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1. kapitola

VA R OVÁ N Í
·ampon se sice chlubil obrázkem krásné dívky, za jejímÏ
nah˘m ramenem vykukovala Eiffelovka, a nápisem PaﬁíÏ, ale
pod obrázkem musel chtû nechtû vyrukovat s pravdou v podobû titûrného nápisu: Made in New Zealand, Wisdom Laboratories, Paraparaumu.
Laura si chvilku pﬁedstavovala, jak si tím ‰amponem myje
vlasy, jak vylézá ze sprchy a najednou zji‰Èuje, Ïe je neuvûﬁitelnû krásná a Ïe ji ‰ampon pﬁenesl do PaﬁíÏe. JenÏe proã by si
mûla m˘t vlasy, kdyÏ ji ‰ampon pﬁenese nanejv˘‰ do Paraparaumu? Mimo to si uvûdomila, Ïe by jí vlasy neuschly, neÏ vyrazí do ‰koly, a Ïe by tím pádem mûla aÏ do velké pﬁestávky
zmrzlé u‰i. Tohle prostû byla realita zrovna tak, jako Ïe nûco
bylo vyrobeno na Novém Zélandu. VÏít se do toho, Ïe jste
nûkdo jin˘ a Ïe vás ãeká úplnû jiné ráno, prostû nejde, podobnû jako se pomocí ‰amponu neocitnete v nádherném mûstû
plném umûlcÛ, kteﬁí si dávají víno a flambované palaãinky.
V kuchyni se zuﬁivû rozpi‰tûla konvice. DoÏadovala se, aby
ji nûkdo sundal ze sporáku. Laura se lekla a vyskoãila ze
sprchy. Zjistila, Ïe na vû‰áku nemá ruãník. Ale to uÏ sly‰ela,
jak do vedlej‰í místnosti pﬁispûchala konvici na pomoc Kate –
její máma. Laura se pokusila oklepat jako pes, i kdyÏ vûdûla,
Ïe to moc nepomÛÏe.
„Mami, nemám tu ruãník!“ zavolala mrzutû. Vtom na hromadû prádla u dveﬁí uvidûla ruãník a nedoãkavû ho popadla.
„Dobr˘! Jeden jsem na‰la! Sakra! Je mokrej.“
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„Nejsu‰‰í ruãník má ten, kdo vstane jako první,“ ozvala se
Kate z kuchynû.
Zrcadlo viselo v místû, kde se v koupelnû hromadilo nejvíc
páry. Laura v nûm vidûla jen rozmazan˘ stín. Ta matnost jí
nicménû vyhovovala, protoÏe obãas nebyla spokojená s tím,
jak vypadá, a tak se na sebe rad‰i dívala v zamlÏeném zrcadle.
UÏ se kolikrát snaÏila neãekanû zahlédnout svÛj obliãej, ale
nikdy se jí to úplnû nepodaﬁilo. Netu‰ila tedy, jak vlastnû vypadá, kdyÏ se o to nesnaÏí. Své tûlo ov‰em znala velice dobﬁe.
NaplÀovalo ji opatrn˘m optimismem.
„Zdálky uÏ vypadá‰ celkem dobﬁe,“ ﬁekla jí její kamarádka –
spoluÏaãka Nicky. „Pohled zblízka ten dojem bohuÏel kazí. Jsi
hroznû obyãejná. Pﬁemluv mámu, aÈ ti dovolí nûjakej módní
sestﬁih nebo aspoÀ svûtlej prouÏek vepﬁedu nebo tak nûco.“
Laura nechtûla svûtl˘ prouÏek. Vût‰inou jí vyhovovalo, Ïe je
obyãejná a Ïe bydlí v obyãejném domku s mámou a s brá‰kou
Jackem. Nûkdy ale pﬁi pohledu do zrcadla brala Nickyinu poznámku jako kompliment svûdãící o tom, Ïe aÏ se pro nûjaké
vylep‰ení pﬁeci jen rozhodne, nemûl by to b˘t problém.
Ve velkém ob˘váku za úzkou chodbiãkou si teì pro zmûnu
stûÏovala Kate.
„Pﬁece jsem nemohla pﬁijet domÛ jen s jednou botou,“ prohlásila, „musela bych si toho pﬁi ﬁazení v‰imnout.“
„Ztratila botu!“ oznámil Jacko Lauﬁe, kdyÏ se kolem nûj prohnala v ruãníku, kter˘ se jí lepil na tûlo, do svého pokojíãku.
