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„Je-li jedin˘ muÏ schopen takové nenávisti,
pfiedstav si, kolik lásky mÛÏeme projevit v‰ichni spoleãnû.“
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Rozhodli se, Ïe smutek zaÏenou renovací. Ani jeden to-
muto plánu pfiíli‰ nevûfiil, ale jin˘ nemûli. Druhou moÏ-
ností bylo v‰echno vzdát a pomalu chfiadnout. 

Ebba pfiejela ‰krabkou po zdi. Barva ‰la snadno dolÛ.
UÏ tak se dost odlupovala a Ebbû staãilo jen trochu jí
napomoct. âervnové slunce pálilo, na zpocené ãelo se jí
lepila ofina a paÏe jí bolely z tûch stále stejn˘ch pohy-
bÛ, které provádûla uÏ tfietí den v kuse. Za tu narÛstající
fyzickou bolest v‰ak byla vdûãná. AspoÀ na chvíli utlu-
mila bolest v srdci. 

Otoãila se a podívala se na M°artena, kter˘ na trávní-
ku pfied domem fiezal prkna. Patrnû vycítil její pohled,
protoÏe vzhlédl a zamával jí, jako by byla jeho známá,
kterou potkal na ulici. Ebba se pfiistihla, Ïe mu odpovídá
stejn˘m posunkem. 

PfiestoÏe od té katastrofy ubûhlo víc neÏ pÛl roku,
stále nevûdûli, jak se k sobû chovat. KaÏd˘ veãer uléha-
li do manÏelské postele zády k sobû a úzkostlivû se vy-
h˘bali kaÏdému nechtûnému doteku, protoÏe s jeho
následky by si nedovedli poradit. Jako by je smutek zce-
la ovládl a na Ïádné dal‰í city uÏ nezbylo místo. Ani na
lásku, nûhu ãi soucit. 

Ve vzduchu viselo nevyfiãené obvinûní. KéÏ by ho moh-
li vyslovit a urãit, proti komu je namífieno. JenÏe pocit
viny nezÛstával stejn˘, mûnil intenzitu i formu a neustá-
le na nû útoãil ze v‰ech stran. 

Ebba se otoãila zpátky k domu a zase se chopila ‰krab-
ky. Pod rukama jí odpadávaly velké kusy bílé barvy a od-
halovaly dfievo pod omítkou. Volnou rukou prkna po-
hladila. Ten dÛm má du‰i. Je‰tû nikdy to nevnímala tak
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intenzivnû. Mal˘ fiadov˘ domek v Göteborgu, kter˘ si
s M°artenem koupili, byl témûfi nov˘. Tehdy se jí líbilo,
jak záfií novotou. Teì jí ta novota jen pfiipomínala, co se
stalo, a tento polorozpadl˘ star˘ dÛm mnohem víc vy-
stihoval její rozpoloÏení. Poznávala se ve stfie‰e, kterou
zatékalo, v kotli, do kterého se vûãnû muselo kopat, aby
fungoval, a v oknech, kter˘mi tak táhlo, Ïe svíãka na pa-
rapetu okamÏitû zhasínala. I v její du‰i pr‰elo a foukalo.
A jiskfiiãky, které se v sobû snaÏila vykfiesat, nemilosrdnû
uhasínaly. 

Tfieba si dá tady na Valö du‰i do pofiádku. Z Ïivota na
ostrovû si nic nepamatovala, ale i tak jí pfiipadalo, Ïe se
na sebe rozpomínají. Ostrov leÏel kousíãek od Fjällbac-
ky. Staãilo sejít dolÛ k mÛstku a spatfiila, jak se pfiímofi-
ské mûsteãko rozprostírá na druhé stranû zálivu. Bílé
domky a ãervené rybáfiské boudy pod prudk˘m skalna-
t˘m srázem pfiipomínaly perlov˘ náhrdelník. Byla to ta-
ková nádhera, aÏ ji z toho bolelo u srdce. 

Stékající pot ji za‰típal v oãích. Utfiela se cípem triã-
ka a pfiimhoufiila oãi proti slunci. Nad ní krouÏili racci.
Kfiiãeli a volali na sebe a jejich skfieky se mísily se zvu-
kem motorov˘ch ãlunÛ projíÏdûjících zálivem. Zavfiela
oãi a nechala se tûmi zvuky uná‰et. Pryã od sebe samé,
pryã od... 

„Co takhle dát si pauzu a jít se vykoupat?“
Zvukovou kulisu náhle pfieru‰il M°artenÛv hlas. Trhla

sebou, zmatenû potfiásla hlavou, ale pak pfiik˘vla. 
„Tak jo,“ souhlasila a slezla z le‰ení. 
Plavky visely na su‰áku za domem. Vyklouzla ze zpo-

cen˘ch pracovních ‰atÛ a navlékla si bikiny. 
M°arten uÏ byl pfievleãen˘ a netrpûlivû na ni ãekal. 
„Tak jdem?“ zeptal se a vyrazil po cestiãce vedoucí na

pláÏ. Ostrov byl dost velk˘ a zdaleka ne tak nehostinn˘
jako mnoho jin˘ch, men‰ích ostrÛvkÛ v bohuslänském sou-
ostroví. Stezku obklopovalo bujné listnaté stromoví a vy-
soká tráva. Ebba pfii chÛzi pofiádnû dupala. OdjakÏiva mûla
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strach z hadÛ, a kdyÏ tu pfied nûkolika dny uvidûla zmiji,
jak se vyhfiívá na sluníãku, zaãala se bát je‰tû víc. 

Terén se pozvolna svaÏoval k mofii a Ebba marnû od-
hánûla my‰lenku na to, kolik dûtsk˘ch nohou tuhle stez-
ku bûhem let udusalo. Pofiád se tomu tady fiíkalo dûtská
ozdravovna, i kdyÏ uÏ sem od tfiicát˘ch let na ozdravné
pobyty dûti nejezdily. 

„Pozor,“ varoval ji M°arten a ukázal na vyãnívající ko-
fieny stromu. 

Jeho ohleduplnost, která by ji mûla potû‰it, jí pfiipa-
dala spí‰ úmorná. Naschvál se kofienÛm nevyhnula a pfie-
kroãila je. Po nûkolika metrech ucítila pod nohama hrub˘
písek. Dlouhou pláÏ om˘valy vlny. Ebba odhodila ruã-
ník a zamífiila rovnou do slané vody. O nohy se jí otíra-
ly chaluhy a náhl˘ chlad jí vyrazil dech, ale brzo jí studená
voda pfiipadala osvûÏující. Za sebou sly‰ela, jak na ni M°ar-
ten volá. Dûlala, jako by to nezaznamenala, a pokraão-
vala dál do hloubky. KdyÏ uÏ nedosáhla na dno, zaãala
plavat a po nûkolika tempech doplavala k prámu ukot-
venému kousek od bfiehu. 

„Ebbo!“ volal na ni M°arten z pláÏe, ale ani teì mu ne-
odpovûdûla a zachytila se schÛdkÛ prámu. Potfiebovala
b˘t chvilku sama. KdyÏ si lehne a zavfie oãi, mÛÏe si pfied-
stavovat, Ïe je troseãnicí na ‰irém mofii. Sama. Nemusí
brát na nikoho ohled. 

Sly‰ela, jak k ní nûkdo plave. KdyÏ se M°arten vyhoupl
na prám, stiskla víãka pevnûji k sobû, aby ho je‰tû aspoÀ
chvíli nemusela vnímat. Chtûla b˘t neru‰enû sama. Ne
jako teì, kdy s M°artenem byli od ostatních daleko, ale
zároveÀ stále spolu. Zdráhavû otevfiela oãi. 

Erika sedûla u stolu v ob˘vacím pokoji a kolem ní to vy-
padalo jako po v˘buchu bomby. V roztomilém prople-
tenci se tu válela auta, panenky, ply‰áci a kost˘my na
karneval. Tfii dûti ve vûku do ãtyfi let se s pfiehledem po-
staraly o to, aby to u nich doma vût‰inou vypadalo prá-

9

Andûlíãkáfika - zlom  16.5.2014  11.13  Stránka 9



vû takhle. Ale kdyÏ mûla Erika jednou za ãas chvilku bez
dûtí, obvykle se rad‰i vûnovala psaní, neÏ aby uklízela. 

Zaslechla, Ïe se otevfiely venkovní dvefie, vzhlédla od
poãítaãe a spatfiila svého muÏe. 

„Ahoj, co tu dûlá‰? Nemûl jsi jet ke Kristinû?“ 
„Máma nebyla doma. To je jí podobné, mûl jsem nej-

dfiív zavolat,“ odpovûdûl Patrik a skopl ze sebe crocsy. 
„To opravdu musí‰ nosit tyhle sandály? A navíc v nich

fiídit?“ Ukázala na ty odpudivé boty, které byly je‰tû ke v‰e-
mu svítivû zelené. Patrikovi je Ïertem vûnovala její sest-
ra Anna a on teì na sebe odmítal vzít cokoli jiného. 

Patrik k ní pfii‰el a dal jí pusu. „VÏdyÈ jsou pûkn˘,“ na-
mítl a zamífiil do kuchynû. „Dovolali se ti z toho nakla-
datelství? Museli b˘t celí Ïhaví, kdyÏ to zkou‰eli dokonce
i pfiese mû.“

„Chtûjí vûdût, jestli se letos zúãastním kniÏního vele-
trhu, jak jsem slíbila. A já se pofiád nemÛÏu rozhodnout.“

„Jasnû Ïe pojede‰. Ten víkend se o dûti postarám já, uÏ
jsem si zafiídil, Ïe nebudu pracovat.“

„Díky,“ fiekla Erika, ale v duchu byla na sebe spí‰ na-
‰tvaná, Ïe je za to manÏelovi vdûãná. Kolikrát ona zÛstala
s dûtmi doma, kdyÏ ho narychlo povolali do práce? Ko-
likrát jim jeho sluÏba u policie zkazila víkend, svátek nebo
veãer, protoÏe práce prostû nepoãká? Milovala Patrika na-
dev‰e, ale nûkdy mûla pocit, jako by si skoro neuvûdo-
moval, Ïe vût‰í díl zodpovûdnosti za dÛm a dûti má na
krku ona. Copak ona nemá vlastní, a je‰tû k tomu dost
úspû‰nou kariéru? 

âasto sl˘chala, jak musí b˘t Ïivobytí spisovatelky bá-
jeãné. S ãasem mÛÏe nakládat, jak se jí zlíbí, a je svou
vlastní paní. Erika se pokaÏdé rozãilila. Sice mûla svou
práci velmi ráda a uvûdomovala si, jaké ‰tûstí má, sku-
teãnost v‰ak byla trochu jiná. Povolání spisovatelky ne-
mûlo se svobodou nic spoleãného. Rozepsaná kniha
pohltila ve‰ker˘ její ãas i my‰lenky na ãtyfiiadvacet ho-
din dennû, sedm dní v t˘dnu. Nûkdy závidûla lidem, kte-
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fií pfii‰li do práce, odpracovali si tam osm hodin a vrátili
se zase s ãistou hlavou domÛ. Ona se od práce odpoutat
nemohla a s rostoucím úspûchem na ni okolí mûlo stále
vy‰‰í poÏadavky, které musela skloubit s péãí o rodinu
s mal˘mi dûtmi. 

Navíc dost tûÏko mohla tvrdit, Ïe je její kariéra dÛle-
Ïitûj‰í neÏ Patrikova. On chránil lidské Ïivoty, fie‰il zlo-
ãiny a pfiispíval svou prací k lep‰ímu fungování spoleãnosti.
Ona psala knihy, které se ãetly pro zábavu. Chápala to
a poãítala s tím, Ïe nejãastûji zÛstane ãern˘ Petr v ruce
jí, ale obãas mûla chuÈ se vzepfiít a hlasitû kfiiãet. 

S povzdechem vstala a vydala se za manÏelem do ku-
chynû. 

„Spí?“ zeptal se Patrik a chystal si pfiísady na svou ob-
líbenou svaãinu: knäckebrot, máslo, kaviár a s˘r. Pfii po-
my‰lení, Ïe si pak suchar bude máãet v kakau, se Erika
otfiásla. 

„Jo, pro zmûnu se mi podafiilo uloÏit v‰echny dûti na-
ráz. Dopoledne si krásnû hrály, a tak byly v‰echny tfii úpl-
nû hotové.“

„To je fajn,“ podotkl Patrik a usadil se s knäckebrotem
ke stolu. 

Erika se vrátila do ob˘váku. Chtûla je‰tû chvíli psát,
neÏ se dûti vzbudí. Ukradené chvilky. Nic lep‰ího ji teì
neãeká. 

V tom snu hofielo. Vincent stál u okna s oãima vytfie‰-
tûn˘ma dûsem a s nosem pfiitisknut˘m ke sklu. Za ním
‰lehaly plameny v˘‰ a v˘‰. BlíÏily se k nûmu, pálily jeho
blonìaté kuãery a on bezhlesnû kfiiãel. Chtûla se vrh-
nout k oknu, rozbít sklo a zachránit Vincenta pfied pla-
meny, které se ho uÏ uÏ chystaly pohltit. JenÏe aÈ dûlala
co dûlala, tûlo ji neposlouchalo. 

Pak usly‰ela M°artenÛv hlas. Pfietékal v˘ãitkami. Nená-
vidûl ji, protoÏe Vincenta nezachránila a místo toho jen
pfiihlíÏela, jak se jim pfiímo pfied oãima zaÏiva ‰kvafií. 
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„Ebbo! Ebbo!“
Jeho hlas ji pfiimûl k tomu, aby se pokusila znovu. Musí

vybûhnout a rozbít sklo. Musí... 
„Ebbo, probuì se!“
Nûkdo jí zatfiásl rameny a zvedl ji do sedu. Sen po-

malu mizel, ale ona v nûm chtûla setrvat, vrhnout se do
plamenÛ a aspoÀ na okamÏik ucítit Vincentovo tûlíãko
v náruãi, neÏ oba zemfiou. 

„Musí‰ se vzbudit. Hofií!“
Najednou se úplnû probrala. Pach koufie ji dráÏdil

v nose. Zakuckala se, aÏ ji v hrdle zabolelo. KdyÏ se roz-
hlédla, uvidûla, jak se dvefimi dovnitfi valí koufi. 

„Musíme se dostat ven!“ kfiiãel M°arten. „Plaz se pod
úrovní koufie. Pfiijdu za tebou. Jen se nejdfiív podívám,
jestli poÏár nejde uhasit.“

Ebba sklouzla z postele a na podlaze se zhroutila. Na
tváfii cítila teplo prken. V plicích ji pálilo a byla nepo-
chopitelnû unavená. Ona pfiece nezvládne nikam dojít.
Chtûla se tomu poddat a usnout. Zavfiela oãi a cítila, jak
ji pfiemáhá ospalost. Odpoãine si tu. Jen na chvilku. 

„Vstávej! Musí‰!“ zakfiiãel pronikav˘m hlasem M°arten
a ona se z polospánku probrala. M°arten nikdy nemívá
strach. Teì ji hrubû popadl za paÏi a pomohl jí na v‰ech-
ny ãtyfii. 

Neochotnû se zaãala sunout vpfied po rukou a kolenou.
Strach se zmocÀoval i jí. S kaÏd˘m nádechem nasávala
do plic víc koufie, jako pomalu úãinkující jed. Radûji se
zadusí koufiem, neÏ aby zemfiela v ohni. Pomy‰lení na
to, Ïe by její kÛÏe chytila plamenem, ji pfiimûlo urychle-
nû vylézt ven z pokoje. 

Náhle se zarazila, celá zmatená. Mûla by pfiece vûdût,
kter˘m smûrem je schodi‰tû, ale mozek jako by jí vypo-
vûdûl sluÏbu. Pfied sebou vidûla jen souvislou ‰edoãer-
nou mlhu. Zpanikafiila a plazila se dál pfiímo za nosem,
aby aspoÀ nezÛstala trãet uprostfied koufie. 

Jakmile se dostala ke schodi‰ti, probûhl kolem ní M°ar-
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ten s hasicím pfiístrojem. Bral schody po tfiech a Ebba ho
vyprovázela pohledem. Stejnû jako ve snu jí pfiipadalo, Ïe
ji tûlo uÏ neposlouchá. Její údy odmítaly fungovat. ZÛsta-
la bezmocnû na v‰ech ãtyfiech a koufi kolem ní houstl. Zno-
vu se rozka‰lala a uÏ nemohla pfiestat. Se slzícíma oãima
pomyslela na M°artena, ale nemûla uÏ sílu se o nûj bát. 

Znovu si uvûdomila, jak lákavé by bylo se vzdát. Zmi-
zet, zbavit se smutku, kter˘ jí drásal tûlo i du‰i. Pfied oãi-
ma se jí zatmûlo, pomalu se svezla na zem, spoãinula
hlavou na paÏích a zavfiela oãi. Kolem ní bylo teplo a mû-
kouãko. Opût ji pfiepadla ospalost a lákala ji do své ná-
ruãe. Nechtûla jí ublíÏit, jen ji obejmout a znovu zacelit
její du‰i. 

„Ebbo!“ M°arten ji zatahal za paÏi a ona se bránila. Chtû-
la odjet do onoho pfiíjemného a klidného svûta, kam mûla
namífieno. Pak ucítila, Ïe jí dal facku, tváfi ji pálila, celá
otfiesená se ztûÏka vyhrabala na nohy a podívala se zpfií-
ma M°artenovi do obliãeje. Tváfiil se ustaranû a zároveÀ
na‰tvanû. 

„OheÀ jsem uhasil,“ oznámil jí. „Ale uvnitfi zÛstat ne-
mÛÏeme.“

Pokusil se ji zvednout a odnést, ale bránila se. Po dlou-
hé dobû dostala ‰anci si odpoãinout, a on jí to odpírá.
Vztekle mu zaãala bu‰it pûstmi do hrudi. Byla to úleva
dát koneãnû prÛchod ve‰keré zlobû a zklamání, a proto
do nûj tloukla v‰í silou, dokud ji nechytil za zápûstí. Pev-
nû je sevfiel a pfiivinul si ji do náruãe. Pfiitiskl její obliãej
k sobû a drÏel ji v pevném objetí. Sly‰ela, jak mu rychle
tluãe srdce, a z toho zvuku jí bylo do pláãe. Nechala ho,
aby ji zvedl do náruãe a vynesl ven. KdyÏ se zhluboka
nadechla chladného noãního vzduchu, uÏ nemohla úna-
vû vzdorovat a upadla do polospánku.
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Fjällbacka 1908

Pfii‰li brzy ráno. Matka a nejmen‰í dûti uÏ byly na nohou, ale
Dagmar se je‰tû vyvalovala v posteli. Tak se poznal rozdíl mezi
matãin˘m vlastním dítûtem a ostatními parchanty, o které se stara-
la. Dagmar mûla zvlá‰tní v˘sady. 

„Co se dûje?“ zavolal otec z pokoje. Stejnû jako Dagmar i jeho
vytrvalé bu‰ení na dvefie probudilo. 

„Otevfiete! Policie!“
Pfiíchozím zjevnû do‰la trpûlivost, dvefie se rozletûly a do domu

vtrhl muÏ v policejní uniformû.
Dagmar se celá vydû‰ená v posteli posadila a snaÏila se zakr˘t

dekou.
„Policie?“ Otec vstoupil do kuchynû a neobratnû si zapínal kal-

hoty. Na propadlém hrudníku mu sem tam rostly fiídké chomáãe ‰e-
d˘ch chlupÛ. „Jen si obleãu ko‰ili a hned si v‰echno vysvûtlíme. To
musí b˘t nûjak˘ omyl. Tady Ïijí samí spofiádání lidé.“ 

„Bydlí tu Helga Svenssonová, Ïe ano?“ uji‰Èoval se policista. Za
ním ãekali dal‰í dva muÏi. Museli se na sebe maãkat, protoÏe ku-
chynû byla plná postelí a bylo v ní tûsno. V tuto chvíli u nich byd-
lelo pût dûtí. 

„Jmenuju se Albert Svensson a Helga je moje Ïena,“ prohlásil
otec. Ko‰ili uÏ si oblékl a ruce si zaloÏil na prsou. 

„A kde je va‰e Ïena?“zeptal se policista vyz˘vavû. 
Dagmar si v‰imla, Ïe se otci mezi oboãím objevila ustaraná vrás-

ka. KvÛli v‰emu si dûlá starosti, fiíkávala matka neustále. Zbyteãnû
se nervuje. 

„Matka je vzadu na zahradû s dûtmi,“ odpovûdûla Dagmar a zdá-
lo se, Ïe si jí policisté v‰imli aÏ teì.

„Díky,“ fiekl policista, kter˘ mûl celou dobu slovo, otoãil se a od-
kráãel. 

Otec je následoval v tûsném závûsu. „To pfiece nemÛÏete, jen tak
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vtrhnout slu‰n˘m lidem do domu. Takhle nás vydûsit. OkamÏitû mi
povûzte, o co tu jde.“

Dagmar odhodila deku, spustila nohy na studenou podlahu ku-
chynû a rozbûhla se za nimi jen v noãní ko‰ili. Za rohem se prudce
zastavila. Dva policisté drÏeli matku pevnû za paÏe. Bránila se,
muÏi námahou oddechovali a snaÏili se, aby jim nevyklouzla. Dûti
jeãely a prádlo, které matka zrovna vû‰ela, se v nastalém zmatku po-
rouãelo k zemi. 

„Matko!“ zvolala Dagmar a vyrazila jí v ústrety. 
Vrhla se k nohám jednoho z policistÛ a v‰í silou se mu zakousla

do stehna. Vykfiikl, uvolnil sevfiení, obrátil se a vlepil Dagmar tako-
vou facku, aÏ upadla naznak. V úÏasu zÛstala sedût na trávû a prs-
ty si pfiejíÏdûla planoucí tváfi. Za cel˘ch osm let jejího Ïivota ji nikdo
neuhodil. Samozfiejmû vidûla, jak mlad‰í dûti dostávají v˘prask, ale
na Dagmar matka nikdy ruku nevztáhla. A proto se ani otec neod-
vaÏoval jí dotknout. 

„Jak si dovolujete bít mou dceru?“ Matka kolem sebe zufiivû ko-
pala. 

„To není nic proti tomu, co máte na svûdomí vy.“ Policista zno-
vu pevnû sevfiel HelÏinu paÏi. „Jste podezfielá z vraÏdy nûkolika dûtí
a máme právo vám prohledat dÛm. A vûfite mi, Ïe to udûláme velmi
dÛkladnû.“

Dagmar vidûla, jak matka klesla na kolena. Tváfi mûla stále v jed-
nom ohni a srdce jí v hrudi prudce bu‰ilo. Dûti kolem ní jeãely, jako
by nastal soudn˘ den. A moÏná i nastal. I kdyÏ Dagmar nechápa-
la, co se tu dûje, matãin v˘raz ve tváfii jí odhalil, Ïe jejich svût se
právû rozpadl na kousky.

15

Andûlíãkáfika - zlom  16.5.2014  11.13  Stránka 15



„Patriku, mÛÏe‰ zajet na Valö? Dostali jsme hlá‰ení, Ïe
tam hofielo, a máme podezfiení na Ïháfisk˘ útok.“

„CoÏe? Prosím? Cos fiíkala?“
Patrik uÏ vstával. PfiidrÏoval si telefon u ucha a nata-

hoval si dÏíny. Rozespale se podíval na hodiny. âtvrt na
osm. Chviliãku pfiem˘‰lel, co Annika takhle brzy na sta-
nici dûlá. 

