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1  /
Černý Petr, pomyslel si a upřeně pozoroval svůj odraz v zrca-

dle. Jeho kontury se na prchavý okamžik rozostřily lehounkým 
zachvěním.

Jen o minutu později nahoře na střeše mu proběhne hlavou: 
Neměl jsem v tu chvíli zareagovat? Neměl jsem být ostražitější? 
Nemělo mi dojít, že to lehounké zachvění je předzvěst?

To bych býval zůstal na živu.
Jenže to se stane až později. Teď měl jiné věci na práci. Zao-

bíral se inherentními předsudky nové řeči. Jeho poslední myš-
lenka bude: Možná právě to mě zabilo.

Ale do toho okamžiku zbývala pořád ještě téměř celá minuta.
Napadlo ho: černá smrt, černá listina, černá díra a  černá 

ovce. Napadlo ho: černá ruka, práce načerno, černá skříňka.
Černý Petr.
Zkoumal kontury svého černého odrazu v  zrcadle, až se 

jeho oči setkaly s pohledem vlastního bělma. Jen o padesát vte-
řin později si pomyslí: Možná jsem se v tu chvíli skutečně stal 
černým Petrem, v té minutě, která rozhodovala mezi životem 
a  smrtí. Možná  předsudky vrostlé do  jazyka obsahují jakýsi 
subtilní determinismus.

Jak rychle ubíhají myšlenky, když se brány říše smrti přibli-
žují na dohled.

Ale tohle ho napadne až o pětačtyřicet sekund později.
Teď si trochu protáhne krk. Černý jako uhel, napadá ho. 

Černý jako bota, černý jako saze, černý jako tér, černý jako noc.
 Odvrátí se od  zrcadla – jediné ozdoby na  stěnách tohoto 

strohého bytu – směrem do kuchyně. Mlhavé sluneční paprsky 
pozdního léta prosakující špinavými okny nevelkého dva plus 
jedna jako by rozvířily prach.

Na  kraji stolu ve  znepokojující blízkosti neustále poletují-
cího Sembenova lokte stojí starodávný budík. Jeho tikání se 
ozývá abnormálně hlasitě.

Tik tak.



Tik tak.
Nebo to takhle začal vnímat teprve o čtyřicet vteřin později?
Pravděpodobně.
Všichni sedí kolem stolu, černí Petři, a  vyzařuje z  nich 

odpolední únava. Jen Sembeneho jeho typická energičnost 
neopouští. Mluví hlasitě a  naléhavě. Loket se čtyřikrát otře 
o budík a posouvá ho blíž a blíž hraně stolu. Neznělo to tikání 
podivně silně? Přestože Sembene skoro křičel, on jeho slova 
neslyšel. Slyšel jen pomalé, čím dál drahocennější tikání.

Ale možná mu bude připadat drahocenné až o půl minuty 
později, až bude po všem.

Možná teprve potom uvidí, jak úzkým hrdlem přesýpa-
cích hodin padá k  ostatním poslední zrnko písku. Zrníčko 
chvíli balancovalo na okraji, jako by chtělo zůstat, jako by ještě 
zbývala naděje, zadní vrátka, nějaká možnost.

Ale pak spadlo.
Bylo jasné odpoledne. V tu dobu ven nemohli. Jejich práce 

ve dne neexistovala. Práce načerno patří černočerné noci.
Přistoupil o pár kroků blíž ke stolu, a když si ty kroky o dva-

cet sekund později v duchu přehrával, cítil zřetelně, jak se mu 
v  ten okamžik sevřelo srdce v  maličké zrníčko písku, které 
balancovalo na  okraji skleněného hrdla, než spadlo a  k  ne-
spočetným zástupům mrtvých v  dějinách světa se připojila 
další, nanejvýš bezvýznamná postava. Jako poslední zrníčko 
v přesýpacích hodinách.

Ano. Člověk si v bezprostřední blízkosti smrti začne počínat 
poněkud pateticky.

Odtáhl si židli a chystal se sednout ke stolu. Budík tikal. Hlasitě.
Spatřil svůj odraz v zrcadle a strnul.
Jeho černé obrysy rozostřilo další lehké zachvění. O patnáct 

vteřin později si uvědomí, že v tu chvíli pochopil. A to už bylo 
pozdě.

Poslední zatikání, které starý budík vydal, bylo nepochopi-
telně silné.



Tik tak.
Výbuch.
Dveře u zrcadla se rozletěly. Vzduchem zavířily třísky. Zr-

cadlo spadlo na  podlahu a  roztříštilo se. Dovnitř se nahrnuli 
policisté v uniformách, klouzali po střepech a úlomcích dřeva.

Ten první vyrazil přímo k němu a s podivnou cílevědomostí 
ho hnal k ložnici. Trochu obtloustlý, se světlým knírkem a s po-
divným výrazem v očích. I na ten měl zareagovat, pomyslí si 
o třináct vteřin později.

Policista s knírkem ho nahnal do ložnice a rovnou k oknu. 
Bylo otevřené. Jako vždycky.

Úniková cesta.
Tam se zastavili. Policista s knírkem se otočil k otevřeným 

dveřím do kuchyně a něco křikl na kolegy.
To byla naděje, zadní vrátka, možnost.
A přesto ne. Přesto to byl pravý opak. Ale to pochopí až o de-

set vteřin později. Ve stejném okamžiku, kdy mu vše bude ná-
hle připadat tak jasné.

Snad zemřel právě v tom okamžiku.
V okamžiku chybného rozhodnutí.
Vrhl se oknem ven a vyřítil se požárním schodištěm na stře-

chu. Slyšel, jak se pár metrů pod ním tělnatý policista s  ná-
mahou vysoukal oknem ven.

Vylezl na  střechu a  přeběhl těch pár metrů ke  dveřím 
na půdu.

Únikový východ.
Byl zamčený.
Nikdy nebýval zamčený. Ale tentokrát ano.
Zbývalo mu pět vteřin života a nitky se strašlivou rychlostí 

seběhly a spojily. Vytáhl z náprsní kapsy disketu a zdvihl ji vy-
soko nad hlavu k dokonale modré švédské pozdně letní obloze.

Byla to poslední šance na únik, když úniková cesta neexis-
tovala. Ne pro něj. Ale možná pro jiné. Pro velmi mnoho jiných.

Policista s knírkem vylezl po schodech. Namířil pistoli.



Podíval se policistovi do očí a uviděl v nich tu banální pravdu.
Stál s  disketou nad hlavou a  cítil, že to odhadl správně. 

Návnada zafungovala. Hlasitě se zasmál a hodil ji policistovi.
Ten ji chytil, omluvně se usmál a vystřelil.
Jediný výstřel.
Jeho srdce mělo být tou dobou příliš maličké, aby ho bylo 

možné zasáhnout. Jako pouhé zrnko písku.
Když padal, pomyslel si, že to byla možná jeho fixace na inhe-

rentní předsudky nového jazyka, která ho stála život.
Na plechovou střechu dopadla jeho tvář. Černá tvář černého 

Petra.
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Na ulici Regeringsgatan je zvláštní to, že na ní není zvláštního 
vůbec nic. Protíná samotné centrum Stockholmu, a přesto není 
ničím zajímavá. Poměrně anonymní, bezvýrazná ulice – tak by 
ji mohl popsat člověk od policie. A tmavovlasá žena v teplácích, 
která tanečním krokem vstoupila do pozdně letního rána – sice 
poměrně pěknými, nicméně i tak v zásadě anonymními dveřmi –, 
si při pohledu na oba konce ulice skutečně pomyslela: „Bydlím 
v celkem anonymní, bezvýrazné ulici.“

Byla totiž od policie.
Ještě naposledy se předklonila, a aniž by musela moc podvá-

dět a nenápadně ohnout kolena, podařilo se jí špičkami prstů 
dotknout tenisek. Vystartovala.

Bylo skoro půl osmé ráno, úterý 4. září. Přežila sobotu a ne-
děli a život se teprve teď začínal normalizovat. Prací.

Víkend uplynul ve  znamení chaosu. Koncert s  kostelním 
sborem od Svatého Jakuba a komorním orchestrem kdesi v Me-
delpadu – jméno městečka by ani nedokázala vyslovit. Tradiční 
nájezdy dvou potrhlých tenorů. Ani program koncertu nebyl 
nijak zajímavý. Za  jiných okolností totiž bývaly tyhle akce 
díky hudbě alespoň snesitelné. Jenže tentokrát zpívali díla 



z pera nějakých ukuňkaných Italů z osmnáctého století a pár 
průměrných Švédů bez citu pro vnitřní dynamiku kostelních 
sborů. Zpívání z povinnosti.

A to bylo asi tak motivující jako policejní práce z povinnosti. 
Konkrétně zhruba tak jako další krůček blíž smrti. A nic z toho.

Osoba, která nyní doklusávala pár metrů ke  schodům 
dolů na Kungsgatan, se jmenovala Kerstin Holmová, pracovala 
u  Zvláštní jednotky Státní policie pro mezinárodní násilnou 
trestnou činnost, známé jinak také jako skupina A, a nacházela 
se povážlivě blízko čtyřicítce. Ale byla náhodou docela fit – kdyby 
to měla komentovat.

Což by dost nerada.
To slovo se jí hnusilo.
Fit.
Slim.
Znělo to tak nějak slizce.
Když byl někdo fit a  slim, tak to zpravidla býval imbecil. 

Smutná pravda, dopřála si myšlenku plnou předsudků Kerstin 
Holmová a opřela se dlaní o pracující stehenní svaly.

Sešla po schodišti, jako vždy páchnoucím močí, a podběhla 
Regeringsgatsbron v úrovni dvojice mrakodrapů Kungstornen, 
které na sebe kdysi strhávaly takovou pozornost. Stockholm-
ská dvojčata. Dnes už nikdo ani nevěděl, že existují. Ostatky 
z mapy padesátých let. Tváře ji trochu pálily. Dokonale modrá 
pozdně letní obloha nad dvojčaty jí připadala tak nějak švédská.

Jasná a  studená, odtažitá, ale benevolentní, benevolentní, 
ale odtažitá.

Sociálnědemokratická obloha zesnulého švédského modelu.
Dorazila ke křižovatce s ulicí Sveavägen. Jelikož svítila na se-

maforu zelená, nezaváhala ani na okamžik a vběhla do zběsilého 
provozu. Cestou lehce přejela prstenem po  kapotě červeného 
porsche, které stálo diagonálně přes tři čtvrtiny přechodu 
pro chodce a nosem mířilo k náměstí Stureplan – přírodní re-
zervaci s  výskytem ambiciózních a  úspěšných yuppies. Cestou 



dál po  Kungsgatan k  náměstí Hötorget, které právě sešívalo 
pestrobarevnou přikrývku prodejních stánků, ji napadlo – 
hlavně proto, aby nemusela myslet na to, že právě zničila lak 
na drahém autě –, co se vlastně stalo s Porsche? Co se přihodilo 
se  značkou, která víc než cokoli jiného symbolizovala dehu-
manizované úsilí celé jedné generace?

Po pravdě řečeno jí tou dobou už stihl táhnout hlavou myš-
lenkový pochod týkající se dvojice tenorů, kterým asi nikdy 
nedojde, že jsou na  kluky, ale ten narušilo špatné svědomí 
z rýhy v porsche.

Porchisté byli průkopníky. Představovali avantgardu ne-
zvratného rozmachu peněz. A dnes už jejich názory pronikly 
všude. Zastával je každý.

Nesnesitelná lehkost bytí.
Ano. Nic složitějšího na tom nebylo. Kerstin Holmová se ani 

ne před rokem zhroutila. Bylo to v souvislosti s případem po-
zoruhodné zločinecké skupiny mstitelek, které skupina A poj-
menovala Erínye. Cítila, že potřebuje proměnu. Nějakou formu 
metamorfózy.

Jak uniknout nesnesitelné lehkosti bytí?
Jak najít cestu zpátky k původní váze a intenzitě existence?
Jak proniknout za  trivializaci medializace, komercializace 

a  funkcionalizace všeho, co kdysi bývalo zásadní, palčivé, 
naléhavé?

Znělo to sice dost hloupě, to musela uznat – ale ve  své pod-
statě ji to bavilo. V tom to bylo. Nad bytím kdosi mávl kouzelným 
proutkem lhostejnosti. Všechno bylo natřené stejnoměrnou vrst-
vou kompaktní šedi. Existovala však cesta ven. O tom byla v hloubi 
duše přesvědčená. A na pár loňských měsíců uvěřila, že ji objevila.

Cestu ven.
Jenže pak se na ně zřítil ten komplikovaný případ jako lavina 

a nalezenou cestu strhl s sebou. Pěšinka přestala být schůdná. 
Možná ani nikdy neexistovala. Možná to byla jen halucinace 
vyvolaná její dychtivou vůlí.



Bůh?
Mno… to by byl asi přílišný optimismus. Člověk si ho ne-

může vykouzlit jenom silou vůle. Tak to nejspíš nefunguje.
Každopádně byla alespoň ušetřena konfrontace s hlubokými 

paradoxy teologie. O to se postaralo pár pomstychtivých Ukra-
jinek.

Myšlenky si žily svým vlastním životem, skoro jako by 
utíkaly po Kungsgatan vedle ní. Hravě ji obíhaly dokola, aby jí 
svými lehkými krůčky ukázaly, jak těžké jsou ty její.

