Kapitola 6
Dvacet minut po škole čekala Olivia na holčičích záchodech, až dostane rozkazy od seržantky Ivy. Ta přivedla Sophii, Camillu, Brendana i Jacksona a na dveře
přidělala ceduli s nápisem MIMO PROVOZ.
„Tohle je strašně divný,“ řekl Brendan a prohlížel
si na zeleno natřené kabinky.
„Souhlas,“ přikývl Jackson. „Co když někdo přijde?“
Olivia se zahihňala. „Za chvíli to bude jedno.“
„Nemůžu uvěřit, že jsem s tím souhlasil,“ kroutil
hlavou Brendan.
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„Prosím pozor!“ zavelela Ivy. „Jdeme na to. Camillo?“
Camilla předstoupila a vysypala na pult velkou
krabici plnou paruk, slunečních brýlí, draze vypadajících kabelek, halenek a falešných šperků.
Brendanovi málem vypadly oči z důlků.
„Pořád ještě mám klíče od kostymérny,“ vysvětlila
Camilla.
„Tak do toho,“ rozkázala Ivy.
Když se všichni začali přehrabovat v hromadě rekvizit, Olivia podala Ivy své oblečení, které vytáhla
z tašky. Ivy na sebe rychle nastříkala samoopalovací
sprej, navlékla si džínovou sukni, levandulový svetr
a bílé sandály – naprosto stejné oblečení, jaké na sobě
právě měla Olivia. „Tak,“ řekla sestře, „Olivia druhá
k vašim službám.“
„Ne tak docela,“ opáčila Olivia. „Olivia by si nikdy nezapomněla doplňky!“ Vzala z pultu mohutný
náhrdelník z bílých korálů a zapnula ho Ivy kolem
krku. „Lepší.“
Olivia zahlédla v zrcadle odraz sebe a svého dvojčete. Někdy vypadaly jako noc a den – jiný odstín pleti
a jiný styl oblékání. Ale vždycky, když se prohazovaly,
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se ukázalo, jak jsou pod tím vším úplně stejné – sestry
a nejlepší kamarádky.
„Ať se stane cokoli,“ řekla Olivia Ivy uprostřed
toho chaosu, „my to nějak zvládneme.“
„Ale my ne!“ volal Brendan z druhého konce pultu, kde stál s Jacksonem. V pravé ruce držel dlouhou
černou paruku a v levé krátkou blonďatou. Měl na
krku čtyři různé náhrdelníky a na sobě volné růžové
tričko a dlouhou zelenou sukni. „Pomoc!“
Olivia vybuchla smíchy a Ivy se přidala, až se za
břicho popadala.
„Nikdo rozhodně neuvěří, že jsi filmová hvězda!“
řekla Ivy.
„Hele,“ ohradil se Brendan, „byl to tvůj nápad.“
Ivy mu dala pusu na nos. „Já vím. A taky zabere.“
„Ale ne, když budeš vypadat takhle!“ prohlásila
Olivia. Podala Brendanovi velký modrý svetr. „Růžová rozhodně není tvoje barva. Pryč s tím tričkem.“
Brendan ochotně poslechl a tričko ze sebe rval, až
se mu svaly napínaly.
„A protože nesplňuješ fyzické parametry ženské vycházející hvězdy,“ pokračovala Olivia, „budeme muset
odvést pozornost.“ Podala mu blond paruku a sluneční
brýle.
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Ivyin plán na operaci Útěk tkvěl v tom mít co nejvíc možných záhadných hereček, které by svedly fotografy ze stopy.
Olivia a vyšňořená Camilla tvořily jeden pár, který měl na sebe nalákat co nejvíc paparazzi, kolik jen
šlo, zatímco Ivy převlečená za Olivii a Brendan jako
záhadná filmová hvězda měli svést ten zbytek na opačnou stranu. Jackson bude hrát sám sebe se zhollywoodštěnou Sophií jako třetí možnost. Měli v plánu
fotografy natolik zmást, až je to přestane bavit, vzdají
to a vrátí se do Kalifornie.
„A co uděláme s botami?“ zeptala se Camilla
a ukázala na Brendanovy obrovské okované glády.
„Nemůžu si vzít malé sandálky,“ vysvětloval Bredan. „Nemám udělanou pedikúru.“ S Jacksonem se zasmáli a Ivy protočila panenky.