„Na ostrovû Valö hofielo,“ zopakovala Annika trpûlivû.
„Hasiãi tam vyjeli ãasnû ráno, ale mají podezfiení, Ïe po-
Ïár nûkdo zaloÏil.“

„Kde na Valö?“
Erika se v posteli vedle nûj pfievalila. 
„Co se dûje?“ zamumlala. 
„Práce. Musím hned jet na Valö,“ za‰eptal. KdyÏ dvoj-

ãata jednou za ãas spala déle neÏ do pÛl sedmé, pfiipada-
lo mu zbyteãné je budit. 

„Je to v b˘valé dûtské ozdravovnû,“ ozvalo se z telefonu. 
„Fajn. Hned vyráÏím se ãlunem. Brnknu Martinovi

a probudím ho, sluÏbu máme dnes my dva, Ïe?“
„Pfiesnû tak. Uvidíme se pak na stanici.“
Patrik ukonãil hovor a oblékl si triãko. 
„Co se stalo?“ zeptala se Erika a posadila se. 
„Hasiãi mají podezfiení, Ïe nûkdo zaloÏil poÏár v b˘-

valé ozdravovnû.“
„V dûtské ozdravovnû? Nûkdo se to tam snaÏil zapá-

lit?“ Erika spustila nohy na zem. 
„Slibuju, Ïe ti o tom pak povím,“ usmál se Patrik. „V‰ak

vím, Ïe tû ten dÛm eminentnû zajímá.“ 
„To je ale zvlá‰tní shoda okolností, Ïe se to tam nûkdo

snaÏí podpálit, zrovna kdyÏ se Ebba vrátí.“ 
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Patrik potfiásl hlavou. Ze zku‰enosti vûdûl, Ïe se jeho
Ïena ráda vkládá do vûcí, do kter˘ch jí nic není, do v‰e-
ho se bez rozmy‰lení vrhá a hned dûlá dalekosáhlé zá-
vûry. A ãasto se i trefí, to jí musel pfiiznat. Ale nûkdy
zase v‰echno jen zkomplikuje. 

„Annika mi fiekla, Ïe je tam podezfiení na Ïháfisk˘ útok.
Nic dal‰ího nevím a nemusí to vÛbec znamenat, Ïe k nû-
ãemu takovému opravdu do‰lo.“

„To ne, ale uznej,“ nedala se Erika, „pfiece jen je to div-
né, Ïe se nûco takového pfiihodilo právû teì. NemÛÏu
jet s tebou? Stejnû jsem se tam chtûla vypravit, abych si
trochu popovídala s Ebbou.“

„A kdo se asi tak postará o dûti? ¤ekl bych, Ïe je Maja
je‰tû trochu malá na to, aby klukÛm vafiila ka‰i.“

Dal Erice pusu na tváfi a uÏ sbíhal ze schodÛ. Za sebou
sly‰el, Ïe se dvojãata jako na zavolanou dala do pláãe. 

Patrik a Martin si cestou na Valö fiekli jen pár slov. Po-
my‰lení, Ïe na ostrovû do‰lo ke Ïháfiskému útoku, je dû-
silo a odmítali mu uvûfiit. A kdyÏ se blíÏili k ostrovu
a rozprostfiel se pfied nimi idylick˘ pohled, zdálo se jim
to je‰tû ménû pravdûpodobné. 

„Tady je tak hezky,“ poznamenal Martin, kdyÏ stoupa-
li po cestiãce od pfiístavního mola, kde Patrik uvázal ãlun. 

„Snad tu nejsi poprvé?“ zeptal se Patrik, ale na Martina
se neobrátil. „Byl jsi tu pfiece tenkrát o tûch Vánocích.“

Martin neodpovûdûl, jen nûco zamumlal. Zdálo se, Ïe
na ty osudné Vánoce, kdy se na ostrovû stal proti své
vÛli úãastníkem rodinného dramatu, nechce pfiíli‰ vzpo-
mínat. 

Pfied nimi se rozprostírala ohromná travnatá plocha.
Zastavili se a rozhlíÏeli se kolem. 

„Mám odtud spoustu pûkn˘ch vzpomínek,“ fiekl Pat-
rik. „Jezdili jsme sem kaÏd˘ rok se ‰kolou a jedny prázd-
niny jsem se tady na letním tábofie uãil plachtit. Na tom
trávníku jsme vÏdycky hráli fotbal a baseball.“
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„Sem asi jezdili na tábory úplnû v‰ichni z okolí. Proto
mi pfiipadá trochu zvlá‰tní, Ïe se té budovû dodnes fiíká
ozdravovna.“

Patrik pokrãil rameny a oba rychl˘m krokem pokra-
ãovali smûrem k domu. 

„Zkrátka se to tehdy vÏilo. Jako internát slouÏil dÛm
vlastnû jen krátkou dobu a pfiedtím v nûm bydlel tamten
Schlesinger, ale po tom asi nikdo tohle místo pojmeno-
vat nechtûl.“ 

„O tom pomateném dûdkovi jsem taky sly‰el,“ pfiisvûdãil
Martin a zanadával, protoÏe ho jedna vûtev ‰vihla do
obliãeje. „Komu patfií dÛm dnes?“

„Myslím, Ïe tomu páru, co tam teì bydlí. Pokud vím,
po tûch událostech v roce 1974 spravoval dÛm kraj. Je
‰koda, Ïe tak zchátral, ale zdá se, Ïe se noví majitelé pus-
tili do rekonstrukce.“

Martin vzhlédl k domu, jehoÏ celé prÛãelí pokr˘valo
le‰ení. „MÛÏe z toho b˘t nádherné bydlení. Doufám, Ïe
toho oheÀ moc neponiãil.“

Pokraãovali ke kamennému schodi‰ti, které vedlo k ven-
kovním dvefiím. Vládl tu klid a nûkolik muÏÛ z fjällbac-
kého sdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ si právû balilo vûci.
Musí se v tûch tlust˘ch kombinézách ‰ílenû potit, po-
myslel si Patrik. Navzdory tomu, Ïe bylo ãasné ráno, za-
ãínalo b˘t nepfiíjemné vedro. 

„Nazdar!“ Vedoucí hasiãského sboru Östen Ronander
jim vy‰el v ústrety a k˘vl jim na pozdrav. Ruce mûl ãer-
né od sazí. 

„Ahoj, Östene. Co se to tu stalo? Annika mi fiíkala, Ïe
máte podezfiení na Ïháfisk˘ útok.“

„No, rozhodnû to tak vypadá. Ale my nejsme zcela
kompetentní k tomu, abychom to posoudili z ãistû tech-
nického hlediska, takÏe doufám, Ïe Torbjörn uÏ je na
cestû.“

„Cestou jsem mu volal, mûl by dorazit...“ Patrik se po-
díval na hodinky, „asi za pÛl hodiny.“
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„Fajn. Chcete zatím nakouknout dovnitfi? SnaÏili jsme
se, abychom nepo‰kodili Ïádné stopy. KdyÏ jsme pfiije-
li, majitel uÏ poÏár uhasil hasicím pfiístrojem, a tak jsme
se jen ujistili, Ïe nikde nic nedoutná. Nic dal‰ího jsme
udûlat nemohli. Tak se na to pojìte podívat.“

Östen ukázal do haly. Podlaha u prahu dvefií byla oho-
fielá a tmavá skvrna vytváfiela nepravideln˘ obrazec. 

„Patrnû sem nalili nûjakou hofilavou kapalinu?“ Martin
se tázavû podíval na Östena a ten pfiik˘vl. 

„¤ekl bych, Ïe nûkdo nalil kapalinu pod dvefie a zapá-
lil ji. Podle zápachu bych usuzoval na benzin, ale Tor-
björn a jeho chlapi se urãitû vyjádfií pfiesnûji.“

„Kde jsou obyvatelé domu?“
„âekají za domem na zdravotníky, ktefií se bohuÏel opo-

zdili kvÛli dopravní nehodû. Vypadají dost v ‰oku a mys-
lel jsem si, Ïe ocení klid. Kromû toho si fiíkám, Ïe bude
lep‰í, kdyÏ se tu bude motat co nejmíÀ lidí, neÏ se vám
podafií zajistit dÛkazy.“

„Dobfie jsi to zafiídil.“ Patrik poklepal Östena po rameni
a obrátil se k Martinovi. „PÛjdeme si s nimi promluvit?“

Neãekal na odpovûì a hned vyrazil k zadní ãásti domu.
KdyÏ zaboãili za roh, uvidûli kousek dál venkovní pose-
zení. Zahradní nábytek vypadal om‰ele, jako by uÏ spou-
stu let vzdoroval vûtru a de‰ti. U stolu sedûla dvojice kolem
pûtatfiiceti a pÛsobila ztracenû. Jakmile si jich muÏ v‰iml,
vstal a ‰el jim naproti. Napfiáhl ruku. Byla hrubá a mo-
zolnatá, jako by ãasto pracoval s náfiadím. 

„M°arten Stark.“
Patrik a Martin se také pfiedstavili. 
„VÛbec tomu nerozumíme. Hasiãi fiíkali nûco o Ïháfi-

ském útoku?“ Pfiipojila se k nim i M°artenova Ïena. Byla
malá a drobná, a i kdyÏ Patrik sám byl stfiední postavy,
dosahovala mu jen k rameni. Vypadala kfiehce a chou-
lostivû a i v panujícím vedru se tfiásla zimou. 

„To je jen jedna z variant. Nic je‰tû nevíme jistû,“ uklid-
Àoval ji Patrik. 
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„Tohle je moje Ïena Ebba,“ doplnil M°arten a unavenû
si pfiejel rukou tváfi. 

„MÛÏeme se nûkde posadit?“ zeptal se Martin. „Rádi by-
chom se dozvûdûli nûco bliÏ‰ího o tom, co se tu stalo.“

„Samozfiejmû, posaìme se tfieba tamhle,“ odvûtil M°ar-
ten a ukázal na zahradní sezení. 

„Kdo si v‰iml poÏáru jako první?” Patrik se podíval na
M°artena, kter˘ mûl na ãele ãernou ‰mouhu a stejnû jako
Östen ruce ãerné od sazí. M°arten zachytil jeho pohled
a sklopil zrak ke sv˘m rukám, jako by si aÏ teì v‰iml, jak
jsou umazané. Pomal˘mi pohyby si otfiel dlanû o dÏíny
a pak odpovûdûl:

„Já. Probudil jsem se a ucítil podivn˘ zápach. Rychle
mi do‰lo, Ïe v pfiízemí asi hofií, a snaÏil jsem se vzbudit
Ebbu. Chvíli mi to zabralo, spala velmi tvrdû, ale nako-
nec se mi ji podafiilo dostat z postele. BûÏel jsem pro ha-
sicí pfiístroj a soustfiedil se na jedinou vûc: Ïe musím ten
oheÀ uhasit.“ M°arten vyprávûl tak pfiekotnû, aÏ se zad˘-
chal. Odmlãel se, aby nabral dech. 

„Myslela jsem, Ïe umfiu. Byla jsem si tím naprosto ji-
stá.“ Ebba si nervóznû pohrávala s rukama a Patrik se na
ni soucitnû podíval. 

„Popadl jsem pûnov˘ hasicí pfiístroj a zaãal jsem jím
jako ‰ílen˘ stfiíkat na plameny dole v hale,“ navázal M°ar-
ten. „Nejdfiív se zdálo, Ïe to vÛbec nezabírá, ale kropil
jsem dál a oheÀ najednou uhasl. Koufi tu v‰ak zÛstal, byl
úplnû v‰ude.“ Znovu se prudce nadechl. 

„Já to nechápu, proã by nûkdo...?“
Ebbin hlas znûl nepfiítomnû a Patrik pfiedpokládal, Ïe

Östen mûl pravdu: byla v ‰oku. To by také vysvûtlovalo,
proã se tfiese, jako by mûla zimnici. AÏ dorazí zdravot-
níci, musí Ebbu pofiádnû prohlédnout a ujistit se, Ïe ani
jí ani M°artenovi koufi neublíÏil. Mnoho lidí vÛbec neví,
Ïe koufi je nebezpeãnûj‰í neÏ samotn˘ oheÀ. Nad˘chat
se koufie mÛÏe mít následky, které se projeví aÏ za nûja-
k˘ ãas. 
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„Proã si myslíte, Ïe poÏár nûkdo zaloÏil?“ zeptal se M°ar-
ten a znovu si promnul obliãej. Patrnû toho moc nena-
spal, pomyslel si Patrik. 

„Jak uÏ jsem fiíkal, je‰tû nevíme nic jistû,“ odpovûdûl vá-
havû. „Urãité skuteãnosti tomu nasvûdãují, ale nechci se
pou‰tût do ‰ir‰ích v˘kladÛ, dokud to nepotvrdí technici.
Nezaslechli jste pfiedtím v noci nûco zvlá‰tního?“

„Ne, probudil jsem se, kdyÏ uÏ hofielo.“
Patrik pok˘vl k domu kousek od nich. „Jsou sousedé

doma? Nev‰imli si tfieba nûkoho cizího, jak se tu potuluje?“
„Mají dovolenou, na tomhle konci ostrova jsme teì úpl-

nû sami.“
„Víte o nûkom, kdo by vám chtûl ublíÏit?“ zapojil se

do rozhovoru Martin. âasto nechával Patrika, aby v˘-
slechy vedl, ale vÏdy pozornû naslouchal a pozoroval, jak
vysl˘chaní reagují. A to bylo stejnû dÛleÏité, ne-li dÛle-
Ïitûj‰í, jako klást ty správné otázky. 

„Ne, nikdo mû nenapadá.“ Ebba pomalu zavrtûla hlavou. 
„Moc dlouho tu nebydlíme. Jen dva mûsíce,“ doplnil

M°arten. „DÛm patfiil Ebbin˘m rodiãÛm, ale celé roky se
pronajímal a Ebba se do nûj vrátila aÏ teì. Rozhodli jsme
se, Ïe to tu dáme do pofiádku a pûknû to zvelebíme.“

Patrik a Martin se na sebe rychle podívali. Historie
domu vãetnû Ebbiny minulosti byla v kraji dobfie zná-
má, ale pfii této pfiíleÏitosti se nehodilo ji vytahovat. Pat-
rik byl rád, Ïe Erika zÛstala doma. Ta by se zcela jistû
neovládla. 

„Kde jste Ïili pfiedtím?“ otázal se Patrik, i kdyÏ podle
M°artenova v˘razného náfieãí dokázal odpovûì uhádnout. 

„V Göteborgu,“ fiekl M°arten. 
„Nemáte tam s nûk˘m nevyfiízené úãty?“
„Nemáme s nik˘m nevyfiízené úãty, v Göteborgu ani

nikde jinde,“ odpovûdûl M°arten úseãnû. 
„A proã jste se rozhodli pfiestûhovat sem?“ nevzdával

se Patrik. 
Ebba sklopila oãi ke stolu a zaãala si pohrávat s náhr-
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delníkem, kter˘ mûla kolem krku. Byl to stfiíbrn˘ fietízek
s krásn˘m pfiívû‰kem pfiedstavujícím andûla. 

„Umfiel nám syn,“ hlesla Ebba a sevfiela andílka tak pev-
nû, aÏ se jí fietízek zafiízl do krku. 

„Potfiebovali jsme zmûnit prostfiedí,“ vysvûtlil M°arten.
„Tenhle dÛm tu postupnû chátral a nikdo se o nûj nesta-
ral. Brali jsme to jako ‰anci zaãít znovu. Pocházím z ro-
diny hospodsk˘ch, takÏe mi pfiipadalo pfiirozené otevfiít
si vlastní podnik. Chtûli jsme zaãít penzionem a pak po-
stupnû prostory nabízet k pofiádání konferencí.“

„Vypadá to, Ïe vás ãeká spousta práce.“ Patrik se zadí-
val na velk˘ dÛm s bílou opr˘skanou fasádou. Umínil si,
Ïe se jich na mrtvého syna nebude dál vyptávat. V obli-
ãejích se jim zraãila aÏ pfiíli‰ velká bolest. 

„My se práce nebojíme. Dokud to pÛjde, budeme po-
kraãovat. Pokud nám dojdou síly, najmeme si fiemeslní-
ky na v˘pomoc, ale radûji bychom ty peníze u‰etfiili.
I tak to bude celkem ofií‰ek, abychom s penûzi vÛbec
vy‰li.“

„TakÏe si nevybavujete vÛbec nikoho, kdo by chtûl u‰ko-
dit vám nebo va‰emu podniku?“ nedal se odb˘t Martin. 

„Podniku? Jakému podniku?“ M°arten se ironicky zasmál.
„A jak uÏ jsem fiíkal, nenapadá nás nikdo, kdo by byl nû-
ãeho takového schopn˘. My zkrátka Ïijeme spofiádanû,
jako obyãejní lidi.“

Patrik pomyslel na Ebbino rodinné zázemí. Neznal moc
obyãejn˘ch lidí, ktefií by v minulosti proÏili nûco tak
osudového a záhadného jako ona. To, co se Ebbinû ro-
dinû pfiihodilo, se stalo zdrojem spousty historek a divo-
k˘ch spekulací ve Fjällbace i ‰irokém okolí. 

„Jedinû Ïe by...?“ M°arten se tázavû podíval na Ebbu, kte-
rá se zatváfiila nechápavû. Stále na ni upíral pohled a do-
povûdûl: „Jediná podivná vûc, co mû napadá, jsou ta pfiání
k narozeninám.“ 

„Pfiání k narozeninám?“ pobídl ho Martin. 
„Ebbû odmaliãka ke kaÏd˘m narozeninám chodí pfiání
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podepsané jenom písmenem G. Její adoptivní rodiãe ni-
kdy nezjistili, kdo ta pfiání posílá. Dostávala je do schrán-
ky nadále i poté, co se z domova odstûhovala.“ 

„A Ebba také neví, od koho mÛÏou b˘t?“ zeptal se Pat-
rik, neÏ mu do‰lo, Ïe o ní mluví, jako by tu nebyla. Oto-
ãil se k ní a zopakoval: „Nemáte sebemen‰í tu‰ení, kdo
vám ta pfiání posílá?“

„Ne.“
„A co va‰i adoptivní rodiãe? Jste si jistá, Ïe o niãem

nevûdí?“
„Nemají tu‰ení.“
„Navázal s vámi tento G. kontakt nûjak˘m jin˘m zpÛ-

sobem? VyhroÏoval vám?“ 
„Ne, nikdy. Îe ne, Ebbo?“ M°arten se natáhl k Ebbû,

jako by se jí chtûl dotknout, ale pak nechal ruku zase kles-
nout do klína. 

Zavrtûla hlavou. 
„A máme tu Torbjörna,“ poznamenal Martin a ukázal

smûrem k cestiãce. 
„Dobfie, myslím, Ïe toho necháme, abyste si trochu od-

poãali. Zdravotníci jsou na cestû, a pokud vás budou chtít
odvézt do nemocnice, myslím, Ïe byste je mûli poslech-
nout. Takovéhle vûci není dobré brát na lehkou váhu.“

„Díky,“ fiekl M°arten a vstal. „Dejte nám vûdût, jestli nûco
zjistíte.“

„Urãitû.“ Patrik vûnoval Ebbû poslední ustaran˘ pohled.
Stále pÛsobila, jako by byla uzavfiená v bublinû. UvaÏo-
val, jak ji asi ovlivnila tragédie z dûtství, ale pak se pfii-
nutil na to nemyslet. Teì se musí soustfiedit na práci, která
ho ãeká. Musí chytit pfiípadného Ïháfie. 
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Fjällbacka 1912

Dagmar stále nechápala, jak se to mohlo stát. V‰echno jí vzali
a zÛstala úplnû sama. AÈ ‰la kam ‰la, lidé si o ní za jejími zády ‰ep-
tali o‰klivé vûci. Nenávidûli ji za to, co udûlala její matka. 

V noci se jí nûkdy po matce a otci zastesklo natolik, Ïe zatína-
la zuby do pol‰táfie, aby nahlas neplakala. Kdyby se dala do plá-
ãe, ta ãarodûjnice, u níÏ bydlela, by ji zmalovala domodra. Obãas
se jí nepodafiilo potlaãit v˘kfiiky, to kdyÏ ji ovládly tak pfií‰erné
noãní mÛry, Ïe se probouzela celá zpocená. Ve snech vídala matãi-
nu a otcovu useknutou hlavu. Nakonec je totiÏ popravili. Dagmar
u toho nebyla, ale stejnû mûla ten v˘jev stále pfied oãima. 

Nûkdy ji ve snu pronásledovaly i obrazy dûtí. KdyÏ policie vy-
kopala udusanou zem ve sklepû, na‰la tam osm nemluvÀat. AspoÀ
to fiíkala ta ãarodûjnice. „Osm uboh˘ch dûÈátek,“ pohor‰ovala se
a kroutila hlavou, pokaÏdé kdyÏ pfii‰el nûkdo na náv‰tûvu. Pfiícho-
zí Dagmar probodávali pohledem. „Ta holka o tom urãitû vûdûla,“
fiíkali. „I kdyÏ byla tak malá, muselo jí pfiece b˘t jasné, co se tam
odehrává.“

Dagmar se nenechala zlomit. Bylo jí jedno, jestli to je pravda
nebo ne. Matka i otec ji mûli rádi a o tamta ufivaná a umounûná
dûcka stejnû nikdo nestál. Proto pfiece skonãila u nich. Matka dlou-
hé roky dfiela jako mezek a jako dík za to, Ïe se starala o nechtûné
dûti, ji poníÏili, vysmáli se jí a nakonec ji zabili. To stejné udûlali
otci. Pomáhal matce dûti pohfibívat, a proto rozhodli, Ïe si i on za-
slouÏí zemfiít. 

Poté co policisté rodiãe odvedli, umístili ji u téhle ãarodûjnice. Ni-
kdo ji nechtûl vzít k sobû, ani pfiíbuzní, ani pfiátelé. Nikdo nechtûl
mít s jejich rodinou nic spoleãného. Andûlíãkáfika z Fjällbacky – tak
zaãali matce fiíkat toho dne, kdy malé kostfiiãky objevili. Dnes uÏ se
o ní zpívaly i písniãky. O vraÏednici, která topila dûti v kádi, a o je-
jím manÏelovi, kter˘ je pak zakopal ve sklepû. Dagmar umûla ty pís-
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niãky nazpamûÈ, usmrkaní potomci její pûstounky jí je totiÏ doneko-
neãna opakovali. 

Tohle v‰echno se dalo snést. Byla matãina a otcova princezniãka
a vûdûla, Ïe byla chtûné a milované dítû. Jediné, co ji pokaÏdé roz-
tfiáslo hrÛzou, byl zvuk krokÛ, kdyÏ se k její posteli po ‰piãkách plí-
Ïil pûstoun. V tûch chvílích si Dagmar pfiála, aby radûji zemfiela spolu
s matkou a otcem.
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Josef nervóznû pfiejel palcem kámen, kter˘ drÏel v ruce.
Tahle schÛzka je dÛleÏitá a Sebastian ji nesmí pokazit. 

„Tady to je.“ Sebastian ukázal na nákresy, které polo-
Ïil na stÛl v zasedací místnosti. „Tady máte na‰i vizi. A Pro-
ject for Peace in Our Time.“

Josef si v duchu povzdychl. Nebyl si pfiíli‰ jist˘, Ïe lidé
z obecního úfiadu ocení nicnefiíkající fráze v angliãtinû. 

