






Poslouchej!oslouchej!
Sarah DessenováSarah Dessenová



Přeložila Jindra Horynová

Copyright © Sarah Dessen, 2006
Translation © Jindra Horynová, 2012

ISBN 978-80-7447-165-0



Nejlepší cesta ven je vždycky SKRZ.
– Robert Frost





 7 

Kapitola
jedna

Tu reklamu jsem natočila někdy v dubnu a pak jsem na to bě-
hem všech dalších událostí úplně zapomněla. Jenže před pár 
týdny ji začali vysílat a najednou jsem byla všude.

Na obrazovkách zavěšených ve fi tness centru. Na monito-
ru, který mají na poště, aby sledování reklam ukrátilo lidem 
čekání ve frontě. A teď i v televizi, co mám u sebe v pokoji. 
Sedím na kraji postele, nehty zarývám do dlaní a nějak se ne-
můžu přinutit vstát.

„A je tu tase začátek školního roku…“
Zírám na obrazovku, kde jsem já před pěti měsíci, a sna-

žím se najít nějaký viditelný rozdíl. Něco jako doklad toho, co 
se mi stalo. Nejvíc ze všeho ale vnímám tu zvláštnost, že se vi-
dím, a to ne jenom v zrcadle nebo na fotce. Na to si prostě ani 
po těch letech nemůžu zvyknout. 

„Fotbalové zápasy,“ koukám na sebe, jak říkám v televizi. 
Mám na sobě bleděmodrou uniformu, abych vypadala jako 
roztleskávačka, vlasy stažené do ohonu, v ruce držím obrov-
ský megafon, takový ten, co se už dávno nepoužívá, a  je na 
něm ozdobně vyvedené K. 

„Studovna.“ Záběr na mě v  jednoduché seriózní sukni 
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a  krátkém hnědém svetru. Pamatuju si, že mi v  něm bylo 
hrozně nepříjemně. Jednak kousal a  navíc začínalo být do-
cela teplo.

„A samozřejmě společenský život.“ Nakláním se blíž a zí-
rám na sebe, jak sedím v džínách a lesklém tílku na lavičce 
a otáčím se, abych mluvila k divákům; v pozadí za mnou se 
potichu baví skupinka holek.

Mladý režisér, který právě dokončil fi lmovou školu, mi 
vysvětlil svou koncepci. „Holka, která má všechno,“ opsal ru-
kama kruh, jako by do něj mohl vtěsnat opravdu celou širo-
kou a rozličnou skutečnost. Jasně, podle něj to znamenalo mít 
megafon, hezké věci na sebe a spoustu kamarádů. Teď bych si 
mohla pěkně rozebrat zjevnou ironii posledního jmenované-
ho, ale já v televizní podobě už pokračuju dál. 

„Letos nás čeká velký rok,“ říkám. Teď mám na sobě růžo-
vé šaty, přes ně se táhne šerpa s nápisem KRÁLOVNA PLESU 
a zároveň zpoza mě vystoupí kluk ve smokingu, natáhne ke 
mně ruku s rozevřenou dlaní. Chytnu se nabízené ruky a ze-
široka se na něj usměju. Byl to kluk ze druháku na zdejší uni-
versitě a během natáčení se většinou držel stranou, ale když 
jsme končili, řekl si o  moje telefonní číslo. Jak jsem na to 
mohla zapomenout?

„Nejlepší doba, nejlepší vzpomínky,“ říkám já na obrazov-
ce. „A pro každou příležitost najdete oblečení v obchodním 
domě Kopf.“

Kamera se postupně přibližuje, až celou obrazovku zabí-
rá můj obličej. To bylo před oním večerem, před tím vším, co 
se událo se Sophií, před letošním dlouhým a  osamělým lé-
tem, plným tajností a mlčení. Já jsem byla rozhozená a zma-
tená, ale tahle holka – byla v pohodě. Bylo to zjevné, jak se 
tak na mě a na celý svět dívala sebevědomě, když začala zno-
va mluvit.

„Ať je nový školní rok pro vás tím nejlepším,“ pronesla a já 
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jsem se zhluboka nadechla s  vědomím, že teď přijde závěr. 
A ten jediný platil i teď: „Je čas vrátit se do školy.“

Reklama se přestala hýbat, vedle mě se objevilo logo ob-
chodního domu Kopf. Během pár vteřin naskočí reklama na 
mražené vafl e nebo nejnovější zprávy o počasí. Na to už ale 
nečekám, sáhnu po ovladači a vypnu sama sebe. Pak se vy-
dám ke dveřím.

Měla jsem víc než tři měsíce na to, abych se připravila na se-
tkání se Sophií. Jenže stejně jsem nakonec připravená ne-
byla.

Byla jsem na parkovišti ještě před prvním zvoněním a sna-
žila se sebrat odvahu k tomu, abych vystoupila z auta a ofi -
ciálně zahájila školní rok. Zatímco lidi proudili kolem, bavili se 
a smáli se na cestě před školou, já jsem dál v duchu probírala 
všechna ‚možná‘. Možná už to překonala. Možná se během léta 
stalo něco, co zastínilo naše malé drama. Možná to nikdy ne-
bylo tak hrozné, jak jsem si myslela. Jakési naděje to byly, i když 
jen velmi mlhavé.

Seděla jsem v autě až do nejposlednějšího okamžiku, než 
jsem konečně vytáhla klíčky ze zapalování. Když jsem sáhla 
po klice a otočila se k okénku, stála tam. 

Chviličku jsme na sebe jenom zíraly a  já jsem si hned 
všimla změn: tmavé vlnité vlasy byly kratší, měla nové náuš-
nice. Byla hubenější než dřív, pokud to vůbec bylo možné. Sil-
né černé oční linky, které si malovala vloni na jaře, zmizely. 
S bronzovou a růžovou na víčkách vypadaly teď její oči při-
rozeněji. Zajímalo by mě, jak jsem se podle ní na první po-
hled změnila já.

Sotva jsem si to stačila pomyslet, Sophie otevřela svá do-
konalá ústa, přimhouřila zlověstně oči a vyslovila verdikt, na 
který jsem čekala celé léto:

„Děvko!“
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Sklo mezi námi nijak neztlumilo ani její hlas, ani reak-
ce lidí, co šli zrovna kolem. Viděla jsem, jak holka, se kterou 
jsem chodila na angličtinu, zamrkala, a jiná, kterou jsem vů-
bec neznala, se nahlas zasmála.

Sophie naproti tomu vypadala bezvýrazně, jenom se ke 
mně otočila zády, přehodila si batoh přes rameno a odešla ke 
škole. Zrudla jsem, protože jsem věděla, že na mě lidi civí. Na 
něco takového jsem v  tuhle chvíli nebyla připravená, ale to 
bych nejspíš nebyla nikdy. A začátek školy, stejně jako tolik ji-
ných věcí, nečeká. Jiná možnost, než vystoupit z auta za upře-
ných pohledů všech okolo, tu nebyla. Musela jsem úplně osa-
mocená jít do školy.

Se Sophií jsem se poprvé setkala před čtyřmi roky, na začát-
ku prázdnin po šestce. Bylo to na plovárně v naší čtvrti. Stá-
la jsem ve frontě u  občerstvení, v  ruce dva provlhlé dolary 
na kolu, když jsem si uvědomila, že se za mě někdo postavil. 
Otočila jsem hlavu a byla tam úplně cizí holka, na sobě hod-
ně úsporné oranžové bikiny a na nohou žabky na vysoké po-
drážce ve stejné barvě. Její pleť byla nádherně olivová, tmavé 
vlnité vlasy měla sepnuté do ohonu vysoko na hlavě, na očích 
tmavé brýle. Tvářila se znuděně, otrávená čekáním. V  naší 
čtvrti, kde každý zná každého, to působilo, jako by spadla 
z nebe. Nechtěla jsem na ni zírat, ale zřejmě to tak bylo.

„Co je?“ vybafl a na mě. Zrcadlila jsem se v jejích vypouk-
lých brýlích malá a jakoby vzdálená. „Na co čumíš?“

Cítila jsem, že rudnu jako vždycky, když na mě někdo zvý-
ší hlas. Vůbec jsem přecitlivělá na hluk a dramatické projevy, 
takže třeba televizní show ze soudního líčení mě hrozně roz-
ruší – vždycky radši přepnu na jiný kanál, když soudce někoho 
vyslýchá. „Na nic,“ odpověděla jsem a  otočila jsem hlavu 
zpátky.

O chvilku později už na mě unaveně kývnul kluk ze školy, 
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který si přes léto vydělával ve stánku s občerstvením. Když mi 
naléval kolu, cítila jsem tu holku za sebou jako závaží. Sou-
středěně jsem prsty uhlazovala dvě bankovky, kterými jsem 
pak zaplatila. S  kelímkem jsem se vydala na cestu, s  očima 
upřenýma na hrbolatý chodníček, abych donesla pití bez 
úhony až do vzdáleného konce koupaliště. Tam na mě čekala 
moje nejlepší kamarádka, Clarke Reynoldsová.

„Mám ti říct, že Whitney se už chystá jet domů.“ Clarke 
se vysmrkala a já jsem zatím postavila kolu na chodníček za 
svým lehátkem. „Řekla jsem jí, že můžeme jít pěšky.“

„Tak jo.“ Moje sestra Whitney měla tehdy nový řidičák, 
takže bylo její povinností vozit mě na různá místa. Dostat se 
pak domů byla moje starost. Z koupaliště se to dalo dojít, ale 
třeba z nákupního centra ve městě ne. Whitney byla už tehdy 
samotářka, prostor kolem ní byl vždycky její osobní prostor; 
člověk jí ho narušoval pouhou svou existencí.

Teprve, když jsem se usadila, jsem si konečně dovolila 
znovu se na tu holku v oranžových bikinách podívat. Odešla 
ze stánku s občerstvením a stála na druhé straně bazénu s pi-
tím v jedné ruce a ručníkem přes druhou. Obhlížela lavičky 
a lehátka kolem. 

„Snímáš,“ podávala mi Clarke balíček karet. 
Clarke byla mou nejlepší kamarádkou od šesti let. V naší 

čtvrti bylo docela hodně dětí, ale buď byly starší, ve věku 
mých sester, nebo naopak čtyřleté a  menší, protože teprve 
před pár lety začal baby boom. Clarke se přestěhovala z Wa-
shingtonu, D.C. a naše matky se seznámily na schůzi místní 
organizace pro zajištění bezpečí obyvatel. Jakmile si uvědo-
mily, že jsme stejně staré, daly nás dohromady, a  my jsme 
spolu zůstaly až do teď. 

Clarke se narodila v  Číně a  Reynoldsovi ji adoptovali, 
když jí bylo šest měsíců. Byly jsme stejně vysoké, ale jinak na-
prosto odlišné. Se svými blonďatými vlasy a modrýma očima 
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jsem byla typická Greeneová a pravý opak Clarke, s těmi nej-
tmavšími a nejlesklejšími vlasy, jaké jsem kdy viděla, a oči-
ma tak tmavě hnědýma, že byly skoro černé. Zatímco já jsem 
byla spíš nesmělá a snažila jsem se lidem zavděčit, Clarke byla 
vážnější a její projev a celá osobnost rozvážnější a hloubavěj-
ší. Obdobně jako moje sestry jsem začala s modelingem, a to 
ještě dřív, než si vůbec pamatuju, kdežto Clarke byla spíš jako 
kluk. Jako hráč fotbalu byla nejlepší z našeho bloku a zrovna 
tak excelovala v kartách, celé léto nade mnou vyhrávala v ka-
nastě. 

„Můžu se od tebe trochu napít?“ zeptala se Clarke a vzápě-
tí kýchla. „Dneska je fakt vedro.“

Přikývla jsem a natáhla se pro kolu. Clarke trpěla po celý 
rok hroznými alergiemi, ale v létě to bylo nejhorší. Od dub-
na do října jí neustále buď teklo z nosu, nebo ho měla ucpa-
ný a nemohla dýchat. Přitom jí nepomáhaly ani prášky, ani 
injekce. Odmala jsem byla zvyklá na její nosový hlas i balíč-
ky papírových kapesníků, které měla vždycky v kapse nebo 
v ruce.

Na našem koupališti existoval nepsaný řád obsazování 
míst: pro plavčíky byly vyhrazeny venkovní stoly poblíž ob-
čerstvení, mámy s malými dětmi bývaly na mělkém konci ba-
zénu, kde je brouzdaliště. Clarke a já jsme měly nejraději místo 
za dětskými skluzavkami, které bylo napůl zastíněné, zatím-
co populární kluci ze střední – jako Chris Pennington, o tři 
roky starší než já, nejbezvadnější kluk z naší čtvrti, a jak jsem 
si tehdy myslela, možná na celém světě – chodili za bazén na 
té straně, kde byla největší hloubka a dalo se skákat. Nejlepší 
místo se spoustou lehátek a křesílek bylo mezi stánkem s ob-
čerstvením a hlavní přístupovou cestou. To si obvykle zabraly 
nejoblíbenější holky ze střední, takže právě tam si na měk-
kém lehátku hověla moje nejstarší sestra Kirsten, s časopisem 
Glamour před sebou.
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Když jsem sejmula balíček karet, uviděla jsem, jak ta hol-
ka v oranžových bikinách kráčí překvapivě rovnou k tomuhle 
místu a usazuje se do křesílka hned vedle Kirsten. Z druhé 
strany seděla vedle mé sestry její nejlepší kamarádka, Molly 
Claytonová, která teď lehce šťouchla do Kirsten a  pokývla 
směrem k cizí holce. Kirsten se nadzvedla, vzhlédla a pak po-
krčila rameny, znovu se natáhla na lehátko a přikryla si ru-
kou obličej.

„Annabel?“ Clarke už měla svoje karty srovnané v  ruce 
a těšila se, jak mě zase porazí. „Jsi na řadě.“

„No jo,“ otočila jsem se zpátky k ní. „Jasně.“
Příštího dne odpoledne tady byla ta holka zase, tentokrát 

v jednodílných stříbrných plavkách. Když jsem přišla já, byla 
už rozložená přesně na tom lehátku, kde byla včera moje se-
stra. Rozprostřený ručník, vedle sebe láhev s vodou, na klíně 
časopis. Clarke byla na tenise, takže jsem byla sama. Asi o ho-
dinu později dorazila Kirsten s kamarádkami. Jejich příchod 
byl hlučný jako vždycky, včetně hlasitého klapání sandá-
lů po cestě. Když došly ke svému obvyklému místu a uviděly 
cizí holku, jak si tam sedí, zpomalily a podívaly se po sobě. 
Molly Claytonová vypadala rozčileně, ale Kirsten prostě do-
šla asi o čtyři lehátka dál a tam si začala rozkládat věci jako 
normálně. 

Po několik dalších dnů jsem sledovala, jak ta holka po-
kračuje v tvrdošíjné snaze proniknout do Kirsteniny skupin-
ky. To, co začalo zabráním lehátka, se stupňovalo. Třetí den se 
vydala za nimi, když si šly do stánku pro pití, další den šla do 
vody ani ne minutu po nich a zůstávala u stěny bazénu kou-
síček od nich, když se jen tak pohupovaly na vodě, bavily se 
a šplíchaly na sebe. O víkendu už je sledovala permanentně 
jako živý stín.

Muselo je to rozčilovat. Několikrát jsem viděla Molly, jak 
po ní střelila naštvaným pohledem, a dokonce i Kirsten ji po-
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žádala, ať jde trochu dál, když se mezi ně pletla na hloubce 
v bazénu. Vypadalo to, že jí to vůbec nevadí. Když nic jiné-
ho, alespoň stupňovala své úsilí, jako by se jí to, co jí říkaly, 
netýkalo. 

