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Teprve kdyÏ sáhla na volant, v‰imla si, Ïe má zakrvácené
ruce. Dlanû se jí lepily, ale nev‰ímala si toho, zafiadila zpá-
teãku a trochu pfiíli‰ rychle vyjela z garáÏe. Zaslechla, jak
se pod pneumatikami rozletûly kamínky.

Mûla pfied sebou hodnû dlouhou cestu. Pohlédla na zad-
ní sedadlo. Sam spal zamotan˘ do deky. Vlastnû by mu
mûla zapnout bezpeãnostní pás, ale nemûla to srdce, aby
ho probudila. Musí jet hodnû opatrnû. Automaticky od-
dálila nohu z plynu. 

Letní noc byla ãím dál svûtlej‰í. Ani se nestaãilo se-
tmít a uÏ se zase rozednívalo. Pfiesto jí dne‰ní noc pfiipa-
dala nekoneãná. V‰echno se zmûnilo. Fredrikovy hnûdé
oãi bez pohnutí zíraly do stropu a jí bylo jasné, Ïe uÏ
nemÛÏe nic udûlat. Musela zachránit sebe a Sama. Ne-
myslet na krev, nemyslet na Fredrika.

Mohla se uch˘lit jen do jednoho jediného místa na
svûtû. 

O ‰est hodin pozdûji dojeli. Fjällbacka se zaãínala pro-
bouzet. Zaparkovala vÛz u PobfieÏní záchranné sluÏby a na
okamÏik se zamyslela, jak v‰echno pobere. Sam dosud
hluboce spal. Z pfiihrádky vytáhla balíãek vlhãen˘ch ka-
pesníkÛ a otfiela si zakrvácené ruce, jak nejlíp to ‰lo. Krev
ale moc nemizela. Ze zadního kufru vyndala cestovní za-
vazadla a táhla je co nejrychleji k pfiístavi‰ti u Badhol-
mu, kde kotvil ãlun. Bála se, aby se Sam zatím neprobudil,
proto pro jistotu zamkla auto, aby nemohl vybûhnout
a spadnout do vody. Odvlekla vûci do ãlunu a odemkla
fietûz, kter˘ plavidlo chránil pfied zlodûji. Pak bûÏela zpût
k vozu a oddechla si, kdyÏ vidûla, Ïe Sam spí stejnû klid-
nû jako pfiedtím. Zvedla ho a i s dekou nesla do ãlunu.
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Zvládla to bez uklouznutí, opatrnû ho uloÏila na palubu
a ãlun nastartovala. Motor naskoãil hned napoprvé. Dlou-
ho loì nefiídila, ale vûfiila, Ïe to zvládne. Vycouvala a vy-
jela z pfiístavu. Slunce uÏ záfiilo, ale je‰tû nezaãalo hfiát.
Napûtí z ní pozvolna vyprchávalo. 

Noãní hrÛza povolila. Pohlédla na Sama. Co kdyÏ ho
to, co se stalo, po‰kodilo na cel˘ Ïivot? Pûtilet˘ chlapec
je hodnû citliv˘, snad nebude mít trvalé psychické ná-
sledky. Udûlá v‰echno pro to, aby byl zase v pofiádku. Tfie-
ba bude staãit pofoukat mu bolístku, stejnû jako kdyby
spadl z kola a odfiel si kolena.

Smûr dobfie znala. Pamatovala si kaÏd˘ ostrÛvek, kaÏ-
dé skalisko. Mífiila k Väderöbodu a kaÏd˘m okamÏikem
se vzdalovala pobfieÏí. Pfiídí rozráÏela stále vy‰‰í vlny. Tû‰i-
la se z kaÏdé spr‰ky slané vody a na nûkolik vtefiin za-
vfiela oãi. Jakmile je zase otevfiela, zahlédla v dálce Gr °askär.
Srdce jí poskoãilo jako pokaÏdé, kdyÏ se jí objevil pfied
oãima mal˘ domek a bíl˘ maják, kter˘ se hrdû tyãil k mod-
ré obloze. Je‰tû byla pfiíli‰ daleko na to, aby rozeznáva-
la barvu domku, ale pamatovala si jeho svûtle ‰ed˘ odstín
a bíle natfiené rohy. Vzpomnûla si na rÛÏové popínavé
rÛÏe, které rostly u nejchránûnûj‰í stûny. Tohle byl ráj na
zemi. Její Gr °askär. 

Fjällback˘ kostel byl zaplnûn˘ do posledního koutku
a místo pfied oltáfiem plné kvûtin. Vûnce, kytice, krásné
hedvábné stuhy se slovy posledního rozlouãení. 

Patrik sotva dokázal pohlédnout na bílou rakviãku za-
plavenou kvûty. V kamenném chrámu vládlo pochmurné
ticho. Na pohfibu star˘ch lidí bylo vÏdycky sly‰et nûja-
ké mumlání. Lidé si vymûÀovali vûty jako tfieba „smrt je
pro ni vysvobozením, trpûla velk˘mi bolestmi“ a tû‰ili se
na podávání kávy po obfiadu. Dnes tu nic takového ne-
zaznûlo. V‰ichni zasmu‰ile sedûli v lavicích s pocitem
nespravedlnosti. Tohle se nemûlo stát.

8

StráÏce majáku - zlom  9.2.2013  17.01  Stránka 8



Patrik si odka‰lal a zahledûl se do stropu, aby potlaãil slzy.
Sevfiel Eriãinu dlaÀ. Oblek ho ‰krtil, a tak zatáhl za límec
ko‰ile, aby se mohl nadechnout. Mûl pocit, Ïe se tu udusí. 

Zvony na vûÏi zaãaly bít a jejich ozvûna se rozléhala
chrámem. Nûktefií lidé se zvukem probrali a zahledûli se
na rakviãku. Ze sakristie vy‰la faráfika Lena, která je v tom-
to kostele oddávala. Zdálo se to b˘t uÏ nekoneãnû dáv-
no, v jiném svûtû. Tehdy bylo v‰echno snadné, veselé,
‰Èastné. Erika váÏnû hledûla pfied sebe a Patrik se snaÏil
rozlu‰tit její v˘raz. Myslí si také, Ïe je to stra‰nû nespra-
vedlivé, nebo je pevná ve své dÛvûfie, Ïe v‰echno, co se
dûje, má hlubok˘ smysl?

Vyhrkly mu znovu slzy a osu‰il si je hfibetem ruky. Eri-
ka mu nenápadnû pfiistrãila kapesník. KdyÏ doznûly po-
slední tóny varhan, nastalo na nûkolik vtefiin ticho, neÏ
se ozvala Lena. Její hlas se maliãko zachvûl, ale pak byl
stále pevnûj‰í. 

„Îivot se mÛÏe zmûnit bûhem okamÏiku. Ale BÛh je
s námi, i dnes.“

Patrik vidûl, Ïe se její ústa pohybují, ale hlas nevní-
mal. Jeho dûtská víra ho bûhem Ïivota opustila. V tom,
co se stalo, Ïádn˘ smysl nenacházel. Znovu pevnû sevfiel
Eriãinu ruku.

„S hrdostí sdûluji, Ïe dodrÏujeme ãasov˘ plán. Za dva t˘d-
ny slavnostnû otevfieme LázeÀsk˘ dÛm ve Fjällbace.“

Erling W. Larsson vypjal hruì a pohledem pfiejel mûst-
ské zastupitele, jako by oãekával potlesk. Musel se ale spo-
kojit jen se souhlasn˘m pok˘vnutím. 

„Je to triumf pro ná‰ kraj,“ zdÛraznil. „Provedli jsme
renovaci místa, jeÏ se dá pokládat za skvost, a souãasnû
nabízíme moderní a konkurenceschopné lázeÀské zafií-
zení. Nebo spa, jak se to teì oznaãuje.“ Naznaãil ve vzdu-
chu uvozovky. „Zb˘vá uÏ jen udûlat pár posledních úprav,
zafiízení neoficiálnû vyzkou‰et a samozfiejmû pfiipravit pro
grandiózní zasvûcení. “
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„To je skvûlé. Mám ale nûkolik otázek,“ ozval se Mats
Sverin, kter˘ pfied nûkolika mûsíci pfiijal funkci mûstské-
ho zastupitele pro finanãní záleÏitosti. Mával tuÏkou, aby
upoutal Erlingovu pozornost. 

Ten ale pfiedstíral, Ïe ho nesly‰í. Nenávidûl v‰echno,
co mûlo nûco spoleãného s administrativou a úãetnictvím.
OkamÏitû schÛzi ukonãil a odkráãel do své prostorné
pracovny. 

Po neúspûchu s natáãením reality show Hfií‰níci v Tanu-
mu nikdo nevûfiil, Ïe se znovu postaví na nohy, ale teì
dokonãoval je‰tû velkorysej‰í projekt. Sám o sobû nikdy
nepochyboval, ani kdyÏ kritické hlasy znûly nejsilnûji. Byl
zvykl˘ vyhrávat. 

JistûÏe ho to také nûco stálo, a právû proto se odjel
zotavit do lázní Svûtlo v Dalarnû. Bylo to ‰tûstí, protoÏe
kdyby tam neodjel, nikdy by nepoznal Vivianne. Setká-
ní s ní pfiineslo v jeho Ïivotû obrat, pracovnû i soukro-
mû. Upoutala ho jako Ïádná jiná Ïena, a právû její vizi
teì uvádûl do reality. 

Neodolal, aby jí nezavolal. Dnes uÏ poãtvrté, ale její
hlas ho celého rozechvíval. ZadrÏel dech, kdyÏ se ozva-
lo vyzvánûní telefonu.

„Ahoj, miláãku,“ fiekl, kdyÏ zvedla sluchátko. „Chci se
jen zeptat, jak se ti dafií.“

„Erlingu,“ odpovûdûla sv˘m zvlá‰tním tónem, pfii kte-
rém si vÏdycky pfiipadal jako roztouÏen˘ chlapec. „Mám
se pfiesnû stejnû, jako kdyÏ jsi volal pfied hodinou.“

„To je skvûlé.“ Hloupû se za‰klebil. „Jen jsem se o tom
chtûl ujistit.“

„Já vím, a také tû proto miluju. Ale pfied slavnostním
otevfiením spa máme je‰tû hodnû práce a jistû si nepfie-
je‰, abych pracovala dlouho do veãera.“

„To jistû ne, miláãku.“
Rozhodl se, Ïe uÏ ji nebude ru‰it. Veãery pfiece byly

svaté. 
„Tak pracuj, já budu také.“ Poslal jí nûkolik polibkÛ a slu-
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chátko poloÏil. Potom se opfiel do kanceláfiské Ïidle. Se-
pjal si ruce za hlavou a snil o veãerních orgiích.

V domû byl zatuchl˘ vzduch. Annie otevfiela dvefie i okna,
aby v místnosti vznikl prÛvan. Prud‰í závan málem sho-
dil vázu, ale v posledním okamÏiku ji zachytila. 

Sama uloÏila do pokojíku vedle kuchynû. VÏdycky mu
fiíkali hostinsk˘ pokoj, i kdyÏ patfiil jí. Rodiãe spávali v pat-
fie. Pohlédla na chlapeãka a ramínka mu peãlivû pfiikryla
‰álem. Vzala velk˘ rezav˘ klíã, kter˘ visel na hfiebíku
pfied dvefimi do domku, a vy‰la na skály. Vítr jí pronikal
obleãením. Zahledûla se k horizontu. Kromû domu stál
na ostrovû pouze maják. Rybáfiská bouda u pfiistávacího
mÛstku byla tak malá, Ïe se ani nedala poãítat. 

·la k majáku. Gunnar zfiejmû namazal zámek, protoÏe
se v nûm klíã otoãil s pfiekvapivou lehkostí. Dvefie zaskfií-
pûly, kdyÏ je otevfiela. Hned za nimi se objevily úzké str-
mé schody – pfiidrÏela se zábradlí a zaãala stoupat nahoru. 

Tak krásn˘ v˘hled nikde jinde neexistoval, o tom byla
vÏdycky pfiesvûdãená. Na jedné stranû se táhlo jen mofie
a horizont, na druhé se rozkládaly ‰éry s ostrovy, skalna-
t˘mi ostrÛvky a skalisky. Uplynulo uÏ mnoho let od doby,
kdy byl maják v provozu. Teì tu stál jako svûdek dáv-
n˘ch ãasÛ. Jeho lampa uhasla, plechy a ‰rouby vlivem sla-
né vody a vûtru pomalu rozkládala rez. Jako malá si
nejradûji hrála tady nahofie. Bylo to tu maliãké, jako po-
kojíãek pro panenky vysoko nad zemí. Ve‰la se sem jen
postel, na které bûhem dlouh˘ch sluÏeb odpoãívali stráÏ-
ci majáku, a Ïidle, na níÏ sedali a stfieÏili nebezpeãné vody. 

Lehla si na postel. Pfiehoz páchl zatuchlinou, ale zvu-
ky kolem ní byly stejné jako v jejím dûtství. Kfiik rackÛ,
nárazy vln do skalisek, vrzání. Tenkrát bylo v‰echno jed-
noduché. Její rodiãe si dûlali starost, Ïe se jako jediné
dítû na ostrovû bude nudit. Báli se zbyteãnû, protoÏe to
tu milovala. A sama nebyla. JenomÏe to jim nedokázala
vysvûtlit.
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Mats Sverin si povzdechl a prohrábl se papíry na psa-
cím stole pfied sebou. Dnes na ni nedokázal pfiestat mys-
let. V takov˘ch dnech moc práce neudûlal, ale byly ãím
dál fiid‰í. Zaãínala se mu vzdalovat. AspoÀ tomu chtûl
vûfiit. Ve skuteãnosti na ni ale zapomenout nedokázal. Do-
sud pfied sebou jasnû vidûl její obliãej a byl za to vdûã-
n˘, i kdyÏ na druhou stranu by pro nûho bylo lep‰í, kdyby
se obraz rozmazával a vytrácel. 

Znovu se pokusil soustfiedit na práci. V dobr˘ch dnech
si myslel, Ïe ho opravdu baví. Bylo velkou v˘zvou po-
chopit hospodáfiskou politiku obce s ustaviãn˘mi ohledy
na politické vztahy a trÏní hodnotu. Bûhem mûsícÛ, kdy
tu pracoval, vûnoval hodnû ãasu projektu Badis. Byl rád,
Ïe se star˘ dÛm koneãnû restauruje. Stejnû jako vût‰ina
fjällback˘ch obãanÛ – tûch, ktefií tu dosud bydleli, i tûch,
ktefií se sem pfiistûhovali – pokaÏdé, kdyÏ míjel krásnou
starou budovu, cítil lítost nad tím, Ïe je odsouzená ke zma-
ru. Teì znovu získala star˘ lesk. 

Snad se Erling ve svém nadmûrném oãekávání nem˘-
lí, i kdyÏ Mats cítil pochybnosti. Projekt pfiestavby byl
nesmírnû nákladn˘ a obchodní zámûr hodnû nadnesen˘.
Pfii mnoha pfiíleÏitostech se marnû snaÏil uplatnit svÛj
názor. Navíc mûl nepfiíjemn˘ pocit, Ïe tu nûco nesouhlasí,
pfiestoÏe mnohokrát znovu a znovu procházel úãetní pod-
klady. Nikdy ale nena‰el nic neÏ potvrzení skuteãnosti,
Ïe projekt byl enormnû drah˘. 

Pohlédl na hodinky a uvûdomil si, Ïe je ãas na obûd.
UÏ dávno necítil opravdovou chuÈ k jídlu, ale vûdûl, Ïe
jíst musí. Dnes byl ãtvrtek, coÏ znamenalo, Ïe na jídel-
níãku ve Sklípku bude tradiãní ‰védská hrachová polévka
a palaãinky. Nûco snad do sebe dostane.

