kapitola 37
Všichni řeší jen ples. Mairi na obědě oznámí, že se její
táta nabídl, že jim pronajme limuzínu, ale že ona odmít
la, protože „limuzíny jsou totálně out.“
Po škole vyrazím k Jackovi domů, kde spolu probíráme slovní zásobu. „Proč všichni ten pitomej ples tak
hrotí?“ vyhrkne najednou. „Koho to jako zajímá? Dělají,
jak kdyby měli maturák. Ne, že by maturáky byly bůh
víjaký terno.“
Ohromí mě, že pro jednou se s Jackem Connellym
na něčem shodneme. „Já vím. Zřejmě nemají nic lepšího
k řešení. Mairi dneska na obědě mluvila o limuzínách.“
Jack si odfrkne. „Mairi Stevensonová je tupá jak poleno. Nechápu, co na ní Kyle vidí.“
„Hezkej ksichík.“
„Ale jo, je v pohodě,“ pokrčí lhostejně rameny.
„No tak. Všichni kluci ve škole chtějí chodit s Mairi.“
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Znovu pokrčí rameny. „Všichni ne. Mairi je sice hezká, ale taky je docela mrcha. Lidi ji přeceňujou.“ Snažím
se zamaskovat úsměv. „To samý platí i o Hadley. Chci
říct, má vcelku dobrou postavu, ale tak trochu koňskej
obličej. Nechápu, proč ji Mark pozval na ples.“
Úsměv mi záhy zamrzne na rtech. Mám pocit, jako
bych dostala ránu přímo do břicha. „Mark pozval Had
ley? Hadley Smithovou?“
„Kolik holek jménem Hadley znáš?“
„Proč by to dělal?“ V uších mi začne zvonit a hruď
mi sevře nepříjemný pocit. Jak se to mohlo stát? Věděla jsem, že spolu chodí ven, ale… Ale na tohle nemám.
Mark Findley odjakživa patří mně, a teď se najednou
Hadley rozhodne, že ho chce taky? To je tak nefér!
„To se ptáš toho špatnýho…“ Jack mě přejede zkoumavým pohledem. „Počkat, tobě se líbí Mark?“
„Ne… Jen jsem si říkala…“
Po tváři se mu rozlévá radostný škleb. „Protože jestli
jo, tak vás milerád dám dohro…“
„Jseš hluchej nebo co? Říkala jsem, že se mi nelíbí!“
vřísknu a začnu zuřivě listovat učebnicí. Tváře mi hoří.
Vím, že odsud musím co nejrychleji vypadnout. „Tak co,
máme pro dnešek hotovo?“
„Asi jo,“ protáhne. „A ty plánuješ na ten ples jít?“
„Ne. Ty?“
„Ani zaboha.“
Cestou domů začne z nebe padat mokrá sněhová břečka a já jsem za ni vlastně ráda. Můžu na ni svést, že mám
tváře celé mokré.
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