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„PŘESTAŇ SNÍT ZA BÍLÉHO DNE!“ Moje nejlepší kamarádka 
Scarlet mě tvrdě dloubla do tváře. „Slyšelas toho dýdžeje? V pět roz-
dávají lístky na Perfect Storm!“

O Perfect Storm sním často a nemůžu si pomoct. Poslední várku 
fantazírování má na svědomí naše nejlepší kamarádka Iris, která 
dneska ráno věštila pomocí papírové skládačky, zvané Nebe, peklo, 
ráj. Já jsem se od ní dozvěděla tohle:

Provdám se za Zandera Wellinga! ANO!

Nejlepší prázdniny na světě
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Budeme mít tři děti. SUPER!
Budeme žít na Svaté Lucii! (Pro vaši informaci: Je to můj nejob-

líbenější karibský ostrov a také jediný, na který mě máma vzala.) 
BEZVA!

Já budu ortodontistkou. Počkat! COŽE?
Tohle musí být nějaká chyba. Ortodontistkou chce být Scarlet. 

Chce vymyslet způsob, jakým by se dětem daly rovnat zuby, aniž 
by musela nosit rovnátka. Podle mě to zní skvěle. A to rovnátka 
nepotřebuju.

Každý přece ví, že budu umělkyně. Ne že bych se chtěla chlubit, 
ale pan Capozzi, náš učitel výtvarné výchovy, říká, že kreslím nejlíp 
ze všech sedmáků na naší škole. Pořád si čmárám do deníku, na ta-
buli ve svém pokoji, anebo při vyučování do sešitů. Jednou vydám 
vlastní komiksovou sérii s názvem Útočná Mac. Už jsem začala pra-
covat na prvním dílu. Je o dívčí rockové kapele, která mezi jednot-
livými vystoupeními řeší kriminální případy. Zpěvačka té kapely se 
jmenuje Mac (pojmenovala jsem ji po sobě, Mackenzie). Holky nosí 
stejná stříbrná tílka se třpytkami a růžovo-zelené maskáče, které na 
pódiu vypadají božsky, a mimo ně se skvěle hodí pro boj se zlo-
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činem, protože jsou pohodlné. První číslo jsem ještě nikomu neu-
kázala. Je PŘÍSNĚ TAJNÉ, ale moje kámošky už viděly spoustu 
mých obrázků, třeba návrhy obálek hudebních alb. To je můj další 
sen – vytvářet přebaly na hudební alba. Perfect Storm zrovna budou 
nějaký potřebovat na svoje první dlouhohrající cédéčko. Heath Hol-
land, jeden ze členů kapely, zrovna tweetoval, že jejich album vyjde 
na začátku příštího roku. Tohle jsem pro ně vymyslela:

Chápete? Loď nazvaná Perfect Storm (Dokonalá bouře) se za 
silné bouřky ztratí na moři. Jenom se podívejte na ty mraky, které 
jsem namalovala! Scarlet a Iris tvrdí, že Zander, Heath a Kyle Be-
yer (další členové kapely Perfect Storm) budou nadšení, až jim svůj 
návrh ukážu. Má to jenom jeden malý háček.

Napřed bych se s nimi musela setkat.
„Budu se cítit pod psa,“ zanotovala jsem nahlas, protože jsem 

pořád byla plná toho svého snu. (Skalní fanynky PS slova nové 
písničky už znají, přestože se zatím oficiálně nehraje. Kluci dali 
kousek na internet.)
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„MAC!“ Iris na mě kulí hnědé oči jako šílená ženská z dost hrů-
zostrašného hororu, na který jsme se nedávno potají dívaly, když 
u nás spala. Světlé nazrzlé vlasy jí trčí z hlavy do všech stran, jako 
by strčila prst do zásuvky. Nejspíš je to tím, že se za ně celý den 
tahá kvůli těm lupenům. „Musíme pozorně poslouchat a čekat na 
znamení,“ říká naléhavě. „Dneska odpoledne rozdávají jenom dva 
lístky, takže mě přestaň rozptylovat!“

Páni! Ta Iris to ale žere. Ale má samozřejmě pravdu. Svoje sny 
o Zanderovi si schovám na hodinu občanské výchovy (koho zajímá 
nějaká revoluce?), anebo až pojedu s mamkou autem a ona povede 
jeden z těch sáhodlouhých rozhovorů s některým ze svých klientů, 
kterého zasáhla „krize identity“.

