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1

KLOPÝTALA TMOU s dítětem v náručí. Sepraná erární noč  ní 
košile jí zplihle visela přes holé nohy. Nahá chodidla se šourala 
po studeném betonu. V syrovém průvanu nemocničního su  teré -
nu by se měla třást zimou, cítila však pouze chlad dítěte. Nepří-
to m  nost života. Křečovitě si tiskla křehké tělíčko k prsům. Zá-
řivky vydávaly studený mihotavý svit. Vytvářely drobné ostrůvky 
osvět lené reality, které se táhly tmavou chodbou, podobnou těs-
ným katakombám. Ústům a  očím se chtělo křičet, ale nevyšel 
z nich jediný zvuk. Ze tmy se vynořil muž v bílém. Zastavil se, 
přitáhl ji k sobě a pokusil se jí vykroutit dítě z náručí. Přiběhlo 
pár dalších bíle oděných postav. Teprve teď se uvolnil křik, jenž 
se v ní hromadil, mohutný řezavý řev. Strašlivý žalozpěv matky, 
která přišla o právě narozené dítě. Pak křik utichl.
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2

JONAS se přes plot díval na staveniště. Boční vítr mu za límec 
hnal kapky studeného deště. Tílko měl okolo krku i na prsou 
mokré. Pobýval venku od časného rána, tohle byla dnes už čtvr-
tá stavba. Bagry vybíraly jílovitou zeminu a sypaly na její místo 
štěrk. Dělníci se plahočili bahnem. O kousek dál se připravova-
la základová deska. Jonas si přes hlavu přehodil kapuci a zamí-
řil dolů k buňkám. Vytrvalý déšť mu stínil výhled jako mokrá 
opona a tlumil obvyklý hluk stavby na zdušený šum. Když míjel 
hromadu tlustých odpadových trubek, málem narazil do želez-
né traverzy.

„Watch out!“ zabručel snědý muž v čepici.
„Sorry, przepraszam,“ odpověděl Jonas a rychle mu uhnul z ces-

ty.
Šel dál kolem hromad železných výztuží, špinavých kusů po-

lystyrenu, betonových rour a dřevotřískových desek, dokud se 
nedostal k malé modré maringotce. Uvnitř bylo teplo a vlhko. 
Okno bylo zamžené a  smrdělo to tu mokrým psem. Podla hu 
pokrývala téměř souvislá vrstva hlíny. U  provizorního stolu 
z dvou koz a pár sádrokartonových desek stál muž a mluvil do 
telefonu. Měl na sobě modrou pláštěnku a na hlavě helmu. Stůl 
byl plný nákresů, vypitých PET lahví, různého nářadí a nabíje-
ček. Muž přeskakoval z  angličtiny do švédštiny a zase zpátky. 
Působil nervózně. Vrhl na Jonase naštvaný pohled, neměl rád, 
když mu nadávali před svědky. Jakmile hovor skončil, načmá-
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ral na sádrokarton hrubý obrys nosné konstrukce a jiný nákres 
přeškrtl.

„Ty jsi ten elektrikář?“ zeptal se muž s anglickým přízvukem, 
aniž by odtrhl oči od nákresu.

„Ne.“
„Too bad.“ Připsal pár číslic. „So. Co chceš?“
„Potřebujete pracovní sílu?“
„No, I need the fucking electrician!“ Muž zahodil propisku do 

harampádí na stole. Na nákresy se převrhl papírový kelímek se 
zbytkem kávy. „Fuck!“

Jonas se otočil a odešel. Už dva týdny o nic nezavadil. Roz-
hlédl  se po rozbrázděném bahništi. Úporný boj stavebních stro-
jů s blátem vypadal beznadějně. Už brzo musí něco sehnat. Jinak 
těžko říct, kde vezme na nájem.

„Co umíš, kluku?“ Pod malou stříškou kouřil starší muž v mon -
térkách. Chvilku trvalo, než Jonas odpověděl, na konverzaci moc 
nebyl a pochyboval, že tenhle chlap mu může pomoct.

„Jestli mám vykopat jámu, ukažte mi kde.“
Muž se zachechtal.
„To je u kluků tvýho věku celkem neobvyklej přístup, ti se vět-

šinou nechtěj ušpinit.“ Lhostejně si Jonase prohlížel s provlhlou 
cigaretou v koutku úst.

Jonas byl vysoký a ramenatý. Rovný nos, široké čelo a modré 
oči posazené hluboko v  důlcích. Delší vlasy měl světlé, stejně 
ja ko poněkud řídké strniště na bradě. Tvářil se vážně. Neuhýbal 
pohledem.

„Kde jsi pracoval předtím?“
„Tak různě.“
„Tenhle týden možná budeme potřebovat na pár dnů kopáče 

a příští týden na pár jednotlivejch hodin. Máš zájem?“
„Jasně.“
„Proberu to s Trevorem.“ Muž naposledy lačně potáhl z ciga-

rety a zahodil ji do kaluže. „Stav se v pondělí, vyřídíme papíry.“
Jonas odpověděl rychle.
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„Pokud se na papíry vykašleme, můžu začít makat hned teď.“ 
Když bude dělat načerno, zbude mu víc peněz, takhle to funguje. 
Navíc kdyby pracoval legálně, dostal by zaplaceno až za několik 
měsíců, a čas on neměl. „Bude to pro vás levnější.“

Muž chvíli mlčel.
„Jsi Švéd?“
„Jasně. Zlatan olé.“
Muž se usmál.
„Tak jo, kluku. Zeptej se Mirosława dole u jámy.“ Ukázal na 

bagry.
„Díky.“
Konečně, pomyslel si Jonas. Utřel si kapky deště z očí, natáhl 

si pracovní rukavice a vydal se do bahna mezi dělníky.
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VE VZDUCHU něco viselo, předtucha. Eldhová dřepěla u be-
tonového mostního pilíře. Drobné tělo se v hromadě odpadků, 
dek a novin téměř nedalo rozeznat. Večerní větřík od průlivu 
Saltsjön se zmocnil igelitky, ta poletovala pod betonovou klen-
bou a pak ji s sebou strhl kloubový autobus mířící na Slussen. 
Eldhová opatrně odhrnula cíp špinavého červeného spacá-
ku. Pod ním se skrýval vrásčitý obličej se zacuchanými vou-
sy a ježatými chumáči šedých vlasů. Oči měl zavřené, jako by 
spal.

„Gunnare, jak je ti?“
Nevypadal, že se chystá probudit. Špína, zaschlá krev a otoky 

svědčily o tvrdém životě na ulici. Eldhová ho měla v merku už 
dlouho, patřil k těm starším, to věděla, ale kolik mu vlastně bylo 
let, se nedalo určit. Södermalm byl jeho domovem už spoustu 
let, dávno předtím, než tu Eldhová začala se svými toulkami ve 
službách Spolku.

„Slyšíš mě, Gunnare?“ Opatrně s ním zatřásla.
Pořád žádná reakce. V chladném vzduchu se srážel jeho dech, 

alkohol z něj netáhl o nic víc než obvykle.
Ale bylo tu ještě něco.
Slabý zápach elektřiny.
Eldhovou zamrazilo. Tenhle pach znala velmi důvěrně.
Opatrně nadzvedla Gunnarovi víčka a podezření se jí potvr-

dilo. Jenom bělma.
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„Sakra!“
Tohle bylo už posedmé. Samí bezdomovci z centra Stockhol-

mu. První případy v loňském roce odbyla jako předávkování. To 
se občas stávalo, nicméně Eldhové se poslední dobou zmocňo-
valy opodstatněné obavy. Protože tohle nemělo se závislostí nic 
společného. Jestli něco věděla naprosto jistě, pak to, že Gunnar 
elektřinu nefetoval.

Eldhová se opřela čelem o studený beton a tiše zaklela. Ještě je 
to cítit, takže se to stalo teprve před chvílí. Ten, kdo skoncoval 
s Gunnarem, musí být někde blízko. Zavřela oči a zaposlouchala 
se. Pod betonovým mostem se rozléhaly zvuky Slussenu. Lidé, 
auta, kroky, autobusy, mobily. Koleje saltsjöbadenské dráhy tiše 
zpívaly, od Danvikstullu přijížděl vlak. S poryvy větru sem do-
léhalo šplouchání vln v zálivu Riddarfjärden. Eldhová si stáhla 
kapuci a začala zvuky vnímat jeden po druhém. Slussen, pupek 
Södermalmu, vyrovnavač společenských vrstev, kde se potkáva-
jí všichni, bohatí i  chudí, znala jako své boty. U peronu o dvě 
patra výše se skřípěním zastavilo metro. Přehodily se výhybky. 
Do asfaltu tiše klepal déšť. Zvuky, které identifikovala, jeden po 
druhém vytěsňovala. Bylo čím dál větší ticho. Řidičovo dveře se 
zavírají. Pryč s tím. Něco s chrastěním vypadlo z automatu na 
sladkosti na nástupišti. Pryč. Nezajímavé rozhovory. Pryč. Tichý 
bzukot vysokého napětí.

Tady něco bylo.
Slabé rušení. Změna v elektrickém rytmu. Někdo se napíchl 

na rozvodnou síť.
Přijel autobus z Nacky a vypustil partu řvoucích mladíků na 

cestě za lákavým nočním životem Stockholmu. Kousek od Eld-
hové přistála na zdi prázdná plechovka od piva, to ostré břinknu-
tí se rozlehlo mezi betonovými pilíři a narušilo její koncentraci. 
Trvalo by příliš dlouho, než by ten zvuk znovu lokalizovala, ale 
slyšela už dost. Eldhová věděla, kde tady vedou dráty vysokého 
napětí. Jedny podél každého ze čtyř kolejišť, pak dvoje v tunelu 
pro auta a jedny na železničním mostě. Nejsnáze se k síti dosta-
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ne v metru, tam krátkodobý výpadek proudu nevyvolá zbytečnou 
pozornost. Opatrně políbila vrásčité čelo a přikryla starce spacá-
kem. Ačkoli jiní by o něm řekli, že ještě žije, ona znala pravdu. 
Teď už je z něj jen prázdná slupka. Už navždy opustil tento svět.

Vstala, vytřásla strnulost z těla a utřídila si myšlenky. V tunelu 
mezi stanicemi Slussen a Medborgarplatsen je trafostanice. Tu 
by použila ona sama.
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JONAS byl promočený a zmrzlý až do morku kostí. Seděl v me-
tru a snažil se zahřát. Oblečení měl umazané od hlíny a roztrhl 
si ho o  větev. Pracoval dlouho, zůstal na stavbě ještě polovinu 
večerní směny, aby nasbíral co nejvíc hodin. O záloze nemohla 
být řeč, ale snad dostane peníze včas, aby zaplatil nájem.

Právě prošel turnikety na Karlaplanu, když vtom ho přepadla 
prudká bolest. Do hlavy mu vjel bílý blesk. Do hajzlu. Teď ne. 
Polil ho studený pot a okamžitě se mu zvedl žaludek. Blesk po-
malu šátral v jeho mozku a oslňoval ho zevnitř, ústa mu plnila 
hořká kovová pachuť. Nikdy si na tuhle odpornou migrénu ne-
zvykl, i když s ní žil od narození. Rozsekala mu dětství. Rozdrá-
sala život. V pubertě se to zhoršilo. Míval ji i několikrát týdně. 
Bylo jen otázkou času, kdy mu nohy vypovědí službu. Jonas vyjel 
po eskalátoru, ztratil rovnováhu a narazil do budky na autobu-
sové zastávce. Pokoušel se zorientovat malým kouskem zorného 
pole, ve kterém se ještě nemihotala oslnivá bílá bolest. Lidé mu 
uvolňovali cestu, ustupovali stranou, odtahovali se. Vrávoral po 
ulici a špatně viděl, opřel se o posprejovanou rozvodnou skříň, 
poslepu šátral podél zdi, až našel svůj vchod. S posledním vypě-
tím sil Jonas naťukal vstupní kód a ve výtahu zkolaboval.

Napůl si uvědomoval, že leží ve své posteli. Nějak se dostal 
dovnitř, ale veškeré pokusy ovládnout své blikající vědomí jen 
zhoršovaly jeho stav. Balkonové dveře vrzly a zavřely se. Někdo 
z něj stáhl mokré oblečení a přikryl ho peřinou. Jonas se tomu 



15

poddal, na vzdor neměl sílu, bolest vytlačila všechny myšlenky 
a on se propadl do tmy.

Když se vzbudil, byla noc. Ležel bez hnutí, bál se, že při sebe-
menším pohybu se bolest hlavy vrátí. Neodvažoval se ani ote-
vřít oči. Netušil, kolik je hodin. Někdy býval po záchvatu mimo 
celý den, jindy jen pár hodin. Venku pořád vytrvale pršelo. Tvář 
mu chladil studený průvan. Okno bylo pootevřené a z ulice tu 
a tam zaslechl auto. V obýváku tlumeně hučela televize. Poma-
lu otevřel oči na úzké škvírky. Šlo to. Žádné známky toho, že by 
se migréna vracela. Tentokrát jsem z  toho vyvázl snadno, po-
myslel si a rozhlédl se, ale tak, aby pořád ještě nehýbal hlavou. 
Z černé podzimní noci se dalo jen těžko ně co vyčíst, ale moh-
ly být zhruba tři hodiny. Po pár minutách se opatrně posadil, 
v mozku mu slabě tepalo, jako by tam uv nitř měl modřinu, ale 
z nejhoršího byl venku. Vstal a udělal pár vá havých kroků. Po 
tvrdé práci na stavbě ho bolelo tělo, zvlášť záda a ramena. Od 
dřiny se slabě žíravým cementem měl vyrážku na pažích, po-
divnou hladkou blánu na kůži a na dlaních puchýře, které se za 
pár dní změní v zatvrdliny a mozoly. Do té doby nezbývá než 
zatnout zuby. A ten déšť. Skoro toužil, aby už byla zima. Radši 
mráz než déšť, pomyslel si a podíval se na své bledé oteklé nohy. 
Vlhké podzimy jsou nejhorší.

Šel na záchod, opláchl si obličej, vyčural se a natáhl si spodky.
„Máš hlad?“
Jonas neodpověděl. Neměl vůbec chuť k  jídlu, ale věděl, že 

něco do sebe dostat musí. V lednici bylo prázdno až na krabici 
mléka, plechovku nakládané červené řepy a polovinu sklenice 
majonézy. Hodil do sebe zbytek mléka, ale nezvládl ho ani vy-
plivnout, když zjistil, že je zkyslé.

„Aspoň mlíko jsi mohla koupit, mami,“ procedil skrz zuby, 
ale sám dobře věděl, že je to nereálné vzhledem k tomu, jak to 
u nich běžně chodí.

„V mrazáku jsou zapékané brambory,“ ozvalo se nepřítomně 
z obýváku.
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„Já vím,“ odpověděl Jonas tiše. „Ty jsem koupil já.“
Mikrovlnka cinkla. Jonas si sedl s talířem na pohovku. Bram-

bory byly na povrchu horké a uvnitř zmrzlé, ale co se dalo dělat. 
Na kanálu SVT svítil monoskop se zítřejším programem, určitě 
už nejmíň hodinu. Jonas sebral mámě z  ruky dálkové ovládá-
ní a přepnul jinam. Poté, co prošel všechny nikým nesledované 
noční pořady, se rozhodl pro dokument o smečce hyen. Proma-
síroval si spánky a ztuhlou čelist.

