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1
Velké extra silné latte s odtu n ným mlékem
Typický kafe pro nafoukanýho pitomce trpícího nedo-
statkem sexu. Očekávej, že mu z pusy vypadnou samý 
pitomosti. Jakžtakž ucházející tělo, sneslo by trochu 
víc cvičení. Děsnej šatník. Teatrálně zírá na ženskou 
s umělýma prsama, která vchází dovnitř. Asi si ublíží, 
jak se kroutí, aby na ni…

„Promiňte,“ ozve se zákazník a přistoupí k pultu. 
Rychle přestávám zapisovat a zastrčím zápisník do po-
lice pod kávovarem.

„Omlouvám se. Jaké máte přání?“ pronesu tím nej-
ochotnějším tónem baristky v Coffee Joe.

„Jane?“ čte z mojí jmenovky a myslí si, jak je hroz-
ně osobní a milý, když mi říká jménem. „Dal bych si 
velké extra silné latte s odtučněným mlékem.“ Usmí-
vám se pro sebe. Bože, já jsem tak dobrá. Dostávám 
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se do stadia, kdy u většiny zákazníků uhodnu od po-
hledu, co si objednají. Popadnu velký bílý papírový 
kelímek, do kolonky Mléko vepíšu OTČ, do kolon-
ky Káva vepíšu EXTRA a postavím kelímek na lesklý 
stříbrný stolek, aby mohla Sára, druhá baristka, která 
dnes chystá kávy, začít. Namarkuju objednávku na po-
kladnu a vzhlédnu.

„Čtyři dolary osmdesát pět centů,“ oznámím s hra-
ným úsměvem.

„Mám pětidolarovku,“ on nato. „Drobné si nech-
te.“ Ty jo! To mi teda opravdu pomůže zaplatit školný.

„Děkuji, pane. Káva bude za okamžik.“ Muž zamí-
ří k pultu, kde se vyzvedávají objednávky, a postaví se 
tak, aby mohl zase sledovat ženu s umělýma prsama. 
Sára vychrstne do připraveného kelímku první dávku 
espressa.

„Co si to pořád zapisuješ?“ zašeptá. Vrhnu na ni po-
hled a položím si ukazováček na rty, abych naznačila, 
že jí to hnedka povím, jen co zákazník odejde od pul-
tu. Sára na espresso nalije čerstvě ohřáté mléko a při-
plácne vrstvu pěny.

„Velké extra silné latte s odtučněným mlékem,“ za-
volá, třebaže muž stojí půl metru od ní. Prostě to tak 
musíme dělat. Firemní pravidla. Muž krátce odtrhne 
pohled od prsaté ženské, podívá se na Sáru a popadne 
kávu. Uvědomujou si vůbec tihle chlápci, jak vypada-
jí? Odplíží se od pultu, uvelebí se v jednom velkém po-
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hodlném modrém sametovém křesle a dál zírá. Ježíš, 
určitě tu ženskou donutí, aby vstala a odešla. Za pár 
vteřin to taky udělá a on na ni ještě mrkne.

„Tak co si to píšeš?“ zeptá se Sára znovu.
„Nic důležitýho. Jen takový poznámky. Dalo by se 

říct, že provádím jakýsi průzkum.“
„A co zkoumáš?“
„No lidi. Prostě lidi,“ vysvětluju. „O nic nejde, na 

mou duši. Jen mě to prostě baví.“
„To máš do školy nebo co?“
No… to ne. Člověk by musel nejdřív do školy cho-

dit, aby dostal zadání, ne? Jsem v posledním roční-
ku Lincolnské střední a mám hotové všechny hlavní 
předměty. Takže tenhle semestr mám takový odlehče-
ný rozvrh – keramika, studovna, praktická ekonomi-
ka a vedení domácnosti. Tedy kromě dvou kurzů na 
kredity na vysokou, které probíhají na Anthony Car-
ter College odpoledne. Ale tam jsem poslední dobou 
taky nebyla – jo, mám to ulejváctví spravedlivě rozlože-
ný. Už jsem si podala přihlášku na svou VV (vysněnou 
vejšku) a právě čekám zprávu o přijetí. Takže NEPO-
TŘEBUJU chodit do školy. Kdežto pracovat POTŘE-
BUJU. Bez vyhlídky na stipendium nebo na dotace 
od mámy a táty si budu muset příští rok sama zaplatit 
školné. A to je další věc: máma a táta nevědí, že se ulej-
vám. A doufejme, klepu na dřevo, to ani nezjistí. Oba 
se teď soustředí hlavně na svou kariéru a věří mi, že 
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se chovám správně, a já se taky chovám. Převážně. Ale 
docela se mi hodí, že umím od pátý třídy napodobit 
mámin podpis na omluvenkách.

„Ne, to není do školy,“ odpovídám a záměrně Sáře 
neprozradím, že jsem ve skutečnosti ve škole minulý 
týden moc nepobyla. „Jak jsem říkala, prostě si to jen 
tak zapisuju.“

„No, tak ať tě Derek nenačapá,“ nadhodí Sára. Roz-
hlédnu se kolem, ale nikde Dereka nevidím.

Ne že bych našeho manažera neměla ráda nebo tak 
něco – jen prostě, pořád kvůli něčemu vyšiluje. „Jakou 
má dneska náladu – je naštvaný, extra naštvaný nebo 
superextra naštvaný?“

Sára se zasměje. „Řekla bych extra.“
„No skvěle. Má konkrétní důvod?“ ptám se.
„Zase kvůli Toddovi,“ odpoví Sára a obrací oči 

v sloup. Todd Stone je manažer v Coffee Joe dva blo-
ky od nás. Je to hezoun a Derekův přímý konkurent. 
Tod dova pobočka má ustavičně vyšší zisk než naše, což 
Dereka prostě ničí. A vybíjí si to na nás.

