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NIKDY NEVÍŠ, KDY BY SE MOHL
OBJEVIT NĚJAKÝ FOTOGRAF

Jane Robertsová se napřímila na bílém lehátku a zadívala se
k horizontu, kde končil obrovský modrý oceán a začínalo
blankytně modré nebe. Z dálky byl slyšet křik racků a hukot
příbojových vln blížícího se přílivu. Dlouhé, vlnité blond
vlasy jí rozevlával vánek, jenž byl na prosinec suchý a teplý.
Natáhla se pro opunciovou margaritu postavenou na malém,
ručně malovaném stolku vedle ní a dlouze se napila.
Byl to dokonalý den na dokonalé pláži v Cabo San Lucas
v Mexiku. Ale nikoli pro Jane, která se cítila dokonale pod
psa.
„Chceš ještě jednu margaritu, drahoušku?“
Jane se podívala přes rameno a uviděla, že se k ní blíží její
kamarádka Madison Parkerová. Jane se musela navzdory
své špatné náladě usmát. Madison měla na sobě bikini
bronzové barvy, které toho z její perfektní postavy příliš nezakrývaly, na nohou sandály na klínovém, dvanácticentimetrovém podpatku a byla perfektně nalíčená včetně jasně
korálové rtěnky. Ale taková byla Madison. Nikdy nikam
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nešla bez hodinu a půl dlouhé přípravy, dokonce ani na
pláž ne.
„Už ne, děkuju. Kde máš kabelku od Gucciho? A všechno
zlato?“ dobírala si ji Jane.
Madison se posadila na lehátko vedle ní. „Hele, musím
přece vypadat co nejlíp, no ne? Nikdy nevíš, kdy by se mohl
objevit nějaký fotograf. Nebo sexy kluk.“ Posunula si své
obrovské sluneční brýle Dolce & Gabbana o něco níž, aby
si mohla lépe prohlédnout plavčíka s obdivuhodně vypracovanými svaly, co postával nedaleko od nich. „Jako támhleten. Hm, toho si zabírám!“
„Máš ho mít,“ odpověděla Jane. Po nedávno prožitém
klučičím dramatu opravdu neměla zájem. Byla v Mexiku
proto, aby unikla svému katastrofálnímu milostnému životu
a ne aby uháněla kluky. „Myslela jsem, žes říkala, že jde
o privátní letovisko a že se sem fotografové nemohou dostat.“
„Jasně, myslela jsem jiné hosty s foťáky,“ odvětila Madison s pohledem stále upřeným na plavčíka. „Zeptám se,
jestli nemá nějakého kamaráda pro tebe. Hned jsem zpátky.“
Postavila se, načechrala si své dlouhé platinové blond vlasy
a začala se prodírat pískem na svých podpatcích.
Jane se musela smát. Chudák kluk nemá ani tušení, co se
na něj chystá.
Jane a Madison posledních pět dnů pobývaly v luxusním
bytě Madisoniných rodičů a kromě plavání, slunění, popíjení a zkoumání kluků toho jinak moc nedělaly. Tedy,
Madison zkoumala kluky. Jane nemohla přestat myslet
na to, co v L. A. provedla svému příteli (nyní bývalému
příteli) Jessemu a jak utekla, když se všechno tak strašně
pokazilo. Nějaký další kluk bylo to poslední, co teď potře–6–
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bovala. Pokud neměl doktorát z psychologie, byl jí k ničemu.
Jane se opřela a pokoušela se relaxovat. Slunce bylo tak
příjemné a šumění vln v dálce by přece mělo mít uklidňující
efekt. Ale v mysli jí to stále vřelo. Mívala tak normální život.
Trochu nudný, ale nádherně normální. Po střední škole se
přestěhovala se svojí nejlepší kamarádkou Scarlett Harpovou ze Santa Barbary do L. A. proto, aby mohla nastoupit
na stáž u Fiony Chenové, jedné z nejlepších organizátorek
společenských akcí v oboru, a Scarlett aby mohla začít studovat na USC. Doufaly, že si pobyt trochu zpestří novými
známými a nočním životem v L. A. Ale nikdy nečekaly, že
se v klubu Les Deux setkají s Trevorem Lordem.
Jane stále nemohla uvěřit, že si je Trevor vybral v sále
plném krásných dívek a pozval je na konkurz na L. A.
Candy, novou reality show, kterou produkoval pro PopTV.
A že je do ní skutečně obsadil.
Jak tak Jane seděla na pláži, daleko od všeho, přála si, aby
mohla vrátit čas do toho srpnového večera a říct: Děkuju,
nechci. I když těžko mohla předvídat, co ji čekalo. Se Scar si
řekly, že show určitě skončí ﬁaskem, ale že z ní alespoň vytěží pár prima večerů. Samozřejmě se show nakonec stala
hitem a brzy po říjnové premiéře Jane zjistila, že nemůže jít
do restaurace nebo po chodníku, aniž by ji někdo nepoznal.
