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1. Nový domov 
 
Cayla 
 
„Zabočte tady,“ zavelela máma, ukázala doprava a já se unaveně 
podívala z okna. Taxík míjel hustý les plný starých stromů. Na 
hrbolaté cestě to s námi trochu házelo. Elis, moje sestra, byla 
nalepená na skle a hleděla na náš dům, jako by se změnil 
v moderní vilu. 
Taxík zastavil, já si rychle rozepnula pásy a vyletěla z auta, div se 
neurvaly panty u dveří. Vlastně nevím, proč jsem to udělala.  
Pozorovala jsem náš dům. Byl světle žlutý. Z té strany domu bylo 
vidět osm oken. Byla hodně špinavá. To byl děs. Nad obrovskými 
dveřmi byl balkon. A pravá část domu byla zakryta temně 
zeleným břečťanem. Dům byl hodně starý. Tomu se ani nedivím- 
vždyť do nedávna v něm bydlela naše devadesátiletá babička. Po 
její smrti jsme se do tohohle domu nastěhovali a teď v něm 
žijeme. Já, Elis a máma. Naši se rozvedli před pár lety a přijde mi 
přirozené být vždy jen s jedním z nich. Táta zůstal v mém 
milovaném Trentonu. Zůstal tam taky starší brácha Lukas, po 
kterém se mi moc stýská, protože vždycky bydlel s námi. Ale teď 
se stejně od táty odstěhoval.  
A teď zpět k domu. No, prostě starý strašidelně působící dům, na 
kraji města Bellwoodu. Pořád mi to připadalo jako první den 
v Bellwoodu. Už to bylo týden. Týden, jeden celý, dlouhý týden, 
který byl tak nudný, jako přednáška o mikroorganismech 
v Trentonské škole.  
Ze zvědavosti jsem se šla podívat za dům, kde jsem viděla 
neudržovanou zahradu. Nic se na ní nezměnilo-teda od včerejšího 
dne. A taky co jsem čekala- že by někdo posekal trávu nebo snad 
vytrhal plevel? Trávník byl příliš vysoký a seschlé stromy zahradě 
na kráse taky nepřidaly. Šla jsem po cestičce z kamenů, která se 
postupně ztrácela ve vysoké trávě. Žádnému živému tvorovi 
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takový hustý porost nevadil. Všude v trávě pobíhali mravenci a 
ptáci svým zpěvem také nešetřili. Začala jsem se prodírat hustým 
porostem. Bylo to těžší, než jsem myslela. Kopřivy mě pálily do 
nohou a některé byly vysoké skoro jako já. Připadala jsem si jako 
v nějakém pralese, nebo v jiném světě. Procházela jsem kolem 
seschlých kmenů stromů, které měly holé větve, občas nějaký list. 
Cestu mi neulehčovaly ani růže, jejichž trny mě nešetřily. 
Nakonec jsem narazila na chodníček, který se pomalu odkrýval, a 
trávy bylo čím dál míň. Byla jsem z druhé strany domu. Horní dvě 
okna byly ale překvapivě čisté a nerozbité. 
Tak tohle je můj nový domov. 
Zapřemýšlela jsem se o významu slova domov, když v tom mě 
zavolala máma.   
„Už jdu, mami!“ Rozběhla jsem se do toho starého domu, 
o kterém se mi moc jako o domovu uvažovat nechtělo. Stála jsem 
si tupě za tím, že můj domov je stále v Trentonu.  
 „Měla bys jít na večeři, než ti to všechno sníme,“ upozornila mě 
mamka. Přemýšlela jsem, co je k večeři a pak jsem ucítila vůni 
kečupu, sýra, šunky. Začaly se mi sbíhat sliny.  
 „Objednaly jste pizzu, co? “ uhádla jsem. V kuchyni jsem si 
odtrhla jeden obrovský kus pizzy a sedla si na kuchyňskou linku. S 
talířkem jsem se ani neobtěžovala. Máma si taky utrhla kus a 
zmizela v obýváku, kde právě běžel její oblíbený seriál. Kruci, jak 
se to jmenoval? No nic, zrovna se nemůžu vzpomenout. 
Každopádně já osobně bych radši koukala do zdi, než na tu 
starou, černobílou televizi po babičce. Tu naši prý dovezou až za 
pár dní. 
  „Chutná?“ zeptala se Elis. Usmála se a čekala na mou odpověď, 
doufala, že ji pochválím. A taky že jo. I když jí to mohlo být 
ukradené, protože ona tu pizzu nedělala.  
  „No jasně, komu by nechutnala pizza z restauračky?“pokrčila 
jsem nechápavě ramena. To byla otázka úplně zbytečná. Elis 
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musela znát moji odpověď předem. Někdy jsem si říkala, že mě 
zná líp než sama sebe. 
 „Nevím, jen se ptám,“ pokrčila rameny Elis. „A jak se ti líbí 
v novém domě?“ změnila téma, protože už se na něj stejně 
nedalo nic doplnit.  
  „Je snad starší než Spojené Státy,“ řekla jsem jí svůj názor. „V 
New Jersey to bylo samozřejmě milionkrát lepší!“ Tu větu jsem 
zahulákala, aby to slyšela i máma a plně si to uvědomila. Pořád 
jsem protestovala a tak trochu doufala, že si to máma na poslední 
chvíli rozmyslí, sbalíme si saky paky a odfrčíme zpět do Trentonu, 
kde budem žít, jako by žádný pošahaný Bellwood neexistoval. 
Jenže jsem moc dobře věděla, že pokud se nestane zázrak nebo 
mámu neosvítí duch svatý, nic takového se nesplní. Ale ona nás 
nechtěla dostat z Trentonu jen tak, měla k tomu jeden pádný 
důvod. Vlastně jich měla víc. Protože nám umřela babička a 
zdědily jsme tenhle baráček. Mamka tady dostala suprovou práci. 
Prý si v Bellwoodu zvyknem. A dokonce se nám tu prej bude líbit. 
Elis se mých protestů neúčastnila a zdálo se, že se jí v Bellwoodu 
líbí. To mě ale neodradilo a stejně jsem si stála za svým názorem 
na Bellwood a na celé tohle stěhování.  
„Nech už toho, Caylo!“ okřikla mě máma z vedlejší místnosti. 
Začaly jsme se s Elis hihňat. „Jestli budeš zlobit, nikam se zítra 
nepojede!“ Řekla to, jako bych byla malá čtyřletá holčička, ne její 
pubertou procházející dcera.   
  „Třeba to nakonec budou super prázdniny!“ ozvala se Elis. 
  „Jo, mohly by,“ souhlasila jsem. „ Třeba bych mohla poznat 
nějakého krásného kluka,“ zasnila jsem se. 
Dožvýkala jsem poslední sousto pizzy a zabavila jsem poslední 
kousek ležící v krabici, než ho ukořistí Elis. Udělala jsem dobře, 
měla jsem ukrutný hlad. 
 „Nevadí ti, že ses musela rozloučit s Billym?“ Naštvaně jsem se 
na ni podívala, proč mi to vůbec připomíná? Vzdychla jsem si. 
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  „Elis, nezačínej, už jsem na něj skoro zapomněla. Nenuť mě 
o tom vyprávět. On to přežije,“ mávla jsem rukou. Doopravdy 
jsem na něj myslela každou chvilku, ale jako starší sestra jsem 
chtěla vypadat statečně.  
S Billym jsem se musela kvůli stěhování rozejít. Bylo to těžké, ale 
rychle jsem se s tím smířila. A Billy určitě taky. Zatřepala jsem 
hlavou a zbavila se všech vzpomínek na Billyho.  
Najednou mi zazvonil mobil, který ležel na kuchyňské lince. 
Kuchyní se linula mě známá melodie písně od Pussycat dolls. 
Neohrabaně jsem se otočila a převrhla sklenku s džusem. A 
samozřejmě se džus nevylil na kdejaké místo- ale polil mi celý 
mobil. Hudba se ihned zastavila.  
  „Ne, ne, ne, ne, ne!“ ječela jsem.„Do háje!“ zanadávala jsem a 
snažila se zachránit mobil. Vzala jsem jej z louže džusu a snažila 
se ho zprovoznit. Zběsile jsem mačkala všemožná tlačítka, ale 
mobil vypověděl službu. Definitivně.  
  „A je to v kelu,“ přiznala jsem a sušila mobil nejbližší utěrkou. 
Ale vypadalo to beznadějně. Elis už vytírala louži několika 
papírovými utěrkami, zatímco já se modlila, aby se můj mobil 
rozjel. 
  „Seš hrozná pohroma, Caylo!“ řekla mi Elis. Odhodila mokrou 
utěrku na podlahu a ještě pracovní desku vysušila druhou 
utěrkou, až se leskla jako nová.  
 „Máma mě zabije,“ vzdychla jsem a už si v duchu představovala 
svůj pohřeb, na který by stejně nikdo nepřišel, protože všichni 
moji přátelé měli to štěstí žít v Trentonu. 
  „Bezva!“ zajásala. Ach jo, občas je neuvěřitelně pitomá. To je 
jedna z mála věcí, které máme společné. 
 „No, nechci ti kazit radost, ale musela bys za mě umývat nádobí, 
vynášet odpadky a vysávat,“ připomněla jsem jí. Zamračila se nad 
nedomyšleným plánem. Nedomyšlené plány- jedna z Elisiných 
mnohých specialit. (A specialit má vážně dost- od častého 
zasnění, přes nedomyšlené plány, po roztomilé úsměvy). 
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Zašklebila se na mě a vyplázla jazyk. Jako nějaké tříleté dítě, ale 
zřejmě jí to vůbec nevadilo. Vyplazování jazyka- další její 
specialita. 
  „Alespoň nejsem to tele, co tady vylívá džus a neustále padá, 
protože nejspíš neumí udržet rovnováhu nebo snad má pořád pár 
promilí alkoholu v krvi?“  
 „Ha, ha.“ Podívala jsem se na ni výrazem stylu, už toho nechej, a 
když to pochopila, zmlkla. Ale jak už to u Elis chodí, neudrží 
zavřenou hubu dýl než pár minut. A tak se zase rozkecala o všem 
možném. 
 
Samozřejmě- máma z pohromy, kterou způsobil džus, zuřila. Sice 
mi dala náhradní mobil, ale asi byla dost naštvaná. Můj skvělý 
mobil, zezadu odřený, s poškrábaným displejem a občas 
nefungující klávesnicí už ležel v zadní části skříně. Nestihla jsem 
se s ním ani rozloučit, dát mu sbohem a poslat z něj naposledy 
esemesku. Provizorní mobil byl starý a nebyla v něm žádná hra. 
Prostě nuda.  
Vyspala jsem se do růžova, i když moje postel celou noc vrzala při 
každém mikropohybu a v noci působil můj pokoj celkem 
strašidelně, jako z nějakého hororu. Bílé stěny vypadaly černě. 
Nábytek vypadal černě. Podlaha vypadala černě. Dokonce i já 
jsem vypadala černě! (Fajn, to poslední je blbost) No, po pravdě, 
byla to normální scénka noci v jakémkoli domě na světě, ale já se 
prostě bála. Jsem trošku strašpytel. Trošku víc. 
Mamka nám slíbila, že pojedeme do Richmondu, do hlavního 
města Virginie, tak jsem se nachystala na cestu. Sedla jsem si na 
přední sedadlo našeho nového auta, jehož jméno mi utkvělo 
v hlavě-Volvo něco a bla bla Momentum. Není to zrovna 
nejnovější auto, ale nám se hrozně líbí, hlavně jeho stříbrná 
barva, která se na slunci jakoby třpytí. Hned po mě do auta 
přiběhla sestřička, natěšená z nového místa, jako když dítě 
dostane novou hračku. Optimismus z ní jako každý jiný den 
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vyzařoval a Elis svojí dobrou náladou každého většinou nakazila. 
Je to takové naše sluníčko, které téměř nikdy nezapadá za tmavé 
mraky a také nikdy nevyhasne. Usmívala se i tehdy, když bojovala 
s pásy Volva. Když se jí nakonec podařilo zkrotit pás, s úsměvem 
si oddychla. Ale mně pořád ne a ne se to podařit. Elis se ZASE 
začala hlasitě smát a mně za chvíli docvaklo proč. Dávala jsem to 
totiž do špatného otvoru. Po pár minutách dorazila i máma a 
sedla si na místo řidiče. Otočila klíčkem v zapalování a motor 
s hlasitým drnčením naskočil. Vyjela z příjezdové cesty a snažila 
se vyhnout všem ostrým kamenům na úzké a neudržované cestě. 
Auto i s námi poskakovalo po kamenech, někdy až příliš. Když 
jsme konečně vjely do normálního provozu, můj žaludek ještě 
pořád poskakoval. Po několika minutách se konečně uklidnil. 
 Byla jsem strašně ospalá a zavírali se mi víčka. A pak 
najednou......tma. Dostala jsem se do říše snů. Zrovna se objevila 
scénka, kde jsem seděla v luxusní limuzíně a ta odbočila 
k nádherné vile, kde na mě čekal Taylor Lautner s kyticí v ruce. 
Nikdy jsem si nepřála víc, aby sen neskončil. 
  „Caylo.....no ták..... vstáváme,” probouzela mě Elis. „Probuď 
se!”zařvala na mě a silně se mnou zatřásla. Pak mi dala 
zničehonic facku. Vyskočila jsem jako zajíc střelený brokovnicí a 
praštila se do střechy auta. Nevím, co bolelo víc. Jestli ta facka, 
nebo to, že jsem se praštila do hlavy. 
  „Hej, co je?" zeptala jsem se zděšeně a pohladila si místo, do 
kterého jsem se praštila. Doufala jsem, že tam nebude žádná 
boule. „Hoří snad?“ zívla jsem a začala se protahovat. „Jaktože 
jsem nebyla připásaná?“ napadlo mě. 
 „Říkala jsem ti, že se máš probudit.“ Elis stála metr ode mě 
s rukama v bok a samolibým úsměvem na rtech. „ Jo, nehoří. 
Nebyla si připoutaná, protože slečna Spavá nám usnula ještě 
v Bellwoodu a tak nějak usnula dřív, než se stihla připoutat,“ 
zafrkala. 
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  „Já bych se probudila, ale tu facku si mi dávat 
nemusela!"zahuhlala jsem. 
  „Zvláštní, ale že až ta pomohla!"  
  „Ale holky, nechte toho. Už jsme na místě,“ ukončila naši diskuzi 
máma. Mamka je vždycky ta, která ukončuje naše menší i větší 
hádky. Elis poslušně přiběhla k mamce a roztomile se na ni 
usmála. Mamka ji pohladila po vlasech a ukázala nám, kudy 
máme jít. Nakvašeně jsem vylezla z auta a vydala se za Elis.  
Postupně jsme prošly památky v Richmondu jako například 
Virginia Capitol, památník Jeffersona Davise i jeho velkou 
Botanickou zahradu a pár fotek máme i z Vědeckého muzea 
Virginie. Na oběd jsme si koupily hot-dogy a pak jsme se šly 
podívat do nákupního centra. Zkoušely jsme si různé oblečení. 
Ani já, ani Elis jsme nikdy nemusely být obklopené značkovými 
hadry, ale když nám máma řekla, že pro jedinkrát nám to dovolí, 
obcházely jsme všechny značkové i neznačkové obchůdky a 
hledaly naše vysněné oblečení. Strávily jsme tak nejmíň tři 
hodiny, ale nakonec jsme si vybraly. Já bledě zelený topík na 
ramínka a černou, rebelskou sukni. Elis si koupila dlouhé, červené 
tričko a červené žabky. Prohlásila, že si dá pod to legíny a bude to 
vypadat úžasně. Vyšly jsme z nákupního centra každá s taškou 
v ruce. Toulaly jsme se po Richmondu a povídaly si. 
Nakonec jsme všechny dostaly ukrutný hlad a zašly jsme si do 
nejbližší restaurace, která jenom tak mimochodem byla italská. 
  



11 
 

2. Není to Taylor Lautner? 
 
 
Vstoupily jsme prosklenými dveřmi do moderně vybavené 
restaurace, obsadily stůl se čtyřmi židlemi a čekali na obsluhu. 
Restaurací se linula tlumená italsky zpívaná hudba, která 
dotvářela suprovou atmosféru. Zaposlouchala jsem se do ní. 
  „Co si přejete?''otázal se někdo za mnou  příjemným a 
sametovým hlasem. Otočila jsem se a uviděla mladého, asi 
osmnáctiletého, svalnatého kluka. Měl havraní vlasy skoro po 
ramena a nádherné, tmavě hnědé oči. Byl pěkně snědý- mělo to 
nádech exotiky a hlavně to bylo vážně sexy. Připadal mi obrovský, 
mohl mít tak metr devadesát. Elis roztáhla svůj roztomilý úsměv 
ještě víc než obvykle a zasněně se na toho krásného číšníka 
podívala. Ale on měl taky problém odtrhnout od Elis oči. Asi by se 
k ni hodil. Až na to, že by Elisina výška proti němu vypadala 
opravdu směšně. Ale oba se krásně usmívali. Na šedé košili měl 
jmenovku: Alexandr Witt. Oh, moc krásné jméno.  
Připomínal mi Taylora Lautnera, o kterém se mi zdálo. Taky byl 
tak sexy. Všechny jeho rysy obličeje byly naprosto dokonalé.  
Chvíli jsme se na něj se zasněným pohledem dívaly a pak máma 
prolomila trapné ticho. 
  „Perlivou vodu a holky si určitě dají pomerančový džus.“ 
Naštěstí to máma odhadla dokonale, takže jsem se nedostala ke 
slovu a stačilo jen kývnutí, protože kdybych promluvila, tak bych 
se zakoktala a ani bych nevěděla, co chci vlastně říct. 
Číšník se mile usmál, vytáhl bloček a rychle si to zapsal. Přikývl, 
schoval bloček do kapsy a odešel. Až v tu chvíli jsem postřehla, že 
mezitím na náš stůl stihl položit tři jídelní lístky. 
„Ten je ták hrozně hezkej!'' prohlásila se zasněným pohledem Elis 
a zadívala se na dveře, kterými odešel do kuchyně. 
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Máma se na ni přísně podívala. Elis vzala do rukou menu a 
prohlížela si nabídku. Chvíli jsem ještě přejížděla pohledem po 
kuchyňských dveřích a pak nemotorně vzala jídelní lístek.  
I když jsem přejížděla očima nabídku jídel, duchem jsem byla 
úplně někde jinde- z mě neznámého důvodu jsem přemýšlela 
o Elis a tom číšníkovi- Alexovi. 
Elis je kočka, komu by se nelíbila? Má opravdu krásný úsměv. 
Když se na někoho usměje, každý roztaje. Ona nemá problém se 
usmát- dělá to čtyřiadvacet hodin denně. Opravdu, usmívá se, i 
když spí. Dále má moc hezké oči. Oříškově hnědé, po tátovi. A 
dlouhé výrazné řasy i bez řasenky. Nejedna holka jí to záviděla. A 
pak jsou tam ty vlasy. Husté, mírně vlnité, o odstín tmavší než já, 
lesklé, udržované a dlouhé. Vlasy dlouhé až po pas. Kdo by 
takové nechtěl? Ona je opravdu hezká. Co hezká, krásná. 
Nádherná. Její obličej připomíná anděla. A ještě ke svému štěstí 
je štíhlá a vysoká. 
Takové úvahy jsem zavrhla, protože jsem věděla, že jí sama občas 
závidím a radši jsem se vrátila myšlenkami do jídelního lístku a 
pečlivě jej studovala. 
 
  „Tak a už jsem opravdu plná!“ zafuněla jsem a rozvalila se na 
židli. Poplácala jsem si plné břicho a čekala, co bude dál. Po velké 
porci špaget a sladké tečce v podobě italské tiramisu jsem se 
cítila právoplatně nafouklá jako balón. 
  „Takže si myslím, že už zaplatíme,“ rozhodla mamka a zavolala 
číšníka. K Elisiné (i mojí) radosti přišel Alex.  
  „Přejete si něco?“zeptal se sametovým hlasem a s oslnivým 
úsměvem neodolatelný Ital. 
   „Zaplatíme.“ 

Alex přikývl a  odešel pro účet. Všimla jsem si, že něco na účtenku 
připisuje. Pokrčila jsem rameny a koukala na ségru, která hleděla 
na Alexe, který hleděl na Elis. Za několik sekund už stál u našeho 
stolu a podával mamce účet. V rychlosti ho přečetla a odložila na 
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stůl. Ihned jsem ho zabavila a schovala do kapsy. Tušila jsem, co 
je na něm vzadu napsané a věděla jsem, že je to určené Elis. Ale 
žárlivost je prostě žárlivost. Když to viděl, podíval se na mě dost 
zmateně a naštvaně, ale nemohl nic dělat. Natáhl ruku, když mu 
mamka podávala peníze a já se zahleděla na jeho svaly.  Wow. 
Ten na sobě teda dlouho makal. Schoval peníze do černé kožené 
peněženky a se slovem „Nashledanou“ odešel.  
 „Ách jo! Já si ho vezmu domů. Nemůžu ho tady nechat,“smutně 
řekla Elis s opravdu zmučeným výrazem a ukázala za sebe na 
Alexe. Ten už zmizel do kuchyně restaurace. Pronesla to ale 
způsobem, jako kdyby našla na ulici koťátko. Tak jsme zasunuly 
židle a odešly z ''nejlepší restaurace, ve které jsme kdy byly“-
alespoň podle Elis.  
Ještě jsme se potom šly projít stromovou alejí a Elis většinu času 
básnila o novém objevu. Ale podle mě nebyl zas tak úžasný. Na 
mě by byl moc obrovský! Alex zůstane Elis v paměti dalších deset 
let, jak ji znám. Básnila o jeho svalech, krásných vlasech. Taky 
o jeho úžasném obličeji, neodolatelném úsměvu, vysoké postavě 
a o opravdu nádherných čokoládově hnědých očích. Nakonec 
debatovala o jeho zřejmě italském původu. Já jsem jen občas 
přikývla, párkrát něco dodala, ale jinak jenom poslouchala a 
představovala si Alexe vedle mé střeštěné ségry. No, ta by mu 
nejradši skočila do náruče a nikdy by se ho nepustila. Máma radši 
celou cestu mlčela a i bez umění číst myšlenky jsem poznala, že 
není moc nadšená z Elisina povídání. Pak jsme se nějak záhadně 
dostaly k našemu autu a Elis pořád dokola mluvila, mluvila a 
mluvila. A mluvila a mluvila. Už jsem ji ani neposlouchala, mamka 
radši zapnula rádio. V rádiu byly písničky na můj vkus příliš 
staromódní, tak jsem se snažila neposlouchat ani to. Zaply jsme si 
pásy, tentokrát už správně a vyjely jsme zpátky domů. Bála jsem 
se usnout, aby mi potom Elis zase nevlepila facku. Ještě teď to 
bolelo. Otočila jsem se k okýnku a sledovala míhající se stromy. 
Když jsme vjeli do Bellwoodu, míjeli jsme hlavně domy. Máma 



14 
 

zpomalila a zastavila na křižovatce. U velké vily si na trávníku 
kopala skupinka celkem ucházejících kluků zhruba v mém věku. 
Bylo jich asi osm. Moc jsem je nevnímala, nevnímala jsem vlastně 
vůbec nic. Alespoň do té doby, než zase naše auto začalo 
poskakovat po kamenité cestě. 
  „To už jsme doma?“ zeptala jsem se udiveně. Jen co auto 
zastavilo, Elis z něho vystřelila jako raketa. Otevřela jsem dveře a 
vystoupila. Zavřela jsem je a chtěla jít k domu, jenže jsem zase 
zakopla o své vlastní nohy. Elis mě naštěstí zachytila dřív, než 
jsem stačila dopadnout. Už jsem se viděla rozpláclou vedle auta a 
dokázala jsem si živě představit Elisin záchvat smíchu. Tomu se 
ale neubránila ani teď. Zamumlala něco o mojí nešikovnosti, ale 
v jejím záchvatu to nebylo pořádně slyšet. Uraženě jsem 
odkráčela po schodech do vstupní haly a pozorně se dívala, abych 
nezakopla o nějaký schod. Oddychla jsem si, když jsem byla na 
posledním schodu a už jsem otevírala obrovské dveře. Už jsem si 
zvykla na obrovitánskou halu a nespočet dveří a dokonce jsem 
došla ke svému novému pokoji. Musela jsem přimhouřit oči, když 
zrovna za oknem zapadalo slunce. Najednou byl ten pokoj 
takový...jiný. Prosvětlený už nebyl vůbec strašidelný. Obrovská 
postel byla téměř dokonalá na spaní. Ale celý dům potřeboval 
trochu změnu. Trocha barev, vymalovat snad všechny pokoje, 
dokoupit bytové doplňky a nevím co ještě. Rozhodla jsem se, že 
se to nebude odkládat, i když to nejspíš zabere celou věčnost.  
  „Ách Caylo, on byl tak božskej!“ řekla Elis, když vstoupila do 
mého pokoje a skočila na moji postel. Dala si ruce za hlavu a se 
zasněným pohledem zamrkala. Žádná novinka. Elis je šťastná až 
moc. „No, neříkej, že se ti ten číšník nelíbil!“zamračila se a otočila 
hlavu mým směrem. Lehla jsem si vedle ní na postel a napodobila 
ji. Ruce za hlavou, zasněný pohled, nohu přes nohu.... 
  „Jmenuje se Alexandr Witt.“ 

  „Opravdu? Jak to víš? Ty ses ho zeptala?“ vychrlila na mě a 
čekala na odpověď. Kdyby v tu chvíli alespoň trošičku uvažovala, 
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věděla by, že by mě musela vidět, jak se s ním bavím. A to 
neviděla.  
  „No, měl to na  jmenovce. Neříkej, že sis toho nevšimla. Měl ji 
na košili. A byl pěknej, v tom s tebou souhlasím.“ 
  „Alexandr Witt. Alexandr. Alex....,“ opakovala. 
  „Lexa“ dodala jsem. 
  „Alík.“ zavtipkovala. „Takhle bych mu nikdy neřekla. Alex, Alex, 
Alex a Alex.......Alex a Alex, Alex.....“ prozpěvovala si. 
 Když mi to začalo lézt na nervy- řekla slovo Alex asi padesátkrát-
natáhla jsem ruku pro můj MP3 přehrávač a pustila moje 
nejoblíbenější písničky. Rozmotala jsem sluchátka a zmáčkla play. 
Spustila se písnička od Lady Gagy-Paparazzi. Ne že bych ji neznala 
nazpaměť, ale pořád se mi líbila. Ta nikdy nezklame a neomrzí. 
                                                                                                                      
              
I'm your biggest fan, 
I'll follow you until you love me, 
Papa – paparazzi. 
Baby, there's no other superstar… 
 

Nechtěla jsem, ale hned jsem začala zpívat taky. Jak to Elis 
zaslechla, ukradla  mi jedno sluchátko a přidala se ke zpěvu. 
 „Promise I'll be kind, 
But I won't stop until that boy is mine. 
Baby, you'll be famous 
Chase you down until you love me 
Papa paparazzi“ 
 

I když ani jedna moc zpívat neumíme, krákaly jsme klidně dál. Za 
chvíli písnička skončila a ihned se spustila další, zase od Lady 
Gagy. Poker face. 
 
„Oh,oh,oh,oh,oh,ohohohoh.“ 
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Jelikož Lady Gaga byla naše úplně nejoblíbenější zpěvačka, tak 
jsme ji poslouchaly dennodenně.  
Nálada se nám zvedla o tisíc procent. Vyndaly jsme si sluchátka z 
uší, protože jsem to zhlasitila na tolik, že to určitě slyšel i Alex 
v Richmondu a začaly jsme se pohupovat do rytmu. Za chvíli jsme 
se zvedly, prozpěvovaly si písničku Poker face a tančily po pokoji. 
A pouštěly jsme si ty dvě písničky pořád dokola. Po poslední 
písničce (přesněji řečeno, když jsme si píseň Poker face pustily po 
páté)jsme byly tak vyčerpané, že jsme se svalily na zem a jen 
zhluboka dýchaly. Taky jsme se pořádně zpotily. Ani se nedivím, 
tančily jsme jako by nám šlo o život. Měla jsem naprosto vyschlý 
krk, skoro jsem mluvit nemohla. Šla jsem do své vlastní koupelny 
(já mám vlastní koupelnu!) umýt si obličej a napít se vody. 
Studená voda byla super osvěžení. Ještě jsem si nestihla dát do 
koupelny ručník, tak jsem si mokrou tvář bez přemýšlení utřela 
do trička. Hned jsem si ho sundala a hodila do koše na špinavé 
oblečení. Vyšla jsem s koupelny a  přistoupila k obrovskému 
zrcadlu. Byla jsem v něm já, ale občas jsem si připadala jako 
někdo cizí. Začala jsem si upravovat dlouhé vlasy a zamyslela 
jsem se nad tím, že ani nevypadáme z Elis jako sestry. Elis se 
hbitě a bez jediného zaškobrtnutí dostala z postele a už stála 
vedle mě. Teď v zrcadle byly vidět dvě postavy. Jedna vypadala 
jako super modelka a druhá vypadala naproti té první jako 
obyčejná holka. Jo, já jsem ta druhá. Skoro stejně dlouhé vlasy 
jako Elis, ale ne tak úžasně upravené. Zatímco sestra se mohla 
chlubit oříškovýma očima, já zůstávala pozadu se svými 
modrozelenými a nevýraznými kukadly. Někdy jsem jí tajně 
záviděla. Je lepší v mnoha věcech. Dokáže se pořád usmívat skoro 
v jakékoliv situaci. A taky bylo celkem nefér, že byla o rok mladší 
než já a byla vyšší! O něco přes pět centimetrů! Hrozná 
nespravedlnost. Měla to  lepší. Po mámě je krásná a má vlnaté 
vlasy, zatímco po tátovi je vysoká a má nádherné oči! Já jsem po 
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mámě menší, mám po ní modrozelené oči a po tátovy rovné 
vlasy! Pak jsem si uvědomila, že ještě pořád nemám tričko a šla si 
nějaké honem dát. Vzala jsem si první, které jsem našla. Bylo 
červené s černým a stříbrným potiskem. Padlo mi dokonale. 
Prostě úžasné. Střelila jsem pohledem k hodinám. Bylo po osmé 
hodině večer. Pak mě napadlo, že se půjdu podívat, co je 
v televizi. Bez jediného slova jsem vyšla na chodbu a po schodech 
dolů do obýváku. Stály tam tři dlouhé pohovky a uprostřed 
stolek. A vedle malá, černobílá televize. Rychle jsem si to dívání 
na televizi rozmyslela. Naštěstí máma říkala, že stěhovák s naším 
nábytkem (včetně normální televize)přijede zítra. No jo, ti blbci si 
ale dávají načas! Co budu do té doby dělat? 
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3. Stejně byl krásný. Moc krásný. Překrásný. Nádherný. 
Přenádherný! Pře pře… no, to je jedno 

 

 

Právě přijely dva stěhováky s naším nábytkem. Z prvního vyskočil 
asi tak třicetiletý muž, vysoký a s kšiltovkou na hlavě. Šel otevřít 
zadní dveře a vytahovat nábytek.  
  „Johne, pojď mi pomoc vyndat ty skříně!” zavolal ten vysoký 
muž. Z druhého stěhováku vyskočil malý, tlustý a plešatý muž a 
nasadil si tu samou modrou kšiltovku, co měl ten vysoký. Chvíli se 
tam dohadovali, jak vezmou skříň a potom ji ten malý popadl a 
snažil se ji odtáhnout sám. Nakonec mu vysoký pomohl. 
 Skládali všechno do haly a pak bez jediného slova si každý sedl 
do jednoho stěhováku a odjeli. A bylo všechno na mě, Elis a 
mámě. První jsme dotáhly do obývacího pokoje televizi. Potom 
jsme vyměnili některé skříně, ale naše postele jsme daly do 
pokoje pro hosty. Naše “nové” postele byly daleko větší a 
pohodlnější. Nějakým zázrakem jsme do prázdné místnosti 
odtáhly gauč a několik skříní do horního patra. Ostatní nábytek 
jsme prozatím dotáhly na půdu. 
  „Díky za pomoc holky,” poděkovala zadýchaně mamka. Všechny 
jsme funěly jako po maratonu. 
  „Co si dáme na oběd?” Elis zase vykouzlila úsměv na svém 
unaveném obličeji. 
  „Víš co, mami? Dej si sprchu, odpočiň si a my dvě oběd 
uděláme.” Elis nadšeně souhlasila a oči jí zazářily. Určitě už měla 
milion nápadů na dnešní oběd. Vzala mě za ruku a táhla mě do 
spíže. Konečně byla plná jídla. Mamka dneska brzo ráno šla 
nakoupit do blízkého obchodu. Elis mi do rukou postupně dala 
balíček kuřecího masa, salát, rajčata, okurky, papriku, mrkve, sýry 
a majonézu. Ona chce udělat salát s kuřecím masem. 
Hmm...lehký oběd, Elis určitě chystá nějakou sytou večeři. Pyšní 
se tím, že je vynikající kuchařka. 
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  „Ty nakrájíš všechnu zeleninu a já zatím udělám ty kuřecí 
nudličky,” zavelela a pustila se do práce. Vytáhla jsem dřevěné 
prkýnko, nůž a začala krájet okurky. 
  „Věřila bys mi, že už se těším do školy?” zeptala se mě, zatímco 
krájela maso. 
  „Jo, to já taky. Ale trochu volna neuškodí.” Nakrájené okurky 
jsem dávala do mísy. 
  „Myslet na školu je totální pitomost.” 
Začala jsem krájet červenou papriku. 
  „Velká pitomost. Ale chtěla bych poznávat nové lidi. Připadám si 
tu hrozně odříznutá od okolního světa.” 

  „No to já taky. Nechci být celé prázdniny jenom zalezlá doma.” 
Zaskočilo mě to slovo doma. Na to jsem si ještě nezvykla. Elis už 
zapínala sporák a vytahovala hrnec.  
  „Dneska ale nikam nepůjdeme. Ani zítra. Chci podniknout velký 
úklid. Teda ne že by se mi do toho chtělo, ale tento dům se 
neuklízel asi hodně dlouhou dobu.” Po těch slovech jsem si strčila 
do pusy kousek červené papriky.  
Sestřička jenom přikývla a dál se věnovala krájení a vaření. Začala 
jsem krájet rajčata. Elis snědla prvních pět kousků, které jsem 
nakrájela. Naproti mě miluje rajčata. Mně se z nich zvedl žaludek, 
sotva jsem je ucítila. Na rajčata jsem snad alergická. Když jsem je 
dokrájela, rychle jsem strčila ruce pod kohoutek a pustila silný 
proud vody, aby smyl šťávu z rajčat rychleji, než se pozvracím. 
Blé… 
 

 

  „Mami, jídlo už je hotové,” oznamovala jsem jí, když seděla na 
pohovce a sledovala televizi. 
   „Jo, jenom se půjdu převléct.” Mile se na mě usmála a zvedla 
se. Jednu ruku strčila do kapsy tyrkysového županu a druhou si 
sundávala osušku z mokrých vlasů. Jindy medové lokny teď měla 
zplihlé a tmavé.  
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Šla jsem Elis pomoct nachystat stůl do jídelny.  
  „Běž pro ten salát a nachystej příbor a misky. Já jdu pro vázu a 
čerstvé květiny. Musí to být dokonalé.” Nebylo těžké najít salát, 
misky ani příbory. Salát stál uprostřed kuchyňské linky a byl 
krásně načančaný, jak to umí jedině moje sestra. Příbory byly 
v příborníku, kde jinde. Misky jsem našla v prvních dvířkách, které 
jsem otevřela. Všechny byly dokonale čisté, jako nové. Když jsem 
všechno donesla do jídelny, vše už bylo opravdu dokonalé. Přes 
stůl natažený dlouhý sněhově bílý ubrus, uprostřed obří mísa se 
salátem, po obou stranách křišťálové vázy s oranžovými 
slaměnkami, příbory a misky pěkně uspořádané – taková je naše 
Elis. Teda alespoň co se týká jídla a stolování. 
  „Vy jste prostě zlaté,” pochválila nás mamka, když to viděla. Elis 
jí ukázala její místo a mamka jenom překvapeně koukala. 
Zaujala jsem místo vedle Elis a pustila se do salátu. Elis si na to 
dala snad kilo majonézy a vybrala většinu rajčat. Za to jsem jí ale 
byla vděčná. Pečlivě jsem vybírala kousky rajčat ze salátu. Elis si je 
brala z mojí misky hrozně ráda. I když mi saláty moc nechutnají, 
tenhle jsem jedla ráda. Náš salát měl úspěch. Mamka nám ho 
alespoň desetkrát pochválila a Elis si ho pochválila sama.  
  „Tak co holky, těšíte se do školy?” 
  „Jo a moc,” řekly jsme zároveň. Mamka se usmála, ale moc 
dobře věděla, že ne kvůli učení. Jinak jsme jedli v tichosti. Když 
jsme dojedli, posbírala jsem misky a odnesla je do kuchyně. Na 
zemi byly poházené kousky zeleniny a různý binec a já jsem to už 
automaticky chtěla zamést. A teď ještě zjistit kde je smeták. 
Prohlédla jsem pět místností, než jsem našla úklidovou 
místnůstku. Ale sotva jsem ji otevřela, spadl na mě smeták a 
praštil mě do hlavy. 
  „Au! Kruci! To bylo určitě schválně,“ zanadávala jsem a měla 
 pravdu. Elis se za mnou zase válela smíchy. Potvora malá! 
Ignorovala jsem ji a zametla všechen binec v kuchyni. I když jsem 
byla na ten smeták hrozně naštvaná. Svalila jsem se na gauč a 
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zapnula si televizi (konečně normální a hlavně barevnou televizi!). 
Ale šly tam jenom detektivky a programy pro děti. Přelupávala 
jsem znuděně programy, až jsem to nakonec vzdala, zmáčkla 
vypínač a odhodila ovladač na křeslo. 
  „Zítra pojedeme do Richmondu koupit nové koberce a záclony. 
Tenhle dům potřebuje obrovskou změnu,“ oznámila právě 
přicházející mamka a sedla si vedle mě na pohodlný gauč. 
  „Jupí! Juchů! Pojedeme do Richmondu!“ Elis přiběhla do 
obýváku a radostí skákala do vzduchu s rukama nad hlavou. 
  „Ty zůstáváš doma. Jedu jenom já a Cayla,“ opravila ji mamka a 
škodolibě se usmála. Elis sebou trhla. 
  „Ale mamí! To je tak hrozně nefér! Cayla je zodpovědnější, ať 
zůstane doma ona!“ Elis se tvářila jako ztracené štěňátko a radost 
jí ve vteřině pohasla. 
 „No tak dobře. Ale pojedeme všichni,“souhlasila máma. „A 
nebudeme se zastavovat v žádném obchodě s oblečením.“ 

 „Souhlas.“ 

Rozvalila jsem se na pohovce a snažila se usnout. Bylo to 
neuvěřitelně lehké. Víčka se mi zavřela a ve vteřině jsem usnula… 
 
 

Byly jsme na  cestě do Richmondu a já se dívala z okna a 
pozorovala věci okolo. Konečně mamka zastavila na parkovišti a 
my jsme vystoupily. Tentokrát mamka zaparkovala u velkého 
nákupního centra. Vešly jsme dovnitř a nevěděly, kam dřív očima. 
 Bylo tam opravdu všechno! Od nábytku přes oblečení a boty až 
po hračky a potraviny. Mamka zavelela: „Jdeme pro koberce a 
záclony.“ 

  „Rozkaz!“ řekla jsem spolu s Elis. Jezdícími schody jsme sjely do 
přízemí a vešly do obchodu s bytovými doplňky. Tak, mě se líbí 
tohle, tamto a taky toto.  
  „Co bys řekla tomu, kdyby byl tenhle v jídelně?“ ukazovala Elis 
na béžový koberec prošitý světle oranžovou nití. 
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  „Ten je opravdu moc pěkný, Elis,“pochválila mamka sestru. 
  „A co tenhle do koupelny?“ ukazovala Elis na předložku s tmavě 
modrými bublinkami.  
Nakonec jsme vybraly asi deset koberců, a protože se mamka 
nemohla rozhodnout které koupit, vzala je všechny. Se záclonami 
stejně tak. Ale když přišly na řadu doplňky, jako jsou vázy, 
polštáře, květináče a obrazy, to byla hádka. Já jsem chtěla 
barevné, Elis moderní a mamka klasické. Do pokojů jsme si každá 
koupila vlastní, ale do kuchyně, obýváku a jídelny to byla daleko 
těžší věc. Kde seženeme barevnou moderní vázu s klasickými 
prvky a vzory? Když jsme se na to zeptaly prodavačky, koukala na 
nás jako na osly. Asi si to budeme muset nechat udělat na 
objednávku. S Elis jsme se shodly na barevném a moderním, ale 
s mamkou ne. Tak nastoupil kompromis. Kuchyň a obývák 
moderní a barevné a jídelna klasická. S tím jsme souhlasily 
všechny a tak jsem s Elis šla vybírat věci do obýváku a kuchyně a 
mamka šla vybrat něco do jídelny.  
Nakonec ještě jsme zašly do obchodu s barvami, máma chtěla 
vymalovat. Koupily jsme několik plechovek barvy- modré, žluté, 
oranžové, růžové, bílé a béžové. Za tři 
hodiny bylo kompletně všechno nakoupené a mamka nám dala 
půlhodinový rozchod po Richmondu.  
Bolela mě hlava,  tak jsem se potloukala jedním parkem. 
Procházela jsem se už celkem dlouho, park byl velký. Venku bylo 
příjemně, ani vedro ani zima.  
A pak jsem ho uviděla. Vyšel z jednoho domu a šel mým směrem. 
Pohledného, přímo nádherného kluka si nešlo nevšimnout. 
Najednou, jako omámená, jsem ho měla sto chutí pozdravit a dát 
se s ním do řeči. 
  „Caylí! No tak! Vždyť ho vůbec neznáš. Nevíš, jaký je. Může tě 
dost drsně odpálkovat!“ říkal hlas ve mně, moje chytřejší 
polovina mozku. Už už jsem se chtěla otočit, ale nedalo mi to a 
podívala jsem se mu do očí. Byly překrásné.  
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  „Alespoň to zkusím!“ řekla jsem si a vydala se mu naproti. Ano, 
vyhrála moje přiblblá polovina mozku, ta sebevědomější a 
pitomější. Naše oči se střetly a on se na mě překrásně usmál. 
Najednou jsem se cítila šťastnější, musela jsem se neustále 
usmívat, v břiše jsem cítila šimrání motýlích křídel a nespouštěla 
jsem z něj oči. Byl tak....nádherný. Byl vyšší než já, o dost,  měl 
krásné modré oči a překrásný úsměv. A také měl kaštanové vlasy. 
Zastavila jsem se kousek od něj a přemýšlela, jak začít rozhovor. 
  „Ahoj,“ pozdravila jsem. Normálně nebývám nějak sebevědomá, 
ale já si nemohla pomoct! Taková příležitost se naskytne jednou 
nebo dvakrát v životě. 
  „Ahoj. Známe se?“ zeptal se zmateně. Ale ulevilo se mi, že 
neřekl něco stylem: Co ode mě jako chceš?  
  „No, neznáme se,“ v té chvíli jsem se zarazila. Co říct dál? 
Nejsem moc sebevědomý člověk-ani jsem nečekala, že mi ten 
kluk odpoví! Ale příjemně mě tím překvapil. Musela jsem se 
přemlouvat, ale nakonec jsem ze sebe vyklopila: „Já jsem 
Caroline Haelová, ale říkej mi klidně Caylo. Tak, teď už mě znáš. 
Jak se jmenuješ ty?“ Cítila jsem, jak rudnu. Připadalo mi to 
celkem trapné, ale stejně ho s velkou pravděpodobností už nikdy 
neuvidím. Byl překvapený. Kdo by v jeho situaci překvapený 
nebyl? Takhle to na něj vybalit….jéžiš! Srdce mi bilo jako o závod 
a měla jsem pocit, že jsem právě doběhla maraton.  
  „Bryan. Bryan Carter,“ představil se. „Odkud jsi? Nikdy jsem tě 
neviděl.“ 
Určitě to byla narážka na to, jak jsem ho znenadání pozdravila. 
Najednou jsem si nedokázala vzpomenout, odkud ksakru vlastně 
jsem, a málem jsem řekla, že jsem z Trentonu. 
  „Z Bellwoodu.“ Čekala jsem na jeho reakci, ale on zaraženě 
koukal. Stejně byl krásný. Moc krásný. Překrásný. Nádherný. 
Přenádherný! Pře pře…..no, to je jedno, prostě to byl snad 
nejkrásnější kluk, kterého jsem kdy viděla. 
  „Já jsem taky z Bellwoodu!“ řekl nadšeně. 
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  „To je super!“ překvapilo mě to. Sedl si na nejbližší lavičku a 
poplácal místo vedle sebe. Sedla jsem si na opěrku, abych byla 
výš a tolik se nebála (to jsem četla v jednom časopisu pro holky, 
prej když si sednete výš než kluk, budete se cítit sebevědoměji!) 
  „Kolik ti je?“ zeptal se náhle. 
  „Za dva týdny mi bude patnáct. Tobě?“ 
  „Patnáct.“ Měla jsem z něj dobrý pocit. 
A možná si o mě řeknete, že mi hráblo, ale přísahám, že 
z vysokého topolu seskočila zlatavá veverka a proběhla kolem 
mě. 
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1. Tak už mi sakra zavolej! 
 
 
Zamrkala jsem, jestli se mi to náhodou nezdá, ale pořád tam byla. 
Dlouhý zlatý a chlupatý ocas jí na slunci zářil a než jsem se nadála, 
zmizela v křoví.  
A protože ji Bryan neviděl, tak by mi určitě stejně nevěřil, a tak 
jsem mu to neřekla. 
Rozkecali jsme se o všem možném a strávili tam asi hodinu. Byl 
milý, moc moc milý a já moc moc trapná.  
  „A Caylo, tak mě napadlo…nechceš jít-?“ Nedořekl to, protože 
v tu chvíli zazvonil mobil v mé kapse kalhot. Nemohl mi zazvonit 
o půl minuty později?! Nebo alespoň o čtvrt minuty…. 
  „Sakra! To bude mamka.“ Rychle jsem si sáhla do kalhot a vzala 
hovor. Připadala jsem si jako sedmiletá holčička, kterou musí 
maminka kontrolovat každých pět minut. 
  „No Caylo! Kde jsi?! Čekáme tu na tebe! Do pěti minut ať si 
tady,“ spustila mamka. 
  „Jo, jasně. Promiň, neuvědomila jsem si to,“ omlouvala jsem se. 
Ukončila jsem hovor a byla jsem v šoku z rychle uběhlého času. 
  „Promiň, Bryane. Musím jít. Uvidíme se později.“ S těmi slovy 
jsem mu do ruky vrazila moje telefonní číslo a spěchala 
k parkovišti. Připadala jsem si trapně, zmizela jsem tak nečekaně 
a rychle, jak jsem se objevila. Musel si o mně myslet, že jsem 
beznadějný případ a před chvílí jsem utekla z blázince. Proběhla 
jsem parkem, několika ulicemi a uviděla na parkovišti stát mamku 
s Elis.  
  „Kde jsi byla?“ volala na mě Elis už zdálky a šla ke mně. 
Všechny věci už byly naskládány v kufru auta. Auto téměř 
přetékalo nakoupenými věcmi, že se tam nedalo skoro ani 
sednout.  
Cesta zpět byla nudná a pomalá.  
  „Tak co si dělala?“ zeptala se Elis vlezle a prolomila ticho. 
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  „Potkala jsem jednoho kluka,“ odpověděla jsem namachrovaně. 
  „A?“ 

  „No, zakecali jsme se.“  
  „To je romantika! Měla si mě vzít s sebou,“ řekla naoko 
naštvaně Elis a našpulila rty. Vyplázla jsem na ni jazyk a zašklebila 
se. Obě jsme zmlkly a podívaly se každá do svého okýnka. Cesta 
byla stejná jako vždycky- míjely jsme stromy, domy i lidi.  Máma 
zapnula rádio a autem se linula píseň od Lady Gagy. K našemu 
velkému potěšení to byla právě písnička Paparazzi. Máma se 
usmála a zhlasitila píseň na nejvyšší možnou hlasitost. Všechny tři 
jsme si začaly prozpěvovat. Cesta hned zase ubíhala rychleji. Za 
chvíli už auto tradičně poskakovalo po příjezdové cestě. Jediným 
zmáčknutím jsem vypnula rádio a honem jsem vyskočila z 
pohodlného sedadla Volva. Vešla jsem do našeho domu a 
sundala jsem si tenisky. Šla jsem do pokoje, lehnout si na postel a 
v klidu přemýšlet. Elis běžela jako můj ocásek za mnou.  
V KLIDU PŘEMÝŠLET! Elis, no tak! Neříkej mi, že jdeš za mnou do 
MÉHO pokoje!  
Po chodbě jsem v klidu došla ke svým dveřím, s Elis v patách. 
Někdy je nevýhoda mít mladší sestru. Bývá občas tak děsně 
otravná, až to pěkné není. 
Skočila jsem na postel, a co nejvíc se rozvalila- třeba pochopí, že 
 by měla jít. Elis neváhala a skočila na postel. 
 „Au,“ zaúpěla jsem, když mi přistála na noze. Elis to očividně 
nevadilo. Odsunula mou nohu a natáhla se vedle mě. 
  „A co si vlastně dělala ty, když jsme měly rozchod? To by mě 
zajímalo,“ zeptala jsem se, aby se nestihla vyptávat na Bryana. 
Doopravdy mi to ale bylo šum a fuk.  
  „Snažila jsem se najít tu italskou restauraci, ve které byl Alex. 
Neúspěšně,“ odpověděla nevzrušeně a naštvaně. 
Snažila jsem si vybavit, jak Alex vypadal, ale vzpomínala jsem jen 
matně. Byl rozmazaný. To proto, že jsem nedokázala myslet na 
nic jiného, než na něj. Bryan si osvojil celou mou mysl. Vládl 
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každé mojí myšlence a nedokázala jsem ho z žádné z nich 
vyprostit. Na cokoliv jiného  jsem jen pomyslela, ihned to zaniklo 
a v hlavě se mi zase objevila jeho tvář. Dokonalé rysy jeho 
obličeje, nádherné nebesky modré oči, přátelský úsměv a hezky 
opálená kůže. Pro mě byl daleko krásnější než Alexandr. V hlavě 
mi utkvěla každá sekunda strávená s ním. Dokázala jsem si 
přehrát každou setinu z celého našeho setkání. Od kladených 
otázek po každý náznak úsměvu. Nemám sice nějak zvlášť 
fotografickou paměť, ale on mi v hlavě zůstane snad napořád. 
Přehrávala jsem si právě naše celé setkání, když jsem se zasekla 
u jednoho bodu. Když mi volá mamka a vytahuju papír 
s telefonním číslem. Ani jsem se ho nezeptala, jestli ho vůbec 
chce! Nebo jestli má holku! Blesklo mi hlavou, že jsem úplně 
pitomá. To jsem si sice myslela už dřív, ale zrovna teď jsem si to 
myslela ještě víc.  
 „Sakra,“ zanadávala jsem si potichu, naštěstí to Elis neslyšela. 
Pochopila, že v mém pokoji není o nic menší nuda než v tom jejím 
a konečně odtud vypadla. Zavřela za sebou dveře pokoje. Hrozně 
se mi ulevilo, že už jsem měla opravdu klid na přemýšlení. 
 

Ale on nevolal. 
 

Příští den také nevolal. 
 

A den nato taky ne. Vzdávala jsem to, nemělo to cenu. Krásný 
kluk, ten nemohl být můj! Byl až moc krásný, aby to byla pravda, 
říkala jsem si. 
 

Zase nic. 
 

Znova nic. Přestávala jsem každých pět minut kontrolovat 
telefon. 
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A další den jsem na to úplně zapomněla. Jméno Bryan Carter mi 
skoro nic neříkalo. Kašlala jsem na něj. Byla jsem nešťastná, ale 
musela jsem se smířit s drsnou realitou.  
 „Nehodím se k němu, je na mě až moc krásný. Nebo má holku, to 
je přece jasný,“ brblala jsem pořád. 
Crrrr! Crrrr!  
 „Co to?“ otočila jsem se a viděla vibrující mobil. Vzala jsem ho a 
kontrolovala číslo. Neznámé číslo. „Co to,“ zopakovala jsem. 
Rychle jsem mobil vzala a v duchu stále přemýšlela, kdo to jen 
může být. Doufala jsem, že to bude Bryan… 
  „Caroll! Zlato! Konečně jsem se ti dovolal!“ začal hlas. 
  „Ahoj, tati,“ povzdechla jsem zklamaně. 
  „Volám jen na chvíli. Z pracovního telefonu, proto ti nejspíš 
volalo neznámé číslo. Stýská se mi po vás. Pozdravuje vás celé 
New Jersey.“ 
  „Jo, tati, taky mi moc chybíš. Celé New Jersey, celý náš dům, 
všichni přátelé, ty, Lukas.“  Táta si dlouze povzdechl. 
 „Moc moc pozdravuj Elis. I mámu. Budu muset končit. Zrovna 
jsem v práci, vyřiď Elis, ať mi zavolá.“ Kývla jsem. „Tak pá, 
Caylinko,“ rozloučil se táta. 
  „Pá.“ Odložila jsem mobil, ráda, že táta zavolal a nešťastná, že se 
neozval Bryan. Zase se mě zmocnil ten pocit, stesk po milovaném 
tátovi, po všem v Trentonu. Jane, Sarah- nejlepší kámošky, moje 
jakoby sestry jsem nechala v Trentonu. Lukase- staršího bráchu 
jsem také nechala v Trentonu. Trenton jsem zbožňovala. 
Bellwood nenáviděla. Svírala jsem mobil pevně v rukou a do očí 
se mi nahrnuly slzy. Stékaly mi po obličeji. V paměti mi kolovaly 
všechny vzpomínky na dny strávené s Jane, se Sarah, s Lukasem, 
tátou a všemi ostatními. Začala jsem si uvědomovat, jak Bellwood 
skutečně nenávidím. Ošklivý, nudný Bellwood. I když jsme měli 
hezký dům, hned bych ho vyměnila za náš starý domov. Možná 
Bellwood není tak zlý, nebyl by, kdybych tam nebydlela. 
   „Kdyby alespoň ten Bryan zavolal!“ zuřila jsem. 



29 
 

Naštvaně jsem odhodila mobil do kouta a bylo mi jedno, jestli se 
roztříská na pidi kousíčky nebo zůstane v celku.  
 

 

Jako obvykle- ten den se Bryan neozval. A kupodivu mi to začalo 
být jedno a snažila jsem se sama sobě namluvit, že stejně tak 
krásný nebyl a že by to byl určitě debil (a hele, dokonce se to 
rýmuje!)- ale marně.  
 

 

 „Caylo, jak je možné, že se ti ten Bryan nebo jak se jmenuje, 
neozývá?“ dráždila mě Elis. 
  „Nevím.“ Její rýpání mi lezlo na nervy.  
Crrrrr! Crrrr! Rozzvonil se telefon a rychle jsem se  
k němu otočila. 
  „Určitě táta,“ vzdychla jsem beznadějně.  
 „Ahoj Caylí, tady Bryan,“ začal hlas v telefonu. Bryan! Roztřásly 
se m i obě ruce a podlomila se mi kolena. Musela jsem si sednout 
na postel, abych neupadla. 
 „A-ano? Ahoj Bryane,“ odpověděla jsem roztřeseným hlasem a 
doufala, že to nejde moc poznat.  
 „Nemáš zítra čas?“ 
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2. Super den 

 

 

Po Bryanově telefonátu jsem byla tak radostí bez sebe, že se 
zdálo nebezpečné ke mně přiblížit. Domluvili jsme se, že mě 
vyzvedne zítra ve čtyři odpoledne. Sice jsem mu asi pětkrát říkala, 
že se můžeme setkat až na místě, ale on si trval na svém. Neřekl 
mi, kam půjdeme, jenom ať to nechám všechno na něj. Pořád 
dokola jsem si to v hlavě přehrávala. Celý den jsem se musela 
usmívat, ale byla jsem ráda. Neustále jsem na něj myslela. 
Nakonec jsem chtěla jít spát, ale nemohla jsem usnout. Všichni už 
dávno spali, ale já se jen převalovala a přemýšlela. Koukala jsem 
po tmavých obrysech mého pokoje a nakonec jsem si vzala mobil. 
Bylo půl dvanácté a čtyři minuty. Přemýšlela jsem, jestli už Bryan 
spí a jestli mu mám zavolat. Tak by to asi udělala Elis. Jenže Elis 
každý kluk tak hrozně miloval, že mu to nevadilo. Já se ale 
půlnočních telefonátů pro jistotu vyvaruju. Už se mi chtělo 
opravdu spát, ale něco ve mně přemýšlelo o tom, jak vypadá 
Bryan, když spí. (Já z něj šílím ještě před prvním rande, co bude 
následovat?!) Musí být neskutečně krásný. Potom jsem se 
schoulila do klubíčka a  v klidu usnula. V noci se mi zdálo- jak jinak 
než- o něm. A taky o tom, co zítra zažijeme. Představovala jsem 
si, jak jsme spolu na procházce v parku, potom v kině a nakonec 
v restauraci na pizzu. Celý den jsem měla pěkně nalajnovaný. A 
zrovna, když jsme si měli dát pusu na rozloučenou, naši první 
pusu, jsem se probudila do nového dne. Ladně jsem vstala a dala 
si pozor na to, abych vstala pravou nohou. Všechny tmavé obrysy 
z minulé noci byly pryč a vystřídaly je jasné barvy a tvary mého 
pokoje. Žádný kout se neschoval před světlem vycházejícím 
zvenčí. Byla jsem jen malinkato otrávená, protože jsem se 
probudila v nepravou chvíli. Šla jsem hned k zrcadlu a spatřila 
rozespalou, rozcuchanou, ale hezky vysmátou dívku. Snažila jsem 
si vlasy uhladit, ale hřeben všechno jistil. Tento den musí být 
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dokonalý. Podívala jsem se na hodiny a zjistila, že je půl desáté. 
Všichni už budou vzhůru. Odtančila jsem do kuchyně a chtěla si 
udělat  snídani. Tam už ale stála Elis a dělala toasty. Přisunula ke 
mně jeden talíř se dvěma toasty a přikývla. 
  „Tak co, jak ses vyspala? Já teda opravdu do růžova,“ spustila. A 
já už si myslela, že nic neřekne. Ne, ona musela něco říct, to se jí 
podobá. Opřela se o kuchyňskou linku a s úsměvem čekala na 
odpověď. 
  „Nemohla jsem usnout,“ vydala jsem ze sebe a zívla si. 
  „Chudáčku,“ řekla ironicky a škodolibě se usmála. Odhalila řadu 
bílých zubů a několik sekund nic neřekla. Plácla jsem ji po rameni 
a vzala talíř s toasty na stůl. V jídelně bylo prázdno, mamka nikde, 
Elis pořád v kuchyni. Posadila jsem se u okna a dívala se na naši 
zahradu. Větřík si pohrával s každým stéblem zelené trávy i 
s každou květinou. Otočila jsem se zpátky ke stolu a kousla si do 
toastu. Vynikající. Tak jak to umí jedině moje sestřička. Burákové 
máslo se rozplývalo na jazyku. Do místnosti vešla Elis, v rukou se 
svou snídaní a dvěma sklenicemi mléka. Jednu položila přede mě, 
druhou vedle mě spolu se svými toasty. 
 „Dík za snídani,“ poděkovala jsem s plnou pusou a ještě se 
snažila o úsměv. 
 „Nemáš za co.“ 

 „Ale jo. Teď si tady opravdu připadám jak princezna,“ podotkla 
jsem.  
Přikývla.  
Chvíli bylo zase ticho. Natočila jsem se na židli směrem k oknu a 
dál pozorovala trávu ohýbající se větrem. Za malou chviličku 
větřík ustal a na zahradu se dostal jeden sluneční paprsek. 
Všechno mělo naráz pod slunečním paprskem jinou barvu. Tráva 
byla nádherně, sytě zelená, květiny nabraly nový odstín a stromy 
obalené listím ještě vyjasnily už tak dost zelený porost. Uschlé 
květiny a tráva zanikly v nekonečné paletě různých barev a 
odstínů. Ani jsem si nevšimla, že už ve mně zmizela celá snídaně. 
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Nebo že tam sedím už přes půl hodiny. I Elis už  byla pryč. V hlavě 
mi kolovaly spousty otázek, které nahlodávaly mou radost; Co si 
jenom proboha vezmu na sebe? Co s vlasy? Jaké líčení zvolit? 
Žabky nebo tenisky? Rozhodla jsem se, že poradit mi může buď 
Elis, nebo její chytrá knížka. Zvolila jsem možnost A, bylo mi totiž 
jasné, že kde je Elis, tam je i knížka (bez ní se neobejde). A Elis je 
ve svém pokoji. Nechala jsem na stole prázdnou sklenici od mléka 
i talíř. Vyšla jsem z jídelny, nahoru po schodech, druhé dveře-
Elisin pokoj. 
  „Elis?“ zašeptala jsem. 
  „No?“ ozvalo se od stolu ještě tišeji, než jsem zašeptala já. 
  „Potřebuju poradit,“ zaprosila jsem. Vzadu v místnosti zavrzala 
židle a kroky se blížily ke dveřím. 
  „S čím?“ zeptala se Elis a vykoukla zpoza dveří.  
  „Mám rande s tím klukem,“přiznala jsem. Sama jsem tomu 
pořád nedokázala uvěřit! 
  „Ahá! A ode mě chceš co?“ 

  „Aby-“ 

  „Mám jít s vámi?“ zeptala se vlezle, ani mě nenechala dokončit 
větu. Usmála se a řekla: „Já vím, chceš prostě jenom poradit.“ 
Procpala jsem se kolem ní dovnitř. Porozhlédla jsem se po pokoji 
a zakroutila hlavou nad neskutečným bincem, který stihla za těch 
pár dní udělat. 
  „No moc se na to nedívej, to je pracovní binec!“ Po zemi se 
válely hromady oblečení, na pracovním stole se povalovaly tužky, 
pastelky a různé papírky. Elis mě odstrčila, aby mohla projít a 
sednout si na židli, která byla zaskládaná plyšovými potvůrkami. 
První ale odhodila pár triček s postele, aby uvolnila místo i pro 
mě. Hned jsem si sedla a Elis ještě odházela plyšáky ze židle a pak 
ji obsadila. Pohodlně se na ní rozvalila a dala si nohu přes nohu. 
  „Co si mám vzít na sebe? Jak se mám učesat?“ zpanikařila jsem. 
  „No,“ zapřemýšlela Elis naprosto klidně, „tak v tom případě 
půjdeme do tvého pokoje a nějaké oblečení vybereme.“ Zase 
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velmi klidně vstala a táhla mě do pokoje. Jednou rukou mě 
postrkovala a ve druhé nesla svou knížku. Vešla do mého pokoje 
a zamračila se nad pořádkem. Pokrčila rameny a přistoupila 
rovnou k mé skříni. S vrzáním ji otevřela a začala se mi 
prohrabávat ve věcech. Postupně mi vyházela půl skříně a já nad 
tím jen vrtěla hlavou. 
Proto má v pokoji takový binec, pomyslela jsem si a přimhouřila 
oči. Po chvíli Elis vytáhla ze skříně tyrkysové tričko a hodila mi ho. 
Neohrabaně jsem ho chytla a začala je prohlížet. 
  „Kde jsi to našla?“ zeptala jsem se nevěřícně. 
  „Bylo úplně dole v zelené tašce.“ Následovala krátká odmlka. 
Poté mi hodila černou mini sukni. 
  „Vážně?“ zeptala jsem se váhavě a nejistě. 
  „Samozřejmě!“ Elis odpověděla naopak bez váhání a jistě. 
„Budeš v tom vypadat jako bohyně!“ 

  „Tak jo. Možná toho budu litovat, ale poslechnu tě.“ 

  „Budeš vypadat tak sladce, že se ve městě na tebe budou lepit 
tisíce kluků,“ poslední tři slova téměř zazpívala. Mě by ale stačilo, 
kdyby se na mě lepil jeden jediný. 
  „A boty?“ zeptala jsem se při pohledu na botník. 
  „Hned to bude,“ zapěla potichoučku a vrhla se na věc. Po chvíli 
mi k nohám hodila černé balerínky . 
  „K.O.U.Z.E.L.N.É!“ hláskovala. „Dokonalé balerínky!“ chválila 
boty. 
  „Elis, ty jsi naprosto fantastická!“ to jsem zase já pro změnu 
chválila sestru. 
  „Já vím,“  řekla pyšně a nafoukaně. „To byl jen vtip!“ Zasmála se. 
Koukla na hodiny a hbitě vstala.„Měla bych jít dělat oběd. Co si 
dáš?“ 

  „Udělala bys špagety se sýrovou omáčkou?“ 

  „Žádný problém.“ 

Na hodinách právě odtikávalo jedenáct hodin. Ještě mám spoustu 
času. Poslechla jsem Elis a šla se dívat na televizi. I když máme 
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dost programů, na žádný se nedalo dívat. Přepínala jsem jeden za 
druhým, dokud jsem si neuvědomila, že to přepínám pořád 
dokola. Tak jsem se zvedla a šla se projít zahradou. Kolem mě 
poletovali motýli s pestrobarevnými křídly, a když jsem se 
přiblížila k jednomu z mohutných stromů, z jeho koruny vylétlo 
tisíce malých ptáčků. Jen škoda že ta tráva byla tak vysoká. Při 
každém pohybu zašustila a občas z ní vzlétl nějaký malý brouček. 
Ale na to, že byla půlka srpna, foukal studený a nepříjemný vítr, 
který si bez zábran hrál s mými vlasy. Každou chvíli jsem musela 
zvedat ruku, abych si vlasy oddělala z obličeje. Nakonec jsem to 
stejně vzdala a nechala dotěrný vítr, ať si s mými vlasy dělá, co 
chce. Za chvíli jsem se musela dívat přes hnědý závěs z mých 
vlasů. Shrnula jsem si zase vlasy z obličeje a dočasně jsem je 
hodila pod tričko. Přestala jsem vnímat čas a jen jsem se 
prodírala bezcílně prostornou zahradou. 
  „Caylo! Oběd!“ zavolala Elis z kuchyňského okna, ale protože 
jsem byla dost daleko, sotva jsem ji slyšela. Stála jsem až na 
druhém konci zahrady a dívala se přes živý plot, který mi byl asi 
po ramena, na louku za naší zahradou. Rozběhla jsem se zpět 
k domu a doufala, že jsem byla venku nejmíň půl hodiny. Tráva 
šustila ještě hlasitěji než před tím a rychle jsem si vyndala vlasy 
zpod trička, aby to nevypadalo hloupě. Dvakrát jsem cestou 
zakopla o nějaký kámen, ale jen jednou jsem spadla a to jsem se 
zase bez váhání zvedla, zkontrolovala odřeniny, kterých bylo 
kupodivu minimum, a běžela jsem dál. Bylo to opravdu 
namáhavé, vzhledem k velikosti našeho pozemku. Když jsem 
vběhla do jídelny, nemohla jsem ani popadnout dech. Svalila 
jsem se na židli a byla jsem  mile překvapená, že jsou už dvě 
hodiny. Naproti mně seděla usmívající se máma, která se 
rozplývala nad Elisiným výtvorem. Byla na ni opravdu pyšná, že je 
to tak skvělá kuchařka. Sestra jí zrovna servírovala jídlo a mamka 
se do něj s chutí pustila. Pak El donesla talíř ke mně a pěkně se 
usmála. 
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  „Promiň, že to nejsou ty špagety, ty budou na večeři. Nevadí?“ 
omlouvala se a já se mezitím podívala na talíř. Smažená ryba 
s hranolky. Ani jsem nevěděla, že umí uvařit rybu. 
  „Elis, musím tě taky pochválit. Vypadá to výtečně! No to víš, že 
to nevadí!“ poplácala jsem Elis po rameni a mile se na ni usmála. 
Nadšeně mi úsměv oplatila.  
  „Díky. V mrazáku byla ryba, tak jsem to chtěla vyzkoušet. Prostě 
tomu nešlo odolat. Tak doufám, že ti to alespoň bude chutnat,“ 
řekla skromně. Hned jsem si kousek ukrojila a ochutnala. Lepší 
rybu jsem v životě nejedla! Nebyla tvrdá, ani příliš měkká, nebyla 
přesolená a  ani neslaná. Prostě všechno bylo vyvážené, tak jak to 
má být. V duchu jsem si myslela, jestli to nepřivezla z nějaké 
špičkové restaurace specializované na ryby, jinak jsem si to 
nedokázala vysvětlit. Vždyť jí je ještě pořád třináct, proboha! Já 
ve svých čtrnácti neumím uvařit ani vejce! No to sice přeháním, 
ale na oběd bych si netroufla. A ona, o rok mladší než já, se 
dobrovolně nabídla vařit nám dennodenně snídaně, obědy i 
večeře! Ona je prostě kouzelné a jedinečné dítě. Pozorovala jsem 
děj okolo a pak když jsem vidličkou chtěla napíchnout další 
sousto, zjistila jsem, že už jsem to snědla. 
  „Počkej tady, já ti ještě dojdu pro salát,“ vstala Elis, sotva viděla, 
že už jsem dojedla. 
  „Elis já-,“ ani jsem to nestihla doříct a Elis už mi nesla misku se 
salátem. Byla jsem sice přeplněná, ale tomu nešlo odolat. Listy 
salátu byly pečlivě naskládané na sobě a okraje byly ozdobené 
okurkem, paprikou a mrkví. „No téda!“ na víc jsem se nezmohla. 
Když jsem i to snědla, sama jsem se nabídla, že umyju nádobí. 
Když jsem konečně všechno naskládala zpět do skříněk, běžela 
jsem do pokoje a žehličkou si narovnala vlasy. Díky tomu byly 
ještě o pár centimetrů delší. Pak jsem si pečlivě vyčistila zuby, aby 
ze mě nebyla cítit ryba, a už jsem jen čekala, až přijde Bryan. 
Nastrkala jsem si peníze a mobil do černé kabelky, která mi ladila 
k botám a nervózně jsem přešlapovala nebo chodila sem a tam 
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po pokoji. Když se ozval bzučivý zvuk zvonku, bylo tři čtvrtě na 
čtyři. Najednou jsem měla zase motýly v břiše, v krku jsem měla 
knedlík a zrychlil se mi tep. Bylo mi na omdlení. 
Zhluboka dýchej. Usmívej se, ale ne jako blbeček.  
Ale byla jsem neuvěřitelně ráda, že už je tady. Než jsem se 
vzpamatovala, Elis už mu otevřela a slyšela jsem jen zabouchnutí 
hlavních dveří a dva hlasy na chodbě. Jeden byl vysoký, dívčí, 
zvonivý a radostný- Elis. Druhý byl klučičí, hluboký, malinko 
nervózní a zároveň milý- Bryanův. Když jsem uslyšela jeho hlas, 
rozbušilo se mi srdce ještě víc. Třikrát jsem se hluboce nadechla a 
vydechla a pak jsem sešla po schodech dolů. Když Bryan a Elis 
uslyšeli kroky, zvědavě se otočili. Zahlídla jsem Bryanův krásný, 
přímo andělský a nadšený obličej. Málem se mi podlomila kolena.  
  „Ahoj, Caylo! Sluší ti to,“ zalichotil a pořádně si mě prohlížel. Asi 
viděl, že jsem.....jiná. No jasně, když jsem jela do Richmondu, 
nevěděla jsem, že potkám někoho tak úžasného. V odrbaných 
teniskách, obyčejném triku, džínách, nenalíčená a s vlasy do 
hladkého culíku jsem na něj udělat nějak zvláštní dojem nemohla. 
Zato teď...... Bryanovi to taky moc slušelo. Měl na sobě džíny, 
zelené tričko a černou mikinu s kapucí.  
  „Jo, já jsem Caylina sestra,“ vložila se do toho Elis. Bryan si nás 
začal obě zkoumavě prohlížet a měřit. 
  „To je Elis. Elis, to je Bryan,“ začala jsem s představováním. 
Bryan se na Elis usmál a já mohla jen žárlivě doufat, že se do ní 
nezamiluje.  
  „Půjdeme?“ zeptala jsem se nedočkavě i nervózně.  
  „Jo, jdeme.“ 

  „Tak.... čauky Elis. Řekni mámě, že jsem šla pryč s Bryanem,“ 
rychle jsem Elis zamávala a vyšla jsem ven.  
  „Ahoj Elis,“ rozloučil se s ní  Bryan a šel za mnou. 
  „Čauky Caylí! Čauky Bryane! Jo, a Caylí, nezapomeň na taštičku,“ 
volala za mnou Elis a hodila ji po mně. Rychle jsem ji chytla, než 
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stihla spadnout na zem a prohlédla její obsah. Všechno důležité 
tam bylo. 
  „Díky,“ zavolala jsem za ní a ona mi jen zase zamávala. Otočila 
jsem se k Bryanovi a zadívala se mu do očí. Překrásně modré. 
Prohlížela jsem si ho o hlavy až k patě. Zastavila jsem se 
u radostného úsměvu na rtech. 
  „Ty máš sestru?“ zeptal se překvapeně. 
  „Jo jo a taky bráchu. Ale ten žije v New Jersey.“ Při pouhé 
vzpomínce na Lukase, který zůstal spolu s tátou v New Jersey, mi 
bylo smutno. Ale ta radost z toho, že mám vážně rande s tak 
pěkným klukem, naštěstí všechen smutek bez potíží převálcovala. 
  „Vy jste bydleli v New Jersey?“ 

  „Jo, ještě nedávno. V hlavním městě, Trentonu. Ale mámě tady 
nabídli dobrou práci, a protože zdědila dům po babičce tak jsme 
se přestěhovali sem, do Bellwoodu. Ty máš taky sourozence?“ 

  „Jo, dvojčata Amy a Coopera. Je jim šest a jsou pěkně trhlí.“ 

  „Kam půjdeme?“ zeptala jsem se nedočkavě. 
  „Tak nějak jsem doufal, že jsi ještě Bellwood nezkoumala. Mohl 
bych ti ho ukázat,“ navrhl mi. 
  „Super!“ usmála jsem se nadšeně. Byli jsme už asi padesát 
metrů od našeho domu. „Jsi telepat?“ 
Zvedl obočí. „Ne, proč?“ nechápal.  
  „Protože jsem Bellwood ještě vážně nezkoumala. Pořád jsem 
byla zavřená doma a vybalovala věci.“ 
  „Když se daří, tak se daří,“ zasmál se. 
Z mého nadšení měl vyloženě radost. Roztáhl rty do  
úsměvu a vypadal naprosto božsky. Dotkl se mé ruky a 
mnou projela jakoby elektřina. Nervózně jsem ji dala za 
záda a začervenala se. Odhrnula jsem si neposedné vlasy 
z obličeje, uvolnila se a hlasitě vydechla. Dost 
nepřirozeně jsem si ho prohlížela, a když se mi koukl do 
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očí, ani jsem neuhnula pohledem. Oba jsme šli s nepřetržitým 
úsměvem a cesta ubíhala až moc rychle. Půl hodina pro mě byla 
jako pět minut. 
  „Tak co, jak si užíváš prázdniny?“ zeptala jsem se. 
  „Super- vstávat až odpoledne mě nikdy neomrzí. Teď jsem měl 
pár týdnů volný celý dům, protože naši spolu s dvojčaty letěli do 
Londýna. Jared, teda táta, tam musel kvůli práci, a tak je vzal 
s sebou. Mě se nechtělo,“ řekl. 
Vykulila jsem oči. „Jak někdo může odmítnout Londýn?“ 
nechápala jsem. 
  „Už jsi tam byla?“ 
  „Já nikdy nevytáhla paty ze Států,“ postěžovala jsem si. „Vlastně 
jsem nikde, kromě New Jersey a Virginie nebyla. Je to smutný a 
dost mě to štve, ale zvykla jsem si.“  
  „Aha,“ zamumlal. „Někdy to doženeš.“ 
  „To doufám.“ 
 

 

Prošli jsme většinu Bellwoodu a musela jsem uznat, že se mi 
docela líbil. Čekala jsem, že bude menší, ale z tak snadno 
přehlédnutelné tečky na mapě Virginie označující Bellwood se 
vylíhlo dobrých pár kilometrů. Pořád jsme chodili po městě a 
povídali si. Nejlepší na tom bylo, že nebylo ani chvíli ticho a 
neustále jsme měli téma k rozebírání. Už se začalo stmívat a 
modrá obloha změnila paletu barev na teplé, jako jsou červená, 
oranžová a žlutá. Slunce bylo pořád níž a níž, až zmizelo spolu 
s červenou oblohou, kterou vystřídala temná noc. Ještě chvíli 
jsme chodili po městě a cestu nám osvětlovaly jedině pouliční 
lampy a projíždějící auta. Když už bylo deset večer, vydali jsme se 
k nám domů. Bryan šel ochotně se mnou až před naše. Celou 
cestu jsem se připitoměle usmívala a nešlo přestat. Úsměv mi 
pohasl až tehdy, když byl vážně čas jít. 
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  „Bryane…bylo to vážně super,“ řekla jsem s úsměvem na rtech, 
s nevýslovnou radostí. 
  „Jo, to bylo. Můžem to někdy zopakovat,“ navrhl a já zběsile 
přikývla. 
  „Třeba zítra?“ vyletělo ze mě, ani nevím jak. 
  „Stavím se pro tebe zase okolo čtvrté,“ souhlasil nadšeně, usmál 
se a odešel.  
Dívala jsem se, jak Bryan odchází a bylo pro mě skoro nemožné 
otočit se a odejít. Ale udělat jsem to musela-začínala mi být zima 
a lezla na mě ospalost. Když Bryan zmizel v černočerné tmě letní 
noci, zalezla jsem do domu a zalehla do postele, kde jsem v mžiku 
usnula. A té noci se mi zdálo jak jinak než o Bryanovi… 
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3. Tak tady bydlím (wow!!) 
 
 
Jako na potvoru, se další den šíleně vlekl. Elis ze mě dostala 
všechny detaily o včerejším odpoledni.  
Když jsem se v devět probudila, už tehdy jsem nevěděla, co dělat. 
Po snídani jsem se koukala na televizi, ale jediný program, na 
který se dalo dívat, skončil rychleji, než jsem chtěla. A tak jsem si 
uspořádala už dost uspořádané věci v pokoji. Když jsem se potom 
podívala na hodiny a zjistila, že je teprve deset, bylo mi do breku. 
Měla jsem sto chutí zavolat Bryanovi, jestli by nemohl přijít dřív, 
ale nechtěla jsem být dotěrná. Což se samozřejmě nedalo říct 
o Elis, která dokáže být otravnější než komáři a právě to dělala. 
Znovu a znovu ze mě ždímala detaily a neustále kladla otázky, až 
jsem myslela, že z toho zešílím.  
Konečně se po těch útrpných několika hodinách uráčila ručička 
nástěnných hodin v mém pokoji dostat na čtverku a zazvonil 
zvonek. 
Najednou se mi vykouzlil úsměv, a když jsem šla otevřít, málem 
jsem se zabila na schodech.  
  „Ahoj!“ pozdravila jsem ho nadšeně, naposledy se upravila a 
vyšla z domu. 
  „Čau Caylí,“ pozdravil mě.  
Caylí- to je fakt pěkné! Proč mě to, sakra, nikdy nenapadlo?! 
  „Tak, co máme v plánu dneska?“ vyzvídala jsem nedočkavě. 
  „Ukážu ti jedinou ulici, kterou jsi včera neviděla,“ prohlásil. 
Sice jsem neměla páru, v čem bude jiná než ty ostatní, ale 
souhlasila jsem. Něco mi říkalo, že by mi ji nechtěl ukázat jen pro 
nic za nic.  
  „Je daleko?“ chtěla jsem vědět víc. 
  „Ani ne.“ 
  „Jsem zvědavá,“ přiznala jsem. 
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Usmál se. „Nic světoborného nečekej, je to jenom ulice,“ připravil 
mě.  
  „Fajn.“ 
Dívala jsem se mu do očí a nemohla se od něj odtrhnout. Byl bez 
jediné chybičky. Dost reálně jsem si představovala, jak se líbáme, 
a ta představa se mi moc líbila. Odolávala jsem pokušení se ho 
dotknout, hladit ho a líbat. Nevědomky jsem se dotkla jeho ruky a 
on mi ji sevřel.  
Zase jsem se začervenala, ale nepustila jsem ho.  
  „Dnešek se děsně vlekl. Dokonce jsem se probudil ještě ráno, 
k mé smůle. Musel jsem se přemlouvat, abych nepřišel v sedm 
ráno,“ zasmál se. 
  „To jsme na tom stejně,“ přikývla jsem.  
Ani jsem nestihla zaznamenat, že už nejsme u našeho domu, ale 
jdeme městem.  
Zabočili jsme do prava. 
  „O téhle ulici jsem mluvil,“ řekl. 
Pořádně jsem se porozhlédla kolem. Po obou stranách ulice se 
táhly obrovské, luxusní domy, daleko pěknější než v celém 
Bellwoodu. Cestu lemovala stromová alej. Nevěděla jsem, kam 
dřív s očima. Každý dům měl u sebe minimálně jedno auto, 
takové, v jakých jezdí Angelina Jolie nebo třeba Madonnna. 
Zpomalila jsem tempo, aby mi nic nestihlo uniknout a 
nepřestávala jsem zírat.  
  „Tak, tady bydlím,“ prohlásil skromně Bryan, když jsme stáli 
před obrovskou vilou. A do pytle…  
 

 

Pořádně jsem si prohlédla dům a přišel mi opravdu úžasný. K 
Bryanovi se ale hodil. Dům byl bílý, se skleněnými vstupními 
dveřmi a obrovskými okny. Kdybych se soustředila chvíli na jedno 
okno, určitě bych viděla vše, co se děje uvnitř. A to určitě každý 
zvědavý člověk udělá. Jenže ten dům byl tak krásný, že bylo těžké 
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soustředit se na jedno místo. Hodně nový, moderní. Byl sice 
stejně velký jak náš dům, ale daleko, daleko krásnější a novější asi 
tak o pět set osmdesát tři let, ne-li století. S pusou dokořán a 
vyvalenýma očima jsem musela vypadat opravdu hloupě. Bryan 
se na mě podíval a zasmál se mému výrazu. Otevřel  branku 
dřevěného, nízkého plotu a čekal, až se vzpamatuju. Netrvalo to 
dlouho, prošla jsem na zahrádku a stála na kamenité cestičce. 
Celá zahrada byla perfektně zarovnaná, ani jediné stýblo trávy 
nevyčuhovalo ze zeleného koberce.  
Vstoupili jsme do domu a on mě vedl dalšími prosklenými dveřmi 
do velké místnosti. Podle obrovské plazmové televize a bílého 
koženého gauče jsem uhodla, že je to obývací pokoj. Zdi pokoje 
byly sytě oranžové a podlaha byla světle hnědé barvy.  
  „Tak, tohle je náš obývací pokoj,“ řekl stále potěšený z mého 
nadšení. „Nebude ti vadit, když tě představím mámě? Chci se 
ušetřit pozdějšího vyptávání z její strany. Tvrdila, že tě zná.“ 
  „Vážně? To asi zná moji mámu, dřív tady v Bellwoodu bydlela, 
než se vdala. A nevadí. Jsem na ni hodně zvědavá. A taky na 
dvojčata,“ přiznala jsem stále nadšeně.  
  „Tak jo. Bude určitě v kuchyni. Tak pojď, bude šťastná, že tě 
uvidí.“ Vedl mě přes obývací pokoj k dalším dveřím. Za těmi se 
ukrývala jídelna. Sytě oranžová barva přešla v jemnou 
meruňkovou. Uprostřed místnosti stál stůl, na kterém byl  ubrus 
barvy meruňky, ladící se zdmi a jinými dekoracemi místnosti. 
Kolem stolu bylo šest židlí. V tom se otevřely šoupací dveře do 
kuchyně a z nich vykukovala asi pětadvacetiletá žena. Jasně, že 
musela být starší, vzhledem k Bryanově věku. Ale byla mladá. 
Mladší, než moje máma.  
Okouzlující blondýna připomínala modelku. Byla vysoká, štíhlá a 
měla krásné modré oči, jako má Bryan.   
  „Ahoj! Ty musíš být Caroline. Já jsem Bryanova máma, Angelina. 
Moc mě těší, že tě můžu poznat,“ představila se a potřásla mi 
rukou. Vypadala hodně mladě, řekla bych spíš, že je to Bryanova 
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starší sestra, ne jeho máma. Na chvíli jsem se zarazila a říkala si, 
že to přece nemůže být jeho máma. Ale Bryan nic o starší sestře 
neříkal… 

  „Říkejte mi Cayla. Taky mě moc těší,“ vřele jsem se na ni usmála 
a ona mi úsměv oplatila.  
  „Dobře, Caylo, říkej mi Angelino. Bryane, tvoje holka je vážně 
moc hezká,“ zalichotila mi. Holka. Bohužel jsem se za jeho holku 
považovat nemohla.  
  „Kámoška,“ opravil ji Bryan. 
Když jsem se na jeho mámu líp podívala, zjistila jsem, že je jí 
Bryan dost podobný. Mají stejné oči a Bryan je krásný právě po 
své matce. Když jsem se jí podívala do očí, bylo to jako dívat se do 
očí Bryanovi. Angelina měla vlasy do půl zad a konečky se jí vlnily. 
Byly dokonale upravené a lesklé. Měla vlasy jako filmová hvězda 
a vypadala jako modelka. Pleť měla čistou a jemně namalovanou. 
Byla tak půvabná a okouzlující, že to ani nebylo fér vůči ostatním, 
„normálním“ matkám. Pečlivě udržovanými prsty si uhladila 
vlasy. Koukla jsem na její luxusní a zřejmě dost drahé oblečení. 
Černé šaty jí sahaly nad kolena, měly hluboký výstřih a obepínaly 
jí štíhlé boky, čímž ještě zdůrazňovaly její úžasnou postavu.   
  „Znám dobře Claire, tvou mámu. Dřív tady, v Bellwoodu bydlela, 
ale to víš. Byly jsme velké kamarádky, ale pak se ona i její manžel 
odstěhovali do Trentonu, když tě čekala. Párkrát, když si byla 
hodně malá, jste byli u nás na návštěvě, dokud se vaši 
nerozvedli,“ vyprávěla.    
  „Fajn, teď už jsi ji poznala a dokázala ji unudit příběhem, který 
už několikrát určitě slyšela, takže už můžeme jít,“ odsekl jí Bryan. 
  „Tak jdi,“ odpověděla mu naštvaně máma. Angelina mávla 
rukou a zavřela se v kuchyni. Zase se usmál a vedl mě přes jídelnu 
a obývák nahoru po schodech. Na zdi vpravo visely fotky 
v rámečcích. Některé byly starší, jiné docela nové. Na hodně z 
nich byl Bryan a na pár z nich jsem zahlídla i pana Cartera, 
Bryanova tátu. Hodně bylo fotek z dovolené, jiné z města. Na 
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dvou jsem poznala Bryana a dvojčata. Ale jemu to slušelo všude. 
Na předposlední fotce byl Bryan jako asi pětileté dítě s úsměvem 
a bez předních zubů. Té fotce jsem se prostě musela zasmát. Za 
těch deset let se teda rapidně změnil. Kdyby pod fotkou nebylo 
napsané jeho jméno, vůbec bych ho nepoznala. 
  „Já vím, na těch fotkách vypadám příšerně. Hlavně na té 
poslední,“ ukázal na poslední fotku, kde mu bylo asi šest, měl 
v ruce čokoládovou zmrzlinu, kterou měl roztečenou po celém 
obličeji i po rukách. Seděl na tříkolce a v ruce držel bílého 
plyšového medvěda, který měl pusu taky od zmrzliny. Neovládla 
jsem se a vyprskla smíchy. 
 „Náhodou, byl jsi roztomilý,“ polichotila jsem mu. Podíval se na 
mě plný radosti a otevřel první dveře, které jsem viděla. 
  „Tak, tohle je Cooper. Coopere, tohle je Caylí,“ ukázal na malého 
rozcuchaného chlapce s roztomilým výrazem. Vypadal trochu 
jako Bryan na těch posledních fotkách. 
  „Ahoj,“ pozdravil Cooper vesele a rozběhl se k nám.      „Chceš 
vidět moje autíčka?“ otázal se dětským šišlavým hláskem. 
Zamrkla na mě čokoládově hnědýma očkama, a když se na mě 
usmál, taky, jako Bryan na té fotce, neměl přední zuby. Až na ty 
oči si byli hrozně podobní. Cooper měl asi o dva odstíny světlejší 
vlasy, ale stejně si byli podobní. Cooper měl stejné rysy jako 
Bryan, i když ještě dětské. 
  „Tak jo,“ řekla jsem naoko nadšeně. „Chci mu udělat radost,“ 
zašeptala jsem Bryanovi a doufala, že mě Cooper neslyšel. 
  „Žíkala si něco, Caylí?“ zašišlal. Pořád se usmíval, takže nic 
neslyšel.  
  „Že už se těším, až je uvidím,“ zalhala jsem. Cooper se 
s dupáním rozběhl po podlaze a běžel k plastové krabici na druhé 
straně pokoje. Tenhle pokoj měl sytě modrou barvu. Po plovoucí 
podlaze byla rozházená autíčka, postavičky a letadýlka. Ale to 
malé dítě se všemu bez námah vyhnulo. Doufala jsem, že nebude 
chtít, ať jdu za ním, protože bych všechny hračky zcela jistě 
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rozšlápla. Za chvíli přede mnou a Bryanem stála plastová krabice 
plná různě barevných autíček. 
  „Ktelé se ti líbí?“ To šišlání bylo tak srandovní, že nešlo se 
nezasmát. 
  „Tohle,“ ukázala jsem na miniaturu ferrari barvy pomeranče. 
  „Pšešně takové má taťka v galáži. Akolát že v čelvené balvě.“ 
Zvedla jsem obočí a podívala se na Bryana. Ten jen přikývl.  
  „Budeš si se mnou hlát, Caylí?“ 
  „Promiň, Coopere, dneska nemám čas. Ale příště si s tebou ráda 
budu hrát, jo?“ omluvně jsem se na něj podívala a on jen 
odpověděl:  „Dobže.“ Cooper si mě pořádně prohlídl, strčil ruku 
do kapsy zelených tepláků a druhou rukou tahal krabici zpátky na 
své místo. Rychle jsem zavřela dveře pokoje a zadívala se na 
Bryana, jak je opřený o zábradlí a dívá se na mě. Chvíli jsme tam 
stáli, nic neříkali a jen se jeden druhému dívali do očí.  
  „S dětmi to umíš,“ prolomil ticho. 
  „Jo, naši sousedi v New Jersey měli malé děti a já je chodila 
hlídat.“ 
  „Jestli správně hádám, tyhle dveře jsou do pokoje Amy,“ ukázala 
jsem na dveře, na kterých byl na papíru nakreslený něčí obličej a 
pod ním napsané ,,Amy“. Že to byl obličej, se dalo jen hádat, 
protože to bylo prostě růžové kolečko s očima, křivým nosem a 
rozesmátými ústy. Takže mi bylo hned jasné, že to kreslilo jedno 
z dvojčat. 
  „Jo, chceš se tam podívat?“ 
  „Ráda.“ Šel rovnou ke dveřím a nakoukl dovnitř. 
  „Ahoj bráško,“ pozdravil vysoký, dětský a holčičí hlásek. Bryan 
vešel rovnou dovnitř, já za ním jako jeho stín. Na posteli seděla 
blonďatá holčička s dlouhými vlnatými vlásky, které jí dosahovaly 
jako mě až na konec zad. Amy měla taktéž modré oči a byla taky 
jako Bryan podobná na matku. Ale k mému podivu nebyla vůbec 
podobná na Coopera. Cooper měl rovné tmavé vlasy, Amy vlnaté 
a světlé. Na rozdíl od něj měla taky modré oči. 
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  „Kdo to je?“ podivila se Amy. 
  „To je Caylí,“ představil mě zase Bryan. 
  „Ahoj Caylí,“ usmála se na mě Amy a odhalila řadu bílých 
zoubků. 
  „Ahoj Amy.“ Překvapilo mě, že ani Cooper, ani Amy se nestydí 
před cizími lidmi, jak to dělají jiné děti. Amy se zaculila a sedla si 
na zem, kde uchopila panenku a začala jí česat dlouhé černé 
vlasy. To byla skvělá příležitost, podívat se Amy po pokoji. Zdi 
byly sytě růžové a vzadu na podlaze u poliček a krabic s hračkami 
ležel na zemi světle růžový koberec. U jedné stěny pokojíku byl 
přisunutý psací stůl a za stolem bylo velké okno, které dokázalo 
prosvětlit celou místnost. Naproti byla postel s růžovými nebesy a 
kolem ní plyšáci. Mezi nimi byl i obrovský chlupatý medvěd, který 
byl asi stejně velký jako samotná Amy. Na poličkách a skříních 
byly různé barbíny, plyšáci a panenky. Prostě pokoj, o kterém sní 
každá holčička. 
  „Ty si z Bellwoodu, Caylí?“ zeptala se a odložila hřebínek. 
  „Jo, jsem z Bellwoodu.“ 
Začala mi ukazovat všechny panenky a barbínky v pokojíku a pak 
se zeptala, jestli si s ní budu hrát. 
  „Promiň Amy, až příště. Za chvíli půjdeme pryč,“ odpověděla 
jsem jí. Trochu posmutněla, ale pak si zase vzala hřebínek do ruky 
a pokračovala v česání panenky. Tak jsme mohli konečně odejít z 
jejího pokoje. Minuli jsme jedny dveře, Carterovic ložnici a tam 
spal pan Carter, tak jsme ho nechtěli rušit. Bryan se zastavil až 
u posledních dveří na chodbě. 
  „No, tak...tady je můj pokoj,“ řekl Bryan a otevřel dveře. Jeho 
pokoj měl tmavě zelené zdi, nebo spíš takovou tu pěknou khaki 
barvu. V rohu pokoje byla velká postel a vedle ní psací stůl, za 
ním bylo okno. Na stole měl počítač se vším možným zařízením- 
od webkamery po sluchátka. Ještě měl na stole dotykový mobil. 
Jinak měl v pokoji trochu binec- kolem koše byly poházené různé 
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papírky, na psacím stole měl rozházená cédéčka a u skříně se mu 
válelo oblečení. No..... kluci. 
  „Toho bince si nevšímej.“ V tom se podíval na hromadu oblečení 
a podivil se. „Coopere!“ zavolal rozzuřeně. Za chvilinku se ozval 
zase ten dupot a pár sekund po tom stál vedle mě Cooper. 
  „Co je?“ nevině zamžoural Cooper. Bryan ukázal na hromadu 
oblečení. „Plomiň, Blyane my jsme si s Amy hláli na schovávanou 
a já se schoval do skžíně. A spadlo na mě to oblečení,“ přiznal 
Cooper zase s tím srandovním šišláním. „Plomiň,“ omluvil se. 
  „Tak jdi, no,“ mávl rukou Bryan. Cooper se rozběhl do svého 
pokoje, ale pak se vrátil. 
  „A, ještě když jsem se schoval pod stůl, tak se rozsypali 
cédéška.“ Rychle se utekl schovat před svým starším bráchou. 
 „No, někdy je výhoda, když mám skoro stejně starou Elis a ne 
dva mladší sourozence.“  
  „Jo, to věřím. Já takový štěstí neměl,“ vydechl a sedl si na postel. 
Snažil se o klidný tón, ale určitě měl chuť jít za Cooperem a 
pořádně mu vynadat. Přesně tak bych to udělala já, kdyby mi Elis 
nadělala v pokoji takový binec. Posadila jsem se vedle něj. 
 „Jak dlouho tady bydlíte?“ 
 „Dlouho. Hodně dlouho, ale tenhle dům táta postavil teprve 
před pěti lety. Dřív jsme bydleli trochu jinde.“ Pak se na mě 
dlouze podíval. „Tak….jdem na ten film?“ 
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4. My nepotřebujeme budík- máme přece Elis! 
 