Jen pﬁebûhla práh, zarazila se. Na kratiãk˘ okamÏik ji cosi
vydûsilo, i kdyÏ nic zvlá‰tního nezaslechla ani nezahlédla.
JenÏe jak tam tak stála, ucítila to znovu – bylo to jako zachvûní
struny, pﬁes kterou nûkdo pﬁejel prsty.
„Dívala jsem se úplnû v‰ude,“ tvrdila Kate. V hlase se jí zaãínala oz˘vat obvyklá ranní panika. Laura se otﬁásla, aby zarazila to nevysvûtlitelné chvûní. Zaãala se soukat do ‰kolní
uniformy – pﬁedepsaného obleãení s v˘jimkou kalhotek, protoÏe nemít na sobû ‰kolní kalhotky bylo pro v‰echny holky
otázkou cti. Bylo to pﬁísnûj‰í pravidlo, neÏ jaké by dokázala
vymyslet sama ‰kola.
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„Stane se to,“ ﬁekl nûjak˘ hlas.
„Co se stane?“ zeptala se Laura. OkamÏitû si uvûdomila, Ïe
ten hlas promluvil v jejím nitru a ne nûkde v pokojíku.
To bylo varování, uvûdomila si. Zmocnila se jí úzkost. Podobná varování totiÏ zaÏila dﬁív. Nedocházelo k nim sice nijak
ãasto, ale byla tak intenzivní, Ïe na nû nedokázala zapomenout. VÏdycky, kdyÏ takové varování dostala, mûla pocit, Ïe
by mohla nûco zmûnit, ale pak se pokaÏdé ukázalo, Ïe je to
nad její schopnosti. To varování prostû znamenalo, aÈ se pﬁipraví, protoÏe se bude muset s nûãím vypoﬁádat.
„Bota nikde!“ vykﬁikl Jacko postávající ve dveﬁích, aby mohl
hlásit v˘voj událostí.
Laura vzala kartáã na vlasy a podívala se do zrcadla u sebe
v pokojíãku – nejlep‰ího zrcadla v celém domû, protoÏe na nûj
dopadalo svûtlo pﬁímo z okna. Upﬁenû se na sebe zahledûla.
Nevypadám uÏ jako malá holka, pomyslela si. Urputnû se
snaÏila myslet na nûco jiného neÏ na to varování. Doufala, Ïe
to pﬁestane, Ïe to pomalu odezní. JenÏe její odraz v zrcadle byl
zrádn˘. Jak se tak na sebe dívala, zaãala mít strach, úplnû se
vydûsila.
Drobná zmûna mÛÏe nûkdy ãlovûka znepokojit víc neÏ zmûna
velká. Kdyby mûla Laura vysvûtlit, podle ãeho poznala, Ïe
v zrcadle nevidí sebe, nedokázala by ukázat ani na jeden cizí
rys. Vlasy byly její. Oãi lemované ãernoãern˘mi ﬁasami, na
které byla tak py‰ná, byly také její. Pﬁes to pﬁese v‰echno se
nedívala na svÛj obliãej, protoÏe tenhle obliãej vûdûl cosi, o ãem
Laura nemûla nejmen‰í ponûtí. Díval se na ni z nûjakého tajuplného místa plného radostí a strastí, které úplnû nepoznávala. Nebylo pochyb. Budoucnost Lauru varovala a zároveÀ ji
tím nesmírnû lákala.
„A dost!“ ﬁekla Laura nahlas, protoÏe mûla strach. KdyÏ mûla
strach, vût‰inou zaãala b˘t podráÏdûná. Zamrkala a zavrtûla
hlavou. KdyÏ se do zrcadla podívala znova, uvidûla koneãnû
samu sebe: husté hnûdé vlasy, tmavé oãi a olivovou pleÈ. Kate
a Jacko mûli vlasy svûtlé. Lauﬁiny geny tak vzdávaly hold jednomu z jejích osmi prapradûdeãkÛ – polynéskému váleãníkovi.
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„Pomoc!“ vykﬁikla a vyﬁítila se do chodbiãky. Vtrhla do mámina a Jackova pokoje. Na první pohled se zdálo, Ïe v nûm
nikdo není, protoÏe Kate ‰átrala pod postelí – co kdyÏ se tam
ta bota v noci schovala? „Mami!“ pronesla dÛraznû Laura.
„Teì mluvím váÏnû! Dostala jsem opravdické varování!“
„CoÏe?“ Katin podráÏdûn˘ hlas k ní dolehl skrz matraci.