„MÛj partner chce fiíct, Ïe to je pro tanumskou obec
fantastická ‰ance, jak udûlat nûco pro mír. Iniciativa, kte-
rá vám zajistí dobrou reputaci.“

„Mír na zemi, to je pfiece nûco. A finanãnû to taky ne-
vypadá vÛbec ‰patnû. V˘hledovû by to podpofiilo turis-
tiku a vytvofiilo pracovní místa pro pfiistûhovalce. Pfiece
víte, jak je tohle dÛleÏité.“ Sebastian zvedl ruku a za-
mnul prsty. „Víc penûz do obecní kasy.“

„To ano, ale hlavnû je to dÛleÏit˘ mírov˘ projekt,“ po-
kraãoval Josef a jen stûÏí se ovládl, aby Sebastiana ne-
kopl do holenû. Dopfiedu vûdûl, Ïe to takhle dopadne,
kdyÏ pfiijme Sebastianovy peníze, ale nemûl zkrátka na
v˘bûr. 

Erling W. Larson pfiik˘vl. Po skandálu s renovací Lá-
zeÀského domu ve Fjällbace byl na chvíli odstaven, ale
teì se do komunální politiky zase vrátil. Takov˘to pro-
jekt by mohl ukázat, Ïe se s ním nadále musí poãítat,
a Josef doufal, Ïe si to uvûdomuje. 

„Podle na‰eho názoru to zní zajímavû,“ fiekl Erling.
„Mohli byste nám trochu blíÏ vysvûtlit, jak si to celé pfied-
stavujete?“

Sebastian se nadechl a uÏ se chystal spustit, ale Josef
ho pfiede‰el. 
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„Tohle je kus historie,“ zaãal a pozvedl kámen, kter˘
drÏel v ruce. „Albert Speer nakupoval pro ¤í‰i Ïulu z ka-
menného lomu v Bohuslänu. Spoleãnû s Hitlerem mûl vel-
kolepé plány, Ïe promûní Berlín ve svûtové hlavní mûsto,
Germánii. Îulu mûli na lodích pfieváÏet do Nûmecka
a pouÏívat ji jako stavební materiál.“

Josef vstal a zaãal pfii fieãi popocházet sem a tam. V my‰-
lenkách sly‰el dusot pochodujících nûmeck˘ch vojákÛ.
Ten zvuk, o kterém mu jeho rodiãe tolikrát s hrÛzou vy-
právûli. 

„JenÏe pak se válka otoãila,“ pokraãoval. „Z Germánie
zÛstal jen model, o kterém mohl Hitler bûhem sv˘ch po-
sledních dní jen snít. Nenaplnûn˘ sen, vize majestátních
památníkÛ a budov, za jejichÏ stavbu by miliony ÎidÛ
zaplatily Ïivotem.“ 

„To je hrÛza,“ poznamenal Erling nevzru‰enû. 
Josef se na nûj odevzdanû podíval. Nechápou to, nikdo

to nechápe. Ale on jim nedovolí zapomenout. 
„Vût‰ina nákladu Ïuly se odsud nestihla odvézt...“ 
„A tady do toho vstupujeme my,“ skoãil mu do fieãi

Sebastian. „Napadlo nás, Ïe bychom z této Ïuly vyrábû-
li upomínkové pfiedmûty s mírovou symbolikou a prodá-
vali je. MÛÏe to pfiinést spoustu penûz, kdyÏ se to dobfie
zaonaãí.“

„Za ty peníze bychom postavili muzeum se zamûfie-
ním na Ïidovskou historii a na postoj ·védska k Ïidov-
ství, napfiíklad co se na‰í údajné neutrality za války t˘ãe,“
doplnil Josef. 

Znovu se posadil, Sebastian mu poloÏil paÏi kolem ra-
men a pevnû stiskl. Josef se musel drÏet, aby mu ruku
nesetfiásl. Místo toho se strnule usmál. Pfiipadal si stejnû
proradnû jako kdysi na Valö. Ani tehdy ani teì nemûl se
Sebastianem a dal‰ími takzvan˘mi kamarády nic spoleã-
ného. AÈ se bude snaÏit, jak chce, do toho nóbl svûta, kam
patfiili John, Leon a Percy, nikdy nepronikne. A ani o to
nestojí. 
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Teì ale Sebastiana potfiebuje. Je to jediná ‰ance, jak
uskuteãnit svÛj dlouholet˘ sen: vzdát poctu Ïidovskému
odkazu a zvefiejnit informace o kfiivdách, které byly a stá-
le jsou páchány na Ïidovském národu. Pokud bude mu-
set uzavfiít smlouvu s ìáblem, udûlá to. Doufal v‰ak, Ïe
aÏ nazraje ãas, zase se ho zbaví. 

„Pfiesnû jak mÛj spoleãník fiíká,“ hlaholil Sebastian,
„vznikne tu opravdu dÛstojné muzeum, za kter˘m pfiipu-
tují turisté z celého svûta. A vám se za ten projekt dostane
velkého uznání.“

„To vÛbec nezní ‰patnû,“ souhlasil Erling. „Co myslí‰?“
Obrátil se na Una Brorssona, svého zástupce z obecního
úfiadu, kter˘ mûl navzdory teplému poãasí na sobû kost-
kovanou flanelovou ko‰ili. 

„MoÏná bychom se na to mohli mrknout,“ zabruãel
Uno. „Ale záleÏí na tom, kolik by do toho musela vloÏit
obec. Doba je zlá.“

Sebastian se na nûj ‰iroce usmál. „Urãitû se dohodne-
me. Hlavní je zájem a dobrá vÛle. Já sám do toho inves-
tuju velké peníze.“

JenÏe jim uÏ neprozradí‰, za jak˘ch podmínek, pomyslel
si Josef. Zatnul zuby. Nezb˘vá mu, neÏ mlãky brát, co
se dává, a soustfiedit se na svÛj velk˘ cíl. Naklonil se ku-
pfiedu a potfiásl Erlingovi napfiaÏenou rukou. Teì uÏ není
cesty zpût. 

Jizviãka na ãele, pár jizev po tûle a lehké napadání na
nohu pfii chÛzi. To byly jediné viditelné stopy po neho-
dû, jíÏ se stala obûtí pfied rokem a pÛl. Pfii té nehodû pfii-
‰la o dítû, které ãekala s Danem, a sama málem umfiela. 

Její du‰e se tak dobfie nezahojila. Anna si uvnitfi stále
pfiipadala rozdrásaná. 

Pfied domovními dvefimi na okamÏik zaváhala. Nûkdy
pro ni bylo tûÏké vidût, jak Erika ze v‰eho lehce vyváz-
la. Na sestfie nehoda Ïádné stopy nezanechala, o nic pfii
ní nepfii‰la. ZároveÀ mûla setkání s Erikou na Annu bla-
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hodárn˘ úãinek. Rány na Anninû du‰i bolely a svûdily, ale
chvíle s Erikou jako by je pomáhaly zacelovat. 

Anna si nikdy neumûla pfiedstavit, Ïe léãebn˘ proces
bude tak zdlouhav˘. Na‰tûstí. Kdyby tu‰ila, jak dlouho
to potrvá, moÏná by se nikdy nevyburcovala z apatie, kte-
rá ji zachvátila, kdyÏ se její Ïivot rozpadl na tisíc kous-
kÛ. Nedávno Erice Ïertem fiekla, Ïe si pfiipadá jako jedna
z tûch staroÏitn˘ch váz, které vídala pfii své práci v aukã-
ní spoleãnosti. Váza, která spadla na zem, rozbila se a pak
ji nûkdo s velk˘m úsilím slepil dohromady. I kdyÏ na
dálku vypadala celá, pfii bliÏ‰ím zkoumání byly v‰echny
praskliny aÏ bolestnû zfietelné. Ale vlastnû to nemyslela
Ïertem, uvûdomila si Anna a zazvonila u Eriãin˘ch dve-
fií. Pfiesnû tak se cítí. Jako rozbitá váza. 

„Pojì dál!“ zavolala Erika odnûkud z domu. 
Anna vstoupila a zula se. 
„Hned jsem u tebe, zrovna pfiebaluju dvojãata.“
Anna pokraãovala do kuchynû, kde se cítila jako doma.

V tomto domû s Erikou vyrÛstaly a Anna tu znala kaÏ-
diãk˘ koutek. Pfied nûkolika lety z toho vze‰la hádka, kte-
rá jejich vztah málem zniãila, ale to bylo v jiné dobû,
v jiném svûtû. Teì uÏ si z toho dokonce byly schopné
dûlat legraci a vtipkovaly o „OSL“ a „OPL“, coÏ zname-
nalo „Období s Lucasem“ a „Období po Lucasovi“. Anna
se otfiásla. Svatosvatû si slíbila, Ïe na svého exmanÏela Lu-
case a to, ãeho se dopustil, bude myslet co nejménû. Teì
uÏ je pryã. Jediné, co jí po nûm zbylo, bylo zároveÀ to
jediné dobré, co jí kdy dal: Emma a Adrian. 

„Dá‰ si kafe a nûco sladkého?“ Erika ve‰la do kuchynû,
na kaÏdém boku obtíÏena jedním dvojãetem. KdyÏ kluci
uvidûli tetu, rozzáfiili se a Erika je postavila na podlahu.
Ihned vystfielili za Annou, pfiilepili se na ni a vyÏadovali,
aby je vzala na klín. 

„Jenom klid, vejdete se tam oba.“ Anna jednoho po dru-
hém zvedla k sobû. Pak vzhlédla k Erice. „Podle toho, co
tu má‰.“ Natáhla krk, aby se podívala, co jí Erika nabídne. 
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„Co bys fiekla babiããinu rebarborovému koláãi s mand-
lov˘m krémem?“ Erika jí ukázala koláã v prÛhledném ige-
litovém pytlíku. 

„To si dûlá‰ legraci. Tomu pfiece nemÛÏu odolat.“
Erika odkrojila pár pofiádn˘ch kouskÛ koláãe, naserví-

rovala je na tác a poloÏila na stÛl. Noel se na koláã oka-
mÏitû vrhl, ale Anna na poslední chvíli stihla tác odsunout.
Jeden kousek si vzala a odlomila z nûj trochu pro Noela
a Antona. Noel si do pusy ‰tûstím bez sebe nacpal na-
jednou cel˘ svÛj díl, zatímco Anton opatrnû okusoval kra-
jíãek toho svého a ‰iroce se usmíval. 

„Oni jsou kaÏd˘ úplnû jin˘,“ poznamenala Anna a lás-
kyplnû jim pocuchala blonìaté hlaviãky. 

„Myslí‰, jo?“ opáãila Erika ironicky a potfiásla hlavou. 
Nalila jim kávu a automaticky umístila Annin hrnek tak,

aby na nûj dvojãata nedosáhla. 
„UdrÏí‰ je, nebo si mám jednoho vzít?“ zeptala se Anny,

která se usilovnû snaÏila zvládnout v‰echno najednou:
dûti, kávu i koláã. 

„V pohodû, je to moc fajn mít je takhle u sebe.“ Anna
si pfiivonûla k Noelovû hlaviãce. „A kde je vlastnû Maja?“

„NemÛÏe se odtrhnout od televize. Její novou Ïivotní
láskou je Mojje z pofiadu Mimmi a Mojje. Teì zrovna se dívá
na Mimmi a Mojjeho v Karibiku a já se asi pozvracím,
jestli je‰tû jednou usly‰ím tu písniãku Na sluneãné pláÏi v Ka-
ribiku.“

„Adrian teì ‰ílí z PokémonÛ a já se z toho taky asi
brzo zblázním.“ Anna se opatrnû napila kávy, bez sebe
strachy, aby nic nevylila na jedenapÛlleté chlapeãky, kte-
fií se jí hemÏili na klínû. „A co Patrik?“

„V práci. Podezfiení na Ïháfisk˘ útok na Valö.“
„Na Valö? A v kterém domû?“
Erika na chvíli zaváhala. „V b˘valé ozdravovnû,“ od-

povûdûla pak s potlaãovan˘m vzru‰ením. 
„Uf, nedûs mû. Z toho místa mi vÏdycky naskakovala

husí kÛÏe. Jak mohli tehdy jen tak zmizet?“
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„Já vím. SnaÏila jsem se o tom nûco vypátrat a fiíkala
jsem si, Ïe bych o tom mohla napsat knihu, jestli nûco
najdu. JenÏe jaksi nebylo od ãeho se odpíchnout. AÏ teì.“

„Jak to myslí‰?“ Anna si pofiádnû ukousla z rebarboro-
vého koláãe. Ten recept od babiãky dostala také, ale pek-
la asi tak ãasto, jako mandlovala povleãení. Tedy nikdy. 

„Vrátila se.“
„Kdo?“
„Ebba Elvanderová. Dnes se tedy jmenuje Starková.“
„Ta malá holãiãka?“ Anna vykulila na Eriku oãi. 
„Pfiesnû ta. Pfiestûhovala se s manÏelem na Valö a vy-

padá to, Ïe to tam opravují. A teì se jim dÛm nûkdo po-
kusil podpálit. To pfiece není jen tak.“ Erika uÏ se ani
nesnaÏila skr˘t své vzru‰ení. 

„A nemÛÏe to b˘t náhoda?“
„Jistû Ïe mÛÏe. Ale stejnû je to docela zvlá‰tní. Ebba

se vrátí a najednou se zaãnou dít vûci.“
„Stala se zatím jedna vûc,“ brzdila ji Anna. Vûdûla, jak

snadno se Erika pustí do vym˘‰lení nejrÛznûj‰ích teorií.
To, Ïe sestra napsala fiadu knih zaloÏen˘ch na peãlivém
v˘zkumu a faktech, byl úpln˘ div a Anna to nikdy ne-
dokázala úplnû pochopit. 

„No jo, jedna vûc,“ pfiipustila Erika a gestem ruky to
odmávla. „NemÛÏu se doãkat, aÏ Patrik pfiijde domÛ. Vlast-
nû jsem chtûla jet s ním, jenÏe mi nemûl kdo pohlídat
dûti.“

„A nepfiijde ti, Ïe by to vypadalo trochu divnû, kdy-
bys tam jela s ním?“

Antona a Noela uÏ omrzelo sedût tetû na klínû. Slezli
na zem a rozbûhli se do ob˘váku. 

„No a co, stejnû tam chci v nejbliÏ‰ích dnech zajet
a s Ebbou si promluvit.“ Erika jim dolila kávu. 

„Opravdu by mû zajímalo, co se s tou rodinou stalo,“
pfiem˘‰lela Anna. 

„Mamiiiii! AÈ jdou pryã!“ Maja v ob˘váku fivala jako
tur a Erika s povzdechem vstala. 
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„Vûdûla jsem, Ïe uÏ mi bylo dopfiáno sedût moc dlou-
ho. A takhle je to celé dny. Maja ze sv˘ch mlad‰ích brá-
chÛ ‰ílí. Ani nevím, kolikrát dennû ji pfied nimi musím
zachraÀovat.“ 

„Hmm,“ zamumlala Anna a dívala se, jak Erika pospí-
chá pryã. Píchlo ji u srdce. Co by za to dala, kdyby sama
nemohla chvíli v klidu posedût. 

Fjällbacka se pfiedvádûla ze své nejlep‰í stránky. Z mola
u lodûnice, kde John sedûl se svou Ïenou a jejími rodiãi,
mûl v˘hled na cel˘ pfiístav. Nádherné poãasí pfiilákalo je‰-
tû víc jachtafiÛ a turistÛ neÏ obvykle a fiady lodí a ãlunÛ
se v tûsn˘ch rozestupech pohupovaly u pontonÛ. Z lodí
byla sly‰et hudba a vesel˘ smích. John s pfiivfien˘ma oãi-
ma pozoroval ten v˘jev pln˘ Ïivota. 

„Je ‰koda, Ïe je dnes ·védsko tak úzkoprsé.“ John po-
zvedl sklenici a napil se vychlazeného rÛÏového vína.
„V‰ichni mluví o demokracii a o tom, Ïe kaÏd˘ má prá-
vo b˘t vysly‰en, ale my se vyjadfiovat nesmíme. My snad
radûji abychom neexistovali. V‰ichni zapomínají na to,
Ïe si nás zvolili lidi. Dostateãné mnoÏství ·védÛ dalo
najevo, Ïe jsou hluboce nespokojeni s tím, jak to v téhle
zemi chodí. Chtûjí zmûnu a my jsme jim ji slíbili.“ 

Postavil skleniãku zase na stÛl a dal se do loupání dal-
‰ích krevet. Na jeho talífii uÏ se vr‰ila celá hromada olou-
pan˘ch krun˘fiÛ. 

„Je to pfií‰erné,“ souhlasil jeho tchán, natáhl se k míse
s krevetami a nabral si jich pofiádnou hrst. „KdyÏ tu jed-
nou máme demokracii, mûlo by se pfiece naslouchat tomu,
co lidi chtûjí.“

„A v‰ichni pfiece vûdí, Ïe spousta pfiistûhovalcÛ sem leze
jen kvÛli sociálním dávkám,“ doplnila tchynû. „Kdyby se
sem stûhovali jen cizinci, ktefií chtûjí pracovat a zaãlenit
se do spoleãnosti, tak by to je‰tû ‰lo. Rozhodnû ale ne-
mám chuÈ, aby se z m˘ch daní financovalo Ïivobytí ta-
kov˘chhle vyÏírek.“ UÏ se jí trochu pletl jazyk. 
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John si povzdechl. Hlupáci. VÛbec nevûdí, o ãem mlu-
ví. Stejnû jako vût‰ina voliãského stáda ten problém zjed-
nodu‰ují. Nejsou schopni vidût vûci v kontextu. Tchán
a tchynû byli zosobnûním nevûdomosti, kterou z du‰e ne-
sná‰el. A teì tu s nimi bude cel˘ t˘den trãet. 

Liv ho konej‰ivû pohladila po stehnû. Vûdûla, co si
o nich myslí, a vût‰inou s ním souhlasila. Barbro a Kent
ale pofiád byli její rodiãe a nedalo se s tím nic dûlat. 

„Nejhor‰í je, jak se dnes rasy neustále mísí,“ fiekla Bar-
bro. „Do na‰í ãtvrti se právû pfiistûhovala rodina ·védky
a Araba. Chudák Ïenská, ta s ním musí mít peklo, kdyÏ
pomyslím na to, jak se Arabové chovají ke sv˘m Ïenám...
A dûti budou urãitû ve ‰kole ‰ikanovat. Pak se dostanou
na ‰ikmou plochu a Ïenská zaãne litovat, Ïe si radûji ne-
pofiídila ‰védského chlapa.“

„Moje fieã,“ souhlasil Kent a snaÏil se ukousnout z ob-
rovského krevetového sendviãe.   

„Nemohli bychom Johnovi dát na chvíli s politikou po-
koj?“ zeptala se Liv trochu vyãítavû. „¤eãí o pfiistûhova-
lecké otázce si uÏije ve Stockholmu aÏ dost. AspoÀ tady
by si od toho mohl trochu odpoãinout.“ 

John jí vûnoval vdûãn˘ pohled a zároveÀ si ji s obdi-
vem prohlédl. Byla prostû dokonalá. Svûtlé hedvábné vla-
sy mûkce sãesané z obliãeje. âisté rysy a jasné modré oãi. 

„PromiÀ, miláãku. To nás nenapadlo. Jsme zkrátka jen
hroznû py‰ní na to, co John dokázal a jakého postavení
dosáhl. Tak budeme mluvit o nûãem jiném. Jak to napfií-
klad vypadá s tv˘m obchodem?“

Liv zaãala Ïivû vyprávût o sv˘ch strastech s celním úfia-
dem, kter˘ jí neustále ztûÏuje podnikání. DováÏela ná-
bytek a jiné bytové zafiízení z Francie a doruãovací lhÛty
se stále prodluÏovaly. ZboÏí pak prodávala pfies inter-
net. John v‰ak vûdûl, Ïe její nad‰ení pro obchod uÏ vlast-
nû trochu ochladlo. âím dál víc se vûnovala práci pro
stranu. Ve srovnání s tím se v‰echno ostatní zdálo po-
druÏné. 
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Rackové nad nimi krouÏili stále níÏ a on vstal. 
„Navrhuju, abychom sklidili ze stolu. Ti ptáci zaãínají

b˘t nepfiíjemnû vlezlí.“ Popadl svÛj talífi, ‰el aÏ na konec
mola a vyhodil zbytky krevet do mofie. Racci se po nich
vrhli a snaÏili se ukofiistit, co se dá. Co nezpracují oni,
o to se postarají krabi. 

Na chvíli zÛstal stát, zhluboka se nadechl a zadíval se
na obzor. Jako obvykle se pohledem zastavil na Valö a jako
obvykle se v nûm vzedmula vlna vzteku. Jeho my‰lenky
na‰tûstí pfieru‰ilo zabzuãení v pravé kapse. Vytáhl rych-
le telefon, a neÏ hovor pfiijal, podíval se na displej. Volal
mu premiér. 

„Co si myslí‰ o tûch pfiáních?“ Patrik Martinovi podr-
Ïel dvefie. Byly tak tûÏké, Ïe se do nich musel opfiít ra-
menem. Tanumská policejní stanice byla postavena
v ‰edesát˘ch letech a pfiipomínala bunkr. KdyÏ Patrik
do budovy vstoupil poprvé, d˘chla na nûj bezútû‰nost.
Teì uÏ si na vybledlou Ïlutou a béÏovou barvu zafiíze-
ní tak zvykl, Ïe naprost˘ nedostatek útulnosti ani ne-
vnímal. 

„Zní to podivnû. Kdo by kaÏd˘ rok nûkomu anonym-
nû posílal pfiání k narozeninám?“

„Tak úplnû anonymnû ne. Podepsal se pfiece písme-
nem G.“ 

„No, to nám to ohromnû ulehãuje,“ podotkl Martin
a Patrik se zasmál. 

„âemu se smûjete?“ zeptala se Annika, která je zpoza
zaskleného pultu recepce vidûla vcházet. 

„Ale niãemu,“ odbyl ji Martin. 
Annika se otoãila na kanceláfiské Ïidli a postavila se do

dvefií své miniaturní kanceláfie. „Jak to ‰lo na ostrovû?“
„Musíme vyãkat, co zjistí Torbjörn, ale opravdu to vy-

padá, Ïe se nûkdo pokusil dÛm zapálit.“
„Postavím na kafe a probereme to.“ Annika vyrazila ke

kuchyÀce a strkala Martina s Patrikem pfied sebou. 
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„Podala jsi hlá‰ení Mellbergovi?“ zji‰Èoval Martin uÏ
v kuchyÀce. 

„Ne, nepfiipadalo mi to zatím nutné. VÏdyÈ má pfies
víkend volno. Pfiece nebudeme ‰éfa ru‰it.“

„Má‰ pravdu,“ uznal Patrik a posadil se na Ïidli nejblíÏ
oknu. 

„Tak vy si tu sedíte u kafe a bavíte se a mnû nikdo nic
nefiekne.“ Ve dvefiích se objevil Gösta a tváfiil se mrzutû. 

„Ty jsi tady? VÏdyÈ má‰ volno. Jak to, Ïe jsi ne‰el na
golf?“ Patrik vysunul Ïidli vedle sebe, aby si Gösta mohl
sednout. 

„Na golf je moc teplo. ¤íkal jsem si, Ïe radûji pÛjdu sem
a napí‰u nûjaká hlá‰ení a tûch pár hodin si na golfovém
hfii‰ti vyberu, aÏ nebude tak ‰ílen˘ hic. Kam jste to jeli?
Annika fiíkala nûco o Ïháfiském útoku?“

„Skoro to tak vypadá. Zdá se, Ïe nûkdo nalil benzin
nebo nûco podobného pod dvefie a pak to zapálil.“

„A sakra.“ Gösta si vzal nugátovou su‰enku a velmi peã-
livû oddûlil jedno koleãko od druhého. „Kde se to stalo?“

„Na Valö. V b˘valé ozdravovnû,“ odpovûdûl Martin. 
Gösta okamÏitû ztuhl. „V ozdravovnû?“
„Ano, je to trochu zvlá‰tní. Nevím, jestli jsi sly‰el, Ïe

nejmlad‰í dcera – ta, která jako jediná zÛstala v domû,
kdyÏ celá její rodina zmizela – se nedávno vrátila a dÛm
pfievzala.“ 

„Ta informace se ke mnû donesla.“ Gösta upfiel pohled
do stolu. 