„Kde vlastně je?“ divím se, že nás ještě nekontroluje.
„V šatně, nadává kvůli něčemu Em – nejsem si jistá 

kvůli čemu,“ prozradí mi Sára.
„Aha. Em už je tady? Myslela jsem, že začíná nej-

dřív v půl pátý.“ Hned se rozzářím. Em, zkrácenina 
Emily, je moje nejlepší kamarádka od šestý třídy, kdy 
jsem si fakt hlasitě prdla v holčičí sprše. Zrovna se tam 
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malovaly dvě oblíbený holky a povídaly: „Fuj... teda… 
kdo to tady je?“ A já blbá odpověděla: „No… Jane Tur-
nerová.“ Začaly se hystericky chechtat a já myslela, že 
na místě umřu. Em právě byla taky ve sprchách, myla 
si ruce a řekla jim: „Aspoň je to jen dočasný – vy dvě 
smrdíte pořád.“ Holky vydaly takový ten nevěřícný vý-
křik Coo?, jako že nemůžou uvěřit, že jim něco tako-
výho řekla, a odešly z koupelny. Vykoukla jsem meze-
rou u dvířek sprchy a Em se na mě v zrcadle usmála. 
Od tý chvíle jsme nerozlučný kamarádky (třebaže jsem 
byla až do konce školního roku známá jako „smradla-
vá Jane“).

„To jo,“ potvrdí mi Sára. „Derek jí nejspíš řek, aby 
přišla dřív, že s ní chce mluvit. Tvářila se docela vy-
děšeně.“

„Vyděšeně? Pochybuju,“ namítám. Em nic nevydě-
sí, přísahám. Je to ta nejotrlejší holka, co znám. Ale 
teď se trochu bojím já. NEMŮŽOU ji propustit. To, 
že s ní každý den pracuju, je jedna z výhod tohohle 
džobu. A ještě kafe zdarma.

„Je tam jen chvilku,“ pokračuje Sára. „Zajímá mě, 
o čem se asi tak baví.“

„Určitě o ničem strašným,“ ujišťuju spíš sebe než 
Sáru.

„Nejspíš máš pravdu. No, je tady nějakej klid.“ 
V koutě sedí chlápek něco kolem čtyřiceti, čte knížku 
Jamese Pattersona a popíjí moka s bílou čokoládou. 

Espressologie_new.indd   11Espressologie_new.indd   11 5.9.2012   7:26:495.9.2012   7:26:49



12

A u jednoho stolku pravděpodobně studentka píše 
něco na laptopu a upíjí ledové karamelové macchiato. 
„Nebude ti vadit, když si udělám pauzičku?“ Sára vy-
táhne mobil a jde ke dveřím. 

„Jasně.“ Stoupnu si ke dřezu a dám se do mytí ná-
dobí, které tam je naskládané. Když se otočím, abych 
si vzala jeden velký podnos od sušenek, uvidím ji. Hol-
ku, která zaujímá první místo na mým seznamu „Lidí, 
co už fakt doufám nikdy neuvidím!“. Do háje. Coffee 
Joe je na každým rohu, proč MUSÍ přijít zrovna SEM? 
Skleněné dveře se rozletí a mě do tváře udeří studený 
listopadový vítr.

Tak jo, klídek. Přemýšlej. Kam se schováš? Za vitrí-
nu s kávou? Tam není dost místa. Mám si přetáhnout 
tu svou modrou zástěru přes hlavu? Hnus, v kapse jsou 
zbytky kafe. Bože, jde přímo ke mně. Prostě se nahr-
bím, jako kdybych vytírala podlahu, a obslouží ji Sára. 
Schoulím se na zemi jako při protipožárním cvičení 
a čekám.

A do háje. Sára šla ven, že jo?
„Ehm… dobrý den?“
Fuj. Je pozdě, vidí mě. Melissa Příšerná Stillwell-

ová. Jinak známá jako Melisska Fajnovka. No, pravda, 
takhle jí říkám jen já. A samozřejmě jen za jejími zády, 
ale to sem nepatří. Je tady a mně se s ní tak moc nechce 
bavit. Vyrvu si pořádný pramen svých vlnitých hně-
dých vlasů ze skřipce, kterým je mám stáhnutý, a roz-
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cuchám si je přes čelo a oči v domnění, že mě nepo-
zná. Tak. To by šlo. Možná mi to takhle i sluší.

„Omlouvám se,“ vysoukám ze sebe a narovnám se. 
„Co si budete přát?“

„Podívám se,“ odvětí Melissa a poodstoupí, aby vi-
děla na nabídku nad mojí hlavou. A já si až teď všim-
nu, že má s sebou doprovod. Stejnou holku, co se ko-
lem ní ve škole pořád točila i vloni. Je mnohem menší 
a ne tak hezká – vedle úžasné Melissy Stillwellové je 
téměř neviditelná. „Co myslíš, Gin?“

Ginny Davisová vzhlédne k nabídce a pokrčí rame-
ny. „Třeba frappé?“

„To ne,“ odmítá Melissa rázně. „Tenhle týden držím 
dietu, nemůžu si dát sladké.“

Ginny si povzdechne.
Malé odtučněné latte, pomyslím si a čekám s rukou 

připravenou nad pokladnou. 
„Dobře, dáme si malé odtučněné latte,“ rozhodne 

se Melissa.
Ha! Zase zásah do černého.
„Promiňte, je na tom něco směšného?“ Melissa na 

mě pronikavě kouká s pozvednutým obočím a založe-
nýma rukama, připravená k boji.

Jejda. Copak jsem to ha řekla nahlas?
„Samozřejmě že ne,“ uklidňuju ji. „Jen si odkašlá-

vám. Takže dvě malá odtučněná latte?“
„Jo, to bude bezva.“ Melissa přikyvuje a jedním 
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světle růžovým nehtem ke mně cvrnkne platinovou 
kreditku. A právě tehdy propukne Ginny v mohutný 
smích. V jejích očích vidím prozření. Sakra, sakra, sa-
kra! Melissa na Ginny tázavě kouká. „Čemu se smě-
ješ?“ zeptá se jí. Já se přesouvám ke kávovaru, popadnu 
dva malé bílé kelímky s tím slavným logem Coffee Joe 
a označím na nich objednanou kávu. Prostě se dej do 
práce, ani se na ně nekoukni. Vrhám kradmý pohled 
a vidím, jak Ginny něco šeptá Melisse do ucha. Melis-
sa se podívá mým směrem a zašklebí se.

„Jsi to ty, Bratránkova randilka?“ zeptá se.

