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Kallid sõbrad!
Neljapäeviti kell kaheksa ilmus esmakordselt 2001. aastal ja
sellega algas minu kõvakaaneliste raamatute kirjaniku karjäär. Ma
mäletan, kui elevil olin esimest korda seda raamatut käes hoides.
Kui mind hakati 1980. aastate alguses avaldama, oli kõvakaanelisena avaldatud saada unistus ja toona tundus see võimatuna. Ma
olen eesmärgi püstitamise kohta tublisti õppinud alates ajast, mil
rentisin kõik need aastad tagasi tolle kirjutusmasina. Unistused
täituvad tõepoolest!
Teine õppetund seoses selle raamatuga oli tõdemus, et mõned
parimad looideed on lausa meie nina ees. Kui ma esimest korda
oma kodukontorist välja kolisin ja üürisin pinna ärihoones, avastasin, et teen ärilisi otsuseid, mis tundusid mulle täiesti küündimatud. Üks asi, mida teadsin, oli esitada teistele edukatele naistele mõned võtmeküsimused. Sihid selged, kutsusin enda juurde
koju teed jooma viis naist, kes kõik olid äriomanikud ja/või
ettevõtjad. Kõik nad teadsid üksteist, kuid mitte sõpruse tasandil. Meil oli koos nii tore olla, et otsustasime kohtuda igal... te
tabasite ära... neljapäeva hommikul hommikusöögi ajal.
See oli nüüdseks seitseteist aastat tagasi. Viiest esialgsest klubi
liikmest on alles kolm. Diana abiellus ja kolis kaugemale.
Stephanie, meie armsa Stephanie, kaotasime munasarjavähi tõttu.
Pangajuhataja Betty on jäänud pensionile ja kuigi Lillian jätkab
praktiseerimist advokaadina, ootab temagi pensionile jäämist.

Sandy ODonnell liitus meiega mõne aasta eest. Mina kuulun
ikka veel klubisse. Me saame korrapäraselt kokku, et üksteist julgustada, toetada ja innustada. Möödunud seitsmeteistkümne aasta
jooksul oleme ühiselt kogenud surmasid, abielulahutusi, abiellumisi, vanemate vananemist ja suremist, suuremaid ja väiksemaid
tervisehädasid ja peaaegu kõike muud. Me oleme parimad sõbrad
ja mõnel moel sama lähedased kui õed.
Pärast seda, kui hakkasime kokku saama, tegi Stephanie ettepaneku, et igaüks meist valiks selleks aastaks ühe sõna. Mina
pidasin seda suurepäraseks mõtteks ja see (ning muidugi asjaolu,
et me kohtusime klubina korrapäraselt) ajendas mind kirjutama
Neljapäeviti kell kaheksa. Ma loodan, et te naudite seda lugu ja
et see innustab ka teid.
Nautige.
Debbie Macomber

P. S. Mulle meeldib kuulda lugejate arvamusi. Te saate minuga ühendust võtta mu kodulehe kaudu aadressil www.debbiemacomber.com
ja end külalisteraamatusse kirja panna või kirjutage mulle postiaadressil P. O. Box 1458, Port Orchard, WA 98366.

See lugu on pühendatud Lillian Schauerile, Betty Roperile,
Sandy ODonnellile ja Stephanie Cordalli mälestusele.
Imelistele, tarkadele ja võluvatele naistele minu
neljapäevahommikusest hommikusöögiklubist.
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Päevikut peavad head tüdrukud, pahadel pole selleks
kunagi aega.
Tallulah Bankhead