Patrik se na nûj zvûdavû podíval. „No ano, ty jsi vlast-
nû na tom pfiípadu zmizení tehdy pracoval, Ïe?“

„Pracoval. Opravdu uÏ jsem tak star˘,“ konstatoval Gös-
ta. „Zajímalo by mû, co ji vedlo k tomu, aby se nastûho-
vala zpátky.“ 

„¤íkala nûco o tom, Ïe jim zemfiel syn,“ fiekl Martin. 
„Ebba pfii‰la o dítû? Kdy? Jak?“
„Nijak blíÏ nám to nevysvûtlili.“ Martin vstal a do‰el

pro mléko do ledniãky. 
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Patrik se zamraãil. To nebylo Göstovi podobné, aby
bral nûjak˘ pfiípad takhle osobnû, ale Patrik uÏ se s tím
setkal i dfiív. V‰ichni star‰í policisté mívají jeden pfiípad
s velk˘m P. Pfiípad, nad kter˘m donekoneãna pfiem˘‰lejí
a neustále se k nûmu vracejí v nadûji, Ïe naleznou fie‰ení
ãi odpovûì dfiív, neÏ bude pozdû. 

„Ten pfiípad pro tebe byl nûãím zvlá‰tní, viì?“
„To tedy byl. Dal bych cokoli na svûtû za to, abych se

dozvûdûl, co se tam tehdy o Velikonocích stalo.“
„To asi nejsi sám,“ pfiikyvovala Annika. 
„A teì je Ebba zpátky.“ Gösta si pfiejel rukou po bra-

dû. „A nûkdo se pokusil dÛm podpálit.“ 
„Nejen dÛm,“ pokraãoval Patrik. „Tomu Ïháfii muselo

b˘t jasné – nebo s tím dokonce poãítal – Ïe uvnitfi spí
Ebba s manÏelem. Na‰tûstí se M°arten probudil a oheÀ
uhasil.“ 

„Rozhodnû je to zvlá‰tní shoda okolností,“ uvaÏoval
Martin. Gösta pra‰til pûstí do stolu, aÏ Martin nadskoãil. 

„To je pfiece jasné, Ïe to není Ïádná náhoda!“
Kolegové se na nûj udivenû podívali a v kuchyÀce se

na chvíli rozhostilo ticho. 
„MoÏná bychom se mûli mrknout na ten star˘ pfiípad,“

prolomil nakonec mlãení Patrik. „Jen pro jistotu.“
„Pfiipravím materiály, které máme k dispozici,“ nabídl

se Gösta. V jeho vychrtlém obliãeji se opût objevil hor-
liv˘ v˘raz. „Bûhem let jsem si spisy sem tam procházel,
takÏe vím, kde jich vût‰inu najdu.“

„Domluveno. Pak si je rozdûlíme a v‰echny je pofiád-
nû proãteme. MoÏná objevíme nûco nového, kdyÏ se na
to podíváme nezaujat˘ma oãima. Anniko, mohla bys pro-
studovat, co v‰echno o Ebbû máme v databázi?“

„Provedu,“ pfiik˘vla a zaãala sklízet ze stolu. 
„MoÏná bychom také mûli provûfiit, jak jsou na tom

Starkovi finanãnû. A jestli mají dÛm na Valö poji‰tûn˘,“
navrhl Martin a vrhl po Göstovi nejist˘ pohled. 

„Myslí‰, Ïe to udûlali sami? Nic hloupûj‰ího jsem v Ïi-
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votû nesly‰el. VÏdyÈ byli uvnitfi, kdyÏ dÛm zaãal hofiet,
a oheÀ uhasil Ebbin muÏ.“

„Stejnû bych to radûji zkontroloval. Kdo ví, moÏná dÛm
zapálil on, ale pak si to rozmyslel? Vezmu si to na starost.“

Gösta otevfiel ústa, jako by se chystal nûco fiíct, ale
pak je zase zavfiel a oddusal pryã. 

Patrik také vstal. „Myslím, Ïe i Erika bude mít spous-
tu informací.“

„Erika? Jak to?“ Martin se zarazil uprostfied kroku. 
„Zajímá se o tenhle pfiípad uÏ dlouho. V‰ichni z Fjäll-

backy o tom pfiece sly‰eli, a kdyÏ vezmeme v úvahu, ãím
se Erika zab˘vá, není divu, Ïe ji ten pfiíbûh zaujal.“

„Tak se jí zeptej. Jakákoli informace se mÛÏe hodit.“
Patrik pfiik˘vl, ale stejnû se v nûm ozvaly pochybnos-

ti. Umûl si pfiedstavit, jak to mÛÏe dopadnout, kdyÏ Eri-
ku pfiizve k vy‰etfiování. 

„Jasnû, promluvím s ní,“ fiekl a kvÛli sobû doufal, Ïe toho
nebude litovat. 

Percy tfiesoucí se rukou naléval do sklenek svÛj nejlep‰í
koÀak. Jednu podal manÏelce.

„Já nechápu, co tím chce‰ fiíct.“ Pyttan do sebe koÀak
rychle obrátila. 

„Kdyby se dûda tohle dozvûdûl, urãitû by se obracel
v hrobû.“

„Musí‰ to nûjak vyfie‰it, Percy.“ Nastavila mu skleniã-
ku a on jí bez zaváhání dolil. Sice bylo teprve brzké do-
poledne, ale v jin˘ch ãástech svûta uÏ minula pátá. Dne‰ek
vyÏadoval kapku nûãeho ostfiej‰ího. 

„Já? A co mám asi tak dûlat?“ Hlas pfieskoãil do falze-
tu a ruce se mu tak rozklepaly, Ïe polovina koÀaku skon-
ãila mimo skleniãku. 

Stáhla ruku se sklenkou k sobû. „Co dûlá‰, ty pitomãe?“
„PromiÀ, promiÀ.“ Percy se zhroutil do jednoho z vel-

k˘ch, om‰el˘ch kfiesel v knihovnû. Ozvalo se rupnutí a on
pochopil, Ïe potah sedáku praskl. „Do prdele!“
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Vylétl a zaãal do kfiesla kopat jako ‰ílen˘. V‰echno
kolem nûj se rozpadá. Cel˘ zámek chátrá, dûdictví vy-
ãerpal uÏ dávno a teì ti hajzlové z finanãního úfiadu tvr-
dí, Ïe musí vysolit spoustu penûz, které nemá. 

„Uklidni se.“ Pyttan si otfiela ruce ubrouskem. „Pfiece
se to musí dát nûjak urovnat. Ale stejnû nechápu, jak je
moÏné, Ïe nám do‰ly peníze.“

Percy se na ni podíval. Vûdûl, jak ji to pomy‰lení dûsí,
ale v tuhle chvíli k ní cítil jen odpor. 

„Jak je moÏné, Ïe nám do‰ly peníze?“ zafival. „Má‰ vÛ-
bec ponûtí o tom, kolik kaÏd˘ mûsíc utratí‰? Nechápe‰
snad, kolik v‰echny ty vûci stojí? Cestování, veãefie, ‰aty,
kabelky, boty a ‰perky a co já vím, co si je‰tû kupuje‰?“

Nikdy na ni takhle nekfiiãel a Pyttan ucouvla. Upfienû
na nûj zírala a on ji znal natolik dobfie, Ïe mu bylo jas-
né, Ïe teì zvaÏuje dvû moÏnosti: dát se do boje, nebo
ho uchlácholit. Jakmile její v˘raz roztál, vûdûl, Ïe se roz-
hodla pro druhou alternativu. 

„Miláãku, pfiece se nebudeme hádat kvÛli nûãemu tak
ubohému, jako jsou peníze.“ Narovnala mu kravatu a za-
strãila ko‰ili, která mu povylezla z kalhot. „A je to. UÏ
zase vypadá‰ jako mÛj ‰varn˘ zámeck˘ pán.“

Vklouzla mu do náruãe a on cítil, jak jí podléhá. Mûla
dnes na sobû ‰aty od Gucciho, ve kter˘ch jí vÏdycky jen
tûÏko odolával. 

„Udûláme to takhle: zavolá‰ úãetnímu a je‰tû jednou
ty knihy projdete. Tak zlé to b˘t nemÛÏe. Urãitû tû uklid-
ní, kdyÏ si s ním promluví‰.“

„Musím mluvit se Sebastianem,“ zamumlal Percy. 
„Se Sebastianem?“ zopakovala Pyttan a zatváfiila se, jako

by kousla do nûãeho odporného. Vzhlédla k Percymu.
„VÏdyÈ ví‰, Ïe se mi nelíbí, Ïe se s ním st˘ká‰. Pak se
zase já musím potkávat s tou nulou, co má za Ïenu. Pros-
tû nemají vÛbec úroveÀ. On je sice v balíku, ale stejnû je
to vidlák. Povídá se, Ïe ho dlouho sledovala hospodáfi-
ská kriminálka, jenÏe na nûj nic nena‰li. Ale je to jen otáz-
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ka ãasu, a aÏ ho chytí, pak bychom s ním rad‰i nemûli
mít nic spoleãného.“ 

„Peníze nepáchnou,“ poznamenal Percy. 
Vûdûl, co mu úãetní fiekne. Îádné peníze uÏ nemá.

V‰echny jsou pryã, a jestli se chce dostat z téhle políza-
nice a zachránit zámek Fygelsta, potfiebuje kapitál. Se-
bastian byl jeho poslední nadûjí. 

Zavezli je do nemocnice v Uddevalle, ale zdálo se, Ïe je
v‰echno v pofiádku. Koufi se jim do plic nedostal. Prvot-
ní ‰ok opadl a Ebbû pfiipadalo, jako by se probudila z po-
divného snu. 

Uvûdomila si, Ïe se setmûlo a uÏ na práci nevidí, a roz-
svítila lampu na psacím stole. Teì v létû pfiicházel sou-
mrak plíÏivû a ona si pokaÏdé dost dlouho namáhala oãi,
neÏ jí do‰lo, Ïe si musí rozsvítit. 

Andûlíãek, na kterém pracovala, jí v prstech vzdoro-
val. Usilovnû se snaÏila nasadit oãko fietízku na správné
místo. M°arten nechápal, proã dûlá ‰perky ruãnû, kdyÏ
by je mohla nechat vyrábût v Thajsku nebo v âínû, zvlá‰È
teì, kdy jí pfies internetov˘ obchod pfiicházela spousta
objednávek. JenÏe jí by pak pfiipadalo, Ïe ta práce nemá
smysl. Chtûla kaÏd˘ ‰perk vyrobit ruãnû, do kaÏdého
náhrdelníku, kter˘ odeslala, chtûla vloÏit stejné mnoÏ-
ství lásky, vlastního smutku i vzpomínek. Kromû toho ji
v˘roba ‰perkÛ po dni plném malování, zatloukání hfiebí-
kÛ a fiezání uklidÀovala. KdyÏ ráno vstávala, bolel ji kaÏ-
diãk˘ sval v tûle, ale bûhem práce se ‰perky se tûlo
uvolnilo. 

„UÏ jsem v‰ude zamkl,“ oznámil jí M°arten. 
Ebba na Ïidli nadskoãila. Nesly‰ela ho pfiijít. 
„Sakra,“ ulevila si, protoÏe oãko, které uÏ mûla skoro

nasazené, zase sklouzlo. 
„Nechce‰ toho aspoÀ dneska veãer nechat?“ zeptal se

M°arten opatrnû a postavil se tûsnû za ni. 
Cítila, Ïe M°arten váhá, jestli jí má poloÏit ruce na ra-
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mena. Dfiív, neÏ se stalo to ne‰tûstí s Vincentem, jí ãasto
masíroval záda a jí se moc líbilo, jak se jí rozhodnû, ale
zároveÀ nûÏnû dot˘ká. Teì jeho dotyk snesla jen stûÏí
a obávala se, Ïe jeho ruce instinktivnû setfiese, jemu to
ublíÏí a propast mezi nimi se je‰tû zvût‰í. 

Ebba se opût pokusila nasadit oãko a koneãnû se jí to
podafiilo. 

„ZáleÏí na tom, jestli zamkneme?“ poznamenala, ale ne-
otoãila se k nûmu. „Toho, kdo nás chtûl v noci upálit, za-
mãené dvefie evidentnû neodradily.“ 

„Tak co budeme dûlat?“ opáãil M°arten. „MÛÏe‰ se na
mû aspoÀ podívat, kdyÏ se mnou mluví‰? Tohle je dÛle-
Ïité. Nûkdo se nám snaÏil podpálit dÛm a my nevíme
kdo ani proã. Copak tobû to nepfiipadá pfií‰erné? Nemá‰
strach?“

Ebba se k nûmu pomalu otoãila. 
„âeho bych se mûla bát? To nejhor‰í uÏ se stalo. Za-

mãené dvefie nebo odemãené, mnû je to fuk.“ 
„Takhle to dál nejde.“
„Proã ne? VÏdyÈ jsem udûlala, co jsi chtûl. Vrátila jsem

se sem, pfiistoupila jsem na tvé velkolepé plány, Ïe tuhle
zfiíceninu zrenovujeme a pak tu v na‰em soukromém ráji
budeme Ïít ‰Èastnû aÏ do smrti, zatímco hosté budou pfii-
jíÏdût a zase odjíÏdût. VÏdyÈ jsem na to k˘vla. Tak co
ode mû je‰tû chce‰?“ Sama sly‰ela, jak chladnû a nesmi-
fiitelnû to vyznûlo. 

„Nic, Ebbo. Nechci od tebe nic.“ M°artenÛv hlas mra-
zil stejnû jako pfiedtím její. Otoãil se a vy‰el z pokoje.
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Fjällbacka 1915

Koneãnû je volná. Pfiijali ji do sluÏby na statku v Hamburgsundu
a svou pûstounku ani ty její pfií‰erné haranty uÏ neuvidí. A zaplaÈ-
pánbÛh ani pûstouna. âím byla star‰í a vyspûlej‰í, tím ãastûji ji v noci
nav‰tûvoval. Poté co zaãala kaÏd˘ mûsíc krvácet, Ïila v setrvalém
strachu, Ïe se v ní uhnízdí dítû. To by jí tak je‰tû chybûlo. Nehodla-
la skonãit jako ty uplakané, vydû‰ené dívky, které pfiicházely klepat
na matãiny dvefie s jeãícími uzlíãky v náruãí. UÏ jako malá jimi po-
hrdala, tou jejich slabostí a odevzdaností. 

Dagmar si sbalila sv˘ch pár ‰vestek. Z rodného domova jí nic
nezÛstalo a tady jí nedali nic, co by stálo za to vzít s sebou. Pfiesto
nehodlala odejít s prázdnou. VplíÏila se do loÏnice pûstounÛ. Ve skfiíÀ-
ce pod postelí aÏ úplnû u zdi uchovávala pûstounka ‰perky, které
zdûdila po matce. Dagmar si lehla na zem a skfiíÀku vytáhla. Pûs-
tounka byla ve Fjällbace a dûti si hrály venku na dvofie, a tak ji ni-
kdo nemohl vyru‰it. 

Odklopila víko a spokojenû se usmála. Ve skfiíÀce bylo tolik cen-
ností, Ïe ji to na nûjakou dobu zabezpeãí. Mûla radost z toho, jak to
tu ãarodûjnici bude mrzet, aÏ zjistí, Ïe o ‰perky pfii‰la. 

„Co to dûlá‰?“ Ze dvefií se ozval pûstounÛv hlas a ona nadskoãila. 
Dagmar si myslela, Ïe pracuje venku ve chlévû. Srdce se jí v hru-

di prudce rozbu‰ilo, ale pak se v ní rozhostil klid. Její plány nesmí
nic pfiekazit. 

„Co asi tak myslíte?“ opáãila, vyndala v‰echny ‰perky ze skfiíÀ-
ky a strãila si je do kapsy suknû. 

„Zbláznila ses, holka? Ty tu krade‰ ‰perky?“ Pfiistoupil o krok blíÏ
a Dagmar ho zastavila pohybem ruky. 

„Pfiesnû tak. A radila bych vám, abyste se mû nepokou‰el zasta-
vit. Jinak pÛjdu rovnou za ãetníky a povím jim, co jste se mnou pro-
vádûl.“

„To by ses neopováÏila!“ Zatnul ruce v pûst, ale pak se mu v oãích
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mihl záblesk úlevy. „A i kdyby, kdo by asi tak vûfiil dcefii Andûlíã-
káfiky?“

„Umím b˘t dost pfiesvûdãivá. A dfiív neÏ se nadûjete, po vesnici se
zaãnou ‰ífiit drby.“

Znovu se zamraãil, zdálo se, Ïe váhá, a tak se rozhodla, Ïe ho
trochu popostrãí. 

„Mám návrh. AÏ moje drahá pûstounka zjistí, Ïe ‰perky zmizely,
udûláte, co bude ve va‰ich silách, abyste ji uklidnil a vysvûtlil jí, Ïe
to má nechat b˘t. Jestli mi tohle slíbíte, moÏná dostanete zvlá‰tní
odmûnu, neÏ se vydám na cestu.“ 

Dagmar popo‰la k pûstounovi. Pomalu zvedla ruku, poloÏila mu
ji do rozkroku a zaãala tfiít jeho úd. Hospodáfiovi se zamlÏil pohled
a ona vûdûla, Ïe ho má ve své moci. 

„TakÏe jsme domluveni?“ zeptala se a pomalu mu rozepínala kal-
hoty. 

„Ano, domluveni,“ pfiisvûdãil, poloÏil jí ruku na temeno a pfiitla-
ãil jí hlavu dolÛ. 
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Skokanská vûÏ na Badholmenu ãnûla jako vÏdy majestátnû
k nebi. Erika rozhodnû zapla‰ila vzpomínku na muÏe, kte-
r˘ z vûÏe visel na provaze a pomalu se k˘val. Ani v du-
chu se nechtûla k té pfií‰erné události vracet. Samotn˘
Badholmen se také snaÏil ze v‰ech sil, aby ji pfiivedl na
jiné my‰lenky. Tento ostrÛvek kousíãek od Fjällbacky se
ve vodû vyjímal jako vzácn˘ ‰perk. Tamní turistická uby-
tovna byla velmi oblíbená a pfies léto ãasto plnû obsaze-
ná. Erika moc dobfie chápala proã. Poloha chaty a její
starodávné kouzlo pfiedstavovaly neodolatelnou kombi-
naci. Ale dnes si krásn˘ v˘hled nemohla pofiádnû vy-
chutnat. 

„Jsme v‰ichni?“ Nervóznû se rozhlíÏela a poãítala dûti. 
Tfii malí divo‰i ve svítivû oranÏov˘ch záchrann˘ch

vestách se rozprchli po molu do v‰ech stran. 
„Patriku! Nemohl bys mi s nimi trochu pomoct?“ za-

volala, a kdyÏ Maja prosvi‰tûla kolem ní, nebezpeãnû blíz-
ko kraje mola, chytila ji za límec vesty. 

„A kdo asi nastartuje ãlun, co myslí‰?“ Patrik, v obli-
ãeji rud˘ jako rak, rozhodil rukama. 

„Nejdfiív je posadíme do ãlunu, neÏ nûkdo spadne do
vody, a pak teprve mÛÏe‰ startovat.“

Maja se snaÏila vyváznout a svíjela se jako ãervík, ale
Erika ji pevnû drÏela za poutko na límci. Volnou rukou
chytila Noela, kter˘ se na buclat˘ch noÏiãkách snaÏil
dohonit Antona. Teì uÏ zb˘valo jen jedno volnû pobí-
hající dítû. 

„Na, vezmi si je.“ Odtáhla vzpouzející se dûti k dfievû-
nému ãlunu uvázanému u mola a Patrik s otráven˘m v˘-
razem vylezl na palubu a Maju s Noelem si pfievzal. Erika
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se pak bleskovû otoãila a pustila se za Antonem, kter˘
uÏ stihl ubûhnout pûkn˘ kus smûrem ke kamennému most-
ku mezi Badholmenem a pevninou. 

„Antone! StÛj!“ kfiiãela, ale Anton se ani neohlédl. I kdyÏ
v‰ak cupital, jak nejrychleji umûl, brzy syna dohonila. Brá-
nil se a zaãal hystericky vfiískat, ale Erika ho rezolutnû
zvedla do náruãe. 

„PaneboÏe, jak jsem si mohla myslet, Ïe je to dobr˘
nápad?“ povzdychla si, kdyÏ koneãnû Patrikovi pfies zá-
bradlí podávala Antona. Celá zbrocená potem uvolnila
konec provazu a naskoãila do ãlunu. 

„V‰ak bude líp, hned jak vyjedeme na mofie.“ Patrik oto-
ãil klíãem, aby nastartoval motor, kter˘ na‰tûstí naskoãil
na první pokus. Pfiedklonil se, uvolnil zadní provaz a jed-
nou rukou udrÏoval sousední ãlun v dostateãné vzdále-
nosti. Vyplout z pfiístavu nebylo úplnû jednoduché. âluny
byly namaãkané na sebe, a kdyby nemûly na boku zavû-
‰ené fendry, nevyvázl by ani jejich ani sousední ãluny bez
úhony. 

„PromiÀ, Ïe jsem na tebe tak vyjela.“ Erika pfiinutila dûti,
aby se usadily na dnû ãlunu, a sama si sedla na jednu z la-
viãek. 

„Nic se nestalo,“ zavolal a pomalu zafiadil kormidelní
páku smûrem od sebe, takÏe se ãlun otoãil zádí k pfiísta-
vu a pfiídí smûrem k Fjällbace. 

Bylo nádherné nedûlní ráno, nebe záfiilo jasnû mod-
rou barvou a voda se leskla jako zrcadlo. KrouÏili nad nimi
racci, a kdyÏ se Erika rozhlédla, v‰imla si, Ïe na nûkoli-
ka lodích v pfiístavu se právû snídá. Mnoho dal‰ích ná-
v‰tûvníkÛ patrnû je‰tû vyspávalo kocovinu. Sobotní veãery
b˘valy pro mládeÏ, která sem na léto pfiijíÏdûla, vût‰inou
dost nároãné. Je fajn, Ïe tohle uÏ mám za sebou, pomyslela
si Erika a s nûhou se zadívala na dûti, které teì v ãlunu
sedûly jako pûny. 

Vstala z laviãky, postavila se vedle Patrika a poloÏila
mu hlavu na rameno. Objal ji a dal jí pusu na tváfi. 
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„Prosím tû,“ vyhrkl najednou, „aÏ pfiistaneme, pfiipo-
meÀ mi, Ïe se tû mám zeptat na Valö a b˘valou ozdra-
vovnu.“

„A co bys chtûl vûdût?“ V Erice se probudila zvûdavost. 
„Probereme to aÏ pak v klidu,“ odpovûdûl a znovu ji

políbil. 
Erika vûdûla, Ïe to dûlá naschvál, aby ji pozlobil. Sa-

mou nedoãkavostí, aby se dozvûdûla víc, málem vylétla
z kÛÏe, ale ovládla se. Beze slova si dlaní zastínila oãi a vy-
hlíÏela k ostrovu Valö. KdyÏ pomalu projíÏdûli kolem nûj,
mezi stromy se zableskl velk˘ bíl˘ dÛm. Vyjde vÛbec nû-
kdy najevo, co se tam vlastnû tehdy stalo? Nesná‰ela kni-
hy a filmy, které na konci nechávaly nûkteré otázky
nezodpovûzené, a novinové ãlánky o nevyfie‰en˘ch vraÏ-
dách ãetla jen s nejvût‰ím sebezapfiením. KdyÏ se pono-
fiila do pfiípadu Valö, snaÏila se pfiijít na pfiijatelné
vysvûtlení, ale navzdory ve‰keré snaze nebyla teì o nic
chytfiej‰í neÏ na zaãátku. Pravda zÛstala skrytá ve tmû,
podobnû jako se bíl˘ dÛm ukr˘val za vûtvemi stromÛ. 