UloÏení rakviãky do zemû se úãastnili jen nejbliÏ‰í. Ostat-
ní ti‰e mizeli na druhou stranu, smûrem k obci. Erika pev-
nû sevfiela Patrikovu ruku. ·li za rakví a kaÏd˘ krok se jí
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zar˘val pfiímo do srdce. Marnû pfiemlouvala Annu, aby
toto utrpení nepodstupovala, ale sestra trvala na normál-
ním obfiadu. KvÛli tomu se i na chvíli probrala ze své
apatie, a tak Erika dal‰í pokusy vzdala a místo toho jí po-
máhala s nutn˘mi pfiípravami, aby Anna a Dan mohli
syna pohfibít. 

V jednom bodû jí ale pfiece jen neustoupila. Anna si
pfiála, aby se obfiadu úãastnily v‰echny dûti, ale Erika pro-
sadila, Ïe ty men‰í zÛstanou doma. Byly tu jen dvû nej-
star‰í Danovy dcery Belinda a Malin. Lisen, Adriana,
Emmu a Maju hlídala Patrikova matka Kristina. A ov‰em
také dvojãátka. Erika se bála, Ïe toho na ni bude pfiíli‰,
ale tchynû ji ujistila, Ïe se o nû ty dvû hodiny dokáÏe
postarat. 

Zabolelo ji v prsou, kdyÏ pfied sebou vidûla Anninu sko-
ro holou hlavu. V nemocnici jí museli oholit vlasy, aby
jí mohli operovat lebku a ulehãit tlaku, kter˘ pfiiná‰el ri-
ziko nevratn˘ch zmûn. Zaãaly jí uÏ rÛst krátké smû‰né
chloupky, byly ale tmav‰í neÏ její pÛvodní vlasy. 

Na rozdíl od Anny a fiidiãky druhého auta, která ze-
mfiela na místû, Erika vyvázla zázraãnû dobfie. Mûla po-
fiádn˘ otfies mozku a nûkolik zlomen˘ch Ïeber. Dvojãátka
byla hodnû malá, kdyÏ po císafiském fiezu pfii‰la na svût,
ale byla zdravá a silná a po dvou mûsících je dostali z ne-
mocnice domÛ. 

Erika se málem znovu rozplakala, kdyÏ od sestfiiny
ochm˘fiené hlavy pfiesunula pohled na bílou rakviãku.
Kromû tûÏkého zranûní hlavy Anna utrpûla i zlomeninu
pánve. I její chlapeãek pfii‰el na svût císafisk˘m fiezem,
ale byl tak tûÏce poranûn˘, Ïe jim lékafii nedávali Ïád-
nou nadûji. Po t˘dnu chlapeãek vydechl naposled.

S pohfibem ãekali, aÏ Annu pustí z nemocnice. Vráti-
la se aÏ vãera. A dnes pohfibívali jejího syna, kterého ãe-
kal Ïivot pln˘ lásky. Erika zahlédla, jak Dan poloÏil Annû
ruku na rameno, kdyÏ opatrnû zaparkoval koleãkové kfies-
lo vedle otevfieného hrobu. Anna ji ale setfiásla. Takové
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to bylo od první chvíle. Jako by její bolest byla tak vel-
ká, Ïe se o ni ne‰lo dûlit s nik˘m dal‰ím. Dan naproti
tomu svÛj Ïal potfieboval sdílet, ale ne s k˘mkoliv. Erika
a Patrik se s ním snaÏili mluvit, v‰ichni v jeho okolí dû-
lali, co mohli. Ale on si pfiál svÛj zármutek proÏívat jen
s Annou. A ta se stáhla do sebe.

Erika její reakci chápala. Dobfie sestru znala a vûdû-
la, co v‰echno uÏ má za sebou. Îivot k ní byl hodnû
tvrd˘ a toto ne‰tûstí ohrozilo v‰echno, ãeho znovu do-
sáhla. Ale i kdyÏ jí Erika rozumûla, pfiála si, aby se Anna
chovala jinak – vÏdyÈ Dana potfiebovala více neÏ kdy
pfiedtím a Dan potfieboval ji. Teì ale vedle sebe stáli
jako dva cizinci, zatímco se malá rakviãka spou‰tûla do
zemû. 

Erika natáhla ruku a poloÏila ji na Annino rameno. Ne-
setfiásla ji.

Annie pfiekypovala energií, uklízela a prala. Vyvûtrala,
ale zatuchlost pfiesto v záclonách a povlacích zÛstala.
V‰echno si naloÏila do ko‰e a odnesla k mÛstku. Na po-
moc mûla m˘dlo na praní a starou valchu, která v domû
byla od nepamûti. Dala se do práce. Obãas pohlédla
k domu, aby se ujistila, Ïe se Sam dosud neprobudil a ne-
vybûhl ven. Spal neobyãejnû dlouho. MoÏná to byla re-
akce na to, co se stalo, ale aspoÀ se pofiádnû vyspí. Je‰tû
hodinu ho nechám, rozhodla se. Pak ho probudím, aby
se najedl. 

Vtom ji napadlo, Ïe toho k jídlu moc nemá. Povûsila
prádlo na plÛtek pfied domem a ‰la prohlédnout spiÏír-
nu. Moc toho nena‰la: plechovku rajské polévky a kon-
zervu párkÛ. Ani se radûji nepodívala na datum spotfieby.
Ale takové vûci vydrÏí vûãnû a dnes jim to se Samem
bude staãit. 

Do mûsteãka se jí nechtûlo, tady se cítila v bezpeãí.
Nepfiála si vidût Ïádné lidi. S plechovkou v ruce se na
chvíli zamyslela. Bylo jen jedno fie‰ení. Musí zavolat Gun-
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narovi. Po smrti rodiãÛ dohlíÏel na domek a jistû ho mÛÏe
poÏádat o pomoc. Pevná telefonní linka uÏ dávno nefun-
govala, ale mobil tu mûl dobr˘ signál. VyÈukala ãíslo. 

„Sverinovi.“
Jméno v ní probudilo tolik vzpomínek, aÏ na okamÏik

zatajila dech. Nûkolik vtefiin trvalo, neÏ byla schopná pro-
mluvit.

„Haló, kdo volá?“
„Dobr˘ den, tady je Annie.“
„Annie!“ vykfiikla Signe Sverinová. 
Annie se usmála. VÏdycky mûla Signe a Gunnara moc

ráda a ti jí lásku opláceli.
„Holãiãko, to jsi ty? Volá‰ ze Stockholmu?“
„Ne, jsem na ostrovû.“ Náhle cítila, Ïe se jí sevfiel krk.

Spala jen nûkolik hodin a únava jí zpÛsobila pfiecitlivû-
lost. Odka‰lala si. 

„Pfiijela jsem vãera.“
„To jsi nám mûla pfiedem zavolat, uklidili bychom tam.

V domku to musí vypadat stra‰nû…“
„VÛbec ne.“ Annie uÏ docela zapomnûla, jak je Signe

upovídaná. 
„Starali jste se tu o to dobfie, jen jsem trochu uklidila

a vyprala prádlo.“ 
Signe si odfrkla. „Mûla jsi nám fiíct. S Gunnarem ne-

máme do ãeho píchnout. Ani Ïádná vnouãata. Ale z Göte-
borgu pfiijel Mats. Má práci v Tanumshede na úfiadû.“

„To jste jistû stra‰nû rádi. Proã se rozhodl vrátit domÛ?“
Jako by ho vidûla pfied sebou. Plavovlas˘, opálen˘ a vÏdyc-
ky vesel˘ mladík.

„Ani vlastnû nevím. Rozhodl se hodnû rychle. Posti-
hla ho nehoda a pak jsem si myslela, Ïe… ne, to nic. Na
Ïvanûní staré Ïeny urãitû nejsi zvûdavá. Ale co ty, An-
nie? Má‰ tu i chlapeãka? Moc ráda bych ho vidûla.“

„Ano, Sam je se mnou, ale je trochu nemocn˘.“
Annie se odmlãela. Nic by ji netû‰ilo víc, neÏ kdyby

Signe mohla vidût její dítû. Ale ne dfiív, neÏ se tu na ost-
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rovû uklidní, ne, dokud se neujistí, Ïe ho to, co se stalo,
pfiíli‰ nezasáhlo.

„Chci se zeptat, jestli byste pro mû mohli nûco udû-
lat. Nemáme tu moc jídla a nerada bych se Samem jela
na nákup…“ Nestaãila ani dofiíct, a uÏ jí Signe skoãila
do fieãi. 

„Ale jistû, to je pfiece jasné. Gunnar se stejnû chystá
odpoledne vyjet s lodí a já s ním pojedu a nakoupím ti.
Jen mi povûz, co bys chtûla.“ 

„Peníze pak Gunnarovi dám, jestli mû mÛÏete zaloÏit.“
„Samozfiejmû. Tak co si mám napsat na seznam?“
Annie pfiímo vidûla, jak si Signe nasazuje br˘le na ãte-

ní, posunuje si je na ‰piãku nosu a pak vytáhne papír
a tuÏku. Vdûãnû jí nadiktovala v‰echno, na co si vzpo-
mnûla. Také sáãek bonbonÛ pro Sama, aby nebyl v sobo-
tu zklaman˘. Perfektnû uÏ ovládá dny v t˘dnu a vÏdycky
hned v nedûli zaãne poãítat dny do dal‰í soboty se slad-
kostmi. 

KdyÏ ukonãily hovor, pomyslela si, Ïe by mûla jít Sama
opatrnû probudit. Ale nûco jí fiíkalo, aby s tím je‰tû chví-
li poãkala.

Práce na policejní stanici stála. Bertil Mellberg se Patri-
ka neobyãejnû citlivû zeptal, jestli si pfieje, aby se jeho
kolegové zúãastnili pohfibu, ale ten jen zavrtûl hlavou.
Pracoval teprve nûkolik dní a v‰ichni kolem nûho chodi-
li po ‰piãkách. A to dokonce i Mellberg. 

Právû on a Paula byli první na místû nehody. KdyÏ vi-
dûli obû auta napasovaná do sebe, nevûfiili, Ïe nûkdo v nich
mohl pfieÏít. Nahlédli dovnitfi okénkem a okamÏitû po-
znali Eriku. Uplynulo sotva pÛl hodiny, co záchranka od-
vezla Patrika z práce, a teì tu na‰li jeho Ïenu polomrtvou,
nebo pfiinejmen‰ím tûÏce zranûnou. Zdravotníci nemoh-
li rozsah zranûní okamÏitû posoudit a hasiãi vypro‰Èova-
li osoby z aut nekoneãnû dlouho. 

Martin s Göstou byli na v˘jezdu a zprávu o nehodû
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i Patrikovû kolapsu dostali o nûkolik hodin pozdûji. Oka-
mÏitû pak odjeli do nemocnice v Uddevalle a cel˘ veãer
ãekali na chodbû. Patrik leÏel na oddûlení intenzivní péãe
a Eriku i její sestra Annu, která sedûla za volantem, odvez-
li okamÏitû na operaãní sál.

A teì byl Patrik zpátky. Na‰tûstí u nûho ne‰lo o srdeã-
ní infarkt, jak se zprvu v‰ichni obávali, n˘brÏ jen o angí-
nu pectoris. Po tfiech mûsících lékafii koneãnû souhlasili
s jeho návratem do práce, s pfiísn˘m doporuãením, aby
se ‰etfiil. To asi tûÏko bude moÏné, obával se Gösta – na-
víc s témûfi novorozen˘mi dvojãaty a s tím, co postihlo
Eriãinu sestru Annu. V takové situaci prostû ãlovûk ne-
mÛÏe neb˘t ve stresu. 

„Nemûli bychom tam stejnû jít?“ nadhodil Martin a mí-
chal lÏiãkou v ‰álku kávy. „Patrik sice nechtûl, ale moÏ-
ná by ho to nakonec potû‰ilo.“

„Ne. Já si myslím, Ïe to mínil váÏnû,“ fiekl Gösta a dr-
bal za u‰ima psa Ernsta, kter˘ byl na policejní stanici doma.
„Lidí tam bude dost. UÏiteãnûj‰í budeme tady v práci.“

„Co má‰ na mysli? Nic se pfiece za cel˘ den nestalo.“
„To je klid pfied boufií. V létû bude‰ touÏit po jediném

dni bez opilcÛ, loupeÏí a rvaãek.“
„To je pravda,“ souhlasil Martin. Na stanici byl vÏdyc-

ky za benjamínka, ale sám se uÏ jako zelenáã necítil.
Mûl za sebou nûkolikaleté zku‰enosti a úãastnil se fiady
obtíÏn˘ch vy‰etfiování. Navíc se stal otcem a ve chvíli,
kdy mu Pia porodila dceru, jako by o pár decimetrÛ po-
vyrostl. 

„Co fiíká‰ té pozvánce?“ zeptal se Gösta. Natáhl se po
su‰enkách a zahájil svou obvyklou proceduru s oddûlo-
váním svûtlého koleãka od tmavého spodku. 

„O ãem mluví‰?“
„Zfiejmû máme tu ãest stát se pokusn˘mi králíky v no-

vém lázeÀském zafiízení, které se právû dokonãuje ve Fjäll-
bace.“

„Myslí‰ Badis?“ Martin se trochu probral.
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„Jo jo, je to nov˘ ErlingÛv projekt. Doufejme, Ïe ten-
tokrát uspûje líp neÏ s bláznivou reality show Hfií‰níci
v Tanumu.“

„Mnû to pfiipadá skvûlé. Chlapi se smûjí pfiedstavû, Ïe
by si nechali udûlat masáÏ obliãeje. Ale já jsem to jed-
nou v Göteborgu podstoupil a bylo to úÏasné. Mûl jsem
pak je‰tû nûkolik t˘dnÛ pleÈ jako dûtsk˘ zadeãek.“

Gösta s nechutí pohlédl na mladého kolegu. MasáÏ
obliãeje? Aby mu nûkdo patlal na tváfi nûjakou kejdu? Jen
pfies jeho mrtvolu. „Uvidíme, co nám nabídnou. Doufám,
Ïe tam aspoÀ bude nûco dobrého k jídlu. Tfieba studen˘
bufet.“

„To sotva,“ rozesmál se Martin. „V takov˘ch zafiíze-
ních jde spí‰ o hubnutí, neÏ aby se ãlovûk nacpal.“

Gösta se na nûho ublíÏenû podíval. Kolega neváÏil ani
o gram víc, neÏ kdyÏ maturoval. U‰klíbl se a vzal si dal-
‰í su‰enku.

V domû byl stra‰n˘ zmatek. Maja a Lisen hopsaly po
gauãi, Emma a Adrian se prali o nûjaké devédéãko a dvoj-
ãata z plna hrdla kfiiãela. Patrikova matka vypadala na
konci sil. 

„Chvála bohu, Ïe jste doma,“ vydechla a Patrikovi a Eri-
ce vrazila kaÏdému jednoho fivoucího kojence. „Nechá-
pu, co to do tûch dûtí vjelo. Jsou v‰echny jako pominuté.
A tyhle dvû jsem se snaÏila nakrmit, ale kdyÏ drÏím lá-
hev jednomu, druh˘ five, a toho prvního to tak rozpty-
luje, Ïe nedokáÏe pít a zaãne znovu kfiiãet…“ Zmlkla,
aby se mohla nadechnout.

„Posaì se, maminko,“ snaÏil se ji uklidnit Patrik. S chla-
peãkem v náruãi ‰el pro Antonovu lahev. Syn byl v ob-
liãeji rud˘ a fival ze v‰ech sil. 

„Vezmi lahev i pro Noela,“ volala za ním Erika a sna-
Ïila se dítû uti‰it.

Anton a Noel byli dosud hodnû maliãcí. Ne jako Maja,
která uÏ jako novorozenû byla velká a silná. I tak ale vy-
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padali nesrovnatelnû líp, neÏ kdyÏ se narodili. Tehdy le-
Ïeli kaÏd˘ ve svém inkubátoru jako ptáãátka, s hadiãka-
mi napojen˘mi v tenk˘ch ruãiãkách. Byli to ale bojovníci,
alespoÀ tak to fiíkali v nemocnici. Brzy zaãali pfiib˘vat na
váze a vût‰inou mûli dobrou chuÈ k jídlu. Ov‰em rodiãe
se o nû stále je‰tû báli.

