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Martinovi
„I wanna stand with you on a mountain“
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PROLOG

Vûdûl, Ïe dfiív nebo pozdûji to vyjde na svûtlo. Nûco ta-
kového ne‰lo utajit. KaÏdé slovo ho vracelo blíÏe k tomu
nepojmenovatelnému, stra‰nému, co se tolik let snaÏil po-
tlaãit.

Nedokázal tomu uÏ dál unikat. Rychle kráãel a ranní
vzduch mu plnil plíce. Srdce prudce bu‰ilo. Nechtûl tam
jít, ale musel. Rozhodl se v‰echno ponechat náhodû. Jest-
li tam nûkdo bude, promluví. KdyÏ ne, bude pokraãovat
dál do práce, jako by se nic nestalo.

Ale kdyÏ zaklepal, dvefie se otevfiely. Ve‰el dovnitfi
a mhoufiil oãi v ‰eru. Proti nûmu ale nestál ten, koho oãe-
kával, n˘brÏ nûkdo úplnû jin˘. 

Dlouhé vlasy se jí rytmicky vlnily po zádech, kdyÏ za
ní ‰el do pokoje. Zaãal mluvit, ptát se. My‰lenky mu pro-
bíhaly hlavou. Nic ne‰lo podle plánu, ale snad to bylo
i tak správnû. 

Najednou zmlkl. Projela jím tak ostrá bolest, aÏ se mu
hlas zlomil uprostfied slova. Pohlédl dolÛ. Vidûl, Ïe z rány
po noÏi pr˘‰tí krev. Pak nov˘ zásah, nová bolest. âepel
otáãející se v ránû. 

Pochopil, Ïe je po v‰em. Îe v‰echno skonãí právû tady,
i kdyÏ toho chtûl je‰tû tolik dûlat, vidût, proÏít. Byla v tom
jakási spravedlnost. NezaslouÏil si svÛj krásn˘ Ïivot ani
v‰echnu tu lásku, kterou dostal. Ne po tom, co udûlal. 

KdyÏ bolest ohlu‰ila jeho smysly a nÛÏ pfiestal bodat,
objevila se voda. Pohupující se loìka. A ve chvíli, kdy
ho obklopilo studené mofie, necítil uÏ vÛbec nic.

To poslední, co si pamatoval, byly její vlasy. Dlouhé,
tmavé.
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„Jsou to uÏ pfiece tfii mûsíce! Proã jste ho je‰tû nena‰li?“
Patrik Hedström se zahledûl na Ïenu proti sobû. Po-

kaÏdé, kdyÏ ji vidûl, vypadala unavenûj‰í a se‰lej‰í. Na
policejní stanici v Tanumshede chodila kaÏd˘ t˘den. KaÏ-
dou stfiedu od té doby, co její muÏ poãátkem listopadu
zmizel. 

„Dûláme v‰echno, co mÛÏeme. To pfiece víte, Cio.“
Beze slova pfiik˘vla. Ruce sloÏené na klínû se jí lehce

tfiásly. Pak na nûho pohlédla oãima pln˘ma slz. Nebylo
to poprvé, co musel Patrik tomuto pohledu ãelit.

„UÏ se nevrátí, Ïe?“ Teì se jí netfiásly jen ruce, ale i hlas
a Patrik musel pfiemáhat chuÈ zvednout se, obejít stÛl a po-
loÏit jí ruku na kfiehké rameno. Bylo ale zapotfiebí, aby
se choval profesionálnû, proto potlaãil své ochranitelské
instinkty. Na okamÏik se zamyslel nad odpovûdí. Nako-
nec se hluboce nadechl a souhlasil: „Také si to myslím.“

Více otázek nepoloÏila a vidûl, Ïe jeho odpovûì jen po-
tvrdila to, co Cia Kjellnerová uÏ sama vûdûla. Její muÏ se
domÛ nevrátí. Tfietího listopadu vstal v pÛl sedmé, ospr-
choval se a oblékl, k˘vl sv˘m dvûma dûtem a manÏelce a tûs-
nû po osmé ho vidûli jít z domova do práce ve sklenáfiské
firmû. Od té chvíle jakoby se propadl do zemû. Nedo‰el
na sraz se sv˘m kolegou, s nímÏ spoleãnû dojíÏdûli autem.
Zmizel nûkde cestou mezi domovem nedaleko sportovní-
ho hfii‰tû a domem kolegy u fjällbackého minigolfu. 

Probírali cel˘ jeho Ïivot. Pátrali po nûm prostfiednictvím
jin˘ch policejních stanic, mluvili s více neÏ padesáti oso-
bami jak na jeho pracovi‰ti, tak mezi pfiáteli a pfiíbuzn˘-
mi. Zji‰Èovali, jestli nemûl dluhy, od kter˘ch by si pfiál
uprchnout, milenku, zpronevûru na pracovi‰ti, cokoli, co
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by mohlo vysvûtlit, Ïe usazen˘ ãtyfiicetilet˘ muÏ s man-
Ïelkou a dvûma dorÛstajícími dûtmi jednoho dne prostû
zmizí. Nic nezjistili. Neexistoval Ïádn˘ náznak, Ïe by od-
cestoval do ciziny nebo Ïe by se ztratily peníze ze spo-
leãného konta manÏelÛ. Magnus Kjellner se vypafiil. 

KdyÏ Patrik vyprovodil Ciu, opatrnû zaklepal u Pauly
Moralesové.

„Pojì dál,“ ozvalo se okamÏitû, a kdyÏ ve‰el, zavfiel za
sebou dvefie.

„To byla zase ta manÏelka?“
„Ano,“ s povzdechem pfiik˘vl Patrik a sedl si na Ïidli

pfied Paulin˘m psacím stolem. Zvedl nohy na stÛl, ale kdyÏ
zahlédl Paulin nevrl˘ pohled, hned je zase poloÏil na zem. 

„Myslí‰ si, Ïe je mrtv˘?“
„Zdá se,“ odpovûdûl. Poprvé nahlas vyslovil to, ãeho

se obával od prvních dnÛ po Magnusovû zmizení. „Pfie-
ce jsme uÏ v‰echno ovûfiili a ten chlápek nemûl Ïádn˘
z obvykl˘ch dÛvodÛ ke zmizení. Asi prostû jen normál-
nû ode‰el z domova a pak… je pryã.“

„Ale nikde se nena‰lo tûlo.“
„Pfiesnû tak,“ potvrdil Patrik. „Ale kde máme hledat?

Pfiece nemÛÏeme procedit celé mofie a propátrat v‰ech-
ny lesy kolem Fjällbacky. Musíme jen vyãkávat a doufat,
Ïe se nûkde vynofií. Mrtv˘, nebo Ïiv˘. Jsem momentálnû
v koncích. A nevím, co pofiád fiíkat Cie, kdyÏ se tu kaÏ-
d˘ t˘den objeví a oãekává nûjakou novinku.“

„Ber to jako její zpÛsob, jak se s tím vyrovnat. Má po-
cit, Ïe nûco dûlá a nesedí jen doma a neãeká. Já osobnû
bych z neãinnosti ze‰ílela.“ Paula vrhla pohled na foto-
grafii, kterou mûla vedle poãítaãe. 

„Ano, já vím. Ale kvÛli tomu to není o nic lehãí.“
„To ne, má‰ pravdu.“
Místnost na chvíli ztichla, aÏ se nakonec Patrik zvedl. 
„Doufám, Ïe se pfiece jen objeví, tak ãi onak.“
„Uvidíme,“ fiekla Paula, ale její hlas znûl stejnû pora-

Ïenecky jako PatrikÛv.
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„Jsi jako hroch.“
„Anna v˘znamnû ukazovala na sestfiino bfiicho.
Erika Falcková se otoãila k zrcadlu bokem stejnû jako

Anna a nemohla neÏ souhlasit. PaneboÏe, je obrovská!
Vypadá jako ohromná hora zakonãená malou hlaviãkou,
podle níÏ se dalo identifikovat, o koho jde. KdyÏ ãekala
Maju, byla ve srovnání s tímto obrem jako proutek. Je-
nomÏe tentokrát to budou dvojãata.

„Fakt ti nezávidím,“ utrousila Anna s trochu brutální
otevfieností mlad‰í sestry.

„Díky,“ fiekla Erika a ‰Èouchla do ní bfiichem. Anna jí to
oplatila a málem obû ztratily rovnováhu. Mávaly paÏemi
ve vzduchu a rozesmály se tak, aÏ se opravdu skulily na zem. 

„To snad není pravda,“ zajíkala se Erika a utírala si
z koutku oãí slzy. „Jsem jako kfiíÏenec velryby se slonem.“

„Jsem ti za to stra‰nû vdûãná, protoÏe si vedle tebe teì
aspoÀ pfiipadám jako víla.“

„Jen si posluÏ,“ odpovûdûla Erika a pokusila se vstát.
Ale moc to ne‰lo. 

„Poãkej, pomÛÏu ti,“ nabídla se Anna, ale ztratila rov-
nováhu a padla znovu na zadek. S pln˘m porozumûním
na sebe pohlédly a jednohlasnû vykfiikly: „Dane!“

„Ano? Co se dûje?“ zaslechly z pfiízemí. 
„NemÛÏeme se zvednout.“
„CoÏe?“ volal nahoru.
Na schodech smûrem k loÏnici se ozvaly jeho kroky. 
„Co to tu dûláte?“ zeptal se pobavenû, kdyÏ vidûl Annu

a ‰vagrovou Eriku sedût na zemi vedle zrcadla. 
„NemÛÏeme se zvednout,“ vysvûtlila Erika co nejdÛ-

stojnûji a natáhla k Danovi ruku.
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„Poãkej, pfiinesu zvedák,“ dobíral si ji Dan a naznaãil,
Ïe pro nûj zabûhne dolÛ.

Anna se tak rozesmála, aÏ se musela poloÏit na záda. 
„No poãkej, tfieba to pÛjde i tak.“ Dan vzal Eriku za

ruku, aby jí pomohl nahoru. „Aúúú…!“ zanafiíkal.
„Bez tûch zvukov˘ch efektÛ, jestli smím prosit.“ Erika

se pracnû zvedla. 
„Tedy, ty jsi ale obrovská,“ prohodil Dan a Erika ho

pra‰tila do ramene. 
„UÏ jsi mi to fiekl nejménû stokrát a nejsi sám. Mohl

bys s tím laskavû pfiestat? Co kdyby ses místo toho po-
díval na vlastního tlou‰tíka!“

„Moc rád.“ Dan pomohl nahoru i Annû a nezapomnûl
ji políbit.

„No, moÏná bychom se radûji mûly vûnovat tomu, proã
tu jsem,“ pfiipomnûla Erika a popo‰la k sestfiinû ‰atníku.

„Nechápu, jak si mÛÏe‰ myslet, Ïe bych ti mohla pomoct,“
kolébala se za ní Anna. „Z m˘ch vûcí ti sotva nûco bude.“

„Co mám dûlat?“ Erika zoufale hledala mezi ramínky
ve skfiíni. „Kfiest Christianovy knihy je dnes veãer a jedi-
né, co mi doma padne, je Majin indiánsk˘ stan.“

„Dobfie, dobfie, nûco snad najdeme. Kalhoty, co má‰ na
sobû, vypadají dobfie a nûkde tu mám halenku, která by
ti mohla b˘t. V kaÏdém pfiípadû mnû je velká.“

Anna vytáhla fialovou tuniku s v˘‰ivkou. Erika si sun-
dala triãko a s Anninou pomocí navlékla tuniku pfies hla-
vu. Stáhnout ji pfies bfiicho bylo stejné jako nacpat párek
do stfiívka, ale nakonec to ‰lo. Otoãila se k zrcadlu a kri-
ticky se prohlíÏela.

„Jsi stra‰nû krásná,“ pravila Anna a Erika se na odpo-
vûì u‰klíbla. V souãasném stavu slovo „krásná“ znûlo jako
utopie, ale aspoÀ vypadala slu‰nû.

„Ta bude dobrá,“ usoudila a pokusila se ji zase stáhnout,
coÏ bylo moÏné aÏ s Anninou pomocí. 

