
K A P I T O L A  P RV N Í

V níÏ se Amy pot˘ká 
s katastrofou v ‰atníku

Stfieda, 29. ledna
Cestou ze ‰koly po hlavní ulici jsme si s Lottie zpívaly My
Baby’s Shoes Are Some Jive-Ass Slippers a najednou vi-
díme, jak pfiímo proti nám razí dvû paka na entou, valí
oãi a mávají nám. Jedno vypadalo jako prase na zadních
noÏiãkách a jeho parÈák jako plameÀák v ráÏi. 

„Bacha ‰ílenci.“ Ukázala jsem na nû. „Kdo to mÛÏe
bejt?“

„To jsme my,“ ‰pitla Lottie. 
A taky Ïe jo. V mlíãÀáku u Fe‰áka Horsta byly rozca-

pené dvefie se zbrusu nov˘m zrcadlov˘m sklem a v nich
jsme se fakt pûknû vyjímaly. 

Zkontrolovala jsem to doma v zrcadle v chodbû.
HrÛza – prase na zadních nohách s aktovkou na zádech.

Lottie odplameÀákovala domÛ po té, co se zapfiísahala, Ïe
na sebe to rÛÏové péfiové boa uÏ v Ïivotû nevezme. 

Stála jsem dál pfiilepená k zrcadlu v nadûji, Ïe kdyÏ do
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nûj budu civût dostateãnû dlouho, promûním se v bohyni
sexu, kdyÏ za kuchyÀsk˘mi dvefimi vykoukla mámina
hlava a fiekla ahoj.

Zachrochtala jsem na pozdrav a odtrhla jsem se od
zrcadla.

„Jak bylo?“ ptala se máma, coÏ dûlá vÏdycky. „Holãiã-
ky byly dneska tak slaìouãk˘,“ pokraãovala, aniÏ by ãe-
kala na odpovûì, coÏ dûlá taky vÏdycky. Stejnû bych je-
nom nûco zachrochtala, takÏe ani o nic nepfii‰la. 

Ukázala jsem rypákem po schodech k pokoji a máma
pfiik˘vla, nasadila svÛj ‰ílen˘ úsmûv a zase zmizela. 

T I P  P R O  D O B R O U  N Á L A D U
Veì si deník, kaÏd˘ den si do nûj zapi‰ tfii pozitiva 
a hned ti bude líp.

Zapí‰u si to za u‰i. AÏ se dokou‰u nudou.

Jitrniãka jedna a Jitrniãka dvû, tj. mé „slaìouãké“ jed-
novajeãné sestry, byly u mû v pokoji. U mû v pokoji.
Aãkoliv jim to v˘hradnû zapovídají vtipné nápisy na dve-
fiích:

NEVSTUPOVAT!
AMYIN PROSTOR

POZOR, PSYCHOPAT ZABIJÁK!
NARUŠITELE ČEKÁ JISTÁ SMRT!

Ne Ïe by teda umûly ãíst. To ne. Ale ãich snad mají, ne?
A smrad tam byl pfiímo pekeln˘. Jedna slaìouãká holãiã-
ka byla zelená a ta druhá ãervená plus posetá podezfiel˘-
mi ãern˘mi kousíãky. Jitrniãka jedna komplet pozvracela
Jitrniãku dvû a ta z toho byla celá pryã, i kdyÏ ne natolik,
aby si to s Jitrniãkou jedna nemohla vyfiizovat tup˘mi
pfiedmûty pfiímo na místû, neÏ odbulí dolÛ po schodech za
maminkou. Tato odpudivá událost se odehrála na mojí
posteli, coÏ uÏ by samo o sobû staãilo. JenomÏe, cha!
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(Sarkastick˘ smích.) To nic nebylo. Co se netrefilo do Ji-
trniãky dvû (tedy vût‰ina obsahu raketového Ïaludku Jitr-
niãky jedna), pfiistálo na mém tfipytivém ebenovû ãerném
obleãku na Valent˘nskou noc, kter˘ leÏel hrdû vystaven˘
na posteli coby psychická opora pfied zkou‰kou ohnûm
o velké Valent˘nské noci za pouh˘ch ‰estnáct dní.

Hlavou mi blesklo pár vûcí, které bych teì mohla pro-
vést – obnovení trestu smrti obû‰ením nebo muãením…
nebo zavedení antikoncepce, která by vyluãovala poãetí
dvojãat – ale nakonec jsem se rozhodla pro v˘kfiik tr˘znû-
ného, kter˘ donutil Jitrniãku dvû zacpat si u‰i a vystfielit
z pokoje s prvotfiídním kvílením, jaké lze nacviãit snad
jen v dramaÈáku pro mrÀata. Máma vyletûla po schodech
do dvefií a jala se tisknout hysterickou Jitrniãku dvû na
prsa, prostû v˘jev jak z Jedijsk˘ olympiády. 

„Mami! Podívej se, co mi provedly!“ zakvílela jsem taky. 
„Amaryllis!“ zavfie‰tûla skoro tak hlasitû jako já. No

fieknûte, je tohle jméno, kter˘ byste chtûli nechat vysílat
po celém okolí?