Martin chvíli zÛstal stát s prstem ve vzduchu a teprve
potom zazvonil. Brzy usly‰el zevnitfi kroky a ovládl oka-
mÏité vnuknutí, aby se otoãil a zmizel. Dvefie se otevfie-
ly a v nich se objevila pfiekvapená Annika. 

„No ne, to jsi ty? Stalo se nûco?“
Pfiinutil se k úsmûvu. JenÏe Anniku jen tak nûkdo ne-

oklamal, a moÏná právû proto pfii‰el zrovna za ní. UÏ od
prvního dne na policejní stanici pro nûj byla nûco jako
druhá máma, a pokud si teì chtûl s nûk˘m promluvit, byla
to ona. 

„No, já...“ zaãal. 
„Pojì dál,“ pfieru‰ila ho Annika. „Sedneme si do ku-

chynû, dáme si kafe a poví‰ mi, co se dûje.“
Martin vstoupil, zul se a ‰el za Annikou. 
„Sedni si,“ vybídla ho a zaãala do pfiekapávaãe zku‰e-

nû sypat odmûrky kávy. „Kdepak má‰ Piu a Tuvu?“
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„Doma. ¤ekl jsem jim, Ïe se jdu projít, takÏe musím b˘t
brzo zpátky. Asi pak pojedeme na pláÏ.“

„Aha. Leia se taky hroznû ráda koupe. Nedávno jsme
s ní byli na koupali‰ti, a kdyÏ jsme chtûli jít domÛ, sko-
ro jsme ji nedostali z vody. Ona je zkrátka úpln˘ vodní
Ïivel. Lennart s ní zrovna odjel, a tak mám chvíli na to,
abych si tu trochu poklidila.“

Annika se celá rozzáfiila, kdyÏ mluvila o dcefii. Po mno-
ha trápeních a zklamáních se jim koneãnû pfied necel˘m
rokem podafiilo adoptovat holãiãku z âíny. A teì se je-
jich Ïivot toãil v˘hradnû kolem ní. 

Martin si neumûl pfiedstavit lep‰í mámu, neÏ je Anni-
ka. Byla ztûlesnûním vfielosti a starostlivosti a v její blíz-
kosti se vÏdy cítil v bezpeãí. Teì by si nejradûji poloÏil
hlavu na její rameno a dal voln˘ prÛchod slzám, které
ho pálily za víãky, ale ovládl se. Kdyby zaãal plakat, uÏ
by nemohl pfiestat. 

„Asi bude nejlep‰í, kdyÏ nachystám i nûco sladkého
k zakousnutí.“ Vytáhla z mrazáku sáãek a dala ho roz-
mrazit do mikrovlnky. „Vãera jsem pekla a chtûla jsem
s sebou nûco vzít i na stanici.“ 

„Ale ví‰ pfiece, Ïe zásobovat nás na stanici sladk˘m ne-
patfií k tvé pracovní náplni, Ïe ano?“ uji‰Èoval se Martin. 

„No, Mellberg by s tebou asi nesouhlasil. Kdybych si
svou pracovní smlouvu pofiádnû prostudovala, urãitû tam
nûkde bude drobn˘mi písmenky napsáno: má také za úkol
zásobovat tanumskou policejní stanici domácím sladk˘m
peãivem.“

„To ano, paneboÏe, bez tebe a pekárny by Bertil ne-
pfieÏil v práci jedin˘ den.“ 

„A obzvlá‰È ne od doby, co mu Rita naordinovala die-
tu. Podle Pauly se teì u Bertila a Rity podává jen celo-
zrnné peãivo a zelenina.“

„To bych tedy rád vidûl.“ Martin vyprskl smíchy. Bylo
pfiíjemné se pro zmûnu zasmát a ãást napûtí uÏ z nûj po-
malu zaãínala opadávat. 
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Mikrovlnka cinkla, Annika naservírovala teplé koláã-
ky na tác a nalila do dvou hrnkÛ kávu. 

„Tak, a je to. A teì spusÈ, copak má‰ na srdci? UÏ pfied
ãasem jsem si v‰imla, Ïe tû nûco tíÏí, ale fiíkala jsem si, Ïe
mi to poví‰ sám, aÏ bude‰ chtít.“ 

„MoÏná to nic není a nechci tû zatûÏovat sv˘mi pro-
blémy, ale...“ Martin si zoufale uvûdomil, Ïe se co nevi-
dût rozpláãe. 

„To je pfiece hloupost, proto jsem tady. Jen povídej.“ 
Martin chvíli zhluboka d˘chal. „Pia je nemocná,“ do-

stal ze sebe nakonec a sly‰el, jak se slova odráÏejí od zdí
kuchynû. 

Vidûl, jak Annika zbledla. Nûco takového patrnû ne-
ãekala. Toãil hrnkem mezi dlanûmi a odhodlával se po-
kraãovat. Najednou z nûj vylétlo v‰echno naráz: 

„UÏ dlouho se cítila unavená. Vlastnû od té doby, co
se narodila Tuva, ale tehdy jsme si mysleli, Ïe na tom není
nic divného, Ïe je to taková ta bûÏná únava po porodu.
JenÏe Tuvû budou brzy dva roky a pofiád to nepfie‰lo,
naopak, bylo to ãím dál hor‰í. A pak si Pia na krku na‰la
nûkolik bulek...“

Annika si rukou zakryla ústa, jako by chápala, kam se
bude hovor ubírat. 

„... a pfied nûkolika t˘dny jsem ji doprovázel na vy‰et-
fiení a hned jsem na lékafii vidûl, ãeho se obává. Dostala
doporuãení k akutnímu vy‰etfiení v uddevallské nemoc-
nici, kde jí pak odebrali vzorky. A na zítra odpoledne je
objednaná k onkologovi, kter˘ jí sdûlí v˘sledky. Ale my
uÏ stejnû víme, co nám fiekne.“ Po tváfii mu zaãaly téct
slzy. Vztekle si je osu‰il. 

Annika mu podala ubrousek. „Jen se vyplaã, aspoÀ se
ti trochu uleví.“ 

„Je to tak nespravedlivé. Pie je teprve tfiicet a Tuva je
tak maliãká. Hledal jsem na internetu nûjaké statistiky,
a jestli je to opravdu to, co si myslíme, je prognóza vel-
mi ‰patná. Pia je hroznû stateãná, zatímco já se chovám
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jako úpln˘ zbabûlec a vÛbec o tom s ní nedokáÏu mlu-
vit. StûÏí zvládám vidût ji spolu s Tuvou nebo se jí podí-
vat do oãí. Pfiipadám si tak stra‰nû k niãemu!“ Martin uÏ
nemohl déle pláã pfiemáhat, poloÏil hlavu na stÛl a pla-
kal, aÏ se cel˘ tfiásl. 

Annika ho objala kolem ramen a pfiitiskla svou tváfi
k jeho. Nic nefiíkala, jen tam sedûla a hladila ho po zá-
dech. Martin se po chvíli narovnal, otoãil se k Annice,
stulil se jí do náruãe a nechal se ukolébat stejn˘m zpÛ-
sobem, jak asi Annika konej‰ila Leiu, kdyÏ mûla nûjakou
bolístku. 

Mûli ‰tûstí, Ïe si v Café Bryggan vÛbec sedli. Na zahrádce
bylo plno a Leon sledoval, jak obsluha nosí ven jeden kre-
vetov˘ sendviã za druh˘m. Poloha kavárny u námûstí In-
grid Bergmanové byla perfektní a stoly se táhly po celé
délce mola aÏ k vodû. 

„Myslím, Ïe bychom ten dÛm mûli koupit,“ prohlásila Ia. 
Otoãil se k manÏelce. „Deset milionÛ nejsou Ïádné

drobné.“
„Copak jsem nûco takového fiekla?“ Pfiedklonila se

a upravila mu deku, kterou mûl pfiehozenou pfies kolena. 
„Nech tu zatracenou deku na pokoji. VÏdyÈ umfiu ve-

drem.“
„Pfiece ví‰, Ïe se nesmí‰ nastydnout.“
K jejich stolu pfii‰la servírka. Ia si objednala sklenici

vína a pro Leona minerálku. Leon k mladému dûvãeti
vzhlédl. 

„Dám si velké pivo,“ fiekl. 
Ia se na nûj vyãítavû podívala, ale on stvrdil svou ob-

jednávku k˘vnutím. Servírka zareagovala stejnû jako v‰ich-
ni lidé, které potkával, a evidentnû se snaÏila, aby nezírala
na jeho jizvy po popáleninách. KdyÏ ode‰la, obrátil po-
hled k mofii. 

„Voní to tu úplnû stejnû jako vÏdycky,“ podotkl. Zjiz-
vené ruce mûl sloÏené v klínû. 

48

Andûlíãkáfika - zlom  16.5.2014  11.13  Stránka 48



„Mnû se tu pofiád nelíbí. Ale jestli koupíme ten dÛm,
pfiistoupím na to. Nehodlám bydlet v nûjakém krcálku
a uÏ vÛbec tady nechci trávit celé léto. Maximálnû pár
t˘dnÛ v roce.“

„Nepfiipadá ti trochu pfiehnané, Ïe koupíme dÛm za de-
set milionÛ a pak ho budeme vyuÏívat jen pár t˘dnÛ
v roce?“

„Takové jsou moje podmínky,“ opáãila. „Jinak si tu mÛ-
Ïe‰ sedût sám. A to by asi ne‰lo?!“

„Ne, já vím, Ïe se o sebe sám nepostarám. A kdybych
na to náhodou zapomnûl, ty mi to pfii kaÏdé vhodné pfií-
leÏitosti ochotnû pfiipomene‰.“

„Uvûdomuje‰ ty si vÛbec nûkdy, co v‰echno jsem kvÛ-
li tobû obûtovala? V‰echny ty tvoje bláznivé vylomeni-
ny, které jsem musela tolerovat, aniÏ by ses kdy staral o to,
co na to fiíkám já. A teì se chce‰ pfiestûhovat sem. Co-
pak uÏ nejsi dost popálen˘ na to, aby sis hrál s ohnûm?“

Servírka donesla víno a pivo a postavila sklenice na
modrobíl˘ kostkovan˘ ubrus. Leon se napil a palcem po-
hladil chladné sklo. 

„Dobfie, aÈ je po tvém. Zavolej tomu makléfii a fiekni
mu, Ïe ten dÛm koupíme. Ale v tom pfiípadû chci, aby-
chom se tam nastûhovali co nejdfiív. Nesná‰ím bydlení
v hotelu.“

„Tak fajn,“ fiekla Ia bez jakéhokoli nad‰ení. „V tom domû
to asi tûch pár t˘dnÛ v roce vydrÏím.“ 

„Ty jsi tak stateãná, miláãku.“
ZpraÏila ho temn˘m pohledem. „Jen doufejme, Ïe toho

rozhodnutí nebude‰ litovat.“
„Od té doby uÏ ubûhlo hodnû vody,“ odpovûdûl klidnû. 
V tu chvíli usly‰el, jak se nûkdo za ním prudce nadechl. 
„Leone?“
Trhl sebou. Ani nemusel otáãet hlavu, stejnû ten hlas

poznal. Josef. Po v‰ech tûch letech tu potká Josefa. 
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Paula se kochala tfipytící se hladinou fjordu a vychutná-
vala si teplo. PoloÏila si ruku na bfiicho a usmála se, kdyÏ
ucítila, jak dítû kope. 

„Tak, je naãase dát si zmrzlinu,“ rozhodl Mellberg
a vstal. Podíval se na Paulu a zahrozil jí prstem. „Ví‰ pfie-
ce, Ïe není dobré vystavovat bfiicho sluneãním paprskÛm?“

Pfiekvapenû ho sledovala, jak se vzdaluje smûrem ke
stánku. 

„Dûlá si ze mû legraci?“ Paula se otoãila k matce. 
Rita se zasmála. „Bertil to myslí dobfie.“
Paula si nûco zabruãela pod vousy, ale stejnû si pfii-

kryla bfiicho ‰átkem. Kolem prosvi‰tûl úplnû nah˘ Leo
a Johanna ho rychle zadrÏela. 

„Má pravdu,“ potvrdila. „UV záfiení mÛÏe zpÛsobit pig-
mentové zmûny na kÛÏi, tak si namaÏ pofiádnû i obliãej.“ 

„Pigmentové zmûny?“ divila se Paula. „VÏdyÈ já uÏ hnû-
dá jsem.“

Rita jí podala lahviãku krému s ochrann˘m faktorem
ãíslo tfiicet. „KdyÏ jsem ãekala tebe, vyskákala mi na ob-
liãeji spousta hnûd˘ch skvrn, tak neprotestuj.“

Paula ji poslechla a také Johanna si peãlivû namazala
svou bledou pleÈ. 

„Stejnû má‰ ‰tûstí,“ pronesla závistivû, „vÛbec se ne-
musí‰ snaÏit, a pfiece jsi opálená.“

„To jo, ale pfiesto bych ocenila, kdyby se Bertil trochu
uklidnil,“ poznamenala Paula a vymáãkla si do dlanû po-
fiádnou dávku opalovacího krému. „Nedávno jsem ho pfii-
stihla, jak ãte moje ãasopisy pro tûhotné. A pfiedevãírem
mi pfiinesl lahviãku tablet s omega-3 mastnou kyselinou,
kterou koupil ve zdravé v˘Ïivû. V jednom z tûch ãasopi-
sÛ si pfieãetl, Ïe je to dobré pro v˘voj mozku miminka.“

„On z toho má takovou radost. Jen ho nech,“ napo-
menula ji Rita a zaãala uÏ podruhé natírat Lea od hlavy
aÏ k patû krémem. Zdûdil po Johannû její bledou, piha-
tou pleÈ a snadno se spálil. Paulu mimodûk napadlo, jest-
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li miminko zdûdí barvu po ní, nebo po anonymním dár-
ci. Jí to bylo jedno. Leo byl Johannin a její syn a teì uÏ
si sotva vzpomnûla na to, Ïe s jeho zplozením mûl co do
ãinûní nûkdo jin˘. A s tímhle miminkem to bude stejné. 

Tok jejích my‰lenek naru‰il MellbergÛv nad‰en˘ v˘-
kfiik. „Zmrzlina je tady!“

Rita ho probodla pohledem. „Doufám, Ïe sobû si Ïád-
nou nekoupil.“

„Jenom malé, úplnû maliãké magnum. VÏdyÈ jsem se
cel˘ t˘den tak snaÏil.“ Usmál se a zamrkal jedním okem
na svou pfiítelkyni, aby si ji usmífiil. 

„Îádnou zmrzlinu si nedá‰,“ fiekla Rita klidnû, vzala mu
nanuka a zahodila ho do ko‰e. 

Mellberg nûco zamumlal. 
„Co jsi fiíkal?“
Polkl. „Nic. VÛbec nic.“
„Pfiece ví‰, co fiíkal doktor. Spadá‰ do skupiny, u které

je nejvût‰í riziko infarktu i cukrovky.“ 
„Jedno magnum by mû pfiece nezabilo. Co z toho Ïi-

vota ãlovûk jinak má?“ rozhlédl se kolem a rozdûlil ostat-
ním zbylé nanuky. 

„Je‰tû t˘den dovolené,“ povzdychla si Paula, zavfiela oãi
pfied sluncem a pustila se do svého cornetta. 

„Opravdu si myslím, Ïe by ses do práce nemûla vracet,“
namítla Johanna. „Do matefiské uÏ ti moc ãasu nezb˘vá.
Porodní asistentka by ti urãitû napsala neschopenku, kdy-
bys s ní promluvila. Potfiebuje‰ odpoãívat.“

„Haló,“ pfiihlásil se ke slovu Mellberg, „já tû sly‰ím. Ne-
zapomínej, Ïe jsem Paulin ‰éf.“ Zadumanû se po‰krábal
v profiídl˘ch ‰ed˘ch vlasech. „Ale souhlasím s tebou. Já
si taky myslím, Ïe bys uÏ nemûla pracovat.“

„O tomhle uÏ jsme se bavili. KdyÏ budu jenom sedût
doma a ãekat, zblázním se. Kromû toho je teì v práci cel-
kem klid.“

„Klid?“ vytfie‰tila na ni Johanna oãi. „VÏdyÈ teì máte
to nejru‰nûj‰í období, v‰ude samí opilci a tak.“
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„Myslela jsem to tak, Ïe zrovna nevy‰etfiujeme nic zá-
vaÏnûj‰ího. Tu bûÏnou letní agendu, vloupání a podobné
vûci, zvládnu i poslepu. A pfiece se nemusím úãastnit v˘-
jezdÛ. MÛÏu zÛstat na stanici a starat se o administrativu.
Tak uÏ to pfiestaÀte fie‰it. Jsem tûhotná, ne nemocná.“

„Uvidíme, jak se to vyvrbí,“ uzavfiel Mellberg. „Ale v jed-
né vûci má‰ kaÏdopádnû pravdu. V tuhle chvíli máme
v práci docela klid.“

Na dne‰ek pfiipadlo jejich v˘roãí svatby a jako kaÏd˘ rok
se Gösta vypravil s ãerstv˘mi kvûtinami k Maj-Brittinu
hrobu. S jeho udrÏováním mûl jinak trochu potíÏe, ale
to nevypovídalo nic o citech, které k Maj-Britt choval.
ProÏili spolu mnoho krásn˘ch let a kaÏdé ráno, kdyÏ vstá-
val, myslel na to, jak moc mu chybí. Na Ïivot vdovce uÏ
si dávno zvykl a jeho dny plynuly klidnû bez jakéhoko-
li vyboãení, a tak mu pfiedstava, Ïe by dÛm sdílel s nû-
k˘m jin˘m, pfiipadala vlastnû velmi vzdálená. JenÏe to,
Ïe si na tento Ïivot zvykl, neznamenalo, Ïe by si ho sám
vybral. 

Sedl si na bobek a prsty pfiejíÏdûl náhrobní kámen a ob-
rysy jména, které patfiilo jejich maliãkému synovi. Nemûli
ani Ïádnou jeho fotku. Mysleli si, Ïe na focení budou
mít spoustu ãasu, a tak se o to hned po narození nesta-
rali. A kdyÏ zemfiel, také ho nikdo nefotil. Tehdy se to
nedûlalo. Bylo mu jasné, Ïe dne‰ní pohled je jin˘, ale
tehdy mûl ãlovûk co nejdfiíve zapomenout a dál se tím ne-
zab˘vat. 

Pofiiìte si dal‰í dítû, tak znûla rada, kterou dostali, kdyÏ
celí v ‰oku opou‰tûli nemocnici. JenÏe to se jim nepoda-
fiilo. Jediné dítû, které jim kdy vstoupilo do Ïivota, byla
ta dívka. Dûvenka, jak jí fiíkali. MoÏná se mûli víc snaÏit,
aby si ji mohli nechat, ale tehdy byli je‰tû pfiíli‰ pohlce-
ni zármutkem a mûli pocit, Ïe by jí dlouhodobû nedoká-
zali dát v‰echno, co potfiebuje. 

To rozhodnutí nakonec udûlala Maj-Britt. On pfiesto
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nesmûle navrhoval, Ïe by se o ni mûli postarat a Ïe by
u nich mohla zÛstat. Ale Maj-Britt se smutn˘m v˘razem
v obliãeji a srdcem uÏ dopfiedu zmuãen˘m ztrátou fiekla:
„Ta holãiãka potfiebuje sourozence.“ A tak od nich ode-
‰la. Od té doby o ní nikdy nemluvili, ale Gösta na ni ne-
mohl zapomenout. Kdyby za kaÏdou vzpomínku dostal
korunu, byl by z nûj dnes zámoÏn˘ muÏ. 

Gösta vstal. Vyplel trochu plevelu, kter˘ na hrobû za-
kofienil, a zkontroloval, jestli se kytice ve váze hezky vy-
jímá. V duchu zfietelnû usly‰el Maj-Brittin hlas: „Ale Gösto,
ty ses zbláznil. Takov˘ch krásn˘ch kvûtin je pro mû ‰ko-
da.“ VÏdycky mûla pocit, Ïe si nezaslouÏí nic extra. KéÏ
by ji b˘val neposlouchal a rozmazloval ji ãastûji. Mûl jí
nosit kvûtiny, kdyÏ je je‰tû mohla ocenit. Teì mohl jen
doufat, Ïe odnûkud seshora ty krásné kvûtiny pfiece jen
vidí a má z nich radost.
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Fjällbacka 1919

U SjölinÛ se zase slavilo. Dagmar byla za kaÏd˘ veãírek vdûãná.
Peníze navíc se jí hodily a sledovat zblízka v‰echny ty bohaté a krás-
né lidi bylo úÏasné. Îili tak nádhern˘m a bezstarostn˘m Ïivotem.
Jedli a pili, co hrdlo ráãilo, tanãili, zpívali a smáli se aÏ do svítání.
KéÏ by její Ïivot vypadal také tak. Ale zatím se musela spokojit jen
s tím, Ïe ty ‰Èastné lidi obsluhuje a aspoÀ na chvíli smí b˘t v jejich
blízkosti. 

A tenhle veãírek se zdál b˘t opravdu v˘jimeãn˘. Celé sluÏebnic-
tvo vãetnû ní odvezli uÏ dopoledne na ostrov nedaleko Fjällbacky
a po zbytek dne jezdil ãlun bez zastávky tam a zpátky a pfiiváÏel
jídlo, pití i hosty. 

„Dagmar! Dones ze sklepa dal‰í víno!“ zavolala na ni doktorová
Sjölinová a Dagmar rychle vyrazila. 

Usilovnû se snaÏila, aby s doktorovou dobfie vycházela. Ze v‰e-
ho nejménû si pfiála, aby na ni paní Sjölinová zaãala dohlíÏet. To
by si brzy v‰imla pohledÛ a láskypln˘ch ‰típancÛ, kter˘mi Dag-
mar bûhem veãírkÛ ãastoval její muÏ. Nûkdy si dovolil i víc, pokud
se doktorová omluvila a ‰la si lehnout a ostatní hosté byli pfiíli‰ opi-
lí nebo zamûstnaní vlastními radovánkami, aby se starali o to, co se
dûje kolem. Po takov˘ch veãerech jí doktor vÏdycky tajnû propa‰o-
val zvlá‰tní odmûnu, kdyÏ se rozdûlovalo sluÏné. 

Rychle vzala ze sklepa ãtyfii lahve vína a spûchala s nimi naho-
ru. Mûla je pevnû pfiitisknuté k hrudi, jenÏe vtom do nûkoho vrazila
a lahve jí vypadly. Dvû se rozbily a Dagmar si se zoufalstvím uvû-
domila, Ïe jí je urãitû strhnou z platu. Dala se do pláãe a podívala
se na muÏe pfied sebou. 

„PromiÀte!“ omluvil se on v dán‰tinû, ale to slovo zaznûlo z jeho
úst jaksi neobratnû. 

Její rozãilení a zoufalství pfie‰lo ve zlost. 
„Co to dûláte? Co vás to napadlo, postavit se pfiímo za dvefie?“ 
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„PromiÀte,“ opakoval, „Ich verstehe nicht.“
Najednou Dagmar do‰lo, s k˘m to mluví. Srazila se s dne‰ním

ãestn˘m hostem: nûmeck˘m váleãn˘m hrdinou, pilotem, kter˘ stateã-
nû bojoval ve válce, ale po trpké poráÏce Nûmecka se zaãal vûnovat
leteck˘m pfiehlídkám. ·u‰kalo se tady o nûm cel˘ den. Povídalo se,
Ïe bydlí v Kodani a pr˘ se zrovna zapletl do nûjakého skandálu,
pfied kter˘m musel utéct do ·védska. 

