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POděKOVáNí

darrylovi, mému partnerovi. díky za to, že jsi konečně po-
chopil a přijal moji šílenou spisovatelskou potřebu. A taky za to, 
že jsi mi umožnil koupit si notebook. Nejsem si jistá, jestli je po-
měr mezi prací a mým volným časem takový, jaký jsi očekával, 
ale alespoň mám něco na práci, a na tom doopravdy záleží, ne? 
Miluju tě.

Rachel Walter, mé nejlepší kritičce. Nevím, jestli někdo zbož-
ňoval neandrtálce Bradena tak moc, jako ty. Nikdy jsi nedokáza-
la říct jeho jméno, aniž bys za něj přidala ‚neandrtálec‘ pořádně 
chraplavým hlasem, jako by to udělal on. Miluju tě!

Christině, Heather, Michele a Carey. Mým nejlepším porad-
kyním. Mockrát vám děkuji, že jste mi pomohly vypořádat se 
s mými britskými výrazy. Občas to byla pořádná zábava. Mám 
vás ráda.

Helen Boswell, mé korektorce, za to, že sis poradila se vše-
mi mými gramatickými chybami a dalšími drobnými nesmysly. 
Taky děkuji za to, jak jsi knihu uhladila, nablýskala, vylepšila 
a zařídila, aby bylo vůbec možné ji vydat.

Jan Hart za to, že mi celou dobu věřila a svým ostrým zrakem 
zkoumala můj rukopis, protože právě malé detaily mohou být 
důležité. Co se týká tchýně, tak patřím k těm velmi šťastným. :-)

Kathalene Miller. Tvoje bystré a zkušené oči dokázaly těsně 
před vydáním knihy zázraky. Cením si každé vteřiny, kterou jsi 
věnovala mojí práci. děkuju tisíckrát.

Jsem si jista, že jsem na někoho zapomněla. Počkat? Zapo-
mněla. *Přeskočíme k sekci s věnováním*





VěNOVáNí

dani Morales.

Tuhle knihu a všechno, co je v ní, věnuji tobě. Je tvoje dí- 
ky všem příspěvkům, tweetům a slovům povzbuzení. A taky  
díky všem tvým informacím o Las Vegas. Nebýt toho, tak bych 
musela důkladně zaúkolovat Google…

Každá holka potřebuje kamarádku, jako jsi ty. Každý snílek 
potřebuje někoho, kdo mu uvěří. A každý autor potřebuje pro-
pagátora, jako jsi ty. díky tomu, že jsem tě potkala, můžu být 
tímhle vším.
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1
Maddie

Nenáviděla jsem ho na první pohled.
Rozhodně se nepovažuji za kdovíjak nenávistného člově- 

  ka, spíše bych řekla, že jsem velmi přátelský typ. Ale v pří-
padě Bradena Cartera je všechno úplně jinak, a to se známe pou-
hých pět týdnů.

Možná, že za to může jeho arogantní výraz, když svléká hol-
ky očima, zatímco ony na něj obdivně zírají. A to už vůbec ne-
mluvím o jeho siláckých pózách, při kterých se ke všemu staví, 
jako by mu to bylo jedno a on byl středobodem vesmíru. Nebo 
je to zkrátka pouze tím, že může mít kteroukoliv holku z kam-
pusu, ne-li z celého státu, na niž si ukáže prstem.

Nejhorší na tom všem je, že i mně se zdá dost sexy, dokonce 
i přesto, že je ten poslední na světě, o kterého bych stála. Zvláště 
když mi úplně vším připomíná to špatné, co jsem za sebou ne-
chala doma v Brooklynu.

Rychle vytěsním tyhle myšlenky z hlavy, a zatímco očima 
bloudím po obývacím pokoji u kluků na koleji, raději předstí-
rám, že vůbec neexistuje. Ale není to zrovna jednoduchý úkol 
ovládat se, zvláště když je na každou část jeho těla neustále 
nalepená nějaká coura. Kdyby alespoň nebyl tak neuvěřitelně 
sexy. Má přesně ten typ sluncem žíhaných špinavých blond vla-
sů, za který by většina holek platila zlatem a elektrizující modré 
oči. Bezchybné opálení je samozřejmostí, stejně jako dokonale 
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vypra covaná postava – nakonec, tohle je Kalifornie a slunce 
a surfing jsou tady základem pro život.

