Kapitola 1
„Sľubujem, že to vybavím rýchlo,“ povedala Olívia
Abbottová sestre a striasla si sneh z huňatých vlnených čižiem pred východným vchodom do nákupného
centra v meste Franklin Grove.
„Dobre, ak nestrávim celé doobedie medzi šialenými a ukričanými fanúšičkami,“ odpovedala Ivy.
Dvere sa pred nimi otvorili a do tvárí im udrel prúd
teplého vzduchu, ktorý zdvihol Ivine tmavé vlasy a šál
rovnakej farby.
Keď dievčatá kráčali pod vysokými stropmi nákupného centra okolo známych obchodov, Olívia sa opý-
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tala: „Ideme o viac než hodinu skôr. Koľko ľudí asi
príde na autogramiádu do kníhkupectva?“
Olívia skontrolovala svoj vzhľad v odraze výkladu
Trudinho paláca krásy. Mala na sebe džínsy, ružovo-biely
pásikavý sveter a opasok s farebnými kameňmi. Už prešiel týždeň, odkedy videla svojho frajera Jacksona, ktorý
je filmovou hviezdou, a skôr ako o týždeň ho znovu ani
neuvidí, takže dnes chce vyzerať čo najlepšie.
Odkedy sa skončilo natáčanie filmu The Groves
a filmový štáb odišiel z mesta, Jackson jej voláva každý
deň a navštevuje ju cez víkendy, vždy keď môže. Randenie na diaľku je náročné a bude ešte náročnejšie,
keďže zajtra s Ivy odchádzajú na týždňovú dovolenku
do Transylvánie.
Olívia začula hluk, šum hlasov, ktorý naberal na
sile s každým krokom. Dvojčatá zabočili za roh a Olívia nemohla uveriť vlastným očiam. Obe zastali v tej
istej chvíli a v šoku pozerali na rad dievčat pozdĺž lana,
ktorý sa tiahol takmer cez celé átrium nákupného centra. Kníhkupectvo ešte nebolo otvorené, no pred jeho
vchodom už čakal dav ľudí.
Ivy uprene pozerala na dlhý rad: „Dnes dávajú
zmrzlinu zadarmo?“
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Olívia pokrčila nosom: „Nemyslím si.“
Jedno z dievčat na začiatku radu zvieralo v rukách
celú sadu akčných figúrok Jacksona a za ním stálo
dievča v tričku s jeho fotografiou. Ďalšia bola zas oblečená ako krasokorčuliarka, čo bola Jacksonova láska
v jeho prvom filme, baba za ňou zas držala v rukách
škatuľu Caulfieldova kolekcia DVD, ktorá obsahuje
prvých šesť Jacksonových filmov. Olívia z vlastnej
skúsenosti vie, že táto kolekcia sa zháňa len veľmi
ťažko. Tieto dievčatá nečakajú na zmrzlinu v kornútku, ale na Olíviinho frajera, na ktorého chcú zízať,
chichotať sa jeho slovám a dostať od neho autogram.
Cítila sa ako zmoknuté pom-pomy.
„Pomsta hordy trblietavých zombíčiek,“ povedala
Ivy a roztiahla ruky ako herečka z béčkového hororového filmu.
„Je to v pohode,“ povedala Olívia a vytiahla mobil.
„Zavolám mu a pozdravím ho, ešte kým otvoria.“
Vytočila Jacksonovo číslo, ale presmerovalo ju to
rovno do hlasovej schránky.
„Ehm,“ toto Olívia nečakala. Včera večer mu
povedala, že ho príde pred autogramiádou pozrieť.
Prečo si vypol telefón? Zhlboka sa nadýchla. „O nič
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nejde. Som si istá, že Jackson povedal ochranke, aby
nás čakala.“
Olívia viedla svoje dvojča na začiatok radu.
„Trblietavé zombíčky na nás zazerajú,“ pošepkala
Ivy. Držala Olíviu za sveter a tvárila sa, že má strach.
„Nepozeraj im do očí,“ Olívia nahodila svoj najsladší úsmev a kráčala ďalej. Pri každom kroku však
cítila stovku nepriateľských pohľadov.
Dvojčatá podišli k vchodu do kníhkupectva. Výklad
bol oblepený Jacksonovými plagátmi a ružovými a červenými srdiečkami.
„Stretni sa na Valentína s Jacksonom Caulfieldom,“ hlásal plagát. „Kúp si jeho knihu a on ti ju podpíše!“
So mnou by mal byť na Valentína! pomyslela si
Olívia.
Pred vchodom stál ochrankár so slúchadlom v uchu
a prekríženými rukami.
„Dobrý deň,“ pozdravila ho Olívia a vedela, že so
slušnosťou ďalej zájde. On však nepohol ani brvou ako
tajný agent v Bielom dome.
No Olívia sa tak ľahko nevzdávala. Urobila krok
vpred a dotkla sa dverí.
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Ochrankár vystrel ruku, ktorou jej zatarasil cestu
dnu. „Kam si sa vybrala?“
„Idem za Jacksonom,“ odpovedala Olívia.
„Jasné, ako všetky dievčatá v rade,“ ruku stále
držal pred dverami.