„Bylo to zlý?“ zeptala se.
„Jako vždycky,“ odpověděl.
Tím konverzace skončila.
Půl hodiny Jonas tupě civěl na televizi a pak neochotně vzal 

do ruky skripta, která ležela na konferenčním stolku a dožado-
vala se jeho pozornosti. Zvládl jen pár kapitol. Byl psychicky 
vyždímaný a po chvíli potýkání se s podivuhodným světem ob-
chodního práva to musel vzdát. Vůbec netušil, co čte. Než si šel 
lehnout, ještě přehodil mámě přes ramena deku. Nevěděl, jestli 
už usnula, nebo je ještě vzhůru, nehýbala se a neodpověděla mu 
na dobrou noc.

Pak padl do postele.
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„TAM NEMŮŽETE!“
Eldhová vytáhla z peněženky kartu a zamávala s ní.
„V klidu, pane, já tady pracuju.“
Schovala zákaznickou kartu ze samoobsluhy do kapsy, sešla 

po kovových schodech na konci peronu a pustila se podél ko-
lejí. Žádné další námitky už nenásledovaly, Eldhovou upřím-
ně překvapilo, že si jí vůbec někdo všiml, to se ve Stockholmu 
nestáva lo. Pár dalších cestujících se na ni dívalo, ale nevidělo ji, 
v hromadné dopravě fungují lidé na autopilota. V tunelu bylo 
šero, jen tu a  tam ozařovala lampa hrbolaté zdi ostrým bílým 
světlem. Slyšela, že v dálce před ní vyjelo metro z Medborgar-
platsen, a musela se vmáčknout do těsné škvíry, aby ji řidič ne-
viděl. Stáhla si kapuci přes obličej a počkala, až se světla vagonů 
přeženou kolem. O něco dál se otevírala úzká chodba mezi tratí 
na sever a tratí na jih. Sledovala elektrické vedení, které se táhlo 
po stěnách tunelu jako dálnice se širokými pruhy a uhýbalo do 
chodby mezi oběma tunely. Tam dráty mizely za zdí. Byly tu 
dveře zaneřáděné zákazy a čmáranicemi, ale nenápadná cedulka 
v horním rohu – Vysoké napětí TBS031 – Eldhové prozradila, že 
je tu správně. Opřela se čelem o studené ocelové dveře, zavřela 
oči a zapátrala mezi ozvěnami zvuků v  tunelech. Tentokrát to 
šlo mnohem rychleji. Mezi řezavým skřípěním brzdících vla-
ků, duněním vagonů a cvakáním výhybek to znovu našla: ruchy 
ve vysokém napětí. Za těmihle dveřmi transformátor bzučel 
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s  pravidelnými poruchami rytmu, k  nimž docházelo každých 
šest  se kund.

Eldhová vyndala z kapsy bundy boxer a nasadila si ho na levou 
ruku. Počkala, až zmizí pruhované stíny od světel vlaku směrem 
na jih, a opatrně sáhla na kliku. Bylo otevřeno. Zašklebila se 
potlačovaným napětím a kliku stiskla. Ocelové dveře se otevře-
ly a ona nečekaně hbitě vklouzla do úzké škvíry. Eldhová byla 
velká. Ne tlustá, ale vysoká, silná a široká jako vrata od stodoly. 
V mládí bývala skutečnou valkýrou, plavovlasým zjevením, ko-
lem kterého se chlapi rojili jako můry kolem světla na verandě, 
ale léta se na ní podepsala. Sice vypadala teprve na padesát, ale 
život jí házel klacky pod nohy s  nezaslouženou pravidelností. 
Jizvy, zlomený nos a ztuhlé klouby svědčily o tom, že za tmavo-
modrýma očima se skrývají propastné hlubiny.

Nechala dveře pootevřené, znehybněla a rozhlédla se po šeré 
místnosti. Rytmický bzukot elektřiny bodal do kůže a  jí oka-
mžitě vstaly chloupky. Někde vzadu svítila žárovka. Na stoja-
nech visely kovové kotouče se spletenci kabelů, které se táhly 
v dlouhých řadách od podlahy až ke stropu. To celé bylo obe-
hnáno plotem se žlutými varovnými cedulemi, všude samé bles-
ky mířící dolů a slova vysoké napětí. Páchly tu cigarety, nebo spíš 
doutník. Až na zpěvavý pulz elektřiny tady bylo ticho. Eldhové 
zakřupala pod kanadami zrnka štěrku, když opatrně nakoukla 
mezi řady transformátorů. Úplně vzadu uviděla připevněné kro-
kodýlí svorky, od kterých vedl černý a červený kabel někam za 
roh. Vytušila tam dřepící postavu, obrácenou zády k plotu. Něco 
tam dělala. Na zemi žhnul hnědý nedopalek doutníku. Vedle 
postavy stál červeně kostkovaný tahací vozík a  otřískaný kufr 
polepený ošoupanými starodávnými samolepkami pamětihod-
ností jako Eiffelova věž a  Cukrová homole. Kufr byl zepředu 
otevřený a Eldhová v něm rozeznala obrysy nějakého podivného 
přístroje. Připomínal vnitřek starého rádia, tranzistory, kovové 
součástky a různobarevné dráty. Eldhová ještě nikdy nic podob-
ného neviděla. Z kufru vedl tlustý černý kabel pod šaty skloněné 
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postavy. Bylo slyšet tiché broukání, jako když někdo hluboce 
soustředěně tvoří a  prozpěvuje si u  toho melodii – řemeslník, 
nebo možná umělec. Eldhová se opatrně o krok přiblí žila.

Kolem chodby projel vlak a  míjel se v  protisměru s  jiným 
vlakem. Dveří se zmocnil průvan a  mohutnou silou je rozra-
zil. Třískly o zeď a Eldhová se instinktivně ohlédla. Pak odlétly 
zpátky a s ohlušující ranou se zabouchly. Když se otočila zpět, 
postava i kufr byly pryč. Zaslechla jen tiché kroky a pak zvuk, 
jako by se něco zasunulo mezi cívky transformátoru. Místnost 
ozářila fontána jisker smrtícího ohňostroje, pak zařízení zkra-
tovalo a vypnulo se. Nastala tma jako v pytli. Vzduchem se šířil 
pach ohořelého kovu a charakteristická ostrá vůně ionizovaných 
částic.

Eldhová zacouvala ke zdi. Syčelo to a prskalo, zařízením bě-
hal zbytkový proud, ale nic neviděla. Těsně před sebou zaslechla 
kroky, máchla pěstí do vzduchu, ale hned nato dostala palčivou 
ránu do boku. Další úder zasáhl předloktí, kterými si Eldhová 
kryla hlavu. Bolest byla ostrá a soustředěná, nejspíš od nějakého 
předmětu, železné trubky nebo páčidla. Když dostala ještě jednu 
ránu, zablokoval tu nejhorší bolest adrenalin, teď už věděla, kde 
se protivník nachází. Vrhla se celou svou vahou vpřed, narazila 
na tělo a namáčkla ho na plot, který chránil stojany. Kov zařinčel 
o beton, předmět spadl na zem. Eldhová se špatně orientovala, 
zápasení ve tmě nebyla její parketa. Protivník byl menší a štíh-
lejší a vykroutil se z jejího sevření. Podnikla výpad, ale vtom jí 
někdo podtrhl nohy. Spadla naznak a praštila se hlavou o beton. 
Zablýsklo se jí před očima. Slyšela rychlé kroky a  pak dveře. 
Venku byla úplná tma. Nejspíš vypadl proud v celé síti metra. 
Chvíli tápala, dokud nenašla krokodýlí svorky, pak si plivla do 
dlaní a vzala do každé ruky jeden kabel. Transformátorem tančil 
zbytkový proud a probíjel i do ní. Nic silného, ale stejně. Eldho-
vá zavřela oči a soustředila se. Tohle se dalo dělat několika způ-
soby, ale jí nejvíc pomáhalo myslet na svítící kočičí oči, pak už 
se o zbytek postaralo tělo a její latentní noční vidění se zapnulo.
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Oči se pomalu přizpůsobovaly tmě. V místnosti bylo prázdno. 
Na zemi vedle ní ležel velký francouzský klíč. S námahou se 
postavila. Zdálo se, že nemá nic zlomeného. Vyběhla do tunelu, 
dala se doleva, pak zase doleva a ocitla se na kolejích směrem 
na jih, na Medborgarplatsen. Musela to risknout. Ti, se kterými 
měla co do činění, měli tendenci držet se při útěku vlevo, jak za 
ta léta vypozorovala.

Modrá světélka na stěnách tunelu slabě svítila, asi se někde 
zapnul záložní generátor, a tlumená záře stačila k tomu, aby její 
světloplaché oči vnímaly tunel jako plně osvětlený. Opodál se 
mihotalo světlo stojícího vagonu metra a Eldhová postřehla, že 
za ním někdo běží. Vyrazila tím směrem. V těkavém světle ze 
záložního generátoru vlaku si jí všimlo několik překvapených 
obličejů. Eldhová doběhla k peronu.

Stanice byla plná lidí. Nouzové osvětlení svítilo tak ostře, že 
si musela zastínit světloplaché oči rukou. Žádná panika nevy-
pukla. Stockholmští cestující jsou ostřílení, výpadky provozu 
patří k dennímu pořádku. Řvaly tu a hulákaly stovky fanoušků 
Hammarby, asi právě skončil zápas. Výpadek proudu je spíš roz-
kurážil. Skandování se rozléhalo ozvěnou mezi klenutými zdmi 
stanice. Eldhová vylezla na peron. Páchla tu vlhkost z mokré-
ho oblečení. Byla o  hlavu vyšší než většina přítomných, jenže 
nevěděla, koho hledá. Amplion hlásil něco nesrozumitelného, 
rozuměla jenom chyba signalizace. Kolem ní se parta výrostků 
pustila znovu do skandování. Další se přidala a brzy se rozle-
hl dunivý sbor. Babka s  taškou na kolečkách se je pokoušela 
umlčet. Štěkal pes. U východu uprostřed nástupiště si Eldhová 
všimla muže, který se spěšně prodíral davem. Nesl něco těžkého. 
Neviděla, jestli je to ten starý kufr, bylo to schované v tlačenici 
lidí. Nezbývalo než zariskovat. Prodírala se lidským hemžením, 
ale šlo to příliš ztuha. Nasadila si kapuci, seskočila na koleje 
a vyrazila tryskem. Celou cestu ji doprovázely pobouřené hlasy, 
dokud se nevyškrábala zase na peron a nezamířila po schodech 
nahoru. Zadýchaná stanula ve východu z metra a rozhlížela se 
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po náměstí Medborgarplatsen. Déšť zhoustl. Teď už viděla ve 
večerní tmě stejně dobře jako za bílého dne. Nabila se sice jen 
málo, ale ještě chvíli to vydržet mohlo. V Björnově parku neby-
lo živáčka, na schodech k mešitě také ne. Nikde nikdo neběžel. 
Vtom ho uviděla.

Stál u taxíku před hotelem Scandic, kousek dál po Götgatan. 
Šofér právě hodil dozadu kufr a  zabouchl. Eldhová se taktak 
stih la vrhnout před taxík, právě když se rozjížděl, a auto se za-
stavilo o její stehno. Řidič hned vylezl a vynadal jí silně láma-
nou švédštinou, proloženou perskými vulgarismy. Pak si všiml 
boxeru, který si Eldhová ještě nesundala, a zmlkl. Obešla auto 
a otevřela dveře spolujezdce. Tázavě na ni pohlédl dobře vypa-
dající čtyřicátník. Vytáhla ho ven a přimáčkla na kapotu. Ten, 
se kterým se prala u  transformátoru, byl menší, ale to mohlo 
mít nějaké vysvětlení.

„Hezky spolupracuj, chlapče, já jsem od policie.“
Eldhová mu rozhrnula sako a roztrhla košili. Prohmatala hruď 

a břicho, ale nic tam nebylo. Jen bledé plece s řídkým porostem 
chlupů. Eldhová vyděšeného muže pustila.

„Sakra,“ zamručela. Zvorala to. Pachatel je určitě ještě dole 
na peronu.
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BUDÍK NA MOBILU ho vzbudil v 05.20. Hlava ho po záchva-
tu migrény ještě bolela jako v silné kocovině. Jonas musel sebrat 
všechny síly, aby se po pár hodinách spánku vyhrabal z postele. 
Nic jiného mu nezbývalo. Dneska mu slíbili práci na stavbě. 
Nájem se mu možná povede o pár dní odložit, ale z energetiky 
 vyhrožovali, že jim letos už podruhé vypnou proud, a  to bylo 
horší.

Natáhl si zasviněné pracovní oblečení. Bylo ještě mokré. Jeho 
špinavé kanady se válely u nohou postele a vedla od nich sto-
pa zaschlého bláta do předsíně. Hodil do sebe trošku cornflaků 
a zabalil si skripta do igelitky, s trochou štěstí stihne odpoledne 
písemnou zkoušku. Zrovna obchodní právo ho sice moc neza-
jímalo, ale většinou vždycky nějak prošel. Jonasovi šla škola od-
jakživa snadno. Co si přečetl, to mu v hlavě zůstalo. Zavázal si 
boty a tiše se vytratil, aby nevzbudil mámu.

Na Karlaplanu se nalepil na záda muži v obleku s diplomat-
kou, proklouzl s ním turniketem a rozjel se metrem na jih ke 
stavbě u Blåsutu. Vagony byly skoro prázdné. Než tam dojel, 
stihl prolétnout odstavce o autorském právu a části evropské le-
gislativy o patentech.

Celé dopoledne padal studený a neinspirativní déšť. Obloha 
hrála všemi odstíny šedi a nad haldami hlíny se hnala těžká deš-
ťová mračna, podobná roztrhaným závěsům. Jonas právě míchal 
cement, když mu zazvonil telefon.
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„Čau, tady Rebecka. Jak se máš?“
„Fajn.“ Zasunul mobil pod kapuci, kde bylo jakžtakž sucho, 

a přidržel si ho ramenem, aby mohl pokračovat v práci. „A ty?“
„Mám toho teď trochu moc, musím se za týden nadrtit imuno-

logii a buněčnou biologii. To by mě zajímalo, kdo ty osnovy vy-
myslel tak debilně. Ale až budu primářka a zprivatizuju svoji první 
nemocnici, oslavím to dlouhým sexuálním zájezdem do Gambie.“

„Pozvi mě, pojedu s tebou.“
Zasmála se. Tenhle krátký syrový smích v něm pořád ještě 

pro bouzel city. Rozřízl pytel cementu a vysypal ho do míchačky.
„Máš tam hroznej kravál, ty nejsi ve škole?“ zeptala se.
„Ne.“
„Ty dneska nemáš zkoušku?“
„Asi to nestihnu. Nechám to napotom.“
„Ty toho vůbec hodně necháváš napotom.“
Nastala pauza.
„Nedávno jsem ti zkoušela volat domů, ale telefon byl vypnu-

tej,“ pokračovala.
„Mění nám stoupačky nebo co. Museli odstřihnout všechny 

linky v baráku.“ Telefon jim odpojili před půlrokem, když Jo-
nas nezaplatil účet, ale poslední dobou volali už jenom prodej-
ci, a máma stejně s okolním světem přestala komunikovat. Sám 
nevěděl, proč ho vlastně nezrušil dávno.

