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CAMILLA LÄCKBERG
Narodila se v roce 1974 v pﬁímoﬁském mûsteãku Fjällbacka v jihozápadním ·védsku. Po studiích na Vysoké obchodní ‰kole v Götteborgu pracovala dva roky jako
ekonomka. Stále v‰ak touÏila po psaní detektivních románÛ a své pﬁání uskuteãnila v roce 2003, kdy vy‰la její
prvotina Ledová princezna (Isprinsessan). Hlavní dvojicí
jsou partneﬁi – a následnû manÏelé- Erica Falcková a Patrik Hedström.
V roce 2006 se stala nejprodávanûj‰í autorkou a dostala
cenu Folkets literaturpris. V roce 2007 byly dvû detektivky zfilmovány a dal‰í díly zaãala ‰védská televize vysílat
v prosinci 2009.
www.camillalackberg.com
V detektivní ﬁadû o Erice a Patrikovi jiÏ vy‰lo:
Ledová princezna
Kazatel
Elsyino tajemství
Moﬁská panna
StráÏce majáku
Andûlíãkáﬁka
Vlastní spravedlnost
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Lov humrÛ uÏ nebyl tím, ãím b˘val. Kdysi po tûchto ãern˘ch racích pátrali jen tvrdû pracující profesionální rybáﬁi. Teì koncem léta humry lovili turisti pro své vlastní
potû‰ení. O pravidla lovu se moc nezajímali. Za ta léta takov˘ch vidûl hodnû. Tvrd˘mi kartáãi tajnû odstraní typické znaky samiãek a pak uÏ lov vypadá pﬁedpisovû.
Anebo vykrádají cizí pasti. Obãas si ﬁíkal, kde to asi skonãí, kdyÏ uÏ lidé nemají vÛbec Ïádnou slu‰nost. Nûkdy dokonce ve vyloupené kleci na humry leÏela láhev koÀaku
místo neurãitého mnoÏství humrÛ. Takov˘ zlodûj mûl
snad aspoÀ zbytek smyslu pro ãest, nebo to byl vtipálek.
Frans Bengtsson si tûÏce povzdechl, kdyÏ klec vytahoval z vody, ale zlep‰ila se mu nálada, jakmile v ní uvidûl
dva poﬁádné kusy. Mûl dobr˘ instinkt, aby poznal, kudy
humﬁi potáhnou, a na stejném místû rok po roce míval
‰tûstí na bohat˘ úlovek.
Po vyprázdnûní tﬁí klecí uÏ mohl b˘t spokojen˘. Sám
dobﬁe nechápal, proã jsou humﬁi tak drahocenní. Ne Ïe
by se mu nûjak o‰klivili, ale kdyÏ si mohl zvolit, dal si na
talíﬁ radûji sledû. Byli chutnûj‰í a cenil si jich víc. Ale pﬁíjem z humrÛ mu v této roãní dobû velice pﬁíjemnû navy‰oval penzi.
Poslední klec uvízla a musel se poﬁádnû nohama vzepﬁít o zábradlí lodû, aby ji uvolnil. Pak ucítil, Ïe koneãnû
povolila, a jen doufal, Ïe se mu nepo‰kodila. Zadíval se do
vody, aby vidûl, v jakém stavu ji vytahuje. JenomÏe klec
nebyla to první, co zahlédl. Nehybnou vodní hladinu naru‰ila bílá ruka a na okamÏik se zdálo, Ïe ukazuje pﬁímo
k nebi.
Instinktivnû napﬁed málem povolil lano a nechal to, co
7
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odpoãívalo pod hladinou, zmizet v hlubinû spolu s humﬁí klecí. Ale pak pﬁevládla rozvaha a zaãal znovu táhnout.
Stále to ‰lo hodnû tûÏko. Musel napﬁít v‰echny síly, aby
pﬁí‰ern˘ nález dostal pﬁes zábradlí. Teprve kdyÏ bílé,
mokré, neÏivé tûlo pﬁepadlo na palubu, ztratil nervy.
Z vody vytáhl dítû. Dívenku s dlouh˘mi vlasy pﬁilepen˘mi k obliãeji a rty modr˘mi stejnû jako oãi, které zíraly
k nebi.
Ohnul se pﬁes zábradlí a zvracel.

Takhle unaven˘ Patrik v Ïivotû nebyl. Iluze o tom, Ïe novorozenec jen spí, ztratil uÏ pﬁed dvûma mûsíci. Proãísl si
rukou krátké hnûdé vlasy, ale dosáhl jen toho, Ïe byl je‰tû rozcuchanûj‰í. JestliÏe on je takhle unaven˘, nechtûl si
ani pﬁedstavovat, jak je na tom Erika. Patrik aspoÀ nemusí v noci kojit. Kromû toho si o ni dûlal opravdové starosti.
Ode dne, kdy se vrátila z porodnice, se nezasmála a pod
oãima mûla hluboké ãerné kruhy. KdyÏ ráno z jejího pohledu vyãetl zoufalství, bylo mu zatûÏko od ní a Maji odejít, pﬁestoÏe si souãasnû pﬁiznával, jak je pﬁíjemné vrátit
se do svûta dospûl˘ch. Maju nadev‰echno miloval, ale mít
najednou doma dítû bylo jako ocitnout se v cizím neznámém svûtû, kde za kaÏd˘m rohem ãíhalo nebezpeãí. Proã
nespí? Proã pláãe? Není jí moc teplo? Nebo naopak zima?
Nemá na tûle nûjaké podivné flíãky? Dospûlé zloãince
aspoÀ dobﬁe znal, vûdûl, jak s nimi zacházet.
Prázdn˘m pohledem se díval na papíry pﬁed sebou
a snaÏil se trochu proãistit hlavu, aby mohl pracovat.
Zazvonûní telefonu ho vymr‰tilo málem do stropu, takÏe ho dokázal zvednout aÏ po tﬁetím signálu.
„Patrik Hedström.“
O deset minut pozdûji na sebe hodil bundu, která visela na háãku vedle dveﬁí, a rozbûhl se do místnosti Martina Molina.
„Martine, nûjak˘ chlápek, co byl na moﬁi lovit humry,
na‰el tûlo.“
8
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„CoÏe?“ Martin vypadal zmatenû. Dramatická zpráva
naru‰ila dosavadní pondûlní klid na policejní stanici v Tanumshede.
„Kousek od Fjällbacky. Zakotvil u mÛstku nedaleko námûstí Ingrid Bergmanové. Pospû‰ si. Jede tam sanitka.“
Martina nebylo tﬁeba zvát dvakrát. I on na sebe hodil
bundu, aby se ochránil pﬁed chladn˘m ﬁíjnov˘m poãasím,
a bûÏel za Patrikem k autu. Jeli po ãertech rychle a Martin se úzkostlivû drÏel poutek na stropû, kdyÏ Patrik ﬁezal
ostré zatáãky.
„Nûkdo se utopil?“ zeptal se.
„Zatracenû, jak to mám vûdût!“ utrhl se na nûho Patrik,
ale hned se za svÛj tón zastydûl. „PromiÀ mi to, zase jsem
se nevyspal.“
„To je v poﬁádku,“ ozval se Martin. Patrik vypadal v posledních t˘dnech tak unavenû, Ïe mu pﬁedem v‰echno
ochotnû promíjel.
„Víme jen to, Ïe ji na‰el pﬁed hodinou a podle toho
chlápka ve vodû neleÏela pﬁíli‰ dlouho. To ale hned uvidíme,“ mínil Patrik a smûﬁoval k mÛstku na bﬁehu moﬁe,
kde byla zakotvená dﬁevûná loìka.
„Ji?“
„Ano, je to dívka. Dítû.“
„Zatracenû,“ zaklel Martin a pﬁál si, aby ráno radûji
zÛstal leÏet v posteli vedle Pii a nehrnul se do práce.
Zaparkovali u Café Bryggan a pospíchali k lodi. Bylo
to málem neuvûﬁitelné, ale zatím zﬁejmû nikdo nezjistil,
Ïe se nûco dûje, takÏe se nemuseli prodírat houfem zvûdavcÛ.
„LeÏí tady na palubû,“ pﬁistoupil k nim nûjak˘ muÏ.
„Nechtûl jsem s ní h˘bat víc, neÏ bylo nutné.“
Patrik dobﬁe znal ‰edozelen˘ odstín muÏova obliãeje
z vlastní zku‰enosti – vypadal stejnû, kdykoliv musel hledût na mrtvé tûlo. „Kde jste na ni narazil?“ zeptal se ho
a prohlídku tûla odsunul o nûkolik vteﬁin. Je‰tû mrtvolu
nespatﬁil, a uÏ cítil, Ïe se mu zvedá Ïaludek.
9
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„U Porsholmu. Na jiÏní stranû. KdyÏ jsem vytahoval
pátou past na humry, uvízla mi v lanech. Jinak by to nejspí‰ chvíli trvalo, neÏ by vyplavala. MoÏná by ji proud odplavil na volné moﬁe.“
Patrika nepﬁekvapovalo, Ïe muÏ zná, jak tûlo v moﬁské
vodû reaguje. V‰ichni star‰í rybáﬁi dobﬁe vûdûli, Ïe tûlo
nejdﬁíve klesne dolÛ a teprve potom se pomalu vynoﬁuje
k povrchu, jak ho plní plyny. AÏ po ãase znovu klesne
dolÛ. V dﬁívûj‰ích dobách bylo nebezpeãí utonutí rybáﬁÛ
hodnû ãasté a jistû se uÏ párkrát úãastnil hledání ne‰Èastn˘ch kamarádÛ.
Jako by mu rybáﬁ ãetl my‰lenky, ozval se: „Dlouho ve
vodû nebyla. Nezaãala se je‰tû vzná‰et.“
Patrik pﬁik˘vl. „Ano, zmínil jste se o tom uÏ v telefonu.
No, tak se na ni musíme podívat.“
Pomalu, zdráhavû postupovali Patrik s Martinem po
lodním mÛstku k loìce. Teprve kdyÏ do‰li skoro na konec, zahlédli pﬁes bok lodû to, co leÏelo na jejím dnû.
KdyÏ muÏ dívku lovil z moﬁe, padla na bﬁicho, a tak teì
jediné, co mohli vidût, byly její rozcuchané mokré vlasy.
„Sanitka tu bude hned. Ti ji obrátí.“
Martin jen slabû pﬁik˘vl. Zbledl, takÏe pihy v obliãeji
a rezavé vlasy vynikly je‰tû víc, a zﬁejmû se ze v‰ech sil
snaÏil udrÏet Ïaludek v klidu.
·edivé podzimní poãasí a ostr˘ vítr dotváﬁely pﬁí‰ernou kulisu. Patrik zamával na muÏe ze sanitky, kteﬁí beze
spûchu z auta vytáhli nosítka a blíÏili se k nim.
„Utopenec?“ zeptal se první z nich a pok˘vl hlavou
k loìce.
„Ano, zdá se,“ souhlasil Patrik. „V kaÏdém pﬁípadû se
ale musí provést pitva. Pro ni uÏ nemÛÏete udûlat víc neÏ
ji odvézt na soudní lékaﬁství.“
„Jasnû. Zvedneme ji.“
Patrik byl vÏdycky pﬁesvûdãen, Ïe to nejhor‰í, naã
mÛÏe ve sluÏbû narazit, jsou dûti, které nûjak˘m zpÛsobem ‰patnû dopadly. Ten pocit mûl tisíckrát silnûj‰í od
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doby, co se narodila Maja. Bolelo ho srdce pﬁi pomy‰lení, co je teì bude ãekat. AÏ dívenku identifikují, budou
muset podat zprávu o jejím ne‰tûstí rodiãÛm, jimÏ to zniãí Ïivot.
MuÏi skoãili do lodû a pﬁipravili se na pﬁesun dítûte na
lodní mÛstek. Jeden z nich ji zaãal opatrnû obracet na
záda. Mokré vlasy spl˘valy na podlahu kolem jejího obliãeje jako svatozáﬁ a oãi skelnû hledûly na honící se ‰edivé mraky.
Patrik se nejdﬁív odvrátil, ale teì se proti své vÛli na
dítû zahledûl. Jako by na nûj sáhla smrt.
„Ne, to ne!“
Martin na nûho neklidnû pohlédl a vzápûtí to pochopil. „Ty ji zná‰?“
Patrik nûmû pﬁik˘vl.
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Strömstad 1923
Nikdy by to neﬁekla nahlas, ale obãas ji napadlo, Ïe bylo ‰tûstí,
kdyÏ její matka pﬁi porodu zemﬁela. Mohla tak mít otce jen pro sebe
a podle toho, co o matce sly‰ela, tûÏko by si ji otoãila kolem malíãku jako otce. Její otec nedokázal svému malému sirotkovi nic zakázat. Toho si Agnes byla vûdoma a naplno toho vyuÏívala. Pﬁíbuzní
a pﬁátelé se na to obãas snaÏili otce upozornit, ale i kdyÏ se nûkdy
pokusil jí nûco odmítnout, dosáhla nakonec vÏdycky svého. Jakmile
se v jejím krásném obliãeji objevily slzy a kanuly po tváﬁích, jeho srdce vÏdycky zmûklo a povolil.
V dÛsledku toho teì, v devatenácti letech, se z ní stalo pﬁíkladnû
rozmazlené dûvãe a nûkteﬁí b˘valí kamarádi si o ní dokonce mysleli,
Ïe má v povaze nûco zlého. OdváÏila se to vlastnû tvrdit spí‰ dûvãata. Chlapci, jak Agnes brzy zjistila, málokdy vidûli nûco jiného neÏ
její krásn˘ obliãej, velké oãi a dlouhé husté vlasy, coÏ i jejího otce
vÏdycky pﬁimûlo, aby jí dopﬁál v‰echno, naã ukázala prstem.
Vila ve Strömstadu patﬁila k nejnádhernûj‰ím ve mûstû. LeÏela na
kopci, s v˘hledem na moﬁe, a byla zaplacena jednak dûdictvím její
matky, jednak penûzi, které její otec vydûlal ve stavebním prÛmyslu.
Jednou málem o majetek pﬁi‰el, do‰lo k tomu v roce 1914 bûhem
stávky, kdy se vût‰ina kameníkÛ postavila proti vedení. Pak se ale
znovu nastolil poﬁádek. Po válce zaãaly obchody opût kvést i v kamenn˘ch lomech v Krokstrandu nedaleko Strömstadu, odkud se vyváÏel kámen pﬁedev‰ím do Francie.
Agnes nezajímalo, odkud peníze plynuly. Narodila se bohatá
a tak také vÏdycky Ïila. Bylo jí jedno, jestli peníze zdûdila nebo je
nûkdo vydûlal, pokud si za nû mohla dopﬁát podle chuti ‰perky a obleãení. Ne v‰ichni na to mûli stejn˘ názor, to vûdûla. Rodiãe její matky kdysi nesouhlasili s tím, aby se dcera provdala za Agnesina otce.
Pokládali ho za pouhého zbohatlíka. Jeho rodiãe byli chudí a nezapadali do lep‰í spoleãnosti. Zvali je jen v rámci rodiny a i tak to bylo
12

