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1. KAPITOLA

DANVERS, MASSACHUSETTS
STREDA 11. JANUÁRA 2012

Pravda je, že netuším, kedy sa to začalo. Podľa mňa to nikto 
poriadne nevie.

Spočiatku to vyzeralo, že je dôležité odhaliť tú prvú 
chvíľu. Vypočúvali každú z nás, lebo chceli nájsť zlomový moment 
či začiatok, vlastne nemám ani potuchy, čo hľadali. Po jednej nás 
brali do riaditeľne, kde na stene visela veľká mapa školy posiata 
špendlíkmi s malými vlajočkami, na ktorých boli rôzne dátumy. 
Bolo to príšerne komplikované. Asi si mysleli, že ak budú mať dosť 
špendlíkov, vlajočiek a nitiek naťahaných medzi nimi, prídu na to, 
alebo to aspoň bude parádne vyzerať pred televíznymi kamerami. 
Nechápte ma zle, vážne to pôsobilo veľkolepo. Všetky šípky a ostat-
né značky na mape sa zdali brutálne zložité, ale nepomohlo im to 
nič vypátrať. Zrejme im to len dodalo o niečo lepší pocit.

No predbieham.
Keby som naozaj musela vybrať nejaký dátum, pretože by na 

mňa mierili zbraňou, povedala by som 11. január. Hovorím to 
iba preto, lebo to bola úplne obyčajná streda, ktorá nemala byť 
ničím zvláštna.
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Skrátka, presne jeden z tých dní, čo som si nemala pamätať.
Prednedávnom sa skončili vianočné prázdniny a ešte sme sa 

nestihli vrátiť do školských koľají. Štvrtý ročník na strednej. Záve-
rečný polrok. Boli sme poriadne nervózni. Na začiatku roka sú 
všetci svojím spôsobom nepokojní. V druhom polroku posled-
ného ročníka je však táto inokedy normálna nervozita milión 
ráz horšia. Vtedy totiž nastane okamih pravdy. Ukáže sa, či sa 
predchádzajúce roky štúdia, domácich úloh, projektov, športov,  
volebných kampaní do školského parlamentu a ostatných vecí, 
na ktorých ste ťažko dreli, vyplatia, alebo sa vám všetko rozsype 
pred očami. Nehovoriac o čakaní na odpovede z vysokých škôl. 
Hoci posledný ročník je brutálna zaberačka a napovie vám, ako 
bude vyzerať váš ďalší život – kto bude úspešný a dostane, čo len 
bude chcieť, a kto umrie sám v snehovom záveji –, stále musíte 
ráno vstať a  prežiť deň. Aj ja napriek všetkému ráno vstávam 
a umývam si zuby.

Táto streda mala byť najobyčajnejším dňom na svete, i keď 
to bola streda v druhom polroku posledného ročníka v Škole 
svätej Jany.

„Sadni si,“ zavelila mi mama.
Stála som v kuchyni pri umývadle a do úst som si pchala brus-

nicový mafin.
„Prečo?“ opýtala som sa, košeľu som zdola chytila medzi prsty 

a prudko som ňou zakmásala nad umývadlom, aby som vytriasla 
všetky omrvinky, ktoré mi pod ňu napadali cez výstrih.

„Colleen, preboha. Takto nič nestráviš. Nemôžeš si na päť mi-
nút sadnúť?“ Mama špičkou papuče zasunula omrvinky pod roh 
umývačky.

„Nie. Musím bežať,“ trvala som na svojom, keď sa za nami 
objavil oco a zaštrngal kľúčmi od auta.

„Vyriešila si tie príklady?“ spýtala sa mama. Naslinila si palec, 
aby mi z kútika úst zotrela omrvinky, ale prudko som sa odtiahla.
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„Mami! Prestaň! Áno, vyriešila som ich.“
„Mám ti ich narýchlo skontrolovať?“
„Linda,“ podráždene sa ozval od dverí ocko. Znova zaštrngal 

kľúčmi. Cez plece som si prehodila ruksak a pobozkala som ma-
mu na líce.

