si� pod niego podszywaj�. Na ogó� nasi
eksperci mog� zadawa	 pytania trzem uczestnikom podaj�cych si� za
zawodników, aby na tej podstawie wskaza	 tego prawdziwego. Dzisiaj
jednak zdecydowali�my si� na nieco inn� formu�� programu: prezentuje-
my materia�y wideo ukazuj�ce zachowanie Bree Van De Kamp — t�u-
maczy Gospodarz, wskazuj�c na telewizory wy�wietlaj�ce nieruchomy
wizerunek Bree — w ró�nych sytuacjach. Nasi eksperci maj� za zadanie
ustali	, w którym przypadku maj� do czynienia z prawdziw� Bree. Na razie
ogl�dali�my Bree-domatork�…

— �on� ze Stepford — Patricia wchodzi mu w s�owo.
— …oraz Bree-kokietk� — ci�gnie Gospodarz.
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— Niez�e ciacho — odzywa si� Fred.
— Teraz czas na kolejny materia� filmowy. Czas pozna	 Bree Van

De Kamp z jeszcze innej strony. Czy nasi eksperci s� gotowi? — pyta
Gospodarz.

Eksperci kiwaj� potakuj�co g�owami.
— A zatem obejrzyjmy teraz ostatni filmik — szczebiocze Gospodarz.

Jeszcze raz naciska przycisk Play na pilocie.
Na trzecim, ostatnim telewizorze uruchamia si� film. Statyczny wize-

runek Bree znika, a na jego miejscu pojawia si� scena, w której boha-
terka przysiada si� do swojego syna, przebywaj�cego w�a�nie w obskurnym
nocnym klubie. Andrew najwyra�niej odczuwa irytacj� z powodu obecno-
�ci matki.

ANDREW: Co ty wyprawiasz?

BREE: Postanowi�am obejrze	 pokaz. Wprost nie mog� si� docze-
ka	, �eby si� przekona	, o co tyle krzyku. Przepraszam, kel-
nerko, czy mog�abym dosta	 kieliszek chardonnay? Andrew,
tak si� zastanawiam. Czy jak tak sobie fantazjujesz o tej kobie-
cie, zastanawiasz si� cho	by przez chwil�, jak si� znalaz�a na
tym wybiegu? By�a przecie� czyj�� ma�� córeczk�. Ten kto�
prawdopodobnie wymarzy� dla niej pi�kn� przysz�o�	. W tych
marzeniach nie by�o ani stringów, ani ta�ca na rurze.

ANDREW: Bez sensu si� wysilasz, wiesz? Nie zamierzam si� st�d
rusza	.

BREE: Bóg jeden wie, z czym ta dziewczyna musia�a si� zmierzy	
w swoim �yciu… Bieda? Narkotyki? Przemoc domowa? By	
mo�e nawet molestowanie…

ANDREW: Mamo!

BREE: A teraz ona sama traktuje siebie tak, jak traktuj� j� inni
m��czy�ni. Jak przedmiot, jak kawa�ek mi�sa.

KLIENT: Dosy	 tego, m�ody. Wyno� si� st�d. Ona zupe�nie zabija
nastrój.

(„Who’s That Woman”, sezon 1., odcinek 4.)
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W dalszej kolejno�ci ogl�damy scen� rozgrywaj�c� si� w szpitalnym
pokoju Reksa. On le�y w �ó�ku i wygl�da na bardzo chorego, a Bree
przysiada przy nim i nachyla si� nisko.

BREE: Wiem, �e nadal mnie kochasz. Maisy mi powiedzia�a.

REX: Tak?

BREE: Ale od tej chwili, Rex, nie jestem ju� twoj� �on�. Pójd� te-
raz poszuka	 sobie najbardziej m�ciwego prawnika rozwodo-
wego, jakiego uda mi si� znale�	, �eby z jego pomoc� obedrze	
ci� ze wszystkiego. Zabior� ci pieni�dze, rodzin� i godno�	.
Rozumiesz, co do ciebie mówi�?