 

„Caylo! Caylo! Jdeme malovat!“ zahučela na mě Elis hned to ráno 
po schůzce s Bryanem. 
  „Co? Kdo? Kde? Kdy? Jak? Proč?“ zpanikařila jsem. Byla jsem 
nevyspalá, a kdo ví, kolik bylo hodin, když jsem usnula. 
  „Jdeme malovat!“ zopakovala nadšeně.  
  „Kolik je hodin?“ zeptala jsem se rozespale. Promnula jsem si 
oči. 
  „Sedm!“  
  „Cože?! No to si ze mě děláš srandu?!“ zařvala jsem na ni. Elis 
leknutím poskočila. „Slez ze mě, ty slone! Neumíš nic jiného než 
budit a lekat ospalé lidi před sedmou hodinou?“ 

  „Po sedmé hodině!“ ohradila se ublíženě Elis. „Neměla si včera 
chodit tak pozdě spát!“ 

  „Co je ti po tom?“ zaječela jsem na ni a kopla ji do nohy. 
   „Tak co jste včera s tím tvým miláčkem dělali, že si přijela až 
v noci….,“ poškádlila mě Elis. Moc dobře jsem věděla, na co myslí.  
 „Byla jsem u něj, ty náno!“ Další věc, ve které je Elis přebornice- 
dokáže kohokoliv vytočit během pár minut a mě obzvlášť. (Další 
specialita) 
  „Jo? Vsadím se, že nikdo nebyl doma a vy jste na to hupsli, 
dokud jste si byli tak vzácní! A abys věděla, nejsem nána!“ hádala 
se se mnou. Strhla se mezi námi taková hádka, že je o tom škoda 
mluvit. Já jí tvrdila, že to tak nebylo, ale ona si pořád vedla svou. 
Vše skončilo tím, že jsem ji poslala do háje a kupodivu to zabralo. 
Né, že by vážně do nějakého háje šla, ale přestala mít blbý kecy a 
zavřela klapačku. Teda na malou chvíli. Přestala se se mnou 
dohadovat a výhružně pronesla: „Jestli do deseti minut nebudeš 
dole, nedostaneš najíst a s malováním tvého pokoje ti nepomůžu, 
takže ti to zabere celý den i noc. Pořádně si promysli, jak se 
rozhodneš.“ A se škodolibým úsměvem vyšla z pokoje. 
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  „Víš, co si můžeš, že jo!“ zahulákala jsem ještě za ní. Ale stejně 
jsem ji poslechla. Asi proto, že můj pokoj byl velký a já líná. Takže 
jsem se vyhrabala z postele a hodila na sebe župan.  
Rychle jsem se učesala a seběhla dolů. 
  „Výborně!“pochválila mně Elis, když jsem se objevila v jídelně. 
Všechna její jedovatost byla pryč. No jo, Elis je maminčin „hodný“ 
mazánek. Sedla jsem si ke stolu a zavoněly mi omelety, které 
přistály na talíři přede mnou. Po snídani jsme domlouvaly, jaké 
barvy použijeme na který pokoj. 
  „Já chci pokoj sytě růžový,“ prohlásila jsem. „A jakou barvu 
chceš ty?“ změnila jsem téma. 
  „Oranžovou a bílou. Se žlutými doplňky. Bude to vypadat 
moderně a suprově. Už se těším, až začneme. V obýváku bude 
minimálně tyrkysová a námořnická modř. Doplňkové barvy a 
předměty nechám na vás,“ pronesla rozhodnutě Elis, jako kdyby 
byla velitel a my její poskoci. 
  „Kuchyň bude bílá. A jídelna oranžovo-béžová,“ promluvila 
konečně mamka. 
  „A koupelny budou bílé a nakreslíme tam modré bublinky,“ 
doplnila jsem úvahy těch dvou. Přes pyžamo jsem měla natažený 
jenom chlupatý župan. Protože mi byla trochu zima, schovala 
jsem ruce do teplých kapes. 
  „To je sice hezké, ale to všechno bychom nestihly ani za dva dny. 
 Buď dnes nebude všechno, nebo nám s tím někdo pomůže,“ 
přetnula naše myšlenky máma. 
  „Bryan!“ šeptla jsem, ale ne dost potichu-Elis to zaslechla. 
  „Jdi mu zavolat!“ napadlo ji. 
  „Neblbněte holky! Je teprve půl osmé!“ uťala zase naše úvahy 
mamka.  
  „Tak…. jdu do pokoje. Musím se konečně převlíct. Dohadujte se 
beze mě,“ s těmi slovy jsem odešla z místnosti. Protože jsem byla 
bosky, cítila jsem studenou podlahu a běžela jsem rychle na teplý 
koberec do pokoje. Shodila jsem ze sebe župan a převlékla se z 
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pyžama do tepláků a do trička na ramínkách. Chvíli jsem stála jen 
tak uprostřed pokoje a přemýšlela, co dál. Zavolat Bryanovi? Jít 
dolů a dohadovat se o barvách místností? Mávla jsem nad tím 
rukou a na mobilu vytočila rovnou Bryanovo číslo. Uklidňoval mě 
pravidelný zvuk, když se číslo vytáčelo.  
  „Čauky Caylí, co potřebuješ?“ zeptal se Bryan ospale. 
  „Máš teď čas?“  
  „Teď?“ tázal se překvapeně. Pak vydechl. „Jo, jasně mám čas.“ 

  „A pomohl bys nám vymalovat dům?“požádala jsem. 
  „No, klidně. Za hodinu jsem u vás. Vyhovuje?“ 

  „Ne, já přijdu. Elis a máma se dohadují o barvách. Ráda na chvíli 
vypadnu. A promiň, vím, že jsem tě vzbudila. Nemusíš jít, jestli 
nechceš. Každopádně, jestli jo, tak přijdu já. Zatím se můžeš 
nasnídat nebo ještě spát. Do půl hodiny jsem u tebe.“ 

  „Dobře. Tak...... za chvíli.“ 

  „Pá,“ rozloučila jsem se a zavěsila. Převlíkla jsem se rychle 
s tepláků do džínových kraťasů a nasoukala na sebe jiné tričko. 
Uhladila jsem si vlasy, ale rozhodla se, že je nebudu ani kroutit 
ani žehlit. Spletla jsem je do dvou dlouhých copů a nasadila 
zelenou kšiltovku. Vyběhla jsem z pokoje a skákala radostí, že 
uvidím Bryana. 
  „Jdu pro Bryana, za hodinu jsem zpět.“ Nečekala jsem na 
odpověď, jen jsem vyrazila ze dveří a chvíli běžela krajinou. Asi po 
dvě stě metrech jsem se zastavila a šla krokem, abych nebyla 
udýchaná. Cesta neubíhala ani zdaleka tak rychle, jako když jsem 
šla s Bryanem. Neměla jsem si s kým povídat, s kým se zasmát. 
Byla jsem tam prostě jen já a stromy. Za pár minut jsem šla po 
chodníku a rychlým krokem došla k jeho domu. Párkrát jsem si 
cestou procvičovala nádechy a výdechy a teď jsem nebyla vůbec 
zadýchaná. Zazvonila jsem na zvonek a přišel mi otevřít Cooper. 
  „Ahoj Caylí, jdeš za Blyanem?“ Málem jsem vyprskla smíchy, 
Cooperovo šišlání bylo prostě komediální. 
   „Jo, můžu dál?“ Cooper pootevřel dveře a já vešla dovnitř. 
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   „Blyan bude v pokojíčku, jdi za ním. A Caylí, zahlaješ si se mnou 
potom s autíčkama?“  
  „Coopere, promiň, ale příště opravdu. My jdem s Bryanem zase 
pryč.“  
Smutně se na mě podíval a tiše se zeptal: „Kam jdete plyč?“ 

  „K nám domů. Malovat.“ 

  „A můžu jít s vámi?“ tázal se vlezle.  
  „Promiň, Coopere, nejde to,“ kroutila jsem hlavou a pohladila 
ho po ježatých vlasech. 
  „Tak běž za ním do pokoje, Caylí,“ posmutnil a jeho výraz byl 
téměř tragický, jako kdyby mu někdo sebral milovanou hračku. 
Sebral a rozdupal. Pohladila jsem ho po vlasech a obešla ho. V 
obýváku jsem zahnula ke schodům a vešla do posledních dveří 
chodby. Bryan ležel na posteli a spal. Přesně tak, jak jsem si to 
představovala. Jak svatý, nebo jak andělíček. Bylo nemožné, jak 
někdo může vypadat božsky, i když spí. Spal hluboce, jako kdyby 
byla ještě hluboká noc a spokojeně oddychoval. Byla taková 
škoda ho probudit. On byl prostě….nádherný. Na pažích se mu 
rýsovaly svaly a……nebudu to natahovat…..no, Bryan je zatraceně 
sexy! Spal ve volných kraťasích a bez trička. Chvíli jsem 
přemýšlela, že si sednu na židli a počkám, až se probudí sám, ale 
to může taky trvat několik hodin. Sedla jsem si vedle něj na postel 
a přemýšlela, jak ho mám vzbudit. Chvíli  jsem se mu dívala do 
tváře a pak jsem ho pohladila po vlasech. 
  „Bryane,“ zašeptala jsem a pohladila ho i po rameni. Jemně jsem 
ho chytla za ruku a čekala, až se probere. Pomalu otevřel 
pomněnkové oči, podíval se po pokoji a zamžoural. A teprve pak 
mě spatřil.  
  „Caylí?“ zeptal se. 
  „No?“ 

  „Co tu děláš?“ Nevěřícně si mě prohlédl a sedl si na postel. Sedla 
jsem si vedle něj a řekla: „Říkala jsem ti, že přijdu.“ 
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  „Jo, říkala.......ale já........já asi usnul,“ usmál se a podíval se na 
mě zase tím svým neodolatelným pohledem. Zajímalo mě, jestli 
se tak tváří schválně, nebo si to ani neuvědomuje. „Šel jsem 
posnídat, vrátil se a zalehl do postele. A usnul,“ pokrčil rameny a 
zvedl se z postele. Zaslechla jsem za dveřmi kroky. Potom se 
dveře otevřely a z nich vykoukla malá Amy. 
  „Ahoj, Caylí, půjdeš si se mnou teda hrát?“ Amy na rozdíl od 
Coopera neměla problém s mluvením.  
  „Tak jo, ale jenom na chvilku, než se Bryan převleče,“ souhlasila 
jsem. Sice bych daleko radši zůstala a dívala se, jak se převléká, 
ale to by bylo dost blbý.  
Amy mě chytla za ruku a táhla do jejího pokoje. Bryan za námi 
zavřel dveře a Amy měla radost, že si má s kým hrát. 
  „Tohle je Rose a tohle je Ali,“ představila mi Amy dvě panenky 
jednu s culíky a druhou s černými kudrnatými vlásky. „Já budu 
maminka Rose a ty Ali,“ podala mi kudrnatou panenku a 
modrýma očkama a růžovými šatičkami. Hrály jsme si na 
maminky Ali a Rose a chodily jsme na nákupy, vařily a  staraly se 
o miminka. Za malou chvilku jsme stihly vážně hodně věcí. 
Zavzpomínala jsem si na dětství, kdy jsem dělala úplně to samé. 
  „A teď už je noc a musíme jít spinkat,“ vymyslela Amy a vložila 
miminko do kočárku, přikryla jí dekou a šla si lehnout do postele. 
  „Crrrr! Už je ráno!“ zavelela Amy, ještě než jsem se stihla 
vzpamatovat. Hbitě vyskočila z postele, šla pro panenku a udělala 
snídani. Bryan vstoupil do pokoje, právě když mi Amy nabízela 
párky. Samozřejmě takové ty plastové, nejedlé. 
  „Jdeme?“ zeptal se a opřel se o dveře pokoje. 
  „Amy, postaráš se i o Ali? Už dojedla tak ji prosím tě přebal a jdi 
s ní na procházku,“ vymýšlela jsem. 
  „Dobře, ale půjdu pro Coopera a on bude tatínek,“ usmyslela si. 
Podívala jsem se na Bryana a stál tam jako vždy ve své nesmírné 
dokonalosti. Nezměnila bych na něm ani jediný vlásek na hlavě. 
Rychle jsem ho políbila, vzala ho za ruku a šli jsme dolů. Měl na 
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sobě zase tu černou mikinu, ale tentokrát černobílé tříčtvrťáky a 
červené tričko. Jenže on by mohl jít klidně ve špinavých teplákách 
a roztrhaném tričku a tak i tak by mu to slušelo. 
  „Promiň, kdybych věděla, že budeš spát, řekla bych někomu 
jinému,“ omlouvala jsem se. 
  „To je dobrý, jen mě to trochu zaskočilo, když jsem se probral. 
Byl to šok, chvíli jsem si myslel, že je to jen sen. Jsi totiž opravdu 
moc hezká, víš,“ podotkl a já cítila, jak se červenám. Tak mě 
napadá, jestli se mu o mně zdálo. To musel bejt teda sen.  
  „To si sice nemyslím, ale díky.“ 

  „No vážně. Nepřeháním, když říkám, že pěknější holku jsem 
ještě nikdy neviděl.“ Tak to už jsem byla červená jak rak.  
  „No tak to si moc holek neviděl.“ 

  „Věř mi, že viděl.“ Přišel ještě blíž ke mně a chystal se mě políbit. 
  „Blyane, vy už jdete plyč?“ zeptal se zas ten otravný šišlavý 
hlásek. Bryan se ode mě odtáhl a naštvaně se podíval na bráchu. 
  „Jo jdem, Coopere, jdi si hrát,“ snažil se ho odehnat Bryan. 
  „Tak ahoj, bláško. Ahoj, Caylí,“ zamával nám a zmizel ve svém 
pokoji. Bryan se ke mně naklonil a dal mi pusu. I když to bylo 
jenom krátké, stejně se mi zatočila hlava a svět mi najednou 
připadal růžový. 
  „Měli bychom jít,“ usoudil. 
  „Vážně ti nevadí, že jdeš? Opravdu nemusíš.“ 

  „Caylo, ale já chci jít,“ přerušil mě Bryan a znovu mě políbil. Pak 
jsme vyšli před dům. Ruku v ruce jsme měli namířeno k nám 
domů a zdálo se mi, že čas opravdu letí. Bavili jsme se 
o vysvědčení, o minulém školním roce a zase o New Jersey.  
  „Tak na co sis s Amy hrála?“ vyzvídal. 
  „Na maminky co se starají o své děti, Ali a Rose.“ Bryan se 
hlasitě zasmál a já se přidala. 
  „Amy musela mít radost- nikdo si s ní běžně hrát nechce.“ 

  „Taky že měla,“ přitakala jsem.  



54 
 

Samozřejmě- čas uběhl tak rychle a už jsme stáli před naším 
domem. S vrzáním jsem otevřela hlavní dveře a vedla Bryana do 
mého pokoje. 
  „Páni, máš fakt pěkný a velký pokoj. Ještě větší, než já,“ chválil. 
Pohledem prohledával celý můj pokoj. 
  „Jsem ráda, že se ti líbí. Mě se taky hrozně líbí,“ souhlasila jsem.  
  „Tak.....kde začneme?“ otázal se nedočkavě. 
  „V jídelně. Máma ji chce oranžovou a béžovou. Tak..... půjdeme 
dolů a začneme!“ Vzala jsem ho za ruku a běželi jsme po 
schodech dolů do jídelny. Všechen nábytek už byl vystěhovaný a 
ostatní zabalený. Když většina nábytku byla vystěhovaná na 
chodbě, místnost vypadala o hodně větší. 
  „Ahoj Bryane, já jsem Caylinina máma, ale říkej mi klidně Claire,“ 
představila se Bryanovi máma, když se vynořila z kuchyně. Hned 
za ní přišla Elis a nesla kbelík s barvami.   
  „Těší mě,“ odpověděl jí Bryan a potřásli si rukou. 
  „Ahoj, Bryane!“ pozdravila Elis a ozvěna to tiše zopakovala. 
  „Ahoj, El,“ usmál se na ni Bryan. Je na všechny tak hrozně 
moc.....milý. Přátelský. Rozhlídl se po místnosti a pak pomohl Elis 
s barvami. 
  „Jsi podobný na Angelinu, Bryane. Pozdravuj ji ode mě,“ řekla 
máma. 
Bryan přikývl a mamka začala rozdělovat práce. „Cayla s Bryanem 
můžou začít s oranžovou a my dvě se pustíme do béžové,“ podala 
nám vše potřebné na malování. Začali jsme zdí s obrovským 
oknem a výhledem na zahradu. 
  „Bryane, co myslíš, jak by vypadal můj pokoj v barvě Amyného?“ 

  „No,“ zapřemýšlel. „Jako Amyn pokoj. Ale vypadalo by to 
dobře.“ 

  „A jací budou moji spolužáci? Jaká bude moje třída? Myslím ve 
škole.“ 

  „Jsou tam fajn lidičky. Ale někteří umí pěkně pít krev. Asi budeš 
na každý předmět s jinými lidmi, ale doufej, že se vyhneš Darle. 
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Podle mě je to hrozná kráva, co se povyšuje nad všechny ostatní.“ 
I když jsem asi neměla, musela jsem se zasmát. Darla? Co je to za 
pitomé jméno? 

  „V New Jersey byli všichni fajn. Třeba dobře vyjdu i s Darlou. 
Vůbec ji neznám, takže nevím. Ale musím přiznat, že se do nové 
školy bojím. Nikoho tam nebudu znát.“ 

  „Caylí, vždyť znáš mě a Elis. Taky tam mám hodně kámošů.“ 

  „No, tak ale ty se dokážeš kámošit s každým, co jsem si zatím 
všimla.“ 

  „Ale to vůbec není pravda!“ zvýšil hlas a prskl na mě barvu. 
  „No počkej!“ Štětcem jsem mu přejela po ruce, takže ji měl 
celou oranžovou. Namočil svůj štětec v barvě a na tváři mi hned 
svítila oranžová. Oba jsme se začali smát. 
Za chvíli přišla mamka s dalšími pěti lidmi, pomocníky. Představila 
nám je jako své staré přátelé, které znala, ještě když v Bellwoodu 
bydlela. Všechno šlo rázem rychleji. A na mě a Bryanovi zářilo čím 
dál víc barev. Tyrkysová z obýváku, oranžová z jídelny, bílá z 
koupelny, a růžová z mého pokoje.  
  „Pojďte na oběd!“ zavolala na nás Elis po celodenní dřině. 
Obědvali jsme u stolu v kuchyni, jediné místnosti, která se zatím 
nemalovala. Elis měla ještě od včerejška ty špagety, které udělala, 
když jsem byla v Bryanově domě a o které mě ochudila. Špagety 
byly díky Elisinému umění výtečné, stejně jako její všechna 
ostatní jídla. 
  „Elis, to se ti vážně povedlo,“ pochválil ji Bryan, když jí podával 
prázdný talíř. 
  „Díky, Bryane, jsem ráda, že ti chutnalo.“ Vděčně se na něj 
podívala a roztomile se usmála. 
  „A, Bryane, jak se vlastně Angelina má? Je to už dlouho, co jsem 
ji neviděla. Bylo ti tak pět,“ optala se mamka. 
  „No, jde to. Je pořád stejná. Ale trochu víc starostlivější. Hlavně 
kvůli Cooperovi a Amy. Amy je sice andílek, ale Cooper je fakt na 
facku,“ povídal. 
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  „Jo, to věřím. Sama mám tři děti a hodně starostí. Hlavně, když 
Lukas nebydlí s námi, ale s přítelkyní v Trentonu,“ posteskla si. 
  „Máma mívá taky hodně starosti o tátu. Je často pryč a ona se 
o něj přirozeně bojí. Naštěstí už tolik nepřehání, jako před dvěma 
lety, kdy tátu povýšili a letěl poprvé na delší dobu pryč. To se s ní 
vůbec nedalo mluvit.“ 

  „A co tvůj táta vlastně dělá?“ vyzvídala máma. 
  „Táta je podnikatel,“ odpovídal. Máma mu na to kývla. 
  „Jejda mami, nech ho už. Chováš se jak na nějakým výslechu!“ 
zastavila ji Elis. Máma se potom víc už neptala.  
  „Půjdeme ven?“ šeptla jsem. 
  „Dobře.“ Tiše jsme se zvedli a zmizeli z místnosti. Elis se pustila 
do umývání nádobí a máma jí pomohla. 
  „Díky za pomoc s malováním,“ poděkovala jsem a zabočila do 
zahrady. 
  „Nemáš za co, byla to sranda. A překvapil mě váš dům. Čekal 
jsem, že bude starodávný, jako zvenčí,  ale asi to bude nakonec 
moderní vila.“ 

  „Jo, ještě se musí zasklít dvě okna v jedné prázdné místnosti a 
udělat nová fasáda. Ale fasáda bude až za hodně dlouho, mamka 
říká, že na to teď nemá peníze.“  
  „A kde pracuje tvoje mamka?“ zeptal se. 
  „Máma je doktorka. Bude pracovat ve zdejší nemocnici.“ Šli 
jsme dál a dál do zahrady a kolem nás létali motýli a ptáci. Hodně 
byl slyšet také bzukot žluto-černých včel. 
  „Bryane, přišel bys na moje narozeniny? Elis chce za každou 
cenu udělat oslavu a já jí to nedokážu vymluvit. Tak když už 
oslavu, tak s tebou. Za dva dny. Přijdeš, prosím?“ požádala jsem 
ho. 
  „Jasně! A co by sis přála?“ zeptal se a vyčkával na odpověď. 
Zhluboka jsem se nadechla. 
  „Opravdu chci jen, abys přišel. Nic víc po tobě nechci. To bude 
pro mě ten nejlepší dárek. Nic mi nemusíš kupovat,“ požádala 
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jsem ho. Zastavil se a políbil mě. Jemně jsem ho od sebe 
odstrčila. 
  „Vážně mi nic nekupuj,“ poprosila jsem. Zakoulel očima a sedl si 
do trávy. Sedla jsem si vedle něj do tureckého sedu a chytla jsem 
si prsty u nohou. Tráva teď byla jen o polovinu nižší než já. 
Kdybych se ještě víc přikrčila, nikdo by mě v ní nespatřil. Mile 
jsem se na Bryana usmála a odhrnula si vlasy z čela.  
  „A co by sis přála jako tak obecně?“ 

  „Psa. Ale máma mi ho zatím nedovolí. Ale chtěla bych ho hrozně 
moc,“ posteskla jsem si. 
  „Klidně bych ti nějakého koupil, kdybych věděl, že by to tvojí 
mámě nevadilo.“ 

  „Tak to prosím tě nezkoušej. Vyhodila by tebe, mě i psa,“ 
zasmála jsem se při té představě.  
  „Náhodou, tvoje máma se zdá fajn.“ 

  „Zdá. Máma je jako počasí. Jako dvaceti čtyř hodinový měnič 
nálady. Někdy je v klidu, všechno nám dovolí a jindy má náladu 
pod psa,“ práskla jsem na ni. 
  „Moje taková není. Té se mění nálada podle toho, jestli je doma 
otec. Když je doma, pustí mě ven, na jak dlouho chci, všechno mi 
koupí a dovolí. Ale když je táta mimo Bellwood, je ubručená a 
přecitlivělá.“  
 „ A jaký je tvůj táta?“ zeptala jsem se a sledovala jeho reakci. 
 „ Můj táta? Když je doma, je rád, že nás vidí a tráví s námi hodně 
času. Na rozdíl od mámy mi rozumí.“ 
  „Se mnou to tak bylo taky. Táta mi rozuměl, mamka ne. Ale 
bydlela jsem s mámou. A spolu s ní jsem se musela taky 
odstěhovat,“ přiznala jsem. 
  „No jo. Ale v Bellwoodu je to skvělý,“ usmál se. „Měli bychom 
jít,“ navrhl. 
 „Dobře,“ souhlasila jsem. Těžce jsem vstala a zahlédla slunce 
daleko na západu. Už tady asi sedíme dlouho. Vydali jsme se zpět 
k domu. Na kraťasích jsem měla zaschlý flek od oranžové a 
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růžové barvy. Bryan měl na tričku taky fleky od barvy, ale vůbec 
mu to nevadilo. 
 „Měli bychom vrátit tvůj nábytek zase do pokoje,“ napadlo ho. 
 „Asi jo.“ Už jsme byli skoro u domu. „ Bryane, nebude tvojí 
mámě vadit, že jsi tady tak dlouho?“ 

 „Je doma táta,“ připomněl mi. 
Svůj pokoj jsem málem nepoznala. Růžová svítila z každého rohu 
a dělala z pokoje dívčí doupě. Většina nábytku už byla na svém 
místě, Elis s mámou se činily.  
 „Ale, stejně už bych měl jít.“ Díval se na hodiny, které ukazovaly 
osm hodin večer. Nedivím se, že už je unavený. Byl u nás skoro 
dvanáct hodin. Šla jsem s ním kousek po cestě a pak jsme se 
rozloučili. 
 „Ahoj, Caylí,“ řekl a políbil mě na čelo. 
 „Čauky, Bryane.“ 

 „Caylí, spi sladce,“ popřál mi. 
 „Ty taky,“ odpověděla jsem a zamávala mu. Bryan se ztrácel ve 
tmě a já se otočila a šla domů. Elis stála opřená o dveře a kroutila 
hlavou. 
 „Caylo, Caylo, ty se prostě nikdy nepoučíš,“ vzdychla. 
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5. Noční můra 
 
 
  „Jdu ven s přáteli, budete doma?“ oznámila mi mamka, když si 
obouvala nové, pro mě obyčejné tenisky a oblékala si mikinu. 
Přikývla jsem a šla do svého pokoje. Kochala jsem se růžovou 
barvou zdí a myslela na to, že mám snad ten nejkrásnější pokoj 
na světě. Můj pohled upoutal šuplík, který ještě nepřetékal 
oblečením a který jsem nikdy neotevřela. Ze zvědavosti jsem se 
šla podívat co je ve vnitř. Šel sice jen těžce otevřít, ale nakonec se 
povedlo. Ležely tam staré zažloutlé dokumenty a svazek rezavých 
klíčů. Klíče byly čtyři, každý jiné velikosti a jiného rezavého 
odstínu. Udiveně jsem na to koukala a přemýšlela, které dveře 
jsou zamknuté. Jedny dvířka pod schodištěm. Vzala jsem klíče a 
vydala se zjistit, co je uvnitř zamknutých dveří. 
 „Elis? Našla jsem svazek klíčů. Půjdeš se mnou prozkoumat tu 
zamčenou místnost?“ zeptala jsem se jí, protože jsem věděla, že 
bych se sama bála. Elis přikývla.  
 

 

 „Tenhle tam pasuje!“řekla vítězně Elis, když jsme otevřely dveře. 
Pomalu jsme sestupovaly po úzkých schodech a dole byla šílená 
tma. Naštěstí Elis byla připravena na všechno a z kapes vytáhla 
dvě baterky. S hlasitým cvaknutím se rozsvítila první baterka, 
naše první záchranné světlo. Hned když jsem viděla, bez váhání 
jsem si vzala tu druhou baterku a cvaknutím ji také rozsvítila. V 
místnosti bylo hned víc světla. Baterkami jsme bloudily po 
zapínači jakéhokoliv dalšího světla, ale nic tam nebylo. Začala 
jsem se víc zaměřovat na místnost. Sklep. Zdi z cihel byly místy 
zelené od řas a místy černé od kouře. Zamířila jsem baterkou 
dolů a všimla si, že stojíme na malé plošině a všude kolem nás je 
 voda. Hnusná zakalená zelená voda. Zvedl se mi žaludek. K 
našemu podivu tu neběhaly krysy jako ve většině sklepech. Asi se 
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bály i ty krysy. Ale určitě ne tolik, jako já, strašpytel Cayla. Ve 
tváři jsem měla zděšený a zároveň ustrašený výraz. Elisin vždy 
usměvavý obličej zmizel a místo něj tam stála pořádně 
vystrašená, vystresovaná a velmi bojácná dívka. Její hrdinský 
výraz byl fuč. Kdybych tu byla sama, už bych pádila odtud a bála 
bych se spát ve své posteli.  
Ve vodě plavaly kusy něčeho odporného. Všechno bylo obalené 
řasami. Připadala jsem si jako v nějakém nadmíru děsivém 
hororu. I všechny sloupy byly obaleny řasami a  na některých byly 
přidělány řetězy. Všimla jsem si nahoře u stropu otvorů 
s mřížemi. Dříve to bývaly asi okna, ale všechno sklo bylo rozbité. 
Tudy ta voda určitě přitekla. Asi před hodně dlouhou dobou. 
Hnusně to tam smrdělo zatuchlou vodou. A trochu jako v kanále 
(ne že bych někdy v kanále byla). Ble…. Čím dál lepší. Úplně jsem 
čekala takovou tu děsivou scénku z béčkového hororu. Že 
najednou bude noc, bouřka, blesky, slejvák a za námi se s vrzáním 
zavřou dveře a už nepůjdou otevřít. Ale nestalo se. Stalo se něco 
mnohem horšího… 

  „Caylo, podívej,“ řekla Elis roztřepaným hlasem a ukazovala 
baterkou na okraj plošiny. Na šedém betonu byly stopy zaschlé 
krve. Nebo možná barvy. Nebo kečupu (ha, ha, to je blbost). Rudé 
fleky lemovaly plošinku a byly všude. Podívala jsem se do vody a 
něco se tam mihlo. Že by krysa? Krysa neumí tak rychle plavat a 
navíc pod vodou! Klekla jsem si na kolena, abych to lépe viděla. 
Bylo to už pryč. Voda byla tak zakalená, že jsem nespatřila dno. 
Jen temně zelenou vodu. Do vody vedly úzké schody, které se 
pomalu rozkládaly. Něco se z hluboké vody blížilo a mně se sevřel 
žaludek. Cítila jsem nepopsatelný strach. Černo-zelený flek se 
přibližoval a Elis si klekla vedle mě. Už to bylo skoro na hladině a 
my dvě jsme napjatě čekaly, co se stane. Najednou to vystřelilo 
obrovskou rychlostí na hladinu. Bylo to tak centimetr pod vodou 
a já jsem zjistila, co to je. Udělalo se mi mdlo, zatočila se mi hlava, 
ale neupadla jsem. Chtěla jsem Elis varovat, ale nevydala jsem ze 
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sebe ani hlásku. Měla jsem knedlík zaseknutý v krku. Než jsem se 
vzpamatovala, Elis začala šíleně ječet. Něco ji drželo. Lidská ruka. 
Sestra šíleně ječela, div mi nepraskla hlava. Přidala jsem se 
k jekotu, to bylo na místě. Ta odporná bílá ruka plná jizev se Elis 
držela za její zápěstí a nechtěla se pustit. Moje první reakce byla, 
že jsem chtěla odtamtud vypadnout. Ale nemůžu ji tady nechat. 
Vzala jsem baterku pevně do ruky, málem jsem jí rozdrtila a 
praštila do té bledé paže vší silou. Sotva ta bílá paže trochu 
povolila, sestra se jí vymrštila a křečovitě si chytla zápěstí. Co 
nejrychleji vstala a chtěla utéct. Místo toho znovu příšerně 
zaječela a do očí se jí nahrnuly slzy. Padla znovu na kolena a 
svíjela se bolestí. Pořád hrozně brečela a řvala.  
  „Elis, pojď, musíme odsud co nejrychleji zmizet.“ Snažila jsem se 
o klidný tón, ale stejně jsem poznala, že se mi třepe hlas a 
mluvím hrozně potichu. Elis zaječela silněji než kdykoliv předtím a 
já jsem nechápala proč. Chytla jsem ji za ruku a táhla ji kousek po 
kousku pryč z toho hrozného místa. Bílá paže se zase vynořila z 
vody a Elis už se trochu vzchopila na útěk. Z vody se vynořila i 
druhá ruka a postupně se vynořovala bílá postava se slepenými, 
černými vlasy. Vyběhla jsem rychle pár schodů, pomohla sestře a 
zavřela jsem za námi dveře, které jsem rychle zamkla. Dýchala 
jsem mělce a rychle a srdce jsem cítila v krku. Chvíli jsem stála 
jako omámená a nevnímala nic okolo. Až po chvíli, kdy zase Elis 
zaječela, jsem se probrala.  
 „To je dobrý, Eli, to je dobrý,“ utěšovala jsem ji. 
To není dobrý, pomyslela jsem si. Elis se svíjela bolestmi a pořád 
si křečovitě držela zápěstí.  
 „Klid, Elis.“ Snažila jsem se uklidnit ji, ale hlavně sebe. 
 „Když to strašně pálí!“ procedila skrz zaťaté zuby. Po chvíli si 
přestala křečovitě svírat zápěstí a odtáhla ruku. Oběma se nám 
naskytl strašný pohled. Okolo celého zápěstí se jí táhly čtyři 
hnědo-červené pruhy. Elis znovu zděšeně vykřikla. Zaslechly jsme 
kroky z druhé strany dveří a rozběhly se ke mně do pokoje. 
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Rychle jsem zamkla a zalezla pod postel, jako malé vystrašené 
dítě. Když jsem vycítila bezpečí, pomalu jsem vylezla.  
 

 

Otevřela jsem oči do hluboké noci. 
  „Byl to jen sen,“ uklidňovala jsem se. Nevěděla jsem, kolik se mi 
toho zdálo a co je pravda. Koukla jsem na zdi a bylo mi to jasné. 
Malování s Bryanem nebyl sen. Zdi byly ve tmě temně růžové a 
moje oči přelétly na poslední šuplík skříňky. Zvedla jsem se z 
postele a šla ho otevřít. Uvnitř nebyly žádné dokumenty, žádný 
svazek klíčů. Jen moje ponožky. Noční můry jsem měla odjakživa, 
ale nikdy ne tak živé. Vrátila jsem se do postele, přikryla se 
peřinou a snažila se usnout. Peřinu jsem si natáhla i přes hlavu. 
Vzpomínala jsem na noční můru. Jenže jsem se bála usnout- co 
kdyby se sen opakoval? 

Ráno mě probudil mobil. Ještě v polospánku jsem ho vzala do 
ruky. 
  „Ahoj, Caylí,“ pozdravil povědomý hlas. 
  „Ahoj.......,“ pozdravila jsem a přemýšlela kdo to je. „Bryane,“ 
vzpomněla jsem si.  
  „Dneska máš ty narozky tak..... všechno nejlepší a..... stavím se 
pro tebe za půl hodiny.“ Zavěsil. V tom jsem se opravdu probrala 
a s šokem se rychle převlékla z pyžama. Umyla jsem si obličej a 
v kuchyni do sebe co nejrychleji nacpala snídani. Nikdo nebyl 
doma- to bylo zvláštní. Jen na stole ležel dopis. Vzala jsem ho a 
četla si vzkaz. 
Jsme ve městě. Ty zůstaň doma, nikam nechoď. Vrátíme se, až se 
vrátíme. Dneska to ještě určitě bude. I když...... 
Elis 

Psala to ona, poznala jsem její rukopis. Zřejmě pospíchala, písmo 
bylo křivé a naškrábané. Zazvonil zvonek a rozběhla jsem se 
otevřít. Mé kroky se rozléhaly domem. 
  „Všechno nejlepší!“ uslyšela jsem jako první. 
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  „Pojď dál, Bryane,“ pozvala jsem ho.  
  „Všechno nej, Caylí,“ popřál mi znova a políbil mě na tvář. 
  „Díky, Bryane.“ Jen se usmál.  
  „Tak...co budem dělat dneska?“ zeptal se po chvíli. 
  „Musím být doma, než přijedou mamka s Elis. Ale můžem si 
pustit nějaký film,“ navrhla jsem. Přikývl. Šli jsme do obýváku, 
sedli si na gauč a zapnula jsem film. Byla to komedie, takže jsme 
se každou chvíli smáli a popadali se za břicho.  
   „Jsme doma!“ zaslechla jsem  mámu a šla za ní. Ve dveřích stála 
Elis s plnýma rukama tašek stejně jako máma.  
  „Dobrý den, Claire,“ vynořil se z obývacího pokoje Bryan. 
  „Ahoj, Bryane,“ usmála se na něj máma. „Šel bys, prosím, se 
mnou do jídelny?“ zeptala se. 
  „Jistě.“ 

Máma šla směrem ke dveřím do jídelny a Bryan za ní. Vůbec jsem 
nechápala, co máma chce, ale snažila jsem se to neřešit. Bryan za 
sebou zavřel dveře a nic jsem neslyšela. Sedla jsem si na 
schodiště a čekala. Za pár minut se otevřely dveře a Bryan si sedl 
za mnou se svým obvyklým úsměvem. 
  „Co po tobě chtěla?“ vyzvídala jsem. 
  „To je překvapení,“ tajemně zašeptal. Podívala jsem se na něj 
prosebným výrazem, ale on se jen zasmál.              
   „Neřeknu ti to,“ dodal. 
  „No tak fajn,“ odsekla jsem. 
  „Půjdeš ven?“ vstal. 
  „Dobře,“ souhlasila jsem a zvedla se ze schodů. 
  „Ukážu ti zdejší park,“ prozradil mi.  
Šli jsme kousek po cestě a dostali jsme se k bohatší části města, 
kde mimochodem bydlí i Bryan. Všude kolem byly překrásné vily, 
nejnovější modely aut a vkusně oblečení lidé. Na většině 
pozemků jsem zahlédla bazény a zahrady. Musí být super v té 
části města bydlet. Kousek dál byl ten park. Byl vážně překrásný, 
jako celá čtvrť. Všechno čisté, opečovávané. V parku byly 
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všemožné květiny, které rostly na čerstvě posečené trávě. Okolo 
bylo několik lidí, někteří s dětmi na hřišti, jiní se vyhřívali na 
lavičkách. Uprostřed parku byla fontána, kde jsme si sedli.  
  „Je tu moc krásně,“ pochválila jsem park. 
  „No jo. Zvykneš si.“ Namáčela jsem si ruce v průzračné vodě a 
pak se otočila na Bryana. 
  „Prázdniny se už krátí,“ připomněl mi. 
  „Jo, za dva týdny už se budu chystat do školy. Hrozně rychle to 
ubíhá. A navíc mám trému, sotva na to pomyslím. Nová škola. 
Noví spolužáci a učitelé. Dělá se mi z toho zle. Nesnáším hodně 
velké změny,“ přiznala jsem. 
  „Není to zas tak hrozné. To zvládneš,“ uklidnil mě. Slunce bylo 
zrovna uprostřed oblohy- to znamená pravé poledne. Kolem nás 
už bylo míň lidí a slunce víc hřálo. 
  „Neměli bychom už jít?“ zeptala jsem se. 
  „Za chvilku. Ale půjdeme někam na oběd. Máš přece 
narozeniny.“ 

  „Ale no tak, nemusíš za mě utrácet,“ podotkla jsem. Ale měla 
jsem z toho velkou radost. Po chvilce povídání vstal a chytl mě za 
ruku. Loudali jsme se po ulici a povídali si o škole. Dozvěděla jsem 
se spoustu nových věcí, o nových spolužácích a učitelích. 
Zklamalo mě ale to, že nebudu ve třídě s Bryanem.  
  „Budem se vídat každou chvilku,“ sliboval. „S velkou 
pravděpodobností spolu budeme mít pár společných hodin,“ 
utěšoval mě. Potom mě zatáhl do pizzerie a objednal nám pizzu. 
Bryan vybral jeho nejoblíbenější a já jsem neprotestovala. Když 
nám ji přinesli, s chutí jsme se do ní pustili. Po prvním soustu 
jsem zjistila, že lepší pizzu jsem v životě nejedla. Byl na ní sýr, 
salám, šunka a kukuřice, což je naprosto dokonalá kombinace. 
Spokojeně jsem si ji pochvalovala a vychutnávala. Za chvíli už na 
talíři ani kousek nezbyl.  
  „Díky, Bryane, lepší pizzu jsem nikdy neměla, vážně,“ 
poděkovala jsem. Pak jsme se už doopravdy vydali k nám. Cestou 
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jsme se smáli, vyprávěli si historky a zase se jen smáli. Cesta tím 
hned ubíhala rychleji. Když jsem konečně otevírala vstupní dveře 
našeho domu, nestačila jsem se divit. 
  „Překvapení!“  vykřikli všichni, kteří tam zrovna byli. Byla jsem 
opravdu v šoku. Nejen, že se na mě usmívaly máma a Elis, ale 
také táta, starší brácha Lukas, ale dokonce i moje nejlepší 
kamarádky z Trentonu, Jane a Sarah! Nevydala jsem ze sebe ani 
hlásku.  
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6. Překvapení 
 

 

  „Všechno nejlepší, Caylinko moje. Krásné patnáctiny, sestřičko,“ 
rozběhla se za mnou Elis a pevně mě objala. Potom mi do rukou 
vrazila dárek, pečlivě zabalený do oranžového balicího papíru, 
ovázaný obrovskou červenou mašlí a ozdobený červenými 
korálky. Přesně podle jejího vytříbeného vkusu. 
  „Díky, sestřičko. Nemusela sis dělat škodu,“ poděkovala jsem a 
vřele se na ni usmála. Vlepila mi pusu na tvář a ustoupila. Odložila 
jsem dárek stranou a přiřítila se ke mně jedna z mých kamarádek, 
Jane. 
  „Všecičko nejlepší, moje Caylinečko,“ popřála mi a vlepila mi 
dnes už druhou pusu na tvář. Pevně mě objala a doufala jsem, že 
mě už nikdy nepustí. Ale pustila mě. Podala mi dárkovou tašku a 
odkráčela vedle mojí sestry. Až teď jsem si všimla, že Bryan 
nestojí vedle mě, ale baví se s mojí sestřičkou. Pozorovala jsem je 
a oni beze slov odešli nahoru do Elisiného pokoje. Zmocnila se mě 
žárlivost a zvědavost. Ale nic jsem neřekla.  
  „Caylo, všechno nej,“ přišel ke mně Lukas a zvedl mě ze země. 
Přitiskl si mě k sobě, jako bych nic nevážila.  
  „Nemůžu dýchat,“ vydrala jsem ze sebe. 
  „Jo, pardon, zapomněl jsem, že ty jsi naše křehká malá Cayla.“ 
Postavil mě nohama na zem a podal mi dárek. Položila jsem ho 
vedle ostatních na zem a přistoupil ke mně táta.  
  „Caylo moje, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví, úspěchů, 
kamarádek, peněz, radosti, zážitků,“ vyjmenovával. 
   „Jo chápu, stačí,“ zastavila jsem ho. Beze slov mi podal dárek a 
přišla ke mně mamka. Popřála mi, jako všichni ostatní a také mi 
podala dárek. Vedle mě jich už bylo celkem dost, ale stejně jsem 
ho položila na zem. Poslední přišla Sarah, druhá kámoška. Podala 
mi dárkovou tašku a objala mě. 
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  „Jdi za ostatníma do obýváku, ten je tam,“ ukázala jsem na 
dveře. Zatím jsem se snažila posbírat dárky, které jsem dostala. 
  „Počkej, Caylí, počkej!“ zavolal na mě Bryan. V rukách nesl 
obrovského, plyšového medvěda a běžel po schodech. „Všechno 
nejlepší,“ popřál mi, když ke mně doběhl. Dal mi pusu a podal mi 
plyšové zvíře. 
  „Bryane, to je jako vážně pro mě?“ zeptala jsem se nevěříc svým 
očím. 
  „Jo, to je pro tebe.“ Medvěd mohl měřit tak metr, byl opravdu 
obří. 
Šli jsme spolu do obýváku, kde Elis udělala opravdovou oslavu. 
Hudba byla puštěná na maximum, hrály největší hitovky a 
zároveň naše nejoblíbenější písně. Všude byly rozvěšeny barevné 
girlandy, po zemi se válely polštáře, stůl byl plný jídla- popcornu, 
tyčinek, jednohubek, sladkostí, bonbónů a chipsů.  
  „Mám nachystaný dokonce i program,“ zašeptala mi do ucha 
Elis.  
  „Seš ta nejlepší sestra na celém světě,“ řekla jsem jí a co 
nejpevněji objala.  
  „Tak tos ještě neviděla jídelnu,“ šeptla. Překvapeně jsem se na 
ni podívala a Elis mě zatáhla do jídelny. Všude byly balónky a 
uprostřed stolu stál obrovský čokoládový dort. Vykulila jsem oči a 
otevřela pusu. S úžasem jsem na něj hleděla a nevěděla, co říct. 
  „To ty sama?“ vydala jsem ze sebe. 
  „No, snažila jsem se,“ řekla skromně. Přiblížila jsem se k dortu, 
na kterém bylo patnáct svíček. Když jsem vedle dortu stála, byl 
skoro stejně velký jako já. Byl celý z čokolády, zdobený barevnými 
kuličkami, marcipánovými květinami, různo barevným krémem a 
růžovými svíčkami. Trochu čokolády jsem si nabrala na prst a 
ochutnala. Rozplývala se mi na jazyku, ochutnala jsem znova. 
Všechny chutě byly tak dokonale sladěné, že nebylo možné, aby 
dort připravila moje skoro čtrnáctiletá sestra. Chtěla jsem 
pochválit dort sestře, ale už nestála vedle mě. Stála uprostřed 
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obýváku a bavila se s Jane a Sarah. Vydala jsem se za nimi a pak 
jsem si vzpomněla na Bryana. Stál z druhé strany jídelního stolu a 
s chutí koukal na dort.  
Měla bych se převléct, pomyslela jsem si.  
Odtančila jsem z jídelny, přes obývák a chodbu, schody brala po 
dvou a vletěla do pokoje. Přesně jsem věděla, co si vzít na sebe. 
Modré letní šaty jako by byly přímo na ten den stvořeny. Rychle 
jsem se svlékla a přehodila přes sebe krásné šaty. Bleskově jsem 
se mihla v zrcadle, uhladila si vlasy a běžela přímo do obýváku. 
Bryan stál u dveří a spokojeně na mě koukal. 
  „Moc ti to sluší,“ pochválil. 
  „Díky.“ Usmála jsem se na něj a táhla ho do obývacího pokoje. 
„Představím tě svým kamarádkám.“ 

Jane a Sarah si stále povídaly s Elis. 
  „Neruším? To je Bryan,“ představila jsem ho a přerušila jejich 
klábosení. „Bryane, tohle je Jane a Sarah,“ ukázala jsem na ty 
dvě. 
  „Ahoj,“ pozdravila nesměle Jane.  
  „Ahoj,“ zopakoval Bryan. 
  „Jsem moc ráda, že jste dorazily,“ přiznala jsem. 
  „No, to byla maličkost. Vzpomněla jsem si na tvé narozky a 
vytáhla Jane z baráku. Ona na ně samozřejmě zapomněla. A co jsi 
vlastně dostala?“ vyzvídala Sarah. 
  „Ještě jsem dárky nerozbalila,“ pokrčila jsem rameny.   „Ale to 
musím rychle napravit.“ Přistoupila jsem k hromádce dárků a 
sáhla pro první. Všichni si sedli na gauč a zvědavě čekali, co bude 
uvnitř. 
  „Ten je ode mě,“ ozvala se máma. Rozvázala jsem mašli a 
sundala balicí papír. 
  „Nový mobil! Mami, jsi úžasná!“ zajásala jsem. Po nehodě 
s džusem tohle byl dárek přímo s nebes. Máma se na mě usmála 
a já rozbalila další dárek. Byl od táty a byl to MP4 přehrávač. 
Slušně jsem poděkovala a rozbalovala další dárky. Od Elis jsem 
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dostala nové, černé šaty, proklatě krátké ale neuvěřitelně krásné. 
Sarah mi dala nové boty, růžové žabky a od Jane jsem dostala 
přenádhernou růžovou kabelku. A nový komplet byl na světě. 
Bylo mi víc než jasné, že ty tři se domluvily. Ale ten poslední-od 
Lukase byl prázdný. Nechápavě jsem pohlédla na Lukase, ale on 
se jenom smál při pohledu na můj výraz.  
  „Už máš to nafukovací křeslo v pokoji!“ vydal ze sebe a dál se 
jen smál. Měl radost, že mě zase napálil. Dřív, v Trentonu to dělal 
pořád, ale jen mě- nikdo jiný nebyl tak hloupý, aby se na ty jeho 
pitomé vtípky po milionté napálil. Jen jsem pokrčila rameny a 
odhodila prázdnou krabici do rohu. Začala se smát i Elis a všichni 
ostatní. Nakonec jsem vyprskla smíchy i já. Když jsem se konečně 
uklidnila, hlasitě jsem se nadechla a vydechla. Malou chvíli bylo 
hrobové ticho. 
  „Dá si někdo dort?“ zamumlala Elis a prořízla ticho. Všichni jí 
přikývli a Elis vběhla do kuchyně pro talíře a za chvíli se vracela 
s dezertem. Začali se mi sbíhat sliny, když jsem ucítila vůni 
čokolády. Drapla jsem Elis první talíř a podala si vidličku. 
Samozřejmě chutnal dokonale, jako všechno od mojí sestřičky. 
 

 

„Půjdete už konečně spát?“ zeptala se ospale máma a zívla. 
„Nebo jsou pro vás snad tři hodiny ráno ještě málo?“ Otočila 
jsem se na ni a chvíli zapřemýšlela. Do postele se mi ještě 
nechtělo.  
  „Chviličku,“ zaprosila jsem mamku a čekala na reakci. 
Přimhouřila oči, prohrábla si vlasy a nakonec mávla rukou a 
odešla. Zabouchla za sebou dveře a slyšela jsem jen, jak jde po 
schodech. 
  „Tak, odkud znáš Bryana?“ pokračovala v debatě Jane. 
  „Potkala jsem ho v Richmondu, asi před týdnem.“ Pomyslela 
jsem na něj, co asi zrovna dělá. Nejspíš spí. O půl jedenácté 
odešel. Táta s Lukasem odešli už v devět, ke svým známým tady 
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v Bellwoodu. Jane a Sarah mohly u nás přespat, a tak jsme si 
rozdělaly pohovku, na které spí právě Sarah a Jane. Spolu s Elis 
jsme si vytáhly nafukovací lůžka, na nichž máme spát. Ale zrovna 
jsme si povídaly, seděly na polštářích u krbu v obývacím pokoji a 
klábosily o všem možném. Počínaje mnou a Elis a konče Bryanem.  
  „Musím ti říct, opravdu upřímně, že Bryan je překrásný. Možná 
si dokonce troufnu říct, že jsem hezčího kluka nikdy neviděla,“ 
chválila Sarah. Znělo to opravdu upřímně. A s tím jsem souhlasila. 
Taky bych na něm mohla oči nechat. 
  „Hodí se k tobě. Ty si taky totiž moc hezká Cayli,“ dodala Jane. 
Tím kompromisem mi udělala vážně radost. Přidala mi na 
sebevědomí. I když to podle mě není pravda, potěšila mě. Jane 
byla rudovlasá, hnědooká holka, s roztomilým obličejem, pihami 
na malém nose a kadeřavými vlasy po ramena. Jane byla sice 
drobná a malá, ale měla velké srdce. Na první dojem působila 
přátelsky. Zamrkala na mě čokoládovýma očima s neodolatelně 
dlouhými řasy a roztáhla rty do úsměvu. 
  „Díky, Jane.“ Věnovala jsem jí úsměv a zavrtěla se na polštáři.  
  „Je to pravda,“ přitakala Sarah. Sarah byla vysoká černovláska, 
havraní vlasy ji dosahovaly sotva po ramena, s perfektně 
upraveným obočím a taktéž hnědýma očima. Měla snědou pleť, 
rovný nos, věčný úsměv na rtech a zakulacený obličej.  
  „A už dost! To se sice hezky poslouchá, ale vůbec to není 

pravda,“ zastavila jsem je. „Měli bychom už jít vážně spát,“ zívla 

jsem a odvrávorala na svoje nafukovací lůžko. Cítila jsem, jak mi 

těžknou víčka, jako by byly každou chvíli těžší a těžší. Všechny tři 

stejně jako já vstaly a ulehly do svého lůžka. Prázdniny už se krátí, 

pomyslela jsem si nervózně.   
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7. Jednoho Alexe, prosím 
 

Elis 

 
„Elis, vstávej!“ 
„Hmmm, Alexi... Jsi to ty?“ zamumlala jsem ospale. Právě se mi 

(už zase) zdálo o krásném číšníkovi, Alexandru Wittovi. O jeho 
přenádherných očích barvy hořké čokolády, kterou tolik miluju. O 
jeho krásných, havraních vlasech, opálené, snědé kůži, 
nepřehlédnutelných svalech a o pažích, které mě ve snu objímaly 
a hladily. 

„Tady Cayla,“ opravila mě. Rychle jsem otevřela oči a spatřila 
obličej starší sestry. 

„Aha. Promiň,“ usmála jsem se. „A jak si vůbec dovoluješ rušit 
moje klidné spaní?“ 

„No, slíbila si, že budeš vařit, teď když jsou u nás Jane a Sarah.“ 
připomněla mi. Vyplázla jsem na ni jazyk a zašklebila se. Sarah a 
Jane jsou naše nejlepší kamarádky z Trentonu - hlavního města 
New Jersey. Tam jsme bydlely předtím, než jsme se přistěhovaly 
sem do Bellwoodu. To je kousek od Richmondu, hlavního města 
Virginie. 
Nakonec jsem přece jen vstala a utíkala se převlíct. V rychlosti 
jsem vymyslela pomazánku a namazala ji na obrovské bagety. 
Většina lidí se mě ptá, proč vařím doma já a téměř vždy odpovím: 

„Vždyť je to zábava! Miluju vaření!“ Za tři čtvrtě hodiny byl 
oběd nachystán a za malou chvíli i sněden. 

„Co budem dělat dnes?“ zeptala se Sarah, která právě 
dožvýkala oběd. 

„Pojedem do Richmondu!“ oznámila jsem jim z vesela. 
„Bezva, už se těším!“ zvolala Sarah. Štěstím bez sebe jsem byla 

hlavně proto, že zajdeme do „Alexovy“ restaurace, neboli italské 
restaurace se sexy číšníkem. S co největší rychlostí jsem umyla 
nádobí, na myčku jsem kašlala a odhopsala do svého pokoje. 
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Prohrábla jsem si dlouhé, hodně dlouhé vlasy po pas a podívala 
se do zrcadla. Vypadala jsem pořád stejně. 

„Ach jo, taky bych občas chtěla tak rovné vlasy jako má Cayla,“ 
povzdechla jsem si. Moje vlasy miluju nadevše, ale občas mi 
připadají až moc vlnité. Cayla má větší prsa a já se musím spokojit 
jenom s Áčkama. Radši jsem přestala řešit své nedostatky a 
začala se zabývat svými přednostmi. Mírně jsem si zvýraznila 
oříškové oči, ještě víc protáhla řasy a navlékla si na sebe tričko, 
které zvýrazňovalo mou štíhlou postavu. Byl na něm nápis Kiss 
me. Rozhodla jsem se, že pod to napíšu Alexi. Ale až příště, 
musím si pohnout. Spěchala jsem dolů po schodech a cestou 
smetla ségru. 

„Hej! Klidni Lízo,“ napomenula mě Cayla. 
„Kolikrát ti mám říkat, abys mi NEŘÍKALA Lízo, Caylonátore!“ 

obořila jsem se na ni naoko naštvaně. Ale vždyť jsem Elison ne 
Elizabeth a Caroline to moc dobře ví. 

„Dej si pohov, Elisaurusi!“ zasmála se Cayla. Otočila jsem se a 
sešla zbytek schodů. 

„Jane, Sarah! Jdem!“ zavelela jsem. 
Sarah i Jane vylezly z obýváku a namířily si to k nám. 
„Co to tam bylo za povyk?“ zeptala se Jane. 
„Ále taková malá slovní přestřelka,“ mávla jsem rukou. 
„Ve skutečnosti mě Elis málem shodila ze schodů,“ prohlásila 

Cayla. Šťouchla jsem ji loktem do žeber. 
„Kušuj!“ zasyčela jsem na ni. Jane a Sarah se hlasitě 

rozchechtaly, jak to umí jen ony. Přidala jsem se k nim a Cayla 
taky. Pak jsme se společně vydaly ven. Cestou k autobusové 
zastávce, která byla půl kilometru odsud, jsme se smíchem kecaly 
o Bryanovi, Caylininu klukovi. 

„Tý, Caylo, jak dlouho s ním už vlastně chodíš?“ vyzvídala Jane. 
„Ještě to nikdo neřekl oficiálně,“ předběhla jsem ji dřív, než 

stihla cokoli říct. 
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„Jo, chodím s ním,“ řekla Cayla a zašklebila se na mě. To už ale 
přijel autobus a odjely jsme do Richmondu. Vystoupily jsme a já 
jsem holky vedla k velkému nákupnímu centru. 

„Doufám že s sebou máte aspoň milion, jinak tady nemáte šanci 
nic koupit,“ prohlásila jsem. 

Jasně že ho s sebou neměli. Ale jim to rozhodně nevadilo. Moje 
prohlášení brali spíš jako legraci, ale když jsme vstoupily do 
jednoho značkového butiku, spadly jim čelisti.. 

„Ehm.. Elis, je tady všechno tak drahé?!“ Janein hlas nabíral na 
hysterii. 

„Myslím, že ne. Ale tady dole ano.“ 
Stejně jsme bloudily sem a tam, zkoušely si drahé oblečení 

(které jsme si samozřejmě neměly v plánu koupit) a vozily se na 
jezdících schodech nahoru a dolů. V druhém patře, úplně vzadu, 
jsem holkám ukázala malý obchůdek s oblečením. Ihned jsme se 
tam vydaly a holky valily oči. Všechno bylo dost levné, skoro 
zadarmo. Vrhly jsme se na oblečení. 

„Já si vezmu tohle,“ ukázala Jane na zelený topík s flitry. Jane 
má malou postavu, zelené oči, zrzavé vlasy po ramena a pihy. 
Takže jí zelená sedí dokonale. Naopak Sarah je tmavší 
černovláska. Její vlasy jsou úžasně dlouhé a husté. Je vysoké, 
štíhlé postavy a fialová je její nejoblíbenější barva. Oběma je 15 
let, ale mě už berou jako stejně starou. 

„Jů, to je pěkný! Já si zkusím tohle,“ vzala Sarah nadšeně fialové 
šaty se špagetovými ramínky. 

„To musí být moje!“ zajásala jsem a popadla lehkou džínovou 
bundičku a černou mini sukni s volánky. Padlo mi to dokonale. 
Jako všechno oblečení (ha ha, dělám si srandu). Cayla si vybrala 
červené tričko s Tweetym, bílou mikinu a další džínové kraťasy, 
kterých má doma asi milion. Takže jsme z toho obchodu vyšly 
obtěžkány taškami. 

„Pohněte si, musíme do Alexovy restaurace,“ hnala jsem je 
k východu. Hrozně jsem se těšila, tak jsem upalovala rychlostí 
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větru. Naštěstí restaurace nebyla daleko, takže jsem se nezpotila. 
Čekala jsem na ně před vchodem a nejspíš schválně se loudaly. 

„No ták, honem, honem!“ napomenula jsem je a otevřela 
dveře. Nic se uvnitř nezměnilo, ale to pro mě nebylo důležité. 
Moje oči hledaly Alexe. Nikde nebyl. Malinko jsem posmutněla, 
ale sedla jsem si k volnému stolu a čekala na ostatní. Cayla, Jane a 
Sarah dorazily během chvilky. Sedly si ke mně a společně jsme 
čekaly na obsluhu. 

„Co si dáte?“ zeptal se hlas, který rozhodně nepatřil Alexovi. 
Otočila jsem se a spatřila asi dvacetiletého Itala. Úsměv mi 
zmrznul na rtech. Alexovi se nepodobal ani za mák. 

„Mmmmm....no......,“ zapřemýšlela jsem a koukla do menu. 
„Dám si pizzu se žampiony a sýrem,“ napadlo mě a zklamaně 

jsem sklopila oči. Holky si taky objednaly a číšník odešel. 
„Ten se ti jako líbí?“ šeptla Jane. 
„Ne, to nebyl můj Alex,“ vzlykla jsem. Zkřivila jsem rty do 

úšklebku. Vážně mě to naštvalo. Celý výlet jsem podnikla jen kvůli 
němu a on se neukáže. Grrrr....... 
 
Dojedly jsme a už se chystaly odejít. Spěšně jsem dopila 
pomerančový džus a vstala ze židle. Ještě naposledy jsem se 
rozhlédla a v tom ho uviděla. Alex stál u dveří do kuchyně a 
povídal si s tím starším číšníkem. Byl pořád tak krásný, svalnatý a 
suprový jako když jsem ho viděla poprvé. Nikdy (škoda) jsem 
s ním nemluvila, neodhodlala jsem se k tomu. Poprvé jsem se 
s ním setkala právě tady. U tohohle stolu. Byla jsem tady 
s mámou a Caylou a on nás obsluhoval. Od té doby je to má 
platonická láska. „To je on!“ vyjekla jsem (doufám, že nemoc 
hlasitě) a pohodila hlavou směrem k Alexovi. Holky se rychle 
otočily a koukly se na něj. Když se moje a Alexovi překrásné 
čokoládové oči setkaly, nebylo to jako předtím. Jeho oči už byly 
chladné a nepřístupné. Ani se neusmíval tím překrásným 
úsměvem jako předtím. Už to nebyl on. Co jsem mu provedla? 
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Začínala jsem panikařit. Alex se otočil a zmizel v kuchyni. A já tam 
jen tak stála, jako by mě polili ledovou vodou. 

„Je vážně překrásnej!!“ prohlásila překvapeně Sarah a 
neodlepovala oči od dveří do kuchyně. 

„Nádhernej,“ dodala Jane. Cayla neřekla nic, má přece kluka. A 
musím uznat, že Bryan je vážně přenádherný. Otočila se a táhla 
nás ven z restaurace, asi čekala, že se za Alexem rozběhnu. Měla 
jsem sto chutí to udělat, ale ovládla jsem se a vyšla ven. 

„Tak co teď?“ změnila Cayla téma. 
„Projdeme se po Richmondu,“ napadlo mě, ale chtěla jsem 

dělat něco jiného. Vrátit se zpět a zeptat se Alexe, jaký má 
problém. 
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8. Páááárty 
 

Elis 

 
Příštích třináct dní jsme strávily tím, že jsme chodily ven, jezdily 

do Richmondu a dělaly různé ptákoviny. Byla to hrozná sranda, 
moc jsme si to užily. A Jane se Sarah si strašně oblíbily Bryana. 

„Co mám dělat s tímhle?“ zeptala se Cayla svírající v rukou 
růžové girlandy. Podívala jsem se po místnosti – ségra, Sarah i 
Jane odvedly skvělou práci. Po zdech visely růžové a fialové 
třásně a girlandy, na stopě byly přivázány stejně barevné šišaté 
balónky. V rohu předělaného obýváku (všechen nábytek jsem 
zatím přestěhovala ke zdi) ležely různě poházené, taktéž barevné 
polštáře. Moje holčičí párty bude skvělá, říkala jsem si. 

„Tohle.....přilep na dveře,“ napadlo mě a ukázala jsem na dveře 
vedoucí na chodbu. Cayla kývla a šla vykonat můj pokyn. „Kdy 
přijde táta?“ 

„Nevím, Caylo. Volal mi už ráno, že se staví jen na chvíli. 
Nezapomeň, asi za hodinu musí letět na letiště. Bude tu jen na 
malou chvilku, aby mi dal dárečky, víš?“ 

Táta celých čtrnáct dní spal v jediném hotelu v Bellwoodu, aby 
mi mohl popřát na mojí oslavě narozenin. Je to naprosto skvělý 
táta. Někdy. 

„Mmmm.....super. A ještě něco. Když zařídíš jídlo, hudbu a 
zábavu, bude to aspoň dobrá párty,“ oznámila mi provokativně. 

„S tím si vůbec nedělej starosti,“ odsekla jsem a mrkla na ni. I 
když si se ségrou lezeme krkem, máme se moc rády, jsme nejlepší 
kámošky. 

„Tati!“ zvolala jsem, když otevřel hlavní dveře a s úsměvem se 
vydal ke mně. 

„Elis!“ usmál se a pevně mě sevřel v náručí. „Všechno nejlepší. 
Kolik ti vlastně má být?“ zeptal se a dělal, jako by to nevěděl. Táta 
prostě ví, jak mě naštvat. 
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„Čtrnáct, tati,“ informovala jsem ho. Podal mi bonboniéru. 
„Trošku jsem improvizoval, tvůj dárek jsem zapomněl doma, 

dojde ti do týdne.“ Omluvně se usmál. 
„Vpoho,“ mávla jsem rukou a přijala jeho improvizovaný dárek. 
„A párty už konečně může začít,“ prohlásila jsem slavnostně. 
Od Cayly jsem dostala tu nejtlustší knihu receptů, kterou jsem 

kdy viděla a vždy si ji přála. Zvláštností téhle knihy je to, že jsou 
v ní recepty z celého světa. Mým největším koníčkem je totiž 
vaření. Není nic lepšího. 

„Díky Caylo,“ vykřikla jsem a objala ji. 
„Jsem ráda, že se ti líbí,“ usmála se. Mamka mi podala malou 

krabičku zabalenou ve stříbrném obalu. Nedočkavě jsem ho 
roztrhla. Byl tam oranžový iPod. 

„Jůůů! IPod jsem vždycky chtělaaa!“ zajásala jsem a položila ho 
vedle sebe. 

Od Sarah jsem dostala žehličku na vlasy a od Jane boží stříbrné 
plavky. Lukas mi po tátovi poslal nové kolečkové brusle. 

„Kdo si dá dort?“ napadlo mě a všichni se přihlásili jako ve 
škole. Odběhla jsem do kuchyně a vytáhla ho z ledničky. Piplala 
jsem se s ním celý den, takže jsem doufala, že bude stát za to. 
Taky jsem si klínek ukrojila a všechny odnesla do obývacího 
pokoje. Holky už se tam stihly usadit a natěšeně čekaly na dort. 
Postupně jsem ho dala Jane, Sarah i Cayle. Máma si taky vzala. 

„Elis, já už musím jet na letiště,“ oznámil mi náhle táta. Úsměv 
mi pohasl. 

„Ne! Ještě ne!“ prosila jsem zklamaně. 
„Uletí mi letadlo,“ připomněl mi a objal mě i ségru. 
„Tak......ahoj,“ rozloučila jsem se. Vyšel z domu, nasedl do auta 

a odfrčel na letiště. 
S holkami jsem se zatím pustila do dortu. Musela jsem sama 

sebe pochválit- byl vynikající. Svěží, jahodový a sladký (slaný ani 
být nemůže, nebo jo?). 
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„Mmmm...no, je skvělý, ségra,“ pochválila mi ho Cayla a Jane se 
Sarah přitakaly. Dojedly jsme a mamka se zvedla. 

„Už vás tady nechám o samotě,“ řekla a odešla do své 
pracovny. Zůstaly jsme tam samy. 

„A Cayl, abych nezapomněla, pozdravuj ode mě Bryana,“ řekla 
Jane. 

„Jo, na to nesmíš zapomenout,“ přidala se Sarah. 
„Vyřídím,“ řekla Cayla. 
„Elis, ty zase nesmíš zapomenut pozdravovat Alexe,“ napadlo 

Jane a usmála se. 
„Nejsem si jistá, jestli se mnou bude chtít mluvit,“ řekla jsem 

sklesle. 
„A proč?“ zeptala se udiveně Sarah. 
„Já nevím. Díval se na mě úplně jinak, než předtím. Chladně a 

odměřeně, jako bych mu něco provedla,“ prohlásila jsem a 
povzdechla si. 

„To je škoda,“ řekla Jane. To je, pomyslela jsem si. 
„No, ale tímhle si přece nenechám zkazit oslavu, že ne?“ 

prohlásila jsem a odběhla k sobě do pokoje pro cédéčka 
s hudbou. K loňským narozeninám jsem od Lukase dostala 
namixované cédéčko, na kterém jsou moje nejoblíbenější 
písničky od Lady Gaga. Například Bad Romance, Poker face, 
Paparazzi, Telephone, Paper Gangsta a další. Brácha je prostě 
úžasný a ví, čím mě potěšit. Vběhla jsem do obýváku a šla rovnou 
k hi-fi věži. Vrazila do ní cédéčko a pustila to na plný kule. 

„Běžím pro občerstvení,“ zakřičela jsem, aby mě bylo přes 
hlasitou hudbu slyšet a odběhla do kuchyně. Rychle jsem otevřela 
ledničku, div nevyletěla z pantů (to by byl průšvih). Čapla jsem 
talíř s tiramisu a odtančila zpět do hlučného obývacího pokoje. 
Holky seděly v koutě na předem připravených polštářích a 
pobrukovaly si píseň Paper Gangsta. 
 
Don´t want no paper gangsta 
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wont sign away my life to 
someone whos got the flavor 
but dont know how follow through- 
 
Don´t want no paper gangsta. 
wont sign no monkey papers 
i dont do funny business 
not interested in fakers..... 
 
 „Jů!!!! Ty máš tiramisu!“ zajásala Jane a natahovala se pro jeden 
talíř.  
  „Ty si myslíš, že bych na něho zapomněla?“ zeptala jsem se a 
s úsměvem jí ho podala. Pak jsem ho dala i Sarah a Cayle. Vlnila 
jsem se do rytmu písně a přitom jedla. Dokonce mi žádný kousek 
neťápl na nové tričko! To je pro mě přímo zázrak. Nejsem sice 
takové čuně jako Cayla (promiň, sestřičko), ale jsem jí proklatě 
blízko.  
Hned co jsme všechny dojedly, rozprostřela jsem na podlaze hru 
Twister a pustily jsme se do toho.  
Šíleně jsme se nasmály, zamotaly se a protáhly. Zatímco holky 
sklízely hru, znova jsem odběhla kuchyně pro jednohubky a 
pomerančový džus. Pak jsem pustila jeden z mých 
nejoblíbenějších filmů, Mamma mia. Tím se spustil filmový den, 
protože jsme si potom pustily dalších pět filmů. Pan božský, 
Protivný sprostý holky, Moderní popelka, Scary movie 3 (bože, ten 
díl prostě miluju!) a Avatar (lepší film jsem nikdy neviděla). Když 
se setmělo, pustily jsme si Nezvratný osud 3. Brrr...... Zjistila jsem 
jedno: Jestli si ten film ještě někdy pustím, pozvracím se Jane na 
kalhoty. Ale v tu chvíli jsem to udělat nemohla, nechtěla jsem ze 
sebe vyvrhnout to úžasné tiramisu, které mi dalo tolik práce! 
Potají jsem si zakrývala oči při každé krvavé scéně a snažila se 
neposlouchat jekot, jak kámošek, tak hrdinů filmu.  
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 „Elis, já nemůžu usnout,“ zašeptala mi Jane do ucha. Převalila 
jsem se na posteli a promnula si oči. Jane na mě mrkala velkýma 
psíma očima. 
  „Tak pojď,“ vzdechla jsem nakonec a posunula se. Na posteli byl 
kus volného místa, který Jane okamžitě zabrala a zachumlala se 
do peřiny. Podívala jsem se na hodiny-byly tři hodiny ráno. 
  „Už prosimtě spi,“ zamračila jsem se na ni, ale Jane už klidně 
pochrupovala. Překulila jsem se na druhý bok a zavrtala se do 
polštáře. 
Tu noc se mi zdál divný sen. Neustále se v něm objevoval nějaký 
kluk. Bylo zvláštní, jak přesně jsem si vybavila jeho popis. Byl 
o pár centimetrů menší než já a hubený. Měl krátké, tmavě 
hnědé, vlnaté vlasy, rovný nos a šedé oči. Nevypadal špatně, ale 
ne tak dobře, jako Alex. Navíc mi něco říkalo, že je pro mě nějak 
důležitý. Ale za živého boha jsem si nemohla vzpomenout, jak. 
Možná jsem ho potkala v Trentonu. Jo, to bude ono. 
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9. Sbohem, prázdniny 
 
Elis 
 
Ráno mě probudily první paprsky posledního prázdninového 
slunce. Otevřela jsem oči a viděla před sebou obraz z mého snu. 
Normálního hnědovlasého kluka. Rychle jsem zavřela oči a 
zavrtěla hlavou. Vstala jsem a přešla k oknu. Otevřela jsem ho, 
sedla si na parapet a obdivovala východ slunce. Kolem zpívali 
ptáci a vánek si pohrával s mými dlouhými vlasy. Holky odjíždějí, 
prázdniny jsou v čudu a zítra jdeme do nové školy, pomyslela 
jsem si. Ach jo, sice se těším, že poznám nové lidi, ale je to přece 
jenom velká změna. 
  „Uff,“ vydechla jsem, slezla z parapetu a šla se převléct. Ze 
skříně jsem vytáhla bílo-oranžové letní šaty, oranžové balerínky a 
šla udělat snídani. Brzy mě obklopila vůně smažené slaniny a 
pečených toustů. Ze zamyšlení mě vytrhl až rámus v Caylině 
pokoji. Že ona zase něco shodila? 
Vypnula jsem oheň pod pánvičkou a začala servírovat. O chvilku 
později jsem uslyšela nějakou ránu a poté záchvat smíchu. To už 
jsem to ale nevydržela a rozběhla se do druhého patra. Doběhla 
jsem ke dveřím Caylina pokoje a velmi mě překvapilo, že smích 
nevychází odtud, ale z mého pokoje. Přešla jsem ke dveřím a 
trhnutím je otevřela. 
  „Hej, co se to tu děje?“ zeptala jsem se překvapeně. Jane seděla 
na zemi u postele ještě pořád zabalená v mojí peřině a nad ní 
stály Cayla a Sarah. Všechny tři se hlasitě smály. 
  „No....víš, hahaha, slyšely jsme.......haha, že Jane ještě spí 
a.......haha, a tak jsme ji šly probudit,“ vykoktala ze sebe mezi 
záchvaty smíchu Sarah. Cayla už se mezitím trochu uklidnila, 
takže mohla v klidu dopovědět, co se stalo dál. 
  „Tiše jsme se připlížily k posteli a zakřičely: BUDÍČEK!!! No, a 
Jane se lekla a skulila se z postele,“ vysvětlila mi. 
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  „No dobře, už se pojďte nasnídat,“ zavelela jsem. Vstaly a 
následovaly mě do kuchyně. Doslova sežraly všechnu slaninu i 
toasty.  
Když se převlékly, musela máma odvézt Jane a Sarah na letiště. A 
já se ségrou jsme u toho nemohly chybět. Ne že bych byla 
extrémně citlivá, ale když jsem se s kámoškami loučila, tekly mi 
slzy po tvářích.  
  „Pozdravujte všechny v New Jersey,“ vzkázala jsem jim a objala 
je.  
  „Jasňačka,“ kývly zároveň.  
Pak nastoupily do letadla a já věděla, že je minimálně čtyři další 
měsíce neuvidím....  
Sbohem, Sarah. 
Sbohem, Jane. 
Nasedly jsme do auta a odfrčely domů.  
Celkem dlouhou dobu mi trvalo, než jsem pouklízela všechny 
serepetičky ze včerejška. Ale daleko dýl mi trvalo vybrat si 
oblečení na příští den... 
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10. Škola 
 
Cayla 

 
Otevřela jsem oči časně ráno. První, co jsem udělala, když jsem 
vstala, bylo to, že jsem přistoupila k oknu. Výhled na zahradu byl 
krásný, slunce olizovalo svými paprsky rostliny a stromy a kapky 
rosy se leskly ve stále neposečené trávě.  
Měla bych jít dolů, usmyslela jsem si. Přehodila jsem přes sebe 
chlupatý růžový župan a šla do kuchyně. Sotva jsem otevřela její 
dveře, dveře do Elisina ráje, ucítila jsem vůni vajec a slaniny. A 
taky že jo- i vejce i slaninu jsem zahlédla vedle sporáku. Na talíř 
jsem si dala dvě vejce a přihodila slaninu. Z lednice jsem si 
vytáhla džus a nalila si ho plnou sklenici. Rychle jsem zhltala jak 
vajíčka, tak slaninu a nalila do sebe sklenici džusu. Chuť 
pomerančového džusu mě naprosto probrala. Přehodila jsem si 
tašku přes rameno a vydala se sebevědomě do školy. Otevřela 
jsem vstupní dveře a  na schodech seděla sestra a čekala na mě. 
  „Půjdeme?“zeptala jsem se. Otočila se a zmateně se na mě 
koukla. Pak se zasmála. 
  „Jdeš v pyžamu?“ ukázala na mě. Pobaveně mě sledovala a pak 
mi to došlo. Pořád jsem byla v pyžamu a měla přes sebe 
přehozený župan. 
  „Hned se převléknu.“ Běžela jsem nahoru, nahodila na sebe 
předem vybrané oblečení, učesala se a utíkala dolů. „V pořádku?“ 

  „V pořádku!“ řekla rázně. „Jdeme!“ zavelela. Vydala se kupředu 
a já za ní. Tentokrát měla Elis na sobě riflové kraťásky a oranžový 
top. Dolaďovaly to oranžové žabky. Vlasy měla rozpuštěné, 
zakrývaly jí skoro celá záda a byly pečlivě upravené.  
Cesta byla dlouhá, ale s Elis ubíhala rychle. Celou cestu vykládala, 
byla k nezastavení. Za chvilku už jsme stály před oranžovou 
budovou školy. Před budovou stálo pár lidí, povídali si v hloučku a 
nevnímali okolí. Ani jsem se nezastavila a otevřela hlavní dveře. 
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Po pravé straně jsem zahlédla skříňky, tak jsem šla rovnou tam. 
Skříňky byly žluté, některé oranžové a jiné červené. Bylo tam 
docela dost studentů, ale Bryana jsem nezahlédla. Elis stála 
uprostřed místnosti a se strachem pozorovala okolí. Najednou 
zazvonilo a všichni se rozutekli do svých tříd. Jen já a Elis jsme 
zůstaly u skříněk. Zahlédla jsem dvě prázdné skříňky a s Elis jsme 
si tam daly věci. Byly tam nachystané klíče, tak jsme skříňky 
zamkly a rozběhly se najít svoji třídu.  
  „Tam je!“ zvolala radostně Elis, ukázala na dveře na konci 
chodby a běžela tam. Já jsem musela po schodech do patra a 
hned naproti schodům byla moje třída. Párkrát jsem se zhluboka 
nadechla a vydechla a vstoupila dovnitř. K mému štěstí se 
učitelka ještě nedostavila. V lavicích sedělo hodně studentů, 
vzadu ve třídě byl hlouček spolužaček, a když mě spatřily, otočily 
se zpět a jejich tématem jsem se určitě stala já. Tři z nich měly 
světle hnědé vlasy a jedna je měla tmavě hnědé. Byly ke mně 
otočeny zády, tak jsem jim do obličeje neviděla. Před nimi seděli 
dva kluci.  
Jinak jsem nové spolužáky neočumovala. 
Kam si mám sednout? ptala jsem se sama sebe.  
  „Ahoj, můžu si sednout vedle tebe?“ zeptala jsem se blondýnky 
mile. 
  „Jo, můžeš,“ odpověděla tichým a vysokým hláskem.  
  „Já jsem Caroline, jsem tady nová,“ představila jsem se jí. 
  „Já jsem Wendy,“ představila se také. Usmála se na mě 
s přátelským výrazem v modrozelených očí, skoro stejných, jako 
mám já. Mohla být stejně vysoká jako já, ale byla štíhlejší. „Ty 
bydlíš v Bellwoodu?“ 

  „Jo, přednedávnem jsem se sem přistěhovala. Bydlela jsem 
v New Jersey,“ informovala jsem ji. Chtěla jsem si s ní povídat, ale 
do třídy vstoupila učitelka. Měla blonďaté vlasy a hnědý melír, 
sportovní postavu a hnědé oči. Pozdravila nás a zakoukala se na 
mě. 
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  „Ty si Caroline Hael?“ zeptala se. 
  „Jo.“ 
Kývla a porozhlédla se po třídě. Psala na tabuli různé poznámky a 
my jsme si je opisovali do bločku. 
  „Caroll, půjčíš mi, prosím, propisku?“ poprosila Wendy. 
  „Jak sis s ní mohla sednout!“ zahulákala holka za námi. Otočila 
jsem se a viděla jednu z těch čtyř holek. Byla mi nesympatická, už 
od pohledu namyšlená a úplně pitomá. „Kdo to je?“ zeptala jsem 
se tiše Wendy. 
  „To je Darla, je úplně pitomá jako většina lidí tady.“ Většina. To 
jsem se dostala do super třídy, vážně. O Darle mi říkal Bryan, prý 
hrozná kráva. 
  „Jo, tady máš tu propisku,“ řekla jsem a podala ji. 
  „Dík.“ 

  „To se jako necháš takhle komandovat?“ nevěřícně jsem se 
zeptala Wendy. Pokrčila rameny.  „Jo, o Darle mluvil Bryan.“ 

  „Jaký Bryan?“  
  „Bryan Carter.“ 

  „Ty znáš Bryana Cartera?“ zeptala se zděšeně. Vykulila oči a 
nevěřila mi to. 
   „Jo, je to moc fajn kluk. Je hrozně krásný.“ 

  „Bryan Carter je nejkrásnější kluk na škole,“ přiznala se 
zasněným výrazem. „Teda podle mě. Hodně holek po něm šílí. 
Ale mně se líbí taky Jess, který chodí s Bryanem do třídy. I když 
Jess…….,“ zarazila se. 
  „Co je s ním?“ 

  „Jess je Bryanův nejlepší kámoš. Občas na něj docela dost žárlí, 
hlavně když má Bryan holku. Třída, kde jsou Bryan a Jess se může 
chlubit nejkrásnějšími studenty na celé škole. Kluci jsou tam 
hodně pěkní, ale nejkrásnější jsou duo Bryan a Jess. Všechny 
holky mají super postavy a jsou moc hezké. Hodila by ses tam, 
mezi ně,“ polichotila mi. Usmála jsem se na ni a ona na mě taky. 
  „Bezva.“  
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Zazvonilo na přestávku. 
  „Ahoj Caroll,“ pozdravily mě tři holky. Darla, Allen a Dominika. 
  „Ahoj,“ znervóznila jsem. 
  „Já jsem Daya,“ představila se Darla. „To je Ally a Domis.“ 
Wendy už ani neseděla vedle mě, raději odešla. 
  „Odkud seš?“ zeptala se Allen.  
 „New Jersey, Trenton.“ Přišly mi v pohodě. Usmívaly se a očima 
si mě měřily. 
  „Máš moc hezké vlasy,“ polichotila mi Dominika. Koukla jsem na 
svoje „hezké“ vlasy, prohrábla si je a pak uhladila. Na moje vlasy 
už tolik lidí pělo ódy, že už jsem to ani jako lichotku nebrávala. 
  „Díky,“ usmála jsem se. „Ty máš zas super triko,“ pochválila jsem 
ji na oplátku. 
  „Dík. Koupila jsem si ho nedávno, bylo dost drahý.“ Ani jedna 
z nich neměla tak dlouhé vlasy jako já. Možná proto se jim tak 
líbily. „Ale ty vlasy jsou vážně překrásný.“ 

  „Jo, to jo,“ souhlasila Allen a Darla přikývla. 
  „Tak to jste ještě neviděly moji ségru. Má je vlnatý a ještě delší.“ 
Vykulily oči.  
V tom zazvonilo na druhou hodinu.  
  „Uvidíme se o přestávce,“ řekla Darla a odkráčela si sednout za 
mě. Wendy vkročila do třídy a sedla si vedle mě. Poslouchaly 
jsme, co nám učitelka kladla na srdce. Povídala o novém školním 
roce a nakonec jsme si sedli všichni do kruhu a povídali si, co 
jsme dělali o prázdninách. Já, jako výjimka, jsem se musela i 
představit. 
  „Tak, jmenuju se Caroline Haelová, přistěhovala jsem se 
s hlavního města New Jersey, Trentonu a před dvěma týdny jsem 
oslavila čtrnáctiny. Na začátku prázdnin jsme si balili kufry a 
stěhovali se. Když jsme se na začátku srpna nastěhovali, byla to 
tu nuda. A pak za mnou přijely kámošky z Trentonu,“ vyprávěla 
jsem. Naštěstí zvonilo na velkou přestávku a já se vydala za 
sestrou. 



87 
 

 
Elis 

 
Znáte takový ten pocit, když někam přijdete poprvé a všichni na 
vás zvědavě zírají a nespouští z vás oči? Tak přesně to se stalo 
mně. To neměli nic jiného na práci, než očumovat novou 
vyděšenou holku? Rozhlédla jsem se po třídě a zabrala 
předposlední lavic. Ideální místo pro někoho, jako jsem já. Sedla 
jsem si na židli a podívala se, kdo sedí za mnou. Byl to krásný kluk 
s roztomile vlnitými, hnědými vlasy. Měl milé, modroučké oči a 
rovný nos. Mohl být stejně vysoký jako já.  
  „Ahoj, ty jsi tu nová, že?“ začal rozhovor a já mu za to byla 
nesmírně vděčná. 
  „Jo, já jsem Elis,“ představila jsem se s co nejroztomilejším 
 úsměvem. 
  „Já jsem Jimmie,“ usmál se. „Odkud jsi?“ 
  „Přes prázdniny jsem se sem přestěhovala z Trentonu, to je 
v New Jersey,“ informovala jsem ho a nepřestávala se usmívat. 
  „Jo, to je super,“ řekl. Zrovna do třídy vešla (zřejmě) třídní a tak 
jsme ztichli a čekali, co bude. 
Naše třídní učitelka, slečna Williamová, je sympatická a na první 
pohled milá žena. Měla zrzavé, kudrnaté vlasy po ramena, malá 
hnědá očka a hubenou postavu.  
Bylo nepříjemné, že všechny znala, až na mě. Připadala jsem si 
tam jako mimoň.  
O přestávce ke mně přišly dvě holky. Nevypadaly nějak mile, spíš 
„důležité“ a „nejlepší“. To si o sobě mohly myslet. I když hned 
podle trapného nafoukaného výrazu, zmalovaného ksichtu, 
postoje i hlasu jsem poznala, že jsem narazila na dva středobody 
vesmíru.  
  „Ahoj!“ spustila modrooká blondýna rozmazleným hlasem. „Já 
jsem Anita a tohle je Lucia.“ 
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A koho to jako má zajímat? pomyslela jsem si. Lucia byla 
podobného vzhledu jako Anita. Ale její vlasy byly až platinové. Oči 
Anity i Lucii mi ale připadaly nachlup stejné. Nebo to možná bylo 
tím okopírovaným líčením. Jo, tím to bylo. Lucia byla malinkato 
oplácaná, malá a vedle Anity vypadala jako její poskok. To Anita 
byla ta „nejdůležitější“. Stála jako hollywoodská hvězda na 
červeném koberci, pózující před desítkami fotografů. 
  „No, já jsem Elis,“ pokusila jsem se o falešný úsměv. 
  „Bezva,“ řekla nevzrušeně a odkráčela s Luciou za zadkem. 
Udělala jsem na ni ksichtík. To moje nejlepší kámoška určitě 
nebude, pomyslela jsem si.  
Když zazvonilo na druhou hodinu, hltala jsem očima Jimmieho. I 
když to muselo vypadat divně- vždyť sedí za mnou, takže jsem 
byla v jednom kuse otočená! Každopádně mi to vůbec nedělalo 
potíž. Měla jsem pocit, že když jsem se přeci jen náhodou otočila 
dopředu, tak se na mě díval! A kromě toho jsem zjistila jeho 
příjmení! No není to super? 
Hodina uběhla dost rychle a já hned po zazvonění měla v plánu 
najít Caylu a vyklopit jí všechno, co jsem věděla o Jimmiem (to 
bude krátký vyprávění, věděla jsem jen, jak se jmenuje, ha ha!). 
Ale Cayla našla mě. 
  
Cayla 

 
Chtěla jsem sestře sdělit své první zážitky z nové školy co 
nejrychleji, tak jsem běžela po schodech jako šílená. Všichni si 
museli klepat na čelo. Ale co bylo horší, zakopla jsem si o své 
vlastní nohy a s křikem sletěla ze schodů dolů. Naštěstí to moc 
lidí nevidělo, a ti, kteří to viděli, se zasmáli a šli dál. To se dalo 
čekat- udělat si trapas hned první den. Taška s pár věcmi se mi 
rozsypala po chodbě a já začala všechny věci rychle házet zpět na 
místo. 
  „Jsi v pohodě?“ zeptal se mě nějaký kluk a sehnul se ke mně.  
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Neměla jsem odvahu se mu podívat do očí. „Jo, tohle se mi stává 
v jednom kuse,“ přikývla jsem. 
Ten kluk mi podal můj sešit a propisku. 
  „Díky.“ 
  „Vážně jsi v pohodě? Nevypadalo to zrovna pěkně,“ ptal se mě 
znovu. 
  „Padám třikrát denně, už jsem si zvykla,“ vysvětlila jsem mu. 
  „Uvažovala jsi o helmě a chráničích?“ 
  „Dobrý nápad,“ uznala jsem, ale ještě pořád jsem se na něj 
nepodívala.  
  „Tak… příště si dávej pozor,“ řekl a odešel. 
Neodpověděla jsem mu, možná jsem ale měla ještě jednou 
poděkovat. Byl milý a já se k němu chovala dost hnusně. Na toho 
asi dojem už neudělám, napadlo mě. Konečně jsem vzhlédla a 
hledala toho kluka.  
Protože jsem ho neviděla, kašlala jsem na něj, zvedla jsem se a 
pokračovala v cestě.  
Dohnala mě Wendy a šla se mnou.  
Když nás zahlédla Elis, vyletěla ze třídy nepřiměřeně k jejímu věku 
a celá šťastná se přiřítila k nám. 
  „Caylí, já se asi zamilovala!“ zněla její první slova. 
  „Vážně? Do koho?“ vyzvídala jsem, ale pak jsem se podívala na 
svou novou spolužačku. „Jo, to je Wendy.“ 

  „Ahoj, Wendy, já jsem Elison,“ usmála se na ni sestra.   „Jmenuje 
se Jimmie Shadd a je naprosto úžasný! Sedí v lavici za mnou a 
neustále na mě hledí!“ pochlubila se. 
  „No, nechci ti kazit radost, ale když sedí za tebou, nehledí spíš 
na tabuli?“ 

  „Nekaž mi radost,“ zamračila se a šťouchla do mě. „Támhle jde!“ 
Ukázala na Jimmieho. Hmm… Nevypadal zas tak špatně, ale nebyl 
to můj typ. Asi stejně vysoký jako já, hubený, bledý, tmavě hnědé 
vlnité vlasy, šedé oči, rovný nos a plné rty. A navíc, podle způsobu 
chůze, taková radostná, nespoutaná a uvolněná, byl stejně 
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temperamentní jako Elis. Byl pěkný, ale Bryanově kráse se rovnat 
nemohl (to nikdo). 
  „Podle mě je naprosto k sežraní,“ zasnila se Elis. Mimochodem, 
časté zasnění je její specialitou. Naše Elis mívá neustále hlavu 
v oblacích. 
  „Bryan jde,“ zašeptala Wendy. Zahlédla jsem ho na opačném 
konci chodby, než jsem byla já. Když uviděl i on mě, začal se 
prodírat davy lidí. 
  „Ahoj, Caylí,“ pozdravil, když stál těsně vedle mě. 
  „Ahoj,“ pozdravila jsem taky. Bryan mě lehce políbil na rty a 
Wendy znova vykulila oči. To jsem jí jaksi neřekla, že s Bryanem 
chodím. 
  „Líbí se ti ve škole?“ zeptal se a položil mi ruku kolem pasu. 
  „Jo, i když jsem schytala asi tu nejhorší třídu na celé škole,“ 
vzdychla jsem a vzpomněla si na všechny ty podivíny a třídní 
fifleny.  
  „Ale jsem moc ráda, že se mnou do třídy chodí Wendy.“ Bryan 
se podíval na Wendy, která zatím ani nepípla. 
  „Ahoj Wendy, my se známe,“ pozdravil. 
  „Jo, ahoj,“ probrala se Wendy ze zasnění.  
  „Odkud se znáte?“ vyzvídala jsem. 
  „Máme některé hodiny společné.“ 

  „Hele, támhle jde Jess, můj kámoš. Jessi! Pojď sem!“ zavolal na 
něj Bryan. Tu se z davu vyřítil vysoký, vysportovaný, opálený kluk. 
Mohla jsem na něm oči nechat. Prohrábl si své světle hnědé, 
skoro blonďaté vlasy, které na světle zezlátly. Pod nebesky 
modrýma očima měl nafialovělé kruhy, zřejmě byl pořádně 
nevyspalý. Usmál se a odhalil řadu rovných, bílých zubů. Bryan 
měl konkurenci. Nebyl jediný nádherný kluk na škole. Jess byl 
vážně nádherný. Jak je tohle možné? Tak nádherní kluci? To 
v Trentonu tak nádherní nebyli. Jo, občas byli pěkní, ale nic víc. 
Ani krásní, natož nádherní. Takže to, že se nikdo nemohl rovnat 
Bryanově kráse, nebyla pravda. 
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 „Hoj, Bryi,“ pozdravil Jess Bryana a plácl ho po rameni. Ten 
hlas….ten hlas jsem už slyšela. Takový pěkný hlas, veselý, 
upřímný, hluboký….. No jo, to je ten kluk, co mi před chviličkou 
sbíral věci a ke kterému jsem se nechovala zrovna pěkně. 
Snažila jsem se, aby mě nepoznal, ale to bylo skoro nemožné- 
musela bych utéct, a to-přiznejme si- bych se ztrapnila ještě víc. 
 „Hoj, Jessi,“ pozdravil Bryan a oplatil mu plácnutí. V tom Jess 
spatřil, že mě Bryan drží kolem pasu a podíval se mi do očí. Když 
se naše oči střetly, usmála jsem se na něj a on na mě. 
 „Tohle je ta tvoje Caylí?“ zeptal se Jess Bryana a nespouštěl ze 
mě oči. Pak se zasmál a já taky. 
 „Jo. Caylí, to je Jess,“ představil nás a nechápavě se podíval na 
mě a na Jesse. „Co je?“ 
  „Před chvílí jsem Caylí sbíral ze země,“ zakřenil se. 
Všimla jsem si, že Wendy ani Elis už nestály vedle mě, ale bavily 
se spolu kousek od nás.  
  „Není ti nic?“ zeptal se mě starostlivě Bryan. 
  „Jsem v pohodě.“ 

  „Měli bychom jít, za chvíli bude hodina,“ řekl Bryan.  
To byl teda dlouhý rozhovor.  
  „To jo, Caylo, jdeš s námi?“ zeptal se Jess. 
  „Jo, mohla bych.“  Šli jsme chodbou a všichni na nás zírali. Teda, 
přesně řečeno, na mě. Byla jsem pro všechny nová tvář, objev, 
zatím neokoukaná holka a navíc se dvěma nejhezčíma klukama 
na světě.   
  „Jak to, že si až teď ve škole?“ zeptal se Bryan. 
  „No, zaspal jsem. Včera jsem se díval na televizi, asi do tří ráno. 
Až pak mi došlo, že dneska je už škola,“ přiznal se. Musela jsem se 
zasmát. Bryan taky. „Doufám, že se to nezapočítá jako dvě 
neomluvené hodiny. Máma by mě zabila, kdybych první den hned 
dostal důtku.“ 

  „Tak to si chystej pohřeb,“ dodal Bryan. Radši jsem nic neříkala, 
bavilo mně je poslouchat. „Caylí, taky máte jenom tři hodiny?“ 
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  „Jo, to máme.“ 

  „Fajn, jdem k nám, teda, já s Jessem. Jdeš s námi?“ zeptal se mě 
Bryan. 
  „Jo, dobře,“ kývla jsem. Zazvonilo na třetí hodinu a my se 
rozutekli do tříd. Zase ty bláboly učitelky, spala jsem půl hodiny a 
tu druhou jsem si povídala s Wendy. 
  „Tak…ty a Bryan?“ zeptala se. 
  „Co má být?“ 

  „No,…jak se ti povedlo ho ulovit?“ obdivovala mě Wendy. 
  „Já ani nevím, to on,“ práskla jsem na něj. Na dlouhé 
vysvětlování tak jaksi nebyl čas. 
  „No to mě podrž! Nejúžasnější kluk na škole, který nechodí jen 
tak s někým, udělal první krok?“ 

  „Asi už je to tak. Prostě jsem měla štěstí,“ přiznala jsem. 
  „To jo, největší štěstí! Štěstí jako nikdo. A to myslím vážně.“ No 
jo, jsem zkrátka dítě štěstěny. (Ha, ha). 
V tom zase zazvonilo a rozešli jsme se všichni domů. Já ale ne. 

