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PRVNÍ kapitola
Lola

Z

ATÍMCO NÁS RECEPČNÍ vede dlouhou mramorovou
chodbou, představuju si, jak by tahle scéna vypadala v komiksu: její patnácticentimetrové podpatky, nohy
táhnoucí se donekonečna, boky pohupující se sem a tam
s každým krokem.
Doleva.
Doprava.
Doleva.
Benny, můj agent, se ke mně nakloní a zašeptá:
„Nebuď nervózní.“
„Nejsem,“ zalžu, ale on si jen odfrkne a narovná se.
„Už je to všechno schválené, Lolo. Jdeš to jenom
podepsat, ne někoho ohromit. Usměj se! Dnešek má být
sranda.“
Přikývnu a snažím se přesvědčit svou mysl k souhlasu – Podívej na tu kancelář! Na ty lidi kolem! Ta jasná
světla! To obří město! – ale je to k ničemu. Razora Fishe
kreslím už od dvanácti a každičká vteřina tvoření pro
mě byla sranda. Sterilní chodba lemovaná prosklenými vitrínami a nablýskanými filmovými plakáty, kterou musím projít, abych podepsala sedmistránkovou
smlouvu o filmovém provedení, je noční můra.
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Žaludek mám zaražený až v krku, a tak se raději
vrátím do toho bezpečného místečka v hlavě.
Doprava.
Doleva.
Dlouhé nohy sahající až do oblak.
Recepční zastaví u dveří a otevře je. „A jsme tu,“
prohlásí.
Kanceláře studia jsou neuvěřitelně luxusní; celá
budova mi připadá jako moderní ekvivalent zámku.
Všechny stěny jsou z naleštěného hliníku a mramoru;
všechny dveře ze skla. I nábytek je mramorový nebo
z černé kůže. Benny nás sebevědomě uvede dovnitř,
rázně přejde místnost, aby si potřásl rukou se zástupkyněmi firmy na druhé straně stolu. Jdu za ním, ale
když pustím těžké skleněné dveře, zhoupnou se a zabouchnou se za mnou s ostrým gong, když se sklo setká s kovovým rámem. Ten zvuk se rozlehne místností
a přidají se k němu dva zrychlené nádechy od žen na
druhé straně stolu.
Kruci.
Za poslední tři měsíce jsem viděla dost svých fotek
v trapných situacích na veřejnosti, aby mi bylo jasné, že
v tuhle chvíli nevypadám vyděšeně. Neschovávám hlavu
a neomlouvám se; nehrbím se ani sebou netrhnu, když
dveře tak hnusně prásknou. Jako by mě na místě drželo
tisíc provázků. Rozrušení umím skrývat výborně.
New York Times napsaly na Razora Fishe úžasnou
recenzi, ale během interview jsem jim prý připadala „lhostejná“. Sobě jsem přitom přišla „oduševnělá“
a „zábavná“. Los Angeles Times popsaly náš telefonický hovor jako „sérii dlouhých zamyšlených pauz, které
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doprovodily jednoslovné odpovědi“. Já jsem se svěřovala svému kamarádovi Oliverovi hned po zavěšení, že
mám strach, že jsem žvanila zbytečně moc.
Otočím se, abych se podívala na zástupkyně firmy.
Vůbec mě nepřekvapuje, že obě ženy vypadají stejně
uhlazeně jako sídlo firmy. Ani jedna z nich můj neněžný příchod neokomentovala, ale přísahám, že se echo
té šílené rány rozléhalo po místnosti celou dobu, co
jsem šla ode dveří ke stolu.
Benny na mě mrknul a pokynul mi, abych se posadila. Odsunula jsem koženou židli, upravila si šaty
a opatrně jsem se posadila.
Ruce se mi třesou, srdce divoce buší. Několikrát dokola počítám do dvaceti, abych nezpanikařila.
Na políčku je dívka se zdviženou bradou. V plicích jí plane věčný oheň.
„Moc rádi tě poznáváme tváří v tvář, Lorelei.“
Obrátím se na ženu, která promluvila, uchopím
její nabídnutou dlaň. Má blonďaté zářivé vlasy, dokonalý mejkap, dokonalé oblečení, dokonalý ne-výraz.
Díky rychlému rannímu mrknutí na IMDb poznám,
že je to Angela Marshallová – výkonná producentka –
která spolu s Austinem Adamsem bojovala o Razorova
práva minulý týden, kdy o ně proběhla bitka mezi filmovými studii, o které jsem neměla ani tušení.
Na fotce měla ale vlasy zrzavé. Střelím pohledem
po ženě vlevo. Je opálená, má černé vlasy a obrovské
hnědé oči. To rozhodně Angela Marshallová není. Jediná osoba, kterou jsem viděla v časopisech a na fotkách mockrát, je Austin. Ale jediným mužem v místnosti je Benny.