Nejspíš běhala právě proto – chodila venčit myšlenky, jako 
jiní chodí ven se psem. Ani se neobtěžovala shýbat s igelitovým 
pytlíkem na ruce a uklízet hovínka. Jen od toho smradu prostě 
utekla. A tahle prudce hlubokomyslná sebereflexe myšlenkám 
zatížila krok natolik, že je nechala za  sebou a  vrátila se zase 
k sobě.

Její vlastní kroky ostatně zas tak hrozně upachtěné nebyly. 
Určité výsledky těch pár roků pravidelného běhání přece jen 
zanechalo. Zatím si sice ještě tak docela neujasnila, jestli je to 
zdravé, anebo přímo zdraví škodlivé, ale šlo to každopádně čím 
dál snáz. Možná to jen znamenalo, že cesta ke smrti je čím dál 
rychlejší…

Co ji to dře na levé ruce?
Vtom ji oslnilo slunce.
Babí léto. Pořád měl ještě člověk odvahu to takhle poj-

menovat. Přestože ve  skutečnosti byl už vlastně podzim. 
Slunce výrazně pobledlo a vítr začal studit.

Náhlá trombóza.
U Vasagatan padla červená. Běhat na místě je to nejhorší, co 

může člověka postihnout. Nic nevypadá tak směšně. Groteskní 
rádoby profesionalita. Ale kvůli svým stehenním svalům to 
podstoupila. Zůstala poklusávat na  místě jako nějaký obecní 
blázen na pastvině.

Existují vůbec ještě obecní blázni?
Nevyhynuli s urbanizací trvající déle než jedno století?



Městský blázen znělo spíš tragicky než komicky. Tak zůstala 
u obecního. Doufala, že je ještě pořád víc komická než tragická. 
Bodnutí ostnu osamělosti, představy stárnutí v samotě, po vte-
řině odeznělo. Ne, pomyslela si stroze a zatřepala rukama jako 
maratonec těsně před startem. To bych se na  to podívala. Já 
a tragická. Ještě ne. Zatím.

V určitém věku je tragický každý a ona s tím rozhodně mí-
nila do té doby počkat.

A proč jako „na pastvině“?
Zase ji něco zaškrábalo na levé ruce, ale v tu chvíli se zrovna 

panáčkovi se zácpou začalo chtít blinkat, jak říkávala její devíti-
letá neteř, rozumějme: rozsvítila se zelená pro chodce. Kerstin 
Holmová se připojila k zatím ještě únosně početnému proudu lidí 
na přechodu. Od náměstí Norra Bantorget se přitoulala v úrovni 
divadla Vasa skupinka přeživší nějakou pánskou rozlučku se 
svobodou a Kerstin Holmová prodloužila krok. Upřednostňovala 
totiž pozdně letní slunce, které, jak věděla, ji přivítá na mostě 
Kungsbron. A také ano. Zahalovalo nábřeží Klara Strand do ča-
rovného ranního svitu, který vytvářel iluzi, že nejrušnější ko-
munikace ve Švédsku je vlastně idylické archipelago.

Kouzelník podzim se svými snadno prokouknutelnými, 
avšak životně nezbytnými triky.

Letošní jaro bylo podivné. Jara s  fascinující pravidelností 
přinášela skupině A nové velké případy. Skoro jako by „mezi-
národní násilná trestná činnost“, nad níž měli bdít, usínala 
zimním spánkem, aby po odpočinku na prahu jara čiperně vy-
lezla z brlohu a nenasytně se vrhla na páchání těch nejhrůz-
nějších zločinů.

Jenže letos nic. Skupina A čekala a čekala, jaro uplynulo bez 
větších incidentů. Léto se v červnu vytasilo se svým bizarním 
příspěvkem k  mezinárodní trestné činnosti ve  formě ně-
meckých demonstrantů házejících dlažebními kostkami a jis-
tých dychtivých čarostřelců z řad policie během summitu EU 
v Göteborgu.



Teď už bylo 4. září a  summit EU stále vedl jako nesporně 
nejhroznější událost roku. Pracovat u  policie bylo najednou 
svízelnější. Pořádkové síly se uchýlily k zásahu tvrdou rukou, 
jakou švédská historie dosud nezažila. Na oplátku si vysloužily 
létající kamení v množství, které švédská historie také ještě ne-
zažila. Tvrzení proti tvrzení. Trestní oznámení na policii se jen 
hrnula a dojít k nějakému jasnému obrazu toho, co se vlastně 
stalo, bylo zjevně složité. Jisté bylo, že vše začalo ráno ve čtvr-
tek 14. června tím, že policie obklíčila gymnázium Hvitfeldt-
ska, kde se řada demonstrantů ubytovala. Policie zablokovala 
školu hradbou z  lodních kontejnerů. Krátce po druhé hodině 
začali demonstranti po  jízdní policii házet kamením. V  při-
lehlém Vasaparku konfrontace pokračovala. Pak vzal gym-
názium útokem početný oddíl policistů z pořádkové jednotky 
v plné zbroji, s cílem demonstranty prohledat. Jednalo se svým 
způsobem o armádní operaci. Zapojily se do ní stovky policistů 
a  vysoký počet koní, psů a  vrtulníků. Výpovědi o  tom, co se 
uvnitř vlastně odehrálo, se rozcházely.

Jako by to nestačilo, opakoval se stejný scénář druhý den 
v  gymnáziu Schillerska, jen ještě horší. Policie vzala školu 
útokem, přinutila lidi, aby budovu opustili, a hodiny a hodiny 
je pak nechala ležet na rozmoklém školním dvoře.

Tohle nebyla „mezinárodní násilná trestná činnost“, na jakou 
byla skupina A  zvyklá. Ani zdaleka. Otázka byla, kdo v  tomto 
případě měl onu „mezinárodní násilnou trestnou činnost“ vů-
bec na svědomí – jestli policie, nebo demonstranti. A ta otázka 
naháněla hrůzu až do morku kostí. Někteří z jejich týmu byli už 
na dovolené, jiní to divadlo sledovali zpovzdáli a ti nejzbrklejší si 
dovolili určitý stesk po lépe definovatelných zločinech.

Kerstin Holmová musela přiznat, že k  této nepříliš hlasité 
skupince patřila i ona sama.

Opustila pevninu a  vydala se na  jeden ze stockholmských 
ostrůvků jménem Kungsholmen, na  kterém měla policie své 
sídlo. Nebylo už, čím bývalo.



Když ještě stále celkem lehkými kroky zahnula na Fleming- 
gatan a  zanechala za  sebou pobledlé slunce, znovu ji něco 
píchlo na levé ruce.

Pod hladkým prstýnkem vykukovalo pár šupinek rudých 
jako růže.

Ne. Růže ne.
Rudých jako porsche.
Skoro se ve svém běhu po rušné ulici zarděla – ale skutečně 

jen skoro. Blížila se k sídlu policejního orgánu, jehož byla ve své 
podstatě součástí. Ale zrovna v tu chvíli jí to tak nepřipadalo. 
Na rameni jí totiž seděl – počkejme, ale ano, byl to on – cvrček 
Jémine a vrzal jí do ucha: „Vážně by policistka měla jako nějaký 
vandal poškozovat lak na autech spoluobčanů, až se v kusech 
odlupuje?“ Odpověděla a nos se jí o kousek protáhl: „Ale on jel 
na červenou! Stál napříč přes přechod!“ Cvrček se na ni jen po-
díval pohledem, s nímž nebylo radno si zahrávat. A zmizel.

Pink.
Se silně průměrnou jemnou motorikou se pokusila v běhu 

vydolovat šupinky laku z  prstýnku. Nijak zvlášť úspěšně. 
Po chvíli mohla k barevným metaforám připsat další, konkrétně 
rudý jako krev.

Göteborg… Ano. Rodné město.
Podívala se na prstýnek. Co že si ho nechala? Pocházel z dávno 

zrušeného zasnoubení. Dag. Dag Lundmark. Kolega z Göteborgu, 
který své noci trávil tím, že ji – zcela nevědomky – znásilňoval. 
Prostě si jen myslel, že to takhle má být. Já se tě zmocním, ty se 
necháš. Muž, žena. Prapodivný vztah.

Dag, pomyslela si, a  otočila prstýnkem. Zabolelo to. Nešel 
sundat. To proto si ho nechávala. Říkala si v duchu. Několikrát. 
Příliš mnohokrát.

Pak se ozvala neúprosná detektivní logika:
Tak jak je v tom případě možné, aby se pod něj vešly lupínky 

laku z porsche?
Pryč s ním.



Čáry máry fuk, jak říkával Paul Hjelm, když dostal úžeh. Což 
se tu a tam stávalo.

Nešlo to. Dag. Kam se poděl? Totální rozchod, žádné děti, 
žádné vazby. Najednou člověk jeden druhému prostě zmizel ze 
života.

Něco se doslechla. Přes míru pil už tenkrát. Pak ho postavili 
mimo službu kvůli alkoholismu. Takhle to bylo, ne? Nevěděla. 
Ale velmi zřetelně si vybavovala okamžik, kdy jí navlékl ten 
prsten. V  té maličké naivně idylické hospůdce v  pitoreskní 
čtvrti Haga. V ruce držel růži. Ale ano, opravdu si před ní klekl. 
To se jí určitě jen nezdálo. A ta slova, ta slova, která…

Její myšlenky přerušil palcový titulek na  první stránce 
novin vystavených před Seven Eleven na  rohu Fleminggatan 
a Scheelegatan.

To snad ne. Už zase.
„Exkluzivně! Policie zastřelila žadatele o  azyl. Smrtící vý-

střel ve Flemingsbergu.“
Kerstin Holmovou při tréninku jen tak něco nezastaví. Ale 

teď zůstala stát jako přibitá. Kašlala na  hlasité protesty ste-
henních svalů. Takový pocit marnosti. Spirála násilí bez konce. 
Případy agrese proti policistům se rapidně množily. A když dva 
z nich byli chladnokrevně popraveni v Malexanderu, sahali – 
podle nezávislé studie – policisté po služební zbrani mnohem 
častěji. Nemluvě o  tom, jak nečekaně zasáhli proti demon-
strantům v Göteborgu. Úřad pro migraci aktivně pomáhal na-
stražovat pasti na uprchlé žadatele o azyl a nebylo to tak dávno, 
kdy se jinde ve Švédsku odehrál podobný případ, při němž také 
přišel jeden uprchlík o život.

A teď zase.
Těžce si vzdychla a  pokusila se rozhýbat stehenní svaly, 

které už mezitím stihly přejít do režimu spánku. Úplně cítila, 
jak se mikroskopická vlákna napínají jako guma a  chystají 
se při sebemenším chybném krůčku prasknout. Opatrnými 
kroky pyrotechnika v minovém poli doběhla zbylých pár metrů 



k radnici, která se zvedala k dosud jasně modrému zářijovému 
nebi. Kerstin skoro jako by se ani země nedotýkala. Vznášela se 
jako víla podél budovy policie v  ulici Kungholmsgatan, která 
polekaně končila u  východního okraje Kronoberského parku 
ulicí Polhemsgatan. Vchodem do  budovy Státní kriminální 
policie. Když vstoupila přísně střeženými dveřmi a  skrápěla 
potem kriminálněpolicejní chodby, uvědomila si, že po  cestě 
nezahlédla na nebi ani jediný mráček.

Přitom nebylo pochyb, že nastal podzim.
Rozrazila dveře do  dámských šaten. S  hlavou zanořenou 

ve  skříňce tu stála její mladší kolegyně Sara Svenhagenová. 
Měla na sobě jen džíny. Rychle se zahalila do osušky. Kerstin 
Holmová na zlomek vteřiny zahlédla její profil. To stačilo.

Lehce zakulacené břicho se nedalo přehlédnout.
A Sara poznala, že to poznala.
„Nic neříkej,“ vyhrkla trochu nemotorně a vypadala, jako by 

ji někdo zrovna nachytal s rukou v plechovce sušenek.
Kerstin Holmová Saru objala. Dlouze. Když se trochu odklo-

nila a podívala se na ni, připadalo jí, že Saru obestírá jasné světlo.
Pozdně letní světlo.
„Jak dlouho?“ neudržela se nakonec Kerstin.
„Jsem ve čtrnáctém.“
„A nic jsi nám neřekla!“
„A ani neřeknu. A ty taky ne.“
„Ne, ne. Kdepak. Já taky ne.“
Kerstin pustila Saru a připadala si jako oněmělá. Nechápala, 

proč ji to tak silně zasáhlo. Nepřehání to trošičku?
„Tak mám dojem, že bych se teď možná měla osprchovat 

taky,“ rozesmála se Sara.
Kerstin zvedla ruku a  přičichla ke  svému podpaží. Ta po-

známka byla beze sporu namístě. Zasmála se a  vydala se 
ke skříňce na opačné straně šatny.

Sara hodila ručník do skříňky a navlékla si volné tričko, ta-
kové, jakým se maskují těhotenská břicha.