„Kde se ta sláva koná?“ zeptala se Anna, zatímco tuni-
ku znovu uhladila a povûsila na ramínko.
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„V Grandhotelu.“
„To je tedy od nakladatele hezké, uspofiádat takovou

slávu pro debutanta,“ mínila Anna a ‰la ke schodi‰ti. 
„Je to od nich milé. A kníÏka se na prvotinu neuvûfii-

telnû dobfie prodává a budou tam i zástupci médií, aspoÀ
podle toho, co jsem od vydavatelky zaslechla.“

„Co si o kníÏce myslí‰ ty sama? Pfiedpokládám, Ïe se
ti líbí, protoÏe jinak bys ji asi vydavatelství nedoporuão-
vala. Jaká je?“

„Je…,“ Erika se odmlãela a opatrnû scházela za svou
mlad‰í sestrou po schodech. „Je magická. Temná a krás-
ná, zneklidÀující a silná a…, ano, nejlíp jde asi popsat prá-
vû slovem magická.“

„Christian musí b˘t pfie‰Èastn˘.“
„Ano, to ano.“ Erika se nad tím slovem zamyslela a ‰la

do kuchynû pfiipravovat kávovar. „Urãitû, ale souãasnû…“
Zmlkla, aby se nespletla v poãítání odmûrek kávového
prá‰ku. „Byl stra‰nû ‰Èastn˘, kdyÏ se vydavatelka rozhodla
knihu vydat, ale mûla jsem pocit, jako by v nûm práce na
knize nûco probudila. TûÏko fiíct, vlastnû ho tak dobfie ne-
znám. Ani nevím, proã se s Ïádostí o pomoc obrátil prá-
vû na mû, i kdyÏ jsem mu pochopitelnû ráda vyhovûla.
S psaním nûjaké zku‰enosti mám, pfiestoÏe sama romány
nepí‰u. Na zaãátku ‰lo v‰echno skvûle, Christian byl po-
zitivní a otevfien˘ v‰em návrhÛm. Ale ke konci se uÏ ho-
vorÛm o knize vyh˘bal. Neumím si to vysvûtlit. Je trochu
v˘stfiední, nejspí‰ je to tím.“

„Tak to si na‰el správné povolání,“ dobírala si ji s váÏ-
nou tváfií Anna a Erika se k ní obrátila. 

„Chce‰ fiíct, Ïe jsem nejen stra‰nû tlustá, ale také ex-
centrická?“

„Nerozptyluj se.“ Anna ukázala ke kávovaru, kter˘ Eri-
ka právû zapnula. „Káva je lep‰í, kdyÏ se do ní dá i voda.“

Kávovar souhlasnû zanafiíkal, Erika ho vypnula a za-
mraãenû pohlédla na svou sestru.
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Cia domácí práce vykonávala jen mechanicky. Talífie
a pfiíbory opláchla, naskládala nádobí do myãky, odstra-
nila zbytky potravy z odpadu ve dfiezu a cel˘ ho pak vy-
ãistila ãisticím prostfiedkem. Potom si namoãila hadfiík,
peãlivû ho vyÏdímala a otfiela kuchyÀsk˘ stÛl od drobkÛ. 

„Mami, mÛÏu jít za Sandrou?“ Do kuchynû ve‰la Elin
a trucovit˘ v˘raz na jejím patnáctiletém obliãeji jasnû
naznaãoval, Ïe oãekává zamítnutí. 

„Pfiece ví‰, Ïe to nejde. Veãer pfiijde babiãka a dûdeãek.“
„Jsou tu pofiád! Proã musím b˘t kvÛli nim doma?“ Hlas

teì znûl hádavû a to Cia tûÏce sná‰ela.
„Chtûjí vidût tebe a Ludviga. Snad pochopí‰, Ïe by je

mrzelo, kdybys nebyla doma.“
„Ale to je hrozná otrava! Babiãka vÏdycky zaãne pla-

kat a dûda ji napomíná, aby pfiestala. Já chci jít za Sand-
rou. Budou u ní v‰ichni.“

„Teì asi trochu pfiehání‰, ne?“ namítla Cia. Vymácha-
la hadfiík a rozloÏila ho, aby uschl. „Nemyslím si, Ïe tam
budou v‰ichni, jak fiíká‰. MÛÏe‰ tam zajít jin˘ veãer, aÏ
nebudeme mít náv‰tûvu.“ 

„Tatínek by mû pustil.“
Cie se sevfiel hrudník. UÏ nemohla dál. Odmlouvání a tru-

covitost ji zmáhaly. Magnus by si s Elin vûdûl rady. Umûl
by se s takovou situací vypofiádat. Ale ona to nezvládala. 

„Tatínek tu není.“
„A kde je?“ zakfiiãela Elin a zaãaly jí téct slzy. „Utekl

ti? Urãitû tû mûl plné zuby. Jsi nemoÏná.“
Ciu to omráãilo. Kolem ní jako by se rozhostilo mrt-

volné ticho a v‰echno se propadlo do ‰edé mlhy. 
„Je mrtv˘.“
Její hlas zaznûl cize.
Elin na ni zírala.
„Je mrtv˘,“ zopakovala Cia. Cítila nepochopiteln˘ klid

a pocit, Ïe se vzná‰í nad svou dcerou a zdálky scénu jen
pozoruje.
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„LÏe‰,“ vyhrkla Elin a hrudník se jí namáhavû zvedal
a klesal, jako by právû ubûhla mnoho kilometrÛ. 

„NelÏu. Myslí si to policie. Vím, Ïe to tak je.“ KdyÏ
teì sly‰ela vlastní slova, pochopila, Ïe je to pravda. Do-
posud si ji nechtûla pfiipustit, upínala se k nadûji. Ale prav-
da je taková, Ïe Magnus je mrtv˘.

„Jak to mÛÏe‰ vûdût? A jak na to pfii‰la policie?“
„Nikdy by nás neopustil.“
Elin vrtûla hlavou, jako by nûãemu takovému odmíta-

la uvûfiit. Ale Cia na ní vidûla, Ïe uÏ i ona to ví. Magnus
by sám od sebe nikdy nezmizel.

Popo‰la nûkolik krokÛ k dcefii a objala ji. Elin se vzpí-
rala, ale za okamÏik se podvolila a nechala se objímat jako
malá holãiãka. Cia ji hladila po vlasech a dcera plakala
stále silnûji.

„Psst…,“ uklidÀovala ji Cia. Mûla pocit, Ïe oã je její
dcera slab‰í, o to je ona silnûj‰í. „Jdi za Sandrou. Já to
babiãce a dûdovi vysvûtlím.“

Pochopila, Ïe teì uÏ o v‰em bude rozhodovat jen ona
sama.

Christian Thydell na sebe hledûl do zrcadla. Nûkdy si ne-
byl jist, co si o sobû má vlastnû myslet. Bylo mu ãtyfiicet.
Roky jen pádily a teì vidûl muÏe, kter˘ byl uÏ nejen do-
spûl˘, ale jemuÏ dokonce zaãaly fiídnout vlasy na spáncích. 

„Slu‰í ti to.“ Christian sebou ‰kubl, kdyÏ se za ním ob-
jevila Sanna a objala ho kolem pasu. 

„Polekala jsi mû. Nesmí‰ se tak plíÏit.“ Odtáhl jí ruce,
a neÏ se k ní otoãil, v zrcadle zahlédl její zklaman˘ v˘raz.

„PromiÀ.“ Posadila se na postel. 
„Také ti to moc slu‰í,“ fiekl a cítil se je‰tû provinileji, kdyÏ

vidûl, jak se po té bezv˘znamné pochvale rozzáfiila. Sou-
ãasnû ho to rozãilovalo. Nenávidûl, kdyÏ se chovala jako
‰tûnû, které vrtí ocáskem, jen co si ho páníãek pov‰imne.
Jeho manÏelka byla o deset let mlad‰í neÏ on, ale obãas
mu pfiipadalo, Ïe rozdíl mezi nimi je dvakrát tak velk˘.
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„PomÛÏe‰ mi zavázat kravatu?“ Popo‰el k ní a ona se
zvedla a navykl˘m pohybem uvázala uzel. Bylo to per-
fektní hned na první pokus. Pak ustoupila o krok doza-
du, aby mohla své umûní ocenit.

„Veãer bude‰ mít velk˘ úspûch.“
„Hmm…,“ zamumlal, protoÏe nevûdûl, co se od nûho

oãekávalo. 
„Mami, Nils mû bije!“ Melker pfiibûhl, jako by ho ho-

nila celá smeãka divok˘ch vlkÛ, a upatlan˘ma rukama se
chytil nejbliÏ‰í bezpeãné opory: Christianov˘ch nohou.

„Kruci!“ Christian svého pûtiletého syna rychle odstr-
ãil, ale uÏ bylo pozdû. Na obou nohavicích se skvûly zfie-
telné otisky keãupu ve v˘‰ce kolen a Christian mûl co
dûlat, aby zachoval klid. V poslední dobû mu to ‰lo ãím
dál hÛfi.

„To ty dûti nemÛÏe‰ hlídat?“ zasyãel a demonstrativnû
si rozepínal knoflík kalhot, aby je mohl svléknout. 

„Vyãistím ti to,“ slibovala Sanna a souãasnû drÏela Mel-
kera, kter˘ se chystal skoãit do postele i se ‰pinav˘ma
rukama.

„To asi tûÏko stihne‰, kdyÏ tam mám b˘t za hodinu.
Musím si obléknout jiné.“

„Ale…“ V Sanninû hlase zaznûl pláã.
„Postarej se radûji o dûti.“
Sanna zamrkala, jako by jí vyÈal políãek. Mlãky chlap-

ce uchopila za ruku a vedla z loÏnice.
KdyÏ ode‰li, Christian ztûÏka usedl na postel. Kout-

kem oka se vidûl v zrcadle. Zatrpkl˘ muÏ obleãen˘ do
saka, v ko‰ili s vázankou a slipech a s poklesl˘mi rame-
ny, jako by na nich leÏela tíha celého svûta. Pokusil se
srovnat záda a vypnout prsa. Hned to vypadalo líp. 

Dnes je pfiece jeho veãer. Ten mu nikdo nemÛÏe vzít. 

„Nûco nového?“ Gösta Flygare tázavû pozvedl kávovou
konvici k Patrikovi, kter˘ právû ve‰el do malé kuchyÀky
na policejní stanici. Patrik na nûmou otázku pfiik˘vl a sedl
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si za stÛl. Jakmile Ernst zaslechl, Ïe se bude svaãit, cel˘
ud˘chan˘ vbûhl dovnitfi a lehl si pod stÛl v nadûji, Ïe mu
tu a tam nûkdo podstrãí nûco dobrého, co sv˘m drsn˘m
jazykem okamÏitû slízne. 

„Tady to má‰,“ Gösta postavil pfied Patrika hrnek s ãer-
nou kávou. „Jsi nûjak˘ bled˘,“ poznamenal a zahledûl se
na mlad‰ího kolegu. 

Patrik pokrãil rameny. „Jsem jen trochu unaven˘. Maja
teì ‰patnû spí a zaãíná se vztekat. A Erika je z pocho-
piteln˘ch dÛvodÛ úplnû hotová. TakÏe je to doma dost
pracné.“

„A bude hÛfi,“ su‰e konstatoval Gösta.
Patrik se rozesmál. „Ty ale umí‰ povzbudit. Ano, oprav-

du to bude hor‰í.“
„O Magnusi Kjellnerovi nemá‰ nic nového?“ Gösta od-

lomil kousek zákusku, diskrétnû ho upustil pod stÛl a Ernst
‰Èastnû bu‰il ocasem do Patrikov˘ch nohou. 

„VÛbec nic,“ Patrik se napil kávy.
„Zahlédl jsem, Ïe za tebou zase byla.“
„Ano. Teì jsem o tom právû mluvil s Paulou. Je to ta-

kov˘ rituál a asi na tom není nic divného. Jak se má ãlo-
vûk vyrovnat se skuteãností, Ïe jeho partner prostû zmizí?“

„MoÏná bychom mûli vyslechnout je‰tû dal‰í lidi,“ uva-
Ïoval Gösta a dál drobil pod stÛl. 