„Díky.“ Erika sáhla po lahvi, kterou jí Patrik podal, a sed-
la si s Noelem v náruãi do kfiesla. OkamÏitû zaãal s vel-
kou chutí sát. Patrik se usadil s Antonem, kter˘ stejnû
jako jeho bratr ihned zmlkl. Má nesporné v˘hody, Ïe je
nemÛÏu kojit, fiíkala si Erika. Mohli se o péãi dûlit, coÏ
s Majou nebylo moÏné. Tehdy si pfiipadala, Ïe má Maju
k prsu pfiilepenou. 

„Jak to probûhlo?“ zeptala se Kristina. Zvedla Maju a Li-
sen z gauãe a navrhla jim, aby si ‰ly hrát do Majina po-
koje. Emma a Adrian uÏ nahoru odbûhli pfied chvílí. 

„Co mám fiíct…,“ zaãala Erika. „Anna mi dûlá starost.“
„Mnû také,“ pfiipojil se Patrik a pokusil se v kfiesle na-

jít pohodlnûj‰í polohu. „Zdá se, Ïe Dana vytûsÀuje. Ne-
pustí ho k sobû.“

„Ano, také si to myslím,“ souhlasila Erika. „UÏ jsem se
s ní pokusila promluvit. Ale po tom v‰em, ãím uÏ pro‰la…“
Potfiásla hlavou. „Je to stra‰nû nespravedlivé. Anna tolik
let proÏívala hotové peklo, ale v poslední dobû na‰la klid.
Byla tak ‰Èastná, na dítû, které s Danem ãekali, se tolik
tû‰ila… ne, je to prostû hrozné.“

„Emma a Adrian to podle v‰eho sná‰í dobfie,“ mínila
Kristina a pohlédla nahoru, odkud zazníval vesel˘ dût-
sk˘ smích. 

„Snad ano,“ pfiik˘vla Erika. „Teì právû jsou ‰Èastní, Ïe
zase mají maminku doma. Nejsem si ale jistá, jestli ta
událost nebude mít dozvuky.“

„Asi má‰ pravdu,“ fiekla Kristina a pohlédla na syna.
„A co ty? Nemûl jsi je‰tû zÛstat doma a pofiádnû se uzdra-
vit? Nikdo ti nepodûkuje, kdyÏ si v práci uÏene‰ smrt.
To, co se stalo, by pro tebe mûlo b˘t varováním.“
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„Teì tam nejspí‰ bude mít více klidu neÏ doma,“ Erika
pok˘vla smûrem k dvojãatÛm. „Ale fiíkala jsem mu totéÏ.“

„Práce mi dûlá dobfie, ale kdybys chtûla, mohl jsem
doma zÛstat déle.“ Patrik postavil prázdnou lahev na stÛl
a navykl˘m pohybem Antona opfiel o rameno, aby si mohl
odfiíhnout.

„Teì to v‰echno dobfie zvládám,“ ujistila ho Erika a mí-
nila to váÏnû. Po Majinû narození si pfiipadala jako v ml-
hách, ale tentokrát bylo v‰echno jiné. MoÏná k tomu
pfiispûly i okolnosti kolem narození dvojãat, které jí ne-
nechaly Ïádn˘ prostor pro deprese. Pomohlo i to, Ïe se
nauãili v‰echno kolem dûtí zvládat uÏ pfii pobytu v ne-
mocnici. Klouãci spali a jedli v pravideln˘ch intervalech,
a navíc souãasnû. Ne, opravdu si teì nedûlala starost, Ïe
by péãi o dûti nezvládla. Byla ‰Èastná za kaÏdou vtefiinu,
kdy s nimi mohla b˘t. VÏdyÈ o nû málem pfii‰li. 

Pfiivfiela oãi a zabofiila nos do Noelov˘ch vláskÛ. Na
okamÏik jí ta ochm˘fiená hlaviãka pfiipomnûla Annu
a stiskla víãka je‰tû pevnûji. KéÏ by pfii‰la na to, jak své
sestfie pomoct! Zatím se cítila bezmocná. Hluboce se na-
dechla, aby se utû‰ila Noelovou vÛní. „Zlatíãko,“ mum-
lala do jeho vláskÛ. „MÛj mal˘ brouãku.“

„Jak ses dnes mûl v práci?“ Signe se pokusila o lehk˘ tón,
zatímco na talífi nakládala sekanou, hrá‰ek, bramboro-
vou ka‰i a smetanovou omáãku. Pofiádnou porci.

Od té doby, co se Matte vrátil domÛ, se vût‰inou v jíd-
le jen povrtal, pfiestoÏe se mu pokaÏdé, kdyÏ veãefiel doma,
snaÏila pfiipravit nûco oblíbeného. Ve svém bytû nejspí‰
vÛbec nemûl nic k jídlu. V kaÏdém pfiípadû byl huben˘
jako lunt. AspoÀ Ïe uÏ vypadal zdravûji a stopy po jeho
napadení zmizely. Tehdy za ním byli v Sahlgrenské ne-
mocnici a ona nemohla zadrÏet v˘kfiik zdû‰ení. Byl stra‰-
nû potluãen˘. Obliãej mûl k nepoznání opuchl˘. 

„Dobfie,“ ozval se a Signe sebou trhla. Trvalo tak dlou-
ho, neÏ odpovûdûl, aÏ skoro zapomnûla, Ïe se ho na nûco
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zeptala. Matte si na vidliãku nabral trochu ka‰e a pfiidal
kousek sekané. Uvûdomila si, Ïe zadrÏuje dech, kdyÏ sle-
duje pouÈ vidliãky k jeho ústÛm. 

„Nech ho na pokoji, vÏdyÈ jí,“ napomenul ji Gunnar.
Právû si sám nakládal pfiídavek.

„PromiÀ.“ Signe potfiásla hlavou. „Jsem… jsem jen stra‰-
nû ráda, Ïe si s námi dá‰ nûco k jídlu.“ 

„Pfiece nehladovím, maminko. Vidí‰ sama, jak mi chut-
ná.“ Jako na potvrzení si naloÏil plnou vidliãku a rychle
ji vsunul do úst.

„Nedfie‰ se moc na úfiadû?“
Gunnar na ni znovu rozãilenû pohlédl. Vûdûla, Ïe ne-

souhlasí s její pfiíli‰nou starostlivostí. Myslí si, Ïe by o syna
nemûla tolik peãovat. Ale nemohla si pomoct. Matte byl
její jediné dítû a od toho prosincového dne, kdy se jí
skoro pfied ãtyfiiceti lety narodil, se budívala s noãní ko-
‰ilí promoãenou potem a s hlavou plnou stra‰n˘ch snÛ
o nebezpeãích a hrÛzách, které by ho mohly postihnout.
Nic v Ïivotû pro ni nebylo dÛleÏitûj‰í, neÏ aby se mûl dob-
fie. Vûdûla, Ïe i Gunnar to tak cítí, zboÏÀoval svého syna
stejnû jako ona. Dovedl jen líp skr˘t své obavy z toho,
co by se mohlo jeho dítûti stát. 

Ona sama si byla neustále vûdoma, Ïe by bûhem nû-
kolika vtefiin mohla pfiijít o v‰echno. KdyÏ byl Matte ma-
liãk˘, bála se skryté srdeãní vady a lékafii ho museli
pofiádnû vy‰etfiit, aby ji mohli ujistit, Ïe je perfektnû zdra-
v˘. V prvním roce si nedovolila spát více hodin v kuse,
pofiád vstávala a chodila kontrolovat jeho dech. KdyÏ
povyrostl, tak aÏ do ‰kolního vûku mu jídlo dûlila na malá
sousta, aby mu neuvázlo v krku a neudusil se. Mívala stra‰-
né pfiedstavy, jak do jeho mûkkého tûlíãka naráÏí auto. 

KdyÏ zaãal dospívat, trápily ji je‰tû stra‰nûj‰í sny. Zdá-
lo se jí, Ïe se opil, Ïe v opilosti zpÛsobil dopravní neho-
du nebo se nûkde porval. Obãas sebou ze spaní tak ‰kubla,
aÏ probudila Gunnara. Stra‰né horeãné sny pfiicházely
jeden za druh˘m, a nakonec se musela posadit a ãekat,
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aÏ se Matte vrátí domÛ. Hledûla tu na telefon, tu na okno.
Srdce jí pokaÏdé poskoãilo, kdyÏ venku zaslechla kroky.

Líp se jí spalo aÏ potom, co se odstûhoval z domu.
Bylo to vlastnû divné, spí‰ by se o nûho mûla strachovat,
kdyÏ ho uÏ nemohla hlídat. Ale vûdûla, Ïe Matte by ni-
kdy zbyteãnû neriskoval. Byl pozorn˘ a nikomu neubli-
Ïoval. Podle její logiky to muselo znamenat, Ïe ani jemu
nikdo nechce ublíÏit.

Usmála se pfii vzpomínce na v‰echna zvífiata, která bû-
hem let pfiitáhl domÛ. Zranûná, opu‰tûná a o‰klivá. Tfii
koãky, dva zranûné jeÏky, vrabce se zlomen˘m kfiídlem.
A to uÏ nemluvû o hadovi, kterého na‰la ãirou náhodou,
kdyÏ mu do zásuvky ukládala vyprané prádlo. Musel jí pak
svatosvatû slíbit, Ïe plazy domÛ nosit nebude. Jen nerad
to akceptoval.

Pfiekvapovalo ji, Ïe se z nûho nestal lékafi nebo veteri-
náfi. Studium na vysoké ekonomické ‰kole mu ale podle
v‰eho vyhovovalo, mûl dobrou hlavu na ãísla. Teì to vy-
padalo, Ïe se mu práce pro mûstsk˘ úfiad líbí. Pfiesto ji
nûco nutilo k zamy‰lení. Nic konkrétního, ale zaãaly se
jí vracet o‰klivé sny. KaÏdou noc se budila zpocená úz-
kostí a noãními mÛrami. Nûco nebylo v pofiádku, ale na
její opatrné otázky odpovídal mlãením. Proto se tak kon-
centrovala na to, aby se pofiádnû najedl. KdyÏ pár kilo
nabere, v‰echno bude dobré.

„Nedojí‰ to?“ zaprosila, kdyÏ Matte odloÏil vidliãku,
pfiestoÏe na talífii zÛstala polovina veliké porce. 

„UÏ toho opravdu nech,“ napomenul ji Gunnar. „Dej
mu pokoj.“

„Mnû to vÛbec nevadí.“ Matte se maliãko pousmál. Ma-
minãin chlapec. Nechtûl, aby ji otec kvÛli nûmu hubo-
val. I kdyÏ Signe po více neÏ ãtyfiiceti letech manÏelství
dobfie vûdûla, Ïe pes, kter˘ ‰tûká, nekou‰e. Hodnûj‰ího
manÏela aby pohledal! Zahryzalo v ní ‰patné svûdomí
jako uÏ tolikrát pfiedtím. Vûdûla, Ïe je to její chyba –
moc se stará.
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„PromiÀ, Matte. To ví‰, Ïe to nemusí‰ dojíst.“
¤íkala mu tak od té doby, kdy se uãil mluvit a neumûl

své jméno správnû vyslovit. Po ní to pak pfievzali i v‰ich-
ni ostatní. 

„Ví‰, kdo pfiijel do Fjällbacky na náv‰tûvu?“ zeptala se
vesele a natáhla se po talífiích. 

„To vÛbec netu‰ím.“
„Annie.“
Matte sebou ‰kubl a pohlédl na ni. 
„Annie, moje Annie?“
Gunnar se spokojenû zasmál. „Vûdûl jsem, Ïe tû to pro-

bere. Má‰ pro ni pofiád slabost.“
„Ale, nech toho.“
Signe si vybavila dospívajícího chlapce s patkou pfies

oko – tehdy jim zajíkavû fiekl, Ïe má dûvãe.
„Vezl jsem jí dnes nûjaké jídlo,“ pokraãoval Gunnar.

„Je na Ostrovû duchÛ.“
„Fuj,“ otfiásla se Signe. „Nefiíkej mu tak. Jmenuje se pfie-

ce Gr °askär.“
„Kdy pfiijela?“ zeptal se Matte.
„Asi vãera. Má s sebou chlapce.“
„Jak dlouho tu zÛstane?“
„Pr˘ je‰tû neví.“ Gunnar si do úst spokojenû vsunul kou-

sek Ïv˘kacího tabáku a opfiel se do Ïidle. 
„Byla… jako vÏdycky?“
Gunnar pfiik˘vl. „Ano, je pofiád stejná, na‰e Annie.

Hezká jako obrázek. Vypadala trochu smutnû, ale to
jsem si moÏná jen namlouval. Tfieba se doma pohádali.
Co já vím?“

„Takové vûci vÛbec nefiíkej,“ zarazila ho Signe. „Vidûl
jsi chlapce?“

„Ne, Annie mi pfii‰la naproti k mÛstku a já jsem se tam
nechtûl zdrÏet. Ale zajeì se na ni podívat,“ obrátil se
k Mattemu. „Jistû bude mít radost, kdyÏ ji nûkdo na Ost-
rovû duchÛ nav‰tíví. TotiÏ promiÀ, na Gr °askäru,“ dodal
a ‰kádlivû pohlédl na manÏelku.
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„To jsou jen babské tlachy, ale stejnû by se o tom ne-
mûlo mluvit,“ prohlásila Signe s hlubokou vráskou mezi
oboãím.

„Annie si to myslela,“ fiekl ti‰e Matte. „VÏdycky vûfii-
la, Ïe tam jsou.“

„Kdo?“ Signe by uÏ o tom radûji nemluvila, ale teì
pfiece jen napjatû ãekala, co Matte odpoví.

„Du‰e mrtv˘ch. Annie fiíkala, Ïe je zahlédla i zaslech-
la, ale nechtûli jí ublíÏit. Prostû tam jen zÛstávají.“

„To jsou nápady! Myslím, Ïe bychom si radûji mûli dát
dezert. Udûlala jsem rebarborov˘ krém.“ Signe se prud-
ce zvedla. „Ale v jedné vûci má otec pravdu, i kdyÏ jinak
namluvil hodnû zbyteãností: jistû by z náv‰tûvy mûla
radost.“

Matte neodpovûdûl a vypadal hluboce zamy‰len˘.
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Fjällbacka 1870

Emelie byla vydû‰ená k smrti. Dosud nikdy v Ïivotû nespatfiila
mofie. NatoÏ aby se plavila na nûãem, co jí pfiipadalo jako hodnû
vratk˘ ãlun. Pevnû se drÏela zábradlí. Vlny s ní pohazovaly do-
pfiedu dozadu a nedokázala udrÏet rovnováhu. SnaÏila se zachytit
KarlÛv pohled, ale ten zarytû hledûl vstfiíc tomu, co je tam kdesi
vpfiedu ãekalo. 

Slova jí stále znûla v u‰ích. Jistû to byly jen plané fieãi, pfiesto jí
ne‰ly z hlavy. KdyÏ ve fjällbackém pfiístavu nakládali vûci do malé
plachetnice, babka se jich zvûdavû zeptala, kam mají namífieno. 

„Na Gr °askär,“ odpovûdûla radostnû. „MÛj manÏel Karl tam bude
nov˘m stráÏcem majáku.“ 

Nezdálo se, Ïe by to na starou Ïenu udûlalo velk˘ dojem. Místo
toho si odfrkla a podivnû se uchechtla. 