Natěšeně jsem vyběhla ze třídy a rozběhla se ze školy rychlostí 

světla. Pokusila jsem se nezakopnout. Nepodařilo se a zakopla 

jsem na chodbě. Naštěstí jsem neupadla a pokračovala v cestě 

gepardí rychlostí. Teda, alespoň jsem se o to snažila.   
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11. Nový kámoš 

 
 
Před školou na mě čekali Bryan a Jess. Nejhezčí kluci celé školy a 
čekali na MĚ! Je sice pravda, že s jedním z nich jsem chodila, ale 
to je jedno. Šli jsme k Bryanovi domů, kde nás přivítali ušišlaný 
Cooper a jeho chytřejší sestra Amy.  
  „Ahoj, Blyane. Jů! Pšišel i Jess a Caylí! Caylo, budeš si se mnou 
hlát?“ komicky šišlal Cooper. Malý otrava- jak jinak- než 
otravoval. Zamával mi před očima s modrým autíčkem a udělal 
psí oči. Chystala jsem se mu říct, že ne, když mě Jess předběhl. 
  „Promiň, Coopere, ale Cayla si bude hrát s námi,“ odbyl ho Jess. 
  „Jo přesně, Coope,nech toho,“ upozornil ho majetnicky Bryan. 
  „Škoda, bláško. Tak pšíště, že jo, Caylí,“ otravoval Cooper. 
  „Nevím. Možná.“ Slovem možná jsem mu dala malou naději a 
on šťastně odcupital do pokoje, jako bych mu řekl „Samozřejmě, 
že budu, už se těším“ 

  „Cooper je skoro stejný jako Bryan. Neodbytný a paličatý,“ 
uchechtl se Jess. 
  „Náhodou, to není pravda!“ bránil se Bryan. 
  „Ále, ále, Bryane, nekecej. Seš paličatý, a to hodně. Cooper je 
stejný. Asi vážně budete bráchové.“ 

  „Nejsem paličatý! A neodbytný taky ne!“ 

  „Jsi, jsi. Smiř se s tím, Bryi, realita je krutá.“ 

  „No počkej, já tě v Guitar Hero rozdrtím!“ vyhrožoval Bryan. 
Počkat? Vážně řekl Guitar Hero? Vážně mluví o mé nejoblíbenější 
hře? Tak to maj hošánci pěknou nevýhodu. Jen ať se kluci 
dohadují, já je rozdrtím a úplně převálcuju! Jsem v té hře borec, 
chci říct- borkyně.  
Šli jsme k Bryanovi do pokoje, odhodili školní tašky do rohu, sedli 
si k velké plazmové televizi a chopili se hracích kytar s barevnými 
tlačítky. Bryan zapnul nejnovější model play stationu a spustil 
hru.  
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  „Umíš to, Caylí?“ zeptal se Bryan. 
  „Jasné,“ řekla jsem sebevědomě. První se chopil kytary Bryan a 
pak Jess. Ale jelikož měli neustále stejné skóre, hráli to pořád 
dokola. Když to hráli po čtvrté, začali se zase dohadovat. 
  „Můžu to zkusit?“ otázala jsem se, když se zrovna hádali 
o ovládání. Oba se na mě podívali. Sedla jsem si k nim. 
  „Ale, je to nejtěžší úroveň, nevím, jestli to zvládneš,“ podcenil 
mě Bryan. 
  „To nejlepší nakonec,“ prohlásila jsem. Spustila se rocková 
hudba a já pevněji sevřela kytaru, jako profík. Pak jsem to rozjela. 
Bezchybně jsem dokončila všechny tóny a kluci jen valili oči a 
otevírali pusu. Vážně jsem je bez problémů porazila. 
  „Wow, to bylo nečekaný,“ řekl Jess. 
  „To jo,“ dodal Bryan. „Seš bohyně, Caylí. Teda, borkyně,“ opravil 
se. Začali jsme se všichni tři smát.         „Objednám pizzu, jakou si 
dáte?“ ptal se po chvíli. Začali jsme se rozmýšlet, na co máme 
zrovna chuť.  
  „Tak, se sýrem, šunkou, kečupem a kukuřicí?“ napadlo mě. 
  „Tak v tom s tebou souhlasím,“ přikývl Bryan. 
 „ Já taky,“ ozval se Jess. Mezitím si kluci pustili auta. Teda, po 
dlouhém přehadování, co si vlastně pustí. 
  „Dáme tam motorky,“ stál si za svým Bryan. 
  „Ne, zahrajeme čtyřkolky!“ dohadoval se Jess. Ti dva mají každý 
jiný vkus, ale v jednom jsou naprosto stejní. Oba dva jsou hrozně 
paličatí. 
  „Motorky!“ rozhodl Bryan. 
  „Ne, čtyřkolky!“ zařval Jess. 
  „Motorky!“ 

  „Čtyřkolky!“  
Přehadovali se jako malé děti. O nepodstatnou věc, ale i přesto se 
hádali. 
  „Dost! Pustíte si auta a hotovo!“ skončila jsem hádku 
kompromisem. Sedla jsem si na postel, zatímco oni seděli na 
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zemi. Chtěla jsem být výš než oni, mít přehled. Spustila se hádka, 
jestli terénní nebo závodní a já už jen kroutila hlavou. Ale přišlo 
mi to celkem zábavné je sledovat. Než se stihli dohodnout, 
donašeč pizzy už zvonil u hlavních dveří. 
  „Už letím!“ zavolal Bryan a zvedl se ze země. Šel si pro 
objednávku a vytáhl si z kapsy kalhot bankovky. Hodně bankovek.  
  „Tak,“ začal debatu Jess, „jak se ti líbí v Bellwoodu?“ 

  „Je to tu fajn. Nejvíc se mi líbí ta bohatší část města, 
samozřejmě. Ale celkově je to tady super. Bydlím až na konci 
města. Kde bydlíš ty?“ 

  „Kousek odsud, ulici od Brye.“  
V bohaté části města, domyslela jsem si. 
  „A máš nějaké sourozence?“ 

  „Jo, dva. Mladší, čtrnáctku Elis a dvacetiletého Lukase. A ty?“ 

  „Osmnáctka Liam, šestnáctiletý Thomas a tříletá Hannah,“ řekl a 
porozhlédl se po pokoji. 
  „Takže, ty a Bryan?“ vyzvídal a na očích jsem mu viděla, že by byl 
radši, kdyby se mýlil. 
   „Jo.“ Jess zesmutnil. Teda, alespoň jeho oči. Ani se už 
neusmíval. Sklonil hlavu a zkoumal ovladač. „Ale,“ zdůraznila 
jsem to a Jess na mě s nadějí v očích pohlédl. „nevím to tak úplně 
jistě. Znám se s ním jen chvíli.“ Zase se vrátil ten usměvavý Jess, 
s radostí v očích a smyslem pro humor. 
  „Co řešíte?“ tázal se Bryan, na jedné ruce držel tři krabice 
s pizzou, ve druhé zbylé bankovky, které zastrkoval zpět do kapsy. 
  „Nic zajímavého- vlastně celou dobu řešíme školu,“ zalhala jsem 
a mrkla na Jesse. Uličnicky se na mě usmál a kývl Bryanovi. 
Převzal od něj krabici s pizzou a nakoukl dovnitř. 
  „Doufám, Caylí, že ti bude chutnat,“ řekl Bryan a podal mi 
krabici. Zespod byla ještě horká. Opatrně jsem ji otevřela a ucítila 
neodolatelnou vůni dobrého jídla. Cítila jsem kukuřici, šunku, 
kečup i sýr, přesně, jak jsem si to přála. Chtěla jsem si kousek 
utrhnout, ale pizza byla ještě příliš horká. To klukům zřejmě 
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vůbec nevadilo. Ládovali se, i když museli mít v puse žár. 
Otevřenou krabici jsem odložila vedle sebe a plná pobavení 
sledovala ty dva. Byli to nejlepší kamarádi, snad skoro bratři. 
Hádali se, ale asi si na to zvykli. Přece jen, byly to nesmyslné 
hádky. Ale ani trochu mi nevadilo, že si chvíli neuvědomovali, že 
jsem tam i já. Chovali se přirozeně a cítila jsem, že nemají přede 
mnou moc tajemství. 
  „Tak, co Kate?“ zeptal se Bryan Jesse. Ještě víc jsem zpozorněla, 
to mě opravdu zajímalo.  
  „S Kate je naprostý konec. Holek je spousta. A Kate je už 
uzavřená kapitola,“ přiznal Jess, přimhouřil oči a zavrtěl hlavou. 
  „Aha, to je mi líto,“ politovala jsem ho. Podíval se na mě. 
  „To vůbec nemusí. Kate je fajn holka, ale prostě je konec. 
Vymazal jsem ji ze svého života, ať si žije po svém,“ vysvětloval. 
Ukousl si pizzy a já na ni dostala ještě větší chuť. Neodolala jsem 
a utrhla kus z té svojí. Chutnala stejně skvěle, jak i voněla.  
  „Jé, Caylí, dáš mi pizzu, prosím?“ zaprosila Amy, která se zrovna 
přiřítila do pokoje. 
  „Vem si,“ dovolila jsem a postrčila krabici blíž k Amy. 
  „Děkuju,“ slušně poděkovala Amy a vděčně se na mě usmála. 
„Pálí,“ zjistila, když si do ní kousla. Tiše jsem se zasmála a dál 
žvýkala sousto. 
  „Dáš mi taky, plosím?“ přiřítil se postrach domu Carterových, 
Cooper. 
  „Jejda, je to její pizza, nechte ji,“ napomenul Bryan dvojčata. 
Cooper zkřivil rty s roztomilého úsměvu do smutného úšklebku. 
Ale i tak byl roztomiloučký. Sklonil hlavu a odešel z pokoje. 
Rozběhla jsem se za ním. 
  „Pojď, můžeš si vzít, já bych ji stejně celou nesnědla,“ utěšila 
jsem ho a odcupital zpět do bratrova pokoje, kde uloupil kus 
pizzy, kousl do ní a poděkoval, i když s plnou pusou, takže mu 
moc nešlo rozumět. Amy byla slušnější, milejší a klidnější než 
Cooper. Cooper byl aktivní, snad až hyperaktivní. A Amy byla 
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čistotnější, což se mi potvrdilo, když dojedli svůj klínek pizzy. 
Zatímco Amy byla stále čistá, Cooperovi se podařilo dostat pizzu 
na všechny prsty, kolem pusy a ani tričko nezůstalo pozadu. Přes 
celé modré triko, které měl na sobě, udělal kečup flek o velikosti 
dlaně. Bryan ho vyhodil z pokoje dřív, než si stihl své kečupové 
ruce utřít do nejbližšího, zeleného polštáře. Amy si utrhla ještě 
jeden kousek pizzy a zmizela z pokoje, než jí vyžene starší brácha. 
Koukla jsem na krabici a po náletu dvojčat v ní zbyl poslední 
kousek pizzy. Pokrčila jsem rameny a vzala si i poslední kousek. 
Chutnal stejně dobře jako ten první, ale už nebyl tak horký a 
nepálil mě v krku. 
  „Oni ti celou pizzu sežrali?“ zeptal se Bryan, jako by mluvil 
o nějaké havěti a ne o svých sourozencích. 
  „To nevadí,“ mávla jsem rukou a strčila do úst poslední kousek. 
Odhodila jsem prázdnou krabici na ty dvě další a hleděla na Jesse 
a Bryana. Hledala jsem v nich odpověď na otázku, který je hezčí?, 
ale marně. Jejich překrásné, andělské obličeje se otočily směrem 
ke mně a očima si mě oba dva měřili. První chvíli to bylo celkem 
příjemné, ale pak spíš otravné. Ale jim to přišlo naprosto 
přirozené, nekřenili se ani se nemračili. Bryan střelil očima po 
Jessovi a zamračil se. Chvíli se na něj mračil, a když ho Jess 
zahlédl, přestal mě téměř svlékat očima, vlastně se podíval úplně 
jinam, na vypnutou televizi. Bryan zavrtěl hlavou a dlouhou chvíli 
nikdo ani nepípl. Když Bryan přestal pozorovat Jesse, Jess využil 
volné chvíle a zas na mě civěl. Už ne tak zkoumavě a zamilovaně 
nebo co jako předtím, nýbrž zvědavě. Ale stejně mi připomínal 
zhypnotizovanou osobu v jednom z mnoha filmů. 
  „Půjdete ven?“ promluvil konečně Jess a tím uťal hrobové ticho. 
  „Dobře,“ přitakala jsem. Sebrala jsem školní tašku z koutu 
pokoje a narovnala se, abych byla vyšší. 
  „Dobře,“ zopakoval Bryan a zvedl se ze země. Když vstal i Jess, 
poprvé jsem si všimla, o kolik jsou větší než já. Oba byli vysocí, 
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vyšší než Elis. Jess se zakřenil, když viděl, že jsem naproti nim 
trpasličí. Byl ještě o kousek, asi o dva centimetry, vyšší než Bryan. 
  „Proč si tak malá?“ škádlil mě Bryan a zakřenil se. 
  „Proč vy jste tak velcí?“ obrátila jsem proti nim. 
  „No,“ zapřemýšlel Jess, „ protože je to lepší?“ navrhl. 
  „Třeba,“ souhlasil Bryan. 
  „Prosím tě, v čem je to tak lepší? Že se praštíte do hlavy, když 
chcete projít dveřmi?“ 

  „Zas takový obři nejsme, dveřmi ještě projdeme,“ zasmál se 
Bryan. 
  „Ale tak třeba, když chci holku, nejsem nikdy menší,“ hájil se 
Jess. 
  „To sice jo, Jessi, ale zas se k ní musíš pořád naklánět, ne?“ 
zakřenila jsem se taky. 
  „Ani ne. Se podívej, Bryan se k tobě zas tak moc naklánět 
nemusí,“  ukázal na Bryana a zasmál se.  
  „Jejda, už to neřešte! Jdeme ven,“ ukončila jsem debatu o mojí 
výšce. Neprotestovali a vyběhli z pokoje. Schody brali snad vážně 
po deseti, protože po třech skocích už byli dole, zatímco já stála 
na sedmém schodu od seshora, což je celkem málo, na to že je 
jich tam zhruba třicet. Dělali obličeje, jak mi to hrozně trvá a že 
jsem pomalá. Nedělala jsem si z nich velkou hlavu a schválně šla 
pomalu, abych je zdržela a hlavně podráždila. Celkem to 
zafungovalo, začali přešlapovat a mávat rukama. Vyprskla jsem 
smíchy a oni za chvíli taky. Radši jsem si už pohnula, jinak by snad 
umřeli na místě, a to okamžitě. 
  „Měla bych jí domů,“ vzpomněla jsem si, když už jsem stála 
v Bryanově těsné blízkosti. 
  „Jdem s tebou,“ řekl Bryan a automaticky použil množné číslo. 
Vyšli jsme před dům a šli, jako bych tam vůbec nebyla. Vecpala 
jsem se mezi ně a oba objala kolem pasu. Ihned se na mě 
podívali, ale neprotestoval ani jeden.  
  „Tak jak dlouho se vy dva znáte?“ 
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  „Už dlouho… od školky,“ odpověděl mi Bryan. „A vždycky ho ve 
všem porazím,“ zamachroval, ale určitě chtěl jen podráždit 
kámoše. 
  „To není pravda!“ bránil se Jess. 
  „Ale je, ale je,“ dráždil ho dál Bryan. 
  „Tak si mě chyť, pane dokonalý,“ zasmál se Jess a rozběhl se 
největší možnou rychlostí. A hned za ním, jako střela, Bryan. Jess 
běžel asi sto metrů rovně, ale pak  přeběhl silnici a vracel se zpět. 
Bryan už ho skoro dohnal, když Jess ještě zrychlil. Jess byl asi 
deset metrů ode mě a škodolibě se usmál. 
  „No počkej!“ zavolal Bryan a skočil na Jesse. Povalil ho a oba se 
během chvilky váleli na zemi. Začala jsem se tak smát, že jsem se 
taky klátila k zemi. Ti dva se začali taky hodně smát. Jess ze sebe 
setřásl Bryana, vstal a oprášil ze sebe prach. Podal ruku Bryanovi, 
ten se zvedl, ale neustále se pošťuchovali.  
  „No, moc se nesměj, Caylí,“ varoval mě Bryan a rozběhl se proti 
mně. Nevěděla jsem, co chce dělat, tak jsem se rozběhla daleko 
od něj. Běhal ale o hodně rychleji než já, tak mě s přehledem 
dohonil a zvedl mě ze země. Přehodil si mě přes rameno a dělal, 
jakoby nic.  
  „Pusť mě, Bryane!“ ječela jsem. 
  „Ne, nepustím,“ smál se. Jess seděl na chodníku a popadal se za 
břicho. 
  „Mě přece nemůžeš unést, to je blbost. Víš vůbec, kolik já 
vážím?“ ječela jsem. 
  „Ne, to vážně nevím, ale nejsi moc těžká. Tak, pětačtyřicet?“ tipl 
si. 
  „Osmačtyřicet,“ opravila jsem ho. Nejspíš jsem na něj byla moc 
těžká, ale vůbec mu to nevadilo. 
  „Co s ní uděláme?“ zeptal se Bryan Jesse. 
  „Pustíte mě!“ nakázala jsem mu. 
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  „Jak je libo,“ řekl pohodově Bryan a setřásl mě ze sebe. Začala 
jsem ječet, ale kousek nad zemí mě zachytil Jess, takže se mi nic 
nestalo. Pustil mě, až když jsem se dostala na nohy. 
  „Vážně bych měla jít domů,“ připomněla jsem jim. To už jsme 
vážně šli. Cestou jsme si povídali a dováděli. Bryanovi zazvonil 
mobil. Jess si zase sedl na chodník. 
  „Do háje! Matka,“ zanadával a zvedl to. „Co chceš?“ Byl 
najednou otrávený. Asi měli s mámou nějaké spory, mě ale přišla 
milá a přátelská. Nerozuměla jsem, co si povídají, ale moc jsem 
chtěla.  
  „Ihned!“ zaslechla jsem srozumitelně z mobilu. Bryanova máma 
byla nejspíš hodně naštvaná, měla to v hlase.  
  „Fajn!“ zařval do telefonu Bryan a  tipl to.  
  „Co je?“ snažila jsem se o běžný tón, ale určitě bylo poznat, že 
jsem nadmíru zvědavá. 
  „Ale, nic důležitého,“ řekl. Vycítila jsem, že lže. „Musím domů,“ 
přiznal naštvaně. „Promiň, Caylí.“ Přišel ke mně a rychle mě 
políbil. Pak se otočil a odešel. Jess pořád seděl na chodníku, ale 
už se nesmál. Zase na mě koukal. 
  „Tak, už jsme zbyli jen dva,“ vzdechl. Vstal z chodníku a stoupl si 
těsně vedle mě. „Doprovodím tě domů,“ nabídl se. 
  „Dobře, ale je to celkem daleko,“ upozornila jsem ho. Ale 
nenechal se odbýt, stál si za svým. Vydali jsme se po chodníku 
k mému domu. „Co se děje mezi Bryanem a jeho mámou?“ 

  „No, Angelina o něj má starosti,“ oslovoval paní Carterovou 
jménem, takže jsem nabyla dojmu, že Jess je s Carterovými skoro 
jako rodina. „Bryan má poslední dobou hodně problémů.“ 

  „Jakých problémů?“ 

  „Se školou.“ 

  „Jaké problémy se školou? Vždyť dneska teprve začala!“ řekla 
jsem zděšeně.  
  „Nemyslím problémy z tohoto školního roku. Ale z toho 
předchozího.“ Tvářil se tajemně. 
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  „Co se stalo?“ vyzvídala jsem neustále. Byla jsem docela v šoku. 
Bryan mi toho celkem dost neřekl. Jasně, kluci mívají problémy se 
školou. Přišlo mi to ale víc než špatné známky. 
  „Promiň, nemůžu ti říct všechno. Slíbil jsem mu to. On ti to 
řekne sám, možná. Já mám dost svých vlastních problémů.“ 
Všechno se mi najednou zdálo tajemnější, jako bych nevěděla 
vůbec nic. I když každý má své problémy. Já měla taky své 
problémy. Radši jsem to přestala řešit, dostala to z hlavy ven.  
  „Nevadí. Obraťme list. Tak třeba, jak si vedeš ve škole ty?“ 

  „A jejda,“ zarazil se. „Jedním slovem- hrůza. Teda, alespoň 
minulý a předminulý rok to tak bylo. Ale ještě mě nevyhodili, což 
je super,“ řekl. „A co ty?“ 

  „Vpoho. Žádné problémy nemám, učitelky si sice stěžovaly, že 
jsem drzá a vykřikuju, kecám v hodinách a nedávám pozor, ale 
jinak fajn,“ přiznala jsem.  
 „Tak to seš dobrá, to se jen tak nevidí. Ale to se možná změní, 
dostala ses do třídy maxmagorů. Bavím se sice s pár klukama, ale 
ty holky, to je děs. Alespoň konečně tam bude ve třídě nějaká 
pěkná a normální holka,“ polichotil mi. 
  „Díky. Ale vždyť, mě připadá, že Darla a ostatní nejsou škaredé, 
jsou celkem pěkné. A Wendy taky,“ obhajovala jsem ji. 
  „Ale nejsou normální. Darla se pořád jenom předvádí a snaží se 
být středem pozornosti, Dominice a Allen záleží hlavně na tom, 
jestli mají značkové hadry perfektně sladěné. Nemůžu si pomoct.  
Jo a Wendy, pořád na mě a na Bryana tak zamilovaně kouká. 
Možná je to jen můj pocit, ale i Bryan si to myslí. Všichni říkají, že 
se skoro s nikým nebaví, je hrozně tichá. Baví se ze třídy jen 
s Gabriellou- ne, že bych se jí divil. Většinou jsem vaši třídu míjel, 
ani jsem se u ní na chvíli nezdržel, ale teď, když si tam ty, tak asi 
budu u té maxmagorské třídy celkem často.“ Usmál se na mě a já 
se usmála na něj. Bude super mít dobrého kamaráda. 
  „Wendy mi říkala, že ve vaší třídě jsou nejkrásnější studenti.“ 
Hlasitě se zasmál. 
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  „Když myslí. Jo, jsou super.“ Následovala krátká odmlka a Jess 
mě jen pozoroval. „Jasně, nejkrásnější. A já jsem v čele,“ 
zažertoval a znova se zasmál. 
  „Jo, ty a Bryan. A to nekecám, to vážně říkala. Já jenom 
souhlasím,“ přiznala jsem. Spustil se hlasitý smích. 
  „No tak dík, no.“ Trochu zčervenal, ale na jeho místě bych 
zrudla, jako rak. Ano, Jess je překrásný, Bryan taktéž. Nechápala 
jsem, jak můžou být tak krásní. Byla to pro mě jedna velká 
záhada. A to, že jsou krásní, jsem neříkala jen já, ale Wendy se 
mnou souhlasila. Kdyby Jane se Sarah viděly Jesse, také by 
souhlasily. Elis určitě taky. A vlastně, všechny dívky na škole.    
  „Ještě dál?“ zeptal se Jess nevěřícně, když jsme míjeli poslední 
dům v Bellwoodu. 
  „Tady zabočíme,“ navigovala jsem. Už jsme šli po mně známé 
kamenité cestě vedoucí k našemu domu. „Tam, to je náš dům.“ 
Ukázala jsem na starý dům. 
  „Tak tady to znám.“ 

  „Byl si tady někdy?“ 

  „Jo, když tu bydlela taková stará bába, nebo když dům byl 
prázdný. Vkradli jsme se do domu zadním, otevřeným oknem. Nic 
jsme nechtěli ukrást, byli jsme jen zvědaví. Udělali jsme to spíš 
z hecu. Ale ta bába je už mrtvá. Neměla ani ponětí, že jsme tam 
byli,“ přiznal se. 
  „Vy kriminálníci! Jo, jen tak mimochodem, ta stará bába byla 
moje babička,“ vzdychla jsem. 
  „Vážně?“ zrudl. „Tak promiň, to jsem nevěděl,“ omluvil se. 
  „Dobrý, ale teď už tam chodit nebudete, že ne?“ otázala jsem se 
s obavou, že se budu v županu a se zelenou pleťovou maskou 
napatlanou na tváři promenádovat po domě, když tam budou 
Bryan a Jess. Ta představa ho opravdu rozesmála. 
  „Neboj, asi ne,“ uklidnil mě. 
  „Asi,“ zdůraznila jsem. 
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  „No, já nic neslibuju. Jsem zvědavej člověk, víš.“ Už jsme stáli 
u vstupních dveří.  
  „Doufám, že dneska ne.“ 

  „No nevím, nevím. Třeba jo,“ pokrčil rameny. Jako by to bylo 
běžné, vkrádat se lidem do domu, jako by to dělal dennodenně. 
  „Opovaž se,“ varovala jsem ho. 
  „Fajn. Už musím jít, hoj,“ rozloučil se. 
  „Dobře. Ahoj. Doufám, že si to někdy zopákneme.“ 

  „To já taky,“ usmál se. Otočil se a šel. Vešla jsem do domu a 
máma se dívala na televizi. Elis byla v kuchyni, vařila rybu podle 
nového receptu z kuchařky, kterou dostala ode mě k nedávným 
narozeninám. 
  „Caylí! Dík za tu knihu, je bombastická!“ děkovala vřele.  
  „No, nemáš zač, koupila jsem ti ji ještě v Trentonu, doufala jsem, 
že se ti bude líbit.“ 

  „Caroll!“ zavolala mě mamka. Šla jsem za ní do obýváku a 
přemýšlela, co jsem provedla. „Elis říkala, že jsi byla s Bryanem a 
ještě nějakým hezkým klukem. Kdo je to?“ vyzvídala. 
  „Nevím, jestli ho vůbec znáš. Jmenuje se Jess, nevím čí. Vysoký, 
tmavě blond vlasy,“ popisovala jsem. 
  „Malý Jess Walker?“ zeptala se nevěřícně máma. 
  „Není malý,“ nesouhlasila jsem. 
  „Je stejně starý jako ty, já vím, ale podle popisu mi to sedí. 
Přátelím se s jeho rodiči, Joanne a Aaronem. Není malý, ale já si 
ho pamatuju jako malého kloučka, který byl maminčin mazánek. 
Má bráchu Thomase a sestry Liam a Hannah, nemám pravdu?“ 

  „Jo, je to tak.“ 

  „Určitě sis všimla, že mají oba kluci bohaté rodiče. Ale Bryan 
není rozmazlený, jak jsem čekala. Vypadá jako obyčejný kluk a 
myslím, že to tak chce. A Jess určitě taky.“  Takže jsem se 
dozvěděla pár malých věcí. Vybírám si teda kluky dobře, opravdu. 
Nezáleželo mi ale, kolik mají peněz, jak jsou oblečení nebo ani jak 
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vypadají. Nejvíce mi záleželo, jací jsou povahově. K mému štěstí, 
Bryan i Jess jsou krásní, milí a v neposlední řadě taky bohatí.  
  „Co to dělám, Jess není můj!“ připomněla jsem si.   „Měla bych 
se za sebe stydět. Myslím na Jesse, ne na Bryana. A když myslím 
na Bryana, myslím i na Jesse! Chovám se jak nějaká kráva.“ 
Seděla jsem ve svém pokoji a nadávala sama na sebe. „Nevadí. 
Jess je prostě můj překrásný kámoš a Bryan překrásný kluk. 
Miluju Bryana, ne Jesse,“ přiznala jsem si a nemusela si nic 
nalhávat. Bryan byl pro mě vším i přes dobu, co ho znám. 
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12. Další sblížení 
 
 
Elis 

 

Je tak nádherný. Ty jeho oči, ten roztomilý ksichtík… 
Seděla jsem zasněná na svém místě ve školní lavici a každou 
chvilku jsem se otáčela dozadu, kde seděl Jimmie. Většinou si ani 
nevšiml, že se na něj dívám, protože stejně jako ostatní opisoval 
z tabule. Já už jsem to měla dopsané. 
Nemohla jsem uvěřit tomu, že mě pozdravil, když jsem vešla do 
třídy. Myslela bych si, že je to na někoho jiného, kdyby neřekl 
moje jméno. Celou hodinu jsem pak byla rozzářená, že si vůbec 
pamatuje, jak se jmenuju. 
Otočila jsem se znovu. Dívala jsem se na něj dýl než předtím. 
Zvedl hlavu a roztomile se na mě usmál. Úsměv jsem mu oplatila 
a hned jsem se otočila zpět k tabuli. Snažila jsem se skrýt svoji 
radost. On se na mě usmál. Na mě. 
První hodinu mě pozdravil, druhou se na mě usmál. Napjatě jsem 
čekala, co udělá třetí hodinu. 
Ani jsem nevnímala, co učitel potom říkal. Neposlouchala jsem ho 
ani trochu. Bezmyšlenkovitě jsem vzala do ruky propisku a 
čmárala něco do sešitu. Nevnímala jsem, co píšu, dokud ke mně 
nepřistoupil učitel. 
  „Co to máte, slečno Haelová?“ zeptal se a koukal mi přes 
rameno. 
  „Zápis,“ odpověděla jsem. 
Ukázal prstem na další stránku. „Zápis?“ 
  „Ano, tady,“ ukázala jsem na zápis. 
  „Děláte si ze mě legraci?“ zamračil se. 
  „N-ne,“ zakoktala jsem. 
Učitel mi vzal sešit a pečlivě si ho prohlížel. 
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  „Jimmie, Jimmie, Jimmie, Jimmie, Jimmie…? Je tím popsaná celá 
stránka. Vysvětlete mi to, slečno Haelová.“ 
Zrudla jsem jako rajče a vymýšlela co nejrychleji tu nejlepší a 
nejuvěřitelnější výmluvu. „Potřebovala jsem si…rozepsat ruku,“ 
napadlo mě a doufala jsem, že na tu kravinu skočí. 
Zvedl obočí. „Až po zápisu?“ 
  „No, on ten zápis byl hrozně dlouhý a…“ 
Skoč na to, skoč na to, skoč na to!!!!!! 
  „Tak dobře, ale příště si dávejte pozor na to, co do toho sešitu 
píšete, slečno Haelová,“ prohlásil. Vrátil mi sešit a odkráčel zpět 
k tabuli. 
Zbytek hodiny jsem věnovala přikreslování srdíček ke každému 
Jimmiemu a doufala, že mě přitom učitel zase nenačapá. 
A nenačapal. I tak jsem si oddychla, když hodina skončila. 
  „Dobře si mu to natřela,“ pochválil mě Jimmie. 
I přes šok, že na mě promluvil, jsem se snažila zachovat 
normálně, otočila jsem se dozadu a usmála se. 
  „Díky.“ 
Čekala jsem, že spustí, proč jsem si tam psala zrovna jeho jméno, 
ale naštěstí se o tom nezmínil. 
  „Tak….jak se ti líbí v Bellwoodu?“ zeptal se. 
  „Super. Ale musíme ten náš barák opravit,“ usmála jsem se. „Je 
hroznej.“ 
Hlasitě se zasmál. „Tak to jo. A co škola?“ 
  „Mě jde všechno,“ vyhrkla jsem bez přemýšlení. Kousla jsem se 
do rtu a v duchu jsem si nepěkně nadávala. „Teda, no, ne že by 
mi šlo všechno, to ne, ale známky mám dobré.“ 
  „Jasně.“ 
  „Já nechtěla machrovat. Ze mě to prostě vyletělo,“ přiznala 
jsem. Ale to už jsem byla červená jako rajče. 
  „Jo chápu. A…nechtěla by sis sednout za mnou, nebo já za 
tebou…na další hodinu?“ zeptal se nejistě. 
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  „Jo, jasně,“ souhlasila jsem. „Jenom ti tu udělám místo.“ 
Odhodila jsem batoh na zem a zbylé věci dala do něj. Přesunul se 
za mnou. 
Jimmie Shadd sedí vedle mě!!!!  
Tetelila jsem se blahem. 
  „A co spolužáci?“ 
  „Ještě jsem se jima nějak nezabývala. Školní rok teprve začal,“ 
připomněla jsem mu. 
  „A co říkáš na mě?“ 
Tahle otázka mě překvapila. A zaskočila. Zírala jsem na něj a 
tápala po odpovědi. 
  „Haha, to byla jenom sranda,“ zasmál se. „Měla ses vidět.“ 
  „Já že to myslíš vážně.“ 
  „Co bys mi odpověděla?“ 
Já ho zabiju. Mysli, mysli….. 
  „Jsi docela fajn, dobře se s tebou kecá a dáváš mi stupidní 
otázky,“ zasmála jsem se. 
  „Fajn, byla vážně dost stupidní,“ přiznal a prohrábl si vlasy. „Proč 
se na mě tak díváš?“ 
Teprve v tu chvíli jsem zjistila, že se na něj dívám jako na osmý div 
světa. Ihned jsem přestala a chtěla si vlepit facku. 
  „Já ani nevím,“ odpověděla jsem. Ne že by to byla nějak extra 
chytrá odpověď, ale to s divem světa jsem mu přece říct 
nemohla. 
Zazvonilo na hodinu. 
Do třídy vstoupila třídní Williamová a vykládala nám, jak bude 
celý rok probíhat. Poslouchala jsem ji jen na půl ucha, protože 
většinu pozornosti jsem věnovala Jimmiemu. 
  „Jak dlouho tady bydlíš?“ 
  „Měsíc.“ 
  „A kolik ti je?“ 
  „Čtrnáct,“ odpověděla jsem. „Tobě?“ 
  „Taky čtrnáct.“ 
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Bylo to k nevíře, ale Jimmie byl snad ještě ukecanější než já. Něco 
takového bylo skoro nemožné. Ale hrozně se mi to líbilo. Byl tak 
sladkej. 
  „Máš pěkný vlasy.“ 
  „Díky,“ usmála jsem se. 
  „Tak dlouhé,“ divil se. Vzal jeden pramínek do ruky a obtočil si 
ho kolem prstu. 
  „Moc holek tady je tak nenosí, že?“ zeptala jsem se. 
  „Ne, ale ty tvoje se mi moc líbí,“ prohlásil svůdně. 
Uff… Jestli s tím hned nepřestane, tak se asi zblázním. 
Už jsem byla rudá jako rak. Doufala jsem, že to není moc poznat. 
Když už jsme u toho, mohl bys mě pozvat na rande, ne? 
  „Hmm… Dáš mi svoje číslo?“ zeptal se a nahodil sexy úsměv. 
  „Jasně,“ přikývla jsem a začala se přehrabovat v pouzdře. 
  „No, našla jsem jenom lihovku…,“ nadhodila jsem. 
  „To vůbec nevadí.“ A tak jsem mu svoje číslo napsala na ruku. 
  „A dáš mi ty svoje?“ žadonila jsem. 
  „Jo, klidně.“ Vzal moji lihovku a svoje číslo napsal na ruku mě. 
  „Díky.“ 
A tak jsme kecali a kecali, dokud nás Williamová neokřikla… 
 
Cayla 

 

  „Promiň za to, jak jsem včera zničehonic odešel,“ omlouval se 
Bryan po vyučování před školou.  
  „V pohodě,“ mávla jsem rukou. „Pověz mi to. Jess včera říkal, že 
máš nějaké problémy. Jaké?“ Bryan hlasitě vzdychl a prohrábl si 
pravou rukou vlasy. 
  „Až budem o samotě,“ řekl mi. Všimla jsem si, jak ze dveří školy 
vychází Jess a míří si to k nám. Jak mě viděl, nasadil přenádherný 
úsměv a zrychlil krok.  
  „Ahoj, Caylí,“ pozdravil mě. „Hoj Bryi.“ 

  „Ahoj,“ usmála jsem se na něj. 



109 
 

  „Hoj,“ řekl Bryan. 
  „Kam jdem dneska?“ zeptala jsem se jich. Podívali se na sebe a 
asi je něco napadlo. 
  „Je celkem teplo,“ začal Bryan. „Nikdo u nás není doma.“ 

  „A co?“ 

  „Jdi domů, Caylí, za hoďku jsme u tebe,“ poručil Bryan a použil 
množné číslo. Věděl, že Jess bude chtít jít taky. 
  „Jessi, asi je ti jasné, co podnikneme.“  
Jess přikývl.  
Už se chystali, že půjdou. 
  „Počkejte!“ stopla jsem je. „Co podnikneme?“ 

  „Uvidíš,“ řekl tajemně Bryan. 
  „Za hoďku jsme u tebe,“ připomněl mi Jess. Otočili se a odešli. 
Pokrčila jsem rameny a vydala se domů.  
  „Co ti dva vymysleli, to by mě zajímalo,“ pomyslela jsem si 
zvědavě. Přemýšlela jsem nad tím celou cestu, a tak uběhla 
hrozně rychle.  
Říkal, že je celkem teplo. Tím se maže možnost, že budeme na 
play stationu, nebo u televize. Vlastně se tím mažou všechny 
aktivity, co se dělají doma. Budeme venku, napadlo mě. Doma 
jsem sebou plácla na pohovku a dál přemýšlela. Elis už byla 
doma, a když mě uslyšela, vyběhla z pokoje. 
  „Dneska jdeš zase ven?“ zeptala se, když mě viděla rozpláclou 
na pohovce. 
  „Za hoďku,“ přikývla jsem.  
  „Co budete dělat?“ 

  „Nevím.“   
  „Aha. A co si vezmeš na sebe?“ vyptával se a doufala, že mi 
může poradit. 
  „Nevím,“ zopakovala jsem. Usmála se a snažila se mě zvednout 
z pohovky. „Co to děláš?“ Stihla mě posadit.  
  „Vyberu ti nějaké oblečení.“ 
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  „Ne,“ nesouhlasila jsem s ní. Chtěla jsem si vybrat oblečení 
sama. Elis by mi určitě vybrala tričko s obrovským výstřihem. 
  „Ale jo!“ stála si za svým. Rozběhla se z obýváku po schodech 
přímo do mého pokoje. Vstala jsem a šla za ní. Když jsem tam 
přišla, už měla nachystané na výběr tři trička, dvě sukně a dvoje 
kraťasy.  
  „Vybírej, dneska je venku hodně teplo, máš tu nachystané letní 
hadříky.“ Na výběr měla bílé tričko na ramínkách, růžové bez 
ramínek nebo černé s krátkým rukávem. Také džínovou sukni, 
moji novou černou rebelskou sukni, kterou jsem si koupila 
v Richmondu, džínové kraťásky a žluté šortky. Do rukou jsem 
vzala džínové kraťásky a bílé tričko. Elis nad tím přimhouřila oči, 
zapřemýšlela a nakonec přikývla. Ne že by mi na jejím názoru 
nějak extra záleželo, ale ráda se dělala důležitější, než doopravdy 
byla. Ráda mi lezla do skříně a já jsem si na to zvykla- mít děsně 
otravnou sestru, která se ráda vnucuje, pro mě není nic nového. 
Sundala jsem ze sebe šaty, které jsem měla ve škole a oblékla si 
vybrané oblečení.  
  „Sedne ti perfektně,“ pochválila mě Elis. K tomu mi půjčila svoji 
černou tašku přes rameno. Potom mi navlnila neupravené vlasy, 
takže mi dosahovaly jen po prsa. 
  „No, Caylo, seš zkrátka naše sexy patnáctka,“ okomentovala mě. 
Odhodila jsem prozatím tašku na postel a prohlížela se v zrcadle. 
  „Wow,“ slyšela jsem Jesse. Otočila jsem se a Jess s Bryanem stáli 
ve dveřích mého pokoje.  
  „Co vy tady? Jak jste se sem vy dva dostali?“ zeptala jsem se 
nevěříc svým očím. 
  „Oknem,“ přiznal Jess a Bryan se začal smát. Elis nic neřekla, jen 
koukala stejně překvapeně jako já. Bryan se opíral o dveře a Jess 
se koukal po pokoji. Bryan se pořád smál a začal i Jess, posléze i 
Elis. A já pak taky. 
  „Sluší ti to, Caylí,“ pochválil mě Bryan. 
  „Dík.“ 
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  „Kočka,“ dodal Jess. 
  „Oó, díky, Jessi. Jo, nevím, jestli ji znáš, to je moje ségra Elis.“ 
Elis se na něj usmála. „Mladší sestra,“ dodala jsem. 
  „Prostě Haelovic sestry jsou krásný holky,“ zašeptal Bryan 
Jessovi do ucha. Ale stejně jsem to zaslechla. 
Jo, jedna, mladší polovina sester Haelových byla vážně krásná. 
  „Jo to jo,“ souhlasil bez váhání. 
  „Jdeme, Caylí?“ 

  „Jo, můžem.“ 

  „Máš docela hustý pokoj,“ prohlásil Jess. 
  „No, dík.“ Rozběhli jsme se po schodech a kluci se zase 
pošťuchovali a závodili, kdo bude venku dřív. 
Cestou k Bryanovi jsme probírali všemožné věci, co budem dělat, 
mi ale neřekli. Když jsme stáli u Bryanova domu, byla jsem ještě 
zvědavější.  
  „Kde budem?“ vyzvídala jsem. 
  „Vzadu, na zahradě,“ prozradil mi.  
  „Vy máte zahradu?“ podivila jsem se. Bryan se usmál. Asi to 
znělo dost hloupě, nedokázala jsem si ten dům bez zahrady 
představit. 
  „Obrovskou,“ šeptl Jess. Bryan prošel domem a otevřel velké 
skleněné dveře na zahradu. Vážně, měli obrovskou zahradu a 
přes půlku monstrózní bazén. Všimla jsem si, že na boku měli i 
vířivku a skluzavku. Nezmohla jsem se na nic víc než na „Fíha.“ 
Prohlížela jsem si ji a všimla jsem si, že se kluci spiklenecky 
usmáli. V tom mě Bryan zezadu chytil a Jess mu pomohl.  
  „Pusťte mě!“ ječela jsem. Nesli mě přímo k bazénu a hrozně se 
smáli. Ne že bych měla panický strach z vody, která hraničí s fobií, 
ale nestála jsem o promočené oblečení.   
  „Ne, ne, ne, ne, ne!“  Hodili mě do vody, ale stihla jsem zadržet 
dech. Byla jsem už u dna, když jsem se od něj odrazila a vyplavala 
na hladinu. Jess i Bryan se smáli a já na ně načuřeně hleděla. A 
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všechno to chystání, česání a malování zmizelo rychleji než pára 
nad hrncem. Vypadala jsem jako zmoklá slepice.  
  „Když jste takoví chytrolíni, vlezte si tam sami,“ řekla jsem jim. 
Doplavala jsem ke kraji bazénu, zabrala a vylezla z vody. Vzala 
jsem Bryana za ruku, a co největší silou ho zatáhla. Pohnul se jen 
o malý kousíček. Jess mi pomohl a shodil Bryana do vody. 
  „A máš to!“ zakřičela jsem na něj a skočila do vody. Jess nezůstal 
pozadu, svlékl si tričko a skočila za námi. Mohla jsem oči nechat 
na jeho svalech. Bryan si také svlékl promočené triko a odhodil 
ho na břeh. Stáli vedle sebe a vypadali jako modely. Jess si rychle 
rozcuchal vodou uhlazené vlasy. Nemohla jsem si nevšimnout, že 
oni hleděli zase na mě. Ale ne na obličej, ale na tričko, spíš na 
prsa. A pak mě to trklo. Měla jsem bílé tričko a ve vodě bylo 
úplně průhledné. Jako bych měla přes sebe přehozený průhledný 
závěs. Zrovna jsem měla na sobě červenou, přímo rudou 
podprsenku, takže se bylo na co dívat. Za malou chvíli jsem byla 
stejně rudá, jako ta podprsenka. 
  „Co zahrajeme?“ zeptal se po chvíli Jess a odtrhl ode mě oči.  
  „No, co třeba,“ přemýšlel Bryan, „ kdo dřív chytne Caylí?“ 
navrhl.  
  „Dobře,“ souhlasil Jess a rozběhl se proti mně.  
Rychle jsem se otočila a plavala, co nejrychleji dovedu, aby mě 
ani jeden nechytil. Potopila jsem se a snažila se jim uniknout. 
Docházel mi dech, ale věděla jsem, že jestli se nadechnu, hned 
mě chytí. Ještě chvíli jsem zadržoval dech, ale cítila jsem, že za 
chvíli mě to stejně přinutí vyplavat. Vzdala jsem to a jen na 
zlomek vteřiny vyplavala nahoru, pořádně jsem se nadechla a 
zase se ponořila. Byla jsem už na konci bazénu a oba se velkou 
rychlostí blížili ke mně. Plavala jsem proti nim a snažila se jim 
vyhnout. Bylo to ale už marné. Musela jsem se nadechnout a 
toho Bryan využil. Začala jsem se smát, i když jsem prohrála. Ale 
bylo to pro mě hodně vyčerpávající. Toho si oba všimli.  
  „Chceš na chvilku do vířivky?“ zeptal se Bryan. 
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  „Jo, to by bylo super.“ 

Ani jsem nemusela vylézt z bazénu úplně, stačilo jen vyjít tři 
schůdky a už jsem byla v kulaté vířivce. Bryan vylezl a zapnul 
bublinky. Voda byla horká, jako ve vaně. Bylo to příjemné, moc 
příjemné. Bublinek bylo čím dál víc a masírovaly mi záda. Pořádně 
jsem se uvolnila. Už mi bylo jedno, že mám na sobě oblečení a 
ještě k tomu průhledné triko. Neupozorňovala jsem na to a kluci 
už na mě tak nezírali. Do vířivky vlezl Bryan, a co nejvíc se roztáhl. 
Vířivka byla obří, takže to nevadilo. Jess se rozplácl z jedné strany 
mezi mě a Bryana a uvolnil se. Jen tak jsme relaxovali, užívali si 
příjemných masáží a nic neříkali hodně dlouhou dobu. (Tou 
hodně dlouhou dobou myslím tři minuty.) Zavřela jsem oči. 
 

 

  „Myslíš, že bude spát ještě dlouho?“ zeptal se Jess. Rychle jsem 
oči otevřela. Oba právě šli do vířivky.  
  „Do háje! Já usnula!“ uvědomila jsem si.  
  „Jo, usnula,“ potvrdil Bryan.  
  „Jak dlouho jsem spala?“ zeptala jsem se náhle.  
  „Čtyři hodiny,“ tipl si Jess. Vážně mě tím vylekal.  
  „Dělá si srandu,“ zasmál se Bryan. Hlasitě jsem si oddychla. 
„Spala jsi jen hodinu a půl.“  
  „Vážně?“ Bryan se natáhl pro mobil, ležící vedle vířivky a podal 
mi ho. Spěšně jsem koukla na displej. Bylo pět. On nekecal. 
  „Měl bych jít domů,“ prolomil mlčení Jess. Vstal z vířivky a 
zabalil se do osušky. Protřepal si vlasy a odkapávaly mu z nich 
kapky vody. Utřel si obličej a šel do domu. Za chvíli se vrátil 
v jiném, suchém oblečení. Pochopila jsem, že oni měli v plánu mě 
hodit do bazénu. Teprve pak jsem si všimla, že už slunce zapadá 
za mraky a obloha už není modrá, ale na západu zoranžověla a 
blíž ke slunci zčervenala. Naopak na východu už byla temná, 
noční obloha.  
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  „Uvidíme se zítra ve škole. Čau,“ rozloučil se Jess a s mokrým 
oblečením zmuchlaným v rukou odešel. Seděli jsme tam jen já a 
Bryan. Koukali jsme na sebe a usmívali se. 
  „Chceš si ještě zaplavat?“ nabídl mi.  
  „Ráda.“ Vstala jsem a vlezla do naráz studené vody. Chvíli jsem 
si musela zvykat na studenou vodu, než mi přestala být zima. 
Bryan zapnul vyhřívání bazénu, což bylo vážně super. Jen jsme si 
tak plavali, většinou vedle sebe, smáli se a stříkali po sobě vodou. 
Občas jsem se potopila a plavala pod vodou. Předháněli jsme se a 
já po každé zůstávala pozadu, zatímco Bryan uměl plavat jako 
ryba. Byla už tma, ale to nám vůbec nevadilo. Hodina dovádění 
uběhla neuvěřitelně rychle. Zdálo se mi, že jsme tam teprve čtvrt 
hodiny a vtahu byla celá hodina. Na malou chvilku jsem si 
potřebovala odpočinout, a tak jsem se vyšoupla na břeh a ve 
vodě měla namočené jen nohy po kolena. Pozorovala jsem 
Bryana, i když už to nebylo tak lehké, všude byla černočerná tma. 
Nespouštěla jsem z něj zrak- kdybych to přece jen i na pár sekund 
udělala, ztratil by se mi. Byl na druhé straně bazénu a najednou 
mi zmizel. Hledala jsem ho očima, ale už jsem ho nenašla. Vynořil 
se u mých nohou a jemně mě stáhl do vody. Dívali jsme se jeden 
druhému do očí a lehce jsme se na sebe usmívali. Moc se mi to 
líbilo. Byl jen malinkatý kousíček ode mě, blíž než kdy předtím. 
Cítila jsem jeho dech a on se přestal usmívat. Vzal můj obličej do 
jeho dlaní a trochu se ke mně nahnul. Jeho obličej se přiblížil, jak 
nejvíc to šlo, a naše rty se dotkly. Nebyla to jen lehká pusa, krátká 
a letmá, ale začal mě líbat. Projel mnou velký nával elektřiny a 
rukou jsem ho začala jemně hladit po vlasech. Zavřela jsem oči a 
užívala si krásný okamžik. Na vše kolem jsem zapomněla, 
najednou jsem měla jen jeho. Byla jsem jen jeho. Nezajímalo mě 
nic, krom něj a na nic jiného jsem ani nepomyslela. Nechtěla 
jsem, aby to někdy skončilo. Bryan byl druhý kluk, s kterým jsem 
se líbala, takže jsem už nějaké ty zkušenosti měla. Bryan se pro 
mě stal středem vesmíru. Líbal něžně, jemně a já se snažila také 
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tak. Ruce jsem mu dala okolo krku a přitiskla se k němu, co 
nejvíce to šlo. Přestal mě líbat a dlouze se na mě podíval. 
  „Miluju tě,“ přiznal a krátce se na mě usmál. 
  „Já tebe taky.“ Začal mě znova líbat a rukama mi hladil nohy. Já 
ho pořád objímala. 
Před Bryanem jsem chodila jen s Billym. Ale on nebyl jako Bryan. 
Nelíbal tak skvěle jako on, nevypadal tak skvěle jako on, nechoval 
se tak skvěle jako on, ale hlavní bylo, že jsem nemilovala tak moc 
jako jeho. Bryan byl prostě unikát. Nikdo, opravdu nikdo, nebyl 
takový jako Bryan. Tak milý, krásný, nenahraditelný, zábavný, 
ztřeštěný, upřímný, romantický a tvrdohlavý. I za poměrně 
krátkou dobu, co jsem ho znala, jsem mohla upřímně říct, že jsem 
nikoho a nikdy víc nemilovala, jako jeho.  
Bryan něco uslyšel a rychle, ale jemně se ode mě odtrhl a posunul 
se dál. Držel si najednou ode mě odstup a já nechápala proč. 
Došlo mi to až, když jsem uviděla rozsvícené světla v domě. Přijeli 
Cooper, Amy a Bryanova máma.  
  „Mamí, můžu taky do bažénu?“ zeptal se vtíravý dětský hlásek. 
Uviděla jsem Coopera, jak nás pozoruje za skleněnými dveřmi. 
Promluvila jeho máma, ale nemluvila tak nahlas jako Cooper, 
takže jsem nezaslechla, co říká. 
  „Ale Blyan s Caylou v bazénu můžou být. Mamí,“ křičel umíněný 
Cooper. Otevřel si dveře a rozběhl se k bazénu. 
  „Co chceš?“ zeptal se Bryan. 
  „Ploč má Caylí na sobě tličko a kalhoty?“ otázal se.  
  „Protože sebou neměla plavky,“ odpověděl otráveně Bryan.  
  „A Caylí, pšijdeš i zítja? Můžeš jít se mnou ťaky do vody a já ti 
ukážu, jak mě Blyan naučil plavat!“ chlubil se. 
  „Ne, zítra ne.“ Na Coopera jsem náladu vážně neměla. 
  „Coopere, víš co, běž se nahoru mámy zeptat, jestli můžeš 
s námi do bazénu a vem sebou i Amy. Když budete prosit oba, 
máma vám to dovolí,“ radil mu Bryan. Ale doopravdy ho chtěl jen 
odlákat a mít trochu soukromí. Ale vyřešil to dobře, zapojil do 
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toho i mámu a Amy. Cooper mu to uvěřil a utíkal domů a oknem 
jsem viděla, že i s Amy běží po schodech. Otočila jsem se zpět na 
Bryana, který byl zase blíž vedle mě. Chytil mě okolo pasu a zase 
mě líbal.  
  „Měli bychom jít, že?“ zeptal se zklamaně. 
  „Asi jo.“ Políbila jsem ho na rty, ale už jen lehce a krátce. Vylezli 
jsme z bazénu a Bryan mi podal osušku. Byla hebká a krásně 
voněla, jako jahody.  Osušila jsem si první vlasy a pak vše ostatní. 
  „Chtělo by to něco suchého,“ prohlásil Bryan, když se na mě 
upřeně díval. Odešel do domu a za chvíli mi přinesl jeho černou 
mikinu. Přehodil mi ji přes ramena. „Jdu se převléct, počkej tady 
na mě.“ Znovu odběhl do domu a sedla jsem si na jednu z bílých 
zahradních židlí. Nečekala jsem dlouho, Bryan stál za pár minut 
vedle mě v džínách a černém tričku. Podal mi ruku a pomohl mi 
vstát. Propletli jsme si spolu prsty a zamířili k velkým proskleným 
 dveřím. Prošli jsme obývákem na verandu a vyšli před dům. 
Chvíli jsme mlčeli. Kráčeli jsme směrem k našemu domu a 
prolomila jsem mlčení. 
  „Kdy si to zopáknem?“ zeptala jsem se a doufala, že co nejdřív.  
  „Kterou část myslíš?“ zeptal se s úsměvem. 
  „Nejlíp všechno dohromady.“ 
Bryan se usmál a pokrčil rameny.  
  „Až po víkendu. Pak se ti ozvu,“ slíbil. 
  „No a tak jsem si vzpomněla, proč si mi tehdy, když jsem ti dala 
číslo, zavolal až za pět dnů?“ Nevinně se usmál a na chvíli se 
podíval do země.  
  „To proto,“ spustil a zadíval se mi znova do očí, „ že já jsem to 
číslo ztratil. Byl jsem šťastný, když jsem ho nakonec našel, hlavně 
proto, že vydrželo v pračce. K mému jedinému štěstí se ten papír 
nerozpadl.“   
  „Aha,“ pochopila jsem. Příště na to nezapomeň, domyslela jsem 
si. „A budem i s Jessem?“ Přála jsem si, aby odpověď zněla ano. 
S Jessem mi bylo moc dobře. 
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  „Nevím.  Jak budeš chtít.“  
  „Tak jo,“ usmála jsem se. „Ale je mi suprově i když jsem jen 
s tebou. S tebou je mi moc dobře.“ Usmál se na mě mým 
oblíbeným úsměvem. „Jsi nejlepší, Bryane,“ ujistila jsem ho. 
Roztáhl rty ještě víc. 
  „Díky, Caylí.“ Otočil se ke mně a objal mě. Přitiskla jsem se 
k němu a bylo mi moc dobře. Krásně voněl, tak sladce a omamně. 
Uvědomila jsem si, že Bellwood miluju, ne nenávidím. Že 
Bellwood je nádherný, plný krásných a milých lidí, opečovávaný a 
čistý. A to vše jsem si uvědomila díky Bryanovi. Zdálo se 
nemožné, že nejkrásnější kluk miluje zrovna mě. Obyčejnou, 
nešikovnou holčinu. Caroline Haelovou z Trentonu, patnáctiletou 
a průměrnou. Ale to jsem moc neřešila. Rychle ale něžně mě 
políbil na rty a odtrhl se ode mě. Zase mě chytl za ruku a 
pokračovali jsme v cestě.  
Byli jsme už v půli cesty, ochladilo se, jako každou normální noc, 
ale nevnímala jsem to. Když jsem byla s Bryanem, nevnímala jsem 
žádné potřeby. Neměla jsem hlad, žízeň, nebyla jsem unavená, 
nebylo mi ani horko, ani zima. Vše s ním bylo dokonalé. On byl 
dokonalý… 

  „No a povíš mi o těch problémech, jak si slíbil?“ vzpomněla jsem 
si. Zhluboka vydechl a začal. 
  „No…. Vyhodili mě ze školy.“  
Zírala jsem na něj, nevěříc svým uším. 
  „Co?“ vydala jsem ze sebe. To není možné, to jsem mu nevěřila.  
  „No- našim se povedlo ředitelku ukecat. Nebo možná ji 
podplatili, to nevím. Jestli jo, tak jsem je asi vyšel draho, ale 
vzdělání je pro ně hodně důležité a něco takového si nemůžu 
dovolit. Nikdy bych se s takovou neměl tak dobře jako teď. Teda- 
máma mi to tvrdila. Prý jestli chci být úplně nikdo, bez peněz a na 
ulici, tak ať si klidně ze školy odejdu. To ale nechci a tak naši 
trochu hráli nefér. Proto je na mě máma pořád naštvaná. 
Nedokáže mi to odpustit. Je zásadně proti tomu všemu- 



118 
 

ukecávání, podplácení a tak.  Ale vědomí, že jednou budu 
úspěšnej a bohatej člověk a hlavně šťastnej je pro ni hlavnější.“ 
Pořád jsem na něj nevěřícně hleděla. „Vážně.“ 

  „Máš moc zajímavý život.“ 

  „To jo, ale občas je lepší mít život suprovej a bez komplikací,“ 
poznamenal. „Třeba jako je ten tvůj.“ 

  „Ale můj život je plný komplikací,“ nesouhlasila jsem. Zvedl 
obočí a podíval se na mě pohledem jako by říkal: Vážně?  
  „Vážně?“ zeptal se otázkou, kterou jsem uhodla už podle jeho 
výrazu obličeje. Usmála jsem se, že jsem rozluštila jeho výraz. 
  „No, jasně! To moji rodiče se rozvedli, to já se musela 
přestěhovat do jiného domu, města, státu! To já se musela vzdát 
všeho v Trentonu, mého nejmilovanějšího Trentonu a 
přestěhovat se do téhle-“ Díry, doplnila jsem si v duchu. „ Do 
tohohle města.“  
  „Dál?“ čekal, jako by toho bylo málo, jen zlomek z jeho 
problémů. 
  „Nic mě nenapadá. Ano, v mém životě jsou komplikace, ale i 
přesto ho miluju,“ vysvětlila jsem mu.  
  „No vidíš!“  
  „Ale no tak, ty to máš přece lepší! Vždyť nakonec pořád na 
bellwoodské škole jsi, vaši jsou spolu, máš bezva ségru.“ Coopera 
jsem radši nezmínila, na něj termín „bezva brácha“ nesedí. 
Coopera vystihuje slovo postrach. 
  „Ale vždyť ty máš taky bezva ségru,“ připomněl mi. 
Z neznámého důvodu vždy, když zmínil Bryan moji sestru, se mě 
zmocnil pocit žárlivosti. Ano, jsem žárlivka, někdy celkem dost. 
  „Ani bych neřekla.“ Usmála jsem se při pomyšlení na všechny 
Elisiny kousky a pokusy, co kdy provedla. Nedá se říct, že je 
bezva, když mi vlastní sestra dá facku, protože tvrdě spím v autě, 
nebo že mě zbudí po sedmé hodině ráno, kvůli malování domu, 
tak nemožným způsobem, že jsem málem dostala infarkt. Pořád 
jsem se usmívala, tentokrát při vzpomínce na nastražené koště 
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v komoře, které mi šikovně udělalo bouli na čele. A pokaždé, když 
se něco takového stane, Elis se roztomile usmívá a já tvářím jako 
největší idiot. Vzpomínka na její rýpání, kvůli rozlitému džusu, 
prvnímu rande s Bryanem nebo kvůli mé rozmrzelosti z brzkého 
vstávání mě téměř rozesmála.  
  „Co je tak směšného?“ zeptal se Bryan nechápavě. 
  „Vzpomínala jsem na všechno prožité tady v Bellwoodu s Elis. 
Kolikrát už mě za tak krátkou dobu, co tu bydlíme, dokázala 
vytočit! Nastražila na mě koště, které mi pak udělalo maxi bouli 
na čele! Pořád básnila o Alexovi! Smála se mé nešikovnosti!“ 
stěžovala jsem si. 
  „Jaký Alex?“ 

  „No, toho zřejmě neznáš. Já ho vlastně taky neznám, Elis taky 
ne. Prostě číšník v jedné restauraci, moc krásný a Elis o něm 
neustále básní. Je do něj zamilovaná až po uši. Taky jsem byla 
dokud,“ zastavila jsem a dlouze se na něj podívala, „dokud jsem 
nepotkala tebe,“ přiznala jsem.  
Radostně se usmál. 
  „Ale musím uznat, že tvá ségra je celkem mrcha,“ zasmál se. 
Celkem mě to rozesmálo.  
  „Jo, to je. Ale je to maminčino zlatíčko,“ podotkla jsem. „A je 
hrozně krásná.“ Povzdechla jsem si a sklopila oči. 
  „Nádherná,“ zasnil se Bryan. Moje žárlivost dosáhla vrcholu. 
Výrazem plným žárlivosti jsem se na něj podívala a on se jen 
usmál. Vyprskl smíchy a zastavil se.   „To byl jen vtip, Caylí!“ vydal 
ze sebe pobaveně. Neubránila jsem se a začala se smát taky. 
  „Ale no ták, Bryane, uznej, že je Elis krásná.“ Věděla jsem, že 
když řekne ano, což bylo stoprocentní, že se mě zmocní žárlivost, 
ale bude mluvit pravdu. Nesnáším lháře.  
  „Jo, je hezká. Ale, chápej, nechtěl jsem, abys žárlila. Holky umí 
hodně žárlit. Když žárlí kluk, tak je to prý roztomilé. Ale moc 
dobře vím, že když žárlí holka, vypukne světová válka.“  



120 
 

Čím dál víc jsem si uvědomovala, jak ho nehorázně miluju. Z jeho 
poslední věty jsem vycítila, že s tím má zkušenosti.  
Všimla jsem si najednou, že už nás neobklopují luxusní domy, ale 
že jdeme po kamenité cestě vedoucí k mému domu. „ Ale ty bys 
žárlit neměla, jsi dokonalá,“ pochválil mě a tím komplimentem mi 
udělal obrovskou radost. Cítila jsem, jak se mi tváře zbarvují do 
ruda. Slovo dokonalá ve spojitosti se mnou jsem v životě 
neslyšela a moc se mi to líbilo. 
  „Díky.“ Přitiskla jsem své rty k jeho a on se ani v nejmenším 
nebránil. Líbali jsme se dobrých pár minut, ale mě to připadalo 
jako několik krátkých sekund.  
  „Měl bych jít,“ vzpomněl si, když jsme se líbat přestali a jen na 
sebe zamilovaně hleděli. 
  „Fajn. Uvidíme se v pondělí ve škole.“ 

  „Těš se, začne normální školní den. Už žádné flákání, ale učení.“ 
Ušklíbl se při slově učení. 
  „Já se nikdy neučím,“ podotkla jsem. 
  „Alespoň někdo z nás.“ 

  „Doufám, že spolu budem mít alespoň jeden předmět.“ 

  „Taky……..čau, Caylí,“ rozloučil se, letmo mě políbil na čelo a 
zmizel ve tmě. 
  „Pá.“ 

 

 

„Musím uznat, že Jess je taky moc krásný,“ přiznala Elis, sedící 
vedle mě na našem obvyklém debatovacím místě v teple u krbu. 
  „Jo, nádherný,“ souhlasila jsem a zadívala se do oranžových 
plamenů. Posunula jsem se ještě kousek ke krbu a na rameni 
jsem ucítila příjemné teplo. Zavrtěla jsem se na modrém polštáři 
a udělala si pohodlí.  
  „Být na tvém místě, měla bych velké problémy. Musí být těžké 
chodit s Bryanem a přátelit se s tak nádherným klukem.“ Elis je 
v jedné věci skvělá- rozumí mým problémům.  
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  „Ale já mám jasno. Nechci nikoho jiného než Bryana. Jasně- Jess 
je překrásný, ale kdybych se měla rozhodovat mezi Jessem a 
Bryanem, Bryan by vyhrál na celé čáře. Ne, že je Jess v něčem 
blbý, naopak, je ve všem úžasný, ale prostě miluju Bryana. Jejda 
proč ti to vlastně vysvětluju, není ani trochu těžké to pochopit!“ 

  „No, máš pravdu. Nejspíš trošku závidím. Ale zároveň jsem 
šťastná, chceš vědět proč?“ Přemýšlela jsem, kvůli čemu může 
být šťastná. Že by se naučila nový recept? Nebo si ve škole našla 
kupu kamarádek? 

  „Jo.“ 

  „Jimmie mě možná trochu balí!“ přiznala se s radostným 
úsměvem. 
  „Ahá! A proč si to myslíš?“  
  „Když jsem vešla do třídy, tak mě radostně pozdravil a třetí 
hodinu se mě zeptal, jestli si může sednout vedle mě!“ Tak v tom 
měla Elis nejspíš pravdu. Ale, co se jí na Jimmiem tak moc líbí? Je 
sice hezký, možná milý, ale mě osobně nějak neoslovil. Já mám 
radši vysoké, svalnaté, veselé a taky střelené kluky (takže 
Bryana). Zmohla jsem se jen na jedno slovo: „Super.“ Ach jo, 
zamilovaná  
sestra, to mi tak ještě scházelo.  
  



122 
 

13. Cože? On, mě, jak, kdy, já? No teda…! 
 
 
Bylo krásné, bezmráčkové pondělní ráno a šla jsem do školy. Elis 
měla jít se mnou, ale šla pár metrů přede mnou, poskakovala si, 
tančila a zpívala svou novou nejoblíbenější písničku. 
  „Co ti to tak dlouho trvá?“ zeptala se Elis.  
  „Jsem ospalá,“ odpověděla jsem jí. I když nafialovělé kruhy pod 
očima se mi podařilo zakrýt, pořád jsem vypadala jak oživlá 
chodící zombie. Elis mávla rukou a dál si poskakovala svým 
tempem. Už jsme byly kousek od školy, kousek za Bryanovým 
domem, ale pořád v bohaté části města. Kolem mě byly krásné 
domy, obklopovali mě bohatí lidé. Kdykoliv jsem se podívala 
k nějakému domu, na příjezdové cestě stálo porsche, mercedes 
nebo nablýskané ferrari.  
  „S takovou přijdem pozdě.“ Elis na mě chvíli počkala a šly jsme 
vedle sebe. Dalo mi práci ji stíhat, chtělo se mi jít pomaleji. 
Nakonec mě Elis dotáhla až k mojí třídě. 
  „Co máš první hodinu?“ zeptala se. 
  „Biologii,“ odpověděla jsem po prozkoumání nového rozvrhu. 
  „Aha, já matematiku. No, radši půjdu. Tak…uvidíme se doma.“ 
Otočila se a odkráčela do třídy.  
„Ahoj,“ pozdravil mě vysoký hlásek za mnou. Prudce jsem se 
otočila. 
  „Ahoj, Wendy.“  
  „Co máš teď za hodinu?“ zeptala jsem se jí. 
  „Historii,“ odfrkla.  
  „Aha, kde je učebna biologie?“ 

  „Po schodech dolů do přízemí a doprava, poslední dveře,“ 
navigovala. V hlavě jsem si to zopakovala, abych nezapomněla.  
  „Dík.“ Rozběhla jsem se chodbou a doprovázelo mě jen zvonění. 
Když jsem si uvědomila, že už bych měla sedět v jedné z mnoha 
lavicí, zrychlila jsem. Udělala jsem dva ohromné skoky a schody 
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byly za mnou. Uřícená jsem doběhla ke dveřím a tiše je otevřela. 
Měla jsem štěstí- učitel ještě nepřišel. Očima jsem přelétla třídu a 
hledala známou tvář. Na konci třídy, v rohu, v poslední lavici 
seděl Bryan. Vedle něj nikdo neseděl, tak jsem prokličkovala mezi 
ostatními lavicemi a sedla si vedle něj. Díval se oknem ven a 
vůbec si mě nevšímal. 
  „Bryane, můžu si sednout?“ otázala jsem se. Rychle se otočil. 
  „Caylí! Jo, jasně. Promiň, byl jsem trochu mimo.“ 

Celou hodinu jsme prokecali a učitel Henry Yvo na nás každou 
chvíli vrhal vražedné pohledy. Ano, divné jméno a ještě divnější 
učitel. 
Další hodinu, francouzštinu, jsem seděla v trojlavici s Bryanem a 
Jessem. Seděla jsem původně na kraji, ale hned na začátku 
hodiny mě pro jistotu učitelka přesadila doprostřed, aby se Jess 
s Bryanem nepošťuchovali a nesmáli se jako telata. 
Třetí hodinu, zeměpis, jsem seděla s Wendy a přes uličku 
s Jessem, který se na mě celou hodinu koukal a zubil. 
Čtvrtou hodinu, dějepis, jsem také seděla mezi Jessem a 
Bryanem. 
  „Promiň, mám zaracha na celej týden,“ omlouval se tiše Bryan 
v chemii.  
  „Škoda,“ vzdechla jsem. Velká škoda. Celej týden bez Bryana, to 
bude velký problém, říkala jsem si. „A proč?“ Došlo mi vážně 
brzo, že vlastně nevím, proč. Prostě nikdy nemůžu říct něco 
normálního. 
  „Ztratil jsem dost drahý mobil.“  
Šestou hodinu jsem měla sedět s Wendy, ale kvůli Jessově 
ukecanosti jsem skončila právě s ním. 
  „Jessi, máš dneska čas?“ šeptla jsem. Zbystřil a zaculil se. 
  „Jasné. Naši nebudou doma, zajdeme k nám!“ nabídl mi. Znělo 
to, jako bych byla jeho holka a mně se to vážně líbilo.  
Sakra, co to proboha dělám? řvala jsem na sebe v duchu.  
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  „To bude super. Pod podmínkou, že neskončíme v bazénu. 
Promočeného oblečení už mám tak po krk.“  
  „Ne neboj, to neudělám,“ slíbil s roztomilým úsměvem na rtech. 
Wendy se na nás koukala od vedlejšího stolu, kde seděla sama, 
ale zřejmě také neposlouchala učitelův výklad. Hlavně hleděla na 
Jesse. Nemohla z něj spustit oči a zřejmě na mě trošku žárlila. 
Zadívala jsem se jí do očí, krásných zelenomodrých a 
zamilovaných očí.  
  „Stavím se pro tebe ve tři,“ navrhl. To jsem ale nemohla 
dopustit. Nechtěla jsem, aby se Bryan dozvěděl, že jsem venku 
s Jessem, jeho nejlepším kámošem! Žárlil by. Kdyby to udělal on, 
žárlila bych naprosto příšerně. A Elis, ta malá potvora, by mu to 
hned vytroubila. 
  „Ne, sejdeme se…….,“ zapřemýšlela jsem, kde se tak můžem 
sejít. „…třeba u školy!“ napadlo mě a šeptla jsem to nejspíš 
hodně nahlas, protože se všichni otočili a učitel mě probodával 
přísným pohledem. 
  „Haelová!“ zařval. 
  „Ano?“ Dělala jsem, jakoby se nic nedělo, a to učitele znejistilo. 
Odfrkl a otočil se zpět k tabuli.  
  „Dobře, ve tři u školy,“ souhlasil Jess. Rozzuřený učitel se otočil 
znovu. 
  „Walker zase kecá. Máš štěstí, že na začátku školního roku 
bývám mírný. Jinak bych tě vyhodil ze třídy. A věř, že mám sto 
chutí to udělat,“ napomenul Jesse a zamračil se. Čekala jsem, že 
Jess se začne vymlouvat, že taky kecám, ale nestalo se. Jess jeho 
pokárání vzal vážně a chvíli mlčel. Učitel dopsal poslední větu na 
tabuli a položil křídu. „Tohle si opište do sešitu,“ přikázal a 
prstem mávnul k zápisu na tabuli. Vzala jsem do ruky propisku, 
otevřela sešit a začala si poznámky opisovat. Učitelovo neúhledné 
písmo šlo jen těžce přečíst, musela jsem se plně soustředit. Mrkla 
jsem do sešitu k Jessovi, který co nejrychleji vše opisoval. Jeho 
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rukopis byl ještě neúhlednější než učitele. Hodilo by se pro to 
termín škrabopis.  
Ale ráda jsem Jesse pozorovala. Jeho modré oči, krásný a milý 
úsměv, kterým se tak přenádherně usmíval jen na mě, a jeho 
střapaté vlasy, rozcuchané a neuspořádané, které dotvářely jeho 
neodolatelný vzhled a byly jeho neodmyslitelnou součástí. Seděl 
blíž u okna a vždy, když vzhlédl k tabuli, mu vlasy s pomocí 
slunečních paprsků zezlátly. Když se zase sklonil zpátky k sešitu, 
vlasy měl něco mezi světle hnědými a tmavě blonďatými. 
  „Mám to,“ zašeptal a hodil si sešit do černého batohu u nohou. 
Díky těm dvou slovům jsem si uvědomila, že mám napsaný teprve 
datum, číslo hodiny a první větu.  
  „Sakra.“ Rychle jsem začala psát do sešitu, co nejrychleji a 
tentokrát pozoroval Jess mě. Vpíjel se do mě pohledem a 
neuhnul, ani když se naše oči střetly. Jen se jako obvykle usmál 
svým neodolatelným úsměvem. Když si myslel, že už se na něj 
nedívám, přestal se usmívat a jen mě mlčky sledoval. Bez 
jakéhokoliv náznaku úsměvu.  
  „Co je?“ zeptala jsem se po chvíli, přišlo mi hrozně divné, že se 
Jess neusmívá a nepříjemné že mě pořád pozoruje.  
Stejně pohledem neucukl. „Myslím, že pondělí,“ řekl pohotově. 
Než jsem stihla odpovědět, zazvonilo. Hbitě jsem vzala všechny 
sešity a učebnice ze stolu a hodila je do batohu. Batoh jsem si 
hodila na záda a viděla jsem, že Jess je už opřený o dveře třídy a 
čeká na mě.  
  „Proč nechceš, abych pro tebe přišel?“ otázal se nechápavě. 
  „Je to celkem daleko, nemusíš chodit,“ vymlouvala jsem se. 
Jestli jsem v něčem dobrá, tak mezi to lhaní nepatří. Jsem 
mizerná lhářka. 
  „Nebo nechceš riskovat, že to zjistí Bryan,“ uhádl Jess. Asi to 
věděl už od začátku, ale dělal ze mě blbce. „Neboj, já mu to 
neřeknu, nikdy se to nedoví,“ uklidňoval mě.  
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  „Ok, můžeš přijít,“ rozhodla jsem. Zasmál se mé prudké změně 
rozhodnutí a souhlasil. Byli jsme už u východu a Jess mi podržel 
dveře jako pravý gentleman.  
  „Takže ve tři.“ Vydala jsem se opačným směrem než Jess a 
chtěla být doma co nejrychleji.  
Poslední stovky metrů jsem běžela. Vběhla jsem do domu, 
vyběhla schody a skočila na postel v pokoji. Bez pohnutí jsem 
ležela asi minutu a pak se zvedla.  
  „Caylo!“ volala na mě Elis z obýváku. „Pojď sem!“ Mrštně jsem 
se zvedla a pospíchala za sestrou. 
  „Co je?“ 

  „Představ si, já jdu s Jimmiem na rande!“ řekla vzrušeně a 
natěšeně. Usmívala se jak cvok, ale vůbec jí to nevadilo. Pro její 
oči byl termín zářily vážně slabý. 
  „Tak…to je hustý,“ odpověděla jsem. Nic lepšího mě nenapadlo. 
  „To teda je!“ uznala a z hlasu se jí nevytrácelo nadšení, spíš ještě 
stupňovalo. 
  „V kolik?“  
  „Přijde ve tři,“ informovala mě. 
  „To je za chvilku.“ Nadšeně přikývla.„No…. A kam půjdete?“ 

  „Budem se courat po Bellwoodu.“ 

Jimmieho jsem si už díky mé přeplněné paměti jen rozmazaně 
pamatovala. Zazvonil zvonek a Elis vyjekla radostí. Vyběhla jako 
střela z obýváku a už otevírala vchodové dveře. 
  „Ahoj, Jimmie,“ přivítala ho. 
  „Čau,“ pozdravil. Měl hodně chlapecký hlas, níž posazený a 
nervózní. Zaslechla jsem kroky a zvědavě šla Jimmieho 
prozkoumat. Pootevřela jsem dveře do haly a viděla usměvavou 
Elis stojící vedle Jimmieho. Nešlo si nevšimnout, že je o něco 
málo menší než Elis. Vzhledově nebyl škaredý, naopak, byl docela 
hezký, ale zdaleka se nevyrovnával kráse Bryana nebo Jesse. 
Jimmie byl prostě jen hezký, ti dva přenádherní.  
  „Nechceš se chvíli zdržet?“ zeptala se ho ségra. 
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  „Rád,“ řekl a prohrábl si kadeřavé tmavě hnědé vlasy.  
  „To je sestra, Caroline,“ ukázala na mě Elis. Jimmie se otočil 
směrem ke mně, prohlídl si mě šedomodrýma očima a usmál se. 
  „Ahoj, Caroll,“ pozdravil mě mou ne zrovna oblíbenou variací 
mého jména, ale zároveň variací u jiných Caroline úplně 
nejběžnější. 
  „Čau, Jimmie.“ Opětovala jsem mu menší úsměv a on se otočil 
zpět k Elis. 
  „Ukážu ti svůj pokoj,“ navrhla mu Elis. Stihla už odhopsat od něj 
na poslední schod do patra. Kývl a vyběhl na schody za Elis.  
 
Elis 

 
Víkend jsem přetrpěla jen tak tak. Strašně (věřte, nevěřte) jsem 
se těšila do školy. Hlavně kvůli Jimmiemu (jedině kvůli 
Jimmiemu). V pondělí jsem vstala ještě před svítáním a nemohla 
se dočkat až Cayla vyleze z postele. Bylo půl osmé a ona se ještě 
válela v posteli. Potichoučku jsem otevřela dveře do jejího pokoje 
a s rozběhem na ni skočila. Tomu se říká probuzení. Nezapomněla 
jsem při tom řvát a máchat rukama jako šílenec. Cayla měla 
štěstí, protože jsem nedopadla na ni, ale vedle ní. 
  „Co děláš, ty blbe?“ zabrblala Cayla a ihned byla vzhůru. 
  „Budíček!“ zakřičela jsem. 
  „Jdi do háje z budíčkem. Nech mě ještě spát,“ žadonila. 
  „Ne ne. Vstávej, nebo….“ 
  „Nebo co?“ 
  „Já nevím. Prostě se něco stane.“ 
 
Dotáhla jsem Caylu do školy, ale vypadala jako oživlá mrtvola. 
To mě ale v tu chvíli vůbec nezajímalo. Rozběhla jsem se ke svojí 
třídě. 
  „Ahoj, Elis,“ pozdravil mě Jimmie. 
  „Ahoj,“ pozdravila jsem ho. „Sedneš si zase vedle mě?“ 
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  „Když tak prosíš…,“ usmál se roztomile. 
  „Jo, fajn, ale já tě neprosila.“ 
Sedla jsem si na své místo. 
  „Nechtěl jsem to sice na tebe hned vybalit ale…šla bys se mnou 
na dneska rande?“ zeptal se nervózně. 
Cože? On, mě, jak, kdy, já? No teda…! 
  „Jestli mi to maminka dovolí,“ pokrčila jsem rameny. 
Všimla jsem si jeho úšklebku. A toho, že na mě zíral jako na 
blbečka. 
  „Ale no tak! Dělám si srandu!“ 
  „Takže půjdeš?“ zeptal se s nadějí v očích. 
  „Jasně že jo!“ souhlasila jsem nadšeně. 
A to nadšení mi zůstalo celý den….. 
 
Domů jsem téměř doletěla. Okamžitě jsem se začala připravovat 
jako na událost století. Vyházela jsem si všechno na postel a 
začala jsem panikařit, protože jsem v hrůze zjistila, že nemám nic 
na sebe! A to jsem vyházela tři obří skříně oblečení. 
Nakonec jsem spěšně vyhrabala ze spodu hory oblečení džínovou 
minisukni, která víc odhalovala, než skrývala a hledala k tomu 
tričko. Objevila jsem modrý flitrový topík. K tomu jsem si vzala 
černé balerínky (O.K. půjčila jsem si je od Cayly). 
Oblékla jsem se a šla se učesat a namalovat. Vlasy jsem si jen 
rozčesala a nechala si je rozpuštěné. Vždyť se mu líbily. 
S malováním jsem to taky nepřeháněla- vždyť se normálně taky 
moc nemaluju. Dala jsem si jen řasenku, tenkou oční tužku a lesk 
na rty. 
Stála jsem před zrcadlem, pózovala a zkoušela jsem u toho různé 
výrazy obličeje. 
Byla jsem hrozně nervózní. A tak mě napadlo, že moji trému 
možná odstraní něco, co dělám úplně běžně. První mě napadlo, 
že bych něco uvařila, ale to bych musela nejdříve nakoupit. Proto 
jsem seběhla schody a v obýváku si zapla televizi. Schoulila jsem 
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se a dívala se na nějáký film na HBO. A pomáhalo to- tréma a 
nevolnost pomalu ale jistě mizela. Snažila jsem se na Jimmieho 
chvíli nemyslet a i když to bylo těžké, nebylo to nemožné. Už 
jsem zavírala oči, když v tom bouchly dveře a někdo běžel nahoru 
po schodech. Cayla, kdo jiný. 
  „Caylí?“ zavolala jsem na ni. „Pojď sem!“ 
Povídání se sestrou mi vždycky pomohlo. Ona byla jediný člověk, 
kterému jsem řekla všechno. A to nepřeháním. Věděla o mě první 
poslední a já o ní. 
  „Co je?“ vynořila se z chodby. 
  „Představ si, já jdu s Jimmiem na rande!“ zapištěla jsem 
natěšeně, radostně a vzrušeně. A ta tréma a nevolnost se při té 
větě vrátila. 
  „Tak to je…hustý,“ odpověděla nevzrušeně, ale snažila se 
působit, jako by se těšila spolu se mnou. 
  „To teda je!“ 
  „V kolik?“ 
  „Přijde ve tři!“ 
  „To je za chvilku.“ 
Nadšeně jsem přikývla a letmo se podívala na hodiny. 
  „No…a kam půjdete?“ zeptala se po chvíli. 
To jsem opravdu netušila. „Budem se courat po Bellwoodu,“ 
plácla jsem a ani nevěděla, jestli je to pravda, nebo ne. 
Každopádně se tím Cayla stejně nezabývala, takže bylo jedno, 
jestli to byla pravda, nebo lež. 
Zazvonil zvonek a v tu chvíli se k nevolnosti a trémě přidal taky 
obrovský knedlík v krku a motýli v břiše. 
Vyběhla jsem, co mi nohy stačily a nervózně jsem otevřela 
vchodové dveře. 
Stál tam. Čekal na mě. A usmíval se. Na mě. A co je to 
nejdůležitější- jde na rande. Se mnou. 
Měl na sobě černé tričko a džíny. První, co mi problesklo hlavou, 
bylo to, že je nefér, že kluci nemusí řešit oblečení. 
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  „Ahoj, Jimmie,“ dostala jsem ze sebe. 
On ale nevypadal, že by měl nějak extra trému. Nebo to uměl 
skvěle schovat pod masku vysmátého a krásného kluka. „Čau,“ 
pozdravil mě. Jeho hlas prozradil, že nervózní byl. Alespoň jsem 
v tom nebyla sama. Vešel dovnitř a stoupl si vedle mě. Poprvé 
jsem si všimla, že je menší než já. 
  „Nechceš se na chvíli zdržet?“ napadlo mě. 
  „Rád,“ souhlasil a už podruhé mě dostal tím, že si prohrábl vlnité 
vlasy. 
Porozhlédla jsem se a zaznamenala Caylu, jak stojí u dveří do 
obývacího pokoje a čeká, co bude dál. S klukem mě viděla poprvé 
(já sama se totiž vedle kluka viděla poprvé) a chtěla si tu 
neobvyklou situaci vychutnat. 
  „To je sestra, Caroline,“ ukázala jsem na Caylu. Byla to vzácná 
chvíle, kdy jsem jí řekla Caroline. 
Jimmie se podíval na sestru. „Ahoj, Caroll.“ 
  „Čau, Jimmie.“ 
Mrštně jsem zatím vyskákala schody, než vůbec oba stihli 
zaznamenat, že už tam nestojím.  „Ukážu ti svůj pokoj,“ navrhla 
jsem mu. Přikývl a vyběhl za mnou schody. To už jsem stála ve 
dveřích svého pokoje. Pustila jsem ho dál. Stál uprostřed pokoje a 
zaujatě si ho prohlížel. 
  „Máš to taky fakt pěkný!“ prohlásil, když se dorozhlížel a otočil 
se ke mně. 
  „Díky.“ Opřela jsem se o zeď. „Co podniknem?“ 
Pokrčil rameny. „Já většinou neplánuju předem. Protože když 
plánuju, nikdy to potom není přesně tak, jak jsem chtěl. Proto se 
radši nechám překvapit a nic neplánuju,“ vysvětlil mi. 
  „To je chytré.“ 
 
Cayla 
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Elis a Jimmie zmizeli v pokoji a já jen stála a hleděla do prázdna. 
Zase jsem uslyšela kroky, tentokrát ale před domem. Otevřela 
jsem dveře a za nimi stál usměvavý Jess. 
  „Ahój!“ pozdravil zvesela a já hned na nějakého toho Jimmieho 
zapomněla. 
  „Čauky, Jessi!“      
  „Připravená?“ 

  „Jo, myslím, že jo.“ Střelila jsem očima po dveřích do Elisina 
pokoje. „Počkej, jen to jdu říct Elis, aby mě pak nehledala. I když 
si asi ani nevšimne, že nejsem doma. Má tam svého kluka,“ 
prozradila jsem Jessovi tiše. Zakřenil se tomu a poslušně stál a 
čekal. Vyběhla jsem šikovně všechny schody a vřítila se do Elisina 
pokoje. Elis i Jimmie seděli na posteli a povídali si. 
  „Jdu ven, s Jessem,“ oznámila jsem jim. Elis vykulila nechápavě 
oči. 
  „S Jessem?“ zopakovala. 
  „S Jessem,“ potvrdila jsem jí to. 
  „A……. Bryan?“ 

  „Bryan má zaracha.“  
  „Aha. Ale stejně…….,“  zarazila se, „nezahejbej.“ Měla najednou 
hlas plný starostí a já vůbec nechápala proč. Mávla jsem rukou a 
se slovem „Neboj“ jsem odešla. Malinkato mi pokazila náladu už 
jen tím, že si myslela bůhvíco budem s Jessem dělat. Nálada se mi 
však bleskově spravila, když jsem zahlédla vysmátého Jesse. 
  „Jdem?“ 

  „Jo, jdem,“ kývla jsem a vydala se ke dveřím. Venku nebylo tak 
hezky jako předchozí dny, obloha byla tmavě modrá. Šedé mraky 
zcela zakryly slunce.  „Co budem u vás dělat?“  
Pokrčil rameny. 
  „Nevím. Můžu ti udělat prohlídku baráku a můžeš se seznámit 
s mými sourozenci. Teda- nejspíš jen s Hannah, mám ji hlídat, 
protože nikdo jiný doma není.“  
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  „Ještě že ty zaracha nemáš, Jessi, jinak bych se doma se 
zamilovanou sestrou a jejím zřejmě taky zamilovaným klukem 
ukousala nudou.“  
  „Nemám zaracha, i když kdyby se máma dozvěděla, že jsem 
nechal Hannah doma samotnou, měl bych doma hodinovou 
přednášku na téma zodpovědnost. Ale jak už jsem říkal, nikdo 
kromě Hannah není doma, takže se to nikdo nedoví.“ Hlasitě se 
zasmál a bezstarostně pokračoval v cestě.  
  „Jessi, Jessi, Jessi,“ kroutila jsem nad tím hlavou.  
  „Neřeš to! Všichni pořád říkají, že si musím život užívat, tak si ho 
budu užívat!“ prohlásil pořád stejně bezstarostně.  
  „Super!“ souhlasila jsem a vypustila všechny starosti z hlavy. 
Celou cestu jsme se smáli každé ptákovině, nemysleli nic vážně a 
prostě se bavili.  
  „Tady bydlím,“ ukázal Jess na dům. Nebo spíš sídlo. Bílé luxusní 
sídlo bylo vážně obří. Bryan měl pravdu, že mají obří dům, máma 
měla pravdu, že jsou až nechutně bohatí. Nechápala jsem, proč 
mají dům zrovna v Bellwoodu, poměrně nudném a neznámém 
městě. Vždyť ten dům se hodil spíš do Washingtonu, hned vedle 
Bílého domu! Mohl by dokonce i ten Bílý dům nahradit! Dům byl 
moderní, s rovnou střechou, prosklený, prostorný a překrásný.  
  „Tak to je teda něco,“ zírala jsem na to s vykulenýma očima. Jess 
se tomu zasmál. „To největší a nejlepší něco, co jsem kdy viděla.“  
  „Půjdeš dovnitř?“ zeptal se. Zběsile jsem přikývla. Přiběhl ke 
dveřím a otevřel je. Vstoupili jsme dovnitř a já nevěděla, kam se 
dřív podívat. Ano, byla to jen hala, ale já tušila, že jestli takovým 
stylem bude i zbytek domu, nebudu nic jiného než koukat 
s vykulenýma očima a otevřenou pusou úžasem. Hala byla 
prostorná a hodně prosvětlená. Z jednoho boku bylo 
obrovitánské okno, které celé místnosti poskytovalo světlo. Vedle 
okna stála dvě červená křesla a malý skleněný stolek s lampou. 
Bílé stěny, stejně jako světle béžová podlaha vypadaly tak 
luxusně, že jsem se sama sebe ptala, jestli nejsem náhodou ve 
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snu. Bylo tam také velké schodiště nahoru do patra. Jess mě vedl 
přes halu do jedné z místností.  
Zase převládala bílá, ale jedna ze zdí byla sytě oranžová. Taktéž 
měli bílé a kožené pohovky, jako Carterovi.  Uprostřed byl 
konferenční stolek. Tipovala jsem, že je to obývák. 
  „A…….co televize?“ 

  „Tohle je jenom konferenční místnost. Nebo třeba společenská 
místnost. Pojď, obývací pokoj ti ukážu taky.“ Vedl mě ven 
z místnosti, do jiných dveří. Otevřel je, ve vnitř byl tyrkysový gauč 
a taktéž barevné křeslo. Okno do místnosti bylo menší a zadělané 
modrým závěsem. V protějším rohu byla plazmová televize, ale 
menší, než mají Carterovi. Vedle televize byla holá zeď.  
  „Dobrý, ne?“ ukázal na promítač a teprve pak jsem to pochopila. 
Na té prázdné zdi si promítali různé filmy. Muselo být suprové se 
tam na filmy dívat. Police za gaučem přetékaly různými cédéčky, 
měli jich snad víc než v půjčovně. Místnost mi připomínala menší 
kino. 
  „To teda jo,“ odkývala jsem mu to.  
Prošli jsme ještě obří kuchyň a jídelnou, než jsme se dostali do 
patra. 
  „Pokoj Liam.“ Otevřel dveře a dostala jsem se do moderně 
zařízeného, dívčího pokoje. Zdi byly taktéž bílé a podlaha světle 
béžová, jako v zbytku domu. Všechny doplňky v pokoji, jako 
záclony, kobereček u psacího stolu, lampa a další, byly fialové. I 
na bílém gauči, který byl naproti televize, byly fialové polštáře. 
Pokoj Thomase byl menší, polepený plakáty a neuklizený. 
V dalším pokoji nás přivítala malá Hannah. Když uviděla Jesse, 
miloučce se usmála. Malá, tříletá holčička byla moc pěkná. Na 
hlavě neměla moc vlasů, jen blonďaté chmýří. Očka měla modrá, 
jako Jess, ale pleť měla světlejší než on. 
  „Jsem zpátky, Hannah,“ ujistil ji Jess.  
Hannah mu neodpověděla.  
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  „No tak, Hannah, umíš mluvit!“ Zase žádná odpověď. Hannah 
jen koukala na Jesse a zvědavě se podívala i na mě, ale pořád 
mlčela. 
  „Hannah!“ zvýšil hlas Jess. 
 Malá Hannah se lekla a zkřivil se jí úsměv. Spíš se šklebila.  
  „To je Caylí, Caylí, to je Hannah.“ 

  „Ahoj, Hannah,“ pozdravila jsem malou. 
  „Ahoj,“ řekla nesměle. 
  „Stydí se,“ šeptl Jess. „Hannah, pojď, zapnu ti něco v televizi. 
Cayli, běž zatím do mého pokoje. To je ten pokoj vedle.“ Hannah 
se zvedla a utíkala za Jessem. Šla jsem k Jessově pokoji a zvědavě 
do něj nakoukla. Nakonec jsem otevřela dveře dokořán a 
vstoupila dovnitř. Pokoj byl světlý, v rohu byla velká postel, na 
psacím stole byl počítač a naproti postele plazmovka. V pokoji 
byly ještě jedny dveře. Vypadal jako normální pokoj, dokud jsem 
se nezadívala na jednu zeď. Na poličkách bylo nezpočet kšiltovek 
s rovným kšiltem, v různých barvách. Pod nimi měl sbírku bot- 
měl tam tenisky všech barev a taky skejťácké boty.  
  „Líbí?“ ozval se Jess. 
  „Moc,“ přiznala jsem.  
  „Miluju kšiltovky.“ A šlo to poznat.  „Párů bot mám tady dvacet. 
A kšiltovek… těch mám třicet pět.“ Sedla jsem si na postel a Jess 
si sedl vedle mě. 
  „Jessi, kdo je Kate?“ zeptala jsem se. Vzpomněla jsem si, jak se 
o ní bavil s Bryanem. 
  „Kate byla moje holka.“ Přestal se usmívat, ale nemračil se. Měl 
kamenný výraz v obličeji.  
  „Byla?“ 

  „Jo, byla. Už není.“ Řekl to dost naštvaně. 
  „Co se stalo?“ vyzvídala jsem. 
  „Všechno bylo vpoho, bylo to dokonce super, půl roku. Pak 
začínala být úplně jiná.“ Víc mi neřekl, ani nechtěl. Přestala jsem 
se ptát.  
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  „A teď mi řekni ty, Caylí, kolik si už měla kluků?“ Jejda. Moje 
chabé zkušenosti s kluky, to nestálo za řeč. 
  „No…… podle toho, co všechno bereš jako chození a co ne,“ 
vymluvila jsem se. 
  „Ty víš, co se počítá. Takový to cicmání na každým rohu a tak. 
Tak kolik?“ vyzvídal. 
  „Dva.“  
Jess se usmál. „Předpokládám, že Bryan tam patří taky.“  

  „To se neříká.“ 

  „Takže jo,“ uhádl.  
  „Tak se pochlub ty!“ 

  „Já jsem se necicmal ani s jedním klukem!“ řekl Jess a vyprskl 
smíchy. Začala jsem se smát taky. „Ale jestli tě to vážně zajímá, 
tak jsem chodil jen s Kate.“ Na Jessovi se mi líbilo, že mi nelhal. 
Nemohl lhát- to by si snad pár holek přidal, ne? Naštěstí takový 
nebyl- byl ke mně upřímný a extrovertní.  
  „A jaký je dnešní program?“ 

  „Budem se dívat na film,“ řekl Jess.  
  „Ok.“ Jess vstal a vedl mě do obývacího pokoje. Zapnul film 
Breakout. Sedli jsme si na gauč a připadala jsem si jako v kině. 
Ten film jsem znala, byl o klukovi, kterého obvinili z toho, že 
brutálně zmlátil kamaráda, ale on to neudělal a i přesto ho šoupli 
do pasťáku. V půlce filmu jsem si všimla, že sedím těsně u Jesse. 
Ale vůbec mi to nevadilo, jemu taky ne. V celém pokoji byla tma, 
světlo bylo zhasnuté, dveře zavřené a závěsy bránily slunečním 
paprskům obývák prosvětlit. Jess mě jednou paží objal kolem 
ramen, aniž by se na mě podíval. Neprotestovala jsem, ba 
naopak, líbilo se mi to. Když film skončil, jen tak ve tmě jsme 
seděli a nic neříkali. Jess se ke mně najednou naklonil a…… 

  „Jessi! Jessi! Pohádka už skončila,“ volala Hannah. Jess vzdechl, 
odtáhl se ode mě a vstal. Naštvaně rozsvítil světlo. 
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  „Už jdu, Hannah,“ zařval. Odešel z místnosti a já jsem šla hned 
za ním. Vyšel schody, na kterých seděla Hannah a vešla s Jessem 
do pokoje Liam jako jeho stín.  Za chvíli oba vyšli. 
  „Půjdeme na procházku do parku?“ zeptala se Hannah vysokým, 
tichým, roztomilým a dětským hláskem. Jess se zamyslel a pak se 
podíval na mě. 
  „Dobře,“ řekla jsem a pokrčila rameny. 
  „Tak pojď, Hannah, nachystáme nějaké oblečení.“ Jess vzal 
Hannah a odešel s ní do jejího pokoje. Šla jsem zatím do Jessova 
pokoje a ze zvědavosti otevřela dveře vedle postele. Uvnitř byla 
šatna, dost velká. Na poličce byly další tři kšiltovky. Na ramínkách 
byly pověšeny mikiny a bylo jich asi šest. Po zemi se válela 
hromada džínů a v poličkách byla úhledně poskládaná trička- 
něco mi říkalo, že to nebyla Jessova práce. V krabici byly hozeny 
boty, v zadní části bylo na věšácích zimní oblečení a na polici nad 
tím byly čepice, ale tentokrát ne kšiltovky, nýbrž klasické čepice, 
naštěstí bez přitroublých bambulí. Zaslechla jsem bouchnutí dveří 
a Jess stál za mnou, opřený o dveře a zaujatě na mě koukal. 
  „Máš dost věcí.“ 

  „Jo, to mám. Hodně věcí mám z nákupu v New Yorku, kde jsme 
byli o prázdninách. Jezdíme tam každý rok, pokaždé za stejným 
účelem- zaplnit šatníky novými věcmi. Mě to moc nebere, ale 
Liam, ta je do toho blázen. Taky si pak přiveze nejvíc věcí. Právě 
proto má největší šatník.“ Mírně se usmál. Najednou někdo 
s dupotem přiběhl do pokoje. 
  „Jdeme už?“ zeptala se Hannah vysokým hláskem a zatahala 
Jesse za tričko. Na sobě měla moderní džíny, tričko s Hello Kitty a 
přes něj přehozenou fialovou mikinu. Jess jí na to kývl. Hannah se 
otočila a zmizela tak rychle, jak se objevila.  
  „Máš tu nějakou mikinu?“ 

„ Ne, jsem tu jen v tomhle.“ S těmi slovy jsem se podívala na své 
oblečení. Tričko, kraťásky a tenisky mi sice stačily, když jsem šla 
sem, ale k večeru už se ochladilo. Pod kolenem jsem měla 
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hnusnou velkou modřinu, jak jsem letěla ze schodů a poprvé 
potkala Jesse. 
  „Tak…zkus si tuhle,“ řekl a hodil mi zelenou mikinu. Oblékla 
jsem si ji a podívala se do velkého zrcadla vedle. Kdyby byla 
o několik čísel menší, byla by mi tak akorát, jenže nebyla, a tak 
jsem ji měla do půli stehen a rukávy mi plandaly, takže jsem si je 
musela ohrnout. 
  „Perfektní,“ prohlásil po té, co si mě pečlivě a zkoumavě 
prohlédl. Děkovně jsem se na něj usmála. 
  „Jessi! Půjdeme už?“ otravovala nedočkavě Hannah. Jess 
otráveně zakoulel očima. 
  „Měli bychom jít, než se nám Hannah ukouše nudou,“ 
zavtipkoval Jess. Vyšel z šatny a já mu v patách. Seběhli jsme 
schody, na kterých seděla nedočkavá Hannah, a když nás uviděla, 
rty se jí roztáhly do širokého úsměvu. Hbitě vstala a utíkala 
s dupotem ven. Na nohách měla obuté skejťácké boty v mini 
provedení. Vydali jsme se za ní. 
 
 

Elis 

 
  „Máš sourozence?“ zeptala jsem se Jimmieho. 
  „Jo. Staršího bráchu,“ odpověděl. 
  „Já taky. Ale ten žije v Trentonu,“ povzdychla jsem si. „A 
samozřejmě mám starší ségru.“ 
  „A proč jste se přistěhovali zrovna sem?“ 
  „No….“ 
Té otázce jsem se chtěla vyhnout. Musela bych totiž lhát. Nebo se 
totálně ztrapnit. 
Z Trentonu jsme se odstěhovali kvůli mně. Ale to Cayla ani máma 
neví. A prozatím jim to ani nehodlám říkat. V Trentonu jsme už 
nebyly v bezpečí. Protože jsem… vysvětlím později. Nerada na to 
vzpomínám a myslím na to. Není to lehké. 
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  „Jo, chápu, nemusíš mi to říkat,“ vysvobodil mě. 
  „Díky.“ 
Byli jsme už pořádný kus od našeho domu. 
  „Nemáš hlad?“ zeptal se. 
  „Jo, trochu jo,“ přikývla jsem. 
  „Zajdem do mekáče?“ 
  „Jasně! Nevěděla jsem, že tady je mekáč,“ zajásala jsem. 
  „Ty toho ještě nevíš….“ 
  „Například?“ otázala jsem se nadšeně a zvědavě. 
  „Máš moc pěkný úsměv,“ pochválil mě. 
Rozzářila jsem se. „Snažím se.“ 
  „Co posloucháš?“ 
  „Tak různě….. Lady Gagu, Avril Lavigne, Katy Perry, Rihannu, 
Keshu, Shakiru,“ jmenovala jsem a zapřemýšlela, co ještě. 
  „A co Jonas Brothers? A Justina Biebera?“ zeptal se. 
  „Ne, ale ségra jo.“ 
  „Škoda, já to poslouchám,“ povzdychl si. 
Podíval se mi do očí. 
Zvedla jsem obočí. „Fakt?“ 
  „Ne!“ zasmál se. 
  „Pojď, už je to jen kousek,“ pobídl mě a vzal mě za ruku. 
 
 
  „Co si dáš?“ zeptal se. 
  „Hranolky a colu.“ 
  „Fajn. Já taky. Ale nemám tady žádné peníze, takže….“ Podíval 
se na mě psíma očima. 
  „Cože?!“ vyjekla jsem. 
  „Jejda, dělám si srandu!“ zakřenil se. 
Však já ti to oplatím. Až bude vhodná chvíle… 
Jimmie mě pustil a šel koupit ty hranolky a coly. Sedla jsem si 
k jednomu ze stolů a čekala. 
Za chvíli se přiřítil s jídlem a postavil to přede mě. 
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  „Díky.“ Usrkla jsem si ledové coly a snědla pár hranolek.   
Ještě pořád byl vysmátý z toho, že jsem mu na to naletěla. A já se 
na něj šklebila a předstírala, že jsem na něj načuřená. 
  „Proč se směješ? Fakt to nebylo vtipné,“ vyčetla jsem mu a 
zamračila se. 
No počkej… 
  „Ale no tak, Elis, vždyť to bylo legrační.“ 
Ale když můj výraz zůstával pořád stejně načuřený, přestál se 
smát a zvážněl. 
  „Promiň, byla to fakt blbá sranda,“ zkoušel se omluvit. Teď jsem 
se pro změnu zasmála já. 
  „Jasně, já to chápu.“ Jimmie se taky zasmál. 
  „Jak dlouho tady bydlíš?“ zeptala jsem se ho. 
  „Odjakživa, asi.“ 
  „Asi?“ vyzvídala jsem dál. 
  „Nevím, jestli jsme se sem nepřistěhovali až po tom, co jsem se 
narodil.“ 
  „Aha.“ To byla teda inteligentní odpověď. Polovina mých 
hranolků už byla pryč. 
  „Šla bys….šla bys se mnou zítra do kina?“ zeptal se váhavě. 
Dělá si ze mě srandu? Jasně že jo! 
  „Moc ráda,“ usmála jsem se na něj. 
  „A jaké filmy máš nejradši?“ O tom jsem musela popřemýšlet. 
  „Hmmm…..Asi romantické komedie, ale klidně i něco 
akčnějšího,“ odpověděla jsem. 
  „Tvůj nejoblíbenější film?“ 
  „Haha, to jsme u výslechu, nebo co?“ zasmála jsem se. „Ale jinak 
je to asi Avatar.“ 
  „Že je to úžasný film!“ 
  „A ještě Scary movie,“ dodala jsem. „Hlavně trojka!“ 
  „Tak to jsi můj člověk, Elis,“ souhlasil nadšeně. „Vždycky se 
u toho strašně nasměju. Prý: Sedm dní. Cože? Jakej Willy? Sedm 
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dní. Kdo s ním spí?“ napodoboval hlas herečky a té zrůdy 
z televize. 
Oba jsme se začali smát. 
Dojedla jsem hranolky a spolu s dopitou colou je hodila do 
odpadkového koše. 
  „Půjdeme?“ 
  „Jo.“ 
Vzali jsme to oklikou, aby nám cesta trvala co nejdýl. Ukázal mi 
náměstí, kde jsme si koupili zmrzlinu, bohatou část města, 
koupaliště, pizzerii, fitcentrum a park. Tam jsme se zastavili a 
hleděli jsme na sebe. 
  „Víš, Elis,….,“ začal trochu rozpačitě Jimmie a prohrábl si vlasy. 
Ách… 
  „Jsi moc milá,….vtipná a taky fakt pěkná a…,“ řekl a přiblížil se ke 
mně. Už mi chtěl dát pusu… 
  „Ehm, Jimmie,“ zastavila jsem ho. „Já mám kluka.“ 
Odtáhl se ode mě a nevěřícně a smutně na mě hleděl. 
  „Cože? Ale…,“ nechápal. Protočila jsem oči. 
Přitáhla jsem si ho blíž a dala mu pusu. Bylo to tak úžasné… Na 
chvilku jsem se od něj odtáhla a podívala se mu do očí. Pak jsem 
se zasmála. 
  „Ale, Jimmie, dělala jsem si srandu.“ 
  „Jo, tos zabila,“ zachechtal se. 
  „Že jo!“ zamumlala jsem a znova se k němu natáhla. Tahle pusa 
byla o dost delší. 
Hmmm…. Líbá fakt úžasně! 
Konečně jsme se od sebe odtrhli. 
  „No, ehm…,“ zachichotala jsem se. 
  „Asi bych už měla jít. Doprovodíš mě?“ zeptala jsem se ho. 
  „Určitě,“ usmál se a dal mi pusu. Vstala jsem a vytáhla ho 
s sebou. Vzal mě za ruku a pokračovali jsme v cestě. 
  „Elis?“ zavolal na mě někdo. To nebyl Jimmieho hlas. Otočila 
jsem se a spatřila Bryana. 
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  „Ahoj, Bryane!“ pozdravila jsem ho, zamávala mu a usmála se. 
„Co ty tady?“ 
  „Hlídám,“ zabručel Bryan a ukázal na sourozence. „Hrozná 
otrava. A ty jsi tady s….Jimmiem?“ zeptal se a prohlídl si nás. 
  „Jo,“ kývla jsem. 
  „A co dělá Cayla?“ 
Mám mu to říct? 
  „Šla ven s Jessem,“ vysypala jsem ze sebe. „Ale ode mě to 
nemáš, jo?“ 
  „Jo, neboj.“ 
  „Ale Bryane, nemusíš žárlit. Ona by nic takového neudělala!“ 
chlácholila jsem ho. 
  „Já vím. Tak…já vás nechám… jo a mimochodem, jste devátý 
líbající se páreček, který jsem tady dneska viděl,“ dodal a odešel. 
Jimmie mi dal letmo ještě jednu pusu a ruku v ruce jsme se vydali 
k nám. 
  „Odkud ho znáš?“ zeptal se mě Jimmie po chvíli. 
  „To je ségřin kluk,“ přiznala jsem. 
Jimmie vykulil oči. „Tvoje sestra chodí s Bryanem Carterem?! No 
ty vole!“ 
  „Jo, už pár týdnů a docela jim to spolu klape.“ 
  „Takže už asi nechodí s Crawetsovou, že?“ 
  „Crawetsovou? Neznám.“ 
  „Aha. Ale myslím, že ji jednou poznáš. O ní ví úplně každý ve 
škole. Je k nepřehlédnutí,“ řekl a zasnil se. 
Jemně jsem ho zatahala za ruku. „Jimmie?“ 
  „Jo, promiň. Ty jsi hezčí.“ 
  „To jsem ráda.“ 
Už jsme stáli u našeho domu. 
  „Bylo to s tebou fajn, Elis,“ přiznal Jimmie. 
  „Z tebou taky.“ 
  „Zítra ve škole.“ 
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  „Jo,“ souhlasila jsem. Dal mi pusu na rozloučenou, otočil se a 
odešel. 
 
 

Cayla 

 
  „Bryan má zaracha, co?“  
  „Jo,“ odpověděla jsem smutně. 
  „No jo, jeho máti to moc prožívá. Ale jinak je Angelina skvělá. 
Milá, přátelská, krásná. O hodně mladší než naši.  Měla Bryana 
v šestnácti. Chudina. První dítě a zrovna ho. Mě by ruply nervy, 
bejt Angelina,“ přiznal. Musela jsem se zasmát. „A, jak ses s ním 
vůbec seznámila?“ 

  „No, tak náhodou jsme se potkali v Richmondu a zakecali se. 
Hrozně se mi líbil, tak jsem mu dala číslo. Ozval se mi a tak jsme 
se spolu sešli. A pak znova a znova a znova,“ vyprávěla jsem. 
Hannah běžela pár metrů od nás, ale vůbec nás nevnímala, jen 
bezcílně běžela a povídala si sama se sebou.  
  „To je zajímavý. Já se tehdy s Kate taky potkal v Richmondu. 
Teda, chodila se mnou na stejnou školu už dlouho, ale teprve 
v Richmondu jsme se dali do řeči. Byl jsem zamilovanej až po uši, 
ale to už je pryč,“ vzdychl a snažil se udržet klidný tón.  
  „A kolik holek měl Bryan?“ zeptala jsem se šeptem. Na chvíli se 
zamyslel. 
  „Asi jsi jeho třetí,“ odpověděl.  „Bryan je hodně věrnej a 
s oběma chodil poměrně dlouho,“ dodal rychle, když viděl můj 
nevěřícný výraz. Ale udělal mi tím obrovskou radost.  
  „To je super,“ napadlo mě, na nic víc jsem se nezmohla díky mé 
radosti. Nejspíš jsem se usmívala jako největší idiot, ale tak už to 
u mě chodí. „A copak ty nejsi?“ vyzvídala jsem.  
Hlasitě se zasmál. „Jsem, ale znáš to,“ odpověděl pohotově. 
  „Chápu to, jako že věrný seš, ale občas se nějaký ten úlet najde,“ 
ušklíbla jsem se na něj.  
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  „To jako ne, ale koukat po jiných holkách není zakázaný!“ bránil 
se. Naše debata se chýlila ke konci, protože Hannah už čekala 
u parku. Když jsme se k Hannah přiblížili, rozběhla se parkem a 
běžela- kam jinam než- do dětského koutku. Přidala se k hloučku 
přibližně stejně starých dětí jezdících po skluzavce a houpajících 
se na dřevěných a několika barevných houpačkách. Sedla jsem  si 
na nejbližší volnou lavičku a pozorovala ji. Jess seděl vedle mě a 
taktéž ji pozoroval. 
  „Ahoj, Caylí,“ pozdravil známý vysoký a holčičí hlásek. 
  „Ahoj,“ pozdravila jsem a prudce se otočila, abych zjistila, jestli 
slyším vážně toho, koho myslím. Za mnou stála světlovlasá 
holčička s roztomilým ksichtíkem. „Co tady děláš?“ 

  „Máma říkala, že nás bráška vezme do parku. Ale on hrozně 
protestoval. Nakonec šel a sedí támhle,“ ukázala na lavičku před 
námi. Roztáhla jsem úsměv jak, jen nejvíc to šlo a jako 
zhypnotizovaná se vydala k té lavičce. Snažila jsem se jít co 
nejtišeji. Přistoupila jsem k němu zezadu a rychle mu dala pusu 
na tvář. Nechápavě se otočil, a když mě uviděl, radostně se 
usmál. 
  „Caylí!“ zvolal nahlas. „ Tebe jsem tady vážně nečekal.“ 

  „No jo, doma byla nuda. Tak jsem si řekla, že si zajdu do parku,“ 
zalhala jsem. Tu část s Jessem jsem vynechala, pro jistotu. 
„Škoda, že máš zaracha,“ posmutněla jsem. Sedla jsem si na 
lavičku vedle něj.  
  „To jo,“ vzdechl. „Zajímavý, že s dvojčaty jít do parku můžu. 
Nevěřila bys, jak moc se mi nechtělo. Angelina si ze mě dělá 
chůvu. Musím tady trčet v parku, hlídat Amy a Coopera a čumět 
na líbající se párečky. Jsem tu už asi dvě hodiny a takových 
párečků jsem viděl už devět.“  
  „To není tak zlý,“ pokrčila jsem rameny. Políbil mě na rty. 
  „No to bych do vás neřekl,“ zakřenil se Jess, najednou stojící 
vedle mě. Rychle jsme se od sebe odtrhli.  
  „Jessi?“  
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  „No?“ 

  „Co tady děláš?“ zeptal se nechápavě Bryan. 
  „Já, Hannah a-“ Než to dořekl, dupla jsem mu na nohu. Pochopil. 
„ Já a Hannah jsme se nudili, tak jsme se vydali do parku, když ho 
máme tak blízko,“ vymyslel si. Mrkl na mě a já mrkla na něj. „ To 
je náhoda, že jsme se tady všichni tři sešli, co?“ prohlásil ironicky. 
Znovu jsem mu dupla na nohu, tentokrát ale co nejvíc. 
  „Au!“ zasténal a zamračil se na mě. „Za co to bylo?“ 

  „Byl tam brouk,“ usmála jsem se. 
  „No, půjdu radši zkontrolovat Hannah, vidím, že máte dost 
důležité věci na práci.“ Pochopil, že nás vyrušil a zmizel v bludišti 
prolézaček, houpaček a skluzavek pro děti. 
  „Co jste u Jesse dělali?“ zeptal se Bryan. 
  „Dívali se na film,“ pochlubila jsem se. Pak jsem se ale zarazila. 
Právě jsem se prořekla!  „Jak víš, že jsem byla u Jesse?“  
  „Jsi mizerný lhář, Caylí.“ Nebyl první, kdo mi to řekl. Moc dobře 
jsem to věděla. „Proč jsi mi to neřekla?“ 

  „Bála jsem se, co bys na to řekl,“ přiznala jsem.  „Ale stejně 
nechápu, jak si poznal, že jsem u Jesse byla.“ 

  „Bylo divné, že vás oba napadlo jít do parku. A navíc, máš jeho 
mikinu.“ No jo. Mikina. „Nejsem zas takový debil.“ 

  „Tys nikdy ani nebyl debil. Seš nejlepší, lepší, než kterýkoliv kluk 
v okolí,“ usmála jsem se na něj a lehce ho políbila. Sice se usmál, 
ale nesouhlasně zakroutil hlavou. Jess by neměl radost, kdyby to 
slyšel. Ale vzpomněla jsem si na něj, až když jsem to dořekla. 
  „Díky. Ale máma mě nesnáší, dělám jí starosti. Ještě jeden 
průšvih a bude to totálně v háji. Měl bych už jít,“ vzpomněl si 
Bryan.  
Ne! Nechoď ještě! 
  „Dobře,“ vzdechla jsem. Hlas ve mně ale říkal něco jiného. 
Nechoď! Prosím!  V tu chvíli se k nám přidal Jess. 
  „Co mi uniklo?“  
  „Nic zajímavého. Dávej mi na Caylí pozor,“ podotkl Bryan. 
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  „On to ví?“ zašeptal Jess. 
  „Mám tvoji mikinu,“ připomněla jsem mu šeptem. 
  „Aha.“ 

  „Tak……já už půjdu. A dávej na ni pozor!“ zopakoval Bryan. „ 
Hoj, Jessi. Ahoj, Caylí,“ rozloučil se, políbil mě a šel pro Coopera a 
Amy. 
  „Ahoj, Caylo,“ rozloučila se se zamáváním Amy. 
  „Ahoj, Caylo,“ snažil se ji napodobit Cooper. 
  „Pá.“ Všichni tři Carterovi odešli, Amy a Cooper běhali a 
radostně poskakovali, zatímco Bryan šel vzadu, se sluchátky 
v uších a otráveným výrazem. Tvářila bych se stejně, kdybych 
měla na krku toho malého otravu. 
  „Měla bych taky jít.“ 

  „Doprovodíme tě,“ nabídl mi Jess. Je vážně moc milý, na to, že 
se známe chvíli. Ale připadal mi jako starý kámoš ještě ze školky. 
Jako bych ho znala odjakživa. A ne pět dní. 
  „Dobře,“ kývla jsem. Jess odběhl pro Hannah a za chvíli už jsme 
kráčeli po cestě. 
  „Jessi, půjdeme potom ještě do parku?“ ptala se Hannah a 
tahala ho za tričko. 
  „Třeba.“ Hannah to pochopila jako: „ Jasně, že půjdeme!“ a 
s úsměvem poskakovala před námi. 
  „Bryan tě miluje, Caylí,“ informoval mě Jess. 
V to doufám. 
  „Proč myslíš?“ 

  „Dívá se na tebe tak………zamilovaně. Je s tebou šťastnější. Nikdy 
tolik zamilovaný nebyl.“ Nikdy? Ale po pravdě- nejspíš jsem taky 
nikdy nebyla tolik zamilovaná. „Když jsme šli dneska do školy, tak 
jsme si o tobě povídali. Říkal, že jsi jiná než ostatní holky. A měl 
pravdu. Jsi lepší. Mnohem lepší.“ I když jsem nechtěla, tváře mi 
zčervenaly. 
  „Děkuju.“ 
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Povídali jsme si o všem možném, a když už jsem stála u dveří 
našeho domu, Jess se rozloučil, otočil a odešel. Hannah šla vedle 
něj poslušně jako vycvičený pejsek. 
A já? Kromě toho, že jsem se usmívala jako blbeček, jsem celý 
zbytek dne vzpomínala na to, jak mi bylo s Jessem dobře. 
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14. Zklamaná 
 
 
  „Bylo to tak…..úžasné!“ popisovala Elis rande s Jimmiem a slova 
jako: skvělé, šťastná, dokonalý, úžasný, boží nebo super 
opakovala pořád dokola. „On je tak skvělý! Tak hezký! A já tak 
šťastná!“ Jo, přesně tohle jsem myslela. 
Byly jsme zrovna na cestě do školy.  
  „To věřím,“ kývla jsem.  „A dali jste si……pusu?“ 

  „Blázníš? Jasně že jo!“ bombardovala mě hned. 
  „Ale já se jenom zeptala,“ bránila jsem se. K mému štěstí jsme 
už stály u školy. 
  „Asi nemá cenu na tebe po škole čekat, že?“ 

  „Nejspíš půjdu k Jessovi,“ řekla jsem.  
Elis přimhouřila oči a zakroutila hlavou, jako bych jí řekla kdovíco.  
  „Ty dnes nejdeš s Jimmiem?“ Chvíli mlčela, což je u ní nezvyklé. 
  „Ještě jsme se nedomluvili, ale chtěl mě pozvat do kina“ 
odpověděla po chvíli.   
  „Tak se uvidíme večer doma,“ rozloučila jsem se a vešla do 
školy. Mikinu jsem si hodila do skříňky a zamkla ji. Zapřemýšlela 
jsem se, co vlastně mám první hodinu. Vytáhla jsem si rozvrh. 
Francouzština. Do učebny jsem došla včas, zabrala místo vedle 
Wendy a vytáhla si učebnice z batohu. V tu chvíli zazvonilo na 
první hodinu. 
  „Jaký máš dneska rozvrh?“ šeptla Wendy, zřejmě ji stejně jako 
mě nezajímal učitelčin výklad. Francouzštinu jsem měla vždycky 
ráda, ale ty bláboly ohledně chování některých retardovaných 
spolužáků mě zrovna nebraly. 
  „Francouzština, angličtina, hudebka, španělština, fyzika, volná 
hodina a dvě hodiny vaření,“ četla jsem z papíru. 
  „Máme spolu francouzštinu, angličtinu, hudebku a španělštinu,“ 
odříkala mi zpaměti. Jak si to mohla zapamatovat? 