„Vypočítala som ich správne,“ odvetila som. „Naozaj.“
Jestvuje bežnejšia streda? Je taká normálna, že by som ju 

mohla aj prikrášliť, okoreniť niečím dramatickým či zaujíma-
vým. No nespravila by som to, lebo nič také sa nestalo. Ocko ma 
vyložil pred školou. Na hornom poschodí prúdilo more dievčat 
v  károvaných sukniach, vo svetríkoch a  vlnených pančuchách 
s veľkými kabelkami z výpredajov. Väčšinu z nich som poznala, 
teda aspoň natoľko, že sme sa zdravili, aj keď v prvom ročníku 
na strednej do triedy vždy pribudlo veľa nových spolužiačok, tak-
že čím sme boli staršie, tým viac neznámych tvárí sa na chod-
bách objavovalo.

„Čau, Colleen,“ povedala niektorá z  báb, ktoré okolo mňa 
prechádzali. Nevidela som síce, kto to bol, ale odzdravila som 
a navyše som kývla hlavou, aby si dotyčná nemyslela, že som ne- 
vychovaná. Prišla som ku skrinke, vymenila som si niekoľko 
učebníc a pozrela si esemesky, ktoré sa mi nezdali dôležité. Prá-
ve som na jednu z nich odpovedala, nepamätám sa však na akú, 
keď som to začula.

„Colleeen, videl som ťa stááááť samuuu, bez sna v  srdci... 
a bez lásky. Colleeeeeen,“ zanôtil hlas z triedy, v ktorej sme sa 
stretávali so školským poradcom.

Zdvihla som zrak a uškrnula som sa na knižky v skrinke. Dee-
na nemohla dostať z hlavy pieseň Blue Moon. Znova. Na jej meló-
diu si spievala upravené slová s mojím menom.

Deena je prvý dôležitý človek, o ktorom sa musíte dozvedieť. 
Do Školy svätej Jany, kde je spojená základná so strednou, prišla 
v šiestom ročníku, a keď k nám pribudla, bola najvyššia v triede. 
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Prerástla dokonca aj mňa. Bolo to dievča z Charlestonu, chudé 
ako tyčka do fazule, s hrivou dredov, ktoré jej vo vrstvách padali 
až na plecia. Mala taký výrazný južanský prízvuk, že som jej naj-
prv ani nerozumela. No už po niekoľkých týždňoch sa to začalo 
zlepšovať. Na jazyky je ako špongia. Najšialenejšie je, ak hovorí 
po japonsky. Podľa mňa sa zabáva na tom, ako tým ľudí šokuje 
– najmä keď bola v lete na výmennom pobyte v Tokiu. Len si to 
predstavte, stoosemdesiatcentimetrová Afroameričanka, ktorá 
po troch mesiacoch hovorí takmer plynule po japonsky.

„Čau,“ povedala som a sadla som si na svoje miesto.
Deena sa na mňa uškrnula, rozpažila ruky a pustila sa do veľ-

kolepého finále.
„Collleeeeeeen! Vedela si, prečo som tam, počula si, ako sa 

modlím za svojho vyvoleného!“
„Toto robí už skoro desať minút,“ pošepkala mi Emma, ale 

dosť nahlas, aby ju počula aj Deena.
Emma. Emma je v podstate moja najlepšia kamarátka. Ani si 

nepamätám, kedy sme sa spoznali, boli sme však malé. Teda ešte 
v škôlke. Je z Danversu, jej rodičia sú z Danversu, všetci jej starí 
rodičia boli z Danversu, skrátka, v tomto meste býva celá jej ro-
dina. Jej brat Mark chodil na Endicottovu vysokú školu v Beverly 
iba preto, lebo nechcel byť priďaleko od Danversu. Navyše všetci 
Blackburnovci sa na seba podobajú. Naozaj sú jedným veľkým 
klanom. Emmina mama patrí ku krehkým blondínkam a väčši-
nou je zabarikádovaná doma s bolesťami hlavy. Keď sa to stane, 
nesmieme ísť k  Blackburnovcom. Jeden druhého nesmierne 
ochraňujú. Ak niekto napríklad vyhŕkne, ako som to raz urobila 
ja – a to bola veľká chyba –, že Emmina mama by sa možno cítila 
lepšie, keby z času na čas vyšla von, Emma ho zmrazí pohľadom 
a odsekne: „Nemôže.“