„Ani mobil mi nebereš. Tam taky mění stoupačky?“
Jonas nic neřekl. Vysypal do míchačky další pytel.
„V sobotu má lékařská fakulta večírek, můžu tě tam protlačit, 

jestli chceš.“
„Nevím, jestli se mi chce.“
„Tvoje máma by měla radost, kdyby sis přivedl domů medič-

ku, víš, že má dobrej vkus.“
„To, že jsi u ní před sto lety prošla prověrkou, neznamená, že 

bys prošla znova.“
Krátká pauza.
„Já jsem nemyslela sebe. Budou tam i jiný holky, úplnej švéd-
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skej stůl. Chlapa s trochou špíny za nehtama žádná neodmítne. 
Toho melouchaření na stavbách nesmíš nikdy nechat. Právník, 
co se neštítí umazat. Mňam.“

„Jak ti to jde s Adamem?“ kontroval Jonas.
Pauza. Jonas si otřel kapky deště z čela. Po mokrých rukavi-

cích mu zůstala na obočí šmouha cementové břečky.
„Ty jsi měl migrénu?“
„Ne.“
„To určitě.“ Znala ho až moc dobře. „Pořád je to tak zlý?“
Neměl sílu jí odpovídat. Soucitu už si za ty roky užil vrchova-

tě, nic mu to nedávalo, spíš se mu to hnusilo.
„Už musím končit. Chtěla jsi ještě něco?“
Chvíli mlčela.
„Jestli máš problémy s prachama, můžeš si půjčit ode mě, to 

víš.“
Jonas nalil cementovou kaši do kýblu a odnesl ji do jámy.
„Ne, to je v pohodě, ale díky. Čau.“
„Tak jo, pozdravuj máti.“

Práce v  jámě byla dřina a  neustálý déšť ji ještě zhoršoval. Jo-
nas nesl dva kýbly plné cementu a  s  každým krokem se nořil 
do bahna. Hlína mu vlezla všude, rukavice měl promočené a už 
zase mu nateklo do bot. Mirosław řezal výztuže. Jako novoroční 
ohňostroj od něj cákaly žhavé železné piliny. Jonas vyklopil ce-
ment do odlévací formy a vyškrábal zbytky klackem. Polák zve dl 
hledí a zkoumavě na něj pohlédl.

„Máme kafe.“ Ukázal na maringotku.
„Někdy jindy.“
„Makáš za tři Švédy dohromady. Ten cement ti neuteče.“
„Ne, díky.“ Jonas zvedl kýbly.
„No problem, kluku, dělej si, co chceš, ale plat ti nepřidám. 

To kafe je tam i pro tebe.“ Mirosław si sundal hledí, schoval 
řezačku do černého pytle na odpadky, aby nezmokla, a odešel 
do maringotky.
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Jonas se za ním díval. Déšť během odpoledne zhoustl. Kapa-
lo mu z obočí, celé staveniště halil šedý dešťový opar. Zahodil 
 kýbly a vydal se za ním.

Do maringotky se uchýlilo asi deset dělníků. Bylo v ní těsno, 
teplo a vlhko a kysele to tu páchlo. Atmosféra tady panovala hru-
bá, ale srdečná. Vzduchem létaly polské a ruské nadávky. Jonas 
za ta léta pochytil dost na to, aby rozuměl, co si ostatní myslí 
o švédském počasí.

Mirosław si prorazil cestu ke kávovaru a nalil si. Představil Jo-
nase svému švagrovi Stanisławovi a  jeho synovci, který čerstvě 
přijel ze Sosnowce a právě vyplňoval papíry z finančního úřadu. 
Déšť bubnoval do střechy. Jonas si sundal rukavice. Prsty měl 
bledé a houbovité jako po dlouhé koupeli. Káva byla kyselá, ale 
hřála. Nikdo si ho moc nevšímal, dělníci přicházeli a odchá zeli, 
kdo toužil po pozornosti, musel si o ni říct, ale to Jonas nechtěl, 
odjakživa byl vlk samotář.

Práce na stavbě ho oslovovala svou přízemností. Dřina a pachtě-
ní. Věčně to dělat nehodlal, ale zatím to fungovalo, a až dostuduje, 
najde si něco jiného. Když byl mladší, neměl potřebné kontak-
ty, aby si vedle školy sehnal dobře placený přivýdělek v kanceláři. 
Nemohl kopírovat papíry v  tatínkově firmě jako jeho spolužáci. 
První stavbu si našel náhodou, když mu bylo patnáct. Od té doby 
v tom pokračoval. V minulém semestru mu nabídli praxi v advo-
kátní kanceláři na Kungsholmenu. Doporučil ho jeden z vyuču-
jících. Nic odborného, ale byl to krok správným směrem. Jonas 
dělal všechno pro to, aby zapadl. Staré sako po dědečkovi mu bylo 
příšerně malé, a tak si za svoje poslední úspory koupil bílou košili 
a  černý oblek od Dressmana. Jeho nízkorozpočtová výstroj sice 
neprošla bez povšimnutí, ale on spolkl svou hrdost. Tři týdny to 
fungovalo. Pak poprvé udeřila migréna. Začal něco nesouvisle blá-
bolit, pak zpanikařil a utekl odtamtud. Den nato mu volala šéfová 
z personálního a vyptávala se. Jonas jí všechno vysvětlil a ona ho 
ujistila, že má u nich dveře nadále otevřené. Ale on to v jejím hla-
se slyšel. Ten dobře míněný soucit. To hlazení po hlavě. Tyranii 
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vzdělaných a dobrosrdečných. Jednání v rukavičkách. To nesnášel. 
Jonas se uzavřel do sebe, aby zvládl svou vlastní existenci, ale jeho 
tlusté zdi se nestaly jen ochranou, staly se neproniknutelným pan-
cířem, a to oběma směry. Tehdy se ale překonal a vrátil se. Zřetelně 
viděl, jak v kanceláři přibylo soucitných pohledů. Byl z něj kluk, 
který to má těžké. Kluk bez peněz. Nemocný chuďas. Viděl jim 
to na očích. Soucit všech učitelů, rodičů a spolužáků dohromady. 
Všechno, co tak zuřivě a zběsile vytěsňoval ode dne, kdy máma 
ztratila půdu pod nohama, se vrátilo. Den nato skončil. Dostal 
plat za odpracovanou dobu plus dva týdny. Kdyby nepotřeboval 
peníze tak zoufale, poslal by ten debilní charitativní přídavek rov-
nou zpátky, ale jakmile jednou držel bankovky v ruce, nedokázal 
to. Prostě to nešlo. Musel myslet na mámu. Na stavbách to bylo 
jednodušší. Tam je každému jedno, co má kdo na sobě, odkud je 
nebo jestli bývá občas mimo. Volnost, rovnost a mizerný plat.

„Hele, kluku,“ zavolal na něj Mirosław z druhého konce ma-
ringotky. „Co je to trvale evidován? Patří tam Polsko?“

„Ne, to je tvoje adresa.“
„Díky. Napisz Sztokholma w tym oknie,“ vysvětlil Mirosław 

svému mladému synovci, který zápasil se švédskou byrokracií.
„Poczekaj,“ řekl Jonas a došel k nim. Prolétl papír očima. „Sem 

napiš Stockholm.“ Ukázal na formulář. „A do téhle kolonky Sos-
nowiec. Tam jsi bydlel, než jsi přijel sem? A taky musíš vyplnit 
tuhle kolonku, jinak ti ten papír vrátí. Czy rozumiesz?“

Nebylo to poprvé, co pomáhal cizincům vyznat se v  pestré 
květeně švédských formulářů. Nezasvěcený místní by neměl šan-
ci. Jonas studoval práva, a i on musel chvíli bádat, než se v těch-
hle lejstrech vyznal. Pomohl mladému Polákovi vyplnit i zbytek 
a  ješ tě zkontroloval papíry dvěma dalším chlapům, než se mu 
v maringotce začalo zdát moc těsno.

„Díky,“ řekl Mirosław. „Seš dobrej chlap.“
„To nic.“ Jonas hodil kelímek od kávy do pytle na odpadky 

a vrátil se do deště.
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ELDHOVOU PROBUDILO, že ji slunce bodalo do očí. Jedi-
ným oknem v místnosti se prodral tenký paprsek světla. Posadila 
se, zhluboka si povzdechla, sáhla na stůl a mezi krabicemi od 
pizzy, novinami a prázdnými plechovkami našla sluneční brýle. 
Oči měla pořád ještě citlivé, zvlášť na denní světlo, ale sluneční 
brýle to trochu zmírňovaly. Po dvoře chodil se žlutým vozíkem 
pošťák, který si odbýval své dopolední kolečko. Eldhová zatáhla 
závěsy a  naladila na rádiu staré hity. Bolelo ji v  boku, nejspíš 
měla zlomené žebro, mohla však dopadnout hůř. Předloktí ji bo-
lela a otékala, ale nikde žádná díra. Měla štěstí.

Sundala si svetr, převlékla si podprsenku a  ovázala si paže. 
Chvíli se přehrabovala v kredenci a hledala kávový šálek. Byla tu 
jen krabice kostkového cukru a květovaný talířek. S horou nádobí 
ve dřezu teď neměla sílu nic dělat. Musela si vystačit s  použi-
tým kelímkem od Coca-Coly. Káva chutnala jako jed na kry-
sy, kávovar byl zapnutý celou noc, ale pít se to dalo. Zapila dva 
paraleny. V mrazáku našla balení hranolků a přitiskla si ho k žeb-
rům, aby zmírnila otok. Nepamatovala si, kdy je koupila.

Po zdech visely papíry, články z novin a turistické mapy Stock-
holmu. Eldhová si je důkladně prohlížela. Byly pl né poznámek, 
výstřižků a vpisků. Zapíchla červený špendlík do Slussenu a za-
psala si do notesu včerejší datum a čas 22.15. Z jiné mapy vytáh-
la černý špendlík a mezi čtyřicítkou jmen jedno přeškrtla, Gun
nar z Unnsjömyren. Eldhová si pamatovala, jak se s ním poprvé 
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setkala. Bylo to někdy v osmdesátých letech a šel s ní tehdy její 
předchůdce ve Spolku. Gunnar s těmi svými zacuchanými vousy 
seděl na nábřeží a opaloval se u rozeschlé dřevěné bárky, nejmé-
ně stejně staré a sešlé jako on. Ulice pod Mnichovským pivova-
rem byla odjakživa jeho revír. Gunnar býval v mládí přístavní 
dělník a občas vyprávěl o  starých časech. Trvalo jí mnoho let, 
než si získala jeho důvěru. Ale pak se s ní začal dělit o své vzpo-
mínky. Postupně, po malých opatrných dávkách, z něj vytáhla 
celý jeho život. Jak přístav ožíval, když se první lodě probouraly 
jarním ledem. Jak briga Svalan přivážela pomeranče od Středo-
zemního moře. Jak vzniklo velkoměsto s továrnami a auty. Jinak 
býval Gunnar plachý a obezřetný. Ale zjevně ne dost.

Přesunula pár dalších špendlíků, na jiný papír zapsala data 
a načmárala pár řádků a jmen. Pak o krok ustoupila a prohléd-
la si celkový obraz. Tohle byla její práce. Nebo přinejmenším 
činnost, která jí zabírala většinu času. Mít je v merku. Starat 
se, aby Spolek mohl poskytovat těm nejslabším jejich základní 
potřeby. Ale čas od času musela řešit nesrovnalosti, číst mezi 
řádky. A možná že byla na stopě něčemu novému. Nelíbilo se 
jí to.

Eldhová zakroužkovala případy vypálení, u nichž se domníva-
la, že lze vyloučit předávkování. Všichni byli z centra, z Gamla 
stan nebo Slussenu, ale místa ani denní doby netvořily žádný 
zvláštní vzorec. Hrabala se ve starých poznámkách a pátrala po 
něčem, co by jí vnuklo nápad.

V patře nad ní někdo spláchl. Uvědomila si, že má hlad. Led-
nička pod sporákem je prázdná, to věděla, ale stejně ji ze zvyku 
otevřela. Bude si muset něco dát v Jerusalemu.

Po pořádném talíři kebabu si Eldhová ve večerce na Götga-
tan koupila všechny seriózní i bulvární noviny. Všechny titulky 
byly variacemi na téma VRAŽDA NOVOROZENCE V  NE
MOCNICI. Z  odpadkového koše před divadlem Göta Lejon 
vylovila Metro a vrátila se do kanceláře. Nebo domů. Nebo co 
to tam vlastně měla. Už skoro dva roky, od doby, kdy byl byt na 
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Tavastgatan převeden na družstevní, spala Eldhová na pohovce 
v kanceláři. Spolek jí nechtěl přispět tak velkou sumou, mohla 
být ráda, že jí platil kancelář. Tyhle problémy mají všichni, kdo 
nejsou v systému. Bez rodného čísla se žije čím dál hůř a na to, 
aby si opatřila nové, neměla peníze ani sílu.

Zahájila svůj den jako obvykle tím, že prolistovala noviny. Ze 
čtení ji bolely oči, titulky a mezititulky ještě šly, ale drobná pís-
menka jí splývala a  rozmazávala se. Oči dostaly po včerejších 
událostech zabrat. Světloplachá byla vždycky, ale teď poprvé se 
jí zrak zhoršil tak drasticky. Sundala si sluneční brýle. Stárnu, 
pomyslela si. Musím si pořídit brýle na čtení.

Z  myšlenek ji vytrhlo sotva slyšitelné zabzučení z  kuchyně. 
Vyndala zpoza digestoře malý otlučený mobil. Seznam kontaktů 
byl prázdný a historie se neukládala. Zvedla to a poslouchala.

„Můžeme se sejít?“
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V JÁMĚ to kypělo životem. Pokládaly se výztuže. Kabely, trub-
ky a odpadové roury musely být na místě, než se bude lít zákla-
dová deska. Pojízdné míchačky už byly na cestě, všichni se činili 
na plné obrátky.

„Cześć.“
„Cześć, kluku. Nazdar, nazdar,“ odpověděl Mirosław.
„Przykro mi.“
„No problem.“
Omluva v polštině většinou všechno spravila. Jonas měl Mi-

rosława rád, byl drsný, ale přitom vlídný, a to se mu na něm lí-
bilo. Jonas tady tvrdě pracoval, to mu však přinášelo uspokojení, 
nemusel myslet, o všechno se staralo tělo. Mirosław ukazoval 
a on kopal, nosil, míchal cement, řezal dřevo a svazoval výztuže, 
až mu odumíraly prsty. Už tu dřel v bahně skoro týden.

„Máš pro mě ještě flek?“
„No problem, kluku,“ odpověděl Mirosław. „Lepší přijít poz-

dě než nikdy.“
Jonas k obědu vypil půl litru koly a zhltl pár tyčinek Snickers. 

Bylo chvíli před desátou. Když dodělá poslední výztuže na své 
části základové desky, mohl by už jít. Ve tři měl povinnou před-
nášku a doufal, že ji stihne.

Jonas se tak ponořil do práce, že si nevšiml známek blížícího 
se záchvatu. Mírného tlaku za levým okem, nevolnosti a kovové 
pachuti. Známek, při kterých by jindy všeho nechal, zavřel se 
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do tmavé místnosti a doufal, že ztratí vědomí dřív, než vypukne 
to nejhorší. Ale tentokrát už bylo pozdě. Když migréna udeři-
la, tvrdě a neúprosně, stál právě v jámě. Udělal pár vrávoravých 
kroků a spadl do bláta.

„Co je ti, kluku?“
Bílý blesk zašátral, zastavil se a začal se zvětšovat. Snažil se 

nafouknout Jonasovu hlavu zevnitř. Z bolesti měl mžitky před 
očima. Vyzvracel se, vstal a zase spadl. Takhle hrozný záchvat 
neměl už hodně dlouho.

„Musím jenom...“
Odstrčil Mirosława, který se mu snažil pomoct, a odpotácel se 

pryč. Jako v mlze našel východ ze staveniště. Domů. Pryč. Pryč 
od sebe samého. Ven ze své hlavy.

