Príbeh Slovenky, ktorá po smrti amerického
manžela skončila s deťmi takmer na ulici
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Vizitka

Novinárka ANDREA
CODDINGTON žije už osem
rokov v Amerike. Najskôr okúsila chuť pravého amerického
sna, potom prišla tvrdá rana.
Stratila milovaného manžela
i otca svojich dvoch malých
detí a aj strechu nad hlavou.
No mladá novinárka
a spisovateľka sa nevzdala.
Vlastnou húževnatosťou
a pomocou priateľov sa
dostala z najhoršieho.

ANDREA CODDINGTON,
spisovateľka a prekladateľka
G narodila sa 20. júla 1975
v Radošine
G vyštudovala žurnalistiku
na Univerzite Komenského
v Bratislave
G pracovala v televízii, rádiu,
bola šéfredaktorkou newyorského týždenníka Slovakia Today – v súčasnosti
žije v New Yorku, USA
G má dve deti, Saru (5)
a Marka (3)
Miluje tenis, ázijskú kuchyňu
a vlastnú kuchyňu. Nie je vraj
otrokom varenia. Má rada
pekné veci na oblečenie,
najmä rifle, Floridu, úprimnosť a smiech svojich detí.
Nenávidí faloš, mäkké rajčiny, upratovanie, hoci prach
v byte ju znervózňuje.
Uznáva, že nie je dostatočne
trpezlivá, no bojuje s tým.

Mal to byť
pekný život
ndrea Coddington najskôr pracovala
v zahraničnom televíznom spravodajstve
a potom v rádiu. „Do New Yorku som sa
dostala ako vyslaná redaktorka po tom, ako
padli dvojičky. O Amerike som vždy snívala, ale
neplánovala som tu zostať,“ prezrádza rodáčka
z Radošiny. No opak sa stal realitou. Život za
veľkou mlákou jej veľa dal, ale aj veľa zobral.
Niekoho, koho bezhranične milovala. Jej muž
Bill sa zabil pri poľadovici na diaľnici a ona
ostala sama s dvoma malými deťmi a dlhmi.
„S Billom som sa spoznala v reštaurácii. Zbalil
ma dosť klasicky. Dal mi svoje číslo. Bol zaujímavý človek, ktorý obohatil môj život a dnes ma
asi stráži z neba. Inak by som tu nestála, nebola
tam, kde som,“ hovorí Andrea.
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Svoje pocity dala na papier
Minulý rok napísala knihu Mal to byť pekný
život. „Je o mne, Amerike, New Yorku, jeho vôňach, ľuďoch, začiatkoch emigrantov, mojom živote, mojej láske a nevyspytateľnosti osudu.
Ôsmeho marca boli tri roky, čo zomrel Bill. Odvtedy vychovávam sama naše dve deti Saru (5)
a Marka (3),“ smutne konštatuje Andrea.
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Po tom, ako ich Bill nečakane opustil, musela
Andrea čeliť nielen strate milovaného manžela,
ale aj existenčným problémom. Musela odísť
z ich bytu na Manhattane. Billova rodina sa jej
postavila chrbtom. „Už ich nebudem riešiť. Ak
niekto zapredá v čase veľkej tragédie vlastnú
krv, je podľa mňa chudák. Musela som sa postarať, aby sme mali čo do úst, o strechu nad hlavou, splácať účty a až v poslednom rade som
začala riešiť svoje pocity a dušu. Najviac mi pomohli kamaráti, nezištne bez okolkov,“ objasňuje najťažšie okamihy za veľkou mlákou Andrea.

Minulý rok napísala knihu Mal to
byť pekný život. „Je o mne,
Amerike, New Yorku, jeho vôňach,
ľuďoch, začiatkoch emigrantov,
mojom živote, mojej láske
a nevyspytateľnosti osudu.
Všetko robí pre deti
Sara je veľmi šikovné, rozumné a cieľavedomé
dieťa. Mark sa narodil s genetickou poruchou
zrážanlivosti krvi. Andrea s ním musela podstúpiť množstvo vyšetrení a pátrala v rodokmeňoch
oboch rodín. „Dnes po tri a pol roku sme ko-

nečne dostali genetickú analýzu Markovej
zvláštnosti s tým, že s podobnou mutáciou je
pravdepodobne jediný alebo teda jediný, o ktorom vedia. Otca si nepamätá, mal vtedy osem
mesiacov,“ vysvetľuje statočná žena. Život
v New Yorku si Andrea obľúbila, no letné
školské prázdniny vždy trávi s deťmi na Slovensku. V New Yorku žije na ostrove, auto si nekúpila a najradšej všade chodí pešo.

Pero z ruky nepustí
Momentálne pracuje na svojej druhej knihe –
skutočný memoár ženy, ktorá vyjde onedlho.
„Všetky fakty a udalosti sa zakladajú na spomienkach skutočných ľudí. Aby to malo tu
správnu šťavu a pre mňa aj správnu hodnotu,
sú to ľudia, ktorí sú roztrúsení po celom svete,“
prezrádza mladá spisovateľka. Okrem toho prekladá a venuje sa knižným licenciám. Deň sa
snaží rozdeliť si tak, aby stihla dve deti, dve
školy, ich milión krúžkov, seba, domácnosť
a, samozrejme, aj svoje profesionálne ambície.
„Ešte je ďaleko od toho, aby to bolo také, ako si
predstavujem, ale je to už veľmi ďaleko od čiernej diery, v ktorej som sa pred tromi rokmi
ocitla. Takže som na ceste. Kráčam, behám, lietam a stále snívam. A to je príjemné,“ zakončí
šarmantná Andrea.

