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Kapitola 1

SPISOVATELKA NEBO
TROSKA

Správn˘ úvod by mûl ãtenáﬁe okamÏitû zaujmout.
Hm. Co tﬁeba: Tato kniha vyzaﬁuje tajemné fluidum, které
vám pﬁinese vûãné ‰tûstí. Ov‰em funguje to, jen kdyÏ ji je‰tû
tento t˘den koupíte i deseti pﬁátelÛm. (Haha!)

Zrovna jsem v zásuvce, kam Candice schovává „zvlá‰tní pﬁedmûty“, na‰la star˘ dopis, kter˘ jsem napsala Santa
Clausovi. Nechápu, jak se tam dostal, protoÏe pﬁísahám,
Ïe jsem tenkrát, kdyÏ mi bylo ‰est, vidûla, jak vyletûl komínem. Ale jen potvrzuje moje rozhodnutí: narodila jsem
se, abych se stala spisovatelkou.
Milej Santo,
Moc byh si pﬁála chlupatého koÀje s kﬁídlama pro barbí.
Kolo, kﬁídlo, lva.
RÛÏovej inkoust a opravdickej psací brk.
Pergamen.
Trenírki s prouhama.
KníÏku o tom jak se stát slanou pisovatelkou jako moje
teta Laura Huntová.
Pozdravjuju Rodolfa
Cordelie
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Vidíte? Je‰tû jsem neumûla poﬁádnû psát, ale ve slovech
pergamen a brk jsem se nespletla. VÏdycky jsem mûla ráda star˘ vûci, uÏ tehdy. Jestlipak se Rudolf na‰tval, Ïe
jsem napsala jeho jméno ‰patnû? Anebo mûl Santa mezi
sv˘ma mal˘ma pomocníkama nûjak˘ho nevychovan˘ho
skﬁítka, kter˘ho mÛj dopis moc potû‰il, protoÏe jsem byla jediná, kdo na nûj kdy byl mil˘?
A i teì, témûﬁ o ‰est let star‰í se stále pokou‰ím stát se
spisovatelkou. Zatím jsem napsala:
Spoustu úvodÛ a koncÛ.
Dvanáct básniãek.
Haf, haf – krátk˘ pﬁíbûh o psech.
Mravenãí holãiãku – dlouh˘ pﬁíbûh o dívce, která zakrnûla a zkou‰í na to najít lék.
Tﬁi Béãka plují na loìce – Tﬁi Béãka jsou vnouãata tety
Laury: Bessie, Bertie a Bobby. Jsou jim teprve tﬁi roky,
takÏe si je‰tû mÛj pﬁíbûh nemÛÏou pﬁelousknout, ale teta
Laura ﬁíká, Ïe uÏ jim ho pﬁeãetla ‰estkrát.
Teta Laura je velká sestra m˘ho táty. Je star‰í o dvanáct let a dûti mûla hroznû mladá, takÏe proto je teì uÏ
babiãkou. Taky je to známá spisovatelka kníÏek pro dûti
Laura Huntová, na jejíchÏ webov˘ch stránkách najdete
fantastick˘ „Rady zaãínajícím spisovatelÛm a spisovatelkám“, díky kter˘m i ze mû bude megastar.
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Sním o tom, Ïe slavnou autorkou se stanu nejd˘l do pondûlka. V pondûlí totiÏ pÛjdu poprvé do nov˘ odpudiv˘
‰koly, Falmer North. Od toho by mû zachránila jen v˘hra
v loterii, sebevraÏda, osudová nehoda, únos, samovoln˘
hoﬁení – to uÏ je celkem dost moÏností – ale ze v‰eho nejvíc, kdybych napsala kníÏku, která pÛjde na draãku.
Pochybujete, Ïe ãlovûk mÛÏe vystﬁelit ke slávû a bohatství tak rychle? To tedy nevím, proã by to ne‰lo – jen se
podívejte tﬁeba na soutûÏ Vyvolení.
PotíÏ je v tom, Ïe aÏ do leto‰ního léta jsem mûla tﬁi dobr˘
kamarády, ale ani JEDEN z nich nejde na Falmer North.
Meg odjela domÛ do Irska. Emily pÛjde do ‰koly U svaté
Hildy a Callum, mÛj nejlep‰í kamarád na cel˘m svûtû, zaãne chodit na kluãiãí ‰kolu Arlington Oratory. Zapﬁísahala
jsem rodiãe, aby mû taky poslali ke svat˘ Hildû, ale oni
odpovûdûli, Ïe nejsou z penûz. To taky vidím – jasnû, Ïe jsou
z masa a kostí jako v‰ichni ostatní. Ale pochopila jsem,
jak to mysleli, a cítila jsem se nepﬁíjemnû, Ïe jsem je o to
vÛbec Ïádala. MoÏná vám to pﬁijde zvlá‰tní, ale já byla
fakt v ‰oku. VÛbec jsem netu‰ila, Ïe za nûkter˘ ‰koly musíte platit. Candice (to je moje máma) samozﬁejmû chtûla,
abych ‰la na „dobrou“ ‰kolu. Dûlala jsem zkou‰ky na Barnaby High a NEUSPùLA JSEM. V‰echny chytr˘ dûti z m˘
