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„Zatiaľ nijaké.“
Zvraštila obočie. „ako to? to musíš predsa urobiť ako prvé.“ 

ren vyzerala zle. „Kenzi, nezdá sa mi, že by ťa to nadchýnalo. 
Keď som plánovala svoju svadbu, bola som celá bez seba.“ Oto-
čila ďalšiu stránku a posunula ju ku mne. „nie si uveličená?“

Pokrútila som hlavou a pokrčila plecami, preto obrátila list. 
„Čo ak som zmätená?“ Nemôžem uveriť, že som to práve vypustila 
z úst. A pred Ren!

„nuž, hlupáčik, nato som predsa tu. aby som ťa viedla správ-
nym smerom. no aj tak by si sa mohla viac tešiť. ach, a čo toto?“ 
poklopkala po stránke. Vôbec ma nepochopila.

„týka sa to Bradleyho.“ Tak, vyslovila som to. Lenže prečo? 
Čo to vyvádzam? Vyschlo mi v hrdle a prichystala som sa na 
reakciu.

ren po mne šibla pohľadom. „Čože? Si zmätená, lebo...“ ru-
kou si zakryla ústa a predklonila sa. Zbledla. Och nie... bože, ona 
bude... Bleskurýchle vstala a rozbehla sa k toaletám.

takú reakciu som veru nečakala. Opäť mi zavibroval telefón, 
ale nemala som možnosť hovor prijať.

„Je ren v poriadku?“ spýtala sa Bethany chesawitová, keď 
vošla do miestnosti.

„Je tehotná,“ vysvetľovala som. „Viete čo? Som vám veľmi 
vďačná, že ste si dnes na mňa našli čas, keďže tu však Bradley nie 
je a ren prišlo nevoľno, asi by sme naše stretnutie mali radšej 
preložiť.“

Z chodby sa ozývali hlasy. „Pani chesawitová, prepáčte, že 
vyrušujem, ale snúbenec slečny Shawovej predsa len prišiel.“

Srdce mi poskočilo. Vážne? Vrátil sa skôr? Možno tu teda na
ozaj chce byť so mnou a bude to naša výnimočná chvíľa. recepčná 
ustúpila a za ňou stál...

Shane.
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Skôr ako som otvorila ústa, Bethany sa mu predstavovala 
a načahovala k nemu ruku, ktorou mal potriasť alebo ju poboz-
kať. Stále som si nebola istá.

Shane sa zamračil a prechádzal pohľadom z jednej na druhú. 
„teší ma, no obávam sa, že...“

rýchlo som vstala a prebehla som k nim. „mohli by ste nás 
nechať na chvíľku osamote, dámy?“ usmievala som sa a praktic-
ky som ich vyhadzovala z ich salóna.

„Och, ehm, iste, idem skontrolovať ren,“ oznámila Bethany 
a pôsobila zmätene.

Zatvorila som dvere a zvrtla som sa k Shanovi. „Dopekla, čo 
tu robíš?“

„nezavolala si ani si neprišla do práce, tak...“
„tak si vtrhol na moje stretnutie s organizátorkou svadieb? 

ako si...“ Pokrútila som hlavou. „Vieš čo? Je mi to jedno. tá 
ženská pozná moju švagrinú. ren!“ šepkala som polohlasne. 
„a ona je tu so mnou. Práve teraz.“ Udrela som ho päsťou do 
pleca. „Čo si si vlastne myslel?“

to bolo priveľa. Začala som panikáriť.
Opäť som ho buchla.
„Hej!“ Shane odo mňa odstúpil. „chcel som s  tebou iba 

hovoriť.“
„Preto si tvrdil, že si Bradley?“
Zvraštil obočie. „nie, mienil som počkať vonku, ale tá žena 

s trvalou... nepustila ma k slovu.“
„Čo si ren pomyslí? Bradley zistí, že si tu bol.“ Musím niečo 

vymyslieť. Ledva som vládala dýchať.
Ktosi zaklopal a  dvere sa poodchýlili. „Zlatko, ren muse-

la odísť. chúďa, necítila sa dobre.“ Bethany nakukla dnu. „Čo 
sa týka preloženia termínu, nie je to možné, všetko mám plné, 
keď že však prišiel váš priateľ, môžeme pokračovať, či nie?“

Laska ako z filmu_KB.indd   162 1/27/15   7:14 AM



láska ako z filmu     163

„ešte minútku, prosím,“ silene som sa usmiala.
na okamih znehybnela, potom dvere zatvorila.
Vlastne sa nič hrozné nestalo. nebol to hurikán či tornádo 

ničiace mesto ani šialené požiare. Dokonca ani povodeň. nie. 
išlo iba o zádrh, malú komplikáciu, ktorú bolo treba vyriešiť.