„Gr °askär? Tak tak… Tady tomu ostrovu nikdo tak nefiíká.“
„Ne?“ Emelie mûla najednou pocit, Ïe by se nemûla dál vyptávat,

ale zvûdavost pfieváÏila. „A jak se mu tedy fiíká?“
Îena hned neodpovûdûla. AÏ po chvilce sníÏila hlas. „¤íká se mu

Ostrov duchÛ.“
„Ostrov duchÛ?“ Emeliin nervózní smích zaperlil v ãasném ránu

nad vodou. „To je zvlá‰tní… A proã vlastnû?“ Oãi se jí zaleskly,
kdyÏ je upfiela na Ïenu.

„ProtoÏe se fiíká, Ïe ten, kdo tam zemfie, ostrov nikdy neopustí.“ Pak
se babka otoãila a odcházela. Emelie stála mezi ta‰kami a kufry a mís-
to radosti a oãekávání, které je‰tû pfied nûkolika okamÏiky cítila, se jí
zmocnila tíseÀ. Teì si byla jistá, Ïe ji v kterémkoliv okamÏiku mÛÏe
potkat smrt. Mofie bylo veliké, nezkrotné, a jako by ji pfiitahovalo
k sobû. Emelie neumûla plavat, a kdyby nûkterá z tûch obrovsk˘ch
vln, které Karl odbyl jako nicotné, pfievrátila ãlun, utopila by se. 

Je‰tû pevnûji sevfiela zábradlí s pohledem upfien˘m do podlahy, ãi
spí‰ paluby.
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„Tamhle vidí‰ Gr °askär.“
KarlÛv hlas ji probral z my‰lenek a Emelie se hluboce nadechla

a zvedla oãi tam, kam ukazoval. Nejdfiív ze v‰eho ji napadlo, jak je
ostrov nádhern˘. Byl maliãk˘, ale domek se koupal ve slunci a ‰edé
skály se leskly. U jedné stûny vidûla popínavé rÛÏe a pfiekvapilo ji,
Ïe se jim v tak drsném prostfiedí dafií. Na západû ostrova byl strm˘
sráz, jako by skála byla uprostfied roz‰típnutá. Ale na ostatních
stranách se balvany mûkce svaÏovaly k vodû.

Najednou jí vlny uÏ nepfiipadaly tak v˘hrÛÏné. Stále touÏila po
tom, aby mûla pod nohama pevnou zem, ale ostrov ji okouzlil. Slo-
va staré babky o Ostrovû duchÛ potlaãila do nejzaz‰ího koutku mys-
li. Na tak krásném místû se nemohlo ukr˘vat nic zlého.

StráÏce majáku - zlom  9.2.2013  17.01  Stránka 26



Dnes v noci je sly‰ela. Stejné ‰eptání, stejné hlasy,
jako kdyÏ byla malá. Byly tfii hodiny a nejdfiív nevûdû-
la, co ji probudilo. AÏ potom je zespodu usly‰ela. Za-
skfiípûla Ïidle. O ãem spolu mohli mrtví mluvit? O tom,
co bylo tenkrát, nebo co se stane teprve teì, o mnoho
let pozdûji? 

Annie o jejich pfiítomnosti na ostrovû vÏdycky vûdû-
la. Její matka jí vyprávûla, Ïe uÏ kdyÏ byla Annie malé
dûÈátko, najednou se zaãala smát a mávat ruãiãkama, jako
by vidûla nûco, co nikdo jin˘ nespatfiil. âím byla star‰í,
tím víc byla o jejich existenci pfiesvûdãená. Hlas, záblesk,
pocit, Ïe je nûkdo v místnosti. Ale nechtûli jí ublíÏit, tím
si vÏdycky byla jistá. Dlouho ti‰e leÏela a naslouchala
hlasÛm, aÏ ji znovu ukolébaly do snu. 

Ráno si pamatovala jen zvuky jako vzdálen˘ sen. Pfii-
pravila snídani pro sebe a Sama, ale nechtûl jíst ani své
oblíbené vloãky. 

„Miláãku, buì hodn˘. Vezmi si aspoÀ lÏiãku. Jen tro‰-
ku. Pfiece musí‰ jíst, copak to nechápe‰?“ Pohladila ho
po tváfiiãce.

Od chvíle, co se to stalo, je‰tû nepromluvil. Ale Annie
se snaÏila neklid potlaãit. Musí mu dát ãas, netlaãit na
nûho, staré vzpomínky vytûsní nové záÏitky. Není nic lep-
‰ího neÏ b˘t tady, na Gr °askäru, daleko od v‰eho, mezi
skalami, sluncem a slan˘m mofiem. 

„Ví‰ co? Tak se nebudeme o jídlo starat a pÛjdeme se
vykoupat.“ KdyÏ nedostala odpovûì, jednodu‰e syna
zvedla a vynesla ho na slunce. NûÏnû a opatrnû ho svlék-
la a nesla ho k vodû, jako by to bylo roãní dûÈátko, a ne
velk˘ pûtilet˘ chlapec. Voda moc teplá nebyla, ale ne-
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protestoval a spolu s ní, s hlavou pfiitisknutou k jejím pr-
sÛm, se nechal ponofiit do vody. Jistû to je ten nejlep‰í
lék. Takhle spolu zÛstanou, neÏ se v‰echno zlé pfieÏene.
Dokud zase nebude v‰echno v pofiádku.

„Myslela jsem, Ïe pfiijde‰ aÏ v pondûlí.“ Annika si posu-
nula br˘le na ‰piãku nosu a dívala se na Patrika. ZÛstal
stát v otevfien˘ch dvefiích její kanceláfie, která byla sou-
ãasnû i recepcí. 

„Erika mû vystrãila z domu. Tvrdí, Ïe ji unavuje pofiád
se dívat na mÛj o‰kliv˘ obliãej.“ Pokusil se usmát, ale vãe-
rej‰ek se na nûm podepsal, takÏe úsmûv nebyl moc pfie-
svûdãiv˘. 

„Naprosto ji chápu,“ zasmála se Annika, ale smích jí
ne‰el od srdce. Smrt dítûte nenechá nikoho bez pohnu-
tí. Od té doby, co se s manÏelem dozvûdûli, Ïe si brzy
pojedou pro své vytouÏené adoptivní dítû z âíny, byla,
pokud ‰lo o dûti, je‰tû citlivûj‰í neÏ dfiíve.

„Dûje se nûco?“
„Ani bych nefiekla. Jen samé obvyklé vûci. Stará Ström-

bergová volala tento t˘den uÏ tfiikrát a tvrdila, Ïe ji chce
její zeÈ zabít. A zadrÏeli jsme partu mládeÏe pfii krádeÏi
u HedemyrÛ.“

„TakÏe jin˘mi slovy jedeme naplno.“
„Ano. Nejnovûj‰í událostí je pozvánka na vyzkou‰ení

procedur, které se budou nabízet v tûch nov˘ch lázních
Badis.“

„To nezní ‰patnû. Tfieba bych se mohl obûtovat a za-
jít tam.“

„V kaÏdém pfiípadû je dobfie, Ïe spravili tu starou bu-
dovu,“ mínila Annika. „UÏ to vypadalo, Ïe se cel˘ dÛm
rozsype.“ 

„Ano, má‰ pravdu. Ale pochybuju, Ïe se láznû vyplatí.
Zrestaurování muselo pfiijít na stra‰né peníze, a budou tam
lidi opravdu chodit?“

„Erling s tím musí mít dost starostí. Mám známou na
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obecním úfiadû a od té vím, Ïe projekt spolkl vût‰inu mûst-
ského rozpoãtu.“

„To si umím pfiedstavit. Celé mûsteãko mluví o slav-
nostním zahájení. To také nebude zadarmo.“

„Jsme tam pozvaní úplnû v‰ichni, tak se musíme hodit
do gala.“

„V‰ichni jsou venku?“ zeptal se Patrik a zmûnil téma.
Nemûl sebemen‰í chuÈ si navléknout oblek a jít slavit. 

„Ano, s v˘jimkou Mellberga. Sedí u sebe jako obvyk-
le. V‰echno je jako dfiív, pfiestoÏe se pr˘ musel vrátit na
pln˘ úvazek jen proto, aby se bez nûho stanice ne-
zhroutila. Podle toho, co jsem sly‰ela od Pauly, ho mu-
sely z domu vystrnadit, protoÏe z Lea by vyrostl cvalík.
Jednou se Rita vrátila dfiív a vidûla, Ïe Mellberg pro Lea
mixuje cel˘ hamburger. To byla poslední kapka. Rovnou
za‰la do práce a poÏádala o pár mûsícÛ volna.“

„To myslí‰ váÏnû?“
„Ano, je to tak. TakÏe si s ním uÏijeme. Ale Ernst je

v kaÏdém pfiípadû rád. Mellberg ho nechával tady, kdyÏ
se staral o Lea, a to psisko se mohlo ust˘skat. LeÏel jen
v ko‰i a kÀuãel.“

„TakÏe je vlastnû dobfie, Ïe je v‰echno jako vÏdyc-
ky,“ fiekl Patrik. Do‰el ke sv˘m dvefiím a zhluboka se
nadechl, neÏ je otevfiel. Snad mu práce pomÛÏe, aby
zapomnûl na vãerej‰ek.

UÏ nikdy nechtûla vstát. ZÛstat navÏdy leÏet v posteli
a zírat oknem na nebe, které bylo nûkdy modré, nûkdy
‰edé. Na krátk˘ okamÏik si pfiála, aby byla zpátky v ne-
mocnici. V‰echno tam bylo jednodu‰‰í. Klidné a míru-
milovné. V‰ichni se k ní chovali ohleduplnû, mluvili
tich˘mi hlasy a pomáhali jí, aby se mohla najíst a um˘t.
Doma ji ru‰ilo mnoho vûcí. Sly‰ela, Ïe si dûti hrají, je-
jich kfiik se rozléhal mezi zdmi domu. Obãas za ní pfii‰ly
nahoru a hledûly na ni vykulen˘ma oãima. Nûco od ní
vyÏadovaly, ale to jim nemohla poskytnout. 
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„Anno, spí‰?“
DanÛv hlas. Nejradûji by spánek pfiedstírala, ale vûdû-

la, Ïe by jí nevûfiil.
„Ne.“
„Udûlal jsem nûco malého k jídlu. Rajskou polévku s to-

pinkami a s˘rem. Nechce‰ se s námi najíst? Dûti se po tobû
ptají.“

„Ne.“
„Nechce‰ jíst, nebo nechce‰ pfiijít dolÛ?“
Anna v jeho hlase sly‰ela frustraci, ale jako by se jí nic

net˘kalo. Cítila jen veliké prázdno. Îádné slzy, Ïádn˘ Ïal,
Ïádnou zlobu.

„Ne.“
„Pfiece nûco musí‰ sníst…“ Hlas se mu zlomil a s ma-

l˘m bouchnutím postavil na noãní stolek tác s polévkou.
Trochu jí vy‰plíchlo z talífie. 

„Ne.“ 
„Já jsem také ztratil dítû, Anno. A dûti sourozence.

Potfiebujeme tû…“
Sly‰ela, Ïe hledá slova. Ale v její hlavû bylo místo jen

pro jediné slovo: Ne.
Po chvilce zaslechla, Ïe Dan vy‰el z pokoje. Znovu se

otoãila k oknu.

ZneklidÀovalo ji, Ïe vypadá tak nepfiítomnû. 
„Same, chlapeãku,“ houpala ho a hladila po vláskách.

Dosud nefiekl jediné slovo. Napadlo ji, Ïe by s ním moÏ-
ná mûla jít k lékafii, ale hned to zamítla. Nikoho do je-
jich svûta nepustí. Staãí, kdyÏ bude mít klid a bude znovu
jako dfiíve.

„PÛjde‰ po obûdû spinkat?“
Neodpovûdûl, ale odnesla ho na postel a uloÏila. Pak

si uvafiila konviãku kávy, nalila spolu s mlékem do hr-
níãku a ‰la si sednout na mÛstek. Byl krásn˘ den a ona
nastavovala tváfi slunci, které jí zahfiívalo obliãej. Fred-
rik slunce miloval. Nebo spí‰ zboÏÀoval. Bez ustání si
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stûÏoval na chladné ‰védské poãasí a na to, jak málo-
kdy svítí slunce.

Proã si na nûho najednou vzpomnûla? Ty my‰lenky pfie-
ce hluboko potlaãila. Nemûly uÏ v jejím Ïivotû místo.
Fredrik se sv˘mi neustál˘mi nároky a potfiebou kontroly
v‰eho a v‰ech. Nejvíc si svou posedlost vybíjel na ní a na
Samovi.

Tady na Gr °askäru jako by nikdy ani neexistoval. Ost-
rov patfiil jen jí. Nikdy sem nechtûl jet. „Ani mû nena-
padne, abych se usadil na nûjakém skalisku,“ odmítl, kdyÏ
mu to navrhla. Teì byla ráda. Ostrov svou pfiítomností
nepo‰pinil. Byl ãist˘ a patfiil jen jí a Samovi.

Pevnû svírala hrníãek. Roky utekly stra‰nû rychle.
V‰echno s nimi ‰lo z kopce. Nakonec se ocitla v pasti.
Nemûla v˘chodisko, nemûla kam utéct. Nemûla nikoho
jiného neÏ Fredrika a Sama. Kam by ‰la?

Ale teì je koneãnû volná. Na tváfii cítila slan˘ mofisk˘
vzduch. Zvládla to. Ona a Sam. A aÏ se chlapec uzdra-
ví, budou Ïít svÛj vlastní Ïivot.

Annie je tady. Myslel na ni cel˘ veãer od náv‰tûvy u sv˘ch
rodiãÛ. Annie s dlouh˘mi plav˘mi vlasy a pihami na nose
a paÏích. Annie, která vonûla mofiem a létem a jejíÏ tep-
lo je‰tû po tolika letech cítil ve své náruãi. Bylo to tak,
jak se fiíkalo: ãlovûk na první lásku nezapomene. Tfii léta
na Gr °askäru nejdou popsat jinak neÏ jako magicky nád-
herná. Jezdil za ní tak ãasto, jak mohl, a mal˘ ostrov byl
jen jejich.

Nûkdy se jí ale trochu bál. Jasn˘ smích se uprostfied
zlomil a Annie jako by zmizela v temnu, kam za ní ne-
mohl. Nikdy mu to nedokázala vysvûtlit a nakonec se
nauãil nechat ji v takov˘ch okamÏicích na pokoji. Po-
slední léto se chovala ãím dál podivnûji a pozvolna se
mu vzdalovala. A pak v jeden srpnov˘ den nastoupila
s kufrem do vlaku na Stockholm a tehdy pochopil, Ïe
je konec.
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Od té doby se nevidûli. KdyÏ pak její rodiãe s od-
stupem jednoho roku po sobû zemfieli, pokou‰el se jí
dovolat, ale v záznamníku se ozval jen její hlas a ona
sama se mu nikdy neozvala. DÛm na Gr °askäru zÛstal
prázdn˘. Vûdûl, Ïe otec a matka na nûj obãas zajeli do-
hlédnout a Ïe jim Annie sem tam za to poslala nûjaké
peníze. Ale sama se nevrátila a ãas vzpomínky zvolna
stíral.

A teì tu Annie znovu je. Matte sedûl za sv˘m psa-
cím stolem a hledûl do prázdna. Jeho podezfiení bylo stá-
le silnûj‰í a pochopil, Ïe s nûkter˘mi vûcmi tady v práci
se musí vypofiádat. Ale my‰lenky na Annii ho rozpty-
lovaly. KdyÏ se odpolední slunce zaãalo sklánût nad
mûstsk˘m úfiadem v Tanumshede, sloÏil na hromádku
v‰echny papíry, které pfied ním leÏely na stole. Musí se
s Annií setkat. Rozhodn˘m krokem vy‰el ze své kance-
láfie. NeÏ dorazil k autu, zastavil se a vymûnil si nûko-
lik slov s Erlingem. KdyÏ zasouval klíã do zapalování,
tfiásla se mu ruka.

„Jsi doma brzy, miláãku!“ 
Vivianne mu ‰la naproti a chladnû ho políbila na tváfi.

