than, Ethan Marks už sedí v knihovně. Na sobě má samozřejmě svoje tričko s Batmanem a zaujatě zírá z okna, ačkoli
netuším, co ho tak upoutalo. Já vidím jen další slunečný den,
nebe bez mráčku, absolutní prázdno. Pravou rukou si promne
čelist, jako by ho bolela ze všech těch slov, co odmítá vyřknout.
Vůbec by mi nevadilo přejet prsty po jeho tváři.
Cože? Fakt jsem to řekla? Beru zpět. Jasně, je fakt pěknej, ale
taky je to tak trochu kretén, a zabouchnout se do kluka, kterého
chtějí všechny holky ze školy, je ztráta času. Nemám u něj šanci.
Takže si spolu vysloužíme jedničku z angličtiny a popojedem. Mám spoustu práce: brigádu, úkoly, učení. Poprvé
od chvíle, kdy jsme se přestěhovali, začínám mít pocit, že
mám věci pod kontrolou. Mám brigádu, takže i peníze. Mám
Dri, se kterou jsme den ode dne lepší kamarádky, a taky mám
NN, se kterým si píšu každý den. „Mluvíme“ většinou o blbi-

nách, ale baví mě nosit si ho v podstatě v kapse a kdykoli ho
vytáhnout.
„Čau,“ pozdravím a sednu si. Nohy si složím pod sebe: nenuceně, uvolněně, jako bych si nepřipadala ani trochu trapně.
Zdá se, že nejsem zas až tak špatná herečka. Když ale sklopím
oči a všimnu si hnědého chlupu, který mi raší z kotníku, zase
mě to rozhodí. Mám co dělat, abych si ohrnuté nohavice zase
nesrolovala dolů. Klídek, Jessie. Tvoje kotníky si prohlížet nebude. Náhlé pohyby prozrazují nervozitu.
„Ahoj, Jessie.“ Zase ten jeho úsměv. Jeho tvář se díky němu
na chvíli rozzáří a otevře, ale vzápětí je zase pryč. „Tak co, připravená?“
„Jo,“ kývnu a přemítám, jestli se mi před tímhle klukem
někdy povede ze sebe vymáčknout něco jiného než jednoslabičnou odpověď. Když je nervózní Scarlett, mluví ještě víc než normálně – adrenalin ji nezpomaluje, ale má díky němu ještě prořízlejší pusu – ale můj mozek se zahltí a zkratuje. Jako bych
vystoupila ze svého těla.
Ethan voní po medu a levanduli. Je to taková čerstvá
vůně, pravý opak toho, čím se voní všichni ostatní kluci
na Wood Valley – spreje, které za nimi nechávají oblak chemické vůně, jenž zůstane ve vzduchu ještě dlouho po jejich
odchodu. Co to asi je: kolínská nebo aviváž? Pere si snad
Ethan svoje triko každý den? Nebo spíš na to má nějakou
Glorii. Anebo má jednoho Batmana na každý den. A ano,
uvědomuju si, že začínám znít jako Dri a její posedlost
Liamem. Sbírám všechny možné detaily, abych se jimi později mohla do sytosti zaobírat.
Musím. S tím. Přestat. Nemám neomezené množství mozkových buněk, a měla bych si je šetřit na učení na přijímačky.
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