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„

agoono!“ Gil Webber zvedl paži a zamával na Lagoonu Blueovou, svoji přítelkyni. „Počkej na mě!“

„Co se děje, Gile?“ odpověděla Lagoona
a se širokým úsměvem se otočila na podpatku. S bouchnutím zavřela skříňku a krátce
svého přítele objala. Pak si sundala gumičku
z vlasů a pohybem hlavy rozpustila hustý cop,
který si zapletla po ranním plaveckém tréninku. Dlouhé blond vlasy s bleděmodrými pra11
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mínky (vedlejší účinek častého namáčení vlasů do chlorované vody) se jí rozvlnily po
ramenou. Několikrát rychle zamrkala a začala si Gila dobírat: „Už jsem ti začala chybět?
Vždyť jarní prázdniny ještě ani nezačaly.“
„Já vím, já vím,“ odpověděl se smíchem Gil
a vydal se s Lagoonou do straškantýny. Chodbou otřásaly radostné výkřiky a hlasité konverzace a pár kluků z rakevbalového týmu
si nad hlavami spolužáků přehazovalo míč.
Od začátku jarních prázdnin je dělilo jen několik vyučovacích hodin a se studenty Monster High šili všichni čerti. Prázdninový režim může začít!
Gil se na Lagoonu zakřenil a pokračoval:
„Jen mě něco napadlo…“ Nesměle se usmál.
„Opravdu nemůžeš rodiče přesvědčit, abyste
na jarní prázdniny někam vyrazili? Konkrétně tam, kam s rodinou jedu já…?“ Jeho úsměv
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se rozšířil. „Blueovi by skvěle zapadli – v hotelu dokonce mají i bazén se slanou vodou. Naše
rodiny by se mohly lépe poznat. Kdyby spolu
strávili víc času a společně si odpočinuli, třeba
by si naši rodičové začali rozumět?“
Lagoona se rozesmála. „Neříkej dvakrát!
Ten hotel zní jako naprosto šupinózní místo
k týdennímu odpočinku, Gile. Ale víš, že
naši si něco takového letos nemůžou dovolit.“
Pokrčila rameny. Když člověk žije v oceánu,
i týden strávený doma vydá za skvělou dovolenou. „Na prázdniny zůstaneme doma. Nezapomínej, že hned za domem mám vlastní
pláž!“ Lagoona do Gila dloubla. „Klidně mě
lákej na ten svůj nóbl hotel, ale až si budeš
u bazénu objednávat vychlazené pití, já budu
odpočívat a ládovat se dobrotami na pláži.
Můžeš na mě myslet při svých ranních rozplavbách, co ty na to?“
13
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„To je přece jasné,“ pronesl Gil láskyplně.
„Akorát mi budeš chybět, Lagoono.“
„Ty mně taky,“ odpověděla Lagoona. Na
okamžik se nechala unést představami, jak by
bylo skvělé strávit prázdniny v hotelu s Gilovou rodinou. No nic, holt bude muset vydržet
týden bez ní. Věděla, že to oba zvládnou. Přesto se do Gila zavěsila, věnovala mu zamilovaný pohled a myslela na to, jak moc se jí po něm
bude o prázdninách stýskat.
„No vy jste sladcí,“ zavrkala Draculaura
a strčila hlavu mezi Gila a Lagoonu. Spolu s milou upírkou vešli do straškantýny a posadili se
k ostatním kamarádům ke stolu, u kterého
obvykle sedávali. Draculaura vytáhla misku
s ovocným salátem, naklonila se k Lagooně
a pronesla: „Vy dva jste spolu tak děsroztomilí.“
„Díky, Draculauro,“ odvětila Lagoona a zářivě se na svého přítele usmála. Draculaura měla
14
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pravdu, s Gilem se k sobě opravdu dokonale
hodí. A kdyby se jim podařilo vyřešit problém
s tím, že jeden žije ve sladké a druhý ve slané
vodě, jejich vztah by byl úplně ideální! Ale jak
to tak bývá, i u nich se občas objeví nějaké
mráčky – Gilovým rodičům se Lagoona ani její
rodina příliš nezamlouvala. Ale Gil s Lagoonou
spolu byli šťastní a Lagoona byla přesvědčená,
že na tom záleží ze všeho nejvíc. S chutí se pustila do svého oblíbeného jídla – sushi – a mezi
sousty dál tlachala s Draculaurou. „Těšíš se na
jarní prázdniny? Máš nějaké velké plány?“
„No ty ghúle, tenhle týden bude naprosto
fantesáktický,“ vypískla Draculaura. Odhrnula
si černé vlasy s růžovým melírem z tváře a nadšeně pokračovala: „Otec mi zrovna dneska
ráno oznámil, že celý týden strávíme v Hauntlywoodu! Elissabat natočila nový film a pozvala mě – mě! – na slavnostní premiéru!“
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Lagoona na kamarádku nadšeně hleděla.
Elissabat byla jednou z největších filmových
hvězd v Hauntlywoodu a zároveň Draculauřinou dávnou kamarádkou. Výlet do Hauntlywoodu bude pro milou upírku dokonalý zážitek. Draculaura zbožňovala jakoukoli záminku
pořídit si nový děsroztomilý outfit a pěkně se
hodit do gala. „Páni, Draculauro, to tě čeká parádní dobrodružství!“ zaradovala se Lagoona.
„Já vím!“ přikývla Draculaura a doslova
nadskakovala radostí. „O víkendu vyrazím
s Elissabat a jejím štábem na nákup šatů. Pomohou mi vybrat outfit, který si vezmu na premiéru. Potom bude líčení, párty, česání…“ Lagoona se usmívala a kývala hlavou, zatímco
Draculaura vyprávěla všem u stolu o svých
plánech na víkend. „Jo a Clawd půjde se mnou!
Chápete to? Můj miláček mi bude dělat doprovod na premiéře.“
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