„Slyšela jsem,“ začala moje matka jednou večer u jídla, „že 
se po Daughtryových naproti do Sycamoru přistěhovala nová 
rodina.“

„Daughtryovi se odstěhovali?“ zeptal se otec.
Matka přikývla. „Někdy v červnu. Šli do Toleda, vzpomí-

náš?“
Otec se na chviličku zamyslel, než řekl: „Máš pravdu, do 

Toleda.“
„Taky jsem slyšela,“ pokračovala matka a  podala mísu 

s těstovinami Whitney, která ji okamžitě přesunula ke mně, 
„že mají stejně starou dceru, jako jsi ty, Annabel. Myslím, že 
jsem ji zahlédla, když jsem byla naproti u Margie.“

„Fakt?“ řekla jsem.
Přikývla. „Má tmavé vlasy a je trošku vyšší než ty. Možná 

už jsi ji taky někde viděla.“
Na moment jsem se zamyslela. „Nevím…“
„To bude ona!“ přerušila mě Kirsten a s hlasitým cinknu-

tím odložila vidličku. „Ta, co nás pronásleduje na koupališti. 
Pane bože, věděla jsem, že musí být mladší než my.“

„Mírni se,“ zasáhl otec. „Na koupališti vás někdo proná-
sleduje?“

„To snad ne,“ pronesla matka ustaraně zvýšeným hlasem.
„No, nejde o  skutečný pronásledování, ale je tam holka, 

která se na nás pověsila. Je neustále někde poblíž, chodí za 
námi, nemluví, jenom vždycky poslouchá, co si povídáme. 
Řekla jsem jí, ať nás nechá na pokoji, ale ona mě ignoruje. 
Bože! A je jí teprve dvanáct? Tím je to ještě horší!“

„To je tedy drama,“ zamumlala Whitney nad kouskem sa-
látu, který honila po talíři vidličkou sem a tam.
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Měla samozřejmě pravdu, protože Kirsten byla naší do-
mácí královnou dramatu. Její emoce se vždycky rozjížděly 
na plný plyn a zrovna tak jí jela i pusa. Mluvila skoro pořád, 
i  když si často byla vědoma toho, že ji nikdo neposlouchá. 
Whitney byla její naprostý opak, většinou tichá, ale to, co ob-
čas utrousila, pokaždé sedělo.

„Mohla bys být trochu hodnější, Kirsten!“ ozvala se zno-
vu matka.

„Já jsem se snažila, mami, ale kdybys ji viděla, pochopila 
bys. Chová se divně.“

Matka usrkla vína. „Ono je to těžké, když se někdo přestě-
huje tam, kde nikoho nezná. Asi neví, jak se skamarádit…“

„To teda zcela zjevně neví,“ trochu sarkasticky vpadla 
Kirsten.

„…což znamená, že bys to mohla být ty, kdo jí pomůže,“ 
dokončila matka.

„Ale vždyť je jí dvanáct,“ řekla Kirsten, jako kdyby se 
mohla od ní nakazit nebo spálit.

„Jako tvojí sestře,“ poznamenal otec.
Kirsten zvedla vidličku a píchla s ní směrem k otci. „No 

právě.“
Vedle mě si odfrkla Whitney, ale matka už zaměřila svou 

pozornost na mě. „No tak se třeba pokus ty, Annabel, pokud 
ji uvidíš. Pozdrav ji nebo s ní prostě prohoď pár slov.“

Neřekla jsem matce, že už jsem se s  tou holkou setkala, 
protože by se určitě zhrozila, jak se ke mně chovala. Ne, že 
by to změnilo její očekávání vůči mně. Matka byla ohrom-
ně zdvořilá a očekávala totéž od nás, bez ohledu na okolnos-
ti. Vlastně celý náš život měl být vznešený a plný tolerance.

„Tak já to možná zkusím.“
„Hodná holka.“ A tím to snad pro mě skončilo.
Jenže druhý den odpoledne jsem přišla s Clarke na kou-

paliště a Kirsten už tam byla. Vedle ní z  jedné strany Molly 
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a z druhé ta nová holka. Nevšímala jsem si toho a šla jsem 
za Clarke rovnou na naše místo. Když jsem se pak rozhléd-
la kolem, zjistila jsem, že na mě Kirsten kouká. Za chvilku se 
zvedla, nejdřív na mě vrhla pohled a pak se vydala ke stán-
ku. Nová holka samozřejmě ihned za ní, a tak mi bylo jasné, 
co mám dělat. 

„Budu hned zpátky,“ řekla jsem Clarke, která seděla nad 
románem Stephena Kinga s  nevyhnutelným kapesníkem 
v ruce. 

„OK,“ přikývla.
Vstala jsem a  vydala jsem se kolem bazénu přes klučičí 

území. Kolem Chrise Penningtona jsem prošla se založený-
ma rukama. Ležel na lehátku, ručník přes oči, kousek od něj 
se pošťuchovali dva z jeho kamarádů, jeden se snažil shodit 
druhého do vody. A já, místo abych vrhala kradmé pohledy 
na něj – což bylo vedle plavání a prohrávání v kartách mou 
hlavní činností onoho léta na plovárně – jsem si tu kazila den 
jen proto, že moje matka trvala na tom, abychom byly vycho-
vány jako nejobětavější ze samaritánů. Skvělé!

Mohla jsem říct Kirsten o svém předchozím střetu s do-
tyčnou holkou, ale věděla jsem, že by to nic nezměnilo. Na 
rozdíl ode mě se totiž má sestra konfl iktům nevyhýbala, 
a v podstatě je brala jako celkem vhodné řešení. Byla vznět-
livá jako sud se střelným prachem. Mnohokrát jsem se krči-
la a červenala někde bokem, zatímco ona si něco vyjasňovala 
s prodavači, jinými řidiči nebo s některým svým ex-přítelem. 
Měla jsem ji ráda, ale faktem je, že mě hrozně znervózňovala.

Naproti tomu Whitney soptila uvnitř. Nikdy nikomu ne-
řekla, že je naštvaná. Člověk to poznal jedině podle výrazu je-
jího obličeje a hlavně očí – zpod přivřených víček tvrdá ocel 
pohledu, významná povzdechnutí, co jsou daleko horší než 
jakákoliv slova, která by snad byla snesitelnější. Byly s Kirs-
ten dva roky od sebe, a tak se docela často hádaly. Ze začátku 
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to vždycky vypadalo na jednostranné řečnění, protože slyšet 
bylo pouze Kirsten, jak vypočítává nekonečnou řadu obvině-
ní a urážek. Při zvýšené pozornosti jste ale zaznamenali nejen 
kamenné mlčení na straně Whitney, ale také protiargumen-
ty, které předkládala. Bylo jich jen pár, zato šly daleko tvrd-
ším způsobem k věci, než Kirsteniny řečičky a víření kolem.

Přitom, jak byla jedna otevřená a druhá uzavřená, není 
divu, že první asociace, která mi vždycky přišla na mysl ve 
spojitosti s  mými sestrami, byly dveře. S  Kirsten se poji-
ly hlavní dveře do našeho domu, protože jimi hrozně čas-
to procházela dovnitř i  ven, obvykle uprostřed věty, za ní 
houf rozesmátých kamarádek. Whitney představovaly dveře 
do jejího pokoje, vždycky zavřené, jako hráz mezi ní a námi 
ostatními.

Co se týká mě, cítila jsem se někde mezi svými sestrami 
a jejich vyhraněnými povahami, zosobnění celé té široké ob-
lasti, která je dělila. Nebyla jsem moc průbojná a přímočaře 
otevřená, ani tichá a rafi novaně vypočítavá. Netušila jsem, jak 
by mě kdo popsal, nebo co se lidem vybavilo, když se řeklo 
Annabel.

Matka sama rozhodně konfl ikty nevyvolávala a  hádky 
mých sester nesnášela. „Nemůžete být na sebe prostě hodné?“ 
často je naléhavě prosila. Většinou asi jen protočily panenky, 
ale ve mně se zakořenila podstata matčina sdělení: být na ně-
koho hodná, tedy milá a ohleduplná, je ideální, lidi pak nejsou 
ani příliš hluční a  upovídaní, ani tak mlčenliví či zlověstně 
tišší, že by druhého děsili. Když dokážu být hodná, vyhnu se 
hádkám a střetům. Jenomže, tak snadné to nebylo, zejména 
když zbytek světa uměl být hrozně zlý.

Když jsem se dostala k občerstvení, Kirsten už byla (samo-
zřejmě) pryč, ale ta holka ještě čekala na čokoládovou tyčin-
ku. Tak jo, pomyslela jsem si a udělala jsem krůček k ní. Stejně 
to nebude k ničemu.
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„Ahoj,“ začala jsem. Jen se na mě koukla s nevyzpytatel-
ným výrazem. „Ehm, já jsem Annabel. Ty ses zrovna přistě-
hovala, že jo?“

Docela dlouhou dobu nic neříkala, takže Kirsten mezitím 
vyšla ze dveří dámských toalet. Když uviděla, že se bavíme, 
zastavila se. 

„Já,“ snažila jsem se pokračovat, ale nebylo mi moc pří-
jemně. „Já, ehm, myslím, že budeme ve stejné třídě.“

Narovnala se, jako by chtěla povyrůst, a posunula si tmavé 
brýle na nose. „No a…?“ řekla stejně nabroušeným uštěpač-
ným tónem, jako když na mě promluvila poprvé. 

„Jenom jsem myslela, že… víš, když jsme stejně staré, 
mohla by sis chtít společně někam vyjít, skamarádit se, nebo 
něco.“

Zase dlouhé mlčení. Potom řekla, jako kdyby si ujasňova-
la: „Ty chceš, abych se skamarádila? S tebou?!“

Zaznělo to od ní tak výsměšně, že jsem se rychle snažila 
vycouvat. „No, nemusíš. Já jsem jenom…“

„To tedy NE!“ zarazila mě rozhodně. „V žádným případě,“ 
zaklonila se smíchem hlavu.

Kdybych tam byla sama, tím by to skončilo. Otočila bych 
se a rudá v obličeji odkráčela zpátky ke Clarke. Hotovo, vy-
malováno. Ale nebyla jsem sama.

„Počkej,“ zavolala Kirsten hlasitě. „Co jsi to říkala?“ 
Teď se ta holka otočila a  uviděla ji. Vytřeštila na ni oči. 

„Cože?“ zeptala se úplně jiným tónem, než když mluvila ke 
mně. Toho jsem si nemohla nevšimnout. 

„Ptám se,“ opakovala Kirsten ostře, „co jsi jí to zrovna ří-
kala?“

Ale ne, pomyslela jsem si.
„Nic,“ odpověděla. „Jenom jsem…“
„Tohle je moje sestra,“ ukázala Kirsten na mě, „a  ty ses 

k ní chovala jako totální mrcha.“
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Celá rudá jsem úplně ztuhla. Kirsten si ale dala ruku v bok, 
což je u ní známka toho, že se teprve rozjíždí. 

„Nechovala jsem se jako mrcha,“ začala cizí holka a sun-
dala si brýle. „Jenom jsem…“

„Ale ano, a ty to víš!“ přerušila ji Kirsten. „Tak to přestaň 
popírat. A taky přestaň chodit všude za mnou, jasný? Lezeš za 
mnou a mě to štve. Pojď, Annabel!“

Stála jsem jako přimražená na místě a jen jsem se dívala 
na obličej té holky. Bez slunečních brýlí, vyděšená, najednou 
vypadala na dvanáct, jak zírala na Kirsten, která mě táhla za 
ruku zpátky k jejich ležení.

„To je neuvěřitelný, jak je drzá,“ opakovala jenom Kirsten. 
Vrhla jsem pohled na druhou stranu bazénu, odkud nás po-
zorovala Clarke, zmatená, když mě Kirsten zatlačila do svého 
lehátka. Molly se v mžiku posadila a přidržovala si rozváza-
né šňůrky od bikin. 

„Co se stalo?“ zeptala se, a  když jí to Kirsten začala vy-
kládat, vrátila jsem se pohledem ke stánku. Ta holka už tam 
nebyla. Vzápětí jsem ji zahlédla za plotem, jak jde se sklo-
penou hlavou bosa přes parkoviště. Všechny svoje věci tady 
nechala – ručník, boty, tašku s časopisem a peněženkou, rů-
žový kartáč na vlasy. Čekala jsem, že si to uvědomí a vrátí se, 
ale neudělala to.

Její věci tam zůstaly celé odpoledne. I potom, co jsem se 
vrátila ke Clarke a všechno jí vylíčila. I potom, co jsme si ně-
kolikrát zahrály kanastu a zaplavaly si v bazénu, až jsme měly 
rozmočené prsty. I potom, co Kirsten s Molly odešly, a ně-
kdo jiný si zabral jejich lehátka. Celou dobu, až do plavčíkova 
zahvízdání na píšťalku, které oznamovalo, že se bude zavírat, 
a my jsme se s Clarke sbalily. Opálené a hladové jsme se vy-
daly kolem bazénu na cestu domů.

Věděla jsem, že ta holka není můj problém. Byla na mě už 
dvakrát značně nepříjemná, a tak si nezasloužila mou pomoc 
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ani lítost. Ale Clarke se zastavila, když jsme došly k lehátku 
s jejími věcmi. „Přece to tady nemůžeme jen tak nechat,“ řek-
la a začala cpát všechno do tašky. „A máme to při cestě.“

Možná by si to dala rozmluvit, kdybych byla proti, ale ne-
chala jsem to být, protože se mi vybavil obrázek té holky, jak 
šla bosá a  úplně sama přes parkoviště, tak jsem stočila její 
ručník a přidala ho ke svému. „Tak jo.“

I  tak jsem pocítila úlevu, když jsme došly k  bývalému 
domu Daugthtryových, a  všechna okna vypadala temně, 
na příjezdové cestě žádné auto. Mohly jsme jen nechat věci 
u dveří a hotovo. Když se ale Clarke sehnula, že tam opře taš-
ku s věcmi, dveře se otevřely a byla tam. 

Měla na sobě ustřižené šortky a červené tričko, vlasy sta-
žené do ohonu. Žádné sluneční brýle, žádné sandály na vyso-
kých podpatcích. Když nás uviděla, zrudla v obličeji.

„Ahoj,“ přerušila Clarke už dost dlouhé trapné ticho. Pak 
musela kýchnout, než dodala: „Přinesly jsme ti tvoje věci.“

Cizí holka na ni chvíli koukala, jako by nerozuměla, co 
říká, což bylo docela pravděpodobné, když nebyla zvyklá na 
Clarke s  ucpaným nosem. Předklonila jsem se a  zvedla její 
tašku. „Nechala jsi to tam.“

Koukla na tašku, pak ostražitě na mě. „Aha,“ natáhla se 
pro věci, „děkuju.“

Za námi se s pokřikováním přehnala horda dětí na kolech, 
pak bylo zase ticho. 

„Je tam někdo, zlato?“ ozval se z potemnělého domu hlas.
„To je OK,“ zavolala přes rameno. Pak postoupila kousek 

dopředu na zastřešenou verandu a zavřela za sebou. Rychle 
se protáhla kolem nás, ale ne dost na to, abych si nevšimla je-
jích červených a oteklých očí. Určitě brečela! A najednou mi 
v hlavě, jako už tolikrát, zazněl matčin hlas: Ono je to těžké, 
když se někdo přestěhuje tam, kde nikoho nezná. Asi neví, jak 
se skamarádit…
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„Hele,“ řekla jsem, „k tomu, co se stalo. Moje ségra…“
„To je dobrý,“ přerušila mě, „jsem v pohodě.“ Ale když to 

říkala, trošku se jí zatřásl hlas. Honem se k nám otočila zády 
a přitiskla si ruku na pusu. Stála jsem tam a vůbec nevěděla, 
co mám dělat. Koukla jsem na Clarke a zjistila, že už doluje 
v kapse svůj všudypřítomný balíček kapesníků. Jeden vytáh-
la a postrčila ho k ní. Ona si ho beze slova vzala a přitiskla na 
obličej.

„Já jsem Clarke a to je Annabel.“
Měl to být právě tenhle okamžik, ke kterému se budu v bu-

doucnu stále vracet. Já a Clarke v létě po šestce, jak stojíme 
za touhle holkou, která je k nám otočená zády. Tolik by toho 
bylo jinak pro mě i pro všechny ostatní, kdyby se místo toho 
odehrálo něco jiného. Ale v tu chvíli se zdálo, že jde jen o bez-
významný okamžik, který uplyne jako spousta jiných. Když 
se k nám otočila, už nebrečela, a vypadala překvapivě klidně.

„Ahoj, já jsem Sophie.“
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Kapitola
dvě

„Sophie!“
Konečně tu byla polední přestávka, což znamenalo při-

nejmenším, že mám půlku prvního školního dne za sebou. 
Hala kolem mě byla plná lidí a hlasů, ale jasný a zvonivý hlas 
Emily Shusterové bych slyšela i přes zavřené dveře a hlášení 
školního rozhlasu. 

