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— Parcă am bărbie dublă, zice supărată. Eşti sigură 
că aşa e corect ?

— Poate ne‑am tras prea tare bărbiile.
Ridic bărbia şi imediat arăt ca un soldat. Între 

timp, Suze şi‑a luat o poză perfectă stil Posh Spice. 
Are pînă şi expresia ei.

— Asta e ! zic entuziasmată. Acum zîmbeşte.
— Nu pot să stau aşa şi să zîmbesc, spune Suze 

cu glasul uşor încordat. Cred că trebuie să ai o mobi‑
litate ieşită din comun ca să poţi face asta. Tarkie ! 
strigă cînd el trece pe lîngă uşa deschisă. Vino să 
exersezi statul la poză !

Tarquin pare complet şocat din clipa cînd Suze a 
apărut cu extensiile. Acum arată ca un bărbat con‑
damnat. Suze l‑a silit să‑şi pună un costum cambrat 
Prada DJ, completat cu o cravată neagră îngustă şi 
pantofi eleganţi. Vreau să zic, arată foarte bine, pen‑
tru Tarkie. E înalt şi bine făcut şi Suze i‑a aranjat 
artistic părul cu spumă. Arată atît de... diferit.

— Ar trebui să porţi Prada tot timpul, Tarkie ! 
zic, iar el se albeşte la faţă.

— Stai aici, spune Suze. Aşa, cînd eşti pozat, tre‑
buie să înclini puţin faţa într‑o parte. Şi să‑ţi iei un 
aer îngîndurat.

— Draga mea, nu cred că o să fiu pozat, obiectează 
Tarkie trăgîndu‑se înapoi. E în regulă.

— Trebuie să fii ! Toată lumea o să fie pozată. Se 
uită nesigură la mine. Toată lumea e pozată, nu ?

— Sigur, zic încrezătoare. Sîntem oaspeţi, nu ? Deci 
o să fim pozaţi.

Mă străbate un fior de încîntare. Abia aştept ! Întot‑
deauna am vrut să fiu fotografiată pe covorul roşu 
de la Hollywood. Primesc un mesaj pe telefon şi‑l 
scot repede din poşetă.

— A venit maşina ! Să mergem !
— Luke unde e ? întreabă Tarquin, disperat după 

puţin sprijin moral.
— Ne întîlnim cu el acolo.
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Pulverizez un ultim nor de parfum şi‑i arunc un 
zîmbet lui Suze.

— Gata pentru prim‑plan, lady Cleath‑Stuart ?
— Nu‑mi mai spune aşa ! mi‑o taie ea imediat. 

Parc‑aş avea o mie de ani !
Mă îndrept spre dormitorul copiilor, unde babysitte‑

rul nostru, Teri, prezidează un joc imens de Twister1. 
Minnie nu înţelege jocul, dar înţelege că trebuie să 
se dea de‑a dura pe covoraş şi să se bage în picioa‑
rele tuturor, aşa că asta şi face.

— Noapte bună ! Depun un pupic de obrăjorul ei. 
Ne vedem mai tîrziu !

— Mami ! Wilfrid se uită siderat la Suze. Arăţi ca 
un peşte.

— Mulţumesc, dragul meu ! Suze îl îmbrăţişează. 
Exact aşa am vrut să arăt.

Tarquin s‑a tras ceva mai la o parte şi se joacă 
cu trenul de jucărie al lui Wilfrid.

— Poate o să rămîn aici s‑o ajut pe Teri să aibă 
grijă de copii, zice. Aş fi foarte fericit să...

— Nu ! strigăm Suze şi cu mine într‑un glas. O 
să‑ţi placă, îl asigură Suze trăgîndu‑l afară din cameră.

— Poate o întîlneşti pe Angelina Jolie, mă bag şi eu.
— Sau pe Renée Zellweger.
— Sau pe Nick Park, zic cu inspiraţie subită. Îl 

cunoşti ? Tipul din Wallace and Gromit ?
— A ! zice Tarkie, brusc interesat. The Wrong Trou‑

sers. Ei da, ăla a fost un film bun.

Beverly Hilton e locul unde se ţine ceremonia de 
decernare a Globurilor de Aur. Ne ducem chiar în 
locul unde se decernează Globurile de Aur ! În timp 
ce maşina noastră se apropie strecurîndu‑se prin tra‑
ficul de început de seară, parcă nu mai am stare.

1. Joc în care cei implicaţi trebuie să‑şi poziţioneze mem‑
brele în cele patru şiruri de cercuri de culori diferite 
ale unui covoraş de plastic special, avînd grijă să‑şi 
menţină echilibrul pentru a cîştiga.
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— Hei, Suze ! zic brusc. Crezi c‑o să fie acelaşi 
covor roşu ca la Globurile de Aur ?