Kameník - zlom

11.12.2014

7.43

Stránka 13

spí‰ trapné. Ti chudáci vÛbec nevûdûli, jak se má ãlovûk chovat v salonu, a konverzaci neovládali. Bylo to s nimi prostû zoufalé. Jak se
Agnesina matka mohla zamilovat právû do Augusta Stjernkvista,
nebo Perssona, jak pÛvodnû znûlo jeho jméno, její rodiãe nikdy nepochopili. Jeho pokus o spoleãenské povznesení pouhou zmûnou jména
nemohl nikoho zmást. Vnuãku ale milovali, a kdyÏ dcera tak znenadání zemﬁela, soutûÏili s jejím otcem o to, kdo ji rozmazlí víc.
„Miláãku, pojedu do kanceláﬁe.“
Agnes se otoãila, kdyÏ do pokoje ve‰el otec. Sedûla u velkého piana a chvilku hrála, spí‰ proto, Ïe vûdûla, jak to dobﬁe vypadá. Muzikální moc nebyla a navzdory drah˘m hodinám hry na klavír, které
jí otec od dûtství platil, toho moc nesvedla. Sotva se umûla orientovat
v notách, které leÏely na stojánku pﬁed ní.
„Otãe, uvaÏoval jsi o tûch ‰atech, které jsem ti onehdy ukazovala?“ Zahledûla se na nûho prosebn˘m pohledem a vidûla, jak jako
obyãejnû zápasí s chutí ji odmítnout a neschopností jí cokoli odepﬁít.
„Holãiãko, pﬁece jsem ti právû koupil nové ‰aty v Oslo...“
„JenomÏe ty mají pod‰ívku, a pﬁece neãeká‰, Ïe bych si vzala pod‰ité ‰aty na sobotní oslavu, kdyÏ je venku teplo!“
Nazlobenû svra‰tila ãelo a ãekala na jeho reakci. Pokud proti oãekávání bude vzdorovat, zaãne se jí tﬁást spodní ret, a kdyby snad
ani to nepomohlo, dokázala by vytlaãit pár slz. Dnes ale vypadal
unavenû, a tak usoudila, Ïe silnûj‰í nátlak nebude potﬁebn˘. Jako
obyãejnû mûla pravdu.
„No dobﬁe. Tak si je zítra zabûhni objednat. Ale tvÛj star˘ otec je
z tebe uÏ cel˘ ‰ediv˘.“
Potﬁásl hlavou, ale nedokázal se neusmát, kdyÏ se k nûmu vrhla
a políbila ho na tváﬁ.
„Dobﬁe, dobﬁe. Tak pilnû cviã stupnice. Je moÏné, Ïe tû v sobotu
nûkdo poÏádá, abys zahrála, tak radûji buì pﬁipravená.“
Agnes se spokojenû znovu usadila a zaãala poslu‰nû cviãit. Jako
by to vidûla. Pohledy v‰ech budou upﬁeny právû jen na ni, jak ozáﬁená svícemi sedí v nov˘ch ãerven˘ch ‰atech pﬁed pianem.
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Migréna koneãnû zaãala polevovat. Îelezná obruã, která jí svírala ãelo, se postupnû rozevírala a ona se opatrnû
pokusila otevﬁít oãi. Shora se nic neoz˘valo. Nádhera.
Charlotta se otoãila v posteli a znovu zavﬁela oãi. Vychutnávala si, Ïe bolest koneãnû mizí a nahrazuje ji pocit
uvolnûní v údech.
Po dal‰í chvíli odpoãinku se opatrnû posadila na okraj
postele a tﬁela si spánky. Byly stále je‰tû trochu citlivé po
silném náporu migrény a ze zku‰enosti vûdûla, Ïe tak to
je‰tû asi dvû hodiny vydrÏí.
Albin jistû po obûdû usnul. TakÏe za ním nemusí spûchat nahoru. BÛhví, Ïe potﬁebovala kaÏdou chvíli odpoãinku, kterou mohla mít. Stoupající stres v posledních
mûsících vyvolával ãím dál ãastûj‰í ataky migrény a vysával z ní poslední zbytky energie.
Rozhodla se zavolat své „sestﬁe v nouzi“ a pozeptat se,
jak se jí daﬁí. PﬁestoÏe se sama cítila stra‰nû uhonûná, dûlala si navíc starosti i kvÛli Erice. Neznaly se pﬁíli‰ dlouho. Zaãaly si spolu povídat, kdyÏ se opakovanû potkávaly
na procházce s koãárky. Erika s Majou a Charlotta s osmimûsíãním synem Albinem. KdyÏ zjistily, Ïe bydlí od sebe,
co by kamenem dohodil, zaãaly se st˘kat dennû. JenomÏe Charlotta byla kvÛli své nové pﬁítelkyni ãím dál
ustaranûj‰í. Je pravda, Ïe ji dﬁíve neznala, ale intuice jí napovídala, Ïe Erika sotva b˘vala tak apatická jako ãasto
v poslední dobû. Dokonce se opatrnû vyptávala Patrika,
jestli netrpí laktaãní psychózou, ale Patrik si nic takového nemyslel a pﬁípadn˘ problém bezstarostnû odsunul
s tím, Ïe jde jen o nezvyk a v‰echno se ãasem upraví, aÏ
najedou na normální rutinu.
14
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Natáhla se k noãnímu stolku pro telefon a vyÈukala ãíslo.
„Ahoj, tady je Charlotta.“
Eriãin hlas znûl ospale a tlumenû a Charlotta znovu pocítila úzkost. To není v poﬁádku. Urãitû ne.
Za chvíli jí uÏ ale Erika pﬁipadala veselej‰í. Bylo pﬁíjemné si chvíli popovídat a o pár minut odsunout nevyhnutelné povinnosti – zajít za dítûtem a vrhnout se po
hlavû do povinností.
Jako by cítila, na co Charlotta myslí, Erika se zeptala,
jak pokraãují s hledáním domu.
„Pomalu. Pﬁíli‰ pomalu. Niclas je poﬁád v práci a nikdy
nemá ãas se nûkam zajet podívat. A navíc se nám nenabízí nic poﬁádného, takÏe asi je‰tû chvíli v‰echno bude jako
dosud.“ Hluboce si povzdechla.
„Uvidí‰, Ïe se to brzy vyﬁe‰í,“ utû‰ovala ji Erika, ale bohuÏel Charlottu moc nepﬁesvûdãila. S Niclasem a dûtmi
uÏ pÛl roku bydleli u matky a jejího manÏela Stiga, a podle v‰eho se to nejspí‰ je‰tû pár mûsícÛ nezmûní. Neumûla
si pﬁedstavit, jak to vydrÏí. Pro Niclase to takov˘ problém
není, pob˘vá ve zdravotním stﬁedisku od rána do veãera,
ale pro Charlottu, která je doma zavﬁená s dûtmi, to bylo
k nevydrÏení.
Teoreticky to vÛbec nevypadalo ‰patnû, kdyÏ s tím
tehdy Niclas pﬁi‰el. Ve Fjällbace se uvolnilo místo obvodního lékaﬁe a po pûti letech v Uddevalle jim pﬁipadalo pﬁíjemné zmûnit prostﬁedí. Kromû toho tady byl
Albin, kter˘ pﬁedstavoval poslední pokus, jak zachránit
jejich manÏelství. Proã tedy nezaãít opravdu od zaãátku? âím víc o tom mluvili, tím jim to pﬁipadalo lákavûj‰í. PﬁitaÏlivá byla i moÏnost, Ïe jí teì uÏ s dvûma dûtmi
vypomÛÏe matka. Skuteãnost byla ale jiná. UÏ za nûkolik dní Charlotta nechápala, proã se tak nad‰enû stûhovala. Na druhé stranû se nûco zmûnilo i k lep‰ímu, ale
o tom s Erikou mluvit nemohla, i kdyby si to pﬁála. To
musí zÛstat rodinn˘m tajemstvím, jinak by se jejich rodina rozpadla.
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Erika pﬁeru‰ila její my‰lenky: „A co maminka? Vytáãí tû
k ‰ílenství?“
„To je je‰tû mírnû ﬁeãeno. Podle ní dûlám v‰echno ‰patnû. Jsem na dûti moc pﬁísná, moc jim povoluju, málo je
oblékám, navlékám je pﬁíli‰ teple, dostávají malé porce
jídla, stra‰nû je cpu, jsem tlustá, líná... Ten seznam nikde
nekonãí a mám v‰eho uÏ po krk.“
„A co Niclas?“
„Ech... Niclas je v matãin˘ch oãích naprosto perfektní. Toãí se kolem nûho a vrká a stra‰nû ho lituje, Ïe má
tak nemoÏnou manÏelku. Pokud jde o ni, tak on nemá
ani chybiãku.“
„Copak Niclas nevidí, jak se k tobû chová?“
„V‰ak ví‰, nikdy není doma. A kdyÏ tady je, tak se matka pﬁetvaﬁuje. Ví‰, co mi ﬁekl vãera, kdyÏ jsem mûla tu
drzost a trochu jsem si pﬁed ním posteskla? ‚Drahá Charlotto, copak nemÛÏe‰ b˘t trochu vstﬁícná?‘ Vstﬁícná? Byla
jsem tak vzteklá, Ïe jsem na nûho od té chvíle nepromluvila. Teì se urãitû v práci lituje, Ïe má tak tvrdohlavou
manÏelku. Není se pak co divit, kdyÏ mû pﬁepadne migréna jako dnes ráno.“
Shora zaslechla nûjak˘ zvuk a nerada se zvedla.
„Musím jít za Albinem. Jinak bude matka vypadat jako
umuãení, neÏ dorazím nahoru. Posly‰, odpoledne za tebou na chvíli zajdu. Pﬁinesu nûco ke kávû. Vykládám ti
jen o sobû a ani jsem se tû nestaãila zeptat, jak se má‰. Ale
uvidíme se.“
Zavûsila sluchátko, rychle se pﬁiãísla, pak se nadechla
a vydala se po schodech nahoru.

Nebylo to takové, jak mûlo. Ani zdaleka ne. Proãetla
spoustu knih o dûtech a rodiãích, ale Ïádná z nich ji nepﬁipravila na skuteãnost, kterou proÏívala. Mûla pocit, Ïe
v‰echny ty knihy jsou jen jeden velk˘ podvod. Autoﬁi se
pﬁedhánûli v uji‰Èování o hormonech ‰tûstí, a jak se ãlovûk vzná‰í jako na rÛÏovém obláãku, kdyÏ smí drÏet své
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dítû, a samozﬁejmû je naplnûn obrovskou láskou k malému uzlíãku, jakmile ho spatﬁí poprvé. Mohli se zmínit
alespoÀ ve vedlej‰í vûtû, Ïe ãlovûk bude také patrnû padat vyãerpáním, i kdyÏ to mohli ozdobit romantickou
svatozáﬁí nádherného mateﬁství.
Kecy! To si o tom Erika jako matka myslela po dvou
mûsících. LeÏ, propaganda a ãist˘ nesmysl. V celém Ïivotû se necítila tak bídnû, unavenû, na‰tvanû, frustrovanû
a totálnû vyãerpanû jako po narození Maji. A také nepocítila Ïádnou v‰eobjímající lásku, kdyÏ ãervené, uﬁvané,
a ano – fakticky i o‰klivé – miminko poloÏili na její prsa.
Sice se pak nûjaké mateﬁské city opravdu zaãaly oz˘vat,
cítila to pﬁesto stále tak, jako by mal˘ cizinec okupoval
její a PatrikÛv domov. Obãas dokonce málem litovala, Ïe
se rozhodli poﬁídit si dítû. Mûli se pﬁece tak dobﬁe, ale
podlehli egoistické potﬁebû vidût pokraãovat vlastní geny.
Jejich Ïivot to obrátilo naruby a z ní se stal stroj na v˘robu mléka s nepﬁetrÏit˘m provozem. Nechápala, Ïe maliãké dítû mÛÏe b˘t tak nekoneãnû Ïravé. Neustále jí viselo
u jednoho nebo druhého prsu, která se jí zvût‰ila tak, Ïe
si pﬁipadala jako chodící dÏber na mléko. Ani sv˘m vzhledem nemohla b˘t nad‰ená. KdyÏ se vrátila z porodnice,
vypadala stále jako tûhotná, protoÏe kila, která nabrala,
moc nemizela. Utû‰ovalo ji jedinû to, Ïe i Patrik pﬁibral,
kdyÏ ãekala dítû, a mûl neustálou chuÈ k jídlu. I on mûl
kolem pasu pár kilogramÛ navíc.
AspoÀ Ïe zmizely kﬁeãe, ale cítila se neustále upocená,
neupravená. Nohy uÏ ﬁadu mûsícÛ nezahlédly Ïiletku
a zoufale by se potﬁebovala nechat ostﬁíhat, snad i pﬁeliv,
aby se zbavila my‰ího odstínu normálnû plav˘ch vlasÛ po
ramena. Trochu se zasnila, ale vzápûtí se pﬁihlásila realita. Zatracenû, jak by se vÛbec mohla dostat ven? Ach, jak
závidûla Patrikovi, kter˘ smûl b˘t alespoÀ osm hodin dennû ve svûtû dospûl˘ch. Jí dûlala spoleãnost jen zapnutá televize s nekoneãn˘mi americk˘mi seriály, zatímco Maja
pila a pila.
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Patrik ji uji‰Èoval, oã radûji by byl doma s ní a Majou,
místo aby chodil do práce, ale ona mu v oãích dobﬁe vidûla ulehãení, Ïe mÛÏe jejich mal˘ svût na chvíli opustit.
Chápala ho. Ale souãasnû narÛstala i její trpkost. Proã
musí právû ona padat pod zátûÏí, která mûla svÛj poãátek
v jejich spoleãném rozhodnutí a byla projektem jich
obou? Nemûl by toho sná‰et stejnû mnoho jako ona?
KaÏd˘ den hlídala, jestli pﬁijde domÛ tak, jak slíbil.
KdyÏ se opozdil jen o pût minut, cítila vzrÛstající podráÏdûní, a pokud se opozdil je‰tû víc, mohl ãekat, Ïe mu
poﬁádnû vynadá. Jakmile pﬁekroãil pﬁes práh, vrazila mu
Maju do náruãe, a pokud pﬁi‰el tûsnû po kojení, skoãila do
postele s ucpávkami v u‰ích, aby alespoÀ na chvíli nesly‰ela dûtsk˘ kﬁik.
TûÏce si povzdechla s telefonem v ruce. V‰echno je
úplnû beznadûjné. Ale popovídat si s Charlottou bylo pﬁíjemné rozpt˘lení od trudnomyslnosti. Jako matka dvou
dûtí pﬁedstavovala pevn˘ bod, o nûjÏ se mohla opﬁít a ãerpat z nûj útûchu. Po pravdû ﬁeãeno, pﬁíjemné bylo i poslouchat o jejích problémech, místo aby mluvila jen
o sv˘ch.
Kromû toho existoval v jejím Ïivotû dal‰í dÛvod k neklidu. Sestra Anna. Hovoﬁila s ní po narození Maji nûkolikrát a byla si jistá, Ïe není v‰echno takové, jak by mûlo.
Anna mluvila opatrnû a rezervovanû, pﬁesto ji uji‰Èovala,
Ïe je v‰echno v poﬁádku. Erika byla tak ponoﬁená do vlastních problémÛ, Ïe pravdu z ní nemûla sílu dostat. Pﬁesto
nepochybovala, Ïe je tam nûco ‰patnû.
SnaÏila se potlaãit nepﬁíjemné my‰lenky a pﬁesunula
Maju k druhému prsu. Holãiãce se to moc nelíbilo. Erika
zvedla televizní ovladaã a zmûnila kanál. Tû‰ila se na odpolední svaãinu s Charlottou.

Rozhodn˘m

pohybem promíchala polévku. V‰echno
musí dûlat sama. Vaﬁit, uklízet a je‰tû hlídat. Koneãnû Albin usnul. Rysy obliãeje jí zmûkly pﬁi pomy‰lení na
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vnouãka. Je to opravdové sluníãko. Sotva se kdy rozkﬁiãel, nebyl jako jiné dûti. Uprostﬁed ãela se jí prohloubila
vráska a míchala vaﬁeãkou tak ráznû, aÏ trochu polévky
vystﬁíklo pﬁes okraj hrnce a zaãalo se pálit.
Mûla uÏ nachystan˘ tác se skleniãkou, hlubokou miskou a lÏící. Teì opatrnû stáhla hrnec z vaﬁiãe a nalila horkou polévku do misky. Spokojenû se usmála, kdyÏ nasála
stoupající vÛni. Kuﬁecí polévka, tu Stig miluje. Zadoufala, Ïe mu bude chutnat.
Opatrnû do obou rukou uchopila tác a balancovala
s ním, kdyÏ si loktem otevírala dveﬁe do hoﬁej‰ího patra. Poﬁád jen bûhat po schodech, pomyslela si roztrpãenû. Jednoho krásného dne si zlomí nohu a to teprve
v‰ichni uvidí, jak je to bez její pomoci tûÏké. Nûkdy si
pﬁipadala jako domácí otrok. Tak tﬁeba právû teì si
Charlotta leÏí v suterénu a leno‰í s nûjakou ‰patnou v˘mluvou, Ïe má migrénu. Houby migrénu! Pokud by na
ni mûl nûkdo nárok, tak jen ona sama. Nechápala, jak to
s ní mÛÏe Niclas vydrÏet. Celé dny tvrdû pracuje v ordinaci a dûlá, co mÛÏe, aby uÏivil rodinu. KdyÏ se pak
vrátí domÛ do jejich suterénního bytu, je to tam jako po
v˘buchu bomby. I kdyÏ jde jen o doãasné bydli‰tû, stejnû by to tam mûli mít trochu hezké a uspoﬁádané.
A Charlotta má dokonce Ïaludek na to, aby veãer poÏadovala jeho pomoc s dûtmi. Mûla by ho po dlouhém pracovním dni pochopitelnû nechat odpoãívat, usadit ho
pﬁed televizi a dûti drÏet pokud moÏno dál, aby ho neru‰ily. Není se pak co divit, Ïe jejich star‰í dûvãe je tak
nemoÏné. Vidí, jak mal˘ respekt má její matka vÛãi otci,
a pak to nemÛÏe vypadat jinak.
Vy‰la poslední schody do podkroví a nesla tác k pokoji pro hosty. Sem umístila Stiga, kdyÏ onemocnûl, v loÏnici by ji jeho sténání a neklid pﬁíli‰ ru‰ily. A aby se o nûho
mohla cel˘ den poﬁádnû starat, musela se v noci vyspat.
„Miláãku?“ Opatrnû otevﬁela dveﬁe. „Teì nespi, nesu ti
trochu polévky. Je to tvoje nejoblíbenûj‰í. Kuﬁecí.“
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Stig na její úsmûv reagoval jen chabû. „Já vÛbec nemám
hlad. MoÏná pozdûji.“
„To je hloupost. Jestli se poﬁádnû nenají‰, nikdy se neuzdraví‰. Posaì se a já tû nakrmím.“
Pomohla mu zvednout se a sedla si vedle nûho na okraj
postele. Krmila ho, jako by to bylo dítû, a otírala mu to,
co mu vytékalo z koutkÛ úst.
„No vidí‰. Bylo to dobré, ne? Já pﬁesnû vím, co potﬁebuje‰. Musí‰ poﬁádnû jíst, abys zase brzy stál na nohou.“
Znovu se jí dostalo jen malátného pousmání. Pomohla
mu zase se poloÏit a pﬁikryla mu nohy dekou.
„Doktor?“
„Hlupáãku, copak jsi zapomnûl? Teì je tu jako doktor
Niclas, je to tvÛj vlastní lékaﬁ pﬁímo v domû. Veãer se za
tebou podívá. Chce také znovu projít tvou diagnózu
a bude konzultovat nûjakého lékaﬁe v Uddevalle, takÏe
brzy bude v‰echno zase v poﬁádku, uvidí‰.“
Lilian kolem svého pacienta naposled srovnala deku
a s tácem a prázdnou miskou se vracela ke schodi‰ti. Potﬁásla hlavou. Teì ke v‰emu ostatnímu je‰tû musí fungovat i jako o‰etﬁovatelka.
Zaklepání na dveﬁe ji upozornilo, Ïe nûkdo stojí venku, a pospí‰ila dolÛ.