Podívala jsem se dolů k hlavnímu schodišti a hned jsem 
uviděla její rezatou hlavu, jak se prodírá davem směrem ke 
mně. Když byla sotva metr od místa, kde jsem stála, naše 
oči se setkaly, ale jen letmo. Rychle pokračovala halou dál až 
k Sophii, která tam na ni čekala. 

Emily byla nejdřív mou kamarádkou, a  tak jsem si říka-
la, že třeba existuje úplně malinká možnost, že by jí byla i dál. 
Ale zřejmě ne. Hranice byly vymezeny a já jsem si teď mohla 
být jistá, že stojím mimo. 

Samozřejmě jsem měla i  jiné kamarádky. Lidi, se který-
mi jsem chodila na stejné předměty, nebo jsem je znala z mo-
delingové agentury Lakeview, pro kterou jsem pracovala už 
několik let. Teď ale vycházelo najevo, že moje dobrovolně 
podstoupená izolace během léta byla účinnější, než jsem če-
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kala. Hned, co se to všechno seběhlo, jsem úplně přerušila 
všechny styky v domnění, že to bude jistější než riskovat vše-
lijaké odsudky a rozebírání. Nebrala jsem telefony, a pokud 
jsem zahlédla někoho známého v  nákupním centru nebo 
v kině, vyhnula jsem se mu. O tom, co se stalo, jsem mlu-
vit nechtěla, a tak bylo nejjistější nemluvit vůbec. Důsledky 
jsem pocítla dnes ráno. Jakmile jsem se zastavila u známých 
holek nebo jsem se připojila k nějaké skupince lidí, kteří se 
bavili, hovor náhle umlkal a já z nich cítila chlad a odstup. 
A  to trvalo, dokud jsem zase neodešla. Když si vzpomenu 
na červen, samota byla všechno, co jsem chtěla. Teď jsem ji 
tedy měla. 

To, že jsem dřív patřila k  Sophii, mi samozřejmě ještě 
uškodilo. Všude jsem chodila s  ní, takže jsem byla součás-
tí jejích společenských hříchů a  poklesků. A  že jich nebylo 
málo! Valná část lidí ze školy tedy rozhodně nespěchala, aby 
mě mezi sebe přijala. Podle holek, které Sophie urazila nebo 
odsoudila k samotě, jsem si víc než zasloužila okusit její me-
dicínu taky. Pokud se Sophie vyloučit z kolektivu nenechala, 
já jsem byla hned další nejvhodnější objekt.

Teď jsem kráčela přes hlavní halu k řadě skleněných dve-
ří, které vedly na školní dvůr. Venku byly různorodé skupin-
ky lidí – od sportovců, přes výtvarnice a členy různých klubů, 
až po zcela vyčerpané jedince – všelijak roztroušené na trávě 
nebo na cestičkách. Každý měl své místo a já jsem kdysi taky 
znala svoje: dlouhá dřevěná lavička vpravo od hlavního chod-
níku, kde seděla Emily a Sophie. Teď jsem váhala, jestli mám 
vůbec chodit ven.

„A je tu zase začátek školního roku…“ zadeklamoval ně-
kdo za mnou přehnanou fi stulí. Následoval výbuch smíchu, 
tak jsem se otočila a uviděla partu fotbalistů u hlavní kance-
láře. Jeden vysoký kluk s dredy napřáhl ruku stejně jako já ke 
klukovi v reklamě a ostatní se pochechtávali. Věděla jsem, že 
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jen tak blbnou, a jindy by mi to možná nevadilo, dneska jsem 
ale zrudla, otevřela prudce dveře a vyběhla ven. 

Vpravo ode mě byla dlouhá zídka, tak jsem šla rovnou k ní 
a hledala nějaké místo, jakékoliv, jen abych si už sedla. Byli 
tam jenom dva lidi a seděli dost daleko od sebe, aby bylo jas-
né, že tam nejsou spolu. Jeden z nich byla Clarke Reynoldsová 
a pak tam seděl Owen Armstrong. Nebyla jsem v takové si-
tuaci, abych si mohla moc vybírat místo nebo společnost, tak 
jsem se posadila mezi ně.

Cihly mě hřály do holých nohou a já jsem se dala do vy-
balování svačiny, co mi matka ráno nachystala: chleba s krůtí 
šunkou, láhev vody a nektarinka. Otevřela jsem vodu a po-
řádně si lokla, než jsem se odvážila rozhlédnout kolem. Když 
jsem došla pohledem k lavičce, zjistila jsem, že mě Sophie po-
zoruje. Jakmile se naše oči setkaly, udělala takový ten úsměv 
sevřenými rty, který vypadá spíš jako úšklebek, zavrtěla hla-
vou a odvrátila pohled jinam. 

Jsi trapná až k  pláči, jako bych ji slyšela, ale hned jsem 
ji vypudila z hlavy. Stejně jsem neměla chuť sedět vedle ní. 
Ovšem zrovna tak by mě nikdy nenapadlo, v jaké společnos-
ti se ocitnu. Z jedné strany Clarke a z druhé nejnepřístupněj-
ší, jakoby stále naštvaný kluk ze školy.

Clarke jsem alespoň osobně znala, vždyť jsme si dřív byly 
blízké, ale to, co jsem věděla o Owenovi, byly buď jen infor-
mace od někoho jiného nebo pouhý vnější dojem. Jako tře-
ba, že byl vysoký a  svalnatý, se širokými rameny a velkými 
bicepsy. Vždycky nosil vysoké boty se silnými gumovými 
podrážkami, takže vypadal ještě větší. Měl tmavé, nakrátko 
ostříhané vlasy, které mu nahoře trochu neposlušně trčely. 
Nikdy jsem ho neviděla bez iPodu a sluchátek. Nosil je všude, 
uvnitř, venku, při vyučování i mimo něj. A i když jsem brala 
jako jistou věc, že má nějaké kamarády, nikdy jsem ho nevi-
děla s nikým mluvit.
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Pak tu byla ta rvačka. Stalo se to vloni v lednu na parkoviš-
ti před prvním zvoněním. Právě jsem vystoupila z auta a vi-
děla jsem Owena s  batohem přes jedno rameno, sluchátka 
nasazená jako vždycky, jak kráčí k hlavní budově. Prošel ko-
lem Ronnieho Watermana, který se opíral o auto a bavil se 
s kamarády. Každá škola má někoho, jako je Ronnie – totál-
ního blbečka, který s oblibou podráží lidem nohy na chod-
bách, týpek, který utrousí ‚pěknej zadek‘, když kolem projde 
nějaká holka. Jeho starší bratr Luke byl jeho pravý opak, ka-
pitán fotbalového mužstva, president studentské rady, hrozně 
milý a všude oblíbený. Kvůli němu všichni snášeli jeho mlad-
šího bráchu. Jenže Luke rok před tím odmaturoval a Ronnie 
tu zůstal sám. 

Owen šel prostě kolem nich a nikoho si nevšímal. Ronnie 
na něj něco zavolal. Owen nereagoval, a tak se Ronnie odlepil 
od auta a přešel na druhou stranu tak, aby mu zastoupil cestu. 
Až ze vzdáleného konce parkoviště, kde jsem stála, mi bylo 
jasné, že to není dobrý nápad. Ronnie sice nebyl zrovna malý, 
ale vedle Owena Armstronga, který byl nejméně o hlavu vyš-
ší a taky mohutnější, působil jako drobeček. Zdálo se ale, že si 
toho Ronnie nějak není vědom. Řekl Owenovi něco dalšího, 
ten na něj na moment upřel pohled a ukročil, aby ho obešel. 
Při dalším kroku ho Ronnie praštil do brady. 

Owen jenom lehce zaškobrtnul a položil si batoh na zem. 
Vzápětí jeho ruka vyletěla tvrdým obloukem a zasáhla Ron-
nieho doprostřed obličeje. Ta rána, jak Owenova pěst dopad-
la na Ronnieho nos, byla slyšitelná až ke mně.

Ronnie se složil k zemi – nejdřív se mu podlomila kolena, 
zhroutilo se tělo a ramena, a nakonec dopadla hlava, která se 
trochu odrazila od země. Owen nechal ruku poklesnout, a jako 
by dohrál představení, v naprostém klidu Ronnieho překro-
čil, sehnul se pro batoh a pokračoval v chůzi. Shromážděný 
dav se před ním rychle rozestupoval a nechával ho projít.
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Kolem Ronnieho se už shlukli kamarádi, někdo volal do-
zorce na parkovišti, ale všechno, co mi utkvělo v paměti, byl 
obraz Owena, jak odchází – stejný krok, stejné tempo jako 
předtím, jako by se byl nikdy nezastavil.

Owen byl tou dobou ve škole ještě celkem nový, chodil 
tam teprve měsíc a kvůli tomuhle incidentu byl na další mě-
síc dočasně vyloučen. Když zase začal chodit do školy, každý 
o  něm mluvil. Slyšela jsem, že byl v  polepšovně, že ho vy-
hodili z minulé školy, že byl členem nějakého gangu. Říkalo 
se toho tolik, že když se o pár měsíců později objevily zvěs-
ti o tom, že ho zavřeli, protože se o víkendu popral v nějakém 
klubu, prostě jsem tomu nevěřila. Jenže potom zmizel a vů-
bec do školy nechodil. Až zase teď. 

Musím říct, že zblízka Owen nevypadal nijak hrozivě ani 
jako nějaké monstrum. Jen tak si tam seděl, na sobě červené 
tričko, sluneční brýle, bubnoval si prsty na koleně a poslou-
chal svoji muziku. I tak jsem si ale pomyslela, že bude lepší, 
když mě nenachytá, jak na něj zírám. Rozbalila jsem si send-
vič, ukousla si, pak jsem se nadechla a podívala se napravo, 
kde seděla Clarke. Byla na vzdálenějším konci zídky, na klí-
ně opřený blok, v jedné ruce jablko, které okusovala, druhou 
si něco čmárala na papír. Vlasy měla na krku stažené do gu-
mičky, na sobě jednoduché bílé tričko a maskáče, na nohou 
žabky, na nose maličké brýle s obroučkami z želvoviny, kte-
ré začala nosit asi před rokem. Po chvilce zvedla oči a podí-
vala se na mě.

Nepochybně slyšela o tom, co se stalo vloni v červnu. Kaž-
dý to věděl. Vteřiny odtikávaly a ona neodvracela pohled, tak 
mě napadlo, že mi možná konečně odpustila. Že snad, když 
je tu nová neshoda, mohla bych nějak napravit tu předešlou. 
A dokonce by se hodilo, že Sophie teď zavrhla nás obě. Máme 
zase něco společného.

Ještě pořád se na mě dívala. Položila jsem sendvič a na-
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dechla jsem se. Všechno, co musím udělat právě teď, je něco 
jí říct, něco skvělého, co by mohlo…

Ona se ale najednou otočila, nacpala blok do batohu 
a škubnutím zapnula zip. Řeč jejího těla byla tvrdá, odměře-
ná, její loket na mě ostře mířil. Pak seskočila ze zídky, hodila 
si batoh na záda a odešla.

Podívala jsem se na svůj nedojedený sendvič a ucítila, jak 
mi v krku roste knedlík. Cítila jsem se mizerně a hloupě, pro-
tože Clarke mě přece nenáviděla už dlouho. Přinejmenším 
tohle nebylo nic nového pod sluncem.

Po zbytek polední přestávky jsem tam už jen seděla a sna-
žila se na nikoho ani nepohlédnout. Když jsem mrkla na ho-
dinky a zjistila, že mi zbývá pět minut, pomyslela jsem si, že 
mám to nejhorší za sebou. Ale to jsem se spletla.

Zrovna jsem si dávala vodu zpátky do batohu, když jsem 
uslyšela nějaké auto, jak se otáčí na ploše za zídkou. Zved-
la jsem oči a uviděla, jak u chodníku zastavuje červený džíp. 
Z místa vedle řidiče vystupoval tmavovlasý kluk, říkal ještě 
něco někomu za volantem a přitom si zastrkoval za ucho ci-
garetu. Když zabouchl dvířka a vydal se pryč, podívala jsem 
se, kdo sedí uvnitř. Byl to Will Cash.

Poklesl mi žaludek, jako by spadl z nějaké velké výšky rov-
nou dolů. Všechno kolem se jakoby zmenšilo, dlaně mi zvlh-
ly potem, v uších jsem slyšela bušení svého srdce. Buch buch 
buch.

Nemohla jsem si pomoct a zírala na něj, jak si tam sedí, 
jednu ruku na volantu, čeká, až odjede auto před ním. Stála 
tam dodávka, ze které nějaká holka vytahovala kufr s violon-
cellem nebo něco podobně velkého. Během malé chviličky 
začal podrážděně vrtět hlavou.

Pst, Annabel, to jsem já.
Během posledních několika měsíců projelo před mýma 

očima asi milion červených džípů, a  já si nemohla pomoct 
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a vždycky jsem se podívala, jestli tam neuvidím jeho tvář, ale 
teprve teď to byl skutečně on. Říkala jsem si, že za denního 
světla se ho nemusím bát, ale teď jsem si připadala stejně bez-
mocná jako tehdy v noci, jako kdybych ani tady venku za bí-
lého dne nebyla v bezpečí. 

Holka konečně vysoukala svůj kufr s nástrojem z dodávky, 
zavřela dvířka a zamávala řidiči. Jakmile se dodávka pohnu-
la, Will se rozhlédl kolem a já jen sledovala, jak klouže očima 
po lidech venku. Zdálo se, že ani neregistruje, koho vidí. Pak 
se podíval na mě. 

Seděla jsem tam s bušícím srdcem a zírala na něj. Trvalo 
to jenom vteřinu, v jeho očích se ale neobjevilo vůbec nic, jen 
mě přejel pohledem, jako bych byla stejně neznámá jako všich-
ni ostatní. Rozjel se, rozmazaná červená čára, a bylo po všem.

A  najednou už jsem si zase uvědomovala všechen hluk 
a pohyb kolem sebe. Lidi, kteří spěchali přes trávník na dal-
ší hodinu, volali na sebe, odhazovali odpadky do koše. Pohle-
dem jsem ještě sledovala červený džíp, jak šplhal do kopečka 
k hlavní silnici a postupně se ode mě plazil pryč. Udělalo se 
mi zle, uprostřed všeho toho ruchu kolem jsem odvrátila hla-
vu s ústy přikrytými rukou, a pak jsem se vyzvracela na tráv-
ník za sebou. 

Když jsem se po chvilce otočila zpátky, školní dvůr už byl 
skoro prázdný. Sportovci uvolnili protější zídku, na trávní-
ku pod stromy nebyl nikdo, Emily a Sophie opustily lavičku. 
Teprve, když jsem si otřela pusu a podívala se na opačnou stra-
nu, zjistila jsem, že Owen Armstrong tam ještě je a pozoru-
je mě. Byla jsem tak vylekaná, že jsem rychle uhnula pohledu 
jeho tmavých, velkých očí. Když jsem se za chvíli podívala 
znovu, byl pryč.

Sophie mě nenáviděla. Clarke mě nenáviděla. Všichni mě ne-
náviděli. Nebo možná ne všichni.
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„Lidi z Mooshky byli tvými fotkami nadšení,“ telefonovala 
matka a její hlas zněl šťastně, v naprostém protikladu k mým 
pocitům. Skončila sedmá hodina a já se sunula autem poma-
loučku ven z  parkoviště od školy. „Lindy říkala, že jí volali 
a úplně se rozplývali.“

„Vážně?“ přesunula jsem si telefon na druhé ucho. „To je 
skvělý.“

Chtěla jsem, aby to znělo nadšeně, ale vlastně jsem úpl-
ně zapomněla, že mi matka říkala o tom, že jim Lindy pošle 
moje fotky. Mooshka připravovala novou reklamní kampaň 
na plavky a Lindy, moje agentka, se snažila, aby si mě všimli. 
Upřímně řečeno poslední dobou nebyl modeling zrovna stře-
dem mých zájmů. 

„Ale chtěli by tě vidět osobně,“ pokračovala matka.
„Aha,“ posunula jsem se v řadě asi o centimetr. „A kdy?“
„No, vlastně… dneska.“
„Cože?“ Moc jsem ji nevnímala, protože se přede mě zrov-

na nacpala Amanda Cheekerová s  nějakým úplně novým 
BMW, ani se nekoukla, jestli máme dost místa obě.

