1. kapitola

Večer je prehliadka
Piesok vŕzgal Belle pod topánkami a slaný
vetrík jej fúkal do vlasov. Aj keď už Bella bývala
v Sandmouthe mesiac, stále sa cítila nadšená, keď
išla na pláž. A keďže sa pláž ťahala po jej ceste
do školy a späť, Bella prechádzala po nej dvakrát
denne.
Bolo krásne, jasné popoludnie. Bella
pozorovala čajky na modrej oblohe, keď ju zrazu
traﬁla do chrbta piesková guľa.
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„Hej!“ skríkla Bella a otočila sa. „Leo, nie!“
Leo vyplazil jazyk a zamieril na Bellu ďalšiu
pieskovú guľu. Bella sa pozrela ponad bračekovo
plece a uškrnula sa. Vysoké dievča s blonďavými
vrkočmi sa zakrádalo za Leom. V rukách malo
najväčšiu pieskovú guľu, akú kedy Bella videla.
„Daj mu, Amber!“ vykríkla Bella.
Zvýskla, keď jej najlepšia kamarátka Amber
hodila Leovi za krk pieskovú guľu.
„To nie je fér!“ sťažoval sa Leo. Vrtel sa
a smial.
„Jasnačka, že je to fér,“ povedala Amber.
„V ohadzovaní sa pieskovými guľami nie sú žiadne
pravidlá.“
Leo hodil druhú guľu do Amber. Netraﬁl.
„Smola, Leo!“ zvolala Bella a Amber sa k nej
pripojila.
Leo pokrčil plecami a usmial sa. Pribehol tesne
k moru, aby mohol kopnúť do vĺn.
„Stále nemôžem uveriť tomu, že svojho psa
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voláš Snehuľka,“ povedala Bella, keď pozorovali
jej čierno-čierneho kokršpaniela, ako sa hádže do
vĺn s Leom a Amberiným bratom Joeom.
„To som ja!“ uškrnula sa Amber a hlúpo sa
zatvárila. „Bláznivá!“
Snehuľka sa vrhla do mora a zmočila Lea
a Joa. Ich výkriky sa niesli plážou smerom k Belle.
„Snehuľka naozaj potrebuje umyť,“ povedala
Amber a chytila sa za ruky s Bellou. „V poslednom
čase bola v mori toľkokrát, že mi jej srsť pripomína
rohožku.“
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„Mamka miluje, keď sa psy strašne zašpinia,“
zahlásila Bella. „Povedala, že je to naozaj
príjemné, keď vidí všetku tú špinu, ako tečie
z vane preč.“
Bellina mamka Suzi mala stále veľa práce,
odvtedy čo si otvorila svoj nový psí salón, Psí raj.
Bella už ani nepočítala, koľko rozličných druhov
psov umyli. Veľkých, maličkých, chlpatých aj
takých bez srsti, šteniatok aj starších, maznavých
aj vrčiacich. Bellin psík Papi si už na to zvykol,
ale prvý týždeň nerobil nič iné, len štekal na
zákazníkov.
„Je skvelé, že tvoja mamka dnes stihne
aj Snehuľku,“ povedala Amber. „Viem, že je
zaneprázdnená.“
Bella prikývla. „Mamka má na dnes do Psieho
raja objednaných osem psov,“ povedala. „Zvyčajne
má tak štyroch!“
„Kvôli psej prehliadke v Sandmouthe?“ hádala
Amber.
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