Nedokázal se ovládnout, poloÏil paÏi kolem jejího pasu
a tiskl ji k sobû.

„Uklidni se. U‰etfiíme si energii na pozdûji.“ Vzepfiela
se dlaní o jeho hrudník. 

„No nevím. Poslední dobou jsem veãer dost unaven˘.“
Znovu ji táhl k sobû, ale k jeho zklamání mu zase vy-

klouzla a zamífiila do své pracovny.
„Musí‰ b˘t trpûliv˘. Mám tolik práce, Ïe teì na nic

nemám náladu. A ví‰ pfiece, jak to dopadne, kdyÏ nejsem
uvolnûná.“

„Ano, ano.“ 
Erling na ni malomyslnû hledûl. JistûÏe mohli poãkat

na veãer, ale on uÏ t˘den usínal na gauãi. KaÏdé ráno se
tam probudil, pol‰táfi vsunut˘ pod hlavou a pfies sebe pfie-
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hozenou deku. VÛbec to nechápal. Je nejspí‰ pfiepraco-
van˘. Musí práci líp rozdûlovat.

„V kaÏdém pfiípadû jsem pfiinesl nûco dobrého k veãe-
fii,“ volal za ní.

„To je skvûlé. Co jsi koupil?“
„Krevety. K tomu lahev chablis.“
„V˘bornû. Kolem osmé budu hotová, tak to mÛÏe‰ pfii-

pravit.“
„Jistû, miláãku,“ mumlal Erling.
Zvedl ta‰ky a nesl je do kuchynû. Musel si pfiiznat,

Ïe na to stále nebyl tak úplnû zvykl˘. KdyÏ byl Ïena-
t˘ s Vivekou, starala se o domácnost ona. Ale jakmile
se pfiistûhovala Vivianne, pfiesunula nûjak˘m zpÛsobem
zodpovûdnost na nûho. VÛbec nechápal, jak k tomu
do‰lo.

TûÏce si vzdychl a uklízel potraviny do lednice. Pak po-
myslel na oãekávané veãerní radovánky a rozjasnil se.
Musí se postarat, aby byla odpoãatá. To za trochu práce
v kuchyni stojí.

Erika procházela Fjällbackou a tûÏce oddechovala.
Tûhotenství s dvojãaty a porod císafisk˘m fiezem ne-
prospûly ani její váze, ani kondici. Ale to teì nebylo
ani trochu dÛleÏité. Oba její synové jsou zdraví. Pfie-
Ïili, a kaÏdé ráno, kdyÏ se v pÛl sedmé rozkfiiãeli, cíti-
la takovou vdûãnost, aÏ se jí hrnuly slzy do oãí. 

Anna utrpûla mnohem silnûj‰í trauma a Erika vÛbec
nevûdûla, jak se sestfie pfiiblíÏit. Jejich vztah nikdy nebyl
jednoduch˘. UÏ od maliãka se Erika o svou sestru stara-
la, foukala jí bolístky a otírala slzy. Tentokrát to bylo
jiné. Ne‰lo o nûjak˘ ‰krábanec, ale o hlubokou ránu v du‰i.
Erika mûla pocit, Ïe pfiímo vidí, jak z ní vyprchává Ïi-
votní síla. Jak ji mÛÏe uzdravit? Annin syn je mrtv˘,
a i kdyÏ to bylo velice bolestné, nemohla Erika utajit své
‰tûstí, Ïe její dûti Ïijí. Po té tragédii se na ni Anna nedo-
kázala vÛbec podívat. Erika za ní chodila do nemocnice
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a sedala vedle její postele. Ale ani jedinkrát jí sestra ne-
pohlédla do oãí.

Co se Anna vrátila domÛ, Erika se ji je‰tû neodváÏila nav-
‰tívit. Jen nûkolikrát dennû volala Danovi, ale znûl sklíãe-
nû a odevzdanû. Teì uÏ náv‰tûvu nemohla déle odkládat.
PoÏádala Kristinu, aby se na chvíli pfii‰la postarat o dvoj-
ãátka a Maju. Anna je pfiece její sestra. Její zodpovûdnost.

Se strachem zaklepala na dvefie. Zevnitfi sly‰ela dová-
dûjící dûti a za chvíli jí Emma otevfiela.

„Teto Eriko,“ volala radostnû. „Kde má‰ dûÈátka?“
„Jsou doma s Majou a babiãkou.“ Erika pohladila Emmu

po tváfiiãce. Byla neuvûfiitelnû podobná Annû.
„Maminka je smutná,“ vysvûtlovala Emma a vzhlédla

k ní. „Pofiád jen spí a tatínek fiíká, Ïe spí právû proto, Ïe
je smutná. DûÈátko z jejího bfií‰ka chce bydlet na obláã-
ku místo u nás. Já ho chápu, protoÏe Adrian moc zlobí
a Lisen na nûho pofiád doráÏí. Ale já bych byla na dûÈát-
ko stra‰nû hodná. Opravdu.“

„To já vím, holãiãko, ale pfiedstav si, kolik si dûÈátko
na obláãcích uÏije legrace.“

„Skáãe tam jako na hopsadle?“
„No ano, právû tak.“
„Já bych také chtûla mít spoustu hopsadel,“ brebentila

Emma. „Máme jen jedno malé na zahradû. A mÛÏe na
nûm skákat jen jeden a Lisen je vÏdycky první a pak mû
tam nechce pustit.“ Emma odskotaãila zpût do ob˘vací-
ho pokoje.

Teprve teì si Erika uvûdomila, co právû fiekla: Dana
oznaãila jako tatínka. Vlastnû by ji to nemûlo pfiekvapo-
vat, protoÏe Dan Anniny dûti miloval a ty mu lásku od
zaãátku oplácely. Jejich spoleãné dítû mûlo rodinu stme-
lit je‰tû pevnûji. Erika polkla a ‰la za Emmou do pokoje.
Vypadalo to tam jako po v˘buchu.

„OdpusÈ mi ten nepofiádek,“ omlouval se rozpaãitû
Dan. „V‰echno nestíhám. Zdá se mi, Ïe den nemá dost
hodin.“
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„Naprosto tû chápu. Mûl bys vidût, jak to vypadá u nás.“
Erika stála v otevfien˘ch dvefiích a po‰ilhávala k podkro-
ví. „MÛÏu jít nahoru?“

„Jistû.“ Dan si pfiejel dlaní obliãej. Vypadal nekoneãnû
unavenû a smutnû. 

„PÛjdu s tebou,“ pfiidala se Emma. Ale Dan si sedl na
bobek a zaãal ji pfiemlouvat, aby nechala jít Eriku sa-
motnou. 

LoÏnice Dana a Anny leÏela po pravé stranû. Erika zved-
la ruku, ale nakonec se nûkolik centimetrÛ od dvefií za-
razila a nezaklepala. Opatrnû je otevfiela. Anna leÏela
otoãená k oknu a paprsky odpoledního slunce ozafiova-
ly kÛÏi pod chm˘fiím na hlavû. Eriãino srdce se zachvû-
lo bolestí. Byla pro Annu vÏdycky spí‰ jako matka neÏ
star‰í sestra, teprve v posledních letech se jejich vztah
zaãal mûnit v sestersk˘. Najednou ale bylo v‰echno jako
dfiíve. Anna byla malá a zranitelná, Erika o ni starostlivû
peãovala. 

Anna klidnû a pravidelnû d˘chala. Maliãko zanafiíka-
la, ale Erika vidûla, Ïe spí. Ti‰e popo‰la k posteli a opa-
trnû se posadila na kraj, aby ji neprobudila. NûÏnû jí
poloÏila ruku na bok. AÈ uÏ o to Anna stála nebo ne,
bude stále vedle ní. Jsou sestry. Pfiítelkynû. 

„Tatínek je doma,“ volal Patrik a ãekal na obvyklou od-
povûì. A doãkal se. Na podlaze zabubnovalo pár rych-
l˘ch noÏiãek a o vtefiinu pozdûji se za rohem vynofiila
Maja a v plné rychlosti mu skoãila do náruãe.

„TatínkÛÛÛ!“ Pusinkovala mu cel˘ obliãej, jako by se vrá-
til z plavby kolem svûta, a ne jednoho dne v práci. 

„Ahoj, tatínkÛv miláãku.“ Pevnû ji k sobû pfiitiskl, za-
bofiil nos pod její krãek.

„Já jsem si myslela, Ïe bude‰ pracovat jen na pÛl dne.“
Patrikova matka si osu‰ila ruce do utûrky a pohlédla na
nûho, jako by to byl puberÈák, kter˘ se vrátil domÛ poz-
dûji, neÏ slíbil. 
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„Ano, já vím. Ale bylo hroznû pfiíjemné b˘t zase zpût,
tak jsem tam zÛstal o chvíli déle. Ale skoro nic jsem ne-
dûlal. Nemáme nic akutního.“

„No dobfie, jak myslí‰, ale ãlovûk by mûl naslouchat své-
mu tûlu. Onemocnûní bys mûl brát váÏnû.“

„Dobfie, dobfie.“ Patrik doufal, Ïe matka zaãne mlu-
vit o nûãem jiném. Nemusí si dûlat Ïádné starosti. HrÛ-
zu, kterou proÏil v záchrance cestou do nemocnice
v Uddevalle, si dobfie pamatoval. Myslel si, Ïe zemfie.
Byl o tom vlastnû úplnû pfiesvûdãen. Obrazy Eriky,
Maji a ãekan˘ch dvojãat se mu v hlavû mísily s boles-
tí v prsou. 

Teprve kdyÏ se probudil na jednotce intenzivní péãe,
pochopil, Ïe tentokrát pfieÏil, ale tûlo mu patfiiãnû na-
znaãilo, Ïe se musí trochu zklidnit. JenomÏe potom se
doslechl o dopravní nehodû a pocítil jinou bolest. KdyÏ
ho pak na koleãkovém kfiesle dopravili za novorozeÀát-
ky, nejradûji by se ve dvefiích otoãil. Dûti byly tak ma-
liãké a bezbranné. Hubené hrudníãky se jim namáhavû
zvedaly a klesaly a obãas sebou dûti ‰kubly. Nevûfiil, Ïe
nûco tak maliãkého mÛÏe pfieÏít, a bál se k nim vÛbec
pfiiblíÏit, sáhnout na nû. Vûdûl, Ïe by se s nimi nezvládl
rozlouãit.

„Kde jsou bratfiíãci?“ zeptal se teì Maji. DrÏel ji stále
v náruãi a dcerka ho pevnû svírala kolem krku. 

„Teì spí. Ale pokakali se. Babiãka je umyla. Stra‰nû to
smrdûlo.“ Udûlala obliãej. 

„Jsou to hotoví andílci,“ rozzáfiila se Kristina. „KaÏd˘
vypil skoro dvû lahve mléka a potom spokojenû usnuli.
Pfiedtím se vykakali, jak povídala Maja.“

„PÛjdu se na nû podívat,“ fiekl Patrik. Od té doby, co
je mûli doma z porodnice, si zvykl b˘t jim stále nablíz-
ku a v práci se mu po nich moc st˘skalo. 

Vy‰el do podkrovní loÏnice. Nechtûli je od sebe od-
dûlit, a tak chlapeãci spali v jedné post˘lce. LeÏeli tûs-
nû vedle sebe, málem se dot˘kali nosíãky. Noel mûl paÏi
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pfiehozenou pfies Antona, jako by ho chránil. Patrika
napadlo, jací asi budou. Noel vypadal rozhodnûj‰í a ná-
roãnûj‰í neÏ Anton, kter˘ skoro vÛbec nezlobil. KdyÏ
dostal najíst a mohl po libosti spát, jenom si spokojenû
broukal. Noel naproti tomu umûl hlasitû protestovat,
kdyÏ mu nûco chybûlo. Nerad se oblékal a nesná‰el vy-
mûÀování plen. Nejhor‰í ze v‰eho bylo koupání. Podle
jeho kfiiku by nûkdo mohl soudit, Ïe voda je Ïivotu ne-
bezpeãná.

Patrik dlouho stál naklonûn nad post˘lkou. Obûma
chlapcÛm se ve spaní pohnula víãka. Napadlo ho, jestli
se jim zdají stejné sny.

Annie sedûla na schÛdcích ve veãerním slunci, kdyÏ vtom
zahlédla blíÏící se ãlun. Sam uÏ usnul, a tak se pomalu
zvedla a ‰la k pfiístavnímu mÛstku. 

„MÛÏu zakotvit?“ 
Hlas znûl známû, ale pfiesto jinak. Nejdfiív mûla chuÈ

zakfiiãet: Ne, nechoì sem! Sem uÏ nepatfií‰! Ale místo
toho sáhla po lanu, které hodil na bfieh, a zku‰enû je ob-
toãila kolem kÛlu, aby ãlun pfiipevnila. A pak stál na mÛst-
ku. Annie uÏ zapomnûla, jak je vysok˘. Ona, která byla
stejnû velká jako vût‰ina muÏÛ, si vÏdycky mohla hlavu
opfiít o jeho prsa. To byla jedna z vûcí, které Fredriko-
vy vadily – Ïe je o nûkolik centimetrÛ vy‰‰í neÏ on. Ni-
kdy si nesmûla vzít boty na vysok˘ch podpatcích, kdyÏ
‰li spolu. 

Ale teì nebude myslet na Fredrika. Teì ne…
Sevfiel ji v náruãí. VÛbec nevûdûla, jak se to stalo, kdo

udûlal krok, kter˘ je oddûloval.
Najednou byla u nûho a cítila na tváfii jeho pleten˘

svetr. Jeho paÏe jí pfiiná‰ely bezpeãí a nasávala vÛni, kte-
rou uÏ tolik let necítila. Matteho vÛni.

„Ahoj,“ tiskl ji k sobû je‰tû pevnûji, jako by ji chtûl
drÏet, aby neupadla. Pfiála si v jeho náruãí zÛstat na-
vÏdy a znovu cítit v‰echno to, co uÏ tak dávno zmizelo
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v chaosu temna a zoufalství. Ale nakonec sevfiení uvol-
nil, drÏel ji kousek od sebe a prohlíÏel si ji, jako by ji vi-
dûl poprvé. 

„Jsi pofiád stejná,“ fiekl nakonec. Ale Annie v jeho oãích
spatfiila, Ïe to není pravda. Není stejná – je nûkdo úplnû
jin˘. Zmûnila se jí tváfi, pfiibyly vrásky kolem oãí a úst a vû-
dûla, Ïe to Matte vidí. Mûla ho ale ráda i proto, Ïe pfied-
stírá. VÏdycky to umûl, a kdyÏ Annie pevnû sevfie víãka,
v‰echno zlé snad zmizí.

„Pojì,“ pobídla ho a natáhla k nûmu ruku. ·li spoleã-
nû k domu.

„Ostrov vypadá jako vÏdycky,“ poznamenal a vítr jeho
hlas uná‰el pfies skaliska. 

„Ano, tady se nic nezmûnilo.“ Chtûla fiíct víc, ale Mat-
te uÏ vcházel do dvefií. Musel se sehnout, aby pro‰el rá-
mem, a správn˘ okamÏik minul. Takové to s ním bylo
vÏdycky. Pamatovala si slova, která v sobû nosila a pfiála
si mu fiíct, ale zÛstala v ní a ona jako by onûmûla. Ublí-
Ïila mu. Bolelo ho, Ïe se uzavfiela do sebe.

Nemohla ho k sobû pustit ani dnes, ale mohl s ní po-
sedût v domû. AspoÀ chvíli. Potfiebovala to, potfiebovala
jeho teplo. Tolik vymrzla…

„Dá‰ si ãaj?“ Vytáhla konvici, aniÏ by ãekala na od-
povûì. Musela se nûãím zab˘vat, aby nepoznal, jak se
chvûje. 