„Viděla jsi titulky?“ zavolala na ni přidušeně zpod trička.
„Nekaz mi ráno,“ odpověděla Kerstin, svlékla si teplákovou 

soupravu a vstoupila do sprchy.
Voda byla tak ledová, že bylo skoro s podivem, že ji neprošpi-

kovaly rampouchy. Zatímco čekala, až dorazí teplá, nakoukla 
k ní Sara a ukázala na hodinky:

„Čtyři minuty a třiačtyřicet sekund.“
„Zmiz, obludo,“ zaplašila ji Kerstin Holmová a  vlezla pod 

sprchu.
Nejdřív ji napadlo, že dostala menstruaci, ale to nedávalo 

smysl. Narůžovělá voda, která vířila kolem kanálku, měla jiný 
zdroj. Podívala se na  svůj levý prsteníček. Stékal z  něj tenký 
červený čůrek, který se čím dál průsvitnější vinul do odpadu.

Jak dlouho se jí ještě bude muset připomínat nedostatek 
soudnosti? Bylo to jako vleklý a  trochu zesměšňující trest. 
Hanba jako trest.

Znovu se pokusila zbavit prstýnku. Nevězel na prstu zas tak 
pevně, ale každý pokus ho stáhnout řezal jako nůž.

Nakonec ji to přestalo bavit a  použila hrubou sílu. Radši 
krátká a intenzivní bolest než vleklé trápení.

Zachytila maličkou červenou šupinku a  vytáhla ji z  kůže. 
Vyřinula se miniaturní krvavá bystřinka.

Jako když popukají trpasličí ledy.
Padl jí pohled na prstýnek. Na nápis. Už dávno ho neviděla.
„Lásku neuhasí ani velké vody.“
A on opět klečel před ní v té naivně idylické hospůdce. Dag. 

Dag Lundmark. A slova jí náhle vytanula tak zřetelně:
„Polož si mě na  srdce jako pečeť, jako pečeť na  své rámě. 

Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost 
lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí 
ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo 
dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.“

Píseň písní.
Dag…



Zavřela oči. Uplývání času. Všechno, co se od  té chvíle 
událo…

Ale tehdy, přímo v té chvíli, se tomu nedalo odolat. Uměl ta 
slova nazpaměť, jako když bičem mrská. Klečel v naivně idy-
lické hospůdce a tohle všechno podstoupil. Kvůli ní. Pro lásku. 
Dlouhý, krkolomný citát, prsten s nápisem, rudé růže, koleno 
spočívající na hospodské podlaze. Něco takového se špatně za-
pomíná. Nedá se to vytěsnit.

A  co teď? Ale proč teď? Kvůli bezohlednému porsche? To 
těžko.

Kvůli tomu těžko.
Otřepala se a navlékla si prsten zpátky na prst.
Jako náplast. Na ránu.
Osušila se a oblékla. Čas neměl slitování. Do bojové cent-

rály – té nepatřičně pojmenované maličké zasedací místnosti, 
kde se jejich tým scházel k ranní poradě – přijde o několik mi-
nut později.

Poklusem proběhla chodbami, vyběhla schody a  stanula 
na bezpečné půdě. Půdě skupiny A. Dveře do bojové centrály 
byly pootevřené. Před nimi stála důvěrně známá postava a po-
trhle si ukazovala na neexistující hodinky.

Směšné gesto.
Obzvlášť u Paula Hjelma, který asi v životě neměl na ruce 

fungující hodinky.
Promnul si nezvykle pečlivě oholenou bradu. Jako by věděl, 

co přijde. Jako by dostal tajné echo.
Mizera.
Ale to ji napadlo až o minutu později.
„Máme jít za Hultinem,“ oznámil jí.
„Kdo ‚my‘?
„My dva,“ upřesnil.
„To je nesmírně milé,“ odtušila Kerstin Holmová.
„Že?“
„A co ostatní?“ divila se Kerstin.



„Ti ne.“
Jinými slovy: zbytečně košatá konverzace.
Dorazili ke  dveřím kanceláře Jana-Olova Hultina. Byly za-

vřené. Zaklepali.
A vstoupili.
Hultin seděl za stolem a vypadal normálně. Cokoli jiného by 

bylo šokující a  nad rámec představitelného. Normální ovšem 
nebylo, že se tu s ním vyskytoval ještě někdo jiný.

V kanceláři Jana-Olova Hultina se někdo jiný než Jan-Olov 
Hultin vyskytoval jen velice zřídka. A pokud ano, tak vždycky 
patřil do skupiny A. Nebo to byl – trochu méně vítaný – Walde-
mar Mörner, formální šéf skupiny A a vládní loutka.

Člověk, který s korektním výrazem stál u psacího stolu, ne-
patřil ani do jedné ze zmíněných kategorií. Byl zhruba ve věku 
Paula a Kerstin, snad něco přes čtyřicet let, ale měl to, co oni 
ne – a co věděli, že nemají. Pohled autority.

A – přirozeně – tmavý oblek.
Kerstin vrhla na Paula krátký pohled. Stál jako zkamenělý.
Hultin se poškrábal na nose. Jelikož to byl nos poměrně roz-

lehlý, tak to nějakou dobu trvalo. Když byl s tímto projektem 
hotov, řekl neutrálně:

„Paule, komisaře Niklase Grundströma už znáš.“
Niklas Grundström napřáhl ruku. Paul Hjelm učinil totéž, 

ale ne bez zjevného odporu. Kerstin napřáhla svou. Cítila se 
trochu mimo.

„Niklas Grundström teď vede oddělení interní inspekce,“ 
pokračoval Hultin.

„To jsem docela čekal,“ konstatoval Paul Hjelm.
„Žádá vás o pomoc.“
V  tu chvíli se Kerstin rozsvítilo. Počátky věků. Paul byl 

tehdy obviněn z  porušení služebních postupů v  souvislosti 
s rukojmími v Hallundě. Tehdy ho obvinil Niklas Grundström. 
A zachránil ho Jan-Olov Hultin.

„O pomoc?“ zopakoval Paul Hjelm nevěřícím tónem. „Nás?“



„Možná bys mohl mluvit klidně přímo s ním,“ navrhl nepří-
liš dvorně Hultin.

Grundström si pročísl rukou své plavé vlasy – které značně 
prořídly, pomyslel si Paul Hjelm spokojeně.

Tak si to alespoň Kerstin představovala.
Grundström si odkašlal a zeptal se:
„Četli jste titulky v novinách?“
Kerstin si vzdychla. Aha. Takže tomu přece jen neunikne.
„Co se stalo?“ zeptal se stručně Paul Hjelm.
„To přesně nevíme,“ odpověděl Grundström. „Doufáme, že 

to pro nás zjistíte vy.“
„Málo personálu?“
„Odmítá se bavit s lidmi z inspekce.
„To vám přece nikdy nepřekáželo.“
Niklas Grundström se na okamžik odmlčel a bezcílně se pře-

hraboval štosem papírů.
„Od doby, co jsem nastoupil, se snažíme zavádět novou poli-

tiku. Případů je teď víc než kdy předtím, to sami víte, a za téhle 
situace musíme mít fungující pracovní vztahy. Existence ce-
lého oddělení interní inspekce je teď předmětem diskusí. Čím 
dál častěji zaznívá, aby se případy obviněných policistů vyšet-
řovaly úplně nezávisle, jako když tehdy při policejním zásahu 
přišel o život Osmo Vallo. Jestli se to prosadí, tak bude policejní 
práce ještě tvrdší chleba, než je dnes. A  to už je tvrdý dost 
a dost. Chci zbořit ty neprůstřelné hradby mezi vámi a námi. 
Proto žádám o pomoc. Vás.“

Paul s Kerstin si vyměnily pohledy.
Věrohodné? No, řekněme. Ale sotva celá pravda.
„Proč zrovna nás?“ zeptala se Kerstin.
Niklas Grundström hluboce vzdychl a  napil se z  poháru 

hořkosti:
„Protože jste prý nejlepší.“
„Nejlepší v čem?“ pobídl ho Paul k dalšímu doušku.
„Ve vedení výslechů. Spokojen?“



„Celkem ano,“ Paul se tiše rozesmál.
„O co jde?“ vložila se do rozhovoru Kerstin.
Grundström si vzal nějaký papír, na který se během násle-

dujícího expozé ani jednou nepodíval:
„Včera odpoledne zareagovala policejní služebna v Huddinge 

na  udání, že se v  jednom bytě v  městské části Flemingsberg 
ukrývá pět vyhoštěných afrických uprchlíků. Čtyři policisté…“

„Udání?“ přerušil ho Hjelm hluše.
„Udání,“ potvrdil Grundström zbytečně.
„Anonymní?“ pokračoval Hjelm stejně hluchým hlasem.
Grundström se začal trochu ošívat.
„Udání přišlo z Úřadu pro migraci. Můžu pokračovat?“
„Ale jistě.“
„Na  místo dorazili čtyři policisté a  uprchlíky zatkli. Ale je-

den z nich, jistý Winston Modisane z Jihoafrické republiky, stihl 
utéct oknem na střechu po venkovním požárním schodišti. Jeden 
z policistů ho pronásledoval. Na střeše po něm pak Modisane vy-
střelil. On palbu opětoval – jediným výstřelem. Zasáhl ho přímo 
do srdce. Winston Modisane zranění na místě podlehl. Podařilo 
se nám to před médii utajit až do časných ranních hodin. Ale pár 
pohotových plátků to stihlo zařadit do ranního vydání.“

Paul a Kerstin se na sebe dívali. Ozval se však Hultin:
„To přece zní, jako že postupoval podle předpisů…“
Grunström se zašklebil a podotkl:
„Jsou tu určité problematické okolnosti…“
„Jako například?“
„Jako například to, že jednotka vyrazila dveře bez toho, 

aby nejdřív zkusila zazvonit. Jako například to, že se zmíněný 
policista vrátil nedávno do  služby poté, co byl dlouhou dobu 
suspendován. Podle všeho s ním správně měl být ukončen pra-
covní poměr, ale kdosi dal přednost soucitu před zákonem. To 
si bulvár smlsne.“

V Kerstin Holmové se cosi pohnulo. Jakási hluboká a niterná 
zlá předtucha.



„Proč ho suspendovali?“ zeptala se hlasem tak podivným, že 
na ni Paul Hjelm vytřeštil oči.

„Kvůli závislosti na  alkoholu,“ odpověděl Niklas Grund-
ström jasně a zřetelně.

A ta hluboká a niterná zlá předtucha se zbarvila barvou ru-
dou jako růže.

Grundström nemilosrdně pokračoval:
„Jmenuje se Lundmark. Dag Lundmark.“

3  /
Uprostřed Flemingsbergu, přesněji řečeno v ulici Diagnosvägen 
nedaleko pošty, se k nebeské klenbě vypínala Giottova zvonice 
navržená ve 14. století. Na opačné straně Hälsovägen, na ná-
břeží řeky Arno, se rozkládala Vasariho Galleria degli Uffizi na-
pěchovaná Botticellim a Rafaelem, Michelangelem a Leonardem 
da Vinci. A dole podél Huddingevägen, hned před semafory, stál 
samotný dóm Santa Maria del Fiore s Brunelleschiho monu-
mentální rudou kupolí.

Nebo se Artovi Söderstedtovi prostě jen stýskalo po Itálii.
Viggo Norlander už měl tohoto jeho rozpoložení plné zuby. 

Zastíralo kolegův zrak tenkou blánou a jemu připadalo, jako by 
se mu na ní míhaly toskánské scenerie jako v nějakém kýčovi-
tém propagačním šotu. Značně ho to vyčerpávalo.

„Krucinál, Arto!“ zahartusil. „Tohle je úplně obyčejný fle-
mingsberský kostel. A támhleto je ještě obyčejnější Huddingeská 
nemocnice. A támhleto je vysoká škola Södertörn. Nic víc.“

Arto Söderstedt na něj pohlédl se svatou trpělivostí.
„V tvém světě možná,“ odpověděl a protáhl se.
Stáli na  střeše domu deset pater nad flemingsberským 

centrem a  shlíželi na  sluncem zalévané jižní předměstí. 
Představovalo nejspíš to nejméně snesitelné, co za  sebou 
ambiciózní program bytové výstavby v  šedesátých a  sedm-
desátých letech zanechal. Flemingsberg měl ještě před pár lety 



mezi stockholskými předměstími tu nejhorší pověst. Dokonce 
předčil i  Tenstu, Alby, Fittju a  Rinkeby. Teď už se však něja-
kou dobu jeho pověst zlepšovala. Vděčil za to zejména Söder-
törnské vysoké škole, jejíž budovy protkávaly celé centrum 
Flemingsbergu. Vysoká škola, která i  těm se ztracenými ilu-
zemi vracela víru v budoucnost švédského vysokého školství. 
Navzdory tomu, že představovala výrazně ztrátový podnik. Pro 
politiky představovala zkoušku. Všichni ji milovali, a přestože 
se nacházela hluboko pod prahem konkurenceschopnosti, 
nikdo by si ji netroufl zrušit.

Právě takové mocenské nástroje možná Švédsko potře-
bovalo.

„Já tě nechápu,“ stěžoval si Viggo Norlander. „Vždyť jsi tam 
dole v Itálii málem natáhl brka. Pistoli narvanou v hubě, zuby 
v hajzlu. Všechny iluze o ráji se ti zhroutily. A přitom neuplyne 
den, hodina, vteřina, aby ses tam netoužil vrátit.“

„Hele,“ ukázal Arto Söderstedt.
„Klidně mi neodpovídej,“ urazil se Norlander a  pohledem 

následoval kolegův prst ukazující k  sousední střeše, kde se 
ve  větru třepotala modrobílá igelitová páska, jako by chtěla 
plašit vrány.