Nûkdo se rukou tûÏce opíral o dveﬁe. Vítr se neuvûﬁitelnû rychle mûnil ve vichﬁici. Malé kapky vody dopadaly
jako dé‰È, ale nepr‰ely shora – vítr je hnal vodorovnû
z tûÏkého mraku plného vody, kter˘ v‰echno kolem barvil do ‰eda. Na obloze se mezi tmav˘mi mraky právû objevil svûtlej‰í prouÏek. ·pinavû hnûdá moﬁská hladina
mûla hodnû daleko k letnímu, modﬁe se lesknoucímu moﬁi
a vr‰ky vln pokr˘vala bílá pûna. ‚Po moﬁi plavou bílé husy,’
ﬁíkávala o tom Patrikova matka.
Dveﬁe pﬁed nimi se otevﬁely a Patrik i Martin se zhluboka nadechli, aby se obrnili pﬁed úkolem, kter˘ je ãekal.
Îena proti nim byla o hlavu men‰í neÏ Patrik, hodnû dro20
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bouãká, s nakrátko ostﬁíhan˘mi natrvalen˘mi vlasy, nabarven˘mi nûjak˘m neurãit˘m hnûd˘m odstínem. Oboãí mûla pﬁíli‰ vytrhané a domalované tuÏkou, coÏ jí
dodávalo komick˘ vzhled.
„Jsme od policie a hledáme Charlottu Klingovou.“
„To je moje dcera. O co jde?“
Mûla o tón ostﬁej‰í hlas, neÏ bylo pﬁíjemné, a Patrik uÏ
od Eriky sly‰el o Charlottinû matce dost na to, aby si umûl
pﬁedstavit, jak její hlas musí za cel˘ den unavovat. Ale takové drobnosti za chvíli ztratí jak˘koliv v˘znam.
„Rádi bychom s ní mluvili, prosím, pﬁiveìte ji.“
„Ano, ale o co jde?“
Patrik trval na svém. „Chtûli bychom mluvit nejdﬁív
s ní. Byla byste tak hodná...?“
Pﬁeru‰ily ho kroky na schodech a o vteﬁinu pozdûji se
ve dveﬁích objevil Charlottin dobﬁe znám˘ obliãej.
„Ahoj, Patriku, ráda tû vidím. Co tu dûlá‰?“
Vzápûtí jí pﬁes obliãej pﬁeletûl stín neklidu.
„Je nûco s Erikou? Pﬁed chvílí jsem s ní mluvila a zdálo
se mi, Ïe je v poﬁádku...“
Patrik odmítavû zvedl ruku. Martin stál ti‰e vedle nûho
a klopil oãi k podlaze. Své povolání skuteãnû miloval, ale
v podobn˘ch stra‰n˘ch okamÏicích litoval, Ïe nedûlá
nûco jiného.
„MÛÏeme jít dovnitﬁ?“
„Nestra‰ mû, Patriku. Co se dûje?“ Najednou ji nûco napadlo: „Mûl Niclas autonehodu?“
„PÛjdeme dﬁív dovnitﬁ, ano?“
ProtoÏe se ani Charlotta, ani její matka neh˘baly z místa, chopil se Patrik iniciativy a zamíﬁil s Martinem v patách do kuchynû. RoztrÏitû ho napadlo, Ïe si zapomnûli
zout boty a jistû na podlaze zanechají mokré stopy. Ale
trochu ‰píny teì nejspí‰ nebude tolik vadit.
Pokynul Charlottû a Lilian, aby se posadily proti nim,
a obû nûmû poslechly.
„Je to mi to stra‰nû líto, Charlotto, ale mám...,“ zavá21
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hal, „...nesu hodnû ‰patnou zprávu.“ Slova se mu tûÏce
drala z úst. Nejspí‰ mûl zaãít jinak, ale copak existuje nûjak˘ dobr˘ zpÛsob, jak nûco takového sdûlit?
„Pﬁed hodinou na‰el jeden rybáﬁ utopenou holãiãku. Je
mi to stra‰nû líto...,“ nemohl dál pokraãovat. PﬁestoÏe mûl
slova na jazyku, nedokázal je vyslovit nahlas. Nebylo ani
tﬁeba.
Charlotta zadrÏela dech a zachrãela. Obûma rukama se
chytila desky stolu a vytﬁe‰tila na Patrika oãi. V tichu kuchynû znûl její chraptiv˘ dech silnûji neÏ kﬁik a Patrik polkl, aby udrÏel slzy a pﬁimûl hlas k poslu‰nosti.
„To musí b˘t omyl. To jistû není Sára,“ ozvala se divoce Lilian a hledûla stﬁídavû na oba muÏe. Patrik ale slabû
zavrtûl hlavou.
„Je mi to moc líto,“ opakoval. „Právû jsem ji vidûl a není
pochyb o tom, Ïe je to ona.“
„Ale Sára si pﬁece ‰la hrát s Fridou. Vidûla jsem ji, jak
odchází tím smûrem. To je urãitû omyl. Nepochybnû si
spolu hrají.“
Jako v transu se Lilian zvedla ze Ïidle a ‰la k telefonu
na zdi. Na‰la ãíslo v adresáﬁi a rychle ho vyÈukala.
„Ahoj, Veroniko, tady je Lilian. Má‰ tam nûkde Sáru?“
Nûkolik vteﬁin poslouchala a pak pustila sluchátko, které
zÛstalo viset na ‰ÀÛﬁe a pohupovalo se sem a tam.
„VÛbec tam nebyla.“ TûÏce znovu klesla na Ïidli a bezmocnû hledûla na policisty.
Vtom se ozval stra‰n˘ v˘kﬁik, aÏ sebou oba muÏi trhli.
Charlotta se dala do pﬁí‰erného kﬁiku, ale ani se nepohnula a zdálo se, Ïe nic kolem sebe nevnímá. Z úst jí
vycházel primitivní ostr˘ jekot, a syrová nezvladatelná
bolest vyvolávala husí kÛÏi.
Lilian se vrhla k dceﬁi a snaÏila se ji obejmout, ale Charlotta ji odstrãila.
Patrik se pokusil kﬁik pﬁehlu‰it. „Chtûli jsme najít Niclase, ale nebyl v ordinaci, tak jsme mu tam jen nechali
vzkaz, aby se okamÏitû vrátil domÛ. Pﬁijde sem i faráﬁ.“
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Mluvil spí‰ k Lilian neÏ k Charlottû, která je dosud
ignorovala. Patrikovi do‰lo, Ïe v‰echno udûlal ‰patnû.
Mûl s sebou rovnou vzít lékaﬁe, aby jí dal nûco na uklidnûní, bohuÏel místní doktor byl právû Sáﬁin otec, a navíc
ho nezastihli.
Obrátil se k Martinovi: „Zavolej na místní lékaﬁské stﬁedisko, aby sem okamÏitû pﬁi‰la o‰etﬁovatelka s injekcí na
uklidnûní.“
Martin se rychle zvedl. Byl rád, Ïe mÛÏe na okamÏik
zmizet. O deset minut pozdûji ve‰la do domu bez klepání Aina Lundbyová. Podala Charlottû lék a s Patrikovou
pomocí ji odvedla do ob˘vacího pokoje a uloÏila na gauã.
„Nemá‰ nûco na uklidnûní i pro mû?“ poÏádala Lilian.
„VÏdycky jsem mûla ‰patné nervy a nûco takového...“
Obvodní sestra, která byla asi tak stará jako Lilian, se
jen u‰klíbla a dál se s mateﬁskou peãlivostí starala o Charlottu, které cvakaly zuby jako v zimnici.
„Ty se z toho dostane‰ i bez lékÛ,“ utrousila smûrem ke
star‰í Ïenû a sbalila si ta‰ku.
Patrik se obrátil k Lilian a ti‰e se ozval: „Budeme si potﬁebovat promluvit s matkou té kamarádky. Kter˘ je to
dÛm?“
„Ten modr˘ hned tady vedle,“ odpovûdûla, aniÏ by mu
pohlédla do oãí.
KdyÏ o deset minut pozdûji pﬁi‰el knûz, Patrik usoudil, Ïe tu toho uÏ víc nezmÛÏou. Opustili dÛm, do nûhoÏ vnesli tolik Ïalu, a chvíli jen tak sedûli v autû
stojícím pﬁed domem.
„K ãertu,“ ulevil si Martin.
„Zatracenû,“ souhlasil Patrik.

Kaj Wiberg vyhlédl kuchyÀsk˘m oknem, které vedlo ke
vjezdu Florinov˘ch.
„Co tam ty báby zase mají?“ vy‰tûkl popuzenû.
„CoÏe?“ zakﬁiãela jeho Ïena z ob˘vacího pokoje.
Obrátil se napÛl k ní a zavolal: „Pﬁed jejich vjezdem je
23
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zaparkované policejní auto. Vsadím se, Ïe se nûco dûje.
Tyhle sousedy jsem dostal za trest.“
Monika neklidnû ve‰la do kuchynû. „Nás se to snad net˘ká. My jsme nic neudûlali.“ Právû si ãesala hladké plavé
vlasy, ale zastavila se s hﬁebenem ve vzduchu a také pohlédla z okna.
Kaj se u‰klíbl. „Tak jí to vysvûtli. No jo, musíme poãkat, aÏ nám s tím balkonem dá soud za pravdu. Pûknû se
jí protáhne obliãej a bude platit jak mourovatá.“
„Ale Kaji, dûláme opravdu dobﬁe? VÏdyÈ pﬁes hranici
pozemkÛ pﬁesahuje jen o nûkolik centimetrÛ a vlastnû
nám vÛbec nevadí. A kdyÏ je teì chudák Stig nemocn˘.“
„Nemocn˘, no dûkuju pûknû. Také bych se hodil marod, kdybych musel Ïít s tou ãarodûjnicí. A zákon je zákon. KdyÏ si postaví balkon nad na‰ím pozemkem, tak
buì aÈ zaplatí, nebo jim ho zbourají. Museli jsme kvÛli
nim porazit strom – copak si nepamatuje‰? Na‰i krásnou
starou bﬁízu, jen proto, Ïe pr˘ Lilian Florinové zaclánûla
v˘hled k moﬁi. Nevzpomíná‰ si?“
Zhurta se obrátil k manÏelce, naÏhaven˘ vzpomínkami na v‰echny nespravedlnosti, ke kter˘m do‰lo bûhem
deseti let, kdy sousedili s Florinov˘mi.
„Ano, má‰ pravdu.“ Monika sklopila pohled, protoÏe
vûdûla, Ïe kdyÏ se muÏ dostane do takové nálady, je nejlep‰í souhlasit.
Lilian Florinová na nûj úãinkovala jako rud˘ hadr na
b˘ka. Ne‰lo s ním mluvit. I kdyÏ Monika musela pﬁiznat,
Ïe sousedské rozepﬁe nezavinil jen on. S Lilian taky nebylo snadné poﬁízení, a kdyby je nechala na pokoji, nikdy by to nedo‰lo tak daleko. Soudila se s nimi o v‰echno:
‰patnû vedenou hranici pozemkÛ, cestiãku, která na zadní stranû domku ‰la pﬁes její pozemek, kÛlnu, která podle
ní stála pﬁíli‰ blízko u jejího dvora, ãi o tu krásnou bﬁízu,
kterou museli pﬁed dvûma lety pokácet. V‰echno zaãalo
hned, kdyÏ zaãali se stavbou domu. Kaj tehdy dobﬁe prodal svÛj podnik a rozhodl se odejít do pﬁedãasné penze,
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prodat dÛm v Göteborgu a usadit se ve Fjällbace, kde byli
zvyklí trávit dovolenou. Ale mnoho klidu tu nena‰li. Lilian mûla vÛãi nové stavbû tisíce námitek a neustále jim házela klacky pod nohy. KdyÏ nevyhrála, hádala se s nimi
o kaÏdou hloupost. V kombinaci s Kajovou prchlivou povahou docházelo mezi sousedy k neustál˘m hádkám, které nerozumnû eskalovaly. Balkon, jenÏ si Florinovi nechali
postavit, byl dal‰ím kamenem úrazu, a protoÏe se tentokrát zdálo, Ïe právo je na stranû Wibergov˘ch, nehodlal
si Kaj takovou pﬁíleÏitost nechat ujít.
Skrz záclonu pozoroval dûní a rozãilenû ‰eptal: „Teì
z domu vy‰li dva chlapíci a sedli si do policejního auta.
Uvidí‰, Ïe za minutu zaklepou u nás. AspoÀ budu mít pﬁíleÏitost jim v‰echno vytmavit. Lilian Florinová není jediná, kdo si mÛÏe stûÏovat policii. Nekﬁiãela snad pﬁed pár
dny pﬁes plot, Ïe dostanu, co si zaslouÏím? Myslím, Ïe se
tomu ﬁíká ‚nezákonné v˘hrÛÏky‘. Za to by mohla jít i sedût.“ Kaj si nad‰enû olízl rty a chystal se k boji.
Monika si povzdechla a vrátila se do kﬁesla v ob˘vacím
pokoji. Zaãala ãíst dámsk˘ ãasopis. Nemûla chuÈ to déle
poslouchat.

„Nemûli bychom rovnou zajít za tou kamarádkou a její
matkou, kdyÏ uÏ jsme tady?“
„Jasnû,“ povzdechl si Patrik a nastartoval. Bylo to vlastnû zbyteãné, dÛm stál jen o nûkolik krokÛ dál, ale nechtûl
blokovat vjezd do garáÏe u FlorinÛ, aÏ za chvíli pﬁijede
Sáﬁin otec.
S váÏn˘m v˘razem zaklepali na dveﬁe modrého domku, kter˘ leÏel jen o tﬁi domy dál. Otevﬁela jim holãiãka
pﬁibliÏnû stejného vûku jako Sára.
„Ahoj, ty jsi Frida?“ zeptal se mile Martin. Pﬁik˘vla
a ustoupila ode dveﬁí, aby mohli vejít. Nerozhodnû stáli
v pﬁedsíni a Frida si je prohlíÏela. Nakonec se Patrik zeptal: „Má‰ doma maminku?“
Ani teì nic neﬁekla, ale odhopsala pﬁedsíní o kousek
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dál a doleva do nûjaké místnosti, kde, jak se Patrik domníval, byla kuchyÀ. Sly‰eli tlumené mumlání a za okamÏik vy‰la snûdá, asi tﬁicetiletá Ïena. Vypadala neklidnû
a Patrikovi do‰lo, Ïe neví, kdo jsou.
„Jsme policisté,“ pﬁedstavil se Martin, kterého zﬁejmû
napadlo totéÏ. „MÛÏeme na chvíli k vám? Potﬁebovali bychom s vámi mluvit o samotû.“ V˘znamnû pohlédl na Fridu a její matka zbledla, kdyÏ ji napadlo moÏné vysvûtlení,
proã s ní policisti chtûjí mluvit o samotû.
„Frido, jdi si hrát nahoru.“
„Ale maminko...,“ dítû zaãalo protestovat, ale matka je
umlãela. „ZÛstaÀ nahoﬁe, dokud tû nezavolám.“
Holãiãce se nechtûlo, ale matãin hlas byl natolik dÛrazn˘, aby jí do‰lo, Ïe musí poslechnout. Nûco si brblala, kdyÏ stoupala po schodech nahoru, a obãas se s nadûjí
ohlédla za policisty, jako by doufala, Ïe ji zavolají zpût.
Ale nikdo se nepohnul a nepromluvil, dokud za sebou nezavﬁela dveﬁe.
„Pojìte se posadit do kuchynû.“
Zamíﬁila pﬁed nimi do velké pﬁívûtivé kuchynû, kde
zjevnû pﬁipravovala obûd.
Podali si ruce a muÏi se jí pﬁedstavili. Sedli si ke stolu
a Fridina matka vytáhla ze skﬁíÀky ‰álky, nalila jim kávu
a na tácek poloÏila su‰enky. Patrik vidûl, Ïe se jí tﬁesou
ruce, a pochopil, Ïe se snaÏí alespoÀ o krátkou chvíli oddálit to, co jí ﬁeknou. Ale nakonec uÏ jí nezb˘valo neÏ se
k nim posadit.
„Nûco se stalo Sáﬁe, je to tak? Proã by jinak Lilian volala a nechala telefon vyvû‰en˘.“
Patrik a Martin mlãeli o nûkolik vteﬁin déle, neÏ bylo
zapotﬁebí. Oba doufali, Ïe zaãne ten druh˘. Ve Veroniãin˘ch oãích zahlédli slzy.
Patrik si odka‰lal. „Ano, bohuÏel musím potvrdit, Ïe
Sáru dnes dopoledne na‰li utopenou.“
Veronika se nadechla, ale mlãela.
Patrik pokraãoval: „Zﬁejmû ‰lo o nehodu, ale stejnû mu26