„Je tu jeden z tvůrců jejich reklamy, ale jenom do dnešní-
ho večera.“

„Mami…“ Pomaloučku jsem se sunula dopředu, pak jsem 
natáhla krk a vyklonila hlavu, abych zjistila, co způsobuje tu 
děsnou zácpu. „Já dneska nemůžu. Mám za sebou strašně mi-
zerný den a…“

„Já vím, zlato,“ řekla, jako kdyby opravdu věděla, o co jde, 
což ale tentokrát rozhodně nevěděla. Jistě, měla tři dcery, 
a v holčičích taktikách se tak dobře vyznala. Díky tomu pro 
mě bylo snadné vysvětlit, že Sophie najednou totálně zmizela 
z  mého života, neurčitým: „Prostě se chová divně,“ a  „Ne-
tuším, co se stalo.“ Všechno, co věděla, bylo, že jsme začaly 
směřovat každá jinam. Neuměla jsem si představit, co by 
si pomyslela, kdybych jí řekla, co se stalo doopravdy. Nebo 
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vlastně uměla, proto jsem to neudělala a rozhodně jsem jí to 
říkat nechtěla. „Ale Lindy tvrdila, že o tebe mají opravdu zá-
jem.“

Koukla jsem se na sebe do bočního zrcátka. Zrudlé tváře, 
zplihlé vlasy, rozmazaná řasenka kolem očí, jak jsem po šesté 
hodině brečela na záchodě. Vypadala jsem přesně tak hrozně, 
jak jsem se cítila. „Ty mi nerozumíš,“ posunula jsem se sotva 
o pár metrů dopředu. „Nespala jsem moc dobře, takže vypa-
dám unaveně, jsem celá zpocená…“

„Ach, Annabel,“ ozval se její chápající hlas, tak milý po 
tom dlouhém a hrozném dni, že jsem hned ucítila, jak se mi 
sevřelo hrdlo. „Já vím, holčičko, ale vyřídíš to a budeš mít po-
koj.“

Slunce mi zasvítilo do očí a  cítila jsem jenom hroznou 
únavu. „Mami, já prostě…“

„Poslyš, co kdybychom to udělaly takhle: zajedeš domů, 
můžeš se rychle osprchovat a  já ti zatím připravím nějaký 
sendvič. Pak ti udělám makeup, odvezu tě tam, vyřídíme to 
a hotovo. Už si s tím nebudeš muset dělat žádné starosti. OK?“

Takhle to bylo s  mojí matkou vždycky. Pokaždé byla 
schopná něco vymyslet a prodat pod heslem: „Co kdybychom 
to udělali takhle…“ Příliš se to nelišilo od původního návrhu, 
ale přinejmenším to líp znělo. Předtím jsem měla právo říct 
ne, teď by to vypadalo nesmyslně a proti zdravému rozumu.

Auta se konečně rozjela obstojným tempem. Zahlédla jsem 
modrou toyotu s  promáčknutým nárazníkem, které jsme se 
museli všichni vyhnout. „No tak dobře, v kolik to je?“

„Ve čtyři.“
Mrkla jsem na hodinky. „Mami, vždyť je půl čtvrtý a  já 

jsem ještě ani nevyjela z parkoviště před školou! Kde mají tu 
kancelář?“

„Počkej,“ slyším šustění papírů. „Je to v Mayor’s Village.“
Takže dobrých dvacet minut cesty. Stihla bych to jedině, 
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kdybych vyrazila rovnou tam, a ještě bych musela mít doce-
la štěstí na semaforech. „To je teda skvělý! Vždyť to přece vů-
bec nejde…“

Věděla jsem, že jsem protivná a taky že bych tam měla jet, 
nasadit ten nejpříjemnější obličej, jakého jsem schopna, pro-
tože dělat potíže a být nevrlá bylo pro mou matku skoro totéž 
jako být zlá. A já jsem přece byla ta hodná!

„No tak jestli chceš, zavolám Lindy a řeknu jí, že to ne-
zvládneš. Udělám to pro tebe ráda.“

„Ale ne,“ řekla jsem právě, když jsem dojela na kraj parko-
viště. „Jedu tam.“ Dala jsem blinkr a odevzdaně vyjela.

Dělám modelku, kam až moje paměť sahá. Vlastně ještě déle, 
protože první snímek se mnou nafotili, když mi bylo devět 
měsíců, byla jsem oblečená do dupaček, a použili ho na letá-
ček pro nedělní prodej Smart Martu. Matce tehdy nevyšlo hlí-
dání a musela mě vzít s sebou na přehlídku, kde předváděla 
moje sestra Whitney. Žena, která najímala modelky, se zepta-
la, jestli jsem volná, matka řekla, že ano, a bylo to.

Všechno to kolem  modelingu ale ve skutečnosti začalo 
u Kirsten. Když jí bylo osm, nějaký agent odchytil rodiče na 
parkovišti po dětském baletním představení. Dal jim vizitku 
a vybídl je, aby mu zavolali. Otec se tomu smál, myslel si, že 
jde o nějaký podvod, ale matku to natolik zaujalo, že domlu-
vila schůzku. Agent hned prosadil Kirsten do konkurzu na te-
levizní reklamu místního prodejce aut, kterou sice nedostala, 
ale následovala tištěná reklama, co měla propagovat veliko-
noční slavnosti v nákupním centru Lakeview, a tu už Kirsten 
dělala. Moje kariéra v modelingu začala přes dupačky, kdež-
to Kirsten dosáhla na velikonoční zajíčky. Nebo alespoň na 
jednoho, velikého, přes kterého se nakláněla pro lesklé vajíč-
ko, aby si ho mohla dát do košíčku a usmát se přitom do ob-
jektivu.
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Jakmile Kirsten začala dostávat práci pravidelně, Whit-
ney to chtěla zkusit taky. Brzy začaly obě procházet různými 
castingy a konkurzy. Často se přitom ucházely o tutéž reklam-
ní práci, což jenom zesilovalo neshody a třenice mezi nimi. Je-
jich vzhled byl ovšem tak rozdílný, jako jejich povaha. Whit-
ney byla kráska s  perfektně štíhlou postavou a  výraznýma, 
uhrančivýma očima. Kirsten zase dokázala svoji tempera-
mentní a veselou povahu vložit do jediného pohledu. Whit-
ney měla větší úspěchy v časopisech, Kirsten se více objevo-
vala na obrazovce. A tak bych mohla pokračovat.

V době, kdy jsem začínala s modelingem, byla naše ro-
dina, díky mým sestrám, docela známá v místních kruzích, 
kde se vyráběly jak tištěné reklamy pro obchodní domy 
a  prodejny oblečení, tak televizní reklamy pro regionální 
stanice. Otec se rozhodl, že si naší práce v reklamě nebude 
všímat stejně jako ničeho, co bylo z  jeho pohledu výhrad-
ně dívčí záležitostí, od tamponů až po zlomená srdce. Zato 
matka se v  tom vyžívala. Hrozně ráda nás všude vozila, 
probírala naše pracovní záležitosti po telefonu s Lindy, shro-
mažďovala fotky a doplňovala naše booky. Kdykoliv se jí ale 
někdo začal vyptávat na modeling, pokaždé zdůrazňovala, 
že to nebyla její volba, ale že jsme se pro něj rozhodly samy. 
Asi milionkrát jsem ji slyšela říkat: „Byla bych šťastná, kdy-
by si vzadu na dvorku dělaly bábovičky, ale ony si zvolily 
tohle.“

Po pravdě řečeno, matka modeling milovala taky, i když 
to nechtěla připustit. A jsem přesvědčená, že to bylo víc než 
jen to. Myslím, že určitým způsobem ji modeling zachránil.

Samozřejmě že ne hned. Ze začátku to pro ni byl jen zá-
bavný koníček, hlavně v dobách, kdy zrovna nemusela pra-
covat v otcově kanceláři. Často jsme si dělaly legraci z toho, 
že otcova kancelář je nejplodnějším místem na Zemi, proto-
že každá sekretářka vždycky otěhotněla a matka šla vyřizovat 
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telefony, než si otec našel náhradu. Jenže když mi bylo devět, 
umřela babička a nastala změna.

Mám na babičku jenom mlhavé vzpomínky, založené spíš 
na fotografi ích než na skutečných událostech. Moje matka 
byla jedináček a byly si hodně blízké, i když žily na protileh-
lých pobřežích, daleko od sebe, a vídaly se jen několikrát do 
roka. Každý den spolu telefonovaly, většinou v době, kdy si 
matka dělala dopolední kávu. Byly skoro jako hodinky. Když 
člověk přišel do kuchyně a matka si lila smetanu do kávy, při-
tom telefon mezi uchem a  ramenem, věděl, že je půl jede-
nácté. Vždycky mi to připadalo jako ty nejnudnější hovory 
pod sluncem, o lidech, které jsem v životě neviděla, o tom, co 
máma vařila den předtím, dokonce i můj život mi, takhle tlu-
močený, připadal nezajímavý. Pro matku to ale zřejmě bylo 
jiné. Důležité. Vůbec jsme si neuvědomovali jak moc až do 
chvíle, kdy babička odešla.

Máma nikdy nebyla žádným pilířem síly. Byla to jemná 
žena s tichým hlasem a přívětivým obličejem, takový typ člo-
věka, ke kterému se chcete obrátit, když se někde něco děje, 
jako okamžitému zdroji klidu a útěchy. Spoléhala jsem na to, 
že mamka taková zůstane napořád proto, že prostě vždycky 
tou uklidňující bytostí byla. O to nepochopitelnější byla pak 
změna, která se s ní udála po babiččině pohřbu. Stala se ještě 
tišší než dřív, ve tváři se jí zračil výraz jakési uštvanosti a vy-
čerpání tak zřejmě, že jsem to i já, ve svých devíti letech, vidě-
la. Zpočátku nás otec ujišťoval, že při velkém zármutku je to 
normální a že matka bude zase v pořádku. Jenomže čas ubí-
hal a matčin stav se nelepšil, únava se spíš stupňovala. Čím dál 
později vstávala, až to dospělo k tomu, že někdy prospala celý 
den. Pokud vstala, zastihla jsem ji, když jsem přišla během 
dopoledne do kuchyně, jak sedí v  křesílku, v  ruce prázdný 
hrnek, nepřítomný pohled z okna. 

„Mami,“ musela jsem mnohdy zavolat několikrát, než jsem 
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se dočkala aspoň toho, že otočila hlavu. Jenomže pohled na její 
tvář mě spíš děsil, vypadala jako někdo cizí, koho vůbec ne-
znám.

Moje sestry si tuhle dobu pamatují lépe než já, protože 
byly starší, a tím pádem i zasvěcenější. A typicky to nemoh-
lo být jinak, než že každá vzniklou situaci řešila po svém. Na 
Kirsten spadly všechny starosti o  domácnost, úklid od sní-
daně i chystání svačiny pro všechny, pokud mamka nevstala. 
Zvládala to suverénně, jako by se nic nedělo. Whitney jsem 
často přistihla, jak naslouchá nebo nakukuje do pootevře-
ných dveří matčiny ložnice. Jakmile mě ale zpozorovala, od-
cházela pryč a vyhýbala se mi pohledem. Jako nejmladší jsem 
vlastně nevěděla jak reagovat, jen jsem se snažila nedělat pro-
blémy a moc se nevyptávat. 

Matčin stav začal ovlivňovat naše životy. Byl jakýmsi ba-
rometrem, podle něhož jsme všechno posuzovali. Pro mě se 
stal měřítkem první okamžik, kdy jsem vešla ráno do kuchy-
ně. Pokud byla matka oblečená a chystala snídani, dařilo se 
mi celý den. Když tam ale byl táta, který se snažil poradit si 
s cereáliemi a toasty, nebo tam dokonce nebyl ani on, věděla 
jsem, že dobrý den mít nebudu. Byl to možná primitivní sys-
tém, ale více méně fungoval. Stejně jsem neměla nic jiného, 
čeho bych se držela.

„Vaší matce není dobře.“ To bývala jediná otcova odpověď, 
když jsme se po ní ptaly, protože s námi neseděla u stolu při 
jídle, nebo nevyšla celý den ze svého pokoje a my jsme viděly 
jen její stín, vykreslený pruhem světla na zatažených závě-
sech. „Všichni musíme dělat, co umíme, abychom jí to uleh-
čili, dokud jí nebude líp, ano?“ 

Pamatuju si, jak jsem přikyvovala, a zrovna tak moje sest-
ry. Ale jak to dělat, to byla naprosto jiná věc. Neměla jsem ani 
ponětí, jak jí to ulehčit. Dokonce jsem ani netušila, jestli jsem 
nejdřív neudělala něco, co jí třeba přitížilo. Pochopila jsem 
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jenom, že chráníme maminku před čímkoliv, co by ji mohlo 
rozčílit, ale už mi nebylo úplně jasné, co by to mohlo být. Tak 
jsem si osvojila další systém: věci, u kterých si nejsem jistá, 
musím radši udržet mimo – mimo doslech, mimo dům a tak. 
I kdyby to znamenalo prostě nic neříct a držet to v sobě. Těž-
kosti a problémy nesdělovat.

Matčina deprese nebo co to bylo – přesný termín mi nikdy 
neřekli, takže je pro mě ještě obtížnější defi novat její stav – 
trvala asi tři měsíce, než ji otec přesvědčil, aby začala cho-
dit k terapeutovi. Zpočátku k tomu moc ochotná nebyla a po 
pár sezeních skončila. Pak ale začala znovu. Tentokrát se do 
toho pořádně zabrala a vydržela celý rok. Přesto jsem nepo-
zorovala žádnou výraznou změnu nebo dokonce předěl – že 
bych jednoho dne přišla do kuchyně v půl jedenácté dopo-
ledne, a našla tam matku svěží a veselou, jako by čekala, až se 
objevím. To tedy ne. Byl to hrozně pomalý proces, zlepšení 
malinká, jakoby o milimetr každý den, takže posun k lepší-
mu byl patrný jedině s odstupem. Nejdříve skončilo vylehá-
vání celý den v posteli, pak začala vstávat někdy během do-
poledne, až zase začala pravidelně chystat snídani. Její zaryté 
mlčení u stolu i všude jinde začalo být sem tam přerušováno 
krátkou odpovědí tu, nějakou poznámkou tam. 

Nakonec to byl právě modeling, který mě přesvědčil, že to 
nejhorší máme za sebou. Všechny tři jsme pracovaly mno-
hem méně v době, kdy matka nebyla v pořádku, protože to 
předtím byla právě ona, která všechno organizovala. Vozila 
nás na natáčení a focení, domlouvala se s Lindy o zakázkách 
i konkurzech. Otec párkrát Whitney někam odvezl, já jsem 
měla jedno focení, domluvené dlouho předem, ale všechno 
se rozhodně zpomalilo. A to tak, že i Lindy předpokládala, že 
nabídku něčeho nového nevezmeme. Přesto jednou zavolala 
v době večeře ohledně nějaké akce. 

„To bude asi nejlepší,“ říkal otec s pohledem na nás, než si 
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odnesl telefon dál od stolu do kuchyně. „Myslím, že ještě není 
ten pravý čas.“

„Pravý čas na co?“ zeptala se Kirsten s  kouskem chleba 
v puse.

„Na práci,“ pronesla Whitney nevzrušeně. „Proč by jinak 
Lindy volala během večeře?“

Otec prohraboval zásuvku vedle telefonu, až konečně na-
šel tužku. „Tak říkejte,“ popadl blok, který tam ležel. „Zapíšu 
to, ale nejspíš… Dobře. Jaká byla ta adresa?“

Obě sestry sledovaly, jak čmárá do bloku, a byly nejspíš 
zvědavé, o  co se jedná a  pro koho. Já jsem se ale dívala na 
matku. Překvapivě taky pozorovala otce, přitom si vzala z klí-
na ubrousek a otřela si ústa. Když se otec vrátil ke stolu a chtěl 
pokračovat v jídle, čekala jsem, že se holky začnou vyptávat, 
sotva zvedl vidličku. Byla to ale matka, kdo promluvil první. 

„O co šlo?“
Otec na ni pohlédl. „Jenom nějaký konkurz zítra. Lindy 

myslela, že bychom mohli mít zájem.“
„My?“ zeptala se Kirsten.
„Ty,“ odpověděl jí otec a nabral si trochu fazolí na vidličku. 