Viggo Norlander si hluboce vzdychl.
„Jsou si dost podobné,“ vysvětlil Söderstedt s  andělskou 

trpělivostí a  otočil se. Vyrazil ke  schodišti za  dveřmi nevelké 
budky, která ze střechy vyčnívala jako nějaký malý domek po-
stavený na střeše velkého.

Nabručený Norlander ho následoval.
Už potřetí si spletli dům.
„Ale už se blížíme,“ poznamenal povzbudivě Söderstedt.
Viggo Norlander si povzbuzený nepřipadal.
Ačkoli, trucovitý a  nabručený Norlander byl už spíš jen 

maska, kterou od něj ostatní očekávali a on si ji uchovával z čiré 
dobré vůle. Byl totiž v  podstatě šťastný člověk. Novopečený 
otec během dvou let už druhé zázračné dcery. V dvaapadesáti 



letech. Pohyboval se mezi křehkými dívenkami jako mezi an-
děly. On v ráji už byl, tím pádem neměl potřebu po něm toužit. 
A tím pádem mu ten neustálý kolegův stesk připadal dost… uf-
ňukaný. Dětinský.

Na druhou stranu nikdy pořádně nepochopil, co se to vlastně 
s Artem Söderstedtem v Itálii stalo.

Velká část posledního velkého případu skupiny A  se ode-
hrávala v  Evropě, především v  Itálii. Mimo dosah všech, 
kromě Söderstedta. A ten jim neřekl víc, než si žádala profesní 
nutnost.

Něco však chybělo.
Dílky skládačky.
Tvrdil jim, že jeho manželka čeká dítě, ale když se vrátili, 

kde nic tu nic.
Zdědil celé jmění, a přitom se teď tvářil, jako by nikdy ne- 

existovalo.
Svou kariéru policisty u Europolu zahájil zářným debutem, 

ale nikdy z toho nic nevytěžil.
Podařilo se mu dopadnout minimálně jednoho válečného 

zločince z druhé světové války, ani slovem se jim však nesvěřil, 
jak se to vůbec seběhlo.

Ten Arto, který se vrátil, byl zkrátka přímo ztělesněním 
zdrženlivosti. Což nepůsobilo tak docela normálně.

Ale s tím už se Viggo Norlander musel naučit žít. Söderstedt 
se uzavřel jako mušle – a buď se z toho měla zrodit perla, anebo 
se Söderstedt uvaří zevnitř.

Pozřít, nebo být pozřen, pomyslel si Norlander zmateně 
a nastoupil do výtahu čpícího močí, kde si vzápětí vzpomněl, 
že nejezdí.

„Nepracujeme s dostatečnou efektivitou,“ vyčetl svému od-
razu v zrcadle výtahu.

„Ty rozhodně,“ potvrdil jeho tezi Söderstedt, otevřel dveře 
výtahu zvenčí a galantním gestem pokynul k ne právě vábně 
vyhlížejícímu schodišti.



Norlander byl nabalený jako pumpa. Ten výraz se mu lí-
bil, samotný jev však nikoli. Jak tak spirálovitě scházel patro 
za patrem, neustále si v duchu opakoval. Nabalený jako pumpa. 
Nabalený jako pumpa.

Jeho nabalenost spočívala v  tom, že si vzal teplou bundu, 
přesněji řečeno černou péřovku, ten nejnemotornější model, 
jaký si lze představit. Jako obvykle nedokázal odhadnout po-
časí. Ráno vykoukl oknem ven, mrkl na  teploměr a  zvolil – 
špatně. Lehké oblečení, když byla zima, teplé oblečení, když 
bylo horko. Neomylně.

Jako pracovní oděv byla tahle bunda nanejvýš nevhodná, pro-
tože by určitě trvalo přes půl minuty, než by ze všech těch nadu-
caných záhybů vyprostil pistoli. Ještě že neměl příležitost si to 
ověřit. A zítra zůstane bunda viset v předsíni. Ať už bude jakkoli.

A vytahovat služební zbraň dneska nemíní.
Sešli dolů a vykročili na ulici. Söderstedt chvíli postál s po-

hledem upřeným do jasně modré oblohy. Norlanderovi to při-
šlo vhod. Opřel se o kolena, předklonil se a vydýchával se.

A to tu správně ani nemají co dělat.
Ranní porada v bojové centrále se pro dnešek zrušila. Místo 

toho si je komisař Jan-Olov Hultin zavolal k  sobě do  kance-
láře a  neformálním tónem je požádal, aby se odebrali do  Fle-
mingsbergu a prohlédli si jeden byt.

„Jen si to tam okoukněte,“ řekl Hultin.
„Jen si to tam okoukněte?“ opáčil Norlander tónem nanejvýš 

významným.
Což zůstalo důsledně ignorováno.
„Ano,“ přisvědčil Hultin neutrálně.
Takhle se to tedy seběhlo.
Alespoň že výtah v sousedním domě fungoval. Jinak se neli-

šil ani jeden jediný detail. Domy byly dokonale identické.
Takhle asi vypadá peklo, pomyslel si Viggo Norlander. 

Všechno identické. Nic se nevymyká. Člověk bloudí z  místa 
na  místo, z  jednoho ohně pekelného do  druhého, a  všude je 
všechno stejné.



V  desátém patře se výtah zastavil. Najít byt nebylo nic 
těžkého. Dveře na  konci chodby byly slušně zdemolované. 
Kromě toho je zdobila žlutočerná nálepka a  malá modrobílá 
páska.

A ještě ke všemu byly otevřené.
Za nimi se mihl pohyb.
Norlander si vzdychl.
Pomyslel na  služební zbraň zachumlanou v  nekonečných 

vrstvách prachového peří. Pomyslel na čerstvě složený slib, že 
dnes nemíní vytahovat služební zbraň. Vzpomněl si i na dávný 
slib své přítelkyni Astrid a svým dcerám Charlotte a Sandře, že 
neumře. Pak se pustil do boje se zipem.

Tu námahu si mohl ušetřit. Muž, který vykoukl 
z pootevřených dveří, byl řádně oblečený a ukázal jim služební 
průkaz.

„Běžte pryč,“ vyzval je příkře. „Policie.“
„Nápodobně,“ odvětil Arto Söderstedt, ukázal mu průkaz 

a  pokračoval: „Arto Söderstedt a  Viggo Norlander. Zvláštní 
jednotka Státní policie pro mezinárodní násilnou trestnou 
činnost.“

Muž si je podezíravě prohlížel.
„Skupina A?“
„The one and only.“
„Tohle je náš případ.“
„Vy budete nejspíš od inspekce?“
„Takže chápete, proč musíte odejít.“
„Ne,“ odpověděl Söderstedt s andělským úsměvem.
Hrome, pomyslel si Viggo Norlander a sledoval svého doko-

nale bílého kolegu obestřeného sluncem pronikajícím dovnitř. 
Vždyť on vážně vypadá jako anděl.

„Váš nadřízený, komisař Niklas Grundström, nás požádal 
o pomoc,“ upřesnil Söderstedt.

Muž se zamyslel. Bylo mu něco přes padesát a bezpochyby 
patřil ke staré inspektorské gardě.



„Tomu se mi nechce moc věřit,“ prohlásil, ale bylo na něm 
vidět, že věří. Že šéfa proklíná. A že to není poprvé.

Tak se to alespoň zdálo Viggovi Norlanderovi. Připadal si 
bystrý a všímavý.

„Znáte přece svou novou politiku?“ ujišťoval se Söderstedt 
a mávnutím andělských perutí sypal sůl do otevřených ran.

Muž se zatvářil nesmírně přísně, předstíral, že chvíli uva-
žuje, a pustil je dovnitř.

Přivítalo je rozbité zrcadlo. Odspodu. Norlander byl za svou 
nabalenost vděčný. Tlusté podrážky zimních bot střepy vydr-
žely. A jelikož se Arto Söderstedt nedotýkal země a jen se nad 
ní vznášel, nepřišel k úhoně ani on.

Spravedlivému se tváří mihl stín zklamání. Aspoň malinkou 
újmičku by mu dopřát mohli. Vetřelci.

„Vy to tu… máte hlídat?“ zeptal se Norlander.
„Dokončuju pátrání,“ ohradil se muž dotčeně.
„Jak se jmenujete?“
„Åke Danielsson.“
„Takže vy tu dokončujete pátrání, Åke? Co to obnáší?“
„Dejte mi svátek,“ odbyl ho Åke Danielsson.
Během této přínosné verbální výměny si Arto Söderstedt 

snažil vytvořit představu o bytě, kde se pět afrických uprchlíků 
skrývalo před švédskou spravedlností. Z mikroskopické před-
síňky se vcházelo rovnou do  kuchyně. Dvoupokojový byt, 
nanejvýš spartánsky zařízený. Podlahu pokrývaly trosky: 
třísky z dveří, střepy zrcadla a – starý budík. Zvedl ho a pro-
hlížel si jej. Ukazoval čtvrt na pět. Okamžik smrti. Nebo skoro.

„Na  nic nesahejte,“ zaprotestoval Åke Danielsson, ale ten-
tokrát spíš skoro prosebně. Přísnost zmizela jako loňský sníh.

„Pročpak?“ podivil se Söderstedt, aniž spustil pohled z roz-
bitého budíku. „Zapomněli jste snad provést ohledání místa 
činu?“

Ale neměl chuť si hrát na umíněného. Vrátil budík tam, kam 
zjevně patřil. Na  podlahu. Pak vkročil do  vedlejší místnosti. 



Ložnice. Dvě postele a  tři srolované matrace. Na  stěnách nic. 
Provizorní bydlení. Proč se tu zabydlovat. Nic, co by člověk opla-
kával, kdyby vše musel narychlo opustit. Nic, od čeho člověka 
zase přinutí uprchnout.

Arto Söderstedt tomu pocitu rozuměl.
I když v daleko privilegovanější rovině.
To byl ale úplně jiný příběh.
Za  nejbližším oknem vedlo na  střechu požární schodiště. 

V přístupu na něj bránila modrobílá páska. Söderstedt se otočil 
na Danielssona a posunkem ukázal na okno. Danielsson mu od-
pověděl bezmocnou grimasou a Söderstedt okno prudce rozevřel.

„Takže bylo otevřené?“ utvrzoval se.
Danielsson k němu došel a přikývl.
„Předpokládáme, že bylo otevřené vždycky. Připravená úni-

ková cesta.“
„Takže jak byste zatím zrekonstruoval průběh událostí?“
Danielson si špičkami prstů zabubnoval na čelo, jako by se 

pokoušel zaimprovizovat tóny rekonstrukce na  klaviatuře 
frontálního laloku.

„Pět uprchlíků u  kuchyňského stolu. Hrnky. Seděli a  pili 
kávu. Jednotka navzdory předpisům vyrazila dveře. Zrcadlo 
spadlo ze zdi, budík ze stolu. Chaos. Uprchlík stojící nejblíž 
k oknu se k němu vrhne.“

„Winston Modisane,“ ujistil se Söderstedt.
Danielsson přikývl a pokračoval:
„Vrhne se tedy k oknu a vyleze ven. Kolega ho pronásleduje, 

aniž by tušil, že je ozbrojený.“
„Dag Lundmark,“ přikyvoval Söderstedt a  ukázal k  oknu. 

„Vydáme se v jeho šlépějích?“
Åke Danielsson neochotně pokynul k oknu. Söderstedt vy-

klouzl ven. Danielsson upachtěně za  ním. Totéž se dalo říct 
o Norlanderovi.

Požární schodiště vedoucí na  střechu bylo značně chatrné 
a prohýbalo se pod vší tou policejní váhou.



Přelezli další kus třepotavé modrobílé pásky a  vkročili 
na  střechu. Nahoře našli jen nevelkou budku, která ze stře-
chy vyčnívala jako nějaký malý domek postavený na  střeše 
velkého. Söderstedt se k ní vydal. Stiskl kliku dvířek na půdu. 
Dveře se otevřely. Zase je zavřel. Pak přikývl a  chvíli se pro-
cházel po střeše.

„Fajn,“ ozval se. „Proč Winston Modisane utíká? Přirozeně 
proto, aby se dostal na svobodu. Pokud vezmeme v úvahu, že 
okno dole zůstávalo vždycky otevřené jako úniková cesta, jak 
jste říkal, Åke, proč, sakra, zůstane stát a začne střílet po po-
licistovi, který ho pronásleduje? Proč prostě jenom neutíká? 
Sem? Dveřmi na půdu?“

„Podle nás jsou dvě možnosti,“ odpověděl Danielsson. „Za-
prvé ta, že prostě zpanikařil a začal kolem sebe střílet…“

„Kolikrát vystřelil?“
„V zásobníku chyběly dva náboje, což odpovídá Marklundově 

výpovědi.
„Lundmarkově. Co tvrdí ostatní? Taky slyšeli dva výstřely?“
„Jednak jsme si s nimi ještě nestihli promluvit a jednak ne-

máme důvod o  tom pochybovat. Dva náboje chybí. Všechno 
ukazuje na to, že byly vypáleny. Počet sedí.“

„No dobře… Jaká je ta druhá možnost? Pokud za to nemohla 
panika?“

„Že se Lundmark dostal moc blízko. Ten Afričan si uvědo-
mil, že mu neuteče. Místo toho vystřelil.“

Söderstedt pokyvoval hlavou. Norlander ho sledoval. Tohle 
chování poznával. Tohle byl starý dobrý Arto. Arto z doby pre-
italské. Pravý Arto.