Musíme ty lístky na zítřejší večerní koncert vyhrát, protože, jak 
říká Scarlet:

RADŠI BYCH NAVŽDY PŘIŠLA O SVŮJ MOBIL, NEŽ SI 
NECHALA UJÍT PŘÍLEŽITOST VIDĚT PERFECT STORM 
NAŽIVO!

Obětovat telefon kvůli téhle skupině se fakt vyplatí. Kluci z kapely 
se k sobě hodí tak perfektně jako nutella k mraženým banánům.

Zander Welling je borec. Milujeme jeho hlas a obdivujeme, co 
všechno uzpívá. Dále je s ním sranda a je trochu praštěnej (bojí se jez-
dících schodů). Taky má velké srdce. Rozjel charitativní akci „Brzké 
uzdravení“ a pořádá koncerty pro nemocné děti. Není to bezva?

Iris říká, že nejhezčí z nich je Heath Holland, protože je okouzlu-
jící a má neodolatelný úsměv jako Thor (což je náš nejoblíbenější 
Avenger). Ale síla tohohle superhrdiny nespočívá v kladivu, ale ve 
srandičkách. Heath je rebel, který na své kámoše z kapely hází ba-
lonky s vodou; Mikeymu G., což je jejich hodně drsný bodyguard, 
kreslí pod nos legrační knírky a fanynky kropí vodní pistolí.

Kyle Beyer je… zkrátka Kyle. O tomhle Britovi toho moc ne-
víme, protože je dost tichý, ale nám se líbí. Na kytaru přímo válí. 
Kdo by ho nemiloval?
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Jednou se Perfect Storm proslaví po celém světě, ale zatím je moc 
lidí nezná. Je mi těch lidí líto, protože o hodně přicházejí. Měli by 
častěji sledovat Totally TV. Scarlet, Iris a já tenhle kanál milujeme, 
protože dává víc hudebních klipů než MTV. Když Perfect Storm 
vydali první delší nahrávku, na tomhle kanálu se nechali slyšet, že 
je skutečně na co se dívat a co poslouchat. My byly ztracené od 
první chvíle, kdy jsme uviděly Zandera, jak zpívá první verš „Mohl 
bych tě milovat věčně“. Myslím, že podobně z nich byly hotové 
i ostatní holky, protože počet jejich fanynek se za týden zdvojnáso-
bil! Teď jejich singly hrají v rádiu a příspěvky na YouTube se těší 
obzvláštní oblibě, protože sklízejí pochvalu i od slavných skupin. 
Podle toho, co Heath zveřejnil na Twitteru, chtějí kluci tuhle zimu 
uspořádat osm koncertů. Zítra jeden pořádají pro rozhlasovou sta-
nici Z100. Jmenuje se Písničkovej nářez pro Long Island. Právě 
tam se chceme dostat, a proto potřebujeme ty lístky.

Vstupenky do prvních řad stojí dvě stě padesát dolarů a žádný 
z našich rodičů se nenechal přesvědčit, že nám hrozí okamžitá smrt, 
jestli na tenhle koncert nepůjdeme. Proto jsme se s holkama zašily 
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u mě v pokoji s úmyslem vyhrát kýžené lupeny, které nabízí rádi-
ová stanice věrným fanouškům zdarma.

Zatím nám to moc nevychází.
V rádiu vyhlásili, že budou lístky rozdávat až do šesti večer. Pří-

ležitost od jedenácti do tří odpoledne jsme propásly, protože jsme 
musely tvrdnout ve škole. (Máma se málem složila, když jsem jí 
navrhla, že zůstanu doma, abych měla víc šancí.) Sotva ve škole za-
zvonilo, pelášily jsme k nám, ale ve čtyři i v pět jsme prohrály. Zbý-
vala nám poslední šance – ta v šest. Tím se pro dnešek končí. A MY 
NESMÍME ZASE PROHRÁT!