Kameník - zlom

11.12.2014

7.43

Stránka 27

síme zjistit, jak k ní do‰lo.“ Pohlédl na Martina, kter˘ sedûl pﬁipraven˘ s tuÏkou a blokem v ruce.
„Podle Lilian Florinové k vám dnes mûla Sára pﬁijít
a hrát si s Fridou. Dívky se na tom domluvily? Dnes je
pondûlí, proã vlastnû nebyly ve ‰kole?“
Veronika sklopila oãi na stÛl. „Obû byly o víkendu trochu nemocné, tak jsme se s Charlottou domluvily, Ïe je
dnes nepo‰leme do ‰koly, ale Ïe nejsou tak nemocné, aby
si nemohly spolu hrát. Sára mûla pﬁijít bûhem dopoledne.“
„Ale nepﬁi‰la?“
„Ne.“ Veronika nepokraãovala a Patrik musel klást dal‰í otázky, aby se pohnuli z místa.
„Nedivila jste se, kdyÏ se tu neobjevila? Proã jste k nim
nezavolala a neptala se na ni?“
Veronika zaváhala. „Sára byla..., jak bych to ﬁekla...,
trochu zvlá‰tní. Dûlala vÏdycky, co ji právû napadlo. Stávalo se dost ãasto, Ïe nepﬁi‰la tak, jak se spolu domluvily,
a Ïe se prostû najednou rozhodla dûlat radûji nûco jiného. Myslím, Ïe se kvÛli tomu obãas i hádaly, ale nezasahovala jsem. Podle toho, co jsem sly‰ela, mûla Sára nûjaké
v˘chovné problémy a nechtûla jsem v‰echno je‰tû zhor‰ovat.“ Trhala papírov˘ ubrousek na malé kousky a pﬁed
ní na stole se uÏ kupila celá hromádka.
Martin svra‰til oboãí a pohlédl na ni: „Co tím máte na
mysli?“
„No v‰ak víte, v dne‰ní dobû se to t˘ká poloviny dûtí...,
aspoÀ se to o ní ﬁíkalo. Myslela jsem si, Ïe to docela souhlasí. Nûkdy s ní byla tûÏká domluva..., nebo ji nikdo poﬁádnû nevychovával.“ ·kubla sebou, kdyÏ si uvûdomila,
Ïe mluví o mrtvém dítûti, a sklopila pohled. Freneticky
dál ‰kubala ubrousek, aÏ uÏ z nûho nic nezb˘valo.
„TakÏe vy jste Sáru dopoledne vÛbec nevidûla a nesly‰ela o ní ani po telefonu.“
Veronika zavrtûla hlavou.
„Ani Frida ne?“
„Ne, byla celou dobu se mnou. Kdyby mluvila se Sá27
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rou, v‰imla bych si toho. Kromû toho byla otrávená, Ïe
se tu Sára neobjevila, takÏe jsem si naprosto jistá, Ïe spolu nemluvily.“
„No, to je asi v‰echno, naã jsme se chtûli zeptat.“
Tﬁesoucím hlasem se Veronika otázala: „Jak to pﬁijala
Charlotta?“
„Jak se dá za takov˘ch okolností oãekávat.“
Ve Veroniãin˘ch oãích vidûl hrÛzu, jakou proÏijí
v‰echny matky, kdyÏ se nûco stane jejich dítûti. Zahlédl
i ulehãení, Ïe se to stalo jinému dítûti, a ne vlastnímu. TûÏko jí to mohl vyãítat. Jeho vlastní my‰lenky pﬁíli‰ ãasto zabloudily k Maje a pﬁi pﬁedstavû, Ïe by mohla pﬁed ním
leÏet bez Ïivota, se mu málem zastavilo srdce. I on cítil
vdûãnost, Ïe obûtí není jeho dítû, ale cizí. Nebylo to moc
hezké, ale urãitû lidské.
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Strömstad 1923
Jako vÏdycky dobﬁe odhadl, kde se bude kámen nejlíp ‰tûpit, a pak
kladivem udeﬁil do klínu. Mûl pravdu, Ïula se rozdûlila právû tak, jak
si pﬁál. Byla to zku‰enost nauãená lety, ale moÏná se dalo hodnû pﬁiãíst i pﬁirozenému nadání. To buì ãlovûk mûl, nebo ne.
Anders Andersson skály miloval od první chvíle, kdy jako mal˘
chlapec pﬁi‰el pracovat do lomu. A skály milovaly jeho. Takové povolání ov‰em ãlovûka silnû poznamená. Kamenn˘ prach se kaÏd˘m
rokem víc usazuje v plicích a ‰tûpiny, které odskoãí, mohou zranit
zrak na den nebo navÏdy. Bûhem dlouh˘ch zim mrzl, a protoÏe se
v palãácích nedala dûlat Ïádná poﬁádná práce, prsty mu omrzaly
tak, aÏ mûl pocit, Ïe mu odpadnou. V létû se zase ãlovûk ukrutnû potil v Ïáru odráÏejícím se od skal. Pﬁesto by nic na svûtû nedûlal radûji. AÈ uÏ otesával kvádry, z nichÏ se stavûly zdi, nebo mûl v˘sadu
pracovat na nûãem sloÏitûj‰ím, miloval kaÏdou minutu, protoÏe vûdûl,
Ïe dûlá to, pro co se narodil. UÏ v osmadvaceti letech ho bolela záda
a ve vlhku hroznû ka‰lal, ale vÏdycky se soustﬁedil jen na úkol, kter˘ leÏel pﬁed ním, zapomnûl na v‰echny potíÏe a pod prsty cítil jen
tvrd˘ kámen.
Îula byla nejkrásnûj‰í hornina, jakou znal. Do Bohuslänu pﬁi‰el
z Blekinge, stejnû jako mnoho jin˘ch kameníkÛ pﬁed ním. Blekingská
Ïula ‰la mnohem obtíÏnûji opracovat neÏ Ïula z oblastí podél norsk˘ch hranic, a proto kameníci s tamní zku‰eností mûli velk˘ respekt
díky ‰ikovnosti, kterou získali prací s nároãn˘m materiálem. Pobyl
tam tﬁi roky a kámen si ho od samého zaãátku získal. RÛÏov˘ mramor byl úÏasn˘ a líbila se mu potﬁeba velké zruãnosti, aby se správnû roz‰tûpil.
U práce si ãasto s kamenem povídal, pﬁemlouval ho, kdyÏ ‰lo
o hodnû komplikovan˘ ‰tûp, a mazlil se s ním, kdyÏ se s ním snadno
pracovalo a byl povoln˘ jako Ïena.
Ne snad, Ïe by postrádal nabídky z této strany. Jako jiní svo29
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bodní kameníci se rád pobavil, kdyÏ se mu naskytla pﬁíleÏitost, ale
Ïádná Ïena ho dosud nezaujala tak, aÏ by mu poskoãilo srdce. NestûÏoval si. Bylo mu dobﬁe samotnému, a protoÏe byl oblíben˘, spolupracovníci ho ãasto zvali domÛ, aby si pochutnal i na domácí
stravû. A mûl kámen. Byl krásnûj‰í i vûrnûj‰í neÏ vût‰ina Ïen, a byl
mu trval˘m a dobr˘m partnerem.
„Haló, Anderssone, mÛÏe‰ sem na chvíli pﬁijít?“
Anders pﬁeru‰il práci na velkém bloku a otoãil se. Volal na nûho
pﬁedák a Anders jako vÏdycky pocítil i strach. KdyÏ pﬁedák nûco
chtûl, bylo to buì dobré, nebo ‰patné. Buìto dostal víc práce, nebo
musel ãlovûk odejít z lomu s ãepicí v hrsti. Bál se spí‰ druhé moÏnosti. Vûdûl o sobû, Ïe je ‰ikovn˘ a Ïe by z lomu spí‰ mûli odejít jiní, pokud by se práce omezovala, ale ne vÏdycky vítûzila logika. Politika
a boj o moc vzaly práci mnoha dobr˘m kameníkÛm, takÏe jist˘ si
ãlovûk nemohl b˘t nikdy. A kvÛli své angaÏovanosti v odborech byl
je‰tû zranitelnûj‰í. Politicky aktivní kameníci se netû‰ili velké oblibû.
Naposled pohlédl na kamenn˘ blok a pak ‰el za mistrem. Platili
ho za odvedenou práci a kaÏdé její pﬁeru‰ení znamenalo men‰í v˘dûlek. Za to, co právû dûlal, dostal dva öre za kus, proto se tûm kostkám ﬁíkalo dvouöringové, a bude muset b˘t hodnû piln˘, aby
nahradil ãas, jestli bude mistr zdlouhav˘.
„Dobr˘ den, Larssone,“ pozdravil Anders s ãepicí v ruce. Mistrovi na tom velice záleÏelo, a kdyby mu ãlovûk neukázal respekt,
jak˘ si podle vlastního mínûní zaslouÏil, byl by to dobr˘ dÛvod
rozlouãení.
„Dobr˘ den, Anderssone,“ zamumlal zavalit˘ muÏ a tahal se za
vousy.
Anders napjatû ãekal, co pﬁijde.
„Dostali jsme z Francie zakázku na velk˘ náhrobní kámen. PÛjde o sochu a rozhodli jsme se povûﬁit pﬁípravou kamene tebe.“
Srdce mu poskoãilo radostí. Souãasnû pocítil i strach. Byla to pro
nûho velká pﬁíleÏitost, znamenalo to i víc penûz neÏ za bûÏnou práci
a bylo to o hodnû zajímavûj‰í, ale souãasnû sám ponese i riziko. Bude
za kámen zodpovûdn˘, dokud se nenaloÏí na loì, a pokud by nûco
‰lo ‰patnû, nedostane za práci zaplaceno. Mluvilo se o jednom kameníkovi, kter˘ kdysi pﬁipravoval materiál na dvû sochy, a kdyÏ
30
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práci témûﬁ dokonãil, poslední ranou v‰echno zkazil. Byl tak zoufal˘, Ïe si vzal Ïivot, a zanechal tu Ïenu se sedmi dûtmi. Ale takové
byly podmínky. ·lo o pﬁíli‰ dobrou pﬁíleÏitost na to, aby odmítl.
Plivl si do dlanû a natáhl ji k pﬁedákovi, kter˘ udûlal totéÏ, a obû
ruce se spojily pevn˘m stiskem. Bylo rozhodnuto, Anders bude pracovat na náhrobním kameni. Trochu ho zneklidnilo, co na to ﬁeknou
ostatní. Hodnû dûlníkÛ tu práci dûlalo o dost déle neÏ on a jistû bude
nûkdo brblat, zvlá‰È pokud na rozdíl od nûho má rodinu, a více penûz by znamenalo dobrou rezervu na zimu. Souãasnû ale v‰ichni vûdûli, Ïe nej‰ikovnûj‰ím kameníkem je právû on, a to vûdomí snad utlumí
nevoli. Kromû toho si Anders bude moct vybrat nûkolik z nich za
pomocníky a uÏ dﬁíve ukázal, Ïe umí dobﬁe zváÏit, kdo je ‰ikovn˘
a souãasnû nejvíc potﬁebuje peníze.
„Zastav se zítra ráno v kanceláﬁi, promluvíme si o detailech,“ prohrábl si znovu vousy pﬁedák. „Architekt pﬁijede aÏ k jaru, ale máme
uÏ návrhy a mÛÏeme zaãít s hrubou prací.“
Anders si v duchu povzdechl. Jednání urãitû zabere aspoÀ dvû hodiny a to znamenalo je‰tû vût‰í ztrátu ãasu. Teì potﬁeboval vydûlat
kaÏdé öre, protoÏe podle dan˘ch podmínek se za práci na náhrobním
kameni bude platit aÏ po jejím ukonãení. Znamená to, Ïe si musí je‰tû víc prodlouÏit dny, aby si mohl alespoÀ nûco odloÏit stranou. Ale
pﬁeru‰ení práce nebyl jedin˘ dÛvod, proã tak nerad chodil do kanceláﬁe. Nûjak˘m zpÛsobem mu to vÏdycky bylo hodnû nepﬁíjemné. Lidé,
kteﬁí tam pracovali, mûli mûkké bílé ruce a elegantnû se pohybovali
v pûkném obleãení, zatímco on si vÏdycky pﬁipadal jako na hrubo
otesan˘ obr. A pﬁestoÏe byl ãistotn˘, kamenn˘ prach se mu usadil
v kÛÏi. Ale není zbytí. Prostû tam musí zajít a pak se zase vrátí tam,
kde se cítí doma.
„TakÏe zítra,“ rozlouãil se mistr a zhoupl se na ‰piãkách. „V sedm.
Pﬁijì vãas,“ upomenul ho a Anders jen pﬁik˘vl. Dá si pozor, takovou ‰anci ãlovûk nedostane ãasto.
Lehk˘m krokem se vrátil zpût ke své práci. Plnila ho radost a kámen se mu pod rukama dûlil jako máslo. Îivot je krásn˘.
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Vzná‰ela se vesmírem, voln˘m pádem mezi planetami
a nebesk˘mi tûlesy, které kolem ní ‰íﬁily mûkké svûtlo.
Snové obrazy se mísily se stﬁípky skuteãnosti. Ve snu vidûla Sáru. Usmívala se. Maliãké dûtské tûlíãko bylo tak
perfektní. Alabastrovû bílé, s dlouh˘mi prsty na mal˘ch
ruãiãkách. UÏ v prvních minutách Ïivota uchopily Charlottin ukazováãek a pevnû ho drÏely, jako by to bylo to
jediné, co je uchrání v novém stra‰idelném svûtû. MoÏná
Ïe to tak bylo. ProtoÏe to první sevﬁení cítila jako dotek
pﬁímo u srdce a tak to bude do konce Ïivota.
Teì na cestû po nebeské báni míjela Slunce a jeho silná záﬁe jí pﬁipomnûla Sáﬁiny vlasy. Rudé jako oheÀ. Rudé
jako samo peklo, jak jednou nûkdo Ïertem poznamenal,
a ona si i ve snu vybavila, Ïe se jí ta poznámka nelíbila.
Na dítûti, které jí leÏelo v náruãí, nic ìábelského nebylo.
Po narození jí vlásky stály rovnû na hlavû jako punkáãovi, ale postupnû sílily a spadaly jí po ramenou.
Ale teì se pocit dûtsk˘ch prstÛ kolem srdce i vzpomínka na rudé vlasy, které se kolem Sáry plné Ïivota vzná‰ely, mûnily v hrÛzostra‰né obrazy. Vidûla mokré vlasy,
které se jí lepí na obliãej a vinou kolem hlavy jako ‰patnû
namalovaná svatozáﬁ, po níÏ se natahují zelené moﬁské
ﬁasy. I moﬁi se její rudé vlasy líbily a chtûlo si je pﬁisvojit.
Ve snu vidûla, Ïe Sáﬁina alabastrová bûlost se mûní v modrou a fialovou a oãi jsou zavﬁené a mrtvé. Pomalu se holãiãka ve vodû zaãala pohybovat, prsty na nohou míﬁily
k nebi a ruce svírala na prsou. Toãila se stále rychleji, aÏ
se na ‰edé hladinû vytváﬁely malé vlnky a chaluhy se rozdûlovaly. Dítû otevﬁelo nevidoucí oãi.
Probudil ji vlastní kﬁik. Pochopila to, aÏ kdyÏ ucítila na
32
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ramenou Niclasovy ruce. Tﬁásl s ní. Na krátk˘ okamÏik ji
zaplavilo ulehãení, Ïe ta hrÛza byl jen sen. Sára je v poﬁádku a s ní si jen pohrály pﬁí‰erné pﬁedstavy. Ale pak pohlédla pﬁímo do Niclasova obliãeje a z hrudi se jí dral dal‰í
v˘kﬁik. SnaÏil se ho utlumit a tiskl ji k sobû, aÏ se kﬁik
zmûnil v tlumen˘ náﬁek. Niclas mûl triãko na prsou mokré a ona ucítila neznámou vÛni jeho slz.
„Sáro, Sáro,“ naﬁíkala. Pﬁesto, Ïe uÏ byla vzhÛru, pocit
letu vesmírem ji neopustil. Na zemi ji drÏela jen Niclasova paÏe kolem tûla.
„Já vím, já vím,“ ‰eptal hlubok˘m hlasem a kolébal s ní
sem a tam.
„Kde jsi byl?“ ti‰e zanaﬁíkala, ale on ji stále jen kolébal
a chvûjící se rukou ji hladil po vlasech.
„Pst, jsem tady, s tebou...,“ rytmicky s ní stále pohyboval, aÏ znovu upadla do tmy a dal‰ích snÛ.