148 
 

Druhou hodinu jsem měla teda angličtinu. Seděla jsem s Bryanem 
a Wendy na nás znuděně, ale žárlivě, koukala.  
  „Dneska jdeš zase k Jessovi?“ zeptal se šeptem Bryan v půlce 
hodiny. 
  „Nebude ti to vadit?“ 

  „V pohodě. Je to kámoš, myslím si, že se o tebe bát s ním 
nemusím.“ Pod lavicí mě chytl za ruku a nepustil mě celou 
hodinu. Moc se mi to líbilo. I když mi byl nepříjemný pohled, 
který do mě a Bryana celou hodinu Wendy vpíjela. 
Hudebku jsem měla vážně s Wendy a nebýt hudby, kterou nám 
učitelka pustila a byla příliš hlučná, vážně bych celou hodinu 
prospala. I hudebku jsem měla ráda, ale tahle stará káča, co ji 
učila, mi k ní dokázala vytvořit odpor. 
Španělština  byla zase s Wendy a s Bryanem. Celou hodinu mě 
Bryan držel za ruku, což bylo příjemné. Hodina byla překvapivě 
zábavná, když jsem slyšela Bryanovu mizernou španělštinu.  
Ve fyzice byla změna, konečně jsem viděla Jesse. Seděli jsme 
spolu v lavici, chichotali jsme se každé kravině a kecali o všem 
možném.  
  „Dneska se stavím hned po škole,“ plánoval Jess. 
  „Dobře, už se těším.“  
Následovala volná hodina, při níž jsem šla na oběd, s Jessem a 
Bryanem v patách. V klasické a nudné školní jídelně jsme hodili 
na zem u stolu batohy a šli si pro jídlo. Vzala jsem si sendvič a 
colu. Odešla jsem si sednout na místo, hned po mě se přiřítil 
Bryan a za ním Jess. 
  „Tak jak bylo dneska ve škole?“ zeptala jsem se těch dvou. 
  „Fajn,“ promluvil první Bryan. 
  „V pohodě,“ pokrčil rameny Jess. „A ty, Caylí?“ 

  „Jako ve škole. Byla celkem sranda. Nejvíc jsem se nasmála, když 
jsem slyšela Bryanovu příšernou španělštinu, promiň, Bryane,“ 
zasmála jsem se. 
  „No jo, španělština není nic pro mě,“ vzdechl Bryan.  
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  „Nemůže ti jít všechno,“ utěšila jsem ho. „Mě třeba vůbec nejde 
tělocvik. Hrůza. Plácám se tam jak velryba na suchu.“  
  „Mě jde všechno,“ prohlásil hrdě Jess.  
  „Jo, všechno až na biologii, dějepis, chemii, fyziku a další,“ 
podotkl Bryan. Vyprskla jsem smíchy. 
  „A hudebku,“ dodal Jess. Dostala jsem záchvat smíchu, při 
představě, jak Jess zpívá. Živě jsem si dokázala představit ten 
krákot. Zhluboka jsem se nadechla a vydechla, abych se pořád 
nesmála, ale bylo to dost těžké. „Ty by ses k tomuhle tématu 
radši neměl vyjadřovat, Bryi.“ 

  „No dovol, já takový úžasný zpěvák,“ řekl ironicky a naoko 
uraženě Bryan. Smích přišel znovu, musela jsem si zacpat rukou 
pusu, abych nevyprskla všechno jídlo. 
Na obědě jsme strávili neskutečně dlouhou dobu, pořád jsem se 
jen smála všemu, co řekli. Zpět na vyučování jsme museli běžet, 
abychom nepřišli pozdě. Přede mnou byla dvouhodinovka vaření. 
Elis by to zvládla i se zavázanýma očima, ale já vařit neumím. Ale 
neskutečně mě to baví, ráda Elis pomáhám. Obě hodiny mám 
s Bryanem i Jessem. 
  „Dnes zkusíme něco lehčího, palačinky. Rozdělte se do čtveřic a 
jedné trojice a běžte do jednotlivých kuchyněk,“ přikázala nám 
učitelka, jejíž jméno si nepamatuju a automaticky jsem se 
přitiskla k Bryanovi. Učitelka na chvíli odešla, prý pro chybějící 
přísady. 
  „Budem spolu?“ šeptl mi do ucha. 
  „Můžem,“ přitakala jsem.  
  „Jessi, budeš s námi?“ 

  „Jasné, jestli se nebudete celé dvě hodiny olizovat,“ souhlasil a 
zašklebil se. Vybrali jsme si poslední kuchyňku, v koutě.  
  „Umíš vařit?“ ptal se Bryan. 
  „U nás vaří Elis, já jí jen pomáhám. Neumím.“ 

  „Já ani trošičku,“ přiznal se. Vyndala jsem ze skříňky staré 
kuchyně pánvičku.  
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  „Pusťte k tomu profíka,“ přiřítil se Jess s knihou receptů v rukou. 
Hodil ji na kuchyňskou linku a pak k ní přistoupil, otevřel ji a začal 
listovat. „ Tady,“ ukázal na stránku s receptem na palačinky. 
Všichni jsme si přečetli recept a podívali se na obrázek hotových 
palačinek politých čokoládou. 
Koukla jsem za sebe a jak Bryan, tak Jess už vytahovali věci ze 
skříněk. Jess „nechtěně“ vrazil do Bryana, který vysypal mouku. 
  „Já tě uškrtím ty ha…,“ vykřikl Bryan. To sprosté slovo jsem 
raději přeslechla. Jess seděl na zemi a popadal se smíchy za 
břicho. Bryan měl celou mikinu, džíny i tričko bílé od mouky. 
Naštvaně vzal jedno vejce a hodil ho po Jessovi. Vejce se mu 
rozplesklo na oblíbené mikině. 
  „Trefa!“ vykřikl nadšeně a radostně Bryan. 
  „Tak tos posral,“ zavrčel Jess. Asi mu bylo jedno, že tam jsem 
s nimi. Jess vzal hrst mouky, hodil ji do rozpuštěného másla, 
udělal kuličku a hodil to po Bryanovi. Kdyby Bryan včas neuhnul, 
schytal by pořádnou ránu do obličeje. Spustila se bitka, vzduchem 
lítaly kuličky ze smíchaného sajrajtu. Rozbilo se taky pár vajíček. 
Ostatní skupinky se seběhly kolem a napjatě sledovaly bitku. 
Všichni se smáli, Jess i Bryan taky. Bylo jim jedno, že je hodina.  
  „Bryane, ne, ne!“ prosil Jess, když po něm chtěl Bryan hodit 
poslední vejce. 
  „To už je poslední,“ řekl Bryan a hodil vejce. Jess se rychle 
schoval za mě, vážně hrdina. Vajíčko skončilo na mém tričku. 
Chtělo se mi začít ječet. Zhluboka jsem se nadechla a vydechla.  
  „Promiň, promiň, promiň, Caylí, promiň,“ omlouval se Bryan. 
„Jsi blbý? Proč ses schoval zrovna za Caylu?“ 

  „Nenapadlo mě, že když se schovám za ni, vážně to hodíš,“ 
pokrčil rameny Jess. „Sory, Caylí.“ 

  „Co se to tu děje?“ vyjekla přicházející učitelka. Všichni zmlkli, 
ani se nehnuli a nasadili nevinný výraz. „Walker! Carter! Haelová! 
Do ředitelny!“ zařvala naštvaná učitelka. 
  „Caylí z toho vynechejte, ona za to nemůže,“ bránil mě Bryan. 
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  „Bez výjimek, Cartere!“ zahučela. 
  „Jenže ona za to nemůže! Já tam klidně půjdu, ale Caylí nic 
neudělala!“ stál si za svým Bryan, i když věděl, že nemá šanci to 
uhájit.. Vždyť jsem za to vážně nemohla! 
  „Chceš se se mnou hádat?“ 

  „Chcete se se mnou hádat vy?“ zeptal se hodně drze Bryan. 
  „Vyřiďte si to v ředitelně!“ ukončila diskuzi učitelka. „Nejraději 
bych ti jednu vlepila, Cartere. A není to poprvé. A ty se, Walkere, 
moc nesměj!“ okřikla učitelka smějícího se Jesse. Ihned zmlkl. 
Vyšli jsme z kuchyní na chodbu a šli po schodech nahoru do 
ředitelny. Bryan zaklepal a vešli jsme dovnitř. 
  „Á, známá firma, Carter a Walker!“ zvolala ředitelka. Byla to 
zhruba čtyřicetiletá dáma se zrzatými vlasy a modrýma očima. „A 
tebe jsem tady ještě neviděla.“ Podívala se na mě.  
  „Jsem tu nová,“ přiznala jsem. „ Caroline Haelová.“ 

  „Pěkně si tady začínáš, Caroll. A co se tedy stalo tentokrát?“ 

  „Taková….menší bitka ve vaření. Ale Caylí je v tom nevinně, 
vážně!“  
  „Bryane, tobě bych moc nevěřila. O Jessovi nemluvě. Tak, Caroll, 
pověz mi, co se stalo.“  Co jí mám říct? Nechtěla jsem být ten 
žalovníček, který všechno poslušně požaluje a vyjde z toho bez 
jakéhokoliv trestu, zatímco ti, na které bych to práskla, by měli 
habaděj problémů. 
  „No…“ Nevěděla jsem, co říct. „Bitku jsem začala já. Hodila jsem 
po Jessovi i po Bryanovi vejce a tím jsem to celé spustila. 
Omlouvám se, víckrát už to neudělám.“  
  „To bych do tebe neřekla, Caroline. Vyřiď rodičům, ať se zítra 
dostaví.“ 

  „Cože? Přestaň si vymýšlet, Caylí,“ vykulil oči Bryan.  
  „Cartere, proč zase lžeš? Proč by si to vymýšlela? Že by 
dobrovolně chtěla mít problém?“  
Bryan se na mě nechápavě podíval. V tom do ředitelny vešla 
naštvaně učitelka vaření.  
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  „Darla mi řekla, že za to může tady Haelová,“ ukázala na mě 
učitelka. Darla? Ta kráva od nás ze třídy? Zrovna ona byla u toho, 
když bitka začala! Věděla, co a jak se to stalo! Zmocnil se mě 
nával zlosti.  
  „Jděte zpět na hodinu, za chvíli přijdu,“ poručila nám učitelka.  
Beze slov jsme šli. 
  „Caylí proč si to udělala?“ zeptal se mě nechápavě Bryan před 
ředitelnou. 
  „Sám jsi to říkal. Ještě jeden problém a bude to totálně v háji.“ 

  „Jo, matka by mě byla schopná vyrazit na ulici. Caylí, díky, ale 
tohle není vůči tobě fér.“ Jess šel před námi. 
  „A co jsem měla dělat, když se mě zeptala? Neměla jsem ani 
v krajním plánu to na tebe říct. A měla jsem snad prásknout 
Jesse?“ Zastavil se. Jess už zmizel ve třídě.  
  „Díky, Caylí,“ řekl Bryan a pevně mě objal. Pro Bryana bych 
udělala první poslední. Přitiskla jsem se k němu a chvíli jsme tam 
jen tak stáli. Bryan mě začal líbat. Bylo to úžasné, kouzelné, 
romantické. Kdyby nás přistihla učitelka, byl by z toho průšvih jak 
nevímco, ale nestalo se. „Většina lidí se chce problémů zbavit a ty 
si je dobrovolně přidáváš.“ Zakroutil hlavou, ale nepřestával se 
usmívat.  
  „Já vím, jenže já nejsem většina.“ 

  „To vážně nejsi,“ souhlasil. „ Jsi daleko, daleko lepší.“ Zčervenala 
jsem a mírně se usmála.  
  „Měli bychom jít do třídy,“ vzpomněla jsem si. Naposledy jsem 
jej políbila a otevřela dveře.  
  „Tak jak bylo v ředitelně?“ vyzvídal jeden kluk, kterého jsem 
neznala. Zřejmě Bryanův kámoš. Rozcuchané hnědozrzavé háro 
mu zakrývalo čelo, ale nezakrylo pronikavě modré oči a pihatý 
nos. 
  „Znáš to, jak ředitelka, tak Skeepová měly blbý kecy,“ odpověděl 
mu Bryan. Ten kluk už se na nic neptal. Odešli jsme do naší 
kuchyňky, kde se Jess snažil dělat palačinky podle pokynů. 
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  „Jéžiš! Plavou ti tam kousky skořápek!“ vyjekla jsem a ukázala na 
velké kusy skořápek plavající v bílku. Vzala jsem lžíci a začala je 
vybírat.  
  „Bože, Jessi, ty jsi antitalent,“ vzdechl Bryan. 
 
Elis 

 
Šla jsem rovnou do třídy, abych viděla Jimmieho. Uviděla jsem ho 
hned, jakmile jsem vstoupila. Málem do mě vrazil. 
  „Sakra!"zanadával, ale hned se zarazil. „Jé, ahoj Elis. Promiň, 
já...já tě neviděl,"omlouval se. 
  „To je v pohodě. Kam si sedneme?" zeptala jsem se ho. 
  „Támhle,“ řekl a ukázal na předposlední lavici. Zazvonilo a my se 
honem posadili, aby Samonsová zase neječela.  
Stará rašple, fuj.  
První hodinu jsme měli matiku. Nemám ten předmět moc ráda, 
dělení, násobení, procenta, převádění, poměry, atd. Je to hrozná 
nuda. Ale Jimmieho to celkem bavilo. 
No jo, kluci. 
  „Jaký je výsledek toho příkladu?“ zeptala jsem se ho. 
  „Nula celá pět, osm, čtyři, dva,“ odpověděl. 
  „Tobě asi matika hodně jde, viď?“ 
  „Když to říkáš,“ usmál se na mě. Pak se zarazil a prohrábl si 
vlasy. „Ehm. Půjdeš se mnou dneska do toho kina?“ zeptal se. 
  „No, víš, já už něco mám,“ přiznala jsem smutně a sklopila oči. 
  „Aha,“ zasmušil se. Šťouchla jsem do něj. 
  „Dělám si srandu, ty trubko,“ zasmála jsem se. Okamžitě se 
zatvářil uraženě. 
  „Půjdu ráda.“ Tohle se mu určitě zamlouvalo víc. 
  „Takovou srandu už si ze mě nedělej. Málem jsem ti to uvěřil.“ 
  „Málem?“ 
Zvedl obočí. Mávla jsem rukou. „No, to je jedno. Na co 
půjdeme?“ zeptala jsem se ho. 
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  „Na Harryho Pottera a Relikvie smrti, část 1.“ 
  „Páni, odhadls to dobře. Už se fakt moc těším,“ zaradovala jsem 
se. 
  „Co máš po tomhle předmětu?“ 
  „Historii USA. Nevíš, v jaké učebně to je?“ 
  „Nevím, ale…“ Chtěl si ze mě udělat srandu, ale jeho výraz ho 
prozradil. 
  „Ale no tak, Jimmie. Mám se na to snad jít zeptat Bryana nebo 
dokonce Jesse?“ zvedla jsem obočí. 
  „Ne, ne, prosím jen Walkera ne,“ žadonil. 
  „A proč ne?“ chtěla jsem vědět. 
  „Protože Walker, je podle toho co o něm vím, nejhezčí kluk na 
škole a víš, já………prostě nechci, aby si s tebou něco začal,“ 
přiznal. 
  „Ale copak? Takže mi řekneš, kam mám jít?“ zeptala jsem se ho 
a nahodila štěněčí kukuč. Zahleděl se mi do očí a přiblble se 
usmíval. 
Jo, dostala jsem tě! 
  „No….Ehm. Historii máme spolu, takže… Jsme v učebně 134 ve 
druhém patře,“ vysoukal ze sebe.  
Vrhla jsem na něj vděčný pohled. „Nejradši bych tě objala, 
Jimmie.“ 
  „A proč to neuděláš?“ 
  „Protože by mi Samonsová nabalila kupu domácích úkolů navíc. 
Vlastně riskuju už jenom tím, že se s tebou bavím. A kdyby mi 
dala ty úkoly, nemohla bych s tebou do kina,“ zaculila jsem se na 
něj.  
  „Tak to bychom se asi měli přestat bavit že?“ 
  „Třeba si nás nevšimne,“ zadoufala jsem. „Jaký je tenhle 
výsledek?“ zeptala jsem se. 
  „Tři celé sedmdesát pět,“ odpověděl bez váhání. Ale najednou 
se zarazil. 
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  „Slečno Haelová, když máte tolik času povídat si s panem 
Shaddem, mohla byste mi říct výsledek,“ zašklebila se na mě 
Samonsová. 
Ta baba si nás všimla. 
  „Ale ovšem, výsledek je 3,75.“ 
Zašklebila se ještě víc. 
  „Protentokrát máte štěstí, ale laskavě se ztište, snažím se tu 
vyučovat. Bude to jenom váš problém, až z testu dostanete 
špatnou známku,“ blábolila. 
Jak bych mohla zrovna já dostat špatnou známku?! 
  „Tak jo zatím mi ty úkoly nedala. Je fakt protivná. Aby jí huba 
neupadla,“ pošeptala jsem Jimmiemu do ucha. Vyprsknul smíchy 
a učitelka po něm střelila nasupeným pohledem. 
  „Pardon,“ omlouval se potichu a pokoušel se zdusit smích. Moc 
se mu to ale nedařilo. 
  „Hele, nechceš toho už nechat? Jsi rudej jako rajče,“ podotkla 
jsem. To ho rozesmálo ještě víc. 
  „Tak dost, jestli jsem vám jenom pro smích, můžete se sbalit a 
opustit třídu!“ zaječela Samonsová. Jimmie mlčel. 
  „Tak se nad sebou laskavě zamyslete. Matematiku budete 
potřebovat neustále, takže byste měli dávat pozor, všichni. A platí 
to i pro vás, pane Collinsi.“ 
Než stihla celé třídě nandat spoustu domácích úkolů, zazvonilo. 
Sebrala ze stolu všechny své učebnice, zamračila se na nás a 
odcupitala pryč. 
  „Uff,“ oddechla jsem si. „Takže nakonec jsi ta cvičení málem 
dostal ty,“ provokovala jsem ho. Jimmie už to ale nevydržel a 
rozesmál se. 
  „Ale no tak, Jimmie, přijdeme pozdě!“ šťouchla jsem do něj a 
házela věci do batohu. Nakonec se trochu uklidnil a začal si balit. 
Pak jsme s úsměvem na rtech vyšli ze třídy. 
  „Pojď,“ chytil mě za ruku a táhl ke schodům. „Musíme do 
druhého patra,“ vysvětloval. Vzpamatovala jsem se a ruku v ruce 
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jsme vyběhli schody a těsně se zvoněním vešli do učebny. Byla 
kratší a hodně prostorná. V předu místnosti byl stupínek, na něm 
učitelský stůl a nad ním velká, bílá tabule. Na druhém konci jsem 
uviděla prosklené, dvoukřídlé dveře. Vedle nich stál malý, 
pojízdný stolek a na něm ležel notebook a data projektor. Stěny 
měly modravý nádech, kdysi to určitě bývala překrásná blankytně 
modrá, ale časem vybledla. Visela na nich spousta projektů a 
poučných tabulí. Podlahu tvořily staré, dubové parkety, místy 
polité od různých šťáv a džusů. Lavice byly seskupeny do 
půlkruhu, několik řad za sebou. Tak tak jsme si stihli sednout do 
třetí, když do učebny náhle vrazil učitel. Postarší pán s brýlemi a 
kruhy pod očima. Práskl s knihami, které držel v ruce, na stůl. 
  „Tak si myslím, že můžeme začít,“ promluvil skřehotavým 
hlasem. „Jsem profesor dějepisu Caleb Wonder. Letos budeme 
probírat historii USA, ale já osobně si myslím, že toho určitě 
zvládnete mnohem víc. Takže první pololetí začneme tím, co je 
v osnovách a zbytek roku budeme probírat antiku,“ potutelně se 
zašklebil. „Věřím, že už si s tím nějak poradíte.“ 
Rozhlédl se po třídě, nikdo z nás se ani nepohnul. 
  „Začneme,“ řekl a otočil se k tabuli. „Dějiny Spojených států 
začínají čím?“ zeptal se. Přemýšlela jsem, jestli se mám přihlásit, 
ale nechtěla jsem vypadat jako šprtka. Protože se řídím heslem: 
Neuč se, život Tě naučí. Mám to zezadu napsané skoro na všech 
sešitech. Během mého uvažování se přihlásil Joell. 
  „Ano, pane Browne? Víte?“ 
Joell si stoupnul. 
  „Historie USA začala vyhlášením nezávislosti V roce… Hm. 
V roce….,“ zasekl se a hledal odpověď někde u stropu. Wonder se 
rozčílil. 
  „No neříkejte mi, že nevíte, kdy to bylo! Děláte si ze mě legraci?! 
Sedněte si! Kdo ví, kdy byla vyhlášena nezávislost?“ 
Nechtěla jsem, aby dál křičel. Ono by totiž nebylo fajn, kdyby se 
nám tu kvůli tomu složil. Dobře, bylo by to fajn a možná bychom 
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se zbytek hodiny neučili, ale to hulákání před tím, než by se složil, 
by za to nestálo. Tak jsem se přihlásila. 
  „Znáte správné řešení této zapeklité otázky?“ zeptal se 
sarkasticky a slovo zapeklité pronesl tak ironicky, že už to víc snad 
ani nešlo. Vstala jsem. 
  „Ano, vyhlášení nezávislosti bylo v roce 1776 našeho letopočtu,“ 
odpověděla jsem, jako by to byla ta nejsnazší věc. 
  „Výborně, slečno Haelová. Alespoň někdo, komu to myslí. 
Můžete si sednout. Příště si srovnejte v hlavě celou odpověď, než 
se pokusíte uspět jen s poloviční, pane Browne. A to platí pro 
všechny. Nebudu vám to nikomu tolerovat, půlka odpovědi rovná 
se špatná odpověď. Pamatujte si to. Tak budeme pokračovat,“ 
skončil a otočil se zpět k tabuli. 
  „Do roku 1770 bylo vytvořeno 13 kolonií….“ 
Vytvořeno 13 kolonií….bla, bla, bla, bla, bla. Tohle známe. 
  „A to jsem se těšila, že bude dějepis zábavný,“ posteskla jsem si 
Jimmiemu. 
  „No, není to zas tak hrozné, ale máš pravdu. Jestli tady bude 
pořád kecat o tom, co už dávno víme…,“ odpověděl. 
  „Mimochodem, věděl jsi ten letopočet?“ zeptala jsem se ho. 
  „Ehm,“ řekl a prohrábl si vlasy. „Ne. Ale už si to budu propříště 
pamatovat,“ usmál se. 
  „V kolik jdeme do toho kina?“ vyzvídala jsem. 
  „No, film začíná v pět, takže bych se pro tebe stavil ve tři. 
Abychom si třeba ještě mohli zajít na véču… Víš, protože to bude 
končit okolo sedmé…,“ řekl a podíval se na mě tak, že jsem prostě 
nemohla odolat. 
  „Jasně, chápu. Potřebuješ být brzo doma,“ odvětila jsem. 
  „Takže půjdeš?“ 
  „Jo, určitě. A kam mě pozveš?“ 
  „To je překvapení,“ zašeptal a zatvářil se tajemně.  
  „Tak, fajn. Nějak to do těch tří přežiju.“ 
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Cayla 

 

Nakonec jsme spojili síly a ty palačinky dodělali. Vážně 
jednoduché jídlo a my jsme byli špinaví od hlavy až k patě (tím 
narážím na Bryana a Jesse, na sebe jen trochu- měla jsem jen na 
tričku flek od vajíčka, ti dva byli komplet špinaví). Zrovna jsem na 
ně čekala před školou, učitelka si pro ně totiž přichystala 
nekonečně dlouhý proslov. 
  „Hej, ty. Caroline, nebo jak se vlastně jmenuješ,“ zahučela na mě 
dívka, která před chvíli stála ve skupince slepiček 
(Darla,Dominika, Allen a další, které jsem neznala a ani jsem o to 
neměla zájem). Pohodila proklatě rovnými blonďatými vlasy.  
  „Co je?“  
  „Já jsem Julie, ale to je vlastně jedno. Ty jsi Caroline, že mám 
pravdu?“ Mluvila přeslazeným hlasem, falešným a uječeným. 
  „Jo,“ kývla jsem.  
  „Radím ti, nech Bryana na pokoji,“ varovala mě.  
  „A to mi jako přikazuješ?“  
  „Šáhneš na něj a zabiju tě.“ Poslední dvě slova téměř zašeptala. 
Co si jako o sobě myslí? „Myslíš, že nevím, jak ho pořád 
nabaluješ? Jak si věříš, že by tě chtěl? Bryan je můj a nikoho 
jiného. Tak ho nech být! Jdi někam jinam! Přestěhuj se zpět do 
toho zapadákova, odkud jsi sem přikráčela!“ Chtělo se mi křičet, 
ječet, řvát.  
  „S Bryanem chodím už přes měsíc,“ informovala jsem ji, ale už 
ne tak sebejistě, jak jsem chtěla. Pobaveně se zasmála. 
  „Ale no tak, co by na tobě viděl? Dělal si z tebe celou dobu jen 
srandu, vsadil se s Jessem. Proč by chodil s takovou ošklivou 
chudinkou?“ Jasně že jsem jí to nevěřila. „Vážně si myslíš, že má 
zaracha? Že jsou jeho rodiče tak hysteričtí kvůli mobilu? Bryan 
nebude rád, že prohraje sázku, ale to je jedno. Pokaždé, když ti 
tak usilovně tvrdil, že nemá čas, byl se mnou. Doufala jsem, že jsi 
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dost chytrá na to, aby ti to došlo. Mýlila jsem se,“ ušklíbla se. „Ty 
mi nevěříš?“ zeptala se. 
  „Ne.“ 
Zasmála se. „Bože, jak ty jsi pitomá a naivní,“ zaklela a vytáhla 
z drahé kabelky růžový mobil. Strčila mi ho přímo před oči. 
Přečetla jsem si zprávu, která byla poslána včera večer a uvěřila jí. 
Ahoj, Jul, dneska to bylo fakt skvělý. Miluju tě a ty to víš. 
Hrozně moc. Tak…kdy si to zopáknem? 
Chtělo se mi kopat, dupat, zabíjet. Chtělo se mi brečet. Hrozně 
moc. Julie bez dalších slov odešla, jako největší královna. Kroutila 
zadkem jak nějaká coura. A Bryan…… Měla jsem najednou 
z mozku kaši. Všechno bylo jinak, než jsem si myslela. Bryan holku 
měl a mě tahal za nos. Ale nedokázala jsem na něj nadávat. 
Bryana jsem i přes to všechno milovala. Zatočila se mi hlava, tak 
jsem se opřela o budovu školy. Sesunula jsem se dolů a sedla si 
na dlažbu. Chtěla jsem počkat na sestru a ze všeho se vybrečet. 
Začaly mi stékat slzy po tvářích, obří slzy. 
To musel psát on, protože přesně takhle by to on napsal. 
  „A nepřibližuj se ani k Jessovi, nebo ti Kate vyškrábe ty tvoje 
ubulený oči!“ zaslechla jsem z dáli. Takže ona ještě neodešla, ale 
kochala se mým brekem. Nedokázala jsem jí odpovědět, 
nedokázala jsem ani otočit hlavu. Připadala jsem si, jako bych 
měla do minuty zemřít. A taky jsem si to přála. Hřbetem ruky 
jsem si utřela slzy, ale spustily se další. Bryane………  Jak mi to jen 
mohl udělat? Proč to dělal? Kluci jsou šmejdi. Bylo mi jedno, že 
jsem sprostá, v té chvíli bych nedokázala říct jen slovo blbečci 
nebo volové. 
  „Caylo? Co se stalo?“ přiřítila se ke mně sestra. 
  „Bryan……,“ zafňukala jsem. 
  „Co se stalo?“ zeptala se znova.  
  „Měl holku. Už předtím. Vsadil se s Jessem. Tahal mě za nos. 
Celou dobu.“ Bylo tak těžké to říct, že jsem se znovu rozbrečela.  
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  „Ne, to není možné. Miluje tě, není takový,“ nevěřila Elis. „Kdo ti 
to řekl?“  
  „Ta nafintěná barbinoidní kráva Julie. Holka, co má snad největší 
ego na světě.“ 

  „Caylí, je mi to tak moc líto,“ řekla sestra a pevně mě objala. 
Přitiskla jsem se k ní a pořád vzlykala.  
  „Ředitelka si pozve mámu do školy. Chtěla jsem pomoct 
Bryanovi a vše svedla na sebe.“ 

  „Bryan……,“ vzdechla sestra. Při vyslovení toho jméno jsem 
začala brečet ještě víc. „Jak ti to jen mohl udělat?“  
  „Taky to nechápu. Já prostě nikdy nemůžu bejt normálně 
zamilovaná, do toho pravého.“ 

  „Ale no tak, když ti to párkrát nevyšlo, neznamená, že všechno 
vzdáš.“ 

  „Jak jsem mohla být tak blbá?“ nechápala jsem. „Bryan se mě 
nebál obejmout i před kámoši, byl na mě milý v každé situaci, 
utěšil mě, když bylo potřeba. Rozesmál mě každý den, nikdy se na 
mě zle nepodíval, udělal by pro mě první poslední,“ naříkala jsem. 
Elis mlčela, sedla si ke mně a hladila mě po vlasech. „Byl až moc 
dokonalý, aby to byla pravda.“ 

  „Caylí? Co se děje?“ zeptal se můj oblíbený hlas. 
  „Vypadni odsud, ty kreténe!“ zařvala na něj Elis.  
  „Co se děje?“ pořád nechápal. 
  „Už tě nechci nikdy vidět,“ řekla jsem tiše, ale stejně to slyšel. 
Podíval se na mě přímo tragicky. „Jak si mi to mohl udělat?“ 
Nechtěla jsem slyšet odpověď, raději jsem vstala a utekla 
odtamtud. Neměla jsem síly, běžela jsem z posledního. Zaběhla 
jsem za roh a svezla se k zemi. Seděla jsem před parkem, kde 
jsem byla já a Bryan. Slzy už ani nemělo cenu utírat. Nejhorší na 
tom bylo, že jsem ho stejně nedokázala nenávidět. Neuvěřitelně 
jsem ho milovala, mé pouto k němu bylo silné. Vešla jsem do 
parku a sedla si na lavičku. Náhodou to byla zrovna ta lavička, na 
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které jsem včera seděla právě s Bryanem. V parku nikdo nebyl, 
o to líp. 
  „Caylí?“ Zase ten hlas. Nebyla jsem si jistá, jestli ho slyším jen 
v hlavě, nebo naživo. Bryan si přisedl ke mně. Pořád měl ten 
tragický výraz. Neměla jsem sílu ho poslat do háje, za tou svojí 
chudinkou. „Co se stalo?“ 

  „Jak si mi to mohl udělat?“ zeptala jsem se znovu. 
  „Co?“  
  „Julie,“ napověděla jsem mu. Vyslovila jsem to s nenávistí.   
  „Co je s ní?“ 

  „Jdi si za ní! Nech mě být,“ zamumlala jsem.  
Vykulil oči. „C-co?“ zakoktal. 
  „Čekala jsem na tebe před školou. Přišla ke mně Julie a začala po 
mně ječet, že jestli na tebe ještě jednou šáhnu, zabije mě. Že ses 
vsadil s Jessem, že mě sbalíš. A že jsi její, nikoho jiného. Že ona je 
tvoje holka, ne já.“ 

  „To je blbost…s Julií jsem se rozešel už o prázdninách. A vážně 
jsem se s Jessem nevsadil, přísahám. Julie je pitomá, hráblo jí, 
když jsem se s ní rozešel. Nerozdejchala, že se s ní rozešel kluk, ne 
ona s ním. Jo, ječela pak po mně, nabalovala mě, špehovala mě a 
hnusně pomlouvala, ale že by si dovolila tohle?“ 

  „A co ty esemesky?“ Vykulil oči a nechápavě se na mě podíval, 
dneska už pomilionté. 
  „Esemesky?“ 

  „Psal si jí esemesky a byl si s ní včera venku. A taky si jí psal, že ji 
miluješ.“ 

 „Z mého mobilu? Já ten mobil ale nemám.“ Tak to jsem se na něj 
zase nechápavě podívala já. 
  „Nemáš?“ 

  „Já ten mobil přece ztratil! Mám jinej,“ řekl a z kapsy vytáhl ještě 
novější a hezčí mobil, než ten předtím. No jo! Vždyť mi to říkal, 
kvůli tomu má zaracha!  
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I když jsem nechtěla, prostě jsem mu uvěřila. Zdálo se to dost 
pravdivé. Julie je kráva! Měla jsem chuť to vyřvat do světa, dát to 
do rozhlasu, rádia, na internet i do televize. Jen ať to všichni ví. 
Julie i celá její pošahaná parta jsou blbé husy. Přitulila jsem se 
k Bryanovi. Utřel mi slzy a mlčel. 
  „To bych ti nikdy neudělal,“ přiznal.  
  „Já vím. Ale byl to pro mě šok.“  
  „To chápu. Ale nebreč, bude to dobrý,“ uklidňoval mě. Musela 
jsem vypadat dost tragicky. „Aspoň už vím, kde je ten mobil.“ 

  „Myslíš, že ti ho vzala?“ 

  „Julie ne, ale Kate nebo Darla by to klidně udělaly. Do háje, jak je 
znám, tak budou každému posílat esemesky z mýho čísla,“ zjistil.  
  „Nesnáším Julii. I celou její partu. Jsem to nafoukané husy. Jak si 
s ní někdy mohl chodit?“ 

  „Byla občas milá. A je dost hezká.“ Jo, krásná a blbá. Daleko 
pěknější než já. Byla jsem naproti ní nicka, ošklivé káčátko.  
  „Jo, všimla jsem si. Jsem naproti ní úplné nic.“ 

  „To ne, Julie má po dlouhé době konkurenci.“ 

Nic víc jsme neřekli. Mlčeli jsme, ticho bylo uklidňující. Pročistila 
jsem si hlavu a vymazala z ní všechny ty nesmysly, kterými mě 
Julie zaplnila. Vzpomínala jsem radši na něco pěkného, na chvilky 
s Bryanem, na tu scénku z bazénu. Zjistila jsem postupně, že 
Bellwood je stejně lepší než Trenton, z Bellwoodu mám víc 
zážitků a vzpomínek i přes tak krátkou dobu. Bellwood mi ještě 
nezevšedněl. Pořád to pro mě bylo něco nového.  
  „Kašlu na zaracha, budu s tebou,“ řekl Bryan.  
  „Máma tě zabije,“ připomněla jsem mu. 
  „To už je jedno.“ Mávl rukou a zřejmě mu to bylo vážně jedno.   
Zvedl se a podal mi ruku. Vstala jsem a vydali jsme se s parku. 
  „No počkej, Julie ještě uvidí, jak s ní chodím. S ní? Si moc myslí.“ 
I přes všechen ten smutek jsem se usmála. „Zajdeme k vám?“ 

  „Jo, máma nebude doma. Ani Elis.“ Tak to znělo trochu divně. 
Co si pod tím představí? Radši jsem se tím nezaobírala, bála jsem 
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se, na bůhvíjakou myšlenku bych přišla. Ale takový Bryan naštěstí 
není. 
  „Fajn.“ 
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15. A stejně pořád zamilovaná! 
 

 

Ležela jsem na posteli, přemýšlela o všem možném a byla šťastná 
z Bryanovy blízkosti. Ležel vedle mě a radostně se na mě díval. 
Julii stejně jako já už vypustil z hlavy.  
  „Poslechni si ji.“ Podávala jsem mu sluchátko mého přehrávače, 
ve kterém právě hrála písnička od Avril Lavigne. „Vždy mi zvedne 
náladu.“ Vzal si sluchátko a zaposlouchal se do hudby.  
  „No jo, Avril. Asi ji máš hodně ráda, že?“ 

  „Patří mezi moje oblíbenkyně.“  
Poslouchaly jsme písničku, nic neříkali a přemýšleli. Přemýšleli 
jsme o Julii. O škole. Alespoň v mém případě. Myšlenky číst 
neumím- na co myslel Bryan, opravdu nevím. Když písnička 
skončila, vrátil mi sluchátko. 
  „Je mi jasné, že se ti ta písnička nelíbila,“ uhádla jsem. 
  „Jenom neposlouchám zrovna Avril.“ 

  „A co teda?“ vyzvídala jsem. 
  „ Jak kdy. Třeba Eminema.“  
Ležela jsem opravdu těsně u Bryana, milovala jsem chvilky s ním. 
Milovala jsem jeho přítomnost. Milovala jsem jeho.  
Venku bylo větrno, sychravo, nevlídno. Brzy začne kalendářní 
podzim, má nejmíň oblíbená doba. 
  „Ach jo,“ vzdychla jsem při pomyšlení na zimu. 
  „Co je?“ 

  „Brzy bude podzim. Pak zima. Nemám to ráda. Už se těším na 
jaro, nejraději bych podzim i zimu přeskočila.“ 

  „Proč? Zima je suprová,“ nesouhlasil Bryan. 
  „Všude je zima, mokro. A to náledí.“ Otřásla jsem se při tom 
slově. Padám běžně i bez náledí. V zimě jsem na zemi skoro 
pořád. 
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  „Konečně vytáhnu prkno,“ zajásal Bryan. Na snowboardu jsem si 
ho dokázala živě představit. Určitě je profík. Zakoulela jsem 
očima a zatřásla se. 
  „Ale no tak! Zima je super! Tos ještě neviděla zimu tady 
v Bellwoodu.“ 

  „Je to normální zima, jako kdekoliv jinde,“ řekla jsem. 
  „Bude sranda. Třeba to bude ta nejlepší zima na světě.“ Jo, 
s Bryanem bych tomu i věřila.  
Chvíli jsme mlčeli. 
  „Poslechni si tuhle,“ řekl Bryan a podal mi sluchátko od jeho 
nového a drahého přehrávače. Poslušně jsem si ho vzala a 
zaposlouchala jsem se do známé hudby. 
Když písnička skončila, rozvalila jsem se na velké posteli, ale tak, 
aby měl i Bryan dost místa. Jen tak jsme vedle sebe leželi. Hladil 
mě po rameni a já si ty okamžiky vychutnávala. „ A stejně, promiň 
za tu Julii,“ omluvil se snad po milionté. 
  „Nemůžeš za to. A už je to dobré,“ uklidnila jsem ho. Dívali jsme 
se jeden druhému do očí a byli jsme si blíž a blíž. Naše rty se 
dotkly. Bryan odhodil přehrávač na zem a vrhl se na mě. No, vrhl 
není správný výraz. Prostě a jednoduše jsme se začali líbat. 
S Bryanem se mi to moc líbilo, ty okamžiky jsem milovala. Zase 
jsem přestala vnímat okolí. Zdálo se mi, že někdo vešel do 
místnosti, zaslechla jsem otevírání dveří. Rychle jsem se tam 
podívala, ale nikdo tam nebyl. Dveře byly zavřené. Zřejmě jsem 
měla halucinace. Ani bych se nedivila, poslední dobou už se 
nedivím vůbec ničemu. A nikdo doma nebyl, takže se mi to 
muselo jen zdát. Kašlala jsem na to, vlastně jsem nepřemýšlela 
vůbec nad ničím. Možná nad Bryanem, ale pak jsem toho 
nechala.  
  „Tobě vážně nevadí, že budeš mít průšvih, kvůli mně?“ zeptala 
jsem se Bryana. 
  „Ne, nevadí,“ ujistil mě. Asi myslel zhruba tak: Co by mi máma 
udělala? Dá mi zaracha? Vezme mi mobil, zabaví play station? 
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„Možná mi vezme mobil, nebo zabaví play station, to přežiju,“ 
mávl rukou. Ha, vážně jsem to uhádla. „To jenom teď na začátku 
roku. Pak na to bude kašlat, na nějaké domácí vězení a takový 
kraviny.“ 

  „Vážně?“ 

  „Jo, je to tak každý rok.“  Chudina Angelina, Bryan jí musí hrát na 
nervy. Nemá to zrovna nejlehčí. Angelina zřejmě na nějakou 
americkou, beztrestnou a pro většinu dětí úžasnou výchovu 
kašle. Posadila jsem se. 
  „Má to s tebou těžký.“  
  „Jo to má,“ zasmál se Bryan. „Dost těžký.“  
Bryanovi zazvonil telefon. 
  „Do háje!“ zařval a vytáhl mobil s kapsy. „Co je?“ Volala mu 
máma. Poznala jsem to podle hlasu. Řvala do telefonu a Bryan 
řval taky. 
  „Kde jsi? Neměl jsi být doma?“ zaslechla jsem z telefonu.  
  „Vpoho, zrovna jdu ze školy,“ zalhal Bryan. Tím mámu trochu 
uklidnil. Zavěsil a dal si mobil zpět do kapsy. 
  „Promiň, Caylí, musím jít,“ omluvil se. Políbil mě na rty a rozběhl 
se z pokoje. Než jsem něco stihla říct, byl pryč. Seděla jsem na 
posteli, nic neříkala a přemýšlela, co dál. Vyšla jsem z pokoje a 
přešla do Elisina pokoje. 
  „Bryan už šel?“ zeptala se překvapeně. Odlepila hlavu od knížky 
a zvedla se z postele. 
  „Jo, asi před deseti sekundami.“ 

  „Ahá, ale stihli jste toho hodně, nemám pravdu?“ 

  „Na co tím narážíš?“ nechápala jsem. Zaculila se a přišla blíž ke 
mně. 
  „Viděla jsem vás.“ Pořád jsem nechápala. „Ale nechtěla jsem vás 
rušit, když si ocucáváte hlavy,“ prozradila mi Elis šeptem a 
zachichtala se. Nevinně jsem se usmála a zčervenala. Takže se mi 
to jen nezdálo, vážně někdo vešel do pokoje a byla to Elis! To 
znamenalo, že jsem neměla halucinace, ale taky, že nás Elis viděla 
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a nejspíš si ze mě bude utahovat. A co horšího, řekne to mámě. 
To snad ne! Samozřejmě, vždy mě napadne ten 
nejkatastrofálnější scénář. To jsem celá já.  
  „Nevěděla jsem, že jsi doma,“ bránila jsem se. 
  „Ale no tak, není to nic hrozného.“ 

  „Jo, vpoho.“ 

  „A pověz, jaký to bylo?“ vyzvídala.  
  „Úžasné!“ přiznala jsem. Elis se zasmála a zakroutila hlavou. „A 
jaktože dneska nejdeš ven s Jimmiem?“ 

  „Přijde za chvíli,“ prozradila mi nadšeně a natěšeně. A já si 
říkala, že je jakási načančaná. Ale hrozně jí to seklo. Pod růžovo- 
černou mikinou měla bílé tričko se srdíčky a vzala si černou sukni 
s volánky, kterou si koupila v Richmondu. (O tom jsem se 
nezmínila, koupila si ji tehdy, když jsme vyjely do Richmondu já, 
ona, Jane a Sarah. Já si koupila moc suprový tričko s postavičkou 
ptáčka Tweeteho, mikinu a riflové kraťasy) „A je vážně suprovej.“ 
Usmívala se od ucha k uchu.  
  „To věřím.“ V tom zazvonil zvonek. No jo, mi o vlku a vlk za 
dveřmi. 
  „Už je tady!“ zapištěla Elis nadšeně. Jako stíhačka vyletěla ze 
dveří pokoje a už otevírala hlavní dveře. 
  „Ahoj,“ pozdravil klučičí hlas. 
  „Čau, Jessi, je u mě v pokoji,“ řekla Elis a malinko posmutněla. 
Jess! Než jsem se stihla vzpamatovat, stál vedle mě. 
  „Ahój, Caylí!“  
  „Ahoj, Jessi.“  
Jess vydal božsky. Jako obvykle. Na hlavě měl naraženou jednu ze 
svých kšiltovek, oblečené měl džíny a zelenou mikinu s kapucí, 
kterou jsem měla na sobě včera já. Jen je nefér, že mu slušela 
daleko víc než mě. 
  „Jak se máš?“ opáčil se. 
  „Už je to dobrý. Ale Elis bude asi nakvašená. Čekala, že přijde její 
kluk a přišel si ty.“ 
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  „Není to můj kluk,“ opravila mě právě přicházející Elis. 
  „Uh, sory, je to tvůj……no….kámoš?“ napadlo mě. 
  „Jo.“ 

  „Jejda proč to řešíte, je to její kluk,“ uťal naši diskuzi Jess. 
Pobaveně jsem se usmála a Elis na Jesse vyplázla jazyk. „O kom se 
vlastně bavíme?“ Zakuckala jsem se smíchy.  
  „Jmenuje se Jimmie Shadd a jde dneska ven s Elis,“ poučila jsem 
ho. 
  „Jimmie! Tak to jo!“ zahulákal Jess. 
  „Ty ho znáš?“ vychrlila hned Elis.  
  „Já znám každého,“ prohlásil ironicky. „Teda, až na pár výjimek.“ 

  „Haha. A znáš ho?“ 

  „Ne,“ zakřenil se Jess. Jessi, Jessi, ty si ale pako. Znovu se 
rozzvonil zvonek a Elis šla zase otevřít. 
  „Jimmie!“ zvolala nadšeně, sotva dveře otevřela. 
  „Ahoj, Elis,“ pozdravil ji.   
  „Pojď do mýho pokoje,“ řekla jsem Jessovi a odešla do svého 
pokoje. 
  „Caylo, vůbec nechápu, proč si řekla ředitelce, že za tu dnešní 
pohromu můžeš ty,“ vydechl nechápavě Jess. 
  „Máte dost problémů,“ pokrčila jsem rameny. „Co se stalo, že si 
nepřišel oknem?“ 

  „Ále, bylo zavřený. Jinak bych dveřmi nešel,“ přiznal s úsměvem. 
Začala jsem se smát, jako obvykle. „A co budem dneska dělat?“ 

  „Doufala jsem, že už máš nějaký nápad.“ 

  „Jasně! Mám jich hafo.“ 

  „Například?“ 

  „Můžem u nás hrát na play stationu!“ navrhl.  
  „Ok,“ souhlasila jsem a vzala si ze skříně černou mikinu. Vážně 
jsem se těšila, i když mě play station moc nebere.  
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Seděla jsem vedle Jesse, který se mě právě snažil porazit ve hře 
Flat out. Vztekal se, že mu to nešlo, jako malé dítě. 
  „Už tě doháním,“ řekl. Pevně jsem svírala hrací volant a za 
každou cenu se snažila vyhrát. Ostře jsem řezala zatáčky a dělala, 
jaká jsem skvělá v té hře. Byla to jedna z her, kterou jsem dřív 
hrávala s Lukasem, ještě v Trentonu, takže jsem to měla 
nacvičené. Ale Lukase jsem nikdy neporazila. „Už tě mám!“ 
zajásal Jess a předjel mě. Hodně to prožíval, jako by mu šlo 
o život. Mě bylo v podstatě jedno, jestli skončím první nebo 
poslední.  
  „No tak! Jessi! Přestaň to tak prožívat!“ okřikla jsem ho, když 
vyhrál a jásal jako pětiletý kluk, který právě zvítězil ve hře 
Člověče, nezlob se.  
  „Sory,“ omluvil se a zmlkl. „Ale já vyhrál!“ A zase vítězně jásal, 
jako malý klučina a neřešil to.  
  „Jessi!“ Vzala jsem z pohovky polštář a hodila ho po něm.  
  „Jo, už jsem v pohodě.“ Vzal ten polštář, hodil ho zpět na 
pohovku a sedl si vedle mě. Vážně jsem ho hodně chtěla, i když 
bych neměla. Chtěla jsem ho políbit, málem jsem to udělala, ale 
rozmyslela jsem si to. To bych Bryanovi udělat nemohla. Ne po 
tom všem. Ale touha byla silnější. Naklonila jsem se k němu……. 
  „Caylí, tohle ne,“ zarazil mě. „ Promiň, jsi vážně krásná, ale tohle 
Bryanovi udělat nemůžu. Kámošům se holky nepřebírají.“ 

  „Dobrý. Promiň, já někdy nemyslím. To bych Bryanovi neudělala. 
Miluju ho. Už se to nikdy nestane,“ slíbila jsem. Připadala jsem si 
hrozně trapně a hrozně…špatná. Ještě že aspoň Jess má kapku 
rozumu. Měla bych vstát a skočit s okna. 
  „Neboj, já mu to neřeknu,“ ujistil mě. Jess je vážně dobrý kámoš. 
Myslel to smrtelně vážně.  
Na klucích miluju jejich upřímnost. Takové kdyby byly i holky, 
všechno by bylo lepší. Nebyly by žádné hádky, žádné pomluvy, nic 
takového. To je taky jeden z důvodů, proč jsem vždycky měla víc 
kamarádů- kluků. Některý holky jsou suprový, ale moje alergie na 



170 
 

ty nechutný holky, které se spolu líbají, fotí se jako slepice a 
každého pomlouvají, stoupla za poslední rok na to nejvyšší možné 
místo. Vsadila bych boty na to, že mezi takové nány patří i Julie a 
spol.  
  „Nad čím přemýšlíš?“ zeptal se mě. 
  „ Jestli všechny holky na bellwoodské škole jsou tak hrozně 
namyšlené jako partička v čele s Julií.“ Jess se zamyslel.  
  „Myslím, že ne, ale nejsem si jistej,“ řekl a znova zapřemýšlel. 
„Ne, všechny takový nejsou.“  
Aspoň že tak. To budou mé spřízněné duše, pomyslela jsem si.   
  „Ještě že,“ oddychla jsem si. To bych nepřežila ani minutu. Stačí 
mi, že v každé hodině musím být jak s Darlou, tak s Dominikou. 
„Taky je tak nesnášíš?“ 

  „Ále, ani ne. Jsou celkem fajn, když je líp poznáš.“ Zrádče! 
Podrazáku! To mě zaskočilo. Jak si to může myslet? To se snad 
dočista zbláznil?  
  „Nejsou!“ zavrčela jsem nesouhlasně. 
  „Jsou!“ dohadoval se. 
  „Ani náhodou, jsou to mrchy, co si myslí, jak jsou důležité a jak 
jsou dospělé, ale doopravdy jsou to jenom patnáctiletý 
puberťačky bez špetky rozumu.“ 

  „Ehm, no, tobě je taky patnáct, Caylo,“ podotkl Jess. Zpražila 
jsem ho ne zrovna pěkným pohledem, až jsem ho donutila změnit 
téma. „ Dáme si ještě závod?“ 

  „Jasně!“ 
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16. Co dodat…. 
 

 

Od Jesse jsem odešla asi po stodvacátém závodě (a většině z toho 
prohraných závodů).  
Už se stmívalo. Všechno mělo rázem jiné barvy, všechno zářilo 
v oranžové záři zapadajícího slunce. Obzvlášť bohatší část města 
byla krásná. Jako vždy jsem si do detailů prohlížela monumentální 
domy, ale stejně- dům Walkerových byl ten nejmonumentálnější 
ze všech. Zdál se větší než ostatní stavby a taky luxusnější. Chvíli 
jsem s ním porovnávala jiné domy, ale pak jsem toho nechala. Já, 
s naším starým a obyčejným baráčkem bych se nemohla ani 
z poloviny rovnat těm krásným, velkým, bohatým, luxusním a 
moderním domům. Nakonec jsem se na ně i přestala dívat, příliš 
jsem záviděla jejich majitelům, krásným a bohatým. I myšlenky 
o nich jsem nechala za sebou.  
Začala jsem přemýšlet o tom, že vážně Julie a ta její skupina 
nemusí být špatná. Možná měl Jess pravdu. Julie třeba jen žárlí. 
Musí být těžký, když se s ní rozejde nejkrásnější kluk na světě (tím 
jsem nemyslela Jesse, ale Bryana). A třeba není Darla tak pitomá, 
jak se na první pohled zdá. A třeba Dominika s Allen nemyslí jen 
na to, jestli mají perfektní účes. 
Bože, co to melu? Pomátla jsem se?   
Přestala jsem řešit i to, z hlavy jsem vytřásla i sebemenší zbytek 
té úvahy. Ale nikdy jsem na takové holky zvyklá nebyla. 
V trentonské škole nikdo takový nebyl. Alespoň ne tolik. 
Z Trentonu jsem zvyklá na super spolužáky, kteří si na nic nehrají, 
mají mě rádi a je s nimi sranda. Bellwood mi však ukázal pravý 
opak, už pár dní po začátku školního roku.  
  „Konečně jsi doma!“ řekla Elis, když zaslechla, že vcházím.  
Šla jsem rovnou za ní do kuchyně. Dělala nějaké jídlo. Na prkýnku 
krájela mrkev. 
  „S kým si byla?“ 
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  „No, s Jessem,“ pokrčila jsem rameny.   
  „No jo. Já byla s Jimmiem!“ připomněla mi. Pořád to byla moje 
ségra, stejně střeštěná a šťastná z každé prkotiny. Zkrátka moje 
Elis.  
  „A jaký to bylo?“ vyzvídala jsem. Vůbec mě to nezajímalo, 
Jimmie mi byl ukradený, ale Elis by mi to stejně i bez ptaní řekla.  
  „Skvělý! Nejdřív mě pozval na véču do jedné řecké restaurace 
v Richmondu  a pak jsme šli do kina na Harryho Pottera a Relikvie 
smrti 1. část. Je úžasný! S ním se cítím hrozně šťastná,“ 
popisovala nadšeně.  
Dívala se na mě a ne na právě krájenou zeleninu. 
  „Au!“ zaskučela a podívala se na svoji ruku. Od palce se jí přes 
celou dlaň táhl krvavý šrám. 
  „Elis!“ vypískla jsem. 
  „To je dobrý,“ ujišťovala mě a pustila si na ránu studenou vodu. 
Voda pod její rukou změnila barvu, už nebyla průzračná, ale 
oranžová. Udělalo se mi mdlo.  
  „Dobrý? Málem sis uřízla kus ruky!“  
  „Klidni, Caylo. Neřeš to. Kde jsem to skončila? Jo, Jimmie je 
prostě dokonalý!“ usmála se šťastně. Řídila jsem se jejího 
pokynu. Přestala jsem to řešit. 
Myslela jsem hlavně na to, že si půjdu lehnout do pokoje a 
promýšlet, co řeknu mámě, která bude asi hodně vyvádět, kvůli 
té bitce v kuchyňkách. Ale pořád jsem měla ještě dobrý pocit 
z toho, že Bryan z toho vyjde bez problémů. To byl hlavní účel.  
  „Půjdu do pokoje, jsem ospalá a není mi dobře,“ vymluvila jsem 
se a odkráčela od Elis. Vlastně to nebyla lež. Nebylo mi zrovna 
nejlíp, ale ospalá jsem nebyla. To jsem řekla jen pro jistotu, aby 
za mnou Elis nedolezla. Je to totiž hrozná vtěrka. Vždycky byla a 
zřejmě vždycky bude.  
Vešla jsem do pokoje. Konečně jsem měla vlastní pokoj, ne jako 
v Trentonu, s otravnou Elis. Jako obvykle jsem se rozhlédla po 
pokoji (vážně nevím, proč to vždycky dělám). Všechno bylo na 
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svém místě, teda spíš tak, jak jsem to rozházela. Odtáhla jsem 
bílo- růžové závěsy a zakoukala se na oblohu. Už byla šedá, ještě 
ne úplně zatažená, ale slunce už zapadlo. Nezahlédla jsem 
jedinou hvězdu, jen stříbrný srpek měsíce. Chvíli jsem koukala na 
oblohu a pak zatáhla závěsy a lehla si na postel. Byla měkká, velká 
a přímo dokonalá na spaní. Klížily se mi oči, když někdo vstoupil 
do pokoje. 
  „Elis vypadni,“ zamumlala jsem a doufala jsem, že se dveře zas 
co nejrychleji zavřou a já budu moct nerušeně přemýšlet. Doufala 
jsem marně. Osoba se přibližovala ke mně a já na ni zvědavě 
pohlédla. 
  „Proč jsi to udělala?“ zeptala se hned. 
  „Mami, to je složité.“ Bylo mi jasné, že jsme mluvily o té válce 
v kuchyňkách. Měla jsem chuť vyklopit, jak to doopravdy bylo, že 
jsem jen nečinně přihlížela. Ale to by pak měli průšvih Bryan a 
Jess, a to jsem prostě nemohla dopustit.  
  „Proč jsi to udělala?“ zopakovala otázku. Chvíli jsem přemýšlela, 
co vůbec mám říct. Sedla jsem si, abych na ni líp viděla a zhluboka 
se nadechla. Nechtělo se mi o tom mluvit. 
  „Bylo to jen tak ze srandy. Jess mě naštval, tak jsem po něm 
hodila jedno vejce. Naprostá pitomost. Samozřejmě si to 
nenechal líbit a hodil jedno po mně. To se zas nelíbilo Bryanovi a 
taky jedno hodil po Jessovi. Ti dva po sobě začali házet vajíčka a 
různý sajrajt, tak jsem tiše jako myška odcupitala do bezpečné 
vzdálenosti a pozorovala je. V tu chvíli přišla učitelka. Všichni jí 
řekli, že jsem to začala já, a taky to byla pravda,“ vychrlila jsem ze 
sebe. Možná to trochu nedávalo smysl, ale stejně bych si 
zasloužila cenu roku za nejlepší lež. Ale nebyla to tak úplně lež. 
Darla to vážně svedla na mě. Vůbec nechápu proč- co jsem jí 
udělala? Taky byla pravda, že jsem schytala jen jedno vejce. Ale 
to nehodil Jess, ale Bryan, a to omylem (dá se vůbec hodit vejce 
omylem?). 
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Máma zvedla obočí, zavrtěla hlavou a nechápavě na mě hleděla. 
Měla výraz přesně jako Elis, když jí něco není jasné.  
  „To je zajímavé, ale naprosto paličaté, pitomé, nezodpovědné a 
dětské!“ Takovou odpověď jsem mohla čekat. Přesně to mi řekla, 
když jsem se jednou (ještě v Trentonu) vyplížila z domu (přesněji 
řečeno vylezla oknem) abych mohla jít za Billym. Měla jsem 
zrovna zaracha, ale prostě jsem za ním jít musela! A taky mi to 
řekla párkrát, když jsme s kámoškami dělaly ve škole binec. Zdá 
se to až nemožné, ale já jsem byla hrozný pako.  
Ale zpět k mámě. Sedla si na postel vedle mě a pořád na mě 
hleděla, už ale ne nechápavě, ale naštvaně. Nevěděla jsem, co 
říct, sklopila jsem pohled a nedokázala jsem se jí podívat do očí.  
  „Caylo, Caylo, Caylo. Zase je zpět ta jedenáctiletá Cayla, se 
kterou jsem si musela dělat starosti. Která měla ve škole 
problémy s chováním.“ Jo, neblaze proslulá svými činy.  
  „Ne, jsem to já. Ta hodná patnáctiletá holka, se kterou nemáš 
sebemenší problém. Už se to nebude opakovat,“ slíbila jsem.  
  „To doufám.“ Vstala z postele a odešla z pokoje. Hlasitě jsem 
vydechla a zase si lehla. Postel jako by volala: „Spinkej, Caylinko, 
bude ti líp, jsi unavená a ve mně se vážně dobře spí a zdají se ve 
mně jen hezké sny!“ Usnula jsem dřív, než jsem měla v úmyslu. 
 

 

„Do toho sklepa už nepůjdu!“ brečela Elis a ukázala mi 
zkrvácenou ruku.  
 „Musíme!“  
Sen se odehrával tak nějak zvláštně. Všechno jsem viděla 
seshora, sebe i Elis.  
 „Prosím!“  
 „Elis, musíme tam jít!“ Elis se zase rozbrečela. Prosila mě na 
kolenou, ale já jen odsekla a vzala ji za tu zakrvácenou ruku. Byla 
jsem hrozná, chladná, bez soucitu. Elis bolestně zaúpěla a šla se 
mnou. Proč jsem tam chtěla jít? 
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 „Caylo prosím! Zabije nás!“ Už mi bylo jasné, o co jde. Já chtěla 
jít za tou odpornou příšerou, za tou, která mě vylekala hned první 
týden po nastěhování do Bellwoodu.  
 „Nezabije!“ zařvala jsem na ni a odemkla dveře sklepa. Seběhla 
jsem schody a Elis se krčila u dveří. Zase ta tma. Rozklepaně jsem 
vytáhla s kapsy baterku a posvítila na vodu. Zvedl se mi žaludek- 
voda byla tak zelená, že se ani nedalo říct, že to byla voda. Spíš 
bažina. Elis hrozně zaječela a mě něco chytlo za nohu. Ta 
nestvůra. Její slizká ruka mě křečovitě držela. 
 

 

Otevřela jsem oči. Očima jsem střelila na budík, bylo šest ráno. 
Škola začíná až v osm, času bylo dost. Ale spát už jsem nechtěla. 
Hodila jsem na sebe džíny a modré tričko a šla posnídat. Elis ještě 
spala, ale máma už byla v práci. V kuchyni jsem v poličce vyhrábla 
krabici s čokoládovými lupínky a nasypala si jich plnou misku. 
Zalila jsem je mlékem a sedla si do obýváku k televizi. 
Samozřejmě tam nebylo nic zajímavého, samé reklamy nebo 
teleshoping (což je ještě horší než reklamy). Naštvaně jsem ji zase 
vypnula a soustředila se jen na sladkou chuť lupínků. Nad tím 
snem jsem nepřemýšlela, naháněl mi hrůzu. Vždyť v našem domě 
ani žádný sklep není! Nic nedávalo smysl. Ok, nad tím snem jsem 
přemýšlela. Proč se mi zdává zrovna o…..no…..o zombii? O 
mrtvole? No, prostě o nemrtvé mrtvole (zní to uboze, ale jiný 
výraz to nevystihoval), která mě i Elis chce zřejmě zabít (nebo 
vysát krev, nevím), žije u nás ve sklepě (sklep nemáme)a já husa 
tam ještě za ní chtěla jít.  
Noční můry jsem mívala od malička a většinou, jako i teď, vůbec 
nedávaly smysl.  
  „Dobré ráno, Caylí,“ zaslechla jsem za sebou. 
  „Ahoj, Elis.“ Elis na malou chvíli zmizela v kuchyni a pak hupsla 
na pohovku vedle mě, taky s lupínky a mlékem. Koukala na mě a 



176 
 

čekala, až něco řeknu, ale když zjistila, že se to nestane, rozkecala 
se ona. 
  „Jak ses vyspala, sestřičko?“ 

  „Hrozný sen, sestřičko,“ zabrblala jsem a do pusy si strčila plnou 
lžičku čoko lupínků. 
  „To mi povídej. Zdálo se mi o tom, že jsme se museli znovu 
stěhovat. Brrrr,“ otřásla se Elis. To naproti tomu mému nic není, 
pomyslela jsem si.  
  „Mě o potvoře Julii,“ zalhala jsem. Ale když jsem se nad tím 
zamyslela, vlastně byly skoro stejné. Ta nemrtvá mrtvola měla 
taky blonďaté háro, pila krev (to nevím jistě) a byla to taky 
mrcha, stejně jako Julie. 
  „Nepřemýšlej nad tím pořád,“ napomenula mě Elis. „A vlastně, 
co ti Bryan řekl?“ 

  „Julie mi ukázala esemesku od něj, napsané předevčírem, ale 
Bryan ten mobil ztratil už před týdnem.“ 

  „Takže ona ten mobil ukradla,“ pochopila Elis. Elis je vážně 
dobrá v tom, že chápe moje problémy. To nedokáže každý. 
Kdybych to řekla mámě, zahučela by na mě, že mám stejně na 
kluky ještě čas a měla bych se s Bryanem rozejít i přesto, že je 
krásný, milý a bohatý (jo, přesně takhle by to řekla). 
  „Jo. Říkám, mrcha.“ 

  „Proč to dělá?“ nechápala Elis. Napadl mě jen jediný důvod. No 
napadly mě dva, ale ten druhý byl tak pošahaný, že jsem o něm 
radši pomlčela. 
  „Zřejmě žárlí. Bryan se s ní rozešel, nemůže to překousnout a 
tak se mě musí zbavit, aby měla u Brye větší šanci,“ vyhrkla jsem. 
Vlastně jsem ani nevěděla, jestli je to pravda, nebo jen můj 
výmysl, ale bylo to dost pravděpodobné. Do pusy jsem si strčila 
další vrchovatou lžíci lupínků.  
  „Kráva jedna.“ Elis nebyla zastánce nadávání, podle ní nadávají 
jen opilí v hospodě, ale někdy to z ní prostě vylítne. Poslední 
dobou dost často. Elis vzala ovladač a zapnula televizi. Pustila 
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MTV, kde právě šlo MTV Hits a koukala na klipy písniček. Už nic 
neřekla. Já taky ne. 
Přisunula se ke mně blíž. 
Vzala jsem její ruku a pořádně si ji prohlížela. Položila jsem ji a 
vzala druhou. Zamračila jsem se. „Kde je ten krvavý šrám?“ 
zeptala jsem se jí a pořád si prohlížela její ruku. 
  „Říkala jsem ti, že to nic nebylo,“ pokrčila rameny. 
  „Měla jsi to přes celou ruku. Měla bys tam mít minimálně jizvu!“ 
  „Nepřeháněj,“ odbyla mě a už opravdu mlčela. 
Ať jsem si její ruku prohlížela sebepozorněji, nenašla jsem jedinou 
stopu. Vůbec jsem to nechápala, ale nakonec jsem se smířila se 
skutečností, že to asi vážně takový masakr nebyl. Ale…já to vážně 
viděla. 
 

 

„Caylí, můžu si to opsat? Vůbec tomu nerozumím,“ zašeptal Jess 
v matematice. Seděla jsem vedle něj, i když jsem čekala, že si 
sedne s někým ze své party. 
  „Jo,“ souhlasila jsem a přisunula k němu svůj sešit. 
  „Dík.“  
I když jsem nechtěla, musela jsem Jesse neustále pozorovat. A 
když jsem se od něj náhodou odtrhla, pohledy mě téměř hltal. 
Rychle do sešitu opsal výsledky a sklonil hlavu. Kdyby jen učitelka 
věděla, že si ve většině hodinách hraje na PSP…….. Jemu to ale 
vůbec nevadilo. Sledovala jsem, jak hraje jakousi stupidní 
střílečku, ale daleko, daleko lepší než matematika. Matematika je 
první na mém seznamu nejneoblíbenějších předmětů. 
Ve španělštině to samé. Zase jsem seděla s Jessem a zase hrál na 
PSP. 
  „Baví tě to ještě?“ zeptala jsem se šeptem. 
  „Jasné, už jsem ve třicátém levelu,“ přiznal, aniž by odtrhl od 
přístroje oči. Zakroutila jsem hlavou, ale stejně dál sledovala hru 
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spolu s ním. „Do háje, už jsem to skoro dal,“ zabručel naštvaně, 
když ho zastřelili (samozřejmě jen ve hře).  
  „Je tady někdo, kdo tomu nerozumí?“ zeptala se učitelka a 
odstoupila od tabule. „Walkere?“ Zadívala se na Jesse a ten ještě 
stihl zabít pár lidí (zase jen ve hře), než odložil PSP do lavice. 
  „Hmm, no, jo, rozumím.“ 
  „Tak mi pověz poslední dvě věty, které jsem řekla,“ chtěla po 
něm učitelka, protože si byla stoprocentně jistá, že nedává pozor 
a že ho chytla. 
  „Je tady někdo, kdo tomu nerozumí? Walkere?“ zopakoval Jess, 
ale i on věděl, že tohle po něm nechtěla a snažil se z toho 
vykroutit. 
  „Já myslela ty dvě věty ještě před tím,“ namíchla se učitelka. 
Jess jí řekl obě věty, které po něm chtěla. Jak já, tak i ona jsme na 
něj hleděly s otevřenou pusou- vždyť nedával pozor! Obě věty 
byly ve španělštině, takže jsem nestihla postřehnout jediné slovo. 
Všimnula jsem si, že ještě z tabule nemá opsané ani půl slova.  
  „Dobře,“ řekla nakvašeně učitelka, že se jí nepovedlo Jesse 
chytnout při činu. 
  „Jak jsi to věděl?“ 
  „Poslouchal jsem,“ pokrčil rameny a dál se věnoval hře. Já už 
zápis napsaný měla, tak jsem vzala Jessův sešit a beze slov začala 
opisovat z tabule nanovo. Jess si toho nevšiml, byl v jiném světě, 
ve svém světě, se samopalem v rukou. Až když zazvonilo na 
přestávku, vzpamatoval se a chtěl si výklad opsat. „Tys mi to 
opsala?“  
Přikývla jsem.  
  „Jsi zlato, Caylí,“ pochválil mě a přitiskl si mě k sobě. Všichni už 
byli pryč. Přitulila jsem se k němu, jako bych byla jeho holka a 
žádného Bryana Cartera neznala. S Jessem mi bylo dobře-otázka 
zní, jestli líp než s Bryanem. Ale odpověď zní ne. I když je to kruté, 
stejně je mi líp s Bryanem než s Jessem. Ale kruté to může být 
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nanejvýš pro Jesse, pro Bryana super a pro mě normální. „Co máš 
teď za hodinu?“ 

  „Výtvarku,“ odpověděla jsem jistě. 
  „Ha. Já taky. Ale tam nás úča nenechá sedět vedle sebe ani 
náhodou. Vsadím se, že tě nenechá sedět ani s Bryanem,“ 
upozornil mě. 
  „Proč ne?“  
  „Tannrová je úplně blbá,“ informoval mě.  
Vstal, naházel všechny věci do školního batohu a čekal na mě. 
Snažila jsem se co nejrychleji věci sbalit, a taky se mi to za 
poměrně krátký čas povedlo. Vyšli jsme ze třídy a šli jsme po 
schodech nahoru, do posledního patra. Před třídou už čekalo 
hafo lidí a já mezi nimi poznala Bryana. Stál u zdi a u něj Julie. 
Kecali spolu, a když mě Julie spatřila, výsměšně se na mě 
podívala.  
  „Do háje! Zas ta čůza nabaluje Brye,“ okomentoval Julii Jess. 
„Julie si vůbec nevšímej,“ poradil mi.  
Neříkal ještě nedávno, že jsou v pohodě? 

  „Budu se snažit ale mám chuť tam jít a vyškrábat jí oči,“ 
zabrblala jsem naštvaně. Julie začala (přísahám že naschvál) na 
Bryana sahat a plazila se po něm jako had. 
Bryan to asi myslel stejně, protože ji okřikl a odtáhl se od ní. 
Prodírala jsem se kolem ostatních spolužáků, až jsem přišla až 
k Bryanovi a dala mu pusu na tvář. 
  „Sakra, Julie, nech mě na pokoji,“ vyjel po mě Bryan. Věnoval mi 
jeden pohled. „Jé, sory, Caylí.“ 

  „V pohodě,“ zamumlala jsem. To vůbec není v pohodě, 
pomyslela jsem si.  
  „Tys to viděla, že jo?“ 

  „Jo,“ pípla jsem a naoko naštvaně se na něj podívala. Střelil 
pohledem po Julii, ale hned se zas podíval na mě.   
  „No, lepší už ten den bejt snad ani nemůže.“ 
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  „Ale no tak.“ Políbila jsem ho na rty a konečně se usmál. Dost 
lidí se na nás dívalo, ale mě to bylo fuk. Přitiskl se ke mně a začal 
mě líbat. „Všichni na nás zírají,“ připomněla jsem mu, ale jen se 
znova usmál. 
  „Tak ať zírají,“ pokrčil rameny a zase jsme se líbali. Všichni 
zmlkli. Nastalo hrobové ticho a já cítila, jak se na mě všichni 
dívají. Asi si ještě mysleli, že Bryan chodí s Julií. NECHODÍ! Zírali 
na nás všichni, krom Julie. Zahlédla jsem ji na druhé straně 
chodby se svou partičkou a něco jim šeptala. V tom zazvonilo, tak 
jsem se od Bryana odtrhla. Nepatřím mezi ty blbky, které se líbají 
s klukem na veřejnosti, ale jemu prostě nešlo odolat. A navíc- už 
si nikdo nebude myslet, že Bryan chodí s Julií. Zadívala jsem se na 
ni a její nafoukanou partičku. Poznala jsem Darlu, Allen, Dominiku 
a Julii. Poslední holku, moc pěknou zrzku s vlasy do půl zad, jsem 
nepoznala. Až podezřele mi připomínala Jane. Otevřela jsem pusu 
a chtěla se zeptat Bryana, kdo je ta zrzka, ale zrovna přišla 
učitelka Tannrová a poslala nás do třídy. Poslušně jsem šla spolu 
s davem lidí do třídy a motala se mezi zaplňujícími se lavicemi.  
  „Caroll, chceš si přisednout?“ zeptala se Wendy a ukázala na 
prázdnou lavici vedle sebe. 
  „Jo, jasně, díky,“ usmála jsem se a sedla si.  
  „To s Bryanem bylo děsně romantický,“ prohlásila a zvedla 
koutky do roztomilého úsměvu.  
  „Jo, to bylo,“ přikývla jsem a očima ho hledala. Když se všichni 
posadili, zahlédla jsem ho v poslední lavici vedle Jesse a ještě 
nějakého kluka.  
  „Je moc moc krásnej,“ řekla Wendy a taky se na něj podívala. 
  „Šíleně,“ souhlasila jsem a nespustila z něj oči. Kecal s Jessem, 
ale pak se na mě podíval, usmál se tím jeho neodolatelným 
úsměvem a už ze mě nespustil oči. Nešlo si nevšimnout, že na mě 
hledí i Jess. Každopádně hleděl mým směrem. Taky se na mě 
díval jejich kámoš. Odtrhla jsem od Bryana oči a otočila se na 
Wendy. „A můžeš mi říkat Caylo,“ navrhla jsem.  
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  „Ok, Caylo. Proč zrovna Caylo?“  
  „To je dlouhá historie. Říkají mi tak všichni už od školky. Začalo 
to tak, že mi táta říkával Carli. Já vím, hrozné, ale Elis to začala 
říkat taky. Problém byl v tom, že neuměla říkat písmeno R, tak 
říkala Cayli, Caylo, Caylíku. A to se nějak chytlo a zůstalo mi to 
tak. Docela dost jsem si na to zvykla. Ale jestli chceš, klidně mi 
říkej Caroll.“  
  „Né, Cayla je pěkný. Všimla jsem si, že ti tak říká i Bryan. Caylí.“ 

 „Jo, říká. Děsně se mi to líbí,“ přiznala jsem.  
Víc už jsme nic neřekly. Zaposlouchala jsem se do blábolů 
učitelky. Rozdala nám papíry a zadala úkol. Dost jednoduchý. 
Měli jsme nakreslit tužkou zátiší z ovoce, které postavila 
doprostřed třídy na pojízdný stolek. Kreslení mě bavilo už jako 
malou, tak jsem se do toho pustila.  
  „Tý jo, Caylí, kreslíš fakt dobře,“ okomentovala můj výtvor 
Wendy. Mě to tak moc nepřipadalo, ale jak myslí. Koukla jsem na 
její výtvor, neměla to škaredé, ale prostě…takové odbyté. 
  „Ani ne, ale dík.“ 

  „Caroline, to vypadá vážně dobře,“ ozvalo se mi za zády. Otočila 
jsem se a za mnou stála Tannrová. „Jsi vážně talentovaná, 
Caroline,“ pochválila mě Tannrová a očima střelila po výkrese 
Wendy. 
  „No, když to říkáte,“ zamumlala jsem. Znovu jsem se pustila do 
stínování a nevnímala okolí.  
  „Máš fajn ségru,“ prohodila Wendy. Vzpomněla jsem si, jak se 
s ní jednou bavila na chodbě. 
  „Někdy. Ty máš sourozence?“ 

  „Dvě mladší ségry a malýho bráchu. Ronnie, Catelyn a Johny,“ 
jmenovala. „Ronnie je jedenáct, Catelyn šest a Johnymu dva.“ Tak 
to je celkem velký věkový rozdíl mezi Wendy a Johnym. „A kolik ti 
vlastně je, Caylí?“ 

 „Patnáct,“ odpověděla jsem. 
 „Mě čtrnáct. Takže jsi stejně stará jako Bryan a Jess, že?“ 
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  „Jo. Ty ses s Jessem a Bryanem někdy bavila?“ podivila jsem se.  
  „To ne, ale vím o nich hodně věcí. Že Jess má narozky dvacátého 
ledna a Bryan čtyřiadvacátého března. Taky vím, že Bryan chodil 
asi rok s Julií.“ Cože? Rok? To mě překvapilo. „No a vím, že má 
Bryan dva sourozence, dvojčata, ale nevím, jak se jmenují.“  
 „Amy a Cooper,“ poradila jsem jí.  
Zbytek školního dne jsem „přetrpěla“. No, chemie a fyzika. Na 
obědě jsem Bryana nezahlédla. Seděla jsem s Wendy, a když 
kolem mě proletěl Jess, domluvili jsme se na pět hodin. Chystala 
jsem se domů, když jsem Bryana konečně zahlédla v jedné boční, 
tmavé a prázdné uličce. A vedle něj Julii. Schovala jsem se za roh 
a poslouchala jejich rozhovor. 
  „Jak se má ta husa?“  
  „Koho myslíš?“ 

  „Přece Caroline,“ poradila mu. Bavili se o mně. O kom jiném! 
Když se mě Bryan nezastane a budou se cicmat, tak se asi 
pozvracím. Nebo se pozvrací Julie, až ode mě dostane kopanec do 
břicha. 
  „Ona není žádná husa,“ napomenul ji Bryan. Usmála jsem se a 
dál poslouchala. Kdyby mě Bryan pomlouval, asi bych dostala 
infarkt. 
  „Ale no tak,“ nesouhlasila Julie a přiblížila se k Bryanovi na pár 
centimetrů. Chtěla jsem vyletět a udělat scénku, ale nestalo se, 
protože Bryan se od ní odsunul. 
  „Proč ji taháš za nos? Miluješ mě, ne Haelovou.“ Zamračila jsem 
se, protože se k němu Julie přiblížila na nepřiměřeně malou 
vzdálenost. 
  „Jéžiš, Julie, ty to asi nikdy nepochopíš. Já Caylu miluju, nevím, 
co si pořád nalháváš. Přestaň!“ zastavil ji Bryan a odstoupil od ní. 
Mohla být mezi nimi tak metrová vzdálenost. To se ale Julii 
nelíbilo a přistoupila zase k Bryanovi. Ten ještě chvíli ustupoval, 
dokud nebyl úplně u zdi. 
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  „Nech toho! Můžem pokračovat tam, kde jsme v létě skončili,“ 
navnadila ho Julie.  
  „Jdi s tím někam,“ odpálkoval ji Bryan a chystal se odejít. Julie 
naštvaně odfrkla a odešla opačnou stranou.  
  „Podívej, chtěl jsem na tebe být milý. Vždyť jsme se rozešli a ty 
bys to mohla pochopit. Potom jsem tě ještě i o prázdninách 
několikrát viděl a vždycky jsi byla v závěsu nějakého kluka. Tak 
proč pořád chceš, abychom byli spolu mi dva, když se kolem tebe 
motá milion dalších?“ 
Pokrčila rameny. „To já vím, ale stejně mě to táhne k tobě.“ 
  „No tak už to pochop, já mám Caylu a ty… ty už jsi prostě 
minulost,“ vysvětlil jí. 
  „Ty se jednou stejně vrátíš ke mně. Až jednou přistihneš tvoji 
milovanou Caylí s Jessem. Dokonce i já jsem si všimla, jak to mezi 
nimi jiskří,“ neodpustila si Julie. I když to bylo absurdní, tak jsem 
nad tím začala přemýšlet. 
  „Tohle by Caylí nikdy neudělala. A Jess taky ne. Je to můj 
nejlepší kámoš a na to ho znám až moc dobře,“ zařval ještě Bryan 
a otočil se. Blížil se ke mně. Už nemělo cenu se ukrývat, tak jsem 
rychle vyšla a schválně do něj vrazila. Chvíli vypadal překvapeně.  
  „Caylí,“ vzdychl, ale díval se do země. „ Zase si to viděla, že jo?“ 
uhádl.  
  „Jo,“ odpověděla jsem naštvaně. Tentokrát ne naoko naštvaně, 
ale dost naštvaně a rozzuřeně.  
  „To je jak naschvál.“  
  „Co naschvál? Prostě tě Julie přitahuje,“ pokrčila jsem rameny. 
Doufala jsem ale, že je to lež.  
  „Ani ne. Julie je minulost. Teď miluju někoho jiného,“ přiznal. To 
mě zarazilo. 
  „Koho?“ vyzvídala jsem. 
  „Tebe, Caylí,“ usmál se a chtěl mě políbit. Ale já mu to 
nedovolila a jemně ho zarazila. „Co je?“ Už jsem ho chtěla políbit, 
ale rozmyslela jsem si to. 
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  „Nebudem se líbat. Dokud se kolem tebe bude v tak malé 
vzdálenosti motat Julie, tak se mě ani nedotkneš,“ protestovala 
jsem. Spiklenecky jsem se na něj usmála a přimhouřila oči.  
A máš to. Třeba tě přejde chuť být s Julií. 
 „No tak fajn, no,“ vzdychl a rychle mě políbil, než jsem stihla 
ucuknout. Alespoň se mě nesnažil trapně přesvědčit, že za nic 
nemůže. To by bylo dost trapný. Stejně bych mu to nevěřila. 
  „Tys mě sledovala, že jo?“ 
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17. Tak to je……drsný 

 

 

„Co budem dělat dneska?“ tázala jsem se Jesse, který se rozvalil 
na mé extrémně měkké posteli. 
  „Co chceš. Třeba si můžeš lehnout vedle mě a můžeme se 
minimálně ocucávat,“ zakřenil se. 
  „Jessi!“ okřikla jsem ho a hodila po něm polštářem.  
  „Ale no tak. Vždyť víš, že si dělám srandu! Ale netvrď mi, že by 
se ti to nelíbilo.“ 
  „Jessi, Jessi….“ 
Šli jsme ven. Jen tak jsme se poflakovali ulicemi, dokud nezačalo 
lít jako z konve. Doběhli jsme k Jessovi domů (protože to k němu 
bylo blíž) a sedli jsme si k televizi. No jo, klasická mládež 
dvacátého prvního století. Samozřejmě tam nic zajímavého 
nebylo (další klasika). Dostali jsme hlad a Jess se nabídl, že něco 
připraví. A já se celou dobu modlila, ať si to rozmyslí, protože 
bych neměla to srdce mu říct, že je to fakt nepoživatelný. 
Díkybohu si to vážně rozmyslel a radši udělal popcorn. Ten 
mimochodem taky trochu spálil.  
  „Ahoj, Caylí,“ pozdravila mě nějaká holka. Odkud mě zná? Kdo 
to je? A jak vůbec ví, že mi většina lidí říká Caylí? 
  „Ahoj,“ zamumlala jsem. 
  „Já jsem Liam, Jessova ségra,“ představila se a šťouchla Jesse. 
„Jess mi už o tobě říkal,“ práskla na něj. „A ne jednou.“ 
Liam byla moc krásná. Štíhlá a vysoká. Ale ne vyšší než Jess. 
Krémové vlasy měla v dlouhém ohonu. Liam měla úplně stejné 
oči i rty jako Jess. Oči modré jako bezmráčkové nebe a rty pěkné 
a plné. Začínal se mě zmocňovat dojem, že v Bellwoodu je nějak 
moc krásných lidí. Tak devadesát procent.  
  „Jo, aha.“  
  „No, ale nebudu vás rušit, určitě čekáte, až vás konečně nechám 
se spokojeně cicmat,“ zašklebila se. 
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  „My spolu nechodíme,“ přiznal Jess. 
  „Aha, tak to promiň, Caylí. Ale mezi námi děvčaty, můj malý 
bráška by s tebou klidně chodil,“ mrkla na mě. 
Jess ji provrtával pohledem, ale nic neřekl. 
  „Ale no tak, Jessi, nedívej se na mě tak.“ Ještě jednou se na mě 
usmála a odešla. 
  „Máš fajn sestru,“ řekla jsem. 
  „Občas.“ 
Změnila jsem téma. „Jessi, jak dlouho chodil Bryan s Julií?“ 
zeptala jsem se po chvíli. Chtěla jsem zjistit, jestli Wendy 
nepřeháněla. 
  „Asi rok.“ Takže nepřeháněla. „Něco přes rok. S tou pauzou.“ 
  „Pauzou?“ 
  „No, chodili spolu tři čtvrtě roku, pak se s ním Julie rozešla. No 
tak Bryan začal chodit s jednou holkou, ale ta už chodí na jinou 
školu. Julie na ni totiž hrozně žárlila a nakonec ty dva rozdělila. Ta 
holka se s Bryem rozešla, kvůli mrše Julii, která jí nakecala různé 
nesmysly. Pak přešla. Nevydržela to. A Bryan začal s Julií znovu 
chodit. Všichni si mysleli, že spolu budou snad napořád, ale jak 
vidím, tak ne,“ vyprávěl a nespouštěl ze mě oči. „Proč se na to 
nezeptáš Brye?“ 
  „Protože by mi lhal,“ přiznala jsem. „Viděla jsem ho dneska 
s Julií a kdoví, co dělali předtím, než jsem je zahlédla.“  
Jess vykulil oči. „To jako vážně? “ 
  „To jako vážně,“ zopakovala jsem. Sama jsem té pravdě věřit 
nechtěla. Bylo to pro mě těžké. Ale musela jsem se někomu 
svěřit, někomu, kdo to neřekne a někomu, kdo mi bude věřit a 
zná dobře Bryana. Jess splňoval jako jediný všechny podmínky. 
Samozřejmě jsem to mohla říct ještě Julii, ta by to neroznesla 
sama o sobě, věřila by mi a Bryana zná až moc dobře. Ale to bych 
si nějak nepomohla. Jen bych to zhoršila. A o to jsem vážně 
nestála. A koneckonců se zase zaobírám kravinou. 
  „Tak to je teda drsný.“ 
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Jess měl pravdu. Je to drsný. Ale byla jsem ráda, že jsem to 
někomu mohla vyklopit. 
  „Ale slib mi, že mu o tom neřekneš,“ zaprosila jsem. O to jsem 
vážně vůbec nestála.  
  „Neboj,“ uklidnil mě, „neřeknu mu to. I když……“ 
  „Opovaž se Jessi!“ varovala jsem ho zvýšeným hlasem. Zamračila 
jsem se na něj, co nejvíc jsem to uměla a vyplázla jazyk (no jo, 
Elisiny zlozvyky jsou nakažlivé….). Jess se zasmál a podíval stylem 
„dělám si srandu“.   
 
„Líbíš se mu,“ oznámila mi Liam, když jsem chtěla odejít a Jess 
tam zrovna nebyl. 
  „Myslíš?“ 
  „Znám ho jako svoje boty. A takhle láskyplně a něžně, jako by se 
chystal tě ochránit úplně přede vším, se díval jenom na jednu 
holku. A té jsou čtyři a je to jeho malá sestřička. Na Hannah nedá 
dopustit. Je to od něho moc pěkné. A taky že Hannah ho má z nás 
tří nejradši. Jediný rozdíl je v tom, že Hannah miluje jako svou 
sestřičku a tebe…snad víš, jak.“ 
  „Jess je vždycky moc hodný. Nechápu, jak může mít ve škole 
tolik problémů.“ 
  „No jo, vypadá jako andílek. Nikdy asi nebude mazlíček učitelů, 
ale stejně je skvělý.“ 
  „Máš štěstí, že je to tvůj brácha,“ usmála jsem se. 
  „Jo, já vím.“ Chvíli jsme mlčely. „A s kým teda chodíš?“ 
vyzvídala. Než jsem stihla vůbec otevřít pusu, předběhl mě právě 
přicházející Jess. „ 
  „Caylí chodí s Bryanem.“  
  „Jo Bryan! Je pěkný,“ přiznala a usmála se. „Ale na mě moc 
mladý.“  
Vytáhla jsem mobil a podívala se, kolik je hodin. S hrůzou jsem 
zjistila, že už je po osmé. 
  „Ehm, Jessi, asi bych už fakt měla jít,“ pronesla jsem. 
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  „Jo, jo…. Chceš doprovodit?“ zeptal se mě Jess. 
  „Jestli se ti chce...“ 
Jess ihned vykročil ven. 
  „Vidíš,“ šeptla Liam, usmála se a zavřela za námi dveře. 
No a tak jsme šli a došli jsme až k našemu domu, kde jsme se 
rozloučili. Jess se nahnul a rychle mi dal pusu, než jsem stihla 
uhnout. Ne na pusu, jen na tvář, ale stejně jsem zčervenala jako 
rajče.  
  „Tak ahoj, Caylí,“ rozloučil se Jess, jako by nic. 
  „Ahoj,“ zamumlala jsem a odkráčela domů. 
 

 

Další den se nestalo nic zajímavého. Byla jsem sice vyspaná do 
růžova, ale stejně jsem v hodinách zívala (krom tělocviku, tam se 
ani moc zívat nedá). Ale Bryan se choval, jako by se nic nestalo.  
  „Bryane, nech toho, nedělej, že se nic neděje,“ napomenula 
jsem ho. 
  „Myslím, že už nám dá pokoj. Přestane ji to bavit.“  
  „Fajn,“ souhlasila jsem a po celkem dlouhé době se na něj 
usmála. „Ale jak by se ti líbilo, kdybys mě viděl, jak se, dejme 
tomu, líbám s…třeba s Jessem?“  
Ani chvíli nezaváhal. „Žárlil bych na něj,“ přiznal.  
  „Takže ti možná dochází, jak se cítím já.“  
Přikývl. „Vážně si myslíš, že jsme se líbali? To bych ti neudělal. A 
navíc se jí snažím vyhýbat,“ prohlásil a smutně na mě pohlédl. To 
byla pravda, trochu. Řekl jí, ať toho nechá, ale asi to nestačilo. 
Julie prostě ne a ne to pochopit.  
  „Dobře, dneska si to s ní vyřiď. Třeba po škole, mě je to jedno. 
Ale nějak to prostě vyřeš. Abych pořád nemusela žárlit jako 
blbec.“ Bryan se usmál a souhlasil.  
Jiný předmět jsem s ním neměla, ale aspoň jsem si mohla 
pročistit hlavu. Chtěla jsem, ale nemohla. Musela jsem odpovídat 
Jessovi nebo Wendy, nebo učiteli. Výsledek byl, že jsem si hlavu 
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nepročistila ani trochu, ale ani jsem neměla čas nad něčím 
pořádně přemýšlet. Chvilka se ale našla- v matematice, kdy Jess 
vytáhl PSP a nekecal. Tak jsem se pořádně zadumala. Totálně 
o všem. Tak třeba, proč Bryanovi všechno toleruju. Nedává to 
smysl. Možná mi tvrdil, že k ničemu mezi nimi nedošlo, ale 
stejně… Kdyby mi to udělal jakýkoliv jiný kluk, už bych s ním nikdy 
nepromluvila, ale u Bryana je to odlišné. Ne, že bych se na něj 
nedokázala naštvat (už se stalo), ale rozejít bych se s ním 
nedokázala ani náhodou. Ani ho……podvést. Měla jsem s kým, 
hlavu jsem měla přeplněnou Jessem, to jo, jenže já bych to 
nezvládla. Možná. A pak je tu taky to, že Julie je vážně oblíbená. 
Ale proč? To je záhada, dosud nevyřešená. Je krásná a blbá. To 
druhé zřejmě nikoho nezajímá. Byla jsem připravená to v nejbližší 
době zjistit a nějak…no, zastavit? Ne, to by se mi nepovedlo.  
Na obědě jsem seděla s Bryanem i s Jessem. Povídali jsme si půl 
hodiny jen tak o ničem (a smáli se jen tak ničemu zajímavému).  
  „Jdi si to s ní vyřídit,“ přikázala jsem Bryanovi a on poslušně 
dojedl a šel za Julií. 
  „A co budem dělat my?“ zeptal se Jess. 
  „My je půjdeme sledovat,“ prohlásila jsem a odnesla oběd, 
abych se mohla pustit do svého (nepromyšleného) plánu. 
  



190 
 

18. Jsme tajní agenti, Jessi! 
 

 

Odnesli jsme oběd a vydali se za Bryanem. Potichu jsme šli za 
nimi, až jsme skončili zase schovaní za rohem té uličky. Nikdo jiný 
kromě nás čtyř tam nebyl, což bylo zvláštní, byla doba, kdy se 
všichni vrací ze školy! Špicovala jsem uši, abych věděla, o čem si 
povídali. Jess dělal to samé, koukal do uličky a byl potichoučku, 
což je obzvlášť u něj velmi neobvyklé. Většinou je stejný jako Elis- 
nezavře pusu.  
Julie vypadala skoro stejně jako posledně. Sebevědomá, 
nafoukaná, krásná. A zřejmě taky prachatá. Všeho měla víc než 
normální člověk- byla krásnější, nafoukanější, sebevědomější (asi 
i prachatější, ale to jsem věděla jen na devadesát devět procent). 
Ale štvalo mě hlavně to, že se k Bryanovi hodila mnohem víc než 
já. Bryan i Julie mluvili potichu, neslyšela jsem ani jednoho. Tajně 
jsem je pozorovala a Jess taky. Byli jsme jako tajní agenti v akci. 
Ještě to chtělo odposlouchávací zařízení a takové ty blbosti, které 
u sebe každý správný agent nosí. (Přiznávám, že se na takové 
přitroublé filmy o agentech občas podívám, což jedině dokazuje, 
že jsem tak trochu magor.) Nedělo se nic podezřelého. 
  „Ne! Proč?“ vypískla najednou Julie hlasitě, až jsem leknutím 
poskočila. Najednou už neměla ten sexy milý výraz, kterým 
nabaluje Bryana, ale výraz zuřivý.  
  „Řekl jsem ti to snad už milionkrát!“ zahulákal. Začínala jsem 
tušit, o co jde a usmála se. 
  „Tak aspoň poslední pusu,“ řekla a bez varování se k Bryanovi 
přitiskla, než stihl zareagovat. Líbala ho. Mýho kluka. Mýho 
Bryana. Zakroutila jsem hlavou a zamračila se.  
  „Na to se nemůžu dívat, Jessi,“ zamumlala jsem a v tom mě 
napadl ďábelský plán. Chtělo to pomstu. Vylezla jsem z naší 
„skrýše“ a vzala s sebou i Jesse. Vůbec nerozuměl, co chci udělat. 
Bryan i Julie se na nás šokovaně dívali. Přitiskla jsem se k Jessovi a 
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začala ho líbat. Jesse, mýho kámoše. Zezačátku to bylo nic moc, 
ale pak, když pochopil, to bylo skvělý. Hladila jsem ho po vlasech. 
V tu chvíli mi byl Bryan naprosto ukradený, bylo mi jedno, jestli se 
zrovna muchluje s Julií nebo na mě naštvaně kouká. Pro mě byl 
jen Jess. Ne Bryan, ale Jess. Prvních pár sekund to bylo tak nějak 
nepřirozený. Jako bych se líbala s bráchou. Na tu myšlenku jsem 
co nejrychleji zapomněla a hned mi to přišlo daleko lepší, 
přirozenější, normálnější. Jednu malinkatou chvíli jsem 
zapomněla, proč se s ním vlastně líbám. Abych naštvala Bryana. 
Vypadalo to dost podrazácky a vůbec to nebyla součást mého 
plánu. Líbání s Jessem nebylo nikdy v mém plánu. Ani v tom 
nejdivočejším snu (a to mám sny vážně divoký, to mi věřte). 
Neporovnávala jsem, jestli líbá líp Jess nebo Bryan. Na vítěze 
bych nepřišla. S oběma to bylo jiné. S Jessem něco nového. 
Nelíbali jsme se s jazyky, to ne, ale ani jednomu z nás to nevadilo.  
Nakonec jsem stejně byla nucena se od Jesse odtrhnout. Pitomě 
jsem se na něj křenila a on na mě taky.  
  „A máš to,“ prohlásila jsem uraženě a podívala se na Bryana. 
Můj nečekaný tah ho překvapil  natolik, že zvládl jen zírat.  
  „Jo, chápu,“ zamumlal Bryan a podíval se postupně na Julii, mě i 
Jesse. Jess se křenil a tajně se Bryanovi vysmíval. Alespoň to tak 
vypadalo. „Říkalas to a asi jsem si to zasloužil. Ale tys to vážně 
udělala!“ nevěřil. 
  „Jo, udělala,“ potvrdila jsem. „Teď jsme si kvit. Teda, byli 
bychom, kdybych se s Jessem líbala ještě asi stokrát,“ vypadlo ze 
mě, ale byla to pravda.  
  „Tak jo,“ vyhrkl Jess spěšně. Udělala jsem dva kroky k Bryanovi a 
stála mezi ním a Jessem. „A musím uznat, že chutná tak skvěle, 
jak vypadá. O dost si přišel, Bryi. Bylo to naprosto úžasný,“ 
provokoval ho Jess. 
  „Ty se ani neozývej, Jessi,“ okřikl ho Bryan naštvaně a vytočeně.  
  „Proč ne? Líbáš se s Julií, chodíš s Caylí a děláš, že se nic 
nestalo,“napomenul ho Jess. Stál na mé straně, postavil se kvůli 
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mně proti nejlepšímu kámoši. Ale zase měl pravdu. A pravda bolí. 
Ne každá, ale tahle mě zasáhla jako kulka do srdce. Museli jsme 
se s Jessem držet za ruce. Oba jsme měli potřebu jednu Bryanovi 
vrazit. Klidně i dvě.  
  „To ale není tvoje věc, Jessi,“ řekl Bryan. „A navíc, s Julií jsem 
skončil.“ Střelil po ní pohledem, ale hned se otočil zpět. 
  „To se ještě uvidí,“ sykla Julie a dívala se na Bryana. Prohrábla si 
blonďaté vlasy a zamrkala na něj.  
  „Nechci bejt sprostej, takže se mě nepokoušej naštvat a jdi do 
háje.“  
Zmlkla. Bryanova slova vzala vážně (ne jako, že šla do háje!) a nic 
neřekla. Já taky ne. Jess mlčel už chvíli a Bryan neměl co říct. Na 
chvíli zavládlo hrobové, stresující ticho. Nikdo ani neměl v plánu 
promluvit.  
Julie jako největší královna odkráčela a zůstali jsme jen tři. Hned 
jsem se cítila klidnější a uvolněnější. 
  „Uvidíme se večer, Bryane,“ vyprovokovala mě naposledy Julie, 
našpulila zmalovanou pusu, zamrkala a zmizela za rohem. Už bylo 
na čase. Bylo mi víc než jasné, že mě chtěla jen naštvat. Nebo že 
by ne? 