„Kluku, co děláš?“
Nad ním se houpala rozestavěná kostra budovy, zamířil do 

volnějšího terénu, klopýtal k bagrům. Nedalo se to vydržet, zase 
se pozvracel, vší silou tiskl dlaně k hlavě, aby se blesk přestal 
zvětšovat. Chtěl si tu hlavu utrhnout, za každou cenu to nějak 
ukončit. Klopýtal přes hromadu štěrku, slyšel někoho volat, sly-
šel křik hlasů. Vůbec neviděl železnou traverzu, která prosviš-
těla vzduchem. Podivně zdušeně to křuplo, hlava sebou trhla. 
Pak bylo po všem.
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„Z TEBE bude rocková hvězda?“
Eldhová neodpověděla. Srkala kávu a čekala.
Muž naproti ní se sám pro sebe uchechtl.
„Jenom jsem si říkal, že jestli hodláš změnit povolání, měl bych 

to vědět jako první, přece jenom jsem tvůj nadřízený.“
Eldhová ho ignorovala a dívala se ven na Västerlånggatan. Ulič-

kami Gamla stan bloumaly občasné hloučky turistů, přestože 
letní sezona už dávno skončila. Fotili a kupovali si švédské su-
venýry vyrobené v Číně.

Pro muže přinesli kousek pizzy a nízkoalkoholické pivo. By-
lo mu asi padesát, měl elegantní účes a velký obličej. Malé, ale 
bystré oči, výrazný nos a kulatou bradu. Nejspíš byl velmi hezký, 
když byl mladý, pomyslela si Eldhová, ale tak dlouho ho zase 
neznala.

„Tohle je snad absolutně nejhorší pajzl ve Stockholmu,“ pro-
hodil vesele. Dneska měl dobrou náladu. „Ale když k někomu cho -
dí hosti, kteří se stejně už nikdy nevrátí, tak asi nemá cenu se 
snažit.“

„My se přece vracíme.“
„Ale vracíme se právě proto, že tady nikdy nenarazíš na ni-

koho dvakrát. Ani personál tu není stejný. Sem žádní místní ne-
chodí.“

Naklonil se k sousednímu stolu.
„Že jo?“ zeptal se tlusté ženy s bílou šálou.
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 „Sorry, I don’t speak Swedish,“ odpověděla s nezaměnitelným 
německým přízvukem.

„Good food, yes? Hier wird gutes Essen serviert, nicht wahr?“
„Ja, wirklich,“ odpověděla žena překvapeně. Nebyla připrave-

ná na jeho dokonalou výslovnost.
„Sind Si zum erschte Mol im schönä Stockholm z’Bsuech?“ 

pokračoval s hraným zájmem.
„Ja, aber bestimmt nicht zum letzten Mal!“ Přehnaně zamrka-

la řasami. Potěšeně a zároveň rozpačitě.
„Das hoffe ich wirklich!“
Důvěrně se zasmáli.
Stárnoucí tetky ještě okouzlit umí, pomyslela si Eldhová.
„Stammen Sie aus der Schweiz?“ zeptala se žena. Musela si 

všimnout jeho dialektu.
„Nein, mini Dame, ich bin so schwedisch, wie man es nur wer-

den kann. Willkommen.“ Obdařil ji svým nejzářivějším úsmě-
vem a obrátil se zase k Eldhové. „Tohle je podnik hodný rockové 
hvězdy, tady tě nikdo nezná, nelezou sem fanynky, tady můžeš 
být sama sebou. Gratuluju!“ Ukázal na svou rozplizlou pizzu 
z mikrovlnky. „Máš hlad? Kousni si. To je žrádlo pro rockery.“

„Ále, nech toho.“
„Tak si ty sluneční brýle sundej. Vypadáš v nich směšně.“
„Ne.“
„Co ne? Nesundáš, nebo nevypadáš směšně?“
Eldhová si zhluboka povzdechla, vstala a odešla na záchod. 

Když se vrátila, četl si na telefonu maily. Počkala, až toho nechá.
„Tak co je nového?“ zeptal se, když telefon schoval.
„Podle mě naše lidi někdo vypaluje. Včera jsem jednoho našla 

na Slussenu. Někdo mu pustil do těla 230 voltů.“
O svém lovu se zmiňovat nechtěla. Jen by ten nezdar použil 

proti ní.
„Nebylo to předávkování?“
„Ne.“
„Znám ho?“
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„Asi ne. Patřil k Prchavým. Gunnar z Unnsjömyren.“
Muž pokrčil rameny.
„Jsou ostatní neklidní?“
„Nevím, to se touhle roční dobou těžko pozná. V létě hodně 

cestují, všichni se ještě nevrátili, podle mě se fámy ještě nezačaly 
šířit.“

„Jo, jo. Tak to prověř. Ještě něco?“
„Ne, všechno při starým, trošku frmol. Není to horší než tam 

u vás. Jenom trošku míň složitý.“
„Viděla jsi dneska zprávy?“
„Teprve jsem vstala.“
Položil na stůl Aftonbladet. NOVOROZENEC RITUÁLNĚ 

ZAVRAŽDĚN V NEMOCNICI, stálo na titulní straně.
„Jo, tenhle nadpis jsem viděla.“
Nalistoval dvojstránku a podal noviny Eldhové. Ta si sundala 

sluneční brýle a zamžourala, aby zaostřila na rozmazaný text.
„Půjč mi brýle.“ Natáhla ruku.
Měl moderní obroučky, Eldhová žádné značky brýlí neznala, 

ale podobné vídala u mladých reklamních agentů.
„Díky.“
Hned to bylo lepší, nemusela oči tak namáhat.
„Vypadáš divně.“
„Nepovídej. V pilotkách? Měl by sis pořídit brýle, které se ho-

dí pro dědka, Eliasi Borgu, už ti není dvacet.“ Zavrtěla hlavou. 
„V tvém věku už je trapné jít s dobou.“

„Jenom závidíš, že stárnu důstojně.“
„Tak můžu si to přečíst, nebo ne?“
„Prosím.“ Borg ukázal rozmáchlým gestem na noviny a vzal 

do ruky pizzu, už byla studená. Zakousl se do bílé sýrové hmoty 
a jeho zachovalé bílé zuby se zaleskly tukem.

Eldhová přelétla očima rozhovor se zdravotní sestrou a spous-
tu nicneříkajících fotek Karolinské nemocnice. Na další dvoj-
stránce byl nadpis MATkA (28) UpADLA DO kóMATU a pod 
tím uměle rozostřená fotka mladé světlovlasé ženy.
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„Týká se nás to?“
Borg si olízl prsty, vytáhl z náprsní kapsy fotku a položil ji 

před ni. Byla na ní stísněná sklepní místnost, v záři fotografic-
kého blesku naze svítily ocelové pryčny. Na zemi stálo pár sví-
ček. Na spodním okraji snímku se dal vytušit obrys kruhu. Borg 
ukázal na několik sotva viditelných značek po jeho obvodu, 
kte ré patrně fotografa nezajímaly.

„Kde jsi to vzal?“
„Já dělám svoji práci a ty zase svoji,“ usmál se Borg. „A teď to 

vypadá, že máš co uklízet.“
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ODTÁHLI TĚLO stranou a přikryli ho plachtou. Rozdrcený 
zátylek, všude krev, nebylo pochyb, že je mrtvý.

„We can‘t call the police!“ Trevor se snažil klidnit rozruše-
ného Mirosława. „Neznáme jeho name, we know nothing! No 
papers, chápeš?“ Vzal Poláka stranou, aby nepoutal tolik pozor-
nosti. „Šli bysme do vězení, prison, get it?“

„Já za to nemůžu, nehoda!“ koktal Mirosław. „Call ambulance!“
„Seš blbej? On tady nepracuje, no papers, no ID!“ sykl Trevor 

stísněně. „Když si tady někdo ublíží, naše odpovědnost! You are 
the fucking stavbyvedoucí. Your responsibility!“

Plachta zašustila a Jonas se posadil. Trevor zmlkl uprostřed 
věty. Jonasovy vlasy byly jednolitou zacuchanou změtí krve, 
mozkové hmoty a úlomků kostí. Zátylek, svetr, bundu, všechno 
měl tmavé, červené a ulepené. Udělal pár nejistých kroků, na-
razil do palety s pytli cementu a svalil se. Oba muži stáli jako 
zkamenělí a dívali se, jak se Jonas zase zvedá. Celé staveniště 
ochromil hrubý, chraplavý řev, když Jonas popadl pytle s  ce-
mentem a zamával s nimi kolem sebe, jako by to byly polštáře. 
Pak se zhroutil.

***

Slyšel houkání sirén. Pocity a  tělesné vjemy se rozplývaly,  
vše chno bylo vzdálené a podivně příjemné. Zátylek měl teplý 
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a měkký, jako by ležel na vlhkém polštáři. Do uší se mu hrnula 
krev.

Poprask kolem něj, a přece kdesi daleko.
Sirény se blížily.
Obličej měl pokrytý něčím lepkavým. Přes rudé cáry viděl, jak 

se nad ním sklánějí rozmazané postavy ve žlutém a zeleném. Vy-
dechovaly bílý kouř. Zvedly ho a on se vznášel. Někde rytmicky 
blikalo modré světlo.

***

Tlumené, zdušené zvuky. Tělo se měkce hýbalo v zatáčkách, při 
brzdění, při zrychlování. Úsečná slova ve vysílačce: urgentní, 
těžké trauma, transfuze krve, mozkový chirurg. V plastové kupoli, 
která mu vyplňovala celé zorné pole, se tvořila a mizela mlha. 
Nad ním se houpaly kapající sáčky. Zachmuřené profesionální 
obličeje. Mlha se tvořila a mizela.

Tvořila a mizela.
Tvořila.
Mizela.

***

Oslnivé světlo. Zase zavřel oči.
„Ještě narkózu, probouzí se nám.“
„Už je vysoko nad normálními hodnotami. Může mu selhat 

dech.“
„Přidejte mu a připravte respirátor.“
Jonasovo vědomí blikalo jako pokažená zářivka.
Zapnout.
Vypnout.
Zapnout.
„Dejte mu do kapačky Ketalar, 25 miligramů. Kdy přijde ten 

mozkový chirurg?“
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Pípání v různých tóninách a různých rytmech.
Těžké, mechanické dýchání.
Vypnout.

***

„Kde se vzalo tolik krve, těch zraněných bylo víc?“
„Nemá u sebe žádné údaje. Ani jméno.“
„Jeho krev to být nemůže, na to je to trauma příliš malé.“
„Mám vyholit ještě trochu vlasů? Třeba tam má víc ran.“
„Mozková tkáň je skoro neporušená, nemá žádné otevřené cé-

vy. Byl tu někdo přede mnou?“
Zapnout.
Vrátil se mu cit.
Dech, srdce, končetiny.
„Počkejte. Tady něco je. V kortexu. Sestro, podejte mi peán.“
Něco se mu zarylo do hlavy. Zvláštní bylo, že to nebolelo.
„Je to nějaká tříska.“
Jonas cítil, jak mu něco vytahují z hlavy.
Zacinkalo to v kovové misce.
Zamlžené vědomí se opět probudilo k životu. Měl silný, pri-

mitivní pocit, že ho o něco obrali. Moje.
„Tohle není tříska, pane doktore.“
„Ukažte.“
„Vypadá to spíš jako implantát.“
Jonas otevřel oči. Oslnivé světlo. Když zamžoural přes řasy, vi-

děl, jak někdo drží proti světlu nějakou kapsli.
Moje.
Jonasovi ožilo pažní svalstvo. Prsty na levačce, napůl zaťaté 

v pěst, se pohnuly.
„Není to titan?“
„Vypadá to poškozeně.“
Jonas rychle natáhl ruku a kapsli sebral.
„On není uspaný?“
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Na sále zavládla panika.
„Dostal už víc, než by vydržel kůň!“
Jonas hekl a pokusil se vstát. Něco měl zasunuté do krku, chtě-

lo se mu zvracet. Vytáhl si odtamtud dlouhou trubičku a chrap-
lavě zakašlal. Někdo se ho marně pokoušel přitlačit zpátky na 
stůl. Vstal a povalil stojan s krví a kapačkami. Na zem spadl tácek 
s operačními nástroji. Jonas se nejistě doklátil ke dveřím a zmizel 
z operačního sálu. Jeho zamlžené vědomí se upíralo k jedinému: 
utéct.

Jonas běžel Karolinskou nemocnicí jako postřelené zvíře. Ří-
dil se instinkty. Prchal chodbou a kolem něj vlál krvavý zele-
ný hábit. Lidé křičeli, někdo se ho pokusil zastavit. Vyskočil 
z otevřeného okna a po pár metrech přistál na travnatém sva-
hu. Přeběhl parkoviště, serval si operační košili, vrhl se přes 
silnici, auta na něj troubila. Musel pryč, najít si někde díru 
a schovat se do ní. Ocitl se u obrovského staveniště nedaleko 
severního nádraží, roz  běhl se pryč od strojů a  lidí, dokud se 
nedostal k  rozestavěným dálničním tunelům. Dělníci na něj 
řvali. Ostrý štěrk se mu zařezával do nohou. Tílko měl zasvi-
něné, zkrvavené a pod krkem doširoka rozstřižené. Vlasy mu 
od temene k zátylku vyholili. Vběhl do servisního tunelu me-
zi hrubě otesané skalní stěny. Zem byla plná hnědých kaluží, 
ze stropu kapalo. Vnímal matné, podivně šedé světlo, ale jeho 
zdroj nikde neobjevil. Uslyšel hlasy a odbočil do menší venti-
lační ša chty.

Znehybněl a zaposlouchal se.
Srdce mu zběsile bušilo.
Hlasy se ozývaly kousíček od jeho stísněného úkrytu.
V levé ruce držel něco ostrého. Od pevného stisku mu zběla-

ly klouby prstů. Kovová kapsle z nemocnice, dlouhá necelé dva 
centimetry, přibližně ve tvaru cívky s drobnými výčnělky po stra-
nách. Připomínala brouka a na jedné straně byla promáčknutá 
jako nabourané auto. Jonasovi se začalo rozjasňovat, ale těžko 
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se ve svých myšlenkách orientoval, seběhlo se to tak rychle, ještě 
pořád ho ovládal instinkt.

Když jej hlasy konečně minuly, zastrčil si kapsli do kapsy a vy-
šel ven, musel si někde najít skrýš, někde zmizet.

O kousek dál objevil Jonas ve výklenku místnůstku s červe-
nými plechovými skříňkami, stolem a pár židlemi, která nejspíš 
slou žila jako šatna a  jídelna. Náhlý hlad přitáhl Jonase k malé 
spižírně. Nacpal do sebe všechno, na co tam přišel, polovinu vá-
nočky, suchou housku a dvě instantní polévky, které zapil vodou 
z kýblu. 

Ještě nikdy v životě neměl takový hlad. Hledal všude jako ohař, 
vytrhával dveře jedné skříňce po druhé, i se zámky a se vším. Vy-
hazoval oblečení a boty, hodil do sebe krabičku soli, sta rý banán 
a dvě konzervy makrel. Jeho hlad byl neukojitelný. Připadal si, 
jako by ještě nikdy nejedl. Vypil všechno, co zbylo v kávovaru, 
a  přičichl k  pytli cementu venku v  tunelu. Nabral si pár hrstí 
malty a hodil ji do sebe. Tvrdý písek se těžko polykal, ucpával 
mu krk, ale chuťový prožitek byl mimořádný. Jonas si zhluboka 
slastně povzdechl. Přidřepl k pytli a nabral si ještě hrst. Vtom 
spatřil v kaluži svůj odraz.

Zkrvavený obličej.
Šedý cement kolem pusy.
Pomalu se hlásilo o slovo jeho vědomí. Hruď se mu sevřela 

děsem.
Měl by být mrtvý.
Slyšel to tupé křupnutí, když mu traverza rozdrtila lebku. 

Zakusil ten podivný pocit, když mu rozmačkala mozek na kaši 
a jeho vědomí zhaslo. Jinak měl v paměti jen krátké útržky.