Melissa Stillwellová mi znechutila celý třetí ročník 
tím, že mi dala přezdívku „Bratránkova randilka“. 
V létě, poté co Melissa odmaturovala, jsem se z toho 
pomalu vzpamatovávala a myslela jsem, že už ji nikdy 
neuvidím. Stalo se to na školním plese. Nikdy před-
tím jsem na školním plese nebyla a máma mě pořád 
přemlouvala, abych tentokrát šla. „Budeš toho litovat, 
jestli tam nepůjdeš,“ tvrdila. „Budeš si prohlížet škol-
ní ročenky a přát si, abys měla i takové vzpomínky.“ 
Přesně tak. Přát si takový vzpomínky by bylo mnohem 
zábavnější než jednu takovou opravdu mít.

Nikdy mi to s klukama moc nešlo, a tak mi mamka 
navrhla, ať s sebou vezmu svýho supersexy bratránka 
Nathana. Samozřejmě jsem nejdřív nechtěla (vždyť to 
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je… nechutný, jít s bratrancem!), ale přesvědčila mě, 
že se to nikdo nedozví, a Nathan byl tak děsně hez-
ký a oblíbený, že bych si tím pořádně vylepšila repu-
taci. Po pár týdnech dohadování jsem nakonec sou-
hlasila.

Začalo to dobře. Můj doprovod udělal na všechny 
dojem. Jenže pak ten sobeckej pitomec Nathan nedo-
držel dohodu. Šla jsem na záchod, a když jsem se vrá-
tila, viděla jsem, jak to Nathan zkouší na Melissu u au-
tomatu na pití. Rozběhla jsem se k němu, zavěsila se 
do něj a pokoušela se ho od ní odtrhnout, ale ani se 
nehnul. Melissa se ho zeptala: „Ty s ní chodíš?“ Na-
čež Nathan odpověděl: „Ani náhodou, jen jsem proká-
zal laskavost mámě. Je to moje sestřenice.“ A bylo to. 
Melissa mě přejmenovala na „Bratránkovu randilku“ 
a dala si záležet, aby se všichni přítomní dozvěděli, že 
tu jsem s bratrancem. Bylo to PONIŽUJÍCÍ. Nathan 
odešel s Melissou a já si musela zajistit odvoz.

Přezdívka se naneštěstí ujala. Brzy mi tak říkali i lidi, 
který jsem v životě ani nezahlídla. Mamka mě ujišťova-
la: „Neboj. To se přežene. Příští týden postihne nějaká 
katastrofa někoho jiného a na tebe všichni zapome-
nou.“ No možná. Jenže já jsem nechtěně vytočila Me-
lissu o týden později a můj osud byl zpečetěn. Chodi-
ly jsme spolu na španělštinu a mě učitel vyzval, abych 
Melissu požádala španělsky o pero. Nějak jsem to zmo-
tala a nakonec jsem jí řekla, že je prase. Celá třída se 
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smála a já věděla, že je to můj konec. Dávejte si bacha, 
ať nenaštvete hezký lidi.

„JSI to ty, že jo?“ ptá se Melissa znova.
Podávám jí zpátky kreditku. „Nevím, o čem mlu-

víte.“
„Ale jdi, ty jsi ta holka, co si na školní večírek vloni 

pozvala toho nadrženýho bratránka. Jak že se jmeno-
val?“ Vrhne pohled na Ginny. „Ethan nebo tak nějak, 
že jo? Měla jsem s ním rande. Líbal děsně.“ Znechuce-
ně při té vzpomínce ohrnuje nos. Snažím se soustře-
dit na přípravu dvou latte. Kde jsou Sára a Em? Ne-
mohla by jedna z nich udělat Melisse to pitomý kafe? 
Civím přímo před sebe na kávovar a napouštím první 
dávku. Cítím, jak se mi do očí derou slzy. NEBREČ! 
Obě dívky popojdou k pultu, aby se mi mohly vysmí-
vat z lepšího místa.

„Tak ty jsi Jane Turnerová, že jo?“ pokračuje Me-
lissa. „Ještě pořád randíš s příbuznými, Jane?“ Obě se 
dají do smíchu.

Popadnu smetanu místo mléka a naleju ji do nere-
zové konvičky, v níž pěníme mléko. Jen počkej, uvidí-
me, kdo se bude smát, až si příště stoupneš na váhu.

„Ale vážně, bez legrace. Co to tu vyvádíš, Jane? Jsi 
v posledním ročníku, že jo? Nebo jsi odešla ze školy, 
abys mohla dělat kavárnici?“

„Jsem baristka,“ skoro šeptám.
„Promiň, co že jsi?“
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„Baristka,“ zopakuju hlasitěji, „žádná kavárnice.“ 
Melissa a Ginny se rozesmějou ještě hlasitěji. A v té 
chvíli se objeví Emily.

„Co je tady k smíchu?“ ptá se a okamžitě obě hol-
ky pozná.

„Jane…“ prská Melissa. „Ta je… prostě směšná.“
„No, zdá se, že vaše káva je hotová,“ upozorní Em 

stroze.
„Jasně, jasně, klídek.“ Melissa zabodne naštvaný 

pohled do Em a pak se otočí ke mně. „Zřejmě se uvi-
díme častěji, Jane. Ginny a já chodíme na Art Institut 
tady v ulici. Je to špičková škola.“

„Já vím.“ Snažím se nedat nic najevo, přitom to 
na mě udělalo fakt dojem. Čekám, že z téhle školy se 
mi ozvou. Tam jsem chtěla studovat, co si pamatuju, 
ještě dávno předtím, než všechny ty televizní přehlíd-
ky a rea lity show módu zpopularizovaly pro kohokoli. 
A Melissa je na mojí VV. Dělá se mi zle.

„Na jakou školu jsi říkala, že chceš jít ty?“ položí 
Melissa otázku.

„Neříkala jsem nic. Pěkný den,“ odpovím. Popad-
nu hadr a začnu utírat zadní pult. Slyším, jak se obě 
dívky hihňají při odchodu. Vytáhnu si zápisník a rych-
le si napíšu:

Malé odtu n né latte
Mrcha.
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„Co to mělo být?“ vyzvídá Em, jakmile jsou obě 
pryč. „A co to máš s vlasama?“

„Aha.“ Sepnu si je zase skřipcem, tentokrát pečlivě. 
„To bylo maskování. Ne že by zabralo. A Melissa s Gin-
ny – nevím, o co jim šlo. Zřejmě si dost neužily vloni, 
jak mě mučily, tak si řekly, že mě budou pronásledo-
vat celej život.“

„Neměla by sis ty jejich kecy nechat líbit.“
„Já vím. Zapomeň na ně. Co se dělo u Dereka? Ne-

máš nějaký průšvih, že ne?“
„Průšvih? Jak tě to napadlo?“
„Sára říkala, žes vypadala vystrašeně.“
Em se zasměje. „Kdepak vystrašeně. Naštvaně. Ne-

snáším, když musím přijít dřív. Zvlášť, když za to ne-
dostanu zaplaceno. Taky jsem se chtěla ještě učit.“ Em 
dělá všechno strašně pečlivě. Příští rok chce chodit na 
přípravné kurzy na práva a bere svoje průměrné hod-
nocení vážně. Vytáhnu krabici s víčky na šlehačku, 
abych doplnila zásoby. 