„Přestaň ho svlíkat očima,“ přeruší mé myšlenky Kayleigh 
šťouchancem do ramene.

„To je asi tak pravděpodobné, jako bych dělala striptýz před 
celým domem,“ nedám se.

„Zlato, vsadím se, že většina chlapů tady v kampusu by ne-
byla nijak zásadně proti.“

Pohledem zavadím o Kyla, který na mě zamrká zpoza baru, 
a já si jen povzdechnu. „Můžou klidně snít dál, tohle se nikdy 
nestane, Kay.“

„Škoda, můžu říct, že by mi to taky nebylo proti srsti.“
S úsměvem zavrtím hlavou. Hned od prvního dne, kdy Kay 

před pěti týdny poprvé vkráčela do našeho kolejního pokoje, mi 
bylo jasné, že se nikdy nestyděla za svoji bisexualitu. Ve skuteč-
nosti jí bylo úplně jedno, co si ostatní myslí. Od první vteřiny 
jsem ji za to respektovala a její otevřenost mi imponovala.

„Ty se nikdy nezměníš,“ odpovím pobaveně.
„O tom nepochybuj,“ mrkne na mě a luskne prsty na Kyla. 

„drinky, frajere!“
„Počkej si, až budeš na řadě,“ odbyde ji, zatímco nalévá vod-

ku skupince na druhém konci baru.
„Kdybys je objednávala ty, tak se ochotou přetrhne,“ pošeptá 

mi Kay ne úplně potichu.
„Konečně mluvíš rozumně, Kay!“ Kyle se na mě otočí se zá-

řivým úsměvem. „dáte si drink, krásná slečno?“
„Asi ne, díky,“ usměju se. „Ale nepochybuju o tom, že Kay 

neodmítne.“
„Blbost!“ Kay se nakloní a praští rukou do baru. „Čtyři pa-

náky vodky Kyle, ukážeme tady naší malé Maddie, jak se to  
dělá!“

„Hned to bude,“ neváhá Kyle a než se naděju, stojí před námi 
čtyři plné panáky vodky.

„Kay,“ zasyčím na ni. „Víš moc dobře, že nepiju!“
„Nepila jsi,“ opraví mě. „Ale to dneska změníme, teď už pi-

ješ.
„Kay.“
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„Maddie,“ napodobí můj hlas a bez váhání přebírá alkohol 
od Kyla.

„Jedna, dvě, prásk. Tak se to dělá, děvče. Vůbec nepřemýšlej 
a vypij oba.“

„To fakt není dobrý nápad,“ zamručím, zatímco si beru obě 
skleničky naplněné čirou a silně aromatickou tekutinou. „Pokud 
se pozvracím, tak to uklidíš.“

„Samozřejmě,“ mrkne na mě. „Připravena? Jedna, dvě, 
prásk!“

Zavřít oči. Vypít. Polknout. A ještě jednou.
Hrdlo mám v jednom ohni a netuším, jak se zbavit toho pří-

šerného pocitu. Kyle se na mě usměje.
„Já si myslel, že nepiješ,“ škádlí mě.
„Ne, nepiju,“ odpovím a odkládám prázdné skleničky.
„Holka, ty budeš pořádně tvrdý oříšek,“ obrací se na mě Kay 

a otírá si bradu od alkoholu. „Fakticky jsi nikdy předtím nepila?“
Pokrčím rameny a vysoukám ze sebe drobnou lež. „Samo-

zřejmě že jsem si dala sem tam nějaký alkohol, ale nikdy ne to-
lik, abych se opila.“

„Tak to je čas na změnu!“ Kay opět praští do baru. „Kyle, 
ještě šestkrát.“

„A čeho dámy?“
„Nalej tam, co chceš.“
„Rovnou dvanáctkrát,“ ozve se Lila, která se zničehonic obje-

ví vedle mě. „Tři pro mě a tři pro Megan, až dorazí.“
„dvanáct? Kolik si holky myslíte, že tady mám panáků?“ za-

směje se Kyle, ale hned otevírá skříňku, kde je police s hroma-
dou dalšího skla úhledně srovnaného v řadě.