REX: Bree…

BREE: Tak si� ciesz�, �e ci�gle mnie jeszcze kochasz. Zale�y mi na
tym, �eby to, co si� teraz stanie, sprawi�o ci tak wielki ból, jaki
tylko cz�owiek mo�e odczuwa	. Tak si� ciesz�, �e nie umar�e�,
zanim zd��y�am ci to wszystko powiedzie	.

(Bree wstaje i sztywnym krokiem wychodzi z pokoju z kamienn�
twarz�).

(„Come Back to me”, sezon 1., odcinek 10.)

W ostatniej scenie bierze udzia� Gabby. Siedzi na ganku przed swoim
domem, kiedy na �cie�ce pojawia si� Bree. Bree wchodzi po schodkach
na ganek.

GABBY: Bree, witaj.

BREE: Witaj.

GABBY: Co s�ycha	?

BREE: Có�, chodzi o to, �e ostatnio troch� si� nad tym wszystkim
zastanawia�am. Rex i ja jeste�my cz�onkami Fairview Country
Club od wielu lat, ale ostatnio ten klub jako� straci� swój eli-
tarny charakter. Dlatego postanowi�am nie odnawia	 naszego
cz�onkowstwa. Dosz�am do wniosku, �e lepiej przekaza	 te
pieni�dze komu�, na kim naprawd� mi zale�y.
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(Bree podaje Gabby kopert�. Gabby otwiera j� i wyjmuje ze �rodka
czek).

GABBY: Ojej, Bree, nie mog� tego przyj�	.

BREE: Gabby, pozwól, �e ci wyja�ni� mój punkt widzenia. Dobre
przyjació�ki proponuj� pomoc w potrzebie, a prawdziwe przy-
jació�ki nie wycofuj� si�, nawet je�li spotkaj� si� z odmow�.

(„The Ladies Who Lunch”, sezon 1., odcinek 16.)

Film dobiega ko�ca, po czym równie� na trzecim ekranie pojawia si�
statyczny wizerunek Bree.

— Jaka cholera — komentuje Billy.
— To jej oblicze jako� bardziej do mnie przemawia — odezwa�a si�

Patricia, niech�tnie wyra�aj�c uznanie. — Trzeba przyzna	, �e ma jaja.
— Wspaniale — powiedzia� Charles, rzucaj�c Patricii niezbyt mi�e

spojrzenie.
— No co? Chc� tylko przez to powiedzie	, �e wreszcie pokaza�a

odrobin� charakteru — Patricia nie przyj��a krytyki.
— A nie mówi�em… one s� zawsze takie same, czy w �ó�ku, czy poza

nim — og�osi� Fred.
Patricia spojrza�a na niego zszokowana z oburzonym wyrazem twa-

rzy, ale Gospodarz interweniowa�, jeszcze zanim zd��y�a cokolwiek po-
wiedzie	.

— Billy, czy zatem s�dzisz, �e Bree przedstawiona w ostatnim mate-
riale filmowym zasadniczo ró�ni si� od tej kobiety, któr� ogl�dali�my
wcze�niej? — pyta Gospodarz.

— Ja to widz� tak: mamy gospodyni� domow� rodem z lat pi�	dzie-
si�tych, mamy demona seksu i mamy t� twoj� choler�. Pytanie zatem
brzmi, czy jedna osoba mo�e ��czy	 w sobie te wszystkie osobowo�ci? —
stawia pytanie Billy.

— W�a�nie o to chodzi — w��cza si� Charles, który po raz pierwszy
od momentu rozpocz�cia programu wygl�da na zadowolonego. — Ca�a
koncepcja rozstrzygania, która z postaci jest prawdziw� Bree, opiera si�
na za�o�eniu, �e mamy do wyboru trzy opcje, z których tylko jedna przed-
stawia rzeczywiste oblicze tej kobiety. W moim przekonaniu ta hipoteza
jest nies�uszna.
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— To dziwne, �e w jednej chwili ta kobieta jest uleg�a i potulna,
a w drugiej przygaduje m��owi, �e a� mi�o — w��cza si� Patricia, wyra�a-
j�c swoje pow�tpiewanie. — W moim przekonaniu ta dziewczyna cierpi
na rozdwojenie ja�ni. Czy� nie taka jest prawid�owa odpowied�?