„Koho má‰ na mysli?“ Patrik sly‰el, jak podráÏdûnû jeho
hlas zní. „Mluvili jsme s rodinou, pfiáteli, obe‰li jsme
v‰echny domy v okolí jeho bydli‰tû, roznesli jsme lísteãky
s Ïádostí o informace a o pomoc jsme poÏádali i místní
tisk. Nevím, co víc dûlat.“

„To ti není moc podobné, házet flintu do Ïita.“
„Ne, a jestli má‰ nûjak˘ nápad, sem s ním.“ Patrik uÏ

litoval svého ostrého tónu, i kdyÏ Gösta nevypadal ura-
Ïenû. „Vlastnû jen doufáme, Ïe se nûkde vynofií mrtv˘,“
dodal pfiátel‰tûj‰ím tónem. „To je stra‰né, ale snad po-
tom zjistíme, co se stalo. Vsadil bych se, Ïe nezmizel dob-
rovolnû, a jestli najdeme tûlo, budeme mít kde zaãít.“
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„Ano, má‰ pravdu. Je to stra‰ná pfiedstava, Ïe nám na-
jednou z vody vyplave tûlo nebo ho nûkdo najde v lese,
ale mám stejn˘ pocit jako ty. Musí to b˘t ‰ílené…“

„Nic nevûdût, chce‰ fiíct?“ doplnil ho Patrik a za‰oupal
nohama, které se mu uÏ pod tepl˘m tûÏk˘m psem potily. 

„Ano, jen si to pfiedstav. VÛbec netu‰it, kam se milo-
vaná osoba podûla. Jako ti chudáci rodiãe, kter˘m zmizí
dítû. Existuje americká webová stránka se ztracen˘mi dût-
mi. Fotografie a popisy. To musí b˘t hrozné.“

„To bych nepfieÏil,“ povzdechl si Patrik. Vybavil si svou
neposednou dcerku, a pfiedstava, Ïe by o ni pfii‰el, byla
nesnesitelná. 

„O ãem si povídáte? Je to tu jako na pohfibu.“
Ticho pfieru‰il vesel˘ hlas a pfiisedla si k nim Annika.

Nejmlad‰í z policistÛ, Martin Molin, pfii‰el hned za ní,
pfiilákán hlasy a vÛní kávy z kuchyÀky. Nastoupil uÏ po
otcovské dovolené na pÛl pracovního úvazku a vyuÏíval
kaÏdou moÏnost, jak b˘t s kolegy a pro zmûnu hovofiit
s dospûl˘mi.

„Mluvili jsme o Magnusi Kjellnerovi,“ vysvûtlil Patrik
a naznaãil, Ïe tento hovor uÏ právû ukonãili. Aby to bylo
je‰tû zfiejmûj‰í, zmûnil téma hovoru.

„A co va‰e holãiãka?“
„Právû vãera jsme dostali nové fotky,“ fiekla Annika a vy-

táhla z kapsy nûkolik fotografií. 
„Podívejte se, jak je uÏ velká,“ poloÏila snímky na stÛl

a Patrik s Göstou si je stfiídavû prohlíÏeli. Martin je vidûl
hned ráno.

„Je opravdu moc pûkná,“ obdivoval Patrik. 
Annika souhlasnû pfiikyvovala. „Je jí deset mûsícÛ.“
„Kdy pro ni pojedete?“ zeptal se s upfiímn˘m zájmem

Gösta. Nezapomnûl, Ïe i on pfiispûl k rozhodnutí, kdyÏ
Annika a Lennart uvaÏovali o adopci. TakÏe na holãiãku
hledûl tak trochu jako na svou.

„Nemáme pfiesné zprávy, ale fiekla bych, Ïe asi za dva
mûsíce,“ informovala je Annika. 
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„âekání vám asi pfiipadá hodnû dlouhé,“ mínil Patrik.
Vstal a ‰el uloÏit nádobí do myãky. 

„Ano, a souãasnû…, uÏ jsme pokroãili a víme, Ïe exis-
tuje.“

„Ano, to má‰ pravdu,“ fiekl Gösta. Impulzivnû poloÏil
dlaÀ na Anniãinu ruku, ale hned ji zase stáhl. „Ehm, mu-
sím pracovat. Nemám ãas na zbyteãné fieãi,“ mumlal roz-
paãitû a zvedl se.

KdyÏ vycházel z kuchyÀky, provázely ho pobavené
pohledy jeho tfií kolegÛ.

„Christiane!“ Vrhla se k nûmu ‰éfka vydavatelství a se-
vfiela ho v náruãí. Zaplavila ho dusivá vÛnû tûÏkého par-
fému. ZadrÏel dech, aby nemusel vdechnout lepkav˘
pach. Gaby von Rosenová se rozhodnû nevyznaãovala
diskrétní vÛní. U ní bylo vÏdycky v‰eho pfiíli‰: obrovská
záplava vlasÛ, tlustá vrstva líãidla, spousta voÀavky, a v‰e
dovr‰ovalo její obleãení, které se dalo oznaãit – pokud
byl ãlovûk hodnû laskav˘ a tolerantní – jako „nápadné“.
V tento slavnostní veãer mûla rÛÏové ‰aty s obrovsk˘mi
zelen˘mi látkov˘mi rÛÏemi a jako obvykle se nesla na
Ïivotu nebezpeãnû vysok˘ch podpatcích. Ale navzdory
svému obãas trochu smû‰nému zevnûj‰ku neexistoval ni-
kdo, kdo by ‰éfku nového ‰védského vydavatelství nebral
váÏnû. Mûla pfies tfiicet let zku‰eností v branÏi a stejnû
pronikav˘ intelekt, jako ostr˘ byl její jazyk. Ti, ktefií se
dopustili chyby, Ïe ji jednou podcenili, se podobného
omylu uÏ nikdy nedopustili. 

„Bude to prostû nádhera!“ Gaby ho drÏela od sebe na
délku paÏe a záfiivû se na nûho usmívala. 

Christian se snaÏil co nejménû d˘chat v oblaku vÛnû
a jen pfiik˘vl.

„Lars-Erik a Ulla-Lena tady z hotelu jsou naprosto fan-
tastiãtí,“ rozpl˘vala se. „Skvûlí lidé. A bufet vypadá skvost-
nû. Opravdu nejvhodnûj‰í místo k prezentaci va‰í úÏasné
knihy. Jak se cítíte?“
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Christian se opatrnû uvolnil z jejího sevfiení a o krok
ustoupil zpût. „Trochu neskuteãnû, to musím pfiiznat. Tak
dlouho jsem o tom románu uvaÏoval, a teì…, no, teì
jsem tady.“

Za‰ilhal na hromadu knih, které leÏely na stole u vcho-
du. I vzhÛru nohama pfieãetl své jméno a titul knihy: Mofi-
ská panna. Sevfiel se mu Ïaludek. Opravdu to byla skuteãnost.

„Plánujeme to takto,“ pokraãovala a vzala ho za rukáv
saka, takÏe musel za ní. „Zaãneme schÛzkou s novináfii,
aby si s vámi mohli v klidu popovídat. Jsme velice spo-
kojení s tím, kdo tu bude: dvoje göteborské noviny GP
a GT, Bohusländské a Strömstadské noviny. Není to sice celo-
státní tisk, ale víc neÏ dostateãnû to kompenzují nad‰e-
né recenze v ãasopisu Svenskan.“

„Jaké recenze?“ zajímal se, zatímco ho táhla na mal˘
stupínek, kde s ním zfiejmû budou mluvit zástupci tisku. 

„Pak vám to povím,“ slíbila Gaby a usadila ho na Ïid-
li u zdi. 

SnaÏil se znovu dostat situaci pod kontrolu, ale jako by
byl vtaÏen do odstfiedivky a nemohl ven. Pohled na Gaby,
která uÏ zase pospíchala jinam, ten pocit zesílil. V sále
pobíhali lidé z personálu sem a tam a prostírali stoly. Ni-
kdo si ho nev‰ímal. Na okamÏik zavfiel oãi. Pomyslel na
svou knihu, Mofiskou pannu, na hodiny strávené pfied po-
ãítaãem. Stovky, tisíce hodin. Pomyslel na ni – na svou
Mofiskou pannu. 

„Jste Christian Thydell?“
Z my‰lenek ho vyru‰il nûãí hlas. Vzhlédl. MuÏ pfied

ním stál s rukou nataÏenou k pozdravu. Postavil se a po-
tfiásl si s ním. 

„Birger Jansson, Strömstadské noviny.“ MuÏ postavil na
zem velkou ta‰ku s kamerou.

„Dobr˘ den, posaìte se,“ pobídl ho Christian, proto-
Ïe netu‰il, co se od nûho oãekává. Zapátral pohledem
po Gaby, ale vidûl jen záblesk ostfie rÛÏové barvy jejích
‰atÛ nûkde u vchodu. 
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„Vypadá to tu velkolepû,“ fiekl Birger Jansson a rozhlédl
se kolem sebe.

„Asi ano, “ pfiitakal Christian a pak oba zmlkli a zavr-
tûli se na Ïidli. 

„Zaãneme? Nebo poãkáme na ostatní?“
Christian se na muÏe bezradnû podíval. Proã se ptá

zrovna jeho? Nikdy dfiíve nic podobného nezaÏil. Jans-
son si to vyloÏil jako souhlas a na stolku pfied nimi za-
pnul magnetofon.

„Tedy…,“ zaãal a povzbudivû na nûj pohlédl. „To je
vá‰ debut, Ïe ano?“

Christian uvaÏoval, jestli se oãekává je‰tû nûco jiné-
ho neÏ prost˘ souhlas. „Ano, je to tak,“ potvrdil a od-
ka‰lal si. 

„Stra‰nû moc se mi líbí,“ prohlásil Jansson tónem, kte-
r˘ jakoby jeho tvrzení zpochybÀoval. 

„Díky,“ fiekl Christian.
„Co jste jím chtûl sdûlit?“ Jansson zkontroloval pfiístroj,

jestli se pásek správnû odvíjí. 
„Co jsem chtûl sdûlit? Pfiesnû nevím. Je to historka, kte-

rou jsem dlouho nosil v hlavû.“
„Pfiíbûh je velice temn˘. ¤ekl bych aÏ pochmurn˘,“ po-

kraãoval Birger Jansson a pozoroval Christiana, jako by
chtûl odhalit jeho nejtajnûj‰í my‰lenky. „Tohle je vá‰ po-
hled na spoleãnost?“

„Ani nevím, jestli jsem se v knize snaÏil zprostfiedkovat
právû vlastní pohled,“ mlÏil Christian a horeãnû hledal, co
dÛmyslného by mohl fiíct. Nikdy na své psaní nemyslel tím-
to zpÛsobem. Pfiíbûh mu leÏel na srdci hodnû dlouho a na-
konec ho prostû musel napsat na papír. Ale co jím chtûl fiíct
o spoleãnosti? Ta my‰lenka ho nikdy nenapadla.

Nakonec ho zachránila Gaby. Pfii‰la ve skupince s dal-
‰ími Ïurnalisty a Birger Jansson vypnul svÛj pfiístroj. V‰ich-
ni se navzájem pozdravili a pak usedli ke stolu. Ubûhlo
pár minut a Christian vyuÏil pfiíleÏitosti, aby se trochu
vzpamatoval. 
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Gaby se snaÏila upoutat pozornost ostatních. „Vítám
vás v‰echny na setkání s novou vycházející hvûzdou na
spisovatelském nebi, Christianem Thydellem. Na‰e vy-
davatelství je nesmírnû hrdé na to, Ïe vydalo jeho román
Mofiská panna, kter˘ pokládá za poãátek jeho fantastické
budoucí spisovatelské kariéry. Christian dosud neãetl Ïád-
né recenze, ale já vám s nejvût‰í radostí mohu sdûlit, Ïe
dnes vy‰ly úÏasnû pozitivní kritiky ve Svenskan, Dagens
Nyheter a Arbetarbladet, abych jmenovala aspoÀ nûkteré. Do-
volte mi pfieãíst nûkolik úryvkÛ.“

Nasadila si br˘le a natáhla se po hromádce papírÛ le-
Ïících pfied ní na stole. Na bílém pozadí záfiil rÛÏov˘
zv˘razÀovaã.

„Jazykov˘ virtuos popisuje zranitelnost drobného ãlovûka, aniÏ
by ztratil cit pro perspektivu. To je ze Svenskanu,“ upfiesnila
Gaby, pok˘vla ke Christianovi a zalistovala v dal‰ích pa-
pírech. „Christian Thydell je souãasnû poÏitkáfi i bolestín, kdyÏ pros-
tou prózou usvûdãuje z fal‰e uji‰Èování o jistotû a demokracii. Jeho
slova pronikají krun˘fiem aÏ do morku kostí a zar˘vají se do svûdo-
mí, kdyÏ nutí ãtenáfie ãíst horeãnû dál, stejnû jako kdyÏ fakír vyhle-
dává utrpení, pfiiná‰ející oãistnou bolest. To bylo z Dagens Nyheter,“
poznamenala Gaby, stáhla si br˘le a hromádku papírÛ s re-
cenzemi posunula ke Christianovi. 