„Prozradily by tě ty tvoje chlupatý prsty,“ vrátila
mu to.
„Co tyhle?“ vytáhla Camilla růžové tenisky, které
vypadaly, že by mohly být dost velké.
„Moc mi k tomu neladí,“ dobíral si ji Brendan.
„Ale budou se hodit, až budeme utíkat.“
„Budou muset stačit,“ odpověděla Ivy. Když Bren116
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dan skákal po místnosti a obouval se, Ivy vyštěkla další rozkazy: „Naše heslo je: Rozděl, panuj a motej fotografům hlavu tak dlouho, dokud to nevzdají.“
Když Brendan konečně doskákal, Ivy zavelela:
„Jednotky, nástup!“
Olivia spolu s ostatními poslechla. Jejích pět kamarádů teď stálo nastoupených před zrcadlem na záchodech.
Sophia stála vedle Jacksona celá v černém, s obrovskými černými brýlemi, červenou rtěnkou a plastovou čivavou vykukující ze zářivě červené kabelky.
„Hotovo,“ řekla Ivy.
Vedle Olivie stála Camilla se slamákem se širokou
krempou, v bílých splývavých šatech, řeckých sandálech a v ruce držela scénář k Romezogovi a Julietron,
sci-fi verzi Shakespearovy hry, kterou nedávno režírovala.
„Hotovo,“ řekla opět Ivy.
Pak došla na konec řady a zavěsila se do Brendana.
Vypadal neskutečně směšně, ale takovým tím holly
woodsky excentrickým způsobem. Olivia se usmála.
I když byli oba divně oblečení, tvořili dokonalý pár.
„Připraveni?“ zeptala se všech Ivy.
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Než ale stačili odpovědět, ozval se z jedné z kabinek rachot.
Olivia se rozhlédla a mezi kamarády to zašumělo.
Je tu ještě někdo!
„Jestli hned nevylezeš, začnu otevírat dveře,“ zavolala Ivy.
Olivia uslyšela rozčilený povzdech a kliknutí zámku.
Z kabinky vyšla Charlotte Brownová, vypadal rozpačitě. „To je fuk,“ řekla, když viděla, jak na ni všichni
zírají. „Vy jste cvoci.“ Snažila se něco skrýt za zády,
ale Ivy v zrcadle viděla, že je to foťák na jedno použití. Olivia si uvědomila, že se nejspíš snažila o to samé,
co paparazzi!
„Ty jedna potvoro!“ vyštěkla Ivy a chtěla na ni vystartovat, ale Brendan ji chytil za ruku.
Jackson přišel klidně k Charlotte a nastavil dlaň.
„Tohle si vezmu, prosím.“
Olivia nemohla uvěřit, že je Charlotte špehovala!
„Co?“ tvářila se Charlotte nevinně.
Jackson nic dalšího neřekl, jen se na ni díval. Charlotte pohodila vlasy a vrazila mu foťák do ruky. „Stejně nic použitelnýho nemám.“
„Nemůžu uvěřit, že jsi tohle udělala roztleskávač118
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ce ze svého týmu,“ špitla Olivia. Ve skutečnosti už se
Charlotte několikrát pokusila ji podrazit, ale nikdy ne
takhle veřejně.
„Mohli jste dopadnout hůř,“ bránila se Charlotte.
„Mohla jsem novinářům říct, že to Ivy je ta záhadná
herečka, o kterou se tak zajímají.“
„A proč jsi to neudělala?“ zeptal se Jackson a založil si ruce na hrudi.
Charlotte pokrčila rameny. Zjevně se snažila vypadat, že je jí to putna. „Chtěla jsem. Ale nechtěli mi
zaplatit tolik, kolik jsem žádala.“
Jackson vyprskl smíchy. „Ty jsi k popukání,“ řekl.
„Dám ti lekci o vyjednávání s novináři. To oni stanovují cenu, ne ty.“
Olivia cítila, jak se jí krev hrne do tváří. Jak může
být jedna holka tak zákeřná? Vtom uslyšela šepot z vedlejší kabinky. Člověk nemusí být génius, aby mu bylo
jasné, kdo tam je, pomyslela si. „Ahoj Katie. Čau Allison. Vylezte ven, prosím.“
Dveře prostřední kabinky se otevřely a ven se vypotácely Katie a Allison, které se tam spolu vecpaly.