Opatrně si prohmatal hlavu. Zaschlá krev, tlustý strup, ale ni-
kde žádná otevřená rána. Nikde ho nic nebolelo, dokonce ani na 
dotyk. Špinavě hnědý zrcadlový obraz na něj zíral. Dřepí tady 
v jeskyni a cpe se cementem. Jonase zamrazilo.

Zpanikařil a vyplivl, co měl v puse. Pokusil se vyzvracet.
„Hej, ty tam! Co tady děláš?“
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Dvacet metrů od něj stál muž s ochrannou přilbou a svítil na 
něj baterkou. Ta píchala Jonase do očí jako dálkovky protijedou-
cího kamionu. Jonas rychle vyskočil na nohy a rozběhl se dál do 
tunelu. Za zády slyšel, jak na něj ten muž volá.

Běžel hlouběji do nitra skály. Tunel byl čím dál nerovnější. Zdi 
hrubší a hrbolatější, jako by je otesával obr. Slyšel ozvěny kři-
ku, volání hlasů. Náhle se dostal až na konec cesty. Dál se zatím 
ne provrtali. Postávaly tu bez ladu a skladu rozmístěné stavební 
stroje, všude se válely zhasnuté reflektory a nářadí.

Uviděl světlo baterky.
Splašil se mu pulz, tady nebylo kam se skrýt, byl zahnaný do 

kouta. Jonas se přitiskl ke kamenné zdi, hledal nějakou škvíru 
nebo puklinu, kam by se vmáčkl, ale skála byla neoblomná. Hla-
sy se ozývaly čím dál hlasitěji, kuželů baterek přibylo. Zavřel oči 
a ucítil, jak mu horečně buší srdce. Ucítil však ještě něco dalšího, 
kontakt. Jeho vědomí prostoupilo rukou až do skály. Cítil žíly 
v hornině, cítil sedimenty a pukliny. Mluvily na něj. Jonas vytěs-
nil všechno ostatní a posunul se podél zdi tunelu, tady to vnímal 
slaběji. Vzal dláto a přejel ukazováčkem po tenké prasklině.

Tady.
Vtom ho světlo našlo.
Všechnu svou sílu vložil do jediné dobře mířené rány dlátem.
Stěna se před ním sesypala. Ze skály se uvolnily dva balva-

ny a s ohlušující ranou dopadly na zem. Kolem Jonase zavířilo 
mračno štěrku, kamínků a prachu. Za otvorem se táhl další tu-
nel. Jonas do něj vlezl a zmizel.
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ELDHOVÁ DOJELA opelem na Lidingö a zaparkovala u plo-
tu bílé funkcionalistické vily. Byla ráda, že ten člověk nebydlí 
v řadovce, to by nezvládla. Řadovky v ní pořád ještě probouzely 
úzkost, oživovaly vzpomínky, které chtěla mít zasuté co nejhlou-
běji. Zhluboka se nadechla a zazvonila.

Otevřel muž.
„Promiňte, že obtěžuji. Jmenuji se Viveca Svenssonová a jsem 

z odboru sociální péče. Uvědomuji si, že prožíváte velkou tra-
gédii, ale máme povinnost vykonat návštěvu, kdykoli se dítěti 
stane něco zlého. Nesmírně se vám omlouvám, je to čirá rutina. 
Můžu dál?“

Muž neodpověděl. Oči měl zarudlé a mírně oteklé. Díval se 
na ni, ale pořádně ji neviděl. Po chvíli přikývl a ukázal dovnitř. 
Eldhová si v předsíni zula boty a pověsila kabát na věšák. Na 
zdech fotky manželského páru. Výjevy z dovolené, slunce, hor-
ské túry. Ona byla mladší než on, světlovlasá, přirozeně krás-
ná, nakažlivý úsměv, měla v sobě něco norského. V předsíni stál 
zbrusu nový kočárek s modrou fleecovou dečkou přes rukojeť. 
Eldhovou opět sevřela plíživá úzkost. Zaplašila ji a následovala 
muže do kuchyně.

„Chcete kafe?“ zeptal se jí.
„Ano, díky.“
Vložil kapsli do kávovaru. Jeho pohyby byly mechanické, jako 

by fungoval na autopilota.
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Byl ve středních letech, tmavovlasý, na spáncích mírně pro-
šedivělý a strhaný jako po delší nemoci, ale přitom diskrétním 
způsobem pohledný. V  šatech se Eldhová nevyznala, ale jeho 
oble čení bylo bezchybné a jistě drahé. Ladilo s domem. Jednou 
z mnoha vkusných vil na Lidingö.

Drtivá většina vražd se odehrává v rodině, to Eldhová věděla. 
Když pachatelem nebyl táta, byl to skoro vždycky strýc, exman-
žel, přítel, expřítel, bratr či vzácněji máma nebo sestra. Rituální 
vražda novorozence netvoří výjimku. Osamělý vrah bez vazeb 
na rodinu je méně pravděpodobný, i když se to samozřejmě taky 
stává. Eldhová tedy musela začít rodinou, ať už v tom měl prsty 
kdokoli.

Vyhledala si ho na internetu. Adrian Savin, jednoho našla na 
Facebooku, ale to nejspíš nebyl on, a druhého v realitní kancelá-
ři na Östermalmu. Stejně se jmenoval i jeden prodejce aut v Te-
xasu a nějaký mladík z východní Evropy, který pózoval v modré 
košili. Kromě pár dalších fotek, které také neodpovídaly skuteč-
nosti, našla už jenom adresu v Lidingö.

„Je mi to opravdu líto.“ Eldhová vytáhla malý notes. „Musíme 
vyplnit standardní formulář, je tam spousta otázek, které se vás 
netýkají, ale prosím vás o pochopení.“

Muž neodpověděl, postavil před ni na stůl hrnek kávy, sám si 
stoupl k oknu a zadíval se ven.

Eldhová se rozhlédla. Tohle byla bezdětná domácnost, nikde 
žádné hračky, žádné kresby. Na lednici visel snímek z ultrazvu-
ku. Ztěžka polkla.

„Bylo to vaše první dítě?“
Muž po chvíli přikývl.
„Jste manželé?“
„Ano.“
„Jak dlouho trvá váš vztah?“
Po každé otázce následovalo dlouhé ticho, jako by ho obklo-

povala neviditelná zeď.
„Dva roky.“
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„Máte za sebou nějaká předchozí manželství?“
Přikývl. „Před patnácti lety. Ale Maria ne.“
„Máte z toho sňatku děti?“
Zavrtěl hlavou.
„Něco nového ohledně stavu vaší ženy?“
Zavrtěl hlavou.
„Takže pořád v kómatu,“ konstatovala Eldhová sama pro sebe. 

„To je mi moc líto. Má někdo z vašich příbuzných nebo blízkých 
problémy s agresivitou?“

Žádná odpověď.
„Něco v práci? Vyhrožoval vám někdo?“
Pořád neodpovídal, ale obrátil se k ní.
„Proč si vzali naše dítě?“ Ta otázka byla upřímná, téměř naiv-

ní. Ptal se jí jako své bližní. „Proč?“ Vyhrkly mu slzy a pomalu 
stékaly po vyhublých tvářích, ale jinak byl jeho obličej klidný, 
téměř bez výrazu.

Eldhová nebyla připravená na své vlastní emoce, tohle jí příliš 
připomínalo vzpomínky, s nimiž zápasila už tak dlouho. Úřed-
nice ze sociálky z ní vyprchala.

„Sakra.“ Vstala. Otec stál jako zkamenělý, jen z očí mu tekly 
slzy. Eldhová ho neohrabaně poplácala po rameni. „Tohle se ne-
mělo stát,“ vypravila ze sebe pouze. Nato si obula boty a odešla 
z domu.
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JONAS POČKAL, až se setmí, a pak vyšel z tunelů u nájezdu 
na dálnici E4, kousek od restaurace Stallmästaregården. V hlav-
ním městě zuřila podzimní bouře. Ta hrstka aut, která dnes ně-
kam vyjela, se prodírala vodními masami a stěrače kmitaly jako 
šílené. Déšť šlehal Jonase do tváře, ale zima a mokro mu nijak 
nevadily, naopak si připadal jako očištěný. Nečas mu skýtal po-
cit, že je v bezpečí. Zachumlaný a ukrytý v živlech.

Šel pustými ulicemi přes Nortull a Sveavägen. Kanály nestí-
haly pojímat náhlou průtrž mračen a déšť bušil do velikých lou-
ží. Pouliční lampy se zlověstně kývaly v poryvech větru, po as-
faltu rachotila reklamní cedule. Jonas našel oranžovou pláštěnku 
s nápisem Skanska, ale boty neměl. Odbočil do parku Vanadi-
slunden a narazil na osamělého pejskaře, který se dlouho díval 
na jeho bosé nohy. Holé větve neklidně chrastily. Stromy vrzaly 
a úpěly pod tíhou bouře. Když vyšel na Döbelnsgatan, rozštěkal 
se na něj pes. Šel dál přes Brunkeberský hřeben až do parku 
Humlegården. V postranních uličkách se slabým provozem bylo 
téměř liduprázdno a před těmi několika nočními chodci, kteří 
vzdorovali počasí, se vždycky schoval ve vchodu do nějakého do-
mu, aby nebudil zbytečnou pozornost. Když šel poslední kousek 
alejí na Karlavägen, pleskala ve větru vlajka.

Klíče měl kupodivu pořád ještě v  kapse kalhot a  stejně tak 
i  starý odolný mobil, který si brával na stavby. Chvíli stál bez 
hnutí potmě v  předsíni. Venku dál běsnila bouře. Ze šatů mu 
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 crčela voda a dělala louže na stromečkových parketách. Až do-
teď jej hnal kupředu pud sebezáchovy, strach, touha po útěku. 
Nyní na něj však dolehla skutečnost.

Máma seděla potmě v kuchyni a v ruce jí žhnula cigareta.
Jonas vešel dovnitř a šlápl do něčeho mokrého. Pod mrazákem 

se rozkládala velká temná louže. Zatuchle páchla.
„Zase nám odpojili elektřinu.“
Jonas neodpověděl. Rozplakal se. Tiše a nevysvětlitelně. Po 

tvá řích mu stékaly slzy na pláštěnku a kapaly do roztáté vody 
z mrazáku.

Máma si ho ve tmě změřila. Mateřským pohledem. Pak odsu-
nula židli a ukázala mu, aby se posadil vedle ní. Usnul s hlavou 
v jejím klíně.

„Měl bys změnit holiče,“ prohodila máma tiše, když ho hladila 
po hlavě.

Do umyvadla padaly velké chumáče vlasů. Jonas procitnul s je-
dinou myšlenkou: byl to sen. Ale zrcadlo v koupelně ho přinu-
tilo smířit se s pravdou. Hlavu měl na několika místech vyho-
lenou a ve vlasech pořád ještě nacházel zaschlou krev a drobné 
úlomky kosti. Tupé kuchyňské nůžky se tím vším prokousávaly 
jen ztuha, ale po chvíli to jakžtakž zarovnal.

Vypadal příšerně.
Strup na zátylku odpadl a Jonas neobjevil po včerejší nehodě už 

ani stopu. Žádnou jizvu, žádný hrbolek. Nic. Probudila se v něm 
ledová hrůza a po zádech mu přeběhl mráz. Zrcadlo, odkud na 
něj hleděl ten neznámý, zase rychle zavřel do koupelnové skříňky.

Na fasády na protější straně vnitrobloku svítilo nádherné pod-
zimní slunce. Od kuchyňského stolu viděl cíp modrého ne be. 
Kuchyň byla prostorná, celý tenhle byt byl vzhledem k  jejich 
potřebám předimenzovaný. Těch pár kusů nábytku, které jim 
ještě zbyly, stálo u zdi, jako by čekaly, až si stěhováci přijedou 
pro poslední várku. Máma nic neřekla, když se probudil, ale tu 
a tam na něj pokukovala z balkonu, kam si odešla zakouřit. 
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Jonas se pustil do úklidu kuchyně, aby se uchránil před svými 
myšlenkami. Jakmile v duchu zavadil o včerejší události, veškerá 
schopnost racionálního uvažování byla tatam. Tohle se vymyka-
lo jeho chápání. Nic nedávalo smysl. Důkladně vytíral mrazák, 
dával do toho celou duši, seškrabával z mřížek zaschlé zbytky 
jídel a  snažil se na všechny ty záhady nemyslet. Vyhodil roz-
mrzlé zbytky a pustil se do vyklízení lednice. Čistil všechno, myl 
plastové misky a lišty, drhnul a dřel. Při tom do sebe bezmyšlen-
kovitě cpal všechno, co našel. Scvrklou mrkev, poslední zbytky 
majonézy, matjesy z  letošního léta, nakládanou červenou řepu. 
Už zase ho popadl ten apetit. Ve spíži našel müsli, suchary, půl 
balení makaronů a mouku. Přestal uklízet a vrhal se na to jako 
vyhladovělé zvíře. Házel do sebe, co mu přišlo pod ruku. Prášek 
do pečiva, droždí, půl krabice mléčné rýže.

Máma stála ve dveřích a dívala se na něj.
„Však oni nám tu elektřinu zapnou,“ pronesl Jonas tiše, za-

tímco vylizoval ze sáčku nejméně patnáct let starý pudink. Žád-
nou reakci nečekal, říkal to spíš jen sám pro sebe. „Někdo mi to tiž 
dluží peníze.“

Trevor se tvářil, jako by se mu zjevil duch. Zoufale se snažil po-
chopit, co vidí.

Moc se to nedařilo.
Jonas slyšel, jak se Trevorovi někdo snaží něco říkat do mo-

bilu.
Ani to se moc nedařilo.
Jonas vešel do maringotky a počkal, až Angličan přestane ne-

srozumitelně koktat. Ruka s telefonem mu pomalu klesla.
„Dlužíte mi peníze.“
„Ehh, what?“
„You owe me money.“
„Ehh, yeah, ehh, no. Who are you?“
Jonas neodpověděl. Nepřišel se sem prát. Přišel si jen pro svoje 

peníze.
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Trevorovi běžel mozek na plné obrátky. Právě zažíval snad nej-
horší den v životě. Viděl chlapa, který vstal z mrtvých. Chlapa, 
který neměl šanci na přežití, to říkali i  saniťáci. Chlapa, který 
pak zmizel z nemocnice.

A  teď tady stál před Trevorem, jako by se nic nestalo. Hla-
va mu to nebrala. Byla tu policie, celou stavbu uzavřela, přijede 
kon trola z inspekce bezpečnosti práce, vyptával se nějaký novi-
nář a dělníci jsou rozrušení. Ztratil nad stavbou kontrolu, po-
jízdné míchačky musely zase odjet a jeho šéf zuřil.

„Sorry, no, já jsem tě nezaměstnal.“ Nezvladatelně se potil. 
Jes t li se o tom, že tu tenhle kluk pracoval, dozví někdo, kdo nemá, 
půjde Trevor do vězení. „Ty tady neděláš. No contract, no money. 
Sorry, kid.“

„Dej mi moje prachy.“ Jonas k němu o krok přistoupil. Dělil 
ho od něj jen zaneřáděný kus sádrokartonu. Jonas měřil skoro 
dva metry a měl široká ramena. Sklony k násilí nikdy nemíval, 
ale teď se něco změnilo.

„I can’t... I’ve never...“ Trevor instinktivně ucouvl.
„Moje prachy,“ sykl Jonas. Znělo to, jako by mu dával poslední 

šanci.
„Get the fuck out of here!“
Jonasovi se zatmělo před očima. Projel jím nepopsatelný vztek 

a pobořil všechny zábrany. Popadl sádrokarton a odhodil ho. Na 
všechny strany se rozlétlo nářadí, šrouby a smetí.