„UÏ zase,“ naléhala Laura.
„Jo, uÏ zase,“ opáãila Kate, jenÏe mluvila o nûãem úplnû jiném. „Nejdﬁív vãera ráno a dneska znova. KdyÏ mi vysvûtlí‰,
jak je moÏné, Ïe úplnû obyãejná bota – ne, pûkná a docela
drahá bota – si jen tak v noci odkráãí, dostane‰ odmûnu.“
„Dívala jsem se do zrcadla a najednou mi obliãej pﬁed oãima
zestárnul,“ vykládala Laura.
„Jen poãkej, aÏ bude‰ v mém vûku, to bude‰ koukat, co se ti
bude s obliãejem po ránu dít,“ prohlásila Kate. Hlas jí poﬁád
tlumila matrace. „Tady je akorát tak prach.“
Jacko stál ve dveﬁích, drÏel Plá‰tík a sledoval ty dvû, jako by
pro jeho pobavení pﬁedvádûly cirkusové ãíslo.
„Dneska se dûje nûco divn˘ho,“ stûÏovala si Laura. „KdyÏ
dnes pÛjdu ven, mohlo by to pro mû b˘t nebezpeãn˘. Rad‰i
zÛstanu pûknû doma v posteli. Napí‰e‰ mi omluvenku?“
„VÏdyÈ je ãtvrtek!“ rozkﬁikla se Kate. Vylezla zpod postele
a setﬁela si z rukou prach. „Lauro, ty ses snad zbláznila! Ve
ãtvrtek tû hroznû, hroznû moc potﬁebuju. Dneska máme otevﬁeno aÏ do veãera a kdo by vyzvedl Jacka, odvedl ho domÛ,
uchystal mu veãeﬁi a pﬁeãetl mu pohádku na dobrou noc?
Ve ãtvrtek ti Ïádnou omluvenku nenapí‰u a basta.“
„JenÏe já si ty dny nevybírám,“ namítla Laura. Na hlase uÏ
jí ale bylo poznat, Ïe to vzdává. „To oni si vybírají mû.“
„âtvrtek si tû prostû vybírat nebude,“ prohlásila Kate rozhodnû, jako by dokázala ﬁídit osud tak, Ïe z nûj jednodu‰e vylouãí ve‰keré absurdity. „Musí‰ si holt dávat pozor! Poﬁádnû
se rozhlíÏej! Vyh˘bej se uãitelÛm!“
„Ale mami, v tom to není!“ ohradila se Laura. „To varování
se t˘ká nûãeho dÛleÏit˘ho. VÛbec neví‰, jak˘ to je.“
„Pak mi to poví‰,“ rozhodla Kate, ale Lauﬁe bylo jasné, Ïe to
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mámû povûdût nedokáÏe. Ten stav se nedá popsat. Ostatní jí
prostû musí vûﬁit, jenÏe to by toho po nich chtûla pﬁíli‰ a obzvlá‰È po ránu, kdy se Ïivot jejich rodiny rozbíhá tﬁemi odli‰n˘mi smûry a jen jeden je její.
Kate si náhle na nûco vzpomnûla, a tak odhopsala do ob˘váku. Na krbové ﬁímse leÏela její bota. Nevûdomky ji tam poloÏila vãera veãer, kdyÏ si u vyhaslého krbu prohlíÏela JackÛv
obrázek jejich ‰Èastné rodinky. Nic jiného zatím nakreslit neumûl. Na obrázku byli v‰ichni tﬁi – Laura, Jacko a Kate, rozevlátí a pﬁitom geometriãtí, mûli velikánské hlavy a krátké
noÏiãky a usmívali se tak ze‰iroka, Ïe jejich smûjící se ústa
pﬁesahovala mimo obliãej. Díky tûm úsmûvÛm se Kate zase
uklidnila a zaãala chodit normálnû. Bota se na‰la a Kate jí
okamÏitû odpustila.
JenÏe Laura se nedokázala hned tak s nûãím smíﬁit, protoÏe
si najednou pﬁipadala od v‰eho hroznû odlouãená. Podívala se
na podivnû rozostﬁenou oblohu. Je‰tû pﬁed pár minutami jí
pﬁipadala ãirá, jasná a nádherná, ale teì mûla pocit, Ïe léto se
do jejich domku opírá ve‰kerou silou a Ïe na ni d˘chá hork˘m nenasytn˘m dechem.