Nechcela to urobiť, ale nemala na výber. „Naozaj
by ste ma mali pustiť dnu.“ Olívia sa naklonila k nemu
a povedala: „Som Jacksonova frajerka.“
„Nie si!“ vykríklo dievča s figúrkami. „Ja som jeho
frajerka.“
„Nie si,“ krasokorčuliarka vyzerala, že začne vypľúvať flitre. „Ja som!“
„Nebuď trápna,“ zamiešalo sa do toho dievča s fotkou na tričku. „Pred mesiacom mi napísal do časopisu
‚S láskou Jackson‘.“ Potom strčila pokrčený časopis
dievčatám do tváre. „Vidíte? Mám dôkaz!“
Olívia mala pocit, akoby padla tvárou na zem počas
roztlieskavania. Nevedela, čo na to povedať.
Ivy sa naklonila a ochrankárovi povedala: „Pozrite,
Jackson nás naozaj dnes čaká. Nemohli by ste… sa
pozrieť do zoznamu?“
„Mladá dáma, nemám nijaký zoznam. Len rad za
vami, v ktorom je asi dvesto Jacksonových ‚frajeriek‘.“
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Potom ukázal na koniec radu, ktorý sa odvtedy zdvojnásobil. „Všetky musia počkať, kým na nich príde rad.“
„Ani sa nepokúšaj predbehnúť nás,“ povedalo
dievča s figúrkami.
Krasokorčuliarka na nich zagánila. „Čakám tu už
celé hodiny! Čo si o sebe myslíte?“
„Ehm, ja, ehm…“ Olívia stratila reč. Keby im povedala, že je naozaj jeho frajerka, asi by ju zlynčovali.
Zrejme som jediné dievča na svete, ktoré si musí odstáť
rad, aby videlo svojho frajera, pomyslela si Olívia.
„Nie, nie,“ ubezpečovala ich Ivy. „Nepredbehneme
sa. Ani náhodou. Prepáčte, prosím!“ Ivy odtiahla Olíviu nabok. „Videla si tie pohľady, Olívia? Hoci som
upírka, tie baby ma desia,“ zamrmlala Ivy.
„Olívia, zlatíčko!“ ozval sa známy hlas.
Olívia sa otočila a zbadala Šarlotu Brownovú,
kapitánku roztlieskavačiek, ktorá jej mávala. Olívia
mala pocit, akoby jej žalúdok urobil kotrmelec. So
Šarlotou trávi kopec času na tréningoch tímu a vie, že
Šarlota je zlá, hoci sa snaží byť milá.
„Ešte nestojíš v rade? Prespala si budík?“ sladkým
hlasom sa opýtala Šarlota. Blond vlasy mala strapaté
a nariasenú blúzku úplne pokrčenú.
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To hádam nie, pomyslela si Olívia. Nespala
kvôli…“
„Stanovala si tu celú noc?“ vyzvedala Ivy.
„Jasné, že nie!“ odvrkla Šarlota. „Katie to urobila
za mňa. Som tu len tri hodiny.“ Prešla si prstami cez
vlasy. „Ale vyzerám tak pre televízne kamery.“
Olívia nemohla uveriť, že Šarlota bola ochotná
čakať celé hodiny.
„Aká škoda, že nemôžeš využiť svoje ‚zvláštne
priateľstvo‘ s Jacksonom, aby si sa predbehla,“ pokračovala Šarlota a rukami naznačila tie najväčšie úvodzovky, aké kedy Olívia videla, keď povedala „zvláštne
priateľstvo“. „Vieš, niektorí ľudia si môžu myslieť, že
ehm… zveličuješ pravdu o tom, že si jeho frajerka.“
Olívii padla sánka. Naozaj to povedala? Mlčala
však, pretože nechcela, aby ju vykopli z tímu.
Ivy do toho zasiahla. „A toto vyzerá, že si niekomu
zaplatila, aby bol s tebou na Valentína.“
Šarlota prižmúrila oči. „Ty trapka, platenie je
zjavne tvoj problém, keďže nosíš handry zo sekáča.“
„Hovorí sa tomu vintage!“ odvrkla Ivy a rukou si
prešla po čiernej saténovej sukni s vysokým pásom.
Takto som si skutočne nepredstavovala toto doobe13
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die, pomyslela si Olívia. „Ivy, vráťme sa na koniec
radu, kým nesiaha až von.“
Potom rázne odišla na koniec radu, celá sa od zlosti
červenala a prekrížila si ruky.
„Hej, na koniec, kam aj patríš,“ utrúsilo jedno
z dievčat.
„Nevšímaj si ju,“ pošepkala Ivy. „Má na sebe
ružovú pokrčenú handru.“
Olívia pozerala na dlhý rad dievčat, ktoré držali
transparenty s obrázkom jej frajera. Dvadsať rôznych
Jacksonov pozeralo na nich z plagátov po celom átriu.
Hoci bola jeho tvár všade, Olívia sa ešte nikdy necítila
byť od neho tak ďaleko.

„Už mám dosť tohto utrpenia,“ pošepkala Ivy.
Ivy Vegová sa rozhodla, že bude ignorovať ružové
stuhy visiace zo stropu a nebude si všímať srdcia
vystrihnuté z papiera v každom výklade. Stála však
v rade a musela počúvať zaľúbené dievčatá, ktoré znenazdajky začali spievať romantické piesne z Jacksonových filmov. To už bolo na ňu priveľa.
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