„I’ve got no money in here, I swear!“ Angličan se kryl v rohu.
Jonas se ještě nikdy necítil tak volně. Tak silně. Tak dobře. De -

moloval vše, co mu stálo v cestě ke kořisti. Rozmlátil židli na 
třísky a roztrhl vejpůl akušroubovák, který si Angličan vzal na 
svou obranu, hned když Jonase popadl vztek. Jonas se ještě nikdy 
nepral. Nebyla v tom elegance ani cvik, jenom brutální, ošklivé 
a těžkopádné násilí. Bil a kopal, trhal a drtil toho švába na cucky.

Stál zadýchaný nad svou zdevastovanou kořistí. Měl rozbité 
klouby prstů a  z  ruky mu vyčnívala polovina propisky, Trevor 
se s ní asi bránil. Jonas propisku vytáhl, skoro vůbec to necítil. 
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Vyšel do deště. Vztek s ním nepřestával cloumat. Rozhlédl se po 
rozbahněném bitevním poli. Pak se otočil, chytil maringotku za 
podvozek, zařval a převrátil ji.

Dal se do běhu. Zuřivost z něj už vyprchala, ale adrenalin ještě 
ne. Běžel pryč ze staveniště, přes dálnici až k areálu jatek. Pršelo 
mu do tváře a  studený vzduch ho pálil v plicích. V žilách mu 
proudila volnost. Byl šťastný a zároveň vyděšený k smrti. Cítil 
se, jako by poprvé v životě zvítězil nad svým tělem a mohl dý-
chat. U stadionu Globen přeběhl přes trať metra a pokračoval 
horečným tempem přes Gullmarsplan až k vodě zálivu Årsta-
viken.

U betonových základů mostu Skanstullsbron to na něj doleh-
lo. Právě zmlátil člověka, který už je možná i po smrti, to Jonas 
netušil, vůbec se neovládal. Kvůli čemu? Penězům? Z hloubi 
je ho nitra se vyplazily výčitky a pevně ho sevřely do spárů. Tohle 
nebyl on. Ruce měl celé od krve. Co to udělal? Od tmavé, lep-
kavé krve. Dole v přístavu ze sebe zuřivě sedřel všechny stopy. 
Na špinavé vodě se pohupovala silná vrstva plastových odpadků. 
Všude měl skvrny, na pažích i na hrudi. Učinil poslední zoufalý 
pokus smýt svou vinu, strhl si bundu a  drbal se, dokud nebyl 
čistý. Ruce měl nezraněné, nikde žádné rány, nikde ani stopy 
po zapíchnuté propisce. Nedávalo to smysl. Jako by se to nikdy 
nestalo.

Po nábřeží se blížili dva rekreační běžci a Jonas se schoval me-
zi betonové pilíře. Jejich studený drsný povrch ho uklidňoval.

Když z něj spadlo napětí, roztřásl se zimou. Podíval se na své 
ruce. Kdo vlastně je? Rozechvělými prsty vytočil číslo jediného 
člověka, kterému se mohl svěřit.

„To jsem já. Můžeme se sejít?“
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ELDHOVÁ JELA výtahem dolů do suterénních chodeb Karo-
linské nemocnice. Povídaly si tu dvě zdravotní sestry s jídelními 
tácy v rukou. Pokukovala po ní zachmuřená paní v kolečkovém 
křesle. Eldhová vzala telefon a zavolala na policii.

„Zdravím, přepojte mě prosím. Svensson, oddělení násilných 
trestných činů.“

Málem řekla oddělení vražd, ale od jejích dob to přejmenovali. 
Teď spadají vraždy pod násilné trestné činy. Nějaký koumák po-
litik provedl reformu, tím se určitě vyřeší víc zločinů, pomyslela 
si Eldhová. Dobrá práce. Pá pá, peníze daňových poplatníků. Ne 
že by jí to osobně vadilo. Daně neplatila už hodně dlouho.

„Christina Svenssonová, nebo Erik Svensson?“
„Erik.“
„Okamžik.“
Nějaký Svensson se najde všude a muži bývají méně podezří-

vaví, zvlášť vůči ženám.
„Erik Svensson, loupeže.“
„Zdravím, tady Almqvistová od  techniků, vy vyšetřujete tu 

vraždu dítěte v Karolinské?“
„Ne. To dělá Bengt Axelsson.“
„Aha, tak to jsem si spletla číslo, pardon.“ Zavěsila a vyšla z vý-

tahu do suterénu. Paní v kolečkovém křesle si ji nedůvěřivě měřila, 
když se dveře zavíraly. Eldhová neměla ponětí, kde je tady már-
nice, tedy pokud k té vraždě vůbec došlo tam, noviny píšou jen 



51

málokdy pravdu. Našla v chodbách odpočívárnu zřízenců nemoc-
niční přepravní služby, špatně placených taxikářů s pohonem na 
vlastní nohy, kteří vozí pacienty na mobilních lůžkách a kolečko-
vých křeslech křížem krážem dlouhými kilometry chodeb. Seděli 
tady a mlčky svačili, většinou to byli muži cizokrajného vzezření, 
ale také pár žen v důchodovém věku, všichni v sepraných erár-
ních uniformách. V televizi na pozadí běžela americká telenovela.

„Promiňte?“ řekla Eldhová.
Spočinuly na ní unavené pohledy. Nebyli rádi, že je někdo ruší 

o pauze na svačinu. Ta je svatá.
„Je tady Raimo?“
Všichni se s úlevou, že se jich to netýká, podívali na broskvově 

žlutou pohovku vzadu. Seschlý stařík se silnými brýlemi se ne-
ochotně odtrhl od televize. Neměl radost, že ji vidí.

„Co chceš?“
Vyšli na chodbu. Raimo byl malý a mluvil s finským přízvu-

kem. Vyzáblý, vrásčitý, kožovitá pleť. Připomínal osamělého ná-
mořníka, který právě vystoupil na souš po plavbě kolem světa.

„Potřebuju se dostat do místnosti, kde zavraždili to dítě.“
„Ta je zapečetěná. Je to místo činu.“
„Na to seru.“
„Já nemám klíče.“
„Tak je sežeň.“
„To nemůžu.“
„Tak to se asi na tuhle práci moc nehodíš. Chceš, abych zavo-

lala Borgovi?“
Kolem prosvištěl mladý doktor na koloběžce. Počkali, až bu-

dou na chodbě opět sami.
„Vždyť sekám dobrotu. Neberte mi ten flek. Prosím.“ Tlustá 

skla brýlí ještě podtrhovala zoufalství v jeho očích.
„Neudělal jsem nic špatnýho. To přece víš.“
„Vím jenom to, že musím dovnitř.“
Raimo pochopil, že nemá na vybranou. Tady nebylo o čem vy-

jednávat.
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„Počkej tady,“ řekl a zašel do odpočívárny.
Po chvíli zase vyšel a beze slova zamířil pryč. Eldhová ho ná-

sledovala. V téhle změti chodeb, výtahů a schodišť by to sama 
nikdy nenašla. Po čtvrthodině se ocitli v suterénu jiné části ne-
mocnice. Chodba se rozbíhala do tvaru Y, dali se nalevo. Tady 
byl větší klid. Architekt věděl, že je rozumné oddělovat živé od 
mrtvých, a postavil zesnulým vlastní odbočku. Pacienti by ne-
měli jezdit na léčbu kolem márnice. Byly tu šedé plechové dveře 
zapečetěné modrobílou pruhovanou páskou. Eldhová ji strhla.

„Odemkni a pak můžeš jít. Dovnitř se mnou nesmíš.“
„A taky nechci.“ Raimo se ujistil, že jsou sami, a pak vsunul 

klíč do zámku. „Pak ty dveře zabouchni, až půjdeš,“ řekl a od-
šoural se v pantoflích pryč.

Vlastně to nebyla márnice, ale lednice pro čerstvě zesnulé, 
kte  ří se do márnice teprve chystali. Čekárna smrti. Nejdřív je 
dají sem a odsud jedou dál k patologovi nebo pohřebákům na 
další procedury. Místnost byla malá a jednoduchá. Připomínala 
kolárnu, tísnily se tu nahusto zaparkované vozíky, na nichž se 
pod bílými prostěradly rýsovaly obrysy těl. Byl tu spíš chlá-
dek než zima, páchlo to tu sladce a  dusivě s  příměsí něčeho 
ostrého. Eldhová si vzala návleky a gumové rukavice a vytáhla 
z kabátu fotoaparát. Uprostřed místnosti byly vozíky odstrčené 
stranou a na podlaze ležely pozůstatky nějakého rituálu. Místo 
ohraničoval kruh o průměru dvou metrů ze světlého písku. Po 
jeho vnějším okraji stálo v pravidelných rozestupech pět malých 
hro mádek a pár tlustých pahýlů svíček. Uvnitř kruhu vytvářelo 
asymetrický vzorec pět drobných mohyl z navršených kamínků, 
patrně žu ly. Na vrcholku každé pískové hromádky se nacházel 
kráter se zbytky něčeho spáleného. Doprostřed kruhu nakreslili 
policejní technici obrys tělíčka. Eldhové naskočila husí kůže. 
Mrtvoly jí nedělaly problém, dlouhá léta se stýkala se smrtí až 
příliš důvěrně, ale ta křídová kresba na betonu probudila emoce, 
které se pomalu draly z  temnot do světla vědomí. Eldhová je 
znovu potlačila, není tady na žádné terapii. Je tady pracovně. 
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Rozletěly se dveře. Dovnitř vešel nějaký muž a tvářil se pobou-
řeně.

„VEN!“ zařvala Eldhová, než stačil otevřít pusu. „Tady je mís-
to činu!“

Muž instinktivně ucouvl.
„Zavřete ty dveře!“ nařídila mu. „Ničíte důkazní materiál.“
Muž přivřel dveře na škvírku.
„Kdo jste?“ Jeho autorita byla tatam.
„Almqvistová z technického mě sem poslala udělat pár fotek. 

Jestli vám to vadí, tak to řešte s Bengtem Axelssonem. Už ty dve-
ře nesmíte otevřít. Rozumíte?“

„Ééé. Já jsem jenom viděl, že páska je sundaná, a...“
„Zavřete ty dveře.“
„Jo. Jasně.“
Když znovu osaměla, přidřepla si. Zapraskalo jí v  levém ko-

leni. Bude muset pracovat rychleji, s troškou smůly zavolá ten 
chlap Axelssonovi a ten zase zavolá technikům. Začne vyptává-
ní, chvíli bude zmatek a pak vyjde najevo, že žádná Almqvistová 
neexistuje. Ale aspoň deset minut ještě má.

Technici vzali z vozíků otisky prstů. Eldhová našla stopy dak-
tyloskopického prášku i samotné zajištěné otisky, ale ty ze vše-
ho nejspíše patřily zřízencům, kteří právě svačili v odpočívárně. 
Jestli má Borg pravdu, a to on většinou mívá, pak podle otisků 
ani DNA nikoho nenajdou.

Nic podobného ještě nikdy neviděla. Ten výtvor v  sobě měl 
jistou bizarní logiku, jako Strindbergovy kresby z  jeho alchy-
mického období. Morbidní zátiší po vzoru zapomenutých map 
nebeských těles a základních prvků. Některé složky poznáva-
la, ale na takovýhle obřad ještě nikdy nenarazila. A proč dítě? 
Ochutnala písek a zjistila, že je to hašené vápno. Ohořelé zbytky 
se daly identifikovat hůř, odhadla to na hořčík, zinek a  fosfor 
s  příchutí zlata. Odsud možná pocházel ten ostrý pach, který 
dosud visel ve vzduchu. Na vnějším okraji kruhu bylo vidět ne-
jasné stopy po kreslení prstem. Odhalila by je jen těžko, kdyby 
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nevěděla, co hledat. Nasadila si brýle na čtení, které si po cestě 
sem koupila u benzinové pumpy, a s námahou si lehla na zem. 
Oči se jí pořád ještě nezotavily. Eldhová si prohlížela nezřetel-
né značky. Tenká vrstva vápna na mnoha místech zmizela, buď 
ji někdo pošlapal, anebo ji rozfoukal průvan od otevírání a za-
vírání dveří. Matně to připomínalo runy, ale tyhle znaky byly 
zdobnější, spíš jako pravěké ornamenty nebo spletité vzorce na 
domácích výšivkách. Skoro jako tkanina. Nafotila několik sním-
ků, aby jí neunikl žádný detail.

Borg měl pravdu, týká se jich to, ale co to znamená, to Eld-
hová nevěděla. Na to byla služebně příliš mladá. Bude muset po-
žádat o pomoc.



55

14

REBECKA NA SOBĚ měla ještě bílý plášť, když vyšla z hlav-
ního vchodu Karolinské nemocnice. Jonas stál s nasazenou ka-
pucí v budce autobusové zastávky. Navzdory ostrému slunci se 
třásl zimou. Nad kočičími hlavami vířilo podzimně zbarvené 
listí a papírky od bonbonů. Pokusila se ho obejmout, ale Jonas 
nereagoval.

„Půjdeme dovnitř?“
Zavrtěl hlavou.
„Taky si tě u nás můžu nechat. Nevypadáš zrovna zdravě.“
„Nemůžeme jít někam jinam?“ Jonas se neklidně rozhlédl.
„Za dvacet minut asistuju u operace hrudníku. Ale kousek od-

sud je kavárna pro lidi, co mají fóbii z nemocnic.“
Sedli si k oknu. I když Jonas odmítl, koupila mu Rebecka kávu 

a sendvič. Měl hrozný hlad. Ona se na něj dívala, jak jí. Z kapsy 
bílého pláště jí koukalo přes deset propisek a konce křiklavě ru-
dého stetoskopu.

„Na tvýho holiče chci číslo,“ řekla. „Ten můj se může jít za-
hrabat.“

Jonas pošilhával po ostatních hostech, k smrti se bál, že ho po 
včerejšku někdo pozná, ale neměl na vybranou. Musel si s ně-
kým promluvit, už z toho pomalu přicházel o rozum.

„Já nevím, co se to se mnou děje.“
Nadlouho se odmlčel a hledal správná slova.
„To ta migréna?“



56

„Ne.“ Podíval se na své ruce. „Včera se mi stala nehoda. Myslel 
jsem, že umřu.“

Vzala ho za ruku.
„Jsi zraněný?“
„Právě že ne.“ Ztišil hlas a  podíval se jí do očí. „Ležel jsem 

tam hle na stole,“ ukázal bradou na nemocnici, „s rozdrcenou leb-
kou. Rozdrcenou. Měl jsem umřít. Hrabali se mi v hlavě. Cítil 
jsem to. Ale zdrhl jsem. Vstal jsem a utekl pryč. Včera. S rozbitou 
hlavou. Touhle hlavou.“

Rebecka hledala v jeho očích známky, že si dělá legraci, že ji 
chce napálit, že je zhulený nebo nemocný, cokoliv. Ale našla tam 
jen neklid a strach.

„Četl jsi noviny?“
Jonas zavrtěl hlavou.
„Chceš mi vážně tvrdit, že to jsi byl ty...?“
Přikývl.
Znovu se na něj usmála. Čekala, že se na ni taky usměje. Ale 

nedočkala se.
Povzdechla si, naklonila se nad stůl a vzala jeho hlavu do obou 

rukou. Prsty mu prohmatala lebku. Jonas zavřel oči a nasával její 
vůni. Prsty měla něžné i profesionální, pamatoval si její dotyky. 
Když se zase posadila, tekly mu po tvářích slzy.