— Nie — kwituje krótko Gospodarz.
— Nie wydaje mi si�, �e kobiet� z pierwszego materia�u filmowego

mo�na by�o okre�li	 mianem uleg�ej — komentuje Charles. — Ona jest
po prostu uprzejma, praktykuje zapomnian� sztuk� dobrych manier.

— Chocia� sam si� sobie dziwi�, w�a�ciwie przychyla�bym si� do in-
terpretacji Patricii — odzywa si� Fred, zaskakuj�c swoj� wypowiedzi�
wszystkich, z Patrici� na czele. — Kobieta z pierwszego filmu by�a nie-
zwykle pow�ci�gliwa. Jej m�� mia� racj�, kiedy mówi�, �e wykorzystuje
sprawy domowe, aby zdystansowa	 si� od rzeczywisto�ci. A potem nagle
w restauracji zaczyna opowiada	 o mosznie?!

— Trzeba pami�ta	, �e sceny by�y wyrwane z kontekstu. Nie wiemy,
co si� wydarzy�o od chwili, w której ca�a rodzina siedzia�a razem przy
stole, do momentu, w którym Bree stan��a przy szpitalnym �ó�ku swoje-
go m��a, �ycz�c mu najgorszego — zauwa�a Billy.

— W tej kwestii mog� co� wyja�ni	. Otó� Bree dowiedzia�a si�, �e jej
m�� mia� romans z lokaln� prostytutk�. P�aci� jej za to, aby, hm, nad
nim dominowa�a — do dyskusji w��cza si� Gospodarz.

Patricia gwi�d�e:
— No prosz�, prosz�. Te� bym przy�o�y�a w twarz w takiej sytuacji.
— To z ca�� pewno�ci� wyja�nia zmian� w jej zachowaniu — zgadza

si� Billy.
— By	 mo�e powinni�my jeszcze raz obejrze	 t� scen�, w której Bree

wyst�puje w samej bieli�nie — proponuje Fred.
— Daj spokój, Fred — pacyfikuje go Patricia.
— Nadal nie wydaje mi si�, �eby�my mieli tu do czynienia ze zmian�.

Gdzie niby jest napisane, �e kobieta, która jest silna i seksowna, nie mo�e
czerpa	 przyjemno�ci z gotowania? — Charles broni swojego stanowiska.

— Nie mam wra�enia, �eby czerpa�a z tego przyjemno�	 — stwierdza
Patricia. — W tym pierwszym filmie, kiedy wr�cza te wypieki albo roz-
my�la o przyszyciu doktorskiego guzika, wydaje si� strasznie plastikowa
i spi�ta. U�miecha�a si� co prawda, ale wygl�da�o to na u�miech wymu-
szony. W�a�ciwie nale�a�oby powiedzie	, �e szczerzy�a z�by.
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— No w�a�nie. Najbardziej naturalnie zachowywa�a si� chyba pod
sam koniec, kiedy wr�cza�a czek swojej przyjació�ce — wtóruje jej Billy.

— By	 mo�e — przyznaje Charles, nadal chyba jednak nie do ko�ca
przekonany. — Mimo wszystko nie zgodzi�bym si� z twierdzeniem, �e
w tych trzech materia�ach filmowych przedstawiono nam zasadniczo
ró�ne od siebie kobiety.

— Paneli�ci, czy doszli�cie do porozumienia? Który materia� filmowy
przedstawia waszym zdaniem prawdziwe oblicze Bree? Pierwszy, drugi
czy trzeci?

— Trzeci — odzywa si� Patricia. — Tak� przynajmniej mam nadziej�.
Ta Bree podoba mi si� najbardziej.