— Poate !
Îmi dau seama că şi Suze e la fel de preocupată 

de ideea asta ca şi mine. Începe să‑şi rearanjeze exten‑
siile de păr pe umeri, iar eu îmi verific pentru a mia 
oară rujul.

N‑am de gînd să‑mi ratez şansa. La petrecerea 
asta o să fie nişte vedete de prima mînă şi, dacă nu 
mă pierd cu firea, pot să‑mi fac nişte relaţii de mare 
viitor. Am toate cărţile de vizită cu Rebecca Brandon, 
stilistă în geantă şi am de gînd să deviez orice con‑
versaţie către modă. Trebuie să mă angajeze o singură 
persoană influentă, după care o să se ducă vorba, 
reputaţia mea o să crească şi... mă rog, pe urmă n‑o 
să mă mai oprească nimic.

Problema e să găsesc acea primă persoană influentă.
Maşina trage în faţa hotelului şi scot un mic icnet 

de încîntare. Nu sînt mulţimi de oameni, ca la Glo‑
burile de Aur, dar sînt bariere, şiruri de fotografi şi 
un covor roşu ! Un covor roşu adevărat ! Peste tot sînt 
ecrane mari pe care scrie E.Q.U.A.L., numele funda‑
ţiei de caritate. (Sigur înseamnă ceva, însă habar 
n‑am ce. Cred că nimeni nu ştie.) În faţa lor, o femeie 
blondă elegantă, în rochie nude pozează pentru camere 
împreună cu un bărbat bărbos, în smoching.

— Cine‑i aia ? întreb dîndu‑i un cot lui Suze. E 
Glenn Close ?

— Nu, e tipa din... ştii sigur. Emisiunea aia. Suze 
îşi încreţeşte nasul. O, Doamne, cum o cheamă... ?

— Uite !
Arăt în faţă, spre un tip tînăr, cu părul numai  

ţepi şi cu un DJ, care iese din limuzina lui. Fotografii 
se adună ciorchine în jurul maşinii, făcînd ţac‑ţac şi 
strigîndu‑l, însă el îi ignoră, total imperturbabil.

— Sînteţi gata, doamnelor ? 
Şoferul limuzinei se întoarce către noi.
— A, da.
Inspir adînc ca să mă calmez. Suze şi cu mine 

am exersat toată după‑masa în maşina ei închiriată, 
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coborînd şi pozîndu‑ne una pe alta, şi am prins exact 
şpilul. N‑o să ni se vadă chiloţii şi nici n‑o să cădem 
în nas ca nişte împiedicate. Nici nu vom face cu mîna 
spre camere, deşi Suze vrea întotdeauna să facă 
asta.

— Gata ? 
Suze zîmbeşte cu un tremur nervos.
— Gata ! 
Şoferul limuzinei a deschis portiera pe partea mea. 

Duc pentru ultima oară mîna la păr de control şi 
păşesc cît mai elegant cu putinţă, aşteptînd flash‑ul 
bliţurilor, strigătele, agitaţia...

Of ! Ce se întîmplă ?
Unde‑au dispărut toate camerele de filmat ? Erau 

aici acum o secundă.
Mă răsucesc pe călcîie, nedumerită, şi îi văd pe 

fotografi adunaţi ciorchine în jurul altei limuzine, 
din spatele nostru. Din maşină iese o fată roşcată, 
îmbrăcată în albastru, care zîmbeşte frumos în jur. 
Nici măcar n‑o recunosc. E o vedetă adevărată ?

Suze răsare din limuzină şi se uită uimită în jur.
— Unde sînt fotografii ?
— Acolo. Îi arăt. Cu ea.
— Aha ! Pare la fel de dezamăgită ca mine. Şi 

noi ?
— Bănuiesc că nu sîntem vedete, zic fără tragere 

de inimă.
— Ei, nu contează. Suze se luminează la faţă. Mai 

avem covorul roşu. Hai ! Tarquin s‑a dat şi el jos din 
limuzină şi Suze îl apucă de braţ. A venit momentul 
covorului roşu !

Cînd ne apropiem de hotel, o grămadă de oameni 
în ţinută de gală se agită peste tot, dar reuşim să 
ne croim drum prin intrare spre covorul roşu. Freamăt 
de nerăbdare. Asta e !

— Bună ! îi zic zîmbind unui paznic. Sîntem invi‑
taţi.