Dagmar na nûj zÛstala zírat. Za cel˘ svÛj Ïivot nepotkala tak
pfiitaÏlivého muÏe. Na rozdíl od jin˘ch hostÛ nevypadal, Ïe je opi-
l˘, a kdyÏ se jí zadíval do oãí, neuhnul pohledem. Hodnou chvíli se
navzájem prohlíÏeli. Dagmar vypjala hruì. Vûdûla o sobû, Ïe je hez-
ká. Sly‰ela to mnohokrát od muÏÛ, kdyÏ jí rukama pfiejíÏdûli po tûle
a sténali jí rozko‰í do ucha. Ale nikdy pfiedtím nemûla ze své krásy
takovou radost. 

S pohledem stále upfien˘m na ni se letec sehnul a zaãal sbírat stfie-
py rozbit˘ch lahví. Opatrnû je odnesl ven do mlází a tam je zaho-
dil. Pak si pfiitiskl ukazováãek ke rtÛm, se‰el do sklepa a pfiinesl dvû
nové lahve. Dagmar se na nûj vdûãnû usmála a ‰la mu naproti, aby
lahve pfievzala. Zrak jí padl na jeho ruce a ona si v‰imla, Ïe krvácí
z levého ukazováãku. 

Naznaãila, Ïe se mu na ruku podívá, a on odloÏil lahve vína na
zem. Rána nebyla hluboká, ale pfiesto hojnû krvácela. S pohledem
upfien˘m do jeho oãí vzala jeho prst do úst a jemnû mu krev vysála.
Jeho zorniãky se roz‰ífiily a zamlÏily, jak uÏ to pfiedtím vidûla mno-
hokrát. Poodstoupila a zvedla lahve ze zemû. KdyÏ se vracela ke
slavícím hostÛm, cítila jeho pohled v zádech.

55

Andûlíãkáfika - zlom  16.5.2014  11.13  Stránka 55



Patrik svolal v‰echny kolegy k poradû. Pfiedev‰ím Mell-
berg se potfieboval dozvûdût, co je nového. Patrik si od-
ka‰lal a spustil. „Bertile, ty jsi tu o víkendu nebyl, ale moÏná
jsi sly‰el, co se stalo?“

„Ne, copak?“ Mellberg se na Patrika vyz˘vavû podíval. 
„V sobotu hofielo v ozdravovnû na Valö. Vypadá to,

Ïe poÏár nûkdo zaloÏil.“
„Îháfisk˘ útok?“
„Je‰tû to nemáme potvrzené. âekáme na zprávu od

Torbjörna,“ odpovûdûl Patrik. Na chvíli zaváhal, ale pak
pokraãoval: „Ale stejnû máme dost dÛkazÛ na to, abychom
to podrobnûji provûfiili.“ 

Patrik ukázal na Göstu, kter˘ s fixem v ruce stál u bílé
psací tabule. 

„Gösta slíbil, Ïe vyhledá spis o té rodinû, která na Valö
zmizela. A...“ zaãal Patrik, ale Mellberg ho pfieru‰il. 

„Já vím, o ãem mluví‰. Tenhle star˘ pfiíbûh pfiece zna-
jí úplnû v‰ichni. Co to ale má spoleãného s na‰ím pfiípa-
dem?“ otázal se Mellberg. Sklonil se a podrbal Ernsta,
svého pejska, kter˘ leÏel pod Ïidlí. 

„To nevíme.“ Na Patrika padla únava. PokaÏdé ta stej-
ná diskuse s Mellbergem, kter˘ sice teoreticky byl ‰éfem
stanice, ale víc neÏ ochotnû pfienechával tuto zodpovûd-
nost Patrikovi. Jen kdyÏ si pak mohl pfiisvojit v‰echny
zásluhy. „Nedûlali jsme Ïádné pfiedãasné závûry. Ale stej-
nû je ponûkud zvlá‰tní, Ïe se nûco takového stane zrov-
na ve chvíli, kdy se sem po pûtatfiiceti letech vrátí dcera,
která jako jediná nezmizela.“

„Urãitû ten barák zapálili sami, aby dostali peníze od
poji‰Èovny,“ poznamenal Mellberg. 
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„Zrovna pro‰etfiuju jejich finanãní situaci.“ Martin se-
dûl vedle Anniky a pÛsobil nezvykle zamlkle. „Zítra ráno
bych uÏ mûl mít nûjaké konkrétní údaje.“ 

„Fajn. Uvidíte, Ïe tím se záhada vyfie‰í. Zjistili, Ïe re-
konstrukce té ruiny by byla pfiíli‰ drahá, a rozhodli se,
Ïe pro nû bude v˘hodnûj‰í, kdyÏ ji zapálí. Takov˘ch pod-
vodÛ jsem vidûl, kdyÏ jsem slouÏil v Göteborgu...“

„Jak uÏ jsem fiíkal, nebudeme se upínat k jedinému vy-
svûtlení,“ trval na svém Patrik. „Myslím, Ïe bychom mûli
nechat Göstu, aby se s námi podûlil o své vzpomínky.“

Posadil se a k˘vl na Göstu, aby spustil. Eriãino vyprá-
vûní bûhem jejich vãerej‰ího v˘letu ho naprosto pohlti-
lo a rád by se dozvûdûl, co o starém pfiípadu fiekne Gösta. 

„Sice o tom vy‰etfiování uÏ leccos víte, ale vezmu to
od zaãátku, jestli nemáte nic proti.“ Gösta se rozhlédl
a v‰ichni kolem stolu pfiik˘vli. 

„Tfiináctého dubna 1974, na Bílou sobotu, zavolal nû-
kdo na stanici v Tanumu a chtûl, aby policisté pfiijeli do in-
ternátní ‰koly na ostrovû Valö. Dotyãn˘ nesdûlil, co se
stalo, a hned zavûsil. Telefon zvedl ná‰ b˘val˘ ‰éf a podle
jeho vyjádfiení ne‰lo poznat, jestli volal muÏ nebo Ïena.“
Gösta se na okamÏik odmlãel a zdálo se, jako by se ve
vzpomínkách vracel do minulosti. „Já a mÛj kolega Hen-
ry Ljung jsme dostali rozkaz, abychom tam zajeli a zjis-
tili, co se tam stalo. Za necelou pÛlhodinu jsme byli na
místû a objevili jsme tam cosi velmi podivného. V jídel-
nû bylo prostfieno ke sváteãnímu obûdu a jídlo na talí-
fiích bylo napÛl snûdené, ale po rodinû, která tam bydlela,
jako by se slehla zem. ZÛstala tam jen roãní holãiãka Ebba,
která se úplnû sama batolila po místnosti. Vypadalo to,
jako by se zbytek rodiny doslova vypafiil. Jako by vstali
od stolu uprostfied jídla a prostû zmizeli.“

„Pfff,“ napodobil Mellberg, jak se rodina asi vypafiila,
a Gösta ho zpraÏil vraÏedn˘m pohledem. 

„Kde v tu chvíli byli v‰ichni studenti?“ zeptal se Martin. 
„Vût‰inou doma u rodiãÛ, protoÏe mûli velikonoãní
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prázdniny. Na Valö jich zÛstalo jen pár, a kdyÏ jsme tam
dorazili, nikde jsme je nevidûli. Ale po chvíli pfiijelo ve
ãlunu pût klukÛ. ¤ekli nám, Ïe se vypravili na pár hodin
na ryby. V následujících t˘dnech jsme je dÛkladnû vy-
sl˘chali, ale o tom, co se té rodinû stalo, nevûdûli nic. Sám
jsem s nimi mluvil a v‰ichni tvrdili to samé: Ïe je ke svá-
teãnímu obûdu nepozvali, a tak místo toho jeli na ryby.
KdyÏ odjíÏdûli, bylo v‰echno v pofiádku.“

„A co ãlun té rodiny, zÛstal u mola?“ zajímalo Patrika. 
„Ano. A cel˘ ostrov jsme prohledali, ale jako by se po

nich slehla zem.“ 
„Kolik jich vlastnû bylo?“ Zdálo se, jako by to i Mell-

berga proti jeho vÛli zaãalo zajímat. Zvûdavû se pfied-
klonil. 

„Dva dospûlí a ãtyfii dûti. Ale jedno z dûtí byla malá
Ebba, takÏe zmizeli dva dospûlí a tfii dûti.“ Gösta se oto-
ãil a zaãal psát na tabuli. „Otec rodiny, Rune Elvander,
byl fieditelem ‰koly. Dfiív slouÏil v armádû a jeho cílem
bylo vybudovat ‰kolu pro chlapce, jejichÏ rodiãe mûli vy-
soké nároky na vzdûlání, a zároveÀ dodrÏovat pfiísnou dis-
ciplínu. Prvotfiídní vzdûlání, systém pravidel utuÏujících
charakter a posilující fyzická ãinnost na ãerstvém vzdu-
chu pro chlapce ze zámoÏn˘ch rodin. Tak ‰kolu popiso-
vali v jedné informaãní broÏufie, jestli se nepletu.“

„PaneboÏe, to zní jako návrat do dvacát˘ch let,“ po-
dotkl Mellberg. 

„Urãitá ãást rodiãÛ vÏdycky s láskou vzpomíná na sta-
ré dobré ãasy, a pfiesnû to jim Rune Elvander nabídl,“ vy-
svûtlil Gösta a pokraãoval ve vyprávûní: „Ebbina matka
se jmenovala Inez. KdyÏ zmizela, bylo jí dvacet tfii let,
a byla tedy v˘raznû mlad‰í neÏ padesátník Rune. Ten uÏ
mûl tfii dûti z pfiedchozího manÏelství: devatenáctiletého
Claese, ‰estnáctiletou Annelii a devítiletého Johana. Jejich
matka Carla zemfiela nûkolik let pfiedtím, neÏ se Rune zno-
vu oÏenil. Podle tûch pûti chlapcÛ bylo v té rodinû dost
problémÛ, ale nic bliÏ‰ího jsme z nich nedostali.“
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„Kolik chlapcÛ na internátu bydlelo bûhem ‰kolního
roku?“ tázal se Martin. 

„To se trochu mûnilo, ale zhruba kolem dvaceti. Kro-
mû Runeho tam pÛsobili je‰tû dva uãitelé, ale ti mûli
o prázdninách volno.“ 

„Pfiedpokládám, Ïe na dobu zmizení mûli alibi?“ Patrik
se na Göstu pozornû zadíval. 

„Ano. Jeden slavil Velikonoce u pfiíbuzn˘ch ve Stock-
holmu. Druh˘ se nám nejdfiív zdál ponûkud podezfiel˘,
protoÏe odpovídal velmi vyh˘bavû a nechtûl nám pofiádnû
fiíct, kde byl. JenÏe pak se ukázalo, Ïe jel se sv˘m pfiíte-
lem na prázdniny do tepl˘ch krajÛ, coÏ byl ten dÛvod,
proã s tím dûlal takové tajnosti. Nechtûl, aby vy‰lo na-
jevo, Ïe má homosexuální sklony, a na ‰kole to dovednû
skr˘val.“

„A co studenti, ktefií odjeli na prázdniny domÛ? Pro-
vûfiili jste i je?“ pokraãoval Patrik. 

„Mluvili jsme úplnû s kaÏd˘m. A o v‰ech chlapcích je-
jich rodiãe vypovûdûli, Ïe byli na Velikonoce doma a k ost-
rovu se vÛbec nepfiiblíÏili. Zdálo se, Ïe jsou rodiãe velmi
spokojení s tím, jak˘ vliv ‰kola na jejich dûti má, a velmi
je rozru‰ilo, Ïe je po prázdninách nebudou moci poslat
do internátu zpátky. Mûl jsem pocit, Ïe mnozí z nich by
uvítali, kdyby jejich dûti mohly zÛstávat na internátu i pfies
prázdniny a domÛ vÛbec nejezdily.“ 

„Dobfie, takÏe jste tedy nena‰li Ïádné hmatatelné sto-
py, které by nasvûdãovaly tomu, Ïe se rodinû nûco stalo?“ 

Gösta zavrtûl hlavou. „Samozfiejmû jsme tehdy ne-
mûli dne‰ní vybavení a znalosti a podle toho vypadalo
i technické vy‰etfiování. Ale v‰ichni dûlali, co bylo v je-
jich silách, a Ïádné stopy tam prostû nebyly. Nebo lépe
fieãeno: my jsme Ïádné nena‰li. Stejnû jsem mûl vÏdy-
cky pocit, Ïe nám nûco uniká, ale nikdy jsem nezjistil,
co to bylo.“

„Co se stalo s tou holãiãkou?“ zajímala se Annika, kte-
ré pfii pomy‰lení na dítû v nesnázích krvácelo srdce. 
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„NaÏivu nezÛstali Ïádní pfiíbuzní, a tak Ebbu umístili
do pûstounské rodiny v Göteborgu. Pokud vím, pozdûji
ji ta rodina adoptovala.“ Gösta se odmlãel a sklopil oãi
ke sv˘m rukám. „Stojím si za tím, Ïe jsme odvedli dob-
rou práci. Provûfiili jsme v‰echny moÏné stopy a snaÏili
se najít moÏn˘ motiv. Pátrali jsme v Runeho minulosti,
ale Ïádné kostlivce ve skfiíni jsme nena‰li. Vyptávali jsme
se po celé Fjällbace, jestli si nûkdo nev‰iml nûãeho zvlá‰t-
ního. Pustili jsme se do pfiípadu ze v‰ech mysliteln˘ch
koncÛ, ale vÛbec nikam jsme se nedostali. Bez dÛkazÛ
nebylo moÏné rozhodnout, jestli je nûkdo zavraÏdil a od-
vezl, nebo jednodu‰e odjeli dobrovolnû.“ 

„To je bezpochyby stra‰nû zajímavé.“ Mellberg si od-
ka‰lal. „Ale pofiád nechápu, proã bychom se tím mûli na-
dále zab˘vat. Nevidím Ïádn˘ dÛvod, proã si zbyteãnû
pfiidûlávat práci. Buìto Ebba a ten její chlap sami poÏár
zaloÏili, nebo je to klukovina, kterou má na svûdomí nû-
jaká mládeÏ.“

„Na znudûné puberÈáky mi to pfiipadá trochu moc pro-
my‰lené,“ namítl Patrik. „Kdyby chtûli nûco zapálit, bylo
by jednodu‰‰í udûlat to v mûsteãku, nemuseli by se pla-
vit aÏ na Valö. A uÏ jsme fiíkali, Ïe Martin má na staros-
ti zjistit, jestli se nejedná o pojistn˘ podvod. Ale ãím víc
toho vím o tom starém pfiípadu, tím silnûj‰í mám tu‰ení,
Ïe poÏár souvisí se zmizením té rodiny.“ 

„Ty a ta tvoje tu‰ení,“ odfrkl si Mellberg. „Îádná kon-
krétní souvislost tu prostû není. Vím, Ïes mûl dfiív pár-
krát pravdu, ale tentokrát jsi úplnû mimo.“ Mellberg vstal,
oãividnû spokojen˘ s tím, Ïe se podle vlastního mínûní
postaral o moudro dne. 

Patrik pokrãil rameny a ignoroval ho. UÏ dávno se pfie-
stal starat o to, co si Mellberg myslí, jestli ho to tedy vÛ-
bec kdy zajímalo. Rozdûlil kolegÛm úkoly a poradu
ukonãil. 

Cestou z místnosti k Patrikovi pfii‰el Martin a vzal si
ho stranou. 
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„MÛÏu si vzít odpoledne volno? Vím, Ïe je to trochu
narychlo...“

„Jasnû Ïe mÛÏe‰, jestli je to nûco dÛleÏitého. Co se
dûje?“

Martin zaváhal. „Je to soukromá záleÏitost. Rad‰i bych
o tom teì nemluvil, jestli nemá‰ nic proti.“

Z jeho hlasu Patrik pochopil, Ïe se nemá dál vyptá-
vat, i kdyÏ ho trochu mrzelo, Ïe se mu Martin nechce svû-
fiit. Podle jeho názoru se za ty roky, kdy spolu pracovali,
sblíÏili natolik, Ïe by mu Martin mohl bez obav fiíct co-
koli nepfiíjemného. 

„Nemám na to teì sílu,“ fiekl Martin, jako by uhodl,
o ãem Patrik pfiem˘‰lí. „TakÏe nebude vadit, kdyÏ po obû-
dû zmizím?“ 

„Urãitû ne, klidnû bûÏ.“
Martin se na nûj pousmál a obrátil se k odchodu. 
„Martine,“ zadrÏel ho je‰tû Patrik. „Kdyby sis chtûl o nû-

ãem promluvit, jsem tady.“
„Já vím.“ Martin na chvíli zaváhal. Pak zmizel na

chodbû. 

UÏ cestou ze schodÛ bylo Annû jasné, co ji ãeká v ku-
chyni. Dan v tom svém o‰oupaném Ïupanu, hluboce za-
bran˘ do ranních novin a v ruce tfiímající hrnek s kávou. 

KdyÏ pfiekroãila práh, vzhlédl a rozzáfiil se. 
„Dobré ráno, miláãku.“ Nastavil jí tváfi, aby mu mohla

dát pusu. 
„Dobré ráno.“ Anna se od nûj odvrátila. „Po ránu je mi

hroznû cítit z pusy,“ snaÏila se to zachránit, ale uÏ bylo
pozdû. Dan beze slova vstal a postavil hrnek do dfiezu. 

Proã to musí b˘t tak pfií‰ernû sloÏité? Neustále fiíká
a dûlá nûco ‰patnû. Pfiitom by chtûla v‰echno napravit,
aby to bylo zase jako dfiív. Tak ráda by se vrátila k tomu
samozfiejmému Ïivotu, kter˘ pfied nehodou vedli. 

Dan se pustil do nádobí od snídanû. Zezadu k nûmu
pfiistoupila a objala ho, pfiitiskla se tváfií k jeho zádÛm. Ale
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jediné, co z jeho napjatého tûla vyzafiovalo, byl pocit mar-
nosti. Pfienesl se i na ni a její touha po vzájemné blíz-
kosti v tu chvíli zmizela. TûÏko fiíct, kdy se zase vrátí,
a jestli vÛbec. 

S povzdechem Dana pustila a posadila se ke stolu. 
„Musím zase zaãít pracovat,“ oznámila, vzala si krajíc

chleba a natáhla se pro nÛÏ na máslo. 
Dan se obrátil, opfiel se o kuchyÀskou linku a zaloÏil

si ruce na prsou. 
„A co bys chtûla dûlat?“
Anna na chvíli zaváhala. „Chtûla bych sama zaãít pod-

nikat,“ dostala ze sebe nakonec. 
„Ale to je vynikající nápad! Jak by sis to pfiedstavova-

la? Otevfie‰ si vlastní obchod? MÛÏu se poptat po okolí,
jestli je nûco volného.“

Dan se usmíval od ucha k uchu a z jakéhosi dÛvodu to
jeho nad‰ení najednou utlumilo její vlastní. Tohle je její
nápad a nechce se o nûj dûlit. Proã, to neumûla vysvûtlit
ani sama sobû. 

„Já si to chci zafiídit sama,“ fiekla a hned sly‰ela, jak os-
tfie to vyznûlo. 

DanÛv radostn˘ v˘raz byl rázem pryã. 
„Jak chce‰,“ odpovûdûl su‰e a vrátil se zase k nádobí. 
Sakra, sakra, sakra. Anna si v duchu nadávala a zaÈala

pûsti. 
„Pfiem˘‰lela jsem o vlastním obchodû. Ale zároveÀ bych

pofiád navrhovala interiéry, vyhledávala staroÏitnosti
a tak.“ Mlela dál a doufala, Ïe se jí Dana zase podafií vtáh-
nout do hovoru. JenÏe ten rámusil se sklenicemi a talífii
a vÛbec jí neodpovídal. Byl k ní otoãen˘ zády a pÛsobil
nepfiístupnû a nesmifiitelnû. 

Anna poloÏila krajíc chleba zpátky na talífi. Pfie‰la ji
chuÈ. 

„PÛjdu se na chvíli projít.“ Vstala od stolu a ‰la se na-
horu pfievléct. Dan stále nefiekl ani slovo. 
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„To je fajn, Ïe jsi k nám zaskoãil na obûd,“ snaÏila se
Pyttan. 

„Pfii‰el jsem moc rád, aspoÀ vidím, jak to tu máte hez-
ké.“ Sebastian se zasmál a pra‰til jejího manÏela do zad
tak silnû, aÏ se Percy zakuckal. 

„No, v‰ak vy si taky nebydlíte zle.“
Percy se usmál pod vousy. Pyttan se nikdy netajila tím,

co si myslí o Sebastianovû okázalém domû s nûkolika
bazény a tenisov˘m kurtem. Byl sice men‰í neÏ zámek Fy-
gelsta, ale o to nákladnûj‰í. „Vkus se za peníze koupit
nedá,“ fiíkávala po kaÏdé náv‰tûvû u Sebastiana a ohrno-
vala nos nad nale‰tûn˘mi zlat˘mi rámy obrazÛ a obrov-
sk˘mi kfii‰Èálov˘mi lustry. V podstatû s ní souhlasil. 

„Posaì se u nás,“ vyzval Sebastiana a doprovodil ho
k prostfienému stolu venku v altánu. V tomto roãním ob-
dobí nebylo na svûtû hezãí místo neÏ Fygelsta. Kam oko
dohlédlo, rozprostíral se krásn˘ park. Po mnoho genera-
cí se o nûj rodina s láskou starala, ale teì bylo jen otáz-
kou ãasu, kdy zaãne chátrat stejnû jako zámek. Dokud
nevyfie‰í svou finanãní situaci, musí se obejít bez za-
hradníka. 

Sebastian se pohodlnû uvelebil na Ïidli, sluneãní br˘-
le si povytáhl na ãelo. 

„Dá‰ si trochu vína?“ Pyttan mu ukázala lahev prvo-
tfiídního chardonnay. I kdyÏ se jí ten nápad, Ïe by mûli
Sebastiana poÏádat o pomoc, moc nelíbil, Percy vûdûl, Ïe
kdyÏ uÏ se jednou rozhodli, Pyttan udûlá v‰echno pro
to, aby mu situaci ulehãila. Stejnû nemají pfiíli‰ na v˘bûr.
Spí‰ vÛbec. 

Nalila Sebastianovi víno a on se pustil do pfiedkrmu, ani
nepoãkal, aÏ jim hostitelka popfieje dobrou chuÈ. Nabral
si pofiádnou hromadu krevetového salátu a Ïv˘kal s po-
otevfien˘mi ústy. Percy si v‰iml, Ïe Pyttan odvrátila zrak. 