„Řekl jsem jí, že to není zrovna nejvhodnější doba, protože 
bys tam měla být dopoledne, a to já musím být v kanceláři…“

Nesnažil se víc vysvětlovat. Ani nemusel. Otec byl archi-
tekt a  měl plno práce, navíc starosti s  maminkou, domem, 
takže prostě nebylo možné, aby nás ještě vozil někam po měs-
tě. To Kirsten věděla, ale stejně bylo vidět, že je rozladěná. 
Jenže potom, v nastalém tichu, když už jsme se všichni pouš-
těli znovu do jídla, jsem uslyšela, jak se máma nadechuje. 

„Mohla bych ji odvézt já.“ Všichni jsme se na ni podívali. 
„Tedy, pokud tam chce jít.“

„Vážně?“ vydechla Kirsten. „Protože to by bylo…“
„Nemusíš, jestli nechceš, Grace,“ pronesl otec starostli-

vým tónem. Kirsten zmlkla a opřela se.
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„Já vím,“ usmála se mamka mdle, ale úsměv to přece jen 
byl. „Je to jen jedna věc, jeden den. Udělala bych to ráda.“

Jasně si pamatuju, že příští den ráno mamka chystala sní-
dani, Whitney a já jsme pak odjely do školy a ona vezla Kirs-
ten na konkurz pro televizní reklamu místního bowlingového 
centra. Kirsten byla vybrána pro natáčení! Nebyla to ani její 
první reklama v televizi, dokonce ani nic velkého, ale vždyc-
ky, když jsem viděla ten její perfektní strike (samozřejmě na-
aranžovaný, protože moje sestra byla na bowling úplně levá, 
přímo královna zkažených vrhů), připomněla jsem si večer, 
který mu předcházel. Jak jsme seděli u stolu a konečně se zdá-
lo, že se věci začínají vracet do normálu.

A více méně to tak bylo. Mamka nás zase začala vozit na 
konkurzy a zkušební předvádění. Nebyla sice vždycky přímo 
energická a veselá, ale to možná nebyla nikdy. Možná to tak 
bylo jen v  mých představách. I  tak jsem se prostě zdráhala 
uvěřit, že už je všechno normální, že už bude líp. To, co se 
s maminkou stalo, bylo tak náhlé, bez jasného začátku a kon-
ce, že jsem měla strach, aby se to najednou neobjevilo znovu. 
Stále jsem tehdy měla pocit, že stačí jediná událost, jedi-
né zklamání, a bude zase tam, kde byla, vzdálená nám všem. 
Možná jsem to tak cítila i teď.

Byl to jeden z důvodů, proč jsem otálela se sdělením, že 
bych s modelingem chtěla přestat. Pravda ale je, že celé léto, 
co jsem chodila na různé zkušební předváděčky, jsem se cíti-
la dost nepříjemně. Byla jsem nervózní, jinak a víc než dřív, 
rozčilovaly mě upřené pohledy cizích lidí, které na mně zkou-
maly všechny detaily. V červnu, při jedné zkoušce na focení 
plavek, jsem pořád trapně ucukávala, když se mi stylista sna-
žil plavky upravit. Narůstající knedlík v krku mi téměř bránil 
omluvit se a říct, že se nic neděje, že jsem v pořádku. 

Pokaždé, když jsem to mámě užuž sdělila, mi v tom něco 
zabránilo. U modelingu jsem v té době z nás tří zůstala jenom 
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já. Každý ví, jak je těžké, vzít někomu něco, z čeho má radost. 
A pokud se zdá, že pro dotyčného existuje dokonce jenom to 
jediné, co ho těší, je to o to obtížnější. 

A  tak mě ani neudivilo, že moje matka už na mě 
v Mayor’s Village čekala, když jsem tam asi za čtvrt hodiny 
přijela. Spíš mě, jako vždycky, uhodilo do očí, jak je malá. 
Můj pohled na to byl samozřejmě trochu zkreslený, přestože 
jsem při výšce sto sedmdesát tři byla nejmenší z nás tří holek. 
Kirsten byla o centimetr vyšší a Whitney měla dokonce sto 
sedmdesát osm. Otec se svými sto osmdesáti osmi centimet-
ry se tyčil nad námi všemi, takže matka pak vypadala trošku, 
jako když k nám nepatří. Na fotkách to pak působilo jako ty 
obrázky, kdy se má poznat, co se tam nehodí. 

Když jsem zajela vedle matčina auta, zjistila jsem, že 
uvnitř sedí Whitney. Měla založené ruce a vypadala naštvaně, 
což nebylo nic nového ani překvapivého, tak jsem si toho ne-
všímala. Vytáhla jsem si kosmetickou taštičku a obešla auto 
k matce, která stála u otevřeného kufru. 

„Nemuselas jezdit,“ řekla jsem.
„Já vím,“ ani nevzhlédla, protože mi hned podávala plas-

tovou krabičku, na jejímž víku byla přilepená vidlička. „Ovoc-
ný salát. Nestihla jsem ti udělat sendvič. Sedni si.“

Posadila jsem se, vydolovala vidličku a otevřela krabičku. 
Uvědomila jsem si, že mám hrozný hlad. Pochopitelně, vždyť 
jsem vyzvracela i to málo, co jsem snědla v poledne. Bože, to 
je příšerný den.

Matka si ode mě vzala kosmetickou taštičku a  začala se 
v ní přehrabovat. Vytáhla kompaktní stíny a pudr. „Whitney, 
podala bys to oblečení, co je vzadu?“ zavolala. 

Whitney hlasitě vzdychla, pak se natáhla dozadu pro topy 
a košile, které byly pověšené na háčku za ní. „Na,“ sundala 
je otráveně a natáhla se přes zadní sedadlo. Matka na ně ne-
mohla dosáhnout, tak jsem se otočila, abych je od Whitney 
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vzala já. Chytila jsem ramínka a chtěla všechno protáhnout za 
opěradlem, ale Whitney oblečení stále ještě držela, kupodivu 
dost pevně. Naše oči se setkaly a najednou Whitney pustila, 
takže to bylo, jako bych jí ramínka s věcmi vyškubla.

Snažila jsem se mít s ní trpělivost. Ve chvílích, jako tahle, 
jsem si říkala, že mě nerozčiluje ona, ale její anorexie. Jenže 
někdy bylo těžké to oddělit. 

Matka ode mě vzala oblečení a podala mi otevřenou láhev 
s vodou. „Napij se trochu a zavři oči.“

Lokla jsem si a čekala, až mi na obličej nanese pudr, pak 
ještě stíny a  linku. Se zavřenýma očima jsem poslouchala, 
jak kolem projíždějí auta, až mě probral zvuk ramínek, jak je 
matka probírala. Otevřela jsem oči právě, když mi podávala 
růžový velurový top. 

Pst, Annabel, to jsem já.
„Ne!“ vyšlo ze mě ostřeji, než jsem zamýšlela. Zhluboka 

jsem se nadechla a soustředila se na co nejnormálnější tón. 
„Tohle ne.“

Vypadala překvapeně, vrhla pohled na růžový top, pak 
znovu na mě. „Určitě ne? Vypadáš v tom nádherně a myslela 
jsem, že máš tenhle top ráda.“

Zavrtěla jsem hlavou a rychle upřela oči na projíždějící ro-
dinné auto se samolepkou MOJE DÍTĚ JE VÝBORNÝ STU-
DENT na zadním skle. „Ne,“ zopakovala jsem. „Nějak divně 
se mi zařezává,“ dodala jsem, protože mě máma stále ještě 
pozorovala. 

„Aha.“ Podala mi tedy modré tričko s  výstřihem. „Tak 
šup,“ popohnala mě, protože jsem si ho prohlížela a brala do 
ruky cenovku, která na něm visela. „Skoč do auta a přehoď si 
to. Je za deset minut čtyři.“

Přikývla jsem, slezla z nárazníku a šla k zadním dveřím. 
Vlezla jsem si dovnitř a stáhla svoje upnuté tričko bez rukávů 
přes hlavu. Najednou jsem ztuhla. „Mami?“
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„Ano?“
„Já nemám podprsenku!“
Uslyšela jsem zaklapat podpatky, jak obíhala auto. 
„Nemáš?“
Zavrtěla jsem hlavou a  krčila jsem se na sedadle. „Měla 

jsem to přiléhavé tričko, a to ji má všitou.“
Matka se na vteřinu zamyslela. „Whitney, půjč…“
Whitney okamžitě zavrtěla hlavou. „Ani náhodou!“
Teď si zase vzdychla matka. „Prosím tě, tak nám pomoz!“
A  už to bylo zase tak jako po celých devět měsíců, kdy 

jsme jen čekali a dělali si starosti o Whitney. Nastala chvíle 
zdánlivě dlouhého ticha, pak konečně vsunula ruce pod košili 
a po troše zápolení vytáhla pod límcem béžovou podprsen-
ku a spustila ji za sebe. Sebrala jsem ji z podlážky a rychle si 
ji oblékla. Neměly jsme sice úplně stejnou velikost, ale bylo to 
lepší, než nic. Natáhla jsem přes ni tričko. „Díky,“ řekla jsem, 
ale jako obvykle mě Whitney ignorovala. 

„Tři padesát dva,“ zahlásila matka. „Do toho, zlato!“
Vysoukala jsem se z auta a obešla ho zase dozadu, kde na 

mě čekala s mojí kabelkou. Podala mi ji a  ještě se mi zkou-
mavě zahleděla na obličej. „Zavři oči,“ řekla a opatrně mi od-
stranila kousek maskary, který zůstal mezi řasami. Když jsem 
otevřela oči, matka se na mě usmívala. „Vypadáš krásně.“

„No jo,“ zamumlala jsem, ale pak jsem ještě dodala, „dě-
kuju.“

Poklepala na hodinky. „Už jdi. My na tebe počkáme.“
„Nemusíte, budu v pohodě.“
Motor najednou naskočil, jak Whitney otočila klíčkem. 

Pak spustila okno a vystrčila ruku. Měla dlouhé rukávy jako 
vždycky, ale jak si bubnovala prsty, vykouklo jí zápěstí, bílé 
a hrozně útlé. Matka na ni pohlédla, pak zpátky na mě. 

„No dobře, tak já aspoň počkám, než vejdeš dovnitř. OK?“
Přikývla jsem a pak jsem se naklonila, abych jí dala pu-
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su na tvář. Spíš jen náznakem, abych jí neotiskla rtěnku. 
„OK.“

Když jsem došla k budově, otočila jsem se, abychom si za-
mávaly. Pak jsem sjela pohledem za ni, na Whitney. Viděla 
jsem její tvář v bočním zrcátku jako v rámečku. Taky se na mě 
dívala, obličej zcela bez výrazu. A  jako tolikrát potom jsem 
pocítila náhlé bodnutí strachu a sevřel se mi žaludek. 

„Zlom vaz,“ zavolala matka. Já jsem přikývla a znovu zku-
sila najít pohledem Whitney, ale v zrcátku už nebyla, protože 
se svezla v sedadle moc dolů. 
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Kapitola
tři

Whitney byla vždycky hodně štíhlá. Kirsten byla pěkně sta-
věná a žensky zaoblená a já jsem zase měla spíš atleticky pev-
nou, sportovní postavu. Zkrátka moje prostřední sestra byla 
typická modelka, vysoká a vyhraněně štíhlá. Kirsten a mně 
fotografové vždycky říkali, že máme sice hezký obličej, ale 
jsme příliš baculaté nebo příliš malé, v tomto pořadí, na foto-
grafování pro časopisy. Zato bylo brzy jasné, že Whitney má 
opravdový potenciál

Bylo tedy pochopitelné, že po maturitě chtěla Whitney 
zkusit štěstí jako modelka v New Yorku. Kirsten to navíc udě-
lala o dva roky dřív taky. Uprosila rodiče, aby jí dovolili pře-
stěhovat se tam se dvěma staršími holkami, které znala z naší 
agentury, ale za podmínky, že se zároveň přihlásí na vyso-
kou a bude studovat. To sice na začátku dodržela, ale jakmi-
le dostala nabídku na fotografování a na několik televizních 
reklam, škola šla stranou. I tak si nadále většinu peněz vydě-
lávala jako servírka a uvaděčka na koncertech. 

Ne, že by ji to moc trápilo. Když po střední škole objevila 
kluky a pivo – ne nutně v tomto pořadí – její zájem o mode-
ling značně poklesl. Pokud dostala zakázku Whitney, snažila 
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se pořádně před natáčením vyspat a  přijet na místo včas, 
kdežto Kirsten klidně dorazila pozdě, rozespalá a  s kocovi-
nou. Jednou natáčela reklamu na značkové šaty Kopf a přijela 
tam s tak velkým cucfl ekem, že nebylo možné ho úplně za-
krýt make-upem. Když to pak za pár týdnů běželo v televi-
zi, se smíchem mi to ukazovala – hnědý kruh, který trochu 
vykukoval zpod ramínka dlouhých šatů jako pro princeznu. 

Matka vkládala do Whitney větší naděje. Už dva týdny po 
maturitě jí pomohla sbalit věci, naložili s otcem vše do auta 
a přestěhovali ji ke Kirsten, která tou dobou už bydlela sama. 
Mně od samého začátku nepřipadalo nucené soužití mých 
sester jako dobrý nápad, ale rodiče byli neoblomní s tím, že 
Whitney podle nich potřebuje alespoň nějaké rodinné záze-
mí a péči. Navíc přispívali Kirsten na nájem, tak neměla prá-
vo být proti. (Samozřejmě si stejně stěžovala.) A kromě toho, 
jak říkala mamka, moje sestry teď byly starší a  jejich spory 
odnesl čas.

Máma chvíli zůstala s Whitney, aby jí pomohla se zabyd-
let, zapsala ji na nějaké přednášky a  taky ji doprovázela na 
první schůzky v agenturách. Každý den nám po večeři telefo-
novala, aby otce i mě informovala o všem, co se událo. Půso-
bila šťastněji, než jsem ji kdy dřív zažila, jak vykládala o tom, 
koho z  celebrit viděla, jaké schůzky v  agenturách proběhly 
a vůbec, jak je život v New Yorku hektický a vzrušující. Do 
týdne měla Whitney svou první předváděčku, ze které brzy 
vyplynula první zakázka. O měsíc později, když matka odjíž-
děla, pracovala už Whitney mnohem víc než Kirsten za ce-
lou dobu před tím. Všechno šlo přesně podle plánu… než to 
jít přestalo.

Asi po čtyřech měsících soužití začala Kirsten tajně tele-
fonovat mámě. Vykládala jí, že se Whitney chová divně, že 
zhubla a vypadá to, že skoro nic nejí, s Kirsten se nebaví, na 
všechno jen odsekává. Zpočátku se zdálo, že není třeba se 
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moc znepokojovat. Whitney byla vždycky náladová a ani ro-
diče neočekávali, že soužití mých sester bude probíhat úplně 
hladce. Navíc se mamka domnívala, že Kirsten zase přehna-
ně dramatizuje. Pokud Whitney zhubla, nejspíš proto, že pra-
covala mezi silnou konkurencí, která znamenala velký tlak, 
protože byla nová. Až bude mít jistější postavení, tyhle pro-
blémy zmizí.

Ale když jsme potom Whitney uviděli, změna byla hod-
ně patrná. Dřív vypadala štíhle a elegantně, teď byla vychrtlá, 
hlava působila jako příliš velká vůči tělu a ohýbala jí krk jako 
závaží. Přiletěla společně s Kirsten na Den díkůvzdání, a když 
jsme pro ně přijeli na letiště, kontrast mezi nimi nás doce-
la vyděsil. Kirsten s plnými tvářemi a jasně modrýma očima, 
na sobě zářivě růžový svetřík, krásně hřejivá, když mě obja-
la, vykřikovala, jak jsme jí hrozně chyběli. A vedle ní Whitney 
v jakýchsi plandavých, spíš domácích kalhotách, černý rolák 
s dlouhými rukávy, bledá, žádný make-up. Byl to šok, ale ze-
začátku nikdo nic neříkal, kromě ahoj, jaká byla cesta, objetí 
na přivítanou. Přesouvali jsme se k pásům se zavazadly, když 
to konečně přerušila matka.