1. peatükk
1. jaanuar

CLARE CRAIG

M

a luban iseendale, et see aasta tähendab mulle uut algust.
Värsket otsast alustamist enam kui ühel viisil. Ma olen otsustanud abielulahutuse seljataha jätta. Selleks on ka viimane aeg,
sest asi on juba üle aasta lõplik olnud. Hüva, kolmteist kuud ja
kuus päeva, kui täpne olla, mitte et ma loeksin... nojah, võib-olla
loengi, kuid tänasest on sellega lõpp.
Michaelil on tema uus elu ja minul oma. Olen kuulnud, et
parim kättemaks on elada hästi. Tore, sest seda ma kavatsengi
teha. Ma elan oma elu eduka, õnneliku (või vähemalt rahuloleva)
vallalise naise ja emana. Seda ma luban. Ma ei looda enam, et
mõni teine inimene annaks mulle väärtust juurde. Ma ei vaja abikaasat, et tunda end täisväärtuslikuna. Raske on olnud abielust
lahti lasta, kuid kogu sellest piinast ja valust kinni hoidmine ei vii
mind kuhugi. Mul on kõrini väiklusest ja võitlemisest ning ma
olen surmani tüdinud salavihast ja kibedusest. Ma lihtsalt ei
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osanud kunagi arvata, et midagi taolist võiks üldse Michaeli ja
minuga juhtuda.
Ma nägin kõikjal meie ümber lahutusi abieludele lõppu tegemas, kuid miskipärast arvasin, et meie oleme väljaspool ohtu...
Sellest, et kohtasin jõulupühade ajal juhuslikult Marilyn Codyt,
polnud üldse abi. Ta polnud lahutusest kuulnud ja kui ma talle
ütlesin, et abikaasa jättis mu kahekümneaastase pärast maha 
vabandust, minu eksabikaasa (mul on ikka veel selle meeldejätmisega muret) , nägin, kui vapustatud ta oli. Siis mõtles Marilyn
ilmselt, et annab mulle head nõu ja soovitas mul leida endale
märksa noorem armuke, et saaksin enesekindluse tagasi. Tal oli
tegelikult tõsi taga, nagu paneks minu lastest vaid mõni aasta
vanema mehega voodisseminek mind end paremini tundma.
Marilyn on hea näide sellest, miks ma ei saa jääda sõbraks nende
inimestega, kellega Michael ja mina kunagi lävisime.
Marlynist kui sõbrast ilmajäämine pole niikuinii suur kaotus.
Ma lugesin tema silmist haletsust ja mul ei jäänud tähele panemata vihje, et ma oleksin võinud abikaasa alles hoida, kui poleks
end käest lasknud. Suutsin teha vaid seda, et ei astunud talle ägedalt vastu ega kaitsnud end  nagu see midagi tõestaks. Tegelikult
ei kaalu ma juhtumisi rohkem kui seitse kilo enam kui kahekümne
viieselt ja, pagana pihta, ma hoolitsen enda eest. Kui keegi kannatab keskealise laialivalguvuse all, siis on see Michael. Missugune
jultumus Marilynist vihjata, et Michaeli armulugu on kuidagi minu
süü!
Pagan võtaks, kuidas pidin ma võistlema tüdrukuga, kes on
vaevu teismeliseeast väljas? Ma ei saanud seda teha. Ma ei teinudki. Iga kord, kui ma mõtlen neist kahest koos, läheb mul süda
pahaks.
Päevikukirjutamise kursus on abiks olnud. Samuti aitas Lizi,
Julia ja Kareniga kohtumine. Nad on mu sõbrad ja osa minu
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uuest elust. Kindla sõprussuhte sõlmimine igaühega neist naistest on üks positiivsetest muutustest, mida olen teinud. Nagu
öeldakse: Vana viska välja, uus lase sisse. Ma olen rõõmus, et
me neljakesi oleme otsustanud jätkata oma kohtumisi, ehkki kursust uuesti ei pakuta. Neljapäevased hommikusöögid oli tiivustav mõte.
Oma mõtete kirjapanek on ainus viis, kuidas sain viimased
kuus kuud üle elada. Praegu peaks olema mu elus hea aeg. Selle
asemel olen sunnitud uuesti alustama  mitte omal valikul ja mitte