NedÛvûfiivû po ní sáhl. Bylo pfiíjemné sly‰et slova chvá-
ly, ale po pravdû fieãeno moc nechápal, o ãem se mluví.
On pfiece napsal jen o ní, vyprávûl o jejím Ïivotû. Vklá-
dal do pfiíbûhu tolik citu, Ïe pak obãas cítil naprostou
prázdnotu. Nemluvil o spoleãnosti. Pfiál si hovofiit o ní.

Spolkl protest. Nikdo by to nepochopil, a tak snad bylo
správné se neboufiit. Stejnû by to nikdy nedokázal vy-
slovit. 

„Zní to úÏasnû,“ vysoukal ze sebe a sám sly‰el, jak
prázdnû jeho slova zní. 

Pak následovaly dal‰í otázky. Dal‰í nad‰ení a úvahy
o jeho knize. Cítil, Ïe nedokáÏe rozumn˘m zpÛsobem
odpovûdût ani na jedinou otázku. Jak popsat nûco, co
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vyplÀuje Ïivot do posledního zákoutí jeho du‰e? Neby-
lo to jen vyprávûní, tady ‰lo o samotn˘ boj o pfieÏití.
O bolest. Odpovídal, jak nejlépe umûl. SnaÏil se mluvit
jasnû a promy‰lenû. Nejspí‰ s tím uspûl, protoÏe mu Gaby
pochvalnû pfiikyvovala. 

KdyÏ vypr‰el ãas vymûfien˘ ÏurnalistÛm, pfiál si uÏ jen
odejít domÛ. Cítil se vyãerpan˘. Musel ale zÛstat v krás-
né jídelnû Grandhotelu, a tak se hluboce nadechl a pfii-
pravil se na setkání s dal‰ími hosty, ktefií proudili dovnitfi.
Usmíval se, ale stálo ho to více, neÏ kdo tu‰il. 

„Nemohla bys dnes veãer zÛstat stfiízlivá?“ zasyãel Erik
Lind na manÏelku, aby to ostatní, ktefií stáli kolem nich,
nesly‰eli. 

„Mohl bys dnes veãer nechat na pokoji ruce?“ odpo-
vûdûla, aniÏ by se starala o to, jestli nûkdo sly‰í ji. 

„Nechápu, o ãem mluví‰,“ odbyl ji. „A mohla bys se-
‰roubovat hlasitost?“ Louise svého muÏe pozorovala chlad-
n˘m pohledem. Jistû, je moc hezk˘, to nemohla popfiít.
Kdysi na ni udûlal velk˘ dojem. Seznámili se na univerzitû
a dûvãata na ni závistivû hledûla, kdyÏ právû ona ulovila Eri-
ka Linda. Pak pomalu, ale jistû její lásku, dÛvûru a respekt
promarnil v sexu. Ne s ní, bÛh uchovej. Nemûl nejmen‰í
problém získávat partnerky pro mimomanÏelské loÏe. 

„Ahoj, vy jste tu také? To je milé!“ Cecilia Jansdotte-
rová se k nim protlaãila a oba políbila na tváfi. Byla to
Louisina kadefinice a v posledním roce také Erikova mi-
lenka. Mysleli si ov‰em, Ïe o tom Louise neví.

„Ahoj, Cecilio,“ usmála se na ni Louise. Byla to milá
dívka, a kdyby mûla nenávidût v‰echny, které s jejím
manÏelem spaly, nemohla by zÛstat ve Fjällbace. UÏ pfied
mnoha lety se o to pfiestala zajímat. Mûla pfiece dcery.
A také objevila víno. K ãemu by jí byl Erik?

„Je to úÏasné, Ïe v na‰í obci Ïijí spisovatelé! Nejdfiív
Erika Falcková a teì i Christian.“ Cecilia radostí málem
poskakovala. 
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„âetli jste jeho knihu?“
„Já ãtu jen hospodáfiské noviny,“ fiekl Erik. 
Louise obrátila oãi k nebi. To je typické. Erik pfiedstí-

rá, Ïe neãte knihy.
„Doufám, Ïe jeden v˘tisk dostaneme,“ podotkla a pfii-

táhla si úÏeji k tûlu plá‰È. Fronta by se mûla h˘bat trochu
rychleji, aby byli brzy v teple.

„Ano, v na‰í rodinû ãte akorát Louise. Nemá co jiné-
ho na práci, kdyÏ je celé dny doma. Îe, miláãku?“

Louise pokrãila rameny a nechala jízliv˘ komentáfi bez
odpovûdi. Nemûlo smysl pfiipomínat, Ïe to bylo Erikovo
pfiání, aby zÛstala doma s dûtmi. Nebo Ïe se honí od rána
do veãera, aby zvládla v‰echny povinnosti a zajistila mu
pohodln˘ domov, kter˘ bere jako samozfiejmost. 

Chvíli povídali a fronta pomalu postupovala dopfiedu.
Nakonec dospûli aÏ k recepci, v ‰atnû si odloÏili plá‰tû
a pomalu vcházeli do jídelny. 

Louise zamífiila pfiímo k baru a ErikÛv pohled se jí
propaloval do zad. 

„Moc se tam nevyãerpej,“ nabádal Patrik Eriku a políbil
ji. Ta pak se sv˘m obrovsk˘m bfiichem zamífiila ze dvefií. 

Maja trochu zafÀukala, kdyÏ vidûla maminku odchá-
zet, ale hned se uklidnila, kdyÏ ji Patrik usadil pfied tele-
vizi k jejímu oblíbenému dûtskému pofiadu Bolibompa,
kde právû zaãínal zápas s drakem. V posledních mûsí-
cích ãasto kÀourala, neposlouchala a její temperamentní
„ne“ by jí mohla závidût leckterá hvûzda. Patrik ji tak tro-
chu chápal. I ona jistû cítila napjaté oãekávání smí‰ené
s obavami z brzkého pfiíchodu sourozencÛ. PaneboÏe,
hned dvojãata! I kdyÏ to vûdûli uÏ od ultrazvuku v osm-
náctém t˘dnu, dosud se s tím úplnû nevyrovnali. Nûkdy
ho napadlo, jak nûco takového vÛbec zvládnou. S no-
v˘m dûÈátkem je to vÏdycky hodnû pracné, ale hned se
dvûma? Jak ãlovûk mÛÏe stihnout kojení, ukládání a v‰ech-
no ostatní? Budou muset také koupit nové auto, aby se
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do nûho ve‰ly v‰echny tfii dûti i s koãárky. A to je vlast-
nû to nejmen‰í. 

Patrik si sedl do kfiesla vedle Maji a prázdnû hledûl pfied
sebe. V poslední dobû byl stále stra‰nû unaven˘. Nûkdy
ráno málem nedokázal vylézt z postele. Ale nejspí‰ na
tom nebylo nic divného. Kromû v‰ech povinností doma
s vyãerpanou Erikou a s Majou, která se zmûnila v malé
trucovité monstrum, to mûl hodnû obtíÏné i v práci. Od
té doby, co se dali dohromady s Erikou, mûl nûkolik hod-
nû obtíÏn˘ch vy‰etfiování vraÏd, a sílu mu ubíral také ne-
koneãn˘ boj se ‰éfem Bertilem Mellbergem. A teì to
zmizení Magnuse Kjellnera. Patrik nedokázal fiíct, jestli
je to jeho zku‰enost nebo instinkt, ale byl si témûfi jist,
Ïe se mu nûco zlého stalo. TûÏko fiíct, jestli ‰lo o ne‰tûs-
tí nebo zloãin, ale vsadil by svÛj policejní odznak na to,
Ïe ten muÏ uÏ neÏije. TûÏce se ho dot˘kalo pravidelné
stfiedeãní setkávání s jeho manÏelkou, která mu pokaÏdé
pfiipadala drobnûj‰í a vyãerpanûj‰í. Udûlali uÏ v‰echno,
co mohli, pfiesto mu její tváfi ne‰la z hlavy.

„Tati!“ Maja ho bez milosti probrala ze zamy‰lení. Její
mal˘ ukazováãek mífiil k obrazovce a Patrik okamÏitû
vidûl, co její nespokojenost zpÛsobilo. Musel se do my‰-
lenek ponofiit o hodnû hloubûji, neÏ tu‰il, protoÏe Boli-
bompa uÏ skonãila a nahradil ji program pro dospûlé, na
kter˘ se Maja rozhodnû nemínila dívat. 

„Poãkej, hned to spravím,“ slíbil a navrhl: „Co bys fiek-
la na Pippi?“

ProtoÏe filmy o Pippi patfiily k Majin˘m nejoblíbenûj-
‰ím, znal uÏ dopfiedu odpovûì. Vytáhl DVD s Pippi,
a kdyÏ film zaãal, sedl si vedle dcery a objal ji kolem ra-
men. Spokojenû se mu zavrtala do podpaÏí. O pût minut
pozdûji uÏ spal.

Christian se zaãínal potit. Gaby právû vyhlásila, Ïe ho
za chvíli pfiedstaví. Jídelna nebyla pfieplnûná, ale sedûla
tam dobrá ‰edesátka natû‰en˘ch hostÛ a pfied kaÏd˘m
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leÏel pln˘ talífi a sklenka vína nebo piva. Sám Christian
do sebe nedostal ani sousto, jen ãervené víno. Právû vy-
pil tfietí skleniãku, i kdyÏ vûdûl, Ïe by tolik pít nemûl. Ne-
dûlalo by dobr˘ dojem, kdyby do mikrofonu zadrhával,
aÏ se ho budou vyptávat. Ale bez vína by to nezvládl vÛ-
bec. Pohledem tûkal po místnosti, kdyÏ vtom na paÏi
ucítil nûãí ruku. 

„Ahoj, jak je ti? Vypadá‰ trochu nervóznû.“ Erika na
nûho neklidnû pohlédla. 

„Jsem trochu nesvÛj,“ pfiiznal a pocítil malou úlevu, Ïe
to aspoÀ nûkomu mohl fiíct. 

„Já to znám,“ uklidÀovala ho. „KdyÏ mû pfiedstavovali
jako debutantku ve Stockholmu, málem mû pak museli
z pódia se‰krábnout. A z toho, co jsem tam fiekla, jsem
si nepamatovala vÛbec nic.“

„Mám pocit, Ïe se mi stane totéÏ,“ opáãil Christian
a pfiejel si rukou po krku. Na vtefiinu pomyslel na dopi-
sy a zmocnila se ho panika. Zakymácel se a jen díky Eri-
ce, která ho pfiidrÏela, neupadl.

„Jejda. Asi sis toho dal na kuráÏ pfies míru. UÏ nic ne-
pij,“ radila mu, opatrnû mu vzala sklenici z ruky a posta-
vila ji na nejbliÏ‰í stÛl. „Uvidí‰, Ïe to pÛjde skvûle. Gaby
tû pfiedstaví, promluví o knize a pak ti nûkolik otázek
poloÏím já. A o tûch jsme uÏ spolu mluvili. Spolehni se
na mû. Jedin˘m problémem bude dopravit mû na scénu.“

Rozesmála se a Christian jí pfiizvukoval. Ne ze srdce
a znûlo to i trochu kfieãovitû, ale fungovalo to. Napûtí po-
volilo a cítil, Ïe se mÛÏe znovu nadechnout. My‰lenky
na dopisy odsunul. Dne‰ní veãer mu nic nesmí naru‰it.
Mofiské pannû umoÏnil promluvit v románu a teì se s ní
vyrovnal.

„Ahoj, miláãku,“ pfiipojila se k nim Sanna, a kdyÏ se roz-
hlédla sálem, oãi se jí zatfipytily. Vûdûl, Ïe to pro ni je vel-
ká chvíle. MoÏná dokonce vût‰í neÏ pro nûho.

„Moc ti to slu‰í,“ pochválil ji a Sanna hladovû sála jeho
uznání. Opravdu byla krásná. Vûdûl, Ïe mûl v Ïivotû vel-
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ké ‰tûstí, kdyÏ ji poznal. VydrÏela hodnû, víc neÏ kdo
tu‰il. Nebyla její vina, Ïe nedokázala vyplnit prázdnotu
v jeho du‰i. To nejspí‰ nemohl nikdo. Objal ji kolem ra-
men a políbil do vlasÛ. 