„Whitney, zlatíčko, ty vypadáš hrozně vyčerpaně. Jsi pořád 
ještě nachlazená?“

„Ne, jsem v pohodě,“ odpověděla Whitney.
„To teda není,“ rázně vpadla Kirsten a brala si přitom kufr 

z pásu. „Vůbec nejí. Úplně se ničí!“
Rodiče na sebe pohlédli. „Ale ne, jenom jí není dobře, jak 

byla nastydlá,“ prohlásila matka a koukla na Whitney. „Je to 
tak, zlato?“ 

„Není,“ opáčila Kirsten a otočila se k Whitney: „Jak jsme 
o  tom mluvily v  letadle – buď jim to řekneš sama, nebo to 
udělám já.“

„Sklapni!“ zarazila ji Whitney trochu sevřeným hlasem.
„Teď toho nechte a pojďte vyzvednout kufry,“ ozval se otec. 
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To bylo typické. Otec jako jediný muž v  naší estrogeny 
přetížené rodině řešil všechny emocionálně vypjaté situace 
nebo konfl ikty tím, že udělal něco hmatatelného, určitého. 

Diskuze, odhalení průšvihu nebo nějaké zádrhele u snída-
ně? Vyskočil, že musí vyměnit olej v jednom z našich aut. Ně-
která z nás přišla domů s pláčem a o důvodech nechce mlu-
vit? Nabídnul, že jí ugriluje sýr, hned se do toho dal, a nejspíš 
ho pak musel sníst sám. Rodinná krize propukla na veřejnos-
ti? Kufry. Pojďme pro kufry. 

Matka stále ještě soustředěně zkoumala Whitney. „Je to 
pravda, zlato?“ zeptala se mírně, zatímco otec sundal další 
kufr z pásu. „Děje se s tebou něco?“

„Jsem v pohodě,“ znovu řekla Whitney. „Ona jen žárlí, že 
mám tolik nabídek a práce.“

„Ale prosím tě, to je kravina,“ reagovala hned Kirsten. 
„Na to já prdím a ty to víš.“

 Matčiny oči se rozšířily a já jsem si znovu uvědomila, jak 
je mezi námi malá a křehká. „Mírni se ve svých projevech,“ 
poznamenal tatínek směrem ke Kirsten.

„Ty to nechápeš, tati? Je to vážný, Whitney je mimo, má 
anorexii, a jestli se nezačne léčit, bude…“

„Sklapni!“ zaječela tentokrát pronikavě Whitney. „Zavři 
už zobák!“

Tenhle výbuch byl pro nás tak překvapivý – byli jsme 
zvyklí, že vždycky vyšilovala jenom Kirsten – že jsme na mo-
ment ztuhli, a  jako bychom nevěřili, že se to opravdu stalo. 
Rozhlédla jsem se a viděla, jak si nás všichni kolem prohlíže-
jí, což mě bohužel utvrdilo v tom, že všechno je skutečnost. 
A taky jsem viděla, jak se matka cítí trapně. 

„Andrew,“ oslovila otce a pokročila k němu. „Já ne…“
„Jdeme do auta!“ přikázal nám otec a popadl jeden kufr. 

„Bez řečí.“
Vykročili jsme za naprostého mlčení. Otec šel s matkou 
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vpředu, ruku kolem jejích ramen. Whitney za nimi s hlavou 
skloněnou, Kirsten a já vzadu. Vzala mě za ruku a sevřela ji 
svou teplou dlaní. „Je nutný, aby to věděli,“ řekla, ale když 
jsem k ní otočila hlavu, dívala se jinam. Říkala to vůbec mně? 
„Bylo to správný. Musela jsem to udělat!“

Po cestě pak v autě nikdo nemluvil. Seděla jsem vmáčk-
nutá mezi sestrami na zadním sedadle, stále jsem měla pocit, 
že se Kirsten nadechuje, aby něco řekla, ale nic, ani slůvko. 
Z druhé strany seděla Whitney s  rukama v klíně, přimáčk-
nutá na okýnko, koukala ven. Nemohla jsem spustit oči z je-
jích zápěstí. Byla tak útlounká, vystouplé klouby vypadaly na 
černých kalhotách hrozně bíle. Rodiče na předních sedadlech 
hleděli upřeně před sebe, jen podle pohybu otcova ramene 
jsem usuzovala, že chvílemi pohladil máminu ruku, aby ji 
uklidnil. 

Jakmile jsme dojeli do garáže, Whitney si rychle otevře-
la, téměř proběhla těch pár kroků ke dveřím do kuchyně, 
vklouzla dovnitř a práskla za sebou dveřmi. Kirsten si ved-
le mě povzdechla. 

„Tak jo,“ řekla tiše, když otec vypnul motor. „Potřebuje-
me si promluvit.“

Což udělali, ale ten rozhovor se měl odehrát bez mé přítom-
nosti. Naznačili mi to jasně. (Máš určitě plno úkolů a učení, 
Annabel, viď?) Tak jsem místo toho seděla ve svém poko-
ji s matematikou na klíně a napínala uši, abych aspoň něco 
z toho, co se odehrávalo dole, zaslechla. Nesly se ke mně jen 
hlasy, otcův hluboký, matčin vyšší a  Kirstenin rozhořčený. 
V pokoji za zdí, kde byla Whitney, bylo ticho. 

Nakonec vyšla mamka nahoru, prošla kolem mého poko-
je a zaklepala na dveře u Whitney. Když se nic nedělo, řek-
la naléhavě: „Whitney, holčičko, pusť mě dovniř!“ Nic. Stála 
tam nejmíň minutu nebo dvě, než se konečně ozvalo klapnu-
tí zámku a následné otevření a zavření dveří. 
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Sešla jsem zase dolů do kuchyně, kde jsem zastihla otce 
s Kirsten u stolu, před ní nedotčený grilovaný sýr. Vzala jsem 
si skleničku a nalila vodu. „Uvidíš,“ říkala Kirsten, „že to bles-
kurychle překroutí. Během minuty mamku přesvědčí, že je to 
jinak.“

„To určitě ne,“ oponoval jí tatínek. „Trochu své matce dů-
věřuj.“

Kirsten zavrtěla hlavou. „Ona je nemocná, tati. Skoro vů-
bec nejí, a  když jo, divil by ses co. Sní čtvrtku jablka nebo 
něco takového k snídani, tři slané krekry k obědu. A celý dny 
cvičí. Za rohem je fi tko, které má otevřeno dvacet čtyři hodin 
denně. Někdy se vzbudím a už je pryč. Vím, že je tam!“

„Ale třeba ne!“
„Několikrát jsem ji sledovala. Hodiny běhá na trenažéru! 

Hele, když jsem se přestěhovala do New Yorku, měla jsem ka-
marádku. Její spolubydlící na tom byla podobně. Zhubla asi 
na třicet kilo a musela jít do nemocnice. Je to fakt vážný!“

Otec chvilku mlčel, než řekl: „ Nechme ji ještě, ať nám vylo-
ží svůj pohled na věc, pak uvidíme, na čem jsme. A Annabel?“

Vyskočila jsem. „Ano?“
„Asi by sis měla jít dodělat ty úkoly.“
„Tak dobře.“ Dopila jsem vodu, skleničku jsem dala do 

myčky a šla zase nahoru. Zatímco jsem se nutila do rovnoběž-
níků, slyšela jsem z vedlejšího pokoje matčin tichý a uklidňu-
jící hlas. Už jsem byla skoro hotová, když se u Whitney ote-
vřely dveře. 

„Já vím,“ říkala matka. „Co kdybychom to teď udělali tak-
hle: dáš si sprchu a  trochu si zdřímneš, a  já tě vzbudím, až 
bude čas večeře, ano? Všechno pak bude vypadat líp.“

Zaslechla jsem jen, jak Whitney popotáhla nosem, což 
měl být nejspíš její souhlas, a matčiny kroky kolem mých dve-
ří. Tentokrát nakoukla dovnitř a řekla mi: „Všechno je v po-
řádku, nedělej si starosti.“
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Když na to zpětně myslím, nepochybuju, že tomu tehdy 
věřila. Později jsem se dozvěděla, jak ji Whitney úplně pře-
svědčila, že je jenom přepracovaná a  hrozně unavená, taky 
jí vysvětlila, že víc chodila cvičit do fi tka a méně jedla, pro-
tože zjistila, že je trochu mohutnější než holky, se kterými se 
ucházela o práci, ale že v žádném případě nejde o žádné ex-
trémy. Pokud má Kirsten dojem, že Whitney nejí vůbec, je 
to prý tím, jak odlišný život obě vedou. Kirsten pracuje ve-
čer a dlouho do noci, ona ve dne. Osobně si prý myslí, že je 
v tom víc než jen starost. Od chvíle, kdy se přistěhovala do 
New Yorku, měla víc práce než Kirsten kdykoliv předtím. Se-
střička to asi nelibě nese a žárlí.

„Ale já přece nežárlím!“ slyšela jsem říkat Kirsten naštva-
ně o pár minut po tom, co matka sešla dolů. „Copak nevidíš, 
že tě balamutí, aby dosáhla svýho a zastřela pravej stav věcí? 
Otevři proboha oči!“

Bylo toho samozřejmě víc, ale to jsem nezaslechla. A když 
mě asi za hodinu volali k večeři, všechny trable byly zdánli-
vě zažehnány, celá rodina Greeneových v  normálu, všichni 
jsme se tvářili, že jsme v pohodě. Alespoň z venku to tak ur-
čitě vypadalo.

Náš dům navrhoval otec a v té době to byl nejmoderněj-
ší dům v  celé čtvrti. Obecně se mu říkalo „skleněný dům“, 
i když úplně prosklené bylo jenom průčelí. Díky tomu bylo 
zvenčí vidět úplně všechno, co bylo dole: obývák s velkým ka-
menným krbem, který ho předěloval zhruba uprostřed, ku-
chyně vzadu a bazén za domem. Taky byly vidět schody a část 
patra s průchodem ke mně a k Whitney. Prostor před naši-
mi dvěma pokoji byl rozdělený komínem. Ostatní části byly 
před pohledem z venku ukryté, takže se sice zdálo, že je vidět 
všechno, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Vidět byly jen ně-
které části, které vytvářely dojem celku.

Jídelna byla přesně v čele domu, takže když jsme zased-
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li k večeři, byli jsme všem na očích. Ze svého místa u stolu 
jsem viděla, jak auta, která jedou kolem, zpomalují, aby se ři-
dič mohl podívat na obrázek šťastné rodinky, usazené kolem 
vydatného jídla. Jak je ale známo, pohled zvenčí často vyvo-
lává klamný dojem.

Ten večer s  námi Whitney večeřela. To bylo poprvé, ale 
rozhodně ne naposledy, kdy jsem si všímala, jestli něco sněd-
la. Kirsten pila trochu moc vína a matka stále říkala, jak je to 
krásné, že jsme zase konečně všichni pohromadě. A opako-
vala to celé tři dny. 

To ráno, kdy holky odjížděly, si je matka posadila ke sto-
lu v kuchyni s tím, že chce, aby jí něco slíbily. Chtěla, aby se 
Whitney trochu šetřila, víc spala a  zdravě jedla. Po Kirsten 
chtěla, aby na Whitney dávala pozor, a trochu víc ji podpo-
řila při tom tlaku, pod kterým je v novém prostředí, kde žije, 
a  s  tím náporem práce. „Ano?“ pohlížela matka z  jedné na 
druhou. 

„Ano, to víš, že slibuju,“ souhlasila Whitney.
Kirsten ale jen zavrtěla hlavou. „Já to neberu,“ odstrčila 

židli dozadu a postavila se. „Varovala jsem vás, víc k tomu už 
neřeknu. Vy jste se rozhodli, že mě nebudete poslouchat. To 
jen, aby bylo jasno.“

„Kirsten…“ začala ještě matka, ale Kirsten už odcházela 
ke garáži, kde dával otec kufry do auta. 

„Nedělej si starosti,“ vstala i Whitney a dala mámě pusu 
na tvář. „Všechno bude v pohodě.“

Nějakou chvíli to vypadalo, že to tak je. Whitney dál do-
stávala zakázky, včetně focení pro časopis New York, což byla 
zatím ta největší. Kirsten získala práci hostesky v jedné velmi 
známé restauraci a taky reklamu pro kabelovou televizi. Po-
kud spolu nevycházely, my jsme o tom nevěděli – už ani ne-
telefonovaly každý týden společně jako dřív, kdy si předávaly 
sluchátko. Teď nám volala každá zvlášť. Kirsten obvykle do-
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poledne nebo až k poledni, Whitney vždycky večer. Pak, asi 
týden před vánočními svátky, na které měly přijet, někdo za-
volal během večeře. 

„Promiňte, prosím?“ ptala se matka s  telefonem u ucha. 
Stála ve dveřích mezi kuchyní a jídelnou. Přikrývala si rukou 
druhé ucho, aby líp slyšela. „Co jste říkala?“

„Gracie?“ pohlédl na ni otec a postavil se. „Co je?“
„Nevím,“ zavrtěla mamka hlavou a podávala mu telefon. 

„Nechápu…“
„Haló, kdo volá?“ začal tatínek. „…aha… rozumím… To 

bude určitě nějaká chyba v údajích… Vydržte prosím, já to 
vyhledám.“

Když odložil sluchátko, matka se zeptala: „Co to říkala? Já 
jsem jí nerozuměla.“

„Nějaký problém s  kartičkou zdravotního pojištění pro 
Whitney. Podle všeho byla dnes v nemocnici.“

„V nemocnici?“ Matčin hlas zazněl v té ustrašené a roztře-
sené podobě, která vždycky způsobí, že mi srdce začne zrych-
leně bušit. „Je v pořádku? Co se stalo?“

„Nevím,“ odpověděl otec. „Vlastně už ji propustili, ale 
mají nějaký problém s vyúčtováním. Musím najít její novou 
kartičku…“

Když šel táta nahoru do své pracovny hledat kartičku, 
mamka si znovu vzala telefon a snažila se získat nějaké dal-
ší informace. Ta žena toho ale nechtěla moc sdělovat kvůli 
ochraně osobních údajů a řekla jen, že Whitney dopoledne 
přivezla záchranka a před pár hodinami ji propustili. Jakmi-
le otec vyjasnil problém s účtováním, zavolal do New Yorku 
k holkám do bytu. Vzala to Kirsten. 

Všechno, co řekla, bylo: „Snažila jsem se vám to říct.“ Sly-
šela jsem její hlas z místa, kde jsem seděla. „Fakt snažila.“

„Dej mi svou sestru,“ žádal otec. „Teď hned!“
Pak to vzala Whitney a já jsem slyšela její vysoký rozjařený 
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hlas ze sluchátka, které rodiče drželi tak, aby oba slyšeli. Mlu-
vila rychle, její verze byla taková, že nešlo o nic vážného, jen 
byla opravdu dehydrovaná – následek vleklého zánětu dutin – 
a omdlela na natáčení. Vlastně to vypadalo asi hůř než sku-
tečnost, takže někdo zpanikařil a zavolal záchranku. Nechtěla 
nám nic říkat hlavně kvůli matce, aby si nedělala starosti, 
opravdu to nic nebylo, vůbec nic.

„Možná bych za vámi měla jet,“ ozvala se matka. „Jen pro 
jistotu.“

Ne, to není třeba, říkala Whitney, vždyť přijedou ani ne za 
dva týdny na Vánoce. A to je to, co vážně potřebuje, pořád-
nou pauzu, vyspat se, pak bude úplně v pořádku. 

„Určitě?“ zeptala se matka.
Ano. Byla si jistá.
Než zavěsili, vyžádal si otec ještě znovu Kirsten. „Je tvá se-

stra v pořádku?“ zeptal se.
„Ne, není,“ odpověděla Kirsten.
Ale matka stejně nikam nejela. To je pro mě ta největší 

záhada, kterou ani dodatečně nejsem schopná vyluštit. Z ne-
známého důvodu se rozhodla věřit Whitney. A  to byla vel-
ká chyba.

Whitney přiletěla domů na Vánoce sama, protože Kirsten 
musela ještě pár dní zůstat v práci. Táta ji jel vyzvednout na 
letiště a já jsem s maminkou mezitím připravovala jídlo. Při 
prvním pohledu na starší sestru jsem nemohla uvěřit vlast-
ním očím. 