Pak spustila pfiedná‰ku: „Jsou jim tfii roky! Z nûãeho se
jim udûlalo ‰patnû, chudinkám.“

„PfiestaÀ mi fiíkat Amaryllis,“ procedila jsem mezi zu-
by v nadûji, Ïe zmûníme téma.

„Chu-u-dinko moje malá…“ Jako obvykle mû nepo-
slouchala – obskakovala jednu z Jitrniãek. 

„Stla‰ná Millis! Bouchla mû bumelangem!“ ‰tkala Jitr-
niãka dvû.

Na nûkoho, kdo vypadá jako obfií ubulenej pol‰táfi, má
docela dobrou pfiedstavivost.

„Podívej se, co udûlala s m˘m obleãením na Valent˘-
na!“ protestovala jsem. „A ty jí snad za to je‰tû bude‰
litovat! Takhle z ní vyroste zrovna takovej asociál jako ty
pfies ulici. To není fér!“

KdyÏ fieknete, Ïe nûco není fér, mÛÏete se spolehnout,
Ïe odpovûì bude znít: „Îivot není fér.“ Nic mû nedokáÏe
vytoãit víc.       
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23:00
Zjistila jsem, z ãeho se Jitrniãce zvednul Ïaludek.

Snûdla moje vajíãko. Schovávala jsem si to vajíãko ãtyfii
roky. A teì je pryã pryã pryã.

Dal mi ho Tom Carpenter. Nebylo mi víc jak jedenáct,
ale vûdûla jsem, co je to láska. Rozhodnû ne to, co jsem cí-
tila k Babrymu, kter˘ se na mû vyka‰lal kvÛli Nejmeno-
vatelné. Ten se mi jen dost líbil a Ïrala jsem ho a upfiím-
nû fieãeno mi to taky lichotilo. Nikdy jsem si nemyslela, Ïe
by Babryho srdce udrÏovalo vzdu‰né spojení s m˘m, coÏ
jsem právû cítila tûch pár minut, které jsem strávila s To-
mem…

Ale nemÛÏu si namlouvat, Ïe by Tom Carpenter cítil to-
téÏ – prostû se jen ocitl na téÏe velikonoãní oslavû s hle-
dáním vajíãek po parku jako já. „Jsem na to uÏ trochu
pfierostlej,“ poznamenal. Pamatuju si to, jako by to bylo
vãera.                      

„Já taky,“ pfiidala jsem se.
„Ale ãokoládu má‰ ráda, ne?“
„Hmmmmmm.“ Pokusila jsem se na‰pulit rty. A tak mi

to vajíãko dal. A usmál se na mû, aÏ se mi podlomila ko-
lena. 

AÏ pak mi Lottie fiekla, jak se jmenuje, kolik mu je
(o dva roky víc neÏ mnû) a Ïe jeho táta je doktor. 

Zmínila jsem se o tom hned veãer jen tak mimochodem
pfied mámou a ona mi fiekla, Ïe byla u pana doktora
Carpentera asi pfied mûsícem kvÛli kfieãovkám a Ïe byl
boÏí. 

„Vypadá jako Pierce Brosnan. V‰echny Ïensk˘ mezi
‰estnácti a ‰edesáti tu teì marodí o sto ‰est.“

Pfied spaním jsem si pofiádnû popepfiila jedenáctilet˘
nosík a druh˘ den mi bylo tak zle, Ïe mû máma vzala k dok-
torovi. JenomÏe pan doktor Carpenter si mezitím zaloÏil
soukromou ordinaci. 

„A nemÛÏeme k nûmu pfiejít?“ zeptala jsem se s nadûjí
v hlase.
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„Ten Tom na tebe nûjak zapÛsobil,“ usmála se. „Je-
nomÏe to si z platu instalatéra a úãetní prostû nemÛÏeme
dovolit.“ 

TakÏe uÏ jsem ho pak nevidûla.
Ale jestli necítil to, co já, proã by mi pak dával to ãoko-

ládov˘ vajíãko?

00:30
Je to docela smutná vûc, schovávat si vajíãko od kluka,

kdyÏ ho ãlovûk potká jedinkrát za ãtyfii roky.
A stejnû uÏ se mi to zaãínalo zajídat. 

âtvrtek, 30. ledna
Ráno
Jitrniãky snídají jako obvykle ovesnou ka‰i s marmelá-

dou.
Musím si najít byt.
Není zrovna ideální chodit do ‰koly bez snídanû, ale

mÛj Ïaludek má své meze.

18:00

T I P  P R O  S P O L E â E N S K ¯  T Y P
Uspofiádej ma‰karní veãírek! Zadej téma, tfieba „B“. 
A doufej, Ïe v‰ichni pfiijdou pfievleãení za Batmana,
Beckhama a Brada Pitta.

Nebo Bufity, Bulimii a Blbce?

Tfipytiv˘ ebenovû ãern˘ obleãek se zmûnil z hvûzdn˘ch
zábleskÛ na noãní obloze v ropuchu s koÏními problémy
na blátivém bfiehu. Praãka si na nûm zkou‰ela svoje
zá‰kodnictví a teì je z nûj místo exkluzivní ãernû pytel
hnûdozelen˘ katastrofy. Asi jsem mûla místo jakéhosi
rychle barvícího sajrajtu dát pfiednost tomu permanent-
nímu. 
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