Kromû tûch pudinkÛ. To je... no, ehm, to je
pravda.

Chci, abychom mûli v jedné vûci dokonale
jasno: Rafe Khatchadorian je vypeãen˘ sedmilháﬁ.
A abych dokázala, Ïe jsem ten typ holky, co
ﬁíká pravdu, tak se teì opravím: Rafe je ve
skuteãnosti úplnû obyãejn˘ lháﬁ. A to, jak mû
popisuje, je úplnû mimo.
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Takhle je to doopravdy: Rafe neustále vyvádí
nûjaké ‰ílenosti a Ïe by mu dal nûkdy nûkdo
kartáã? Ne. Vyhodí ho ze ‰esté tﬁídy a skonãí na
umûlecké ‰kole.
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Ale kdyÏ udûlám nûco ‰patného já?

TakÏe jaká je Georgia Khatchadorianová ve
skuteãnosti? Ne, jsem mnohem chytﬁej‰í neÏ
Rafe. Jen se zeptejte lidí, co vyhodnocují
inteligenãní testy.
Taky jsem úÏasnû vtipná.
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Vlastnû jsem obvykle docela laskavá. (Rafe
si myslí, Ïe jsem drbna? To by mûl sly‰et vûci,
co jsem neﬁekla!)
Mám skvûl˘ cit pro módu, kter˘ jsem se
rozhodla nevyjadﬁovat. To kvÛli tomu, Ïe jsem
vûãnû ‰vorc.
A jsem nevinná obûÈ bratrov˘ch pomluv.
TakÏe myslím, Ïe tohle vyprávûní je o tom, co
se stane, kdyÏ se bystrá, laskavá, tvoﬁivá dívka
pokusí Ïít tak, aby na ní neulpûla ‰pína bratrovy
‰patné povûsti.
VáÏnû není moje chyba, Ïe mi to v‰echno
vybuchlo v náruãí.
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KAPITOLA 2

Na Khatchadoriana si nedovolujte

Zb˘valo pûtapadesát minut do zaãátku mého
prvního dne na druhém stupni základní ‰koly
Hills Village a já jsem zÛstala trãet u snídanû
s kapitánem NekÀubou.
„Co to má b˘t? Králiãí bobky?“ zeptal se Rafe
s pohledem na moje cereálie.
„To je müsli,“ odpovûdûla jsem.
„Myslí‰?“

MÛj star‰í bratr je tááák svûtaznal˘. „Müsli
jsou v podstatû zapékané ovesné vloãky s kousky
ovoce a oﬁechÛ,“ ﬁekla jsem mu. „Jedí se hlavnû
v Evropû.“
„V Evropû se jedí i slimáci,“ poznamenal Rafe.
„Hlem˘Ïdi,“ opravila jsem ho. „Francouzsky
escargot.“
Rafe obrátil oãi v sloup. „To slovo uÏ jenom zní,
jako by nûkdo blil.“
Podívala jsem se na mámu. Té se chvûl obliãej,
jako by se neumûla rozhodnout, jestli se má zaãít
smát, nebo mraãit. Mámu miluju, a nemám
tu‰ení, jak jí Rafe mÛÏe pﬁipadat vtipn˘. Urãitû
za to mÛÏe nûjak˘ gen, kter˘ mnû osobnû chybí.
„TakÏe jste na první ‰kolní den pûknû natû‰ení?“
zeptala se máma.
Mûní‰ téma. To se ti povedlo, mami.
„Já se nemÛÏu doãkat,“ ﬁekli jsme s Rafem
souãasnû. Akorát Ïe jeho hlas zjevnû sdûloval

„váÏnû se tû‰ím“, zatímco ten mÛj vyjadﬁoval
„já jsem tak rozru‰ená, Ïe asi vybuchnu!“
Rafe si odfrkl. „Se‰ blázen.“
„Jenom proto, Ïe tobû se v ‰esté tﬁídû nelíbilo,
neznamená, Ïe se ve ‰kole nebude líbit ani mnû.“
„Jo, protoÏe se‰ blázen.“ Pﬁimhouﬁil pﬁede mnou
oãi. „Je to tam jak ve vûzení. SeÏerou tû zaÏiva,
sleãno RÛÏov˘ BatÛÏku s Poníkem,“ zavrãel.