„A co teda Derek chtěl?“
„No tomu nebudeš věřit. Chce, abych byla jeho zá-

stupkyní! Jako bych já snad měla na něco takového 
čas!“ Em to pronese takovým pohoršeným tónem, kte-
rý pochytila z filmu Deník Bridget Jonesové.

„Vážně? To je paráda.“ Přemýšlím, proč to nenabídl 
mně. Já mám času dost. Nehledě na to, že tu pracuju 
delší dobu než Em.
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„No ale já jsem to odmítla,“ prozradí mi Em. „Dva 
dolary za hodinu navíc mi nestojí za ty trable.“

Vyšší plat? Ten by se mi hodil. „Hele, zvládneš to 
tu minutku?“

„Jasně. Kam běžíš?“
„Promluvit si s Derekem,“ odpovím a mrknu na ni. 

Je čas přejít od slov k činům.
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2
„Tak dámy, přestaňte žvanit a poslouchejte,“ spustí De-
rek, když přichází k pultu. Čím dál milejší, to je celý 
on. Sára i Em se na něj nasupeně zadívají, ruce zalo-
žené na prsou. Derekovi je tak pětatřicet, bývalý adept 
soutěže American Rock Star (vážně… zkoušel to, a ne-
uspěl) s oholenou hlavou, rukama potetovanýma až 
k ramenům a počínajícím pivním břichem. „Rád bych 
vám představil svou novou zástupkyni.“ Udělám krok 
vpřed a předvedu pózu. Tadá!

„Páni, Jane! To je super!“ zaječí Sára.
„Naprosto!“ přidá se Em. Jsem moc ráda, že na mě 

není kvůli tomu místu naštvaná.
„No jo, no jo, někdo to dělat musí,“ prohlásí Derek.
„Tvoje důvěra v moje schopnosti je dost chladná,“ 

namítám a poplácám ho po zádech. Probodne mě po-
hledem jak dýkou a zamíří do kanceláře. No uznávám, 
to poplácání asi bylo příliš. To, že jsme oba ve vedení 
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podniku, neznamená, že bychom se měli dotýkat. Jak-
mile je Derek z doslechu, dáme se všechny do smíchu.

„Opravdu je to skvělý, Jane. Jsem ráda, žes to vzala,“ 
ujišťuje mě Em a obejme mě.

Už jsem se zmínila, že to je moje nejlepší kama-
rádka?

„Co oslavujeme?“ K pultu přichází Gavin, můj nej-
oblíbenější pravidelný zákazník.

„Ahoj Gavine! Právě jsem byla korunována na zá-
stupkyni vedoucího,“ pochlubím se.

„To je skvělý!“ Nakloní se přes pult a taky mě obe-
jme. Dneska se mi ale dostává přízně. „Gratuluju!“

„Obsloužím Gavina,“ oznamuju Em a Sáře. „Jako 
obvykle?“ Gavin sem chodí skoro každý den a pokaždé 
si objednává totéž, střední ledové vanilkové latte.

Gavin přikývne a už mi podává tři dolary a osmde-
sát devět centů v hotovosti. Já označím kelímek, posu-
nu ho k Sáře a opřu se lokty o pult.

„Tak co je nového?“ ptám se Gavina.
„Nic zvláštního,“ odpoví a krátce zaváhá. „No to 

není tak úplně pravda. Anne a já jsme se včera ro zešli.“
„Cože? To je mi líto. Jak ti je?“
„Jakžtakž. Vlastně jsem s tím srovnanej. Náš vztah 

prostě dospěl přirozeně ke konci. Stejně jsem moc mla-
dej, abych se vázal, že jo?“ Směje se.

„Jasně! Správný přístup, Gavine. Jsem ráda, že se 
tím nenecháš srazit na kolena.“
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„Střední ledové vanilkové latte,“ zařve sotva metr 
od nás Sára.

„To je pro mě,“ řekne Gavin, vezme si kávu a zasune 
do ní brčko. „Nashle zítra.“ Upije a míří ke  dveřím.

„Tak zatím!“ Usměju se. „Slyšely jste to?“ Jdu k hol-
kám, které začaly doplňovat sušenky a kávový koláč na 
podnosy ve skleněných vitrínách.

„Jo, smůla,“ přitaká Em. „Je to hodnej kluk.“
„To jo,“ souhlasím s ní a utírám mokrým bílým 

hadrem pult, kde se vyzvedávají objednávky. „Musíme 
mu někoho najít.“ V duchu probírám všechny bezva 
holky, co znám.

Malé bezkofeinové o íškové sójové latte bez cukru
Nápoj pro ctižádostivou bohatou paničku, matku v do-
mácnosti, super ženu cvičící jógu, jejíž manžílek řídí 
nějaký impérium, zatímco ona učí miminko latinu 
pomocí nízkotučných pšeničných preclíků ve tvaru pís-
menek. Je v kondici, má styl, na zádech vláčí značko-
vou tašku na plínky za tři sta dolarů a na břiše v dra-
hým nosítku netečný čtyřměsíční dítě. Je extra chytrá, 
nejspíš má nějaký titul, ale vzdala se úspěšný kariéry, 
aby se mohla soustředit na výchovu vyvoleného malé-
ho nového Einsteina, který už nyní projevuje značnou 
šikovnost ve způsobu, jak svírá své plastové kartičky 
s obrázky.
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„Dva dolary devadesát pět centů,“ oznamuje Sára 
zákaznici, přitom označí objednávku na kelímek a po-
sune ho ke mně. „Myslíš, že si můžeš aspoň na chvil-
ku přestat zapisovat do notesu, abys připravila tuhle 
kávu?“

„Jdu na to,“ vyhrknu a hodím zápisník zase pod 
pult. Naleju do kelímku jedno bezkofeinové espresso, 
přidám tři dávky oříškového sirupu bez cukru a začí-
nám pěnit sójové mléko.