Byla tak hubená! Vyzáblá na kost. Bylo to jasné, i  když 
měla na sobě ještě volnější oblečení, než když jsem ji vidě-
la naposled, a taky víc vrstev. Měla vpadlé oči a na krku vy-
stouplé šlachy, které se pohybovaly, jak otáčela hlavou, jako 
vodicí šňůry nějaké loutky. Jenom jsem na ni zírala. 

„Ty mě ani nepřivítáš, Annabel?“ zeptala se naštvaně. 
„Pojď mě obejmout!“
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Položila jsem škrabku na zeleninu a váhavě jsem se vydala 
přes kuchyň. Když jsem ji objímala, měla jsem úplně strach, 
že jí snad zlámu kosti, tak křehká se mi zdála. Otec stál za ní 
s jejím kufrem, a když jsem zahlédla jeho výraz, věděla jsem, 
že i on byl v šoku nad tou proměnou, která se udála během 
jednoho měsíce.

Matka nic z  toho nebrala na vědomí, alespoň ne nahlas. 
Když jsem Whitney pustila, pokročila dopředu a přitáhla ji 
k sobě. „Zlato moje, máš za sebou hrozně těžké období.“

Jak Whitney sklonila hlavu na matčino rameno, zavřela 
pomalu oči. Víčka měla téměř průsvitná, až mě z toho obe-
šla hrůza.

„My tě dáme do pořádku,“ usmála se matka. „A začneme 
hned teď. Běž se trochu opláchnout a zasedneme ke stolu.“

„Ale já nemám hlad,“ odporovala Whitney. „Najedla jsem 
se, když jsem čekala na letadlo.“

„Ty jsi jedla?“ Matka vypadala dotčeně, celý den vařila. 
„Určitě zvládneš aspoň zeleninovou polívku. Vařila jsem ji 
hlavně pro tebe a je to přesně to, co ti pomůže obnovit imu-
nitní systém.“

„Já se chci vážně jenom vyspat,“ nesouhlasila Whitney. 
„Jsem strašně unavená.“

Mamka přeskočila pohledem na otce, který s vážným vý-
razem stále ještě Whitney pozoroval. „No tak dobře, možná 
by sis měla na chvíli lehnout. Můžeš se najíst, až se vzbudíš. 
Ano?“

Ale Whitney nejedla. Celý večer prospala a kdykoliv mat-
ka přišla s jídlem na tácu, nesetkala se ani s náznakem zájmu. 
Ani příští den ráno nic nesnědla. Byla prý vzhůru už za sví-
tání a tvrdila, že je po snídani, když otec, který se vždycky za-
čne pohybovat po domě jako první, přišel dolů, aby si udělal 
kávu. V době oběda opět spala. Večer ji konečně matka při-
měla, aby si s námi sedla ke stolu. 
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Začalo to v  okamžiku, kdy se tatínek ujal servírování. 
Whitney seděla vedle mě, a když začal porcovat rostbíf a dá-
vat plátky masa na talíře, jasně jsem cítila, že není schopná se-
dět v klidu. Nervózně sebou poškubávala, tahala za lem mi-
kiny, překřížila nohy a zase je narovnala, lokla si vody, pak 
zase zatahala za mikinu. Napětí, které se z ní šířilo, bylo té-
měř hmatatelné. A když před ni otec postavil plný talíř, nalo-
žený masem, zelenými fazolkami, brambory a přidal pořádný 
kus matčiny proslavené česnekové bagety, už to nezvládla. 

„Já vůbec nemám hlad,“ odstrčila talíř. „Vůbec.“
„Whitney, jez!“ nařizoval otec.
„Já to nechci,“ odmlouvala rozzlobeně. Na druhé straně 

stolu seděla matka a vypadala tak utrápeně, že jsem to skoro 
nemohla snést. „To je kvůli Kirsten, že jo? Řekla vám, abys-
te to udělali!“

„Ale ne,“ odpověděla matka. „To je kvůli tobě, holčičko. 
Potřebuješ se uzdravit.“

„Já nejsem nemocná! Jsem v pohodě, jen jsem prostě una-
vená. A nebudu jíst, když nemám hlad! Nebudu, nemůžete 
mě přinutit.“

Všichni jsme tam seděli a zaraženě na ni koukali, jak zase 
popotahuje za lem mikiny, oči upřené dolů na stůl. „Whitney,“ 
začal otec, „jsi hrozně hubená. Potřebuješ…“

„Neříkej mi, co potřebuju!“ odstrčila židli a vstala. „Ne-
máš ani ponětí, co potřebuju. Kdybys měl, vůbec bychom se 
takhle nebavili.“

„Ale Whitney, my ti chceme pomoct,“ pronesla matka 
mírně. „Chceme…“

„Tak mě nechte být!“ přirazila židli ke stolu, až talíře nad-
skočily, a odpochodovala. O vteřinu později jsem slyšela, jak 
bouchly domovní dveře, a byla pryč.

A dál to probíhalo následovně: otec nejdřív uklidnil mat-
ku, jak nejlíp uměl, pak sedl do auta a  jel Whitney hledat. 
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Matka se usadila v  hale pro případ, že by se nějak minuli. 
Já jsem rychle dojedla večeři, pak jsem všechny ostatní talí-
ře s jídlem přikryla folií a dala je do lednice, špinavé nádobí 
jsem umyla nebo sklidila do myčky. Už jsem byla skoro ho-
tová, když jsem zahlédla otcovo auto na příjezdu do garáže. 

Když přišli dovnitř, Whitney na nikoho ani nepohlédla, 
hlavu skloněnou, oči přilepené na podlahu. Otec přitom vy-
kládal, jak to bude. Whitney teď něco sní a půjde se vyspat. 
Doufejme, že ráno bude opravdu moudřejší večera. Žádné 
probírání problému nebo něco o tom, jak k tomu dospěli. Už 
bylo rozhodnuto. 

Matka mě pak požádala, ať jdu nahoru, takže jsem se ne-
dostala k  tomu, abych viděla, jestli Whitney jí večeři, nebo 
slyšela, jestli se ještě o něčem dohadovali. Později, když dům 
utichl a věděla jsem, že už všichni spí, jsem sešla dolů. Z těch 
tří talířů, které jsem zabalila do folie, zbyl jenom jeden. Sice 
to vypadalo, že někdo do jídla trochu dloubal, ale ani zdale-
ka to nebylo snědené. 

Vzala jsem si sušenky a šla si sednout k televizi. Podíva-
la jsem se na opakování reality show o proměnách vzhledu 
a místní zprávy. Když jsem se konečně vydala zpátky naho-
ru, svítil už skrz sklo měsíc a svým jasem zvláštně osvětloval 
celý prostor. Vždycky mi přišlo na domě zaplněném měsíč-
ním svitem něco podivného, a tak jsem si trochu zakryla oči, 
jak jsem procházela. 

Hala před našimi pokoji byla taky zalitá stříbrným svět-
lem, kromě stínu uprostřed, který vrhal komín. Když jsem 
vstoupila do té náhlé tmy, ucítila jsem páru. 

Nebo jsem měla spíš pocit, že se vzduch najednou změ-
nil, jako by byl těžší a vlhčí, tak jsem se zastavila a zkusila ho 
vdechnout. Koupelna byla až na druhém konci a pod dveř-
mi nebylo vidět žádné světlo, ale jak jsem postupovala smě-
rem k  ní, pára houstla, a  taky jsem zaslechla stříkání vody. 
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To bylo hrozně divné. Chápu, že někdo zapomene zavřít ko-
houtek, ale sprchu? Jenomže Whitney se chovala divně celou 
dobu, co byla doma, tak bylo možné cokoliv. Konečně jsem 
došla až k napůl otevřeným dveřím. Zatlačila jsem do nich, 
abych je otevřela.

O něco se zastavily a vrátily ke mně. Pokusila jsem se je zno-
vu otevřít, pára se mi vyhrnula do obličeje a okamžitě se mi na 
něm začala srážet. Nic jsem neviděla a slyšela jenom vodu, tak 
jsem poslepu hmatala vpravo po stěně, až jsem našla vypínač. 

Na zemi u nohou mi ležela Whitney. Dveře se prve zara-
zily o  její rameno. Byla trochu zkroucená, kolem sebe měla 
omotaný ručník, obličej přimáčknutý na lino. Jak jsem tuši-
la, sprcha byla puštěná na plno, takže voda nestačila odtékat.

„Whitney?“ dřepla jsem si k ní. Neuměla jsem si předsta-
vit, co tady ve tmě sama dělala, tak pozdě v noci. „Jsi…“

Pak jsem uviděla záchodovou mísu. Víko zdvižené, uvnitř 
nažloutlá směs, stříknutá červenou. Na první pohled jsem ně-
jak věděla, že je to krev.

„Whitney!“ Sáhla jsem jí na tvář, byla horká a vlhká, víčka 
se chvěly. Zatřepala jsem jí ramenem. „Whitney, prober se!“

Nepatrně se pohnula. Ale dost na to, aby se ručník svezl dolů, 
a já jsem konečně uviděla, co se sebou moje sestra provedla.

Byla strašně kostnatá. Každičká kost a  kloub viditelné, 
jednotlivé obratle páteře vystouplé. Kyčle jí trčely v ostrých 
úhlech ven, kolena byla kostnatá a bílá. Připadalo mi skoro 
nemožné, že může být tak hubeňoučká a  ještě žít, hýbat se, 
a  dokonce být schopná tohle všechno nějak skrývat. Jak se 
ještě trochu posunula, uviděla jsem to, na co v životě nezapo-
menu: ostré lopatky, které napínaly kůži na zádech a vypadaly 
jako křídla malého ptáčete. Jednou jsem takové našla na za-
hradě, sotva narozené, ještě bez peří, ale už mrtvé. 

„Tati!“ zavolala jsem a můj hlas se v té malé místnosti hroz-
ně rozléhal. „Tati!“
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Na zbytek té noci mám už jen útržkovité vzpomínky. Otec, 
jak běží v pyžamu halou a neobratně šátrá po brýlích. Vza-
du za ním matka, jak stojí v paprsku světla na druhém konci 
haly, jak vztahuje ruce k obličeji ve chvíli, kdy mě otec odstrčil 
stranou, naklonil se k Whitney a přiložil jí ucho na hruď. Zá-
chranka, blikající světla a náš dům, který v nich vypadal jako 
kaleidoskop. A to ticho, když odjeli, matka s Whitney uvnitř, 
otec za nimi ve svém autě. Řekli mi, abych zůstala, kde jsem, 
a čekala, až se mi někdo ozve.

Nevěděla jsem, co mám dělat. Šla jsem tedy do koupelny 
a uklidila ji. Spláchla jsem záchod, ale radši jsem se koukala 
jinam. Pak jsem vytřela vodu, která natekla na podlahu, vzala 
jsem dolů ručníky, které jsem použila, a dala je do pračky. Po-
tom jsem si šla sednout do obýváku, zalitého měsíčním svět-
lem, a čekala jsem.

Asi za dvě hodiny mi zavolal táta. Při zařinčení telefonu 
jsem se s  trhnutím probudila. Jak jsem brala sluchátko do 
ruky, viděla jsem, že venku už vychází slunce a na nebi jsou 
růžové a červené pruhy. „Tvoje sestra bude v pořádku,“ ozval 
se otcův hlas. „Až přijedeme domů, vysvětlíme ti, co se děje.“

Když jsem zavěsila, vrátila jsem se do svého pokoje, zalez-
la do postele a spala další dvě hodiny, než jsem uslyšela, jak 
se otvírají garážová vrata. Když jsem sešla do kuchyně, matka 
vařila kávu otočená zády ke mně. Měla na sobě šaty jako vče-
ra večer, neučesané vlasy.

„Mami?“
Otočila se, a když jsem uviděla její obličej, sevřel se mi ža-

ludek. Bylo to úplně stejné jako tehdy před lety: výraz na-
prosté vyčerpanosti, oči oteklé od pláče, uštvané rysy. Náhlý 
záchvěv paniky ve mně vyvolal touhu se k  ní rozběhnout, 
obejmout ji a bránit svým tělem před celým světem a vším, co 
by mohl jí, mně, nebo komukoliv z nás udělat.

A pak se to stalo. Matka začala plakat. Oči se jí zaleskly, pak 
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je sklopila a zahleděla se na svoje třesoucí se ruce a začala vzly-
kat, tak hlasitě v tiché kuchyni. Udělala jsem krok dopředu, ale 
nevěděla jsem, co mám dělat. Naštěstí jsem to nemusela řešit.

„Grace.“ Otec stál ve dveřích, které vedly z haly do jeho 
pracovny. „Miláčku, to bude dobrý.“

Matčina ramena se otřásla, jak nabírala dech. „Ach bože, 
Andrew. Co jsme…“

A pak otec došel až k ní, objal ji a celou ji schoval ve své 
velké náruči. Zabořila mu hlavu do košile a vzlykala mu na 
prsou. Vycouvala jsem přes práh do obýváku a  tam jsem si 
sedla. Už jsem na ně neviděla, ale stále jsem slyšela matku, jak 
pláče. Ten zvuk byl hrozný, ale vidět ji bylo ještě horší.

Nakonec tatínek matku trochu uklidnil, odvedl ji nahoru, 
aby se osprchovala a trochu si odpočinula. Pak se vrátil dolů 
a sedl si naproti mně.

„Tvoje sestra je moc nemocná,“ začal. „Extrémně zhub-
la a zřejmě už celé měsíce normálně nejí. Včera to její tělo už 
nevydrželo.“

„Ale bude zase v pořádku?“
Přejel si rukou přes obličej, než odpověděl. „Podle léka-

řů by měla okamžitě nastoupit do speciální léčebny. Matka 
a  já…“ Zamyslel se, koukal mimo mě někam ven, směrem 
k bazénu. „Chceme prostě to, co bude nejlepší pro Whitney.“

„Takže se nevrátí?“
„Určitě ne hned. Je to záležitost na delší dobu. Musíme če-

kat a sledovat, jak se to bude vyvíjet.“
Podívala jsem se na svoje ruce, opřené dlaněmi o chladivé 

dřevo stolu přede mnou. „Včera v noci, když jsem ji poprvé 
uviděla, já…“

„Já vím,“ vstal z křesla. „Ale oni jí teď pomůžou, víš?“
Přikývla jsem. Jasně, otec nehodlal rozebírat emocionální 

dopad toho, co se stalo. Předložil mi fakta a prognózy, to bylo 
vše, co jsem mohla mít.
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Po několika dnech v nemocnici byla Whitney převezena 
do léčebny. Nenáviděla to tam tak moc, že zpočátku s rodiči 
odmítala mluvit, když tam za ní přišli. Nicméně jí to pomá-
halo, pomaloučku, den za dnem, kousek po kousku přibíra-
la na váze. Co se týká Kirsten, ta přijela na Štědrý den a našla 
rodiče naprosto vyřízené a ve stresu a mě, jak jsem se snaži-
la úplně do toho nespadnout taky. Jakákoliv naděje na vese-
lé prázdniny se rozplynula. To jí ovšem nezabránilo svrhnout 
ještě svou vlastní bombu.

„Rozhodla jsem se,“ prohlásila, když jsme seděli u večeře, 
„že končím s modelingem.“

Matka položila vidličku. „Cože?“
„Prostě od toho jdu pryč,“ usrkla si Kirsten vína. „Po prav-

dě řečeno, už to nějakou dobu nedělám. Stejně o mě nikdy 
nebyl kdovíjaký zájem, takže to byl jen občasný výdělek. Teď 
jsem se rozhodla to ofi ciálně skončit.“

Koukla jsem na maminku. Už předtím byla unavená 
a smutná a tohle jí rozhodně nepřidalo. Táta ji pozoroval taky. 
„Nedělej nic neuváženého, Kirsten,“ řekl.

„Nedělám. Už jsem o  tom přemýšlela ažaž.“ Ona jediná 
z nás pokračovala v jídle a právě si navršila brambory na vidlič-
ku, když řekla: „Podívejme se pravdě do očí. Já nikdy nebudu 
mít čtyřicet kilo ani už ke svý váze nevyrostu na sto osmde-
sát.“

„Ale vždyť jsi měla spoustu zakázek i  taková, jaká jsi,“ 
opáčila mamka. 