„Kam upadl?“ zeptal se pravý Arto.
„Tam, kde stojíte.“
Arto Söderstedt se rozhlížel všude kolem sebe. Stál u kraje 

střechy, oddělený od  propasti jen nízkým a  na  pohled dost 
vachrlatým plůtkem. Jen pár metrů vpravo od  něj ústilo 
požární schodiště. Ve stejné vzdálenosti šikmo vlevo v budce 



na  střeše viděl dveře na  půdu. Pak vlevo pokračovala velká 
plocha střechy.

„A kde ležela Modisanova pistole?“ chtěl vědět Söderstedt.
„Hned u něj,“ odpověděl Danielsson.
„A dveře na půdu vedou – kam?“
„Kolem půdních kójí o podlaží níž. K výtahu.“
Söderstedt se chvíli procházel po střeše. Zvedal nos a čenichal, 

jako by se snažil nasát atmosféru. Třel si špičky prstů o sebe.
„Ne,“ prohlásil nakonec. „Tohle nesedí.“
Åke Danielsson vyvalil oči na Vigga Norlandera, zjevně v na-

ději, že se mu dostane porozumění od stejné generace. Jenomže 
Norlander do stejné generace patřil jen zdánlivě. Byl znovuzro-
zený otec dvou malých dcerušek s  nesmírným respektem 
ke své o něco mladší partnerce. Žádné pohledy ve stylu „to nás 
ale čekají pěkné časy“ na něj neúčinkovaly.

„Co nesedí?“ zeptal se Åke Danielsson podrážděně.
Arto Söderstedt na něj vrhl andělský pohled.
„Nemám ponětí,“ odpověděl líbezně.

4  / 
Lehce prošedivělý policista se světlým knírkem se díval na svůj 
zrcadlový odraz a bylo vidět, že ví, co za ním je. Partička vy-
šetřovatelů interní inspekce prověřujících jeho případ. V jeho 
hlavě a v jeho úsměvu se dala vyčíst určitá míra ironie.

Paulovi Hjelmovi se ten pohled nezamlouval. Příliš sebe-
jistý. Příliš lhostejný. Dostat se tomuhle člověku na  kobylku 
bude hodně těžké.

Pokud to tedy bylo jejich cílem.
Ačkoli, na  policejního asistenta Daga Lundmarka vlastně 

zas tak moc nemyslel. Myslel spíš na příčinu toho, že se na něj 
teď dívá.

A příčina stála v téhle malé místnůstce po jeho boku. Tvářila 
se zcela lhostejně.



Hjelm upřímně doufal, že se s Niklasem Grundströmem ne-
bude muset už nikdy setkat. Po traumatických oplétačkách ko-
lem případu v Hallundě s ním měl co do činění jen jednou. Před 
nějakým rokem v souvislosti s jiným případem střelby, v jistém 
hotelovém pokoji ve  Skövde. Hjelm tehdy ležel ve  skövdeské 
nemocnici Kärnsjukhuset s  postřelenou paží. Tehdejší se-
tkání proběhlo zcela hladce. Skoro jako by si chtěl Grundström 
připsat nějaké zásluhy. A  hned nato ho jmenovali ředitelem 
interní inspekce. Ryzí kariérista. V žádném případě však ne-
kompetentní. Jakási jasná, nezkalená, emocionálně dokonale 
neutrální efektivita.

Niklas Grundström by mohl pracovat pro jakýkoli režim. 
Právě to na něm Paula Hjelma nejspíš děsilo.

A v životě by Paula Hjelma nepožádal o pomoc, kdyby neměl 
nějaké postranní úmysly.

Nejspíš právě po nich teď pátral v trochu oplácaném Lund- 
markově obličeji, na který těžce útočila zemská gravitace.

A co Kerstin? Co to s ní je? Byla bledá jako stěna a vůbec se 
chovala podivně. Hypnotizovaně zírala na obtloustlého muže 
s knírkem, který seděl sám ve výslechové místnosti a díval se 
na ně, aniž je viděl.

Hjelm si to nějak nedokázal propojit.
Bylo mu jasné, že by to dokázat měl, ale nedařilo se mu to. 

Grundström ho rozptyloval. Grundströmovy postranní úmysly. 
Kam se poděla stará dobrá policejní práce bez předsudků? Ta, 
které šlo o nalézání pravdy a ničeho jiného než pravdy?

Pokoušet se pravdu vyslídit v  obličeji Jana-Olova Hultina 
bylo jako obyčejně bez šance na úspěch. Staroušek stál a vrhal 
neproniknutelné pohledy skrz jednosměrné zrcadlo.

Celá ta situace ho silně iritovala.
Znovu se poočku podíval na Kerstin. Jejich mozky se s kon-

cem posledního velkého případu skupiny A  spojily v  jeden. 
Hlavou se jim míhaly stejné myšlenky. A  teď? Ne, byla úplně 
nedostupná.



Co se to s ní dělo?
Odpovědi se mu dostalo téměř okamžitě.
„Ne,“ prohlásila. „Do tohohle nejdu.“
„Cože?“ vyhrkl Hjelm.
Hultin s Grundstömem se na ni dívali každý se svým druhem 

neutrality. Byly podivuhodným způsobem úplně odlišné.
„Tohle není prosba,“ upřesnil Hultin. „To je rozkaz.“
„Je to střet zájmů,“ namítla Holmová. „Nemůžu provádět vý-

slech Daga Lundmarka. Byli jsme zasnoubeni. Ještě mám jeho 
zásnubní prsten.“

K  její levé ruce se obrátily tři pohledy. Pak přejely vzhůru 
k jejímu bledému obličeji.

„A do háje,“ zasténal Paul Hjelm. „To je on?“
Teď se tři pohledy upřely pro změnu na něj.
„Ano,“ přikývla Kerstin Holmová nešťastně. „To je on.“
A Hjelmovi se myslí mihl onen okamžik intimní důvěrnosti, 

kdy mu Kerstin vyprávěla o  kolegovi z  Göteborgu, který ji 
pravidelně noc za nocí bezmyšlenkovitě znásilňoval. Jeho po-
hled zabloudil k jednosměrnému zrcadlu a k tělnatému muži 
s knírkem. Ty obrazy mu nešly dohromady.

Vůbec nešly dohromady.
Kerstin a – tenhle? Ne.
Ale časy se mění a my s nimi.
Teď už v  místnůstce zůstal neutrální jen jeden pohled 

a ten patřil Janu-Olovu Hultinovi. Niklas Grundström vypa-
dal spíš zamyšleně. Zjevně hloubal zaprvé nad bílými místy 
v údajích v interním archivu a zadruhé nad balíčkem logis-
tických opatření.

Jinými slovy si říkal, jak mu tohle, krucinál, mohlo uniknout 
a co teď, sakra, s tím.

V  okamžiku, kdy se ozval, už podle všeho dospěl k  roz-
hodnutí.

„Nepotřebuju vaši pomoc.“
V  kamrlíku se na  chvíli rozhostilo ticho. Dokonce i  Hultin 

nakrčil jedno obočí. Grundström pokračoval:



„Potřebuju výkonného ředitele.“
Hjelm vrhl pohled na Daga Lundmarka. Seděl tam a ušklí-

bal se, jako by slyšel každé slovo z toho, co se v kamrlíku ode-
hrávalo. Z té laciné frašky.

„Tak vy potřebujete výkonného ředitele,“ poznamenal 
Hjelm mrazivě, otočil se a  ukázal na  Hultina. „A  ty jsi s  tím 
zjevně srozuměný.“

„Ano,“ odpověděl Hultin. „A přispěl jsem i s doporučením.“
Grundström se do toho vložil:
„Jedná se o vedoucí post s hodností komisaře v rámci stock- 

holmského oddělení interní inspekce. Ředitel stockholmské 
inspekce. Asi o dvacet tisíc měsíčně víc, než máte teď. Možná 
i víc.“

„Ta pozice je vyhrazená vám dvěma,“ dodal Hultin.
Hjelm s Holmovou se na něj dívali. Pak se podívali na sebe. 

Za  jiných okolností by se dali do  smíchu. Kdyby za  zrcadlem 
neseděl Dag Lundmark.

„Můžeme se o něj dělit,“ navrhl Hjelm.
Grundström si ho dlouze prohlížel. Po  chvilce prohlížení 

prohlásil:
„Někde pod tím nedbalým zjevem přece jenom asi vězí 

špetka kariéristy, Hjelme. Kariéristy, který by neměl nic 
proti tomu bojovat ve  zdánlivě prohraných bitvách, proti in-
tenzivnímu odporu. Kterému by nebylo proti srsti policejní 
sbor vyčistit od pár zvrácených postojů. Který by se nezlobil, 
kdyby měl na  pár výletů do  Paříže a  New Yorku ročně, když 
se teď ratolesti chystají vyletět z hnízda. Opravte mě, jestli se 
mýlím.“

Paul Hjelm si zase prohlížel jeho. Dlouze.
Pak ho opravil v jediném bodu:
„Já nejsem kariérista,“ řekl tiše.
„To taky netvrdím,“ ujistil ho Grundström. „Já jen říkám, 

že někde pod tím nedbalým zjevem přece jenom nejspíš vězí 
špetka kariéristy. To je něco úplně jiného.“

Paul Hjelm mlčel. No dobře – byl umlčen.



Niklas Grundström se obrátil na Kerstin Holmovou.
„Všechno, co jsem řekl v  souvislosti s  Hjelmem, platí i  pro 

vás, Holmová. Všechno, až na ten nedbalý zjev.“
Víc už by se Niklas Grundström komplimentu přiblížit asi 

nedokázal.
„A až na děti,“ doplnil ho Hjelm.
Kerstin Holmová stála a otáčela prstýnkem. Znovu a znovu.
„Stejně je to podjatost,“ řekla jen.
Grundström se jal kout železo, dokud bylo žhavé.
„Je to hraniční případ,“ prohlásil. „Počítám, že váš vztah 

skončil před nějakými sedmi osmi lety. Tohle by se za podjatost 
považovat nemuselo. Nebýt toho prstenu…“

Znovu se všechny pohledy upřely na  levou ruku Kerstin 
Holmové. Přestala prstýnkem otáčet.

„Nejde sundat,“ ohradila se.
Grundströmův výraz napovídal, že ještě nevyložil na  stůl 

poslední kartu.
„Podívejte na něj,“ pokývl k zrcadlu. „Že je na něm vidět, že 

něco nesedí?“
Pozorovali Daga Lundmarka za zrcadlem. A přikývli. Všichni 

tři. I Hultin.
„Teď to otočím ještě jednou,“ pokračoval Niklas Grund-

ström. „Já vaši pomoc opravdu potřebuju. Mimo jiné. Dvě mou-
chy jednou ranou. Jednak vás chci vidět při práci, v reálu, jestli 
se hodíte na takovou neobyčejně odpovědnou a exponovanou 
pozici, a jednak si upřímně přeju, abyste se dostali za támhletu 
masku. Nemám nic, co by se aspoň trochu blížilo důkazu – 
vlastně ani nic, co by jen naznačovalo, že by na střelbě ve Fle-
mingsbergu mohlo něco smrdět. Byl pod palbou a střelbu opě-
toval. Nic nemluví proti tomu. Až na…“

„Až na to, že člověk něco větří,“ dokončila větu Kerstin Hol-
mová.

Grundström se na ni díval a nejspíš měl dojem, že doslova 
vidí boj, který uvnitř svádí. Boj mezi životem profesním 
a osobním. Který z nich byl ten pravý?



„Přesně tak,“ přikývl.
Hjelmovy myšlenky se ubíraly jinudy:
„Copak se tam uvnitř máme s Kerstin nějak předhánět? Za-

tímco vy budete stát tady jako rozhodčí skoků do vody a zdvi-
hat nad hlavu devět celých pět a osm celých nula?“

„Takhle to samozřejmě nefunguje,“ odpověděl vážným hla-
sem Grundström. „Chci si jen udělat obecný obrázek toho, jak 
uvažujete. Chápu, že to bude obtížné, ale musíte se pokusit ne-
brat moji přítomnost na vědomí.“

„Vaši přítomnost v zrcadle,“ odtušil Hjelm. „Zpytujte svědomí, 
Hjelme. Vzpomínáte? Zachránil jsem Kosovského Albánce Dri-
tëra Frakullu tím, že jsem ho postřelil do ramene. A vy jste vy-
cházel z toho, že mě k tomu vedly rasistické pohnutky. To vy 
zpytujte svědomí, Grundströme. Proč by váš úsudek měl být 
dneska lepší?“

Grundström se mu podíval do očí. Možná se v nich opravdu 
objevilo maličké zrníčko trýzně. Pouhý náznak studu.

„Zmýlil jsem se,“ řekl. „A lituju toho.“
Rozhlédl se po místnosti a vyrazil do protiútoku. Cokoli ji-

ného by bylo nemyslitelné. Grundström sotva patřil k  lidem, 
kteří nastavují druhou tvář.