  „Husa jedna,“ postěžoval si Bryan. 
  „Jo, čůza,“ přidal se Jess. Napadlo mě, že taky přidám nějaké to 
slovo na Juliin účet. Už jsem ho měla na jazyku, ale na poslední 
chvíli jsem si to rozmyslela a jen zvedla koutky. Jak by řekla Elis: 
„Holky sprostě nemluví.“  
  „A promiň, Caylí,“ omluvil se Bryan a objal mě.  
  „Jen tak si to u mě nevyžehlíš,“ šeptla jsem mu do ucha a 
políbila ho. Chápavě se usmál.  
  „Jo, já vím. Ty u mě taky ne.“  
  „Promiň, Bryane,“ zamumlali jsme s Jessem jednohlasně.  
  „Kde na to chodíš?“ zeptal se s mým nejoblíbenějším úsměvem 
na rtech. 
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  „Tak mě to napadlo, když jsi říkal, že by tě to dost naštvalo. 
Prostě jsem měla nutkání to udělat.“ Všichni tři jsme se začali 
smát a na všechno úplně zapomněli.  
  „Jo, a abych nezapomněl, Julie mi ten mobil vrátila,“ vzpomněl si 
Bryan a zamával mi před očima svým „starým“ mobilem.  
  „Už bylo na čase,“ odvětila jsem s úsměvem. „To znamená, že už 
nemáš zaracha!“  
  „No jo!“ vykřikl šťastně Bryan.  
  „Tak co budem dneska dělat?“ otázal se Jess. Nastala krátká 
odmlka a zapřemýšlela jsem se.  
 „Vytáhneme ven Elis, už musí mít Jimmieho plný zuby,“ napadlo 
mě a oba s nadšením souhlasili. 
 

„Myslíš si že je to dobrý nápad?“ zeptala se po sté. Jimmieho 
teda plné zuby rozhodně neměla. Zamyšleně se podívala (zase) a 
prohrábla si dlouhatánské, kaštanové vlasy (zase). 
  „Jo, myslím,“ přikývla jsem a hodila po ní první tričko, které jsem 
uviděla. Elis zakoulela otráveně očima a chytila ho, než stihlo 
dopadnout na podlahu. „Ubylo by tě snad?“ 

  „Asi ano,“ odfrkla.  
  „Eliiiis, no tááák,“ poprosila jsem a zatahala ji za ruku. 
Nepohnula se ani o milimetr. Pořád seděla na posteli. 
  „Ale ty to nechápeš. Byla bych tam jako páté kolo u vozu.“  
  „No, byli bychom čtyři. Tudíž čtvrté kolo u vozu. Elis nesnaž se 
z toho vyvlíknout! Buď si s Jimmiem, nebo sedíš doma! No tak! 
Musíš jít taky někdy ven s někým jiným než s tím tvým panem 
Božským!“ přikázala jsem jí zvýšeným hlasem. Čekala jsem, že 
začne vyvádět jako malé děcko, ale zůstávala klidná a vyrovnaná. 
  „Tak fajn, no,“ souhlasila nakonec nevzrušeně. Vítězně jsem se 
usmála a dalo mi práci nezajásat.  
Rozzvučel se zvonek a šla jsem otevřít. Elis pořád nehybně seděla. 
Napučeně na mě hleděla. Vykašlala jsem se na ni a došla ke 
dveřím. 



194 
 

  „Ahoj, Caylí,“ pozdravil Bryan a usmál se. Byl tam sám. Rozhlédla 
jsem se, jestli neuvidím Jesse, ale on nikde. 
  „Ahoj,“ pozdravila jsem a očima ho pořád hledala. „Kde je Jess?“ 
neubránila jsem se. 
  „Jess měl potřebu jít oknem,“ zasmál se a ukázal za mě. Rychle 
jsem se otočila a za mnou stál kdo jiný než Jess. Praštěně se 
usmíval a přitiskl si mě k sobě. 
  „Ahoj, Caylí.“ 

  „To jsi měl zase potřebu lézt oknem?“ řekla jsem místo 
pozdravu.  
Vážně přikývl. „To víš, musím si udržet fyzičku,“ zasmál se.  
Přimhouřila oči a zakroutila hlavou. „Až se ten dům jednou 
rozpadne, tak už vím, na koho to svedu.“ 
  „Ale prosimtě,“ mávl rukou. 
  „Ségře se prej moc nechce,“ změnila jsem téma. Jess využil 
situace, oběhli mě a zamířili rovnou do Elisina pokoje. Zaslechla 
jsem jen sestřino pištění a všimla si, jak ji Jess vynáší z pokoje.  
  „Pusť mě! Hned!“ ječela Elis a kopala. Jess ji ignoroval. Postavil 
ji, až když stál vedle mě. 
  „Tady ji máte.“  
Elis na něj vyplázla jazyk a dělala naštvanou. „Kam půjdeme?“ 
zeptala se nakonec a přejela pohledem po Bryanovi a po mně. Na 
Jesse se schválně nepodívala.  
 „Do bazénu,“ překvapil ji Jess. Vlastně překvapil i mou maličkost. 
Ale koho by nepřekvapil, venku byla na září neobvyklá zima. 
Otřásla jsem se jen při představě, že plavu v bazénu. 
  „Co prosím? Ses zbláznil? Tak jedině se šálou a rukavicemi!“ 
štěkala na něj Elis. Ale on se jen smál. 
  „Neboj, náš bazén je vyhřívaný. Voda tam je jak ve vaně,“ 
uklidnil ji a uklidnil i mě. Beze slov jsme si došly pro plavky a těšily 
se do vody. 
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Jess měl pravdu. Voda byla horká jako kafe. Namočila jsem v ní 
ruku a pak se šla převléct do plavek. Zamkly jsme se s Elis v jedné 
koupelně a převlékly se. Elis vypadala fakt sexy. Se svou postavou 
a extra dlouhými vlasy se mohla vysmívat kdejaké modelce. A ty 
stříbrné plavky jí tak seděly. Dostala je na narozeniny od kámošky 
(buď od Jane, nebo od Sarah, nemůžu si vzpomenout). 
Každopádně dobře vybrala. Elis je prostě dokonalá. Krásná, 
chytrá, zábavná, střeštěná (někdy až moc), svá a upřímná. A taky 
že na ni mohli Bryan a Jess oči nechat. Dívala jsem se na ně a 
schovávala se za rohem obýváku, kde kluci čekali. Hlasitě jsem si 
odkašlala, abych upoutala pozornost a vešla mezi ně. Ani jeden 
už se nedíval na Elis, nýbrž na mě. Snažila jsem se vypadat 
alespoň z poloviny tak sexy jako sestra. Na sobě jsem měla černo-
zlaté plavky. Nebyla jsem ani tak krásná, ani tak sexy, dokonalá a 
štíhlá jako moje sestřička. No jo, když je něco nefér, tak je něco 
nefér…. 
  „Sluší ti to, lásko,“ polichotil mi polohlasně Bryan a přitiskl si mě 
k sobě. Tisknout se k němu bylo naprosto uvolňující a příjemné.  
  „Jsou jako dvě hrdličky!“ zacukrovala Elis. Podívala jsem se na ni 
pohledem, který jasně říkal „buď zticha a hlavně to neříkej 
mámě!“. 
  „No jo, to dělají pořád,“ řekl jí Jess.  
  „Hele, to není vůbec pravda!“ okřikla jsem ho. Alespoň ne před 
tebou, Jessi, doplnila jsem si v duchu. „Půjdeme?“ 

  „Jasně!“ souhlasili jednohlasně. Prošli jsme kuchyní a Jess 
otevřel dveře na zahradu. Bazén byl obří, se skluzavkou a 
vířivkou.  
  „Do vody!“ zavelel Jess a zvedl mě ze země. Věděla jsem, že mě 
nepustí, ani kdybych sebevíc ječela a kopala nohama. 
  „Hlavně mě nepouštěj,“ zapištěla jsem.  
  „Že by?“ znejistil mě. Zapotácel se a dělal, že mě pouští. Zaječela 
jsem jako malá holka. Hodil mě do vody. Dno bylo překvapivě 
hluboko. Vyplavala jsem a všimla si, že se Jess snaží dostat do 
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vody i Elis. Ta se ho však drapla a ne a ne ho pustit. Pištěla jako 
pominutá, ale rukama pevně objímala Jesse. Ten se naštval a 
skočil do vody s Elis v náručí. Elis vyplavala na hladinu dřív než 
Jess, ten ji ještě chytil za nohu a zpět potopil. Nato sám vyplaval. 
Mohl se potrhat smíchy. Čekala jsem, že se Elis bude vztekat, ale 
začala se taky smát. V tom se vedle mě objevil Bryan a rázem 
jsem se ocitla pod vodou. 
 

Seděla jsem na lehátku a pozorovala Jesse. Ten seděl vedle mě a 
stejně jako já čekal na Bryana a Elis, kteří se zrovna převlékali 
někde v domě. Vypadalo to, že spí, ale každou chvíli něco 
zamumlal, podíval se na čas na mobilu a zase zavřel oči.  
  „Co tam tak dlouho dělají, do háje?“ rozčílil se Jess a otevřel oči. 
Vlasy už měl skoro suché, já takové štěstí neměla. Moje zplihlé 
vlasy působily nehezky a neupraveně, i když jsem je česala přes 
čtvrt hodiny.  
  „Nevím,“ pokrčila jsem rameny. Jess něco neslyšitelně zabručel 
a dal si do uší sluchátka.  
  „Pak mě vzbuď.“ 

  „Fajn,“ přikývla jsem a chopila se jedné z posledních šancí se 
ještě letos opálit. Zavřela jsem oči. Ale neusnula jsem. Na rozdíl 
od Jesse, který byl za pár minut tuhý.  
Jak může spát, když má tak nahlas puštěnou hudbu?  
Ale byl hrozně roztomilý. A krásný.  
  „No konečně!“ zajásala jsem, když jsem zahlédla Elis, jdoucí 
rovnou za mnou. Jesse jsem naštěstí neprobudila, ale vypadal, 
jako by ho neprobudilo ani tornádo. Pořád klidně oddychoval a 
vypadal naprosto božsky.  
  „On usnul?“ šeptla Elis. 
  „Jo, před chvílí.“ Elis jen stěží zadržela záchvat smíchu. „Divíš se 
mu? Víš, jak dlouho tady na tebe čekáme?“ Podívala se na mě, 
jako by za nic ona nemohla. 



197 
 

  „Tohle se samo neudělá,“ ukázala na perfektně upravené vlasy, 
mírně vlnaté, krásně rozčesané a hlavně suché. Prostě Elis. 
Dokonalost sama za každé příležitosti, za každého počasí a každý 
den. Obě jsme se zadívaly na nádherného spícího Jesse.  
  „Co dělá Bryan?“ zeptala jsem se. 
  „Telefonuje.“ 

  „S kým?“ 

  „Jak to mám vědět?“  
Já to ale potřebovala vědět (teda chtěla, ale to je vedlejší). 
Potvrdilo se, že jsem prostě zvědavá, protože jsem se vydala to 
zjistit. Vešla jsem do domu a prošla jím přímo k Jessově pokoji. 
Usmyslela jsem si, že budu chvíli „špehovat“ a poslouchala jsem, 
co Bryan říká. 
 „Nevím,“ zaslechla jsem Bryana. Následovala odmlka a pak 
pokračoval. „Zítra? Jasně, to by šlo. Řeknu i Jessovi, jo?“ Zase 
následovala odmlka. „V pět tam budeme.“ Schoval mobil do 
kapsy a podíval se ke dveřím. Doufala jsem, že mě nezahlédl. 
„Vím, že tam jsi, Caylí.“ 
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19. Bryan mě zabije 

 

 

Jasně, že o mně věděl. Naštěstí se nepotvrdilo moje tušení- 
nevolal si s Julií, nýbrž s Jasonem. Neměla jsem jediný důvod ho 
z něčeho podezírat.  
Už jsme byly s Elis doma a válely se na gauči. 
  „Caylo, máš vážně suprovou společnost,“ načala Elis.   
  „Tu nejlepší,“ opravila jsem ji s úsměvem. Začaly jsme probírat 
téma Bryan a Jess, načež jsme se dostaly ke mně, potom k Elis a 
samozřejmě k Jimmiemu. 
  „Budu mu muset ještě zavolat,“ řekla Elis. „Je tak sladkej. 
Shaddovým se synáček povedl. Vlastně i ten druhý. Jimmie má 
staršího bratra,“ prozradila mi. 
  „To je fajn.“ Jiná odpověď mě nenapadla. Únavou jsem padala. 
Plavání mě vážně vyčerpalo. „Jdu spát,“ zívla jsem. 
 „Brou noc, brouku,“ řekla Elis a poslala mi vzdušný polibek. Jako 
zombie jsem se odploužila do pokoje. Ve své koupelně jsem si 
rozčesala vlasy a vyčistila zuby. Rozhlédla jsem se a viděla jedno 
velký nic. Jen rozmazaně jsem rozeznala dveře a přešla do 
pokoje, kde jsem padla do postele a vmžiku usnula. 
 

„Zaplatíme,“ řekl důvěrně známý hlas. Viděla jsem jen hodně 
rozmazaně, ale když jsem párkrát zamrkala, hned mi bylo vše 
jasné.  Moc dobře jsem věděla, o co se jedná. Roztála jsem při 
pohledu do jeho očí barvy hořké čokolády. Když jsem spatřila 
jeho přenádherný úsměv. Měla jsem nutkání sáhnout na jeho 
svalnaté tělo a pohladit ho po tváři. Měl tak sexy výraz- prostě 
nádhera! Nikdy jsem si nepřála víc, ať sen neskončí. (Dobře, to už 
jsem říkala jednou, když se mi zdálo o Tayloru Lautnerovi, ale 
Alex se mu celkem podobal.) Ale tenhle sen byl až neuvěřitelně 
živý. Krasavec odešel od stolu a vzadu u stolku něco dopisoval na 
účtenku. Vracel se k nám a s pohledem upřeným na Elis mámě 
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podával papír. Ta si jej rychle překontrolovala a položila na stůl. 
Holka téměř stejná jako já (byla jsem to já) účet vzala a schovala 
do kapsy riflí.  
  „Nashledanou,“ rozloučil se Alexandr a odešel od stolu. 
Malinkatou chvilinku jsme seděly u stolu a pak se zvedly a odešly. 
Bylo mi naprosto jasné, co se děje a co bude následovat. Dlouhá 
nudná cesta domů a Elisino věčné blábolení. Ale všechno se mi 
před očima rozplynulo a já se probudila. Bylo jedenáct ráno. 
  „Do háje já zaspala!“ vyjekla jsem a prudce vstala. Podívala jsem 
se do zrcadla a vypadala příšerně. I když jsem spala přes dvanáct 
hodin, cítila jsem se mizerně a nevyspalá. A podle toho vypadaly 
také nafialovělé a výrazné kruhy pod zarudlýma očima. Vypadala 
jsem jako zombie. Taky jsem se tak cítila. Měla jsem vážně…vizi? 
Nebo to byla jen vzpomínka? A pak mě to trklo. Ta účtenka! Moje 
rifle! I přes ospalost jsem se rozběhla a vytáhla je ze skříně. Sáhla 
jsem do kapsy a vytáhla pomuchlaný lístek. Bylo to tak, jak jsem 
myslela. Alex tam napsal své číslo. Já pohřbila Elisinu šanci chodit 
s Alexem!  Zpanikařila jsem. Číslo nešlo přečíst snadno, ale 
vydrželo jedno praní. Vše jsem rozluštila, až na poslední číslo. 
Z něj zbyla jen rozpitá šmouha. Ale co dál? Jít do školy na těch pár 
hodin, nebo zůstat doma? Lákavější pro mě byl ten druhý nápad. 
Nejvíc mě štval pocit viny. Že jsem zkazila Elisin sen jedním blbým 
tahem. Zase jsem usnula. Ani mi nepřišlo divné, že nějak často 
spím, u mě je to normální, jsem notoricky známý rodinný spáč.  
  „Jsem doma, Caylí!“ zavolala sestra ode dveří. Byla jsem plně 
rozhodnutá jí říct pravdu, ať se děje co se děje. 
  „Musím ti něco říct,“ oznámila jsem jí. Než jsem to stačila 
vychrlit, předběhla mě. 
  „Dneska jdu ven s kým jiným než s Jimmiem. Bože, šíleně ho 
miluju!“ prohlásila šťastně. A do pytle. „Co jsi mi to chtěla říct?“ 
Na chvíli jsem zapřemýšlela, jestli jí to říct, nebo ne.  
  „Nic, jen že jsem zaspala,“ rozmyslela jsem si to. Jinak bych 
pokazila úplně všechno. Elis by kašlala na Jimmieho a Alex už  na 
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ni určitě zapomněl. Někdy je lepší držet klapačku a já doufala, že 
dělám správnou věc.  
  „To seš celá ty. No nic, musím se jít přichystat. Jimmie tu bude 
každou chvíli.“ 
Bez připomínek a zbytečných řečí jsem odešla zpět do pokoje.  
Pro Elis přišel Jimmie a oba odešli. Zase jsem zůstala sama a 
začínala se nudit. Pořádnou vrstvou make-upu si zakryla kruhy 
pod očima.  
Nemůžu jí to říct, prostě nemůžu…nejde to. Jimmieho asi vážně 
miluje a já nebudu ta, která jim pokazí všechno pěkné. 
 

Uběhly dva měsíce a na situaci s krásným Alexem bych málem 
zapomněla, kdyby se mi ve snech neodehrávala pravidelně ta 
samá scéna. Elis konečně přiznala, že chodí s Jimmiem, i když to 
bylo všem už dlouhou dobu naprosto jasné. Vše bylo fajn. Nedalo 
se říct, že Julie dala pokoj, protože nedala. Některé dost urážlivé 
připomínky si nenechala pro sebe. Ale dalo se to vydržet. 
S Bryanem. S Jessem. S Elis. Bryan odjel s rodinou na dva týdny na 
Kanárské ostrovy. Ach jo, já mu tak moc závidím! Nikdy jsem totiž 
nevytáhla paty ze Spojených států. 
Seděli jsme s Jessem u nás doma a kecali o všem možném. On 
zabral mé nafukovací super křeslo od Lukase a já se rozvalila na 
posteli. Neubránila jsem se častým záchvatům smíchu.  
  „Jessi, Jessi, kde na to chodíš,“ vydrala jsem ze sebe skrz jeden 
z nekonečných záchvatů smíchu. 
  „Ani nevím,“ pokrčil rameny. Házeli jsme po sobě polštáři a 
spustili polštářovou bitvu. Naštěstí mám na posteli spoustu 
polštářů, takže jsem měla pořád co házet. A když došly, házela 
jsem i plyšáky. Jess se nějak extra nebránil, jen uhýbal, ale zpět je 
neházel. Zasypala jsem ho všemi plyšáky a polštáři, co jsem měla. 
Spiklenecky se usmál a začal po mě všechny házet. Když jsem se 
nakonec schovala za postel jako za štít, chvíli se nic nedělo. Pro 
jistotu jsem čapla plyšového medvěda vedle sebe a svírala ho 
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v rukou. Nastalo ticho. Čekala jsem, co bude dál a kdy se na mě 
vrhne Jess. A vážně se na mě vrhl a házel po mě hlava nehlava 
plyšáky. No jo, Jessovi tahy se prostě dají předpovídat. Skrčila 
jsem se, takže mě většinou minul, a když ta polštářová sprcha 
skončila, konečně jsem vylezla ze své skrýše a sedla si zpět na 
postel.  
Jess se usmál, přesunul se z křesla a sedl si vedle mě na postel. 
Oba jsme ztichli. Ale nebylo to takové to trapné ticho, kdy nikdo 
neví jak ho prolomit, nýbrž klidné a velmi příjemné mlčení. „Měl 
bych ti něco říct,“ řekl nakonec Jess po chvilce mlčení. Naklonil se 
ke mně a já čekala, co se stane.  
  „Mluv,“ povzbudila jsem ho.  
  „Miluju tě,“ vyklopil a čekal na mou reakci. V obličeji jsem měla 
naprosto šokovaný výraz a muselo to jít na první pohled vidět. 
Nejhorší na tom bylo, že já cítila to samé. Do té chvíle jsem si to 
neuvědomila, ale Jesse jsem taky milovala. Najednou jako bych 
v srdci objevila dosud neodhalené místo patřící Jessovi - ale ne 
Jessovi jako kamarádovi. Ale co mu na to odpovědět? Jak 
zareagovat? Místo odpovědi se naše rty dotkly. Začali jsme se 
líbat. Jess možná čekal, že uhnu, ale nestalo se. Nechtěla jsem 
uhnout. Hladila jsem ho po vlasech a vychutnávala si ty okamžiky. 
Bylo to lepší než posledně, to jsem chtěla jen naštvat Bryana. Ale 
teď ne. Můj rozum říkal: „Co to děláš? Odtrhni se od něj, rychle!“, 
zato srdce: „Užij si to.“ A radši poslouchám srdce. Asi si řeknete, 
že můj život je samý „miluju tě“ a „taky tě miluju“, ale to vůbec 
není pravda. Ale zrovna v ten okamžik mi to tak vážně připadalo.  
  „Já….tebe…..taky,“ vykoktala jsem váhavě. Začala jsem teprve 
v tu chvíli vnímat jeho neuvěřitelnou krásu. Vždycky jsem ho 
brala jako krasavce, ale nikdy mi nepřipadal tak nádherný.  
Co se to se mnou děje? Miluju ho, vážně moc, ale co s tím hodlám 
dělat? A co dělat s Bryanem? Jedno vím jistě- pocit viny si nechám 
na později. 
A ještě jednu věc vím na sto procent. 
  „Bryan mě zabije,“ prohlásili jsme jednohlasně.  



202 
 

20. Elis… 

 

 

Pocit viny ještě nedorazil. Jess se pro mě ráno stavil (divím se, že 
se mu vůbec chtělo). Věděla jsem, že nás Bryan neuvidí, tak jsem 
se Jessovi vrhla do náruče. Jak by nás taky mohl Bryan vidět, odjel 
s rodinou na Kanárské ostrovy. Ale kdo ví…Odešli jsme do školy 
ruku v ruce. 
  „Jediné štěstí, že je Bryan na Kanárech,“ prohodil Jess. „Asi by 
mě zabil.“  
  „Jo, zabil. Hned po mně. Prosím, neříkej-“ 

  „Neboj, neřeknu mu to,“ předběhl mě a věděl, co mám na mysli.  
 

Šli jsme po chodbě a všichni na nás koukali. Rychle jsem Jesse 
pustila i přes jeho nevyslovený protest. 
Měla jsem v plánu jít za Elis a trošičku si pokecat (no jo, bydlíme 
spolu a musíme spolu kecat ve škole!). Před třídou stál Jimmie 
s kámoši a z něčeho měli strašnou srandu. No jo, kluci. Bylo jich 
pět. Poznala jsem jen Jimmieho, ostatní pošuky (né že by byl 
Jimmie pošuk, ale ti jeho kamarádíčci vypadali dost přiblble) jsem 
znala jen od vidění. Ze dveří vyběhla Elis. Ve výrazu měla smutek, 
vztek a zklamání. To je u ní naprosto výjimečné a nezvyklé. 
Co se děje?  
Elis přistoupila k Jimmiemu.  
  „Ahoj, Elis,“ pozdravil ji s úsměvem. Bez zbytečných slov mu 
vrazila pořádnou facku. Upoutala na sebe pozornost celé chodby 
a všichni jako na povel ztichli. Kdyby v tu chvíli spadl na zem 
špendlík, slyšela by to snad celá škola. „Au! Za co?“ vykřikl Jimmie 
překvapeně a vykulil oči. Elis měla slzy na krajíčku, ale statečně je 
držela.  
  „Ty se ještě ptáš?! Měl bys dostat dvě. Za Anitu i za Stevena. A 
hlavně za mě, ty šmejde!“ vychrlila a Jimmie na ni pořád 
překvapeně hleděl. Ale zdaleka ne tak překvapeně jako já.  
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Podívala jsem se na Jesse, jestli on tomu rozumí, ale jen 
nechápavě pokrčil rameny. 
  „O čem to mluvíš?“ stále nechápal Jimmie a pokusil se ji chytit 
za ruku. Ucukla.  
  „Nech mě být!“ zaječela, otočila se a odkráčela.  
  „Elis! Počkej!“ snažil se ji zastavit Jimmie. Elis to nevnímala a 
odběhla do šatny. Rozběhla jsem se za ní. Brečela a schovávala si 
věci do tašky. 
  „Co se stalo, Elis?“ zeptala jsem se jemně.  
  „Kluci jsou šmejdi!“ zařvala a utekla ze školy. Zase jsem se 
rozběhla za ní a bylo mi jedno, že bych neměla. Běžela jsem za ní i 
přesto, že jsem zaslechla zvonění. Bylo mi všechno jedno. Elis je 
totiž moje sestra a na tom se nic nezmění.  
  „Elis!“ zavolala jsem naposledy, ale už byla příliš daleko. Buď to 
neslyšela, nebo slyšela a neotočila se schválně.  
 „Co jsem udělal, Caroll?“ zaslechla jsem za sebou. Ne že bych 
byla nějak extra citlivka, ale taky jsem měla na krajíčku. 
 „Sakra neptej se tak hloupě ty blbečku! Jak já to mám asi vědět, 
to bys měl vědět spíš ty!“ zahulákala jsem na Jimmieho, i když 
jsem vlastně neměla páru, o co jde. Ale podle toho, jak se tvářila 
Elis, jsem věděla, že nic dobrého.  
Pak se na scéně objevil ještě Jess.  
  „Co se děje?“ tázal se. 
  „Jdu domů,“ rozhodla jsem se a ve skříňce si posbírala všechny 
věci.  
  „Caylí, budeš mít průšvih,“ informoval mě Jess a chytil mě za 
ruku. Dala jsem mu pusu na rty a pohladila ho po střapatých 
vlasech. 
  „Musím za sestrou.“ Políbila jsem ho znovu a chystala se odejít. 
  „Týjo, já myslel, že to táhneš s Carterem,“ ozval se Jimmie. A 
v tu chvíli na mě padl dlouho očekávaný pocit viny… 
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Elis se zamkla v pokoji a mě nezbylo nic jiného než vylézt oknem. 
(To mě naučil Jess minulý týden.) Nebylo to sice nejlehčí- přece 
jen jsem lezla do patra. I když Jess by neměl problém vylézt snad 
ani na mrakodrap! Vylezla jsem na okenní parapet a chytla se 
kořenů břečťanu. Připadala jsem si jako Spider- man. Odrazila 
jsem se a vlezla do otevřeného okna Elis. Seděla na posteli a 
dívala se do prázdna. Po tvářích jí tekly slzy a měla rudé oči. 
Vypadala dost strašidelně. Vlasy měla slepené a rozcuchané a 
byla bledá jako křída. A taky měla oči jako mýval. Tím myslím to, 
že měla parádně rozpitou řasenku, která jí stékala po obličeji se 
slzami. Ale zřejmě ji netrápilo, jak vypadá. Elis jsem viděla 
mnohokrát v hrozném stavu, ale nikdy to nebylo tak příšerné. 
Úplně ve mně hrklo, když jsem se na ni podívala zblízka. Kdybych 
ještě pořád stála v blízkosti okna, zřejmě bych z něj vypadla, jak 
jsem nadskočila.  
  „Elis? Co ti udělal?“ zeptala jsem se opatrně. Přisedla jsem si k ní 
na postel a ona toho okamžitě využila. Opřela se mi o rameno a 
rozvzlykala se tak srdceryvně, že jsem se málem rozbrečela také. 
  „Kluci jsou šmejdi,“ popotahovala.  
  „To už jsi mi říkala. Proč?“ tahala jsem z ní co nejopatrněji a 
nejnevlezleji. 
  „Víš, jak jsem ti říkala o Jimmieho bráchovi? O Stevenovi? Jsou 
dvojčata. Jimmie ho poslal za sebe na naše sobotní rande a místo 
toho se olizoval a kdoví co ještě se sviní Anitou, která chodí se 
mnou do třídy,“ prozradila mi a naprosto mě tím šokovala. 
  „Jo, vím která to je. Je s Juliiny partičky namyšlených husiček,“ 
vzpomněla jsem si. Anitu jsem viděla jen párkrát. Byla stejně 
vysoká jako já, štíhlá, vlasy špinavě blond po prsa, modré oči, 
nafoukaný obličejík a drahé hadry. Prostě klasická husička 
s Juliina stádečka. Dokonce se to rýmuje! A vždy jí byla po boku 
Lucia, dost divná holka s platinově blonďatou hřívou.   
Elis brečela jako miminko, ale naprosto jsem ji chápala. Jak já 
jsem vyváděla, když mi Julie nalhala ty kecy o ní a Bryanovi! A kdo 
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mě utěšoval? Elis! Ale potřebovala klid. Políbila jsem ji na tvář, 
pohladila po vlasech a šla ke dveřím. Odemknula jsem a zeptala 
se jí, co si dá na jídlo. Neodpověděla. Ale vzhledem k tomu, že 
umím jen pár receptů odkoukaných právě od Elis, jsem zvolila 
pizzu. V hlavě jsem si přerovnávala, co všechno na ni potřebuju. 
Vešla jsem do kuchyně a otevřela poloprázdnou ledničku. Žádný 
sýr, šunka, nic, co by se dalo dát na pizzu. Pečlivě jsem ledničku 
prozkoumala a nahoře v rohu ležel pekáč s vepřovým masem od 
včerejšího dne. Kašlala jsem na originalitu a vzala maso. Strčila 
jsem ho do mikrovlnky a chvíli čekala. Když bylo konečně teplé a 
jedlé, odklopýtala jsem s ním k Elisině pokoji a vklouzla dovnitř. 
Nepohnula se ani o mikrometr. Hleděla do prázdna a nehýbala 
se.  
  „Nesu ti něco na jídlo,“ šeptla jsem a podstrčila jí talíř pod nos. 
Ani se na mě nepodívala. Když neodpovídala, silně jsem s ní 
zatřepala.  
  „Nemám hlad,“ zamumlala skoro neslyšně.  
  „Tak fajn, pak si pro to přijď.“ Chystala jsem se odejít, ale Elis mě 
chytla za ruku. 
  „Takhle dopadne Bryan,“ ukázala na sebe. „Až zjistí, že ho 
podvádíš s Jessem.“ Netušila jsem, co odpovědět. To byla sakra 
pravda. I když Bryan nedopadne až tak hrozně. „Bude tě 
nesnášet. Zkazíš tím i přátelství Jesse a Bryana.“  
 „Kolem něj se taky pořád ochomýtá Julie,“ připomněla jsem jí. 
Dvakrát popotáhla a utřela si hřbetem ruky slzy s tváří. 
  „A taky jsi kvůli tomu vyváděla. A když ti Julie nakecala ty 
bláboly, byla z tebe na chvíli troska.“ A do pytle. Další moc velká 
pravda.  
  „Já vím. Musím jít,“ vymluvila jsem se, objala ji a odešla. I přes 
zavřené dveře bylo slyšet její hlasité vzlykání. Trhalo mi to srdce, 
ale nic jsem  s tím nemohla dělat. Šla jsem do pokoje a sedla si do 
křesla. Zazvonil mi mobil. Přišla mi textovka od Jesse. 
Co se Elis stalo? 
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Jimmie ji zahnul. 
Aha to je smutny no. 
Mam ve skole prusvih? 
Jo. 
Sakra. 
Mam se po skole stavit? Nebo klidne ted… 
Ne! Ty prusvihy mit nemuzes! A navíc musim zustat 
s Elis..promin. 
Ok.  
Odložila jsem mobil. Ale zazvonil mi znovu. Tentokrát mi Jess 
nepsal, ale volal. 
  „Ještě něco, Jessi?“ zeptala jsem se. 
  „Ahoj Caylí,“ pozdravil mě známý hlas. Do háje. „Tady Bryan.“ 
Tak to jsem podělala.  
  „Jo, už mi to taky došlo.“ 

  „Jak se máš?“ změnil téma. Jeho hlas mě potěšil. A ještě víc 
znervóznil. 
  „Příšerně,“ zamumlala jsem.  
  „Co se stalo?“ zaslechla jsem dneska asi po sté. Už mi lezlo na 
nervy to pořád dokola opakovat. Pořád si jen připomínat, co se 
stalo. „Ty jsi teď ve škole, že?“ 

  „Ne.“ 

  „Co se stalo?“ zopakoval. Fajn, slyšela jsem to po sto jedné. Už 
bylo nevyhnutelné zopakovat, co se stalo ve škole.  
  „Jimmie zahnul Elis, poslal na rande místo sebe své dvojče, Elis 
to nevímjak zjistila, dala mu přede všemi facku a utekla ze školy. 
Já za ní. Teď brečí ve svém pokoji,“ vyklopila jsem ve zkratce. 
  „Šmejd,“ zavrčel.  
  „A jak je na Kanárech?“ 

  „Jde to. Je tady vedro, na to, že je listopad. Dvojčata jsou šáhlý. 
Vlny jsou skvělý. A ty mi chybíš,“ přiznal a já se usmála.  
  „Taky mi chybíš,“ zašeptala jsem. „Vážně moc. Kdy se vrátíš?“ 
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  „Až na konci listopadu. Nevím. Amy mi tady radí, že 
šestadvacátého. Je to k nevíře, ale Amy je chytřejší než já.“  
Až šestadvacátého? Vždyť je sedmého! Ještě dva týdny a čtyři 
dny… 

 

„Caylo, co se stalo?“ zeptala se máma. Ok, po stodruhé. Tvářila se 
dost zmateně.  
  „Elis se rozešla s Jimmiem a je z toho hrozně špatná,“ vyklopila 
jsem zkrácenou verzi. Mámu do toho nemělo cenu tahat.  
  „Aha. Co dneska dělala celý den?“ 

  „Sedí na posteli, pořád na tom samém místě. Nejí, nepije, nespí, 
nemluví.“ 

  „Mám jít za ní?“ zeptala se máma starostlivě. 
  „Ne, je to zbytečný. A nudný. Nic nedělá, jen sedí a kouká. Ona 
se z toho ale dostane. Zítra to bude zase stará dobrá vysmátá 
Elis.“ 

Aspoň doufám. 
  „Dobře, nechám ji na pokoji.“ 

  „Jo, já to vyřeším. Nech to na mě.“ 
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21.  Nikdy to už nezkoušej! 
 

 

Už jsou to čtyři dny, co se Elis chová naprosto nepříčetně. 
Přestala vařit, což je u ní nezvyk. Nesměje se, neusmívá. Přestala 
komunikovat. A hlavně přestala jíst. Naštěstí pije, ale nic jiného 
nedělá. Do školy taky nechodí. Prostě už to není Elis. Je to 
povahově úplně někdo jiný a vzhledově její směšná 
napodobenina. Takhle se chovat kvůli klukovi? Nikdo si s ní neví 
rady (Tedy jen já a máma, nikdo jiný to neví, teda kromě Jesse, 
Bryana, Stevena a Jimmieho. Jeden z dvojčat se tady stavil včera a 
já nevěděla ani, který to je a Elis s ním nehodlala mluvit, tak 
odešel.)  
  „Elis, takhle to dál nepůjde,“ promluvila jsem k ní. Odpověď 
jsem ani nečekala. A taky jsem ji nedostala. Za normálních 
okolností bych odpověď dostala, ani kdybych ji nechtěla. „Taková 
jsi nikdy nebyla. Musíš se vzchopit. Nesmíš se pořád zaobírat 
minulostí. Jimmie je minulost. Ubožák. Hrozný ubožák, když to 
dokázal udělat. Kašli na něj.“ Hrát si na psycholožku bylo 
neočekávaně snadné. Nikdy jsem o té práci nepřemýšlela, ale asi 
bych měla. Třeba by ze mě byla super psycholožka, známá po 
celých Spojených státech nebo rovnou po celém světě. „Udělám 
ti něco na jídlo. A ty to sníš,“ nakázala jsem jí. Odpověď jsem 
nedostala, tak jsem se vydala dolů a šla vařit špagety. Vytáhla 
jsem si potřebné ingredience a pustila se do amatérského vaření. 
Netrvalo dlouho a špagety byly hotové. Položila jsem je na talíř a 
dala na ně pořádnou dávku ostrého kečupu. Posypala jsem je 
strouhaným sýrem a chystala se to odnést Elis do pokoje. A jestli 
to nebude chtít jíst, hodím jí to na hlavu. Nebo vysypu do 
výstřihu. S tou myšlenkou jsem vešla do jejího pokoje. Ale Elis 
nikde. Hledala jsem ji očima po pokoji. Všimla jsem si otevřených 
dveří do koupelny, tak jsem položila špagety na postel a vydala se 
za ní. Tiše jsem se vplížila do koupelny a oněměla hrůzou. Elis 
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stála u zrcadla s nůžkami v ruce a chystala se ustřihnout u hlavy 
nejkrásnější vlasy na světě. To jsem nemohla dopustit. Nechávala 
si je narůst už od školky a teď by je zničila! 

  „Elis, ne!“ přikázala jsem jí, ale když mě neposlouchala, vrhla 
jsem se na ni. Porazila jsem ji na zem a ucítila ostrou bodavou 
bolest v levé ruce. Elis začala ječet. Já ještě víc. Ukrutnou bolestí. 
Střelila jsem očima po své paži. Přesně v místě tepny jsem měla 
zabodnuté nůžky. Krev v gejzírech stříkala všude kolem. 
Nesnáším krev. Ten zápach, tu barvu. Ihned jsem od ní měla 
celou (naneštěstí bílou) sukni i růžové tričko s ramínky. Byla to ta 
největší bolest, jakou jsem kdy zažila. Krve bylo čím dál víc. 
Změnila koupelnu na krvavé, hororové místo. Jako ze zlého snu. 
Zpanikařila jsem. Všude byla krev, moře rudé krve. Nevěděla 
jsem, co dělat. Kdyby byla doma máma, bylo by to v pohodě- 
protože je doktorka! Kdybych alespoň jedinkrát poslouchala ty 
bláboly o první pomoci, věděla bych, co dělat. Snažila jsem se 
odplazit k telefonu a zavolat sanitku, ale zatočila se mi hlava. Už 
jsem byla na prahu pokoje. Za mnou se linula rudá stužka krve. 
Na chvíli jsem si musela sednout, měla jsem problém přemístit se 
o tak malý kousek! Hned pode mnou byla kaluž krve. Míchala se 
s pár kapkami slz, které mi stékaly po tvářích. Hlava se mi zatočila 
silněji. Neměla jsem sebemenší sílu se pohnout. Všechno jsem 
viděla dvakrát. A navíc hrozně rozmazaně. Tupá bolest v ruce 
nepolevovala, spíš zesilovala. Nebyla jsem si jistá, jestli mám 
nůžky vytáhnout, nebo je nechat na místě, ale bála jsem se, že 
když je vytáhnu, vykrvácím. Chtěla jsem něco říct, ale nevydala 
jsem ze sebe jedinou hlásku. Srdce mi bilo jako na poplach, 
dýchala jsem rychle a mělce. A cítila jsem se slabší a slabší. Jako 
bych každou chvíli měla zemřít. To byl důvod, proč jsem se bála 
zavřít oči. Podívala jsem se na Elis, kterou jsem viděla dvakrát, ale 
ona zmatkovala a vůbec nevěděla, co dělat první. Panikařila, 
stejně jako já. Chtěla se dostat na nohy, ale zřejmě ji jak na 
potvoru moc neposlouchaly. Cítila jsem, jak na mě jdou mrákoty. 
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Že se každou chvíli zhroutím. Zatmělo se mi před očima a já byla 
ráda, že alespoň nevidím všechnu tu krev… 

 

Probudila jsem se a vůbec nechtěla otevírat oči. Ležela jsem na 
měkké posteli. Nechtěně jsem oči přece jen otevřela a zděsila se. 
Nemocniční pokoj byl prázdný. Až na mě. A když jsem se otočila, 
spatřila jsem zombii- teda moji sestru. První jsem zkontrolovala 
délku jejích vlasů. Když jsem zjistila, že nejsou ani o trošičku 
kratší, ulevilo se mi. Jednou mi poděkuje. 
  „Elis… Nikdy už to nezkoušej!“ pokárala jsem ji. Nezareagovala a 
hleděla na prázdnou bílou zeď. Vtom do pokoje vběhla osoba 
v bílém plášti. 
  „Caylo, zlatíčko! Už si se probrala!“ vrhla se na mě doktorka. Až 
když mě objala, poznala jsem mámu. „Musíš mi říct, co se stalo. 
Elis odmítá komunikovat. Tolik jsem se o tebe bála! Ještě že Elis 
tu záchranku zavolala, jinak bys vykrvácela!“  
Takže ona tu záchranku nakonec zavolala. Divím se, že si vůbec 
vzpomněla, jak se mluví.  
  „No jo, necháš nás prosím mami chvíli o samotě?“ zeptala jsem 
se opatrně. Mamka přikývla a odploužila se z pokoje. „Díky, Elis.“ 

  „Nemáš za co,“ pípla. Její výraz zůstával stále nepřítomný.  
  „Proč jsi to chtěla udělat?“ vyhrkla jsem. Který pablb by si 
nechal ostříhat nakrátko vlasy po zadek? Jedině moje paličatá a 
právě zombiistická sestřička.  
  „Nechci je.“ 

  „Proč je nechceš?“ nechápala jsem. 
  „Protože jemu se hrozně líbily,“ prozradila mi. Nedávalo to 
smysl. Ale pak jsem to pochopila. Nechtěla nic, co se mu líbí. Nic, 
co by jí ho připomínalo. Taky bych je nechtěla, být v její situaci. 
  „Ale prostě to už nedělej,“ zaprosila jsem a ona skoro 
neznatelně přikývla.  
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Podívala jsem se na svoji ruku. Byla ovázána obvazem. Otáčela 
jsem ji, abych si to mohla lépe prohlédnout. Už mě ale vůbec 
nebolela.  
  „Ještě dneska tě pustí domů,“ ozvala se ode dveří máma. Hlasitě 
jsem si oddychla. V nemocnici jsem nemínila zůstat dýl, než to 
bylo potřebné.  
Pochybuju, že by mě domů pustili, nebýt mé doktorské mamky. 
Trčela bych na nemocničním lůžku ještě nějakou dobu. Brr…  
  „To je dobře,“ usmála jsem se.  
  „Hned jdu, neboj,“ řekla a odešla z pokoje. Nechala nás tam zase 
samy a já musela využít situace, že Elis komunikuje. 
  „Víš co je na tom nejhorší? Že já to všechno předem věděla. 
Zdálo se mi o tom, že se on sejde s Anitou a taky že sešel. Druhý 
sen byl o tom, že umřeš. Včera se mi o tom zdálo. Viděla jsem tě 
ve svém snu, svíjející se bolestí, v louži krve, u mě v koupelně. 
Proto jsem tolik ječela a panikařila.“  
  „Co? Myslíš to vážně?“ nevěřila jsem. Elis vážně přikývla. „A 
ještě něco se ti zdálo?“  
  „Teď ne, ale než jsme šly do školy, tak se mi zdálo o jednom 
klukovi. Neznala jsem ho a ve škole pak zjistila, že se mi zdálo 
o Jimmiem. Až včera jsem ale kápla na to, že jsem měla sen 
o Stevenovi. Asi jsem měla potkat jeho, ne Jimmieho. Ale 
budoucnost se může vždy změnit a to se taky stalo. Kdybych 
potkala dřív Stevena než Jimmieho, možná bych teď ještě dneska 
chodila s ním,“ zasteskla si a sklopila zrak. „A ještě něco,” řekla a 
zvedla hlavu. „Já jsem...no.....jsem M.N. Taky umím uzdravovat a 
do nemocnice bys ani nemusela, jenže já totálně zpanikařila. ” 
Mluvila pološeptem a pořád stejně nepřítomně. 
  „E?” vydala jsem ze sebe inteligentně. 
  „M.N. znamená Mimořádně Nadaná. Mám nadpřirozené 
schopnosti,” prozradila Elis.  
Dívala jsem se na ni jako na UFO. Už jí totálně hrabe. 



212 
 

  „To ty ale nikdy nepochopíš! Ani jsem ti to neměla říkat! Já 
myslela, že zrovna ty bys to pochopit mohla, ale mýlila jsem se!” 
vykřikla, zvedla se a utekla z pokoje. Po tvářích jí stékaly slzy. A od 
té doby už Elis nepromluvila jediné slovo. Se mnou. A vlastně ani 
s nikým jiným. 
 

Z nemocnice mě pustili ještě ten  týden a já mohla vykonávat 
plán B. Plán A byl v troskách, protože z Elis se stala troska. Od 
incidentu s krví se to ještě zhoršilo. Vše omezila jen na svůj pokoj 
(a samozřejmě na svou koupelnu). A navíc dost zhubla. Jako by už 
předtím nebyla dost hubená. Její váha spadla na tragických 
čtyřicet kilo. A když se k tomu připočítá to, že jí hrabe, tak je 
v koncích. 
A já věděla, jak ji z toho dostat. V šuplíku jsem vyhrabala Alexovo 
číslo a snažila se rozluštit poslední číslici. Samozřejmě že se mi to 
nepodařilo. To by bylo moc lehké. Vzala jsem mobil a napadlo mě 
dost přitroublé řešení. Vyzkoušet čísla od jedničky do devítky, 
vždyť jedno z toho být musí! A tušila jsem, že zákon schválnosti je 
neomylný a právě proto jsem začala od devítky. Naťukala jsem 
číslo a už se vytáčelo.  
  „Haló?“ ozval se z telefonu hlas, který ani v nejmenším nepatřil 
Alexovi, nýbrž staré babičce. 
  „To je omyl,“ zamumlala jsem a rychle tipla hovor.    
  „Tady Luis Ordonezo,“ představil se mi chlápek. Znova jsem 
zamumlala „to je omyl“, a rychle hovor položila.  
Pak jsem zavolala někomu jménem Garett Anderson a Hilary 
Downey. Zděsila jsem se až při čísle s pětkou.  
  „Haló? Tady Julie Crawets, co si přejete?“ Julie! Hrklo ve mně.  
 „Ehmmm, no, to je omyl,“ zahuhlala jsem do telefonu co 
nejhlubším hlasem.  
  „Vy jste ale debil! Už mi ksakru nevolejte, je vám to jasný?“ 
vypískla Julie. Je to prostě kráva. A já měla pocit, že se hnusně 
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chová jen ke mně. Ale ono ne. Změnila jsem názor. Julie se chová 
hnusně ke každému, koho nemůže využít nebo co s nimi dělá.  
Než jsem na ni stihla zahulákat něco dost sprostého a urážejícího, 
ukončila hovor ona.  
Pořád dokola si kladu otázku: Proč se s ní její „kamarádky“ baví? 
To nevidí, že Julie je pitomá a nafoukaná husa? Co jsem zatím 
zjistila, do její partičky patří fifleny se jmény Darla Cole, Dominika 
Rosset, Allen Wale, Anita Moyer, Kate Phigg a Lucia 
Heatherlington. A všechny jsou hloupé a některé i hezké. Ne 
všechny, některé si jenom myslí, že jsou krásné, ale i slepý by 
poznal, že to není pravda. 
Vypustila jsem Julii z hlavy a vytočila číslo se čtverkou.  
  „Gina Perry, kdo volá?“ 

Ani jsem se nenamáhala se omluvit a se slovem „omyl“ hovor 
položila. Pod trojkou se ukrývala restaurace Washingtn. 
(Poznámka pro ty, co si myslí, že jsem ve slově Washingtn udělala 
chybu. Vím, že do názvu hlavního města USA patří písmeno „o“, 
ale ten, kdo mi hovor vzal, tvrdil, že v názvu jejich restaurace 
žádné „ó“ není a že je to tak schválně).  
  „Tady James a Tessy Mooneovi, zanechte nám prosím vzkaz,“ 
řekl záznamník a já to rychle tipla.  
Už mě to dost unavovalo a netušila jsem, jestli má cenu ještě 
volat zbývajícím třem číslům. Ale pro „záchranu“ Elis jsem byla 
ochotná udělat vše, co je v mých silách. A pro to bylo nutné plán 
B dokončit. Znaveně jsem vytočila další číslo. Prosila jsem 
v duchu, aby to zvedl Alex, ale nestalo se. Zvedla to nějaká 
puberťácká fiflena, něco na styl á la Darla a ani se nenamáhala se 
představit. Co k tomu dodat.  
Neměla jsem náladu volat na poslední číslo. Ale vzpomněla jsem 
si na bledou tvář, slabé, vyzáblé tělo, rozcuchané vlasy a rudé oči 
mojí sestry a už jsem volala. Celou dobu, co číslo vytáčelo, jsem 
měla před sebou obraz mé sestry.  
  „Haló?“ ozval se hlas, který OPRAVDU (!) připomínal hlas Alexe. 
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  „Kdo je tam?“ zamumlala jsem.  
  „Ehmm, no, Alexandr Witt,“ informoval mě a vtom se mi 
podlomila kolena. Rty mi na obličeji vykouzlily překvapený a 
radostný úsměv. Tolik se mi ulevilo, že ho slyším, že jsem málem 
radostí začala zpívat (v mém případě krákat). 
  „Super!“ zaradovala jsem se předčasně. „Alexi, podívej, já vím, 
že mě neznáš a z největší pravděpodobností ani nepamatuješ, 
nejspíš si nepamatuješ ani moji ségru, ale nutně potřebuji, abys 
přišel zítra ve tři k...,“ zastavila jsem se. „K památníku Jeffersona 
Davise,“ napadlo mě spěšně a v hlavě jsem si přerovnávala, kudy 
se tam dostanu. „Prosím, je to nutné. Zní to dost nedůvěryhodně, 
ale musíš to udělat. Vysvětlím ti to později.“  
  „No, fajn. A jak se jmenuješ?“ zeptal se zmateně.  
  „Caroline Hael,“ odpověděla jsem.  
  „Ok, zítra u Davise,“ souhlasil. Alex se nemusel bát, že bych byla 
nějaký úchylák. Se svými bicepsy by proti němu neměl žádný 
šáhlý magor šanci.  
  „Budu tam,“ slíbila jsem a zavěsila, než bych stihla zablábolit 
nějakou nesmyslnou krávovinu. Zákon schválnosti mě stejně 
dostihl, Alexovo číslo bylo až poslední. Nejen že jsem se pěkně 
ztrapňovala, ale taky jsem provolala všechen kredit. Bezva.  
To mi Elis pěkně zaplatí. 
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22. Jednou mi poděkuješ 
 
 
K mému štěstí byl pátek a přede mnou víkend. 
Byla jsem hrozně ospalá a utahaná, takže jsem po tom telefonátu 
chtěla zalehnout do postele. Musela jsem ale zařídit ještě jednu 
věc… 

Čeká mě setkání s Alexem. 
  „Mami? Můžu jet zítra do Richmondu?“ žádala jsem o svolení. 
Mamka chvíli váhala. Znáte to, takové to rodičovské váhání, kdy 
je naprosto jasné, že vás pustí, ale dělají nerozhodné a ustarané. 
Dramaticky mírně pootočila hlavu a přimhouřila oči. Pak malinko 
našpulila rty (připomínala mi kačenu). Pomalu se otočila zpět a 
dívala se mi přímo do očí.  
  „Sama?“ zeptala se podezíravě. Tohle nesnáším úplně nejvíc. Jak 
rodiče přímo panikaří při pomyšlení, že je jejich dítě, co už vůbec 
není dítě, jen tak mimochodem, jde samo ven. Copak se venku 
skrývá zuřivý, zlý a masochistický vlk, se žlutýma očima a velkou 
tlamou? A i kdyby tam někde byl úchyl nebo vrah, nehodlala jsem 
jít temnými uličkami. 
Venku prostě hrozí stejný počet úrazů a nebezpečí, jako v domě! 
A to hlavně u mě, u Cayly Haelové, která by se dokázala zabít i 
lžičkou.  
  „Ne tak docela….,“ vymlouvala jsem se a snažila se vyhnout 
přímé odpovědi. Na víc se naštěstí neptala a pustila mě. Teprve 
potom jsem šťastně zalehla do postele a vmžiku usnula, jako 
obvykle. Mohlo být tak devět večer, ale já byla prostě vyčerpaná. 
Ještě k tomu jsem úplná spící panenka. Navíc jsem neměla páru, 
co bych dělala. Mamka koukala na Zoufalé manželky a Elis dělala 
poslední dobou častou věc- hleděla do prázdna ve svém pokoji. 
Chápu, že je nešťastná, ale nenudí se tak trochu? Začínaly mi 
chybět ty doby, kdy Elis bývala normální. Na ni normální. Když se 
s mámou dohadovaly, jestli se budou dívat na Doktora House, 
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nebo na Faktor strachu. Doby, kdy se ráno domem linula vůně 
toastů, slaniny nebo džusu s čerstvě vymačkaných pomerančů. 
Doby, kdy si ze mě pořád někdo utahoval, ale nemyslel to ve 
zlém. A taky doby, kdy jsem s každou otázkou chodila pro 
odpověď k mladší sestře. V devadesáti devíti celých devíti 
případů je to naopak, mladší sestra chodí na radu ke starší, ale 
u nás je všechno nějak obráceně. Elis všechny ty doby pohřbila 
hluboko pod zem a vše se změnilo. Snídaně, obědy ani večeře už 
nebývají tak chutné, v obýváku se nikdo nehádá, Elis si nepouští 
Keshu na plný pecky, do školy chodím sama a nemám se komu 
svěřit. Leda tak nehybné soše, ve kterou se proměnila sestra. Ach 
jo…. 
Usnula jsem a zdálo se mi přesně o těch časech, kdy byla Elis 
střelená a svá. 
 

Sen se mi rozplynul jako pára nad hrncem a já se probudila do 
zcela nového a pro mě důležitého dne. Bylo po sedmé ráno. 
S Alexem jsem se měla sejít až ve tři.  
  „Když teď posnídám a osprchuju se, bude osm. Pak si přečtu pár 
kapitol ze Školy noci, kterou čtu už mimochodem po čtvrté, 
udělám oběd, zkouknu něco v televizi, nachystám se a odfrčím do 
Richmondu, kde přesvědčím Alexe, aby se sešel s mojí sestrou, 
řeknu mu pár informací a nevím co dál, pak pojedu domů, 
vyžvaním to Elis, ta bude šťastná a zase normální,“ shrnula jsem 
nahlas celodenní program. „Miluju happyendy!“ dodala jsem. 
Happyend by byl, kdybych byla rozhodnutá mezi Jessem a 
Bryanem, chodila jen s jedním z nich a s druhým byla nejlepší 
kámoška. To ale jaksi nejde. Nedokázala bych ublížit ani jednomu. 
Ách jo, proč musí být některé věci tak složité?  
Snažila jsem se jet podle plánu a taky se mi to povedlo. Už od tři 
čtvrtě na tři jsem vyčkávala u památníku Jeffersona Davise a 
vyhlížela Alexe. Dalo mi práci to vůbec najít, byla jsem tam jen 
jedinkrát a to už v srpnu, teď je listopad… Jednoho pohodového 
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chlápka jsem se zeptala na cestu a ten mě nasměroval přímo 
k památníku. Abych urychlila čas, pustila jsem si písničky do 
sluchátek a nevnímala okolí.  
  „Hej!“ zařval klučičí hlas. Otevřela jsem oči, vedle mě stál Alex a 
silně se mnou třásl. Dívala jsem se mu přímo do těch 
přenádherných očí barvy hořké čokolády a ne a ne se od něj 
odtrhnout. 
  „Alexi!“ vyjekla jsem a hodila přehrávač do kabelky. Byl pořád 
tak krásný, jako minule. Ještě hezčí by možná byl bez trička…  
  „Ty jsi Caroline?“ zeptal se pro jistotu. 
Ne, já jsem Britney Spears. 
  „Jo, to jsem já.“ 

  „Někde jsem tě už viděl,“ zavzpomínal. Na chvíli se zamyslel, ale 
pořád se na mě upřeně díval. „Že by v tátově restauraci?“ 

  „Jo, to bude ono.“ 
Podivné, nemyslíte? Jak si vůbec mohl zapamatovat někoho, 
koho viděl jednou v životě, jenom chvíli a ještě ke všemu už 
docela dávno. Já si nepamatuju, co bylo včera na oběd, natož 
něco takového.  
  „A byla tam s tebou taková moc pěkná holka s dlouhými 
hnědými vlasy, že jo?“ uhádl. A nepamatuje si taky náhodou, co 
jsme si objednali nebo kolik jsme platili? Už bych se nedivila.  
  „Jo, to je moje sestra.“ 

  „Vzpomínám si na to, dal jsem jí svoje číslo a ona mi 
nezavolala,“ zasteskl si. Bylo na čase jít s pravdou ven. 
  „Tak to není!“ vyjekla jsem a málem si dala (trochu opožděně) 
facku, protože k tomuhle rozhovoru mělo dojít už dřív. Taky by 
k němu došlo, nebýt mé nezdolné debility. 
  „A jak teda?“ svraštil nechápavě čelo.  
 Nadechla jsem se a pustila se do zkrácené verze několika měsíců 
Elisina vzrušujícího života (to tak) a nakonec jsem to zkrátila 
natolik, že jsem mu to vlastně všechno mohla říct po telefonu a 
nemusela se kvůli tomu trmácet až sem. „To je na dlouho. No, 
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prostě ze žárlivosti jsem jí to číslo šlohla, pak na něj zapomněla a 
našla ho až před týdnem a něco. To ale Elis měla kluka a já jí 
nechtěla kazit radost,“ začala jsem. 
  „Když říkáš, že měla, tak jestli to chápu správně, teď žádného 
nemá?“ zeptal se s úsměvem a nadějí. Sedli jsme si na lavičku a já 
pokračovala s vyprávěním. 
  „No, jenže pak ji její kluk podvedl a ona se s ním rozešla. Je 
z toho hrozně špatná. Vytáhla jsem tvoje číslo, ale protože už 
bylo jednou prané, nešlo dobře přečíst a já si ho musela tipnout. 
Na devátý pokus jsem se ti dovolala a teď jsem tady. Ségra o tobě 
pořád snila, hrozně tě milovala a tak mě napadlo, že bys jí zvedl 
náladu. Vím, že je to ubohý plán, ale nevím si s ní rady.“ To 
s nůžkami zabodnutými v mé ruce jsem vynechala a snažila se 
zakrýt mikinou i obvaz.  
  „Jak to tak poslouchám, jsi suprová sestra,“ pochválil mě a 
usmál se. Úsměv jsem mu nesměle oplatila. Na něco jsem ale 
nepomyslela. Nebude Alex pro Elis moc starý? 

  „Dík, no. A kolik ti vlastně je, Alexi?“ 

  „Šestnáct,“ oznámil mi. Hlasitě jsem si oddychla. „Co jsi čekala?“ 

  „Tak jako ségře je čtrnáct, takže…“ Chtěla jsem říct něco stylem: 
„Byl bys na ni starý“, ale neřekla. Zaprvé to zní divně a zadruhé 
jsem mluvila, jako by bylo jisté, že s Elis chce chodit. 
  „Ahá, tak to ne, to máš štěstí,“ zazubil se. 
  „Ne, ty máš štěstí!“ 

  „Dobře, mám štěstí.“ 

  „Nechce se ti přijet zítra do Bellwoodu?“ zeptala jsem se ho a 
očekávala odpověď. 
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23. Nemusíš mi děkovat 
 

 

„Tak pojď, Elis, pěkně tě oblečeme, učešeme, nalíčíme a celkově 
rozmazlíme,“ cukrovala jsem, jako by Elis byla tříleté dítě nebo 
devadesátiletá babička. Vervou jsem ji dotáhla do koupelny, 
učesala jí (naštěstí ještě pořád) dlouhé vlasy a nalíčila ji. Ani 
trochu neprotestovala, vlastně nedělala vůbec nic. Jen zavřela 
oči, když jsem jí je líčila. Když jsem byla hotová, hned to byla zase 
skoro Elis. Určitě se jí podobala víc než ta směšná karikatura 
předtím. Rozkázala jsem jí, ať si obleče její minisukni s volánky, 
tyrkysové tričko a džínovou bundičku. Napsala jsem Alexovi 
textovku. Ale Elis pořád nevěděla, co ji čeká, že se setká s Alexem, 
se svojí platonickou láskou… 

Kde zrovna jsi? 
Uz v Bellwoodu. U skoly. 
Ok. Popisovala jsem ti, kde bydlim, takze te budu cekat tady. 
Snad trefis. 
Neboj, trefim =)  
Schovala jsem mobil zpět do kapsy a spolu s Elis vyčkávala. Asi za 
čtvrt hodiny se rozezvučel zvonek. Se sestrou to vůbec 
nepohnulo. 
  „Nepůjdeš otevřít?“ zeptala jsem se. Zakroutila hlavou 
v nesouhlasu. Moc mi to neulehčovala.   
  „Jdi ty. Ale jestli to bude jeden z dvojčat, pošli jej za mě do 
patřičných míst,“ zamumlala. Mávla jsem rukou a šla otevřít. Ale 
měla jsem radost i z toho, že vůbec ještě slyším její hlas. Tak 
roztomilý, zvonivý a Elisovský. I když poslední dobou zněl, jako by 
prazvláštně mutovala a hlas se jí měnil na něco dost ujetého.  
  „Tak, jsem tu,“ řekl Alex a já ho pustila dál. Tvářil se roztomile. 
Upřel na mě hněďoučké oči. Na sobě měl bílé tričko, pod kterým 
se rýsovaly vymakané svaly a džíny. Vypadal naprosto úžasně a 
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sexy. Bylo až neuvěřitelné, že mu je jen šestnáct. Vypadal tak na 
osmnáct. Nebo na víc? 

  „Eeeliiiis! Přeeekvaaapenííííí!“ prodlužovala jsem. 
  „Říkala jsem ti, ať ho pošleš do háje!“ zakřičela na mě 
rozzlobeně z pokoje.  
  „Týjo! Ona mě tady vážně vidí ráda!“ zajásal ironicky Alex. 
Takové přivítání bylo nečekané. Kdyby se něco takového stalo 
mně, vzala bych nohy na ramena a už by mě nikdo nikdy 
v blízkosti toho domu neviděl na tři sta kilometrů, ale já nebyla 
Alex.  
  „Ona nemyslela tebe, Alexi,“ informovala jsem ho. „Neví, že si to 
ty.“ V tom Elis vystrčila zvědavě hlavu z pokoje. Docupitala 
k zábradlí a vykulila oči. Rozzářila se jako vánoční stromeček. 
Vyrazila ze schodů dolů, div se neskulila, jak bych to asi udělala já. 
Cítila jsem, že je to ta samá, mnou milovaná Elis. Ale nebyla jsem 
si jistá. Prostě se jen usmála, no.  
  „Alexi!“ zapištěla. Zastavila se až těsně před ním a nahodila svůj 
starý dobrý a známý výraz. Sexy výraz. Zajímavé, jak rychle se 
proměnila z totální trosky zpět na zářící sluníčko. 
  „É….Elis?“ zaváhal Alex. Jak romantické! (Ha, ha) Byl tak 
roztomilý…. Naprosto k sežrání…. Já mu byla tak blízko…. No jo, 
moje představy jsou někdy nad moje možnosti. A Alex mezi ně 
jednoznačně patří.  
  „Ehm, no, nechám vás o samotě,“ oznámila jsem jim a odšourala 
se do obýváku. Zvědavost mě skoro nenechala odejít, ale 
nakonec jsem to dokázala. 
 
Elis 

 

„Eeeeliiis! Přeekvaapeníííí!“ prodlužovala Cayla. 
Bože. Vážně dvojče. Představovala jsem si, jak tam jeden z nich 
stojí s kyticí růží, plyšákem a omluvným výrazem, jako v těch 
přeslazených filmech. Omlátila bych mu tu kytku o hlavu. 



221 
 

Začalo ve mně bublat zlostí. Myslí si, že mu někdy odpustím? 
  „Říkala jsem ti, ať ho pošleš do háje!“ zakřičela jsem a hodila 
jedním z plyšáků na druhý konec místnosti. 
  „Týjo! Ona mě tady vážně ráda vidí!“ zajásal kdosi. 
To v žádném případě nemohl být On. Ani Jeho dvojče. Ale….je 
vůbec možné, aby to byl ten, koho čekám už od samého začátku? 
Sice uznávám, že po tom prvním rande s Ním jsem na něho úplně 
zapomněla, ale vím, že pořád někde v mé mysli byl. 
Vystrčila jsem zvědavě hlavu z pokoje a zaváhala. Přece jen už je 
to dlouho, co jsme se viděli naposled. Překonala jsem všechny 
pochybnosti a docupitala k zábradlí. Když jsem se podívala dolů, 
málem jsem oněměla úžasem. Opravdu tam stál v celé své kráse, 
vysoký, opálený, svalnatý, upřímné čokoládově hnědé oči, černé 
vlasy se mu roztomile kroutily kolem obličeje a usmíval se na mě 
tím svým sexy úsměvem. Rozběhla jsem se dolů, brala schody po 
čtyřech. 
  „Alexi!“ zapištěla jsem. 
Zastavila jsem se kousek od něj a nasadila svůj sexy výraz. 
No jo, taky to umím. 
„É….Elis?“ zaváhal Alex. 
Bylo vidět, že jsem ho překvapila. To je ták roztomilý. 
 „Ehm, no, nechám vás o samotě,“ oznámila nám Cayla a 
odšourala se do obýváku. 
  „Nepůjdem se projít?“ nadhodila jsem. V tu chvíli mi bylo úplně 
ukradené, že mám ještě trochu napuchlý obličej, kruhy pod 
očima, neupravené vlasy a že nemám make-up. Jestli se s ním 
dám dohromady (a má nám to vydržet), musí mě mít rád 
takovou, jaká jsem. 
  „Tak fajn,“ souhlasil. 
Vyšli jsme ven a já nedala trapnému tichu možnost. 
  „Co ses tady tak najednou zjevil?“ 
  „No…zavolala mi tvoje sestra.“ 
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Vykulila jsem oči. „Cože?! Kde vzala tvoje číslo?“ vybalila jsem na 
něj. 
Dal ho jí a ne mně?! No co je to za spravedlnost? 
  „Víš, když jsme se potkali prvně, tak nějak jsem se do tebe na 
první pohled zamiloval a……když jste platili, napsal jsem na 
druhou stranu účtu svoje číslo. Bylo určené tobě, ale……Caroline 
se mi nedávno přiznala, že ho vzala dřív, než sis ho mohla 
všimnout a schovala ho do kapsy. Prý ze žárlivosti. Tvá sestra je 
sice hezká, ale ty jsi mnohem krásnější,“ vysypal ze sebe jedním 
dechem. 
Nejdřív jsem užasle hleděla a pak zčervenala. Při jeho slovech 
jsem si vzpomněla ještě na něco a zamračila jsem se. „Když ses 
teda do mě, jak říkáš, na první pohled zamiloval, co to mělo 
tenkrát být?“ otázala jsem se. 
Nechápavě zvedl obočí a já si povzdechla a začala 
s vysvětlováním. 
  „Ke konci prázdnin jsem byla s Caylou a dvěma kámoškami, 
zrzkou a černovláskou u vás v restauraci a já na sobě měla tričko 
s nápisem Kiss me, pamatuješ?“ 
  „No, asi jo. To bylo podruhé, co jsem tě viděl,“ zavzpomínal. 
  „Tehdy jsem se těšila, že tě zase uvidím a ty nikde,“ odmlčela 
jsem se. „A když jsem tě konečně uviděla, stál jsi u kuchyňských 
dveří v celé své kráse a díval se na mě tak ublíženě, jako bych ti 
něco strašného provedla,“ zesmutněla jsem a sklopila oči. 
Zastavil se a zaraženě se na mě podíval. „To já si tenkrát myslel, 
že o mě nestojíš. Předpokládal jsem, když jsem ti dal to číslo, že 
mi zavoláš, ale ty ses neozvala. Caroline se mi potom omluvila- 
tehdy ti o tom čísle prý nechtěla říct ze žárlivosti, pak proto, že jsi 
měla kluka a nakonec na to úplně zapomněla,“ omlouval se. 
  „Nevadí, hlavně že si na to potom ve správný čas vzpomněla,“ 
usmála jsem se. 
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  „Chtěl bych se tě na něco zeptat,“ zaváhal a chytil mě za ruce. 
Měl velké a hebké dlaně, které mě příjemně hřály do ztuhlých 
prstů. 
  „Pořád o mě stojíš?“ zeptal se s nadějí v hlase. 
Pohlédla jsem mu přímo do těch přenádherných očí barvy hořké 
čokolády, které doufaly, že u mě ještě pořád mají šanci a já se jim 
ani nebránila. „Samozřejmě. Ani nevíš, jak dlouho jsem si přála od 
tebe něco takového uslyšet,“ povzbudivě jsem se na něj usmála. 
Pak už jsem jenom cítila, jak se mu vrhám do náruče, objímáme 
se a potom mě políbil. 
Byla to ta nejúžasnější pusa na celým světě, o které jsem si 
vždycky nechávala zdát… 
 
Cayla 

 

Když už jsem se začínala nudit, zašla jsem za Jessem. Zazvonila 
jsem a otevřela mi menší, asi čtyřicetiletá žena.  
  „Jdeš za Jessem?“ zeptala se mě milým hlasem.  
  „Jo,“ přikývla jsem. Žena se otočila a já spatřila její krásné 
blonďaté vlasy stažené do upraveného ohonu. Měla je přímo 
zlaté.  
To musí být Jessova matka, pomyslela jsem si. Nikdy jsem ji totiž 
ještě neviděla- u Jesse většinou nebyl nikdo doma. Občas jsem 
potkala jen Liam nebo Hannah, kterou Jess občas hlídal.  
  „Jessi!“  zavolala do domu (zřejmě) paní Walkerová. 
  „Co je?“ ozvalo se z domu otráveně. 
  „Pojď dolů.“ 

  „Jéžiš, mě se ale nechce! Počkej chvilku!“ Úplně jsem viděla 
Jesse, jak hraje nějakou stupidní střílečku nebo je rozvalený před 
televizí.  
  „Jessi Danieli Walkere! Ihned!“ rozkázala mu.  
  „Tebe jsem ještě neviděla. Jak se jmenuješ?“ zeptala se mě paní 
Walkerová. 
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  „Caroline Haelová. Asi znáte mou mámu, Claire.“ 

  „Claire? Ano, dřív tady bydlela. Tak ty jsi její dcera. Pozdravuj ji 
ode mě. A vyřiď, ať se někdy staví,“ chtěla.  
  „Jo, dobře, vyřídím.“ 

V tom do dveří vpadl Jess. 
  „Caylí!“ zvolal radostně a vrhl se na mě. Pevně mě objal. Jestli si 
do teď jeho matka nemyslela, že spolu chodíme, teď by si to 
myslel úplně každý. „Pojď dovnitř.“ 

  „No, nevím,“ váhala jsem. Jessovi bylo moje váhání ukradené, 
vzal mě do náruče a odnesl mě do domu. Ani jsem se nebránila, 
měla jsem to marný. 
  „Pojď, naši jsou na tebe zvědaví. Liam jim samozřejmě všechno 
napráskala, takže se tomu nevyhneš,“ oznámil mi a pustil mě až 
na prahu obýváku. 
  „Čau, Caylo,“ pozdravila mě Liam od televize.  
  „Ahoj, Liam,“ usmála jsem se.  
  „Takže přece jenom spolu chodíte?“ vyzvídala a dívala se na 
Jesse, který mě objímal jednou paží. 
Viditelně jsem zrudla. 
  „Nějak tak, no,“ zamumlal Jess. 
  „Takže ty jsi už nechala Bryana, jo? Škoda, hodili jste se k sobě. 
Ale,“ zdůraznila a zadívala se na nás, „vy se k sobě taky moc 
hodíte.“ Roztomile se na nás usmála a otočila se zpět k televizi. 
 „Dík.“ 

Nenechala jsem ho. Miluju ho, no, jenom miluju taky Jesse. 
  „No, to je můj táta,“ představil Jess vysokého, zhruba 
pětačtyřicetiletého sexy chlapa. Na jeho věk, samozřejmě- nikdo 
pro mě.   
  „Ahoj, Caroll, já jsem Aaron,“ usmál se a potřásl si se mnou 
rukou. 
  „Ehm, no, těší mě,“ vykoktala jsem. 
Aaron je zatraceně sexy. Už vím, po kom to Jess má… 



225 
 

Byli si s Jessem podobní. Až na to, že Aaron měl kaštanové krátké 
vlasy a Jess tmavě blonďaté.  
  „A já jsem Tom,“ přiřítila se k nám Jessova kopie. Tom-Jessův 
starší brácha, byl v podstatě úplně stejný. O pár centimetrů vyšší, 
se stejnýma očima, stejná barva vlasů. Ale když jsem se dívala do 
jeho očí dýl, byly tmavší než Jessovi. Mohl být tak……o rok starší 
než Jess. Jo. O rok starší brácha. Něco jako já a Elis. 
  „Ahoj,“ zamumlala jsem. 
  „Půjdeme ke mně,“ zašeptal mi do ucha Jess a vzal mě za ruku. 
Poslechla jsem a šla po schodech nahoru. Šel hned za mnou a 
zavřel za sebou dveře.  
  „Máš supr rodinu,“ podotkla jsem a sedla si na extrasupermega 
postel. 
  „Někdy celkem jo. Ale není nejlehčí mít starší ségru, která mě 
pořád bere za malýho. Ale naštěstí před tebou ne. A ještě horší je 
mít tříletou sestru,“ postěžoval si.  
  „Klidně si to s tebou vyměním,“ navrhla jsem. 
Jen se usmál a sedl si vedle mě. Začali jsme se líbat a mně se to 
zase moc líbilo. Do té doby, dokud mi nezazvonil v kapse mobil.  
  „Do háje! Kdo mi může volat?“ 

Vytáhla jsem mobil a podívala se na číslo. Hrklo ve mně. 
  „A-ahoj,“ pozdravila jsem velmi roztřepaným hlasem. 
  „Ahoj Caylí. Vrátíme se už zítra. Jelito Cooper si zlomil ruku a 
Angelina prostě trvá na tom, že musíme jet domů,“ oznámil mi. 
  „Bezva! Už se těším!“ vyhrkla jsem a snažila se dělat šťastnou, 
ale moc jsem se tak necítila. V té chvíli bych mohla za herecký 
výkon dostat nějakou cenu.  
  „Ráno na mě počkej. Přijdu pro tebe.“ 

  „J-jo jasně. Čauky,“ rozloučila jsem se. 
  „Ahoj.“ 

Položila jsem to a zasunula mobil zpět do kapsy. 
  „Co se děje?“ zeptal se zatím nic netušící Jess. 
  „Bryan se vrací domů,“ vzdychla jsem. 
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  „A do háje!“ zanadával. „Co budem dělat?“ 

Jak to mám vědět?  
  „Budeme dělat, jakoby nic,“ napadlo mě. Jesse můj nápad 
evidentně moc nenadchl, jen něco zabručel. „Ale přijede až zítra.“  
Začala jsem ho znovu líbat a bylo mi jedno, co bude dál. Jedna 
půlka mého srdce byla totálně naštvaná, že Bryan přijede a zkazí 
vše s Jessem- protestovala a chtěla, aby se už Bryan nikdy 
neobjevil. A ta druhá půlka byla radostí bez sebe. Ale mozek říkal 
jediné: Není to vůči nim fér. 
  „A co kdybys ho nechala a byla se mnou?“ vypadlo z něj. 
Popravdě jsem o tom začínala přemýšlet.  
Udělala se mi husí kůže jen z té představy. Zvedl se mi žaludek. 
  „To nepůjde,“ nesouhlasila jsem.  
  „Proč ne?“ 

  „Protože…protože ho miluju,“ přiznala jsem polohlasem.  
  „Jo, tak…dej mi vědět, kdyby sis to náhodou rozmyslela,“ 
zesmutnil.  
Políbila jsem ho na rty.  
  „Vždycky tu pro tebe budu.“ 

  „To doufám. A jestli si to…náhodou…rozmyslím, dám ti ihned 
vědět. Ještě tu samou vteřinu, slibuju.“ 
Znáte to? Když kocour není doma, tak myši mají pré… jenže 
kocour se právě vrací.  
 

 

„Caylo!“ zapištěla sestra a pevně mě objala. „Jsi ta nejlepší 
sestřička na světě! Splnila jsi mi sen a budu ti za to vždycky 
vděčná!“ Políbila mě na tvář. Moje Elis byla zpátky. Střeštěná, 
optimistická, nadšená, šťastná, temperamentní a usměvavá. 
Měla už zdravější barvu obličeje. Konečně neměla napuchlý 
obličej, rudé oči a slzičky. „Co se stalo?“ všimla si mého 
ustaraného výrazu. 
  „Bryan se vrací,“ řekla jsem jí. 
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  „A ty chodíš s oběma?“ vyzvídala. 
Váhavě jsem jí přikývla. 
  „To je šílený! Vědí o tom?“ 

  „Jess o tom ví, ale Bryan ne.“ 

Elis zakroutila nevěřícně hlavou.  
  „Ty jsi ale svině,“ oznámila mi Elis provokativně. 
Najednou. Ještě před chvílí jsem byla „ta nejlepší sestřička na 
světě“. Ale já jsem vážně….svině. 
  „Díky,“ zabručela jsem. „Jdu spát, než mi řekneš něco ještě 
horšího.“ Najednou jsem si na něco vzpomněla. „Ehm, Elis, asi se 
ti o tom teď nebude chtít mluvit, ale když jsem byla v nemocnici, 
řekla jsi mi něco o nějakém N.M. Co to je?” 

Zarazila se. „M.N.,” opravila mě. „Podívej Caylo, nebudeš mi 
věřit, tehdy jsi mi taky nevěřila, ale já to ze sebe vyklopit musím. 
Už dlouho to držím v tajnosti a to mě parádně vytáčí. Prostě mi 
budeš muset věřit. M.N jsou lidé, kteří jsou Mimořádně Nadaní. 
Mají nadpozemské schopnosti- někteří vidí budoucnost, jiní 
minulost, někteří čtou myšlenky, jiní jsou teleportéři....,” 
vyjmenovávala. Z neznámého důvodu jsem jí to věřila. „Já jsem 
léčitelka- neboli bioterapeutka. A taky vidím budoucnost, ale jen 
pomocí snů,” vysvětlila mi. 
Vykulila jsem oči.  
  „Předveď mi to,” řekla jsem a sáhla pro nůžky ležící na stole. 
  „Caylo, to nebude nutné,” zamumlala a snažila se mi nůžky vzít. 
Byly to ty nůžky, které jsem tehdy měla zabodnuté v ruce.  
Neposlechla jsem ji a řízla se do pravé ruky. Ihned z ní vytekla 
stužka rudé krve. Trochu to bolelo, ale dalo se to vydržet. 
  „Tak fajn,” vzdychla a natáhla ruku. Skoro se dotýkala mé paže a 
pekelně se soustředila. Dívala jsem se na ni, a když jsem pohlédla 
na ruku, po říznutí nebyla jediná stopa.  
Vykulila jsem oči, otevřela pusu a prostě tomu nevěřila.   
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  „Ale stačilo jen tohle,” řekla Elis, přešla ke zvadlé květině, která 
byla v květináči na okně a natáhla ruku. Květina získala zpět 
zářivou barvu a po zvadnuté chudince nebyla ani stopa.  
  „A do pytle,” vykřikla jsem. V tom mi to docvaklo. „Tak proto si 
tehdy už neměla ten krvavý šrám!“ zajásala jsem nad vlastní 
inteligencí.  
Elis přikývla.  
  „Jak dlouho už tyhle léčitelské schopnosti máš?” 

Jen pokrčila rameny. „Tak rok.“ 
Už tohle bylo na mě moc. Zamumlala jsem něco ve smyslu, že 
jsem ospalá a zítra mi to dopovídá, otočila jsem se a odkráčela do 
své měkoučké postýlky. A bylo mi jedno, že jsem prostě odešla 
z poloviny hovoru, ale nevěděla jsem, jak na to zareagovat a co si 
o tom myslet. Lehla jsem si a vmžiku spala jako mimino. 
Zdálo se mi o Bryanovi.  To je bezva, ne? 

 

 

Rychle jsem se probudila. K mému údivu bylo sedm hodin.  
Vstala jsem, osprchovala se, učesala se a posnídala. Chystala jsem 
se převléct a nemyslet na můj sen. Abych na něj nevzpomínala, 
strčila jsem si do uší sluchátka a zapnula přehrávač na plné pecky. 
Ne že by bylo něco špatného na snu o Bryanovi, jenže bylo špatné 
celé to dilema Bryan\Jess. Po pokoji jsem chodila v džínách a 
podprsence, ale bez trička. U mě je to naprosto normální. Hledala 
jsem nějaké super a sexy tričko ve skříni. Někdo ke mně přišel a 
zezadu mě objal.  
Bleskově jsem se otočila. „Bryane!“ vykřikla jsem a vrhla se mu 
do náruče. Přitom jsem odhodila přehrávač na zem. Ani jsem se 
nepodívala, jestli to ještě ten starý chudáček přežil. 
  „Chybělas mi,“ usmál se a políbil mě. Dalších pět minut jsme se 
jen líbali. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že nemám tričko, jsem 
zrudla.  
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Bryan byl stejně  krásný jako posledně. Možná ještě hezčí- byl 
vážně dobře opálený. Vypadal hrozně sexy. Tak na osmnáct. 
  „Ty mě taky,“ přiznala jsem. Pak jsem se natáhla do vrchní 
poličky v mé skříni pro tričko. Bylo na ramínkách, s hlubokým 
výstřihem a sytě fialové barvy. Oblékla jsem si ho a v rychlosti se 
podívala do zrcadla. „A jak bylo na Kanárech?“ 

  „Jo, dalo se to. Dokud si Cooper nezlomil tu ruku. Prostě běžel a 
spadl. Opravdu, to dokáže jen on, anebo ty,“ zašklebil se a já mu 
za to dala pěstí do ramene. Ne, že by se tím něco změnilo- 
neudělala jsem mu modřinu, dokonce ani nesykl a vlastně se ani 
nepohnul a dělal, jako bych se ho jen letmo dotkla. Vůbec nebral 
ohledy na to, že jsem se snažila ze všech sil z něho dostat alespoň 
„ au“. Usmál se a podíval se na moji obvázanou ruku. „Co se ti 
stalo?“ 

  „Pojď, musíme jít do školy, řeknu ti to cestou,“ vzpomněla jsem 
si, ještě jednou se překontrolovala v zrcadle a vyšla ven z domu. 
  „Takže bylo to takhle. Jimmie zahnul Elis a ona se s ním pak 
rozešla. Byla z toho totálně zničená a jednoho hnusného dne se 
rozhodla ostříhat si vlasy, protože se Jimmiemu moc líbily. Je to 
cvoklý, no. Já jí to nemohla dovolit, a když jsem ji viděla, jak si 
chce ustřihnout vlasy, vrhla jsem se na ni, svalila ji na zem a 
přitom si zabodla nůžky do ruky. Nebudu tvrdit, že to nic nebylo, 
protože větší bolest jsem nikdy nezažila. Všude byla hrozná 
spousta krve a pak jsem se probrala až v nemocnici,“ vyprávěla 
jsem.  
Bryan nad tím jen kroutil hlavou. 
  „Nezdála se nějak zničená, když mi otvírala. Naopak, zdála se 
šťastnější než kdy jindy,“ podotkl. 
A tak jsem vyprávěla ještě o hledání správného čísla na Alexe, 
o tom, jak jsem se s ním sešla a řekla mu o Elis. Zabralo to velkou 
spoustu času a dokecala jsem až když zazvonilo na první hodinu. 
Bryan musel na zeměpis a já na matiku. Sedla jsem si do lavice 
vedle Jesse a opisovala z tabule. Jess- jako obvykle- hrál na PSP a 
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nic ho nezajímalo. Měla jsem to opsaný hodně rychle, tak jsem to 
opsala do sešitu i Jessovi. Stejně jsem to měla dřív než někteří 
blbečci od nás ze třídy, tak jsem si začala čmárat dozadu sešitu. 
Svoje jméno, teda, přezdívku- Cayla. Taky jsem tam napsala 
několikrát Bryan a taky Jess. K tomu jsem načmárala srdíčka a 
smajlíky a kytičky. No jo, jsem dětinská, ale vůbec mi to nevadí.  
 

Další hodinu měla být španělština. Moc mi nejde a navíc 
s Bontovou to bývá příšerně nudná záležitost. Nemínila jsem 
dávat pozor, i kdyby si do třídy napochodovala se cvičeným 
dinosaurem. Ale do třídy nevešla ona, ale tak pětadvacetiletý 
muž, s kaštanově hnědými, krátkými vlasy, tmavě hnědýma 
očima a vypracovaným tělem.  
  „Jmenuju se Cam James a budu vás učit španělštinu, protože 
slečna Bontová odchází. Nějaké dotazy?“ 

Tak tohle na mě zabralo i bez cvičeného dinosaura. Sakra, stačilo, 
aby přišel vysoký hezoun a já byla pozorná až až. Nikdo se na nic 
nezeptal, a tak James začal mluvit španělsky a prostě učit. Mohla 
jsem na něm oči nechat. Věděla jsem, že nudným a nezáživným 
hodinám španělštiny je konec. 
Po španělštině následovala dvouhodinovka výtvarky. Tannrová 
nám zadala pro mě jednoduchý úkol- nakreslit detailně obličej. 
Nakreslit není nic těžkého, spíš si vybrat, koho. Bryana? Neumím 
kreslit kluky! A navíc Jess by se zbláznil. Jesse? Opakuju znovu, 
neumím kreslit kluky a tentokrát by se zbláznil Bryan. Rozvrhla 
jsem si tužkou na papíře obličej. Už jsem si byla téměř jistá, koho 
budu kreslit- Elis.  
 

 

„Tývado, Caylo, máš to vážně pěkný!“ pochválila mi výkres 
Wendy. „Elis, že jo?“ 

  „Jo,“ kývla jsem, pyšná na svůj výtvor.  
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  „Taky si všímáš, že Julie je hrozná svině, nebo jste kámošky?“ 
zeptala se. Ha, takže jsem nebyla jediná. 
  „Nesnáším ji,“ zabručela jsem a podívala se směrem, kde Julie 
seděla. Probodla jsem ji nenávistným pohledem a pak se podívala 
zpět na Wendy. 
  „To jsme dvě,“ usmála se. „Julie je moc nafintěná. A je to 
předsedkyně studentské rady.“ 

  „Jo, to už jsem slyšela. Kdo ji tak může volit?!“ 

  „V podstatě skoro všichni. Julie je vlivná. Umí se chovat mile, 
když to k něčemu potřebuje. A navíc je hezká. A bohatá.“ 

  „Vražedná kombinace,“ zašeptala jsem. 
  „Ale je úplně blbá. Je tak blbá, že by nerozeznala kočku od psa. 
Prostě extrém.“ 

O přestávce jsem šla pokecat s Jessem a Bryanem.  
  „É, Caylo, asi ses v matematice hodně nudila, že?“ řekl Jess. 
  „Proč?“ nechápala jsem. 
Jess vytáhl z batohu sešit matematiky a ukázal mi poslední list. 
Byl počmáraný mými podpisy, smajlíky a srdíčky. Taky tam bylo 
napsané Bryanovo i jeho jméno a já se modlila, aby to neukázal 
Bryanovi. 
  „Jéžiš! Promiň! Já myslela, že je to můj sešit,“ omlouvala jsem 
se.   
Bryan radši nic neřekl.  
  „Ne dobrý, je to cool, ale teda Bryana jsi tam psát nemusela. 
Budu vypadat jako teplouš,“ prohlásil a ukázal na Bryanovo 
jméno. Bryan se začal smát a já taky.  
Viditelně se mi ulevilo, a i když Jess není telepat nebo bůhvíco, 
tak jsem mu myšlenkou poslala milion díků. 
Jess se usmál, jako by mi slyšel myšlenky. Což byla samozřejmě 
blbost a reagoval tak na můj děkovný výraz. 
Zazvonil mi mobil. 
  „Sakra!“ 
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  „Jdi na záchody, jestli tě Tannrová uvidí s mobilem, už ti ho 
nevrátí,“ varoval mě Bryan. Vstala jsem a vyrazila přes chodbu na 
záchody.  
  „Jane!“ vykřikla jsem. 
  „Caylo!“ zvolala. „Hrozně mi chybíš. Bez tebe je tu nuda.“ 

  „Jane, ty voláš ze školy?“ 

  „Jo, říkám, že je tu bez tebe nuda. No prostě jsem se šíleně 
nudila a tak mě napadlo tě překvapit. Představ si, já se asi 
zamilovala!“ přiznala nadšeně. 
  „Jéjda, kdo je ten šťastnej?“ 

  „No, Billy, promiň,“ vykoktala.  
Billy?! „Můj“ Billy?! A to mě mělo jako rozveselit, rozzuřit, nebo 
rozbrečet? 

  „Ehm, no, super,“ zamumlala jsem. V tom vrzly dveře. Ani jsem 
se tam nepodívala, jen jsem se otočila k oknu.  
Někdo se mě dotkl. Objal mě kolem pasu a já se prudce otočila.  
  „Musím končit, Jane,“ rozhodla jsem.  
  „Jo, fajn, pá,“ rozloučila se a zavěsila. Schovala jsem mobil zpět 
do kapsy džínů. 
  „Jessi! Tohle jsou holčičí záchody, jestli to nevíš!“ vyjekla jsem.  
  „Šel jsem za tebou.“ 

On ty průšvihy snad vyhledává!  
  „Aha, já jen doufám, že to nenapadne i Bryana. Nechci mu 
o tobě říct, ale-.“ 

  „Pořád ho miluješ,“ dokončil sklesle Jess.  
  „Tebe taky,“ dodala jsem. 
Jess mě začal něžně líbat a hladit po vlasech. Přitiskl mě ke zdi a 
Bryan mu byl naprosto ukradený. Mě ale ne. Jediný, co mi bylo 
ukradený, byl ten Janenin  výstup. V tu chvíli ano. A Billy mi byl 
šum a fuk už dávno.  
Vždycky jsem nechápala, jak ve všech těch filmech si dívka 
nemohla mezi dvěma chlapci vybrat, říkávala jsem si, jak je to 
šáhlý, ale najednou mi to bylo sakra jasný. Ale kdyby to bylo jako 
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ve všech filmech, v tu chvíli by do místnosti vletěl Bryan, prohlásil 
něco stylu „já to věděl“, nemluvil by se mnou a pak bych si ho 
buď usmiřovala, nebo chodila s Jessem. Naštěstí nejsem nějaká 
filmová postava….ufff. To by bylo děsný. 
To znamená, že Bryan nepřišel. Možná se kolem nás mihla nějaká 
holka, kdo ví, já si nikoho jiného než Jesse zrovna nevšímala. 
Ty se jednou stejně vrátíš ke mně. Až jednou přistihneš tvoji 
milovanou Caylí s Jessem. Dokonce i já jsem si všimla, jak to mezi 
nimi jiskří. Ty slova mi zvučela v hlavě pořád dokola. Julie se 
tehdy trefila.  
A Bryan jí odpověděl přesně tohle: Tohle by Caylí nikdy neudělala. 
A Jess taky ne. Je to můj nejlepší kámoš a na to ho znám až moc 
dobře. 
  „Jenom je škoda, že spolu nemůžeme normálně chodit,“ 
zabrumlal Jess. 
  „Ale Jessi,víš, že to nejde,“ připomněla jsem mu. Vypadal 
zklamaně, ale co jsem měla dělat? Jak neztratit ani Bryana, ani 
Jesse? 

  „Jedno mi ale vysvětli. Když tak miluješ Bryana, proč ho teda 
podvádíš? Proč se líbáš se mnou, když chodíš s ním?“ ptal se 
malinko naštvaným tónem. 
  „Protože…protože tě, no, miluju, víš?“ vykoktala jsem s pocitem 
viny.  
  „Já tebe taky, Caylí,“ prohlásil nakonec a políbil mě.   „Měli 
bychom jít,“ šeptl Jess, když se rozřinčel zvonek ohlašující začátek 
další hodiny. 
  „Jo, měli,“ kývla jsem a naposledy ho políbila. Ještě jsem tam 
chtěla zůstat, s Jessem, moc a moc. Jenže mě čekala ještě jedna 
hodina výtvarky, dokreslení rozečmárané a směšné karikatury 
Elis. 
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Výtvarka i zbývající dvě hodiny utekly neočekávaně rychle. 
Nedomlouvala jsem se ani s Jessem, ani s Bryanem- kdybych byla 
s Bryanem, bylo by mi líto Jesse a naopak. 
Zdálo se, že doma nikdo nebyl. Převlékla jsem se a dostala hlad, a 
tak jsem šla do kuchyně. Otevřela jsem dveře a spatřila Elis. 
Seděla na kuchyňské lince a zrovna se něčemu smála. Ucítila jsem 
vůni…pizzy (?) a nakoukla do trouby. Uvnitř se vážně dělala pizza. 
  „Čau, ségra,“ pozdravila Elis. 
  „Ahojky!“ pozdravila jsem je zvesela.  
  „Dáš si pizzu? Alex mě naučil nový recept, podle kterého dělají 
pizzu v jejich restauraci.” 

  „Jo? To je super. Chtěla jsem se jenom z tebe dostat nějaké 
detaily ohledně těch M.N.,” přiznala jsem. 
  „No fajn, ale taky toho nevím nějak extra moc. Jenom co jsem 
viděla ve svých snech. Ale ty jsou většinou pravdivé. Mezi M.N. a 
nebo M.N. a normálním člověkem může vzniknout Pouto. 
Vznikne tak, že se M.N. s dotyčným, no, vyspí.” 

  „Fíha. Tak to je drsný,” podivila jsem se.  
  „Jo to fakt je. Prý pak cítíš pocity toho druhého,” oznámila mi. 
„A co budeš dneska dělat?” změnila téma. „A s Bryanem, nebo 
s Jessem?“ zasmála se a já ji zpražila pohledem. 
  „Asi tě zklamu, ale nepůjdu ani k jednomu.“ 

  „Už tě žere svědomí, co, ségra?“  
Neodpověděla jsem a odkráčela do svého poklidného pokoje. 
Nevěděla jsem co dělat, tak jsem si lehla a v mikro chvilce usnula.  
Zdálo se mi o Bryanovi. Promítalo se mi vše, co jsem s ním zažila. 
Naše první setkání…..malování…moje narozky….naše první 
pusa….první rande….to, jak sladce spal ve svém pokoji a mě bylo 
líto ho probudit….první den v Bellwoodské škole….jak jsme se 
poprvé líbali v Carterovic bazénu….jak mi vysvětloval, že Julie 
lhala….pak jsme se líbali u mě v pokoji…..promítly se mi všechny 
hodiny ve škole, které jsme měli společné…. 
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A když jsem se probudila (mimochodem, byly asi dvě v noci), bylo 
mi jasné, jak vše skončí. Vzdát se Jesse bude sice těžké, ale 
zdaleka ne tak, jako vzdát se Bryana.  
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24. Tys mu to už řekla, Caylí? 

 
 
Samozřejmě že jsem potom už neusnula. Po probdělé noci plné 
převalování a tichých nadávek šla do školy s odhodláním. 
S odhodláním, že už nebudu trápit Bryana (i když on vlastně neví, 
jak moc ho trápím!). Všechno bylo super, na snídani jsem si dala 
zbylý kus pizzy od Elis. Byla vážně výtečná. Jako z restaurace. Alex 
asi uměl dost dobře vařit. To je něco pro Elis. Zapila jsem to 
perlivou vodou, oblékla si černé tričko s výstřihem a džíny a 
vykročila z domu pravou nohou.  
Plně rozhodnuta jsem se vydala za Bryanem. Ne říct mu, že ho 
občas podvádím s Jessem, ale s tím už je konec, ale prostě jsem 
za ním chtěla jít, po dlouhé době ho pořádně obejmout a nemít 
při tom pocit viny. Hned po tom jsem měla v plánu si to vyříkat 
s Jessem. 
Myslela jsem, že jsem byla plně rozhodnutá. Bylo to hodně, 
hodně těžké, ale potom to bylo ještě těžší. Měla jsem ale hodně 
problémů a chtěla jsem se jich zbavit, a to co nejrychleji. 
Rozhodovat se mezi nimi bylo to nejtěžší, co jsem kdy mohla 
udělat. Jeden je opravdu, opravdu krásný, milý, usměvavý, 
romantický, ale taky praštěný. S druhým je sranda, je taky moc 
krásný a milý. Bylo mi vše jasné do chvíle, než kolem mě prošel 
Jess a mile se usmál. Šel těsně vedle mě, ale protože nejspíš 
spěchal, tak mi jen stiskl ruku a hned šel dál. To mu nemůžu 
udělat. Prostě ne. Ale Bryan… Na chvíli jsem se zastavila a situaci 
si do detailů promyslela. Kolem mě procházelo hodně lidí, 
prodírali se chodbou a šli- jako o každé přestávce- do bufetu 
nebo za kamarády z jiné třídy. Ale rozhodnutí jsem vážně měnit 
nechtěla. Rozběhla jsem se chodbou, abych to o přestávce stihla. 
Už jsem byla u dveří Bryanovy třídy, když v tom z ní vyšla Julie a 
spiklenecky se usmála. Projel mi mráz po zádech. Vycítila jsem 
blížící se nebezpečí. Otevřela jsem dveře a Bryan seděl jako 
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obvykle na okenním parapetu se sluchátky v uších a učil se. Něco 
ale nebylo v pořádku. Šla jsem k němu blíž, a když mě spatřil, 
sundal si sluchátka, odhodil učebnici a obloukem mě obešel. Co 
se to děje?  
  „Bryane!“ zavolala jsem na něj, ale on jen zrychlil a zmizel mi 
z dohledu. Zůstala jsem stát jako opařená. Díval se na mě jako na 
hnusnou mrchu. Tak…nenávistně. Hnusně. Úplně jsem z jeho 
pohledu měla husí kůži. Brrr…. Takhle se na mě nikdy nepodíval. 
Co jsem provedla?  
  „Tys mu to už řekla, Caylí?“ zeptal se Jess, který se objevil ve 
dveřích. Vypadal zmateně. 
  „Ještě ne!“ vykřikla jsem. 
V tom musí mít prsty Julie!      
  „To je zlý,“ zamumlal. „Běž za ním, sedí na okně na klučíčích 
záchodech. Je vážně naštvaný.“ 

  „Dobře,“ kývla jsem vyhukaně. Rozběhla jsem se a prodírala se 
davy lidí.  
  „Tak co, už tě Bryan nechce?“ zeptala se Julie, majestátně 
vyčnívající nad ostatními z její partičky. To ona byla ta mrcha, ne 
já. U ní stály Allen, Darla, Dominika, Kate, Anita a Lucia.  
  „Ty svině, co jsi mu řekla?“ zaječela jsem na ni skoro až 
hystericky a málem jí vrazila facku nebo vyškrábala oči. Jen se 
usmála a udělala nevinný ksichtík, ale to jen na chvíli. 
  „Já? Já jsem mu jen potvrdila tu hnusnou pravdu. Na rozdíl od 
tebe,“ prskala. „Čistou a ukrutnou pravdu.“ 

  „Sakra!“ zanadávala jsem, když mi došlo, o co jde.  Přestala jsem 
vnímat Julii a běžela za Bryanem. Využila jsem situace, kdy kolem 
nebyli žádní učitelé, a proplížila se na klučičí záchody. Vážně tam 
byl. Seděl na okně, v uších sluchátka a nevnímal svět. Byl zničený. 
Měl zničený výraz a oči se mu leskly.  
  „Jak jsi mohla?“ zašeptal a hodil přehrávač na zem. 
Měla jsem na krajíčku. Dalo mi velkou práci potlačovat slzy, které 
se mermomocí draly ven. 
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  „Bryane, mě to moc mrzí,“ omlouvala jsem se a svalila se na 
zem. Rozbrečela jsem se a neskrývala slzy ani smutek.  
  „Ale pozdě, Caylo,“ zavrčel. Opřela jsem se hlavou o zeď a 
hřbetem ruky si utřela příval slz. „Nebudu tvrdit, že jsem to věděl, 
protože tohle mě ve snu nenapadlo. Zrovna ty. Jess. Děláš ze 
sebe chudinku, ale Julie je proti tobě naprostý zlatíčko!“ 

  „Bryane…,“ posmrkovala jsem. 
  „Jdi za Jessem!“ zařval. Rozvzlykala jsem se ještě hlasitěji a 
bolestněji než předtím.  
Jak jsem něco takového vůbec mohla udělat? 

  „Ale já nechci,“ vydala jsem ze sebe skrz vzlyky. „Chci být 
s tebou, ne s ním.“ 

Neodpověděl.  
  „Vysvětli mi, proč zrovna s mým nejlepším kámošem?!“ zeptal 
se nakonec.  
 „Já nechtěla….,“ vymlouvala jsem se. „Dobře, pak jsem chtěla ale 
zezačátku ne.“ Utřela jsem si slzu. „Jak ses to dozvěděl?“ 

  „Včera jsem vás slyšel. Jak jsi říkala, že ho miluješ a tak. Dneska 
mi to Julie jenom potvrdila. Za normálních okolností bych jí 
nevěřil ani půl slova, ale teď…,“ vysvětlil mi. „A jak dlouho už?“ 

  „Od doby, kdy jsi byl na Kanárech,“ vyklopila jsem a utřela si 
zcela nový příval slz.  
Zazvonilo na hodinu. Já ale nedokázala vstát.  
Bryan slezl z okna a obešel mě. Vyklouzl ze dveří a mě tam nechal 
samotnou.  
Jak jsem jen mohla? Musel se to dozvědět zrovna takovým 
způsobem? Co teď budu dělat? Mám být s Jessem, nebo ne? 
Mám se pokoušet usmířit si Bryana, nebo ne? Měla bych jít na 
hodinu?  
Chvíli jsem tam ještě seděla, pak se zvedla a odešla. Zrovna jsme 
měli mít tělocvik. Ale já neměla sebemenší sílu. Běžela jsem do 
šatny, převlékla se, opláchla si obličej a šla do sportovní haly.  
  „Jdeš pozdě, Caroline,“ pokárala mě učitelka. 
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  „Omlouvám se,“ řekla jsem a snažila se nerozbrečet znovu. 
  „Je ti dobře?“ zeptala se opatrně učitelka, když si všimla mého 
výrazu a červených očí.  
  „Jo, budu v pohodě. Nic se neděje,“ ujistila jsem jí. 
  „Dobře, jdi za ostatními. Najdi si někoho do dvojice a jděte 
trénovat volejbal,“ přikázala mi a já kývla. Čapla jsem přihlížející 
Wendy a hodila jí míč. Šly jsme co nejvíc na kraj hřiště, aby nás 
nikdo neposlouchal.  
  „O co jsem přišla?“ zeptala jsem se a snažila se působit 
normálně, ne smutná. Začaly jsme si pinkat míč a přitom 
debatovaly. 
  „O rozcvičku,“ řekla. „I Bryan přišel pozdě na hodinu. Trenér 
kluků ho pěkně sprdl. Ale zdá, že byl jakýsi naštvaný. Jako Bryan. 
Co se stalo?“ vyzvídala opatrně.  
  „Pojď ven z haly, aby nás nikdo neslyšel, vysvětlím ti to,“ zatáhla 
jsem ji za ruku a vedla z tělocvičny. Sedly jsme si na schody a já se 
rozbrečela. Wendy mě objala. 
  „On…se s tebou rozešel?“ ptala se mě. 
  „Ne tak docela,“ posmrkovala jsem. „No, popravdě, můžu si za 
to sama. Zamilovala jsem se do Jesse. A on do mě. Tajně jsem se 
s ním scházela, nechtěla jsem, aby se to Bryan dozvěděl. A jednou 
jsme,“ zastavila jsem a popotáhla, „se líbali na záchodech.“ Na 
chvíli jsem se odmlčela. Pak jsem statečně pokračovala. „Bryan to 
zjistil. Snažila jsem si ho usmířit, ale moc se mi to nepovedlo,“ 
vyklopila jsem.  
  „To je škoda,“ vzdychla Wendy. „Byli jste spolu tááák sladcí! 
Všechno bude dobrý, uvidíš. Vy dva to bez sebe dlouho 
nevydržíte,“ řekla a utřela mi slzy. 
  „Jsi nejlepší kámoška,“ objala jsem ji pevně a už nikdy ji nechtěla 
pustit. Za těch pár měsíců, co ji znám, mi hrozně přirostla k srdci. 
Stejně jako Bryan. A Jess. 
  „Ty taky, Caylí,“ zašeptala.  
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V tu chvíli jsem si moc přála, být zpět v Trentonu. S Jane. 
Se Sarah. S Billym. Lukasem. Tátou. A Wendy bych si vzala 
s sebou. Tam bych se ubrečela k smrti. A už nikdy neviděla 
Bryana. Ani Jesse.  
  „Musíš si s Bryanem promluvit,“ rozhodla Wendy. 
  „Ale-ale já se bojím. Nebude se mnou chtít mluvit. Ostatně, já 
bych s ním taky nechtěla mluvit, kdyby mi tohle udělal.“ 

  „Miluješ ho?“ zeptala se. 
  „Ani nedokážu říct jak,“ řekla jsem.  
  „Víc než Jesse?“ 

  „Mnohem. Jesse možná miluju, ale Bryana stoprocentně, a to 
úplně neuvěřitelně.“  
Tak proč jsem to teda udělala?! 
  „Po tělocviku s ním promluvíš.“ 

  „Ne, ještě nejsem připravená. Za pár dní s ním promluvím,“ 
upravila jsem plán. 
  „Jak chceš,“ pokrčila rameny. „Měly bychom jít zpátky, jinak 
taky dostaneme pěkného sprda,“ vstala a dostala mě na nohy. 
 