„ÚÏasnû vám to slu‰í,“ vykfiikla Gaby a pfii chÛzi kla-
pala vysok˘mi podpatky. „Dostal jste kytici, Christiane.“ 

Hledûl na kvûtiny, které drÏela v náruãí. Byla to krás-
ná kytice, i kdyÏ trochu jednoduchá. Bílé lilie.

Ruka se mu nekontrolovanû tfiásla, kdyÏ sáhl po bílé
obálce, pfiipevnûné v kytici. Sotva ji dokázal otevfiít a jen
napÛl vnímal tázavé pohledy Ïen stojících vedle nûho.

Vytáhl kartiãku ze silného papíru s textem napsan˘m
ozdobn˘m písmem ãernou tu‰í. Zíral na tûch nûkolik fiád-
kÛ a pak ho zaplavila tma.
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Nic krásnûj‰ího, neÏ byla ona, nespatfiil. Nádhernû vonûla a dlou-
hé vlasy sãesané dozadu svazovala bílá stuÏka. Záfiila tak, aÏ má-
lem musel pfiivfiít oãi. Váhavû k ní pfiistoupil a netu‰il, jestli se k ní
smí pfiiblíÏit. Roztáhla paÏe na znamení, Ïe ano, proto vbûhl do její
náruãe. V‰echno zlé, temné se rozplynulo. Místo toho ho obklopilo
svûtlo, vÛnû a hedvábnû mûkké vlasy, které cítil na své tváfii. 

„Ty jsi teì moje maminka?“ zeptal se nakonec a nerad ustoupil
o krok dozadu. Pfiik˘vla. 

„Opravdu?“ âekal, Ïe nûkdo pfiijde, v‰echnu nádheru zniãí a ujis-
tí ho, Ïe jen snil. Bytost tak nádherná pfiece nemÛÏe b˘t maminkou
nûkoho, jako je on.

Ale Ïádn˘ hlas nezaslechl. Místo toho znovu pfiik˘vla a on se uÏ
neudrÏel, choulil se jí v náruãí a pfiál si, aby ji uÏ nikdy, nikdy ne-
musel opustit. 

Nûkde v koutku mysli se skr˘valy i jiné obrazy, jiné pachy a zvu-
ky, ale mizely ve vÛni kvûtÛ a ‰ustûní jejích ‰atÛ. Pfiinutil staré nejas-
né vzpomínky zmizet a nahradil je novou, fantastickou a neuvûfiitelnou
skuteãností.

Pohlédl vzhÛru na svou novou maminku a srdce se mu málem
rozskoãilo ‰tûstím. KdyÏ ho vzala za ruku a odvádûla pryã, blaÏe-
nû se usmíval. 
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„Sly‰el jsem, Ïe to vãera veãer bylo docela dramatické.
Na co ten Christian myslel? Opít se pfii takové pfiíleÏi-
tosti!“ Kenneth Bengtsson pfii‰el do kanceláfie pozdû, pro-
toÏe dopoledne mûl doma hodnû práce. Hodil bundu pfies
kfieslo, ale po Erikovû vyãítavém pohledu ji zvedl a po-
vûsil na vû‰ák v hale.

„Ano, bylo to opravdu dost Ïalostné zakonãení veãe-
ra,“ souhlasil Erik. „Naopak Louise to pro zmûnu nepfie-
hnala, takÏe já s ní podobn˘ záÏitek nemûl.“

„Je to s ní opravdu tak zlé?“ zeptal se Kenneth. Erik se
mu s osobními záleÏitostmi nikdy nesvûfioval. Bylo to ta-
kové vÏdycky. KdyÏ si spolu hrávali jako dûti, i teì, kdyÏ
byli dospûlí. Erik se k nûmu vÏdycky choval pfiezíravû,
jako by mu udûloval milost tím, Ïe se s ním st˘ká. Kdy-
by mu Kenneth nemûl co nabídnout, jejich pfiátelství by
uÏ dávno skonãilo. To se vlastnû stalo v dobû, kdy Erik
studoval na univerzitû a pak pracoval v Göteborgu. Ken-
neth zÛstal doma ve Fjällbace a zaloÏil malou úãetnic-
kou firmu, která byla kaÏd˘m rokem úspû‰nûj‰í, protoÏe
Kenneth byl velice talentovan˘. Vûdûl o sobû, Ïe není ani
Ïádn˘ krasavec, ani lev salonÛ, a nedûlal si iluze o tom,
Ïe by opl˘val nadmûrnou inteligencí. Dokázal ale zá-
zraãnû kouzlit s ãísly. S ciframi, s aktivy a pasivy dovedl
Ïonglovat jako David Beckham s míãem. Tato schopnost
spolu s tím, Ïe na svou stranu dokázal získat i finanãní
úfiad, mu pomohla vzbudit ErikÛv zájem. A kdyÏ se Erik
rozhodl nastartovat v˘nosn˘ trh s nemovitostmi na zá-
padním pobfieÏí, stal se jeho poradcem a spoleãníkem.
Erik ho pochopitelnû odkázal do správn˘ch mezí a ne-
chal mu jen tfietinu podniku, ne polovinu, jak by správ-
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nû mûl vzhledem k poãáteãním vkladÛm. Ale Kennetho-
vi to nevadilo. Jeho cílem nebylo ani bohatství, ani moc.
Byl spokojen˘ s tím, Ïe mohl dûlat, co dobfie ovládal,
a Ïe je Erikov˘m spoleãníkem. 

„Opravdu nevím, co mám s Louisou dûlat,“ utrousil Erik
a zvedl se ze Ïidle. „Kdyby nebylo dûtí…“ Potfiásl hla-
vou a ‰el si pro plá‰È.

Kenneth chápavû pfiikyvoval. Ve skuteãnosti vûdûl, kde
Erika tlaãí bota. V rozvodu s Louisou mu bránilo po-
my‰lení, Ïe by se s ní musel podûlit o ve‰ker˘ majetek. 

„Jdu se ven naobûdvat. Udûlám si del‰í poledne.“
„Dobfie,“ fiekl Kenneth a pomyslel si: Dlouhé poled-

ne…, jasnû.

„Je doma?“ Erika stála na schodi‰ti u Thydellov˘ch. 
Sanna na nûkolik vtefiin zaváhala, ale pak ustoupila stra-

nou a pustila ji do domu. 
„Je nahofie v pracovnû. Jen sedí pfied poãítaãem a zírá.“
„MÛÏu za ním?“
Sanna pfiik˘vla. „Nevím, co s ním dûlat. Tfieba uspûje‰ ty.“
Mûla trochu trpk˘ hlas a Erika se na ni zahledûla. Vy-

padala unavenû. Unavenû a je‰tû nûjak jinak, i kdyÏ pfies-
nû nechápala, oã jde. 

„Zkusím to.“ Erika se pracnû hrabala po schodech na-
horu a podpírala si rukou bfiicho. I tak malá námaha pro
ni byla neúnosná. 

„Ahoj,“ opatrnû zaklepala na otevfiené dvefie a Christi-
an se k ní otoãil. Sedûl na kanceláfiské Ïidli, monitor byl
ãern˘. 

„Vãera jsi nás vylekal,“ fiekla a svalila se do kfiesla v rohu
pokoje.

„Jsem trochu pfiepracovan˘,“ odpovûdûl. Mûl hluboké
kruhy pod oãima a ruce se mu tfiásly. „A mám taky sta-
rost, co se stalo s Magnusem.“

„Urãitû nejde o nic jiného?“ zeptala se ostfieji, neÏ si pfiá-
la. „Tohle jsem vãera na‰la. Pfiinesla jsem ti to.“ Vytáhla
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z kapsy lístek, kter˘ byl pfiedtím pfiipevnûn na kytici lilií.
„Nejspí‰ upadl.“

Christian se podíval na kartiãku. „Vyhoì to.“
„Co ten vzkaz znamená?“ Erika ustaranû hledûla na

muÏe, jehoÏ zaãala pokládat za svého pfiítele.
Neodpovûdûl a Erika se zeptala znovu, mûkãeji. „Chris-

tiane, co to znamená? Vãera jsi velice silnû zareagoval.
NesnaÏ se mi namluvit, Ïe jsi jen pfiepracovan˘.“

Stále mlãel, ale ticho pfieru‰ila Sanna, která se mezi-
tím objevila ve dvefiích. 

„¤ekni o tûch dopisech!“
ZÛstala stát na prahu a ãekala, aÏ její muÏ odpoví. Chví-

li bylo ticho, ale pak Christian s povzdechem vysunul nej-
spodnûj‰í zásuvku stolu a vytáhl hromádku dopisÛ.

„Chodí mi uÏ nûjakou dobu.“ 
Erika zvedla dopisy a opatrnû jimi listovala. Bílé archy

s ãern˘m písmem. Bez nejmen‰ích pochybností stejn˘ ru-
kopis jako na kartiãce, kterou pfiinesla. I slova znûla po-
vûdomû. RÛzné formulace, ale stejn˘ obsah. 

„Je stále s tebou. Nemá‰ právo na vlastní Ïivot. Jen ona.“
Erika na nûho zmatenû pohlédla. „Co se tím myslí? Ty

to chápe‰?“
„Ne.“ Odpovûì byla rychlá a rozhodná. „Nemám tu-

‰ení. Pokud vím, nikdo mi nechce ublíÏit. A nevím, kdo
je ta ona. Mûl jsem je hned vyhodit,“ prohlásil a natáhl
se po dopisech. Erika mu je ale nedala. 

„Mûl ses obrátit na policii.“ 
Christian zavrtûl hlavou. „Ne. Urãitû se jen nûkdo chce

pobavit na mÛj úãet.“ 
„Tohle mi jako Ïert nepfiipadá. Ani se mi nezdá, Ïe by

to tobû pfiipadalo zábavné.“
„Taky mu to fiíkám,“ pfiipojila se Sanna. „KdyÏ pomys-

lím na dûti a v‰echno ostatní, tak je to dost hnusné. Co
kdyÏ jde o nûjakého nemocného ãlovûka, kter˘…?“ dí-
vala se na Christiana a Erice do‰lo, Ïe o tom spolu ne-
mluví poprvé. Ale jen tvrdohlavû vrtûl hlavou. 
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„Nechci z toho dûlat událost.“
„A kdy to zaãalo?“
„V té dobû, co ses pustil do románu,“ odpovûdûla mís-

to nûj Sanna a její muÏ na ni rozãilenû pohlédl.
Pak pfiipustil: „Ano, asi tou dobou. Pfied pÛl druh˘m

rokem.“
„MÛÏe to mít souvislost? Existuje v knize nûjaká sku-

teãná postava nebo událost? Nûkdo, kdo by se cítil ohro-
Ïen tím, Ïe o nûm pí‰e‰?“ Erika stále na Christiana upfienû
hledûla a jemu to nebylo vÛbec pfiíjemné. Tuto konver-
zaci si rozhodnû nepfiál.

„Ne, nemá to nic spoleãného s románem,“ popfiel a se-
vfiel rty. „Nikdo by se v nûm nemûl poznat. Pfiece jsi ru-
kopis ãetla. Mûla jsi pocit, Ïe je to autobiografie?“

„To bych opravdu nefiekla,“ pfiipustila a pokrãila rame-
ny. „Ale vím, Ïe ãlovûk v rukopise vÏdycky smû‰uje sku-
teãnost s fikcí, aÈ vûdomû, nebo podvûdomû.“

„Já rozhodnû ne,“ vybuchl Christian a prudce odstrãil
Ïidli od stolu. Erika pochopila, Ïe by mûla odejít, a sna-
Ïila se zvednout z kfiesla. JenomÏe to ne‰lo a zvládla ako-
rát bezmocnû supût. ChristianÛv pfiísn˘ v˘raz trochu
zmûkl a natáhl k ní ruku, aby jí pomohl. 

„Prostû nûjak˘ úchyl sly‰el, Ïe pí‰u knihu, a rozhodl
se pobavit,“ zabruãel klidnûj‰ím hlasem. 