— Trzeci — zgadza si� Billy.
— Drugi — deklaruje Fred. — Ja g�osuj� na bielizn�.
— Wszystkie trzy — upiera si� Charles.
— Musisz wybra	 jeden — przypomina mu Patricia.
— Wcale nie — ripostuje Charles.
— Tak, musisz — powtarza panelistka. — Tak to zosta�o zapisane

w naszym kontrakcie.
— W porz�dku — poddaje si� Charles, z d�sem zak�adaj�c r�ce na

piersiach. — Pierwszy.
— A zatem nadesz�a pora na rozstrzygni�cie — stwierdza rado�nie

Gospodarz. Rozlega si� d�wi�k werbli, a punktowe �wiat�o kr��y w�ród
trzech telewizorów. — Prawdziwa Bree, prosz� nam si� pokaza	!

Nic si� nie dzieje.
— Hm… — dziwi si� Gospodarz. — Spróbujmy jeszcze raz. Prawdzi-

wa Bree Van De Kamp, prosz� nam si� pokaza	!
Ponownie nic si� nie dzieje.
— Wydaje mi si�, �e dostrzegam pewn� wad� tej nowej formu�y na-

szego programu — stwierdza lakonicznie Charles.
Jednak ju� chwil� potem telewizory zaczynaj� migota	. Ze wszyst-

kich ekranów znika zdj�cie Bree, a na jego miejscu wy�wietla si� ten
sam film, który wcze�niej ogl�dali paneli�ci. Obraz na telewizorze numer
jeden zastyga w momencie, gdy na ekranie pojawia si� Bree w �a�obnym
stroju z koszykiem wypieków w r�ce i z wymuszonym u�miechem na
twarzy. Na telewizorze numer dwa, ku rado�ci Freda, obraz zatrzymuje si�
tu� po tym, jak Bree zrzuci�a z siebie p�aszcz i obna�y�a cia�o okryte wy-
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��cznie czerwon� koronkow� bielizn�. Telewizor numer trzy ostatecznie
wy�wietla uj�cie, w którym Bree, z wyrazem gniewu na twarzy, pochyla
si� nad szpitalnym �ó�kiem Reksa.

Publiczno�	 oczekuje w ciszy, niemal wstrzymuj�c oddech. Potem
trzy statyczne wizerunki Bree zaczynaj� miga	. Pojawiaj� si� i znikaj�.
Przez chwil� s�, potem ich nie ma. Dos�ownie przez moment obraz na
telewizorze numer dwa pozostaje nieruchomy, podczas gdy wizerunki na
dwóch pozosta�ych ekranach znikaj�. Publiczno�	 zamiera w oczekiwa-
niu. Czy�by Bree by�a w rzeczywisto�ci atrakcyjn� flirciar�? Nie, ponie-
wa� ju� po chwili telewizor numer dwa ga�nie. Teraz obraz pojawia si�
na telewizorze numer trzy: widzimy Bree ogarni�t� furi�.

— Wiedzia�am — z dum� stwierdza Patricia.
Jednak jej s�owa nie zd��y�y jeszcze wybrzmie	, a obraz z telewizora

numer trzy zaczyna znika	. Ponownie rozlega si� d�wi�k werbli, �wiat�a
przygasaj�, a trzy punktowe reflektory zaczynaj� w du�ym tempie zata-
cza	 kr�gi wokó� telewizorów. Na d�wi�k werbli nagle nak�ada si� mu-
zyczka z czo�ówki programu.

— Ju� naprawd� przeci�gaj� — komentuje Billy.
Nagle wszystkie trzy telewizory gasn�. Rozlega si� d�wi�k uderzenia

w talerze i werble milkn�. 
wiat�a nieruchomiej�, ustawiaj�c si� na wszyst-
kie trzy telewizory. Potem na kolejne ekrany powraca obraz. Wszystkie
ponownie pokazuj� ten sam statyczny wizerunek Bree. Tylko tym razem
jest to zdj�cie z pogrzebu Mary Alice Young, na którym Bree wr�cza
muffinki Paulowi Youngowi.