„Mám něco s očima. Potmě. Nechápu, jak to.“
Rebece zavibrovala kapsa. Vytáhla mobil a podívala se na dis-

plej. Vzala Jonase za ruce.
„Už musím jít. Promiň, Jonasi, ale musím.“ Utřela mu slzy 

z tváře. Gesto plné něžnosti. „Přijď v osm večer ke mně domů 
a promluvíme si.“
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VEČERNÍ ŠPIČKA začínala opadat. Eldhová nasedla do zele-
né linky metra směrem na západ a vystoupila na Rådmansgatan. 
Posadila se na lavičku, civěla nepřítomně před sebe a snažila se 
uvolnit. Davy lidí, které proudily z vagonů, byly vlak od vlaku 
řidší. Kdyby ho hledala moc aktivně, nikdy by ho nenašla, on se 
uměl až moc dobře schovat. Svůj revír měl jižně od Brunkeber-
ského hřebenu: kolem Hötorgetu, Rådmansgatan a Odenplanu. 
V tlačenici v době špičky by bylo nemožné ho najít, ale teď se tu 
dříve či později musel objevit. Vzhledem k podzimnímu větru 
a vytrvalému dešti se zdálo pravděpodobné, že Eldhová nebude 
muset čekat dlouho. Nahoře byla zima a intervaly se stále pro-
dlužovaly.

Chvilku po desáté to vzdala a nasedla do metra směrem na zá-
pad. Z toho čekání ji rozbolela záda, musela se trošku rozhýbat. 
Jela dál zelenou linkou a kontrolovala jednu stanici po druhé. Po 
půlhodině se rozjela zpátky a našla ho na Odenplanu. Vůbec se 
neobtěžoval být nenápadný.

„Víš, že seš píča? Víš to?“
Vyděšená dvojice se zoufale pokoušela ho ignorovat.
Špatná taktika, pomyslela si Eldhová.
Bezdomovec si sedl na lavičku vedle chlapce a dívky. Byl vy-

soký, skoro tak vysoký jako Eldhová, ale podstatně hubenější. 
Krátké zrzavé vlasy měl zahnojené, všechno ostatní vlastně taky, 
a  na vyzáblém těle mu zplihle visela potrhaná zelená bunda 
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s vyšívanou německou vlajkou na rameni. Jeho pronikavé oči vý-
hružně zíraly na mladý pár a trup se mu mírně kýval. Informační 
cedule hlásila, že do příjezdu metra zbývá ještě sedm dlouhých 
minut.

„Šťastných dnů svítá mi říše, má krev nemá stání, tuším, že 
miluji.“ Naklonil se k nim blíž. „Koho že?“

Chlapec s dívkou se snažili si povídat, jako by se nic nedělo, 
byla to strnulá a nucená konverzace, kterou ani jeden neposlou-
chal. Soustředili se na něco úplně jiného.

Zase špatná taktika.
„Koho že?“ Vychrtlý bezdomovec se dožadoval odpovědi.
Jelikož se jí nedočkal, zakřičel otázku znovu, ta prořízla ticho 

a odrážela se od modrých kachlů.
Dívka nadskočila. Mladík seděl jako zkamenělý. Bezdomovec 

vstal, začal chodit po peronu od člověka k člověku a všech se 
ptal na totéž, čím dál agresivněji. Cestující se mu klidili z cesty. 
Nikdo se s ním nechtěl zaplést. Prudkost v jeho černých očích 
svědčila o tom, že veškerý odpor je marný. Drzé oči, řeklo by se 
dnes. V dřívějších dobách se tomu říkalo zlé oko, což je pravdě 
jistě blíž. Nakonec si sedl zpátky k mladé dvojici.

„Koho že?!“
„Já nevím,“ odpověděl mladík bezmocně.
„Ono to mluví!“ Muž se zasmál a pak se smál dál, čím dál me-

chaničtěji, dokud z toho nezbylo jen agresivní opakování dvou 
slabik, HA HA.

Eldhová strčila levou ruku do kapsy kabátu a o pár kroků se 
přiblížila. Nechtěla ho zbytečně vyplašit, to by zmizel, ale záro-
veň to nechtěla nechat zajít příliš daleko. Jediný přešlap a chláp-
ka by čekaly těžké časy.

„Přece: Ach, vše, co dýše!“ řekl bezdomovec nakonec a lásky-
plně zamrkal na dívku.

Na protější kolej přijelo metro a peron se vyprázdnil. I mladý 
pár vycítil šanci a prchl do vagonu. Najednou chtěli všichni na 
sever.
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Bezdomovec zazpíval silným a jasným hlasem:
„Bohatstvím vůní prodchnut vzduch
a všecičko kvete v parku tom,
havětí a červy obsypán je strom.“
Pauza.
„Už jsi skončil?“ zeptala se Eldhová.
„Ne, ještě Básník Wennerbom. Tak to končí. To by měla vě-

dět i Valkýra. Havětí a červy obsypán je strom, pomlka, Básník 
Wennerbom.“

„Aha, aha, dobrý.“
„Dobrý?“ Odfrkl si a upřel na ni černý pohled. „Gustaf Frö-

ding není dobrej. Dobrý je za tři, to je takový poplácání po ra-
meni. Fröding není dobrej, kurva!“ Wennerbom se začínal zase 
čertit. Natáhl k ní šlachovitou ruku.

„Na mě tyhle kecy nezkoušej.“ Eldhová odstrčila jeho ruku 
a přikročila k němu blíž. Byla jen nepatrně vyšší, ale určitě as-
poň dvakrát širší. „Já jsem nepřišla poslouchat, jak recituješ ty 
svoje ožralý kamarády z předminulýho století. Jestli toužíš po 
spřízněný duši, tak se vrať do Värmlandu. Ještě jednou tě uvidím 
otravovat lidi, a  budu tě muset sebrat. Už to nebude nervový 
zhroucení. Už to nebude deprese. Jasný?“

„Já toužím, toužím, musím, musím ven,
pít lačně život, aťsi na minutu jen,
kéž nezdusí mě zvolna cely mříž.“
„Můžeme už tu chvilku poezie ukončit?“
„To ve mně skuta je a sbita mříž,
a jen když budu zborcen, zbortí se i mříž.“
Eldhová si sedla na lavičku a počkala, až dorecituje. Suše mu 

zatleskala.
„Potlesk je pro kejklíře,“ ošklíbl se Wennerbom. „Gustafovi se 

tohle protivný plácání nikdy nelíbilo. Víš, co jsme dělali blbcům, 
co mu tleskali?“

Eldhová neodpověděla, jen vytáhla z kapsy placatku vodky 
 Ex plo rer a pár fotografií.
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„Co si myslíš o tomhle?“
Byly to detailní snímky místa rituálu, vytištěné na její levné 

tiskárně.
„Ty mě chceš naverbovat do Spolku, Valkýro?“
„Mohl bys taky přispět svou troškou do mlýna jako všichni 

ostatní.“
„Básník nepotřebuje ostatní. Navíc nechci přispívat do mlýna, 

když je to špatnej mlýn. Mluvíte a mluvíte, a co z toho máme?“
„Pomoc, když ji potřebujete.“
„Pomoc?“ Odfrkl si. „Když je s náma zle, je to všem jedno. 

To se jenom krčíte ve vyhřátejch bejvácích. Přijďte nás někdy 
navštívit do reality. Kdo pomohl Gunnarovi? Kdo je na řadě 
příště?“

„Já jsem se snažila.“ Eldhová netušila, jak se Wennerbom do-
zvěděl, co se stalo Gunnarovi, ale už dlouho měla podezření, že 
Prchaví mají nějakou neformální síť, i když se jinak drží zuby 
nehty svého revíru.

„Cha. Tebe má Spolek jenom jako lék na špatný svědomí. Borg 
ti dává úkoly a ty poslušně panáčkuješ. Valkýra, naše ochranitel-
ka. Seš jenom bezmocnej ředěnec. Díky, až zase někoho najdou 
vypálenýho, pošlu ti pohled.“

„No tak se neschovávejte. Já umím pomoct těm, kdo si po-
moct nechají.“

„Nemáš nejmenší tušení, jak se nám vede.“
„Tak na to kašli.“ Eldhová lahev zase schovala. Už od toho ne-

vděčného hajzla nehodlala snášet další urážky. Ještě pořád měla 
v těle trochu hrdosti. Vstala. „Číst umí i jiní.“

„Ale ne tak dobře jako já.“
„To možná ne, ale aspoň jim nebudu muset lízt do zadku.“
„No dobře, no dobře.“ Wennerbom změnil tón. „Přece na sebe 

nemusíme bejt takoví. Koneckonců si musíme pomáhat, jinak se 
rovnou můžeme nechat pohltit lidskou masou.“

„Vždyť ti to říkám.“
„Ale ne tak hezky. Tak copak jsi Básníkovi přinesla?“
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Eldhová se zase posadila na lavičku. Lahev bez komentáře 
změ nila majitele. Jestli si to rozmyslel kvůli tomu chlastu anebo 
ze zvědavosti, se nedalo poznat. Možná cítil k sobě podobným 
větší loajalitu, než si myslela.

Wennerbom studoval fotky rituálu a přitom čmáral prstem do 
vzduchu. Jistou rukou dirigenta kreslil, co před sebou viděl. Jeho 
černý humor byl tentam.

„Za chvilku máme společnost.“ Eldhová ukázala na informač-
ní tabuli.

Skarpnäck 7 min.
Wennerbom se neobtěžoval odpovědět. Když si obrázky pro-

hlédl, zahodil je na zem. Díval se na to, co načrtl do vzduchu, 
hýbal s tím, kroutil, přesouval a zkoumal v té prázdné nicotě kaž-
dý detail.

„Víš, co to je?“
Wennerbom se pustil po svých vzdušných stopách a zavřel oči. 

Paže mu spadly podél boků a tělo ztuhlo v podivné póze. Mírně 
se třásl. Minuty běžely. Trup se nahnul dopředu, jako by neko-
nečně dlouho padal. Eldhová si posbírala fotky a soustředila se 
na reklamu na automobil vzadu za kolejištěm. Velký stříbrný 
vůz, oblé tvary, mohla to být kterákoli značka. Ale o to jí nešlo, 
byl to jen trik na oklamání mozku. Vlastně stejný jev jako mžit-
ky před očima ‒ mozek periferně zachycuje něco, co si neumí 
vyložit. Nezasvěcenec vidí tančící tečky. Jiní vidí něco jiného. 
Eldhová na okraji zorného pole vnímala, jak se vzduch kolem 
Básníka tetelí jako nad rozpálenou venkovskou silnicí. Wenner-
bom studoval tkaninu.

Skarpnäck 3 min.
Najednou se probral.
„Je to hnus,“ řekl a odšrouboval lahev. „Ale je to pravý. Něco 

jako bublina. Čtyři světový strany. Pět otvorů, ale u těch nevím, 
jak s tím souvisí. Co leželo uprostřed?“

„Novorozený dítě.“
„To jako fakt?“
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Eldhová přikývla. „K čemu myslíš, že to bylo? V novorozenci 
je přece endorfinu tak málo, že to nestojí za řeč.“

Básník pokrčil rameny. „Že umím číst, ještě neznamená, že 
umím psát.“ Vyprázdnil lahev na dva dlouhé hltavé doušky. 
„Vždycky se najdou úchyláci. Pedofilové a lidi, co vraždí pro ra-
dost, v tomhle posraným životě nedává smysl skoro nic. Všich-
ni jsme svině.“ Mrštil lahví a ta se roztříštila o kachle. „Myslel 
jsem, že aspoň k tomuhle už jsi došla sama.“

„Kdo to mohl udělat?“ zeptala se Eldhová.
„Netuším, to tkaní je z Bergslagenu, možná z Dalarny.“ Říhl 

alkoholové výpary. Pak se rozzářil. „Mimochodem. Už jsem to 
někdy viděl. U Bezzemků. Kdysi dávno. V úplně jiný práci. V ji-
ným převleku.“

„U  Bezzemků? Tak to není zrovna radostná novina. Víš to 
jistě?“

Vzduch se stlačil a průvan z tunelu jí foukl vlasy přes oči. Vítr 
zalistoval v očteném Metru. Přijel vlak do Skarpnäcku. Vystou-
pili tři hlídači. Agresivní bezdomovci nejsou u stockholmského 
dopravního podniku zrovna v kurzu, někdo si určitě stěžoval.

„Radši zmiz,“ řekla Eldhová a obrátila se k hubenému Básní-
kovi. Ale peron už byl prázdný. Wennerbom jako by se vypařil.
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„MŮŽEME UŽ přeskočit tuhle šarádu? Nevrátil jsem se do 
Švédska proto, abych tady seděl na obchodních jednáních. Smím 
si vzít slovo?“

Muž, který promluvil, měl na obličeji šedou bezvýraznou mas-
ku. Ostatní čtyři, kteří seděli u masivního pětibokého stolu, měli 
stejné masky a šedé pláště, jež zakrývaly všechny osobní rysy. Jen 
jedna maska se lišila, byla bílá jako kost. Právě ta odpověděla.

„Ty tuhle schůzi neřídíš.“
„Jestli si chcete povídat, navrhuju, abyste si založili čtenářský 

kroužek. Až vyřídíme všechny děti, pojedu truchlit zpátky do 
Švýcarska. Vrátím se za dvacet let. Zbytek můžete prodiskutovat 
s mým zástupcem. Smím si už vzít slovo?“ Prostředníček zlostně 
tančil po stole.

„Musíme probrat celý tenhle seznam. Jestli chceš na pořad jed-
nání něco přidat, musíš počkat.“

„Mrtvý si peněz moc neužije.“
„Já nemám v úmyslu umřít. To asi nikdo z nás. Proto jsme 

snad tady, ne?“ Muž obsáhl pohybem ruky celý stůl. „Chce ještě 
někdo jiný něco přidat, nebo můžeme pokračovat?“

Zpoza masky, která mu oponovala, se ozvalo tiché frknutí. 
Všechny masky byly vyrobeny z tvrzené a lakované kůže, malo-
vané podle italské tradice. Diskrétní, ale pro zasvěcence kvalitní.

Ticho.
Pod klenutým stropem tiše hučela petrolejka, jediný zdroj svě t-
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la v místnosti, a v dusném vzduchu byla mírně cítit sklepní vlh-
kost.

„Dalším bodem je akciová společnost Racos.“ Muž četl z pa-
píru. „Vlivem dosud nevídaných problémů s likviditou se pod-
nik ocitl v neudržitelné situaci. Cena firem zakoupených v Rize, 
Bratislavě a Krakově byla hrubě nadhodnocená a ztráty se pro-
jeví ve třetím čtvrtletí. Je třeba očekávat rozsáhlé škrty. Verdikt 
burzy bude tvrdý. Čtvrtletní zpráva bude hotová příští týden.“

Všichni přítomní si průběžně psali poznámky, až na toho prv-
ního, který dál demonstrativně ťukal prostředníčkem do silné 
vrstvy laku. Muž v bílé masce dál předčítal interní dokumenty 
větších i menších firem, kotovaných na evropských a amerických 
burzách. Jeden manažer v Londýně na základě předchozího roz-
hodnutí zemřel na infarkt, právě tak jistý politik v Bruselu. Na 
seznam byla přidána další tři jména, aniž by kdokoli oponoval.

„Pak tu máme ještě jednu delikátní záležitost.“ Muž v  bílé 
masce odsunul papíry stranou a sepjal ruce jako při modlitbě. 
„Po kud jde o ten poslední incident, zanechali jsme po sobě sto-
pu, jak vidím. Matku.“

„Ona ještě žije?“
„Je v kómatu. Není jisté, jestli přežije.“
„Může nás identifikovat?“
„Patrně ne, ale jistě to nevíme.“
„Zlikvidovat,“ ozval se ten nervózní. „Žádné stopy nenechá-

vat.“
„Jenom pokud se vzbudí,“ opáčil pronikavý hlas. „Je nesmysl 

zbytečně na sebe upozorňovat, možná je příroda na naší straně.“
Ticho.
„Jestliže se už nikdo další nechce vyslovit, nechám hlasovat. 