„Nechtěla bych být tím, kdo to bude zítra uklízet,“ podotknu 
s úsměvem.

„Braden,“ zasměje se Kyle. „Smůla pro něj… Já musím jenom 
obsluhovat vaše krásné tvářičky.“ Nakloní se ke mně se širokým 
úsměvem a připravuje hned trojnásobnou dávku vodky. Většina 
holek by z něho už dávno roztála, ale já jen nadzvednu obočí 
a trpělivě čekám, až se s pitím dostane i na zbytek.

„Přišla jsem o něco?“ Megan se bez rozpaků vtěsná mezi mě 
a Lilu. Při pohledu na bar a množství alkoholu se jí rozzáří oči 
a poskakuje radostí. „Copak, my dneska něco slavíme?“
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„Opíjíme Maddie!“ oznámí Kay a hned se chopí první várky.
„No to snad ne!“ Megan se ke mně nakloní. „doopravdy?“
„Zjevně,“ odpovím suše. 
„No tak Mads, bude to zábava!“ Začne nadšeně poskakovat 

před barem a Kyle okamžitě sjíždí očima její hrudník. Megan 
je v této oblasti nebývale obdařená a rozhodně se nebojí dát to 
pořádně najevo.

„dost žvanění,“ okřikne nás Lila s panákem v ruce. „Jedna, 
dvě, tři, prásk?“

„Přesně tak,“ zasměje se Kay a zvedne druhou skleničku.
Zhluboka se nadechnu a v každé ruce sevřu pořádný příděl 

vodky. Co se to se mnou dneska děje? Já přece nepiju, rozhodně 
ne tak moc. Nemůžu se takhle neovládat.

„Prásk!“ zakřičí Kay.
Jedna. dvě. Tři. A zase ten oheň.
Několikrát zamrkám a polknu. „Sakra.“
„Funguje to,“ zahihňá se Lila. „Maddie nikdy sprostě nena-

dává!“
„Já nenadávám,“ protestuju. „Sakra přece není sprosté slo-

vo.“
„dobře, tak jsi skoro nadávala.“ Mrkne na mě svýma tma-

výma očima. „Však já z těch tvých pěkných růžových rtů něco 
sprostého dostanu dřív, než tahle noc skončí!“

„Taky bych se nezlobil, kdybych od těch tvých rtů něco do-
stal,“ zamrká na mě Kyle.

„Ty jsi fakt prase!“ Kay se natáhne přes bar a praští Kyla 
do ruky.

„Prokrista, Kay. Ty máš snad ruce ze železa, ne?“ ohradí se 
Kyle a tře si ruku.

Kay na něj něco zavrčí a už mě bere za ruku. „Vstávej holka, 
protancujem střevíce!“

Zoufale hodím pohledem po Lile a Megan. 
„Klídek, jdeme taky.“ 
Pokoj je přeplněný k prasknutí, hudba burácí z reproduktorů 

a uprostřed se ve víru tance mačkají hromady těl. Na pohovce se 
líbající se pár pomalu posunuje na další metu. Raději odvrátím 
pohled a nechám se odvléct na taneční parket. díky alkoholu, 
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který nekontrolovaně proudí celým mým tělem, se pomalu začí-
nám uvolňovat. Je mi jasné, že dneska už více pít nemůžu, nemá 
smysl si zahrávat. Vzápětí už mě Megan pobízí k tanci. Šílené, 
nejprve alkohol a teď tanec. S takovou mě tyhle holky zničí.

„Rozjeď to bejby,“ zakřičí Kay. „Samotný pan Carter sleduje 
tvoje sexy tělo!“

Paráda. To je přesně, co jsem chtěla, být další obětí na jeho 
velmi dlouhém seznamu.

„Jen ať se klidně dívá,“ odseknu a všimnu si, že mě pozoruje 
z rohu pokoje. „To je totiž nejdál, kam se dostane.“ Otočím se 
k němu zády a radši věnuju pozornost Lile, která má ohledně 
Bradena jasno.