— Prawdziwa Bree Van De Kamp to Bree Numer Jeden! — og�asza
Gospodarz.

Publiczno�	 klaszcze, jednocze�nie wymieniaj�c mi�dzy sob� liczne
uwagi.

— Mia�em racj�! — wykrzykuje Charles.
Patricia nie kryje irytacji.
— Bez takich… przecie� tamta Bree by�a taka plastikowa. Trzecia

wydawa�a si� zdecydowanie bardziej realistyczna — broni swojego zdania.
— Mo�e przyjrzyjmy si� nieco bli�ej prawdziwemu obliczu Bree Van

De Kamp — proponuje Gospodarz. Wciska przycisk na pilocie, w wyniku
czego na wszystkich trzech telewizorach pojawia si� ten sam zestaw scen.
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Widzimy Bree, która namawia pastora, aby porozmawia� z jej synem,
Adrew, na temat homoseksualizmu. Ponownie widzimy Bree w czerwo-
nej bieli�nie, tym razem jednak scena rozwija si� do ko�ca, wi�c mo�e-
my zobaczy	, jak bohaterka przerywa amory, �eby posprz�ta	 ser wycie-
kaj�cy z burrito, które Rex od�o�y� gdzie� na bok. Widzimy Bree, która
poprawia po�ciel i trzepie poduszki, pomimo �e jej m�� z atakiem serca
siedzi i czeka na transport do szpitala. Widzimy Bree na pogrzebie m��a,
która nie mo�e znie�	 my�li o tym, �e to jej te�ciowa dobiera�a synowi
strój do trumny, i która wchodz�c do ko�cio�a, nakazuje Tomowi Scavo
odda	 sobie krawat, aby cia�o Reksa dobrze si� prezentowa�o podczas
ceremonii. Obraz ponownie zamiera w momencie, gdy Bree opuszcza
ko�ció� ze zwyci�skim u�miechem na twarzy.

— Czyli co? — pyta Patricia. — Czy Charles mia� racj�, �e prawdzi-
wa jest �ona ze Stepford?

— By	 mo�e — stwierdza Fred, do�	 nietypowym dla siebie przeni-
kliwym tonem. — By	 mo�e tak w�a�nie jest. Potrafi by	 dobr� przyja-
ció�k� i demonem seksu, ale pedantyczna strona jej natury przy	miewa
wszystkie inne aspekty jej osobowo�ci.

Troje pozosta�ych panelistów wpatruje si� w niego przez d�u�szy czas.
Zdumiewa ich to, �e Fred tak szybko to wszystko ogarn��. Gospodarz
jest zadowolony, z uznaniem kiwa g�ow� w kierunku Freda.

— Przypomnijmy sobie scen� z burrito — ci�gnie Fred. — Nie ulega
w�tpliwo�ci, �e Bree ma zamiar uwie�	 Reksa. Mimo to nie potrafi po-
skromi	 swojej potrzeby sprawowania nad wszystkim pe�nej kontroli.
Potrzeba uprz�tni�cia sera okaza�a si� silniejsza ni� ch�	 fizycznego zbli-
�enia si� do m��a.

— Rozumiem, co chcesz przez to powiedzie	 — zaczyna powoli Pa-
tricia. — Nie chodzi o to, �e Bree nie potrafi by	 dobr� przyjació�k� czy
kobiet� �wiadom� w�asnej seksualno�ci. Chodzi o to, �e to nie s� jej cechy
dominuj�ce.

— Bardzo s�usznie — chwali j� Gospodarz. — Charles, tobie jako
jedynemu uda�o si� poprawnie rozpozna	 prawdziw� to�samo�	 postaci.
Jakie� przemy�lenia?

Charles krzy�uje palce d�oni i na chwil� pogr��a si� w zadumie, po
czym mówi:
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— W�a�ciwie to s�dz�, �e si� pomyli�em.
— Charles przyznaje si� do b��du… to ci dopiero — odzywa si� Billy.