Pro, nebo proti.“
Na stole to zarachotilo, do prohlubně uprostřed masivní du-

bové desky se skutálelo pět kuliček. Místnost jako by byla ce-
lá postavená okolo tohoto dominantního kusu nábytku, typické 
ukáz ky novobarokní práce z konce devatenáctého století, pocti-
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vé, hezké a zdobené motivy lesa a  listů. Židle patřily ke stolu 
a za každou z nich se nacházely diskrétně umístěné dveře.

Muž v bílé masce ukázal na dlani rukavice pět kamenných 
kuliček. Jednu černou, čtyři bílé.

„Čtyři pro. Jeden proti. Zařídím, aby se tak stalo. Pokud se 
pro budí.“ Nasypal kuličky do jiné prohlubně a chvíli to chrasti-
lo, jak se kuličky uvnitř stolu rozdělily a putovaly až do malých 
přihrádek u jednotlivých přítomných.

„A nyní ten dodatečný bod. Prosím.“ Muž v bílém pokynul ne-
klidnému kolegovi.

„Už jste skončili?“ Nedočkavec vytáhl z aktovky papírovou slož-
ku a vyskládal na stůl fotografie. Bylo na nich mužské tělo na 
operačním stole. Hlavu a vlasy zakrývala krvavá kaše, nedalo se 
poznat, kdo to je. Z podpaží se mu jako napřažená ruka táhl na-
rudlý pruh ztvrdlé kůže. Po fotografiích hodil muž na stůl vý-
střižek z Expressenu s titulkem kDO jE jESkyNNí MUŽ? Sil ně 
rozostřený snímek, nejspíš pořízený mobilním telefonem, zachy-
coval temnou postavu u kamenné zdi. Oči jí svítily jako kočce. 
Tytéž dlouhé krvavé vlasy. pRORAZIL DíRU DO ZDI A ZMI-
ZEL, hlásal jiný titulek nad fotkou zejícího vchodu do jeskyně. 
Typičtí konzumenti bulváru nejspíš ani nepozvedli obočí, tyhle 
upravené snímky a zoufalé reportáže mají jenom nalákat čtenáře. 
To se děje dennodenně a pro ukrácení chvíle to není zlé, nicméně 
nálada okolo stolu byla docela jiná.

Muž v šedém počkal, až to ostatní zpracují. Začaly se ozývat 
nedokončené věty a na místnůstku padl strach.

„Ale...“
„To musíme...“
„Vždyť jsme přece...“
Někdo vstal. Jiný si pod maskou otřel pot.
„Pánové. Je načase, abychom přestali myslet na peníze. V sáz-

ce jsou naše životy.“
„Naše životy? Něčí život v sázce je, ale můj to nutně být ne-

musí.“
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„Nemusí, ale může, tak jako ostatně i můj. Jestli nepodnikne-
me kroky, nezbude nám než čekat, kdo dostane černého Petra.“

„Jeden ku pěti, to je vyšší pravděpodobnost než v ruské rule-
tě.“ To se ozval hluboký zastřený hlas, který dosud mlčel. „Tu 
jsem za války vyzkoušel a nijak se mi nechce si to zopakovat.“

Všechny formality byly tytam, nikdo už nežádal o slovo.
„Nemůže to být náhoda nebo omyl?“
„Tomu nic nenasvědčuje.“
„Ale jak je to možné?“ Pronikavý hlas téměř přeskočil do fal-

zetu. „Přece jsme se o to postarali už před pětadvaceti lety.“
„To je mi fuk.“ Muž v bílém se pokusil znovu opanovat si-

tuaci. „Je v  zájmu nás všech, abychom se toho spratka zbavi-
li. Všechno ostatní vyřešíme potom. Jestliže žije už dvacet pět 
let, musí někdo ze Spolku něco vědět. Použijte svoje páky, ne-
nechte kámen na kameni, najděte ho a skoncujte s jeho mrzkou 
existencí.“ Sundal petrolejku a prohlédl si fotografie pozorněji. 
V černých otvorech se mu zaleskly oči. Než ostatní maskovaní 
muži zmizeli ve svých dveřích, dodal ještě, aniž by odtrhl oči od 
snímků: „Informuji Popravčího.“
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ELDHOVÁ SE DÍVALA, jak vycházejí z nenápadného vcho-
du. Zastrčené dveře z černého dřeva vedly na kamennou dlažbu 
starého města. Muži a ženy v elegantních černých šatech. Moc, 
ale přitom diskrétnost. Některé poznala, byl tu Paul Kron, byl 
tu Lilja a Ehrencrantzová, ale většina z těch dvaceti, třiceti lidí, 
kteří se kolem ní mihli, pro ni byly anonymní obličeje. Pouze 
barva oděvu a  smuteční závoj Ehrencrantzové prozrazoval, že 
jdou z pohřbu. 

Jeden z  nejvlivnějších Švédů dvacátého století, ne-li celých 
švédských dějin, byl uložen k poslednímu odpočinku. Na kratič-
ký okamžik se zdálo, že mezi truchlícími panuje sounáležitost, 
mihl se náznak volně provázaného společenství, které trvá už 
řadu let. Tichá shoda jako v náboženském bratrstvu nebo etnic-
ké menšině po sváteční modlitbě. Ale pak to pominulo, nevidi-
telná pouta se zpřetrhala a jednoho po druhém pohltily uličky 
Gamla stan, zmizeli do stockholmské všednosti, jako by nikdy 
neexistovali.

Eldhová nešla dovnitř. Do nejsvětějších míst. Borg o nich ni-
kdy nemluvil a jí to bylo upřímně řečeno jedno. Budova se nevy-
značovala žádnými nápadnými detaily, byl to jen dům se žlutou 
omítkou a černými zatlučenými okny, který tu mohl stát, co je 
Stockholm Stockholmem. Svatyně. O nedávno zesnulém patri-
archovi jen slyšela, nikdy se s ním nesetkala, ale na jeho dceru už 
párkrát narazila. Podle Borga už před časem tajně převzala ve-
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dení, když u Marcuse Ehrencrantze propukly nepříliš lichotivé 
příznaky stáří. Už několik desítek let všichni jen čekali. Dcera 
pořád ještě stála v úzké uličce. Mezi ohnivě žluté fasády domů se 
snášel drobný deštík. Ehrencrantzová zvedla obličej k šedivému 
nebi a zavřela oči. 

Eldhovou napadlo, jestlipak cítí úlevu, anebo žal. Nebo obo-
jí. Byla androgynně přitažlivá, snědá, krátkovlasá, uhlazená, ale 
tím to není, říkala si Eldhová, to spíš něco v jejím  držení těla, 
jejím postoji a pohybech lidi vzrušuje. Ehrencrantzová má při-
rozenou autoritu.

Ze vchodu vyšel Borg, roztáhl deštník, podal ho truchlící dceři 
a pak kolem ní prošel, jako by se vůbec neznali. Vyšel po scho-
dech až do nízkého podloubí, kde se ve stínech schovávala Eld-
hová.

„Co tady děláš?“ řekl, ani se na ni nepodíval. Netušila, kdy si jí 
všiml. „Závidíš? Nebo tě štve, že tě nepozvali?“

Šel dál. Eldhová ho sledovala po Västerlånggatan a viděla, jak 
zašel do bistra mezi obchody se suvenýry. Než ho dohnala, ob-
jednal dvě točené zmrzliny. „Co chceš za posyp?“

„To je dobrý, děkuju,“ odpověděla Eldhová.
„Mám tady čokoládu, nebo tutti frutti.“
„Ty nejsi plnej kafe a chlebíčků?“
„Však to znáš, čím bohatší, tím lakomější. Děkuju pěkně.“ Po-

dal Eldhové kornout sypaný čokoládou. „Měli jenom malý se-
schlý řezy a oříškový lanýže s koňakem.“ Ukousl si pořádný kus 
zmrzliny. Pestrobarevný posyp mu vrzal mezi dokonalými zuby. 
„Potřebuju po tom pochlebování něco pořádně sladkého. Když 
se rozděluje moc, dostaneš z toho na jazyku takovou mdlou pa-
chuť.“ Sedl si na barovou stoličku u výlohy a povolil si kravatu.

„Já myslela, že to byl pohřeb.“
„Spíš měření sil. V každém rohu ringu jedna rodina nebo sku-

pina.“ Venku po Västerlånggatan chodili lidé s deštníky a pláštěn-
kami. „Čekají nás zajímavé časy. Když umřel Stenbeck, víš, kolik 
let trvalo zmapovat jeho impérium? Přitom vlastnil malý zlomek 
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toho, co Marcus Ehrencrantz, a to se ještě bavíme jenom o ma-
jetku, který oficiálně existuje. Přidej k  tomu pár tajných smluv, 
 neoznačených aktiv a fiktivních společností, co se táhnou až k po-
čátku století, a máš skvělou živnou půdu pro konfli kty.“

„A tobě připadla ta nesmírná čest rozdělit pozůstalost?“
„Zbláznila ses? Toho bych se nedotkl ani kleštěmi. Navíc mám 

příliš mnoho nepřátel.“
„Pořád ještě se bojíš Lilji?“
Borg se neobtěžoval s odpovědí a dál sledoval tok svých my-

šlenek.
„Spoustu let se budou soudit, než ten úkol vůbec někdo do-

stane. Nakonec, a to mi věř, protože já tohle znám, vyberou ně-
jakého bezcharakterního byrokrata, o kterém si všichni myslí, 
že bude ovladatelný. Chudák malej. Nikdo nedostane to, co chce, 
a všichni budou vinit jeho. Nenajdeš lepší způsob,   jak si zabít 
kariéru. Můžeš se spolehnout, že Spolek bude ještě hez ky dlou-
ho ochromený.“ Po ruce mu stékala zmrzlina s posypem. Borg 
tu sladkou břečku slízl. „Ale to se tě nejspíš netýká.“

„Hovna padají dolů.“
„To i peníze.“
„No jo, jenže hovna mají tendenci se množit. S penězi je to 

přesně naopak. Dříve či později to zaplatí takoví jako já. Co ma-
jí práci. Nájem. Život. Vy se musíte bát jenom o to, kolik vám 
uteče bonusů.“

„To o mně teda máš vysoké mínění.“ Borg vzal papírový ubrou-
sek a utřel si zmrzlinu z rukávu černého saka. „Přišla jsi se mnou 
diskutovat o zvýšení platu?“

„Ne. O vraždě dítěte.“ Hodila svou zmrzlinu do odpadkové-
ho koše. Ten posyp se nedal jíst. Přišlo pár turistů a prohlíželi 
si svítící menu se švédskými delikatesami ‒ vařeným párkem 
a  rozmraženým hamburgerem. „Měl jsi pravdu,“ pronesla tiše. 
„Tý ká se nás to, nebo spíš Bezzemků.“

„Bezzemků? Jsi si jistá?“
„Tvrdí to můj zdroj. To tkaní by mohlo pocházet od nich.“
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„To jsi mi mohla přinést i lepší zprávu.“ Veselá nálada z po-
hřbu zmizela a Borg si zhluboka povzdechl. „Mám na stole dost 
průserů i bez toho. Fakt díky.“

„V dobách Bezzemků jsem tady ještě nedělala. Jaký prosím tě 
průsery?“

„Co ti mám vyprávět? Anarchisti, separatisti, radikální sráči, 
říkej si jim, jak chceš. I my jsme si prošli rokem 1968. Jenže oni 
v něm nějak zastydli. Vždycky se najde někdo, kdo tvrdí, že sys-
tém je zorganizovaný špatně, a naváží se do nás, kteří se snažíme 
být k užitku.“

„Do vás, kteří vládnete, chceš říct?“ prohodila Eldhová kysele.
„Já neříkám, že Spolek je bezchybný, ale v rámci našich mož-

ností děláme, co můžeme. Dřív to bývalo lehčí, měli jsme to víc 
pod kontrolou. Jenže dnešní společnost vypadá jinak, teď je 
mnohem těžší to řídit a nebýt vidět. Blbý počítače. Starej dob-
rej papír, ten může aspoň zmizet.“ Utřel si prsty. „Není snadné 
zjednávat pořádek mezi stíny, abys věděla, ale k tomu, co bývalo, 
se vrátit nemůžeme, to chápou všichni kromě Bezzemků.“ Po-
třásl hlavou. „Ti si dělají, co je napadne, a na následky se rou. 
Mají pocit, že se před lidstvem moc plazíme. Ale tenhle pokři-
vený idealismus je jenom záminka. Jsou jako ti moji puberťáci. 
Chtějí všechno, ale nechtějí za to platit. A někteří z toho nikdy 
nevyrostou.“

„Tvoji puberťáci nejsou ozbrojení.“
„To je otázka definice,“ protáhl Borg unaveně.
„Chodí na Hromnice?“
„Moje děti?“
„Ne.“
„Ti separatisti? To bych se divil. Už třicet let s nimi vedeme 

zákopovou válku. Mhouříme oči a doufáme, že se nic nestane. 
Abych byl upřímný, nevěděl jsem, že jsou ještě ve Stockholmu.“

„A jak teda ukájí hlad?“ Odpověď ji napadla právě ve chvíli, 
kdy otázku vyslovila. To dítě. To nebyla žádná úchylná vražda. 
„Nevěděla jsem, že stačí i dítě,“ pronesla Eldhová tiše.
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V Borgových očích zaplál oheň, ostrá čerň, došel ke stejné-
mu závěru. Elias Borg měl dvě stránky, jednu směšnou a  jed-
nu nekompromisní. Uměl být neuvěřitelně otravný, protahoval 
trapné vtipy ad absurdum, dokola omílal ty samé historky, ale 
když něco opravdu chtěl, měl v sobě neúprosnou sílu, kterou lidi 
děsil. On nevyjednával, ale požadoval. A svou vysokou funkci si 
nevydobyl těmi neumělými vtípky.

„Vystopuj je,“ řekl. „Povolám do pohotovosti i další Kladiva.“
„Odkud mám začít?“
„Existuje jeden chlap jménem Järnbrink. Svého času vykoná-

val pro separatisty jisté služby.“
„Ove Järnbrink?“
Borg přikývl.
„Ten malej krysák byl práskač, už když jsem dělala na policii. 

Nevěděla jsem, že je jeden z nás.“
„Jsme velká rodina,“ řekl Borg ironicky. „Bezzemci vyhlásili 

ostatním partám válku několik desítek let předtím, než ses na 
scéně objevila ty. Sedmdesátá léta, emancipace a tyhlety sračky, 
Spolek byl tehdy roztříštěný, ne jako teď. Některé frakce nás ne-
poslouchaly. Ale ti magoři provedli čistku, vyřizovali jeden zlo-
činecký gang po druhém, dokud nezbyli jenom oni. Järnbrink si 
zachránil kůži tím, že zradil svoji partu, ale stejně to dost odská-
kal. Ani Bezzemci nemají rádi krysy. Poslední vyřizování účtů 
by la učiněná jatka, vážně hnus. Järnbrink byl jeden z mála, kteří 
z něj vyvázli živí.“

„Kdy to bylo?“
„V roce sedmdesát dva, sedmdesát tři.“
„K nám na oddělení se to nedoneslo.“
„Zametli jsme to pod koberec. Ale nauklízeli jsme se pořádně, 

museli jsme hasit spoustu požárů. Tvůj předchůdce měl hektické 
časy. Dřív to nebývalo lepší, ať si lidi říkají, co chtějí.“

„Kde toho Järnbrinka najdu?“
„V roce 1975 jsem mu zařídil práci v pneuservisu u Telefon-

planu.“ Vzal vizitku a na zadní stranu napsal adresu.
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