Emma je tichá a práve preto ju mám tak rada, no nedokážem 
ju prečítať. Jej mlčanlivosť je úplným opakom chaosu u nás do-
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ma. Emma sa ako posledná z nás začala hrať s bábikami – mala 
trinásť, čo je trochu zvláštne –, všetky sme už vtedy mali men - 
š truáciu a písali sme si esemesky s chlapcami, ale ona sa ma vždy 
hanblivo spytovala, či si so sebou neprinesiem bábiku zo série 
American Girl. Stále ich má všetky v izbe a občas si ju predstavu-
jem, ako im šepká, keď sa v dome zhasne. Má maslovožlté vlasy, 
ktoré jej v lete od slnka vyblednú skoro dobiela. Obočie má také 
svetlé a bledé, že ho takmer nie je vidieť, a úplne sa odmieta 
maľovať, čo jej dodáva nahý, priam nadpozemský vzhľad.

Hneď ako bolo jasné, že som si Deenu obľúbila, aj Emma 
sa ju rozhodla vziať na milosť. Práve Emma ju odučila hovoriť 
mliečny koktail namiesto frapé.

Deenin lakeť zaberal toľko miesta, že Fabiana sa musela 
pretlačiť okolo stola, aby si k nej mohla prisadnúť. Fabianu tak 
dobre nepoznám. Prišla k nám v prvom ročníku na strednej. Bo-
la súčasťou nových prírastkov, ktoré nám v škole pribudli až na 
vyššom stupni. Je celkom fajn. Sem-tam otravná. Radšej som jej 
o sebe nerozprávala priveľa. Niežeby som ju nemala v láske, hlá-
sili sme sa však na rovnaké miesta a trochu sme súťažili o znám-
ky, hoci bol už druhý polrok.

Neviem, prečo som povedala trochu, keď to bolo úplne inak. 
Obe sme chceli mať najlepší prospech – stať sa premiantkami 
ročníka. Viem, je hlúpe, že tomu prikladám taký význam. Mala 
by som sa tváriť, že sa nemusím toľko snažiť, aby som dostávala 
dobré známky, no v skutočnosti som sa s tým riadne natrápila. 
Celú strednú školu sa mi bez problémov darilo mať lepšie vý-
sledky ako spolužiačky a pritom udržiavať nažive ilúziu, že som 
si ich nemusela vydrieť a nezáleží mi na nich. Pravda však je, že 
sú pre mňa dôležité. Veľmi a pre Fabianu tiež. Premeriavala si 
ma rovnako odmerane ako ja ju.

Fabiana sedela blízko nás, ale nepatrila k nám. V Škole svätej 
Jany by sme nemali mať skupinky, no ak mám byť úprimná, ne-
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viem si predstaviť, čo by museli urobiť, aby sa tínedžerky v škole 
negrupovali. Nemyslite si, že sme nosili rovnaké saténové bun-
dičky s  vyšitými prezývkami, nech každý vie, že k  sebe patríme. 
S Dee nou a Emmou sme však tvorili partiu. Naša štvrtá členka  
bola Anjali, ktorá tam už tiež sedela a po celý čas rozprávala. Od-
mlčala sa iba na sekundu, keď mi zakývala na pozdrav. Vedela 
som, že všetko je v poriadku, lebo Anjali hovorila o Yalovej univer-
zite. To bola najistejšia cesta, ako do dňa vstúpiť správnou nohou.