Zatímco byli pryã, novinka se roz‰íﬁila po celé policejní
stanici. Stávalo se zﬁídka, aby obûtí tragédie bylo dítû.
Snad nûjaká autonehoda s odstupem mnoha let. Nic nedokázalo naru‰it ovzdu‰í stanice jako právû to.
Annika na Patrika a Martina tázavû pohlédla, kdyÏ procházeli kolem recepce, ale nedokázali s ní mluvit. Na
chodbû potkali Ernsta Lundgrena, ale ani on se na nic nevyptával, a tak ‰li kaÏd˘ rovnou do své kanceláﬁe a zavﬁeli za sebou dveﬁe.
Îádné policejní vzdûlání je nepﬁipravilo na takovou situaci. Oznámit nûãí smrt patﬁilo mezi nejhor‰í úkoly, které je mohly potkat, ale sdûlit rodiãÛm, Ïe jejich dítû
zemﬁelo, bylo ze v‰eho nejstra‰nûj‰í. Pﬁesahovalo to ve‰keré hranice a nikdo by nemûl b˘t odsouzen k tomu, aby
dûlal posla smrti.
Patrik se usadil u stolu s hlavou v dlaních a zavﬁel oãi.
Hned je ale zase otevﬁel, protoÏe v duchu vidûl Sáﬁinu
namodralou kÛÏi a skelné otevﬁené oãi. Místo toho si pﬁitáhl Majinu fotografii. DûÈátko unavenû spoãívalo v Eri33
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ãinû náruãí chvíli po porodu. O‰klivé, ale nádherné zpÛsobem, jak˘ mohou chápat jen ti, kteﬁí to sami zaÏili. Erika s matn˘m unaven˘m úsmûvem, ale s hrdostí nad tím,
co ne‰lo popsat jinak neÏ jako zázrak.
Patrik o sobû vûdûl, Ïe je sentimentální a patetick˘. Ale
teprve teì si v plné ‰íﬁi uvûdomoval hloubku zodpovûdnosti, která na nûj s narozením dítûte dolehla, obrovskou
lásku i strach, které se propojovaly. KdyÏ vidûl tu utopenou dívenku nehybnû leÏet na palubû, na okamÏik si pﬁál,
aby se Maja nikdy nenarodila. Jak dokáÏe Ïít se strachem,
Ïe by o ni mohl pﬁijít?
Opatrnû rámeãek odloÏil na jeho místo na psacím stole
a opﬁel se do Ïidle s rukama spojen˘ma za hlavou. Pokraãovat s prací, kterou se zab˘val pﬁed osudn˘m telefonátem, mu pﬁipadalo totálnû nesmyslné. Nejradûji by jel
domÛ, vlezl si do postele a na zbytek dne si pﬁes hlavu
pﬁetáhl deku. Zaklepání jeho my‰lenky pﬁeru‰ilo. Dveﬁe
opatrnû otevﬁela Annika.
„Ahoj, Patriku, promiÀ, Ïe tû ru‰ím. Chtûla bych ti jen
ﬁíct, Ïe volali ze soudního lékaﬁství a pﬁevzali tûlo. Zprávu o pitvû nám po‰lou za dva dny.“
Patrik unavenû pﬁik˘vl. „Díky, Anniko.“
Zaváhala. „Ty jsi ji znal?“
„Ano, nûkolikrát jsem ji vidûl, Sáru i její matku Charlottu. Od narození Maji se dost ãasto st˘ká s Erikou.“
„Co myslí‰, Ïe se jí stalo?“
Hluboce si povzdechl a ‰oupal papíry na stole z místa
na místo. „Jak jsi sly‰ela, utopila se. Nejspí‰ si ‰la na lodní mÛstek hrát, uklouzla a uÏ se nedostala nahoru. Voda
je tak studená, Ïe se jistû rychle podchladila. Jít to ﬁíct
Charlottû bylo to nejstra‰nûj‰í, co jsem zaÏil...,“ hlas se
mu zlomil a musel se otoãit, aby Annika nevidûla, jak se
mu do oãí derou slzy.
Opatrnû za sebou zavﬁela dveﬁe a nechala ho na pokoji. Ani ona toho dnes moc neudûlá.
34
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Erika znovu pohlédla na hodiny. Charlotta tu uÏ mûla
b˘t. Opatrnû odsunula Maju, která jí leÏela u prsu, a natáhla se po telefonu. Nûkolikrát u nich zazvonil, ale nikdo ho nezvedl. To je divné, nejspí‰ zapomnûla, Ïe má
odpoledne pﬁijít. I kdyÏ jí nûco takového není vÛbec
podobné.
V krátké dobû se hodnû sblíÏily. MoÏná proto, Ïe obû
proÏívaly obtíÏné Ïivotní období, nebo si prostû jen dobﬁe rozumûly. Bylo to vlastnû docela legraãní. Charlotta jí
pﬁipadala víc jako sestra neÏ Anna. Vûdûla, Ïe si o ni nová
pﬁítelkynû dûlá starosti, a vnímala ji jako pevn˘ bod uprostﬁed chaosu. Erika se cel˘ Ïivot starala o jiné, pﬁedev‰ím
o Annu, a najednou sama mohla cítit nûãí ochranu. Bylo
to stra‰nû pﬁíjemné. Samozﬁejmû si uvûdomovala, Ïe
i Charlotta má vlastní problémy. Ne‰lo jen o to, Ïe se svou
rodinou musela doãasnû bydlet u matky, s níÏ patrnû bylo
souÏití hodnû obtíÏné, ale kdyÏ promluvila o svém muÏi
Niclasovi, v obliãeji se jí vÏdycky zraãilo jakési napûtí.
Erika se s ním pﬁi nûkolika pﬁíleÏitostech setkala jen letmo, ale mûla pocit, Ïe je v nûm nûco nespolehlivého.
MoÏná takové hodnocení bylo pﬁíli‰ pﬁísné. Snad Niclas
patﬁí mezi lidi, kteﬁí sice mají dobré úmysly, ale nakonec
dají pﬁednost vlastním poÏadavkÛm a potﬁebám. Takov˘
obraz potvrzovalo i to, co o nûm vyprávûla Charlotta
a co o nûm vyãetla mezi ﬁádky. Nejãastûji o nûm totiÏ
Charlotta mluvila jen obdivnû. VzhlíÏela k nûmu a pﬁi nûkolika pﬁíleÏitostech se zmínila o tom, jaké mûla ‰tûstí
a jak je pro ni nepochopitelné, Ïe si vzal právû ji. Docela
objektivnû ﬁeãeno – vzhledovû na tom byl líp neÏ ona.
Vysok˘, plavovlas˘, statn˘ – tak nového lékaﬁe popisoval
kaÏd˘. A nadto na rozdíl od manÏelky mûl i akademické
vzdûlání. Ale pokud se ãlovûk zamyslel nad vnitﬁními kvalitami, bylo to spí‰ naopak. Své ‰Èastné hvûzdû by mûl dûkovat Niclas. Charlotta byla láskyplná, rozumná a vﬁelá
Ïena, a jakmile Erika pﬁekoná svou souãasnou apatii, udû35
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lá v‰echno pro to, aby jí dala najevo, jak si jí cení. Zatím
bohuÏel nezvládla víc, neÏ se jen nad situací své pﬁítelkynû zam˘‰let.
O dvû hodiny pozdûji padla tma a zvedl se siln˘ vítr. Erika si spoãítala, Ïe je‰tû jednu nebo dvû hodiny musí prodﬁímat s Majou u prsu, která ji pouÏívala jako dudlík. Chtûla
se právû natáhnout po telefonu a zkusit znovu zavolat
Charlottû, kdyÏ sly‰ela, jak se otevﬁely dveﬁe do domu.
„Haló?“ Patrik tu nemûl b˘t je‰tû moÏná dvû hodiny,
takÏe tﬁeba pﬁece jen pﬁi‰la Charlotta.
„To jsem já,“ ozval se Patrik podivn˘m hlasem. Erika
okamÏitû pocítila neklid.
KdyÏ ve‰el do ob˘vacího pokoje, bylo to je‰tû hor‰í.
Obliãej mûl ‰ediv˘ a v oãích prázdn˘ v˘raz, kter˘ zmizel
teprve potom, co pohlédl na spící Maju v Eriãinû náruãí.
Dvûma dlouh˘mi kroky byl u nich, zvedl spící dítû a zoufale ho k sobû pﬁitiskl. Nepustil ji, ani kdyÏ se holãiãka
vzbudila a zaãala ze v‰ech sil kﬁiãet.
„Co to dûlá‰? Polekal jsi ji.“
Erika se mu snaÏila kﬁiãící dítû vzít, aby ho mohla uti‰it,
ale on pﬁitiskl dcerku je‰tû pevnûji k sobû. Maja teì uÏ hystericky vﬁískala a Erika Patrikovi bu‰ila do ramene. „PﬁestaÀ!
Co je to s tebou? Copak nevidí‰, Ïe se stra‰nû bojí?“
Jako by se koneãnû probral, zmatenû pohlédl na dceru, která mûla obliãej rud˘ vztekem.
„OdpusÈ.“ Pﬁedal dítû Erice a ta se ji usilovnû snaÏila
uti‰it.
Po nûkolika minutách se kﬁik zmûnil na pouhé vzlykání. Erika pohlédla na Patrika, kter˘ sedûl v kﬁesle a ohromenû zíral na to, co zpÛsobil.
„Co se s tebou dûje, Patriku?“ zeptala se uÏ mírnûji. Nedokázala v hlase zakr˘t úzkost.
„Pﬁi‰lo nám dnes hlá‰ení o tom, Ïe se tu utopilo dítû.
Z Fjällbacky. Já a Martin jsme tam zajeli.“ Zmlkl a nedokázal pokraãovat.
„PaneboÏe, co se stalo? Kdo to je?“
36
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Hlavou jí zaãaly víﬁit my‰lenky.
„JeÏí‰i!“ vyhrkla. „Je to Sára, Ïe? Charlotta za mnou
mûla odpoledne pﬁijít, ale neobjevila se a nikdo u nich nebere telefon. Na‰li jste Sáru, Ïe?“
Patrik dokázal jen pﬁik˘vnout. Erice se podlomily nohy
a klesla do kﬁesla. Pﬁed sebou vidûla Sáru, která právû tady
pﬁed nûkolika dny poskakovala po gauãi. Dlouhé vlasy jí
létaly kolem obliãeje a rozpustile se hihÀala.
„PaneboÏe,“ ﬁekla je‰tû jednou a pﬁikryla si ústa rukou.
Srdce jí ztûÏklo jako kámen. Patrik hledûl z okna a z profilu vidûla, jak zatíná zuby.
„Bylo to pﬁí‰erné, Eriko. Sice jsem Sáru moc neznal, ale
kdyÏ leÏela na dnû lodi bez Ïivota..., vidûl jsem celou
dobu pﬁed sebou Maju. A pak jsem dokázal myslet jen na
to, co kdyby se Maje skuteãnû nûco stalo. A jak to ﬁeknu
Charlottû...“
Erika zanaﬁíkala. Slovy se nedalo vyjádﬁit, jak s Charlottou a ov‰em i s Niclasem soucítí. Teì uÏ chápala Patrikovu reakci a pﬁimkla Maju tûsnûji k sobû. Nepustí ji
z bezpeãí své náruãe. Maja se neklidnû zavrtûla, instinktivnû vytu‰ila, Ïe nûco není v poﬁádku.
Venku sílila vichﬁice a Patrik s Erikou sedûli vedle sebe
a naslouchali divoké melodii pﬁírody. Ani jeden z nich nedokázal pﬁestat myslet na dítû, jemuÏ moﬁe vzalo Ïivot.