„Někdo by mu už měl konečně nakopat ten jeho zadek,“ po-
vídá. „Vždyť on by jenom chodil a klátil všechno, co mu zkříží 
cestu.“

„Přesně,“ souhlasí Megan. „Ale on byl vždycky takový, to je 
prostě Braden.“

Megan a Braden pochází ze stejného města, jejich rodiče se 
spolu znají, a tak prakticky spolu vyrůstali. Proto o něm ví vlast-
ně všechno a je kromě nás asi jediným zástupcem něžného po-
hlaví, kterému se z něj nepodlamují kolena.

„Víš ty co?“ ozve se Kay a letmo na něj pohlédne – další ne-
známá blondýna na jeho klíně ji nijak výrazně nepřekvapí.

„Co?“ ozvu se a odvrátím od něj pohled. Se znechucením 
ve tváři, pochopitelně.

„Ten kluk by potřeboval lekci, aby zjistil jaké to je, když si 
s ním někdo zahrává. Aby na vlastní kůži poznal, jak to bolí, 
když se s někým vyspí a on ho pak odkopne.“

Zraky všech holek se rázem upírají na mě. Zavrtím hlavou 
a začnu panikařit. „Ne, to ne, v žádném případě!“ Otočím se na 
podpatku a co nejkratší cestou se snažím procpat skrz kuchyň 
na dvorek, všechny tři kámošky mám samozřejmě v patách.

„Mads, bude to zábava!“ Lila mě bere za ruce a poskakuje 
nadšením. „No tak!“

Hned na to mě zradí i Megan. „Myslím, že by to nebylo 
na škodu.“

„Ne.“ Zavrtím znovu hlavou.
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„Stačí, když se s ním vyspíš jednou,“ přesvědčuje mě Kay. 
„Krom toho, Braden není zrovna kus k zahození. Já bych si to 
dokázala představit.“

„No tak to udělej sama!“
„Ne, to ne,“ povzdechne Megan. „Ona nemůže. Kay je sice 

bisexuálka, ale každý ví, že preferuje holky. Na tohle by nesko-
čil. Lila má přítele, který je shodou okolností jeho kamarád, a já 
jsem s Brandenem vyrůstala. Je jako můj brácha nebo tak něco. 
Ty jsi jediná, komu se to může povést.“

„Mně to stejně hlava nebere, co z toho podle vás budeme 
mít?“

„Skvělý pocit, že ten frajer konečně nemohl mít to, co chtěl,“ 
má jasno Kay. „No tak Mads, zabere ti to tak dva týdny, maxi-
málně tři.“

„Možná měsíc,“ přidá se Megan. „Po takové době bude buď-
to unuděný a vzdá to, nebo lépe – zamilovaný až po uši. Ty si ho 
tak nevšímáš, ale vždycky, když se objevíš, tak na tobě může oči 
nechat. Je jasné, že se mu líbíš. A navíc se mnou o tobě nechce 
mluvit, což je další důkaz. Většinou se mi ochotně chlubí svými 
úlovky.“

„Navíc Megs ví, jak funguje jeho hlava,“ nevzdává to Lila. 
„Tím pádem máme výhodu.“

„Takže předpokládám, že NE neberete jako odpověď?“ Po-
vzdechnu si a zabořím si ruce do vlasů. 

„Ne,“ zavrtí hlavou Kay.
„Sakra. Mám pocit, že toho budu pořádně litovat.“
„Maddie Stevensová! Tvoje mise, pokud ji neodmítneš,“ 

prohlásí slavnostně Kay, natáhne před sebe ruce a Lila i Megan 
na ně ihned položí svoje, „je hrát hráčem v jeho vlastní hře. Při-
jímáš?“

Zhluboka se nadechnu. Úplně každá část mé mysli na mě 
křičí, abych to odmítla a utekla. Být hráčem v jeho vlastní hře. 
S klukem, kterého nesnáším, protože ztělesňuje všechno, nač 
jsem chtěla zapomenout, když jsem opustila Brooklyn.

Místo útěku však jako v transu pokládám své ruce na splete-
nec rukou přede mnou. „Přijímám.“
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