„Ako v tom filme, kde je člen nejakého bratstva?“
„V Lebkách?“ spýtal sa niekto.
„Vôbec takí nie sú, hoci som počula, že vnútri je to naozaj veľ-

mi pekné. Všetko je tam nesmierne staré a na stenách dokonca 
visia portréty a tak. Zachytila som, že rodina Georgea Busha im 
dala milión dolárov, aby prerobili vstupnú halu, lebo ju v šesť-
desiatych rokoch minulého storočia rozmlátil počas nejakého 
žúru.“

Nevedela som presne, s kým sa Anjali baví. S Emmou? Pozre-
la som sa na ňu.

Videla som, že Emma ju vníma len na pol ucha, hoci sa tvárila 
sústredene. Deena mala plnú hlavu iných vecí a toto ju nezaují-
malo, navyše všetko si už vypočula aspoň sto ráz.

„Tajné spoločnosti, vieš,“ vysvetlila mi Emma šeptom.
Takže predsa dávala pozor. Emme nič neunikne.
„Každý nedostane také auto. To je hlúposť,“ pokračovala An-

jali a zdalo sa, že jej je jedno, či si ju niekto všíma, alebo nie.
Sem-tam mi bolo Anjali trochu ľúto. Do Školy svätej Jany pri-

šla minulý rok, lebo jej mama dostala prácu v Massachusettskej 
všeobecnej nemocnici. Predtým bývali v niekoľkých mestách – 
v Houstone, v Chicagu a neviem kde ešte. Jej mama je dôležitá 
výskumníčka v oblasti medicíny a jej oco je jeden z tých právni-
kov, ktorí nosia obrovské hodinky a papiere nechávajú porozkla-
dané po jedálenskom stole, takže pri ňom nikto nejedáva. Fakt 
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majú príšerne vysoké nároky. Anjali medzi nás hneď zapadla, 
pretože je s  ňou zábava, je vtipná a  múdra, ale videla som ju 
plakať pre A mínus z príkladu z fyziky, a to ani nebola záverečná 
písomná práca. Niektoré veci nemožno pochopiť.

„Dajú vám autá?“ zamiešala sa do jej monológu Fabiana. 
„Nie. Práve som to vravela.“
Vymenila som si pohľad s Emmou, ktorá sa na mňa nenápad-

ne uškrnula.
„Je to predovšetkým na budovanie spoločenskej siete. Práve 

o to tam ide. Vedeli ste, že ak vás prijmú do Lebiek a kostí, tak sa 
v podstate okamžite dostanete do CIA?“

„Odkedy chceš byť v CIA?“ opýtala som sa jej. „Myslela som si, 
že máš v úmysle ísť na medicínu.“

„Veď hej,“ zdôraznila Anjali. „To len tak hovorím.“
„Mohla by pre CIA pracovať ako lekárka,“ poznamenala 

 Emma a Deena sa zasmiala.
„Alebo preprogramovať nepriateľských agentov,“ povedala 

Dee na s úškrnom, „a potom ich posielať do akcie, kde by boli 
ako spiaci agenti, ktorí sa aktivujú, keď začujú tajné heslo.“

„Aké by to bolo slovo?“ zaujímalo Emmu.
„Jason,“ vyhŕkla som a Emma s Deenou sa rozchichotali.
„Baby, sklapnite!“ vyhŕkla Anjali, otočila sa a buchla ma do 

pleca. „Si nechutná.“
Predstierala, že sa hnevá, no usmievala sa. Jediná z nás mala 

priateľa, preto sme brali ako samozrejmosť, že je terčom našich 
žartíkov.

„Jason je nechutný,“ skonštatovala som. Deena dodala: 
„Mmm-hmm.“ Popritom zmrazila Anjali pohľadom, ktorým 
akoby jej naznačovala: Stále ti to opakujeme. Ten pohľad je 
smrtonosný.

Zazvonilo práve vo chvíli, keď do triedy vošiel otec Molloy, 
zatlieskal a povedal: „V poriadku, dievčatá, utíšte sa.“
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