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Ian McEwan
Betonová zahrada

     Ian McEwan je dosud žijící anglický spisovatel. Narodil se roku 1948. Vystudoval anglickou 

literaturu, kde se poprvé dostal ke psaní. Je považován za jednoho z nejvýraznějších britských 

prozaiků současnosti. Mezi jeho díla patří Betonová zahrada, Černí psi, Cizinci ve městě, Nevinný, 

Psychopolis a jiné povídky či Amsterodam.

     Hlavní postavou a vypravěčem je Jack – adolescent nesnášející svého otce ( před smrtí 

zabetonoval celou zahradu ), takže jeho následná smrt ho nerozhodila. Má rád svou matku, ale nijak 

jí to nedává najevo. Mnohem přívětivější jsou ve vztahu k matce jeho sestry Julie, Sue a jeho 

nejmladší bratr Tom. Jejich matka dostala po otcově skonání smrtelnou nemoc. Po čase umírá a děti 

se rozhodnou k podivnému a celkem pochopitelnému kroku. Aby nebyli rozděleni do jiných rodin, 

tak matku zabetonují ve sklepě a nikomu o tom nic nepoví. Tak žijí svým životem, starají se o sebe, 

ale jak je vidět, chybí jim dospělý dozor. Malý Tom se začne ze strachu převlékat za holku a později 

si navykne i na postavu batolete. Sue si akorát čte, pochechtává se a píše si deníček adresovaný 

matce. Julie se stará celkově o chod rodiny, najde si i chlapce. Jack zanedbává hygienu a zavírá se 

před světem. Celý tento křehký systém se jim daří tajit jen proto, že byli odřízlí od světa – nikdo k 

nim nechodil na návštěvy, domů si nevodili žádné kamarády, atd. . Po čase přijde Juliin kluk na to, 

co schovávají ve sklepě, neboť beton praskl a rozkládající tělo značně páchlo. Děti to chtěli skrýt, 

ale nepodařilo se jim to. Proto se Julie se svým o dost starším chlapcem rozhádala. Kniha končí 

incestem Julie a Jacka, při kterém jsou nachytány právě Juliiným chlapcem. Ten v rozčilení a 

znechucení rozkope zabetonovanou mrtvolu, zavolá policii a příběh končí.

     Ukázka z díla : 

   Pak jsme uslyšeli, jak Sue volá Julii a tlačí do dveří. Když ji Julie

vpustila, Sue jí ovinula paže kolem krku a přitiskla se k ní. Julie

ji odvedla k posteli, Sue se posadila mezi nás, třásla se a svírala

tenké rty do čárky. Držel jsem ji za ruku.

   „Rozbíjí to," vypravila ze sebe konečně. „Našel to kladivo a rozbíjí to." Poslouchali jsme. Bušení 

se už neozývalo tak hlasitě a údery už nebyly tak pravidelné. Julie vstala, zamkla dveře a zůstala

u nich stát. Po nějakou dobu se nic neozývalo. Pak zaharašily na

přední cestě kroky. Julie přistoupila k oknu.

   „Nastupuje do vozu." Nastalo další dlouhé ticho, než jsme uslyšeli naskočit motor a odjíždět auto. 

Pronikavý svist pneumatik na silnici zazněl jako výkřik. Julie zatáhla záclony, přišla si sednout
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vedle Sue a vzala ji za druhou ruku. Seděli jsme všichni tři vedle sebe na kraji postele. Po dlouhou 

dobu žádný z nás nepromluvil. 

Pak, jako bychom se probudili Jsme začali šeptem mluvit o mamince

 Mluvili jsme o její nemoci a jaké to bylo, když jsme ji snášeli pc

 schodech, a když se Tom snažil dostat se k ní do postele. Připomněl

 jsem jim ten den, kdy jsme uspořádali tu polštářovou bitvu když

 nás naši nechali spolu doma. Sue a Julie na to úplně zapomněly

 Vzpomínali jsme na prázdniny na venkově předtím, než se narodil

 lom, a probírali, co by si asi maminka myslela o Derekovi. Shodli

 jsme se, že by ho pěkně vysypala z domu. Nebyli jsme smutní byli

 jsme rozčilení a sevření podivným strachem. Neustále jsme přecházeli z šepotu do hlasitého 

hovoru, dokavaď někdo z nás neřekl pssst! Mluvili jsme o narozeninovém večírku u maminčiny 

postele a o Juliině stojce. Přemluvili jsme ji, aby ji udělala znovu Odkopla si z cesty nějaké šatstvo 

a vymrštila se na ruce. Tmavé hnědé

 nohy sejí malinko chvěly, a když se spustila na nohy, se Sue jsme

Ji tise zatleskali. Zvenčí k nám dolehl hluk dvou tří zastavujících

vozu, práskání dvířek a spěchající kroky několika lidí na přední

cestě, což probudilo Torna. Mezerou v zácloně prosvítalo otáčející

se modré světlo a vytvářelo na stěně mihotavý vzorek Tom se posadil, upřeně na něj hleděl a 

pomrkával. Obstoupili jsme postýlku.

Julie se sklonila a dala mu pusu.

   „To jsme ale krásně spinkali," řekla.
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