— B�d� potrzebowa� kopii nagrania tego programu, �eby mie	 dowód,
�e on faktycznie powiedzia� co� takiego na g�os.

Charles spogl�da na Billy’ego, a potem kontynuuje swoj� wypowied�:
— Wybieraj�c pierwsz� Bree, nie my�la�em o tym, �e jej perfekcjoni-

styczne sk�onno�ci negatywnie rzutuj� na inne sfery jej �ycia. Wybra�em
t� opcj�, poniewa� wydawa�o mi si�, �e Bree w tej wersji jest z siebie
najbardziej zadowolona. Kiedy rozmawia�a o seksie, kiedy próbowa�a
uwodzi	 swojego m��a, kiedy posz�a po syna do nocnego klubu… wtedy
nie wydawa�a mi si� naprawd� sob�. Wydawa�a si� by	 nie w swoim �y-
wiole. W pe�nej krasie pokazywa�a si� wtedy, gdy zajmowa�a si� ró�nymi
domowymi sprawami. Jej twarz si� wtedy rozja�nia�a, oczy rozb�yska�y.

— Ale to równie� wtedy najbardziej przypomina�a �ony ze Stepford
— odzywa si� Patricia.

— Nie zgodzi�bym si� z tym — mówi Charles, kiwaj�c g�ow�. — �ony
ze Stepford patrz� martwymi oczami, s� puste w �rodku. W przypadku
Bree jest wprost przeciwnie: ona si� o�ywia, gdy mówi o prowadzeniu
domu i opiece nad rodzin�. �eby nawi�za	 do tego, co wcze�niej powie-
dzia� o niej Fred… Fred, jak ty to uj��e�, �e ona musi „sprawowa	 nad
wszystkim pe�n� kontrol�”?

Fred przytakuje:
— Ona to jest pouk�adana. Pami�tacie, jak �wirowa�a na punkcie

guzika doktora?
— W rzeczy samej. Có�, rzeczywi�cie wydaje mi si�, �e Bree czuje si�

najlepiej wtedy, gdy ma wszystko pod kontrol�. Jest perfekcjonistk� —
mówi Charles.

— Czy to si� zatem liczy, skoro Charles wybra� w�a�ciw� Bree z nie-
w�a�ciwych powodów? — pyta Fred.

— Tak, liczy si� — rozstrzyga Gospodarz. — Zreszt� nie wydaje mi si�,
�eby Charles rzeczywi�cie wybra� Bree z niew�a�ciwych powodów. Jego
uwagi dotycz�ce tej postaci s� niezwykle interesuj�ce.

— Cholera — mruczy pod nosem Fred.
— Mimo wszystko uwa�am, �e jest to najmniej fascynuj�cy aspekt jej

osobowo�ci. Jaka wspó�czesna kobieta chce by	 sprowadzana do osoby
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pe�ni�cej wy��cznie rol� �ony i matki? — mówi Patricia, a na jej twarzy
pojawia si� grymas niezadowolenia. — To antyfeministyczne podej�cie.

— W moim przekonaniu wiele kobiet si� w ten sposób definiuje —
zauwa�a Billy tonem jak na niego niezwykle powa�nym. — Fakt faktem,
wi�kszo�	 z nich nie posuwa si� do skrajno�ci tak jak Bree, która robi
krem z bazylii i piecze muffinki na koszyki.

— Dlaczegó� ktokolwiek mia�by mówi	 o antyfeminizmie, skoro
czerpie rado�	 z opiekowania si� domem i skoro na tym buduje szcz��cie
swojej rodziny? — podkre�la Charles.

— Ale przecie� jej rodzina nie jest szcz��liwa — zauwa�a Patricia. —
Wszyscy sprawiaj� wra�enie udr�czonych.

— Owszem, nie mo�na jednak wykluczy	, �e byliby równie niezado-
woleni, gdyby Bree, zamiast �wirowa	 na punkcie guzika, ca�� swoj�
uwag� po�wi�ca�a karierze zawodowej albo rozstrzyganiu dylematów
dotycz�cych zakupu butów — zauwa�a Fred.