Erika nevûfiila, Ïe jí fiíká celou pravdu, ale v kaÏdém pfií-
padû to byl jen její pocit, kter˘ nemûla niãím podloÏen˘.
Snad si Christian nepov‰imne, Ïe dopisÛ má místo ‰esti
uÏ jen pût. Cestou ven k autu jeden vsunula do kabelky.
Sama nechápala, Ïe se toho odváÏila, ale kdyÏ Christian
trucuje, musí to vyzkoumat sama. Tón dopisÛ byl nená-
vistn˘ a tu‰ila, Ïe její pfiítel je v nebezpeãí. 

„Musela jsi nûkoho odfieknout?“ Erik chÀapl rty po její
bradavce. Zasténala a na posteli ve svém malém bytû se
svíjela vzru‰ením. SvÛj salon mûla pfiíhodnû blízko v pfií-
zemí domu.
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„To by se ti tak líbilo, abych kvÛli tobû odfiíkala zá-
kaznice,“ zasmála se. „Proã si myslí‰, Ïe jsi pro mû tak
dÛleÏit˘?“

„Je snad nûco dÛleÏitûj‰ího neÏ právû tohle?“ Oli-
zoval jí prsa a ona ho pfiitáhla na sebe, neschopná dál
ãekat.

Potom leÏela s hlavou na jeho paÏi a jeho vlasy ji lech-
taly na tváfii. 

„Mûla jsem divn˘ pocit, kdyÏ jsem tû vãera veãer vi-
dûla s Louisou.“

„Hmm…,“ zamumlal a zavfiel oãi. Nemûl nejmen‰í chuÈ
diskutovat o manÏelce ani manÏelství s milenkou.

„Mám ji ráda,“ pokraãovala Cecilia a pohrávala si s jeho
chlupy na prsou. „Kdyby vûdûla, Ïe…“

„Nic neví ani vûdût nebude,“ skoãil jí do fieãi a nadzvedl
se. „Nikdy se nic nedozví.“

Cecilia na nûho pohlédla a Erik ze zku‰enosti pfiesnû
vûdûl, kam diskuse povede. 

„Dfiíve nebo pozdûji se to dozvûdût musí.“
Erik v nitru hluboce vzdychl. Îe kaÏdá vÏdycky musí

mluvit o tom, co bude potom! Pfiehodil nohy pfies okraj
postele a zaãal se oblékat.

„Ty uÏ jde‰?“ zeptala se ublíÏenû a to ho je‰tû víc roz-
ãililo.

„Mám moc práce,“ fiekl krátce a zapínal si ko‰ili. Ulpûl
na nûm pach sexu, ale osprchuje se aÏ v práci. Pro tako-
véto pfiíleÏitosti tam mûl rezervní prádlo. 

„Bude to vÏdycky takové?“ Cecilia napÛl leÏela v po-
steli a Erik neodolal a pohlédl na její nahé tûlo. Prsy se
jí zvedaly nahoru a tmavé bradavky ztuhly chladem
v místnosti. Rychle zmûnil názor. Vlastnû do kanceláfie
ani tolik nespûchá a nemûl by nic proti dal‰ímu koleãku.
MoÏná ji teì bude muset trochu pfiemlouvat, ale napûtí,
které uÏ cítil v tûle, mu signalizovalo, Ïe by to mohlo
stát za to. Sedl si zpût na okraj postele, nasadil smysl-
nûj‰í hlas i pohled a pohladil ji po tváfii. 

32

Mofiská panna - zlom  12.9.2012  14.18  Stránka 32



„Cecilio,“ zaãal a pokraãoval slovy, která mu jako toli-
krát pfiedtím automaticky spl˘vala ze rtÛ. KdyÏ se k nûmu
pfiitiskla, cítil její tvrdé prsy a zaãal si znovu rozepínat
ko‰ili. 

Po pozdním obûdû v restauraci Sklípek Patrik zaparkoval
pfied nízkou bílou budovou, která by nikdy nevyhrála
Ïádnou cenu v architektonické soutûÏi. Zastavil se v re-
cepci policejní stanice.

„Má‰ náv‰tûvu,“ informovala ho Annika a pohlédla na
nûho pfies okraj br˘lí. 

„Kdo to je?“
„Nevím, ale je moc hezká. MoÏná trochu plnûj‰í, ale

bude se ti líbit.“
„CoÏe?“ Patrik zmatenû uvaÏoval, jestli se z Anniky ná-

hodou nestává dohazovaãka. Jsou tu pfiece samí ‰Èastnû
Ïenatí muÏi.

„Sám uvidí‰, sedí u tebe,“ pokraãovala Annika a mrkla
na nûho.

Patrik otevfiel dvefie do kanceláfie. „Ahoj, miláãku, co
ty tady dûlá‰?“

V Ïidli pro náv‰tûvy pfied jeho psacím stolem sedûla
Erika a roztrÏitû listovala v t˘deníku Policista.

„Kde jsi byl tak hroznû dlouho?“ spustila bez odpovû-
di. „Takhle vypadají ty tvoje hektické dny v práci?“

Patrik se jen u‰klíbl. Vûdûl, Ïe ho Erika ráda popichuje. 
„A co tu dûlá‰ ty?“ zeptal se znovu a posadil se. Na-

klonil se k manÏelce pfies stÛl a opût si uvûdomil, jak je
krásná. Vzpomnûl si, jak ho poprvé nav‰tívila na policejní
stanici – tehdy ‰lo o vraÏdu její kamarádky Alexandry
Wijknerové – a usoudil, Ïe od té doby je‰tû zkrásnûla.
Obãas si to v honiãce v‰edního dne neuvûdomoval. BûÏ-
n˘ Ïivot se smrskl na rutinní vûci: jít do zamûstnání, od-
vézt dcerku do ‰kolky, vyzvednout ji, nakoupit a pak veãer
unavenû polehávat pfied televizí. Plnou silou si uvûdo-
mil, jak velice Eriku miluje. Teì sedûla v jeho kanceláfii,
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zimní slunce jí ozafiovalo plavé vlasy a pod srdcem nosi-
la jejich dvû nová dûÈátka. Vûdûl, Ïe si tuto chvíli zapa-
matuje do konce Ïivota. 

Do‰lo mu, Ïe pfieslechl, co mu fiekla, a musel ji poÏá-
dat, aby to zopakovala.

„No, byla jsem dopoledne za Christianem.“
„Jak mu je?“
„Docela dobfie…, snad je jen trochu otfiesen˘. Ale…“

Kousla se do rtu.
„Ale co? Domníval jsem se, Ïe pouze trochu pfiebral

a byl nervózní.“
„Ano. Ale to není v‰echno.“ Erika z kabelky vytáhla

plastov˘ sáãek a podala mu ho. 
„Tu kartiãku mûl v kytici, kterou mu vãera nûkdo po-

slal. A dopis je jeden ze ‰esti, co mu pfii‰ly bûhem pÛl dru-
hého roku.“

Patrik se na manÏelku dlouze zadíval a zaãal otevírat
sáãek.

„Bylo by lep‰í, kdybys ho pfieãetl bez vytáhnutí. Já
i Christian jsme na nûj uÏ sáhli a víc otiskÛ tam b˘t
nemusí.“

Znovu na ni pohlédl, ale udûlal, co navrhovala, a opa-
trnû pfieãetl text na kartiãce i dopisu pfies prÛhledn˘ plast. 

„Jak si to vysvûtluje‰?“ Erika se posunula, ale okamÏitû
musela líp rozdûlit váhu, kdyÏ pod ní Ïidle zanafiíkala. 

„Zdá se to jako v˘hrÛÏka. I kdyÏ nepfiímá.“
„Ano, vnímám to podobnû. Ale Christian urãitû také,

i kdyÏ se to snaÏí bagatelizovat. Nechtûl dopisy policii
vÛbec ukázat.“

„A jak tedy…?“ Patrik v˘znamnû pozvedl sáãek.
„No, ví‰…, nûjak mi omylem spadl do kabelky.“ Na-

klonila hlavu na stranu a snaÏila se vyhlíÏet kajícnû, ale
její manÏel na to nenaletûl.

„TakÏe tys ho Christianovi ukradla.“ 
„To pfiece nemÛÏe‰ fiíct…, jen jsem si ho na chvíli pÛj-

ãila.“
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„A co bude‰ s tím… vypÛjãen˘m materiálem dûlat?“
tázal se, i kdyÏ odpovûì dobfie pfiedem znal. 

„Nûkdo Christianovi zjevnû vyhroÏuje. Vidûla jsem na
nûm, Ïe se bojí. Bere to váÏnû, i kdyÏ nechápu, proã ne-
chce zajít na policii. Nemohl bys diskrétnû zjistit, jestli
by se nedalo z dopisu a kartiãky nûco poznat?“ Ïadonila
Erika a Patrik pfiedem vûdûl, Ïe s ní prohraje. KdyÏ nûco
opravdu chtûla, nemohl jí odmítnout, to byla jeho draze
vykoupená zku‰enost. 

„Dobfie, dobfie,“ pozvedl dlanû nahoru. „Vzdávám se.
Podívám se na to. Ale nebude to stát na prvním místû
mého seznamu priorit.“

Erika se usmála. „Díky, miláãku.“
„Jdi si teì domÛ pofiádnû odpoãinout,“ fiekl a neodolal

pfiání ji políbit. 
KdyÏ ode‰la, nerozhodnû si pohrával se sáãkem. Mo-

zek mu moc nepracoval, ale nûco se v nûm pfiece jen po-
hnulo. Christian a Magnus byli pfiátelé. Mohlo by to…?
Nápad sice hned potlaãil, ale tvrdo‰íjnû se mu vracel.
Pohlédl na Magnusovu fotku, pfiipevnûnou na stûnû. Mo-
hla by tu b˘t souvislost?

Bertil Mellberg pfied sebou tlaãil dûtsk˘ koãárek. Leo jako
obvykle spokojenû sedûl a obãas v úsmûvu ukázal dva
spodní zoubky. Ernst dnes musel zÛstat na stanici, jinak
chodíval spofiádanû vedle koãárku a stfieÏil, aby nikdo ne-
ohrozil toho, kdo byl v centru jeho zájmu. AspoÀ v Mell-
bergovû rozhodnû.

Mellberg nikdy netu‰il, Ïe by nûco takového mohl
k nûkomu cítit. Od chvíle, kdy se dost nechtûnû zúãast-
nil porodu a pochoval chlapeãka jako první, ho mûl mal˘
Leo pevnû v hrsti. Jistû, i Leova babiãka mu dokázala ro-
zehfiát srdce, ale pfiece jen nejdÛleÏitûj‰í osobou v Mell-
bergovû svûtû se stal tento mal˘ ãlovíãek. 

Jen nerad nyní kráãel Mellberg k policejní stanici.
Vlastnû se v poledne o chlapeãka mûla postarat Paula,
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protoÏe jeho maminka Johanna si ‰la nûco zafiídit. Ale
kdyÏ se ukázalo, Ïe Paula musí odjet za Ïenou, jejíÏ b˘-
val˘ muÏ se rozhodl, Ïe „si to s ní vyfiídí“, Mellberg se
rychle nabídl, Ïe se s chlapeãkem projde. Teì se s ním
vracel zpût. Hluboce závidûl Paule, Ïe bude brzy ãerpat
rodiãovské volno. On sám by klidnû trávil s Leem mno-
hem více ãasu. Ostatnû, moÏná to není ‰patn˘ nápad. Jako
dobr˘ ‰éf by mûl sv˘m podfiízen˘m umoÏÀovat, aby se
rozvíjeli. Kromû toho pfiece Leo potfiebuje hned od za-
ãátku muÏsk˘ vzor. Se dvûma matkami a Ïádn˘m otcem
na obzoru by mûli v‰ichni myslet na chlapcÛv prospûch
a dohlédnout, aby dostal ‰anci uãit se od pofiádného chla-
pa. Napfiíklad nûkoho takového, jako je on sám. 

Mellberg zatlaãil bokem do tûÏk˘ch dvefií na stanici
a táhl koãárek za sebou. Annika se rozzáfiila, kdyÏ je uvi-
dûla, a Mellberg se dmul p˘chou. 

„Copak? Ty jsi byl na procházce?“ zajímala se a zved-
la se, aby mu pomohla s koãárkem. 

„Ano, holky potfiebovaly malou v˘pomoc,“ fiekl a opa-
trnû dítûti stahoval kombinézu. Annika ho pobavenû sle-
dovala. Zázraky se dûjí.

