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3. postarej se o nový outfit;
4. udělej si kurz make-upu pro filmový hvězdy;
5. ohol si nohy (ty tvoje vypadají jako prales);
6. změň si obočí;
7. nech si udělat piercing, to vypadá světově;
8. dělej něco, čím vynikneš a za co tě budou lidi obdivovat.

„Hlavu vzhÛru, miss Piggy!“
Rósa stojí pﬁed zrcadlem. Slzy v oãích. Nemyslela si, Ïe epilovat oboãí bude tak bolet. A kam aÏ musí to oboãí vlastnû
vytrhat?
Dívá se na obrázek z módního ãasopisu, kter˘ si pﬁilepila
na zrcadlo. Musí to b˘t pûkné zkrá‰lující oblouãky. Ale
oboãí uÏ není skoro vidût a kÛÏi pod i nad ním má kﬁiklavû
ãervenou. Takhle se jí okamÏitû v‰ichni budou smát. Horeãnatû pﬁem˘‰lí. Je ﬁada moÏností. Buì si pﬁilepí ofinu
pevnû na ãelo, aby oboãí nebylo vidût, nebo si ho pﬁimaluje tuÏkou na oboãí. Nebo si nasadí ãepici ãi k‰iltovku. Ale
to se ve tﬁídû nesmí.
·átek by ‰el taky. KdyÏ ﬁekne, Ïe se stala muslimkou,
nemusí ho z hlavy ani…
Nûkdo klepe na dveﬁe.
„Róso, co dûlá‰ tak dlouho v koupelnû?“ volá Sa‰a.
„Do toho ti nic není!“ kﬁiãí. „Blbej Gorilák!“ dodává ‰eptem.
„Róso, jdu do práce a musím se je‰tû oholit.“
„Já taky!“ kﬁiãí Rósa.
„CoÏe?“ Sa‰Ûv hlas zní podráÏdûnû.
„To byl vtip.“
„Smûju se, aÏ se za bﬁicho popadám. Ale dûlej, pospíchám!“
„Nojó.“
Teì je na ﬁadû prales. Popadne pûnu na holení a postﬁíká si
obû nohy zezdola aÏ nahoru. Minul˘ t˘den na tûláku se div

nepropadla hanbou. Zuzana ukázala na její nohy a vykﬁikla: „Hele, holky, pojìte se kouknout. Rósa má noÏiãky
jako opiãka!“
Burácející smích. „Hele, Róso, uÏ jsi nûkdy sly‰ela o ladyshave?“
„Nebo o holítku! MoÏná ale bude lep‰í maãeta. Urãitû v takov˘m pralese je‰tû chytne‰ v‰i!“
To jsou ale hnusandy. Nevûdûla, co na to ﬁíct. Jenom zãervenala jako malina a rychle si natáhla kalhoty.
Judita se jí zastala a ﬁekla: „Holky, neblbnûte. Nechte Rósu
na pokoji.“
To se jí to mluví, kdyÏ má takové nohy. Opálené, ‰tíhlé,
superhladké.
Potom Rósu na‰tûstí nechaly v klidu. V‰echny Ïvanily dál
a chichotaly se a nikdo si jí uÏ nev‰ímal.
Klá‰ter, to by nebyla zase tak úplnû hloupá my‰lenka. Jepti‰ky nemusí urãitû nikdy na tûlák. A nosí takové ty zvonové ‰aty, skrz které není vidût, jestli nûkdo váÏí 45 nebo
75 kilo. Skvûlé! Jako tﬁeba Julie Andrews v Sound of Music.
Taková hodná máma-jepti‰ka, která vÏdy moudrou radu dá.
„Ferdík se pokakal, otevﬁi koneãnû!“ tluãe na dveﬁe máma.
„Né, je‰tû nejsem hotová!“ kﬁiãí Rósa. „Musím si je‰tû
um˘t vlasy.“
Rychle pustí sprchu.
„Pohyb, Róso, uÏ jsi tam skoro tﬁi ãtvrtû hodiny! Co tam
sakra dûlá‰?“
„Spravuju si svûtlo od kola.“
„Vtipn˘, chacha! Pospû‰ si, prosím tû!“
„Nojó, klídek. UÏ jsem skoro hotová.“
Rósa poloÏí Ïiletku na koleno. Nemá vÛbec ponûtí, jak na
to. Shora dolÛ, nebo zleva doprava? Proã nemá moudrou
mámu, která by jí poradila? Dobﬁe si umí pﬁedstavit, co by
máma ﬁekla, kdyÏ by se jí na to zeptala: „CoÏe? Holit si
nohy? Epilovat si oboãí? V Ïádn˘m pﬁípadû, na to jsi je‰tû
moc mladá. AÏ ti bude ‰estnáct, pak se o tom budeme bavit.“ Pff, ‰estnáct, to uÏ je skoro v dÛchodu!
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Přeju ti hodně štěstí, protože ho budeš fakt potřebovat.
Rósa