Ak si myslia, že Shane je Bradley, tak nikomu nepovedia, že tu 
bol iný muž. Nemám pravdu? O nič nejde. Shane len musí byť ticho 
teraz, Ellie v  budúcnosti a  Randa som nútená dať zabiť, lebo je 
zapletený v tom incidente so symfóniou... Musím iba desať minút 
čosi predstierať.

Zazrela som na Shana, ukázala som prstom na jeho bradu 
a cez zuby som precedila: „Si Bradley. Buď to zahráš, alebo ťa 
zabijem. a zbav sa toho prízvuku.“

„Zbaviť sa prízvuku?“ spýtal sa pobavený Shane. Oči mu 
svietili.

Znova sa ozvalo zaklopanie a dvere sa otvorili. „Prepáčte, ale 
meškáme,“ oznámila nám Bethany a vošla. „Ste pripravení?“

Shane vypäl hruď. „Samozrejme, že áno, však, zlato?“ Jeho 
hlas znel stroho a čudne.

Žartuje?
Bethany si ho premerala a úsmev sa jej zachvel. nervózne 

som sa zasmiala a pohľadom som mu naznačila, aby okamžite 
prestal. Pokrčil plecami a veselo sa uškrnul.

Bože dobrý!
Keď som tak nad tým uvažovala, bola by som radšej prijala 

tornádo či zemetrasenie. ako sa to hovorí? O sto rokov nikoho 
nebude zaujímať, aký čistý máš dom, koľko máš peňazí, blablabla. 
nepoznajú však moju mamu a ren. tie by to veľmi interesova-
lo. Storočie je pre ne nič.

✴ ✴ ✴
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Bethany prebehovala medzi nami a  tým druhým párom. 
Zjavne nám všetko trvalo pridlho, kým tá superdvojica robi-
la jedno rozhodnutie za druhým. „Vybrali ste si už farby, ktoré 
hosťom ukážu vašu podstatu?“

Toto je úplne šialené.
ani som sa poriadne na tie obrázky nepozrela. neprítomne 

som listovala v katalógu s tvrdým obalom a potichu som šepkala 
hrozby. Odhalenie mohlo prísť kedykoľvek. moje malé lži sa 
začali kopiť.

„ehm... urobme to jednoducho, iba v rôznych odtieňoch ru-
žovej a bielej,“ zasmiala som sa nervózne a hlasno som knihu 
zaklapla. Vlastne mi to v tej chvíli bolo jedno. Rýchlo niečo na
diktujme a vypadnime odtiaľto.

„Dobre, tak fajn. teraz poďte za mnou. musíme vybrať hud-
bu pre váš prvý tanec!“

„Skvelé.“ Prudko som vstala a zhodila som pri tom stoličku. 
Zachytila som ju tesne predtým, ako dopadla na zem, a ner-
vózne som sa zachichotala. Bola som úplná troska. Ledva som 
to zvládala. mala som pocit, že Bethany to vie. Bude to musieť 
byť dvojnásobná vražda. Rand Peterson a organizátorka svadieb. 
Možno dostanem množstvovú zľavu.

„Vy, milí holúbkovia, choďte napred,“ ukázala na chodbu. „Ja 
skočím za druhým párom. Potrvá to len minútku. Všetko bude 
super.“

Pokrčila nosom a čakala, kedy odídeme.
Prečo to robí? A prečo som to po nej zopakovala?
rýchlo som zamierila k dverám a rezko som kráčala po pási-

kavej ružovo-striebornej chodbe. na Shana som nečakala. Keď 
tam je iná dvojica, možno nebude potrebovať toľko hovoriť.

Vošla som do hudobnej miestnosti a na okamih som zostala 
omráčená. Bola to malá tanečná sála.

Laska ako z filmu_KB.indd   164 1/27/15   7:14 AM



láska ako z filmu     165

„Kensington, všetko bude v poriadku,“ ozval sa spoza mňa 
Shane.

Otočila som sa k nemu práve vo chvíli, keď Bethany sprevá-
dzala dnu muža a ženu.

„Kenzi? Kenzi Shawová? Ó, môj bože!“
Nie, nič nebude v poriadku.
„Kenzi, to som ja, Liza evansová! teda čoskoro evanso-

vá-matisonová. toto je ryan.“ nadšene poskakovala a snúben-
covi povedala: „S Kenzi sme chodili na rovnakú strednú školu 
a naše mamy hrávali spolu v klube tenis. Počkaj, keď jej poviem, 
koho sme stretli!“

„ahoj. Fíha! nie je to skvelé?“ usilovala som sa pôsobiť nate-
šene. Nemôžem predsa dať zabiť toľkých ľudí.