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„Říkejte mi Lolo, prosím. Ráda vás poznávám…?“
Nechám otázku viset ve vzduchu, protože za normálních situací se takhle přece jména vyměňují. Teď si ale
místo toho hrozně dlouho třeseme rukou, až si nejsem
jistá, na koho mám vlastně přesměrovat své vášnivé
díky. Proč se nikdo nepředstaví? To se ode mě čeká, že
je všechny znám?
Nakonec ale přece jen pustí moji ruku a prohlásí:
„Angela Marshallová.“
Zdá se mi, že mě testovala.
„Moc ráda vás poznávám,“ řeknu znovu. „Nemůžu
uvěřit…“
Tam moje myšlenky skončí. Všichni na mě zírají
a čekají, až jim řeknu, co mám na srdci. Upřímně, mohla bych mluvit celé dny o tom, čemu nemůžu uvěřit.
Nemůžu uvěřit, že je Razor Fish opravdu na světě.
Nemůžu uvěřit, že si ho lidi kupují.
A opravdu nemůžu uvěřit, že tihle superlidi z obřího
filmového studia udělají z mého komiksu film.
„Nemůžeme uvěřit ničemu z toho, co se za poslední
týdny děje,“ zachrání mě Benny s pochybným uchechtnutím. „Jsme nadšeni, jak hladce to proběhlo. Nadšeni.“
Žena vedle Angely mu věnuje pohled stylu: no jistě,
že jste, protože všichni víme, že Benny si to pěkně zařídil: dostane dvacet procent z opravdu velké částky.
A ta myšlenka přitáhne ještě jednu další: já jsem na
tom ještě líp než on. Po dnešku se můj život navždy
změní. Jsme tady, abychom podepsali smlouvu, probrali obsazení a dohodli rozvrh natáčení.
Na plátně se objeví dívka, která se s trhnutím probudí,
když jí do páteře vklouzne ocelový háček.
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Napřáhnu ruku k druhé ženě. „Zdravím. Omlouvám
se, nezaznamenala jsem vaše jméno. Lola Castleová.“
Představí se mi jako Roya Lajaniová, zaměří se na
papíry před sebou a pak se připraví zahájit naše jednání. Než stihne cokoliv říct, rozlétnou se dveře a dovnitř vnikne šum telefonátů, podpatků klapajících na
chodbě a hlasů z vedlejší místnosti. Muže, který vešel,
poznávám. Je to Austin Adams.
„Lolo!“ vykřikne vřele a pak sebou trhne, když
za ním dveře hlasitě bouchnou. Podívá se na Angelu
a prohlásí: „Ty zasraný dveře nesnáším. Kdy je nechá
Julie spravit, kruci?“
Angela mávne rukou, aby to nechal být, a pozoruje,
jak Austin ignoruje židli vedle ní a místo toho se posadí po mé pravici. Prohlédne si mě a zeširoka se na mě
usměje.
„Jsem tvůj obrovský fanda,“ řekne bez jakéhokoliv
úvodu, aniž by se představil. „Upřímně. Naprosto tě
žeru.“
„Já… páni,“ vydechnu a přidám podivné zachichotání. „Díky.“
„Prosím, řekni mi, že pracuješ na něčem novém.
Jsem na tvých kresbách úplně závislej. I na příbězích.
Na všem.“
„Další komiks vyjde na podzim. Jmenuje se Junebug.“ Cítím, jak se Austin nadšeně nakloní ke mně
a instinktivně dodám: „Pořád na něm pracuju.“ Když
k němu vzhlédnu, s údivem vrtí hlavou.
„Je tohle vůbec možné?“ září mu oči a jeho úsměv
je jemnější. „Už ses sžila s tím, že jsi supermozkem dalšího obřího akčňáku?“
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Jeho slova by mě v tuhle chvíli – kdy mám strach,
že se mi dostane spousta prázdné chvály – a za normálních okolností donutila zadržet dech a pozdržet
skeptickou reakci. Ale i když je slavným filmovým
producentem a režisérem, působí na mě opravdově. Je
pohledný, ale úplně rozcuchaný; nazrzlé blond vlasy
si pročísnul jen prsty, neoholil se, má na sobě džíny,
do kterých ležérně zastrčil tričko s knoflíčky, takže je
napravo delší než nalevo. I límeček se na jedné straně
kroutí. Působí tak nedbale elegantně.
„Díky,“ řeknu a schovám jednu ruku do druhé,
abych si nemohla nervózně hrát s vlasy nebo ušním
lalůčkem.
„Myslím to vážně,“ dodá a opře se lokty o kolena.
Pořád mě pozoruje. Nevím, jestli si vůbec všiml Bennyho. Cítím, jak se mi odkrvují klouby. „Já vím, že to
musíme říkat, ale tentokrát to myslím doopravdy. Jsem
tvým příběhem posedlý od první stránky, a tak jsem
řekl Angele a Roye, že to musíme dostat.“
„A my souhlasily,“ skočí mu do řeči úplně zbytečně
Roya.
