Znáte to rčení Jdi za svým snem? Patří mezi má
oblíbená. O něčem snít je hezká věc, ale uskutečnit svůj sen je daleko lepší.
Moje mamka snívala o tom, že si jednou
otevře vlastní pekařství, a teď ho má. Jmenuje
se Cukr a koření. Zatím má otevřeno jen deset dní, ale je skvělé. Sídlí ve staré budově ve
městě jménem Ashingham v tiché postranní
ulici mimo centrum města. Nad dveřmi je zvonek, který se rozcinká, když vejdete, police
jsou plné všemožných druhů dortíků, koláčů
a chleba, a nádherná vůně čerstvého pečiva
vás zkrátka vtáhne dovnitř. Je to moje nejoblíbenější místo na světě.
Mamka zatím peče všechno zboží sama, ale
příští týden k ní má nastoupit učeň. Jmenuje se
9
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Dylan – je mu osmnáct a chce se stát pekařem.
Ještě jsem se s ním nesetkala. Snažím se mamce pomáhat, jak můžu, většinu týdne jsem ale
(pochopitelně) ve škole, a tak jí obvykle vypomáhám po večerech, jako třeba když peče speciální dorty na oslavu, které si u ní lidi objednávají.
Když jsem v pekařství, stojím s Paulou za pultem. Nejsem dost stará na to, abych tu mohla
doopravdy pracovat, a tak dělám jen to, co se
smí. Ptám se zákazníků, co si dají, a balím jim
dortíky a pečivo. Paule je něco přes padesát
(aspoň to tvrdí mamka) a je moc milá. Zná skoro všechny obyvatele Ashinghamu. Kdybych ji
měla přirovnat k nějakému dortíku nebo pečivu, tak k ovocnému čajovému koláčku – je
malá, kulatá, vřelá a přátelská.
Omlouvám se – tohle vám musí připadat trochu divné, ale já mám prostě ve zvyku přirovnávat lidi, co znám, k nějakému pečivu. Moje
mamka je jako horký mazaneček: mísí se v ní
cukr a koření, je milá a laskavá, ale zároveň
taky trochu tvrdohlavá a výbušná.
10
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Právě jsme se do Ashinghamu nastěhovali,
takže jsem se až do minulého týdne děsila nástupu do nové školy. Pátá, šestá, sedmá a osmá
třída jsou tu totiž oddělené, a tak když chodíte
do šestky, navštěvujete jinou budovu než děti
z prvního stupně. Tahle škola je daleko větší
než obyčejná základka, připomíná spíš střední
školu. Ze začátku jsem měla opravdový strach,
že se tu budu ztrácet a nenajdu si kamarády,
protože do třídy nastoupím v polovině roku.
Naštěstí jsem ještě před začátkem školy poznala Alici, Mishu a Laru
a Miu, které stejně
jako já chodí do
šesté třídy. V pondělí – před třemi
dny – jsme šly do
školy společně a od
té doby jsem s nimi
den co den.
Mishu je z naší party nejvíc slyšet: při hodinách
pořád vykřikuje, ale je
11
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chytrá, takže jí to u učitelů
prochází. Je jako jahodový koláč s krémem, který je všude
vidět, přetéká ovocem
a džemem, takže si jí každý všimne. Ráda tancuje
a zpívá a miluje poníky.
Alice s Larou mají taky rády poníky. Lara je o něco
tišší než Misha. Připomíná
borůvkový
muffin – je oblíbená,
ale nepřitahuje tolik
pozornosti. Alice je
veselá a přátelská.
Jako vanilkový cupcake sypaný cukrovými kvítky – ten má
každý rád.
A pak je tu Mia. Přestože se mnou a s ostatní12
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mi nechodí do
stejné třídy, je
to v Ashinghamu moje úplně
nejlepší kamarádka – obě jsme
zblázněné do pečení! Miu učila péct
babička a teď strašně ráda

13
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chodí k nám do pekařství. Až budeme starší,
otevřeme si vlastní pekařství. A budeme spolu bydlet v jednom domě a budeme mít psa
a kočku. Tenhle sen si OPRAVDU chci splnit!
Chvíli mi trvalo, než jsem přišla
na to, k čemu by se dala Mia
přirovnat, ale nakonec jsem
vymyslela, že je jako bochník mamčina kváskového
chleba. Ze začátku ji snadno přehlédnete, protože je tichá, ale
když ji poznáte, zjistíte, že je to jeden z nejmilejších lidí vůbec – stejně jako čerstvě upečený kváskový chleba patří mezi nejlepší druhy
chleba vůbec. Uvnitř je tužší, ale měkký, a na
povrchu křupavý. Ňam! S Miou je legrace, dá
se na ni spolehnout a v její společnosti nemusím řešit, jestli nemluvím až moc o pečení. Je
ale celkem plachá, a dokud jsem se tu neobjevila já, prý neměla ve škole žádné kamarády.
Taky jedna sedmačka, Tegan McGarrityová,
která ji dřív šikanovala, ji tohle pololetí zatím
nechává na pokoji, což je moc fajn.
14
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Zítra jdeme s Miou v době oběda na kroužek
pečení. Doufám, že budeme dělat něco zábavného. Držím nám palce!
Tak takhle to u mě vypadá. Pekařství, škola,
kamarádky a rodina. Vítejte v mém světě!

15
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