Bethany stlačila gombík na diaľkovom ovládači a stlmila tak 
svetlá. Zo stropu visela disko guľa a začala sa točiť. Z reproduk-
torov sa ozvala balada od celine Dionovej. Všetci sme užasnuto 
sledovali, ako sa miestnosť zmenila na diskotéku.

„tak, moji krásni snúbenci, schmatnite partnera a  začnite 
tancovať!“ Bethany sa snažila prekričať hudbu tenučkým hla-
som. „Pustím vám časti z pomalých piesní, a keď sa vám niekto-
rá zapáči, zvolajte StOP!“

Stop!
„Do tanca!“ zatlieskala a ja som nadskočila.
Z reproduktorov sa ozývalo The Power of Love. Liza zalapala 

po dychu a povedala, že toto je tá najlepšia pieseň na svete. ryan 
ju objal a začali spolu tancovať a smiať sa. Bola som na pokraji 
nervového zrútenia. Ellie mu prezradila, kde som. Aj ona je na 
zozname smrti.

„tancujte!“ tleskla opäť Bethany.
Shane ku mne vystrel ruku, ja som ju chytila a zaujala pozí-

ciu. Potichu sa smial.
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„Prestaň!“ okríkla som ho. Hudba sa rozbehla a my sme sa 
usilovali udržať rytmus. „toto nie je vtipné,“ hrešila som ho, 
keď sme robili otočku, no v podstate bolo. „Je to pohroma. a ty! 
Buď kyvkáš hlavou ako panáčik na pružinke, alebo rozprávaš 
ako choromyseľný John Wayne.“ Odtiahla som sa a zazrela som 
naňho. „naše mamy sa poznajú! chápeš?“ Otočka.

Liza s  ryanom krúžili po parkete a  zhovárali sa. Bethany 
mala privreté oči a pohybovala sa do hudby. 

„Pokračujte, kým sa vás niektorá pieseň zvlášť nedotkne,“ 
povzbudila nás Bethany a šťukla ovládačom. Brian mcKnight 
začal spievať Crazy Love, o bláznivej láske.

„toto je šialené,“ zamrmlala som. Je to iba tanec. Pripome-
nulo mi to snímku Skús ma rozosmiať s  Jennifer anistonovou 
a adamom Sandlerom. Predstierala, že je jeho bývalá manželka. 
môj život pripomínal film viac, ako som si myslela. Dobre, dý
chaj, tancuj, všetko je fajn. mala som chuť ujsť.

Bethany sa na nás pozrela, tak som sa na ňu usmiala.
„Ja som jej netvrdil, že som Bradley, to ty, zlato,“ pripomenul 

mi Shane.
Bola som vystresovaná, ale srdce mi búšilo z iného dôvodu. 

na pokožke som cítila jeho teplý dych. „ako som jej mala 
vysvetliť, kto si? a nehovor mi zlato.“ Zatvorila som oči a po-
tlačila som smiech. Keď napodobňoval Bradleyho, znelo to 
smiešne.

„mohla si jej povedať, že som kolega z práce, a porozprávali 
by sme sa neskôr.“

Hm, to mi nenapadlo. „Spanikárila som,“ priznala som a cítila 
som, ako sa mi rozpaľujú líca.

Pritiahol si ma bližšie. „Ja sa vôbec nesťažujem, Kensington.“
trochu som sa odsunula a zahľadela som sa mu do očí. „ne-

mal si ma pobozkať.“
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„Už to neurobím, ak ma o to nepožiadaš, a ak áno, iba vtedy, 
keď tamto už nebudeš mať na prste,“ prešiel pohľadom na moju 
ruku.

Zachvela som sa. Vedela som, čo hovorí, ale nebola som si 
istá, čo ponúka. Pomer? Život?

Zrazu sa zmenila pieseň. I’ve Had The Time Of My Life 
z Hriešneho tanca.

Onemela som. Dívali sme sa na seba a Shanove pery sa zvl-
nili v úsmeve. Z ničoho nič sa nám naskytla príležitosť prežiť 
ďalšiu scénku z filmu. Shane naklonil hlavu nabok a očami sa 
ma pýtal, či súhlasím.

„mohli by ste ju nechať hrať celú, Bethany?“ ozval sa. neča-
kal na moju odpoveď, no nespúšťal zo mňa zrak. Dal si ruky na 
srdce, jednu na druhú, a dva razy si pobúchal po hrudi.

Všetko okrem neho akoby sa vyparilo. Bola som ako omá-
mená a v duchu som listovala scénami.

„Je to pocit. tlkot srdca. Buch-buch. Buch-buch,“ hovoril 
tichým, hypnotizujúcim hlasom. načiahol sa za mojou rukou 
a uložil si ju pod svoju. naďalej po nich udieral prstami. „Zatvor 
oči, Kensington.“

Pritiahol si ma a  začal tancovať. cítila som, ako mi pod 
prstami bije jeho srdce. Buch-buch. Buch-buch. Dobre, upokoj 
sa. Oceán. Čajky.