„No,“ vydechnu a snažím se najít něco jiného, co
bych mohla říct kromě dalšího díky. „To je super. Jsem
ráda, že to zaujalo aspoň nějaké publikum.“
„Aspoň nějaké?“ vyprskne, zakloní se na židli a podívá se na své tričko. Pak se vrátí pohledem ke mně.
„Kruci. Ani se neumím pořádně obléct.“
Kousnu se do rtu, abych zamaskovala smích, který
se mi dere z krku. Dokud Austin nepřišel, tahle situace
ve mně vyvolávala tichou paniku. Vyrostla jsem na nákupech v sekáči, několik let jsme jedli jen na stravenky
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a pořád jezdím ve stařičkém Chevym z roku 1989. Nedokážu ani pobrat, jak moc mi tohle změní život, a ty
sterilní naklonované „stepfordské paničky“ naproti
mně jenom přiživují strnulou atmosféru. Ale Austin mi
připadá jako někdo, s kým bych mohla spolupracovat.
„Vím, že už se tě na to ptali, četl jsem rozhovory. Ale
chci to slyšet naživo přímo od tebe. Proč jsi začala tu
knihu psát? Co tě doopravdy inspirovalo?“
Na to už se mě opravdu ptali – tolikrát, že mám naučenou zkrácenou verzi: Zbožňuju hrdinky každodenního
života, protože nám dávají možnost poradit si s komplikovanými společenskými a politickými nerovnostmi přímo v populární kultuře a umění. Stvořila jsem Quinn Stoneovou
jako každou obyčejnou holku v duchu Clarissy Starlingové
nebo Sarah Connorové: stane se hrdinkou jen tak mimochodem. Quinn vyhledá podivný tvor, co vypadá jako ryba z jiné
dimenze. Tenhle tvor, Razor, jí pomůže najít odvahu bojovat
za sebe i svou komunitu. Během toho si Razor uvědomí, že
ji v žádném případě nechce nechat odejít. Napadlo mě to
ve snu, když se mi zdálo o velkém svalovci se šupinami, který mi řekl, že si mám uklidit ve skříni. Po zbytek dne jsem
přemýšlela nad tím, jaké by to bylo, kdyby se někdo takový
doopravdy objevil u mě v pokoji. Pojmenovala jsem ho Razor
Fish. Představovala jsem si, že mému Razorovi by byla moje
rozházená skříň ukradená; řekl by mi, abych zvedla zadek
a pustila se do boje.
Ale dneska mě napadne úplně jiná odpověď.
„Byla jsem naštvaná,“ začnu. „Zdálo se mi, že se dospělí dělí na dementy a nuly. Nic mezi tím.“ Dívám se,
jak se Austinovi rozšířily oči a pak vydechne a souhlasně přikývne. „Byla jsem naštvaná na tátu, že je takový
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posera a na mámu, že je tak zbabělá. Proto se mi zdálo
o Razorovi: je to drsňák a vždycky Quinn nerozumí,
ale hluboko v srdci ji má moc rád a chce o ni pečovat.
Vylíčení toho, jak z počátku nechápe její lidskost, ale
pak ji vytrénuje k boji a nakonec ji pozdrží… to, že
jsem se mohla schovat v jejich příběhu – byla to pro
mě odměna, když jsem umyla nádobí a udělala domácí
úkoly a trávila noc sama.“
V místnosti nastane ticho a já cítím neznámou potřebu ten prostor zaplnit. „Líbilo se mi dívat se, jak Razor začne oceňovat Quinniny přednosti. Je vychrtlá, je
tichá. Není to žádná amazonka. Její silné stránky jsou
mnohem jemnější: je pozorovatelka. Bez zaváhání věří
svým instinktům. Pohlídám si, abychom to zachytili.
Je tam hodně násilí a akce, ale Razor není nadšený,
když se Quinn naučí dávat rány. Oslní ho, když vymyslí, jak se mu postavit.“
Mrknu po Bennym – tohle je ta nejotevřenější debata o mém životě a knize, co jsem kdy vedla. Je vidět,
že je stejně překvapený jako já.
„Kolik ti bylo, když máma odešla?“ zeptá se Austin.
Chová se, jako by tu nikdo jiný nebyl, což není těžké
vzhledem k tomu, že všichni mlčí.
„Dvanáct. Bylo to hned potom, co se táta vrátil
z Afghánistánu.“
Sotva to dořeknu, místnost se ponoří do ticha, které nakonec přeruší Austinovo vydechnutí. „Páni, to je
humus.“
A v ten moment se konečně rozesměju.
Austin se nakloní dopředu a odhodlaným pohledem
prohlásí: „Zbožňuju tenhle příběh, Lolo. Ty postavy.
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