„Jacko, kde má‰ ko‰ík?“ zeptala se Kate. Jacko vyrazil pro
ko‰ík, ve kterém mûl ãist˘ svetﬁík, náhradní tren˘rky, kníÏky
z knihovny, speciální kníÏku o tygrech a RÛÏováka – rozesmátého rÛÏového krokod˘la z plsti. Peãlivû si sloÏil Plá‰tík
a poloÏil ho na svou hromádku cenností.
„Tak pojìte!“ zavelela Kate. „Co kdyby se tenhle cirkus uÏ
hnul z místa? Lolly, doufám, Ïe má‰ dost síly, protoÏe dnes
ráno auto moÏná hned tak nenastartuje.“
„Nepovídej,“ odpovûdûla Laura malinko sarkasticky, protoÏe auto nechtûlo ráno startovat uÏ nûkolik t˘dnÛ v ﬁadû.
„Potﬁebovalo by dobít baterii, moÏná by potﬁebovalo úplnû
novou baterii,“ uvaÏovala Kate nahlas. „JenÏe ta je moc drahá.“
Zatnula zuby, aby pﬁekonala finanãní tíseÀ. „No nic, jakmile
se rozjedeme, budeme mít vyhráno. Lolly, dohlídni prosím tû
na Jacka. AspoÀ budu vûdût, kde je.“
Kate se celou vahou opﬁela do dvíﬁek, takÏe se auto zaãalo
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po centimetrech ‰inout vpﬁed. Laura obdivovala, Ïe Kate vypadá tak hrdinnû. Byla elegantní a hezká, i kdyÏ tlaãila auto.
Divoce se usmívala sama pro sebe, blonìaté vlasy jí víﬁily
kolem hlavy. Jejich ulice se svaÏovala nejdﬁív zvolna a po
chvíli o nûco prudãeji. Vtip spoãíval v tom, Ïe jakmile se auto
rozjelo, muselo se do nûj naskoãit a na pﬁíkﬁej‰ím úseku ho
nastartovat. A Kate se to právû podaﬁilo, jako uÏ tolikrát pﬁed
tím. Na druhé stranû ulice ãekala Lauﬁina kamarádka Sally, aÏ
její táta vyjede z garáÏe a odveze ji do soukromé ‰koly na druhém konci mûsta.
„Doufám, Ïe tu nebudeme bydlet nadosmrti,“ prohlásila
Sally jednou opovrÏlivû. Lauﬁe se ale v Gardendaleské ãtvrti
líbilo, protoÏe tu strávila naprosto vydaﬁen˘ rok a snaÏila se
Ïít tak, aby stálo za to si ho kdykoliv zopakovat.
KdyÏ motor o kousek níÏ ‰kytnul a pak se plynule rozjel, zamávala Sally je‰tû jednou.
„A jedém, brá‰ko!“ ﬁekla Laura Jackovi. „Utíkej, Káão, utíkej,
utíkej, honí tû kocour divokej, divokej.“
„Káãa utíká, co mÛÏe, co mÛÏe, kocour ji chytit nemÛÏe, nemÛÏe,“ zarecitoval Jacko a pevnû se chytil Plá‰tíku, kdyby se
v autû náhodou objevil nûjak˘ kocour.
„KéÏ bych taky mûla nûjak˘ Plá‰tík,“ vzdychla Laura. „Zrovna
teì ho potﬁebuju víc neÏ ty.“
Rychle vyrazili za autem, postupnû se naskládali dovnitﬁ –
brá‰ka, sestra, ko‰ík, rÛÏov˘ krokod˘l, ‰kolní batoh a ostatní
vûci. Auto na uvítanou celé nadskoãilo.
„Neboj!“ ﬁekla Kate Lauﬁe. „UÏ jsme to zvládli tolikrát.“
„JenÏe ne v den, kdy jsem dostala varování!“ namítla Laura.
„Celou dobu jsem trnula hrÛzou, Ïe spadne‰ pod kola a auto
tû pﬁeválcuje.“
„Ty tvoje varování!“ prohlásila Kate láskyplnû, ale spí‰ jako
by mluvila na Jacka a ne na Lauru, které uÏ bylo ãtrnáct, takÏe
by si zasluhovala jin˘ tón.
„Dobﬁe! Tak si tomu nevûﬁ!“ odpovûdûla Laura. „Nevyãítám ti
to, ale prostû to je pravda. Najednou je v‰ude plno svûtla a ozve
se hlas: Pozor! Pozor! Pozor!, jako bych hrála Space Invaders.“
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