Soudní lékaﬁ Tord Pedersen se svého úkolu chopil s neobyãejnû zachmuﬁenou tváﬁí. Po mnoha letech zamûstnání
mu jeho práce pﬁipadala buì pﬁitaÏlivá, nebo nenávidûná, podle toho, z jakého úhlu na ni hledûl. Tajemstvími, která odhaloval, se snaÏil v soukromí nezatûÏovat.
U bezbranného dítûte v‰ak pﬁestávaly fungovat v‰echny
ochranné mechanizmy a ruka se mu lehce chvûla, kdyÏ
ﬁízl do dívãina hrudníku.
V pﬁedbûÏné zprávû konstatoval smrt utopením. Teì ji
musel potvrdit, nebo vyvrátit. Zatím ale nena‰el nic, co
by svûdãilo proti pÛvodní domnûnce.
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V nelítostnû ostrém umûlém svûtle vypadalo její namodralé tûlo, jako by bylo promrzlé. Studen˘ nerezov˘
stÛl pod ní odráÏel chlad a Pedersen se ve svém zeleném
operaãním obleãení zachvûl. Holãiãka pﬁed ním leÏela
nahá a najednou mûl pocit, Ïe se dopou‰tí zloãinu, kdyÏ
ﬁeÏe do bezbranného tûla. Ale takové my‰lenky si nesmûl
dovolit. Vûdûl, Ïe dûlá dÛleÏitou práci pro dívku i její
rodiãe, i kdyÏ to nûkdy moÏná ani sami nechápali. Pro
postupné vyrovnání s takovou tragédií mûlo jeho vyjádﬁení vÏdycky velk˘ v˘znam. A to i tehdy, jestliÏe ne‰lo
o zloãin, jako nejspí‰ v tomto pﬁípadû. Pitvu vyÏadovala pﬁísná pravidla vy‰etﬁování. To dobﬁe vûdûl jako profesionál. Na druhé stranû byl ale sám otcem dvou
chlapcÛ a v takové chvíli uvaÏoval, kolik lidskosti se
v jeho povolání nachází.
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Strömstad 1923
„Agnes, dnes budu mít jen nudnou pracovní schÛzku. Nemá smysl,
abys chodila se mnou.“
„Ale já chci! Stra‰nû se otravuju. Nudím se.“
„Ale tvoje pﬁítelkynû...“
„Îádná nemá ãas,“ skoãila mu Agnes mrzutû do ﬁeãi. „Britta pﬁipravuje svatbu, Laila jede s rodiãi do Haldenu nav‰tívit bratra a Sonja musí pomáhat mamince.“
Nasadila Ïalostn˘ tón. „Pﬁedstav si, Ïe nûkdo má maminku, které
mÛÏe pomáhat...“
Pod ofinou bleskla oãima po otci. Jako vÏdycky se to vyvíjelo
podle jejích pﬁedstav. Vzdychl si. „No tak dobﬁe, ale musí‰ mi slíbit,
Ïe bude‰ ti‰e sedût a nebude‰ vyru‰ovat ostatní zamûstnance sv˘m povídáním. Naposled jsi je v‰echny tak pobláznila, Ïe s nimi pár dní
nebylo k vydrÏení.“ Nedokázal se na dceru zlobit.
Byla nepoddajná, ale Ïivûj‰í dûvãe aby pohledal.
Agnes se spokojenû zasmála. Zase jednou nad otcem vyhrála a odmûnila ho objetím.
„Nikdo nemá tak skvûlého tatínka jako já,“ vrkala a August se
‰Èastnû usmíval.
„Co bych si bez tebe poãal?“ ozval se napÛl v Ïertu, napÛl váÏnû
a pﬁitiskl ji k sobû.
„Ech, kvÛli tomu si nedûlej starosti. Nemíním nikam odcestovat.“
„Ne, zatím ne,“ poznamenal a pohladil ji po tmav˘ch vlasech.
„Ale nebude to trvat vûãnû, objeví se tu nûjak˘ mládenec a vezme mi
tû. Ov‰em pokud nûjakého najde‰,“ rozesmál se. „Zatím jsi byla dost
vybíravá.“
„No jistû, pﬁece si nevezmu prvního,“ usmívala se Agnes. „Tobû se
nikdo nevyrovná. Pak se nemÛÏe‰ divit, Ïe si vybírám.“
„No tak, holãiãko, teì mi lichotí‰,“ bránil se potû‰enû. „Ale pospû‰
si, aÈ nepﬁijdeme pozdû. ¤editel si to nemÛÏe dovolit.“
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Pﬁes jeho nabádání to trvalo málem hodinu, neÏ mohli odejít. Musela si udûlat poﬁádn˘ úães a vybrat správné ‰aty, ale kdyÏ koneãnû byla hotová, stál v˘sledek za to. Pﬁi‰li o pÛl hodiny pozdûji.
„PromiÀte mi mé zpoÏdûní,“ omluvil se August tﬁem muÏÛm, kteﬁí
uÏ na nûho ãekali. „Doufám, Ïe to pochopíte, kdyÏ uvidíte mé dÛvody.“ Ukázal rukou na Agnes, která se drÏela za ním. Mûla na sobû
rudé ‰aty, které jí obepínaly postavu a zdÛrazÀovaly ‰tíhl˘ pas.
Pﬁesto, Ïe mnoho dívek si podle módy dvacát˘ch let nechalo ostﬁíhat
vlasy, Agnes se chytﬁe nepﬁizpÛsobila a husté ãerné vlasy mûla na
zádech sãesané do volného uzlu. Dobﬁe vûdûla, jak jí to slu‰í. Zrcadla
doma jí dávala za pravdu a ona si pln˘mi dou‰ky uÏívala obdivné
muÏské pohledy. Pomalu si stáhla rukaviãky a kaÏdému z nich podala ruku.
S uspokojením konstatovala, Ïe dosáhla správného efektu. MuÏi
pﬁed ní stáli s otevﬁen˘mi ústy jako tumpachoví a dva z nich její ruku
podrÏeli o chvilku déle, neÏ bylo tﬁeba. S tím tﬁetím to bylo trochu
jiné. Ke svému pﬁekvapení Agnes cítila, Ïe jí poskoãilo srdce. Ten velk˘ muÏ s hrubû tesan˘mi rysy na ni sotva pohlédl a její ruky se chopil zcela korektnû. Dlanû tûch prvních dvou byly mûkké, málem
Ïenské, zatímco ruka tohoto muÏe byla úplnû jiná. Cítila jeho mozoly a prsty mûl silné a dlouhé. Ani se jí nechtûlo jeho ruku pustit, ale
vzápûtí se vzpamatovala a odmûﬁenû mu k˘vla. Rychle na ni pohlédl tmavû hnûd˘ma oãima a Agnes si pomyslela, Ïe musí mít vallonské pﬁedky.
Po pﬁivítání si sedla na kraj a sloÏila ruce do klína. Vidûla, Ïe
otec zaváhal. Nejradûji by ji poslal ven, ale nasadila svÛj nejnevinnûj‰í v˘raz a prosebnû na nûho pohlédla. Jako vÏdycky to dopadlo
podle jejího pﬁání. Nûmû pﬁik˘vl, Ïe tedy smí zÛstat, a ona se pro
jednou rozhodla, Ïe bude sedût ti‰e jako pûna, aby neriskovala, Ïe ji
po‰le ven jako zlobivé dítû. To by pﬁed tímto muÏem opravdu
nechtûla.
Normálnû by byla po hodinû porady unudûná k pláãi, ale tentokrát ne. âas rychle ubíhal, a neÏ schÛzka skonãila, byla si naprosto jistá jedin˘m: Tohoto muÏe chce víc neÏ cokoliv jiného.
A to, co chtûla, vÏdycky dostala.
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„Nemûli bychom zajet za Niclasem?“ zaprosila Asta, ale
v manÏelovû kamenném obliãeji nezahlédla ani stopu
soucitu.
„¤ekl jsem ti uÏ nûkolikrát, abys v mém domû jeho
jméno nevyslovovala!“ Arne nehybnû hledûl kuchyÀsk˘m
oknem ven a pohled mûl jako ze Ïuly.
„Ano, ale po tom, co se stalo...“
„BoÏí trest. Neﬁíkal jsem snad, Ïe se jednoho dne nûco
takového pﬁihodí? Ne, je to jen jeho vina. Mûl mû poslechnout. Vûﬁícím se nic podobného nestane. A uÏ o tom
nebudeme mluvit.“
Bouchl pûstí do stolu.
Asta v duchu vzdychla. Svého muÏe plnû respektovala, vÏdycky vûdûl, co je správné, ale v tomto pﬁípadû
si nebyla jistá, jestli se nem˘lí. Nûco v jejím srdci jí
napovídalo, Ïe nemohlo b˘t v souladu s BoÏím pﬁáním odmítnout podporu synovi, jemuÏ se stalo nûco tak stra‰ného. Je pravda, Ïe vnuãku neznali, ale pﬁece jen to byla
jejich vlastní krev a dûti jsou v milosti BoÏí, tak to pﬁece
stojí v Bibli. To jsou ov‰em jen my‰lenky nepatrné Ïeny.
Arne je muÏ a v‰echno ví líp. Tak to bylo vÏdycky. Jako
pokaÏdé si svoje my‰lenky nechala pro sebe a zaãala
sklízet nádobí ze stolu.
Syna uÏ mnoho let nevidûla. JistûÏe na sebe obãas narazili, bylo to nevyhnutelné hlavnû teì, kdyÏ se pﬁestûhovali do Fjällbacky, ale neodváÏila se s ním promluvit.
Niclas se nûkolikrát pokusil ji oslovit, ale ona hledûla stranou a rychle ‰la pryã, jak mûla pﬁikázáno. Bolesti v jeho
tváﬁi si v‰ak pov‰imnout staãila.
V Bibli také stálo, Ïe ãlovûk má ctít otce svého a mat41
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ku svou, a pokud se dobﬁe pamatovala, ten dávn˘ den se
syn dopustil zloãinu proti BoÏímu pﬁikázání. Pﬁesto ho ze
svého srdce nemohla vypudit.
Pozorovala Arneho. Stále byl rovn˘ jako sosna, tmavé
vlasy mu dosud nezﬁídly, jen dostaly ‰edav˘ nádech. A to
uÏ oba minuli sedmdesátku. Ano, ov‰em, dûvãata se kolem nûho toãila, kdyÏ byli mladí, ale Arne na nikoho nikdy ani nepohlédl. OÏenil se s ní, kdyÏ jí bylo osmnáct.
Po pravdû ﬁeãeno, pﬁespﬁíli‰ se nezajímal ani o ni, ale od
matky vûdûla, co je povinností Ïeny, a ne jejím potû‰ením.
Byla ráda, Ïe na ni v tomto ohledu nekladl pﬁíli‰ vysoké
nároky.
V kaÏdém pﬁípadû se jim narodil jeden syn. Velk˘, ‰ikovn˘, plavovlas˘ chlapec, kter˘ podobu po svém otci
nepodûdil. MoÏná Ïe právû to byla chyba. Kdyby byl víc
po nûm, moÏná by mûl k nûmu Arne blíÏ. Ale to se nestalo. Chlapec byl od samého zaãátku jen její a ona ho
hluboce milovala. JenomÏe to nestaãilo. KdyÏ pak pﬁi‰el
ten rozhodující den, kdy musela volit mezi otcem a synem, zklamala ho. Co jiného mohla dûlat? ManÏelka musí
stát po boku svého muÏe, to se uãila od dûtství. Ale obãas, kdyÏ s otevﬁen˘ma oãima leÏela ve tmû v posteli
a hledûla do stropu, o v‰em pﬁemítala. Jak mohla nûco, co
se uãila jako správné, cítit jako chybu? Právû proto bylo
tak dobﬁe, Ïe Arne vÏdycky vûdûl, jak vûci mají fungovat.
Mnohokrát jí vysvûtloval, Ïe Ïena se na svÛj rozum nemÛÏe spolehnout, a proto je úkolem muÏe, aby ji vedl.
Byla v tom jistota. Její otec se v mnohém Arnemu podobal, a tak znala pouze svût, v nûmÏ o Ïenû rozhodovali
muÏi. A její Arne je pﬁece tak chytr˘! To si mysleli v‰ichni. Dokonce i nov˘ knûz o nûm onehdy moc hezky mluvil. ¤ekl, Ïe Arne je ten nejspolehlivûj‰í kostelník, s jak˘m
se kdy setkal, a Ïe je BÛh rád, kdyÏ má takového sluÏebníka. Vypravoval jí to Arne a nadouval se hrdostí. Nebylo pro nic za nic, Ïe ve Fjällbace pracoval jako kostelník
uÏ dvacet let. Pokud ãlovûk nepoãítal ty ne‰Èastné roky,
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kdy tady funkci knûze zastávala Ïena. Tu dobu by Asta
ani za nic nechtûla vrátit. Na‰tûstí faráﬁce nakonec do‰lo,
Ïe ve mûsteãku není Ïádoucí, a ode‰la jinam. Místo uvolnila pro opravdového knûze. Jak se tenkrát chudák Arne
trápil. Pomy‰lení na to, Ïe kazatelem v jeho milované
církvi je Ïena, ho málem zlomilo. Ale spoléhal na Boha,
Ïe vykáÏe trhovce z chrámu. I tehdy mûl pravdu.
Pﬁála si jen, aby ve svém srdci dokázal odpustit synovi
to, co se stalo. Do té doby nemÛÏe pocítit ani okamÏik
‰tûstí. Bylo jí ale jasné, Ïe jestli mu Arne neodpustí teì,
po tom ne‰tûstí, nedojde k tomu uÏ nikdy. A ona uÏ nikdy nebude mít nadûji na usmíﬁení.
Kdyby aspoÀ vnuãku mohla poznat! Teì uÏ je pﬁíli‰
pozdû.

Od nalezení Sáry uplynuly dva dny a navzdory ovzdu‰í
na stanici se museli neúprosnû vûnovat dal‰ím pracovním
úkolÛm, které nalezením mrtvého dítûte nezmizely.
Patrik psal poslední ﬁádky zprávy t˘kající se napadení,
kdyÏ vtom zazvonil telefon. Na displeji vidûl, odkud hovor pﬁichází, a s povzdechem telefon zvedl. Bude dobré
mít to za sebou. Na druhém konci sly‰el znám˘ hlas soudního lékaﬁe Torda Pedersena. Vymûnili si zdvoﬁilostní fráze a pak pﬁistoupili k vûci. Prvním náznakem toho, Ïe není
v‰echno v poﬁádku, byla vráska, která se Patrikovi objevila mezi oboãím. Po dal‰í minutû se prohloubila. KdyÏ
se dovûdûl v‰echno, prudce zavûsil telefon. Minutu se
snaÏil vzpamatovat, zatímco se mu my‰lenky divoce honily hlavou. Pak se zvedl se zápisníkem, do nûhoÏ si bûhem hovoru udûlal nûkolik poznámek, a pro‰el chodbou
k Martinovi. Vlastnû by mûl dﬁív zajít za ‰éfem Bertilem
Mellbergem, ale bylo mu jasné, Ïe novou informaci musí
nejdﬁív sdûlit nûkomu, komu dÛvûﬁoval. Do této kategorie bohuÏel jejich ‰éf nespadal a z kolegÛ vlastnû jedin˘
Martin kopal za první ligu.
„Martine?“
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KdyÏ Patrik ve‰el, kolega právû sedûl u telefonu a naznaãoval mu, aby se posadil. Zdálo se, Ïe se hovor ch˘lí
ke konci, a Martin proná‰el poslední slÛvka jako „hm...
ano... já také...“ a pﬁitom rudl od koﬁínkÛ vlasÛ.
Patrik neodolal trochu mladého kolegu pozlobit – navzdory zprávû, kterou pﬁiná‰el.
„A s k˘mpak jsi to mluvil?“
Martin v odpovûì jen nûco nezﬁetelnû mumlal a zãervenal je‰tû víc.
„Nûkdo ti nahlásil zloãin? Volal kolega ze Strömstadu
nebo z Uddevally? Nebo chce nûkdo psát tvÛj Ïivotopis?“
Martin se vrtûl na Ïidli a sotva sly‰itelnû poznamenal:
„To byla Pia.“
„A ták, Pia? Vidí‰, to by mû vÛbec nenapadlo. Poãkej –
uÏ se scházíte tﬁi mûsíce? To je pro tebe rekord, ne?“ AÏ
do uplynulého léta byl Martin znám jako specialista na
krátké a ne‰Èastné milostné vztahy. Nejãastûji to bylo tím,
Ïe se zamilovával do zadan˘ch Ïen, které se chtûly jen
trochu pobavit bokem. Ale Pia byla nejen svobodná, ale
i velice milá a seriózní dívka.
„Tﬁi mûsíce to budou v sobotu,“ Martinovi se zatﬁpytilo v oãích. „Budeme bydlet spolu. Právû mi volala, Ïe na‰la perfektní byt v Grebbestadu, a veãer se tam pojedeme
podívat.“ Nedokázal zakr˘t, jak velice je zamilovan˘.
Patrik si vybavil, jak to bylo nádherné s Erikou na poãátku jejich vztahu. Mûl ji stra‰nû rád, ale ta záplava citÛ
uÏ zÛstávala spí‰ jen krásnou vzpomínkou. ·pinavé pleny
a nedostatek spánku udûlaly své.
„A co ty – neoÏení‰ se koneãnû s Erikou? Pﬁece ji nenechá‰ s nemanÏelsk˘m...“
„MÛÏe‰ hádat,“ ﬁekl Patrik a u‰klíbl se.
„Pﬁi‰el jsi sem proto, abys strkal nos do mého soukromého Ïivota, nebo má‰ nûco na srdci?“ Martin se koneãnû vzchopil a zahledûl se na Patrika.
Ten okamÏitû zváÏnûl. Pﬁipomnûl si, Ïe jeho novinky
rozhodnû nejsou k smíchu. „Právû mi volal Pedersen. Pi44
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tevní zprávu po‰le faxem, ale krátce mi shrnul, co v ní stojí. Sára neutonula náhodou. Byla zavraÏdûná.“
„Zatracenû, co to ﬁíká‰?“ Martin pﬁevrátil drÏátko na
propisky, jak v rozru‰ení mávl rukou. Teì se ale o to vÛbec nestaral. Místo toho soustﬁedil ve‰kerou pozornost na
Patrika.
„Nejdﬁív souhlasil s na‰ím pﬁedpokladem, Ïe to byla ne‰Èastná nehoda. Na tûle neobjevil Ïádná viditelná zranûní,
dívka byla obleãená v souladu s momentálním poãasím, aÏ
na to, Ïe nemûla bundu, ale ta prostû mohla uplavat. Zásadní je v‰ak to, Ïe mûla vodu v plicích.“ Odmlãel se.
Martin znovu mávl rukama a pozvedl oboãí. „A co tedy
nesouhlasilo?“
„Sladká voda.“
„Sladká voda?“
„Ano, v plicích nemûla slanou vodu, jako kdyby se utopila v moﬁi. Patrnû zemﬁela ve vanû. V kaÏdém pﬁípadû
Pedersen na‰el zbyteãky m˘dla a ‰amponu, coÏ ukazuje
na koupel.“
„TakÏe se utopila ve vanû?“ opakoval nevûﬁícnû Martin.
Byli si tak jisti, Ïe jde sice o tragickou smrt, ale ne‰Èastnou
náhodu, Ïe bylo tûÏké si pﬁedstavit nûco jiného.
„Asi ano. A souhlasí to také s modﬁinami, které Pedersen na‰el na tûle.“
„Ale pﬁece jsi ﬁíkal, Ïe nemûla Ïádná zranûní.“
„Na první pohled ne. Ale kdyÏ jí zvedl vlasy na krku
a pozornûji zkoumal kÛÏi, na‰el zﬁetelné modﬁiny, které
odpovídají stisku ruky. Ruky, která jí násilím drÏela hlavu
pod vodou.“
„Fuj!“ Martin vypadal, jako by se mu dûlalo ‰patnû. Patrik tím sám pro‰el pﬁed chvílí, kdyÏ sly‰el Pedersena.
„TakÏe máme co dûlat s vraÏdou,“ ozval se Martin, spí‰
jako by se chtûl sám o tom ujistit.
„Ano. A dva dny jsme uÏ ztratili. Musíme obcházet
domy, vyslechnout rodinu a zjistit o dívce a jejích nejbliÏ‰ích v‰echno, co pÛjde.“
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Martin se u‰klíbl a Patrik ho zcela chápal. Nemûli pﬁed
sebou Ïádné pﬁíjemné úkoly. Rodina byla zniãená, a oni
se teì pﬁijdou vrtat v jejich Ïalu. Pﬁíli‰ ãasto se stávalo, Ïe
dítû zavraÏdil nûkdo z tûch, kteﬁí by jeho ztrátu mûli nést
nejhÛﬁ, a proto ani nemohli projevit takov˘ soucit, jak˘ by
se dal ãekat v jiném pﬁípadû, kdy rodina ztratí dítû.
„Mluvil jsi uÏ s Mellbergem?“
„Ne,“ povzdechl si Patrik. „Zajdu za ním hned teì. ProtoÏe k tomu pﬁípadu zavolali jen nás dva, byl bych rád,
kdybychom i dál mohli pracovat spolu. Má‰ nûco proti
tomu?“
Dobﬁe vûdûl, Ïe je to zbyteãná otázka. Ani jeden z nich
by nevidûl rád, aby se Ernst Lundberg nebo Gösta Flygare zab˘vali nûãím nároãnûj‰ím, neÏ je krádeÏ kola.
Martin na odpovûì jen pﬁik˘vl.
„Tak dobﬁe, jsme domluveni,“ ukonãil Patrik.