„Malé bezkofeinové oříškové sójové latte bez cuk-
ru,“ vyvolám, zároveň podávám nápoj té ženě a při-
dám ještě očekávané cukrování na miminko.

„Tak povíš mi teda, co si to zapisuješ?“ ptá se Sára.
„Je to pracovní,“ odpovím. „Souvisí to s mýma po-

vinnostma jako zástupkyně vedoucího. Derek jen ne-
chtěl, abych o tom mluvila.“ Tak jo, lžu, jako když tisk-
ne, ale Sára to nemusí vědět. Jak jí mám vysvětlit, co 
dělám? Podle mě to nejde. Před třemi měsíci jsem se 
jednou fakt nudila v práci a začala jsem si čmárat do 
zápisníku. Přišla ženská a objednala si velké karame-
lové frappé a mě prostě nějak trklo, že je přesně ten 
typ na takový kafe. Neobléká se právě podle současný 
módy, spíš tak trochu hastroš, nemá zřejmě ani tušení, 
že existuje posilovna, neřeší těch pět set kalorií. Prostě 
kdybych ji viděla někde jinde, na ulici, poznala bych, 
co ráda pije. Takové pravidlo „Jste to, co pijete“. A tak 
si od tý doby sepisuju, co si kdo objednává – všechny 
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typy lidí. Mladí, staří, hubení, tlustí, úředníci, dělníci. 
Je to takový můj projekt.

„Aha!“ vydechne Sára a já spatřím výraz uznání na 
její tváři. Bože, já jsem ale hnusná. Vrhnu pohled na 
Em a ta se zatváří, jaká že jsem mrcha. Prosklené dveře 
se otevřou a nás zase ovane ledový vzduch.

„Hele, hned jsem zpátky,“ vyhrknu. „Musím si vzít 
svetr.“ Běžím do šatny a popadnu svou vestu s kapucí 
lemovanou falešnou kožešinou. Sice se úplně nehodí 
k firemnímu úboru, ale je mi zima. Vrátím se zpátky 
a vidím, jak se Sára baví s malou (tak metr šedesát?) 
štíhlou hnědovláskou něco přes dvacet. Je moc hezká. 
Elegantní, přirozená. Upravená – z kalhot jí nečouhají 
tanga, ani jiné příšernosti. Že by střední cappuccino? 
Uháním ke kávovaru a ptám se Sáry: „Co to bude?“

„Tohle je moje kamarádka Simone. Dá si střední 
dry cappuccino.“

Ajaj, byla jsem blízko! Chce jen víc napěněného mlé-
ka. Začnu pěnit. Tak kamarádka, jo? Aha… co se tak 
hodí ke střednímu dry cappuccinu? Třeba střední ledo-
vé vanilkové latte? Usměju se a v duchu kuju plány.

„Ahoj holky!“ Do kavárny vcházejí dvě moje dobré 
kamarádky ze základky, Ava a Katie. Teď obě chodí na 
soukromou střední školu. „Končíme,“ volám na Em, 
která už si sbírá svoje věci. Ava je blázen do divadla 
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a hraje hlavní roli v amatérském představení muziká-
lu Mame. Je nejen naprosto skvělá, ale taky umí zpívat 
mnohem líp než kdokoli jiný, koho znám. Katie chce 
být jednou astronautka a už si plánuje, že příští rok 
v létě půjde na praxi do NASA. Je hrozně moc chytrá.

„Žádný spěch,“ mírní nás Ava. „Můžu si dát ještě 
zelený čaj?“

„Jasně.“ Napustím do kelímku horkou vodou a vho-
dím sáček s čajem. „Chceš taky něco, Katie?“

Katie zavrtí hlavou. „Nee, jsem v pohodě. Vlastně 
jsem se těšila, že uvidím ty studenty, co o nich pořád 
mluvíš, Jane.“

No jo, kluci ze studentskýho klubu, Will, Grant 
a Adam – naprosto úžasní. Takoví devatenáctiletí řečtí 
bohové, kteří studujou na Illinoiské univerzitě v Chi-
cagu a skoro každý večer po škole se tady zastaví.

Em se usmívá. „Mluvíš o Janeiných fanoušcích? 
Dneska nepřišli. Asi mají rande.“

„To tedy ne!“ protestuju. „Nebo aspoň doufám, že 
Will rande nemá. Je to můj budoucí manžel.“ Všech-
ny holky se dají do smíchu.

„Proč to jsou její fanoušci?“ vyzvídá Ava.
„Protože chtějí, aby jim kafe připravovala jen ona,“ 

vysvětluje Em. „Nejspíš jim do toho něco přidává, jest-
li víte, co tím myslím.“

„Dej pokoj!“ okřikuju ji a směju se. „Ani nechci vě-
dět, co tím naznačuješ. Kromě toho, co tak asi můžu 
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sypat do espressa s ledem?“ Adam a Grant si pokaždé 
objednávají trojité espresso s ledem, a Will dokonce 
superextra silný espresso taky s ledem. Bože, je tak bá-
ječný. Navléknu si hnědou semišovou bundu, vezmu 
zápisník a přehodím si tašku v barvě kávy za týdenní 
plat přes rameno.

„No já nevím,“ nedá se Em, „ale musí mít nějaký 
důvod, proč vždycky chtějí, abys je obsluhovala ty.“

„Nemohlo by to být prostě proto, že jsem skvělá?“ 
nadhodím s co nejvážnější tváří.

„Ach tak… no jistě,“ Em na to. „Tvůj firemní úbor 
je vážně neodolatelný.“ A všechny se zase smějeme.

„Tak jo, tak jo, můžeme?“ ptám se.
„Jo, pohněte,“ přidá se Katie a všechny zamíříme 

ven do tmy a naskládáme se do jejího maličkýho čer-
venýho Fordu Focus, který proti předpisům zaparko-
vala u kraje silnice. „Jedeme rovnou k Jen?“ Nastar-
tuje a zařadí se na Wabash Avenue. Jen je Katiina 
kamarádka ze střední, která teď studuje na Kolumbij-
ské univerzitě. Rodiče jí pronajali byt, aby nemusela 
živořit na koleji.