„Dûkuji, rád. TakÏe ty má‰ chlapeãka? Jak je star˘?“
Udivenû na nûho pohlédla. 
„Ano, otec a matka mû informovali,“ pravil s úsmûvem.
„Je mu pût let a uÏ spí.“ 
„Opravdu?“ znûl zklamanû a ji to zahfiálo u srdce. To

nûco znamenalo. Mnohokrát uvaÏovala o tom, jaké by
to bylo, kdyby Sama mûla s Mattem místo s Fredrikem.
Ale v tom pfiípadû by to uÏ nebyl Sam, ale úplnû jiné
dítû. Ta pfiedstava byla nepfiijatelná.

Byla ráda, Ïe Sam spí. Nechtûla by, aby ho Matte vi-
dûl v tom stavu, v jakém se právû nachází. Ale jakmile se
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zotaví, seznámí Matteho se sv˘m chlapcem, jehoÏ tma-
vé oãi b˘valy plné ãtveráctví. UÏ se na to tû‰ila.

Mlãky sedûli a upíjeli hork˘ ãaj. Byl to zvlá‰tní pocit,
setkat se jako cizinci, nechali to dojít aÏ tak daleko. Pak
zaãali povídat. Napfied to ‰lo ztuha, nebyli uÏ stejní lidé
jako kdysi. Pomalu ale nalézali rytmus vût, nacházeli slo-
va jako tenkrát a pfiekonávali hráz, kterou mezi nimi roky
vystavûly. 

KdyÏ ho vzala za ruku a vedla do podkroví, bylo
v‰echno takové, jaké to mûlo b˘t. Potom usnula s jeho
paÏí kolem tûla a cítila jeho dech. Vlny naráÏely do
skal. 

Vivianne pfies Erlinga pfiehodila deku. Uspávací prostfie-
dek zapÛsobil jako jindy. Zaãalo mu v‰ak uÏ vrtat hla-
vou, proã kaÏd˘ veãer usne na gauãi. Musí b˘t opatrná.
Nedokázala uÏ ale leÏet vedle nûho a cítit jeho tûlo na
svém. UÏ to ne‰lo.

Vrátila se do kuchynû a odklidila do ko‰e skofiápky
z krevet, opláchla talífie a vloÏila je do myãky. V lahvi
zÛstal je‰tû zbytek vína. Nalila si ho do ãisté skleniãky
a zamífiila znovu k televizi. 

BlíÏil se rozhodující okamÏik a ona cítila neklid. V po-
sledních dnech se zaãala bát, aby se nezhroutila celá kon-
strukce, tak dlouho peãlivû budovaná. Staãilo by, kdyby
se posunul jedin˘ kousek, a skládaãka by se rozsypala.
Vûdûla to. KdyÏ byla mlad‰í, nacházela v riskování per-
verzní potû‰ení. Milovala pocit, Ïe balancuje na hranû
nebezpeãí. Teì uÏ ale ne. Jako by vûk s sebou pfiiná‰el
stále silnûj‰í potfiebu jistoty a klidu. Byla si jistá, Ïe po-
dobnû to cítí i Anders. Byli stejní a kaÏd˘ z nich vûdûl,
jak ten druh˘ uvaÏuje, aniÏ by o tom museli mluvit. Ta-
kové to bylo vÏdycky.

Vivianne zvedla sklenici k ústÛm, ale zarazila se, kdyÏ
ucítila vÛni vína. Vyvolávala v ní vzpomínky na událos-
ti, na které uÏ nikdy nechtûla myslet. Bylo to uÏ tak dáv-
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no. Tehdy byla jiná osoba, nûkdo, k˘m uÏ nikdy nebu-
de, za Ïádn˘ch podmínek. Teì je Vivianne.

Vûdûla, Ïe potfiebuje Anderse, aby znovu neklesla dolÛ,
nepropadla se do ãerné díry vzpomínek, které ji ‰pinily
a vyvolávaly v ní bezmoc.

NeÏ si vzala bundu a vy‰la ven, je‰tû naposled po-
hlédla na Erlinga na pohovce.

Tvrdû spal. Jistû mu nebude chybût.
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Fjällbacka 1870

KdyÏ ji Karl poÏádal o ruku, byla Emelie v sedmém nebi. Nikdy
v to nedoufala. Staãilo, Ïe o tom snila. Bûhem pûti let, co slouÏila
jako dûveãka na statku jeho rodiãÛ, se jí o nûm mnohokrát zdálo.
Dobfie ale vûdûla, Ïe syn ze statku se neoÏení se sluÏkou. Nûco tako-
vého není moÏné. A kdyÏ ji Edith ostfie napomenula, radûji na své
sny zapomnûla. 

Karl se jí nikdy ani nedotkl. Sotva ji oslovil pfii tûch nûkolika pfií-
leÏitostech, kdyÏ mûl volno ze sluÏby na hlídkové lodi a pfiijel domÛ
na náv‰tûvu. Jen se zdvofiile usmál a uhnul jí z cesty. Zdvofiile se jí
zeptal, jak se má, ale nikdy nenaznaãil sebemen‰í zájem. Edith jí tvr-
dila, Ïe je Emelie blázen, kdyÏ si staví vzdu‰né zámky. 

Ale její sny se splnily a modlitby byly vysly‰eny. Jeden den za
ní Karl pfii‰el a chtûl s ní mluvit. Stra‰nû se polekala, Ïe udûlala nûco
‰patnû a Ïe jí fiekne, aby si sbalila sv˘ch pût ‰vestek a ze statku vy-
padla. Místo toho ale hledûl do zemû. Tmavé vlasy mu spadly do oãí
a ona mûla co dûlat, aby nenatáhla ruku a neodhrnula mu je. Zají-
kavû se jí zeptal, jestli by se za nûho chtûla provdat. Nevûfiila sv˘m
u‰ím a jen na nûho zírala v pfiesvûdãení, Ïe Ïertuje. Ale Karl pokra-
ãoval a tvrdil, Ïe ji chce za manÏelku, ano, dokonce hned zítra. Jeho
rodiãe souhlasí a mluvil uÏ i s knûzem, takÏe jestli bude Emelie chtít,
v‰echno se okamÏitû zafiídí. 

Na okamÏik zaváhala, ale pak vydechla své ano. Karl se jí uklo-
nil a podûkoval. Vycouval z místnosti a ona hezkou chvíli sedûla
jako omráãená, cítila teplo, které se jí ‰ífiilo v prsou, a dûkovala bohu,
Ïe vysly‰el modlitby, které veãer ‰eptávala do pol‰táfie. Pak vybûhla
najít Edith. 

Ale ta nereagovala podle oãekávání – pfiekvapenû a moÏná tro-
chu závistivû. Místo toho stáhla tmavé oboãí, potfiásla hlavou a fiek-
la jí, Ïe by si mûla dát pozor. Za zavfien˘mi dvefimi nûco zaslechla,
podivné fieãi od chvíle, kdy se Karl vrátil z lodi. Jeho pfiíjezd byl ne-
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ãekan˘. Pfiinejmen‰ím nikdo ze sluÏebnictva nevûdûl, Ïe je nejmlad‰í
syn na cestû domÛ. A takové to neb˘valo, tvrdila Edith. 

Emelie jí nechtûla naslouchat. Její slova brala jako dÛkaz, Ïe jí
Edith ‰tûstí nepfieje. Otoãila se k ní zády a uÏ s ní nepromluvila. Ne-
chtûla poslouchat Ïádné hloupé fieãi a klepy. Provdá se za Karla.

Od toho dne uplynul jedin˘ t˘den a cel˘ den uÏ byli v novém
domovû. Uvûdomila si, Ïe si prozpûvuje. Bylo nádherné mít vlastní
domov. JistûÏe dÛm byl maliãk˘, ale ve své jednoduchosti pûkn˘ a Eme-
lie se od okamÏiku pfiíjezdu nezastavila a uklízela, aÏ v‰echno záfii-
lo ãistotou a vonûlo m˘dlem. S Karlem se zatím moc nesblíÏili, ale
na to budou je‰tû mít spoustu ãasu. Mûl také hodnû práce. Jeho po-
mocník Julian uÏ také pfiijel a hned první noc se zaãali stfiídat u ob-
sluhy majáku. 

Nebyla si jistá, co si má myslet o muÏi, s nímÏ budou sdílet ost-
rov. Od chvíle, kdy Julian vstoupil na Gr °askär, na ni sotva po-
hlédl. Vût‰inou se na ni podivnû mraãil. Ale moÏná byl jen ost˘chav˘.
Jistû pro nûho nebylo snadné bydlet s cizími lidmi. S Karlem, jak
pochopila, se sice znal uÏ z lodi, ale asi chvíli potrvá, neÏ si na sebe
v‰ichni zvyknou. A pokud nûãeho mûli opravdu nadbytek, byl to
ãas. Emelie se znovu vrhla do práce v kuchyÀce. Karl jistû nebude li-
tovat, Ïe se oÏenil právû s ní.
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Natáhla k nûmu ruku, jako by to bylo naprosto pfiiroze-
né. Pfiipadalo jí to nedávno, kdy spolu naposled leÏeli v po-
steli. Ale teì jsou dospûlí. Zesílil a na tûle i v nitru byl
poznamenan˘ jizvami, které dfiíve neznala. Dlouho le-
Ïela s hlavou na jeho prsou a ukazováãkem jizvy hladi-
la. Ráda by se ho na nû zeptala, ale cítila, Ïe jejich vztah
je na otázky o uplynul˘ch letech pfiíli‰ kfiehk˘.

Teì ale byla postel prázdná. Mûla sucho v ústech a pfii-
padala si naprosto vyãerpanû. Osamûle. Dlaní za‰átrala
po dece a pol‰táfii, ale Matte tam nebyl. Bodlo ji u srdce.
Pak se ale probudila nadûje. Tfieba je dole? ZadrÏela dech
a zaposlouchala se, ale nic nesly‰ela. Pfiitáhla si deku ko-
lem tûla a spustila nohy na starou dfievûnou podlahu. Po
‰piãkách bûÏela k oknu, které vedlo k pfiístavnímu mÛst-
ku, a vykoukla ven. Druhá loì zmizela. Ode‰el od ní bez
rozlouãení. Svezla se po zdi dolÛ a cítila, Ïe ji zaãíná bo-
let hlava. Musí se napít.

Namáhavû se oblékla. Pfiipadalo jí, Ïe celou noc vÛ-
bec nezamhoufiila oka, ale nebyla to pravda. Usnula v jeho
náruãi a tak dobfie uÏ dlouho nespala. Pfiesto jí tfie‰tila
hlava.

V pfiízemí bylo ticho. Za‰la k Samovi – byl vzhÛru,
ale leÏel úplnû ti‰e. Beze slova ho zvedla z postele a ne-
sla ke kuchyÀskému stolu. Pohladila ho po vláskách a ‰la
postavit na kávu. Musí se napít, má stra‰nou ÏízeÀ. Vy-
pila dvû sklenice vody, neÏ zahnala sucho v ústech. Otfie-
la si rty hfibetem ruky. Únava ji pfiepadla je‰tû silnûji,
kdyÏ uÏ nemusela myslet na ÏízeÀ. Ale Sam potfieboval
jíst a ona rovnûÏ. Uvafiila vejce, namazala chléb a na-
chystala Samovi ka‰i. V‰echno dûlala mechanick˘mi po-
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hyby. Podívala se ke skfiíÀce v pfiedsíni, ale moc zásob
tam nezb˘valo. Musí s jídlem dobfie hospodafiit. Pfii po-
hledu na osamûlou loì v pfiístavi‰ti ji nûco napadlo a po-
spíchala do pfiedsínû. Vytáhla spodní zásuvku prádelníku
a pfiehrabovala se v obleãení, ale marnû. Nic tam neby-
lo. MoÏná si ‰patnû pamatuje, kam to uloÏila. Vytáhla dal-
‰í zásuvku a vysypala ji na zem, ale zase nic. Zachvátila
ji panika a pochopila, proã ráno sáhla na prázdné místo
v posteli. Najednou vûdûla, proã tu Matte není a proã se
s ní nerozlouãil. 

Klesla na zem, schoulila se do klubíãka a objala si ko-
lena. Z kuchynû se ozval sykot, jak pfiekypûla vafiící voda. 

„Nech toho chlapce na pokoji.“ Gunnar ani nevzhlédl
od Bohuslänsk˘ch novin, protoÏe uÏ dnes ponûkolikáté
opakoval stejnou vûtu. 

„Ale tfieba by mûl chuÈ pfiijít na veãefii. Nebo zítra na
nedûlní obûd. Nemyslí‰?“ tázala se Signe naléhavû.

Gunnar si za novinami povzdechl. 
„Nejspí‰ má na víkend jin˘ program. Je to pfiece do-

spûl˘ ãlovûk. KdyÏ bude chtít pfiijít, tak zavolá nebo se
zastaví. NemÛÏe‰ ho pofiád hlídat. Byl tu pfiece onehdy.“

„Zkusím mu zavolat. Jen se zeptám, jak se má.“ Signe
se natáhla po telefonu, ale Gunnar ji zadrÏel. 

„Nech ho na pokoji,“ fiekl dÛraznû. 
Signe stáhla ruku zpût. Tûlo se jí svíralo pfiáním vyÈu-

kat Matteho ãíslo, sly‰et jeho hlas, vûdût, Ïe je v pofiád-
ku. Po tom, co ho pfiepadli, byla je‰tû úzkostlivûj‰í.
Událost jí potvrdila to, co vÏdycky vûdûla – svût je pro
jejího Matteho nebezpeãné místo. Ov‰emÏe chápala, Ïe
se musí ovládat. Ale co to bylo platné, kdyÏ její vnitfiní
hlas kfiiãel, Ïe ho musí ochránit? Vûdûla, Ïe je uÏ dávno
dospûl˘. Pfiesto se nedokázala pfiestat o nûho strachovat. 

Vytratila se do haly a zavolala odtamtud. KdyÏ zaslech-
la Matteho hlas ze záznamníku, poloÏila sluchátko. Proã
neodpovídá? 
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„Nevím, co mám dûlat.“
Erika svûsila hlavu. Mûli právû chvíli klid uprostfied v‰e-

ho chaosu. V‰echny tfii dûti spaly a oni mohli spoleãnû
sedût u kuchyÀského stolu, jíst ãerstvû upeãené peãivo
a povídat si bez neustálého vyru‰ování. Erika ale nedo-
kázala ten okamÏik vychutnat. Pomy‰lení na Annu ji stá-
le trápilo. 

„NemÛÏe‰ dûlat nic jiného neÏ b˘t u ní, kdyÏ tû po-
tfiebuje. A má pfiece Dana.“ Patrik se natáhl pfies stÛl a po-
loÏil jí dlaÀ na ruku.

„Co kdyÏ mû nenávidí?“ zeptala se slab˘m hlasem a pláã
mûla na krajíãku.

„Proã by tû nenávidûla?“
„ProtoÏe já mám dûti dvû a ona Ïádné…“
„Ale s tím ty nic nenadûlá‰. To je…, nevím, jak to fiíct…,

nejspí‰ osud.“ Patrik jí pohladil ruku. 
„Osud?“ Erika na nûho hledûla s pochybami. „Annu uÏ

pfiece pofiádnû postihl. Koneãnû zaãala b˘t ‰Èastná a sblí-
Ïily jsme se…, a teì mû jistû nenávidí.“

„Jaké to bylo vãera?“
Mûli doma tak ru‰no, Ïe o tom nestaãili mluvit dfiíve

neÏ teì. Patrik zapálil svíãku a její plamen se neklidnû
mihotal, takÏe se Eriãin obliãej chvílemi ozáfiil a chvíle-
mi ocitl ve stínu. 