minu süü läbi! Olgu, tore. Ma suudan sellega tegelda. Ma tegelen
praegu sellega, iga viimane kui päev. Ma vihkan seda. Ma vihkan
Michaelit, ehkki üritan seda mitte teha. Parim, mida praegu saan
öelda, on, et ma tulen toime.
Ma tunnistan üht. Michaeli armulugu on õpetanud mulle enda
kohta päris palju. Ma ei arvanud varem, et suudan kedagi tõeliselt vihata. Nüüd ma tean, kui sügavale võib mu viha tungida... ja
ma soovin põrgulikult, et see poleks nii.
Minu viga  ja ma tegin mõned  oli lahutusega nii kaua viivitada, nagu ma seda tegin. Igavese optimistina, nagu ma olen, olin
viimseni uskunud, et aja jooksul tuleb Michaelil aru pähe. Ma
olin veendunud, et lõpuks ta mõistab, kui palju ta mulle ja poistele
haiget teeb. Romaan kahekümneaastasega oli puhas hullumeelsus.
Kindlasti ärkab Michael ühel hommikul üles ja taipab, et hävitas
kogu oma elu  ja mille nimel? Kas hea seksi? Ma kahtlen, et see
tüdruk voodis nii uskumatult hea on.
Tagasi vaadates võiksin endale ühe tou anda, et nii mitu kuud
advokaadi juurde minekuga ootasin. Ma ainult lükkasin vältimatut edasi, sest olin kindel, et Michael tunnistab, mis tal teoksil on,
ja et ta teeb sellele lõpu. Kuidas ma palvetasin, kuidas igatsesin
võimalust oma abielu päästa. Kui vaid Michael tuleks koju tagasi.
Kui ta vaid annaks meile veel ühe võimaluse. Ma ei taibanud, et
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tema teod olid täielikult hävitanud meie kooselu alusmüüri. Samal
hetkel, kui ta ütles mulle, et on Mirandasse armunud (kindel see!),
oleksin pidanud selle teadmisega kiiresti advokaadibüroosse tõttama ja lahutuse sisse andma. Seda tehes oleksin end hulgast
muretsemisest säästnud.
Ühel eriliselt masendaval hetkel, kui olin täiesti meeleheitel,
panin end kirja nõustamisele. Isegi siis ei jaganud ma veel loo
irooniat. Mina polnud see, kes rikkus meie abielutõotusi, ometi
leppisin mina kokku kohtumise psühhiaatriga.
Siis, ühel erilisel neljapäeva hommikul umbes poolteist aastat
tagasi, tõusin üles pärast järjekordset rahutut, haledat ja üksildast
ööd. Ma mäletan, et toetusin vannitoa kraanikausile niisuguses
emotsionaalses piinas, et ma ei suutnud isegi püsti seista. Vaatasin
ennast peeglist ja tundsin vaevu oma näo ära. Midagi juhtus neil
hetkedel. Ma ei oska seda täpselt määratleda, kuid see kogemus
muutis mind. Ohver kadus ja seal ma seisin, pikk ja sirge, ning
vaadates ainiti oma peegeldust, otsustasin ellu jääda. Michael võib
tahta hävitada meie abielu, kuid selle käigus ta mind ei tapa. Tagasi
vaadates adun, et sel hetkel olin jõudnud viimase piirini.
Ma panin riidesse ja marssisin otsejoones Lillian Casei büroosse.
Kui selle inetu abielulahutuse juures on midagi muigamist väärivat, siis on see piin, mida Lillian pani Michaeli läbi elama. Michael
väitis korduvalt, et tema soovib sõbralikku lahutust, kuid nagu
Lillian ütles, oli selleks juba kaugelt liiga hilja.
Poisid ei räägi temaga ikka veel. Ma ei ole kindel, kas Mick
üldse kunagi seda teeb. Alex oli alati isaga lähedane ja ma tean, et
ta tunneb Michaelist puudust. Me ei räägi temast. Ma soovin, et
saaksime seda teha, kuid mitte miski, mida ma ütlen, ei võta ära
valu, mille põhjustas isa lahkumine. Michael ei suutnud taibata,
et mind maha jättes hülgas ta ka oma lapsed. Ta ei reetnud üksnes mind. Ta lõhkus usaldusliku suhte meie kõigiga.
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