„Tak pojì, synku, podíváme se, jestli tu je maminka,“
Ïvatlal Mellberg a zvedl Lea.

„Paula se dosud nevrátila,“ oznámila mu Annika a ‰la
si sednout zpût ke stolu.

„No, to je ‰kody, musí‰ se je‰tû chvíli spokojit s dû-
deãkem,“ pravil spokojenû Mellberg a s Leem v náruãí
zamífiil ke kuchyÀce.

To byl nápad dûvãat, kdyÏ se pfied dvûma mûsíci pfii-
stûhoval k Ritû, Ïe by se mu mohlo fiíkat „dûdeãku“. Vy-
uÏíval kaÏdé pfiíleÏitosti, aby to slovo mohl vyslovit,
zvykat si na nû a radovat se z nûho. Dûdeãek Bertil.

Ludvig mûl narozeniny a Cia se snaÏila pfiedstírat, Ïe to
jsou normální narozeniny. Tfiináct let. Tolik ãasu uÏ uply-
nulo od chvíle, kdy v porodnici se smíchem konstatova-
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la, jak jsou si otec a syn podobní. Roky podobu nesma-
zaly, spí‰e naopak. Teì kvÛli ní nedokázala ve chvílích
nejhlub‰ího Ïalu na Ludviga ani pohlédnout. Mûl stejnû
hnûdozelené oãi a plavé vlasy mu v létû zesvûtlely aÏ
málem do bûla. S otcem mûli stejnou stavbu tûla a po-
hyby. Vytáhl˘ ‰tíhl˘ chlapec s dlouh˘mi paÏemi, které
pfiipomínaly Magnusovy, kdyÏ ji sevfiel v objetí. Dokon-
ce i dlanû mûli stejné. 

Tfiesoucí se rukou psala Cia Ludvigovo jméno na dort.
To byla dal‰í vûc, kterou mûli s otcem spoleãnou. Mag-
nus by mohl cel˘ dort sníst sám, ale neztloustl by ani
o gram. Jí staãilo, kdyÏ z dálky jenom pohlédla na sko-
fiicov˘ ‰nek, a uÏ pfiibrala pÛl kila. Teì ov‰em byla tak
‰tíhlá, jak o tom vÏdycky snila. Od chvíle, kdy Magnus
zmizel, z ní kila pfiímo padala. Jídlo jí s kaÏd˘m soustem
rostlo v ústech. A v útrobách jí nepfietrÏitû od probuze-
ní aÏ do ulehnutí leÏel tûÏk˘ kámen, takÏe skoro nedo-
kázala jíst. Pfiesto se o svÛj vzhled ani v nejmen‰ím ne-
zajímala, sotva na sebe mimodûk pohlédla do zrcadla.
K ãemu, kdyÏ tu Magnus není?

Nûkdy si pfiála, aby jí zemfiel pfied oãima. Aby ho po-
stihl srdeãní infarkt nebo pfiejelo auto. Cokoli, jen kdy-
by vûdûla, co se stalo. Zafiizovala by pohfieb, notáfie,
v‰echny ty praktické záleÏitosti, které se musí zajistit,
kdyÏ nûkdo zemfie. Îal by mírnila povinnost a ãasem by
ho nahradil trval˘ pocit ztráty, smí‰en˘ s krásn˘mi vzpo-
mínkami. 

Ale v‰echno bylo jinak. Kolem ní se nacházela prázd-
nota. Nemûla, jak Ïít dál. 

UÏ celé mûsíce nedokázala chodit do práce. 
Pohlédla na dort. Písmo se slilo do nepravideln˘ch hr-

bolÛ, které kryly marcipán, a jméno ne‰lo pfieãíst. Ne-
zdafien˘ pokus jako by ji pfiipravil o poslední síly. Opfiela
se zády o lednici a rozplakala se.

„Maminko, neplaã uÏ.“ Cia ucítila na rameni ruku.
Magnusovu. Ne, Ludvigovu. Potfiásla hlavou. Pfiítomnost
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unikala. Pfiála si pfiestat zápasit a rozplynout se ve tmû,
která ji obklopovala, v hfiejivé tmû, která by ji obklopila
navÏdy, kdyby to dovolila. Skrz slzy v‰ak vidûla hnûdé
oãi a plavé vlasy a vûdûla, Ïe se nesmí vzdát.

„Ten dort,“ vzlykala a pokusila se vzpamatovat. Lud-
vig ji podepfiel a pak jí vzal z ruky tubu s krémem.

„Já to udûlám, maminko. Jdi si na chvíli odpoãinout.“
Pohladil ji po tváfii. Je mu tfiináct, ale uÏ není dítû. Byl

teì jako jeho otec, Magnus, její opora. Vûdûla, Ïe by to
nemûla dovolit, je pfiece dosud mal˘. Ale nakonec pod-
lehla a vdûãnû si s ním prohodila role. 

Otfiela si oãi rukávem svetru, zatímco Ludvig vzal nÛÏ
a opatrnû se‰krábal rozmazaná písmena ze svého naro-
zeninového dortu. NeÏ ode‰la z kuchynû, zahlédla je‰tû,
jak její syn soustfiedûnû pí‰e první písmeno svého jména:
L jako Ludvig.
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„Ty jsi mÛj nádhern˘ chlapeãek, ví‰ to?“ fiekla maminka a opatrnû
ho ãesala.

Jen pfiik˘vl. Ano, vûdûl to. Je krásn˘ maminãin chlapeãek. Od
chvíle, kdy s ní ode‰el domÛ, mu to fiekla uÏ nesãetnûkrát. Nikdy ho
to neunavilo. Nûkdy si vzpomnûl na to, co bylo. Temnota, opu‰tû-
nost. Ale staãilo, aby pohlédl na to nádherné stvofiení, které teì bylo
jeho maminkou, a v‰echno zlé zmizelo. Jako by nikdy neexistovalo. 

Byl vykoupan˘ a matka ho zabalila do zeleného koupacího plá‰-
tû se Ïlut˘mi kvûty. 

„MÛj miláãku, chtûl bys trochu zmrzliny?“
„Rozmazluje‰ ho.“ Od dvefií se ozval otcÛv hlas. 
„A co je na tom ‰patného?“ zeptala se.
Stoãil se do klubíãka a pfietáhl si pfies hlavu kapuci. Pfiál si skr˘t

se pfied tvrd˘mi slovy, která se odráÏela od dlaÏdiãek, pfied temnotou
vyplouvající na povrch.

„Tím rozmazlováním mu neposlouÏí‰.“
„Chce‰ snad fiíct, Ïe na‰eho syna neumím vychovat?“ Matãiny

oãi ztmavly a zajiskfiilo v nich. Probodávala otce pohledem. A on
jako obvykle kapituloval, scvrkl se a byl z nûho opût mal˘, ‰ediv˘
muÏíãek. 

„Ty ví‰ v‰echno nejlíp,“ mumlal a odcházel s pohledem upfien˘m
do zemû. Pak bylo sly‰et, Ïe se obouvá a opatrnû za sebou zavírá
domovní dvefie. ·el znovu na procházku.

„Nemusíme se o nûho starat,“ ‰eptala mu matka do ucha, teì ukry-
tého pod zelen˘m froté. „Jen ty a já se milujeme, jen my dva.“

Pfiitiskl se k jejím prsÛm jako malé zvífiátko a nechal se utû‰ovat. 
„Jen ty a já,“ za‰eptal.
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„Ne. Nechci!“ Maja pouÏila vût‰í díl své malé slovní zá-
soby, kdyÏ se ji Patrik v pátek ráno zoufale snaÏil pfiedat
uãitelce Ewû ve ‰kolce. Dcera se pevnû drÏela jeho no-
havic a fivala, aÏ jí nakonec musel rozevfiít pûstiãku jeden
prst za druh˘m. Rvalo mu srdce, kdyÏ ji odná‰eli a ruãiã-
kama se po nûm natahovala. Slovíãko „táta“ opakované
uplakan˘m hlasem mu znûlo v hlavû, kdyÏ ‰el k autu. Dlou-
hou chvíli v nûm pak jen sedûl, hledûl nepfiítomnû z okén-
ka, s klíãkem v dlani. UÏ dva mûsíce to bylo stejné a jistû
tím Maja reagovala na Eriãinu graviditu. 

Musel tento boj podstupovat kaÏdé ráno. Sám se na-
bídl. Pro Eriku by uÏ bylo pfiíli‰ obtíÏné Maju pfievlék-
nout, sehnout se a zavázat jí botiãky. TakÏe jinak to
prostû ne‰lo. Ale uÏil si svoje a trvalo nekoneãnû dlou-
ho, neÏ se do ‰kolky dostali. Maja se oblékání bránila
a zarputile se vzpírala. Patrikovi obãas povolily nervy
a zacházel s ní tvrdûji, neÏ chtûl. Maja pak hlasitû pla-
kala, Patrik se stydûl a pfiipadal si jako ten nejhor‰í ro-
diã na svûtû.

Unavenû si pfiejel oãi, hluboce se nadechl a nastarto-
val vÛz. Ale místo, aby zamífiil do Tanumshede, impul-
sivnû zahnul k vilkám v okolí Kullenu. Zaparkoval pfied
domem Kjellnerov˘ch a nerozhodnû zamífiil ke dvefiím.
Vlastnû se mûl dopfiedu ohlásit, ale kdyÏ je uÏ tady…
Zvedl ruku a tûÏce zaklepal na bílé dvefie. Dosud na nich
visel vánoãní vûnec. Zapomnûli ho sundat.

Zevnitfi nebylo nic sly‰et, tak zaklepal je‰tû jednou.
MoÏná nikdo není doma. Ale pak zaslechl blíÏící se kro-
ky a Cia otevfiela. Ztuhla, kdyÏ ho spatfiila, a Patrik rych-
le zavrtûl hlavou. 
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„Ne, nic takového,“ vyhrkl a oba vûdûli, co má na mys-
li. Ramena jí poklesla a ustoupila ode dvefií, aby mohl
vejít. 

Patrik si zul boty a povûsil bundu na jeden z háãkÛ,
kter˘ nebyl pfieplnûn˘ chlapeck˘m obleãením.

„Chtûl jsem se jen zastavit a trochu si popovídat,“ fiekl
a nejistû uvaÏoval, jak se má zmínit o tom, co ho jen tak
napadlo.

Cia pfiik˘vla a ‰la do kuchynû. Patrik ji následoval.
Nûkolikrát tu uÏ byl. Ve dnech po Magnusovû zmizení
sedûl u kuchyÀského borovicového stolu a znovu a zno-
vu s ní v‰echno probíral. Vyptával se i na soukromé vûci,
které ov‰em pfiestaly b˘t soukromé v okamÏiku, kdy Mag-
nus Kjellner vy‰el ze dvefií a uÏ se nevrátil. 

Vypadalo to tu stále stejnû. Pfiíjemnû a obyãejnû, mûli
tady trochu nepofiádek, jako kdyÏ v bytû bydlí lajdáck˘
v˘rostek. Ale kdyÏ tu spolu sedûli naposled, pofiád je‰tû
doufali. Teì ze v‰eho ãi‰ela odevzdanost. I z Cii. 

„Mám tu kousek dortu,“ nabídla mu nezvuãnû a doda-
la: „Ludvig mûl vãera narozeniny.“ Zvedla se a z lednice
vyndala ãtvrtinu dortu. Patrik chtûl zaprotestovat, ale Cia
uÏ vytáhla talífiky a lÏiãky, a tak usoudil, Ïe dnes bude
mít ke snídani dort. 

„Kolik mu je?“ zeptal se a ukrojil si tenk˘ plátek. 
„Tfiináct,“ odpovûdûla a tváfií jí probleskl úsmûv. Také

si maliãk˘ kousek vzala a Patrik si pfiál, aby ji dokázal pfie-
svûdãit, aÈ si vezme víc. V posledních mûsících hodnû
zhubla.

„Hezk˘ vûk,“ pronesl a hned se zarazil. Znûlo to vy-
nucenû a ‰lehaãka mu rostla v ústech.

„Je podobn˘ svému otci,“ fiekla a zaskfiípala lÏiãkou o ta-
lífiek. PoloÏila ji na okraj a pohlédla na Patrika. „KvÛli
ãemu jste pfii‰el?“

Odka‰lal si. „Asi jsem úplnû vedle, ale vím, Ïe chcete,
abychom udûlali v‰echno…“

„Povûzte mi to rovnou,“ pfieru‰ila ho Cia.
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„Nûco mû napadlo. Magnus se pfiátelil s Christianem
Thydellem. Jak moc se znali?“

Cia na nûho nechápavû pohlédla, ale na nic se nepta-
la a nad otázkou se zamyslela.