Scot invitaţiile, iar el le scanează plictisit.
— Pe aici, doamnă.
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Arată în altă direcţie decît cea unde se află vede‑
tele, spre un soi de drum lateral pe care merg în şir 
o mulţime de oameni în haine de seară.

— Nu, noi mergem la gală, îi explic.
— Pe aici se merge la gală. Dă din cap şi desface 

cordonul unei bariere. Vă urez o seară plăcută.
Ăsta nu pricepe. O fi mai încet la minte.
— Trebuie să mergem pe aici. 
Arăt clar spre cîrdul de fotografi.
— Pe covorul roşu, adaugă Suze. Arată spre invi‑

taţia noastră. Uite ce scrie : „Intrare Covor roşu“.
— Ăsta e covorul roşu, doamnă.
Arată iar către drumul lateral, iar Suze şi cu mine 

schimbăm priviri dezamăgite.
OK, strict vorbind, să spunem că există un covor. 

Şi e roşu, cu toate că e un roşu destul de stins. Dar 
să nu‑mi spună mie că acolo trebuie să mergem.

— Nu e roşu, obiectează Suze. E maroniu.
— Şi nu sînt nici fotografi, nici nimic. Vrem să 

mergem pe acel covor roşu.
Arăt în spatele lui.
— Doar invitaţii de pe Lista de aur merg pe acel 

covor, doamnă.
Invitaţii de pe Lista de aur ? Noi de ce nu sîntem 

pe Lista de aur ?
— Haideţi, spune Tarkie, vizibil plictisit. Intrăm 

să vedem cum e ?
— Dar covorul roşu e toată poanta ! Hei, uite‑o 

pe Sage Seymour !
Sage vorbeşte foarte serioasă spre o cameră TV.
— E prietena mea, îi zic paznicului. Vrea să mă 

salute.
— Veţi avea ocazia să o salutaţi în sală, răspunde 

paznicul implacabil. Sînteţi amabilă să înaintaţi, 
doamnă ? Lumea din spatele dumneavoastră aşteaptă.

N‑avem de ales. Fără prea mare chef, trecem de 
barieră şi pornim pe Covorul ne‑roşu total inferior 
destinat Listei de ne‑aur. Nu‑mi vine să cred. Credeam 
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c‑o să mergem pe covorul roşu, cu Sage şi cu toţi oame‑
nii faimoşi. Nu c‑o să înaintăm în şir, ca nişte vite, 
pe nu ştiu ce covor maroniu prost luminat şi pătat.

— Hei, Suze, îi şoptesc brusc. Hai să mai mergem 
o dată. Să vedem dacă nu reuşim să ajungem pe covo‑
rul roşu adevărat.

— Categoric, spune Suze. Hei, Tarkie, zice mai 
tare. Trebuie să‑mi aranjez sutienul. Ne vedem înă‑
untru, OK ? Ia‑ne ceva de băut.

Îi dă invitaţia lui, după care ne răsucim pe călcîie 
şi pornim grăbite înapoi, pe covorul ne‑roşu. Sînt atî‑
ţia oameni care intră acum, în haine de seară, cu 
bijuterii şi învăluiţi în nori de parfum, că ne simţim 
ca nişte peşti care înoată împotriva unei maree scîn‑
teietoare, pline de strălucire.

— Scuze, zic întruna. Am uitat ceva... Scuzaţi‑mă... 
În cele din urmă, ajungem pe ultima treaptă de 

sus a covorului şi ne oprim să ne tragem sufletul. 
Paznicul e tot la locul lui, dirijînd oamenii să coboare 
pe covorul maroniu. Încă nu ne‑a văzut, dar asta 
fiindcă sîntem ascunse în spatele unui ecran.

— Şi acum ? spune Suze.
— Provocăm o diversiune.
Mă gîndesc un moment, apoi ţip :
— O, Doamne ! Cercelul meu Harry Winston ! Toată 

lumea, vă rog ! Mi‑am pierdut cercelul Harry Winston !
Toate femeile din apropiere încremenesc, şocate. 

Văd cum li se scurge sîngele din obraji. Nu se glu‑
meşte despre Harry Winston în LA.

— O, Doamne !
Harry Winston ?
— Cîte carate ?
— Vă rog, zic aproape în lacrimi. Ajutaţi‑mă să‑l 

caut !
Vreo zece femei se apleacă şi încep să pipăie covo‑

rul cu mîna.
— Cum arată ?
— Frank, ajutor ! Şi‑a pierdut cercelul !
— Mi‑am pierdut şi eu o dată inelul Harry Winston, 

a trebuit să golim piscina...