„Ne. Můžeme se nejdřív zastavit u Em? Chceme se 
převlíknout,“ vysvětluju. Nechci se na večírku objevit 
v bílým roláku a černých kalhotách.

„Jasně,“ přikyvuje Katie a namíří si to k šest bloků 
vzdálenému bytu. Když tam dojedeme, vyskakujeme 
s Em z auta a slibujeme, že jsme za chvilku zpátky. Vy-
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běhneme dvoje schody a zamíříme hned do jejího po-
koje. Díkybohu, Emina mamka je dnes večer někde 
pryč, a tak se nedostane k tomu, aby hodnotila náš vý-
běr oblečení. Okamžitě se začnu přehrabávat Eminým 
šatníkem a hledám něco šmrncovního na sebe. Navíc 
k tomu, že jsme nejlepší kamarádky, jsme skoro stejně 
vysoké (já měřím 167 centimetrů, Em 169) a nosíme 
stejnou velikost. Neustále navzájem podnikáme nájez-
dy na šatník té druhé.

Levou rukou sahám na růžový svetr z umělého kašmí-
ru, zatímco pravou vyťukávám číslo na mobilu. Máma 
mě zabije, jestli se jí neozvu.

„Haló?“
„Mami, ahoj.“
„Ahoj zlatíčko… už jedeš domů?“ ptá se mamka.
„Ještě ne. Jsem u Em.“ Vytahuju ze skříně stříbrný 

svetr s větším kulatým výstřihem, přidržuju si ho pod 
bradou a otočím se k Em. Ta zavrtí hlavou.

„Jak ses dnes měla?“ vyzvídá máma a já v pozadí sly-
ším klepání. Očividně u telefonátu píše na počítači.

„Skvěle, vážně. Derek ze mě udělal svou zástupkyni.“
„To je fantastické, miláčku! Ale nebude ti to zasaho-

vat do školy, že ne?“
O tom pochybuju. „Jasně že ne. A mami, nebude 

vadit, když dnes půjdu s Em, Katie a Avou k Jen?“ Ne-
lžu. Půjdeme k Jen. Společně s padesáti jejíma nejlep-
šíma kamarádama a kamarádkama.
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„Dobře, Jane, ale buď doma před půlnocí.“
„Jasně.“
„A nech si zapnutý telefon.“
„No jo.“
„Mám tě ráda.“
„Já tebe taky, ahoj.“
„V pohodě?“ zeptá se Em, když zavěsím.
„Jo.“ Obracím zase pozornost k její skříni.
„Hele, to bylo vtipný, cos napovídala Sáře o tom zá-

pisníku.“ Em si všimne zápisníku, který jsem pohodi-
la na postel, když se souká do nových skinny džín a na 
zádech na posteli si zapíná knoflík.

Směju se. „Ta holka je tak vlezlá. Už mi šlo to její 
vyptávání na nervy.“ Vybírám si černé legíny a černo-
bíle pruhovanou sukni a přidržuju si to před sebou 
u zrcadla.

„A jakpak, doktore Freude, pokračuje vaše  studium 
lidského kávového chování?“ Em si už dřív přečetla 
moje poznámky a myslí si, že jsou zábavné. A taky přes-
né, pochopitelně.

„Nevím. Je to zábavný a taky zajímavý. Můžu toho 
o lidech tolik říct, podle toho, co pijou. Dneska večer 
jsem vlastně dostala jeden nápad.“

„Vážně? A o co jde?“
„No to záleží na tom, jak ochotný budou zkouma-

ný objekty.“
„Bože, rychle mě uklidni, že já nejsem jeden z nich,“ 
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dožaduje se Em naléhavě, zarazí se a zadívá se na mě, 
než si zase začne malovat pravé oko tmavě hnědou 
konturovací tužkou.

„Ta tvoje stará nudná střední horká čokoláda?“ pro-
hlásím. „Kdepak. Kromě toho, ty už kluka máš.“ Em 
chodí od prvního ročníku na střední s naprosto spoleh-
livým Jasonem Jonesem. Přísahám, že se jednou vezmou.

„No, dneska večer tady není, ne?“ namítá Em. „A ob-
čas si dám kávovou horkou čokoládu, jasný?“

„Když to říkáš.“
„Ale teď vážně. Co s tím má společnýho, jestli mám 

kluka?“
„No,“ začnu, protože si nejsem jistá, jak se přesně 

vyjádřit. „Pamatuješ si, jak jsem ti dneska říkala o Ga-
vinovi, že mu musíme někoho najít?“

„Jo…“ přitaká Em a sedí hned vedle mě na posteli.
Nalistuju v zápisníku záznam střední ledové vanil kové 

latte. „Mrkni.“ Em si rychle přečte moje poznámky.

St ední ledové vanilkové latte
Chytrý, sladký, jemný. Občas mluví moc tiše, ale při-
tom se nechová jak nějaký kus hadru. Loajální a důvě-
ryhodný. Dobrý kamarád. Ucházející vzhled i postava.

„No a?“ diví se Em.
„Vydrž.“ Listuju zase zápisníkem. „Teď si přečti 

 tohle.“
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St ední dry cappuccino
Chytrá a přirozená. V dobré kondici, hezká. Trochu 
vystrašená, mluví potichu, ale pravděpodobně energic-
ká, kdyby na to přišlo. Dobrá kamarádka.

„No dobře… a co z toho plyne?“ Em je úplně 
mimo.

„Copak to nevidíš? Dokonale se k sobě hodí!“ je-
čím.

„Ty kafe? Co s nima chceš provádět?“
„Ne kafe,“ opáčím rozhořčeně, „Ti dva. Ti, co pijou 

tahle dvě kafe, se k sobě DOKONALE hodí.“
„Fakt? To si myslíš?“
Přikyvuju. „A chystám se to dokázat. Dám je do-

hromady.“
„Koho?“ nechápe zase Em.
Povzdechnu si a obracím oči v sloup. „Gavina a Si-

mone!“
„Simone?“
„Jo, tu Sářinu kámošku.“
„Aha…“ Na Emině tváři se rozlije úsměv. „Už 

to trochu chápu. Taková malá kávová seznamka, že 
jo?“

„Malá espressologická poradna,“ opravím ji a usmě-
ju se.
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Jsme u Jen a klepeme na dveře. Nikdo nás neslyší, 
protože muzika jede na plný obrátky, a tak prostě jde-
me dovnitř. Byt je narvaný, převážně studenty z Ko-
lumbijské, které neznám. Katie a Ava téměř okamžitě 
mizejí v davu, já a Em zůstáváme stát. Někdo mi str-
čí do ruky studenou láhev piva. Fuj. Pivo je odporný. 
Vzhlédnu.