Komisaﬁ Mellberg pozoroval dopis leÏící pﬁed ním na
stole, jako by to byl jedovat˘ had. Nic hor‰ího se mu nemohlo pﬁihodit. Dokonce i ten smû‰n˘ incident s Irinou
v létû ve srovnání s tím bledl.
Na ãele mu vyvstaly kapiãky potu, pﬁestoÏe v místnosti bylo spí‰ chladno. RoztrÏitû si je setﬁel dlaní a pﬁitom
si bezdûãnû odsunul pramen vlasÛ, kter˘ vÏdycky peãlivû
sãesával pﬁes ple‰. KdyÏ se ho snaÏil vrátit na správné místo, ozvalo se zaklepání na dveﬁe. Stáhl ruku zpût a ﬁekl
nevlídnû: „Pojì dál.“
Zdálo se, Ïe Hedströmovi jeho tón nijak nevadil, pﬁesto se tváﬁil neobyãejnû váÏnû. Patrik byl na komisaﬁÛv
vkus pﬁíli‰ velk˘ vûtroplach. Sám dával pﬁednost spolupráci s muÏi, jako je Ernst Lundgren, kter˘ nadﬁízen˘m
osobám vÏdycky projevuje patﬁiãn˘ respekt. Pokud jde
o Hedströma, mûl vÏdycky pocit, Ïe Patrik se mu za zády
po‰klebuje. Ale ãas oddûlí zrna od plev, ﬁíkal si krutû. Se
svou dlouholetou zku‰eností u policie vûdûl, Ïe zmûkãilci nebo ‰pr˘maﬁi se zlomí mezi prvními.
46

Kameník - zlom

11.12.2014

7.43

Stránka 47

Na vteﬁinu zapomnûl na obsah dopisu, ale kdyÏ se Patrik sloÏil na Ïidli na druhé stranû stolu, napadlo ho, Ïe by
na nûj mohl vidût, a rychle ho schoval do zásuvky. âasem
se k nûmu vrátí.
„No tak co, co se dûje?“ Mellberg sly‰el, Ïe se mu hlas
dosud chvûje po proÏitém ‰oku, a pﬁinutil se uklidnit. Nikdy neukázat slabost, to bylo motto jeho Ïivota. KdyÏ si
ãlovûk vylije srdce, nûkdo ho bodne do zad.
„Máme tu vraÏdu,“ ﬁekl krátce Patrik.
„O co jde?“ vzdychal Mellberg. „Pra‰til nûkdo z na‰ich
star˘ch znám˘ch manÏelku do hlavy moc silnû?“
HedströmÛv v˘raz byl stále velmi váÏn˘. „Ne,“ odpovûdûl. „Jde o ten pﬁípad utonutí. Ukázalo se, Ïe ne‰lo o nehodu. Tu dívenku nûkdo utopil.“
Mellberg ti‰e hvízdl. „Skuteãnû?“ podivil se chabû
a hlavou mu probíhaly my‰lenky. Na jednu stranu mu
vÏdycky vadilo, kdyÏ se nûkdo dopustil zloãinu vÛãi
dítûti, na druhou se snaÏil rychle vyhodnotit, jak takov˘
neãekan˘ v˘voj mÛÏe ovlivnit jeho postavení ‰éfa na
policejní stanici v Tanumshede. ·lo o dva pohledy: bude
o hodnû víc práce a administrativy, ale zase se r˘suje moÏnost postupu vzhÛru, zpût na vytouÏené místo v Göteborgu. Musel si pﬁiznat, Ïe dvojí úspû‰né vyﬁe‰ení vraÏd
v nedávné minulosti nepﬁineslo poÏadovan˘ efekt, ale
dﬁív nebo pozdûji se jeho b˘val˘ ‰éf jistû pﬁesvûdãí o tom,
kde je Mellbergovo správné místo. MoÏná Ïe právû tento pﬁípad zmûní situaci.
Do‰lo mu, Ïe Hedström ãeká na jeho reakci, a rychle
doloÏil: „Chce‰ ﬁíct, Ïe nûkdo zavraÏdil dítû? No, ten dobytek nám nevyvázne.“ Sevﬁel ruku v pûst, aby svá slova
zdÛraznil, ale vyvolal jen ustaran˘ v˘raz v Patrikov˘ch
oãích.
„Zajímá tû pﬁíãina smrti?“ zeptal se Hedström ve snaze
o vûcn˘ tón. Mellberga ale vyru‰ení rozladilo.
„Jistû, právû jsem se chtûl zeptat. Co ti ﬁekl patolog?“
„Utopila se, ale ne ve slané vodû. V plicích mûla jen
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sladkou vodu, a protoÏe na‰li i stopy m˘dla a ‰amponu,
Pedersen se domnívá, Ïe ‰lo o vanu. TakÏe holãiãku, Sáru,
nûkdo utopil doma a potom ji hodil do moﬁe, aby to vypadalo na nehodu.“
Mellberg se aÏ zachvûl, kdyÏ si to pﬁedstavil, a na okamÏik pustil z hlavy úvahy o kariérním postupu. Domníval se, Ïe za roky u policie uÏ vidûl v‰echno, ale na vraÏdu
dítûte si nikdo z nich zvyknout nemohl. Nûco takového
pﬁesahovalo v‰echny hranice chápání. Pocit znechucení,
kter˘ to u nûho vyvolalo, byl sice neobvykl˘, ale – a to si
musel pﬁipustit – správn˘.
„A pochopitelnû Ïádn˘ podezﬁel˘,“ podotkl.
Hedström zavrtûl hlavou. „Ne. V rodinû jsme nenarazili na Ïádné problémy a nikdy se nic podobného jinému
dítûti ve Fjällbace nestalo. Zaãneme v˘slechy v rodinû?“
nadhodil.
Mellberg okamÏitû chápal, co má Patrik na mysli. Nic
nenamítal. UÏ dﬁíve dobﬁe fungovalo, kdyÏ se Hedström
postaral o v‰echno vy‰etﬁování a on sám pak stál ve svûtle reflektorÛ, aby se mohl chlubit úspûchem. Za to se jistû nemusel stydût, klíãem k úspûchu je pﬁece rozdûlení
práce.
„Stojí‰ o tu práci?“
„Ano, vlastnû jsme s tím uÏ zaãali. Hlá‰ení jsme pﬁijali
my dva s Martinem a postupovali jsme jako obvykle.“
„Dobﬁe, tak pokraãuj,“ souhlasnû pﬁik˘vl Mellberg.
„Podávej mi hlá‰ení.“
„Ano, tak se do toho s Martinem pustíme.“
„S Martinem?“ zamraãil se Mellberg. ·tval ho nedostatek respektu v Patrikovû hlase a vidûl ‰anci ho trochu
skﬁípnout. Nûkdy se tu ten mládenec choval, jako by byl
‰éfem on. Mellberg teì mûl pﬁíleÏitost ukázat, kdo tu má
hlavní slovo.
„Ne, Martin se teì úãastnit vy‰etﬁování nemÛÏe. Vãera jsem ho nasadil na sérii krádeÏí aut. Zﬁejmû jde o nûjak˘ baltsk˘ gang, kter˘ operuje v na‰í oblasti. Myslím, Ïe
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s tím má práce dost. Ale...,“ napínal Patrika a pásl se na
utrpení v jeho tváﬁi, „Ernst teì tak moc práce nemá, takÏe budete pracovat na tomto pﬁípadu spolu.“ Patrik oãividnû trpûl. Mellberg pﬁesnû vûdûl, kde má nejcitlivûj‰í
bod. Rozhodl se v‰ak svÛj pﬁíkaz trochu zmírnit. „Za vy‰etﬁování bude‰ zodpovûdn˘ ty a Lundgren bude podléhat pﬁímo tobû.“
Pﬁesto, Ïe mu byl Ernst Lundgren osobnû pﬁíjemnûj‰í,
dobﬁe si uvûdomoval jeho omezené moÏnosti. Bylo by
hloupé si to sám sobû zavaﬁit...
Jakmile za Patrikem zabouchly dveﬁe, vytáhl si znovu
dopis a ãetl ho jistû aspoÀ po desáté.

Morgan si trochu procviãil prsty a rameny, neÏ se usadil pﬁed obrazovkou. Vûdûl, Ïe se obãas ponoﬁí tak hluboko do svûta pﬁed sebou, Ïe zÛstane hodiny sedût ve
stejné poloze. Jen si je‰tû zkontroloval, Ïe má v dosahu
ruky v‰echno, co tu chce mít, aby nemusel zbyteãnû vstávat. Ano, v poﬁádku. Velká láhev Coca-Coly, balíãek
mandlov˘ch su‰enek a do zásoby dal‰í. S tím vystaãí na
dlouho.
Desky, které dostal od Fredrika, ho tíÏily na klínû. Bylo
v nich v‰echno, co potﬁeboval vûdût. V pevn˘ch deskách
se nacházel svût fantazie, kter˘ mu byl nedostupn˘, ale
brzy ho promûní v ãísla, ve svût nul a jedniãek. To ovládal. City, fantazie, sny, pﬁíbûhy nemûly v jeho mozku své
pﬁirozené místo, ale ovládal malé elektrické impulzy, které se mûnily v obraz viditeln˘ na monitoru.
Nûkdy ho napadlo, jaké by to bylo jinak. Kdyby dokázal jako Fredrik proÏívat emoce, které znali ostatní lidé.
Nejãastûji pak jen pokrãil rameny a odsunul to jako nûco
nepodstatného, ale kdyÏ upadl do hluboké deprese, coÏ
se mu obãas stávalo, pocítil tíhu svého handicapu a zoufal si nad tím, Ïe je tak odli‰n˘ od ostatních.
Souãasnû ho ale uklidÀovalo, Ïe není sám. âasto si nacházel webové stránky podobnû postiÏen˘ch a mailoval
49