„Spala. Jen jsem u ní chvíli sedûla. Vypadala tak ma-
liãká.“

„Co na to Dan?“
„Je zoufal˘. Má to teì hodnû tûÏké a já to na nûm vi-

dím, i kdyÏ se snaÏí pfiedstírat, Ïe to zvládá. Adrian
a Emma se stále vyptávají, kam zmizelo to dûÈátko z ma-
minãina bfií‰ka a proã maminka pofiád jen spí. ¤íkal, Ïe
ãasto neví, jak jim odpovûdût.“ 

„Anna se z toho dostane. UÏ dfiíve ukázala, Ïe je sil-
ná.“ Patrik pustil Eriãinu ruku a zvedl pfiíbor. 

„Já nevím. Kolik toho ãlovûk vydrÏí, neÏ se úplnû se-
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sype? Bojím se, Ïe právû to se s Annou stalo.“ Hlas se jí
zachvûl. 

„Musíme jen ãekat. A b˘t s ní.“ Patrik sly‰el, jak prázd-
nû jeho slova zní. Nic lep‰ího ho v‰ak nenapadlo. Jak se
ãlovûk mÛÏe vzepfiít osudu? Jak dokáÏe pfieÏít ztrátu dí-
tûte?

Dvojnásobn˘ kfiik shora s nimi pofiádnû ‰kubl. BûÏeli
nahoru kaÏd˘ pro jedno dítû. To byl zase jejich osud. A cí-
tili aÏ hfií‰nou vdûãnost.

„Volali z Matteho práce. Vãera tam nebyl a dnes také
nepfii‰el. A neoznámil, Ïe je nemocn˘.“ Gunnar stál s te-
lefonem jako vrostl˘ do zemû. 

„Cel˘ víkend telefon nezvedl, kdyÏ jsem se mu po-
kou‰ela dovolat,“ fiekla Signe. 

„Zajedu se k nûmu podívat.“
Gunnar uÏ byl na cestû ke dvefiím, v bûhu stáhl z vû-

‰áku bundu. Tak takhle to cítila Signe. Dûs, kter˘ hlodal
uvnitfi jako divoké zvífie. Právû tak to cítila po v‰echny
roky. 

„Jedu s tebou,“ ozvala se rozhodnû. Gunnar krátce pfii-
k˘vl a netrpûlivû ãekal, aÏ si oblékne kabát. 

Celou cestu k jeho ãinÏovnímu domu mlãeli. Jel za-
dem, neprojíÏdûl obcí. Vzal to kolem kopeãka, kterému
se fiíkalo Sedm hrbolÛ, protoÏe tam dûti v zimû sáÀkova-
ly. I Matte, kdyÏ byl mal˘. Gunnar polkl. Jistû existuje nû-
jaké logické vysvûtlení. MoÏná leÏí s horeãkou a zapomnûl
zavolat a fiíct, Ïe je nemocn˘. Nebo… Nenapadlo ho Ïád-
né jiné vysvûtlení. Mûl jim fiíct, Ïe nemÛÏe jít do práce. 

Signein obliãej na vedlej‰ím sedadle byl bíl˘. Hledûla
upfienû okénkem ven. Kfieãovitû na klínû drÏela kabelku.
Gunnara napadlo, proã si ji vlastnû vzala, ale fiíkal si, Ïe
se potfiebuje nûãeho drÏet. 

Zaparkovali pfied Matteho domem. Vchod B. Nejradûji
by do schodÛ utíkal, ale kvÛli Signe se pfiinutil jít nor-
málním tempem. 
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„Má‰ klíãe?“ zeptala se Signe, která spûchala za ním.
„Tady,“ Gunnar jí ukázal svÛj svazek klíãÛ s jedním na-

víc, kter˘ mu dal Matte. 
„Urãitû je doma, takÏe ho nebudeme potfiebovat. Ote-

vfie nám sám a pak…“ 
Sly‰el manÏelãino nesouvislé povídání. Matte bydlel aÏ

nahofie a oba byli pofiádnû zad˘chaní, kdyÏ koneãnû stá-
li pfiede dvefimi. Musel se hodnû drÏet, aby klíã rovnou
nestrãil do zámku.

„Nejdfiív zazvoníme. Kdyby byl doma, pfiekvapilo by
ho, kdybychom jen tak vpadli dovnitfi. Tfieba má nûja-
kou náv‰tûvu, a proto nemohl do práce.“

Signe uÏ zvonila. Sly‰eli, jak se zvuk rozléhá po bytû.
Tiskla zvonek znovu a znovu. âekali na kroky zevnitfi,
Matteho kroky. Ale v bytû zÛstalo ticho.

„Tak odemkni,“ pobídla ho Signe. Pfiik˘vl, vmáãkl se
vedle ní a vsunul klíã do zámku. Otoãil jím a vzal za kli-
ku. Bylo zamãeno. Zmatenû si uvûdomil, Ïe klíãem oto-
ãil na druhou stranu a dvefie musely b˘t odemãené. Pohlédl
na Signe a v oãích si vzájemnû ãetli paniku. Proã nemá
zamãeno, kdyÏ není doma? A pokud je, proã jim ne-
otevfiel? 

Gunnar znovu otoãil klíãem a zámek cvakl. Rukou, kte-
rá se mu nekontrolovanû tfiásla, pfiitáhl dvefie k sobû. Oka-
mÏitû pochopil, Ïe Signe mûla po celou dobu pravdu.

Annie byla nemocná. Nikdy se necítila tak stra‰nû. Nos
jí plnil pach zvratkÛ. Nepamatovala si to, ale zfiejmû zvra-
cela do kbelíku vedle matrace. V‰echno bylo jako v mlze.
Opatrnû se pohnula. Celé tûlo mûla rozlámané. Pfii-
mhoufiila oãi a zabolely ji, kdyÏ se snaÏila zahlédnout,
kolik je hodin. Kter˘ je den? Co je se Samem?

My‰lenka na dítû jí dodala sílu, aby se posadila. LeÏe-
la vedle jeho postele. Chlapec spal. SnaÏila se znovu za-
ostfiit pohled na hodiny. Chvíli po jedné. Sam usnul po
obûdû. Pohladila ho po hlaviãce.
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Nûjak˘m zpÛsobem se o nûho dovedla postarat i v ho-
reãném omámení. Její matefisk˘ instinkt byl dostateãnû
siln˘. Pocítila ulehãení a bolest okamÏitû polevila. Roz-
hlédla se kolem sebe. V chlapcovû posteli leÏela lahev
s vodou a na zemi balíãek su‰enek, ovoce a kousek s˘ra.
Navzdory v‰emu mu dokázala zajistit jídlo a vodu.

Vedle matrace stál kbelík a jeho pach ji znovu nutil ke
zvracení. Musela poznat, Ïe je jí ‰patnû, a kbelík si sem
postavit. Îaludek mûla prázdn˘, zfiejmû uÏ v‰echno vy-
zvracela. 

Pomalu se pokusila postavit. Nechtûla Sama probudit
a potlaãila hlasité zasténání. Nakonec stála na roztfiese-
n˘ch nohou. Bylo dÛleÏité, aby do sebe dostala vodu a nû-
jaké jídlo. Nemûla hlad, ale Ïaludek hlasitû protestoval,
Ïe nemûl nic na práci. Vzala kbelík a vyhnula se pohle-
du na jeho obsah. Ramenem si otevfiela dvefie domku
a otfiásla se zimou. Mezitím, co onemocnûla, blíÏící se
letní teplo si zfiejmû vzalo dovolenou.

Opatrnû pokraãovala na mÛstek a s odvrácenou tváfií
vylila obsah kbelíku do mofie. Vzala provaz a pofiádnû
ho pfiivázala na ucho. Pak ho na druhé stranû mÛstku po-
nofiila do vody a nûkolikrát vypláchla. 

Vítr do ní prudce naráÏel, kdyÏ se s pfiekfiíÏen˘mi pa-
Ïemi vracela zpût. Celé tûlo protestovalo proti takové
námaze a stra‰nû se potila. S odporem si stáhla v‰echno
obleãení a pofiádnû se umyla, neÏ se pfievlékla do ãisté-
ho triãka, teplákÛ a bundy. Roztfiesen˘ma rukama si pfii-
pravila kousek chleba, nalila skleniãku dÏusu a sedla si
v kuchyni ke stolu. Chvíli trvalo, neÏ jí jídlo zaãalo chut-
nat, ale pak si je‰tû pfiidala a pomalu cítila, Ïe se do ní
vrací Ïivot. 

Pohlédla znovu na hodinky, mal˘ ãtvereãek s datem.
Po krátké úvaze dospûla k tomu, Ïe je úter˘. Skoro tfii
dny byla nemocná. Tfii dny prázdnoty a snÛ. O ãem se jí
zdálo? SnaÏila se zachytit útrÏky, které se jí míhaly hla-
vou. Jeden ze snÛ se vracel. Annie potfiásla hlavou, ale
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tím pohybem ji znovu rozbolela. Zakousla se do ãtvrté-
ho krajíãku a s pomal˘m Ïv˘káním úporná bolest mize-
la. Îaludek se zklidÀoval. ·lo o nûjakou Ïenu. Ve snu ji
vidûla a s její tváfií bylo nûco podivného. Svra‰tila ãelo.
Nûco na Ïenû jí pfiipadalo povûdomé. Vûdûla, Ïe se s ní
uÏ nûkdy dfiíve setkala, ale netu‰ila kde. 

Zvedla se. Jistû si ãasem vzpomene. Ale sen jí ne‰el
z hlavy. Îena vypadala smutnû, a se stejn˘m pocitem se
Annie ‰la podívat na Sama. 

Patrik se ‰patnû vyspal. Nakazil se Eriãin˘mi obavami
o Annu a v noci se budil s ãern˘mi my‰lenkami, jak rych-
le se mÛÏe Ïivot zmûnit. I jeho vlastní záÏitek mu trochu
podrazil nohy. Asi nebylo dobré Ïivot brát jako samo-
zfiejmost. V nitru ho svíral strach. Uvûdomil si, Ïe nikdy
necítil tak siln˘ ochranitelsk˘ pud. Nejlep‰í by bylo, kdy-
by Erika s dûtmi v autû vÛbec nejezdila, po pravdû fieãe-
no by ji za volantem nejradûji uÏ nikdy nevidûl. Ideální
by bylo, kdyby s dûtmi nevycházela z domu a nevysta-
vovala se Ïádnému nebezpeãí. 

Pfiirozenû mu bylo jasné, Ïe tak nemÛÏe uvaÏovat. Mûl
k tomu ale opravdu dost blízko. Bylo o fous, Ïe neztratil
Eriku a dvojãátka. Mohl pfiijít o rodinu. 

Sevfiel desku psacího stolu a pfiinutil se klidnû d˘chat.
Obãas pociÈoval paniku a nejspí‰ se bude muset nauãit s ní
Ïít. Musí to zvládnout, navzdory tragédii pro nûj v‰ech-
no dopadlo dobfie. 

„Jak se cítí‰?“ V otevfien˘ch dvefiích se objevila Paula. 
Patrik se znovu hluboce nadechl. 
„Je to dobré. Jsem jen trochu unaven˘. Noãní krmení

a tak podobnû, v‰ak to zná‰,“ pokusil se usmát. 
Paula ve‰la dovnitfi a posadila se. „Nech toho.“ Zpfií-

ma na nûho pohlédla a bylo jasné, Ïe jeho vysvûtlová-
ní i fale‰n˘ úsmûv prokoukla. „Ptám se tû znovu: jak se
cítí‰?“

„Dobfie i ‰patnû,“ pfiiznal nerad. „Chvíli potrvá, neÏ si
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zase zvyknu. I kdyÏ je teì v‰echno v pofiádku. Ov‰em
s v˘jimkou Eriãiny sestry.“

„Jak se jí dafií?“
„Za nic to nestojí.“
„To chce ãas.“
„Má‰ pravdu. JenomÏe Anna se uzavfiela do sebe. Ne-

chce mluvit ani s Erikou.“
„Je na tom nûco divného?“ poznamenala Paula ti‰e.
Patrik vûdûl, Ïe jeho kolegynû má schopnost pfiesnû vy-

hmátnout citliv˘ bod. Udefiila hfiebíãek na hlaviãku ãas-
tûji, neÏ bylo ãlovûku milé. Vût‰inou mûla pravdu.

„Va‰e dvû dûti pfieÏily. Anna o svoje pfii‰la. Není nic
divného, Ïe Eriku nechce vidût.“

„Právû toho se Erika bojí. Ale co mÛÏeme dûlat?“
„Nic. Teì právû vÛbec nic. Anna má svou rodinu, muÏe,

kter˘ byl otcem dítûte. Musí se nejdfiív znovu sblíÏit. AÈ
to zní jakkoliv divnû, Erika by se teì mûla stáhnout. To
neznamená, Ïe Annu opustila. Je pfiece stále tady.“

„Rozumím ti, ale nevím, jak to Erice vysvûtlím.“
Patrik se znovu zhluboka nadechl. Hovorem s Paulou

se mu tlak na prsou trochu uvolnil. 
„Myslím si, Ïe…,“ pokraãovala Paula, ale pfieru‰ilo ji

klepnutí na dvefie.
„PromiÀte.“ Dovnitfi vpadla Annika s planoucím obli-

ãejem. „Teì právû nás volali z Fjällbacky. Nûjak˘ muÏ
byl nalezen zastfielen˘ ve vlastním bytû.“

Na okamÏik zavládlo ticho, vzápûtí propukla horeãná
aktivita. Bûhem minuty byli Patrik a Paula na cestû ke
garáÏi. Za sebou sly‰eli Anniku, která informovala Gös-
tu a Martina. Ti pojedou druh˘m autem za nimi.

„Tady to vypadá úÏasnû!“ Erling se spokojenû rozhlédl
po novém lázeÀském domû Badis a pak se otoãil k Vivi-
annû. „Levné to nebylo, ale stojí to za kaÏdou korunu, kte-
rou obec vynaloÏila. Jsem si jist, Ïe to bude úÏasn˘ úspûch.
Vzhledem k penûzÛm, které investuje‰ ty, zbude po za-

50

StráÏce majáku - zlom  9.2.2013  17.01  Stránka 50



placení nákladÛ snad i nûco pro nás. Doufám, Ïe jste ne-
nabídli pfiíli‰ vysoké platy?“ Podezfiívavû pohlédl na mla-
dou Ïenu v bílém obleãení, která procházela kolem. 

Vivianne se do nûho zavûsila a vedla ho k jednomu ze
stolÛ. 

„Nedûlej si starosti, jsme velice hospodární. Anders dva-
krát obrátí kaÏdou korunu. Jen díky tomu jsme tak dob-
fie vydûlali na Svûtle v Dalarnû a mohli jsme investovat
i sem.“

„Ano, ‰tûstí Ïe Anderse má‰.“ Erling se usadil u stolu
v jídelnû, kde bylo pfiipravené obãerstvení. „Spojil se dnes
s tebou Matte? Minul˘ t˘den se zmiÀoval, Ïe má pár vûcí,
o kter˘ch chce s tebou a Andersem mluvit.“

Natáhl se po lákavém zákusku, ale po jediném kous-
nutí ho odloÏil na svÛj talífiek. 

„Co to je?“ 
„·paldové peãivo.“ 
„Hmm…,“ zamumlal Erling a spokojil se s kávou.
„Ne, zatím se mi neozval. Ale jistû to není nic dÛleÏi-

tého. Zastaví se, aÏ se mu to bude hodit.“
„To je divné. Vãera nepfii‰el práce a nezavolal, Ïe je

nemocn˘. Ani dnes ráno jsem ho nezahlédl, neÏ jsem
odjel sem.“

„Jistû je v pofiádku,“ uji‰Èovala ho Vivianne a natáhla
se po zákusku. 

„MÛÏu si k vám sednout, nebo chtûjí b˘t hrdliãky samy?“
Objevil se u nich Anders. Ani si jeho pfiíchodu nepov‰imli.
Oba sebou ‰kubli, ale Vivianne se usmála a pfiistrãila své-
mu bratrovi Ïidli vedle sebe.