„TakÏe vy máte nûjaké trable s finanãákem a nezapla-
cen˘mi danûmi?“
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„No, co ti mám povídat, je to pfií‰erné.“ Percy zavrtûl
hlavou. „Tûm lidem není nic svaté.“ 

„To má‰ tedy pravdu. V téhle zemi se prostû nevypla-
tí pracovat.“ 

„Za ãasÛ na‰eho táty to bylo nûco jiného.“ Percy vrhl
na Pyttan tázav˘ pohled a ukrojil si kus chleba. „UdrÏo-
vat tuhle památku nás stálo spoustu práce a jeden by oãe-
kával, Ïe to lidi ocení. VÏdyÈ je to souãást ‰védského
kulturního dûdictví a na‰e rodina na sebe vzala obrovskou
zodpovûdnost, aby zámek zachovala v dobrém stavu.
A zhostila se toho se ctí.“ 

„No jo, jenÏe dneska uÏ je jiná doba,“ podotkl Seba-
stian a zamával vidliãkou. „Socani byli u moci dlouhá
léta a zdá se, Ïe nám nepomÛÏe, ani kdyÏ teì máme pra-
vicovou vládu. Hlavnû nesmí‰ mít víc neÏ soused, jinak
tû úplnû o‰kubou. Sám jsem to zaÏil. Letos jsem musel
na daních pofiádnû doplácet, ale na‰tûstí jen za svÛj ma-
jetek ve ·védsku. DÛleÏité je mít za u‰ima a ukládat si pfií-
jmy v zahraniãí, tam na tvoje tûÏce vydûlané peníze
finanãák nemÛÏe.“ 

Percy pfiik˘vl. „To ano, ale já jsem vÏdycky mûl vût‰i-
nu majetku vázanou v tomhle zámku.“

Nebyl hloup˘. Vûdûl, Ïe ho Sebastian celé roky vy-
uÏívá. Percy mu zámek obãas pÛjãoval a Sebastian tam
pro zákazníky pofiádal hony a jiné zábavní akce nebo si
tam vozil nûkterou ze sv˘ch mnoha milenek. Percyho
by zajímalo, jestli Sebastianova Ïena nûco tu‰í, ale ne-
chtûl se do toho plést. Pyttan ho drÏela zkrátka a on sám
by se nûãeho takového nikdy neodváÏil. Ale jinak aÈ si
kaÏd˘ zafiídí své manÏelství, jak chce. 

„Dûdictví po otci snad taky nebylo malé?“ zeptal se
Sebastian a v˘znamnû Pyttan nastavil prázdnou sklenici.
Ta nedala ani hnutím brvy najevo, co si o nûm myslí, a na-
plnila mu sklenici aÏ po okraj. 

„To ne, ale v‰ak ví‰...“ Percy se o‰íval. Hroznû nerad
mluvil o financích. „UdrÏovat tuhle usedlost stojí ‰ílené
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peníze a Ïivotní náklady neustále stoupají. Dnes je v‰ech-
no tak pfií‰ernû drahé.“ 

Sebastian se u‰klíbl. „Jo, kaÏdodenní Ïivobytí holt nûco
stojí.“ 

Nezakrytû sjíÏdûl Pyttan pohledem od drah˘ch dia-
mantov˘ch náu‰nic aÏ k botám od Loubotina na vysokém
podpatku. Pak se obrátil na Percyho. 

„S ãím potfiebuje‰ pomoct?“
„No...“ Percy zaváhal, ale pak se podíval na manÏel-

ku a znovu se odhodlal. Musí to vyfie‰it, nebo se taky
mÛÏe snadno stát, Ïe se Pyttan poohlédne po jin˘ch
moÏnostech. „Jedná se samozfiejmû pouze o krátkodo-
bou pÛjãku.“ 

Rozhostilo se trapné ticho, ale Sebastianovi to zjevnû
nevadilo. V koutku úst mu pohrával úsmûv. 

„Mám takov˘ návrh,“ fiekl zvolna. „Ale myslím, Ïe si
o tom promluvíme o samotû, jen mezi námi b˘val˘mi spo-
luÏáky.“ 

Zdálo se, Ïe se Pyttan chystá protestovat, ale Percy
na ni vrhl neb˘vale tvrd˘ pohled, a tak zmlkla. Podíval
se na Sebastiana a jako by mezi nimi do‰lo k tiché v˘-
mûnû názorÛ. 

„To bude asi nejlep‰í,“ podvolil se a sklonil hlavu. 
Sebastian se teì ‰iroce usmíval. Znovu Pyttan nastavil

sklenici. 

Na ‰plhání po fasádû bylo pfies poledne moc horko, a tak
místo toho pracovali uvnitfi. 

„Dáme se nejdfiív do podlahy?“ zeptal se M°arten. Stá-
li v jídelnû a rozhodovali se, ãím zaãnou. 

Ebba zkusmo zatahala za odchlíplou tapetu a odloup-
la velk˘ kus. „Nebylo by lep‰í zaãít zdmi?“ 

„Pochybuju, Ïe to podlaha vydrÏí, spousta prken je
napÛl shnil˘ch. Asi bychom je mûli nejdfiív dát pryã, neÏ
se pustíme do nûãeho dal‰ího.“ Dupl na jedno z prken a to
se pod jeho vahou prohnulo. 
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„Dobfie, tak tedy podlaha,“ souhlasila Ebba a nasadila
si ochranné br˘le. „Jak to provedeme?“

Nevadilo jí dfiít kaÏd˘ den tak tvrdû a dlouho jako M°ar-
ten, ale na rozdíl od nûj nemûla s tímto druhem práce zku-
‰enost a musela spoléhat na jeho odborné znalosti. 

„Nejlep‰í asi bude palice a páãidlo. Já si vezmu palici
a ty páãidlo, ano?” 

„Tak jo.” Ebba se natáhla pro náfiadí, které jí M°arten po-
dával. Pak se dali do práce. 

Cítila, jak se jí v Ïilách rozproudil adrenalin a jak ji
pfiíjemnû pálilo v paÏích, kdyÏ vráÏela páãidlo do mezer
mezi prkny a vylamovala je. Dokud své tûlo namáhala
aÏ do krajnosti, nemusela myslet na Vincenta. Ve chvíli,
kdy z ní kapal pot a svaly se napínaly námahou, cítila se
svobodná. UÏ nebyla Vincentovou matkou. Byla jen Ebba,
která dává do pofiádku dûdictví po rodiãích, bourá star˘
dÛm a buduje nov˘. 

Nemyslela ani na ten poÏár. KdyÏ zavfiela oãi, vybavi-
la si záchvat paniky, koufi, kter˘ ji pálil v plicích, horko,
jeÏ jí napovídalo, jaké to bude, aÏ jí oheÀ spálí kÛÏi. A pa-
matovala si ten krásn˘ pocit, kdyÏ se rozhodla to vzdát. 

S pohledem upfien˘m kupfiedu a s vût‰í silou, neÏ jaká
byla pro uvolnûní zrezivûl˘ch hfiebíkÛ z podlahov˘ch nos-
níkÛ vlastnû potfieba, se zcela ponofiila do svého úkolu.
Po chvíli se jí my‰lenky stejnû vloudily do hlavy. Kdo
a proã by jim chtûl ublíÏit? Pfiemílala si to stále dokola,
ale nikam to nevedlo. Na nikoho nepfii‰la. UblíÏit si chtû-
li jen oni sami. UÏ nûkolikrát ji napadlo, Ïe by bylo lep-
‰í, kdyby umfiela, a vûdûla, Ïe M°arten si o sobû myslí to
samé. Ale v‰ichni v jejich okolí jim projevovali jen sou-
cit. Nemûli jim nic za zlé, nedávali najevo Ïádnou zá‰È,
pouze pochopení pro to, co proÏili. ZároveÀ ne‰lo zaví-
rat oãi pfied tím, Ïe se nûkdo pfiiplíÏil potmû k jejich domu
a chtûl je úmyslnû upálit. My‰lenky jí nepfiestaly bezcíl-
nû vífiit v hlavû. Ebba se zastavila a osu‰ila si pot z ãela. 

„Tady je tak pfií‰erné vedro,“ oddychoval M°arten a od-
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hodil palici na podlahu, aÏ z ní odlétly tfiísky. Sundal si
triãko a dal si ho za opasek s náfiadím. 

„Dej pozor, aÈ ti nevlétne tfiíska do oka.“ 
Ebba si ve sluneãním svitu dopadajícím dovnitfi ‰pi-

nav˘mi okny prohlíÏela manÏelovo tûlo. Vypadal úplnû
stejnû, jako kdyÏ se dali dohromady. ·tíhlá, ‰lachovitá
postava, která navzdory v‰í té tûÏké fyzické práci nikdy
nezmohutnûla. Sama za poslední pÛlrok pfii‰la o v‰ech-
ny Ïenské tvary. ChuÈ k jídlu ji zcela opustila a ona zhub-
la minimálnû deset kilo. Pfiesnû to nevûdûla, nestarala se
o to, aby se zváÏila. 

Chvíli pracovali mlãky. Do okna vztekle naráÏela
uvûznûná moucha a M°arten ho otevfiel dokofián. Venku
se nepohnul ani lísteãek a vzduch uvnitfi se vÛbec ne-
ochladil, ale moucha aspoÀ mohla vylétnout a úporné
bzuãení ustalo. 

Bûhem práce na domû Ebba neustále vnímala, Ïe je
obklopuje minulost. Ze zdí domu doslova d˘chala míst-
ní historie. Vidûla pfied sebou ty spousty dûtí, které sem
jezdily na ozdravné pobyty, aby se nad˘chaly ãerstvého
vzduchu a zesílily. Jednou si to pfieãetla ve starém ãísle
Fjällbackého zpravodaje, jehoÏ vydání tu na‰la. DÛm postupnû
patfiil nûkolika majitelÛm vãetnû jejího otce, ale z nûja-
kého dÛvodu myslela nejvíc na dûti. Muselo to pro nû b˘t
obrovské dobrodruÏství, odlouãit se od mámy a táty a uby-
tovat se tu s dal‰ími dûtmi, které pfiedtím vÛbec neznaly.
Sluneãné dny a koupání v mofii, pofiádek a pravidla, spous-
ta her a povyku. Z minulosti k ní doléhal smích, ale také
kfiik. V ãlánku se doãetla i o trestním oznámení pro ublí-
Ïení na zdraví. Úplná idyla to tady asi nebyla. Obãas uva-
Ïovala, jestli kfiik, kter˘ v duchu sly‰í, opravdu vydávaly
jen dûti, které sem jezdily na prázdniny, nebo jestli se Ïivé
pfiedstavy mísí s jejími vlastními vzpomínkami. Ty zvuky
jí byly dûsivû povûdomé. JenÏe ona byla pfiece tak malá,
kdyÏ tu bydlela. Pokud jsou to skuteãnû vzpomínky, pat-
fií k tomuto domu, ale tûÏko mÛÏou b˘t její. 
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„Myslí‰, Ïe to zvládnem?“ zeptal se M°arten a opfiel se
o palici. 

Ebba byla tak zabraná do vlastních my‰lenek, Ïe pfii
zvuku jeho hlasu leknutím nadskoãila. M °arten si ode-
pnul triãko z opasku, utfiel si jím pot z obliãeje a díval se
na ni. Nechtûla se s jeho pohledem setkat pfiímo, jen na
nûj kradmo mrkla a nadále páãila jedno prkno, které vy-
trvale vzdorovalo. Tu otázku zámûrnû poloÏil, jako by
se ptal jen na rekonstrukci, ale jí bylo jasné, Ïe jde o mno-
hem víc. JenÏe nevûdûla, co mu na to fiíct. 

KdyÏ se M°arten nedoãkal odpovûdi, povzdechl si a opût
se chopil palice. Zaãal jí mlátit do dfievûné podlahy
a s kaÏd˘m úderem vysílenû vydechl. Pfied ním uÏ se utvo-
fiila velká díra. Napfiáhl palici k dal‰ímu úderu. Pak ji po-
malu spustil. 

„Co to sakra je? Ebbo, pojì se podívat!“ zvolal a mávl
na ni. 

Ebba se stále hmoÏdila s tím vzdorovit˘m prknem, ale
mimovolnû podlehla zvûdavosti. 

„Co tam má‰?“ vyhrkla a ‰la blíÏ. 
M°arten ukázal do otvoru v podlaze. „Co si myslí‰, Ïe

to je?“ 
Ebba si sedla na bobek a podívala se dolÛ. Zamraãila

se. Tam, kde dfiív b˘vala podlaha, se rozprostírala velká
tmavá skvrna. Dehet, byla její první my‰lenka. Ale pak ji
napadlo, co to asi je. 

„Vypadá to jako krev,“ hlesla. „Spousta krve.“ 
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Fjällbacka 1919

Dagmar nebyla hloupá, a tak brzy pochopila, Ïe na veãírcích pro
bohaté nepracuje jen kvÛli své pÛvabné tváfiiãce a bezchybnému servi-
su. Hosté se sv˘m ‰u‰káním pfiíli‰ netajili. Hostitelsk˘ pár se vÏdy po-
staral o to, aby se kolem stolu rychle rozneslo, kdo Dagmar je, a dnes
uÏ ty senzacechtivé pohledy hostÛ znala jako své boty. 

„Její matka... Andûlíãkáfika... usekli jí hlavu...“ Slova poletovala
vzduchem jako vosy a jejich Ïihadla pálila, ale nauãila se stále usmí-
vat a pfiedstírat, Ïe nic nesly‰í. 

Tato oslava se niãím nevymykala. KdyÏ procházela kolem hos-
tÛ, naklánûli se k sobû a v˘znamnû pokyvovali. Jedna z dam si zdû-
‰enû zakryla ústa dlaní a zcela bezosty‰nû zírala na Dagmar, která
zrovna nalévala víno. Nûmeck˘ letec zjevnû zaraÏenû sledoval to po-
zdviÏení, jeÏ zpÛsobila, a Dagmar koutkem oka zahlédla, jak se na-
klonil ke své spoleãnici. Dáma mu nûco po‰eptala a Dagmar s bu‰ícím
srdcem ãekala, jak zareaguje. NûmcÛv v˘raz se zmûnil, ale pak mu
v oãích zajiskfiilo. Klidnû si ji chvíli prohlíÏel a pak k ní pozvedl
sklenici. Oplatila mu úsmûv a cítila, Ïe jí srdce bije jako spla‰ené. 

Jak se pfiipozdívalo, poãetná spoleãnost u slavnostního stolu byla
stále hluãnûj‰í. Zaãalo se stmívat, a i kdyÏ byl letní veãer nadále
vlah˘, nûktefií hosté se odebrali do salonÛ uvnitfi domu, kde pokraão-
vali v popíjení. Sjölinovi na poho‰tûní ne‰etfiili a také letec vypadal,
Ïe uÏ toho vypil dost. Dagmar mu lehce roztfiesenou rukou nûkoli-
krát dolévala sklenici. Pfiekvapilo ji, jak na ni ten muÏ pÛsobí. Se-
známila se uÏ se spoustou muÏÛ a nûktefií z nich byli velmi pohlední.
Mnozí pfiesnû vûdûli, co mají Ïenû fiíkat a jak se jí dot˘kat, ale je‰tû
nikdo u ní nevyvolal takovéto vnitfiní rozechvûní. 

KdyÏ mu nalévala pfií‰tû, lehce se dotkl její ruky. Zdálo se, Ïe si
toho nikdo jin˘ nev‰iml, a Dagmar se snaÏila dûlat jakoby nic, ale
pfiece jen trochu vypjala hruì. 

„Wie heissen Sie?“ zeptal se a upfiel na ni pohled. Oãi se mu leskly. 
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Dagmar se na nûj tázavû podívala. Neovládala jin˘ jazyk neÏ
‰véd‰tinu. 

„Jak se jmenujete?“ zamumlal opil˘ muÏ sedící naproti letci. „Chce
vûdût, jak se jmenujete, sleãno. Jen to na‰emu letci pûknû povûzte a pak
byste si mohla sednout ke mnû na klín. AspoÀ byste si sáhla na po-
fiádného chlapa...“ Zasmál se vlastnímu vtipu a plácl se do tlust˘ch
stehen. 

Dagmar se u‰klíbla a pohledem opût vyhledala Nûmce. 
„Dagmar,“ pfiedstavila se. „Jmenuju se Dagmar.“ 
„Dagmar,“ opakoval Nûmec. Pak pfiehnan˘m gestem ukázal na

svou náprsenku. „Hermann,“ fiekl. „Ich heisse Hermann.“ 
Na chvíli se rozhostilo ticho, pak natáhl ruku a pohladil ji po krku.

Dagmar ucítila, jak se jí zjeÏily v‰echny chloupky na rukou. Znovu
fiekl nûco nûmecky a ona se podívala na toho tlusÈocha naproti. 

„Povídá, Ïe by ho zajímalo, jak tvé vlasy vypadají rozpu‰tûné.“
MuÏ se zase nahlas zasmál, jako by fiekl nûco stra‰nû vtipného. 

Dagmafiina ruka bezdûãnû zalétla k drdolu v t˘le. Její svûtlé vla-
sy byly tak husté, Ïe je málokdy dokázala zkrotit a nûkolik prame-
nÛ se z drdolu vÏdy uvolnilo. 

„To aÈ ho klidnû zajímá. Povûzte mu to.“ Obrátila se k odchodu. 
TlusÈoch se zasmál a fiekl nûkolik dlouh˘ch vût nûmecky. Nûmec

se k jeho smíchu nepfiidal. Stála uÏ obrácená zády k nûmu, ale v tu
chvíli opût ucítila jeho ruku na svém krku. Jedin˘m trhnutím jí z dr-
dolu vytáhl hfieben a vlasy se jí rozprostfiely po zádech. 

Pomalu a strnule se k nûmu otoãila. Nûkolik okamÏikÛ se vzá-
jemnû pozorovali, zatímco tlusÈoch se hlasitû smál. Jako by se Dag-
mar s nûmeck˘m letcem beze slov na nûãem domluvila. S vlasy stále
rozpu‰tûn˘mi se vydala dovnitfi, odkud do tiché letní noci pronikal
kfiik a povyk hostÛ.
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Patrik sedûl na bobku u velké díry v podlaze. Prkna byla
stará a prohnilá a bylo zjevné, Ïe bylo potfieba je vytr-
hat. Nález pod nimi byl o to neãekanûj‰í. Patrik ucítil,
jak se mu nepfiíjemnû svírá Ïaludek. 

„Udûlali jste dobfie, Ïe jste nám hned zavolali,“ po-
znamenal a nespustil pfiitom pohled z díry v podlaze. 

„Je to krev, Ïe?“ M°arten polkl. „Já tedy nevím, jak za-
schlá krev vypadá, taky by to mohl b˘t dehet nebo nûco
jiného. Ale kdyÏ pomyslíme na to, Ïe...“ 

„Ano, opravdu to vypadá jako krev. Gösto, mÛÏe‰ za-
volat techniky? AÈ pfiijedou a dÛkladnû to vy‰etfií.“ Pat-
rik vstal a za‰klebil se, kdyÏ usly‰el, jak mu zakfiupalo
v kloubech. Pfiipomnûlo mu to, Ïe nikdo nemládne. 

Gösta pfiik˘vl, popo‰el o kousek dál a zaãal na mobi-
lu vyÈukávat ãíslo. 

„MÛÏe tam dole... b˘t nûco dal‰ího?“ vypravila ze sebe
tfiesoucím se hlasem Ebba. 

Patrik hned pochopil, na co se ptá. 
„TûÏko fiíct. Musíme vytrhat zbytek podlahy a uvidíme.“ 
„Pomoc s renovací se nám opravdu hodí, ale takhle jsme

si to tedy nepfiedstavovali,“ zavtipkoval M°arten a su‰e se
zasmál. Nikdo se k nûmu ale nepfiidal. 

Gösta ukonãil hovor a vrátil se k nim. „Technici mÛ-
Ïou pfiijet aÏ zítra. TakÏe doufám, Ïe vydrÏíte, kdyÏ to do
té doby zÛstane v tomto stavu. Musíte nechat v‰echno
pfiesnû tak, jak to bylo. Nic neuklízejte ani neum˘vejte.“ 

„Niãeho se ani nedotkneme. Proã bychom to dûlali?“
fiekl M°arten. 

„Pfiesnû tak,“ pfiidala se Ebba. „Tfieba se koneãnû do-
zvím, co se tu stalo.“ 
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„Mohli bychom se na chvíli posadit a promluvit si?“
Patrik se odvrátil od vytrhané podlahy, ale ten pohled
z hlavy vyhnat nedokázal. On sám byl pfiesvûdãen˘, Ïe
to krev je. Tlustá vrstva zaschlé krve, jejíÏ ãervená barva
stáfiím ztmavla. Pokud se ve sv˘ch pfiedpokladech nem˘lil,
krev byla pfies tfiicet let stará. 

„Sedneme si v kuchyni, tam je aspoÀ trochu pofiádek,“
ukazoval Patrikovi cestu M°arten. Ebba s Göstou zÛstali
stát na místû. 

„PÛjdete s námi?“ M°arten se obrátil a díval se na Ebbu. 
„Jen bûÏte. My s Ebbou pfiijdeme za chvíli za vámi,“

odpovûdûl Gösta. 
Patrik chtûl namítnout, Ïe musí mluvit hlavnû s Eb-

bou. Ale pak si v‰iml její bledé tváfie a pochopil, Ïe Gös-
ta má pravdu. Potfiebovala trochu ãasu a oni nikam
nespûchali. 

Tvrzení, Ïe je v kuchyni aspoÀ trochu pofiádek, bylo
ponûkud pfiehnané. V‰ude se válelo náfiadí a malífiské ‰tût-
ce a kuchyÀská linka byla zaskládaná ‰pinav˘m nádobím
a zbytky snídanû. 

M°arten se usadil u jídelního stolu. 
„Já s Ebbou jsme vlastnû pedanti. Tedy byli jsme,“ opra-

vil se. „Tomu by jeden neuvûfiil, kdyÏ tohle vidí, co?“
„Rekonstruovat dÛm je hotové peklo,“ poznamenal Pat-

rik, smetl z Ïidle drobeãky a posadil se. 
„Pofiádek nám teì nepfiipadá tak dÛleÏit˘.“ M°arten se

podíval oknem kuchynû ven. Bylo pokryté jemn˘m zá-
vojem prachu, kter˘ bránil ve v˘hledu. 

„Co vlastnû víte o Ebbinû minulosti?“ zeptal se Patrik. 
Sly‰el, jak se Gösta s Ebbou baví v jídelnû, ale marnû

se snaÏil rozeznat, co fiíkají. Göstovo chování ho pfie-
kvapilo. I pfied chvílí na stanici, kdyÏ Patrik vtrhl k nûmu
do kanceláfie a povûdûl mu, co se stalo, Gösta zareago-
val zcela nezvykl˘m zpÛsobem. Ale potom se zase uza-
vfiel a celou cestu na Valö nepromluvil ani slovo. 

„Moji rodiãe a Ebbini adoptivní rodiãe jsou dobr˘mi
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pfiáteli a jejím osudem se nikdo netajil. Vím uÏ dlouho,
Ïe její rodina beze stopy zmizela. Nic bliÏ‰ího snad ani
vûdût nelze.“ 

„To ne, vy‰etfiování nepfiineslo Ïádné v˘sledky, i kdyÏ
kolegové vûnovali hodnû ãasu a sil tomu, aby zjistili, co
se tu vlastnû stalo. Je to prostû záhada, Ïe jen tak zmi-
zeli.“ 

„Tfieba celou tu dobu byli tady?“ Ebbin hlas je vylekal,
aÏ nadskoãili. 

„Myslím, Ïe pod tou podlahou Ïádné tûlo není,“ fiekl
Gösta a zastavil se ve dvefiích. „Kdyby tehdy nûkdo dû-
lal nûco s podlahou, v‰imli bychom si toho. Ta ale byla
netknutá a nenesla ani Ïádné stopy krve. Leda Ïe by pro-
tekla mezi prkny.“ 

„Já chci kaÏdopádnû vûdût najisto, Ïe pod tou podla-
hou nic není,“ trvala na svém Ebba. 

„Technici zítra prohledají kaÏdiãk˘ milimetr, to se ne-
bojte,“ uklidÀoval ji Gösta a poloÏil jí paÏi kolem ramen. 

Patrik na nûj zÛstal zírat. Na v˘jezdech se Gösta vût-
‰inou zbyteãnû nenamáhal. A Patrik mûl pocit, Ïe ho je‰-
tû nikdy nevidûl dotknout se cizího ãlovûka. 