Celý den uběhl tak rychle, že jsem to ani nestihla zaznamenat. Po 
škole jsem šla rovnou domů, vybrečela se na rameni Elis a usnula. 
Když tom jsem se probudila. Ihned jsem šla k zrcadlu a všimla si, 
že mi taky tečou slzy po tvářích.  
  „Bryane……,“ zašeptala jsem.  
Dalo mi velké úsilí, abych se nerozbrečela, ale musela jsem se 
chystat do školy.  
Ve škole byla nuda. Ostatně, jako vždycky. Ale najednou mi tam 
připadalo tak nějak prázdno. Bez Bryana…..  
S Jessem jsem se nebavila. Neměla jsem na to vůbec chuť.  
Ale bylo těžké sedět na některých hodinách s Bryanem v lavici a 
nic si neříct, nedotýkat se, neusmívat se na sebe a vůbec se na 
sebe nedívat.  
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Připadala jsem si tak nějak odříznutá od okolního světa. Vůbec 
s nikým jsem za ten den nepromluvila. Ani s Elis. S Wendy. Ale 
připadalo mi, že se na mě všichni hrozně divně dívají. Ignorovala 
jsme je.  
Doma jsem se pak šíleně nudila. Poslední dobou nepřicházelo 
v úvahu, že bych se nudila- měla jsem přeci Jesse i Bryana! Teď 
nemám ani jednoho. I když Jesse ještě jo, tak jsem pořád neměla 
sebemenší chuť se s ním bavit. Jo, pořád jsem do něj byla stejně 
zamilovaná, ale potřebovala jsem pár dní být úplně sama- i když 
objetím od Jesse bych rozhodně nepohrdla. 
 

Všechno bylo najednou tak jiné. Bellwood se mi zdál černobílý. 
Najednou byla všechno hrozně nudné. Bryan se na mě pořád tak 
smutně a zároveň naštvaně díval. Nedalo se to vydržet. Každou 
chvíli jsem brečela. Hryzalo mě svědomí. A zhoršovalo se to 
pokaždé, když jsem viděla Bryanův výraz. Proto jsem se mu 
snažila vyhýbat. Ale to není tak lehké, hlavně proto, že jsem s ním 
musela sedět v hodně předmětech. Dřív jsme se vždy drželi skoro 
pořád za ruce. Najednou jsme se drželi každý na svojí straně 
lavice. Vyhýbali jsme se očnímu kontaktu, vlastně jsme se 
vyhýbali jakémukoliv kontaktu. Těšila jsem se už na konec hodiny, 
kdy už nebudu muset snášet to utrpení (alespoň z mé strany).  
Zrovna bylo pondělí. A ta útrpná hodina byla biologie. Po 
zazvonění, kdy Bryan ihned vystartoval ze třídy, jsem se podívala 
na rozvrh. Málem jsem se rozbrečela- další hodina byla 
francouzština, ve které jsem seděla mezi Bryanem a Jessem. 
Nechtěla jsem ani přemýšlet, jaké to bude. Ale bylo to 
nevyhnutelné. Po zazvonění na hodinu jsem si nervózně sedla 
mezi ty dva. Jess se na mě roztomile usmál, Bryan mračil. Alespoň 
se na mě nezlobil Jess. Přisunula jsem se k němu. 
  „Jsi v pohodě?“ zeptal se tiše Jess, aby to neslyšel Bryan. Ten to 
zřejmě i přesto zaslechl, protože něco zabručel.  
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  „Měla bych?“ odpověděla jsem otráveně, a to kvůli Bryanovi. 
Díky němu mi vyprchala poslední kapka radosti. 
Víc už jsem neřekla ani já, ani on. Bylo to nepříjemné. Brrr…. Ale 
ne tak nepříjemné, jako fakt, že mě Bryan nejspíš nesnáší. To bylo 
snad to úplně nejhorší. Jen pro mě, samozřejmě, připomněla jsem 
si a střelila pohledem za sebe na krávu Julii. 
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25. Nesnáším koktání, miluju Bryana 

 

 

Už je to nějaká doba, co se s Bryanem nebavím. Podívala jsem se 
do kalendáře, který ležel počmáraný na mém psacím stole. Pcha, 
nebavíme se spolu už tři týdny. Ale je to hrozné. Příšerné. Elis si 
stěžuje, že jsem se najednou změnila, zatímco ona je ten 
nejšťastnější člověk na světě. Ale já moc dobře věděla, co udělat. 
Jak být zase šťastná. Prostě si s Bryanem přinejmenším musím 
promluvit. HNED. 
 

Cesta neuběhla ani rychle, ani pomalu. Konečně jsem se ocitla 
v „luxusní“ části města. Možná že někde v Beverly Hills by tomu 
tak neřekli, ale na Bellwood to bylo něco úžasného. Pro mě. Od 
Bryanova domu mě oddělovalo jen pár vil. Zrychlovala jsem krok 
a srdce mi nervózně bušilo jako o závod. Konečně jsem stála před 
tím domem a párkrát se jen nadechla a vydechla. Muselo to 
vypadat dost šáhle a stupidně, ale já bych se jinak asi zhroutila. 
Hrozně jsem se totiž obávala toho, co mi Bryan řekne. Měla jsem 
dvě verze: jedna je taková, že už vychladl a druhá, že mě pěkně 
seřve, ale to mu nebylo podobné. Zazvonila jsem u Carterů a 
věděla, že bude doma sám. Jako každý čtvrtek. 
  „Caylí?“ zeptal se nevěřícně, když otevřel. Chlad z jeho hlasu už 
úplně vyprchal. A díky tomu jsem hned byla další krůček radosti.  
  „Bryane….,“ začala jsem, ale nevěděla co říct. 
  „Co chceš?“  
  „Já…no…já….no…….,“ koktala jsem. Zase mě zaboha nemohlo 
napadnout, co říct. Celý proslov, který jsem si procvičovala 
cestou, mi totálně vypadl. Prostě jsem tam stála a mumlala 
nesmysly. To se může stát jen mě! Škoda toho sáhodlouhého 
proslovu.  
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  „Pojď dál,“ řekl nakonec. Oddychla jsem si hned ze dvou 
důvodů. Zaprvé, že už zřejmě roztál, zadruhé, že mě zachránil 
z toho trapného koktání. 
Zdálo se mi, že jsem u Bryana nebyla celou věčnost. Jeho dům se 
mi vždy moc líbil. Tak luxusní a krásný. Prošli jsme chodbou a přes 
obývák. Šli jsme po schodech do jeho pokoje. Ten jsem přímo 
milovala. I Bryana.   
  „Je mi to moc moc líto, Bryane,“ vyklopila jsem najednou 
s tragickým výrazem. To byla jediná a zároveň ta nejdůležitější 
část proslovu, kterou jsem si zapamatovala.  
Bryan se usmál mým nejoblíbenějším úsměvem a pevně mě 
objal, tak, jako dřív. Dost mě jeho reakce překvapila. Ale byla 
jsem tak šťastná, že kdybych byla šťastná ještě víc, vybuchla bych 
radostí. Ale udržovala jsem si neutrální výraz, i když se mi koutky 
pořád zvedaly do úsměvu. 
  „Ani nevíš, jak moc jsi mi chyběla,“ přiznal se.  
  „Ty mně taky,“ zašeptala jsem a radostí mi vyhrkly slzy.   „Miluju 
tě,“ řekl mi. Srdce mi štěstím poskočilo.  
  „Já tebe taky!“ odpověděla jsem. Hladil mě po vlasech a začal 
mě líbat.  
Můj Bryan je zpět!!!!  
  „Nebreč,“ usmál se a utřel mi slzy z tváří. Nejsem nějak extra 
citlivka, ale to bez slz prostě nešlo. 
  „Budu se snažit.“ Zamrkala jsem a utřela si zbylé slzy, Další se 
k mému štěstí už nespouštěly. „Bryane….“ 

  „Co je?“ 

  „No, tys mi prostě hrozitánsky moc chyběl! Nedalo se to 
vydržet!“ přiznala jsem. 
  „A tys mi tak moc chyběla, že jsem myslel, že zešílím,“ usmál se. 
Znovu jsme se začali líbat. Bylo to naprosto úžasné, romantické, 
skvělé, dojemné a nevím co ještě. Na všechno jsem zapomněla. 
Kdyby se mě v tu chvíli zeptal, kolik je jedna plus jedna, 
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odpověděla bych s největší pravděpodobností tři. Ale proč by se 
mě na to ptal, že? 

  „A co Jess?“ vyzvídal a přestal se usmívat. 
  „Jess…já se s ním od té doby nebavila. Nepřipomínej mi ho,“ 
zaprosila jsem.  
  „Fajn.“  
Oba jsme se usmívali, já určitě jako největší pitomec a on 
zatraceně sexy.  
  „Ale jemu jsem taky dost nadal. No, popravdě jsem seřval snad 
všechny, byl jsem hrozně vytočený. Ale Jess je šmejd.“ 

No to snad ne! Všechno kvůli mně! Zasloužila bych si pořádnou 
facku! 
  „Neříkej to. Jste kámoši!“ napomenula jsem ho plná obav. 
  „Už ne,“ zakroutil hlavou. „Tohle by mi opravdový kámoš 
neudělal.“ Najednou se zatvářil naštvaně a rozzlobeně, stejně 
jako ten Bryan, který se se mnou nebavil.  
  „Takže…vy už…se spolu…nebavíte?“ nevěřila jsem.  
  „Ne,“ odpověděl chladně Bryan.  
Všechnu vinu jsem si kladla na sebe. A měla jsem k tomu pádný 
důvod. Protože jsem za to fakticky mohla já, já a nikdo jiný 
(samozřejmě že taky Jess, ale to je jedno!) 
  „To nesmíte, Bryane!“ vypískla jsem a padla mu znovu do 
náruče. Sedl si se mnou na postel a hladil mě po vlasech.  
  „Ty to nechápeš? Musel bych mu dát přes hubu!“ zavrčel. 
  „Dobře, nebudem se o tom bavit,“ rozsekla jsem debatu. 
Konečně se usmál. Teprve v tu chvíli mi stoprocentně došlo, že 
bez Bryana prostě nemůžu být a že už ho nikdy nechci ztratit. To 
znamená, nikdy už ho nepodvést. A taky že to jsem už neměla 
v úmyslu udělat. I když….  
 

S Bryanem jsme chvíli hráli na play stationu (to bylo moje přání) a 
pak se dívali na film. Doma jsem byla v devět. S širokým 
úsměvem na tváři, jak jinak. A toho si nešlo nevšimnout. Elis ještě 
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nebyla doma (co jenom s Alexem asi dělají, že?). Ale v obýváku 
jsem našla mámu. Četla si nějakou tlustou knížku a když jsem se 
podívala blíž, poznala jsem knížku Hostitel od Meyerové. 
  „Mami, nečetla jsi tu knížku už náhodou?“ tázala jsem se. 
Bezeslov a zaujatě přikývla a neodtrhávala oči od četby. Ne že by 
mamka byla nějaká knihomolka, ale Hostitele četla už nejmíň 
třikrát. Co taky má dělat- obě dcerky lítají za klukama, v televizi 
jde tak akorát velký kulový, uklizený i navařený je snad vždycky a 
zastáncem počítačů zrovna není. „A jak se má Melanie?“ 

  „To ti nemůžu prozradit!“ sykla, když pochopila, že mluvím 
o hlavní hrdince té knížky. „Tys to ještě nečetla, že ne?“ 

  „Jenom kousek, nemám teď nějak čas,“ pokrčila jsem rameny. 
„Ale už mi to celkem chybí, myslím čtení.“ 

  „No to jo, tys byla vždycky vášnivá čtenářka,“ usmála se mamka.  
  „To vím, asi zalehnu do postele a přečtu si pár kapitol…Školy 
noci! Jo! Už pár desítek týdnů jsem ji nečetla!“ Naposledy 
v Trentonu a to už je dobrých pár měsíců. 
  „Četla jsi to asi stokrát,“ připomněla máma. „A Caylí, pověz, jak 
je ve škole? Moc se spolu teď nevídáme, pojď si popovídat.“  
Sedla jsem si vedle ní a spustila. „Je to fajn, známky mám fajn….“ 

  „Poznámky jsou taky fajn?“ podotkla mamka. 
  „Náhodou, letos jsem dostala jenom jednu!“ vymlouvala jsem 
se. Jo, kvůli Bryanovi a Jessovi. Máma jen zakroutila hlavou a 
přimhouřila oči. 
  „A co Bryan?“ vyzvídala.  
  „Bryan je naprosto úžasný, mami! A v tomhle ti vážně nelžu. 
Zrovna teď jsem se od něj vrátila a bylo to naprosto báječný!“ 
vychrlila jsem a doufala, že se už na nic ptát nebude. Bohužel, 
zeptala se ještě na jednu věc. 
 „Co jste dělali?“ Jéžiš! 
Rychle jsem hledala nějakou odpověď (vymyšlenou, 
samozřejmě), ale žádná, která stála za zmínění, mě vůbec 
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nenapadla a říct pravdu, že jsme se líbali nebo že já se rozbrečela 
jsem nehodlala ani v krajním plánu zmiňovat.  
  „Povídali si,“ zamumlala jsem nesrozumitelně a odkráčela 
nahoru, než by se mě máma měla možnost zeptat, proč kecám a 
co jsme dělali doopravdy. 
  „A co Jess?“ zaslechla jsem, když už jsem zavírala dveře do 
obýváku. Otázku jsem nechala bez odpovědi, protože jsem ji 
sama neznala. A to bylo nadmíru stresující…  
V pokoji bylo nedýchatelno. Někdo (Elis) tam totiž nastříkal něco 
(konkrétně moje voňavky, copak nemá svoje?!). Koukla jsem na 
stůl a zjistila, že si Elis půjčovala vůni Black star od Avril Lavigne, 
protože místo na poličce ležela právě na stole. Otevřela jsem 
okno a do pokoje mi zavál příjemný studený vánek. Vešla jsem do 
koupelny a rozčesala si vlasy. Chvíli jsem na sebe koukala 
v zrcadle a dělala různé ksichtíky. Zaslechla jsem nějaký hluk 
v pokoji, jako kdyby tam někdo chodil. Ignorovala jsem to, 
s domněnkou, že je to Elis a jen mě jde jako chůva zkontrolovat, 
nebo mi vyzradit vše, co se dělo s Alexem. A o ty nekonečné kecy 
jsem se klidně ráda ochudila. Opláchla jsem si obličej ledovou 
vodou a usušila jsem ho suchým, měkoučkým, růžovým 
ručníkem. Ještě jsem si vyčistila  zuby- prostě a jednoduše jsem si 
dávala na čas. Za chvíli nebyly už žádné kroky slyšet, tak jsem 
usoudila, že ji přestalo bavit čekat, než se vrátím, nebo prostě 
odešla. Uznala jsem za vhodné se konečně vrátit do pokoje, už 
jen proto, že jsem chtěla zalehnout ke knížce a přestat na 
všechno myslet. Šla jsem zpět do pokoje a přemýšlela, jestli mám 
vidiny, protože na mý posteli ležel Jess a s úsměvem na rtech se 
na mě zaujatě díval. 
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26. Jess je prostě Spider-man 

 

 

„Co tady děláš, Jessi?“ vypískla jsem nevěříc svým očím.  
  „Přišel jsem za tebou,“ řekl a vstal. Podívala jsem se k oknu a 
rázem pochopila, jak se ke mně do pokoje dostal. Jess je prostě 
Spider-man.  
  „To jsem si všimla, ale proč?“ 

  „Jen tak,“ pokrčil rameny. Jen tak, zopakovala jsem v duchu., ale 
moc tomu nevěřila.  
  „Jessi, já jsem zase s Bryanem a už ho nechci zklamat,“ přiznala 
jsem a doufala, že to Jess pochopí. 
  „Můžeme být aspoň kámoši,“ navrhl a já kývla. Předem jsem 
věděla, že Bryan nebude ani trochu nadšený, ale s tím nemůže 
udělat vůbec nic. „Pojď sem,“ řekl a objal mě. Kamarádsky, pro 
jistotu. Ale já v tom obětí cítila něco jiného, než nějaké 
kamarádské. „Asi jsi ospalá, že?“ zeptal se, když jsem zívla. 
  „Hrozně,“ přikývla jsem. „Byl to těžký den. Nemohla jsem 
dospat, ve škole jsme psali písemku ze dvou předmětů, potom 
jsem uklízela a nakonec šla k Bryanovi. Vím, že to nezní nějak 
namáhavě, ale já jsem prostě děsně utahaná.“ 

  „Nevadí,“ usmál se. Položila jsem si hlavu na jeho rameno a 
chvíli nic neříkala. „Klidně spi.“ 

  „Blázníš? Teď a…“ 

  „Já stejně za chvilku půjdu. Lehni si,“ řekl a položil mě na postel. 
Lehl si vedle mě. Kdyby v tu chvíli se tak nějak náhodou objevil 
Bryan, stoprocentně by nevěřil, že jsme vedle sebe jen leželi. 
Doufala jsem, že ani Elis, ani mámu nenapadne jít do mého 
pokoje. To by nebylo zrovna nejlepší.  
Jess mě jednou rukou objal a já se přisunula k němu. Ještě vstal a 
zhasnul. Došel zpět k posteli a lehl si zase vedle mě.  
  „Není ti zima?“ 
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  „Ne, dobrý,“ zamumlala jsem. Přitiskla jsem se k němu a jemu se 
to určitě moc líbilo.  
  „Je škoda, že nás tehdy Bryan viděl,“ vzdychl. 
  „Stejně by to jednou prasklo.“ 

  „Ale až za dlouho. A kdyby se do toho ještě ke všemu necpala 
Julie, nemuselo to prasknout nikdy.“ 

  „Nech toho, Jessi.“ 

  „Jo, neboj. Bryan říkal, že na tebe mám zapomenout. Ale on je 
mi už ukradený.“ 

  „Jessi…,“ zakňourala jsem.  
  „Caylí, já na tebe ale nikdy, nikdy nezapomenu,“ zdůraznil. 
„Vždycky tu pro tebe budu. Přísahám. Miluju tě,“ šeptl a políbil 
mě na čelo.  
  „Víš, že to nejde, že jo?“ zamumlala jsem už v polospánku. 
  „Jo, vím,“ přitakal. Zavřela jsem oči a únavou usnula. Super bylo 
to, že se mi tu noc nezdálo nic strašného. Zdálo se mi o tom dni, 
kdy jsem poprvé viděla Jesse a na první pohled se do něj 
zamilovala. Tenkrát jsem si to ale ještě neuvědomovala. A ani 
jsem si to uvědomit nechtěla.  
A rázem to bylo zpět. Zase jsem milovala i Bryana, i Jesse. Ale 
s tím jsem nehodlala nic dělat. Řekla jsem si, že radši budu trápit 
sebe než ty dva. Hlavně Bryana.  
Ráno jsem se probudila sama. Nikdy mi to nepřišlo nějak zvláštní, 
ale protože jsem věděla, že usínám s Jessem, zvláštní to bylo. 
Vedle mě ležel jen kus papíru. Ještě rozespalá jsem ho uchopila a 
snažila se přečíst, co je na něm napsáno. 
Uvidíme se ve škole. 
Podívala jsem se k oknu a bylo jak jinak než otevřené. Takže vylezl 
oknem. Bylo mi jasných pět věcí. 
Za prvé, že miluju Bryana. 
Za druhé, že současně i Jesse. 
Za třetí, že už nechci Bryana znovu zklamat. 
Za čtvrté, že s Jessem budeme jenom kámoši. Nejlepší kámoši. 



250 
 

A konečně za páté, že se o včerejší noci nesmí vůbec nikdo 
dozvědět…. 
 

 

Byl pátek, tudíž jsem před sebou měla pět hodin. První byl 
dějepis, kde nám učitelka povídala o Pocahontas, která prý žila 
zrovna ve Virginii. Ten příběh jsem znala- ale jen z Disneyho 
pohádky. Celá hodina tím byla vážně zajímavá. Seděla jsem 
s Wendy a přes půlmetrovou uličku vedle mě seděl Jess.  
  „Už jste se konečně s Bryanem dali zase dohromady?“ šeptla 
Wendy zvědavě. 
  „Jo, už konečně jo,“ usmála jsem se a na Jesse jsem se podívat 
neodvážila ani omylem. Doufala jsem, že to neslyšel, jen by byl 
naštvaný.  
  „Bezva!“ zajásala Wendy, a protože ji učitelka slyšela, hodila po 
ní káravý pohled a zbytek hodiny už si Wendy netroufla vydat 
jedinou hlásku. 
Druhá hodina, to byla španělština a tam jsem zase seděla 
s Wendy a přes uličku s Jessem. Tu hodinu jsme s Wendy 
prokoukali na Cama Jamese.  
Třetí hodina byla chemie. Tam už byl i Bryan a k Jessovi jsem se 
nějak neznala.  
O přestávce jsem šla na záchody si učesat rozcuchané vlasy. 
Kontrolovala jsem se v zrcadle, když jsem v něm spatřila dokonalý 
odraz Julie. Prudce jsem se otočila a opřená o kachličky s rukama 
v bok stála Julie, s obvyklým sexy výrazem, ale bez své partičky. 
  „Jak je možné, že jsi zase s Bryanem?“ zeptala se a kupodivu se 
snažila o klidný tón.  
  „Protože ho miluju a on mě,“ odpověděla jsem klidně. Jen 
závistivě zakroutila hlavou.  
  „To ti nemohl odpustit. Mě to taky neodpustil,“ nevěřila. 
Dokonce měla hlas smutný, jestli to vůbec u ní nějak jde. Julie 
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ho…taky podvedla?! Chudák Bryan…. Najednou mně ho bylo 
upřímně líto. 
  „Odpustil mi to. Třeba se s tebou nerozešel jen proto,“ pokrčila 
jsem rameny.  
  „Asi máš pravdu, ale vám to taky nevydrží věčně.“ Řekla to 
způsobem: „Zařídím, abyste spolu nebyli na dlouho“, a to mě 
namíchlo.  
  „Třeba jo,“ odsekla jsem a v jejím obličeji se zas objevil 
nenávistný pohled, který jsem znala moc dobře.  
  „Pochybuju,“ zabručela a odkráčela namyšleně z místnosti. Zase 
kroutila zadkem, jak nějaká nevím co. Měla jsem sto chutí ji do 
něj pořádně nakopat.  
  „Kráva,“ vyslovila jsem nahlas a přála si, aby to slyšela.  
Ale ona se hned zase vrátila.  
  „Jak může chodit s takovou blbkou?“ neodpustila si. 
  „Podívej, Julie, seš hrozná coura, nesnáším tě, ke všemu jsi 
úplně pitomá a pěkný ksichtík ti k dokonalosti nestačí ani 
náhodou. Ale nech mě i jeho na pokoji. Jdi kazit náladu Darle, 
nebo jiné husičce z té tvé party, ale, rozumíš? Mě i jeho nech na 
pokoji- taky Jesse, Elis a Wendy. Nebo prostě přestaň kritizovat 
všechny a omez to na tu tvoji partičku.“ 

Nezmohla se na jediné slovo. Můj proslov ji naprosto umlčel. Co 
největším obloukem to šlo jsem ji obešla a šla rovnou do učebny 
biologie, kde jsem si sedla do úplně zadní lavice vedle Bryana a 
vlepila mu na tvář pusu, než se vůbec stihl otočit a vzpamatovat.  
  „Caylí,“ usmál se. „Dívej, jaká naštvaná.“ Ukázal na Julii, která se 
na nás žárlivě mračila, ruce v bok a zase neobležená svým věrným 
přívrženstvem.  
  „Ať je,“ mávla jsem rukou. „Udělala jsem jí proslov, až nakonec 
zavřela klapačku.“ 

  „Nic jiného si nezaslouží.“ 

Zazvonilo na hodinu a do třídy vešel komický učitel Henry Yvo. 
Komický svým vzhledem a originální nezapomenutelnými 
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poznámkami. Všichni jsme ho pozdravili a pár spolužáků rozdalo 
do každé lavice mikroskop. Bryan si s ním začal okamžitě hrát, 
celý ho  rozebral a pak se ho zase snažil dát dohromady. 
Biologie by nebyla nudný předmět, kdybychom zrovna 
neprobírali mikrobiologii, což se, jak nám učitel vtiskl do paměti, 
zabývá studiem jednobuněčných organismů. Ale prý už se s tím 
bude končit a před námi je mnoho zajímavějších věcí.  
Po biologii jsem šla na anglinu. Tam to ale nebylo dvakrát 
příjemné, protože jsem seděla s Bryanem a Jess se na mě každou 
chvilku díval.   
Potom už jsme mohli konečně domů. Šla jsem svým tempem, 
když se ke mně přidal Jess. 
  „V kolik jsi včera odešel?“ 

  „Asi v šest. Ty jsi usnula asi v deset, já pak tak v jedenáct. Ráno 
jsem se probudil a musel jsem odejít. Aby matka nehučela, že 
jsem nespal doma. Ještě chvilku jsem se díval, jak spíš. Byla jsi 
hrozně roztomilá a vůbec se mi nechtělo odejít.“ 

Takže jsem v podstatě spala s Jessem. Řekla jsem si, že o tom 
nikomu nepovím- pod pojmem „spala jsem s Jessem“ si nikdo 
nepředstaví, že jsme vedle sebe jen leželi.  
  „Doufám, že ti došlo, že to nikomu nemůžeš říct,“ ujistila jsem 
se. 
  „Neboj, Caylí. I když by z toho byl vážně drsný drb,“ zafrkal 
smíchem. „Jak bych někomu řekl: Spal jsem s Caylí!“  
Začala jsem se smát, i když mi to došlo už chvíli předtím.  
  „Hned by byl nový drb. To by si Julie vychutnala.“ 

  „To jo.“ 

Chvíli jsme oba mlčeli. Už jsme byli u našeho. 
  „Půjdeš dál?“ nabídla jsem mu. 
  „Né, to ne, ale večer nechej otevřené okno. Asi se stavím,“ 
usmál se.  
  „Dobře.“ 
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Jess se otočil a šel pryč. Já otevřela dveře a vklouzla do domu. 
Nikdo nebyl doma. Chvíli jsem se dívala na MTV, a když skončilo 
Teen Cribs, v kuchyni jsem snědla bagetu a šla do pokoje. 
Konečně jsem si mohla číst. Tolik jsem se do toho zažrala, že jsem 
skončila až na předposlední kapitole a zrovna to dočetla do 
konce. 
Odnesla jsem knížku na poličku. A pak jsem se začala nudit. 
Nakonec jsem vytočila tátovo číslo a ten mi to po chvilce zvedl. 
  „Ahoj, Caylo,“ pozdravil. 
  „Čau, tati,“ pozdravila jsem taky. „Co se děje v Jersey?“ 

 „Ále, nic zásadního se nezměnilo. Je tu jen každý víkend hrozný 
ticho.“ 

  „To bys měl být rád. Těch vzteklých hádek mě a Elis jsi musel mít 
po krk,“ usmála jsem se, i když jsem věděla, že mě táta neuvidí. 
  „Dřív mě to štvalo, ale teď chybí. Nebavila ses s mámou, kdy 
můžete s Elis přiletět?“ 

  „Teď to asi nepůjde, ale přiletíme, co nejdřív to půjde.“ 

Otočila jsem se a u okna stál usměvavý Jess. Mohla jsem jen 
hádat, jak dlouho už poslouchá. 
  „Musím končit, tati. Ještě ti zavolám. Čau a pozdravuj New 
Jersey!“ rozloučila jsem se a ukončila hovor. „Měl jsi to fakt 
dobře načasovaný,“ pochválila jsem Jesse.  
  „Klidně sis mohla ještě povídat,“ zaculil se.  
  „Ne, dobrý,“ mávla jsem rukou. „To už je tolik?“ podivila jsem 
se, když jsem zjistila, že venku už je skoro tma. 
  „Je teprve devět. Ale já neměl co doma dělat.“ 

Neměl co doma dělat? Uznala bych to, kdyby Jess neměl obří 
vyhřívaný bazén, kde by se dalo koupat i v minusové teplotě, 
obrovitánskou televizi, nejnovější model play stationu, tři super 
sourozence, vlastní čtyřkolku, posilovnu a snad dalších milion 
věcí, o kterých já si můžu nechat jen zdát. V Teen Cribs by mu 
záviděli. 
  „Aha, tak to jo,“ zamumlala jsem.  
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Zaslechla jsem, že se otevřely vstupní dveře a poznala, že přišla 
Elis. 
  „Co si dáš na večeři?“ zeptala jsem se. 
  „Ty řekneš Elis, že jsem tu?“ 

  „Ne, to ne, ale něco ti vezmu. Tak co si dáš?“ 

  „To je jedno,“ pokrčil rameny a já šla za Elis. Stihla jít do kuchyně 
a usmívala se jako sluníčko. 
  „Kde jsi byla?“ vyzvídala jsem s rukama v bok a snažila se být 
vážná, aby to vypadalo jako na nějakým stupidním výslechu. 
  „S Alexem!“ vykřikla nadšeně a ještě rozšířila úsměv. 
  „Tady se někdo má,“ řekla jsem. „A kde?“ 

  „Ále, byla jsem v Richmondu, bloudili jsme všude kolem a 
nakonec jsme šli k němu domů!“ prozradila. 
  „A dál?“ 

  „Jeho dům je naprostý luxus! Něco jako Bryanův nebo Jessův. 
Uvařil pravé italské špagety, jako správný Ital a pak jsme si 
povídali a dívali se na film!“ vyprávěla radostně. 
  „Budeš dělat něco na véču?“ zeptala jsem se. Už jsem taky 
dostala hlad.  
  „Měla jsem sice ty špagety, ale víš co? Já ti je udělám!“ 
rozhodla. 
  „Udělej jich trochu víc, jo?“ poprosila jsem opatrně a doufala, že 
mě neprokoukne.  
  „Proč?“ nechápala. „No to je jedno. Ať už máš nahoře Jesse 
nebo Bryana. Nebo kohokoliv jiného. Tvé přání je mi rozkazem!“ 
prohlásila a já nenápadně odkráčela. „Za chvíli si pro to přijď!“ 
Má mě přečtenou jako vlastní boty. 
Jess seděl na posteli a čekal.  
  „Elis chce udělat špagety,“ oznámila jsem mu. 
  „Bezva!“ usmál se. „A bude to jedlé?“ 

  „Sestra umí vařit nejlíp z celé naší rodiny,“ informovala jsem ho, 
pyšná na Elis.  
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Kecali jsme o Elis a já mu pověděla o Alexovi. Neustále se při tom 
křenil, a když jsem mu řekla o shánění Alexova číslo, dostal 
záchvat smíchu. Radši jsem došla pro už připravené jídlo. 
  „Díky,“ usmála jsem se a převzala od Elis velkou porci špaget. 
„Seš zlato.“  
Donesla jsem špagety do pokoje. Jak já, tak Jess jsme se do nich 
s chutí pustili. 
  „A sakra! Ona umí vážně dobře vařit!“ pochválil Jess Elis. Jen 
jsem se usmála a spolkla další sousto. Byly vážně vynikající.  
Není divu, že jsme je zhltali během chvilky. Pak jsem si lehla na 
postel a odpočívala.  
  „Tak co, Jessi, jak jde škola?“ zeptala jsem se. 
  „No…Nepropadám, ale není to nejlepší,“ vyhýbal se přímé 
odpovědi.  
  „Takže čtyři,“ uhádla jsem.  
  „No jo,“ přiznal. „A jak jsi na tom ty?“ 
  „Moc dobře,“ zamachrovala jsem. A nelhala jsem. Moje výborné 
známky stojí za občasnou chválu.  
  „Tady se někdo má!“ 
  „Kdyby ses alespoň trošičku snažil, dotáhl bys to tak na trojku!“ 
  „Já si nestěžuju,“ prohlásil bezstarostně.  
  „To máš dobrý. Já…musím se jít osprchovat…počkáš?“ zeptala 
jsem se a hloupě doufala, že nebude šmírovat. Jéžiš! Vždyť Jess 
není žádný úchyl!  
  „Jo, jasně, počkám,“ kývl.  
Odešla jsem do koupelny, svlékla se a vlezla si do sprchy. Nějak 
jsem nespěchala. Horká voda byla příjemná a vůbec se mi 
nechtělo ji zastavit. Nakonec jsem si řekla, že už vážně musím jít, 
že Jess čeká. Přehodila jsem přes sebe ručník a sáhla pro tričko. 
Spěšně jsem se oblékla a vyfénovala si vlasy. Teprve pak jsem šla 
do pokoje. První jsem se podívala na hodiny a zděsila se. Strávila 
jsem tam hodinu! A co bylo ještě divnější, Jess nikde.  
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  „Jessi?“ zavolala jsem, ale tak, aby mně neslyšela Elis. Ale nikdo 
neodpovídal. Napadlo mě, že třeba ho přestalo bavit čekat a 
odešel. Nahnula jsem se z okna. „Jessi?“ zkusila jsem to znovu. 
  „Už jdu!“ odpověděl mi. Zpočátku jsem ho v černočerné tmě 
neviděla, ale pak se najednou objevil vedle mě. Seskočil z okna a 
dopadl. 
  „Kde jsi byl?“ zajímala jsem se. 
  „Venku,“ řekl klidně.  
  „Nudil ses, co? Promiň, že mi to tak trvalo,“ omluvila jsem se.  
  „Ale to nic,“ mávl rukou a nepřestával se usmívat. Zavřel okno a 
sedl si na postel. Sedla jsem si vedle něj. Už jsem dřímala, 
nakonec jsem si lehla, Jess vedle mě. Objal mě a já mu usnula 
v náručí. 
Ráno vedle mě ležel. Spinkal jako neviňátko a já ho nechtěla 
budit. 
S Jessem a s Bryanem jsem to prostě nevyřešila. Ptala jsem se 
sama sebe, co jsem vlastně za dobu strávenou v Bellwoodu 
dokázala. Nakonec jsem na to přišla- dala jsem dohromady  Alexe 
s Elis.  
Jess se probudil v deset.  
  „Měl bych jít, že?“ 
  „Asi jo,“ kývla jsem. 
  „Tak ahoj,“ rozloučil se a políbil mě, než jsem stihla uhnout. 
„Fakt tě miluju.“  
Znovu mě políbil, potom vyskočil z okna a zmizel. Lehký mi to 
zrovna neudělal…. 
A pořád tu zůstává ta otázka: Dokázala bych se opravdu vzdát 
Jesse nebo Bryana? 
Vzdychla jsem si a sedla si na postel. Musela jsem uznat, že 
v Bellwoodu se nudit nelze a že tohle dilema nevyřeším jen tak, 
bez slz…  
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27. Co dělají Elis a Alex? 
 
 
  „Ještě jednou všechno nejlepší,“ popřála jsem Bryanovi a usmála 
se. 
  „Nepřála jsi mi snad už milionkrát?“ zeptal se s úsměvem. 
Leželi jsme na právě rozkvetlé louce za naším domem. Louka byla 
naprosto kouzelná a pohádková. Pestrobarevné květy vyčuhovaly 
z výrazně zelené trávy. Motýli si poletovali sem a tam. Ptáci 
nešetřili své zobáčky a zpívali o sto šest. Na pětadvacátého 
března bylo překvapivě teplo.  
  „Ale no tak!“ 
  „A navíc, narozky jsem měl už včera,“ připomněl mi. Pořád se 
usmíval úsměvem, který jsem naprosto milovala. Sedla jsem si a 
nahnula se k němu. Začala jsem ho líbat. Bryan líbal naprosto 
úžasně- jako vždycky. Je vůbec něco, co nedělal úžasně?  
On úžasný byl. (No jo, zamilovanost!) Bryan je ten typ kluka, za 
kterým se otáčela každá holka, když prošel. Pro každou (včetně 
mě) je neodolatelný a pro každou (kromě mě) je naprosto 
nedostupný. Jeho neodolatelnost nespočívá jenom v jeho 
dokonalém vzhledu, ale taky jak se chová, i když ne všichni učitelé 
ho mají zrovna dvakrát v lásce. Bryan nepatří mezi namyšlené 
machry, naopak. No prostě a jednoduše- holky by vraždily pro to, 
aby je alespoň pozdravil. Teď vážně. Sotva na chvilku odběhnu, 
ochomýtá se kolem něj x holek.  
V podstatě to samé říká on o mě. Akorát že sotva se vzdálí, hned 
mě nějaký kluk nabaluje.  
  „Nevadí,“ usmála jsem se. „Šestnáctiny se musí pořádně 
oslavit.“ 
  „Já to nijak neprožívám.“ Taky si sedl. „Ale přijď příští týden. 
Oslavíme to, když tak chceš.“ 
Asi jsem věděla jen já, jak to myslel. Nikdo u nich totiž nebude 
celý týden doma. 
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  „Ty vážně nechceš jet s nimi?“ zeptala jsem se nechápavě. Bryan 
byl snad jediný, kdo odmítl letět do Los Angels. Já byla vždy jen 
v New Jersey nebo ve Virginii. Takže o nějaké dovolené, na jaké si 
může jezdit Bryan, si můžu nechat tak akorát snít.  
  „Ale no tak, v Kalifornii jsem byl už pětkrát. To stačí, ne? A navíc, 
radši budu tady s tebou.“  
I když to nezmínil, byla jsem si skoro jistá, že chce zůstat ještě 
z jednoho důvodu- aby mě hlídal. Určitě ho napadlo, že kdyby 
odjel, byla bych s Jessem. A taky že by to byla pravda. Ale 
s Jessem jsem se snažila už jen kamarádit. Od té doby, co jsme já 
a Bryan zase spolu, jsem se s Jessem nelíbala ani jednou. Jess by 
sice neprotestoval, naopak, ale vadilo by to mě. Od té hádky 
s Bryanem jsem byla s Jessem vlastně jen párkrát. Nechci 
Bryanovi ubližovat. Už tak jsem je dokázala znepřátelit, a kdybych 
Bryana ještě někdy podvedla, asi by mi to už neodpustil. Už tak to 
bylo o chlup. 
  „Fajn.“ Vstala jsem a poopravila si sukni. „Dáš si pizzu?“ 
  „Jo, fajn,“ souhlasil. „Jakou?“ 
Zapřemýšlela jsem. „Sýr, šunka, kukuřice,“ řekla jsem.  
Bryan vytáhl mobil a zavolal do pizzerie. Vstal a šli jsme do domu. 
Máma doma nebyla, ale Elis jo. Poslala jsem Bryana do mého 
pokoje a sama zvědavě zjišťovala, co dělá Elis. Poslední dobou 
jsme se spolu nějak extra nebavily, já bývala s Bryanem a ona 
s Alexem. S Alexem chodila už čtyři měsíce. Nesmím se 
zapomenout pochlubit, že jsou spolu díky mě. Že já jsem jim 
domluvila první rande, na to snad už dávno ty dvě hrdličky 
zapomněly.  
A když už tak zmiňuju Bryana a Alexe, nesmím zapomenout na 
Jesse. Je potřeba říct, že jsem se vážně snažila dodržet slib 
“Neubližuj Bryanovi“ a s Jessem jsem nebývala. Jasně- stýskalo se 
mi, jemu taky, ale pochopil to.  
Připlížila jsem se k Elisině pokoji a co nejtišeji otevřela dveře. Stáli 
u protější stěny, Alex ji objímal silnými a svalnatými pažemi a 
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líbali se. Nemohli mě slyšet, zato já jsem slyšela je, jejich vzdechy 
a občasná slova.   
Vlastně jsem Elis viděla s někým se líbat poprvé. Ale pochybuju, 
že to pro ni bylo poprvé, protože předtím chodila s  Jimmiem. Ale 
když ji podvedl a místo sebe na rande poslal svého bratra 
(dvojče), rozešla se s ním. 
Ale Elis a Alex spolu vypadali naprosto úžasně. On je vysoký, 
vypracovaný a snědý, s krátkými černými vlasy a krásnýma 
čokoládovýma očima, ještě tmavějšíma, než má Elis. Ta je taky 
vysoká (ale zdaleka ne tolik, jako on), vlasy jí za poslední čtyři 
měsíce dorostly až po zadek a hrozně jí to slušelo.  
Radši jsem je nechala na pokoji a potichoučku zavřela. Taky by mi 
vadilo, kdyby na mě Elis zírala. 
Odcupitala jsem do svého pokoje, kde na mě čekal Bryan. 
  „Co dělají Elis a Alex?“ zeptal se. Jak věděl, že jsem je byla 
„kontrolovat“? Ale radši jsem to neřešila. 
  „Líbají se,“ prozradila jsem mu s úsměvem.  
  „Tak to jsme na tom stejně.“  
 
Než jsme se nadáli, poslíček s pizzou zvonil u dveří. Převzala jsem 
pizzu a šla zpět do pokoje. 
  „Kdo tam byl?“ vyřítila se ze svého pokoje Elis.  
  „Ale, jen poslíček s pizzou,“ uklidnila jsem ji a ukázala jí krabici 
od pizzy. „Neboj, ani jedno z dvojčat.“ 
  „Ještě že,“ vydechla. Zalezla zpět do pokoje. 
Elis poslední dobou pořád otravují buď Jimmie nebo Steven. Zdá 
se, že se do ní oba zamilovali, protože o ni usilují hrozně moc. Ale 
u Elis zřejmě nemají šanci, a to nejen kvůli Alexovi. Taky proto, že 
ji oba šíleně zklamali.  
V pokoji jsem si sedla na postel a vzala si kus pizzy. Byla jak jinak 
než výtečná. Bryan si taky vzal.  
  „Tak co, těšíš se zítra do školy?“ 
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  „Blázníš, Caylí? Já se do školy netěšil nikdy. Ani do první třídy. 
Nesnáším pondělky,“ zabrblal.  
  „To mi povídej. Já taky,“ souhlasila jsem a vzala si další kus pizzy. 
„Navíc zítra píšeme z francouzštiny a z dějáku.“ 

  „Jo, ale ty to vždycky napíšeš dobře, ne jak já.“ 
  „Tak by ses měl začít učit, určitě nejsi celé dny tak děsně 
zaneprázdněný. To, že hráváš na play stationu, díváš se na MTV, 
chodíš za kámoši nebo jsi se mnou, to je všem učitelům fuk,“ 
upozornila jsem ho.  
  „Tak to mám blbý, no,“ prohlásil nevzrušeně. 
  „A co teprve až budeš doma týden sám, s tvými kuchařskými 
schopnostmi umřeš hlady,“ zasmála jsem se.   
  „V dnešní době existují takové vymoženosti jako je pizza,“ 
namítl a vzal si další kus. „Nebo hamburgery nebo hranolky.“ 
  „Nebo prostě zajdeš k nám,“ nabídla jsem mu. Představa, že já 
sama bych měla mít celý týden jen pizzu, hranolky a hamburgery 
je hnusná. To hlavně proto, že mi hamburgery nikdy nechutnaly. 
Bléé. Sáhla jsem pro další kus pizzy, ale už tam žádný nebyl. A do 
pytle, jsem to ale žrout, pomyslela jsem si.  
  „Ale bude to ten nejlepší týden mýho života. Musí. Bez našich, 
bez dvojčat, bez školy….“ 
No jo, ten týden mají být prázdniny.  
  „Bude,“ potvrdila jsem mu s úsměvem.   
  „S tebou,“ usmál se taky. Začal mě líbat. Na ty prázdniny jsem se 
začínala těšit ještě víc, než před pár minutami.  
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28. Elisiny bláboly a samozřejmě Bryan 
 
 
„Měl bych už asi jít,“ řekl Bryan a díval se na hodiny. Ukazovaly 
osm hodin.  
  „Fajn, tak uvidíme se zítra ve škole.“ 
  „Jo, zítra,“ kývl a políbil mě na rty.  
Poté, co odešel, jsem musela jít vytahat z Elis veškeré detaily. 
Seděla u stolu a něco kreslila. Alex už samozřejmě odešel. 
Porozhlédla jsem se po pokoji. Na oknech byly krásné a barevné 
květiny. Hned jsem si vzpomněla na to, že moje sestra je M.N.. A 
mít Mimořádně Nadanou sestru není vždy jednoduché.  
  „Elis!“ zatřepala jsem s ní. Nakoukla jsem jí přes rameno. Kreslila 
velké červené srdce, ve kterém bylo napsané „Alex“. Nepřehání? 
  „Co je?“ vyjekla. 
  „Povídej! Povídej! Jaký byl? Co jste dělali? O čem jste si 
povídali?“ vybalila jsem na ni. 
  „No, o všem možném. Byl naprosto úžasný!“ usmála se. 
Jako vždycky, dodala jsem si v duchu. 
  „No jo, málem jste si navzájem snědli hlavy,“ zasmála jsem se. 
Elis se na mě zamračila a dívala se na mě jejím komickým 
načuřeným výrazem. Nikdy jsem u toho Elisina výrazu nevěděla, 
jestli se jí mám bát, nebo můžu vyprsknout smíchy.  
  „Jo, a byl úplně skvělý! Líbal líp než všichni ostatní kluci!“ 
vychrlila najednou s mega úsměvem od ucha k uchu. 
  „Elis, ty ses nelíbala s tolika kluky, abys tohle mohla prohlásit,“ 
připomněla jsem jí. 
  „No, to je pravda. Ale náhodou, ještě jsem se líbala Jimmimem.“ 
Jeho jméno vyslovila jako hnusnou nadávku. „A se Stevenem. 
Jenže jsem si předtím tak nějak myslela, že se líbám s Jimmiem, 
no. Ale dobře tak Jimmiemu, kdyby se necucal někde s tou 
krávou Anitou, tak by se nic z toho nestalo!“ postěžovala si. „Ale 
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pověz ty, jak ses měla s Bryanem? A jak jste vůbec oslavili jeho 
šestnáctiny? A plánujete to?“ 
  „Co to?“ nechápala jsem. 
  „Mluvím o sexu, drahá starší sestro,“ objasnila mi. „Nebo už se 
stalo? A líbá aspoň dobře?“ vychrlila otázky. Nevěděla jsem, na 
co dřív odpovědět.  
  „Hele, to, že mi ty všechno vykvákáš, neznamená, že já udělám 
to samé!“  
  „Ale no táák, Caylo, vždyť jsem tvoje sestřička! Řekni mi to! Víš, 
že to mámě nepovím!“ prosila s výrazem ztraceného štěněte, 
který zabere na kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv. Sedla jsem si na 
postel a ona si sedla vedle mě.  
  „Ještě jsme to nedělali, když tě to tak zajímá,“ přiznala jsem. 
  „Kdo z vás dvou nechce?“ vyzvídala dotěrně. 
  „Chceme oba, sice jsem se s ním o tom nikdy nebavila, ale on 
určitě chce. Já jen, že nebylo zatím kdy a kde.“ 
  „To se ale napraví, když bude mít Bryan na týden celý dům jen 
pro sebe, že jo?“ uhádla bystře.  
Nejistě jsem přikývla.  
  „Nezapomeňte na ochranu,“ ušklíbla se. Šťouchla jsem ji 
ramenem a obě jsme vyprskly smíchem jako střeštěné 
puberťačky, jimiž jsme stejně byly.  
Elis mě přiměla nad tím přemýšlet. A to víc, než je zdrávo. Bryan 
nad tím už určitě taky přemýšlel a ne jednou. Jenže já, jakožto 
nezkušená panna, jsem z toho měla strach. Ne že bych se bála, to 
jen trošku, ale měla jsem strach, že to potom bude jiné, začnu ho 
nudit a on si najde jinou, i když se mu to v nejmenším 
nepodobalo. 
  „Nebojíš se, Caylí?“ zeptala se po chvíli. Jako by mi právě četla 
myšlenky. 
  „Jasně že jo, přece jen, poprvé to je jenom jednou!“ vysvětlila 
jsem jí.  
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  „To já si s Alexem počkám, ať se mu to líbí, nebo ne. Nedělala 
bych to s ním, i kdybych měla kde a kdy. Teď ještě ne. Hodlám si 
počkat, ještě minimálně rok.“ 
  „Otázkou je, jestli počká Alex,“ připomněla jsem. Alex z toho asi 
nebude nějak nadšený, přece jen už mu bylo šestnáct a do 
sedmnácti nebude čekat s radostí a výskotem.  
  „Toť otázka,“ povzdechla si. „On určitě počká. Když ne rok, tak 
do mých patnáctin.“  
Takové rozhovory nemám dvakrát v lásce. I když je Elis moje 
sestra, je mi trapné před ní o tom mluvit. Hledala jsem způsob, 
jak rychle vypadnout z pokoje.  
  „Měla bych se jít osprchovat,“ vstala jsem náhle a vyšla z pokoje. 
Přešla jsem k sobě, svlékla se a šla rovnou do sprchy. Horká voda 
byla uklidňující a vůbec se mi nechtělo ven. Jen jsem tam stála a 
nic nedělala. Probralo mě až to, že začala téct voda přímo ledová. 
Rychle jsem ji zastavila a vylezla. Osušila jsem se, natáhla na sebe 
zelené pyžamo a vlezla si do postele. Za chvilinku jsem usnula. 
Zdálo se mi o Bryanovi. Seděli jsme on a já na mé posteli a jedli 
pizzu. Pak se ale všechno rozmazávalo a chvíli byla tma. Chvíli se 
nic nedělo, ale potom jsem viděla Jesse. Leželi jsme vedle sebe na 
posteli, já už skoro spala. 
  „Není ti zima?“ 
  „Ne, dobrý,“ zamumlala jsem. Přitiskla jsem se k němu a jemu se 
to určitě moc líbilo.  
  „Je škoda, že nás tehdy Bryan viděl,“ vzdychl. 
  „Stejně by to jednou prasklo.“ 
  „Ale až za dlouho. A kdyby se do toho ještě ke všemu necpala 
Julie, nemuselo to prasknout nikdy.“ 
  „Nech toho, Jessi.“ 
  „Jo, neboj. Bryan říkal, že na tebe mám zapomenout. Ale on je 
mi už ukradený.“ 
  „Jessi…,“ zakňourala jsem.  



265 
 

  „Caylí, já na tebe ale nikdy, nikdy nezapomenu,“ zdůraznil. 
„Vždycky tu pro tebe budu. Přísahám. Miluju tě,“ šeptl a políbil 
mě na čelo.  
  „Víš, že to nejde, že jo?“ zamumlala jsem už v polospánku. 
  „Jo, vím,“ přitakal. 
 
Probudila jsem se a koukla na mobil. Byl čas vstávat. V koupelně 
jsem si opláchla obličej, převlékla se, v kuchyni snědla dva toasty 
a zapila to sklenicí sladkého pomerančového džusu. Do školy 
jsem šla dřív než obvykle, ale vůbec to nevadilo. Zamířila jsem 
rovnou do učebny biologie. Bryan tam ještě nebyl a nic se 
nezdálo nějak divné. Sedla jsem si na místo a čekala.  
  „Kde máš Bryana?“ zaslechla jsem za sebou.  
Prudce jsem se otočila a měla jsem chuť jí vrazit. Julie. Julie byla 
jako obvykle hrozně krásná. Rovné, blonďaté vlasy měla pečlivě 
upravené a vypadala celkově jako modelka. Oblečení měla určitě 
jak jinak než značkové.  
Ale způsob, jakým se na mě vždycky dívala a jak se tvářila, jsem 
nesnášela. Jako kdybych byla její podřízená. Jako kdyby byla 
nejdůležitější na celém světě a všichni byli pod ní. A já jako bych 
byla úplně ta nejnižší vrstva společnosti a ona božstvo.  
Každopádně bylo pár dalších lidí, kteří si o ní mysleli totéž. 
Bohužel existovali i tací, kteří Julii Crawetsovou milovali, skoro se 
jí klanili a nedali na ni dopustit.  
Dřív takový býval i Bryan. S Julií chodil asi rok a pak se s ní 
rozešel. Zřejmě proto mě Julie začala nenávidět, protože má 
pocit, že jsem jí ho přebrala a kvůli mně se s ní Bryan rozešel. 
Možná by mě dokonce měla ráda, kdybych s Bryanem nechodila. 
Ale já bych o to nestála, být v její partičce.  
  „Co je ti do toho?“ 
V tu chvíli přišel Bryan, sedl si vedle mě a dal mi pusu. Schválně 
jsem se otočila na Julii, zašklebila se na ni a otočila se zpátky. 
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O přestávce jsem jí chtěla něco říct, něco, co by její kecy totálně 
uzemnilo, ale vždycky se objevil Bryan a já neměla potřebu ječet 
na Julii, když byl poblíž.   
 
Celý den pokračoval ve stejném duchu. Pokaždé, když jsem chtěla 
jít a vynadat Julii, se objevil Bryan. Před ním Julie ani necekla. Já 
taky ne. A ve stejném duchu pokračoval celý týden. Ulevilo se mi, 
když jsem v pátek opouštěla školu s tím, že se do ní celý příští 
týden nevrátím. Tolik jsem se těšila na ty úžasné prázdniny!  
Četla jsem si knížku, Elis se někde spokojeně potulovala s Alexem 
a máma byla jako každý den v práci. Zazvonil mi mobil a já 
poznala Bryanovo číslo. Rychle jsem to zvedla. 
  „Ahoj, Caylí,“ pozdravil. 
  „Čau.“ 
  „Už odjeli, nechceš se stavit?“ zeptal se a já ihned zavřela knížku 
a vytahovala ze skříně džíny a nějaké pěkné tričko. 
  „Jo, jasně, hned jsem u tebe,“ souhlasila jsem, zavěsila, oblékla 
se a vyrazila.   
Cesta netrvala dlouho. Za chvíli už jsem stála u Bryanova 
překrásného domu. Dům byl velký, bílý, s mnoha okny a rovnou 
střechou. A vypadal hrozně luxusně.  
  „Caylí!“ zvolal Bryan a vzal mě za ruku. Vtáhl mě dovnitř. Zavřel 
za sebou dveře a usmál se mým nejoblíbenějším úsměvem. 
„Budem se dívat na nějaký film?“ nabídl mi a já kývla. Šli jsme do 
obýváku a sedli si na pohovku. Bryan pustil film a další dvě hodiny 
jsme se dívali. Celou dobu jsme se drželi za ruku a tulili se k sobě 
a mně se to moc líbilo. Když film skončil, byla tma. To hlavně 
proto, že všechna okna byla zadělána. Nastalo ticho. Už jsem se 
natahovala k zapínači lampy, když mě Bryan zastavil. Začal mě 
líbat a zajel mi rukou pod tričko. Nechtěla jsem, aby přestal, ale 
ani jsem nechtěla, aby zašel dál- aspoň prozatím. 
Byla jsem si vědoma toho, co bude následovat.  
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Co když ještě nechci? Co když ještě nejsem připravená? Ale já 
chci! Jen mám prostě hrozný strach…  
  „Bryane….,“ vydala jsem ze sebe tiše, že to možná ani on 
neslyšel, a to byl ode mě vzdálený pouze několik milimetrů.  
  „Co?“ Zpozorněl, ale já nevěděla, jak mu to jen říct. Chvíli bylo 
ticho, jak jsem se snažila zformulovat vysvětlení, proč kazím tak 
pěknou chvilku.  
  „Já…ještě ne,“ zastavila jsem ho. Ale prostě ještě nenastal ten 
správný čas. Ještě jsem se na to necítila.  
  „Jo, chápu, promiň,“ omluvil se a odtáhl se ode mě. Rozsvítil 
lampu vedle sebe. Usmíval se, ale jenom trochu. Pochopila jsem, 
že se na to těšil a já mu zkazila radost.  
  „Neboj, dočkáš se. Ale dneska ne. Aspoň se máš na co těšit,“ 
usmála jsem se na něj a on na mě. Políbila jsem ho na rty. 
  „To je jedno… Já počkám, jak dlouho budeš chtít,“ řekl. 
  „Dočkáš se…jenom ne zrovna dneska. Nevadí ti to?“ 
  „Ale no tak. Jasně že nevadí,“ uklidňoval mě. Pohladil mě po 
vlasech a jemně mě políbil na rty. „Já mám spoustu času, takže 
s tím spěchat nemusíme.“ 
  „Na to nejlepší se vyplatí počkat!“ řekla jsem mu s úsměvem.  
  „Jo, já vím. Taky že počkám.“ 
Chvíli jsme se na sebe prostě jen usmívali. V tu chvíli mi zazvonil 
mobil. Vyndala jsem ho s kapsy džínů a přiložila k uchu. 
  „Co je Elis?“ zeptala jsem se otráveně. 
  „Ehm…neruším? Já jenom, že potřebuju pomoct. Můžeš?“ Úplně 
jsem si představovala její prosebný výraz ztraceného štěňátka.  
  „No fajn. A s čím?“ 
  „Víš…tak jsme byli s Alexem náhodou v psím útulku. Hráli jsme si 
tam se psy, mazlili se s nimi a pak ke mně přišla taková chlupatá 
koule. A hrozně se mi líbil, úplně jsem si ho zamilovala. Tak ho 
pro mě Alex koupil. Máma o tom ještě neví a asi bude šílet, 
hlavně proto, že počůral koberec v obýváku a roztrhal jeden 
polštář. A já vůbec nevím, co mám dělat a máma mě zabije!“ 
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vyklopila ze sebe, zmocňovala se jí panika a strach z trestu od 
naší občas neúprosné matky. 
  „Elis! Máma tě zastřelí! Za chvilku jsem doma,“ řekla jsem 
nakonec a ukončila hovor.  
Máma nám jasně řekla, že psa nechce. To protože ona na psy 
nikdy nebyla, hlavně na ty velké a chlupaté a taky proto, že si 
myslí, že bychom se s Elis o toho psa přestaly starat. Samozřejmě 
je to blábol.  
  „Musím domů,“ řekla jsem Bryanovi, vlepila mu pusu a vstala.   
  „Co Elis provedla?“ 
  „Koupila psa,“ informovala jsem ho. Ale možná že to nebyl tak 
špatný nápad, co Elis udělala. Postavit mamku před hotovou věc 
může být lepší než dlouhodobé přemlouvání. 
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29. Ten je tááák roztomiloučký! 
 
 
„Stejně tě mamka zabije,“ zopakovala jsem Elis a hladila velkou 
kouli chlupů, ze které vykukoval jen čenich a čtyři krátké, zavalité 
nohy.  
  „Ale on je tááák roztomiloučký!“ zacukrovala Elis a zarazila 
pejska dřív, než stihl čapnout plyšáka. Pejsek se pohyboval velmi 
nemotorně, ale šťastně. Pořád pobíhal po pokoji, vrtěl ocáskem, 
občas roztomile štěknul, tiše zakňoural a mazlil se s Elis. Jenže 
bohužel i z tohoto roztomilého tvorečka jednou vyroste velký a 
dospělý pes.   
Zaslechla jsem, jak se dole otevírají dveře. Máma se vrátila domů.  
  „Dobře, půjdeme dolů, začneme blábolit něco o tom, jestli by 
nechtěla pejska, a když tak jí to řekneme,“ vybalila jsem plán. 
  „A co když řekne ne?“ zeptala se Elis. 
  „Když řekne ne, tak jsme v háji!“ vyřešila jsem to a vyrazila ze 
dveří. Elis dala prozatím štěně do krabice. Snažilo se vyškrábat 
ven, ale vůbec mu to nešlo. Rozkňučelo se. Elis se otočila a užuž 
ho chtěla vzít. Rychle jsem ji zadržela a odtáhla z pokoje.  
  „Ahoj, holky!“ pozdravila zvesela mamka a nedávala na sobě 
znát únavu.  
  „Ahoj mami!“ pozdravily jsme s Elis unisono.  
  „Mamí, nechtěla bys tak náhodou psa?“ začala jsem opatrně.  
  „Cayli nezačínej zase. Už jsme si to vyjasnily. Ne, nechtěla,“ 
odpověděla. Takže bylo jasné, že jí to říct nemůžeme. 
  „Aha, no a co bys řekla na chlupaté štěně?“ pomohla mi Elis a 
nasadila štěněčí výraz. 
  „A to štěně jednou vyroste v obrovské, chlupaté a uslintané 
psisko,“ řekla máma chladně. Kdyby jen věděla….  
  „Tak nevadí, no, my se tě zeptáme zase zítra,“ otočila jsem se a 
zmizela v Elisině pokoji. Elis jsem dala gesto, aby šla za mnou. 
Vletěla do pokoje a prudce za sebou zavřela dveře. 
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  „Co budeme dělat?“ zpanikařila, zamkla a vzala štěně s krabice. 
„Nemůžu ho už vrátit. Sunny je můj,“ rozplakala se a zabořila 
obličej do kožichu štěněte.  
  „Sunny?“ zopakovala jsem a zkoumala štěně zblízka. Elis si 
utřela slzy a kývla. 
  „Je to takový sluníčko, je můj a je tak sladkej! Nevrátím ho do 
útulku! Ne a ne! Je mi jedno, co máma řekne, ale Sunny zůstane! 
Ale co budeme dělat?“ 
Zapřemýšlela jsem, a když mě napadla odpověď, byla tak 
bláznivá, že jsem nevěděla, jestli ji vyslovit. 
  „Tak to mámě neřekneme. O čem neví, to jí přece nemůže vadit, 
ne? Budeš ho nechávat v koupelně a venčit ho budeš, když 
nebude mamka doma,“ navrhla jsem.  
  „Fajn, to projde alespoň na nějakou dobu. Ale co dny, kdy je 
doma?“ 
A kruci. To jsem nějak nedomyslela. Elis mi podala Sunnyho. Olízl 
mi tvář a uvelebil se mi na klíně. Za chvíli už spokojeně žvýkal 
moje prsty. Podstrčila jsem mu jednoho polorozkousaného 
plyšáka a utřela si poslintané prsty do trička. Sunny náhradu přijal 
a spokojeně žvýkal vycpaného medvěda. Medvěd žvýkal 
medvěda. Chudáček plyšový medvěd.  
  „Ty nejsou tak časté. Prostě si jen budeme muset dávat větší 
pozor, aby nás nenačapala. Jednou jsme se jí prostě musely 
vzepřít. Jí a jejím pravidlům, které mi tak často lezou na nervy. 
Vždyť nám slíbila ještě v Jersey, že až budeme mít velkej barák 
s maxi zahradou, tak si budeme moct pořídit, kolik zvířat chceme! 
Ale sliby- chyby a žádný pes se nekonal.“ 
Ale kdyby přeci jen někdy mamka psa povolila, rozhodně by to 
byl prťavý, čistotný pejsek s minimální péčí o srst a zvyklý být 
venku, domyslela jsem si. Za tohle tele nás máma zabije! 
  „A co je to vlastně za rasu?“ 
  „Kříženec leonbergera a novofoundlanďana, přesně tak mi to ta 
ženská řekla,“ informovala mě. A samozřejmě- jak leonberger, 
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tak novofoundlanský pes jsou obří, chlupatá a uslintaná plemena. 
Achjo, to si nemohla vzít miniaturní čivavu do kabelky? Jasně že 
nemohla- to by přece nebyla Elis! 
  „A už víš, kde bude spát?“ 
  „No přece se mnou v posteli!“ 
  „A co bude jíst?“ snažila jsem se trochu hysterčit, aby si to 
rozmyslela a vrátila ho.  
  „Já mu něco uvařím. Nebo koupím. Granule nebo konzervy…,“ 
odpověděla s klidem.  
  „A co když se rozštěká a uslyší to máma?“ napadlo mě. Za 
každou cenu jsem chtěla Elis přesvědčit, že uslintané a chlupaté 
psisko není nejlepší nápad. Marně. 
  „Jejda Caylo nech toho! Já už si nějak poradím a ty to víš!“ 
okřikla mě. Podívala jsem se na Sunnyho, který ležel nevinně na 
posteli a vedle něj velké mokré kolečko 
  „Ještě jednu otázku: Co uděláš, když se ti Sunny počůrá přesně 
doprostřed postele?“  
 
„Už se to Claire dozvěděla? Nebo to pořád držíte v tajnosti?“ 
zeptal se zvědavě Bryan. 
  „Mamka by zuřila. Ještě to neví,“ povzdychla jsem si. Ale měla 
by, doplnila jsem si v duchu.  
Sedla jsem si do trávy a opřela se o mohutný dub. Byli jsme 
zrovna někde za městem a kromě nás dvou tam nebyl vůbec 
nikdo. Až na pár různobarevných, velkých motýlů a hafo 
zpěvných ptáků. A pořád nás čekal bezvadný týden volna, protože 
byla teprve neděle. Už skoro tradičně mi zazvonil mobil. 
Připadalo mi, že mi někdo volá každou chvíli.  
  „Haló?“ spustila jsem, když jsem nepoznala číslo. 
  „Caylo? Tady Angelina. Promiň, že tě otravuju, ale Bryan mi 
odmítá brát telefon a jen jsem se chtěla zeptat, jestli náš dům 
ještě stojí. Vážně se omlouvám, že otravuju. Jen mám chvilku, tak 
jsem mu chtěla zavolat,“ omlouvala se.  



272 
 

  „Jo, váš dům ještě stojí a-,“ zastavila jsem se. Chtěla jsem říct, že 
jí dám Bryana, ale ten kroutil hlavou a naznačoval mi, ať to 
nedělám. „A jsem si jistá, že je všechno v pohodě.“ 
  „Dobře, děkuju, Caylo. Normálně bych nevolala, ale znáš Bryana. 
On by byl vážně schopný za ten týden nasekat milion průšvihů a 
zbořit dům. Vážně nevím, co by nás přišlo dráž. Řekni mu, že jsem 
volala a ať se pokud možno ozve. Ahoj,“ rozloučila se. 
  „Nashledanou, a užijte si Kalifornii,“ zamumlala jsem a zavěsila. 
  „Co říkala?“ vyzvídal Bryan. 
  „Ptala se, jestli ještě váš dům stojí,“ řekla jsem s úsměvem.  
Začal se smát.  
  „A máš jí zavolat.“ 
Bryan zamumlal něco ve stylu „Volat jí rozhodně nebudu“ a 
zamračil se. Nikdy jsem nechápala, proč je mezi ním a jeho 
mámou tolik napětí. Vždyť Angelina se zdá naprosto dokonalá, 
jak vzhledově, tak povahově. Byla jsem si ovšem jistá, že to Bryan 
nehraje jen přede mnou, ale je takový i když nejsem poblíž. 
Nenašla jsem odvahu se ho na to sice zeptat, ale zrovna byla 
vhodná chvíle. 
  „Co se mezi tebou a Angelinou stalo?“ vypadlo ze mě.  
  „To je složitý,“ odbyl mě a doufal, že se spokojím s tím, že mi to 
neřekne. „A je to na dlouho.“  
  „Tak to už bys měl začít, ať to stihneš,“ nedala jsem se.  
Bryan se na mě díval pohledem Nechci-o-tom-mluvit a mírně se 
usmál. 
  „Prostě jsme se jednou pořádně pohádali. Už je to dávno, kvůli 
škole. Do teď se spolu moc nebavíme,“ shrnul.  
  „Čekala jsem, že to bude delší,“ ušklíbla jsem se. „Tak to už se 
s ní nebavíš celkem dlouho. To už je devět měsíců…“ 
  „To je v pohodě,“ pokrčil rameny a usmál se. „Ale tebe má ráda. 
Asi tisíckrát víc než Julii, protože tu nikdy nějak nemusela,“ 
oznámil mi. Alespoň někdo mě má radši než Julii, pomyslela jsem 
si. 
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  „A co Julie?“ zeptala jsem se. 
  „Co s ní? Na to ti můžu říct jen jedno-je úplně pitomá,“ 
odpověděl s klidem. „Prý má kluka, což u ní není nějaká 
zvláštnost, ale už se aspoň přestala plazit po mně. Zajímalo by 
mě, který debil by s ní tak mohl chodit.“  
Po celé škole se rozšířila zpráva, že má Julie kluka. Ne, že by to 
bylo něco extra, ale extra spíš je to, že nikdo (kromě Julie, toho 
kluka a Juliiny trapné partičky) vůbec netuší, s kým chodí. Ale 
není to vlastně jedno? 
 
 
„Jdeš zítra na tu párty?“ zeptala se Elis a neodtrhovala oči od 
dívčího časopisu. 
  „O žádné nevím,“ zamumlala jsem a přepínala kanály televize. V 
televizi nebylo vůbec nic, na co by se dalo koukat.  
  „No přece ta u Jasona!“ zahučela sestra a odhodila časopis na 
gauč. „Musíš jít! Budu tam já s Alexem a taky Wendy říkala, že se 
staví. Půjdeš, že jo?“ přemlouvala mě.  
  „Fajn, řeknu i Bryanovi, i když on o tom stoprocentně ví. Budu 
tam. A v kolik?“ 
  „V devět.“ 
  „Pustí nás máma?“ zamyslela jsem se. Moje starostlivá máma 
měla problém i s tím, že bych jela sama do Richmondu, a to byly 
dvě hodiny odpoledne. Představa, že by mě někam pustila v noci, 
nehledě na to, že se svým klukem, sestrou a kámoškou, je skoro 
nulová. 
  „Neboj, mámu zvládnu levou zadní. Slíbím jí, že tě domů 
odvedu, kdyby ses opila nebo tak něco,“ mávla rukou a usmála se 
roztomilým úsměvem. Přiťapkal k ní Sunny a snažil se vecpat mezi 
mě a Elis. Když se mu to povedlo, dožadoval se pozornosti a 
olizoval Elis tvář. „No tady je můj Sunny! Ano, ano, taky tě mám 
ráda! Chceš si hrát? Chceš si hrát? Jasně že si chceš hrát! Pojď 
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sem, medvěde!“ cukrovala srandovním hlasem a mazlila se se 
Sunnym jako s plyšákem.  
  „Takže jdeme ještě ráno na nákupy a vezmeš mě sebou.“ 
  „Jo, fajn, když vstaneš před obědem,“ pokrčila Elis rameny.  
  „Pokusím se.“ 
  „No tak to už si jdi lehnout,“ přikázala mi a přísně ukázala na 
hodiny, které odtikávaly půlnoc. Vzdechla jsem a vstala. „Fajn, už 
jdu. Brou noc.“ Vyšla jsem z místnosti, ospalá jsem přemohla 
schody, vešla do pokoje a ulehla do měkké postele. Jako vždy 
jsem usnula téměř okamžitě. 
  „Pořád mě tolik nesnáší?“ povzdechl si. 
  „Asi jo,“ odpověděla jsem smutně. 
  „Tohle mi jen tak neodpustí. A když jo, tak.... ne, on mi to 
neodpustí.“ 
  „A mě zase neodpustí tohle, jestli to zjistí,“ zašeptala jsem a 
začala ho líbat. Hladil mě po vlasech a já jeho. Každou sekundu 
jsem si uvědomovala, jak je to špatné. Zlé, hrozné a 
nespravedlivé. Vůči oběma.  
  „Miluju tě,“ přiznal Jess a v tu chvíli jsem se probudila. Další sen, 
jen sen, sen, který se už jednou stal.  
Hodiny ukazovaly deset ráno, a tak jsem se co nejrychleji 
převlékla, umyla, učesala a nacpala do sebe snídani. 
 
  
O několik hodin později jsem stála ve svém pokoji před zrcadlem 
a nemohla se na sebe vynadívat. Elis umí vážně divy. Skoro bych 
se nepoznala. Jako kdyby v zrcadle stála nějaká hollywoodská 
hvězda z červeného koberce. A to nepřeháním. Na sobě jsem 
měla fialový a stříbrný topík a minisukni. K tomu boty na 
podpatcích, které mi vnutila Elis (ale do třpytivé kabelky jsem si 
stejně hodila pohodlnější balerínky). Vlasy jsem měla vlnité, do 
půlky zad. Namalovaná jsem nějak extra nebyla, jen oční tužka, 
trocha řasenky a pudr.  
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  „Připravená?“ vletěla do pokoje Elis, která by mohla vyhrát 
v soutěži Nejkrásnější a nejvíc sexy holka na světě. Černé šaty 
měla do půlky stehen, vlasy naopak narovnané a měla balerínky. 
  „Jo. Jak to, že já podpatky mít musím a ty ne?“ zeptala jsem se 
naštvaně. 
  „Protože ty jsi prcek,“ odpověděla s klidem. Stoupla si vedle mě 
a já byla konečně skoro stejně vysoká jako ona. „A alespoň se 
k tobě nebude muset Bryan nějak zvlášť sklánět.“ 
  „Haha. A do kolikati nás máma pustila?“ 
  „To jsem se jí nezeptala, a protože už šla do práce, tak se jí ani 
nezeptám. Týjo, nezávidím jí, chodit na noc do práce! Jo a ještě 
něco- čeká se jen na tebe!“ vzala mě za ruku a snažila se mě 
odvést z pokoje. Díky podpatkům jsem několikrát málem upadla, 
ale nakonec jsem bez zranění doklopýtala ke vstupním dveřím, 
o které se opíral Bryan.  
  „Promiň, že mi to tak dlouho trvalo,“ usmála jsem se a chtěla ho 
políbit. 
  „Úsměv!“vykřikla Elis a začala nás fotit. Párkrát jsem se krátce 
usmála, trošku zapózovala a nakonec se na ni podívala pohledem, 
který jasně dával najevo, že už stačí. 
  „Teď vyfoť ty mě s Alexem,“ hodila mi foťák a zapózovala jako 
modelka. Chytla Alexe za ruku a ten se nuceně usmál, aby měla 
jeho milovaná Elis radost. Hrozně jsem Alexe obdivovala- takhle 
brát ohledy na Elisiny přehnané akce- musí mít šestý smysl pro 
chápání Elisiných blbostí. 
Udělala jsem tři fotky a hodila po ní foťákem. Alex si skoro 
oddychl, že nemusí takhle pózovat kdovíjak dlouho a když Elis 
chytla foťák, pevně jí stiskl ruku 
  „Nezdržuj, Elis,“ řekla jsem a vyrazila ze dveří. 
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30. Asi se pozvracím 
 
 
Kdyby ta hudba hrála ještě trošičku hlasitěji, upadly by mi obě 
uši. Všude bylo hafo lidí. Seděla jsem vedle Bryana na barové 
židličce. 
  „Co si dáš?“ zeptal se jakýsi kluk. 
  „Nic, díky, já nepiju,“ odmítla jsem. 
  „Ale prosimtě. Dej si, aspoň jednu,“ přemlouval mě a 
podstrkoval mi skleničku. Naštvaně jsem mu sklenici vytrhla z 
ruky a vypila ji až do dna. Bylo to hnusné, mělo to hořkou pachuť 
a pálilo mě z toho v krku.  
Nesnáším jakýkoliv alkohol. Jen stěží jsem to udržela v sobě. 
Žaludek udělal tři salta a já si musela zakrýt pusu, abych se 
nepozvracela přímo na Bryana. 
Ten se na mě usmíval a od toho kluka si taky vzal jednu sklenici. 
„Tebe vidím snad poprvé pít něco jiného než džus.“   
  „Taky že jo,“ pokrčila jsem rameny. 
Bryan ten hnus vypil s klidem, vrátil klukovi prázdnou sklenici a 
vypadal celkem v pohodě. To jen já mám slabý žaludek. 
Elis se ztratila někde s Alexem. Možná někde popíjí, možná tančí, 
možná se cucají za rohem. Ale mělo jednu obrovskou výhodu to, 
že šla někam pryč- konečně jsem si zula ty strašlivě nepohodlné 
boty a obula si balerínky. A zase jsem byla skoro o hlavu menší 
než Bryan.  
  „Za chvilku jsem zpátky,“ snažil se přeřvat hudbu Bryan. 
  „Jo, fajn, počkám tady,“ souhlasila jsem. Chvíli jsem jen 
pozorovala dění okolo. Asi půl hodiny. Dobře, dýl než jen chvilku. 
Bryan šel někam za kámoši, to mi bylo naprosto jasné a já to 
respektovala- taky bych šla za přáteli, kdybych tu nějaké viděla. 
Někdo mi poklepal na rameno. „Ahoj, Caylo,“ zaslechla jsem za 
sebou. Ten hlas jsem znala moc dobře. Tichý, vysoký a zvonivý. 
Wendy se na mě usmívala a celá zářila- a zářila by i bez toho, aniž 
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by se celá třpytila, i když takhle to bylo ještě lepší. Ulevilo se mi, 
že nebudu muset trčet u baru sama. 
  „Čau,“ pozdravila jsem. U ní jsem si mohla být na sto procent 
jistá, že nic nepila- alespoň u někoho. Měla na sobě bílé šaty nad 
kolena.  
  „Kde máš Bryana?“ 
  „Šel někam za kamarády. A hele, támhle jde,“ ukázala jsem na 
druhý konec místnosti, odkud se vynořil Bryan a blížil se k nám.  
  „Dáš si ještě?“ objevil se z vedle mě zase ten kluk. Táhl z něj 
alkohol. „Neboj, já to mamince nepovím.“  
Hodila jsem po něm zlým pohledem a přijala sklenici. Snažila jsem 
se nepřemýšlet nad tím, co je to. Nejspíš všechno smíchané 
dohromady. „Ale příště už odmítnu.“ Honem jsem do sebe 
dostala obsah, aby to bylo co nejrychleji za sebou. Zvedl se mi 
žaludek. Už jsem věděla, že to v sobě neudržím. Zakryla jsem si 
ústa a spěchala na záchod. Málem jsem to vrhla na jednu tančící 
holku, která je o ročník výš než já. Ale ještě jsem to chvíli udržela 
a doběhla na záchod. Vyzvracela jsem zřejmě i oběd i večeři. 
Hned se za mnou objevil Bryan a držel mi vlasy. Když už bylo ze 
mě všechno venku, vstala jsem a u umyvadla jsem si opláchla 
obličej. Potom jsem se svezla na zem a opřela si hlavu o zeď. 
  „Už radši nepij,“ zamumlal Bryan. 
  „Už nikdy,“ zakroutila jsem hlavou. „A kolik si toho vůbec vypil 
ty?“ zajímalo mě.  
Usmál se a zamyslel se. ,,No, už dost, ale já to v sobě udržím.“  
 
 
Na barových židličkách jsem seděla s Wendy. Byly už dvě ráno, 
ale lidí neubývalo. Začínalo se mi chtít spát, každou chvíli jsem 
zívla a klížily se mi oči. Ale v tom řevu bych neusnula, ani kdybych 
se moc snažila a vzala si silné prášky na spaní. No, možná kdyby 
hráli nějaké stupidní ukolébavky. 
  „Já už půjdu,“ oznámila mi Wendy a vstala. 
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  „Tak ahoj,“ rozloučila jsem se a povzdychla si. Nedávala jsem na 
sobě znát, že jsem nešťastná, protože zůstanu sedět sama a 
koukat do blba. Wendy zmizela v davu lidí a já přemýšlela, co 
dělat. Zahlédla jsem Julii s jakýmsi klukem, a tak jsem se rozhodla 
radši odejít. Nebo najít Bryana.  
Z té hlasité hudby mně začínala parádně bolet hlava. Vyšla jsem 
na vzduch. Všichni byli totálně opilí. Ale Bryan nikde. Přišel ke 
mně zase ten kluk- Jason! Ano, jmenuje se Jason. Ten, který mi už 
dvakrát vnutil ten namíchaný hnus. Chytil mě pevným stiskem. 
Snažila jsem se dostat z jeho sevření, ale byl příliš silný. 
  „Caylo,“ promluvil a táhl z něj chlast. „Nechceš si zatančit?“ 
zeptal se. 
  „Ne,“ odpověděla jsem chladně a vykroutila se z jeho sevření. 
Mnula jsem si zápěstí, které mě od jeho příliš pevného stisku 
bolelo. 
  „Proč ne?“ zahulákal. 
  „Protože jsi totálně opilý!“ zakřičela jsem a dalo mi zabrat, 
abych mu nedala jednu nebo dvě facky.  
Jason zavrávoral. „Jo, tak já už půjdu,“ řekl a odvrávoral pryč.  
Takhle opilého jsem viděla jen jednou tátu, těsně předtím, než se 
naši rozvedli.  
Pokračovala jsem v hledání Bryana. A nemusela jsem ho hledat 
dlouho. Stál s cigaretou v ruce a na první pohled byl úplně namol. 
Nikdy jsem ho neviděla ani opilého, ani s cigaretou, takže to byl 
pro mě šok. Tohle vůbec nebyl ten Bryan, kterého jsem znala.  
Musím ho odvézt domů, řekla jsem si odhodlaně. 
Vydala jsem se k nim. Byl tam i Jess, ale ten se zdál docela 
střízlivý. Na rozdíl od ostatních neměl v puse cigaretu, ale smál se 
stejně přiblble jako ostatní.  
  „Ahoj,“ zablábolil Bryan a už jsem si byla jistá, že toho vypil víc, 
než je zdrávo. 
  „Bryane, musíš domů,“ přemlouvala jsem ho, vzala mu cigaretu, 
hodila ji na zem a snažila se s ním aspoň trošku pohnout. 
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  „Hodně štěstí,“ zamumlal Jess. 
Zmocnila se mě vlna hněvu. „Tak mi aspoň pomož a nestůj tam 
jak kretén!“ zařvala jsem na Jesse, až všichni poskočili úlekem.  
Jess přešel ke mně a vzal Bryana za loket.  
  „Ty-, ty se ke mně...,“ spustil Bryan a na chvíli se zarazil. „...ke 
mně vůbec nepřibližuj, a-, ani ke Cayle!?“ Slova se mu pletla, 
zadrhoval se mu hlas a začínal blábolit nesmysly.  
  „Vůbec ho neposlouchej, víš, že by takhle normálně nemluvil,“ 
řekla jsem Jessovi.  
Byla jsem ráda, že aspoň Jess má rozum a neopil se, a taky, že mi 
s Bryanem vůbec pomáhá. A to i přesto, že ho Bryan nenávidí za 
to, co udělal.     
 
 
„Díky za pomoc,“ poděkovala jsem Jessovi, když už Bryan 
spokojeně spal ve svém pokoji. 
  „Jo, nemáš za co. Příště si ho hlídej,“ usmál se. „Tak já už půjdu, 
jo? Čau,“ rozloučil se, políbil mě na čelo a otočil se k odchodu. 
„Ty nepůjdeš?“ 
  „Přespím tady,“ ujistila jsem ho. „Asi v pokoji Amy.“ 
  „Fajn,“ zakřenil se a odešel. Slyšela jsem bouchnout vstupní 
dveře. Oddychla jsem si a v polospánku odvrávorala do vedlejšího 
pokoje. Ještě v rychlosti jsem napsala mámě, že přespím 
u kámošky (což jsem si samozřejmě vymyslela). Z postele jsem 
odházela všechny hračky, zalehla jsem a v mžiku usnula.  
Kupodivu se mi nic nezdálo. 
 
Otevřela jsem oči. Bylo poledne. Vstala jsem a koukla na sebe do 
velkého zrcadla. Rozcuchané vlasy, dezorientovaný výraz, ale 
jinak celá já. Teprve potom jsem si vzpomněla na Bryana. Vletěla 
jsem k němu do pokoje. Když jsem bouchla dveřmi, probudil se. 
Zmateně se rozhlížel kolem sebe a zvedl se. „Caylí? Co tady 
děláš?“ nechápal. 
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  „No, v noci jsem tě dovedla domů z toho mejdanu,“ řekla jsem 
mu a o Jessovi raději pomlčela. „A přespala jsem u Amy v pokoji.“ 
  „Díky a promiň, že jsem odešel. A neměl jsem tolik pít,“ 
omlouval se ospale. „Ale vypil jsem toho mnohem víc než ty a 
nepoblil se,“ zašklebil se. ,,Na rozdíl od někoho.“ 
  „Ha ha.“ Sedla jsem si vedle něj na postel. „Já nejsem zvyklá pít. 
A už bych měla jít. Musíš se vyspat,“ rozhodla jsem, políbila ho a 
vstala. 
  „Jo, no, je mi blbě,“ souhlasil.  
  „Stejně je zázrak, že si ze včerejška něco pamatuješ.“ 
  „Jenom něco. Že jsi se pozvracela a že jsem šel pryč, byl jsem 
tam s Jasonem, Mikem a ještě s pár klukama. Sice nevím, 
s kterýma, ale vím, že tam byli. A pak mám úplný okno. Co se 
dělo?“ 
  „Skoro nic,“ zalhala jsem. „Přijdu zítra.“  
 
 
„V kolik jste s Alexem odešli?“ 
  „Asi ve dvě. Potulovali jsme se pak různě po Bellwoodu a bylo to 
ták romantické! Já ho prostě žeru!“ prohlásila Elis zasněně. 
  „A pila jsi něco?“ zeptala jsem se obezřetně. 
Elis se na mě zamračila. „Já? No dovol, jenom jednu- ani nevím, 
co to bylo, ale bylo to dost odporný, tak jsem další odmítla. 
Zvedal se mi z toho žaludek,“ přiznala znechuceně. 
  „Já se z toho poblila,“ přiznala jsem. 
Začala se smát svým roztomilým, chrochtavým smíchem.   „Jo a 
volal táta. Prej se s mámou domlouvali, že můžeme přijet. Co ty 
na to?“ Přestala se smát a jen se usmívala. 
Zírala jsem na ni jak tele. ,,Do Trentonu?“ zeptala jsem se pro 
jistotu a usmála se, co nejvíc to bylo možné. 
Neznatelně přikývla. „Jo, do Trentonu. To je teď ale jedno. 
Změňme téma. Tak,“ nadechla se, „už jsi spala s Bryanem?“ 
  „Ještě ne,“ odpověděla jsem klidně. 
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  „Vždyť jsi u něj včera spala!“ vykřikla. Tím probudila chlupatou 
kouli, která zívla, protáhla se, porozhlédla se po pokoji a rozběhla 
se k Elis.  
Zpražila jsem ji pohledem a zapřemýšlela, jestli to mohla slyšet 
máma nahoře v pokoji. „Že já ti o tom vůbec řekla. Hlavně to 
neříkej mámě, trefil by ji šlak. Jo, spala jsem u něj doma, ale on 
byl opilý a já si lehla do Amyina pokoje,“ vyprávěla jsem. „A jak 
to, že je dneska vůbec mamka doma?“ 
  „Zase má noční směnu,“ pokrčila rameny a pohladila Sunnyho 
po hlavě. 
V mysli se mi zrodil nový nápad a tajemně jsem se usmála. „Když 
ti něco řeknu, slíbíš, že to neprozradíš mámě?“ 
Zakroutila hlavou a pantomimicky si zamkla pusu na zámek a 
odhodila klíč. Jak dětinské. 
  „Jdu dneska k Bryanovi a nevím, jestli se vrátím ještě dneska, ale 
pšššt,“ zašeptala jsem a přitiskla si ukazováček ke rtům.  
Elis se radostně rozesmála, až jsem spolu se Sunnym poskočila. 
  „Podívej, to je zatím jenom můj plán. Možná má Bryan svůj plán. 
Ale kdybych se dneska nevrátila, tak mamce řekni, že jsem 
u Wendy, jo?“ 
  „Jasně!“ souhlasila nadšeně, protože doufala, že jí pak všechno 
vyslepičím. Naivka. 
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31.  Co na to říct- prostě ho miluju! 
 
 
Bryan ležel na posteli ve svém pokoji, koukal na něco v televizi, 
vedle něj kola a obal od hamburgeru. Opravdu zdravá strava. 
Všiml si mě, až když jsem skočila vedle něj na postel. 
  „Ahoj,“ pozdravila jsem s úsměvem. 
  „Ahoj, Caylí,“ usmál se.  
  „Tohle jako budeš jíst celý týden?“ ukázala jsem zděšeně a 
zhnuseně na obal od hamburgeru a zašklebila se. 
  „Jo,“ pokrčil rameny. „Neumím vařit a naši mě doma nechali 
jenom pod podmínkou, že se o sebe postarám sám.“ Ztlumil 
televizi na minimum a odhodil prázdnou flašku od koly přes 
pokoj. Objal mě. „A měl jsem hlad.“ 
  „Fajn, ale slib mi, že už se NIKDY neopiješ tolik, jako včera.“ 
  „No tak, Caylí,“ vymlouval se. „Dobře, neopiju. Ne, když budeš 
na blízku.“ Mrkl na mě a usmál se. „Já obvykle nepiju vůbec. To 
byla jenom výjimka.“ 
  „Asi udělám chybu, ale věřím ti.“ Přitiskla jsem se k němu.  
Chvíli jsme oba mlčeli. I když byla puštěná televize, vůbec jsem to 
nevnímala. Začínala být tma. Pokoj osvětlovala jen televize. 
Nevím, co mě to popadlo, ale z ničeho nic jsem ji vypnula a 
odhodila ovladač. Neviděla jsem Bryanovi do obličeje, ale asi byl 
zmatený. Byla tam taková tma, že jsem nerozeznávala ani tvary 
různých věcí.  
Začala jsem Bryana líbat, než stihl něco říct. Ze začátku něžně, 
potom vášnivěji a s větší vervou. Sundala jsem mu mikinu a 
chtěla mu sundat i tričko. 
  „Caylí,“ řekl, „opravdu to chceš?“ ujišťoval se a hladil mě po 
vlasech. 
  „Jo,“ šeptla jsem rozhodně. „A teď už mlč.“  
Na tmu jsem si začínala zvykat a viděla jsem tmavé obrysy.  
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Bryan se usmál a začal mě líbat. Sundala jsem mu tričko a hladila 
ho po vypracovaných svalech na břiše a pažích. Svlékl mi tričko i 
džíny a líbal mě na krku.  
Když mi sundával spodní prádlo, zastyděla jsem se a na chvilku se 
odtáhla. Bryan na mě koukal trochu zmateně. Sklopila jsem zrak. 
Nebuď srab, řekla jsem si.  
Všechna tréma i strach rázem opadly. Jestli jsem si předtím 
nebyla něčím jistá, teď už jsem byla přesvědčená na sto procent. 
Sedla jsem si mu na klín a líbala ho s takovou intenzitou, jako 
nikdy předtím. Jednou rukou mě objímal a tiskl si mě k sobě a 
druhou se natáhl do šuplíku nočního stolku, odkud vytáhl 
kondom. 
Položil mě na postel a nepřestával mě líbat.  
A pak…všem už je snad jasné, co se stalo. Při prvním pokusu to 
trochu zabolelo a Bryan se mě zeptal, jestli mě to nebolí.  
Na druhý pokus to vyšlo, protože i bolest může být někdy 
příjemná- a takhle příjemnou bolest jsem ještě nikdy nezažila.  
Bryan byl něžný, opatrný, ohleduplný a prostě všechno, co si 
může jen holka přát. 
Když to skončilo, bylo to zvláštní. Vůbec jsem nevěděla, jestli 
něco říct, nebo být zticha. Hledala jsem správná slova, ale bála 
jsem se, že ze mě vyjde nějaká zmatená věta nedávající smysl, tak 
jsem raději mlčela. 
Nakonec mi to ticho vůbec nevadilo. Mohla jsem se alespoň 
v klidu ponořit do všech čerstvých vzpomínek a o chvíli později 
taky do říše růžových a nádherných snů.  
  
 
Celou noc jsem spala jako dudek. K mé radosti se mi zdálo o něm. 
O mém Bryanovi. Usmíval se mým nejoblíbenějším úsměvem, 
laskal mě a něco mi říkal. Seděli jsme u něj v pokoji. Vše se zdálo 
téměř dokonalé. 
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  „Nech moji Caylu!“ zařval někdo ode dveří, a když jsem se 
otočila, spatřila jsem ve dveřích Jesse se zkřivenými ústy a přímo 
vražedným výrazem. 
S výkřikem jsem se probudila a ležela v posteli sama. Rychle jsem 
si sedla a promnula si oči. Porozhlédla jsem se po pokoji, ale 
Bryan nikde. Srdce mi bilo jako o závod.  
  „Byl to jen sen, jen sen,“ opakovala jsem si a snažila se zklidnit. 
Zhluboka jsem se nadechla a vydechla. Vstala jsem a vyšla z 
pokoje, rovnou do koupelny. Ospale jsem přistoupila k velkému 
umyvadlu a pustila ledovou vodu. Omyla jsem si obličej a 
podívala se na sebe do zrcadla. Byla jsem to pořád já. Co jsem 
taky čekala? Že snad budu hezčí, vyšší nebo chytřejší? (Ne že 
bych něco proti tomu měla, kdyby se to opravdu stalo.) 
Trochu jsem si upravila vlasy a už jsem to byla prostě a jednoduše 
já. Šla jsem zase zpět do pokoje a oblékla se. Na rtech a krku jsem 
pořád cítila Bryanovi polibky a po celém těle jeho doteky. Hlavou 
mi probíhaly útržky včerejší noci a mě nezbývalo, než se usmívat.   
Pak jsem se vydala najít Bryana. „Bryane? Jsi tu?“ volala jsem a 
scházela schody do přízemí. Nebyl ani v obýváku, ani v kuchyni, 
ani nikde jinde. „Za chvíli se vrátí,“ ujišťovala jsem se. Už jsem 
vytáčela jeho číslo a přiložila si mobil k uchu. Chvíli jsem čekala. 
Nikdo to nezvedal. Zaslechla jsem něco v jeho pokoji. Ihned jsem 
tam šla a otevřela šuplík u postele. Byl tam jeho mobil. „Kam 
mohl jít a nevzít si mobil?“ ptala jsem se sama sebe. V šuplíku 
měl vyloženě binec. Našla jsem nějaké peníze, kondomy, balíček 
chipsů a IPod.  
Něco mi říkalo, že Bryan se za chvíli vrátí. Že už je před domem. 
Kdyby byl Bryan M.N., řekla bych, že mezi námi vzniklo Pouto. 
Jenže on byl člověk. Tak co to se mnou sakra bylo? 
Vyběhla jsem z pokoje a došla do předsíně. Vážně tam stál.  
A pocítila jsem nával radosti. Ale já se neradovala. To on- že mě 
vidí. Já byla zděšená, co se to děje. 
  „Kde jsi byl?“ zeptala jsem se. 
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  „Neměli jsme pomerančový džus a ty se bez něj přece 
neobejdeš,“ zasmál se. 
  „Já bych to přežila, ale tohle je od tebe fakt hezké a milé,“ 
uznala jsem a políbila ho. 
Bryan vytáhl krabici džusu a zamával mi s ní před obličejem.  
Začal se smát. 
A pocítila jsem to já. To už nebylo možné.  
Vzpomněla jsem si na Elis a měla nutkání Bryanovi říct její 
tajemství, i když jsem se zavázala, že budu mlčet jako hrob. 
  „Miluju tě,“ řekla jsem mu. 
  „Já tebe víc,“ usmál se. 
A ten jeho úsměv- prostě jsem mu to musela říct. Jako by mě do 
toho něco táhlo. 
  „Podívej, Bryane, musíme si promluvit,“ vyletělo ze mě náhle. 
Už to nešlo vrátit a musela jsem mu to říct. Sedla jsem si na 
kuchyňskou linku a on se opřel o zeď. 
  „O čem?“ 
  „O.K., prostě ti to říct. Prosím, musíš mi věřit, ale podle mě mi 
věřit nebudeš. Moje sestra je Mimořádně Nadaná. Léčí dotykem 
a já nechápu, jak jsem to mohla takhle dlouho v sobě dusit a 
nikomu to neříct. Promiň, že mám takové idiotské podezření a 
možná mě pošleš do háje, ale dávalo by smysl, kdybys byl taky 
Mimořádně Nadaný.“ Asi to nevyznělo tak rázně, jak jsem chtěla, 
ale mělo to podobný účinek. 
Chvíli se na mě díval stejným pohledem, jako já tehdy na Elis- 
jako na UFO. Chtěl něco říct, ale jen otevřel pusu, zase ji zavřel a 
hlasitě polkl. Pak se zatvářil tak, že jsem nemohla vyluštit, jestli 
mi vůbec nevěří, zlobí se nebo prostě jenom přemýšlí. „Va- 
vážně?“ zeptal se nakonec třesoucím hlasem. 
  „Jo, jsem vážně pitomá, co jsem si myslela? Nic jsem nikdy 
neřekla,“ mávla jsem rukou a cítila se hrozně trapně. Jak mě tohle 
jen mohlo napadnout? Měla jsem chuť si omlátit hlavu o zeď. 
Vstala jsem a utekla nahoru do pokoje. Sedla jsem si na postel a 
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dlaně jsem si dala na obličej. Zpackala jsem to. Už zase. Vůbec nic 
jsem mu říkat neměla, vždyť přesně to jsem sestře slíbila. Teď si 
o mně bude myslet, že se moc dívám na sci-fi filmy a že jsem 
mentálně labilní jedinec. 
Ani jsem nečekala, že zůstane dole. Sedl si vedle mě a objal mě 
kolem ramen. „Caylí, já-,“ sklopil zrak a odmlčel se. „Jo, jsem 
M.N.“ Konečně se na mě podíval. „Jak jsi na to přišla?“ 
  „Podívej, Elis totiž M.N. je a vyprávěla mi něco o Poutu a tak mě 
napadlo....“ spustila jsem. 
Zvedl obočí. „Pouto? Možná budu vypadat jako debil, ale co to 
má bejt?“ 
  „Divím se, že to nevíš. Elis říkala, že Pouto vznikne, když se 
s někým M.N. vyspí,“ vysvětlila jsem mu a zrudla. ,,A prej pak cítíš 
pocity toho druhého.“ 
  „A sakra!“ zanadával. „Promiň, Caylí, to já fakt nevěděl. To...“ Na 
chvíli se odmlčel. „Mě nikdo nikdy neřekl, co jsem. Musel jsem na 
to nějakým způsobem přijít sám. Ale tohle- fakt promiň, Caylí,“ 
omlouval se. „Chápu, že promiň je vzhledem, k této situaci ubohá 
omluva, ale zaskočila jsi mě, vážně dost,“ vysvětloval. „Jak vůbec 
tohle všechno Elis ví?“ 
  „Elis taky vidí budoucnost a tak nějak si to prostě zjistila, já 
nevím. A když jsme u toho, co vlastně máš za schopnost?“ 
Bryan se usmál a kamsi se podíval. Soustředil se na ten jeden 
bod. Otočila jsem se tam, kam se díval. Ve vzduchu si lítal mobil. 
Vykulila jsem oči. A do háje. „Ty jsi-“ 
  „Mutant, já vím,“ zašeptal. 
  „Telekinetik!“ vyjekla jsem. 
  „Tak se to dá taky říct.“ Položil mobil zpět na skříňku. „A možná 
bys měla ještě něco vědět.“ 
  „C-co?“ zakoktala jsem. Už bych uvěřila i tomu, kdyby mi řekl, že 
je z Marsu a já jsem ztracená dcera Julie Roberts.  