„Dík,“ říkám tomu pěknýmu blonďatýmu klukovi, 
co se na mě usmívá. Připadá mi povědomý.

„Není zač. Ty jsi Jane, že jo?“ ptá se.
„Jo,“ odpovím. „My se známe?“
„Jsem Cam. Cameron White. Sedávám za tebou 

na angličtině. Pravda, už jsem tě pár týdnů neviděl.“ 
Aha… už si vzpomínám. Chodí se mnou na anglič-
tinu.

„No jo,“ vydechnu. „Jak to jde?“
„Nestěžuju si. Je to vlastně dost lehký. Tenhle se-

mestr máme napsat jen čtyři eseje. Vrátíš se ještě do 
školy?“

„Jo, jasně… určitě. Jen toho mám teď hodně. Tám-
hle je moje kámoška. Ještě se uvidíme.“ Proplétám se 
davem pryč, odkládám neotevřenou láhev na kraj sto-
lu a vtom vrazím do Simone.

„Ahoj,“ pozdravím. „Zrovna před chvilkou jsem 
o tobě mluvila. To je senza, že tě vidím.“ Dívá se na mě 
jako na šílence. „Vzpomínáš si na mě?“ ptám se. „Se-
tkaly jsme se dneska vpodvečer… v Coffee Joe.“ Pořád 
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na mě kouká, jako bych se ji chystala odvléct někam 
do temný uličky a rozkrájet do polívky. Stáhnu si tma-
vě hnědý vlasy dozadu a zatočím si je v týle. „A teď si 
mě představ v modrý zástěře a s konvicí s napěněným 
mlíkem v ruce.“ Po tváři se jí mihne výraz poznání 
a úsměv.

„Aha, no jo, dělalas mi kafe. Bylo dobrý. Díky.“
„Jasně. Jsem ráda, že ti chutnalo. Ale poslouchej, 

chodíš teď s někým?“ Zase se na mě zadívá divně. „Ne 
kvůli mně, samozřejmě!“ dodám rychle. „Já jen že vím 
o jednom DOKONALÝM klukovi přesně pro tebe.“ 
Oddechne si.

„Ach tak, jenže já na takový rande naslepo obyčej-
ně nechodím…“ spustí.

„Ani bys nemusela. Jen vás představím. Přijď do 
Coffee Joe, až budu v práci,“ nabízím a rychle si v du-
chu prolétnu, kdy mám směnu. „V pondělí odpoled-
ne kolem šestý. Jmenuje se Gavin a je skvělej. Chodí 
k nám na kafe tou dobou každý den. Můžeš si ho nej-
dřív okouknout a rozhodnout se. A já vás pak jako ná-
hodou seznámím. Přísahám, že se vy dva k sobě FAKT 
hodíte,“ opakuju.

„Tak jo. Proč ne. Na kafe můžu přijít, že jo?“
„Super!“ Jsem nadšená, že se uskuteční první zkouš-

ka espressologický poradny. „Tak zatím.“ Usměju se 
a jdu najít Em.
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3
„Škola je tak náročná.“ Em se opře lokty o dřevěný sto-
lek a mne si oči hřbety rukou. Sedíme ve dle záchodů 
v Coffee Joe, než nám začne směna. Z Eminy černé 
boty z nepravé kůže trčí asi třícentimetrový kus nitě, 
což mě přivádí k šílenství. Musím ji donutit, aby pře-
stala kupovat boty v supermarketu, a odvést ji do po-
řádného obchodu. „Až do tří do rána jsem dělala úkol 
na literaturu.“

„Vím, o čem mluvíš. Taky jsem unavená,“ přita-
kám, zívnu a protáhnu si ruce nad hlavou. Já jsem 
ovšem znavená spíš z toho, jak jsem včera do noci sle-
dovala najednou všechny díly seriálu All My Children 
za minulý týden.

„Co ty?“ zeptá se Em. Co já? Dobrá otázka.
„Zrovna jsem telefonovala s mámou, která se mě 

ptala na totéž,“ zkouším odvést řeč.
„A cos jí řekla?“ trvá na svém Em.
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Kurňa. Nezabralo to. „Hm… dobře. Myslím.“
„Co se děje? Deptaj tě ty kurzy chemie na univerzi-

tě? Slyšela jsem, že jsou těžký.“
„To ani ne.“ Těžko mě můžou deptat, když tam ne-

chodím, že jo? Em se na mě tázavě podívá a opře si hla-
vu o pravou dlaň. 

„Proč vlastně poslední dobou o škole nemluvíš?“ 
Zkoumavě mě pozoruje. Tohle nesnáším. 

„Neděje se nic zajímavýho,“ zalžu a pokouším se 
o nevinný výraz. Em přimhouří oči a ukazováčkem se 
drbe na bradě. „To ty přece máš samý zajímavý před-
měty. Vždyť víš, jak nudný mám já rozvrh,“ dodám 
ještě. Mám vyučování v jiný části školy než Em, takže 
i když tam půjdu, sotva se potkáme.

„Vážně? Nic zajímavýho? A co na hodinách probí-
ráte?“ Pořád na mě kouká. Ach jo. Ten pohled je ne-
úprosný – vzdávám to.

„Co?“ nadhodím a chvilku se ošívám. „Tak jo, tak 
jo! Už pár týdnů do školy nechodím. Spokojená?“

„Cože?“ vyjekne přehnaně důrazně. „Proč necho-
díš do školy?“

„Protože je tam nuda!“ ječím. „Na co mi asi bude 
vědět, jak se dělá sýrový suflé? A na keramiku jsem 
úplně levá. Dokonce ani babička nechce moje výrob-
ky. Fakt. Nic z toho mi k ničemu nebude, až budu na-
vrhovat róby na červený koberec.“

„Stejně nemůžeš vynechávat vyučování. Vyhodí tě.“
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„Zatím mi to prochází.“
„Přesně, slovo zatím je klíčové,“ důrazně pronese 

Em a zamračí se. „A co ty kurzy na univerzitě kvůli 
kreditům?“

„Tam se mi taky nelíbí.“
„Proč ne?“
„Protože… takhle jsem si to nepředstavovala. Chci 

studovat módní návrhářství a ne blbou angličtinu 
nebo chemii. A ty lidi tam jsou divný. Chodí tam 
ti, co by normální vejšku nezvládli, nebo staříci, co 
se vracejí do školy. Prostě se mi to nelíbí,“ vysvětluju 
 trucovitě.