„Potfiebujete trochu silného kafe.“ Gösta poklepal Ebbû
na rameno a zamífiil k pfiekapávaãi. KdyÏ káva zaãala
kapat do konvice, postavil se ke dfiezu a umyl nûkolik
hrnkÛ. 

„Nemohla byste nám povûdût, co o té události víte vy
sama?“ Patrik Ebbû pfiisunul Ïidli. 

Posadila se a jeho zarazilo, jak je vychrtlá. Triãko na
ní viselo a pod látkou zfietelnû vyvstávaly klíãní kosti. 

„Asi vám nefieknu nic, co byste uÏ nesly‰eli od lidí z oko-
lí. Bylo mi teprve nûco pfies rok, kdyÏ zmizeli, takÏe si
nic nepamatuju. Mí adoptivní rodiãe také vûdí jen to, Ïe
nûkdo zavolal na policii a oznámil, Ïe se tu nûco stalo.
KdyÏ jste sem pfiijeli, moje rodina byla pryã a zbyla jsem
tu jenom já. Bylo to na Bílou sobotu. Zmizeli na Bílou
sobotu.“ 
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Vytáhla náhrdelník schovan˘ pod triãkem a zaãala si
pohrávat s pfiívû‰kem, stejnû jako poslednû, a tím pÛso-
bila je‰tû zranitelnûji. 

„Prosím.“ Gösta pfiinesl jeden hrnek kávy pro Ebbu a je-
den pro sebe a posadil se. Patrik se neubránil úsmûvu. Teì
Göstu koneãnû poznával. 

„To jsi nemohl nalít trochu i nám?“ 
„Copak jsem nûjaká servírka?“
M°arten vstal. „Já pro to kafe dojdu.“ 
„Je pravda, Ïe jste po zmizení va‰í rodiny zÛstala úplnû

sama, Ïe vám nezbyli Ïádní pfiíbuzní?“ zeptal se Patrik. 
Ebba pfiik˘vla. 
„Moje matka byla jedináãek a babiãka umfiela, je‰tû neÏ

mi byl rok. Otec byl o hodnû star‰í neÏ matka a jeho ro-
diãe uÏ byli dlouho po smrti. Jediná rodina, kterou mám,
je moje adoptivní rodina. Sv˘m zpÛsobem jsem mûla ‰tûs-
tí. Berit a Sture se ke mnû vÏdycky chovali jako k vlast-
ní dcefii.“

„Nûkolik chlapcÛ ze ‰koly tady tehdy pfies prázdniny
zÛstalo. Nesetkala jste se nûkdy s nûkter˘m z nich?“ 

„Ne, proã bych mûla?“ podivila se Ebba a její oãi vy-
padaly v hubeném obliãeji nepfiirozenû velké. 

„NeÏ jsme se sem pfiestûhovali, nemûli jsme s tímhle
domem nic spoleãného,“ ujal se slova M°arten. „KdyÏ její
rodiãe prohlásili za mrtvé, Ebba dÛm zdûdila, ale celá
léta se pronajímal. Obãas zÛstal prázdn˘. A proto máme
teì s tou rekonstrukcí takovou práci. O dÛm se nikdo
nestaral. VÏdycky se jen opravilo a zalepilo to nejnut-
nûj‰í.“ 

„Asi to tak mûlo b˘t, abychom sem pfiijeli my a vytr-
hali tu podlahu,“ poznamenala Ebba. „V‰echno má nûja-
k˘ skryt˘ v˘znam.“ 

„V‰echno?“ podivil se M °arten. „Myslí‰, Ïe opravdu
v‰echno?“ 

Ale Ebba neodpovûdûla. M°arten je vyprovodil ven a ona
zÛstala mlãky sedût v kuchyni. 
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KdyÏ odjíÏdûli z Valö, pfiem˘‰lel Patrik nad tím, co M°ar-
ten fiekl. Co se vlastnû zmûní, pokud se potvrdí, Ïe pod
podlahou je skuteãnû krev? Zloãin je promlãen˘, uplynu-
la dlouhá doba a nikdo jim nezaruãí, Ïe se teì dopátrají
pravdy. TakÏe jak˘ v˘znam vlastnû ten nález má? S hla-
vou plnou neklidn˘ch my‰lenek fiídil ãlun k domovu. 

Lékafi domluvil a v místnosti se rozhostilo hrobové ticho.
Martin sly‰el jedin˘ zvuk: tlukot vlastního srdce. Podí-
val se na lékafie. Jak mÛÏe vypadat tak neteãnû po tom,
co právû vypustil z úst? MoÏná oznamoval takovéto vûci
pacientÛm nûkolikrát t˘dnû, ale jak se s tím v tom pfiípadû
vyrovnává? 

Martin se pfiinutil d˘chat. Jako by zapomnûl, jak se to
dûlá. KaÏd˘ nádech vyÏadoval vûdomé rozhodnutí, jas-
n˘ rozkaz mozku. 

„Jak dlouho zb˘vá?“ vypravil ze sebe. 
„Máme na v˘bûr nûkolik léãebn˘ch metod a lékafiská

vûda jde neustále kupfiedu...“ Lékafi rozhodil rukama. 
„Jak vypadá prognóza ãistû statisticky?“ zeptal se Mar-

tin s pfiedstíran˘m klidem. Nejradûji by se vrhl pfies stÛl,
popadl doktora za plá‰È a tu informaci z nûj vytfiásl. 

Pia sedûla úplnû potichu a Martin se na ni dosud ne-
dokázal podívat. Kdyby to udûlal, v‰echno by se roz-
padlo. Teì se musí soustfiedit na fakta. Nûco, ãeho se mÛÏe
chytit, k ãemu mÛÏe zaujmout postoj. 

„To nejde fiíct jistû, ovlivÀuje to spousta faktorÛ.“ Zase
ten omluvn˘ v˘raz, mávnutí rukou ve vzduchu. Martin uÏ
to gesto nesná‰el. 

„Tak pfiece odpovûzte!“ vykfiikl a skoro sebou trhl, kdyÏ
usly‰el vlastní hlas. 

„S léãbou zaãneme okamÏitû a uvidíme, jak na ni Pia za-
reaguje. Ale vzhledem k tomu, jak agresivní rakovina je
a jak se roz‰ífiila, tak... no, mÛÏe to trvat pÛl roku, rok.“ 

Martin na nûj zÛstal zírat. Sly‰el dobfie? Tuvû nebyly
je‰tû ani dva. Pfiece v Ïádném pfiípadû nemÛÏe pfiijít
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o mámu. To se prostû nesmí stát. Roztfiásl se. V místnos-
ti bylo dusivé vedro, ale do nûj se dala taková zima, aÏ
drkotal zuby. Pia se dotkla jeho paÏe. 

„Uklidni se, Martine. Musíme zachovat klid. VÏdycky
je tu nadûje, Ïe nemoc nebude postupovat podle prognózy
a já udûlám cokoli...“ Obrátila se k lékafii. „Naordinujte
mi tu nejagresivnûj‰í léãbu, jakou mÛÏete. Budu proti té
nemoci bojovat.“ 

„Do nemocnice nastoupíte okamÏitû. Jeìte si domÛ pro
vûci, my zatím pro vás pfiipravíme lÛÏko.“ 

Martin se zastydûl. Pia zÛstala silná, zatímco on sám
nemûl daleko ke zhroucení. Hlavou mu vífiily v˘jevy z Tu-
vina Ïivota, od jejího narození aÏ po dne‰ní ráno, kdy
s nimi dovádûla v posteli. Tmavé vlasy jí létaly kolem hla-
vy a oãi jí jiskfiily smíchem. A ten smích by mûl teì utich-
nout? Mûla by snad pfiijít o radost ze Ïivota, ztratit dÛvûru
v to, Ïe v‰echno je dobré a bude jenom lep‰í? 

„Zvládneme to.“ Pia v obliãeji zbledla jako stûna, ale
dávala najevo rozhodnost, která, jak vûdûl, pramenila z její
obrovské houÏevnatosti. A teì tu svou houÏevnatost bude
potfiebovat pro nejdÛleÏitûj‰í boj svého Ïivota. 

„Vyzvedneme Tuvu u mámy a dáme si svaãinu,“ fiekla
a vstala. „Promluvíme si o tom v klidu, aÏ pÛjde spát.
A já si nachystám vûci. Na jak dlouho si mám zabalit?“ 

Martin se postavil na nohy, které ho sotva udrÏely. To
byla celá Pia, vÏdycky takhle praktická. 

Lékafi zaváhal. „Poãítejte s tím, Ïe se nûjakou dobu domÛ
nepodíváte.“ 

Rozlouãil se s nimi a pokraãoval k dal‰ímu pacientovi. 
Martin a Pia zÛstali stát na chodbû. Mlãky se chytli za

ruce. 

„Ty jim dává‰ do lahve dÏus? To nemá‰ strach o jejich
zuby?“ Kristina nespokojenû pozorovala Antona a Noe-
la, ktefií sedûli na pohovce a oba cucali dÏus z lahve s dud-
líkem. 
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Erika se zhluboka nadechla. Tchynû mûla dobré srdce
a v poslední dobû se hodnû zlep‰ila, ale obãas to s ní
bylo dost nároãné. 

„SnaÏila jsem se do nich dostat vodu, ale tu odmítají.
A v takovém vedru pfiece nûco pít musí. A ten dÏus jsem
jim hodnû nafiedila.“ 

„No, dûlej, jak myslí‰. SvÛj názor jsem ti fiekla. Já jsem
Patrikovi a Lottû dávala jen vodu a nebyla s tím sebemen‰í
potíÏ. Dokud bydleli doma, nemûli ani jedin˘ kaz a zu-
bafi mû vÏdycky chválil, jak mají pûkné zuby.“

Erika v kuchyni mimo Kristinin dohled uklízela nádo-
bí a teì se musela kousnout do hfibetu ruky, aby zacho-
vala klid. S tchyní to ‰lo v˘bornû, pokud pfii‰la jen na
krátkou náv‰tûvu, a s dûtmi to umûla fantasticky, ale jak-
mile tu setrvala víc neÏ pÛl dne jako dnes, byla to pro
Eriku tûÏká zkou‰ka. 

„Eriko, asi dám jednu várku prádla do praãky,“ ozná-
mila Kristina nahlas a pak si dál brumlala pod vousy:
„VÏdycky je jednodu‰‰í, kdyÏ ãlovûk uklízí postupnû a udr-
Ïuje pofiádek, to se pak v‰ude neválejí takovéhle hroma-
dy. KaÏdou vûc dát pûknû tam, kam patfií. A Maja uÏ je
dost velká na to, aby se po sobû nauãila uklízet sama. Ji-
nak z ní vyroste taková ta rozmazlená puberÈaãka, která
se odmítá odstûhovat z domu a oãekává neustále pln˘
servis. Moje kamarádka Berit, ví‰ která, ta má syna, které-
mu uÏ bude za chvíli ãtyfiicet a pofiád...“

Erika si vrazila prsty do u‰í a naklonila se ke kuchyÀ-
ské skfiíÀce. Zlehka do ní naráÏela hlavou a modlila se,
aby jí byla seslána trpûlivost. V tu chvíli jí nûkdo ráznû
poklepal na rameno a ona leknutím nadskoãila. 

„Co to dûlá‰?“ Vedle ní stála Kristina s ko‰em pln˘m
‰pinavého prádla poloÏen˘m u nohou. „Neodpovídala jsi,
kdyÏ jsem na tebe volala.“ 

S prsty stále vraÏen˘mi v u‰ích se Erika snaÏila pfiijít
na vûrohodné vysvûtlení. 

„Já... snaÏím se vyrovnat tlak v u‰ích.“ Ucpala si nos

77

Andûlíãkáfika - zlom  16.5.2014  11.13  Stránka 77



a v‰í silou vydechla. „Poslední dobou mám trochu pro-
blém s u‰ima.“ 

„Prosím tû,“ divila se Kristina. „S takov˘mi vûcmi si není
radno zahrávat. Ví‰ urãitû, Ïe to není zánût stfiedního
ucha? Od dûtí chytne‰ kdeco, kdyÏ chodí do ‰kolky. Po-
fiád fiíkám, Ïe by ty dûti ve ‰kolce b˘t nemûly. To já jsem
s Patrikem a Lottou zÛstala doma, dokud nenastoupili na
druh˘ stupeÀ základní ‰koly. Nemuseli chodit do ‰kolky,
nemuseli mít chÛvu a nebyli vÛbec nemocní. Ná‰ doktor
mû vÏdycky chválil, jak jsou...“ 

Erika ji trochu prudce pfieru‰ila. „Dûti nebyly ve ‰kolce
uÏ nûkolik t˘dnÛ, takÏe pochybuju, Ïe za to mÛÏe ‰kolka.“ 

„Jak myslí‰,“ pravila Kristina s ublíÏen˘m v˘razem. „As-
poÀ jsem ti fiekla, co si o tom myslím. Mnû je pfiece jas-
né, komu zavoláte, kdyÏ vám dûti onemocní a vy musíte
do práce. Pak jsem vám dobrá.“ Pohodila hlavou a ode-
‰la s prádlem k praãce. 

Erika v tichosti napoãítala do deseti. Kristina jim hod-
nû pomáhá, to nemÛÏe popfiít. Ale cena za to je ãasto
vysoká. 

Josefov˘m rodiãÛm bylo obûma pfies ãtyfiicet, kdyÏ se
jeho matka dozvûdûla tu neãekanou zprávu, Ïe je tûhot-
ná. UÏ pfied mnoha lety se smífiili s tím, Ïe dûti mít ne-
budou, a podle toho si svÛj Ïivot zafiídili. Místo dûtí
vûnovali ve‰ker˘ ãas malému krejãovství ve Fjällbace. Na-
rození Josefa zmûnilo naprosto v‰echno. Mûli ze syna vel-
kou radost a zároveÀ cítili obrovskou zodpovûdnost, aby
se syn stal dÛstojn˘m pokraãovatelem jejich rodu. 

Josef se s láskou zadíval na fotografii rodiãÛ, kterou mûl
v tûÏkém stfiíbrném rámeãku na stole. Teprve za ní mûl
fotky Rebecky a dûtí. Josef byl vÏdycky stfiedobodem
Ïivota rodiãÛ a oni zÛstanou navÏdy stfiedobodem jeho
Ïivota. S tím se musí jeho vlastní rodina smífiit. 

„Za chvíli mÛÏeme veãefiet.“ Do pracovny opatrnû
vstoupila Rebecka. 
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„Nemám hlad. Najezte se sami,“ odvûtil, ani se na ni
nepodíval. Mûl dÛleÏitûj‰í vûci na práci neÏ jídlo. 

„NemÛÏe‰ se k nám pfiipojit aspoÀ dnes, kdyÏ máme
na náv‰tûvû dûti?“

Josef k ní udivenû vzhlédl. Rebecka ho nikdy nepfie-
mlouvala. Zvedla se v nûm vlna vzteku, ale pak se zhlu-
boka nadechl. Má pravdu. Zas tak ãasto dûti na náv‰tûvu
nejezdí. 

„UÏ jdu,“ povzdechl si a zavfiel poznámkov˘ blok. Za-
znamenával do nûj nápady, jak projekt uskuteãnit, a no-
sil ho stále s sebou, kdyby náhodou pfiipadl na nûco
nového. 

„Díky,“ fiekla Rebecka a obrátila se k odchodu. 
Josef ji následoval. V jídelnû uÏ bylo prostfieno a on si

v‰iml, Ïe Rebecka vytáhla sváteãní servis. Jeho Ïena mûla
jisté sklony k marnivosti a jemu se vlastnû pfiíli‰ nelíbilo,
Ïe se takhle pfied dûtmi pfiedvádí, ale nechal to bez ko-
mentáfie. 

„Ahoj, tati,“ pozdravila ho Judith a políbila ho na tváfi. 
Daniel vstal, popo‰el k nûmu a objal ho. V tu chvíli

mu srdce poskoãilo p˘chou a napadlo ho, jak rád by byl,
kdyby se jeho otec doÏil vnouãat a vidûl je vyrÛstat. 

„Tak se posadíme, aÈ nám to nevystydne,“ fiekl a usadil
se do ãela stolu. 

Rebecka uvafiila Juditino oblíbené jídlo, peãené kufie
s bramborovou ka‰í. Josef náhle pocítil, jak˘ má hlad,
a vzpomnûl si, Ïe se zapomnûl naobûdvat. Rebecka za-
mumlala modlitbu a rozdûlila jim na talífie jídlo. Jedli
nejdfiíve mlãky. KdyÏ Josef uti‰il nejhor‰í hlad, odloÏil
pfiíbor. 

„Jak ti to jde ve ‰kole, dobfie?“ 
Daniel pfiik˘vl. „V‰echny zkou‰ky na letním kurzu jsem

ukonãil s pln˘m poãtem bodÛ. Teì si jen musím na pod-
zim sehnat nûjakou dobrou praxi.“ 

„A já jsem v práci velmi spokojená,“ vpadla mu do
fieãi Judith. Oãi jí záfiily nad‰ením. „Mami, mûla bys vi-
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dût, jak jsou ty dûti stateãné. Mají za sebou nároãné
operace a procházejí dlouhou chemoterapií a v‰ím moÏ-
n˘m, ale vÛbec si nestûÏují a nevzdávají se. Jsou úplnû
neuvûfiitelné.“ 

Josef se zhluboka nadechl. Úspûchy dûtí nedokázaly
umlãet jeho vûãnou vnitfiní nespokojenost. Vûdûl, Ïe mají
na víc, Ïe mÛÏou dosáhnout je‰tû v˘‰. Jeho úkolem bylo
dohlédnout, aby se snaÏily, seã mohly, naplnit v‰echna
oãekávání a napravit kfiivdy z minulosti. 

„A co tvÛj v˘zkum? Doufám, Ïe ho nezanedbává‰?“
Upfiel pohled na Judith a vidûl, jak nad‰ení v jejích oãích
postupnû hasne. TouÏila po tom, aby ji pochválil, ale kdy-
by v dûtech vzbudil dojem, Ïe to, co dûlají, je dost dob-
ré, pfiestaly by se snaÏit úplnû. A to se nesmûlo stát. 

Ani nepoãkal, co mu Judith odpoví, a obrátil se k Da-
nielovi. „Minul˘ t˘den jsem mluvil s tv˘m vyuãujícím a ten
mi fiekl, Ïe jsi na posledním kurzu dva dny chybûl. Kde
jsi byl?“ 

Koutkem oka Josef zahlédl, jak se na nûj Rebecka zkla-
manû dívá, ale nedalo se nic dûlat. âím víc dûti rozmaz-
lovala, tím vût‰í zodpovûdnost zÛstala na nûm, aby je
navedl na správnou cestu. 

„Mûl jsem Ïaludeãní chfiipku,“ odpovûdûl Daniel. „Asi
bych nesklidil moc velk˘ úspûch, kdybych v pfiedná‰ko-
vé síni zvracel do pytlíku.“

„To má b˘t vtipné?“ 
„Ne, jen fiíkám, jak to je.“ 
„Ví‰ pfiece, Ïe kdyÏ mi zalÏe‰, vÏdycky se to dozvím,“

pravil Josef. Pfiíbor zÛstal leÏet na talífii. Pfie‰la ho chuÈ.
Nesná‰el vûdomí, Ïe uÏ nemá nad dûtmi stejnou kontro-
lu, jako kdyÏ je‰tû bydlely doma. 

„Mûl jsem Ïaludeãní chfiipku,“ zopakoval Daniel a sklo-
pil oãi. Vypadalo to, Ïe i jeho pfie‰la chuÈ. 

Josef rychle vstal. „Musím se vrátit k práci.“ 
KdyÏ se z jídelny vytratil, pomyslel si, Ïe stejnû bu-

dou nejspí‰ rádi, Ïe s ním nemusí b˘t. Skrz dvefie k nûmu
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doléhaly jejich hlasy a cinkání porcelánu. Pak se Judith
zasmála, nahlas a uvolnûnû, a její smích pronikl dvefimi
a donesl se k nûmu tak zfietelnû, jako by sedûla vedle
nûj. V tu chvíli si uvûdomil, Ïe dûti svÛj smích a radost
vÏdy tlumí, jakmile vejde do místnosti on. Judith se opût
zasmála a jemu jako by nûkdo vrazil do srdce nÛÏ. V jeho
pfiítomnosti se takhle nesmála a on by tak rád vûdûl, jest-
li tomu mohlo b˘t i jinak. ZároveÀ ale netu‰il, jak to zmû-
nit. Miloval své dûti, aÏ ho srdce bolelo, ale prostû nemohl
b˘t tím otcem, jakého si pfiáli. Mohl b˘t jen takov˘, ja-
k˘m ho Ïivot nauãil b˘t, mohl je milovat jen sv˘m zpÛ-
sobem a pfiedávat jim odkaz svého rodu. 

Gösta zíral na blikající televizi. Na obrazovce se nûco
h˘balo, lidé chodili sem a tam, a protoÏe právû bûÏely
VraÏdy v Midsomeru, urãitû tam nûkoho zavraÏdili. JenÏe
on ztratil nit uÏ pfied drahnou dobou. My‰lenkami byl
úplnû jinde. 

Na stole pfied ním leÏel talífiek se dvûma obloÏen˘mi
chleby. Îitn˘ chléb s máslem a turistick˘m salámem. Vût-
‰inou doma nic jiného nejedl. Vafiit si jen pro sebe ho
stálo pfiíli‰ energie a byla to otrava. 

Pohovka, na které sedûl, uÏ byla dost se‰lá, ale nemûl
to srdce ji vyhodit. Pamatoval si, jak py‰ná Maj-Britt byla,
kdyÏ jim ji dovezli. Nûkolikrát ji pfiistihl, jak po lesklé
kvûtované látce pohovky pfiejíÏdí rukou, jako by hladila
koÈátko. On sám si na ni bûhem prvního roku málem ne-
dovolil sednout, aby ji nezniãil. Ale dûvenka na ní smû-
la skákat i po ní jezdit jako na skluzavce. KdyÏ se odráÏela
od pérování a vyskakovala v˘‰ a v˘‰, Maj-Britt ji s úsmû-
vem drÏela za ruce. 

Teì byla látka obl˘skaná, o‰oupaná a dûravá. Na jed-
nom místû, pfiesnû u pravé opûrky, trãelo z gauãe péro.
Ale on stejnû vÏdycky sedával v levém rohu. Levá strana
byla jeho a pravá Maj-Brittina. Toho léta sedávala dûvenka
po veãerech mezi nimi. Nikdy pfiedtím televizi nevidûla,
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a tak nad‰enû vykfiikovala, aÈ uÏ se na obrazovce dûlo
cokoli. Nejvíce si oblíbila rusk˘ animovan˘ seriál âebu-
ra‰ka. Pfii nûm nedokázala sedût v klidu a neustále radostnû
hopsala. 

Na pohovce uÏ dlouho nikdo nehopsal. Jakmile dû-
venka zmizela, jako by si s sebou odnesla ãást jejich Ïi-
votního elánu a je ãekalo mnoho mlãenliv˘ch veãerÛ. Ani
jeden z nich patrnû netu‰il, jak bolestivá umí lítost b˘t.
Mysleli si, Ïe se rozhodli správnû, a kdyÏ si uvûdomili,
Ïe se spletli, bylo uÏ pfiíli‰ pozdû. 

Gösta tupû zíral na komisafie Barnabyho, kter˘ právû
objevil dal‰í mrtvolu. Ukousl si z krajíce chleba. Tento
veãer se podobal spoustû jin˘ch. A následovat budou mno-
hé dal‰í, úplnû stejné.
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