Patricia zdaje si� uznawa	 jego argument.
— Mo�e masz racj� — mówi, cho	 jakby nieco bez przekonania.
W tym momencie rozlega si� d�wi�k syreny.
— Có�, moi drodzy, doskonale wiecie, co to oznacza. Nasz czas na

dzisiaj dobieg� ko�ca — mówi Gospodarz z szerokim u�miechem. —
Dzi�kuj�, �e byli pa�stwo z nami w O kogo chodzi?. Zapraszam na kolej-
ny program. Tymczasem pa, pa, pa!

Gospodarz wyci�ga r�k�, aby pomacha	 publiczno�ci. Wykonuje ra-
mieniem ruch po linii odwróconej litery „u”. Publiczno�	 klaszcze z grzecz-
no�ci, o�wietlenie sceny przygasa, pozosta�e �wiat�a zyskuj� na sile.

— I to by by�o na tyle? To ju� koniec? — pytaj� si� wzajemnie ludzie
z publiczno�ci. Poniewa� nic wi�cej si� nie dzieje, zaczynaj� powoli
wstawa	 ze swoich miejsc i kierowa	 si� do wyj�cia. Po�ród pochrz�ki-
wania, kroków dudni�cych na metalowych podestach i dyskusji na temat
ostatecznego rozstrzygni�cia, jak� podniesionym g�osem tocz� mi�dzy
sob� widzowie opuszczaj�cy studio, daj� si� s�ysze	 równie� k�ótnie pa-
nelistów.

— Powiedzia�em tylko, �e nie mia�bym nic przeciwko temu, �eby do-
sta	 zdj�cie Bree w bieli�nie — mówi Fred. — Nie rozumiem, czemu
robisz z tego takie wielkie halo.
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— Jeste� �winia — oburza si� Patricia.
— Mów sobie, co chcesz. Nikt inny nie podziela twojej opinii —

ripostuje Fred.
— Gwoli �cis�o�ci, ja te� uwa�am, �e jeste� �wini� — sucho stwierdza

Charles.
— I ja — dodaje Billy.
— Znikam st�d — odzywa si� Gospodarz. — Musz� si� napi	.
— Czekaj, id� z tob� — stwierdza Patricia, u�miechaj�c si� suge-

stywnie do Gospodarza i wsuwaj�c mu r�k� pod rami�.
Gospodarz wygl�da na nieco przera�onego wizj� wspólnego wyj�cia.

Nerwowo poprawia sobie krawat przy szyi.
— Hm… — odzywa si�. — W sumie, mo�e… Ale mam czas tylko

na szybkiego drinka.
Wszyscy powoli opuszczaj� scen�. Billy klepie Gospodarza po plecach:
— Nie martw si�, pójdziemy wszyscy razem. A skoro ju� przy tym je-

ste�my, s�ysza�e� dowcip o tym, jak ksi�dz, rabin i gospodarz teleturnieju
id� razem do baru?

Whitney Gaskell krótko (i bez przekonania) pracowa�a jako prawnik,
a potem opublikowa�a swoj� pierwsz� ksi��k� zatytu�owan� Pushing 30.
Ponadto napisa�a równie�: True Love (and Other Lies), She, Myself & I
oraz Tasting Kate. Wspólnie z m��em i synem mieszka w rejonie Treasu-
re Coast na Florydzie, gdzie pracuje nad kolejnymi ksi��kami.
Whitney �a�uje, �e troch� bardziej nie przypomina Bree — w ka�dym razie

chcia�aby mie	 w domu wi�kszy porz�dek i móc podawa	 na kolacj� bardziej
wyszukane potrawy. Niestety czasu i energii starcza jej tylko na to, �eby raz na
tydzie� przebiec po domu z odkurzaczem i zamówi	 co� na wynos.

Wi�cej informacji na temat jej ksi��ek mo�na znale�	 na stronie
www.whitneygaskell.com.