287 
 

  „Jess je telepat,“ prozradil mi a já nedokázala ze sebe vydat ani 
hlásku, zvládla jsem jen tupě zírat s otevřenou pusou, nevěřit, co 
mi právě řekl a všechno si to přerovnávat v hlavě. 
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32. Telekinetik, telepat- začíná mi z toho docela hrabat 
 
 
„Cože?“ vyjekla jsem. „To snad ne!“ 
  „Řekni, že si spoutaná s Jessem a seknu sebou,“ upozornil mě.  
Ani nevím proč, ale do očí se mi nahrnuly slzy. „Ne, to fakt 
nejsem, ale jak jste to přede mnou dokázali zatajit?!“ nechápala 
jsem. Nevěděla jsem, jestli mám být ráda, že mi to Bryan řekl, být 
smutná, že mi řekl teprve teď, nebo být naštvaná, že já žádný 
schopnosti nemám a oni to přede mnou tajili. A tak jsem jenom 
blbě čuměla a brečela. Připadala jsem si najednou hrozně 
obyčejná. Nudná. Protože Bryan, Jess i moje sestra jsou 
Mimořádně Nadaní a já jsem jen, jen…člověk. Obyčejný, nudný a 
nevýrazný člověk. 
  „Caylí, nešlo to.“ Vzal si mě do náruče. „Nemohl jsem ti to říct. A 
taky jsem se bál.“ 
  „Myslel sis, že bych ti dala kopačky? Ne, to bych neudělala. A ani 
to neudělám. Miluju tě.“  
Usmál se a pohladil mě po tváři. „Já tebe taky, Caylí.“ 
Seděla jsem mu tak v náručí a chtěla tam strávit zbytek života. 
K dokonalosti toho okamžiku chybělo už jen to, že jsem z mysli 
nemohla vyhnat myšlenku na jednoho dost podstatného kluka. 
  „Musím za Jessem,“ rozhodla jsem a vstala. 
  „Za Jessem? Proč?“ Taky vstal. 
  „Víš proč? Celou dobu mi hleděl do hlavy a nic mi o tom neřekl! 
Já se na to vy-“ Sice jsem to nedokončila, ale oba jsme věděli, co 
jsem chtěla říct. Samozřejmě většinou sprostě nemluvím (u holek 
to zrovna cool není, naštěstí), takže jsem to nechala viset ve 
vzduchu. „Musím jít,“ oznámila jsem mu, dala mu pusu a vyrazila 
ze dveří. 
  „Šáhne na tebe a rozbiju mu hubu,“ zavrčel. 
  „To by bylo sice pěkný, ale teď na to nemám čas.“  
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Bryan zůstal vyvaleně hledět. Bouchla jsem dveřmi a běžela ulicí. 
Takhle jsem si teda ráno po prvním milování nepředstavovala- 
měli jsme se líbat, objímat, smát se a dotýkat se.  
Na takové myšlenky teď ale nebyl čas- proto jsem si začala 
formulovat rozhovor mě a Jesse. 
Naštěstí bydlí jen pár domů od Bryana, tak jsem se ani 
nezadýchala. Za chvíli už jsem stála před jeho monumentálním 
domem. 
  „Co tady děláš, Caylí?“ zeptal se vyjeveně, když otevřel. 
  „Musím dovnitř,“ protáhla jsem se kolem něj. „Musím si s tebou 
nutně promluvit.“ 
Šla jsem rovnou do pokoje a kašlala na to, jestli má zrovna čas.  
V tom domě jsem nebyla snad celou věčnost. Dost mi to chybělo, 
ale závazek-hlavně neubližuj Bryanovi- byl prostě silnější. Když 
jsem v tomhle pokoji byla naposledy, byl mi Bryan úplně 
ukradený a líbala jsem se s Jessem. Ne že bych se tím chtěla nějak 
chlubit- spíš mi to žralo svědomí. 
  „Divím se, že sem ještě trefíš,“ poznamenal sarkasticky, když se 
objevil za mnou. Byl tak blízko, že kdybych couvla o čtvrt 
milimetru, byli bychom na sobě doslova přilepení. Začala jsem 
formovat svoji sáhodlouhou řeč. 
  „To já taky,“ odsekla jsem.  
Bylo vidět, že se to Jesse dotklo. Ale to, co jsem se mu chystala 
říct, se ho dotkne ještě víc. 
  „Tak fajn, o čem chceš mluvit?“ zeptal se. 
Nevěděla jsem, jak to říct, a tak jsem to na něj vybalila bez obalu 
a všech řečí kolem. „Jsi M.N. Proč jsi mi to sakra neřekl?!“ 
Sáhodlouhá řeč se nekonala.  
Přesně jak jsem čekala. Dotklo se ho to, hleděl na mě jako na 
blbečka. 
  „E?“ vydal ze sebe ne moc inteligentně. Měla jsem nutkání mu 
jednu vrazit. Schovala jsem ruku za záda, abych  to přeci jen 
neudělala. 
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  „Sakra, Jessi, nedělej ze mě debila!“ vykřikla jsem. A můj 
dojemný projev plný pochopení byl v tahu. „Jsi M.N.!“ 
  „A do háje. Kdo ti to řekl?“ 
  „To tě nemusí zajímat! Já se ptala první!“ ječela jsem jako 
hysterka. Ale prostě jsem byla šíleně vytočená. 
  „No já ti to říct nechtěl! Sakra, vždyť jsem mutant! Nikdy by sis 
se mnou nic nezačala!“ zařval. Řvali jsme na sebe přesně jako 
naši, těsně před jejich rozvodem. Při té vzpomínce mi naskočila 
husí kůže. 
  „A to sis fakticky myslel? Tak to mě teda hochu neznáš! A jestli 
ze sebe okamžitě nepřestaneš dělat idiota, tak ti jednu fláknu!“ 
pohrozila jsem mu. 
Chytil mě za zápěstí, přitáhl si mě blíž a dal mi pusu. Pusa by mi až 
tak nevadila (teda-neporušovala by mé pravidlo o neubližování 
Bryanovi), ale francouzák, který se z ní vyvinul, to pravidlo rozdrtil 
na malinkaté kousíčky a zametl pod koberec. 
  „Hmmhuh,“ zaprotestovala jsem.  
Jessi přestaň! Já jsem zadaná a ty to moc dobře víš! A taky to, že 
tě Bryan v lepším případě zabije, až to zjistí. 
  „Buď zticha,“ zamumlal. Uvědomila jsem si, že on mi vlastně umí 
číst myšlenky a trochu mě to zarazilo. Nedokázala jsem si 
představit, že něco takového dělal celou dobu. Co všechno mohl 
vědět? Jak často se mi hrabal v hlavě? 
Nenávidím tě, Jessi Danieli Walkere! 
Potutelně se zachechtal. „Kecáš.“ 
Fajn, máš pravdu, kecám. 
  „Nechceš to radši říct nahlas?“ zeptal se s úsměvem. 
Ne! Mě to baví! Je to super! Akorát si musím hlídat, na co myslím.  
  „Začíná mě to rozčilovat!“ zabrblal a nepřestával mě líbat. 
Ale no tak! Nekaž mi radost! Mě to šíleně baví! 
Ty potvůrko! odpověděl mi. Najednou jsem byla docela zmatená. 
Normálně mívám při líbání oči zavřené, ale teď jsem je vykulila 
jako… no, jako debil. 
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Jak jsi to do háje udělal?! 
Ále, tohle byl bonus. Já ani nevím, jak to dělám, prostě to tak je. 
Tak to je drsný! 
Ale už začni normálně mluvit. 
To bys mě musel přestat líbat. 
Žádná odpověď. 
Jessi? Jessi? Jsi tam?  
Přestal mě líbat a já si ho po dlouhé době pořádně prohlédla. Byl 
pořád stejný, o tom žádná. Jen neměl ty fialové kruhy pod očima. 
No jo, prázdniny, konečně se mohl pořádně prospat. Pohladila 
jsem ho po rozčepýřených, tmavě blonďatých vlasech. Najednou 
ztuhl. Pomalu se otočil ke dveřím. Stál tam Bryan. 
  „Nech Caylu bejt,“ vydal ze sebe rozzuřeně skrz zaťaté zuby. „A 
opovaž se mi vlézt do hlavy.“ 
Pro změnu jsem ztuhla já.  
Ne, ne, ne, ne, ne, ne! 
A je to ty víš kde. Jak mohl vědět, že jsi tady? 
Řekla jsem mu to. Mě nenapadlo že... sakra. Cítil moje pocity. 
Jessi, tohle bude zlý. 
On cítil tvý pocity?! 
Jo. 
Vy jste se spoutali?! 
Tys o Poutu věděl? 
Jo, věděl. 
Proč si o tom neřekl Bryanovi? 
Sám jsem tomu nevěřil! 
Cítila jsem Bryanovy pocity. Všechnu tu zlost, zklamání a totální 
vytočení. Co mě ale překvapilo, na mě naštvaný nebyl. Jen na 
Jesse. 
Jess mě silou odstrčil těsně před tím, než se na něj Bryan vrhl. 
Spadla jsem na zadek a hlavou se praštila do stolu. To bolelo.  
Hlava se mi roztřeštila a musela jsem se za ni chytit. Pohladila 
jsem se po zadní části hlavy a nahmatala menší bouli.  
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Statečně jsem vstala. Ti dva už ale byli v sobě. Chvíli vedl Bryan, 
chvíli Jess. Jejich síly byly skoro vyrovnané. Ale jen skoro, protože 
Jess mu četl myšlenky, takže stihl vždycky zareagovat. Byla jsem 
zoufalá a nevěděla jsem, co mám dělat. Jess ho udeřil tak silně, že 
Bryan spadl na zem. Dost rychle zareagoval, podrazil Jessovi nohy 
a dal mu- lepší výraz mě nenapadl- přes hubu. Jess se ale rychle 
vzpamatoval. Jejich síly nebyly vyrovnané jen skoro, ale byly tak 
vyrovnané, že vyrovnanější už ani být nemohly. 
  „Přestaňte!“ zapištěla jsem zoufale.  
Jako by mě neslyšeli. Ale pak se stalo něco neuvěřitelného. 
Natáhla jsem ruce před sebe a na Bryana i Jesse se spustila sprška 
vody. Oba se okamžitě přestali mlátit a nechápavě se na mě 
zakoukali. 
  „Jak jsi to udělala?“ zeptali se unisono. 
Ale nebyli z toho vyjevení tolik, jako já sama. „Já vůbec nevím! 
Prostě jsem jen natáhla ruce!“ 
Zkusila jsem to znovu. Voda se znovu spustila.  
  „Mohla bys přestat?!“ zahučel Jess. 
  „Promiň,“ omluvila jsem se a dala třesoucí se ruce za záda.  
Oběma hned bylo jasné, co se děje. 
  „Proč jsi mi to neřekla?“ zeptal se Bryan naštvaně. 
  „Protože jsem to nevěděla!“ I když jsem to neměla v plánu, 
rozbrečela jsem se jako malá holka. Schovala jsem obličej do 
dlaní a utekla z pokoje.  
Já jsem M.N. Jak je to jen možný? Proč zrovna teď? Proč se to 
zkazilo, zrovna když jsem se dozvěděla to o Bryanovi a Jessovi. 
Proč teď, když jsem se vyspala a spoutala s Bryanem?  
Vyběhla jsem z domu a běžela ulicí pryč. Co nejdál. Vytáhla jsem z 
kapsy mobil a spěšně vytočila Elisino číslo. 
  „Caylo?“ řekla, když to zvedla. 
  „Elis, fakt nutně tě potřebuju. Kde jsi?“ Snažila jsem se přestat 
brečet, ale stejně se mi pořád příšerně třásl hlas a musela jsem 
znít hrozně zoufale. 
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  „Doma. Co se stalo?“ 
  „Za chvíli ti to vysvětlím.“ Schovala jsem mobil zpět do kapsy.  
Caylo, jak jsi jen mohla?  
Nech mě na pokoji, Jessi! 
Ty ses spoutala s Bryanem! Jak jsi mi to jen mohla udělat! 
Jessi, to není tvoje věc. 
  „Ale je!“ zařval. Byl ode mě tak sto metrů. Stejně jako Bryan. 
Nepřestávala jsem běžet, ale oni byli blíž a blíž. Najednou mě 
Bryan chytil za zápěstí. Otočila jsem se a bez zbytečných slov mu 
vlepila facku. Asi to nebyl nejlepší nápad, protože jsem to cítila i 
já. To Pouto mi začínalo trochu lézt na nervy, a to mezi námi bylo 
teprve chvíli. Jo, měla jsem vlepit spíš Jessovi, který stál hned 
vedle něj, ale ten by si přečetl mý myšlenky a uhnul by. Ale stejně 
na něj přišla řada. Otočila jsem se k němu a kopla ho na hodně 
citlivé místo.  
  „Uuá! Caroline! Za co?“ zasténal bolestí jako gorila. Možná jsem 
to přehnala, ale já musela dřív jednat, než myslet, aby nestihl 
zareagovat. Ještě že nejsem spoutaná s Jessem. To by bolelo. 
  „Zadarmo!“ vykřikl výsměšně Bryan. Za normální okolnosti bych 
vyprskla smíchy, ale teď ne. Už jsem je dál neřešila a se slzami 
v očích se rozběhla domů. Zůstali tam stát a hleděli za mnou. 
Možná na mě volali, ale už jsem to vůbec nevnímala. Měla jsem 
chuť na ně spustit další spršku. Nebo rovnou tsunami. 
Vážně mám nadání pro vodu? 
Asi jo. 
Jessi! Sakra! Vypal!  
Jo, už jdu. Ale stejně- jak jsi mi to mohla udělat? Jak ses mohla 
spoutat zrovna s ním? 
Chceš vědět jak? Ne, nechceš, nebo spíš se o tom s tebou 
nehodlám bavit. Už padej, chci si v hlavě probrat to s tou vodou.  
Jsi M.N., chápeš? 
PADEJ! 
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Překvapilo mě, že už jsem stála u domu. Co nejrychleji jsem 
vběhla dovnitř, po schodech nahoru a do Elisina pokoje. Seděla 
u stolu. 
  „Elis!“ rozbrečela jsem se znovu. 
Pevně mě objala. 
  „Elis, já jsem M.N. Spoutala jsem se s Bryanem a on je taky M.N. 
A dokonce i Jess. Všechno je v háji!“  
Čekala jsem, že spustí tisíc řečí, ale ne. Jen mě chytla pevněji, 
konejšila mě a hladila po vlasech. Ani se mě nesnažila uklidnit 
kecy typu: „Všechno bude zase dobrý“, nebo: „Už se to nestane“. 
  „Vybreč se, to pomůže. A pak mi všecičko řekneš, jo?“ 
  „Jo,“ souhlasila jsem.  
A tak jsem jí řekla postupně o tom, že jsem se vyspala s Bryanem, 
že pak mezi námi vzniklo Pouto, zjistila jsem, že je telekinetik, 
když jsem zjistila o Jessovi, že je telepat, vydala jsem se k němu, 
tam jsme se líbali, přišel Bryan, ti dva se pobili a já na ně spustila 
ledovou sprchu. Doslova. 
  „Takže ty jsi hydrokinetička?“ řekla nakonec a na tváři se jí 
objevil slabý náznak úsměvu. 
  „Asi jo,“ pokrčila jsem rameny. „Nevím, jak se to jmenuje, ale 
prostě poroučím vodě.“ 
  „Tak to je drsný! Vítej mezi námi, ségra!“ pronesla slavnostně. 
  „Já ale nevím, jestli chci být Mimořádně Nadaná!“ Když jsem to 
takhle řekla, hned to znělo líp. 
  „Tak to máš smůlu. Myslím, že to nijak odstranit nejde. Ale 
uznej, bejt hydrokinetik je super, ne? Aspoň nemusíš mít ty 
pitomý vize jako já. Tohle není volba životního stylu, takhle jsme 
se prostě narodily a s tím už nic neuděláš!“ vysvětlovala mi. 
  „Dík za útěchu,“ zamumlala jsem a utřela si poslední slzy. 
  „Nemáš za co,“ usmála se a odhrnula mi vlasy z obličeje. „A ještě 
bys měla vědět jednu věc. Někde v Grónsku nebo kde je taková 
organizace, plná šmejdů, co se snaží Mimořádně Nadaný najít a 
odvést si je na své pokusy. Prej dostali už několik desítek M.N., 
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ale ani jeden nepřežil jejich šáhlé pokusy. Jsou to prostě šmejdi. 
Ale teď jsme v bezpečí. Kdybychom nebyly, dozvěděla bych se to. 
Ty vize nejsou totiž ve všech případech tak špatné, víš.“ 
  „Hmm,“ zamumlala jsem. 
  „A, ehm, Caylo, ukážeš mi ty tvoje schopnosti, prosím?“ žadonila 
zvědavě. 
  „Sama tomu nerozumím.“ 
  „No tak to alespoň zkus! Prosím! Natáhni ruce a přej si, aby 
přišla voda,“ přesvědčovala mě.  
Nakonec jsem kývla a rozklepaně natáhla ruce. Soustředila jsem 
se jenom na jedno. Na vodu. 
Ehm, no, vodo, přijď, prosím. 
Z mých rukou začal téct malý potůček průzračné vody. Na zemi se 
utvořila kaluž, která byla větší a větší. 
  „To stačí!“ zastavila mně Elis rázně.  
Stačí!  
Jako na povel to přestalo. Voda prosakovala do koberce. Čekala 
jsem, že mě Elis z plných plic seřve za tu kaluž. Pro jistotu jsem 
vytasila svůj omluvný pohled a obranný postoj. Kupodivu ho 
nebylo zapotřebí. 
  „Tak to je skvělý! Úžasný!“ jásala „Zkus to bez těch natažených 
rukou.“ 
Vodo! 
Stačil jeden malý pokyn v mé mysli a na Elis jakoby někdo seshora 
lil konve vody. Za krátkou chvíli byla promočená na kost, ale na 
její dobré náladě to neubralo. Zplihly jí vlasy, rozmazala se jí 
řasenka a oblečení jí obepínalo tělo, ale zřejmě jí to vůbec 
nevadilo. Dokonce jásala a radovala se. 
  „Pojď! Jdem na zahradu! Bude sranda!“ zatahala mě za ruku. 
Rozběhly jsme se ven. Smály jsme se a já na ni každou chvíli 
zavolala vodu. A takhle jsme blbly celý týden, dokud jsem 
v pondělí zase nemusela do školy. 
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33. Sama tomu nemůžu uvěřit 
 
 
Co kdyby jsi mi vylezl z hlavy? 
Ale no tak, zlato, uklidni se. 
Já? Ty klidni, Jessi. Ty mi tady pořád vykládáš o tom, jak jsem se 
mohla spoutat s Bryanem. 
Jo, přesně. Jak jsi mi to mohla udělat? 
Zalez. 
Víš co by bylo nejlepší? Kdybychom takhle spolu kecali při 
písemkách. Ani bych nemusel opisovat a věděl bych správný 
odpovědi. 
Bezva. 
  „Ahoj, Caylo,” pozdravil mě někdo. Zase nějaký otrava z vedlejší 
třídy.  
  „Ehm, no, ahoj,” pozdravila jsem nejistě, ale nepodívala se na 
něj. Dívala jsem se z okna. Na déšť, který jsem sama způsobila a 
který mě tolik uchvátil. Koukala jsem na něj už celou přestávku, 
ale pořád jsem ho neměla dost. Na vodě jsem se stala celkem 
závislá. Jak málo stačí k radosti. Pršet pomalu přestávalo a já se 
úporně, leč neúspěšně, snažila uchvacující déšť zase přivolat. 
Naučím se to někdy? 
Kdo to je? 
Měl bys jít, Jessi. 
Kdo to je? To není Bryan! 
A není to ani tvoje věc. Kušuj.  
  „Co tady děláš tak sama?” 
  „Ále, Wendy není ve škole a -,“ vysvětlovala jsem a najednou 
jsem zmlkla- tohle ho přece vůbec nemusí zajímat (ať už je to 
kdokoliv). 
  „Aha. A víš, že bych ti měl říct, ať slezeš z toho okna?” 
  „Jo, už lezu,” řekla jsem a poslušně slezla z okenního parapetu. I 
když to byl pouze nějaký otrava, jeho svůdný hlas byl přímo 
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hypnotizující a skoro mě donutil slézt pomocí myšlenky. Tenhle 
hlas byl dospělý, krásný a povědomý.  
  „Neměla bys mít drzé připomínky?” 
  „Mohla bych, ale došly mi nápady a ani na to nemám náladu.” 
  „Chápu.” 
Už jsem se mu chtěla říct, ať mě nechá na pokoji. Konečně jsem 
vzhlédla a v krku se mi udělal knedlík. Za mnou stál Cam James, 
můj učitel španělštiny. Zadívala jsem se na jeho andělský obličej. 
Do jeho báječných očí barvy mléčné čokolády. Na jeho sexy 
úsměv. Na jeho vlasy, světlejší než má Bryan, ale tmavší, než Jess. 
A nemohla jsem si nevšimnout, že pod černým tričkem se mu 
rýsovaly vymakané svaly. Uch. On je jediný důvod, proč se 
vždycky těším na španělštinu (ve které jsem stejně dobrá asi jako 
ve vaření- neumím vařit).  
  „To bude asi tím počasím,” zamumlala jsem.  
  „No jo. Nevíš, proč se najednou tak zatáhlo? Vždyť hlásili, že by 
mělo celý týden být pěkně.“ 
  „Počasí je nevyzpytatelné,” pokrčila jsem rameny a pořád mi 
bylo líto, že jsem déšť ovlivnit nedokázala a dělal si, co chtěl. 
Přikývl. „Počasí je nevyzpytatelné,“ zopakoval. 
Nikdy mě nenapadlo, že velkou přestávku strávím zrovna s ním. S 
nejvíc sexy (jediným sexy) učitelem na škole. Opřel se o zeď. 
  „No, vlastně jsem přišel, jestli bys mi nepomohla z učebny 
španělštiny dotáhnout tu horu učebnic ke mně do kabinetu. 
Pomohla bys mi?” 
Horlivě jsem přikývla. Camu Jamesovi prostě nešlo odolat. Šla 
jsem za ním jako omámená. Učebna španělštiny byla od nás jen 
pár kroků. Naložil mi jen pár učebnic a zbytek vzal on. Položila 
jsem učebnice na stůl v jeho kabinetě. Pak přišel on, jednou 
rukou zavřel dveře, zatímco druhou pokládal na stůl učebnice. 
  „Nemáš dneska čas?” zašeptal a přitáhl si mě k sobě. Nevěřila 
jsem vlastním uším i očím. 
Opravdu se mnou flirtuje, dokonce mě zve na rande? Učitel? 
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  „Jo, vlastně mám,” souhlasila jsem zaraženě a koukala na něj, 
jako kdyby mi řekl, že se mám k němu rovnou nastěhovat.  
  „Jen jsem ti chtěl nabídnout doučování, všímám si, že ti 
španělština jde jako psovi pastva. Poslední písemky ti nedopadly 
zrovna nejlíp,“ říkal, po flirtu a svádění ani stopa. Možná se mi to 
jen zdálo, možná jsem slyšela jen to, co jsem slyšet chtěla. Třeba 
se mě zeptal úplně normálně a já měla jen halucinace (vážně 
trávu nehulím, věřte mi). 
Skládal učebnice do jedné ze skříní. 
  „Španělština nikdy nebyla má silná stránka.” 
Ale jestli mě bude doučovat tenhle supermega sexy a nabušenej 
hezoun, tak tu španělštinu budu umět nejlíp z celé školy. 
Jakej? 
Jessi, vážně bys mi neměl kontrolovat každou myšlenku. 
Aby mě Jess nechal na pokoji, začala jsem myslet na Bryana. No, 
vlastně na naši první noc.  
Jéžiš, Caylo, už jdu. A kdo je ten supermega sexy nabušenej 
hezoun? Že by já? 
Haha. Moc si věříš. 
 
 
K mé smůle se den šíleně vlekl. Hodiny ubíhaly šnečí rychlostí. 
Hypnotizovala jsem hodiny, a čím častěji jsem je sledovala, tím 
pomaleji to ubíhalo. Bylo mi z toho do breku. Neposlouchala jsem 
výklad jediného učitele- jak bych taky mohla? Málem jsem 
radostí vyletěla z kůže, když jsem zaslechla tu rajskou hudbu, 
která ohlašuje konec poslední hodiny.  
Konečně jsem vyběhla ze školy. Čekal tam na mě Cam James 
opřený o své Subaru Imprezza barvy černé perleti. Otevřel mi 
dveře spolujezdce. Vklouzla jsem na béžovou koženou sedačku a 
Cam si sedl na místo řidiče. Otočil klíčem v zapalování a rozjel se. 
  „Bydlím v Richmondu, tak tě potom zase přivezu zpátky,” 
oznámil mi.  
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  „Jedeme k vám domů?” podivila jsem se. 
Sice to z jeho slov jasně vyplívalo, ale stejně- vážně jedu do 
domu\bytu svého španělštináře (mega sexy španělštináře)? 
  „Hele, nemusíš mi vykat. Nejsem zase tak starý a nejsme ve 
škole, takže já jsem Cam a ty jsi Cayla.“ Líbilo se mi, že řekl Cayla, 
a ještě víc, že mu můžu tykat. „Ano, jedeme ke mně do bytu,“ 
zodpověděl na moji otázku.  „A podívej, asi mi do toho nic není, 
ale nelíbí se mi, že jsi pořád s tím Bryanem. Nedá se mu věřit, ve 
škole má milion problémů.” 
  „Já vím, ale nebudeme se o něm bavit,” zabrblala jsem. 
„Nemám na něj náladu.” 
  „Co, pohádali jste se?” 
Vážně s ním rozebírám Bryana? Jasně, všichni učitelé si všimli, že 
s Bryanem patříme k sobě (toho si nevšimnout nejde), ale že bych 
se o tom s některým z nich bavila? 
  „Tak nějak.” 
Zbytek cesty jsme mlčeli. Ale nebylo to nějaké trapné a 
nepřirozené, ale docela příjemné. Za Bellwoodem Cam zrychlil a 
v Richmondu jsme byli za chvilku. Vystoupil, otevřel mi dveře a 
vedl mě do jedné budovy. Výtahem jsme jeli do posledního patra. 
Odemknul dveře a vešli jsme do bytu. Byl nový a fakt luxusní. 
Kuchyň, jídelna a obývák byly propojené. Obýváku dominovala 
obří plazmová televize, před kterou stál černý, kožený gauč. 
Vpravo byl menší jídelní stůl se dvěma židlemi a vlevo kuchyňská 
linka a veliká lednice.  
  „Co si dáš na pití?” zeptal se Cam a popošel k lednici. 
  „Pomerančový džus,” odpověděla jsem bez zaváhání a sedla si 
na gauč.  
  „Aquí está el jugo,” řekl španělsky a položil přede mě sklenici 
džusu. 
  „Gracias,” špitla jsem a vzala si sklenici do ruky. Lokla jsem si a 
položila ji zpět na stůl. 



300 
 

  „Espera un minuto, voy a estar de vuelta,” prohlásil a čekal, co 
mu na to odpovím. Co by to tak mohlo být? Hmmm. Aha, počkej 
chvilku, hned se vrátím.  
  „Muy bien,” dobře, odpověděla jsem. Zjevně jsem to odhadla 
správně, protože se usmál a zamířil do své pracovny. 
Vrátil se i s učebnicí a sedl si vedle mě. Nalistoval učivo, které 
právě probíráme. 
  „Usted tiene un apartamento muy agradable,” pochválila jsem 
jeho byt. 
  „Gracias, pero es sólo temporal.” Usmál se. „Veo que usted sabe 
bien el español.”  
  „Poco. Gracias,” poděkovala jsem.  
  „Jsi v tom vážně dobrá,” pochválil mě. Abych nemusela už po sté 
děkovat, alespoň jsem se usmála. „Proč ti to takhle nejde i 
v hodinách?“  
  „Nevím, asi nedávám pozor,” zasmála jsem se. „Ne, dělám si 
srandu, prostě mi to ve škole nejde. Snažím se sice dávat pozor, 
ale většinou jsem myšlenkami jinde úplně omylem. Ale jsi dobrý 
učitel.“ 
  „To se ode mě čeká,” usmál se. „Byl by trapas, kdybych 
španělsky neuměl, když jsem tam žil,” řekl. 
  „Fakt? Tak to je drsný! Tam to musí bejt super.” 
  „Jo, ale tady ve Spojených státech je líp. Není tu takové vedro.” 
  „Ale je tu zima. Nesnáším zimu,” přiznala jsem. „Ale já vím, na 
co se chceš zeptat. Přestěhovali jsme se sem, protože mamka 
tady dostala lepší nabídku práce. Já se nechtěla stěhovat, ale 
s tím nic nenadělám,” objasnila jsem mu. 
  „A kde jste bydlely předtím?” 
  „V Trentonu, to je v New Jersey.” 
  „Aha. A líbilo se ti tam?” 
  „Hrozně moc. Vůbec jsem se nechtěla stěhovat. Ale zpátky bych 
už asi nechtěla.“ 
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  „Jistě že ne, tam bys neměla tak skvělého španělštináře,“ mrkl 
na mě a začali jsme se smát.  
 
 
A tak jsme si povídali a smáli se ještě dlouho. Až do večera. 
Španělsky už jsme neřekli ani slovo. Připomínat jsem to nechtěla, 
začala se projevovat Camova pravá povaha- zábavný, bystrý, 
upřímný a vtipný, vyspělý…  
Já se samozřejmě nezapomněla polít džusem. To je u mě taková 
trapná klasika. Naštěstí to nešlo tak vidět.  
Cam mě v devět naložil do auta a jeli jsme zpět do Bellwoodu. 
  „Kdy si to zopakujeme?” 
  „No, doučování španělštiny se vždycky hodí. Domluvíme se zítra 
ve škole,” rozhodla jsem. Pořád mě neopustili motýli, kteří 
neustále poletovali v mém břiše. 
  „Chceš něco prozradit? Ta písemka, kterou jsi psala minulou 
hodinu, máš na výbornou,” prozradil mi.  
  „Ufff,” oddychla jsem si.  
Už jsme byli v Bellwoodu. Sakra, sakra.  
Nemůže jet pomaleji?  
Projeli jsme kolem Bryanova domu, Jessova domu. Nenápadně 
jsem se krčila, aby mě jen náhodou ani Bryan, ani Jess nespatřil. 
Už by se mnou snad nikdy nepromluvili. Ani jeden.  
  „Kde bydlíš?” zeptal se Cam a sledoval mě místo silnice. 
  „Ještě kousek a pak doprava,” navigovala jsem ho. 
  „Dobře.” 
Zabočil na naši příjezdovou cestu. Auto zastavilo. Oba jsme seděli 
a chvíli mlčeli.  
  „Dík za odvoz.”  
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34. Zamilovaná a pitomá zároveň 
 
 
„Uvidíme se zítra,” řekla jsem a zavřela dveře. 
  „Jo, zítra,” souhlasil. 
Přidržovala jsem se auta, a když Cam odjel, nějakým zázračným 
způsobem jsem odvrávorala ke hlavním dveřím. Když jsem brala 
za kliku, dveře se rozletěly a vykoukla z nich Elis. 
  „Kdo to byl?” vyzvídala hned. 
  „Cam James,” přiznala jsem a obešla ji. Zůstala tam stát 
s otevřenou pusou.  
  „Buď se do blízkosti Bellwoodu přistěhoval druhý Cam James, 
nebo jsi byla s naším španělštinářem.” 
  „Ta druhá možnost,” přiznala jsem a nerozpitvávala to. Nechtěla 
jsem poslouchat její kecy, tak jsem zamířila rovnou do pokoje. 
Zavřela jsem za sebou a šla rovnou do koupelny. Opláchla jsem si 
ledovou vodou obličej a hleděla do zrcadla.  
  „Ale co Bryan a Jess?” ozvalo se za mnou. 
  „Elis, mezi mnou a Camem nic není!” zaječela jsem a hodila po 
Elis první věcí, která se mi dostala pod ruku- kartáčem na vlasy. 
Strefil ji do břicha a spadl na zem. Elis ho vzala a položila zpět na 
umyvadlo. „Byla jsem na doučování, ty huso.“ 
Přehlédla můj výbuch a usmála se. „Dobře, změníme téma. Pojď, 
sedneme si na postel a ty mi konečně povíš o tom dlouho 
okecávaným poprvé s Bryanem,” řekla, vzala mě za zápěstí a 
táhla do pokoje. Lehly jsme si na postel a Elis začala chrlit otázky. 
  „Tak jak to začalo?” 
  „No, líbali jsme se a tak nějak, no,” mumlala jsem a už teď mi 
bylo trapně- moje poprvé bylo sice snad to nejlepší poprvé 
v dějinách lidstva, ale se sestrou jsem to prostě rozebírat do 
detailů nechtěla! 
  „Ale no tak. Jsme ségry. Mě můžeš říct úplně cokoliv,” usmála 
se. „A kdo začal?” 
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  „On, už dřív. Já mu řekla, že ještě ne a pak, když jsem byla 
připravená, tak jsem začala já.” Připadala jsem si jako na nějakém 
výslechu. 
  „A tak jste se spoutali,” řekla Elis. 
  „Přesně tak,” kývla jsem. 
  „A jaký to je?” zeptala se hned. 
  „Pouto? Občas je to fajn, někdy je to šíleně otravné, ale zrovna 
teď mi to nějak nevadí.” 
  „To Pouto je dost na nic. S Alexem bych se klidně vyspala, ale 
nechci mu říkat o tom, že jsem M.N. Nevím, jak by to vzal. Co 
kdyby se se mnou kvůli tomu rozešel?” 
  „Elis, myslím, že on takový není. Alex by se s tebou nerozešel, 
ani kdybys byla vážně mutant.” 
  „Co víš. Ale stejně- ještě mi není ani patnáct,” podotkla. 
  „A on na tebe snad tlačí?” obrátila jsem výslech proti ní. 
  „No tak trochu. Ale vážně jenom malinkato. Znáš to. Jemu už je 
šestnáct a tak má jiné představy o vztahu než čtrnáctiletá 
nezkušená holka. A navíc je to kluk.” 
  „Jé, já už myslela, že je to holka!” řekla jsem sarkasticky. 
  „Tak jsem to nemyslela. Já nemám takové zkušenosti s kluky 
jako ty.” 
  „Já nemám s kluky nějak velké zkušenosti,” bránila jsem se. 
  „Ne? Oficiálně chodíš s Bryanem, neoficiálně s Jessem a scházíš 
se s Camem Jamesem,” vyjmenovávala.  
Chtěla jsem k tomu něco dodat, ale nemohla jsem. Elis totiž měla 
sakra pravdu. A do háje.  
 
 
„Dneska po škole?” zašeptal Cam u něj v kabinetě. 
  „Jo, už se těším,” usmála jsem se. „Ale teď bych už měla jít.” 
  „Dobře. Nos vemos después de la escuela,” řekl španělsky. Vyšla 
jsem z kabinetu. Přede dveřmi stál Bryan. 
  „Caylí, promiň,” omlouval se a dal mi pusu. 
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  „Za co? Že jsem ti dala facku? Že jsem byla u Jesse a, no, ty víš?” 
  „Za všechno. Poslední dobou se chovám jako vůl,” přiznal. 
Odtáhla jsem ho od Camova kabinetu, aby nás Cam náhodou 
nemohl slyšet. „Ale to, že jsi M.N. jako já i Jess, to mě fakt 
dostalo.” 
  „To nejsi jediný,” zamumlala jsem. 
  „Takže telekinetik a hydrokinetička, jo? To zní dost ujetě. Ale 
ono to vlastně je ujetý. Už jenom to, že jsme M.N., to je samo 
o sobě šíleně ujetý. A ještě k tomu ty dva šílené názvy,” zašklebil 
se. 
  „Neboj, pořád mi můžeš říkat Caylí,” uklidnila jsem ho. „A já se 
na tebe ani nezlobila. Kvůli Poutu je dost těžký být na tebe 
naštvaná.” 
  „Ale byla jsi smutná. A šokovaná. Cítil jsem to.” 
  „Jasně že jsem byla šokovaná. Zničehonic se ze mě stala 
hydrokinetička!” 
  „Stejně je to zvláštní. S Elis jste sestry a obě dvě M.N,” poslední 
slovo zašeptal. „Musíte to mít v genech, jinak si to nedokážu 
vysvětlit.” 
Popravdě- taky už jsem o tom přemýšlela. Ale o žádném M.N. 
v naší rodině (krom mě a Elis, samozřejmě) jsem nevěděla. Máma 
M.N. není, táta stoprocentně taky ne.  
Zazvonilo na hodinu.  
  „Měl bys jít, ať nepřijdeš pozdě,” upozornila jsem ho. 
  „Jo, no. Uvidíme se ve fyzice,” vlepil mi na tvář pusu a odešel. A 
já šla na matiku. Sešla jsem schody do přízemí a zabočila doprava. 
V rohu se schovávala třída, ve které mívám matematiku. Sedla 
jsem si vedle Jesse a k mému štěstí učitelka ještě nedorazila. 
Vybalila jsem si věci a učitelka přišla. 
  „Ahoj, hydrokinetičko,” zašeptal Jess s potutelným úsměvem a 
rozcuchal mi už tak dost pocuchané vlasy. Co s tím všichni kluci 
mají, sakra? 
  „Čau tele,” zabrblala jsem a šťouchla ho do žeber. 
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  „Telepate,” opravil mě a zatvářil se naoko uraženě, tak, jako to 
umí jen on. Byl tak sladkej.  
  „Walkere! Haelová! Nebavte se!” okřikla nás učitelka, která si 
právě ráčila přijít. Zavřela za sebou dveře, sedla si ke stolu a 
srovnala si své věci. 
  „Pardon,” omluvila jsem se. 
Ještě že mi dva se vlastně bavit nemusíme. 
No jo. Jinak by to byla fakt nuda. Dřív jsem takhle kecal 
s Bryanem. Dřív. Ale on mi neradil při písemkách. Ty mi radit 
budeš, že jo? Prosím, prosím, smutně koukám. 
Možná. Kdyby ses někdy naučil na písemku a viděl učebnici z bližší 
vzdálenosti než pět metrů, takové starosti bys neměl.  
Ale no tak, Caylí, já stejně vím, že mi to nakonec dovolíš. 
A nebo zajistím, aby se stala „nehoda”, prasklo potrubí v naší 
třídě a písemku bychom nepsali. 
Tý vole. To by bylo super.  
To by bylo, ale já toho nebudu zneužívat.  
Já taky telepatie nezneužívám. Vlastně ji skoro vůbec nevyužívám. 
Přijde mi to nefér. Hledět někomu cizímu do hlavy.  
Přijde ti to nefér, Jessi? Ono to totiž nefér je. Ne každý umí číst 
myšlenky, víš? Vlastně jsi jediný, koho znám a umí to. Je to dost 
nefér. 
Ty se nech, Caylo, to ty si můžeš čarovat s vodou, jak chceš. A 
Bryan umí myslí pohybovat věcmi a co je z toho nefér? 
Jo, fajn, mlčím. 
Né, dobrý, nemusíš! O čem budem kecat? 
Vím já? 
Tak třeba- asi za půl minuty se tě učitelka zeptá na výsledek, tak jí 
odpověz, že příklad nemá řešení. 
Seš génius. 
A ty blesk, když ti to došlo až teď. 
  „Caroline, jaký ti vyšel výsledek?” otočila se ke mně učitelka 
s přísným pohledem a čekala, až mě zpraží. To měla ale smůlu. 
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  „Já myslím, že příklad nemá řešení,” odpověděla jsem 
sebevědomě a v duchu děkovala Jessovi, protože učitelka kývla a 
otočila se zpět k tabuli, skoro nešťastná, že mě nemůže pořádně 
zesměšnit.  
Divím se, že máš tak blbý známky. Vždyť s tímhle bys mohl být 
nejlepší ze třídy. 
Mohl, ale jak už jsem říkal, bylo by to nefér. Ale nevylučuju, že 
jsem to tak ještě neudělal. Udělal jsem to a už několikrát. 
Spoléhat se na to bohužel nedá. Ne každý učitel myslí na výsledky, 
které máme počítat. Někdy se povede, ale často to nedělám. 
Já mít tvoje schopnosti, tak bych se asi zachovala jako ty. 
No jo, to si celá ty. 
 
 
Byla jsem dokonale šťastná, když jsem seděla na předním sedadle 
Subaru Imprezzy a řídil tak sexy chlap. Lepší “doučování” snad ani 
neexistuje.  
A byla jsem stejně šťastná, když jsem seděla na koženém gauči a 
popíjela pomerančový džus. Možná ještě šťastnější. Byt byl 
nachlup stejný, jako předchozí den. Pořád vypadal jako z 
katalogu. Tak skvěle čistý, útulný a přitom luxusní.  
  „Nemáš hlad?” zeptal se, než si sedl. 
  „Ne, dobrý.” 
  „Takže... dime algo nuevo,” řekl. 
Dime algo nuevo....Dime algo...to znamená ,,řekni mi něco” a 
nuevo? Řekni mi něco nového? Řekni mi něco nového! Ano! 
  „Nada interesante pasa.” 
Doufala jsem, že to říkám dobře, protože jsem se šprtala 
španělštinu jak blbec, jenom abych mu udělala radost. 
Je to už sice stará a otřepaná fráze, ale já se asi zabouchla (zase). 
Do mého učitele španělštiny. Mozek říkal, že je to absurdní a že je 
na mě starý. Jo, je mu třiadvacet a dost mě to deptá. To je o osm 
let. Když jsem se já narodila, on už uměl psát. Když jsem se 
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naučila psát já, on už se někde líbal s holkama. A když se já líbala 
s kluky (s holkama fakt ne), on už se stal učitelem! Učitelem! 
Nemluvě o věkovém rozdílu už tohle je pěkně na palici. Zamilovat 
se do učitele. 
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35. Pokaždé, když se něco podělá, stojí za tím Jess  
 
 
„Elis konečně vypadla z domu,” oznámila jsem Bryanovi, který 
ležel rozvalený na mé posteli. 
Konečně máme dům jenom pro sebe. 
  „S Alexem?” 
  „Jak jinak,” usmála jsem se. Lehla jsem si vedle něj a hlavu si 
položila na jeho hruď. Pohladil mě po vlasech a já jsem v tu chvíli 
byla spokojená. Ale přece jen mi ještě něco k naprosté 
spokojenosti scházelo. 
  „A Bryane?” 
  „No?” 
  „Víš, jaká spousta věcí se dá dělat v prázdném domě?” zeptala 
jsem se ho laškovně. 
  „Zrovna mě nic nenapadá. Můžeme hrát karty nebo Člověče, 
nezlob se,“ usmíval se. „Poradíš mi?” zeptal se, jako by snad ani 
nevěděl, kam tím mířím. Přivinula jsem se k němu ještě blíž.  
Místo odpovědi jsem ho začala líbat a sundala mu tričko. Přitáhl 
si mě do náruče a díky bohu už mu to došlo. (Jasně, že jsem 
věděla, že si ze mě dělal jenom srandu a věděl, o čem mluvím!). 
  „Ehm, chtěl jsem si s tebou jenom popovídat, ale jak vidím, tak 
společnost už máš,” ozval se někdo ode dveří. Opíral se o zeď a 
křenil se. Na sobě měl zelené tričko s krátkým rukávem, džíny a 
modré tenisky. A samozřejmě na střapatých vlasech měl 
naraženou kšiltovku. (Jestli vám to ještě nedošlo, tak ten kluk byl 
Jess.) 
Zrudla jsem a sklopila zrak. Pak jsem se zvedla. 
Bryan se zase oblékl a evidentně ho Jess dost naštval (ani se mu 
nedivím).  
Chvíli jsme tam tak stáli uprostřed pokoje, dívali se na sebe. 
  „No, já už můžu zase jít,” řekl nakonec Jess. Čekala jsem, že se 
otočí a odejde, ale on přišel ke mně, sehnul se a dal mi dalšího 
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francouzáka. Kdybych byla chytrá, odstrčila bych ho a nechala 
Bryana, ať ho zabije, ale jak už to chodí, já chytrá nejsem. Ale 
nevysmekla bych se mu, ani kdybych chtěla. Chytil mě pevně a 
uvěznil mě jako do klece. Já vlastně ani neměla v plánu se nějak 
bránit. Bylo by to ták hrozně sladké a totálně romantické, kdyby… 
kdyby metr od nás nestál můj kluk. 
Tentokrát ani nevím, kdo mě vlastně odhodil. Prostě mě jen Jess 
nechtěně kousl do rtu, když se na něj vrhl Bryan (zase) a pak už 
jsem seděla na zemi a s narůstající panikou nevěděla, co dělat. Ze 
rtu mi tekla krev, kterou když jsem jednou omylem polkla, zvedl 
se mi žaludek. Ale nebylo to v tu chvíli úplně jedno? Bylo to totiž 
jiné, než předtím. Minule to vypadalo prostě jako skoro nevinná 
klučičí bitka, ale teď to spíš vypadalo, jako by se chtěli navzájem 
zabít. Udělalo se mi mdlo z toho, že to všechno je vlastně kvůli 
mně. Jen kvůli mně a nikomu jinému. Chtěla jsem zakřičet, ale 
vydala jsem ze sebe jen skoro neznatelný sípavý zvuk. Odtrhnout 
je od sebe nemělo cenu- zaprvé, ještě bych se při tom s mojí 
nešikovností sama polámala, a za druhé, takovou sílu jsem 
neměla ani náhodou. Museli být vzteky bez sebe. Vůbec mě 
nevnímali, to, že na ně křičím, ať toho nechají a nevnímali ani to, 
že se doopravdy zabijí. Jejich síly byly naprosto vyrovnané i 
přesto, že ani jeden nevyužíval své nadpřirozené síly. Oba 
vypadali pološílení. Já šílená byla- strachy. Nevedl ani jeden. Oba 
vyhrávali a zároveň prohrávali. Ale to, co se stalo o pár sekund, 
mi vzalo dech. Jeden druhého strčil a v té rychlosti jsem ani 
nestihla zaznamenat, kdo strčil koho. Pak bylo slyšet jen řinčení 
skla a v pokoji jsem stála sama. Někdo hrozně ječel, trhalo mi to 
uši. Uvědomila jsem si, že to ječím já. Úplně mi to zastavilo srdce 
a znemožnilo dýchání. A ucítila jsem hroznou bolest. Ne svou 
vlastní- Bryanovu, skrz Pouto. Což pro mě bylo ještě horší.  
Zacpala jsem si pusu, abych se nepozvracela z toho všeho a 
převládlo smrtící ticho. Neodvážila jsem se podívat, co se vlastně 
stalo. Předem jsem věděla, že to bude hrozné. Podstatné bylo, že 
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to bolelo. Srazilo mě to zpět na koberec a bolest ne a ne 
ustupovat. Po pár minutách mírně povolila a dovolila mi se 
doplazit k rozbitému oknu, ze kterého zbyly jen ostré kusy skla 
nebezpečně lemující okraje. Stačilo si všimnout, že na pár 
špičkách byly kapky rudé krve a málem mě to zabilo. Zaťala jsem 
zuby a napjatě se doplazila až k prvním střepům, které se válely 
všude po koberci. Opatrně a plná zděšení jsem vykoukla ven. 
Leželi na trávě a nehýbali se. Vypadali jako mrtví. Srdce se mi 
dočista zastavilo. Nemohla jsem se nadechnout, i když jsem 
chtěla. Jako bych se topila. Kolem nich byla louže rudé krve, 
v daleko větším množství, než když jsem si já nešťastnou 
náhodou a vlastní debilitou zabodla nůžky přímo do tepny. 
  „Bryane!” zaječela jsem tak srdceryvně a tak hlasitě, že to 
muselo být slyšet na míle daleko. Slzy se měnily ve velké potoky a 
já vyběhla z pokoje rychleji než Usain Bolt na jedné z letních 
olympijských her. Opravdu- vyhrála bych závod i s gepardem. 
Těch dvacet schodů, co oddělovalo patro od přízemí, jsem zdolala 
pouhými dvěma skoky. Vyletěla jsem z hlavních dveří a běžela na 
zahradu.  
Leželi tam a zmocňovaly se mě ty nejhorší možné obavy. 
Rozběhla jsem se k nim a bylo mi jedno, že nemám boty a bosé 
nohy budu mít plné ostrých střepů. Blíž ke mně ležel Bryan. 
Obličej měl celý od krve a musel mít zlomenou ruku. Ale dýchal.  
  „Bryane! Bryane! Bryane!” pištěla jsem a zatřepala jsem s ním.  
Sykl bolestí a otevřel oči.  
  „Bude to dobrý, budeš zase v pohodě!” opakovala jsem, ale 
sama jsem tomu nějak extra nevěřila.  
  „Caylo,” vydal ze sebe a vypadal, jako by měl během tří minut 
umřít. „Bolí tě to moc, skrz Pouto?“  
Bylo až neskutečné, že on ležel polámaný po pádu z okna a první 
se zajímal, jestli je něco mě.  
  „To je jedno.“ 
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Podíval se na Jesse, ale nezvedl se. Teprve v tu chvíli jsem si 
vzpomněla, že tam nejsme sami. Přisunula jsem se k Jessovi blíž a 
ječela na něj, ať se probere. Třásla jsem s ním, ale nezabralo to. 
Zkontrolovala jsem tep a tak trochu se mi ulevilo. Nebyl mrtvý. 
Ale pořád byl těžce zraněný. Z nosu mu tekla krev, stejně jako z 
levé paže a z hlavy. Snažila jsem se co nejrychleji si vzpomnět na 
první pomoc při krvácení, ale zaboha jsem si na to vzpomenout 
nedokázala. Jako bychom se to ve škole neučili snad milionkrát. I 
když jen rychle a mělce, tak dýchal.  
  „Žije,” zamumlala jsem, ale radovat jsem se nedokázala. Na to to 
vypadalo příliš bledě a byla jsem příliš v šoku.  
Jess ležel v louži krve a celá ta scéna vypadala jako z hodně 
strašidelného hororu. Jako bych já byla ta hlavní hrdinka. 
Zem pod Jessem nasákla krví a tráva se zbarvila do červena. Jeho 
krev jsem měla na obou dlaních i na tváři, když jsem si utírala 
slzy. I konečky vlasů byly zbarvené do červena. Na tu roli v hororu 
jsem se opravdu hodila.  
  „Dej mu první pomoc,” poradil mi Bryan tiše. 
  „Já vůbec nevím, jak se to dělá! Při hodinách jsem po každé 
spokojeně spala a říkala jsem si, že to v životě potřebovat 
nebudu!” vzlykla jsem. Přesně a do detailů se mi vybavil ten 
okamžik, kdy jsem si zabodla nůžky do tepny. Taky jsem 
nevěděla, jak se dělá první pomoc. 
  „No to já taky,” řekl Bryan a pomalu zavřel oči. Musel přímo 
trpět. V hlavě mi hučel hlas učitelky Blairové, která do nás první 
pomoc hustila, ale vybavila jsem si jen jednu jedinou věc.  
Zavolej záchranku. Zavolej záchranku. Zavolej záchranku. Snažila 
jsem se zachovat klidnou hlavu, vytáhla z kapsy krvavých kraťásků 
mobil a chvějící se rukou jsem vytočila číslo. Každý by čekal, že 
bez váhání vytočím záchranku a taky že jo. Záchranku v podobě 
Elis. 
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36. Elis- záchrana všeho druhu- od oblečení až po pády z oken 
 
 
Na Elis jsem nemusela čekat dlouho. Za čtvrt hodiny byla na 
místě. 
  „Promiň, že mi to tak trvalo, byla jsem zrovna v Richmondu. Alex 
mě dovezl na jeho úžasné a superrychlé motorce,” oznámila mi a 
rozběhla se k Bryanovi a Jessovi. Vytřeštila oči. Chvilku jí trvalo, 
než se dostala z šoku. Ale trvalo jí to kratší dobu než mě- já se z 
toho za celou dobu ne a ne vzpamatovat. Bryan sice vnímal, ale 
nic neříkal. 
  „Jak se jim to povedlo?” vyjekla, když viděla tu hrůzu. Ruku si 
dala před pusu, aby se z té krve nepozvracela.  
  „Prali se a proletěli oknem,” objasnila jsem jí, ale sama jsem 
nevěřila vlastním slovům. Elis si opatrně klekla k Bryanovi, 
natáhla ruce a něco zamumlala. Pohladila ho po poraněných 
místech a ta se pod jejím dotykem hojila a vypadala zcela zdravě 
a normálně. Bryan otevřel oči, podepřel se pažemi a ztěžka se 
posadil.  
  „Dík, Elis, máš to u mě,” poděkoval jí a věnoval jí krátký úsměv. 
Pořád byl ale dost vyčerpaný na to, aby se zvedl.  
Elis mu úsměv opětovala. „Asi za minutu ti bude dobře,“ 
informovala ho a dál se věnovala své práci. Poposedla si blíž 
k Jessovi, zase něco zamumlala a dotkla se jeho pravé paže. Rána 
se zahojila. Na to se dotkla jeho čela a zase něco nesrozumitelně 
zamumlala. Jess pomalu otevřel modré oči a zamžoural.  
  „Au,” zaúpěl a chytl se za ruku. „Elis, jsi báječná,” pochválil ji. Ale 
neznělo to tak zdravě. Minimálně proto, že měl ještě od krve 
celou tvář. Pohladila jsem ho po ní a řekla mu, aby mlčel.  
  „Co teď?” zeptala se Elis. 
Pokrčila jsem rameny. 
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  „To nevím, ale jsi machr, Elis. Cítím se fakt dobře,“ pochválil ji 
Bryan a vstal, jako by nic. „Hlavně, Caylí, odstraň tu krev,” nakázal 
mi Bryan.  
  „Musíme vzít Jesse do tvého pokoje,“ řekla Elis. 
  „My dvě ho neuneseme,“ zakroutila jsem hlavou a podívala se 
prosebným výrazem na Bryana.  
Povzdychl si. „Fajn.“ Myslím, že kdyby nevěděl, že bychom se 
s Jessem musely s Elis tahat do domu samy, vykašlal by se na něj. 
Chtěl nám jen ušetřit práci (aspoň že tak). 
Bryan vzal Jesse a Elis mu ochotně pomohla, za chvilku už byli 
v domě. 
Pak jsem se chtěla začít věnovat mě přidělené práci. Zprvu jsem 
na zem koukla stylem „jak to mám sakra udělat”, než mi to došlo. 
Vodo, potřebuju tě. 
Ve vzduchu se najednou vznášela vodní koule. Alespoň jsem si 
myslela, že jsem vytvořila kouli, dokud jsem nevzhlédla a 
neuviděla vznášející se kaluž neurčitého tvaru, nebezpečně se 
vznášející nad mojí hlavou. Švihla jsem rukama a voda smyla 
všechnu krev. Když už jí nebylo zapotřebí, nasála ji zem. Vběhla 
jsem zpět do domu a rovnou do mého pokoje. Bryan se opíral 
o zeď a Elis klečela vedle Jesse, který ležel na posteli. 
  „Proč ho neošetříš?” zeptala jsem se sestry. 
  „Nedokážu to. Nemám tolik síly. Nikdy jsem v takové míře 
nikoho neuzdravovala. Vlastně jsem skoro nikdy nikoho 
neuzdravovala!” V jejím hlase zazněla panika. Ještě aby ne! 
Sedla jsem si vedle Jesse. Ležel a měl zavřené oči.  
  „Ehm, no, my radši půjdeme,” zamumlala a podívala se na 
Bryana. „Že jo?” 
  „Jo, jasně, už jdu,” šel za ní, vyšel z pokoje a zavřel dveře. 
  „Jessi?” zašeptala jsem a pohladila ho po vlasech. Pomalu 
otevřel oči a trochu se usmál. 
  „Caylí.... Kde mám kšiltovku?” zeptal se vyhukaně. Začala jsem 
se chtě nechtě smát. Málem umře a první, co ho zajímá, není, co 
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se stalo nebo něco takového. První nejdůležitější věc na seznamu 
nejdůležitějších věcí je kšiltovka.  
Podívala jsem se po pokoji a ležela u dveří. Vstala jsem, vzala ji a 
donesla mu ji. Byla špinavá a od krve. 
  „Tady je,” podala jsem ji. 
Vzal ji a položil vedle sebe.  
  „Ty se zajímáš nejvíc o kšiltovku?” 
  „Tahle je moje nejoblíbenější,” prozradil mi. „Jak je Bryanovi?” 
  „To už je lepší otázka. Šel domů. Elis ho vyléčila a doufám, že 
bude v pohodě, protože když ležel na zahradě, vypadal, že je 
mrtvý. To ty ostatně taky.” 
  „Bezva. Promiň, Caylí,” omluvil se. 
  „Za co?” netušila jsem. 
  „Že jsem shodil Bryana z toho okna. Neuvědomil jsem si to, jsem 
idiot,” přiznal. Sáhl si do kapsy džínů a vytáhl peníze. „Tolik 
u sebe nemám, pak ti to zaplatím.” 
Teprve pak jsem si uvědomila, že za necelou hodinu přijde máma 
a já musela nějak vyřešit rozbité okno, aby se o tom nedozvěděla. 
Nebo vymyslet fakt dobrou výmluvu.  
Vypadla jsem z okna? Ne, nemám žádné zranění. Jess vypadl z 
okna? Proč by sakra zničehonic spadl z okna?! Házela jsem 
Elis...něco...a nechtěně to proletělo oknem? To by šlo, kdyby na 
všech těch střepech nebyla krev. Říct jí pravdu? Ani náhodou! Už 
tak jsem si byla devadesátiprocentně jistá, že mě rozporcuje na 
malé kousíčky a ty pak rozhází po zahradě.  
  „Asi jsme tě hodně vylekali, že?” 
  „Děláš si srandu? Byla jsem podělaná strachy! Kdyby nebylo Elis, 
nemusel bys to přežít!” křičela jsem na něj. 
  „Třeba by to tak bylo lepší,” namítl. 
  „Nad tím ani nepřemýšlej,” přikázala jsem mu. „Nebylo by to 
lepší vůbec v ničem.” 
  „Byli byste s Bryanem šťastní,” řekl a ztěžka se posadil. Netvářil 
se nějak radostně, spíš smutně. Krev na obličeji už mu zasychala.  
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  „My jsme šťastní,” nesouhlasila jsem. 
  „Vlastně jo, to jsem viděl,” zašklebil se. 
Založila jsem ruce v bok a dělala uraženou. 
  „Měl bych jít domů,” navrhl Jess a pokusil se vstát. Zasténal 
bolestí a zpět si lehl. 
  „V žádném případě,” nesouhlasila jsem. Jess sice většinou byl 
vychytralý, ale občas se choval jako úplný... no, jako Jess. 
  „A jet?” napadlo ho a oči se mu rozzářily. 
  „Já nemám auto.” 
  „Ale já jo.” 
  „Ty máš auto?” nevěřila jsem.  
Přikývl. „Jo, červený mercedes,” zašeptal a chytl se za hlavu.  
  „Bolí tě hlava?” 
  „Ani nevíš jak. Nedivím se- Elis říkala, že jsem měl otřes mozku. 
Divil jsem se, že vůbec nějaký mozek mám, ale zřejmě jo. Ale je 
dost nefér, že jsem na tom skončil hůř než Bryan,” postěžoval si a 
zašklebil se. 
  „Už radši mlč,” zastavila jsem ho. Nic nenamítal, tak jsem došla 
pro vodu a omyla mu všechnu tu krev. Konečně vypadal víc.... 
Jessovitěji. „Asi máš zlomenou ruku,” informovala jsem ho. 
  „Zase do nemocnice,” vzdechl. „Jsem jejich nejčastější pacient, 
hodila by se mi zákaznická karta.” Zaculil se a malou chvilku 
vypadal, že se mu vůbec nic nestalo. 
Hlasitě jsem se zasmála. „Myslím, že v nemocnici takovou kartu 
nevedou.” Taky se zasmál. „Ale do nemocnice nebudeš muset,” 
ujistila jsem ho. 
Chvíli jsme oba mlčeli a dívali se tomu druhému do očí. 
  „Ale stejně jediné, co mě zabíjí, jsi ty, Caylí. Nemyslím fyzicky, 
ale zevnitř. Nikdo a nic jiného mi neubližuje,“ zašeptal.  
Do očí se mi nahrnuly slzy a píchlo mě u srdce. Snažila jsem se 
najít správnou odpověď, ale žádnou jsem nenašla.  
  „Jessi….“  
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Nic neodpověděl. Zase jsme jen mlčeli. Pak jsem vstala a zavolala 
na Elis. Než jsem stihla napočítat do deseti, byla u mě.   
  „Co je?” zeptala se a spěšně se podívala po pokoji, na mě, na 
Jesse a zase na mě. 
  „Za jak dlouho budeš moct zase uzdravovat?” zeptala jsem se. 
Zadumala se. „Možná večer.” 
  „Fajn. Večer.” 
  „No, možná bys měla vědět, že, no, rychleji se to “nabíjí” když 
jsem s Alexem,” vyjasnila mi ne příliš věrohodně. Koukala se na 
mě výrazem, který jasně křičel: „Chci za Alexem! Chci za Alexem!” 
  „Večer buď doma,” přikázala jsem jí, Elis se usmála, rozloučila 
se, rychle mě objala a vyběhla z domu, než jsme se stihli s Jessem 
na sebe vůbec podívat. Alex asi čekal venku, protože Elis tam 
s někým mluvila. Dost zamilovaně na to, aby to byl někdo jiný než 
Alex. Oni jsou takové dvě hrdličky. Ostatně, to samé říkala Elis 
o mě a o Bryanovi. Prej jsme vysněný pár. Na tom bude něco 
pravdy.  
  „Pche, dost divná výmluva.“ 
  „To jo, ale jen ať jde. Je zamilovaná, je jasné, že chce být s ním.“ 
  „Jo, ten pocit znám. Jenže ta její láska je na rozdíl od té mojí 
opětovaná.“ 
  „Každá láska nemůže být opětovaná,“ namítla jsem.  
  „Asi ne,“ zívl. 
  „Klidně spi, jestli chceš,” navrhla jsem Jessovi. 
  „Tak fajn,” zívl znovu a zavřel oči. Takový andílek. Nikdo by do 
něj neřekl, že má miliony problémů. A co víc- je to telepat.  
Políbila jsem ho na čelo, pohladila ho po vlasech a tiše jsem 
vstala.  
  „Je opětovaná, ale jsem šťastně zadaná a na tebe někde čeká 
někdo mnohem lepší, než jsem já,“ zašeptala jsem a doufala, že 
mě slyšel.  
Po špičkách jsem odešla z pokoje a tak nějak pro jistotu zamkla 
dveře. Přece jenom kdyby náhodou. 
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Nějak mě nepřekvapilo, že na gauči v obýváku seděl Bryan a 
koukal na MTV. Když uslyšel kroky, tak se na mě podíval. 
  „Kde je Jess?” 
  „Usnul.” Přisedla jsem si za ním. „A Bryane, říkala jsem ti už, že 
mě to všechno fakt moc mrzí?” Pokusila jsem se o omluvný výraz, 
ale na Elis jsem neměla. (Na Elis neměl snad nikdo! Když vytasí 
svůj pohled ztraceného štěněte, roztaje i ten největší machr.) 
  „To je dobrý,” mávl rukou.  
  „Není to dobrý,” zavrtěla jsem hlavou v nesouhlas. Oba jsme 
věděli, že to Bryana dost namíchlo. Jenže on nikdy nebyl věčně si 
stěžující pošuk, takže předstíral, že je všechno v pohodě. To byla 
jedna věc z četného seznamu věcí, proč Bryana miluju.  
  „O.K., není to dobrý, ale už s tím nic nenaděláme.” 
  „Musíme si to vynahradit.” 
  „To bychom měli.“ 
Šla jsem ještě pro jistotu zkontrolovat Jesse, jestli spí. Vrátila 
jsem se zpět a zamkla nás v obýváku. Asi by mě kleplo, kdyby nás 
překvapil Jess. 
Sedla jsem si zpět vedle Bryana a začali jsme se líbat. Už mě ani 
nepřekvapovalo, že líbal naprosto úžasně. Konečně nás nikdo 
nebude rušit. Hladově jsme ze sebe strhali oblečení a já se moc 
těšila, že si konečně budeme moct užít díky Poutu, aniž by se 
něco podělalo. 
 
 
Seděli jsme na gauči a já seděla Bryanovi na klíně. Venku už byla 
skoro tma. Kolik tak mohlo být hodin? Osm? Nebo i víc. Ale kde 
teda vězela máma?  
Ani jsem si neuvědomila, kolik se toho za ten jediný den stalo. Ve 
škole sice nic neobvyklého, ale co se událo v posledních šesti 
hodinách, z toho místy mrazilo a bralo to dech. Při pouhé 
vzpomínce na to, jak Bryan a Jess vypadali jako mrtví a udělala se 
mi husina. 
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Ale to ještě nebyl konec. Jako by toho nebylo málo. 
  „Caylo!” zaburácela máma z předsíně a práskla hlavními dveřmi. 
Při tom bouchnutí jsem sebou trhla. A Bryan taky. 
  „To nezačíná slibně,” zašeptala jsem, plna strachu a 
vynervovaná z toho, co mi máma řekne.  
  „Neboj, nějak to dopadne,” uklidňoval mě (jestli se to tak dá 
nazvat) Bryan a pohladil mě po vlasech.  
  „Caylo!” zaječela máma hlasitěji než předtím. „Elis!” 
Párkrát jsem se hlasitě nadechla a vydechla, abych se alespoň 
trochu uklidnila. Ale nezabralo to tak dobře, jak jsem si původně 
myslela. Nikdy jsem se mamky tak moc nebála. 
  „Caylo, sundej to ze mě!” zapištěla máma a to mě probralo. 
První, co mě napadlo, že se vzbudil Jess a skočil na mámu. Rychle 
jsem to zavrhla. Větší blbost mě asi napadnout nemohla. Hlasitě 
jsem se i přes ten stres zasmála.  
Vydala jsem se ke dveřím, odemknula a pomalu otevřela. Máma 
ležela na zemi a na ní velké, chlupaté, uslintané psisko. 
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37. Honem vymyslet nějakou věrohodnou výmluvu 
 
 
„Sunny!” zařvala jsem na psa a rozběhla se k nim. Vzala jsem 
Sunnyho za obojek a odstrkala ho od mamky. Bránil se, chtěl se 
vysmeknout, ale všechno bylo zbytečné. Chytla jsem ho takovou 
silou, až jsem se divila i já. „Sedni!” zavelela jsem rázně a Sunny si 
poslušně a dokonce bojácně sedl. Měl ze mě respekt.  
  „Co dělá v našem domě pes?” ozvala se máma, když se 
vyškrábala na nohy. Jak já, tak Sunny jsme se přikrčili strachem. 
Máma si upravila tmavě blonďaté, vlnité vlasy a plná rozhořčení 
vyčkávala odpověď. 
  „Na mě se nedívej! To nebyl můj nápad! Elis ho přivedla!” 
vysvětlovala jsem jí. „Ale nemohly bychom si ho nechat? Je to 
takovej medvídek,” zaprosila jsem. 
  „Na to zapomeň,” procedila skrz zuby. Na nic nečekala, vytáhla z 
kabelky mobil a zavolala Elis. „Elison Haelová! Kde jsi?” 
Máma zmlkla a byl jen tiše slyšet Elisin hlas. 
  „Mě nezajímá, že jsi s Alexem, ale do pěti minut ať jsi doma!” 
přikázala jí. 
  „Ale-!” zaslechla jsem žadonící hlas Elis. 
  „Žádné ale. Domů,” rozhodla máma a podívala se zpět na mně. 
„Za pět minut ať jsi v obýváku. Odveď tu obludu.” Zamračila se na 
Sunnyho, který se bezmocně krčil u mých nohou. Najednou vážně 
vypadal jako bezmocné štěně- ne jako to obří jelito devastující 
vše, co mu přišlo do cesty. 
Se svěšenou hlavou jsem odvedla Sunnyho za obojek do Elisiného 
pokoje a přikázala mu, ať zůstane v pelechu a ani se nehne.  
  „Měl bych jít, že?” zeptal se Bryan. 
  „Asi jo,” přikývla jsem. Dal mi pusu a zamířil si to ke dveřím. 
Sedla jsem si na Elisinu postel a skoro se rozbrečela. Zhruba po 
pěti minutách jsem vstala a sešla po schodišti do obýváku jako na 
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popravu. Mamka seděla s přísným pohledem na gauči a Elis se 
krčila na druhém konci. 
  „Ten pes půjde z domu,” řekla máma a podívala se na mě a na 
Elis kamenným výrazem. Přesně takové měla v tu chvíli srdce. Z 
kamene. 
  „Ne!” zavzlykala Elis. „Mami, prosím, udělala jsem pořádnou 
blbost, já vím, ale Sunny je můj!” Schovala obličej do dlaní a od 
srdce se rozplakala. „Vem mi, co chceš, ale Sunnyho ne!” 
  „O tom si promluvíme ještě později. Každopádně- obě máte na 
měsíc, ne-li na dýl zaracha,” rozhodla mamka. 
  „Proč já?” zeptala jsem se. 
  „Myslíš, že jsem si nevšimla toho rozbitého okna? Že jsem 
slepá? Kdo to udělal?” 
  „No, já,” zalhala jsem. Jesse a Bryana bych do toho v žádném 
případě nezatáhla. 
  „Vidíš. Já si prostě myslím, že má na tebe ten kluk špatný vliv. 
Dost ses zhoršila, od doby, co s ním chodíš. Jak ve škole, tak 
v chování, tak ve všem! A že se divím, když ses zapletla s takovým 
tupcem!” vyjela. 
  „Cože?!” zaječela jsem. 
  „Ty si myslíš, že nevím o jeho otřesném chování k učitelům a 
o tom, že jestli si nespraví nějaké testy, tak ho vyrazí ze školy?” 
  „Jak to víš?“ zarazila jsem se. 
  „Kdybys bývala doma a nelítala někde s tím nevychovaným… 
radši se nebudu vyjadřovat, tak by sis všimla, že se jen tak 
náhodou znám s Angelinou a že si spolu čas od času někam 
vyrazíme!“ 
Do očí mi vytryskly slzy. To přehnala. Bryan není tupec.     
  „Ten kluk má nějaké jméno. Jmenuje se Bryan a fakt nechápu, 
jak o něm můžeš něco takového říct.” 
  „Má na tebe špatný vliv! Takhle by ses normálně nechovala!” 
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  „To ale vůbec není pravda! On na mě nemá špatný vliv. Já mám 
na něj dobrý vliv,“ informovala jsem ji, ale ne tak jistě, jak jsem 
chtěla. 
  „A jak si myslíš, že budeš někdy v budoucnu s někým takovým 
žít? Měla by sis vybírat kluky, kteří jsou ve škole alespoň 
průměrní.“ 
Tak to už jsem brečela jak malá. „Co je mi do nějaké 
budoucnosti…Miluju ho a časy, kdy jsem ti dovolila rýpat mi do 
života, už jsou pryč.“ 
  „Caroline, Caroline. Pořád stejně tvrdohlavá. Jednou budeš 
prosit na kolenou, aby se vrátily časy, kdy jsem ti rýpala do 
života.“ 
Otočila jsem se a chystala se odejít z místnosti. Asi bych ji musela 
praštit. Vlastní matku. To jsem neměla v plánu jí dalších sto tisíc 
let odpustit. Než jsem stihla odejít a prásknout dveřmi, slyšela 
jsem ještě pokračování jejího proslovu. 
  „A Elison, co se týká tebe, Alexandr taky není pro tebe zrovna 
ten nejlepší,” řekla. Konečně jsem zabouchla dveře. V mém 
pokoji spal Jess, tak jsem automaticky běžela vyplakat se do 
Elisiného pokoje. Lehla jsem si na postel a brečela jsem a brečela. 
  „Tak to jsi přehnala! NIKDO, opakuju nikdo není lepší než Alex!” 
zaslechla jsem Elis, která taky utekla na chodbu. Klaply dveře a 
Elis se mi vrhla do náruče. Brečela ještě víc než já. „Sunny pryč 
nepůjde...Ne…Prostě ho nikomu nedám.” 
  „Neboj, Sunny tady zůstane,” snažila jsem se ji utišit. Moc se mi 
to nedařilo, pořád brečela a brečela a nevypadala, že by hodlala 
v nejbližší době přestat. Vlastně vypadala, že nehodlá přestat 
brečet  nikdy. Vypadala tak křehce a zranitelně jako jenom 
párkrát v životě.   
A proto mě překvapilo, že se asi za hodinu vzchopila s tím, že už 
přece může uzdravit Jesse. Přešla do mého pokoje, vzbudili jsme 
Jesse a Elis ho hned uzdravila. Hned to byl Jess, zpátky můj Jess.   
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  „Já vás nechám o samotě,“ prohlásila Elis, vyklouzla z pokoje a 
zavřela dveře. 
  „Elis!“ zavolala jsem na ni a ona se ještě vrátila. „Neříkej to 
mámě, prosím. A kdyby se tě ptala na to okno, tak si něco 
vymysli, ale pravdu jí v žádném případě neříkej,“ zaprosila jsem a 
pokusila se o ten její proslavený štěněčí kukuč.  
  „Já se s ní vůbec nebavím, takže je to jedno,“ pokrčila rameny a 
zase zmizela. Slyšela jsem bouchnutí dveří v jejím pokoji. 
  „Je ti už dobře?“ zeptala jsem se Jesse. 
  „Mnohem líp než ještě před pár minutami,“ přisvědčil. Usmál se 
tak nějak prostě jako Jess.  
Je krásný. Nádherný. Vnímala jsem to vždy, ale nikdy v takové 
míře. Je úchvatný. Jess je ten typ kluka, kvůli němuž by se každá 
zastavila v půlce silnice a nechala se přejet školním autobusem, 
jenom aby ho viděla. Navíc je s ním sranda. Je M.N. Tak trochu 
trhlý. Milý. Přátelský. Otevřený. Upřímný. A (k mému štěstí nebo 
k mé smůle?) má všechny tyto vlastnosti stejné ještě s jedním 
člověkem. S Bryanem.     
Musela jsem ještě něco dořešit. S mámou. Vyběhla jsem z pokoje, 
ani jsem nezavřela, ani jsem nic Jessovi neřekla. Seběhla jsem 
schody a mamka seděla v obývacím pokoji. 
  „A mami, víš, jak teď chodím na to doučování španělštiny?“ 
spustila jsem. „To mám taky zakázané?“ 
Otočila se na mě a zvedla obočí. „V žádném případě. Na 
doučování chodit budeš.“ 
  „Áchjo!“ vzdychla jsem. Ale jen naoko, aby si myslela, že jsem 
z toho hrozně otrávená. Doopravdy doučování španělštiny byly 
super. 
  „A víš co? Asi tam začneš chodit častěji, aby to mělo nějaký 
výsledek.“ 
Za normálních okolností bych se začala vyvádět a vztekat se jako 
malá holka, ale teď jsem jen stěží skrývala úsměv.  
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„Vážně ti dala zaracha?“ divil se Bryan na druhý den ve škole. 
  „Jo. Prej máš na mě špatný vliv,“ zašklebila jsem se. Seděli jsme 
na schodech a kolem nás procházela spousta lidí. Naštěstí už na 
nás necivěli tak, jako když jsem byla ve škole nová a všichni se 
dozvěděli, že vážně chodím s Bryanem. To mě pohledem 
provrtávali. 
  „A jak matka, tak učitelé říkají, že naopak ty máš dobrý vliv na 
mě,“ usmál se. „A náhodou, já se zlepšuju. Už týden žádný 
průšvih.“ 
  „No jejda, to je teda zlepšení,“ prohlásila jsem ironicky. 
  „Fajn, od teď po zbytek roku nebudu mít průšvih ani jeden,“ 
řekl. 
  „Myslíš to vážně?“ zeptala jsem se pro jistotu. Nebo jestli jsem 
dobře slyšela. 
  „Naprosto.“  
Smáli jsme se a bavili, dokud nepřišla Julie. Člověk by řekl, že už 
za těch osm měsíců dá pokoj. 
  „Kde máš Jesse?“ zeptala se se sebevědomým úsměvem. 
  „To fakt nevím,“ odsekla jsem a doufala, že mi dá pokoj. 
  „A řekni- jak to stíháš, takhle s dvěma kluky? S Bryanem jsi čtyři 
dny v týdnu a s Jessem zbylé tři?“ 
  „Tak blbé kecy má opravdu ta pravá,“ vložil se do toho Bryan. 
„Radši pomlč, Julie, jo?“ 
Julie zaprskala, pohodila pro všechny kluky děsně sexy a 
neodolatelnou blonďatou hřívou a odkráčela si jako největší 
hvězda.  
A my dva místo toho, abychom to probírali, jsme se začali smát 
na celé kolo. 
 
 
Uběhl asi měsíc. Byla půlka května. Zdálo se neuvěřitelné, jak 
všechno letí. A pořád ve stejném duchu. Jako by se pořád 
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opakovalo pár dní, což mě začínalo štvát, protože jsem akční, až 
mě to někdy bolí (tím myslím ty všechny držkopády). Jako na 
kolotoči, ze kterého se vám mimochodem taky po stopadesáté 
jízdě pořád dokola udělá šoufl.  
S Bryanem jsem se samozřejmě scházela (tajně). A navíc jsem se 
scházela s Camem, ale o tom máma věděla (ale naštěstí Bryan 
o tom neví). Španělština už mi jde snad nejlíp ze třídy. Cam je 
vážně úžasný učitel.  
S Jessem jsem se ale zase nescházela, jako předtím. Ublížila bych 
tím jemu, Bryanovi i sobě.  
Do New Jersey nám máma nedovolila jet. Pořád na nás měla 
pifku kvůli Sunnymu. A taky kvůli tomu rozbitému oknu. Řekla mi, 
že to bude z mých peněz. Ale z mých peněz to nebylo. Jess mi 
totiž ty peníze dal, i když jsem mu říkala, že to klidně zaplatím. 
Jasně, že mi ty peníze nakonec vnutil. Dokonce mi dal ještě o dost 
víc. A to jsem se s ním bavila naposledy…. 
Já na mámu byla taky ještě naštvaná. Pokaždé, když jsem řekla 
jméno Bryan, tak se na mě zamračila. Asi ještě nějaký ten pátek 
potrvá, než zjistí, že Bryan je doopravdy fajn kluk. Ale zjistil to 
každý, tak jí by to mohlo taky docvaknout.  
Tak trochu jsem se zlepšila v ovládání vody.  
A taky v ovládání Bryana. Naše Pouto se zdálo den ode dne 
silnější, i když jsme popravdě spolu za ten měsíc nespali ani 
jednou. 
A když už je řeč o Bryanovi, udělal si řidičák a jeho velmi skromný 
(to tak) otec mu koupil modré Ferrari. Když se někdo má, tak se 
někdo zkrátka má. A když má někdo bohatý rodiče, tak se má 
ještě líp. A právě to je Bryanův případ. 
Zrovna jsem u něj byla. Ležela jsem u Bryana na posteli a jedla 
jahody. Miluju jahody.  
  „Už měsíc žádná poznámka,“ pochlubil se s úsměvem a dal mi 
do pusy jahodu. 
  „Seš dobrej,“ pochválila jsem ho a dala jsem mu taky jahodu. 
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  „Naštěstí jsem ti to slíbil jenom do konce tohoto školního roku. 
Takže příští rok už to neplatí,“ řekl s úsměvem. 
  „To si zkus,“ pohrozila jsem mu.  
  „Zkusím.“ 
Natáhla jsem ruku a spustila na něj vodu. Oba jsme se začali 
smát. 
  „Jsi nebezpečná, víš o tom?“ 
  „Jo,“ zašklebila jsem se a spustila vodu znovu. Měl mokrý celý 
obličej i vlasy. 
  „No počkej,“ řekl, vstal a popadl mě.  
Bála jsem se, aby mě unesl, ale to mu zřejmě nedělalo žádný 
problém. 
  „Pusť mě! Pusť mě!“ ječela jsem a bušila mu pěstmi do zad. On 
se jen smál a nesl mě přes chodbu. „Kam mě to neseš?“ 
Nepřestával se smát a otevřel dveře do koupelny. Pustil mě až 
v jejich obří sprše, do které by se vměstnalo snad i deset lidí.  
  „To neuděláš!“ pištěla jsem. 
Vůbec mě neposlouchal a pustil na mě vodu. Ihned jsem byla celá 
promočená. Bránila jsem se a taky na něj stříkala vodu. Ječela 
jsem a smála se. On se jen smál. Zadívali jsme se jeden na 
druhého a bylo nám jedno, že jsme promočení na kost a vodu 
máme pořád puštěnou.  
  „Víš o tom, že jsi šíleně krásná?“ zašeptal a zastavil vodu. 
  „Myslíš?“ 
  „Ne. Já to vím. Jsi krásná.“ Hladil mě po vlasech, prohlížel si mě 
zkoumavým a zároveň sexy pohledem a usmíval se mým 
nejoblíbenějším úsměvem. Vražedná kombinace. 
  „No, tak děkuju,“ usmála jsem se. I když nebyl první, kdo to říkal, 
stejně jsem tomu nevěřila. Z vlasů mi odkapávaly kapky vody a 
studily mě na kůži, tak jsem si vlasy hodila dozadu. 
  „Podám ti ručník,“ řekl Bryan. 



326 
 

  „Zapomínáš, že voda je můj živel,“ pokárala jsem ho, pohladila si 
vlasy a ty naráz uschly. Elis měla pravdu- ovládat vodu je výborná 
věc.  
  „Asi jo, ale je to úžasná věc.“ 
  „To je,“ souhlasila jsem. „Proč vlastně telekinezi nevyužíváš?“ 
zeptala jsem se. 
  „Pořád nějak nejsem zvyklý ji používat před tebou,“ vysvětlil. 
Zase mě zvedl ze země a stejně, jak mě do koupelny přinesl, tak 
mě z ní zase odnesl. Postavil mě až v pokoji a donesl si ručník (no, 
„donesl“ není proto to správné slovo, protože použil telekinezi, 
takže se ten ručník v podstatě přinesl sám). Stejně ho ale 
nepotřeboval. Pohladila jsem ho po vlasech, po tváři a po 
hrudníku a voda se vysušila sama.  
Stáli jsme a jen se na sebe dívali. Já jen měla svoji dlaň pořád na 
jeho hrudníku a on svou rukou mě hladil po vlasech. Sklouzl 
rukou na záda a prsty mi po nich přejížděl. Celým tělem mi při 
každém doteku probíhaly záchvěvy, i když při tom nevyvíjel 
sebemenší tlak. Pomaličku klouzal dlaněmi až k mému břichu a 
nakonec mi položil obě ruce na boky. Rty se mi při tom tisknul ke 
krku. Krev v žilách mi dosahovala bodu varu a srdce mi bušilo tak 
rychle, že se mi zdálo, že každou chvíli exploduje. Tiskli jsme se 
k sobě co nejblíž. Neexistovalo pro mě nic jiného než jeho rty. 
Miluju ho. Tak moc ho miluju. Miluju Cama Jamese. Je to ten- 
Počkat! Cama Jamese? 
Vážně jsem si to myslela?  
První část mého já už začínalo chápat, co se děje a nadávalo mi, 
zatímco ta druhá část si ještě vychutnávala líbání.  
Tělo jsem měla rozžhavené jako v ohni- tak jak jsem vůbec mohla 
brát na vědomí tu první část.  
Ale i když jsem se snažila své rozbouřené myšlenky nevnímat, 
stále mi to vrtalo hlavou. 
Jak jsem jen mohla vůbec nad Camem takhle přemýšlet? A co víc- 
zrovna, když jsem se líbala s Bryanem?  
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38. Až se tohle někdo (Bryan) dozví…  
 
 
A když už mluvíme o Camovi, na druhý den jsem k němu zase 
jela. I když jsem už doučování španělštiny fakt nepotřebovala, 
něco zvláštního mě k němu táhne. Ale španělštinou jsem se 
vymluvila u mámy, která si pořád myslí, že doučování potřebuju. 
Zašli jsme do kavárny, popovídali si a já si dala horkou čokoládu, 
on kávu. Poté jsme šli k němu do bytu, který jsem za tu dobu už 
vážně dobře znala. 
Jeli jsme výtahem do posledního patra. Oba jsme mlčeli. Zadívala 
jsem se do jeho temně hnědých očí a usmála se. On se taky 
usmál.  
Přišli jsme k němu do bytu. Automaticky jsem si sedla na gauč a 
on mi stejně tak automaticky přinesl pomerančový džus. Vzal do 
rukou ovladač, zapnul obří, plazmovou televizi a objal mě jednou 
paží. Bylo to nezvyklé, protože to bylo poprvé, co se mě takhle 
dotkl. Ale bylo to příjemné.  
Cam pořád zběsile přepínal programy tak rychle, že jsem ani 
nestihla zaregistrovat, jaký program to vlastně je. On to zřejmě 
stíhal, přepínal dál a dál, až se dostal zase na začátek. Nakonec 
televizi vypnul a ovladač vrátil zpět na skleněný stolek. Nahnul se 
ke mně tak blízko, že jsem cítila jeho teplý dech. Srdce se mi 
rozbušilo jako o závod. 
  „Te quiero,“ zašeptal mi do ucha.  
Byla jsem jako přimražená. Te quiero znamená miluju tě. Vážně to 
řekl?  
  „Vážně?“ zakoktala jsem. 
  „Ano.“ 
  „Neříkáš to jen proto, že teď právě ve španělštině probíráme 
citové vztahy?“ ujišťovala jsem se. 
  „Ne. Říkám ti to proto, že tě miluju,“ ujistil mě Cam a tím 
způsobil, že jsem na něj dokázala jen hledět s otevřenou pusou. 
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Tomu se říká sakra náhoda, když zrovna včera jsem o něm 
takovým způsobem přemýšlela. Ty myšlenky se mi vehnaly zpět 
do hlavy. Odpověď mi zamrzla na jazyku. Nevěděla jsem, co říct. 
Cam….Bryan…Jess…. 
Když Cam zjistil, že se odpovědi nedočká, natáhl se ke mně a naše 
rty se pomalu dotkly. Začal mě co nejněžněji líbat a přisunul si mě 
blíž. Polibky jsem mu po krátkém rozmyšlení začala oplácet. 
Přece jenom- taková šance se nenaskytne mockrát. Kdybych ho 
odmítla, zřejmě by se šance líbat s Camem Jamesem nedostavila 
už nikdy. Vždyť jsme o tom vždycky tajně s Elis i s Wendy snily. 
Představovaly jsme se v jeho náruči. A mně se to vyplnilo. Mně se 
to vážně vyplnilo.  
Bože, jak ten dobře líbal. Tak zkušeně a sebejistě. Připadala jsem 
si s ním jako dospělá. Alespoň o pět let starší. A zvláštně mě to 
vzrušovalo. Líbal ještě líp, než jsem si to představovala v těch 
nejdivočejších snech. 
Vyhoupla jsem se mu na klín a nepřestávali jsme se líbat. Zabořil 
mi ruku do vlasů. Nebyla bych vůbec proti, kdybychom takhle 
mohli zůstat celé dny. Nedělat nic jiného než líbat se. Neexistoval 
by pro mě nikdo a nic jiného, než on. Jen já a Cam.  
Když jsme přestali, ještě pořád jsem mu seděla na klíně a on měl 
ruku v mých vlasech. Dívali jsme se jeden druhému do očí.  
 Pomalu jsem si sedla zase vedle něj a nepřestávala se mu dívat 
do očí. Vstal, šel do kuchyně a za chvilku se vrátil s lahví a dvěma 
sklenicemi na víno.  
  „Dáš si?“ zeptal se a lil do první sklenice červené víno. 
Chtěla jsem působit dospěle, a tak jsem kývla. Překvapilo mě, že 
mi opravdu nalil, protože bych ještě pít neměla a navíc je to můj 
učitel! 
Vzala jsem si sklenici a srkla si vína. Chutnalo jako, jako víno. (Co 
jsem čekala, že?) Bylo sladké, ale stejně mi nechutnalo. Zatnula 
jsem pěsti a vypila to až do dna.  
Cam se na mě usmíval a taky popíjel. Nalil mi znovu a znovu.    
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  „Dáš si ještě?“ zeptal se mě, když jsem dopila i třetí sklenici.  
Bylo mi z toho blbě. Další už bych nevypila. „Tak jo.“  Proč jsem 
řekla jo? No jasně, protože jsem zhypnotizovaná a pitomá. 
  „Ustojíš to?“ 
  „Neboj se,“ řekla jsem namachrovaně a drsňácky. 
Usmál se na mě fakt sexy úsměvem. Oběma nám bylo ukradené 
to, proč jsem přišla. Už se mi to dokonce vytratilo z hlavy. Stejně 
to byla jen výmluva. Dost ubohá a pitomá výmluva- já přece 
doučování španělštiny nepotřebuju! Ale všichni mi to sežrali. Ale 
v tu chvíli tam pro mě byl jen on. Středobod vesmíru. Nalil mi 
ještě sklenici červeného vína a já ji znovu statečně vypila do dna. 
Kolik jsem toho už vypila? Myslím....čtyři sklenice? Stejně jako on. 
Jenže rozdíl byl v tom, že já bych ve svých patnácti neměla pít 
vůbec, zatímco on může pít kolik chce ve svých třiadvaceti. 
Obešel stůl a podal mi ruku. Vstala jsem a oddávala se jeho 
polibkům. Může být vůbec možné, aby mi byl ukradený jak Bryan, 
tak i Jess?  
Možná si řeknete, že mě opije kdecos, ale už jsem se motala.  
Cam mě líbal na rty, na krku a sjížděl níž. Pak mi pomalu začal 
sundávat tričko. „Chtěla bys to?“ 
V tu chvíli jsem vystřízlivěla. Ne. I když jsem se chovala jako 
mrcha už dřív, tohle bych Bryanovi neudělala. Tak daleko bych 
nezašla ani já.  
  „Já…..promiň,“ zašeptala jsem a odtáhla se od něj. Podívala jsem 
se mu do očí. Nebyl zklamaný, ani překvapený. Pořád se tvářil 
sebejistě. „Ještě…-“    
  „Chápu, chceš počkat. Nevím, co to do mě vjelo. Normálně se 
takhle nechovám.“ 
  „To taky. A navíc…ne,“ zakroutila jsem nekompromisně hlavou.  
Ani jsem nevěděla, co by se vlastně stalo s Poutem, které mám 
s Bryanem. Cítil by moje silné pocity a došlo by mu to.  
A co když by se naše Pouto zrušilo? Co když bych pak byla 
spoutaná jen s Camem?  
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Nemohla jsem uvěřit ani tomu, že jsem se líbala s Camem 
Jamesem. 
  „Měla bych jít domů,“ zamumlala jsem náhle. 
  „Jo, fajn, tak…odvezu tě,“ nabídl mi a vydal se ke dveřím. 
  „V žádným případě. Pil jsi. Já….pojedu busem,“ přesvědčila jsem 
ho. 
  „No tak dobře. Ale nic se nemění na tom, že tě miluju,“ řekl. Vzal 
si můj obličej do dlaní a naposledy mě políbil.  Oblékla jsem si 
mikinu a vydala se pryč z toho bytu. Přivolala jsem si výtah. 
Ani jsem moc nepřemýšlela nad tím, jak se dostanu domů. Věděla 
jsem to už ve chvíli, kdy jsem o tom říkala Camovi.  
Vytočila jsem Bryanovo číslo. „Caylí?“ 
  „Ehm, no, nemohl bys mě vyzvednout z Richmondu? Prosím, 
prosím,“ prosila jsem.  
  „Ale no tak. Nemusíš mě prosit. Za chvilku jsem u tebe,“ řekl. 
  „Děkuju.“ 
Bylo ode mě dost hnusné, že po tom všem, co se před chvílí 
přihodilo, jsem volala právě Bryanovi. Jemu to nepřišlo nějak 
divné- o tom, že chodím na doučování španělštiny, věděl, a přišlo 
mu to směšné vzhledem k mým známkám. Co nevěděl, bylo to, že 
mě doučuje Cam. Nebyl by nadšený. Ani náhodou. A taky že jsem 
mu to ani náhodou neměla v plánu říct. 
 
 
Seděla jsem doma u stolu a žužlala tužku. Přemýšlela jsem nad 
jedním pitomým matematickým výsledkem.  
Asi po pěti minutách jsem to vzdala, pustila jsem se do jiných 
domácích úkolů a doufala, že alespoň na chvíli budu přemýšlet 
nad něčím jiným než nad Camem Jamesem.  
Celkem to zabralo. Ale pořád z devadesáti procent mozkové 
kapacity jsem nad ním dumala. Jeho jen tak z hlavy nevyženu. 
Když jsem je dopsala, začala jsem se nudit. Za Bryanem jsem 
zdrhnout nemohla- máma byla doma, takže to ani nešlo. Pokud 
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bych teda nevyskočila oknem. Ale vzhledem k tomu, že máma už 
všechen břečťan odstranila, bylo by to dost složité a s největší 
pravděpodobností bych skončila se zlomenou nohou (s mým 
štěstím minimálně se zlomenou nohou). Sedla jsem si na chodbě 
na schody a hleděla na zeď. (Tomu se říká prvotřídní zábava, 
nemám pravdu?)  
  „Nudíš se?“ zeptala se máma a oblékala si mikinu. 
  „Jak jinak,“ zamumlala jsem. 
  „Dobře, pojď se mnou ke Carterovým,“ řekla. 
  „Ne, to je v pohodě.“ Radši bych se ukousala nudou, než abych 
tam šla s mámou. 
  „Ale pojď,“ přikázala mi a hodila po mně mojí modrou mikinou. 
  „No fajn,“ zabručela jsem. 
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39. Asi je toho na mě už moc 
  
 
Cestou jsme ani jedna nic neprohodila. Naštěstí jsme tam byly 
rychle.  
  „Ahoj, Claire,“ pozdravila Angelina mámu. „Ahoj, Caroll.“ Vřele 
se na mě usmála a já jí úsměv oplatila. Angelinu mám ráda. „Jsem 
ráda, že jsi ji přivedla.“ 
Podívala se na mámu a obě se usmály spikleneckým úsměvem. 
Na co se chystaly? 
Šly jsme do obýváku. Usadila jsem se na mém oblíbeném místě 
na velkém, koženém gauči. Máma si sedla vedle mě a Angelina 
někam odskočila. Šla po schodech nahoru a za chvíli se vrátila. A 
ne sama. S Bryanem. Tvářil se jako by šel na popravu, ale když mě 
viděl, usmál se. Ihned jsem vstala a máma nemáma jsem se mu 
vrhla do náruče a dala mu pusu.  
  „Hej, vy dva, to si nechte na….no, vůbec by mi nevadilo, 
kdybyste se muckali až….“ Máma zřejmě neměla tušení, jak větu 
dokončit. Chtěla říct po svatbě ale vykládat něco takového 
zamilovaným teenagerům je opravdová blbost.  
  „Přesně tak,“ dodala Angelina, i když vlastně ani jedna větu 
nedokončila.   
  „Nějak si budete muset zvyknout,“ pokrčil Bryan rameny.  
Máma si Bryana měřila pohledem a pořád se trochu mračila.  
Angelina mě pobídla, abych si sedla a šla pro něco k pití. Bryan si 
sedl vedle mě.  
  „Ty si z radostí sedneš vedle mě, že jo, Bryane?“ řekla Angelina a 
nesla sklenici s džusem (dokonce i Bryanova máma zjistila, že tím 
u mě zaboduje nejvíc), jednu sklenici s colou a dva barevné 
drinky. Přede mě postavila džus, před Bryana colu a ony dvě si 
pily drinky.  
  „Celej žhavej si vedle tebe sednu,“ odpověděl jí Bryan a přesedl 
si. „A ten drink máš i pro nás?“  
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  „Alkohol až od jednadvaceti,“ zašklebila se na něj. „Ale myslím, 
že ty to stejně moc nedodržuješ, co?“ 
  „No dovol,“ zabručel Bryan.  
  „Tak co, Caroll, jak jde škola?“ zeptala se mě Angelina. 
Usrkla jsem si džusu. „Jo, jde to.“ 
  „A co ty, Bryane?“ vyzvídala moje máma a skryla ten jedovatý 
úšklebek.  
  „No….“ 
  „Spravil si to. Ze školy ho nevykopnou. A představ si, včera jsem 
myslela, že se mi to jen zdá, ale když jsem nakoukla do jeho 
pokoje, dokonce se učil!“ rozzářila se Angelina. „On, který nikdy 
žádnou učebnici neotevřel. Caroll na něj má vážně dobrý vliv.“ 
Podívala se na mě a nepřestávala se nadšeně usmívat. „Beztak jsi 
ho k tomu dokopala ty. Že jo?“ 
  „Snažila jsem se,“ přiznala jsem. 
  „A dokonce i v chování se zlepšil. Učitelé už si na něj přestali 
stěžovat!“ 
Podívala jsem se na Bryana a usmála se. On ten slib opravdu 
dodržel. 
  „Caroll, vážně nechápu, jak se ti podařilo k něčemu takovému 
dokopat zrovna jeho!“ 
Nejen že jsme se usmívali já a Bryan, kvůli jeho slibu a Angelina, 
kvůli jeho zlepšení, ale dokonce i mámě z obličeje zmizel ten 
s prominutím kyselý ksicht…. 
 
 
Potom už se o nás většinou nebavily. Ale bylo pro mě doslova 
vysvobozením, když mě malá Amy vytáhla, abych byla s ní. Nikdy 
dřív jsem nebyla tak ráda, že můžu být v Amyině pokoji. 
A později doma si mě máma zavolala do obýváku a spustila: 
„Vážně se Bryan zlepšil?“ 
  „Opravdu,“ přikývla jsem. 
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  „Hodně jsem uvažovala a asi bych ti měla dovolit se s Bryanem 
zase stýkat. Ty ho asi….fakt moc miluješ. Jak jste se dneska na 
sebe dívali… Možná jsem se v Bryanovi spletla, možná ne.“ 
Roztáhla jsem rty do radostného úsměvu. „Takže mi zrušíš 
zaracha?“  
Máma kývla. „Ale pod jednou podmínkou.“ Napřímila se a 
přivřela oči.  „Budeš i s někým jiným než s Bryanem,“ řekla. 
  „Ale bývám i s někým jiným než s Bryanem,“ nesouhlasila jsem a 
dala ruce v bok.  
  „Například?“ nedala se. 
  „Bývám s Elis a chodím na doučování….,“ jmenovala jsem.  
To jí zřejmě nestačilo. Zvedla obočí a čekala, jestli ještě něco 
dodám. Jenže já už neměla co dodat. 
  „Ve škole přece máš kamarádky a navíc jsem s tebou už dlouho 
neviděla Jesse.“ 
Jess. 
Při jeho jméně mě píchlo u srdce. Nesnášela jsem se za to, jak 
moc mu ubližuji. Jess je pro mě citlivé téma.  
  „Ale-“ 
  „Zruším ti zaracha, pokud se budeš stýkat i s někým jiným než 
s Bryanem. Prospěje ti to. A jemu taky.“ 
  „Nejsem s ním zase tak často.“ 
  „Teď sice ne- to proto, že jsi měla zaracha. Ale předtím jsem 
tady vídala jen jeho. Zapomínáš na to, že máš i jiné kamarády? 
Wendy? Jesse?“ 
  „S Jessem je to ale složitější. On…nechce, abychom byli jen 
kamarádi,“ vysvětlila jsem jí a při tom se dívala do země. Její 
pohled bych nesnesla. 
  „Bryanovi by možná prospělo trošku zdravé konkurence,“ 
prohlásila. 
On má konkurence víc, než si myslí, pomyslela jsem si.  
  „Možná jo, ale teď nejde o Bryana. Jde o Jesse,“ vysvětlila jsem 
jí.  
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  „Co se s ním stalo?“ vyzvídala.  
Konečně jsem se jí podívala do očí. Dívala se na mě takovým 
starostlivým pohledem, jako vždycky, když se mě snažila 
pochopit. A to dělala stejně klidně, jako musí i ve své práci. Tón 
jejího hlasu byl uklidňující, ale stejně jsem se zrovna s mámou 
o tomhle bavit nechtěla. Znovu jsem sklopila zrak a mlčela. 
  „Asi se ti o tom nechce mluvit, že?“ vyčetla ze mě. Občas jako by 
taky uměla číst myšlenky, stejně jako Jess.  
Zakroutila jsem hlavou. 
Máma mě pevně objala a pohladila mě po vlasech. „Ať už se stalo 
cokoliv, tak se to spraví. Věř mi,“ chlácholila mě. „Běž si lehnout.“ 
Poslušně jsem ji poslechla a vyšla po schodišti do pokoje, kde 
jsem se rozplácla na posteli. Nevěděla jsem, co mě trápí víc. To, 
že ničím Bryana, tím, že jsem ho podvedla, nebo to, že zabíjím 
Jesse, protože s ním nemůžu být? I když se oba tváří jako velcí 
drsňáci, taky mají city. I Jess, který se tváří, jako že se nic neděje. 
Ironií je, že i když ho to zabíjí, tak jsem ho viděla opravdu 
smutného jen ve chvíli, kdy ležel dolámaný u mě v pokoji. 
Vzala jsem do rukou svoji starou MP3 (už to, že je to MP3 a ne 
IPod, nebo alespoň MP4 naznačuje, že je stará, ale nestěžuji si- 
mě naprosto stačí). Dala jsem si do uší sluchátka.  
Ale stejně jediné, co mě zabíjí, jsi ty, Caylí. Nemyslím fyzicky, ale 
zevnitř. Nikdo a nic jiného mi neubližuje. Přesně takhle mi to Jess 
řekl. Miluje mě… Užíralo mě to, ale nic jsem s tím dělat nemohla. 
Ne bez toho, abych zase ublížila Bryanovi.  
Uvědomila jsem si, co to hraje za písničku. Unfaithful („Nevěrná“) 
od Rihanny. To je příhodná písnička. 
Její slova mě užírala. 
    
A vím, že ví, že jsem nevěrná 
A vnitřně ho to zabíjí 
Vědět, že jsem šťastná 
S nějakým jiným chlapem 
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Vidím, jak umírá 
 
Ta slova byla tak přesná, jako by to bylo psané přesně na míru.  
Rozbrečela jsem se jako malá holka. Schovala jsem obličej do 
dlaní a vzlykala. Bylo toho na mě moc. Bryan, Jess, Cam, pak taky 
ta situace s M.N. Důvodů, proč plakat, bylo víc než dost. Podivila 
jsem se, že jsem to v sobě dokázala dusit tak dlouho. Přes tóny 
písničky jsem slyšela, že na mě volá máma. Vyndala jsem si 
sluchátka a než jsem se vzpamatovala, otevřely se dveře a do 
pokoje vešel Bryan. Popotáhla jsem a snažila se zakrýt ubrečený 
tón hlasu. Utřela jsem si z obličeje slzy a doufala, že to nepůjde 
poznat. 
  „Ahoj,“ pozdravila jsem, ale stopy po smutku v mém hlase ještě 
zůstaly.  
  „Co se stalo?“ zeptal se, sedl si vedle mě a já mu padla do 
náruče.  
  „Nic, co by se mělo stát?“ zalhala jsem a už jen kvůli tomu jsem 
se znovu málem rozbrečela. Statečně jsem se ale udržela. I když 
slzy jsem zadržet nedovedla. Tekly mi z koutku oka po tvářích a 
bylo jich čím dál víc.  
  „Ale no tak. Proč brečíš?“ Pohladil mě po vlasech a snažil se 
vypadat co nejvíc soucitně.  
  „Je toho na mě prostě moc,“ přiznala jsem. „Proč jsi přišel?“  
  „Cítil jsem, že jsi fakt smutná. Skrz Pouto.“ Posadil si mě na klín. 
„A konkrétně brečíš proč?“ 
To jsem mu říct nemohla. Nesnášela jsem, když jsme se o tom 
bavili. Vždy se mi vrátily vzpomínky na to, jak moc jsem mu 
ublížila. Jak jsme se kvůli tomu rozešli. Jak mě nenáviděl. A právě 
teď mi ty vzpomínky zaplnily veškerou kapacitu mozku. 
Nedokázala jsem myslet na nic jiného. Pořád jsem to měla před 
sebou. Pořád se od té doby nic nezměnilo. Celou dobu to byla 
ještě nedokončená kapitola. Protože i když už bylo všem jasné, že 
v tomhle souboji zvítězil Bryan a Jess odešel jako poražený, 
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nebylo tomu tak. Všichni měli pravdu s tím, že Bryan je pro mě 
střed vesmíru, to ano. Ale to neznamenalo, že Jess tam někde 
pořád není. Ubližovala jsem tím Jessovi i Bryanovi, to je pravda. 
Ale ze všeho nejvíc jsem tím ubližovala sama sobě. 
  „Prostě je toho na mě moc. Najednou jsem M.N. a-.“ 
  „Chybí ti, že jo,“ řekl za mě. 
  „Koho myslíš?“ zeptala jsem se a podívala se Bryanovi do očí. A 
proběhla mi hlavou vzpomínka, jak jsem se mu podívala do očí, 
když se dozvěděl, že jsem mu zahnula. Byly rozzuřené, chladné a 
smutné. Teď byly plné pochopení, soucitu a čisté lásky.  
  „Jesse.“ Čekala jsem, že jeho jméno vysloví s opovržením, ale 
vyslovil ho jako jméno svého kamaráda. Kéž by.  
  „Jo,“ přikývla jsem. 
Dělala jsem to zase. Znovu a znovu jsem mu ubližovala. 
  „Miluješ ho.“ Jeho výraz malinko posmutněl, ale statečně se 
snažil, aby to tak nepůsobilo. 
  „Tebe víc,“ zašeptala jsem a přitiskla jsem se k němu. Jak mu 
můžu pořád takhle ubližovat?  
  „Kvůli tomu brečíš, že jo?“ 
Zase jsem přikývla.  
  „Proč už se s ním nevídáš?“ 
  „Protože ti tím ubližuju. A nesnáším se za to.“ 
  „Proč si myslíš, že mi tím ubližuješ?“ 
  „Jsi psycholog?“ snažila jsem se odlehčit situaci. Usmál se a 
zakroutil hlavou. 
  „Mohl bych, že?“ 
  „Byl bys v tom dobrej,“ souhlasila jsem. „A pak bych k tobě 
chodila a ty bys nakonec zjistil, že jsem případ hodný 
psychiatrické léčebny.“ 
  „To ne. Ale odpověz na původní otázku.“ 
  „Protože vím, jak moc jsem ti tím ublížila už tehdy. A vím, jaký jsi 
měl výraz teď. I když by sis to jako velký drsňák nepřiznal, 
samozřejmě.“ 



338 
 

  „Já nejsem velký drsňák, Caylí. Já jenom nebrečím. Ale věř, že 
důvodů bych k tomu měl hafo.“ 
  „Jak to v sobě dokážeš tak dusit?“ 
  „Není to nejlehčí, ale zvládám to,“ pokrčil rameny. Utřel mi slzy, 
položil mě na postel a lehl si vedle mě. Jen mlčel a hladil mě po 
vlasech a po tváři. Bylo to příjemné. Uvolnila jsem se a za chvilku 
už jsem spala.  
 