b˘val˘ základky se tam dostaly. JenÏe taky v‰echny chodily na douãování, zatímco já ne.
Candice dﬁív poﬁád opakovala, Ïe na Falmer North nemÛÏu jít, protoÏe je tam spousta „kapucáﬁÛ a divoÏenek“.
Tím myslela strach nahánûjící kluky v mikinách s kapucema na hlavách a holky, co se hlasitû smûjou, vykﬁikujou
sprost˘ slova a odhazujou odpadky na ulici. ¤íkala, Ïe
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nikdo nechce na Falmer North posílat dûti kvÛli mizern˘
reputaci ‰koly. JenÏe teì, kdyÏ není JINÁ ALTERNATIVA, snaÏí se o fale‰nej optimismus a pﬁedstírá, Ïe je
v‰echno v nejlep‰ím poﬁádku. Následkem tûch rodiãovsk˘ch obav z „úrovnû“ a „drog“ a „kapucáﬁÛ a divoÏenek“
jsem váÏnû docela vystra‰ená, k smrti. PouÏila jsem svou
legendární fantazii a vymyslela jsem, Ïe se pﬁevleãu za
kluka a pÛjdu s Callumem na Arlington Oratory, ale ukázalo se, Ïe i za TUHLE ‰kolu se musí platit, takÏe v‰echny moje nadûje a sny se zhroutily… ale stejnû by ze mû
byl dobr˘ kluk – jsem malá a hubená a mohla bych si vzít
paruku s krátk˘ma vlasama.
Bojím se, bojím, moc se bojím Falmer North. Ale kdybych si vydûlala jako moje teta Laura haldu penûz psaním kníÏek v rÛÏov˘ch leskl˘ch obálkách, pak bych si
mohla dovolit jít ke svat˘ Hildû s Emily. ANO! Nebo alespoÀ soukrom˘ho uãitele. Jsem z tûch, kter˘m by se líbilo
uãit se doma, protoÏe bych mûla spoustu voln˘ho ãasu,
abych mohla jen tak bûhat, lézt po stromech, psát básniãky a zasnûnû zírat na nebe. Navrhla jsem to.
„Kde bych, prosím tû, vzala ãas na to, abych tû uãila?“
zeptala se Candice s vydû‰en˘m provinil˘m v˘razem. „Ví‰,
Ïe bych moc ráda, zlatíãko, ale galerie mi zabere v‰echen
ãas…“
„Mohla bych se uãit sama. V knihovnû,“ navrhla jsem.
Candice místo odpovûdi dramaticky povzdechla.
TakÏe jdu na Falmer North a MÁM strach. Ale svitl mi
paprsek nadûje. Candice pr˘ sly‰ela, Ïe nûkdo z rodiãÛ
vûnoval ‰kole peníze na literární soutûÏ, aby „probudil
v Ïácích sedmého roãníku lásku k literatuﬁe“.
A tak jsem rozhodnutá, Ïe ji vyhraju. Vymyslela jsem
pﬁíbûh staromódní romance o rytíﬁích, vzne‰en˘ch dámách, zámcích, dracích, koních, vraÏdû a dobrodruÏství.
Nechci uÏ ãíst ty kníÏky o problémech ve ‰kole, s kamarádkama nebo o ne‰Èastn˘ch rodinách. Toho si uÏiju dost
ve skuteãn˘m Ïivotû.
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Potﬁebuju ÚNIK, dosáhnout ke hvûzdám a v‰echno ostatní. TakÏe tady to máme. NeÏ se dám do psaní, obvykle
zkouknu rady mojí drah˘ tety Laury.

Pokud si nejste jistí, jak zaãít, zkuste se podívat na úvodní
ﬁádky v nûkteré své oblíbené kníÏce.
To mi moc nepomÛÏe. Oliver Twist zaãíná vûtou: V jednom
mûstû mezi jin˘mi veﬁejn˘mi budovami… KníÏky o Harrym Potterovi zaãínají popisem Zobí ulice.

Nevzdávejte se. Neãekejte, Ïe hned napoprvé to bude dobré.
Psaní stejnû jako hra na piáno nebo fotbal nebo operace mozku vyÏaduje trénink!
JenÏe co kdyÏ se musíte stát svûtovû proslulou spisovatelkou nahonem? Dûsivá pﬁedstava: dokonce i neurochirurgové
musí první operace mozku provádût na NùKOM. Doufejme, Ïe
ne na mnû.
Zaãala jsem psát na novou ãistou stránku. Ponoﬁila jsem
pero do nachov˘ho inkoustu… Paní prstenÛ: ãást první.
Uff. Mám cel˘ název. Jsem úplnû hotová.
Musím si od sv˘ho vyãerpávajícího úkolu na chvilku
oddychnout tﬁeba tak, Ïe mrknu do ZRCÁTKA, jen abyste
mû trochu líp poznali.
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