„Sem tam nějaký zakázky,“ opravila ji Kirsten. „Pořádný 
zaměstnání to rozhodně nebylo. Dělala jsem to od svých osmi 
let. Teď je mi čtyřiadvacet a chci dělat něco jinýho.“

„Jako například?“ zaptal se tatínek.
Kirsten pokrčila rameny. „Ještě nevím. Mám tu práci hos-

tesky v restauraci a pak mám jednu kamarádku, která je maji-
telkou kadeřnickýho salónu. Nabízela mi tam práci recepční, 
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a  tak bych si vydělala na většinu výdajů. Taky přemýšlím 
o tom, že bych se zapsala na nějaký přednášky nebo kurzy.“

„Škola?“ zvedl taťka obočí. 
„Netvař se tak překvapeně,“ reagovala Kirsten. Připouš-

tím, že já jsem byla taky v šoku. Ne, že by Kirsten jenom pře-
stala chodit na přednášky v  New Yorku, ona nikdy zrovna 
neprahla po akademickém vzdělávání. Když byla na střední, 
některé hodiny vynechávala kvůli modelingu, a ty zbylé často 
taky. Chodila tehdy s takovým volnomyšlenkářem, který moc 
nedbal na svůj zevnějšek, a s ním trávila čas místo ve škole. 
„Většina holek v mým věku už dokončila vysokou a začala si 
budovat kariéru. Mám najednou pocit, že jsem něco zmeška-
la, víš? Chci studovat a získat diplom.“

„Mohla bys studovat a přitom pokračovat v modelingu. To 
přece nemusí být buď anebo?!“ ozvala se matka.

„Ale musí! Pro mě jo,“ opáčila Kirsten.
Za jiných okolností by možná rodiče tlačili Kirsten do dal-

ší diskuze. Teď ale byli příliš unavení. A Kirsten byla sice zná-
má hlavně svou přímočarostí, jenže paličatost byla hned na 
druhém místě. Nemělo nás to zas až tolik překvapovat. Vlaž-
ný vztah k modelingu u ní přetrvával už dlouhou dobu. Jen-
že to přišlo bezprostředně po kolapsu Whitney, což mělo svůj 
význam zejména pro mě. V té době jsem si to ale neuvědo-
movala. 

Whitney zůstala v léčebně třicet dní, během kterých při-
brala skoro čtyři kila. Jakmile ji propustili, chtěla se vrátit do 
New Yorku, ale rodiče trvali na tom, aby se přestěhovala zpát-
ky domů. Doktoři totiž varovali před návratem k modelingu, 
který by mohl znamenat zastavení nastartovaného pozitivní-
ho vývoje. To bylo v lednu a od té doby docházela na léčeb-
ný program ambulantně a navíc dvakrát týdně k terapeutce. 
Jinak bloumala uraženě po domě. Mezitím Kirsten dodrže-
la slovo, zapsala se na jednu školu v  New Yorku ke studiu, 
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a zároveň se snažila stíhat svá dvě zaměstnání. S ohledem na 
její přístup ke střední škole bylo teď překvapivé, jak ji stu-
dium nadchlo. Každý týden volala plná dojmů, líčila podrob-
nosti z vyučování i o tom, co právě studovala. A zase tu byly 
u mých sester extrémní protiklady na jedné straně, a podob-
nosti na straně druhé. Každá z nich začínala znovu, ale jenom 
jedna z vlastní vůle.

Některé týdny se zdálo, že se Whitney opravdu uzdravu-
je. Přibírala pomaličku na váze, pokračovala jasně v nastou-
pené cestě. Potom ale přicházela období, kdy odmítala jíst 
snídani nebo byla přistižena pozdě v noci, jak ve svém po-
koji dělá zběsile sklapovačky, což měla samozřejmě zakázá-
no. K rozumu ji pak přiváděla jedině hrozba, že bude muset 
jít znovu do nemocnice a tam ji budou zase krmit násilím. Je-
nom jediná věc se během toho všeho neměnila: s Kirsten se 
vůbec nebavila.

Ani když nám telefonovala, ani když přijela na jaře domů 
na víkend. Kirsten to nejdřív trápilo, pak byla naštvaná, a na-
konec se přestala snažit a  smířila se s mlčením. My ostatní 
jsme trčeli mezi nimi, zaplňovali jsme trapné pauzy v hovoru 
nějakými poznámkami, které ale většinou rychle utichly. Od 
té doby vždy čas od času jela mamka nebo taťka Kirsten na-
vštívit a ona se rozhodla, že už se domů nevrátí.

Bylo to divné. Jako malá jsem hádky svých sester nenávi-
děla, ale mlčení bylo ještě horší. Totálně nulová komunikace 
mezi nimi působila děsivě, zvlášť ve své nepřetržitosti, která 
trvala už devět měsíců. 

Změna, která se s nimi během posledního roku udála, byla 
u obou zřejmá. Jednu jsme stále chtěli mít na očích, druhou 
jsme slyšeli, sotva jsme se ocitli v doslechu, ať už jsme chtěli, 
nebo ne. A já? Zase jsem se nacházela tak nějak divně upro-
střed.

Ale i já jsem se změnila, jenom kdybych to mohla vyslovit. 
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Vypovídat se z toho. Byla jsem jiná. Tak odlišná, jako se lišil 
obraz naší rodiny od skutečnosti toho večera, kdy to všechno 
začalo, a kdy jsme vypadali pro kolemjdoucí jako šťastných 
pět lidí u rodinného stolu.
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Kapitola
čtyři

První týden školy mě Sophie naprosto ignorovala, což bylo 
těžké. Ale když na mě začala mluvit, rychle jsem si uvědomi-
la, že bych dala přednost mlčení. 

„Čubko!“
Vždycky jenom urážlivé oslovení, nic jiného, vyslovené 

s takovou záští, že bodlo jako žihadlo. Někdy to přišlo zeza-
du přes rameno, když jsem to nečekala. Jindy přistoupila až 
ke mně a dostala jsem to přímo do obličeje. Jedna věc byla 
společná, a to perfektní načasování. V momentě, kdy jsem se 
začala cítit trochu líp nebo jsem měla aspoň obstojnou chvil-
ku v ucházejícím dni, rázem byla tu, abych si nemyslela, že to 
snad bude mít delší trvání.

Tentokrát šla kolem, když jsem seděla na zídce o poled-
ní přestávce. Byla s ní Emily – v té době s ní byla vždycky – já 
jsem se na ně nedívala, soustředěná na práci z historie, kterou 
jsem psala do bloku na klíně. Právě jsem napsala slovo oku-
povat a vybarvovala jsem obě o perem, dokud obě nepřešly.

Byl tu jistý karmický aspekt, ale nerada jsem to připouště-
la. Pravdou totiž je, že ještě před nedávnem jsem vedle Sophie 
chodila já, zatímco ona se věnovala svým špinavým prakti-
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kám. Já jsem byla ta osoba, která se sice možná neúčastni-
la jejích pomluv, ale přinejmenším jim nezabránila. Jako tře-
ba s Clarke. 

Když už jsem si na ni vzpomněla, zvedla jsem hlavu a hle-
dala ji očima, až jsem ji našla. Seděla u jednoho z venkovních 
stolů s několika kamarádkami. Byla na konci lavičky, před se-
bou otevřenou učebnici, kterou listovala, a přitom napůl ucha 
poslouchala, jak se baví holky vedle ní. No jasně, ona seděla 
první den školy sama na zídce dobrovolně. Od té doby se ke 
mně ani k té zídce nepřiblížila.

Ale Owen Armstrong zůstával. Jiní lidé přicházeli a  ně-
kdy seděli na zídce ve skupinkách nebo osamoceně, jenom 
on a já jsme tam byli každičký den. Vždycky jsme mezi sebou 
měli rozumnou vzdálenost – něco kolem dvou metrů, kterou 
ten, kdo přišel později, dodržoval. Ještě tu byly další neměnné 
věci. On nikdy nejedl. Já jsem naopak měla díky matce jídlo 
vždycky s sebou. On zjevně ani netušil, co dělají ostatní, ani se 
o to nezajímal, zatímco já jsem trávila hodinu přestávky v do-
mnění, že mě všichni pozorují a probírají. Já jsem dělala úko-
ly, on poslouchal muziku. A nikdy jsme spolu nepromluvili. 

Příčiny toho, že mě Owen Armstrong jaksi čím dál víc fas-
cinoval, mohly být různé. Možná to, že jsem trávila tolik času 
sama. Nebo skutečnost, že jsem měla dlouhé minuty o poled-
ní přestávce jenom na školní úkoly. Ať už byl důvod jakýkoliv, 
bylo to tak. Každý den jsem si dala záležet na tom, abych se 
na něj několikrát koutkem oka podívala a přidala si něco dal-
šího k tomu, co už jsem věděla o jeho vzhledu nebo zvycích. 
A pár věcí jsem zjistila.

Tak třeba sluchátka. On je snad nikdy nevyndal z uší. Bylo 
jasné, že muziku měl hrozně rád, vždycky měl svůj iPod v kap-
se nebo v ruce, někdy položený na zídce vedle sebe. Taky jsem 
si všimla, že při poslouchání nevypadá vždycky stejně. Nej-
častěji seděl úplně tiše, jenom si pomalu a skoro neznatelně 
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pokyvoval hlavou. Občas si bubnoval prsty na noze a opravdu 
ojediněle si pobrukoval melodii. Jeho hmhm bylo dost hlasi-
té na to, abych ho slyšela, ale ozývalo se jedině v případě, že 
nikdo nešel kolem, ani se poblíž nikdo nevybavoval. To byly 
chvilky, kdy jsem byla opravdu zvědavá, co vlastně poslouchá, 
i když jsem si říkala, že to bude nejspíš něco jako on – ponu-
ré, zlověstné, hlasité.

Pak jeho vzhled. Nejdřív člověk samozřejmě zaznamenal 
jeho velikost: výšku, silná zápěstí, obrovitost jeho pouhé pří-
tomnosti. Ale byly tu i menší detaily. Jako třeba jeho tmavé 
oči, asi hnědé nebo zelené, a dva stejné prsteny – oba stříbrné, 
ploché a široké. Nosil na každém prostředníčku jeden. 

Když jsem se na něj koukla teď, seděl s nohama natažený-
ma před sebe a opíral se dozadu o dlaně. Na obličej mu dopa-
dalo slunce, sluchátka měl nasazená, trošku pokyvoval hlavou 
a měl přitom zavřené oči. Nějaká holka s velkou nástěnkou 
prošla kolem mě, pak zpomalila, když došla k němu a zača-
la opatrně obcházet Owenovy nohy. Připomněla mi pohádku 
„Jack a  kouzelná fazole“, protože našlapovala tak opatrně, 
jako by nechtěla vzbudit obra. Owen se nepohnul a ona spě-
chala dál.

Taky jsem se dřív cítila vůči Owenovi podobně a  mys-
lím, že to zažil každý. Teď jsme si ale byli nablízku každý den, 
tak už jsem si připadala docela v pohodě, nebo jsem se při-
nejmenším nevyděsila pokaždé, když se kouknul mým smě-
rem. Spíš jsem se v těch dnech obávala Sophie, ta pro mě byla 
jasnou hrozbou, nebo dokonce Clarke, která dala jasně naje-
vo, že mě pořád nenávidí. 

Bylo trochu zvláštní, že být s Owenem Armstrongem mi 
připadalo daleko bezpečnější, než když se přiblížila některá 
ze dvou holek. Přitom každá z nich bývala mou nejlepší ka-
marádkou. Začínala jsem chápat, že největší strach nemusím 
mít vždycky z toho, co neznám. Lidi, kteří tě dobře znají, mo-



 65 

hou být daleko větším rizikem. Někdy si totiž můžou mys-
let nebo dokonce říct něco nejenom děsivého, ale taky prav-
divého.

S  Owenem jsem neměla společnou minulost. Se Sophií 
a Clarke to bylo jiné. Bylo tu něco, co to všechno tak nějak 
propojovalo, i když jsem to asi nechtěla vidět. To, co se stalo, 
mi nepřipadalo ani férové, ani správné, ale nemohla jsem si 
pomoct, abych si neříkala, že to možná nebyla jenom náho-
da. Třeba jsem si to zasloužila.

Po tom večeru, kdy jsme s Clarke přinesly Sophii její věci k ní 
domů, se z nás stala trojice. Ne, že bychom Sophii vysloveně 
pozvaly, ale tak nějak to vyplynulo, a my jsme ji přibraly. Na-
jednou tu bylo třetí lehátko na koupališti, třetí, komu se roz-
daly karty, jedna cola navíc pro tu, která byla na řadě, aby 
přinesla pití. Clarke a  já jsme byly nejlepšími kamarádkami 
tak dlouho, že nějaké osvěžení vztahu nemohlo být na škodu. 
A Sophie ho určitě přinášela. Se svými bikinami, make-upem 
a spoustou historek o klucích, se kterými randila v Dallasu, 
byla úplně jiná než my dvě. 

Rozhodně nebyla tichá nebo nesmělá, vůbec se nestyděla 
mluvit s kluky nebo si vzít na sebe cokoliv, co se jí líbilo. A ří-
kat, co si zrovna myslela. V tomhle směru se trochu podobala 
Kirsten, ale zatímco přímost mé sestry mě vždycky zneklid-
ňovala nebo uváděla do rozpaků, se Sophií to bylo jiné. Lí-
bilo se mi to, skoro jsem jí záviděla. Já jsem neuměla říct, co 
bych chtěla, ale mohla jsem počítat s tím, že ona to udělá a že 
uvede události do pohybu. Vždycky tu bylo nějaké riziko, při 
nejmenším pro mě, ale taky zábava. Kdyby to bylo jenom na 
mně jako dřív, nikdy bych některé věci nezažila. 

Stejně tu ale byly momenty, kdy mi na Sophii něco nese-
dělo, jen jsem neuměla říct přesně, co to bylo. I když se po-
stupně stávala součástí mého každodenního života, stále jsem 
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nedokázala zapomenout na to, jak se ke mně hrozně chova-
la na začátku, ten první den u stánku s občerstvením. Koli-
krát jsem si na to vzpomněla, když jsem ji pozorovala, jak leží 
u mě na posteli a lakuje si nehty, nebo vykládá nějakou his-
torku, a přemýšlela jsem, proč byla taková. A přitom mě vět-
šinou napadlo, jestli by to udělala znovu. 

Věděla jsem, že přes všechnu suverénnost má Sophie taky 
svoje problémy. Její rodiče se teprve nedávno rozvedli a So-
phie tvrdila, že když byli ještě v Texasu, otec jí všechno kupo-
val – oblečení, šperky a bižuterii, cokoliv, na co si vzpomněla. 
Jednou jsem ale mimoděk vyslechla svoji matku s přítelkyní, 
jak říkaly, že rozvod Sophiiných rodičů probíhal dost ošklivě. 
Její otec je opustil kvůli mnohem mladší ženě a o dům v Dal-
lasu teď sváděli nenávistný boj. Pan Rollins se s nimi pravdě-
podobně vůbec nestýkal. Sophie se o tom ale nikdy nezmínila 
a já jsem si říkala, že kdyby o tom chtěla mluvit, tak by to udě-
lala, a neptala jsem se. 

Zato v jiných věcech se Sophie rozhodně nedržela zpátky. 
Tak třeba mně a Clarke věčně říkala, že jsme hrozně nedo-
spělé. Zřejmě všechno bylo špatně: naše oblečení (tak dětské), 
naše aktivity (nudné), naše zkušenosti (vlastně žádné). Zají-
mal ji jedině můj modeling a mými sestrami byla přímo fas-
cinovaná, zatímco ony ji, stejně jako mě, naprosto ignorovaly. 
Zato Clarke byla věčným objektem její kritiky.

„Vypadáš jako kluk,“ řekla jí jednou, když jsme šly všech-
ny tři do nákupního centra. „Při troše snahy bys byla docela 
hezká. Proč se nenamaluješ nebo něco?“

„Já nesmím,“ opáčila Clarke a vysmrkala se. 
„Ale prosím tě! Rodiče to přece nemusí vědět. Nalíčíš se, 

když odejdeš, a pak to sundáš, než se vrátíš domů.“
Jenomže taková Clarke nebyla, to jsem věděla. S tatínkem 

a maminkou vycházela dobře a nelhala by jim. Ale Sophie ne-
dala pokoj. Když to nebyl make-up, bylo to její oblečení, věč-
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