Stella vzala lahvičku s bílým lakem na nehty a otevřela ji.
„Mám nápad. Proč prostě nezamalujeme to F a R?“
„Jak?“ řekla jsem. „Aby tam bylo Eddie Clemence?“
„Jo,“ Stella se zářivě usmála. „A problém je vyřešen.“
„Jak vyřešen? To bude ještě divnější, když budu muset vysvětlovat, proč je na dveřích jméno velmi podobné tomu jeho, a to se
dvěma bílými skvrnami na začátku každého jména?“
Stella pokrčila rameny a zavřela lahvičku.
„Holky, už takhle jsem dost nervózní,“ řekla jsem. „Moje třísla jsou zarudlá a jeho jméno je te na dveřích. Třeba se to nemá
stát?“
„Věř mi,“ řekla Stella, „když se necháš depilovat voskem, tak
to tak vždycky je… tak za hoku to zmizí. A má to tak být. Jinak
by mu nevykradli dům a jeho jméno by nebylo napsané na dveřích. Hannah, jeho jméno na těch dveřích je. Co by se ještě mělo
stát, aby to tak mělo být?“
„To jo, ale to jsme byly my, kdo to napsal,“ řekla jsem.
„Ty jsi to napsala.“
„Jako zlou předtuchu,“ řekla Grace, dívajíc se nahoru.
Nakonec jsme se rozhodly, že jediná možnost je, přebarvit
celé jméno.
„Není divné, že jediná osoba, kterou jsme kdy vymazaly
z krabáckých dveří, je tvůj skutečný Krabák?“ řekla Tilly.
„On není můj Krabák,“ smála jsem se. „Nikde není napsáno,
že si ho vezmu, nebo něco takového.“
„Já nevím,“ řekla Stella a potřásla znale hlavou. „Třeba to
bude tak dobré, že si ho zítra budeš chtít vzít.“
Jak jsme tak všechny pracovaly na vymazání různých písmenek z Freddieho jména, přemýšlela jsem o tom, jak dlouho jsem
ho už měla ráda a že se zdálo být správné, aby to byl právě on.
Ten, koho jsem tak dlouho chtěla a koho jsem nakonec dostala.
A i kdybychom spolu nikdy nechodili a neměli ten ohromný
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vztah Romea a Julie, i tak to byl ten správný čas a on byl ten
pravý.
„Fakt si myslím, že je dobře, že to budeš mít za sebou ještě
před Korfu,“ řekla Stella.
„Proč? Myslíš, že jak to jednou udělám, budu posedlá sexem?“
„Pravděpodobně,“ řekla. „Vzpomeň si, jak jsi nesnášela pudinkový krém a pak jsi ho jednou měla u Grace a te ho miluješ.“
Stella mne celou věčnost pozorovala a půjčila mi své modré
vypasované šaty. Bylo skoro devět hodin, když si uvědomila, že
sama není připravená. Já si myslela, že vypadám dobře. Alespoň
pro mne. Já, Tilly a Grace jsme šly dolů zapnout hudbu a připravit koktejly a za deset minut se objevila Stella. Měla na sobě těsné, černé kalhoty, na nohou ploché vysloužilé boty, a plandavé
klučičí triko, které ustřihla na pažích a na břiše. Prosvítala jí pod
ním černá podprsenka. Byla namalovaná jasně červenou rtěnkou. Vedle ní jsem se cítila upjatá, nudná a vybledlá. Jako ty ženy
na obrazech ve šlechtických sídlech. Růžové a baculaté a zdravé.
Ale ne sexy. Jak mám mít sex, když nejsem ani trochu sexy?
Nepatří ty dvě věci k sobě?

Sam
Hráli jsme kámen, nůžky, papír o to, kdo koupí chlast. Já prohrál. Jako vždy.
„Pojme hrát ještě jednou,“ řekl jsem. „O nejlepší ze tří.“
Robin odfrknul. „Jdi do prdele.“
Chris mi položil ruku na rameno a ukázal směrem k obchodu
s alkoholem. „Vesmír rozhodl, že dnes večer kupuješ alkohol ty,
Same. S vesmírem se přít nemůžeš.“
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