Kapitola 1:
Rozpojené národy

Říkají mi Mešuge Clarková.
Můj příběh se z velké části odehrává v městečku North Plains
kousek od Portlandu. Za městem je obchod se zbraněmi, který
každý rok před začátkem školního roku pořádá velký výprodej s heslem „Zpátky do školy“. (Já jsem proti zbraním.) Každý
rok v srpnu se v našem městě konají největší cibulové slavnosti
na světě. (Já jsem pro cibuli.) Většina lidí tady nosí tenisky Nike,
protože jsou pyšní na to, že Nike má centrálu právě v Portlandu.
(Já mám radši Uggy, ale nemůžu říct, že bych byla zásadně pro
nebo proti botám.)
A teď ti představím hlavní scénu: naši střední školu! Nejspíš si
dokážeš představit, jak vypadá.
Po chodbách se producírujou nejrůznější zjevy: sportovci,
šprti, emáči, samotáři, barbíny, gotici, burani, lolitky, zhulenci,
samotáři, krasavci, troubové, hateři, herečky, učitelé a mučitelé,
zombíci, roboti, fanoušci Glee, modelky, libertariáni, aktivisti, hipsteři a – mí nejlepší kámoši – Panoptikum.
Přesně tak. Říkáme si Panoptikum. Moje nejlepší kámoška
Mozkovna (Katie) jednou přišla s tím, že by bylo fajn dát naší
partičce mnohem horší název, než by kdokoli z těch cvoků u nás
ve škole dokázal vymyslet.
Nepřipomíná ti to tak trochu tvou vlastní školu?
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A když už jsme přišli na Panoptikum, každý z nás si taky vymyslel svou vlastní trapnou přezdívku. Myslím, že se nám to docela povedlo:
Mozkovna je z nás všech nejchytřejší. Je to členka Mensy
a rozhodla se, že u nich v rodině bude první, kdo vystuduje vysokou. Už si dokonce poslala přihlášku na Yale – o dva roky dřív.
Neustále dře jako kůň a pak běží domů postarat se o svoje tři
mladší bráchy. Její rodiče pracujou na směny, takže mají v domě
skoro pořád nepořádek.
Hana se rozhodla, že si bude říkat Jarní závitek (zkráceně
Rolka), protože někteří troubové na ni pokřikujou rasistické poznámky. Má asi tisíc zájmů, ale škola k nim teda nepatří, což její
rodiče těžce nesou. Paul má všude po těle beďary, takže mu nikdo
neřekne jinak než Beďar. Hrozně se bojí, že skončí jako instalatér
jako jeho táta. Peter je sportovec a navíc věřící, takže mu říkáme
Tim podle Tima Tebowa. Taky je to fakt krasavec.
Prkno, vlastním jménem Beverly, má nadváhu, ale současně
nemá žádné prsa, což je tragicky neobvyklá kombinace. Má dost
síly na to, aby ti utrhla hlavu. Ale ne že by to chtěla udělat. Je to ta
nejhodnější holka, co znám.
A pak jsem tu já, Mešuge.
Tak teď už znáš celou naši bandu. Možná si říkáš, že když je
v naší škole tolik různých lidí, tak určitě musíme někam zapadnout, jenže my nezapadáme. V naší škole totiž všechny ty skupinky – říkáme jim národy – spolu soupeří. Sportovci nesnáší šprty.
Barbíny nenávidí gotiky. A tak dál. Já a mí kámoši jsme se ale
rozhodli, že s tím něco uděláme.
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Je pondělí a venku prší, takže na chodbách je mokro.
Kopáč Whitlock prošel okolo mojí skříňky a přátelsky mě pozdravil.
Jeho rodina vlastní místní pohřební službu. V nabídce mají
všelijaké různě vymazlené rakve ve stylu Las Vegas a za dvě stovky navíc vám Kopáčův táta na pohřbu zazpívá Love Me Tender
v kostýmu Elvise. Takže je docela pochopitelné, že Kopáč je trochu magor.
A pak je tu ještě jedna věc: Kopáčův starší brácha před rokem
zemřel při autonehodě. Měl krásnou rakev. Ale já se přesto pokaždé začnu celá třást, když si na Andyho Whitlocka vzpomenu.
Nechtěla bych být mrtvá. (Ale vlastně to nevím tak úplně jistě,
protože spánek mám moc ráda.)
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Spíš asi nemám ráda konce. Jsou tak… konečné.
To je možná další důvod, proč jsem si začala psát deník. Zbožňuju začátky. Hlavně začátky – a druhé šance.
A taky krátké kapitoly. Takže si myslím, že už víš všechno, co
potřebuješ. O mně. O mých kamarádech. A o naší škole.
V podstatě je to tam stejné jako v blázinci.
Jenom dostáváme víc úkolů.
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