Po chvíli sa mi tep spomalil a tlkot srdca sa zosynchronizo-
val so Shanovým. Zrazu som ich nevedela rozoznať. Dala som 
sa unášať melódiou v Shanovom objatí. myslela som na scénu 
z filmu, keď Patrick Swayze učil Jennifer Greyovú tancovať. Po-
čúvať. Buch-buch. Buch-buch.

Ustúpila som, uškrnula som sa a odrecitovala som: „aha, máš 
povolené ruky, musíš zachovať postoj.“ Odtlačila som ho a uká-
zala som mu: „toto je tvoj tanečný priestor a toto je môj.“
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Shane pobavene prižmúril oči. „Ja nechcem priestor.“ Pritia-
hol si ma bližšie.

„Áno! Držte postoj!“ zapišťala Bethany.
„Presne tak!“ mierila k  nám a  rýchlo stláčala gombík na 

ovládači. Z reproduktorov sa ozvala pieseň Hungry Eyes. Upra-
vila Shanove plecia, potom moje. „rátame do dvoch. raz a dva. 
Dobre.“ Hýbala sa s nami. „raz a dva. Áno. Výborne. Držte po-
stoj.“ Stála za mnou, jednou rukou ma chytila za bok a druhou 
sa ma dotýkala medzi lopatkami.

To hádam nie je možné.
„Áno, dobre. Bradu hore.“
Shane mal na tvári široký úsmev a  prechádzal pohľadom 

z Bethany na mňa. Usilovala som sa nechichotať sa. Práve túto 
scénku som si nepredstavovala. tancovali sme ako Johnny a Ba-
by s Penny. Liza so snúbencom sa už nehýbali a sledovali nás.

Shane sa zasmial. „musíme urobiť zdvíhačku.“
„Čože?“ zastala som a Bethany so mnou.
„tú zdvíhačku z filmu. Bethany nás povedie, však?“ Shane 

začal ustupovať dozadu.
„nie.“ To nezvládneme. Okrem toho, oni trénovali v mäkkom 

teréne – v jazere a na lúke.
„Och, on to dokáže. musíte mu veriť.“ Bethany šťukla ovlá-

dačom a pieseň sa spustila od začiatku. „takže, Kenzi, musíte sa 
dobre rozbehnúť a tesne pri ňom pokrčiť kolená a vyskočiť. On 
urobí zvyšok.“

Udivene som na oboch hľadela. Myslia to vážne?
„no tak.“ Shane ku mne vystrel ruku a prstom naznačil, aby 

som prišla k nemu, ako to spravil Patrick Swayze v záverečnej 
scéne na rozlúčkovej šou.

Zasmiala som sa. Bola som presvedčená, že skončíme ubo-
lení na zemi.
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„Fajn.“ nemohla som uveriť, na čo som sa chystala. Pred-
klonila som sa a  ruky som si oprela o  stehná. S  rozpačitým 
úsmevom na tvári som sa rozbehla k Shanovi a tesne pred ním 
som vyskočila. chytil ma za pás, ja jeho za plecia a zdvihol ma. 
„Božemôj!“

nedostali sme sa vysoko, ale ani sme nespadli.
„ešte raz a  tentoraz mu skutočne dôverujte,“ nabádala ma 

Bethany.
nachystala som sa.
Shane mi pripomenul: „nezabudni, ak mi nebudeš veriť, zra-

níš ma. tak to povedal?“
„a nestalo sa to?“
Pohľad mu znežnel. „Už nikdy viac, Kensington.“
rozbúšilo sa mi srdce a rozbehla som sa. Uchopil ma za bo-

ky, skočila som a... a... pane bože! Som hore! Hore! Ako Jennifer 
Greyová! Ha! Som super!

„Vydržte, Kenzi! Zvládli ste to!“ nadšene vykríkla Bethany.
no, celkom nám to išlo. nepôsobilo to však veľmi ladne. 

Shane úplne nevystrel ruky a ja som sa ho držala namiesto toho, 
aby som paže rozprestrela ako krídla, ale nebolo to zlé. Liza 
a ryan tlieskali, poskakovali a povzbudzovali nás.

„Och nie, áá!“ padala som vpred. „Áá, áá!“
Shane rýchlo ustupoval vzad a usiloval sa udržať rovnováhu. 

inštinktívne som švihla nohami a zaklonila som sa. Silno som 
ho obopla rukami okolo krku a stehnami okolo pása. Držal ma.

„ach, božemôj!“ smiala som sa. „Je mi to ľúto.“
Shane mi zašepkal do ucha: „Ja to nikdy nebudem ľutovať.“ 

Bola to replika z konca filmu, z konca ich vzťahu.
náš sa však asi nekončí.
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