„Ale to není nic ve srovnání s Kentuckým vrahem, nemám 
pravdu?“

Hultin si odkašlal a zabodl do něho pohled.
„Za toho jsme draze zaplatili,“ odpověděl s ledovou neutra-

litou. „Naši jednotku zrušili a  já jsem dostal výpověď. Možná 
si na to vzpomínáte. Jakou cenu jste za svůj omyl zaplatil vy?“

Hjelm se na okamžik zděsil, že Hultin na stará kolena opráší 
svůj dávný zlozvyk rozrážet lidem obočí. Ale pak jeho pohled po-
hasl a vrátil se k zrcadlu. Zestárl. A proti své vůli se s tím smířil.

Grundström mlčel. No dobře – byl umlčen.
„Stejně je to podjatost,“ ozvala se Kerstin Holmová.
Grundström zavřel oči a  podařilo se mu myšlenky obrátit 

zase správným směrem.



„Jak skončil váš vztah?“ zeptal se jí.
„Jak to myslíte?“ opáčila Holmová.
„Rozešli jste se ve zlém? Byla v tom zlá krev?“
„Zlá krev se vrátila,“ zaznělo unisonem od Kerstin a Paula. 

I když si vlastně slíbili, že tohle už nikdy nevysloví.
Podívali se na  sebe a  rozesmáli se. A  jejich smích by snad 

bylo možné označit za osvobozující.
Grundström vyčkával. Kerstin Holmová se po  chvíli 

uklidnila a odpověděla:
„To zrovna ne. V  samotném vztahu bylo zlé krve dost, ale 

konec přišel sám od sebe. Vztah skončil a oběma to bylo jasné.“
„Začal pít až po rozchodu?“
„Ne, uměl si důkladně přihnout už předtím. To byl jeden 

z  důvodů, proč jsme se rozešli. A  on už byl natolik naložený 
v lihu, aby mu nijak zvlášť nezáleželo na tom, že ho opouštím. 
Možná si toho ani nevšiml. Měl jinou lásku. Lahev.“

„Uvědomila jste o tom někoho?“
„Našeho šéfa. Ale ti dva se kamarádili.“
„Vím. Komisař Victor Lövgren. Tentýž člověk, který se 

za  něho postavil a  zařídil, aby ho degradovali a  poslali na  lé-
čení, místo aby dostal vyhazov.“

„Jedna věc mi nejde na  rozum,“ zamyslela se Kerstin Hol-
mová. „Co dělá tady? Je to skalní Göteborčan. Kde se bere 
ve Stockholmu?“

„Za podobných okolností bývá po suspendování pracovník 
přeložen jinam,“ informoval ji Grundström věcně. Pak pře-
hodil výhybku:

„Co nejde na rozum mně, je, proč o vašem vztahu nemáme 
žádný záznam.“

„Nikde jsme to neroztrubovali. Lövgren byl odpůrce žen 
u  policie. A  pro vztahy mezi policisty navzájem neměl po-
chopení už vůbec.“

Grundström každého podělil skromným štůskem doku-
mentů. Zdálo se však, že on sám do  papírů nikdy nenahlíží. 



Když se jednou na  nějaký dokument podíval, už se k  němu 
nikdy nepotřeboval vracet. Hjelm měl dojem, že to o  jeho 
osobnosti hodně vypovídá.

„Dag Lundmark nedávno oslavil padesátku,“ zarecitoval 
skutečně podle očekávání Grundström. „V  roce 1975 dokončil 
Policejní akademii a začal působit u pořádkové policie v Göte-
borgu, kde už zůstal. V roce 1978 se oženil s Annou, rozenou 
Högbergovou, 1987 povýšen na policejního inspektora, posléze 
jmenován kriminálním inspektorem. Roku 1992 se rozvedl. 
Manželství bylo bezdětné. Od  té doby už o  nějakém dalším 
vztahu žádné záznamy nemáme. Pár obvinění z  policejního 
násilí: 1979, 1987, plus tři v roce 1999. V roce 1998 se na něho 
objevuje první oznámení pro opilost ve službě, další dvě v roce 
1999. Zjevně se jedná o kritický rok. Loni v červenci ho kvůli 
alkoholismu postavili mimo službu a po nějakém čase ho přijali 
do léčebny Rudhagen v Mälardalenu. Na konci letošního června 
se vrátil do aktivní služby jako policejní asistent u místní poli-
cie Huddinge. Takže když došlo k tomu incidentu se střelbou, 
byl zpátky u policie sotva dva měsíce. Krátká doba.“

„Náš vztah začal na jaře v dvaadevadesátém,“ ozvala se Ker-
stin. „Tehdy byl ještě ženatý. Rozešli jsme se v létě v roce deva-
desát čtyři. Za tu dobu byl ve službě opilý několikrát. O použití 
násilí při výkonu služby nemluvě.“

„V Lövgrenovi měl asi velkou oporu?“
„Ano. Hráli spolu badminton.“
„Badminton?“ opáčil Hjelm a  pohled mu zalétl k  poněkud 

obtloustlému Lundmarkovi. „Není to dost náročný sport?“
„Tempo se dá přizpůsobovat,“ překvapil ho svou odpovědí 

Grundström.
„Nebo člověk taky může tvrdit, že jde hrát badminton, a při-

tom dřepět v hospodě a zpít se do němoty,“ poznamenala Hol-
mová trpce.

„Takže k  Dagovi Lundmarkovi už žádné vazby nemáte?“ 
chtěl vědět Grundström.



„Ne,“ odpověděla Holmová a zatočila prstýnkem.
„Z formálního hlediska tu tedy nevidím žádný důvod k pod-

jatosti. Navíc bych chtěl dodat ještě jednu věc. Můžete se na  to 
dívat jako na zkoušku. Takhle zhruba bude vypadat vaše pozice 
vyšetřovatele interní inspekce – tohle je pouze krajní případ. Vy-
šetřujeme lidi, kteří jsou jako my. Ke kterým máme možná přímý 
či nepřímý vztah. Lidi, do jejichž kůže se dokážeme velmi dobře 
vcítit. Dalo by se říct, že do svého svědomí, Hjelme, nahlížíme neu-
stále.“

Grundström se odmlčel a pak pokračoval.
„No? Co vy na to?“
„Já s tím nemám problém,“ odpověděl Hjelm.
A Kerstin Holmová krátce přikývla.
„Dobře. Zkusíme to,“ připojila se.
V kamrlíku opět na chvíli zavládlo ticho. Hjelm si všiml, že 

to tu začíná být cítit potem. Potem z podpaží. Studeným potem.
Pak se ozval Hultin:
„Ještě poslední věc. Jak to bude se zbytkem případu? Můžu 

skupinu A využít k výslechům policistů a Afričanů?“
„V to jsem právě doufal,“ přikývl Grundström.
Hultin přikývl také. Jediné spokojené přikývnutí. Potom od-

vrátil pohled zpět k zrcadlu.
Grundström lehce pokynul oběma kriminálním inspekto-

rům a  ti se odebrali na  chodbu. Pak se postavil po  Hultinově 
boku a zahleděl se do výslechové místnosti.

„A teď uvidíme, jak na to zareaguje,“ řekl.
Čas plynul. Paul s Kerstin nejspíš zůstali na chodbě, domlou-

vali se a procházeli dokumenty. Uběhlo několik minut. Vtom 
se otevřely dveře. Pohled Daga Lundmarka se obrátil k  nim. 
Vstoupil Hjelm. Pohled zostražitěl. Za ním následovala Kerstin 
Holmová. A Lundmarkovy oči podivně zahořely.

„Zajímalo by mě, jak se to s  těmi neexistujícími vazbami 
ve  skutečnosti má,“ utrousil Jan-Olov Hultin při pohledu 
na Kerstinina strnulá záda.

Její ruka otáčela prstýnkem. Znovu a znovu.
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Jorgeho Chaveze uvítala na obrazovce veselá černá tvář. Z ji-
ného světa. U pracovního stolu seděly dvě postavy při těle a hle-
děly zesnulému do očí. Abychom tento popis trochu zpřesnili: 
jeden kdysi neobyčejně zavalitý muž, který mezitím zhubl, 
a jedna kdysi útlá žena, jejíž obvod se neustále zvětšoval. On se 
scvrkával, ona bobtnala. A abychom to upřesnili ještě trochu víc: 
seděl tu jeden abdikovaný laureát ceny Mr. Sweden, titulovaný 
kdysi „Nejtlustší policista Švédska“, toho času rovněž abdi-
kovaný, a Chavezova plavovlasá choť. Nebo abychom přestali 
chodit kolem horké kaše: Gunnar Nyberg a Sara Svenhagenová. 
A Winston Modisane.

Jeden z nich byl mrtvý. Necelých dvacet hodin.
A  nebyla to žena, kterou Chavez zlehka políbil a  pohladil 

po břiše. Ani muž, který aniž by spustil oči z černé tváře na ob-
razovce, prohlásil:

„Jak dlouho se to ještě budete snažit tajit?“
…nýbrž to byl Winston Modisane.
Ten mrtvý.
A oni chtěli vědět proč.
Ale Jorge Chavez chtěl nejdřív hlavně vědět, jestli se ná-

hodou nepřeslechl. Nevěřil totiž vlastním uším.
„Tajit co?“ ohradil se v  souladu s  dohodou, k  níž manželé 

dospěli a která zjevně už neplatila.
„Nedělej ze sebe troubu a  sedni si,“ odpověděl Gunnar 

Nyberg.
Chavez loupl okem po své těhotné manželce. A posadil se.
„Jo, a  mimochodem – gratuluju,“ dodal Nyberg, aniž se 

na Chaveze podíval. „Tohle je podle tvaru břicha jasná holka.“
Chavez se zahleděl na neznatelně vypouklé břicho své ženy 

a zamračil se. Jasná holka?
Sara Svenhagenová ho vzala za ruku a řekla:
„Moc dlouho už to tajit nedokážeme. Kerstin to taky po-

znala.“



„Já zažil od  každého jedno,“ vysvětloval Nyberg. „Věř mi, 
takhle vypadá holka. Holky sedí na  klíně a  kluci se nosí pod 
srdcem.“

„Co to znamená?“ zvolal Chavez celý perplex.
„Že máš půl roku na  to, abys spolknul zklamání, že se ti 

nenarodí kluk, ty jeden latino macho,“ rýpl si Nyberg.
„Měl by ses nechat vyšetřit.“
„To bych asi měl,“ připustil Nyberg mírně. „Doufám, že by 

mi našli jenom žlučníkové kameny. Ale mám podezření na ra-
kovinu. Nikdy se té představy nedokážu úplně zbavit.“

Sara Svenhagenová se ušklíbla a  usedla mezi ty dva pře-
borníky v infantilitě.

„Co kdybychom se teď trochu soustředili?“ nevrhla.
„Nikdy,“ řekl Chavez.
„Ani za nic,“ připojil se Nyberg.
Na  okamžik zmlkli a  zadívali se na  fotografii muže na  ob-

razovce. Měl výrazně tmavou pleť, téměř černou, zatímco jeho 
blažený úsměv byl skoro sněhobílý.

Bývaly doby, kdy běloši nedokázali lidi tmavé pleti rozpo-
znat jednoho od druhého. Dokázali rozlišit ženy od mužů, ale 
tím to haslo. Předsudky nespočívají jen v postojích, nejsou jako 
nějaký kabát, který svlékneme, když se změní klima. Promítají 
se hluboko do vnímání světa, mění zorné pole, vůně jsou jiné, 
ani zvuky nezůstanou stejné. Předsudky se zavrtávají do hlu-
bin jazyka.

Tenhle muž byl – chtě nechtě – černý jako uhel.
A k tomu mrtvý. A jeho smrt přišla z ruky bílého švédského 

policisty.
Jménem Dag Lundmark.
Ti tři u  stolu se podívali jeden na  druhého a  pochopili, že 

všichni myslí na totéž. Připadali si jako v zrcadlovém bludišti. 
Bylo zvláštní vidět, jak člověk vypadá, když se mu hlavou honí 
určité myšlenky. Je možné myšlenky rozpoznat podle výrazu 
obličeje? Dokáže člověk se správným tréninkem skutečně číst 



cizí myšlenky jen podle toho, jak se ona nesmírně jemná spleť 
obličejových svalů mění? Je čtení myšlenek reálně možné? 
Moderní čtení myšlenek, které nemá s metafyzickými kategorie- 
mi jako „přenos myšlenek“ a „mentální vlny“ nic společného, 
a místo toho staví na silně vyvinuté schopnosti odečítat změny 
ve výrazu obličeje? Dokázalo by to znemožnit lhaní? Dokázalo 
by to snad dokonce připravit cestu pro společnost prostou lží? 
Ale to už by se vraceli do kategorií metafyzična…

Raději se vrátili k fotografii Winstona Modisana a pokoušeli 
se číst v jeho tváři. Šlo to? Vypadal vesele. Překypoval štěstím, 
a už to samo přece něco znamenalo. Jenže co? Že se dokázal ra-
dovat? A to nedokáže víc lidí, než by člověk řekl.

To jim však tak docela nestačilo.
Gunnar Nyberg přelétl očima jeden z papírů a prohlásil:
„Jediné informace, co máme, jsou ty oficiální od  Úřadu pro 

migraci. Moc toho není. Winston Ellis Modisane. Narozen 1965 
v Kapském Městě. Do Švédska přijel loni v říjnu. Požádal o azyl 
z politických důvodů. Poměrně záhy byla jeho žádost zamítnuta. 
Když si pro něj policie přišla kvůli vyhoštění, už ho nenašli.“

„Z  politických důvodů?“ divil se Chavez. „V  dnešní Jihoaf-
rické republice? Jak takové důvody vypadají?“

„To tu nepíšou. Budeme muset kontaktovat migrační. Co 
byste tak odhadovali? Odpůrce Afrického národního kongresu? 
Jenže jde přece o jeden z těch afrických států, kde to má opozice 
nejlepší, ne?“

„Myšlenkové odpůrce nezavírají,“ potvrdila jeho domněnku 
Sara Svenhagenová.