Kameník - zlom

11.12.2014

7.43

Stránka 50

si s nimi. Dokonce se jednou s nûk˘m z nich v Göteborgu setkal, ale to uÏ by si nechtûl zopakovat. To, Ïe se tak
odli‰ovali od ostatních, zpÛsobilo, Ïe nedokázali navázat
vzájemn˘ vztah a schÛzka byla od samého zaãátku odsouzená k nezdaru.
Pﬁesto bylo pﬁíjemné vûdût, Ïe takov˘ch jako on je víc.
Ta jistota mu staãila. Ve skuteãnosti nijak netouÏil po sociálních vztazích, které se zdály b˘t pro jiné lidi tak dÛleÏité. Nejlíp se cítil, kdyÏ byl sám se sv˘m poãítaãem.
Obãas toleroval rodiãe, ale jen ty. ProÏili spolu mnoho let
a nauãil se ãíst ve v˘razu jejich obliãeje, ﬁeãi tûla a v dal‰ích mal˘ch signálech, které v jeho mozku jednodu‰e nenacházely odezvu. I oni se mu nauãili pﬁizpÛsobit a mluvit
s ním tak, aby jim rozumûl, nebo aspoÀ skoro.
Monitor pﬁed ním se rozsvítil. Tu chvíli mûl rád. Jiní lidé
by moÏná ﬁekli, Ïe ten okamÏik milují, ale on vlastnû nevûdûl, co to slovo znamená. Tﬁeba to v‰ak bylo právû to, co
cítil teì. Nejvnitﬁnûj‰í pocit uspokojení, Ïe právû tady je
sám sebou, Ïe v tomto okamÏiku je normální.
Morganovy prsty zaãaly létat po klávesnici. Obãas pohlédl do desek na klínû, ale nejãastûji hledûl na obrazovku. VÏdycky ho znovu a znovu pﬁekvapovalo, Ïe jeho
problém s koordinací tûla jako zázrakem zmizí, kdyÏ pracuje u poãítaãe. V tom okamÏiku má obratné a jisté ruce,
právû takové, jaké mají b˘t. Nedovedl si zavázat boty
nebo rozepnout ko‰ili, motorické potíÏe patﬁily k jeho
diagnóze. To dobﬁe vûdûl. Pﬁesnû vûdûl, co ho odli‰uje od
jin˘ch lidí, ale nemohl to zmûnit. Ostatnû vÛbec nesouhlasil s dûlením lidí na normální a nenormální. To urãovaly jen umûlé spoleãenské normy, podle nichÏ mûl
nûjakou vadu. Av‰ak on je pouze – odli‰n˘. Jeho my‰lenky se prostû ubírají jin˘mi cestami. Ne nutnû hor‰ími, ale
jin˘mi.
Udûlal si pﬁestávku a napil se Coca-Coly pﬁímo z láhve.
Za okamÏik se znovu prsty rozbûhly. Osvobozovaly ho.
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Strömstad 1923
LeÏel v posteli s rukama za hlavou a hledûl do stropu. Bylo uÏ hodnû pozdû a jako kaÏd˘ den cítil v údech únavu z dlouhého pracovního dne. Ale dnes veãer nemohl najít klid. V hlavû mu víﬁilo mnoho
my‰lenek, bylo to jako chtít usnout v hejnu komárÛ.
Porada o pﬁípravû Ïuly na pomník probûhla dobﬁe, ale ne‰la mu
z hlavy. Vûdûl, Ïe taková práce je pro nûho v˘zvou a neklidnû vym˘‰lel rÛzné alternativy. Musí se rozhodnout pro nejlep‰í zpÛsob,
jak˘m bude kámen opracovávat. Vûdûl uÏ aspoÀ tolik, Ïe chce cel˘
kamenn˘ blok vytesat pﬁímo ze skály. V jihov˘chodním rohu lomu
se nacházela dosud nedotãená skalní stûna a doufal, Ïe právû z ní
by mohl získat krásn˘ balvan, naprosto bez kazu. Nesmí se roz‰tûpit.
Druh˘m dÛvodem neklidu byla ta dívka s tmav˘mi vlasy a modr˘ma oãima. Uvûdomoval si, Ïe to jsou nedovolené my‰lenky. Takové Ïeny patﬁívají jin˘m muÏÛm. Pﬁesto si to nedokázal zakázat.
KdyÏ v ruce drÏel její drobnou dlaÀ, musel se vÛlí pﬁimût, aby dokázal stisk okamÏitû uvolnit. S kaÏdou vteﬁinou to bylo tûÏ‰í. Nikdy si
rád nepohrával s ohnûm a setkání bylo muãivé. Ruãiãka na hodinách
na stûnû se zvolna pohybovala dopﬁedu a celou dobu musel myslet na
to, Ïe se k ní nesmí otoãit. Nikdy v Ïivotû nespatﬁil nic tak krásného.
Îádná dívka nebo Ïena, kterou kdy potkal, se jí nepodobala. Patﬁila do jiného svûta. Vzdychl si a obrátil se na bok ve snaze koneãnû
usnout. Ráno se zaãíná v pût hodin, stejnû jako kdykoliv jindy, a nikdo nebude brát ohled na to, Ïe se nevyspal.
Nûco kleplo. Znûlo to jako kamínek na oknû, ale zvuk ustal tak
rychle, aÏ si pomyslel, Ïe se mu to jen zdálo. V kaÏdém pﬁípadû se
znovu rozhostilo ticho, proto pevnû zavﬁel oãi. Zvuk se ozval znovu.
Teì uÏ nebyla Ïádná pochybnost. Nûkdo mu házel kamínky do
okna. Anders se posadil. Jistû nûkter˘ z kamarádÛ, s nimiÏ si obãas
vy‰el. Jestli probudí vdovu, u níÏ mûl pronajat˘ pokojík, aÈ si ho zít51
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ra nepﬁeje. Dobﬁe to tu fungovalo a po tﬁech letech by nerad mûnil
podnájem. StíÏnosti si nemohl dovolit.
Opatrnû okno uvolnil a otevﬁel. Bydlel v pﬁízemí, ale v˘hled stínil velk˘ keﬁ ‰eﬁíku. SnaÏil se ve slabém svûtle mûsíce rozpoznat, kdo
ho budí.
A nemohl uvûﬁit vlastním oãím.
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Dlouho váhala. Dokonce si uÏ oblékla bundu, ale pak si
ji zase svlékla. Dvakrát za sebou. Ale nakonec se rozhodla. NemÛÏe b˘t ‰patné nabídnout pomoc a v kaÏdém pﬁípadû aspoÀ uvidí, jestli Charlotta náv‰tûvu zvládne, nebo
ne. NedokáÏe jen sedût doma a koukat do zdi, kdyÏ ví,
Ïe její pﬁítelkynû proÏívá peklo.
Stopy vichﬁice, která se tu pﬁed dvûma dny prohnala,
byly venku stále patrné. Vyvrácené stromy, smetí a rÛzné
poházené vûci se válely po okolí, promíchané se Ïlut˘m
a ãerven˘m listím. Ale vichﬁice zároveÀ odfoukla ‰pinav˘
opar, kter˘ nad mûsteãkem uÏ ﬁadu dní leÏel, a vzduch vonûl ãistotou jako nabl˘skané zrcadlo.
Maja v koãárku z plna hrdla kﬁiãela, kdyÏ s ní Erika pospíchala po cestiãce. Z nûjakého dÛvodu se dítû rozhodlo, Ïe nemá smysl leÏet, kdyÏ nespí, a hlasitû protestovalo.
Z jejího kﬁiku se Erice rozbu‰ilo srdce a na ãele jí vyrazil
pot. Pradávn˘ zdûdûn˘ instinkt jí velel, aby dítû okamÏitû zvedla z koãárku a zachránila pﬁed zdivoãel˘mi vlky,
ale dokázala se ovládnout. K Charlottinû matce je to jen
kousek a hned tam bude.
Zvlá‰tní, jak taková událost zmûní pohled ãlovûka na
svût. Erika si vÏdycky myslela, Ïe domy v zálivu nedaleko
Sälvického kempu vypadají jako nádherné perly s v˘hledem na moﬁe a ostrovy. Teì jako by nad jejich stﬁechami
spoãíval tíÏiv˘ povlak, pﬁedev‰ím nad obydlím FlorinÛ.
Je‰tû jednou zaváhala, ale byla uÏ tak blízko, Ïe by bylo
smû‰né se teì otoãit. V‰ak jí ﬁeknou, jestli pﬁi‰la nevhod.
V nouzi pozná‰ pﬁítele a ona nechtûla patﬁit do kategorie
lidí, kteﬁí z pﬁehnan˘ch ohledÛ a moÏná i vlastní zbabûlosti se k pﬁátelÛm v nouzi otoãí zády.
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Tlaãila koãárek pﬁed sebou do kopce. U jejich garáÏe
se musela zastavit a nadechnout. Majin kﬁik se vystupÀoval do hluãnosti decibelÛ nepovolen˘ch na kterémkoliv
pracovi‰ti. Zabrzdila koãárek a vytáhla holãiãku ven.
S bu‰ícím srdcem zaklepala na dveﬁe. Mûli i zvonek, ale
pﬁipadalo jí, Ïe by jeho zvuk byl pﬁíli‰ naléhav˘. Chvíli se
nic nedûlo, a právû kdyÏ se chtûla otoãit, zaslechla kroky. Otevﬁel Niclas.
„Ahoj,“ ti‰e ho pozdravila.
„Ahoj,“ odpovûdûl stejnû a v bledém obliãeji se mu jasnû r˘sovaly fialové kruhy pod oãima. Eriku napadlo, Ïe
vypadá jako Ïivoucí mrtvola, která se uÏ jen tak tak potácí Ïivotem.
„PromiÀ, Ïe ru‰ím, to bych v Ïádném pﬁípadû nechtûla, jen jsem si myslela...,“ hledala správná slova, ale Ïádná
ji nenapadala. Mezi nimi se rozhostilo napjaté ticho.
Niclas hledûl dolÛ na své nohy a Erika znovu pocítila chuÈ
se obrátit a zmizet.
„Chce‰ jít dovnitﬁ?“ zeptal se.
„Myslí‰, Ïe se to hodí?“ váhala. „Chci ﬁíct, jestli to
není...“ Znovu hledala správné slovo. „Jestli by to mûlo
nûjak˘ smysl.“
„Vzala si silné uklidÀující tablety a není úplnû...“ Vûtu
nedokonãil. „Ale nûkolikrát se zmínila, Ïe ti musí zavolat,
tak bys ji snad mohla aspoÀ v tomhle bodû uklidnit.“
Îe Charlotta po tom, co proÏila, je‰tû dokázala myslet
na to, aby se jí omluvila, vypovídalo o tom, jak je zmatená. Erika vstoupila za Niclasov˘mi zády do ob˘vacího pokoje a potlaãila v˘kﬁik zdû‰ení. Pokud Niclas vypadal jako
chodící mrtvola, pak Charlotta se podobala ãlovûku, kterého uÏ pohﬁbili.
Z energické, vﬁelé, Ïivé Ïeny nezb˘valo vÛbec nic.
Jako by na pohovce leÏela prázdná skoﬁápka. Tmavé vlasy, které se jí vÏdycky vlnily kolem obliãeje, visely zplihle v mastn˘ch pramenech. Nepatrná baculatost, pro
kterou ji její matka vÏdycky popichovala, ale v oãích Eri54
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ky jí velice slu‰ela, a kvÛli níÏ si vÏdycky myslela, Ïe
Charlotta vypadá jako ZornÛv model plodné Ïeny, se
zmûnila v nezdravou tûstovitost.
Nespala. Její oãi bez Ïivota hledûly do prázdna a tûlo
zkroucené pod dekou se tﬁáslo. Erika tak, jak byla v teplé bundû, skoãila k ní a klekla si na kolena. Maju odloÏila na zem, ale dítû jako by vycítilo napjaté ovzdu‰í, bylo
pro jednou naprosto tiché.
„Charlotto, je mi to stra‰nû líto.“ Erika se rozplakala
a vzala do dlaní Charlottin obliãej. Nic se v nûm nepohnulo.
„Je poﬁád taková?“ obrátila se k Niclasovi, kter˘ stál
vedle a lehce se kymácel. AÏ za okamÏik pﬁik˘vl a unavenû si protﬁel oãi. „To je tûmi tabletami. Ale kdyÏ jí je nedám, stra‰nû naﬁíká. Jako zranûné zvíﬁe. Já to nedokáÏu
poslouchat.“
Erika se znovu obrátila k pﬁítelkyni a nûmû ji pohladila po vlasech. Charlotta se asi nûkolik dní nemyla a nepﬁevlékala a z jejího tûla stoupal pach potu a úzkosti. Ústa
se jí pohnula, jako by chtûla nûco ﬁíct, ale napﬁed jí nebylo rozumût. AÏ po chvilce snahy ze sebe ti‰e a chraptivû vysoukala: „Nemohla... pﬁijít... zavolat.“
Erika prudce zavrtûla hlavou a znovu pﬁítelkyni hladila po vlasech.
„To pﬁece nevadí, nemysli na to.“
„Sára není,“ vypravila ze sebe a poprvé se na Eriku upﬁenû podívala. Z jejích oãí ãi‰el bodav˘ smutek.
„Ne, není. Sára není. Ale má‰ Albina a Niclase. Teì se
musíte navzájem podepﬁít.“ Sama sly‰ela, jak fádnû její
slova zní. Ale snad dokáÏou prorazit Charlottinou bariérou. Ta trpce pohnula ústy a hlu‰e zopakovala: „Navzájem
se podepﬁít.“ Lehk˘ úsmûv vypadal jako ‰kleb a Erice pﬁipadalo, Ïe se v jejím hoﬁkém tónu ukr˘vá vzkaz. Silné
léky opravdu pÛsobily dost podivnû.
Vzadu se ozval nûjak˘ ‰ramot a Erika se otoãila.
V otevﬁen˘ch dveﬁích stála Lilian a dusila se vztekem. Vy55
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ãítavû hledûla na Niclase: „Neﬁekli jsme snad, Ïe k Charlottû nebudeme pou‰tût Ïádné náv‰tûvy!?“
Erika se cítila trapnû, ale Niclas si tchynû nev‰ímal.
ProtoÏe jí neodpovûdûl, otoãila se Lilian pﬁímo k Erice,
která sedûla na zemi.
„Charlotta je pﬁíli‰ slabá na to, aby pﬁijímala náv‰tûvy. To by snad mûl pochopit kaÏd˘.“ Zdálo se, Ïe dokonce chce dojít aÏ k ní a odehnat ji jako obtíÏn˘ hmyz,
ale poprvé se v Charlottin˘ch oãích zablesklo. Zvedla
hlavu z pol‰táﬁe a pohlédla na matku. „Chci, aby tu Erika zÛstala.“
Dceﬁina neústupnost Lilianin vztek je‰tû vystupÀovala,
ale se zjevn˘m pﬁemáháním spolkla slova, která mûla na
jazyku, a vrátila se do kuchynû. Rozruch v místnosti vyru‰il Maju z klidu a vzápûtí se rozlehl její kﬁik. Charlotta
se snaÏila posadit. Niclas se probral ze své strnulosti
a chtûl jí pﬁiskoãit na pomoc, ale Charlotta jeho paÏi odmítla a natáhla ruku k Erice.
„Opravdu si chce‰ sednout? Nemûla bys odpoãívat vleÏe?“ zeptala se úzkostlivû Erika, ale Charlotta zavrtûla hlavou. Mluvila zajíkavû, ale se zﬁejmou urputností ze sebe
dostala: „... leÏela jsem dost dlouho.“
Pak se jí naplnily oãi slzami a za‰eptala témûﬁ nesly‰nû: „Není to sen?“
„Ne, není,“ odpovûdûla jí Erika, ale pak uÏ nevûdûla, co
dál ﬁíct. Sedla si vedle ní na gauã, Maju drÏela na kolenou
a poloÏila paÏi na Charlottino rameno. Cítila její triãko
promoãené potem a napadlo ji, jestli by nemûla Niclasovi navrhnout, aby Charlottû pomohl osprchovat se a vymûnit obleãení.
„Chce‰ je‰tû tabletku?“ zeptal se Niclas, ale vyh˘bal se
Ïenû pohledem, poté, co jeho pomoc odmítla.
„Îádné dal‰í tablety,“ zavrtûla Charlotta hlavou. „Potﬁebuju mít jasn˘ mozek.“
„Nechtûla by ses osprchovat?“ navrhla jí Erika. „Niclas
nebo maminka by ti jistû pomohli.“
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„Nepomohla bys mi ty?“ zeptala se Charlotta a její hlas
byl s kaÏdou vûtou pevnûj‰í.
Erika jen kratince zaváhala, ale hned souhlasila: „Samozﬁejmû.“
S Majou na jedné ruce pomohla Charlottû zvednout se
a vedla ji z pokoje.
„Kde máte koupelnu?“ otázala se. Niclas nûmû ukázal
na jedny dveﬁe na konci haly.
Zdálo se, Ïe je k nim nekoneãnû daleko. KdyÏ ‰ly kolem kuchynû, uvidûla je Lilian a otevírala pusu k námitkám, ale Niclas ji pohledem umlãel. Erika sly‰ela jejich
rozãilené mumlání a ‰ramot z kuchynû, ale o to se nestarala. Hlavnû Ïe se Charlottû uÏ daﬁilo líp, po spr‰e
a v ãistém prádle to bude snad je‰tû lep‰í.
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Strömstad 1923
Nebylo to poprvé, co se vytratila z domova. Bylo to docela snadné. Otevﬁela okno, se‰plhala po stﬁe‰e a zachytila se vûtve stromu,
kter˘ rozprostíral korunu tûsnû u domu. ·plhat umûla. Chytﬁe se neoblékla do ‰atÛ, ale vzala si úzké kalhoty, které jí tûsnû pﬁiléhaly ke
stehnÛm.
Jako by plula na veliké vlnû, z níÏ nebylo úniku. Pﬁipadalo jí souãasnû dûsivé i nádherné, Ïe pro nûho tolik zahoﬁela. V té chvíli pochopila, Ïe dﬁívûj‰í letmá zamilování, která v té dobû brala váÏnû,
byla jen dûtská hra. Teì cítila zralou lásku Ïeny, mocnûj‰í, neÏ si kdy
umûla pﬁedstavit. Bûhem mnoha hodin úvah si ujasnila, Ïe Ïár v prsou vyvolává i pocit zakázaného ovoce. Ale bez ohledu na to, odkud
ten cit pﬁicházel, nebyla zvyklá si cokoliv odepﬁít a teì to nemínila
zmûnit. Îádn˘ plán nemûla. Vûdûla jen, co chce a Ïe to chce hned.
O dÛsledky se nikdy nestarala a v‰echno se vÏdycky nakonec nûjak
vyﬁe‰ilo. Proã by to teì mûlo b˘t jiné?
VÛbec ji nenapadlo, Ïe by ji on mohl nechtít. Dosud nepotkala nikoho, kdo by byl vÛãi ní lhostejn˘. MuÏi byli jako jablka, která ‰la
snadno utrhnout, pﬁesto si pﬁipustila, Ïe v tomto pﬁípadû by to tak
snadné b˘t nemuselo. I Ïenatí muÏi, s nimiÏ se, pochopitelnû bez vûdomí svého otce, líbala, a jimÏ dokonce nûkdy dovolila je‰tû víc, byli
pro ni srozumitelnûj‰í neÏ ten, po nûmÏ teì zatouÏila. Ti v‰ichni patﬁili do stejné spoleãenské tﬁídy jako ona, a i kdyby nejspí‰ propukl
skandál, pokud by jejich kontakt vy‰el najevo, nedbala na to. Ale
muÏ z dûlnické tﬁídy, kameník, to mohlo b˘t jiné.
JenomÏe pﬁijatelní muÏi ji unavovali. Bezpáteﬁní, vybledlí,
s ochabl˘m stiskem ruky, pronikav˘mi hlasy. Nikdo z nich nebyl
takov˘ jako ten, kterého dnes potkala. Zachvûla se, kdyÏ si pﬁipomnûla jeho mozolnatou dlaÀ.
Nebylo vÛbec snadné zjistit, kde bydlí. Ne tak, aby to nevzbudilo podezﬁení. Podaﬁilo se jí ale ve vhodné chvíli nahlédnout do
58
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mzdov˘ch listin a získat jeho adresu a pak uÏ jen nahlíÏela do oken
a snaÏila se odhadnout, kter˘ pokoj je nejspí‰ jeho.
První kamínek Ïádnou reakci nepﬁinesl a Agnes bez dechu ãekala, jestli neprobudila paní domácí. V domû se ale nic nepohnulo. Ve
svitu mûsíce samu sebe obdivovala. Zvolila si jednoduché tmavé obleãení, aby pﬁíli‰ nevynikl kontrast mezi nimi dvûma, a ze stejného
dÛvodu si sãesala vlasy do copÛ a stoãila je nahoru. Takov˘ úães
nosívaly pracující Ïeny. Spokojená s tím, co vidûla, hodila do okna
dal‰í kamínek. Teì se tam nûco pohnulo. Srdce se jí prudce rozbu‰ilo. Adrenalin jí pûnil v Ïilách a Agnes cítila, Ïe ji pálí tváﬁe. KdyÏ
opatrnû otevíral okno, vyhlédla zpoza keﬁe a hluboce se nadechla.
Lov zaãíná.
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S tûÏk˘m srdcem opustil Mellbergovu kanceláﬁ. Zatracen˘ chlap! To bylo to nejslu‰nûj‰í, co ho napadalo. Moc
dobﬁe vûdûl, Ïe mu komisaﬁ vnutil Ernsta jen za trest.
Kdyby ne‰lo o tak tragickou záleÏitost, bylo by aÏ komické, jak je hloup˘.
·el za Martinem a z jeho v˘razu se dalo hned vyãíst,
Ïe se vûci nevyvíjejí tak, jak by si pﬁál.
„Co ﬁíkal?“ zeptal se s podezﬁením Martin.
„BohuÏel tû nemÛÏe uvolnit. Musí‰ pokraãovat s krádeÏemi aut. Naproti tomu mohl snadno uvolnit Ernsta.“
„To nemyslí‰ váÏnû,“ zhrozil se ti‰e Martin, protoÏe
Patrik za sebou nezavﬁel dveﬁe. „Ty bude‰ pracovat
s Lundgrenem?“
Patrik chmurnû pﬁik˘vl. „Vypadá to tak. Kdybychom
vraha znali, mohli bychom mu rovnou poslat telegram
s gratulací. Tohle vy‰etﬁování bude beznadûjné, pokud od
nûho Ernsta neudrÏím dost daleko.“
„Zatracenû!“
Patrik musel s Martinem jen souhlasit. Po chvíli mlãení se zvedl a snaÏil se vzchopit.
„No, tak jdu na to.“
„Kde chce‰ zaãít?“
„Nejdﬁív musím informovat rodiãe dûvãátka o v˘voji situace a poloÏit jim pár otázek.“
„PÛjde‰ tam s Ernstem?“ skepticky se zeptal Martin.
„Ne. Myslím, Ïe se tam pokusím odjet sám. Snad mohu
je‰tû chvíli poãkat s informací, Ïe odteì bude m˘m partnerem.“
KdyÏ v‰ak vy‰el na chodbu, pochopil, Ïe Mellberg
jeho plán uÏ zmûnil.
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„Hedströme,“ ozval se ErnstÛv ostr˘ hlas, kter˘ bodal
do u‰í.
Na okamÏik mûl Patrik chuÈ utíkat zpût za Martinem
a vlézt pod stÛl, ale svému dûtinskému pﬁání se musel postavit. Je tﬁeba se chovat jako dospûl˘.
„Jsem tady,“ lehce mávl rukou na Lundgrena, kter˘ se
s funûním blíÏil. Vysok˘, huben˘, se stabilnû mrzut˘m
v˘razem. Nebyl na nûho zrovna pﬁíjemn˘ pohled. Na
jedniãku ovládal pouze lísat se k nadﬁízen˘m a ‰lapat po
kolezích, k policejní práci podle pﬁedpisÛ nemûl ani
chuÈ, ani pﬁedpoklady. Po incidentu v létû si Patrik uvûdomil, Ïe spolupráce s ním mÛÏe b˘t pﬁímo Ïivotu nebezpeãná, protoÏe Ernst byl na jedné stranû omezen
svou hloupostí a na druhé touÏil vyniknout. A teì se
s ním bude muset otravovat. ·el k nûmu s hlubok˘m povzdechem.
„Právû jsem mluvil s Mellbergem. ¤ekl mi, Ïe ta Ïába
byla zavraÏdûná a Ïe to budeme vy‰etﬁovat spolu.“
Patrik doufal, Ïe Mellberg nebude jednat za jeho zády,
ale to se zm˘lil.
„TakÏe snad ti také ﬁekl, Ïe vy‰etﬁování povedu já a ty
mi bude‰ pomáhat. Nebo ne?“ zeptal se ho nevinnû.
Lundgren uhnul pohledem, ale ne tak rychle, aby Patrik v jeho oãích nezahlédl jiskru nenávisti. „No, tak nûjak,“ pﬁipustil neochotnû. „Tak kdy zaãneme..., ‰éfe?“
Poslední slovo pronesl s tak hlubokou zá‰tí, aÏ Patrik sevﬁel pûsti v ãistém zoufalství. Po prvních pûti minutách
spolupráce by ho nejradûji u‰krtil.
„Pojì do mé kanceláﬁe.“ ·el pﬁed ním a sedl si za psací stÛl. Ernst se sloÏil proti nûmu, dlouhé nohy natáhl
pﬁed sebe.
O deset minut pozdûji mûl Ernst v‰echny informace.
Vzali si bundy a vydali se k Sáﬁin˘m rodiãÛm.
Cestou do Fjällbacky mlãeli. Ani jeden z nich nevûdûl,
o ãem by mûl s druh˘m mluvit. KdyÏ zahnuli na kopeãku k vjezdu do garáÏe, poznal dûtsk˘ koãárek, kter˘ tam
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