 
Čekala jsem, že když se vzbudím, bude už pryč. Nechtěly se mi 
otevírat oči. Ale dokud jsem je měla zavřené, doufala jsem, že 
tam bude. Pomalu jsem je otevřela. A vážně tam byl. 
Spal a spokojeně při tom oddychoval. Vypadal tak roztomile. 
Škola začínala až za hodinu. Opatrně jsem vstala, v koupelně si 
umyla obličej a vyčistila zuby, učesala si vlasy, a když jsem se 
vrátila do pokoje, už byl vzhůru.  
  „Jak ses vyspala?“ zeptal se mě. 
  „Jde to.“ 
Ve škole jsme měli být už za půl hodiny. Vážně jsem půl hodiny 
strávila v koupelně?  
  „Ale za chvilku musíme do školy,“ připomněla jsem mu, vytáhla 
si ze skříně tričko a kraťásky a převlékla se.  „A to si ještě musíš 
zajít pro věci.“ 
  „To stihneme, mám tu auto.“ 
 
 
A vážně jsme stíhali. Elis zřejmě věděla, že u mě spal Bryan, 
protože když jsme seběhli dolů, dávala nám do rukou omelety a 
(můj oblíbený) pomerančový džus. Divila jsem se, že mámě 
nevadilo to, že u nás spal Bryan. Ale neptala jsem se, byla jsem 
ráda. 
Od Bryana do školy jsme už šli pěšky, protože jsme ještě měli čas. 
Smáli jsme se, povídali si a vtipkovali.  
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  „Co máš první hodinu?“  
Za námi jsem zaslechla nějaké kroky. Ale neotočila jsem se, dělala 
jsem, jakoby nic. No co, jen za námi někdo jde. 
  „Francouzštinu,“ odfrkl. „Co ty?“ 
  „Dějepis,“ zašklebila jsem se.  
  „Jo, tak to máš dobrý, můžeš Brosovou pěkně vytočit.“ 
  „Mě má ráda,“ připomněla jsem mu. 
Za námi jsem zase zaslechla kroky. Ty kroky, které slyším už celou 
cestu. Jako by nás někdo sledoval. Zastavila jsem se a otočila se. 
Nikdo tam nebyl. Ale nepříjemný pocit, který jsem měla, 
nepolevoval.  
  „Co je?“ zeptal se Bryan a otočil se. 
  „Přísahám, že nás někdo sledoval.“ 
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40. Ale co když nejsem blázen?  
 
 
Ve škole to byla rutina. Nedělo se nic neobvyklého. I když se mě 
jak Bryan, tak Wendy ptali, jestli jsem v pohodě. Prý se tvářím, 
jako bych měla každou chvíli omdlít.  
Odpoledne jsem měla naplánované „doučování“ španělštiny. 
Čekala jsem před školou na Cama, ale on stále nešel. Zapípal mi 
mobil, přišla mi textovka.  

 
Promin,Caylo,něco mi do toho vlezlo.Uvidime se v pondeli. Cam 
 

Schovala jsem zklamaně mobil zpět do kapsy a zamířila domů.  
Co budu doma dělat?  
Vzpomněla jsem si na mámina slova: Zruším ti zaracha, pokud se 
budeš stýkat i s někým jiným než s Bryanem. 
A tak jsem se vydala na úplně opačnou stranu, k Wendy.  
Až na to, že foukal studený vítr, bylo příjemně teplo. Ulice byly 
poloprázdné a už jsem se blížila k domu Wannových. A stalo se to 
znovu. Slyšela jsem ty zvláštní kroky. I když jsem to neměla 
naplánované, zahnula jsem do jedné uličky, abych zjistila, jestli 
půjde za mnou. Chvíli bylo ticho a jediné kroky, které byly slyšet, 
byly mé vlastní. Tahle ulička byla úplně liduprázdná. Domy se 
pomalu rozpadaly a okna už dávno prohrála marnou bitvu 
s počasím a pouličními šarvátkami. Po mé pravé straně stály 
kontejnery přetékající odpadky a po levé byl dávno zavřený 
obchůdek s vysklenou výlohou. Uvědomila jsem si, že kdyby mě 
ten někdo opravdu sledoval, bylo totální blbost zajít do té 
nejtemnější a nejzapadlejší uličky v celém Bellwoodu. U 
kontejneru něco zašustilo a já poskočila. Vyskočila z něj 
oškubaná, ošklivá kočka a utekla za roh. Naštěstí asi po sto 
metrech byla větší ulice, tak jsem se vydala přímo tam. 
Soustředila jsem se jen na to, abych byla odsud co nejdřív pryč.  
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A znovu. Za mnou se ozvaly pomalé kroky. Bylo to tak hrozně 
nepříjemné, že mi naskočila husí kůže. Neotáčela jsem se, 
zrychlila jsem, skoro jsem běžela. Za chvilku už jsem celá 
vyklepaná stála u domu Wannových. Zazvonila jsem a otevřela mi 
Wendyina mladší sestřička, Catelyn.  
  „Ahoj, je Wendy doma?“ zeptala jsem se jí.  
  „Jo, je, pojď dál,“ pustila mě. „Wendy! Máš tu Caylu!“ zavolala 
do schodů. 
  „Už letím!“ odpověděla jí Wendy.  
Catelyn nebyla Wendy podobná ani trochu. Vlasy měla hnědé, 
rovné a oči měla taky modré, ale jiného odstínu. 
  „Ahoj, co ty tady?“ zeptala se s úsměvem právě přicházející 
Wendy. 
  „Napadlo mě, že se stavím,“ pokrčila jsem rameny.  
  „Pojď nahoru,“ řekla. Následovala jsem ji po schodech do patra, 
kde má pokoj. Vešla jsem do dveří, do jejího prťavého, ale 
pěkného pokoje. Měla ho sladěný do teplých, příjemných barev. 
Zdi byly žluté, se spoustou plakátů a koberec červený.  
  „Pomohla bys mi s tím divným úkolem do matiky? Vůbec ho 
nechápu,“ poprosila mě Wendy. 
  „Jo, jasně.“ Vytáhla jsem z batohu můj sešit, ve kterém už byl 
ten úkol napsaný (stihla jsem to ještě v hodině). Wendy si sedla 
k psacímu stolu a začala si ho opisovat. 
  „Tak co Bryan?“ zeptala se po chvilce. 
  „Normálka. Vyrazil si s kámoši někam, ani nevím, kam.“ 
  „Aha.“ Chvíli bylo ticho. „A proč jsi byla dneska tak divně 
zamlklá, jestli se můžu zeptat?“ Na Wendy se mi líbilo, že 
nemusela pořád mluvit. Když nebylo o čem, tak prostě mlčela. 
Kdyby to tak uměla i Elis….  
  „Nebylo mi nejlíp,“ odpověděla jsem. Vlastně to ani nebyla lež- 
měla jsem pořád divný pocit z toho, že nás někdo sledoval.  
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A tak jsme si celou dobu povídaly, dokud jsem nemusela jít zase 
domů. Měla jsem to domů pořádný kus- až na druhý konec 
Bellwoodu. A tak jsem vyšla dřív, protože jsem věděla, že cesta 
mi nějakou tu dobu zabere. 
Obloukem jsem se vyhnula té temné uličce. Možná to byla 
zkratka, ale naháněla mi hrůzu. Pokračovala jsem po hlavní. 
Žádné podezřelé kroky jsem naštěstí neslyšela. Kolem bylo 
spousta lidí. Po chvíli jsem ale stejně musela zahnout do méně 
frekventované ulice. K mé radosti nebyla ani tmavá, ani 
strašidelná. Byla to prostě normální ulice.  
Ale nebylo tomu tak dlouho. Po chvilce jsem zaslechla zase ty 
typické, pomalé kroky. Snažila jsem se je ignorovat, ale zdálo se 
to čím dál nemožnější. 
Rychle a prudce jsem se otočila. Samozřejmě že kroky ustaly a 
nikdo tam nebyl.  „Co ode mě chcete, sakra?“ zařvala jsem do 
prázdna.  
Nikdo neodpověděl. 
Pokračovala jsem v cestě. A žádné kroky, kromě mých vlastních, 
jsem už celou cestu nezaslechla. Možná se mi to jen zdálo. Možná 
se ze mě vážně stával blázen. Ale co když ne? Co když mě vážně 
někdo celou dobu sledoval? Ale proč by to dělal?  
Na takové otázky jsem se snažila najít odpověď celou dlouhou 
cestu domů. Došla jsem k jednomu závěru: Musím si o tom 
promluvit s Elis. Nebo s Bryanem. Když už jsem byla u domu, než 
jsem vešla, pořádně jsem se rozhlédla. Nikdo, kromě poletujících 
ptáků, tam nebyl. Vešla jsem dovnitř. Ihned mi naproti běžela 
velká chundelatá koule chlupů. 
  „Ahoj, Sunny,“ pozdravila jsem psa, který právě přiběhl ke mně, 
na uvítanou mě poskákal, a s vyplazeným jazykem a vrtícím 
ocasem čekal, co bude dál. Jestli náhodou nevytáhnu z batohu 
obří kost, nebo ho nezačnu pusinkovat a rozmazlovat dětským 
hláskem, jak to občas dělá Elis. Obešla jsem ho a vyšla schody. 
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Než jsem vůbec stihla otevřít dveře do svého pokoje, vyletěla ze 
svého pokoje Elis s úsměvem od ucha k uchu.  
  „Jdi si zabalit, ségra, protože zítra brzo ráno odlítáme do 
Trentonu!“ vybalila na mě hlasem o oktávu vyšším než obvykle. 
Poskakovala při tom a ječela radostí. 
  „Děláš si srandu?“ zapištěla jsem a okamžitě se usmála. 
  „Ne! Máma mi to řekla teprve před chvílí! Sehnala na poslední 
chvíli dvě letenky!“ 
Chvíli jsme jen ječely, poskakovaly a radovaly se. Potom se k nám 
přidal Sunny, který to bral jako nějakou novou, super úžasnou 
hru, a proto skákal, štěkal, vrtěl ocasem, pobíhal po chodbě a 
motal se mezi nás.  
  „Musím si jít balit!“ vzpomněla jsem si a se skotačením jsem 
vběhla do pokoje.  
Nemohla jsem se dočkat, až všechny zase uvidím. Tátu, bráchu 
Lukase, kámošky…  
O tom divném pocitu, že mě někdo sleduje, jsem radši pomlčela. 
Nemělo cenu kazit sobě i Elis náladu. 
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41. Domove, sladký (možná až přeslazený) domove! 
 
 
Když jsme přistáli na letišti v Trentonu, už bylo ráno. Ale stejně 
naše euforická nálada nepovolovala. Na letišti na nás čekal táta 
se svou přítelkyní Nicol.  
  „Tati!“ zavolala jsem na něj už zdálky. Rozběhla jsem se za ním a 
za sebou vláčela kufr na kolečkách. Skočila jsem mu do náruče 
(samozřejmě jsem mezitím ten kufr odložila).  
  „Caylo!“ usmál se a pevně si mě k sobě přitiskl.  
  „Tati!“ Na tátu se přilepila ještě Elis. 
  „Elis!“ 
Poté co nás pustil, jsem si ho pořádně prohlídla. Naposledy jsem 
ho viděla po Vánocích, kdy jsem v Trentonu byla. Ale protože byly 
svátky, nikdo z mých kamarádů nebyl doma.  
Táta byl vysoký, mohutný a silný. I když míval dříve sportovní 
postavu, teď už se mu pod košilí rýsoval pupek. Měl tmavě 
hnědé, na krátko ostříhané a už trošičku prošedivělé vlasy, velké, 
modré oči a velký nos.  
  „Ahoj, Nicol,“ pozdravila jsem tátovu přítelkyni.  
  „Ahoj,“ usmála se. Nicol byla jen o trochu vyšší než já, byla 
štíhlá, vlnaté vlasy po ramena měla obarvené na červeno (což jí 
ale opravdu slušelo) a oči měla oříškově hnědé.  
  „Asi už je to hodně otřepaná fráze, ale vy jste ale vyrostly!“ 
prohlásil táta. 
  „Nebo možná ty se zmenšuješ,“ pokrčila rameny Elis. 
  „To je taky možné. Pojďte, sedněte si do auta, doma si všechno 
povíme.“ 
Doma. To slovo mě zahřálo u srdce. Už dlouho jsem neřekla nic 
o tom, že by byl Trenton můj domov. Ách, domove, sladký 
domove, jsem zpět. Tady mě máš! 
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Samozřejmě jsme se s tátou rozpovídali o všem možném ještě, 
než jsme vůbec stihli dojet k jeho domu. Pečlivě jsem sledovala 
ubíhající cestu městem. Moji školu, moje oblíbená místa. A 
nakonec taky můj dům. Tedy tátův dům. Sotva táta zabrzdil, 
vyskočila jsem z auta a hnala se dovnitř. Prohlížela jsem si 
důvěrně známý obývák, kuchyň a nejvíc se těšila na svůj pokoj. 
Vyběhla jsem schody do patra a otevřela dveře svého pokoje. 
Všechno bylo pořád na svém místě.  
Zdi byly světle žluté, ale stejně většinu plochy zabíraly plakáty 
oblíbených zpěvaček, hereček, filmů, že nakonec bylo vlastně 
jedno, jaké jsou zdi barvy, protože pod tím vším nebyly skoro 
vidět. Napravo ode dveří byly pořád skříně, které už ale 
nepřetékaly tisíci oblečeními, jako dřív. Byly prázdné. Nalevo ode 
dveří stála knihovnička, která stejně jako skříně zela prázdnotou. 
Vedle byla menší skříňka, na které ještě pořád zůstal televizor a 
DVD přehrávač, přes který jsme si s Elis každý večer pouštěly 
filmy. Naproti tomu byly dvě velké a pohodlné postele s fialovým 
povlečením. Vzpomněla jsem si, že jednou, když u nás spaly Jane 
a Sarah, (ony měly spát na matračkách na zemi) jsme se dívaly na 
jeden horor, a pak jsme se tak hrozně bály, že jsme spaly 
v postelích po dvou.  
Mezi postelemi stál noční stolek s dětskou lampičkou ve tvaru 
zeleného tukana s velkým, žlutým zobákem, do kterého byla 
zabudována žárovka. Dostala jsem ho k sedmým narozeninám a 
od té doby jsem neměla to srdce se ho vzdát. V pravé části 
pokoje stála další skříň a vedle ní křeslo. Dříve také přetékalo 
hromadou neuklizeného oblečení, a teď bylo prázdné. V zadní 
části pokoje byla dvě velká okna na zahradu. Na parapetech dřív 
bývalo spousta květin. Spousta jich už byla pryč. Ty, které zůstaly, 
byly dávno nezalívané, uschlé chudinky. Pod okny stály dva psací 
stoly. Elisin byl až na stojan na tužky prázdný. Na mém byl ještě 
kalendář z minulého roku. Na růžový koberec někdo (zřejmě 
Nicol) vytáhl vysavač, protože byl vysátý. Nepamatuju si, kdy ho 
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naposledy někdo vysával. Vždycky jsme se s Elis hádaly, kdo to 
udělá a nakonec jsme to neudělala ani jedna.  
Jak jsem se tak kochala pokojem, ani jsem si nevšimla, že vedle 
mě stála Elis. Sotva viděla uschlé kytky, první se zamračila a 
potom hned zase roztáhla úsměv. Přešla ke květináči, zlehka se 
květiny dotkla a v doprovodu slabé záře květina měnila barvy a 
kvetla. Když byla Elis hotová, rostlina měla místo jednoho květu 
čtyři. 
  „Tolik se mi po tomhle pokoji stýskalo,“ vydechla Elis a s dojetím 
se dívala z okna. Mlčky si sedla na svoji postel a přejela dlaní po 
prostěradle. Poté vzdychla a zadívala se na koberec. „Někdo ho 
vysál,“ všimla si a zvedla hlavu.  
  „Taky jsem se na to dívala,“ kývla jsem. Sedla jsem si na staré 
křeslo, ve kterém jsem seděla jen párkrát. Vždy tam bylo tolik 
hader, že už si prostě nebylo kam sednout. Chvíli jsme obě 
hleděly do prázdna, než Elis promluvila. „Co podnikneme?“ 
  „Já určitě navštívím všechny moje přátele!“ odpověděla jsem 
bez rozmyšlení a s natěšeným úsměvem. Moje euforická nálada 
se vrátila, stejně jako Elisina, protože nadšeně souhlasila a hned 
se rozběhla zeptat se táty.  
A já si lehla na svou postel v domnění, že budu mít alespoň chvíli 
klid jen tak ležet a přemýšlet. Ale hned v tu chvíli, co jsem 
dolehla, jsem vyčerpáním usnula. 
 
 
Stála jsem v prázdné místnosti. Přede mnou byla cihlová zeď.  
Vyber si, vyber si, vyber si, vyber si, šeptaly cizí hlasy. 
Otočila jsem se. Místnost byla úplně prázdná. A rozlehlá- její 
konec jsem neviděla. Několik metrů ode mě byla černočerná tma. 
Ze tmy se vynořil Bryan. 
  „Bryane! Co se to děje?“ zeptala jsem se. Svazoval mě divný 
pocit v žaludku.  
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Neodpověděl. Neřekl vůbec nic. S kamenným výrazem přišel ke 
mně blíž, ale stále mlčel.  
Dívala jsem se mu do očí, které mi vůbec nic neříkaly. Mlčely 
spolu s ním. Do té chvíle jsem si ani nevšimla, že je v místnosti 
taky Jess. Výraz měl ještě bolestnější, než kdy předtím. Když 
tehdy ležel po pádu z okna na zemi, vypadal naproti tomuhle 
šťastný.  
  „Jessi! Co to-.“ 
Nestihla jsem to doříct. V hlavě mi pořád šeptalo tisíce hlasů dvě 
slova pořád dokola.  
Vyber si, vyber si, vyber si, vyber si, vyber si… 
Někdo se zasmál. Do místnosti přibyl Cam. Ale ten smích jsem 
nepoznala. Takhle se nesmál. Tenhle smích byl tak hnusný, plný 
jedu a nenávisti, škodolibý a odporný. 
  „Came! Co se to děje?“ zaječela jsem na pokraji hysterie. Při 
pohledu do jeho očí mě zamrazilo. Kde byl ten přátelský, 
láskyplný pohled?  
Místo odpovědi vytáhl dvě zbraně a střelil Bryana i Jesse. Oba 
sebou ihned praštili na zem a pod nimi se začala dělat rudá louže. 
  „Caylo,“ zněla jejich slova. 
  „Co jsi to udělal?“ zakřičela jsem a vrhla se k nim. „Proč jsi to 
udělal?“ Do očí mi vhrkly slzy.  
Bryan i Jess leželi bez pohnutí. Nedýchali. 
  „Ty jsi je zabil!“ rozbrečela jsem se. 
  „Já?“ podivil se Cam. „Já je nezabil. Já je jen ušetřil. To ty jsi je 
celou tu dobu zabíjela. Já jim jen prokázal laskavost. To ty jsi 
vrah.“ 
Otevřela jsem oči a srdce mi bilo jako o život. V očích jsem měla 
slzy. 
Já je nezabil. Já je jen ušetřil. To ty jsi je celou tu dobu zabíjela. Já 
jim jen prokázal laskavost. To ty jsi vrah. Ty jsi vrah. Jsi vrah. 
Vrah… 
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Ta slova jsem z hlavy nemohla dostat. Rychle jsem vstala a vydala 
se ven z pokoje. Zastavila jsem se ve dveřích a zarazila se.  
Vzpomněla jsem si na svůj deník. Jestli je pořád na svém místě a 
jestli ho někdo četl. Zoufale jsem doufala, že si nikdo mé zápisky 
nečetl. Nevěděla bych, jak bych se mu potom měla podívat do 
očí. To, co tam bylo psáno, rozhodně nebylo určeno pro nikoho 
jiného než pro mě a pro můj deník.  
Otočila jsem se a přistoupila k posteli. Klekla jsem si a zvedla 
matračku.  
Byl tam. Můj deník. Ležel přesně na tom samém místě, kde jsem 
ho naposledy položila. Alespoň se mi ulevilo, že ho nikdo 
nezkoumal. Natáhla jsem se pro něj, chytla ho a vytáhla. Byla to 
jediná věc, na které mi záleželo, a nechala jsem ji v Trentonu. 
Pohladila jsem deník po hřbetě. Byl takový dětský- růžový, 
princeznovský.  Nebyl uzamčený na klíč, jen ovázaný červenou 
stužkou. Vždy jsem spoléhala na to, že ho nikdo nenajde- kdo by 
se taky jen tak díval pod matraci postele, že? A i kdyby, tak moje 
písmo se občas proměnilo v nečitelné klikyháky připomínající spíš 
čínské znaky, takže něco by ani nešlo přečíst. To proto, že jsem si 
v něm vylívala všechnu svou zlost.  
Užuž jsem ho chtěla otevřít a připomenout si svoji ne příliš 
úchvatnou minulost.  
Rozmyslela jsem si to. Pečlivě jsem deník uložila na spodek kufru. 
Pobyt v Trentonu byl příliš krátký na to, abych mrhala čas čtením 
něčeho takového. Rozhodla jsem se nechat si to na později, až 
budu zpátky v Bellwoodu. Zaskládala jsem deník oblečením a 
zavřela kufr. Teď už jsem mohla jít konečně pryč. Rozběhla jsem 
se z pokoje na chodbu a po schodech dolů. 
  Dole v jídelně seděl táta s Nicol, popíjeli kávu a vedli pro mě 
nezajímavou debatu. Vtrhla jsem do místnosti, jako bych někam 
opravdu spěchala, přišla až k nim a opřela se o stůl.  
  „Kde je Elis?“ zeptala jsem se. 
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  „Asi tak před hodinou se mě ptala, jestli může za kámoškami. 
Takže asi šla někam ven,“ oznámil mi táta. 
  „Jo, taky někam půjdu,“ vyhrkla jsem. 
  „Dobře, zlato, ale dávej na sebe pozor,“ řekl. 
  „Copak jsem si na sebe někdy nedala pozor?“ zamračila jsem se. 
  „A kolikrát,“ usmál se táta. „Tak běž.“ 
Vyplázla jsem na něj jazyk, vzala si malou kabelku a vyběhla 
z domu.  
Nejblíž jsem to měla k Jane. Zazvonila jsem na zvonek u dveří 
jejího domu a netrpělivě čekala.  
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42. Hlavně se nezapomeň rozbrečet, až budeš odjíždět 
 
 
  „Caylo!“ vyskočila Jane ze dveří a pevně mě objala.  
  „Jane,“ zašeptala jsem. Když mě pustila, pořádně jsem si ji 
prohlédla. Kadeřavé, zrzavé vlasy měla po prsa a v hnědých 
očkách se jí leskly slzy. Ale jinak byla pořád stejná. S malým, 
pihatým nosem a úzkými rty. Drobná a malá. Jediná kámoška, 
která byla menší než já.  
Ihned se mi vrátily všechny vzpomínky na naše společné zážitky. 
Jak jsme dennodenně blbly, smály se a byly nejlepší kamarádky.  
  „Tolik se mi po tobě stýskalo!“ přiznala. 
  „Mě po tobě taky,“ vydala jsem ze sebe a statečně držela slzy 
dojetí.  
  „Elis tady už byla,“ oznámila mi. „Říkala, že mám jít s ní k Sarah, 
ale já věděla, že přijdeš. Chtěla jsem na tebe počkat,“ usmála se. 
  „To jsem ráda.“ 
  „Musíš mi všechno povyprávět!“ řekla. 
  „Ty mě taky!“  
  „Pojď, povíme si to cestou k Sarah,“ rozhodla Jane a vydaly jsme 
se k Sarah. „Tak co, jak to dopadlo s Bryanem?“ 
Neubránila jsem se úsměvu. „To je na dlouhé povídání.“ 
Smutně se na mě podívala a s tváře jí zmizel úsměv. „Vy jste se 
rozešli?“ zeptala se tichým hláskem. 
  „Ne!“ zasmála jsem se. „Ale za tu dobu se toho událo tolik…“ 
  „No tak povídej,“ pobízela mě zvědavě Jane.  
Vzdychla jsem. „Povím ti to až u Sarah. Určitě to bude chtít taky 
slyšet. A já bych to dvakrát říkat nechtěla…nezvládla bych to.“ 
  „Stalo se něco špatného?“ zeptala se soucitně. 
  „Hodně věcí bylo špatně,“ přiznala jsem s povzdechem. „Ale co 
se dělo tady?“ změnila jsem téma. 
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  „Pořád ten starý Trenton. Od léta hrozně nudný. 
Všechno…všichni se změnili,“ přiznala. „Třeba Sarah. Je jiná. 
Změnila se, co jste odešly. Je taková tichá, zamlklá.“ 
  „Nedokážu si představit tichou Sarah,“ zakroutila jsem hlavou.  
  „Třeba se zase vrátí ta stará dobrá Sarah, až tě uvidí. A pak taky 
Billy…“ Následovala krátká odmlka. „Už to není ten suprovej Billy, 
jako dřív. Jo, pořád se směje a je to pako. Ale už to není on. 
Možná je to tím, že s ním mlátí puberta víc, než kdy předtím. 
Jemu určitě taky chybíš. Hrozně se mi líbil. Ale to už je taky pryč,“ 
mávla rukou. „Týjo, je vůbec možné, abychom byly u Sarah tak 
rychle?“ 
Vzhlédla jsem a přede mnou stál malý městský domek, ve kterém 
jsem dříve strávila tolik času.  
Než jsme vůbec stihly zazvonit, vyletěla Sarah a přátelsky mě 
objala.  
  „Caylo! Caylo! Caylo!“ smála se a nadzvedávala mě. Když mě 
pustila a já si ji pořádně prohlídla, vykulila jsem oči.  
Sarah byla ještě vyšší než Elis. Pořád byla štíhlá, pěkná, ale 
havraní vlasy měla delší. Byla z nás nejstarší- už jí bylo šestnáct. 
Bílé, krajkové šaty jí perfektně vynikaly na snědé pokožce.  
  „Hej! Ty jsi daleko vyšší!“ vyjekla jsem.  
Sarah se hlasitě zasmála. „No jo a ty jsi pořád prcek.“ 
  „Caylo? Povíš nám už, co se stalo mezi tebou a Bryanem?“ 
vyzvídala Jane. 
  „Co se stalo?“ zeptala se Sarah. 
  „No fajn, ale ve dveřích vám to povídat nebudu.“ 
  „Jo, jasně. Pojď dál.“ 
 
 
Posadila jsem se do pohodlného křesla v pokoji Sarah. Byla tam i 
Elis. Všechny tři napjatě čekaly, co ze mě vyleze. I Elis, která to 
slyšela snad už milionkrát. 
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  „Všechno bylo úžasné, dokud nezačal nový školní rok. Poznala 
jsem jeho kamaráda Jesse,“ začala jsem. Pro jistotu jsem se 
vybavila zásobou fotek, aby si Sarah i Jane vše líp představily. 
Vytáhla jsem první fotku. Byl na ní Jess. Kdysi dávno jsem si ho 
vyfotila (a nejednou, protože je úžasně fotogenický).  
Podala jsem fotku holkám a ty jen závistivě vzdychaly.  
  „Tak ten je nádhernej!“ prohlásila Sarah. 
  „Je ták sladkej!“ přisvědčila Jane. 
  „Že jo. Brzy jsme se skamarádili. To bylo všechno ještě v pohodě. 
Ale pak jsem narazila na Bryanovu bejvalku. Julii,“ zavrčela jsem a 
sledovala jejich měnící se výrazy v obličeji.  
Postupně jsem se dostala až k tomu, jak jsem se vyspala 
s Bryanem. To se ihned samozřejmě spustila hromada dotěrných 
otázek, na které jsem se snažila pravdivě a klidně odpovědět. Ale 
musela jsem jim něco taky zatajit. Všechno ohledně M.N. Tím 
jsem ten příběh rapidně zkrátila, protože jsem z něj vyšoupla 
celou část, co se stalo poté, co jsme se s Bryanem vyspali. A taky 
jsem jim zatajila všechno o Camovi. To jsem totiž nesměla říct 
vůbec nikomu.  
Pak jim to celé povyprávěla Elis. Z jejího pohledu, samozřejmě. 
Když mluvila o tom, jak ji Jimmie podvedl, obě prohodily pár 
sprostých nadávek na jeho účet. Ale zase rychle roztály, když jim 
povídala o Alexovi. A když jsem k tomu dodala ten zákon 
schválnosti o Alexově telefonním čísle, dostaly takový záchvat 
smíchu, až z toho brečely.  
 
 
Pak jsem jim ale řekla, že musím ještě něco vyřídit. Konkrétně, že 
jsem musela jít za Billym. 
Od Sarah bydlel jenom kousek, takže jsem se při běhu ani 
nestihla zadýchat. 
Zazvonila jsem a chvíli čekala. Potom mi otevřel nějaký cizí kluk a 
nevěřícně na mě zíral. 
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  „Caylo?“ zeptal se. 
Podívala jsem se mu do očí. Byly tmavě hnědé. Ale svým vlastním 
očím jsem nevěřila. 
  „Bi-Billy?“ vykoktala jsem.  
  „Caylo!“ zvolal tak hlasitě, až jsem poskočila. Objal mě tak 
pevně, že jsem skoro ani nemohla dýchat. 
Byl tak…obří. A tak úplně jiný. Změnil se mu hlas, byl o dost vyšší, 
svalnatý a prostě úplně jiný. 
  „Billy!“ zasípala jsem. 
Jeho sevření povolilo. „Promiň. Já zapomněl, že ty jsi ta křehká, 
prťavá Cayla.“ 
  „Ha ha,“ zabručela jsem. „Co s tím všichni máte? Já nejsem 
malá!“ 
Zakřenil se a snažil se v sobě udržet smích. Nakonec to stejně 
nevydržel a začal se smát na celé kolo.  
  „Pojď, jdem se projít po městě. Když jsi tu tak dlouho nebyla,“ 
navrhl mi.  
  „To by bylo skvělý zase po dlouhé době vidět můj Trenton,“ 
souhlasila jsem.  
Vydali jsme se k centru. 
  „Tak co? Co všechno se změnilo, od té doby co jsem se 
přestěhovala?“ 
  „Nic moc,“ usmál se. „Mě spíš zajímá, jak je v…kde to vlastně 
bydlíš?“ zeptal se. 
Uraženě jsem se na něj zamračila. Usmál se na mě omluvným 
výrazem.  
  „To by sis mohl zapamatovat. Říkala jsem ti to už tolikrát.“ Podle 
jeho výrazu jsem usoudila, že to z něj asi nedostanu. Ještě chvíli 
jsem čekala, jestli si vzpomene, ale věděla jsem, že nemám šanci. 
„Ale no tak! V Bellwoodu, ve Virginii!“ vyhrkla jsem a šťouchla ho 
do žeber. Vždy jsem věděla, že je Billy paličatý a většina 
základních věcí mu uchází (nemluvě o narozeninách, svátcích a 
datech vůbec), ale tohle si zapamatovat mohl. Dotklo se mě, že si 
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to nebyl schopný zapamatovat. Bryan by si to pamatoval. Bryan si 
o mě pamatoval úplně všechno. Občas se mi zdálo, že mě zná líp, 
než já sama sebe.  
  „Promiň,“ omluvil se a sklopil zrak. „Jsem idiot, že jsem nebyl 
schopný si zapamatovat alespoň tohle.“  
  „Jo, to jsi,“ souhlasila jsem. 
  „A co, našla sis v Bellwoodu kluka?“ zeptal se. 
  „Našla,“ přikývla jsem. „Hned první týden. A byl…no, vlastně 
pořád ještě je úžasný.“ Představovala jsem si Bryana, co asi 
zrovna dělá. Zkusila jsem nahlédnout do jeho mysli. Žádné 
zvláštní emoce neprožíval. „A co ty, Billy?“ 
Zasmál se. „Já? Chodil jsem s Jane, ale to už je pryč a teď jsem 
šťastně nezadaný!“ přiznal s radostným úsměvem.  
  „Tak to je…fajn.“ 
 
 
S Billym jsme si ještě dlouho povídali. Nabídl se, že mě doprovodí, 
ale já jsem ho přesvědčila, aby se mnou nechodil. Chtěla jsem se 
totiž ještě stavit u Sarah a vyzvednout sestru. 
Cestou jsem se zastavovala u úplně obyčejných věcí. U 
supermarketu, kam jsme chodívali nakupovat, u domu, který za 
ten rok změnil barvu z bledě žluté na sytě oranžovou.  
Radovala jsem se z toho, že alespoň na ty dva dny můžu mít 
zpátky svůj starý domov. Ale nemohla jsem vzít zpět ten čas, po 
který jsem tam nebyla. Kdyby to šlo, vrátila bych ho už dávno a 
bez váhání. Na druhou stranu jsem ráda, že jsme se přestěhovali. 
Díky tomu jsem přece poznala Bryana. No jo, všechno zlé je i 
k něčemu dobré.  
Přemýšlela jsem a stalo se to znovu. Ty kroky. Poznala jsem je 
okamžitě- byly specificky pomalé, opatrné a strašidelné. Zase mi 
z toho naskočila husí kůže.  
Co nejopatrněji jsem se otočila, aby nestihl ten někdo zmizet. 
Osoba zašla za roh a kroky ustaly. Rychle jsem se otočila a šla 
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rovnou k domu Sarah. Kroky jsem za chvíli zase slyšela. Rozběhla 
jsem se.  
Když jsem zvonila u Sarah, ulevilo se mi. Srdce mi bilo jako 
splašené. 
  „Caylí?“ zeptala se mě Sarah. 
  „Já jenom jdu pro ségru,“ vysvětlila jsem jí. 
Vedle Sarah se objevila Elis, protáhla se kolem ní, rozloučily se a 
šly jsme.  
Sotva jsme byly pár kroků od domu Sarah, Elis znervózněla. 
  „Co je?“  
  „Ale nic,“ mávla rukou a předstírala, že je v pohodě. Ale 
upřímně, já se taky necítila nejlíp. Protože se ty kroky za chvíli 
ozvaly znovu. Automaticky jsme obě zrychlily. Ani jedna jsme nic 
neřekla. Soustředily jsme se jen na to, abychom byly co 
nejrychleji doma. Cesta trvala dlouho a obě jsme ji přetrpěly. U 
domu jsme zrychlily ještě víc. Přiběhly jsme ke dveřím a schovaly 
se v domě. Honem jsme za sebou zabouchly. Elis zamkla. Obě 
jsme si hlasitě oddychly a vydaly se do pokoje. Bylo hrozné, žít 
s tím, že tam venku je někdo, kdo mě neustále sleduje, ať už 
v Bellwoodu, tak v Trentonu.  
 
 
Domů se mi jet nechtělo. Myslím domů do Bellwoodu. Celý 
víkend uběhl tak strašně rychle… Poté, co jsem přišla domů 
(tentokrát myšleno domů v Trentonu), se objevil starší brácha 
Lukas a nezapomněl si ze mě jako vždycky utahovat. Se všemi se 
loučit s vědomím, že je další půlrok, ne- li rok nemusím vidět, to 
bylo hrozné. Nezapomněla jsem se rozbrečet, když jsem odjížděla 
na letiště. Let byl podle mě krátký. Zdálo se mi, že sotva jsem 
nastoupila do letadla, už jsem byla v Richmondu. Poté mi Elis 
vysvětlila, že je to proto, že jsem celou cestu prospala. Typické. 
Na letišti už na nás čekala máma, která nás odvezla do 
Bellwoodu. Elis první popusinkovala Sunnyho a hned potom 
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zavolala Alexovi. A já? Já se svalila na postel, napsala Bryanovi a 
usnula.  
Sen, co se mi zdál, byl zmatený.   
Utíkala jsem dlouhou ulicí, za mnou běželi namakaní týpci a já se 
jim snažila uprchnout. Zaběhla jsem za roh. Neodvážila jsem se 
otočit, prostě jsem jen dál běžela a běžela. Ocitla jsem se ve slepé 
uličce. Snažila jsem se nějak dostat pryč, ale nebylo kam. Zase ty 
kroky. Ty kroky, které jsem tak často slýchávala a ze kterých jsem 
mívala husinu. Za malou chvilku jsem znovu spatřila ty chlapy. 
Byli obří. Měli v rukou zbraně a nebáli se je použít. Jeden na mě 
zamířil, ale nevystřelil. Pomocí vody jsem zbraň odhodila do 
bezpečné vzdálenosti. To jsem udělala i s druhým mužem. To je 
ale neodradilo a doběhli ke mně. Jednoho z nich se mi podařilo 
kopnout do břicha, ale v mžiku byl u mě druhý, který mě popadl a 
praštil se mnou o zeď. Nebyla jsem už tak silná, abych vstala, což 
oni dobře věděli a dotáhli mě do jejich auta. 
  „Nechtě mě být!“ křičela jsem. Ale přitom jsem si byla více než 
jistá, kam mě odvezou a co se mnou budou dělat…. 
  „Ne!“ vykřikla jsem a zvedla se z postele. Na sobě jsem měla 
džíny a tričko.  
Věděla jsem, o čem se mi zdálo. O vědcích. A v tu chvíli mi to 
došlo. To oni mě sledují.  
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43. Už mám všech těch lží akorát tak po krk  
 
 
Vstávat do školy bylo obzvlášť obtížné. Spala jsem jen pár hodin a 
ráno jsem se nemohla dostat z postele. Ale jedno jsem věděla. Že 
musím říct Elis o tom, že mě nejspíš sledují vědci.  
Seděly jsme spolu u stolu, obě ještě rozespalé a žvýkaly omelety, 
které Elis narychlo udělala. Ale i tak byly vynikající. 
  „Elis, potřebuju si s tebou o něčem promluvit,“ začala jsem. 
Zvedla hlavu od svého talíře. „O čem?“ zeptala se rozespale. 
Nadechla jsem se a spustila. „Už delší dobu mě někdo sleduje. A 
to nejen tady v Bellwoodu, ale i když jsme šly spolu Trentonem. 
Myslela jsem si, že jsem blázen, ale myslím, že nejsem.“ 
Elis na mě zírala. „Já vím, Caylo,“ povzdychla si. „Myslím, že to 
jsou ti vědci.“ 
  „Co budeme dělat?“ začala jsem panikařit.  
  „Vím o jednom bezpečném místě. Ale to je odsud asi osm tisíc 
kilometrů daleko.“ 
Zvedla jsem obočí. „Co je to za blbost?“ 
  „Blbost? Caylo, zdálo se mi o tom,“ vyjasnila mi. 
  „Nezdává se ti jen o budoucnosti?“ 
  „Jo, ale zdálo se mi, že tam jednou přiletíme a budeme tam 
v bezpečí.“ 
  „Osm tisíc kilometrů?“ nevěřila jsem. 
  „Je to souostroví Mall-Roa-Nui.“ 
  „Mall- Roa- co?“ 
  „Mall-Roa-Nui,“ zopakovala moudře. 
Zarazila jsem se. „Myslíš, že je tam opravdu bezpečí?“ zeptala 
jsem se. 
Přikývla. 
  „Ale doufám, že nemyslíš, že se sbalíme a odletíme osm tisíc 
kilometrů od Virginie?“ 
  „Jasně že ne! Aspoň ne teď.“ 
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  „Ale no tak, Elis. Co bychom tam dělaly? Na neznámém, 
opuštěném ostrově plném domorodců a nebezpečných 
zvířátek?“ 
  „Máš pravdu. Asi je to blbost,“ souhlasila nakonec, mávla rukou 
a dál se věnovala omeletě. „Myslím, že bys o tom mohla povědět 
taky Bryanovi. Je přece taky M.N...,“ navrhla. 
  „Asi bych měla.“ 
  „Ty to máš tak dobré. Nemusíš si před Bryanem na nic hrát a 
nemusíte ani jeden nic předstírat a můžete spolu normálně spát,“ 
zasteskla si a podepřela si hlavu.  
  „Máš pravdu, je to super,“ přikývla jsem. „Ale stejně jako ty 
všem lžu. Žít život v jedné obří lži, o které nesmíš nikomu říct, 
není zrovna nejlehčí.“ 
  „To fakt není! Nedokážu si představit, jak bych to zvládla, kdyby 
o tom vážně nikdo nevěděl. Kdybych musela lhát i tobě. Být M.N. 
není zrovna nejlehčí…ale jindy je to zase naprostá bomba!“ 
Jistě že Elis netušila, že nemluvím o M.N. Myslela jsem na Cama a 
na náš utajený vztah. Kdyby jen Elis věděla… 
  „No nic, měly bychom jít do školy,“ vzpomněla jsem si, vstala a 
přehodila si přes rameno školní batoh. 
Elis se zase usmála, uklidila talíře a následovala mě. 
Vyšly jsme před dům a pořádně se rozhlédly. 
  „Mě taky sledují, Caylo. Už delší dobu. Vlastně už dlouhou 
dobu,“ přiznala Elis a vykročila. 
  „Jak dlouho?“ 
  „Hodně dlouho. Ale celý ten příběh je nadlouho.“ 
  „Příběh?“ zopakovala jsem nechápavě. „Jaký příběh? Povídej, 
máme čas!“ 
Elis se nadechla, pro jistotu se ještě jednou pořádně rozhlédla a 
spustila. „Podívej, nesmíš se na mě za to zlobit.“ 
Nechápavě jsem zvedla obočí a čekala, až opravdu začne 
vyprávět. 
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  „Je to už víc než rok, když jsem ty kroky zaslechla. Byly jiné než 
ostatní. A slyšela jsem je poměrně často. Čím dál častěji. Nakonec 
jsem je slýchávala každý den. Většinou, když jsem se ohlédla, 
nikoho jsem neviděla. Občas ale za roh nebo prostě někam zašel 
vysoký muž, ve chvíli, kdy jsem se otočila. Bylo to nepříjemné. A 
strašidelné. Jednou, když jsem se nečekaně otočila a spatřila toho 
muže, jsem ho okřikla. Díval se na mě, jako by mě viděl poprvé. 
Znejistila jsem a šla prostě dál.  
Jednou ten muž zastavil mě. Představil se mi jako Michael. Mohlo 
mu být tak dvacet, víc ne. Sedli jsme si spolu a rozpovídali se. 
Hrozně se mě na všechno vyptával. O něm jsem moc nevěděla- 
vždy se odpovědi dokázal úspěšně vyhnout.  
Tak to oni- vědci- dělají. Tahají z tebe odpovědi, které někdy 
nejsou na první pohled tak důležité a které ještě neví. Většinu si 
stejně nějakým záhadným způsobem zjistí. Michael třeba věděl, 
jaké je mé oblíbené jídlo, když mě pozval na přátelskou večeři. 
Když jsem se ho zeptala, jak to ví, tvrdil mi, že jsem mu to už 
řekla. Já si ale moc dobře pamatovala, o čem všem jsme se bavili 
a o jídle jsme se nikdy nebavili.   
Myslel si, že něco začínám tušit. A rychle potřeboval zjistit, jestli 
teda ksakru M.N. jsem, nebo ne. A jednoduše se to dá zjistit 
jedním způsobem.“ Udělala pauzu a čekala, jestli přijdu na to, 
jaký způsobem. Jasně že jsem to věděla. A bylo to dost 
znepokojující. 
  „Poutem,“ řekla jsem za ni a povzdychla si. 
Elis smutně přikývla.  
  „On se s tebou…“ Nedokázala jsem dokončit větu. Ale Elis to 
pochopila. 
  „Ne. Nenechala jsem se. Když mi pak došlo, že je to vědec, 
napadl mě dost těžký plán. Začala jsem mámě jejím jménem 
shánět lepší práci daleko od Trentonu. A našla jsem- v Bellwoodu. 
Shodou náhod tady dřív bydlela naše babička a my chvíli taky- ale 
to ty víš. Využila jsem toho, že jsme zdědily babiččin dům a 
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zařídila, aby mámu přijali do nemocnice. Když jí volali, byla z toho 
nadšená a souhlasila. A dál už to znáš…“ 
Hleděla jsem na ni a nebyla schopná slova. To nemohlo být 
možné. Můj zděšený, šokovaný a nevěřící výraz Elis napověděl, 
jak jsem reagovala na její příběh. Byla jsem naštvaná, že mi to 
tajila. Byla jsem přímo rozzuřená, že mi lhala. A nejvíc jsem byla 
smutná za Elis, protože jsem si vždycky myslela, že vede naprosto 
bezstarostný život. Ne. Ona své emoce jen dokázala schovat pod 
masku optimistické, šťastné a veselé holky. Najednou mi mé 
problémy přišly směšné. Nedokázala jsem si ani představit, jak se 
musela cítit, když zjistila, že ji Michael celou dobu jen tahal za 
nos. Jak bych se v takové situaci asi zachovala já? Na to jsem 
odpověď neznala. Nejsem zdaleka tak silná jako Elis. Nedokázala 
bych to tak dobře zamaskovat.  
Ale Elis se ulevilo. Sice už se neusmívala, ale ani nebyla nějak 
tragicky smutná nebo rozzuřená. Měla obličej hráče pokeru.  
  „Elis…,“ vzdychla jsem a objala ji. Byla jsem v tu chvíli smutnější 
než ona. Ona utěšovala mě. Poplácala mě po rameni.  
  „Už je to dlouho. Ale i tak jsem šťastná, že to víš. Já o tobě vím 
první poslední. Tak ty bys taky měla.“ 
Neodpověděla jsem. Nedokázala jsem souhlasit. Lhala bych.  
 
 
Ve škole prostě nebyl čas říct o tom Bryanovi. Protože jsem 
nebyla celý víkend doma, musela jsem si úkoly psát o přestávkách 
a ve volnou chvíli i v hodinách. Jako naschvál jich bylo zrovna více 
než obvykle.  
Ale po škole jsem šla rovnou za Bryanem. Řekla jsem mu, ať na 
mě počká před školou. Rychle jsem spěchala, aby nečekal dlouho. 
Opíral se o budovu školy a díval se do neurčita. 
Přišla jsem k němu a dala mu pusu. „Půjdeme?“ zeptala jsem se. 
  „Jo, jasně.“ Vzal mě za ruku a mířili jsme rovnou k jeho domu. 
„Ani jsem se tě nestihl zeptat, jak bylo v Trentonu,“ vzpomněl si.  
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  „Bylo to tam super. Po dlouhé době jsem viděla přátele, tátu….“  
Chtěla jsem se dostat k tématu, ale myslela jsem, že omdlím. Za 
námi se zase ozvaly ty kroky. Že by to byl taky Michael? Nebo jiný 
vědec? Každopádně bylo dost nepříjemné si o čemkoliv povídat, 
když jsem věděla, že mě sledují. Ale nic jsem dělat nemohla. 
Jasně, Bryan by se na něj s radostí vrhl, a kdyby měl ten vědec 
aspoň trošičku štěstí, vyvázl by jen se zlomeninami. Ale jen 
z představy, že by měl Bryan bojovat proti odpornému vědci, se 
mi zvedl žaludek. Protože to, že je Bryan silný, neznamená, že 
vědec nemůže být silnější. Nebo mít zbraň.  
Jedno jsem ale nedokázala pochopit. Proč, když se snaží být tak 
supertajní, mají tak hlučné kroky a jdou jen pár metrů od nás?  
  „Slyšíš to?“ neubránila jsem se. 
  „Zase jdou po mě ti zmetci,“ zavrčel.  
  „Ne, Bryane. Teď už nejdou jenom po tobě. Jdou po nás,“ 
připomněla jsem mu. 
  „Co kdybych ho prostě zabil? S trochou štěstí by mi to nedalo 
moc práce,“ navrhl šeptem Bryan. 
Naskočila mi husí kůže. „V žádném případě. Zaprvé, mohl by tě 
zabít. A zadruhé, kdybys ho vážně zabil, šel bys sedět,“ 
připomněla jsem mu a sevřela mu ruku pevněji, aby ho to 
náhodou opravdu nenapadlo.  
I přes vážnost situace se Bryan zasmál. „Děláš si legraci? Vědci 
jsou ve stejném utajení jako M.N.. Moc lidí o nich neví. Kdybych 
ho zabil, byla by to tajná informace a nikdo z Bellwoodu a okolí 
by se o tom ani nedozvěděl. A kdyby jo, řekl bych, že jsem se jen 
bránil.“  
Cítila jsem, jak by byl šťastný, kdyby se mohl otočit a uškrtit ho. 
Bylo to dost znepokojující. Asi si neuvědomoval, že by se mu 
mohlo něco stát, anebo mu na tom tolik nezáleželo. 
  „Nechej ho na pokoji,“ zaprosila jsem a ruku mu stiskla ještě 
pevněji.  
Znovu se zasmál. „Pojď radši dovnitř.“ 
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Všimla jsem si, že už jsme u jejich domu.  
  „Není nebezpečné, když teď přesně ví, kde bydlíš?“ zeptala jsem 
se, když jsme byli v bezpečí Carterovic domu.  
  „On to věděl už dávno předtím. Fakt nechápu, kde ty záznamy 
berou, ale mají je.“  
  „Ahoj, Bryane. Ahoj, Caylí,“ ozvalo se za námi a já poznala hlas 
malé Amy. 
  „Ahoj,“ řekli jsme zároveň.  
  „Bryane, budeš doma?“ zeptala se Angelina, která se vynořila 
z kuchyně.  
Pořád byla tak krásná. Nemohla jsem uvěřit, že už jí je dvaatřicet. 
Pořád na těch dvacet pět vypadala.  
  „Proč? Jo, asi budu,“ odpověděl jí a zamknul dveře. 
  „Smím se zeptat, proč jsi právě zamknul?“ zeptala se nechápavě 
Angelina. 
  „Prý v blízkosti Bellwoodu hledá policie vraha, který jim utekl. 
Neslyšela jsi o tom?“ vymyslel si narychlo. 
  „Vážně?“ vykulila oči Angelina. „ V tom případě na sebe dávejte 
pozor,“ apelovala na nás. 
  „Ty taky.“ 
  „A pohlídej Amy a Coopera,“ přikázala Bryanovi. 
  „Dobře.“ 
Nešlo si nevšimnout, že od doby, kdy si Bryan vylepšil známky, se 
začali s Angelinou spolu normálně bavit. Bryan začínal být celkově 
„bezproblémovější“. I když mně to nikdy nějak nevadilo, protože 
na mě býval vždycky milý.  
Cooper seděl v obýváku na zemi (jako by neměli pohodlnou, 
luxusní a hlavně velkou pohovku) a díval se na dětskou pohádku, 
právě běžící v televizi. Když nás uviděl, rozběhl se za námi a začal 
se se mnou mazlit. 
  „Ahoj, Caylí,“ pozdravil mě.  
  „Ahoj, Coopere,“ pohladila jsem ho po rozcuchaných, světle 
hnědých vlasech.  
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Naštěstí si už zvykl, že když se mě zeptá, jestli bych si s ním šla 
hrát, odpovím mu ne, takže už se mě nějakou tu dobu nezeptal.  
Vlastně už neřekl nic. Vrátil se k televizi a díval se na kreslenou 
pohádku.  
  „Kdybyste něco chtěli, jsme v pokoji,“ zavolal na ně Bryan. 
  „Dobře!“ odpověděli unisono. Cooper už dokonce ani nešišlal.  
Když jsme došli do jeho pokoje, Bryan za sebou zamknul a sedl si 
vedle mě na postel. 
  „Sledovali tě už někdy ti vědci?“ zeptal se polohlasem.  
  „Jo,“ zašeptala jsem. „A ne jednou. Poslední dobou mě někdo 
sleduje pořád.“ 
  „Kdy tě sledovali?“ 
  „Když jsme šli spolu do školy, víš, jak jsem ti říkala, že nás někdo 
sleduje. Potom když jsem šla k Wendy. A od ní domů. A pak taky 
v… Trentonu,“ řekla jsem. Říct poslední slovo bylo těžší, než jsem 
si myslela.  
  „V Trentonu?“ 
  „Ano,“ přikývla jsem. 
Zakroutil hlavou. „Škoda, že jsem mu tam venku nezakroutil 
krkem.“ 
  „Ale jak mě tam dokázal najít? Je to několik set kilometrů od 
Bellwoodu!“ nechápala jsem. 
Pokrčil rameny. „To jsou prostě oni. Představ si, našli mě i na 
Kanárských ostrovech,“ vysvětlil mi. „Asi maj nějaký přístroje 
nebo…já nevím, ale prostě tě najdou všude.“ Zamračil se a byl 
rozzuřený.  
Naskočila mi husí kůže a otřásla jsem se. „A viděl jsi je někdy?“ 
  „Párkrát jo, ale většinou prostě zmizí. Nejlepší je asi neotáčet se 
a dělat, jako by nic. Prý neví, jestli M.N. doopravdy jsi. Mají jen 
tušení. Takže tě na ulici jen tak nepřepadnou nebo něco. Sledují 
tě tak dlouho, dokud neuděláš něco fakt podezřelého nebo se 
jednou prostě nenaštveš a nepoužiješ na ně svoji schopnost. Jsou 
to svině.“ 
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Tak proto jsou ty kroky takové…jiné. Chtějí mě vyprovokovat, 
abych na ně použila svoji moc a oni mě pak mohli sebrat a 
odtáhnout do té jejich slizké laboratoře, kde by na mě zkoušeli 
různé pokusy. Elis říkala, že ty pokusy žádný M.N. ještě nepřežil.  
Bezva. To mi ještě scházelo. 
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44. Další tele do rodiny 
 
 
Bryan trval na tom, že domů mě odveze. O mě se bál víc než 
o sebe. Vlastně se o sebe nebál vůbec. Jo- on by se o nějakého 
vědce postarat dokázal. Já bych to určitě nezvládla. Řekl mi, že 
bych nikam neměla chodit sama. Připadala jsem si jako pětileté 
dítě, ale měl pravdu. Ale taky věděl, že to nedodržím. S tím nic 
dělat nemohl. No, možná mohl, ale to už je moje věc.   
Do školy jsem chodit musela. A ne vždycky jsem končila tak, 
abych mohla jít domů s Elis. Tak jsem šla sama. Cítila jsem to 
napětí, když jsem se oddalovala od školy. Žádné podezřelé kroky 
jsem nezaslechla. Kolem pár lidí bylo, ale všichni působili 
normálně.  
I přesto jsem měla divný pocit, že mě někdo sleduje. Nemusel být 
hlasitý, ani podezřelý, ale někdo mě prostě pronásledoval. Držela 
jsem se Bryanových slov: „Neotáčej se a dělej jakoby nic“ a 
všechno šlo v pohodě. Odolávala jsem nutkání otočit se celou 
cestu.  
Už jsem byla skoro u domu, když jsem se zastavila. Ne kvůli 
někomu, ale kvůli něčemu. Něčemu, co bylo malé, bílé a hýbalo 
se to. Opatrně a hrozně zvědavě jsem k tomu přišla blíž. U silnice 
se choulilo malé štěňátko. A to opravdu malé, asi jako čivava. 
Zřejmě ho někdo vyhodil z auta rovnou na silnici. Debil. Štěněti 
mohlo být teprve pár měsíců, vypadalo neohrabaně a roztomile.  
Když jsem se k němu naklonila, zvedlo hlavu a zavrtělo ocáskem. 
  „Ahoj, maličký,“ pohladila jsem štěně po hlavičce. Porozhlédla 
jsem se, ale nikde nikdo. 
Bez přemýšlení jsem ho zvedla ze země a držela jsem ho před 
sebou, abych si ho mohla pořádně prohlídnout. Bylo lehoučké, 
teplé a vypadalo zdravě.  
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A dobře vypadal i jeho vzhled. Bylo bílé, jen na zádech mělo černý 
flek a ještě dva hnědé fleky. Jeden na pravém uchu, druhý kolem 
levého oka. A byl to pes. 
Přitiskla jsem si ho k sobě, a on mi olízl tvář a uvelebil se mi 
v náruči.  
  „Vezmu si tě domů, co ty na to? Najdu ti majitele,“ říkala jsem 
mu. „Ale původní majitel tě asi nechce, když tě takhle vyhodil, 
že?“  
Vydala jsem se domů.  
Podrbala jsem psa za uchem. Byl táák roztomilý, že jsem neměla 
to srdce ho nechat ležet na kraji cesty, kde by jen čekal, až ho 
přejede auto. „Jak ti mám říkat, co?“ 
Škoda, že mi neuměl odpovědět. „Co třeba Denny?“ 
Jeho mlčení jsem brala jako zápornou odpověď.      
  „Lenny?“ 
Žádná odpověď. 
  „Lucky?“ 
Na malý okamžik zvedl hlavu a zavrtěl se. 
  „Lucky!“ vykřikla jsem, až se i pes lekl, nadskočil a zakňučel. Poté 
mi olízl obličej. „Jo, budeš Lucky. Nemáš hlad, Lucky? Kdoví, jak 
dlouho tady ležíš. Ale žádné granule pro tebe nemám. Alespoň ne 
granule, které jsou menší než ty. Sestra totiž má psa a ten by tě 
zalehl, kdyby chtěl. 
Možná bych ti měla něco uvařit. Nebo ne. To bys ani ty nejedl.“ 
Už jsem stála u domu. Na chvilku jsem pustila Luckyho na trávu, 
ten poslušně udělal loužičku a přiťapkal zpátky ke mně. Vzala 
jsem si ho, vyšla s ním schody, otevřela dveře a šla rovnou na 
půdu pro krabici, aby měl Lucky provizorní pelíšek. Hrábla jsem 
po první krabici, přinesla ji k sobě do pokoje a štěně do ní 
láskyplně položila. Schoulil se do klubíčka a vmžiku usnul. Sehnala 
jsem ještě starou deku, šikovně ji dala pod Luckyho, přičemž jsem 
ho nevzbudila a nechala ho spát. V kuchyni jsem mu na kostičky 
nakrájela šunku, sýr a kuřecí maso, dala jsem mu to do misky a 
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v tom ke mně přiběhl Sunny a čmuchal, co to mám. I když loudil, 
nic jsem mu nedala a obešla ho. 
  „Ahoj, Caylo,“ pozdravila mě Elis ze dveří.  
  „Ahoj,“ pozdravila jsem a taky ji obešla. Otočila se za mnou. 
  „Komu to neseš?“ zeptala se. 
  „Pojď se mnou.“ 
Elis neváhala a šla za mnou do mého pokoje. Chvíli nechápala a 
rozhlížela se, dokud do pokoje nepřiběhl Sunny a nezačal se 
ochomýtat kolem Luckyho krabice. 
  „No teda!“ vypískla Elis a rozběhla se ke štěněti. 
Lucky se samozřejmě probudil v tu chvíli, kdy do něj čumákem 
strčil Sunny, ale ospalost byla hned pryč a ti dva vrtěli ocásky jako 
o život. Tedy- ocáskem, malým a tenkým, vrtěl Lucky. Sunny vrtěl 
velkým, huňatým ocasem. Bála jsem se, aby ho Sunny vážně 
nerozšlápl, protože kolem sebe začali skákat, očuchávat se a zase 
skákat.   
Oba byli úplně jiní. Sunny byl obrovský a chundelatý, Lucky 
maličký a hladkosrstý.  
  „Kde jsi ho vzala? Je to takový krasavec!“ cukrovala Elis.  
  „Našla jsem ho u silnice.“ 
  „To jsou zmetci, ti, co ho tam nechali. Jo a jak mu říkáš?“ 
  „Lucky,“ odpověděla jsem a dál sledovala hru dvou naprosto 
odlišných štěňat.  
  „To je pěkné jméno. Lucky a Sunny.“ Elis se taktéž zadívala na ty 
dva. „Myslíš, že ti ho máma dovolí?“ 
  „Nechci si ho nechat, i když je to roztomilý krasavec. Jen mu 
najdu nového pána.“ 
 
 
Lucky se vydržel celé dvě hodiny honit se Sunnym po domě, 
dokud oba únavou nepadli. Sunny při tom Luckyho málem zalehl, 
naštěstí ale Lucky rychle zareagoval a stihl uskočit. Jinak by z něj 
byla v lepším případě placka.  
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Měla jsem dost času do doby, než se máma vrátí domů. Lucky byl 
příliš zaneprázdněný Sunnym a Elis se rozhodla jít nakoupit jídlo, 
než se máma vrátí. Už bylo na čase- lednička byla úplně vybílená. 
Když to Elis uviděla, nemohla to tak nechat. Prý jí Alexův táta- 
majitel italské restaurace- prozradil jeden úžasný recept. Jak 
znám Elis, ukousala by si všechny prsty nedočkavostí, než by jí 
ingredience přinesla máma.  
Zeptala se mě, jestli nechci jít s ní, ale já doma zůstat musela. Už i 
samotný Sunny dokázal nadělat pohromu, když byl doma sám, a 
což teprve Sunny a Lucky? Až bychom se vrátily domů, našly 
bychom všechno rozkousané, polámané a zdeformované. Taky 
bychom našly dvě šťastná, pobíhající štěňata. Asi by Lucky na 
mámu moc velký dojem neudělal. Spíš by ho vykopla z domu dřív, 
než by stihl vůbec štěknout. 
Nechala jsem je pobíhat po domě, ale některé místnosti jsem 
radši zamknula (Sunny se naučil otevírat dveře), přece jen kdyby 
náhodou.  
Vzpomněla jsem si na svůj deník, který ještě pořád ležel na dně 
kufru. Byla jsem dost líná a nepořádná na to, abych si vybalila 
věci, takže kufr stál v rohu místnosti. 
Všechny věci jsem z něj házela za sebe, dokud nebyl kufr až na 
deník prázdný. Vzala jsem ho pevně do rukou. Vstala jsem a 
zadívala jsem se na horu z oblečení. V rychlosti jsem oblečení 
naházela do koše na prádlo a sedla si s deníkem v rukou do 
křesla.  
Nedočkavě jsem ho otevřela. První stránka byla poseta různými 
kytičkami a srdíčky. Byla barevná a nepřehlédnutelná.  
Otočila jsem stránku a tam začínal první zápisek. 
 
                                                               

14. září 
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Vlastně ani nevím, proč jsem si vybrala zrovna tohle datum na 
první zápisek v deníku. Nic zajímavého se nedělo. Tenhle deník 
jsem dostala už k narozeninám. Celý měsíc ležel v šuplíku bez 
povšimnutí. Dneska jsem ho tam našla. Deník jsem si už dlouhou 
dobu nepsala a tak mě napadlo, že zase začnu.  
Byla jsem venku s Billym. Holky mi pořád tvrdí, že je do mě 
zamilovaný a chtěl by se mnou chodit, ale já si myslím, že ne. 
Možná si to jen nalhávám, protože si to nedokážu představit. 
Nebo si to nechci představit. I když si to nechci přiznat, asi ho 
miluju se mi líbí.  
No nic, volá na mě máma, že mám jít udělat nádobí, takže musím 
končit.  
 
Tiše jsem se zasmála.  Četla jsem dál a dál. Nic zajímavého jsem 
nenašla. Asi po půl hodině jsem narazila na zajímavý zápisek. 
 
 
16. října 
 
Představte si, že Billy mi řekl, že mě miluje! Dostala jsem ze sebe, 
že já ho taky, ale byla jsem rudá jako rak. Elis na to samozřejmě 
nezapomněla říct, že mi to říkala.  
 
Další stránky byly popsané Billyho jménem.  
 
 
20. října 
 
On mi dal pusu! Billy mi dal pusu! 
Ne že by to bylo něco světoborného, ale byla to moje úplně první 
pusa. 
Nebyla sice dlouhá a neobyčejná, nehrála při tom romantická 
hudba a nevznášeli jsme se v oblacích, ale pro mě byla dokonalá. 
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Sice krátká a rychlá, na rozloučenou, ale co jsem taky čekala, 
čtvrtý den?! 
 
 

Další zápisky byly docela nudné, přeslazené a ujeté. 
Nejzajímavější byl ten úplně poslední.  
Byl dost nečitelný- naškrábaný a propitý slzami. Ale s trochou úsilí 
se přečíst dal. 
 
 
25. července 
 
Nenávidím ji! Jak mi tohle jenom může udělat? 
Oddělit mě od všech kamarádek, od rodiny? Od táty, Lukase, od 
Sarah i od Jane? 
A ještě ke všemu zrovna do Bellwoodu. Matka mě chce 
přestěhovat zrovna tam. Jasně že ne jen mě- jde tam i ona a Elis. 
Bellwood. Takový zapadákov.  
Jo, mohla jsem sice zůstat s tátou, ale má Nicol a připadala bych 
si tam jako páté kolo u vozu. A Elis bych nemohla nechat odjet.  
Ale to, co jsem podstoupila kvůli matce, bylo snad to nejhorší, co 
jsem vůbec mohla udělat. A byla to jediná rozumná možnost. 
Rozešla jsem se s Billym. Hrozně jsem u toho brečela a on mě 
utěšoval. Pochopil to líp, než jsem doufala. Nebyl tak naivní, aby 
si myslel, že když budeme od sebe takovou dálku, bude to 
fungovat.  
Silně pochybuju, že v Bellwoodu bude někdo tak skvělý jako Billy. 
Tak pěkný, milý. Nikdo takový tam nebude. Beztak tam budou jen 
samí nechutní maloměstští slizouni. Už se nikdy nezamiluju. Budu 
muset žít jako jeptiška, bez lásky a bez kluka. (To snad ne.)  
Všechny kufry už mám sbalené. Najednou je můj pokoj odporně 
prázdný. Kdybych měla poblíž řetěz nebo pouta, připoutala bych 
se ke stolu a odmítala bych odjet. Bohužel by mi to neprošlo.   
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No nic. Musím jít. Se všemi už jsem se rozloučila pořádným 
mejdanem, takže si myslím, že to byl dost dobrý odchod.  
Elis na mě už volá, že se čeká jenom na mě. Připadá mi, že se do 
nového domu těší. Aspoň někdo.  
Sbohem, deníčku. Budeš mi chybět, stejně jako všechno ostatní. 
Sbohem, Trentone.  
Doufám, že někdy vůbec přestanu brečet. Trvá to už hodiny a 
nepřestávám. Záleží na tom vůbec? 
P.S.: Na „hladovku“ jsem se vykašlala už ve chvíli, kdy máma 
našla u mě v pokoji načatý balíček chipsů a krabici od pizzy a 
prohlásila, že hlady zřejmě neumřu. 
 

Zavřela jsem deník a rozesmála se tak hlasitě, že přiběhli Sunny a 
Lucky zkontrolovat, jestli jsem nedostala záchvat.  
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45. Co proti tomu oknu máš, Jessi?! 
 
 
„Mami, asi mě za tohle zastřelíš, že?“ řekla jsem. 
Mamka klečela na zemi, hladila si Luckyho a pečlivě si ho 
prohlížela. „Je moc pěkný,“ usmála se a vzala si štěně do náruče. 
Dokonce ani nevyváděla, když jí olízl obličej. Tohle snad ani 
nebyla ona. Pod Luckyho roztomilým pohledem okamžitě roztála. 
„Jak mu říkáš?“ 
  „Lucky.“ Klekla jsem si vedle ní a pohladila Luckyho po hlavičce. 
„Takže bych si ho mohla prozatím nechat, dokud mu nenajdu 
nového majitele?“ 
  „Mohla. Prozatím,“ zdůraznila. 
  „Děkuju!“ vykřikla jsem radostně a objala ji.  
Vzhledem k tomu, že jsem byla připravená, že bude řvát, dá mi 
zaracha a vyhodí ho z domu, mě příjemně překvapila. Ale radši 
jsem se nevyptávala. Co kdyby si to ještě rozmyslela. 
Chtěla jsem Luckyho odnést do jeho pelíšku, ale už byl pryč. 
Opodál už si hrál se Sunnym.  
  „Co bys řekla na opravu domu?“ zeptala se mě po chvíli.  
Zvedla jsem obočí a vykulila oči. „Fakt?“ Byla to vůbec moje 
máma?  
Zasmála se. „Už by potřeboval opravit. Chtělo by to vyměnit 
okna, vstupní dveře. Taky se budou vymalovávat místnosti, které 
ještě vymalované nejsou, a kuchyň se bude předělávat celá.  A 
přemýšlela jsem taky o tom, že bych nechala udělat taky fasádu. 
A střechu,“ jmenovala. 
  „Když to tak jmenuješ, nebylo by lepší, kdyby se ten dům zbořil a 
postavil znovu?“ zakřenila jsem se. 
  „Možná by to bylo lepší, ale zase tolik našetřených peněz 
nemám.“ 
  „A kdy se začne?“ 
  „Pokud všechno dobře půjde, už za pár dní.“ 
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  „Super!“ Zadívala jsem se na hodiny. Už bylo devět večer. „Co tě 
dneska v nemocnici tak zdrželo?“ 
Vzhlédla. „Měla jsem ještě nějakou práci.“ 
  „Aha.“ 
Rozhodla jsem se osprchovat. Vzala jsem Luckyho do náruče a 
vyšla s ním schody. Otevřela jsem dveře do svého pokoje a 
Luckyho položila do jeho krabice. Chvíli se z ní snažil dostat, 
skákala a kňučel, ale poté mu došlo, že nemá žádnou šanci. 
Dlouze a přímo srdceryvně zakňučel, lehl si na deku a schoulil se 
do klubíčka. Ještě jednou se zavrtěl a za chvilku už jen spokojeně 
spinkal.  
Nechala jsem ho spát a šla jsem do koupelny. Místo do sprchy 
jsem zamířila do pohodlné vany, kde budu mít větší možnost 
trošku si zarelaxovat a popřemýšlet. Napustila jsem si tolik vody, 
že dosahovala až po okraj. Přidala jsem do ní jahodovou pěnu, 
svlékla se a vlezla si do vany. Voda byla přímo vařící. To mě ale 
neodradilo, lehla jsem si a šla mi vidět jen hlava.  
V hlavě se mi rojilo tisíce otázek. Hlavně při vzpomínce na Cama. 
Například- proč by si se mnou Cam James vůbec něco začínal? 
Jsem přece jenom studentka. V podstatě stejná, jako ostatní. Ani 
chytřejší, ani hezčí, ani nic jiného. Co ho vedlo k tomu, že si něco 
začal zrovna se mnou?  
Zavřela jsem oči a na chvilku usnula.  
Když jsem se probudila, byla jsem moc ráda, že se mi nezdál 
žádný sen. Měla bych z něj jen depku.  
Voda už byla poměrně studená, tak jsem vylezla, vyfoukala si 
fénem vlasy a hodila na sebe tričko na spaní. Přešla jsem do 
svého pokoje a lehla si na postel. Jen tak jsem ležela a koukala do 
stropu. 
Bum! 
Zvedla jsem hlavu a podívala se k oknu. To bude jen nějaký 
pomatený pták, pomyslela jsem si a položila hlavu zpět na 
polštář. 
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Bum! 
Znovu jsem zvedla hlavu a tentokrát jsem se i posadila. Jako 
kdyby někdo házel do mého okna kamení. Divila jsem se, že se 
tím to okno nerozbilo- a to by mě máma uškrtila, kdyby to okno 
bylo rozbité už podruhé.  
Bum! 
Napadlo mě, jestli to není nějaký vědec. Ale to byla blbost- proč 
by si pro mě přišel v noci, když chodím normálně za denního 
světla ven? 
Bum! 
Zvědavě jsem přešla k oknu a opatrně ho otevřela.  
Něco tam šustilo a nato se v okně objevila temná postava. 
Poznala jsem ho, až když skočil do pokoje. 
  „Jessi!“ vyjekla jsem. 
  „Ahoj,“ pozdravil a objal mě. 
  „Já jsem myslela, že už tě to přešlo, lézt ke mně oknem.“ 
  „Nejradši bych tady byl každou noc,“ podotkl a pohladil mě po 
vlasech. „Kdyby to šlo. Pro příště si ale nechej otevřený okno, 
abych nemusel házet šutry. Málem jsem ti to okno rozbil.“ 
  „Zase,“ povzdychla jsem si. 
  „Zase,“ zopakoval. 
Chtěla jsem se mu podívat do očí, ale pořád mě pevně svíral ve 
své náruči. 
  „Ehm, Jessi, už mě můžeš pustit.“ 
  „Ne, to je dobrý,“ odpověděl a nepovoloval.  
Mohla jsem se bránit, cukat sebou a řvát na něj, aby mě pustil, 
ale stejně by mi to moc nepomohlo, a tak jsem se jen uvolnila a 
vychutnávala si ten okamžik. Jeden z mála okamžiků, kdy jsme si 
byli s Jessem tak blízko. 
Pustil mě ze sevření a své ruce mi dal kolem pasu. Nastalo ticho. 
Prohlížela jsem si ho, jako bych ho viděla poprvé. A stejně tak on 
mě. Asi jsem na něj moc dojem neudělala- vlasy jsem měla 
mokré, namalovaná jsem nebyla a navíc jsem na sobě měla 
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vytahané tričko. Zřejmě mu to nevadilo. Pořád se potutelně 
usmíval. 
On na mě ale dojem rozhodně udělal. Když jsem se konečně 
odtrhla od jeho nádherně modrých očí, zjistila jsem, že je pořád 
stejný. Až na to, že na rozčepýřených, blonďatých vlasech neměl 
kšiltovku, kterou míval skoro vždycky.  
  „Vzbudil jsem tě?“ zeptal se po chvíli. 
  „Ne, ještě jsem nespala.“ Dostala jsem se z jeho sevření, i když 
mi to vůbec nebylo nepříjemné, naopak. „Ale stejně už půjdu, 
jsem hrozně ospalá,“ zívla jsem. „Můžeš tu zůstat, ale to ty víš.“ 
Lehla jsem si na postel a Jess si lehl vedle mě. Přikryl mě dekou a 
hladil mě po vlasech. 
  „Týjo, to už je doba, co jsem tady spal,“ řekl. 
Přitiskla jsem se k němu a deku si přitáhla až k bradě.  
  „Jessi, sledují tě vědci?“ 
  „Ne, proč?“ zeptal se. 
  „Jen se ptám.“ 
Snažila jsem se tím nezabývat, i když mi pořád vrtalo hlavou, jak 
je možné, že mě sledují a jeho ne. Nebo možná, proč já jim přijdu 
podezřelá a on ne.  
Než abych se tím zabývala, radši jsem zavřela oči a usnula 
v Jessově náruči. 
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46. Největší drb jednadvacátého století 
 
 
Ani jsem nečekala, že když se vzbudím, bude Jess vedle mě. 
Musel jít ještě domů.  
Dole zase Elis nadávala, protože zase přišel Jimmie (divím se, že 
toho ještě nemá dost).  
Ale ve škole to bylo takové…divné. Cítila jsem na sobě pohledy 
všech, kteří prošli kolem mě.  
Co se stalo? 
Snažila jsem se to ignorovat, i když to nebylo zrovna lehké. 
Honem jsem zalezla do třídy a sedla si na své místo. Měli jsme 
dějepis, kde jsem seděla vedle Wendy.  
  „Co se stalo?“ zeptala jsem se jí hned. 
  „Co by se mělo stát?“ nechápala. 
  „Proč na mě tak všichni zírají?“ zašeptala jsem a podívala se na 
skupinku na druhém konci místnosti, ve které samozřejmě 
nechyběla Darla a Dominika. Taky na mě zíraly a každou chvíli 
něco zašeptaly.  
  „Ty to nevíš? Všichni o tobě tvrdí ne zrovna pěkné věci. Protože 
prý chodíš s Bryanem a spíš s Jessem,“ vysvětlila mi.  
  „Cože?“ zaječela jsem šokovaně. V duchu už mi běžely různé 
dost sprosté nadávky. A taky otázky- kdo něco takového sakra 
rozeslal?  
  „Sice tomu nevěřím, ale řekni, je to pravda?“ zeptala se opatrně. 
  „Jasně že ne!“ Zadumala jsem se, kdo něco takového mohl 
rozšířit. „Od koho to máš?“ 
  „Mě to řekla Tess a ta to má prej od Anity. A Anita od Jimmieho. 
A Jimmie od Jesse.“ 
Zvedla jsem obočí a vykulila oči tak, že jsem se podivila, že mi 
nevypadly z důlků. 
Jessi! zařvala jsem v duchu. 
Odpověď mi přišla téměř okamžitě. No? 
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Cos sakra řekl Jimmiemu?! 
Dopředu se ti moc, moc omlouvám. Já…potkal jsem ho, když jsem 
šel od tebe. Šel zřejmě za Elis. Ptal se mě, co jsem dělal u vás. Já 
mu odpověděl, že spal. 
Jessi! Tohle ne každý pochopí tak, jak to doopravdy bylo! Promiň. 
Bože! Bryan mě zabije! 
Fakt promiň. 
Učitelka vešla do třídy a všichni si sedli na místa. 
Neboj, Bryan se na tebe zlobit nebude. 
Myslíš? 
Já to vím. Nakoukl jsem mu do hlavy. Ani tomu nevěří. A ještě 
k tomu tě fakt šíleně miluje, takže by ti odpustil cokoliv.  
 
 
  „Nemusíš mi to vysvětlovat,“ řekl Bryan o přestávce.  
I když se mi ulevilo, stejně jsem byla na Jesse naštvaná.  
  „Je to tvoje věc.“ 
  „Ale je to lež!“ vykřikla jsem. „Jedna velká, hnusná lež!“ Snažila 
jsem se uklidnit. Když se mi to podařilo, rozhlédla jsem se kolem, 
jestli mě nikdo neuslyší. Nejbližší studenti byli na druhé straně 
chodby. „A navíc, kdybych se s ním opravdu vyspala, myslím, že 
bys to poznal. Přes Pouto.“ 
  „Jo, taky si myslím. Už to neřeš. Říkal jsem ti, že tomu nevěřím. 
A to pořád platí.“ Dal mi pusu na tvář. „A co se týká ostatních- 
přestane je bavit to rozšiřovat. Za pár dní budou mít nějaký nový 
drb a na tohle všichni zapomenou.“ 
Ještě jednou jsem se ohlédla. Naším směrem šla Julie. 
Samozřejmě. „Jo, všichni na to zapomenou,“ zopakovala se a dál 
se dívala na ladnou chůzi Julie. Když se naše pohledy střetly, 
zašklebila se. „Až na jednoho člověka. Jestli to vůbec člověk je. 
Jestli se náhodou pod převlekem školní superstar, neskrývá 
příšera z hlubin.“ 
  „Myslíš Julii?“ zeptal se Bryan a neohlédl se. 
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  „Jo.“ 
Už byla u nás. „No ne, Bryane, neříkej, že jsi jí to zase odpustil? 
Může si klidně spát s Jessem, jo? By mě zajímalo, s kolikati 
dalšími kluky ještě spíš, co, Caylo?“ chrlila jedovatě. Moje jméno 
vyslovila jako tu nejsprostější nadávku na světě. Koukala na mě 
seshora takovým pohledem, jako kdybych byla její otrok. Nicka. 
  „Je to jenom blábol. Já s Jessem nic nemám,“ zdůraznila jsem.  
Julie zvedla obě obočí. Pak se začala smát. Byl to spíš uječený, 
umíněný skřehot, než smích. Pochybovala jsem, že se tak směje 
normálně. Bylo to až přehnané. Tohle nemělo se smíchem 
společné vůbec nic. A i kdyby- smála se, jako kdybych řekla něco 
super vtipného.   
  „Ty tomu snad opravdu věříš, Bryane?!“ zeptala se skrz ten 
smích. 
  „Jo. Věřím. Nemám jediný důvod tomu nevěřit.“ 
Konečně se přestala smát. Zavrtěla hlavou. „Ty jsi taková naivka, 
Bryane. Jak si můžeš být tak jistý?“ 
  „Prostě jí věřím,“ pokrčil rameny.  
Zatímco já v duchu posílala miliony díků Bryanovi, on se zatím 
s úsměvem na rtech díval, jak Julie naštvaně odchází.  
  „Ten její výraz stál za to,“ zachechtal se Bryan. „No, a, chtěl jsem 
se zeptat…příští týden je ples zakladatelů školy a…nešla bys tam 
se mnou?“ zeptal se a nahodil takový výraz, kterému prostě nešlo 
odolat. 
  „Ano! Půjdu fakt moc ráda!“ zaradovala jsem se. 
  „A promiň, že jsem se tě zeptal až teď, týden před plesem,“ 
omluvil se hned. 
  „To je v pohodě.“ 
Všimla jsem si, že se Bryan dívá někam dozadu. Otočila jsem se, a 
vzadu, u třídy, stála jedna holka. Byla mladší než my- chodila do 
třídy s Elis.  
Něco Bryanovi naznačovala a při tom se usmívala. Po chvilce jsem 
pochopila. Chtěla s ním jít na ples. 
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Bryan se otočil zpátky. 
  „Bryane? Popravdě- kolik holek už s tebou chtělo jít na ples?“ 
vyzvídala jsem. 
  „Jenom pár…“ 
  „Kecáš.“ 
  „Upřímně? Po čtvrté jsem přestal počítat.“ 
 
 
„S kým jdeš na ples?“ zeptala se mě Elis, když jsem přišla domů. 
  „Já? S Bryanem, s kým jiným,“ odpověděla jsem jí a při tom se 
dívala z okna. Venku pršelo- a já jsem to nezapříčinila. Vytrvalý 
déšť zesiloval, a protože k tomu ještě foukal silný vítr, provazy 
vody bubnovaly na okno obývacího pokoje. Přes silný déšť nešlo 
dobře vidět, co se tam venku vlastně děje. Šel vidět jen mohutný 
dub, jehož listy mířily po větru, tudíž k domu. Občas lístek ze 
stromu upadl, přistál na skle a sjel dolů. 
Elis se uchechtla. „Třeba s Jessem,“ navrhla mi. 
Podívala jsem se na ni výrazem, který jasně říkal to- není- vtipné a 
Elis zmlkla. „S kým půjdeš ty?“ 
Teď se zase Elis na mě dívala jasně říkajícím výrazem, ovšem 
tenhle přímo křičel jako- bys- to- nevěděla. „S Alexem, ty trubko.“ 
  „Ptal se tě Jimmie?“ 
  „Mmm-hmmm,“ zamumlala. „I Steven,“ zamračila se s náhlou 
hořkostí v hlase.  
  „A tys je vykopla ze dveří,“ hádala jsem a v duchu si to živě 
představovala. Musela jsem se tomu zasmát. 
  „Doslova,“ přitakala. „A už víš, co si vezmeš na sebe?“ 
  „Musím do Richmondu. Ještě žádné šaty nemám. Po pravdě- 
dozvěděla jsem se o plesu až dneska, když mě pozval Bryan.“ 
  „Caylo, kam koukáš? Vždyť to bylo vylepené všude po škole, 
všude po Bellwoodu!“  
  „Řekněme, že nejsem zrovna všímavý typ.“ Zakroutila jsem 
hlavou nad tou spouští tam venku. Škoda, že rozmary přírody 
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ovlivnit nedokážu, pomyslela jsem si. Hned by bylo líp. „A pojedeš 
se mnou si koupit šaty?“ 
  „Uch. Já už šaty mám,“ přiznala. „Ale je tajemství, jak vypadají,“ 
zašklebila se.  
Upřímně- mě bylo jedno, jaké má Elis šaty. Vypadala by jako 
bohyně i v medvídkovém pyžamu. 
  „To nevadí. Vytáhnu Wendy. Jestli teda půjde. Nemá kluka.“ 
  „A s kým si myslíš, že půjde Jess? S Wendy by nešel?“ 
Pokrčila jsem rameny. „Nevím, s kým půjde. A ani to není moje 
věc. Nemáš ani tušení, jak moc bych byla šťastná, vidět ho, jak je 
šťastný s nějakou holkou. Nemyslím sebe, samozřejmě. Ale 
prostě s nějakou holkou.“ 
Zapřemýšlela jsem, koho by tak mohl Jess pozvat. Nenapadla mě 
žádná dívka. Nechám se překvapit- ale určitě to bude nějaká 
krásná modelka, které se nebudu moct rovnat. 
Déšť slábl. A za chvíli úplně ustal. 
Zavládlo úplné ticho. 
Všechno venku se naráz zklidnilo. Ze zelených listů starého dubu 
padaly na trávu nebo do bahnitých kaluží, poslední kapky 
vydatného deště. 
  „S Jessem by šla úplně každá. Má obrovský výběr z celé školy. 
Mohl by klidně říct některé holce ze čtvrťáku a taky by s ním šla. 
A myslím, že stejně je na tom i Bryan. Hlídej si ho, ať ti neuteče za 
jinou,“ poškádlila mě. Kopla jsem ji do nohy. „Au!“ zaúpěla.  
  „Konec o plesu. Začínáš už zase mluvit nesmysly. Radši mi řekni 
něco zajímavějšího.“ 
  „Co konkrétně?“ 
  „No, nezdálo se ti v nejbližší době něco, co by mě mohlo 
opravdu zajímat? Víš jak to myslím.“ 
Přikývla. „Možná. Pořád se mi zdává o tom souostroví. O tom 
Mall- Roa- Nui. Ale je to zvláštní,“ odmlčela se a zadívala se na 
zem. 
  „Co je zvláštní?“ 
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  „O to souostroví se už nějakou dobu zajímám. Ale podle knížek, 
internetu, učebnic… prostě neexistuje. Možná to jsou jen 
obyčejné sny, ne tamty,“ zapřemýšlela. „Proč by se mi jinak 
zdávalo o něčem, co neexistuje? Je těžké rozlišit sny od vidění. 
Achjo, být prekognička opravdu není lehké,“ povzdechla si a 
rozvalila se skoro přes celou pohovku. Přesedla jsem si radši do 
křesla, přece jen je to lepší, než aby mě Elis z pohovky prostě 
nevyšťouchala. Věřte, že za chvíli už by to udělala. 
Protože v křesle ležel Lucky, musela jsem ho nadzvednout, 
sednout si a dát si ho na kolena.  
  „A myslíš, že místo, kde jsi stoprocentně chráněna před vědci, 
vůbec existuje?“ 
  „Tak jako mohli by nám to trochu ulehčit. Musíš v to alespoň 
věřit, Caylo. Já věřím, že takové místo existuje a jednou tam 
budeme šťastné. A to jako opravdu šťastné.“ 
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47. Nezapomeň si něco zlomit, než na ples vůbec dojdeš  
 
 
Přirozeně, když už se blíží konec školního roku, všechno se šíleně 
vleče. Stejně jako ten týden před plesem. Každá minuta mi 
připadala jako hodina. A co teprve, když jsem seděla ve škole. To 
byla každá minuta několik hodin. Ples měl být v sobotu. A ona 
byla- cože?!- teprve středa.  
Zrovna jsem se mohla ukousat nudou při hodině matematiky. 
Jess- jako obvykle- hrál pod lavicí na play stationu.  
Že tě to pořád baví, Jessi. 
Jasné, že baví! 
Už před pár měsíci mu učitelka tu jeho hračičku zabavila. Jess se 
zachoval pohotově a ještě ten den si koupil nový. Prý odmítá 
čekat do konce školního roku, až mu to ta stará čůza (opravdu to 
tak řekl) vrátí.  
Po škole jsem si měla jít vybrat šaty na ples. Měla se mnou jít 
Wendy, ale ona už taky prý šaty má. Nechtěla mi prozradit, s kým 
tam jde, že je to překvapení. Všichni mají na ples nějaké 
překvapení. Dokonce ani Jess mi nechtěl prozradit, s kým tam 
jde. Popravdě- páčila jsem to z něj půl hodiny matematiky.  
Ale na druhou stranu jsem chtěla mít opravdu radost, že s někým 
na ten ples jde. Ale i přes všechen odpor jsem cítila ostrý trn 
žárlivosti, který mě píchl u srdce. A Jess věděl, že žárlím. Zatímco 
já v duchu žárlila, viděla jsem, jak se Jess kření.  
Na chvilku se odtrhl od té jeho hračky a vzhlédl k učitelce, která 
ho právě vyvolala. Měla v obličeji takový výsměšný výraz, že ho 
nachytala, jak nedává pozor. A proto byla nakonec celá vykulená 
a zaskočená, když jí Jess odpověděl dobře, že se zmohla jen na 
zabrumlání. Otočila se zpět k tabuli, takže jsem neviděla její 
výraz.  
Budu hádat. Nakoukl jsi jí do hlavy. 
Jak jinak? 
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Typické. Proč dávat pozor, když umíte číst myšlenky. A na co 
aspoň myslela? 
Kromě výsledku? Na to, že mě nechá opakovat ročník, aby mě 
nemusela učit. Prostě je to stará čůza. Tak trošku jsem jí překazil 
plány. Protože já nerupnu z matiky, ani kdybych jí do hlavy 
nenahlížel. 
Jo, sedíš totiž vedle mě. 
 
 
 „V kolik mám pro tebe přijet?“ zeptal se Bryan a nespouštěl oči 
ze silnice. Vezl mě do Richmondu, abych si mohla koupit šaty na 
ples.  
  „Nemusíš pro mě jezdit. Není mi pět. Klidně přijedu 
autobusem.“ 
  „Ale no tak. Já pro tebe přijedu. Ještě by mi tě sebral nějaký 
zmetek a odvezl by si tě někam…kde že maj tu stanici?“ 
  „V Grónsku,“ informovala jsem ho. „A ty šaty nespěchají zas 
tolik. Nemusíš jet dvě stě šedesát,“ varovala jsem ho a hleděla na 
tachometr.  
  „Povíme si, až budeš mít řidičák,“ usmál se a nezpomalil ani 
o trochu.  
  „Jenže já ho mí nebudu. Pořád bych bourala, a to do  
všeho. I kdybych jela třicítkou po rovné silnici.“ 
 
 
Konečně. Byla sobota, pět hodin. Bryan by měl dojet co nevidět. 
Elis už byla pryč. 
Pořád jsem stála před zrcadlem a upravovala si vlasy, nebo make-
up.  
Vlasy jsem si nechala rozpuštěné. Jemné vlny mi dosahovaly 
téměř po pas. 
S líčením jsem to nijak nepřeháněla. Oči jsem si zvýraznila oční 
tužkou a řasenkou. Oční stíny jsem si dala světlé, třpytivé. 
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Ale ty šaty. Ty šaty byly překrásné. Fialovo- stříbrné, bez ramínek. 
Byly až po zem, což jim ještě dotvářelo půvab a celkovou 
dokonalost. Byla jsem na sebe pyšná, že jsem si koupila zrovna 
tyhle šaty. Stálo to za ty hodiny strávené hledáním, zkoušením a 
vracením zpět mezi ostatní, kvůli nějakým nedostatkům. Jedny mi 
byly velké, druhé mi neseděly, třetí byly moc obyčejné. Nikdy mě 
nenapadlo, že může být tolik střihů pro šaty.  
  „Caylo! Je tady Bryan!“ volala na mě zezdola mamka. 
  „Už jdu!“ Naposledy jsem se na sebe podívala do zrcadla a 
nazula si stříbrné boty na vysokém podpatku.  
Vyšla jsem z pokoje a pomalu scházela schody. Jedna ruka mi 
klouzala po zábradlí- pro jistotu- a druhou jsem si přidržovala 
šaty. Připadala jsem si při tom jako královna. Nebo slavná 
osobnost. Akorát že dole na mě nečekalo milion fanoušků, ani 
otravný paparazzi. 
Ode dveří se na mě dívala máma. S hrdostí, nadšením a pýchou, 
jako by říkala: „Tak tohle je moje dcera.“  
A od schodů se na mě díval Bryan. Měl na sobě černý oblek. 
Vypadal v něm božsky- ostatně jako ve všem ostatním.  
Usmíval se na mě a měl zamilovaný a nadšený pohled.  
Bohužel jsem se musela zajímat hlavně o to, abych nezakopla a 
neudělala dost drsný držkopád. Místo na ples bychom jeli do 
nemocnice. S mým štěstím na jednotku intenzivní péče.  
Zadívala jsem se Bryana, a to byla obrovská chyba. Přesně v tu 
chvíli jsem si přišlápla šaty a letěla ze schodů. Naštěstí mě Bryan 
stihl včas zachytit. 
Kdyby se mi něco takového stalo na plese před všemi spolužáky, 
asi bych do školy nosila pytel na hlavě, aby mě nikdo nepoznal. 
  „Klasika. Měla bych se naučit normálně chodit, bez toho, abych 
každou chvíli končila na zemi,“ zabrblala jsem. 
Bryan se jen usmál a políbil mě do vlasů. „Jsi překrásná,“ řekl a 
postavil mě. 
Jen jsem se usmála. 
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Mamka vytáhla foťák a fotila o sto šest.  
A pak po kom to Elis má. 
Objala jsem Bryana kolem krku a usmívala se do objektivu.  
  „Moc ti to sluší, Caylo,“ pochválila mě mamka. 
  „Díky.“ 
  „Tak už běžte. A užijte si to!“ řekla máma. 
Vyšli jsme před dům a nastoupili do Ferrari. 
Máma nám ještě ode dveří mávala, když jsme se rozjeli ke škole.  
  „Doufám, že se nezabiju, až budu scházet ze schodů,“ 
strachovala jsem se. 
  „Neboj, kdyby se to stalo, včas bych tě chytl,“ ujistil mě. „Ale 
moc velký dojem bys na ostatní nejspíš neudělala,“ přiznal a 
usmál se.  
  „Nevíš, s kým jde Jess?“ zeptala jsem se zadumaně a dívala se 
přes okno na ubíhající cestu. 
Pokrčil rameny. „To fakt nevím. A říkala ti Wendy, s kým jde 
ona?“ 
  „Ne, prý je to tajemství,“ odpověděla jsem. „Vím jenom to, že 
Elis jde s Alexem. Jak neočekávané.“ 
Bryan se zašklebil. „Ona ti vážně nic neřekla? Jde s Jasonem,“ 
prozradil mi. 
Vykulila jsem oči. Wendy s Jasonem? Ty dva jsem si spolu 
nedokázala představit. Ne kvůli vzhledu, to ne. Ale kvůli jejich 
povahám se k sobě nehodili ani v nejmenším. Wendy, ta tichá, 
milá dívka a Jason, ten střeštěný a věčně vysmátý kluk?  
Ale neznala jsem Jasona tak dobře, abych o něm vůbec mohla 
něco říct. Mluvili jsme spolu jenom na tom večírku u něj. „Fakt?“ 
  „Jo, říkal mi to. Páčil jsem to z něj sice dost dlouho, ale výsledek 
byl překvapivý.“ 
  „To teda jo,“ souhlasila jsem.  
Už jsme byli na místě.  
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Bryan zastavil, vystoupil z auta a jako správný gentleman mi 
otevřel dveře. Vystoupila jsem, přidržela si šaty, aby se mi 
nezašpinily hlínou, a druhou rukou jsem si pročechrala vlasy.  
Rozhlédla jsem se kolem. Na školním parkovišti nikdo nebyl. 
S tělocvičny školy už jsem slyšela hrát hudbu. 
Vešli jsme do školy a dali se napravo do tělocvičny. Pomalu jsem 
scházela ze schodů a nervózně jsem přemýšlela, s kým uvidím 
Jesse. 
Je to tady. 
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48. Konec dobrý, všechno dobré…mě se to ale netýká 
 
 
Drželi jsme se s Bryanem za ruce a scházeli po schodišti. 
Soustředila jsem se výhradně na kroky, abych znovu nespadla, 
takže jsem ještě nikoho neviděla.  
Ještě tři schody…dva…jeden… A už jsem stála dole, šťastná, že 
jsem to zvládla a rozhlížela jsem se. Hledala jsem Elis, nebo 
Wendy, nebo Jesse. Zahlédla jsem Elis a šla rovnou za ní. Bryan 
šel se mnou. 
Elis tam stála, povídala si se svými spolužačkami, které jsem znala 
jen od pohledu. A samozřejmě vedle ní stál Alex. Drželi se spolu 
za ruce. Elis se bavila se spolužačkami, Alex mlčel. Byl obklopen 
tolika hezkými dívkami, ale nedíval se ani na jednu. Díval se jen a 
jen na Elis. V tom pohledu bylo tolik oddanosti a lásky, jako by 
Alex udělal pro Elis cokoliv.  
A měl k tomu pádný důvod. Elis v těch šatech vypadala jako 
bohyně.   
  „Caylo!“ rozběhla se ke mně, když mě uviděla. Vrhla se mi kolem 
krku. „Vypadáš naprosto úžasně! I ty, Bryane, jako vždycky,“ 
usmála se na něj. „Vy jste snad ten nejhezčí pár!“ Pustila mě a 
přitulila se k Alexovi, který přišel.  
  „Ahoj, Caylo,“ pozdravil mě a věnoval mi jeden dlouhý pohled a 
úsměv. „Ahoj, Bryane.“ 
 „Radši si hlídej Elis, ať ti ji nikdo nepřebere. Doufám, že sis pořídil 
brokovnici, abys mohl nápadníky odhánět,“ řekla jsem mu. 
  „Pracuju na tom,“ odpověděl a podíval se na Elis. Políbil ji na 
tvář.  
Kousek od nás jsem viděla stát Wendy. Vážně byla s Jasonem. Na 
sobě měla dlouhé, tyrkysové šaty na ramínka a pod nimi šly vidět 
stejně barevné boty na podpatku. Vlasy měla sčesané do 
perfektního účesu, z něhož vyčuhovaly jen některé neposedné 
prameny.  
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Když si mě všimla, zamávala mi a usmála se.  
Bryan se mezitím zakecal s Alexem.  
Rozhlédla jsem se, jestli nevidím ještě někoho známého. 
Konkrétně Jesse.  
Támhle stála Allen s Joem, o kus dál Darla s jakýmsi klukem 
s vyššího ročníku, tam byla Dominika s Georgem…… 
Jessi! zkusila jsem to pomocí mysli.  
Ale žádná odpověď. Ani náznak. A v okolí nikdo alespoň podobný 
Jessovi.  
  „Zatančíme si?“ zeptal se mě Bryan. 
  „Jo, jasně, od toho je přece ples,“ souhlasila jsem. Hráli zrovna 
pomalou písničku. Alex vytáhl Elis a Jason Wendy.  
Bryan mi dal ruce okolo pasu a já mu dala ruce okolo krku.  
  „Víš o tom, že teď jsem úplně poprvé na plese?“ prozradila jsem. 
  „Fakt? Ale tančit umíš.“ 
  „Už je to dávno, co mě táta učil tančit. Bylo mi devět, měla jsem 
na sobě máminy šaty i její boty na podpatku. Tehdy už jsem 
chtěla být velká, abych dorostla do těch šatů a do bot. Ještě ten 
den jsem mámě ten podpatek zlomila.“ 
Bryan se usmál. „To si dokážu živě představit.“ 
 
 
A Jesse nebylo ani za dvě hodiny. Už bylo osm. Bryan šel za 
kámoši. Seděla jsem na lavičce a povídala si s Wendy, Elis a těmi 
jejími kámoškami. Pochytila jsem, že jedna se jmenuje Tess.  
  „Vážně jste Jesse nikde neviděly?“ zeptala jsem se Wendy a Elis. 
Obě zakroutily hlavou. 
A ty ostatní holky si vyměnily významné pohledy. Zřejmě věřily té 
fámě o mě a o Jessovi. Asi bych tomu taky věřila, být na jejich 
místě- přeci jen, už se Elis a Wendy asi po třetí ptám na Jesse.  
  „Půjdu se po něm podívat,“ zvedla jsem se.   
  „Jak myslíš.“ 
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Musel přece někde být. Říkal, že přijde, jen neřekl s kým. A to mě 
strašně zajímalo.  
Prostě jsem ho najít musela. Stačilo by mi, abych viděla, koho 
pozval, abych ho viděla, jak se směje a dobře baví. Pak bych se 
mohla otočit, vrátit se zpět k Elis a Wendy a mohla bych být 
šťastná taky.  
Natahovala jsem krk, abych viděla přes všechny ty tančící lidi. 
Popošla jsem kousek dál, protože jsem houby viděla. Ale pokud 
bych si nestoupla na židli, neviděla bych ho. Pomocí loktů jsem se 
dostávala přes spolužáky, kteří občas něco utrousili, ale nakonec 
mi stejně uhnuli. Takovým stylem jsem se dostala až na druhý 
konec tělocvičny.  
A tam stál. Byla bych radši, kdybych ho nikdy neviděla. Už nikdy.  
Stál tam v hloučku, ale protože byl nejvyšší, nešlo ho přehlídnout. 
Bavil se s Darlou. A za ruku se držel s Julií. Myslela jsem, že v tu 
chvíli omdlím. On pozval Julii. On. Můj Jess. 
Julie byla krásná, jako by si odskočila z mola, ze soutěže krásy. 
Vlasy měla sepnuté, jen dva přední, kudrnaté prameny si nechala 
volně. 
Šaty měla světle růžové, vepředu krátké a tím odhalovaly krásné 
nohy. Vzadu byly naopak dlouhé až po zem. Byly posety různými 
zlatými a stříbrnými flitry. Ještě zdokonalily její už tak úžasnou 
postavu.  
Když mě spatřil, šel za mnou. „Čau, Caylí, chceš si zatančit?“ 
zeptal se s úsměvem, jako by se nic nedělo. Jako by na ples 
nepozval holku, kterou z celého srdce upřímně nenávidím. Jako 
by nepozval někoho, kdo mi skoro od prvního dne ve škole ničí 
život.  
Neodpověděla jsem, jen jsem se otočila a spěchala pryč z toho 
místa. Rozběhla jsem se, vyběhla schody i s těmi botami a utíkala 
jsem. Pryč. Co nejdál.  
  „Caylo!“ zaslechla jsem za sebou. 
Stejně jsem se nezastavila.  
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Za chvilku mě stejně dohnal. Chytl mě za ruku. 
Otočila jsem se na něj. „Nesahej na mě!“ zařvala jsem. 
  „O co ti jde?“  
  „Mně? O co jde tobě! Pozval si Julii, abys mě naštval? Abych 
hrozně žárlila? Abych se rozbrečela a utekla z plesu?“ Strčila jsem 
do něj. 
  „Tak tobě jde o Jul?“ 
  „O Jul?“ zaječela jsem. „Myslela jsem, že jsi na mojí straně!“ 
  „Myslel jsem, že mě nemiluješ. Že ti na mě nezáleží,“ řekl a 
sklopil oči. 
Musela jsem odtamtud vypadnout, než se opravdu rozbrečím. 
„Máš pravdu. Nemiluju tě. Nezáleží mi na tobě. Nesnáším tě!“ 
zavřískla jsem a rozběhla se pryč. 
  „Caylí,“ zašeptal a znovu mě chytl za ruku.  
Otočila jsem se a vrazila mu facku. Ani nebyl překvapený, ani nic 
neřekl, jen mě pustil a nechal utéct. Stál tam ještě chvíli, dokud 
jsem nezahnula za roh a konečně se od srdce nerozbrečela. 
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