„To fakt ne,“ připojil se Jorge Chavez. „Však jeho žádost taky 
docela rychle zamítli.“

„Jen to zkoušel?“ navrhl jinou hypotézu Nyberg. „Přestě-
hoval se sem, protože mu to připadalo jako korektní způsob, 
jak si zjednodušit život, a tady pak zjistil, že hranice jsou her-
meticky uzavřené? Nejspíš se o tom ve švédských turistických 
brožurkách nikde nezmiňují.“



„A to nemáme vůbec žádnou informaci o tom, kdo to byl?“ 
zeptala se Sara. „Ne jen data narození. Něco o životě.“

„Kam oko dohlídne, ani ň,“ potvrdil Gunnar Nyberg. „Anno-
nymní černý Afričan. Ani o kmenové příslušnosti tu nic neu-
vádějí. A  to mám dojem, že v  Jihoafrické republice mají těch 
kmenů docela dost. Je to uměle vytvořený koloniální národ.“

„Takže stručně řečeno, nevíme nic,“ konstatovala Sara 
Svenhagenová, vzala uvařený brambor a jala se ho loupat. Pak 
slupku zhltla a brambor zahodila.

Gunnar Nyberg ji s  otcovskou něhou sledoval, jak si po-
chutnává na slupce.

„Tak ono to už na tebe přišlo?“ okomentoval její počínání.
Jorge Chavez s hrůzou zíral na svou manželku.
„Co to děláš?“ vykřikl zděšeně.
„Tohle ještě jde,“ uklidňoval ho Nyberg. „Gunilla, moje 

bývalá žena, měla kamarádku, co jedla asfalt. Během těhoten-
ství nabrala ještě jednou tolik, co vážila předtím. Valila se jako 
hroch. Potom už nikdy nevjela s autem na asfaltku. Dojet au-
tem za rodiči v Säffle jí zabralo týden. Ty aspoň můžeš být rád, 
že ti někdo loupe brambory. Ber to pozitivně.“

„Chutná mi to,“ odpověděla Sara Svenhagenová prostě. „Ne-
křič na mě.“

„My brambory nejíme,“ brblal Chavez.
„Slupky z brambor se dají fritovat,“ zasnil se Nyberg. „Je to 

lahůdka.“
„Ruské blafy,“ prskal Chavez. „Stalingradská specialita. Vy-

sypat odpadky a  šup s  tím na  pánev. Ludmila si tě vážně ob-
motala kolem prstu, Gunnare. Koule máš jak ve svěráku.“

„Tobě snad úplně přeskočilo!“ okřikla ho Sara, až se bram-
borové slupky rozlétly.

Gunnar Nyberg s blahosklonným úsměvem otřel obrazovku 
a zabral se do úvah o fázích lásky. Jeho ani ne roční vztah s do-
centkou Ludmilou Lundkvistovou byl vztah postrodičovský. 
Oba byli padesátníci a nad onou vždycky tak ožehavou otázkou 



potomstva se nepotřebovali ani zamýšlet. Oba si už vybudovali 
vlastní život a jejich vztah byl klidný, ale vášnivý, bez všech tenzí 
a vnějších tlaků, a zkrátka a dobře šťastný. Ale zrale šťastný. 
Bez třeskuté afektovanosti. Jen s  čistě radostnou erotikou. 
Dokonale mu to vyhovovalo. Kdepak svěrák. Natož bram-
borové slupky. Zato jejich finance – čím dál provázanější – 
na tom byly lépe než kdy dřív. Dokonce do té míry, že začali 
přemýšlet, co s penězi. On, který nikdy neutrácel.

Schylovalo se k domečku v Řecku – to bylo ovšem úzkostlivě 
střežené tajemství.

A jeho bas se stal pevnou oporou nackého kostelního sboru. 
Starého sbormistra nikdy nepřestalo udivovat, jak se barva 
hlasu dokáže tak dramaticky proměnit.

Život je zvláštní, pomyslel si Gunnar Nyberg spokojeně. Kdo 
by to před pár lety tušil? Tehdy se smažil ve dvacet let dlouhém 
pekle svého svědomí a věřil, že ho bude provázet už do konce 
života. Jako mladý policista se věnoval kulturistice a  patřil 
k  těm, kdo začnou už v  brzkém věku zneužívat steroidy. Byl 
agresivní, doma i v práci. Tahle minulost ho připravila o obě 
děti a zdálo se, že její přízrak ho už nikdy nepřestane strašit. 
Platil za ni den co den – ve svém nitru nezvladatelnými záchvaty 
úzkosti, okolním světu pak přednáškami pro školy o vedlejších 
účincích dopingu. Pak dostal vnuknutí – tehdy za té vyhrocené 
situace při honbě na Kentuckého vraha. Popadl býka za rohy. 
Nervózní jako pes kontaktoval děti a bývalou manželku. A ono 
to šlo. Nechovali k němu nenávist. Nebyl pro ně žádný zlý duch 
z minulosti. Spíš jakýsi mlhavý stín, který se zhmotnil. Možná 
se zhmotnil až moc; s  úsměvem si vybavil, jak dcera Tanja 
v Uddevalle ucouvla před tou horou, co se jí zjevila na prahu. 
I  ona má teď dítě. Narodilo se před dvěma týdny. Jeho třetí 
vnouče. Syn Tommy z  Östhammaru měl už dvě, a  ty miloval 
víc než svůj život. Dával jim všechno, co jeho vlastní děti nikdy 
neměly. A nakonec to už překročilo únosnou míru. Všiml si, že 
jeho vztah k rodině v Roslagenu začíná být poněkud napjatý. 



A tehdy potkal Ludmilu a vše se urovnalo. Ta velikánská slepá 
skvrna v jeho životě najednou prohlédla.

To vše stihlo Gunnarovi Nybergovi prolétnout hlavou, za-
tímco přijímal Chavezovy pohledy sršící vztekem. A to celé jen 
kvůli bramborové slupce, pomyslel si.

Chavezův vztek neměl žádný důvod. Když si to v okamžiku 
sebereflexe uvědomil, rázem opadl. Výkyvy nálady u  něj teď 
byly na  denním pořádku. Nebyl prostě zvyklý být těhotný. 
Dlouhá a poměrně ostrá debata vyústila v očekávaného poto-
mka. Abychom to zkrátili: bylo to ze sta procent Sařino přání. 
On chtěl počkat – jako každý kovaný starý mládenec. Ještě s tím 
počkáme, není kam spěchat. Jenže žena, která chce otěhotnět, 
představuje nesmírnou prasílu, a ta se nedá přemoci. Když si 
tenhle vztah chtěl uchovat – a to on chtěl za každou cenu –, tak 
musel ten pohár vypít.

Pomyslel si: Kolik dětí asi přijde na svět takhle?
A  pak ucítil bodnutí svědomí. Lehce ji pohladil po  břiše 

a s náhlou jistotou si uvědomil, že tohle dítě bude mít rád stejně 
silně jako ona. I když to byla jasná holka…

Sara četla v tom pohlazení jako v otevřené knize. Jí samotnou 
ani za mák nezajímalo, jestli to bude kluk, nebo holka – hlavně 
že to bude dítě. Před pár lety byla na nejlepší cestě vyhořet při 
práci na  oddělení vyšetřování dětské pornografie. Celé dny 
trávila tím, že se musela dívat, jak se s  dětmi krutě zachází, 
jak podstupují nejstrašnější věci, jaké člověk může podstupo-
vat. Bylo jí kolem třiceti a byla skálopevně přesvědčená, že ona 
se nikdy neodváží mít děti. Do  světa, s  nímž se dennodenně 
utkávala, člověk děti prostě nepřivádí. Žila v  paralelním 
vesmíru a ten byl temný, prohnilý, špinavý. Jako kdyby právě 
ona byla mezi všemi lidmi vyvolená k tomu, aby bděla nad veš-
kerými lidskými zvrácenostmi. A tehdy se v jejím životě náhle 
objevil Jorge Chavez a vyvedl ji do jiného světa. Ten sice také 
nebyl zrovna světlo samo, ale aspoň se tu dalo nadechnout čer-
stvého vzduchu. V  něm alespoň připadalo v  úvahu pořídit si 



děti. A tahle myšlenka rostla a sílila: s tímhle mužem přivede 
na svět dítě. Maličkého Půlchilana.

Odpověděla na  jeho pohlazení tím, že na okamžik položila 
ruku na jeho. Pak se obrátila ke Gunnaru Nybergovi.

Nyberg během období, kdy skupina A ležela u ledu, přestou-
pil na oddělení vyšetřování dětské pornografie. Právě Sara ho 
obezřetně zavedla do říše hrůz. A Gunnar se zase pomalu pře-
rodil v cosi na způsob viceotce.

V  této anonymní kanceláři v  policejní budově tedy seděla 
trojice lidí s  komplikovanou minulostí a  komplikovanými 
vazbami a dívala se na tvář bez minulosti a bez vazeb. A všem 
třem bylo jasné, že se budou muset ještě hodně dozvědět, než 
si budou moct o  Winstonu Modisanovi a  jeho hanebné smrti 
vůbec udělat nějaký obrázek.

Sara Svenhagenová se pustila do loupání dalšího bramboru.

6  /
Kerstin Holmová si odsunula židli a posadila se. Snažila se 
držet všech klasických postupů a  hlavně se při výslechu 
chovat normálně. Jenže na výslechu, který je čekal, nebylo 
normální nic. Vůbec nic. Každý pohyb jí připadal nesmírně 
nepřirozený, jako by klouby, svaly a šlachy nechtěly spolu-
pracovat. Jako když člověk najednou začne myslet na to, že 
jde nebo dýchá. Co jindy šlo jako po másle, to se teď zadr-
hávalo, klopýtalo a  plahočilo. Cítila Lundmarkův pohled, 
který se jí zabodával do masa jako jehly. Když se posadila 
proti němu a ohlédla se k zrcadlu, téměř fascinovaně vní-
mala, kolik složek takový prostý pohyb vlastně má. Zřetelně 
slyšela, jak její klouby skřípají a praskají, skoro jako by je 
pokrývala silná vrstva rzi.

Jako by všemu odvykly.
„Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je na  světě nejkrásnější,“ 

zarecitoval Dag Lundmark.



Kerstin Holmová se zahleděla na  obtloustlou postavu 
za  stolem a  napadlo ji, že lidský život není jeden. Život je 
mnoho různých životů a ty jsou vzájemně neslučitelné. Velké 
kusy uplynulého života jako by nešly vůbec dohromady s tím 
současným. Samotná myšlenka, že Dag Lundmark kdysi hrál 
v jejím životě zásadní roli, by ji rozesmála – a poznala, že Paul 
to ví. Sedl si na roh stolu a sledoval to představení z velikánské 
dálky. Jako divadelním kukátkem.

Dag Lundmark se naklonil přes chladný výslechový stůl 
a pokračoval:

„Jsi pořád stejně krásná, Kerstin. Jaký sadistický mozek tě 
posadil sem, ke mně? Snad ne… Niklas Grundström?“

Hlasitě to jméno vykřikl a  zabodl pohled do  zrcadla nad 
Kerstininým levým ramenem. Obrátila se  k  Paulovi a  jeho 
zhnusený výraz ji šokoval. Zjevně bylo načase přestat to diva-
dlo pozorovat zpovzdáli.

„Drž hubu,“ vyzval ho Paul Hjelm klidným hlasem. Pře-
kvapeně se po  něm podívala. Paul pokračoval stejně mírným 
tónem: „Nemluv, pokud se tě někdo na něco nezeptá, odpovídej 
pořádně na naše otázky a tenhle přístup si nech od cesty. Pak ti 
možná dokážeme i pomoct z téhle kaše.“

„Já v kaši nejsem,“ odvětil Dag Lundmark s klidem. „Postu-
poval jsem přesně podle předpisů. Ten negr po mně vystřelil 
a  já střelbu opětoval. Jediným výstřelem. Víc k  tomu není co 
dodat.“

„Víš, že u výslechu můžeš mít zástupce odborů, pokud o to 
požádáš?“

„Děkuji, nechci,“ odpověděl Dag Lundmark a  pokračoval, 
aniž se jeho tón změnil: „Je to pravda, žes ji omrdal, Paule 
Hjelme?“

Paul s  Kerstin se na  sebe podívali. Tahle situace byla ab-
surdní. Nesměli se nechat vyprovokovat. Ale Paul se nedokázal 
nepozastavit na tím, jaké myšlenky se asi honí v hlavách za tím 
proklínaným zrcadlem.