„Mami!“ zajeãela jsem.
„To by staãilo, Rafe,“ ﬁekla máma, kdyÏ na mû
upﬁela znepokojen˘ pohled. „PﬁestaÀ se snaÏit
Georgii vydûsit.“ Vûdûla jsem, Ïe ona sama je
z mého prvního dne na druhém stupni nervózní.
Pro Rafea to koneckoncÛ nebyla Ïádná procházka
rÛÏovou zahradou.
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CoÏe? ¤ekli jste právû, Ïe bych si s tím nemûla
lámat hlavu, protoÏe mÛj bratr je vypeãen˘
sedmilháﬁ?
Hele – pozor na to. Já o svém bratrovi mÛÏu
ﬁíkat, co chci, ale nikdo jin˘ o nûm nic ‰patného
ﬁíkat nesmí. Stojím Rafeovi po boku. Hlavnû
proto, abych po nûm mohla házet vûci a obãas
ho do nûj proradnû bodla.
Chci ﬁíct, Ïe jeho bok je mÛj, ne vá‰.
A aãkoliv mÛj bratr je vypeãen˘ sedmilháﬁ,
mám nepﬁíjemn˘ pocit, Ïe tentokrát ﬁíkal
pravdu.

KAPITOLA 3

Hrůzy (neblaze) proslulého
bratra

Pozitivní je to, Ïe nikdo neﬁe‰il mÛj batoh.
Negativní naopak to, Ïe Rafe mûl pravdu – ‰kola
v Hills Village je opravdu jako vûzení. A ãím
jsem se provinila? Zámûnou osobnosti.
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Napﬁed to hrozné nebylo. Nijak zvlá‰È mi
nevadilo, Ïe ‰kolní autobus smrdí jak zpocené
podpaÏí. Dokonce mi ani nevadilo, Ïe se v‰ichni
spoluÏáci uÏ nejspí‰ znali.
Potom jsem pﬁed vyuãováním pﬁi‰la do tﬁídy.
Dosud jsem se nikdy nemusela stûhovat z jedné
tﬁídy do druhé, takÏe jsem se nervóznû snaÏila
zapamatovat, jak˘ mám rozvrh, a pﬁitom pan
uãitel Grank uÏ kontroloval docházku. Najednou
zvolal: „Georgia Khatchadorianová? Ty jsi
SESTRA Rafea Khatchadoriana?!“ Jo, pﬁesnû
tak to vyhrkl, velk˘mi tiskacími písmeny
a s vykﬁiãníkem na konci.

Celá tﬁída ztichla. Potom si v‰ichni zaãali mezi
sebou ‰eptat.
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Cítila jsem, jak rudnu. „No... ano?“ opáãila
jsem váhavû.
„Ty to neví‰?“ zavrãel pan Grank.
„Víte, pane uãiteli... já jsem doufala, Ïe by
tahle trivialita mohla tak nûjak zÛstat jenom
mezi námi a tûmihle ãtyﬁmi stûnami.“
Rozpaãitû jsem se usmála, ale uãitel mû hned
setﬁel: „Tohle na mû nezkou‰ejte, sleãno
Khatchadorianová.“
Ze tﬁídy se ozvalo: „Ahá, trivialita...“ a uÏ jsem
cítila, jak se na mû v‰ichni dívají, jako kdybych
se pﬁedvádûla s nûjak˘m tûÏk˘m, cizím v˘razem,
kter˘ si normálnû lidi hledají ve slovníku. I kdyÏ
ve skuteãnosti se spí‰ tváﬁili, jako by si mysleli,
Ïe si chystám svlíknout v‰echno obleãení a prohnat
se chodbou. (CoÏ Rafe jednou doopravdy udûlal.)
TakÏe jsem se krãila na Ïidli, dokud nezazvonil
zvonek.
Za normálních okolností bychom se pak v‰ichni
shromáÏdili v aule, aby nás vedení ‰koly
seznámilo se ‰kolním ﬁádem a podobn˘mi vûcmi.
Ale z nûjakého dÛvodu se takové shromáÏdûní
tohoto roku nekonalo (ehm, Rafe). Kodex chování
se právû „pﬁepracovával“. TakÏe jsme se roze‰li
do sv˘ch dal‰ích hodin.
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