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…, tomu nemohla uvěřit. Když nic netušící Marcela přišla na
pracovní pohovor do jedné z nejznámějších firem, řekli jí, že vzdělání má
sice ze všech uchazečů nejlepší, ale zkazila by jim pověst ve světě.
Marcela byla zaražená, nevěděla, o čem výběrová komise mluví. Potom ji
ale něco napadlo. Přála si z celého srdce, aby to nebylo to, co si myslí.
Osud to ale udělal po svém a výběrová komise ukázala Marcele prezentaci
od Honzy. V této situaci by se asi každý styděl, stejně jako Marcela. S
konečným verdiktem: „Promiňte, nebereme vás“ odešla smutná Marcela z
pracovního pohovoru. Nebyla jen smutná, ale také naštvaná na Honzu.
Proto se hned vydala do jeho bytu.
Když rozzuřeně otevřela dveře, uviděla ho, jak jinak, než u počítače,
kde se tláskal bramborovými lupínky, které zapíjel energetickým nápojem
a jen přibýval na váze. Marcela ani nepozdravila a hned začala Honzovi
vyčítat, jak jí kvůli počítači sebral životní šanci. „Měl bys se sebou něco
dělat a ne jen sedět u počítače!“ To byla Marcelina poslední věta, potom
Honza uslyšel jen hlasité třísknutí dveří. Když odešla, Honza se cítil nějak
jinak, byl zamilovaný.
A tak se rozhodl se sebou opravdu něco dělat. Začal sportovat a
myslel si, že tím zapůsobí na Marcelu. Jenže pravda byla taková, že
Marcela už půl roku chodila s Petrem - „autorem“ fotek v prezentaci.
Honza byl velmi zklamaný, ale nevzdával se a pokračoval dál se svým
zdravým životním stylem.
Čas plynul jako voda, Petr požádal Marcelu o ruku a byla nádherná,
pohádková svatba. Po devíti měsících se jim narodili dva krásní, zdraví
chlapečkové. No, a co Honza? Samozřejmě že ze začátku Petrovi záviděl,
ale pak si také našel krásnou, milující ženu a založil s ní rodinu. A na
incident s prezentací už všichni dávno zapomněli.