Je pravda, žes ji omrdal, Paule Hjelme?
„Co řekneš na  tohle tvrzení,“ začal Hjelm co možná 

nejchladněji a  zalistoval v  již důkladně prostudovaném štosu 
papírů. „Je dost nepravděpodobné, aby Winston Modisane 
vlastnil profesionální střeleckou pistoli neobvyklého britského 
modelu Waylander 6.5. Zato můžeme konstatovat, že ty sám jsi 
několikrát vlastnil licenci na střelnou zbraň téže značky. Jak to 
vysvětlíš?“

„A já měl licenci přesně na tuhle zbraň?“ zeptal se Dag Lund- 
mark ležérně a opřel se zády na své židli.

„Na  tuhle konkrétní zbraň ne, ale jelikož se taková zbraň 
musí dovézt přímo přes střelecký klub a  jelikož ty jsi členem 
jistého střeleckého klubu, který dováží zrovna Waylandery 
6.5 a  jehož prostřednictvím sis několikrát pořídil jinou zbraň 
značky Waylander, působí skutečnost, že jsme našli waylan-
dera v ruce muže, kterého jsi zastřelil, přímo prazvláštně. Zvo-
lit zrovna tuhle zbraň mi připadá trošku zvrácené. Určitě bys 
našel i jinou.“

„Ptal jsem se, jestli mě něco váže konkrétně k téhle zbrani,“ 
zeptal se s ledovým klidem Lundmark.

„Pokračujme,“ řekl Hjelm. „Jak dlouho jsi byl po suspendování 
zpátky v aktivní službě?“

„Máš to v papírech.“
„Dva měsíce a  dva dny. K  policejnímu násilí ses vrátil, 

panečku, pěkně rychle.“
„Nebylo to policejní násilí. Byla to úplně obyčejná sebe-

obrana. I  ty, Paule Hjelme, jsi zabil v  sebeobraně. Jednou je-
dinkrát, přesně jako já. Danneho Jelita, jestli si na něj vzpomí-
náš.“

„Nepřestávám zírat, jak hluboce se zajímáš o moji tak bez-
významnou osobu, Dagu Lundmarku. Pročpak to?“

„Protože jsi takový hrdina.“
Paul Hjelm zmlkl. Zdálo se, že tomuhle chlapovi se na kobylku 

nedá dostat vůbec nijak. Nikde ani skulinka. Lundmarkova 



sebejistota byla zvláštní. Snadno by se dala zaměnit za sebejis-
totu člověka, který je v právu, za neochvějné sebevědomí toho, 
kdo ví, že neudělal nic špatného. Ale něco tu nehrálo a Hjelm 
nedokázal přijít na  to, co. Jakási definitivní platnost jeho 
jednání, která jakoby stála nade vším. Cílevědomost? Nebo jen 
neskutečná, všeobjímající lhostejnost? Potřebovali jím otřást, 
ale zdálo se, že není čím. Ruce hmataly do prázdna. Jako by se 
snažily uchopit hologram. Snad se to mohlo podařit skrz mi-
nulost, ale Hjelm nechtěl rýt v hlubinách minulosti. Kvůli Ker-
stin. Čekal, jak se rozhodne jednat ona.

„Ty sis o nás řekl, viď?“ zeptala se tiše. „Odmítl ses bavit s in-
spekcí, dokud do toho nezaangažují zrovna mě s Paulem… Proč? 
Přitom se k ničemu vlastně nepřiznáváš. Jde ti o něco jiného?“

Dag Lundmark si zlehka pohladil knír. Mezi očima se ob-
jevila drobná vráska. Prohlížel si svou někdejší snoubenku po-
zorným, téměř propalujícím pohledem.

„Proč si to myslíš, Kerstin?“ zeptal se.
„Nějak mi to nejde dohromady,“ odpověděla.
„A  mně zas to, že mě tady vyslýcháš, nejde dohromady 

s Ravanellim.“
„S tím fotbalistou?“ zeptal se Paul Hjelm. „Tak to se dá po-

chopit, že se ti to nedaří.“
Dag Lundmark pokračoval, aniž hnul brvou:
„Nic ti to neříká, Kerstin? Hospůdka U Ravanelliho v Haze. 

Podzim v dvaadevadesátém. Červený nábytek. Na stole svíčky, 
kytice růží. A ten prsten.“

Lundmark ukázal na levý prsteníček Kerstin Holmové.
Usmála se, ale k očím už úsměv nedosáhl. Málem ani k tvá-

řím. Zarecitovala s jistou dávkou chladu v hlase:
„Lásku neuhasí ani velké vody.“
A Dag Lundmark se připojil:
„Polož si mě na  srdce jako pečeť, jako pečeť na  své rámě. 

Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost 
lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí 



ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo 
dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.“

„A to ostatní,“ pokračoval Dag Lundmark. „Chatička na Tjörnu, 
kterou jsme si to léto pronajali, výlety do Dánska za tvými kama-
rády, dlouhá cesta po Ölandu, jaro v Paříži.“

To vše Lundmark odříkával téměř mechanickým, nesen-
timentálním hlasem. Ani se mu nezachvěl. Ve  vodnatém po-
hledu se neobjevila sebemenší změna.

Kerstin seděla se zavřenýma očima. Dokáže se vrátit do své 
role vyslýchajícího, nebo se to všechno vymklo kontrole? Paul 
vyčkával.

Pak otevřela oči a zeptala se:
„To proto jsi chtěl, abych tě vyslýchala já?“
Lundmark mlčel.
„Můžeme si to snadno zjistit,“ ozval se po  chvilce Paul 

Hjelm. Nato se Lundmarkův vodnatý pohled střetl s  jeho. 
S neúprosnou logikou poznamenal:

„Je dost s podivem, že to ještě nevíte, Paule Hjelme.“
Ta poslední slova byla pronesená s hlubokým despektem.
To je motanice, pomyslel si Hjelm. Nahlas řekl:
„Samozřejmě ti je jasné, že ten waylander brzy dohledáme…“
Lundmark pokrčil rameny. Bylo vidět, že ho to netrápí, ani 

co by se za nehet vešlo.
Proč? říkal si v duchu Hjelm. Proč je mu to jedno?
Připadalo mu to klíčové. Copak je tak beznadějný případ? 

Copak mu opravdu ani zbla nesejde na  tom, jestli ho zavřou, 
nebo ne? Skutečně v tom neměnném vodnatém pohledu viděli 
právě tohle? Nemohlo to být něco dočista jiného?

„Chlastal jsi tak strašně, že tě ani tvůj loajální šéf nemohl dál 
chránit. Zdá se, že tě alespoň desetkrát načapali ve službě pod 
vlivem alkoholu, hlavně v roce devadesát devět. A to nemluvím 
o všech těch případech násilí, co se zametly pod koberec. To by 
mě zajímalo, jak ses dokázal z tak hluboké závislosti na alko-
holu dostat takhle rychle.“



„Dneska jsou na to kvalitní léky,“ odpověděl Lundmark a zase 
pokrčil rameny. S nelíčenou lhostejností, připadalo Hjelmovi.

„Vraťme se teď do  bytu ve  Flemingsbergu těsně po  čtvrté 
hodině včera odpoledne,“ pokračoval Hjelm. „Za těmi dveřmi 
jste čekali pět uprchlých běženců. Vedlo vás něco k  do-
mněnce, že by byli ozbrojeni? Měli něco společného se zloči-
nem? Proč byste jinak vyrazili dveře s takovou vervou? Proč 
jste například – co já vím – nejdřív třeba nezazvonili, jak vy-
žadují předpisy?“

„Otázky se mají klást jednotlivě, jak praví příručka k prová-
dění výslechů,“ poučil ho Lundmark zasvěceně.

„Ta platí málokdy.“
„Pět Afričanů, chlapů kolem třiceti – samozřejmě tu bylo 

riziko agrese. U  jednoho z nich byly potvrzené vazby na zlo-
činné aktivity. Dali jsme přednost jistějšímu řešení a do bytu 
pronikli násilím. Jak už zaznělo, příručky platí málokdy.“

„To jste nevěděli, že za oknem vede požární schodiště?“
„Ne,“ odpověděl Dag Lundmark.
„Řekni nám přesně, jak to proběhlo.“
„Vrazíme dovnitř. Afričani sedí u  stolu. Všichni až 

na  jednoho. Ten se okamžitě rozběhne do  ložnice a  vrhá se 
oknem ven. Chvíli nám trvá, než pochopíme, kam zmizel. Vy-
lezu ven. Požární schodiště je na  rozpadnutí. Mám co dělat, 
abych nepřepadnul přes zábradlí. Když se konečně dostanu 
na střechu, ucítím, jak mi nad ramenem zahvízdnou dvě kulky. 
Vezmu zbraň a vystřelím.“

„Jediný výstřel,“ doplnila Kerstin Holmová, která jako by se 
náhle vzpamatovala.

Vstala z mrtvých.
„Přesně tak,“ potvrdil Lundmark a úkosem se na ni podíval.
„Kulky ti sviští kolem ramen. A přesto vystřelíš – sportovní 

střelec rutinér – jen jediný náboj,“ navázal Hjelm. „Víš, že za-
sáhneš, a zasáhneš přesně tam, kam jsi chtěl. Přímo do srdce. 
Střílel jsi, abys zabil, nemám pravdu?“



„Střílel jsem, abych zneškodnil. Což bývá často totéž. To víte 
moc dobře.“

„Navzdory vypjaté situaci se rozhodneš jednat jako odstře-
lovač. Jeden by z toho skoro získal dojem, že ta situace možná 
nebyla zas až tak vypjatá, jak se to snažíš podat.“

„Ale dojem ještě nikoho nesuspendoval.“
Lundmarkovými rty se mihl neznatelný úsměv. Jako by byl 

s tou formulací nanejvýš spokojený.
„No tak,“ řekl a jeho židle zaharašila po podlaze. „Vidím, že 

jsem trefil. Tak už nestřílím. Copak by vám přišlo lepší, abych 
střílel dál?“

„Víš, co si myslím já?“ opáčila Kerstin Holmová s novou jis-
krou v oku, kterou Hjelm dobře znal. „Podle mě Winston Mo-
disane vůbec nevystřelil. Podle mě ani žádnou pistoli neměl. 
Já bych řekla, že jsi vedle něj na  střechu položil svoji vlastní 
nelegální rezervní zbraň. Ty jsi honil negra na útěku, dostal jsi 
ho perfektně na mušku a vystřelil. Když policajt rasista s celým 
arzenálem potlačovaných agresí ucítí krev, nic ho nezastaví. 
Ne, pokud z toho může vyváznout.“

Dag Lundmark se zatvářil velice spokojeně.
Paul s Kerstin si vyměnili pohledy.
Aha, řekly pohledy.
„Nicméně,“ navázal Paul Hjelm a  důkladně si Daga Lund- 

marka prohlížel. „Nicméně paradoxně to může být přesně to, 
co chceš, abychom si mysleli.“

„Zločinem se, jak známo, může maskovat jiný zločin,“ potvr-
dila Kerstin Holmová.

„Máme tu jeden značně problematický faktor,“ řekl Hjelm. 
„Jak jsi ho dokázal doběhnout? S tímhle břichem?“

„Protože jsi ho doběhnout musel, jinak bys ho přinejlepším 
trefil tak akorát do  zad, a  to už by se vysvětlovalo kapánek 
hůř.“

„Jestli měli tuhle únikovou cestu nacvičenou, tak by ti 
měl vytrénovaný pětatřicátník utéct dost rychle. Jenže on se 



zastavil. Vrhne se z  okna v  devátém patře, sprintuje po  roz-
vrzaném požárním schodišti a najednou se zastaví.“

„Klíčová otázka bezpochyby zní: Proč Winston Modisane 
zůstane stát? Co jeho útěk zastavilo?“

„Možných odpovědí je několik. Zaprvé: nazřel, že celý ten 
pokus je odsouzen k  nezdaru a  zastavil se sám. Jen proto, aby 
neschytal kulku do zad. Ach běda, jak hluboce se v tom případě 
zmýlil.“

„Zadruhé: zavolal jsi na  něj něco, co ho přimělo zastavit. 
Něco natolik zásadního, aby obětoval svobodu. Ale co tak zá-
sadního bys mu mohl říct?“

„Zatřetí: zastavila ho fyzická bariéra.“
„Jaká? Co ho mohlo zastavit? Buď jiný policajt, co předem vě-

děl – nebo přinejlepším vytušil –, že jejich úniková cesta vede 
kolem, po schodech na půdu. Tam na něj čekal. V tom případě 
byste na to byli dva – ale všichni ostatní zůstali v bytě, to podle 
všeho pravda je. Ne. Tohle nefunguje…“

„Zbývá jiná možnost, totiž, že dveře na půdu jsou zamčené.“
„To zní zajímavě, viď, Paule?“
„To rozhodně, Kerstin. Taky se mi zdá, že tahle možnost zní 

nesmírně zajímavě. Zejména když dveře na půdu byly bezpro-
středně po činu otevřené.“

„A v takovém případě nám tu vystupuje do popředí něco do-
čista jiného.“

„Pryč s  impulzivitou. Pryč se sebeobrannými reflexy. Ale 
taky: pryč s rasistickými motivy.“

„Sem s plánováním.“
„Sem s puntičkářským plánováním.“
„Sem s úkladnou vraždou.“
„Sem s  pokusy zamaskovat vraždu méně závažným zloči-

nem.“
„Takže jsi musel jejich únikovou cestu znát předem. Musel jsi 

mít klíč. Musel jsi tu vraždu připravit zaprvé tím, že jsi zamkl 
dveře na půdu zevnitř, a zadruhé tak, že jsi je bezprostředně 