V časopisech ji označovali za „miláčka Ameriky“. Na internetu ji označovali… no, za jiné věci. Její tvář byla všude.
Zpočátku ji ta náhlá sláva bavila a lichotila jí. Najednou
to byla ona, kdo patřil mezi krásné, okouzlující celebrity.
Dostávala ty nejlepší stoly v těch nejlepších klubech. Módní
návrháři jí posílali šaty zadarmo. Téměř každý večer byla
pozvaná na jinou hollywoodskou párty, kde se stýkala
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s úzkým kruhem hollywoodských hvězd, které předtím
znala jen z časopisů nebo z televize.
Ale všechen ten zájem ji také mátl. Čím si ho zasloužila?
Kamery L. A. Candy zachycovaly pouze její každodenní
život: když vařila večeři, prala prádlo, když si vyrazila s kamarády nebo během svého pracovního působení jakožto
Fionin otrok alias asistentka. Obyčejné věci. Jak přesně si
tím vysloužila status celebrity?
A co bylo důležitější, proč se najednou stala terčem bulvárních plátků? To byl důvod, proč se ocitla tady – pokoušela se na téhle pláži rozptýlit ve společnosti Madison. Před
pěti dny – pouze před pěti dny? – otiskl časopis Gossip článek o tom, jak Jane strávila noc s Bradenem, nejlepším kamarádem a spolubydlícím svého přítele Jesseho. V článku
nebyla ani zmínka o tom, že se Jane s Jessem předtím pohádali. Žádný ze čtenářů nevěděl, jak hrozně se Jesse v klubu
Goa opil nebo jak se ten večer nemohl odtrhnout od jedné
holky. Nevěděli, jak zranitelná byla Jane, když se u ní zastavil Braden, který byl jejím kamarádem ještě v době, než se
s Jessem seznámila. A rozhodně nevěděli, že do něj byla
dlouho a tajně zamilovaná. Jediné, co viděli, byly fotograﬁe
Jane a Bradena pouze ve spodním prádle u ní v ložnici. Fotograf nějakým způsobem tyhle snímky pořídil přes její
okno – proč, proč jenom nezatáhla závěsy? A jaký úchyl fotí
nějakou holku u ní v ložnici? Takové narušování soukromí…
a to říká někdo, kdo vystupuje v reality show. Fotky nakonec skončily na internetu, aby je mohli vidět všichni na světě,
včetně Janeiných rodičů… jejích mladších sester, Lacie
a Nory… Trevora… Fiony a samozřejmě Jesseho.
Když se příběh dostal na veřejnost, Jane nedokázala Jessemu čelit. Vlastně nesebrala odvahu, aby čelila komukoli.
–8–
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A tak to neudělala. Ten samý den se nechala od Madison
odvézt do nádherného, luxusního bytu v Cabo, aby unikla
fotografům (kteří se utábořili u Janeina bytu) a telefonu
(jenž nonstop vyzváněl). Před svým odjezdem si Jane zavolala jen jednou: svým rodičům, kterým nechala vzkaz, že je
v pořádku a že na pár dní odjíždí. Naštěstí u Parkerů nebyl
signál. Jane věděla, že na ni čekají stovky zpráv: od rodičů,
od Scar, Trevora, Fiony, všech možných reportérů a kdoví
od koho ještě. Také věděla, že si svoji hlasovou schránku už
nejspíš nikdy nebude chtít poslechnout.
Pevně zavřela oči, ale nikoli před sluncem. Pokoušel se ji
Braden kontaktovat od chvíle, co odjela z L. A.? přemýšlela
Jane, a nikoli poprvé. A Jesse? Otevřela oči a vážně zvažovala, že v Mexiku zůstane navždycky.
Určitě už neměla práci, do které se mohla vrátit. Byla si
jistá, že ji šéfová bez milosti vyhodí za to, že odjela bez jediného slova a že se stala předmětem titulků jako L. A.
CANDY NENÍ TAK SLADKÁ (pravděpodobně ne moc
dobrých pro image společnosti). A co se týče Trevora… také
ji vyhodí? Na každý z těch pěti dnů, kdy byla s Madison
v Cabo, měla naplánované natáčení. Odejít z show byla skutečně lákavá představa, ale Jane věděla, že by musela nést
následky. V září podepsala s PopTV smlouvu na deset epizod a do závěru sezóny jich ještě několik chybělo. Soudil by
se s ní Trevor kvůli porušení smlouvy? Vyhodil by ji a Scarlett z jejich úžasného bytu, za který platila televize? Scarlett
by skončila na chodníku, a to kvůli Jane. No, možná ne na
chodníku, ale musely by se znovu nastěhovat do svého původního bytu s ohyzdnými stěnami a neustálým hukotem
aut. Nemohla se tam vrátit. Líbil se jí jejich pěkný klidný
byt s hezkými bílými stěnami.
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