Obě měly také fotoaparát na jedno použití.
„Ty si vezmu,“ řekl Brendan a oba foťáky jim se119
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bral. „Nikdo nebude pořizovat fotodokumentaci mé
přeměny, natož společné fotky Ivy a Olivie.“
„Chceš říct, že nechceš, aby lidi viděli tu vaši přehlídku exotů,“ řekla Charlotte a založila si ruce.
Olivia si všimla, že na Charlottině sukni je něco
divného.
Její černá sukně vypadala, jako by z ní byl vytržený
půlkruh – přesně tak, jak to měla Olivia na premiéře.
„Co se ti stalo se sukní?“ chtěla vědět Ivy.
„Copak vůbec nesleduješ módu?“ vyjela na ni
Charlotte? „Vylez ze hřbitova do reálnýho světa!“
„Víš, Charlotte…“ začala Ivy, ale Charlotte byla
rozjetá.
„Ty si nezasloužíš hrát ve filmu,“ ušklíbla se.
„A ani tuna samoopalováku nezabrání tomu, aby ses
na plátně úplně znemožnila.“
„Hej!“ vystartovala Olivia, ale Charlotte se protlačila kolem Jacksona a vyběhla ze dveří s Katie a Allison v patách.
Když se dveře zavřely, Ivy si povzdychla. „Když
ona má pravdu. Tu roli jsem dostala jen díky své drzé
puse. Já tam hrát nechci a ani si to nezasloužím.“
Olivia se cítila hrozně. Všechno bylo tak zamotané!
120
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„Hele,“ řekl Brendan. „Vypořádáme se se vším
hezky popořadě. Teď se zbavíme těch novinářů a pak
si můžeme dělat starosti s filmem.“
Ivy přikývla a Olivia se rozhodla, že se musí soustředit na operaci Útěk.
„Tak,“ pokračoval, „pomůžeš mi s tou rtěnkou?“

Ivy vykoukla zpoza vstupních dveří do školy. Ostatní
spolužáci se po ní zvědavě dívali, když šli ze školy domů.
Právě se rozběhla první fáze operace Útěk. Jackson
ještě s kapucí na hlavě a Sophia, která vypadala nádherně, běželi rychle po schodech zabraní do hovoru.
„To svědí,“ stěžoval si Brendan, který stál za Ivy.
Ohlédla se a uviděla, jak se drbe pod parukou.
„Šlapeš mi na nohu,“ sykla Camilla.
„Pst!“ řekla Ivy.
Otočila se zpět, aby mohla sledovat, co se děje před
školou. Jakmile Jackson se Sophií seběhli schody, paparazzi se hned shlukli na konci cesty.
Jeden z nich měl tu samou bundu s červenými pruhy jako ten chlap, co je sledoval u tety Rebeky.
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Novináři se začali strkat a šeptat si mezi sebou,
když zpod kapuce spatřili kousek Jacksonovy známé
tváře.
Ivy skoro viděla, jak se ta zvěst šíří davem. Pak
Jackson kapuci odhodil, takže mohli vidět, kdo to doopravdy je.
„Je to ta herečka?“ zakřičel jeden, a vtom všichni
začali fotit jak zběsilí, přesně jak Ivy doufala.
Jackson předstíral, že se snaží Sophii krýt před objektivy. Sophia vypískla a schovala se za svou kabelku.
Bingo! „Hrajou to dokonale,“ mumlala si Ivy. Ti
dva se prodírali davem novinářů, z nich někteří běželi
za nimi, když zamířili k Ukecanýmu masu.
Za chvíli tam zbylo jen pět fotografů včetně pána
v červené bundě.
„Tým dva!“ zašeptala Ivy a přivolala Olivii s Camillou.
Olivia sestru rychle objala. „Děkuju, že pro mě
všechno tohle děláš.“ A usmála se na Brendana. „Za to
dostaneš zvláštní zlatou hvězdu.“
„Díky,“ odvětil. „Tohle je exkluzivní akce, která se
stane jen jednou za život. A s vděčností přijmu jakékoli
hmotné ceny.“
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