Jako pokaÏdé Erlinga uhodilo do oãí, jak si jsou po-
dobní. Oba plavovlasí s modr˘ma oãima a stejnû klenu-
t˘m horním rtem. Ale zatímco Vivianne byla energická,
spoleãenská a pfiímo z ní vyzafioval magnetismus, její bratr
byl zamlkl˘ a klidn˘. Revizorsk˘ typ, pomyslel si Erling,
kdyÏ se s ním poprvé setkal bûhem svého pobytu ve Svût-
le. Nevidûl na tom nic negativního. A vzhledem k tomu,
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o kolik penûz ‰lo právû tady, bylo uklidÀující, Ïe se o fi-
nance stará právû takov˘ ãlovûk.

„Ozval se ti dnes Mats? Pr˘ mûl pár otázek,“ Vivianne
se obrátila k Andersovi. 

„Zastavil se u mû na chvíli v pátek odpoledne. Proã se
ptá‰?“

Erling si odka‰lal. „Koncem minulého t˘dne se zmínil,
Ïe by si nûco rád ujasnil.“

Anders pfiik˘vl. 
„Ano, jak fiíkám, zastavil se u mû a probrali jsme to.“
„Skvûlé. Tû‰í mû, Ïe je v‰echno v pofiádku,“ fiekl Erling

a spokojenû se usmál.

Pfied vchodem stáli star‰í muÏ a Ïena, ktefií se pevnû ob-
jímali. Patrik pfiedpokládal, Ïe to jsou rodiãe mrtvého.
Ti, ktefií jeho tûlo na‰li a zavolali policii. Vystoupili s Pau-
lou z auta a ‰li k nim. 

„Jsem Patrik Hedström z policie v Tanumshede. To vy
jste nám volali?“ zeptal se, i kdyÏ si byl odpovûdí jist.

„Ano, my.“ MuÏovy tváfie byly mokré od slz.
Îena ukr˘vala obliãej na jeho prsou.
„Je to ná‰ syn…, tam nahofie,“ fiekla, ale ani nevzhlédla.
„Zajdu se podívat, co se stalo.“
MuÏ naznaãil, Ïe ho doprovodí, ale Patrik ho zastavil.

„Myslím, Ïe bude nejlep‰í, kdyÏ tady poãkáte. Za chvíli
tu budou zdravotníci a postarají se o vás. Paula zatím
s vámi zÛstane.“

Naznaãil Paule, aby s rodiãi poode‰la stranou, sám
vstoupil do domu a vydal se do druhého patra, kde zÛ-
staly dvefie otevfiené dokofián. Nemusel ani vstoupit do-
vnitfi, aby vidûl, Ïe muÏ leÏící na bfii‰e v pfiedsíni je mrtv˘.
V zadní stranû hlavy mu zela velká díra. Krev a mozek
se rozstfiíkly po zemi a stûnách a v‰echno uÏ dávno ztuh-
lo. Bylo to místo ãinu a museli poãkat, aÏ byt propátrá
Torbjörn Ruud se sv˘m t˘mem technikÛ. Mohl se tedy
klidnû vrátit dolÛ a promluvit s rodiãi mrtvého.
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Pfied domem si pospí‰il k obûma manÏelÛm. Spolu
s Paulou stáli opodál s pracovníky záchranky, ktefií prá-
vû pfiijeli. Îenû nûkdo poloÏil deku pfies ramena a ona se
otfiásala pláãem. Patrik se rozhodl mluvit nejdfiíve s mu-
Ïem, kter˘ se ovládal více, i kdyÏ i on plakal. 

„Jsme zapotfiebí nahofie?“ zeptal se jeden ze zdravot-
níkÛ a ukázal k domu. 

Patrik zavrtûl hlavou. „Teì urãitû ne. Technici jsou na
cestû.“

V‰ichni na chvíli zmlkli a byl sly‰et jen Ïenin srdce-
ryvn˘ pláã. Patrik zamífiil k jejímu muÏi.

„MÛÏu si s vámi na chvíli promluvit?“
„Ano, pomÛÏeme vám, jak to pÛjde. Nechápeme, kdo

mohl…“ MuÏÛv hlas se zlomil, rychle pohlédl na svou
Ïenu a ‰el s Patrikem k policejnímu vozu. Signe podle v‰e-
ho své okolí nevnímala. 

Sedli si v autû dozadu. 
„Na dvefiích stojí napsáno Mats Sverin. Je to vá‰ syn?“
„Ano. ¤íkali jsme mu Matte.“
„A jak se jmenujete vy?“ Patrik si psal poznámky do

bloku.
„Gunnar Sverin. Moje Ïena je Signe. Ale proã…?“
Patrik mu poloÏil dlaÀ na paÏi. „Udûláme v‰echno, co

bude v na‰í moci, abychom na‰li toho, kdo to udûlal.
DokáÏete mi odpovûdût na nûkolik otázek?“

Gunnar pfiik˘vl. 
„Kdy jste naposled vidûli svého syna?“
„Ve ãtvrtek veãer. Byl u nás na veãefii. Od té doby,

co se pfiistûhoval zpût do Fjällbacky, k nám chodíval
ãasto.“

„V kolik hodin odcházel?“
„Myslím, Ïe odjel tûsnû po deváté.“ 
„Byli jste od té doby spolu v kontaktu? Telefonovali si

nebo podobnû?“ 
„Ne. Signe má velice úzkostlivou povahu a pokou‰ela

se mu cel˘ víkend dovolat, ale marnû…, huboval jsem ji,
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Ïe má chlapce nechat na pokoji.“ Tváfie mu zaplavily slzy
a rozpaãitû si je otíral rukávem bundy. 

„TakÏe u va‰eho syna nikdo telefon nebral. Ani na mo-
bil neodpovûdûl?“

„Ne, ozval se jen záznamník.“
„Bylo to neobvyklé?“
„Ano. Signe mu asi volala pfiíli‰ ãasto, ale Matte mûl

andûlskou trpûlivost.“ Gunnar si znovu rukávem otfiel oãi.
„A proto jste za ním dnes jeli?“
„Ano i ne. Signe uÏ byla opravdu neklidná. Vlastnû

i já, i kdyÏ jsem to nepfiiznal. A pak volali z mûsta a fiek-
li, Ïe Mats nepfii‰el do práce…, to mu prostû nebylo po-
dobné. VÏdycky chodil v‰ude pfiesnû. To mûl po mnû.“

„Co dûlal na obecním úfiadû?“
„Pfied nûkolika mûsíci tam dostal místo finanãního ná-

mûstka, právû kdyÏ se pfiistûhoval zpût. Mûl velké ‰tûstí,
protoÏe pro inÏen˘ry ekonomie moc práce normálnû
není.“

„Proã se do Fjällbacky vracel? Kde bydlel do té doby?“
Gunnar odpovûdûl nejdfiív na druhou otázku: „V Göte-

borgu. Pfiesnû nevíme, proã se vrátil. Ale tûsnû pfied ná-
vratem se mu tam stalo nûco hrozného. Nûkdo ho ve
mûstû pfiepadl a Matte pak byl mnoho t˘dnÛ v nemoc-
nici. Mûl hodnû ãasu na pfiem˘‰lení. V kaÏdém pfiípadû
se ale potom vrátil domÛ a byli jsme ‰Èastní. Hlavnû Sig-
ne, samozfiejmû. Ta byla pfie‰Èastná.“

„Vy‰etfiilo se, kdo ho napadl?“
„Ne. Policie nikoho nena‰la. Matte útoãníky neznal

a nemohl je identifikovat. Ale byl pofiádnû zfiízen˘. KdyÏ
jsme za ním se Signe pfiijeli do Sahlgrenské nemocnice
na náv‰tûvu, sotva jsme ho poznali.“ 

„Hmm…“ Patrik si udûlal otazník u poznámky o pfie-
padení. Na to je tfieba se co nejdfiíve podívat. Musí kon-
taktovat kolegy v Göteborgu.

„Nevíte, kdo by mu chtûl ublíÏit? Nemûl s nûk˘m ne-
vyfiízené úãty?“
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Gunnar prudce zavrtûl hlavou. „Ne, Matte si za cel˘
Ïivot neudûlal Ïádné nepfiátele. V‰ichni ho mûli rádi a on
jim to oplácel.“

„Jak se mu vedlo v práci?“
„Myslím si, Ïe tam byl spokojen˘. KdyÏ jsme se vidû-

li ve ãtvrtek, pfiipadalo mi, Ïe je trochu ustaran˘, ale moÏ-
ná se mi to jen zdálo. Mûl hodnû práce. Rozhodnû se
nezmínil, Ïe by mûl s nûk˘m nûjakou nepfiíjemnost. Er-
ling je obãas zvlá‰tní, jak jsem sly‰el, ale Matte si o nûm
myslel, Ïe je ne‰kodn˘, a vycházel s ním.“ 

„A co jeho Ïivot v Göteborgu? Jak tam Ïil? Pfiátelé,
dûvãata, kolegové…“

„O tom jsme moc nevûdûli. Nebyl upovídan˘. Signe
byla pochopitelnû zvûdavá, ale nikdy nic nefiekl. Pfied
nûkolika lety jsme obãas o nûjak˘ch kamarádech zaslechli,
ale co pak nastoupil do posledního zamûstnání v Göte-
borgu, zdálo se, Ïe se s nik˘m moc nest˘ká a vûnuje se
práci. Úplnû ho pohltila.“

„A co potom, kdyÏ se vrátil do Fjällbacky? Zaãal se
st˘kat se star˘mi kamarády?“

Gunnar znovu zavrtûl hlavou. 
„O nikoho se moc nezajímal. Ostatnû, ani jich tu mno-

ho není. Vût‰ina se odstûhovala. Zdálo se, Ïe si vystaãí.
Signe si kvÛli tomu dûlala starosti.“

„TakÏe nemûl Ïádnou pfiítelkyni?“
„Myslím si, Ïe ne. Ale je jasné, Ïe v‰echno jsme nevû-

dûli.“
„Nikdy k vám nikoho nepfiivedl?“ zeptal se Patrik pfie-

kvapenû. Jak vlastnû byl Matte star˘? zauvaÏoval. Asi
stejnû jako Erika, usoudil.

„Ne, nikdy. Ale to pfiece nemusí znamenat, Ïe niko-
ho nemûl,“ odpovûdûl Gunnar, jako by sly‰el Patrikovy
úvahy.

„Dobfie. Kdyby vás je‰tû nûco napadlo, zavolejte mi
na toto ãíslo,“ podal mu vizitku. „Cokoliv. AÈ je to dÛ-
leÏité, nebo jen maliãkost. Je‰tû si promluvíme i s va‰í
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Ïenou. A pak je‰tû znovu i s vámi, snad vám to nebude
vadit.“

„Urãitû ne,“ pfiik˘vl Gunnar a vzal si nav‰tívenku. Okén-
kem vozu pohlédl na Signe, zdálo se mu, Ïe uÏ nepláãe.
Nejspí‰ jí dali nûco na uklidnûní. 

„Pfiijmûte mou soustrast,“ fiekl je‰tû Patrik a rozhostilo
se mezi nimi ticho. Dál uÏ nebylo co fiíct.

KdyÏ vylézali z vozu, na parkovi‰tû právû zahnulo
auto s techniky a Torbjörnem Ruudem. Teì nastane trpû-
livá práce s hledáním dÛkazÛ.

Pozdûji nechápala, Ïe Fredrika neprohlédla. MoÏná to
ale nebylo nic divného. Navenek byl uhlazen˘ a dvofiil
se jí tak, jak si nikdy ani neumûla pfiedstavit. Na zaãát-
ku se mu smála, ale on se kolem ní tolik toãil, Ïe mu po-
stupnû podlehla. Rozmazloval ji, bral ji na v˘lety do
ciziny, bydleli v pûtihvûzdiãkov˘ch hotelech. Zval ji na
‰ampaÀské a posílal jí plno kvûtin. Tvrdil, Ïe si zaslouÏí
ve‰ker˘ luxus. Vûfiila mu. Jako by oslovil nûco, co dfií-
malo pod povrchem: nedostatek sebedÛvûry a touhu sly-
‰et, Ïe si opravdu zaslouÏí víc neÏ ostatní. Kde na to
bral peníze? Annie si nevzpomínala, Ïe by se ho na to nû-
kdy zeptala. 

Vítr zesílil, ale zÛstala sedût na laviãce na jiÏní stranû
domku. Káva vystydla, pfiesto ji upíjela. Ruce, v nichÏ
svírala hrníãek, se jí tfiásly. Nohy mûla dosud nejisté a Ïa-
ludek jako na vodû. Vûdûla, Ïe bude chvíli trvat, neÏ se
dá zase do pofiádku. 

Fredrik ji pomalu vtáhl do svého svûta plného mejda-
nÛ, cest, krásn˘ch vûcí a lidí. Mûl nádhern˘ dÛm. Skoro
okamÏitû se k nûmu nastûhovala a opustila skromn˘ jed-
nopokojov˘ byteãek ve Farstû. Jak by tam mohla zÛstat,
jak by se tam mohla vracet poté, co proÏila dny a noci
ve Fredrikovû veliké vile v Djursholmu, kde bylo v‰ech-
no nové a nákladnû zafiízené? 

KdyÏ pochopila, co Fredrik dûlá, jak si vydûlává pení-
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ze, bylo pozdû. To uÏ spojila svÛj Ïivot s jeho. Mûli spo-
leãné pfiátele, nosila prsten, kter˘ jí dal, a nechodila do
práce, protoÏe si Fredrik pfiál, aby zÛstala doma a stara-
la se o jeho pohodlí. 

Smutnou pravdou bylo ov‰em to, Ïe jí nic z toho pfií-
li‰ nevadilo. Pokrãila jen rameny pfii zji‰tûní, Ïe Fredrik
patfií ke ‰piãce lidí provozujících ‰pinavé obchody a Ïe
stojí tak vysoko, aby se ho ‰pína pfiíli‰ nedot˘kala. Sv˘m
zpÛsobem to bylo vzru‰ující. Vûdomí toho, co se kolem
ní dûje, vyvolávalo adrenalin.

Ven samozfiejmû nic neproniklo. Na papífie figuroval
jako importér vína a to do jisté míry byla pravda. Jeho
firma kaÏdoroãnû vykazovala zisk a Fredrik stra‰nû rád
jezdil na vinici, kterou si koupil v Toskánsku. UvaÏoval
o produkci vlastního vína. Na pohled to pÛsobilo nor-
málnû a nikdo nic nezpochybÀoval. Obãas Annie ve-
ãefiela s lidmi patfiícími ke smetánce, jak rodem, tak bo-
hatstvím, a pfiekvapovalo ji, jak bylo snadné je vodit za
nos, jak bez potíÏí spolkli v‰echno, co jim Fredrik na-
mluvil. Zfiejmû si mysleli, Ïe ta spousta jeho penûz po-
chází z importní firmy. Vûfiili tomu, ãemu chtûli. Stejnû
jako ona.

V‰echno se zmûnilo, kdyÏ se narodil Sam. Fredrik
trval na tom, Ïe by si mûli pofiídit dítû. Pfiál si mít syna.
Annie sama mûla velké pochybnosti. Stydûla se, kdyÏ
si pfiipomnûla své obavy, Ïe jí tûhotenství zmûní po-
stavu, Ïe omezí její spoleãenské moÏnosti, tfiíhodinové
obûdy s pfiítelkynûmi a nekoneãné nakupování. Ale
Fredrik se nenechal zviklat a ona s tím nakonec sou-
hlasila. 

V okamÏiku, kdy jí porodní asistentka do náruãe po-
loÏila Sama, se její Ïivot zmûnil. Nic z dfiívûj‰ka uÏ ne-
bylo dÛleÏité. Fredrik dostal vytouÏeného syna, ale sám
se ocitl na periferii jejího zájmu a ztratil své postavení.
Nebyl to muÏ, kter˘ by se nechal odstrãit z prvního mís-
ta, a ãím dál víc na Sama Ïárlil. Zakázal jí kojit a proti
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