„A co budeš dělat? Prostě tam nebudeš chodit? 
 Musíš.“

„Proč jako?“
Em si povzdechne a mně je jasné, že je na obzoru 

přednáška. „Jane, ty si sice myslíš, že poslední ročník 
můžeš vypustit, jenže to nejde. Co když na Art Insti-
tute budou chtít vidět tvoje známky za tenhle rok? Co 
pak budeš dělat?“

„To nehrozí. Nebo jo?“
„Klidně. Fakt to chceš riskovat?“ položí mi otázku. 

Hm. Obě chvilku mlčíme. „Prostě se snaž. Půjdeš zít-
ra do školy?“

„Dobrá, tak jo. Nemůžeme už mluvit o něčem 
 jiným?“

„Jedině když slíbíš, že zítra půjdeš do školy,“ opáčí.
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„Bože, ty si jak máma, slibuju, slibuju! Jéžíš!“ slíbím 
otráveně.

„Bezva, už toho nechám.“ Tváří se vítězoslavně. 
„Kolik nám ještě zbývá času?“

„Asi pět minut,“ odpovím a poťukávám střídavě le-
vým ukazováčkem a prostředníčkem do stolku. „A už 
jsem ti říkala, co se dneska bude dít?“ vyhrknu náhle 
vesele.

„Ne, co?“
„Přijde ta Sářina kamarádka Simone. Chystám se 

ji seznámit s Gavinem. On to samozřejmě neví, takže 
si držím palce, aby to dobře dopadlo.“

„Tak to taky doufám.“ Na tváři se jí zvolna rozlije 
úsměv. Dívá se ke dveřím.

„Co je?“ divím se a otočím se, abych viděla, na co 
nebo koho zírá. Do kavárny vcházejí moji studentíci 
s Willem v čele.

„Ahoj!“ volám. „Dneska tu jste brzy. Dejte mi mi-
nutku, hned jdu na to.“ Vběhnu do šatny, odhodím 
kabelku a kabát, uvážu si zástěru a přesně za patnáct 
vteřin jsem zase venku. Daisy, moje plus minus třice-
tiletá spolupracovnice, coura v přespříliš upnutých ša-
tech, flirtuje s mými hochy a já mám tisíc chutí sro-
lovat noviny a majznout ji do nosu. Ty mrcho! Daisy! 
„Já to vezmu, Dais. Můžeš jít,“ vyzvu ji. Otevře pusu, 
aby protestovala, a já předvedu velmi zdařile zvednuté 
obočí, jímž chci naznačit: jsem zástupkyně vedoucího, 
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udělej, co říkám. A ono to zabírá! Moc je tak opojná. 
Daisy beze slova odchází. „Tak, hoši, jako obvykle?“ Za-
ujmu místo u pokladny.

„Přesně tak,“ potvrdí Will s úchvatným úsměvem. 
Bože, je tak hezký. Všichni tři vypadají skvěle, ale on je 
prostě úžasný. Má na sobě tmavě modrou košili s roz-
halenkou, džíny vyšisovaný tak dokonale, že už je tak-
hle musel rozhodně koupit, a tmavě hnědý tenisky. 
Volně střižené hnědé manšestrové sako bezvadně sedí 
na jeho široké hrudi a ramenou.

„Tak co, jdete na schůzku klubu?“ vyptávám se ko-
ketním tónem. Aspoň tedy doufám, že je to koketní 
tón.

„Dneska ne,“ odpoví a jeho dokonalé rovné zuby 
se zablesknou. „Jdeme na zásnubní večírek jednoho 
člena klubu z posledního ročníku v restauraci pár blo-
ků odtud.“

„To bude zábava!“ oceňuju. Nachystám espressa 
a rozlévám je do připravených kelímků.

„No snad.“ Will pokrčí rameny a zamrká na mě 
svýma nádhernýma temně modrýma očima. „Větší zá-
bava by byla, kdybys tam byla taky.“ Cože? Uklidni se, 
srdce moje, které se chystáš vyskočit mi z hrudi! Oprav-
du mě zve na rande? Nebo je prostě jen roztomilý?

„Ach… no… to…“ koktám. Hezký kluk se mnou 
flirtuje a já ze sebe udělám debila. Musím zase získat 
kontrolu nad situací. Nevědí, že nejsem tak skvělá, jak 
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se zdám. Mysli, Jane, mysli. Musíš odpovědět něco in-
teligentního. „Tak to se budeš muset obejít beze mě – 
já dnes budu celý večer chystat espressa,“ odtuším. To 
není špatný, ne? Nic úžasnýho, ale ani naprostá pito-
most. Zaslechnu hihňání za vitrínou s plyšovými med-
vídky za patnáct dolarů. Em se mi směje, že ze sebe dě-
lám blbce. V duchu si udělám poznámku: musíš ji pak 
zabít. Ostatní kluci se na mě teď taky usmívají. Jak má 
člověk myslet tváří v tvář takové roztomilosti!

„Tak někdy příště,“ navrhuje Will, bere si kávu a po-
dává Adamovi a Grantovi jejich nápoje.

„Jasně,“ přitakám s úsměvem a sleduju, jak vycháze-
jí ze dveří a mizí mezi davy na chodníku.

Do háje, zase jsem je zapomněla zkasírovat.

„Proč pořád koukáš na hodinky?“ diví se Em, když 
procházíme kavárnou a otíráme stolky. Na to, že je šest 
večer, se obchody moc nehýbou.

„Čekám, až se ukáže Simone. Doufám, že necouv-
ne. Slíbila, že dneska kolem šestý přijde, abych ji moh-
la jako náhodou seznámit s Gavinem.“

„Řekla bych, že budeš potřebovat plán B. Gavin už 
jde,“ upozorní mě Em. Otočím se ke dveřím a vidím, 
jak Gavin vchází. Dneska mu to v otrhaných džínách 
a rezavě oranžovém svetru přes tričko sluší víc než ob-
vykle. Nedbalé tmavě blond kudrliny mu dokonale rá-
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