„Vlastnû ani nevím. Seznámili se krátce potom, co
se sem Christian se Sannou pfiistûhovali. Sanna je od-
tud. MÛÏe to b˘t tak sedm let. Ano, to souhlasí, pro-
toÏe Sanna pak krátce na to otûhotnûla a Melkerovi je
teì asi pût.“

„Seznámili se prostfiednictvím vás a Sanny?“
„Ne. Sanna je o deset let mlad‰í neÏ já, a tak jsme se

nest˘kaly. Popravdû ani nevím, jak k tomu do‰lo. Pama-
tuji se jen, Ïe Magnus navrhl, abychom je pozvali na ve-
ãefii, a od té doby jsme se trochu st˘kali. Máme toho se
Sannou hodnû spoleãného, a Elin i Ludviga baví hrát si
s jejich chlapeãky. Rozhodnû mám Christiana radûji neÏ
ostatní Magnusovy pfiátele.“

„Koho máte na mysli?“
„Magnusovy kamarády z dûtství, Erika Linda a Ken-

netha Bengtssona. St˘kám se s nimi a s jejich manÏelka-
mi jen kvÛli Magnusovi. Myslím si, Ïe jsou úplnû jiní.“

„A co Magnus a Christian? Jak moc si byli blízcí?“
Cia se usmála. „Christian asi Ïádné blízké pfiátele nemá.

Je dost zádumãiv˘ a nemá to v Ïivotû snadné. Ale s Mag-
nusem mu bylo dobfie. MÛj muÏ tak na lidi vÏdycky pÛ-
sobil. V‰ichni ho mûli rádi. V jeho pfiítomnosti se kaÏd˘
cítil dobfie.“ Polkla a Patrik si uvûdomil, Ïe o svém muÏi
uÏ mluví v minulém ãase. 

„A proã se ptáte na Christiana? Nûco se mu stalo?“ ze-
ptala se neklidnû Cia.

„Ne, nic váÏného.“
„Zaslechla jsem, co se pfiihodilo na kfitu jeho knihy.

Taky mû pozvali, ale bez Magnuse by mi tam bylo kru‰-
no. Doufám, Ïe mi Christian nemá za zlé, Ïe jsem ne-
pfii‰la.“

„Urãitû ne,“ mínil Patrik. „Ale nûkdo mu poslal pár v˘-
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hrÛÏn˘ch dopisÛ. Trvá to uÏ pfies rok. Chytám se uÏ kaÏ-
dého stébla, proto se vás chci zeptat, jestli nûco podob-
ného nepfii‰lo i Magnusovi. Znali se a mohlo by tam b˘t
spojení.“

„V˘hrÛÏné dopisy?“ podivila se Cia. „Myslíte si snad,
Ïe bych si nûco takového nechala pro sebe? Proã bych
utajila fakt, kter˘ by vám pomohl objasnit, co se stalo
Magnusovi?“ zeptala se rozãilenû.

„Jsem si naprosto jist, Ïe byste mi o tom fiekla,“ rych-
le ji uklidÀoval Patrik. „Ale co kdyÏ vám Magnus nic ne-
fiekl, abyste nemûla starosti?“

„Jak bych to pak mohla vûdût?“
„Mám zku‰enost, Ïe manÏelky na svém muÏi poznají

v‰echno, a manÏel nemusí vÛbec nic fiíct. V kaÏdém pfií-
padû aspoÀ tak funguje moje manÏelka.“

Cia se usmála. „Ano, bod pro vás. To je pravda. Jistû
bych tu‰ila, kdyby ho nûco tíÏilo. Ale Magnus byl stále
stejn˘ a v pohodû. Byl to nejvyrovnanûj‰í a nejspolehli-
vûj‰í muÏ na svûtû, skoro vÏdycky vesel˘ a pozitivnû na-
ladûn˘. Nûkdy mû to aÏ rozãilovalo a obãas jsem ho
provokovala, aby musel nûjak zareagovat, kdyÏ já sama
jsem byla na‰tvaná a protivná. Nikdy jsem ale neuspûla.
Magnus byl prostû takov˘, jak˘ byl. Kdyby ho nûco trá-
pilo, mluvil by o tom na prvním místû se mnou, a kdyby
to proti v‰emu oãekávání neudûlal, jistû bych to vycítila.
Vûdûl o mnû v‰echno a já o nûm. Znali jsme o sobû úpl-
nû v‰echno,“ opakovala rozhodn˘m hlasem a Patrikovi
bylo jasné, Ïe tomu skuteãnû vûfií. Pfiesto sám maliãko po-
chyboval. âlovûk o druhém ãlovûku nikdy neví úplnû
v‰echno. Ani o tom, s nímÏ Ïije a kterého miluje. 

Pohlédl na ni. „OdpusÈte mi, jestli zacházím pfiíli‰ da-
leko, ale dovolila byste mi, abych se tu trochu porozhlédl?
Rád bych získal o Magnusovi pfiesnûj‰í obrázek.“

Pfiesto, Ïe uÏ o nûm mluvili jako o nûkom, kdo neÏije,
zalitoval své formulace. Cia ale nic nekomentovala. Mís-
to toho ukázala ke dvefiím a nabídla mu: „ProhlíÏejte si,
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co chcete, ptejte se na cokoli, jen kdyÏ vám to pomÛÏe
ho najít.“

Rozhodn˘m pohybem ruky si otfiela slzu. 
Patrik pochopil, Ïe by byla ráda chvíli sama, a zvedl

se. Prohlídku zaãal v ob˘vacím pokoji. Vypadal jako ti-
síce jin˘ch ‰védsk˘ch domovÛ. Velk˘ tmavomodr˘ gauã
z IKEA. Knihovna Billy se zabudovan˘m osvûtlením. Plo-
chá televizní obrazovka na skfiíÀce ze svûtlého dfieva, stej-
ného jako byl stolek. Drobnosti a vzpomínky z cest, na
zdech zarámované fotky dûtí. Patrik popo‰el k velké sva-
tební fotografii, visící nad gauãem. Nebyl to tradiãní por-
trét. Magnus leÏel na boku v trávû s hlavou opfienou
o ruku, obleãen˘ ve fraku, Cia stála za ním v nabíran˘ch
svatebních ‰atech. ·iroce se usmívala a nohu si opírala
o Magnuse. 

„Na‰e rodiãe mohl trefit ‰lak, kdyÏ tu svatební foto-
grafii uvidûli,“ ozvala se za ním Cia a Patrik se otoãil.

„Ano, je trochu… neobvyklá.“ Znovu se na ni zadíval.
Od té doby, co se sám pfiestûhoval do Fjällbacky, se
s Magnusem nûkolikrát potkal, ale nikdy si nevymûnili
více slov neÏ bûÏn˘ pozdrav. KdyÏ teì hledûl na jeho
upfiímnou pfiíjemnou tváfi, cítil, Ïe by se mu moc líbil.

„Mohu zajít nahoru?“ zeptal se Patrik. Cia pfiik˘vla a dál
se opírala o rám dvefií.

I na schodi‰ti visely fotografie a Patrik si je podrobnû
prohlíÏel. Vypovídaly o bohatém Ïivotû, zamûfieném na
rodinu a maliãkosti. Pfiesvûdãivû hovofiily o tom, jak byl
Magnus hrd˘ na své dûti. Zejména jedna fotografie se
ho hluboce dot˘kala. Byla zfiejmû z dovolené. Magnus
stál mezi sv˘mi dûtmi Elin a Ludvigem a drÏel je kolem
ramen. Snímek svûdãil o takovém ‰tûstí, Ïe se Patrik ne-
dokázal dál dívat. Otoãil se a vy‰el poslední schody do
patra. 

První dva pokoje patfiily dûtem. LudvigÛv byl pfiekva-
pivû uklizen˘. Po zemi se neválelo Ïádné obleãení, po-
stel mûl ustlanou a na psacím stole leÏelo nûkolik peãlivû
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srovnan˘ch vûcí. Pokoj zfietelnû naznaãoval sportovní zá-
jmy. Na ãestném místû nad postelí viselo triãko se Zla-
tanov˘m autogramem. Na stûnách dominovaly plakáty
göteborského fotbalového klubu. 

„Ludvig s Magnusem chodívali na jejich zápasy, kdy-
koli se naskytla pfiíleÏitost.“

Patrik sebou ‰kubl. Cia ho znovu pfiekvapila a pfii‰la tak
ti‰e, Ïe ji vÛbec nezaslechl.

„Chlapec je pofiádn˘,“ poznamenal. 
„Ano. Stejnû jako jeho otec. Doma vût‰inou uklízel prá-

vû Magnus. Já nejsem tak peãlivá. A aÏ nahlédnete do
vedlej‰ího pokoje, budete vidût, kdo z dûtí je po mnû.“

Patrik otevfiel dvefie navzdory pfiipevnûnému upozor-
nûní, Ïe pfied vstupem musí kaÏd˘ zaklepat. 

„Uf,“ vydechl a ustoupil o krok zpût.
„Ano, ‚uf‘ je asi to správné slovo,“ souhlasila Cia a pfie-

loÏila si paÏe kfiíÏem pfies prsa, jako by chtûla potlaãit
nutkání zaãít uklízet. ProtoÏe v Elinû pokoji panoval ne-
popsateln˘ nepofiádek. A v‰echno bylo rÛÏové.

„Doufala jsem, Ïe z té rÛÏové vyroste, ale je‰tû se to
zhor‰ilo. Z jemnû rÛÏové do ostfie kfiiklavého odstínu.“

Patrik zavfiel oãi. Bude za pár let takhle vypadat i Ma-
jin pokoj? A co kdyÏ dvojãata budou dvû holãiãky? To
by se v rÛÏové utopil.

„Já jsem to uÏ vzdala. KdyÏ zavfiu dvefie, nemusím se
na to dívat. Jen obãas zkontroluju, jestli jí tu nepáchne
nûjaká mrtvola.“ Polekala se volby vlastních slov a rych-
le pokraãovala: „Magnus trpûl pfii pomy‰lení, jak to tu
vypadá. Ale já jsem ho pfiemluvila, aby ji nechal b˘t. Byla
jsem stejná, proto vím, Ïe v‰echny fieãi jsou zbyteãné. Já
jsem zaãala b˘t pofiádnûj‰í, aÏ kdyÏ jsem mûla vlastní byt,
a myslím si, Ïe stejné to bude i s Elin.“ 

Zavfiela dvefie a ukázala k pokoji vzadu. „To je na‰e loÏ-
nice. Magnusov˘ch vûcí jsem se nedotkla.“

KdyÏ Patrik vstoupil, ze v‰eho nejdfiív si v‰iml stejné-
ho povleãení postelí, jako bylo jejich vlastní. Modrobíle
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pruhované, koupené v IKEA. Z nûjakého dÛvodu mu to
vadilo, cítil se zranitelnûj‰í. 

„Magnus spal blíÏe k oknu.“
Patrik pokroãil k jeho posteli. Rad‰i by tu byl sám.

KdyÏ tu Cia stála a pozorovala ho, mûl je‰tû intenziv-
nûj‰í pocit, Ïe se ‰Èourá v cizích vûcech. Vlastnû vÛbec
netu‰il, po ãem pátrá. Pfiál si jen trochu víc se pfiiblíÏit
Magnusovi, poznat ho jako bytost z masa a kostí a ne-
spoléhat jen na pfiedstavu, kterou si o nûm uãinil podle
fotografie na stûnû policejní stanice. Ciin pohled se mu
propaloval do zátylku. Nakonec se k ní otoãil.

„Nevadilo by vám, kdybych si tu v‰echno prohlédl o sa-
motû?“ Doufal, Ïe to pochopí.

„PromiÀte, jistû,“ usmála se omluvnû. „Chápu, Ïe je ob-
tíÏné mít mû za zády. PÛjdu si dolÛ nûco dûlat.“

„Díky,“ ocenil její ochotu a posadil se na kraj postele.
Zaãal prohlíÏením noãního stolku. Br˘le, svazek papírÛ,
o nichÏ se ukázalo, Ïe je to rukopis Mofiské panny, prázd-
ná skleniãka a nûkolik tablet alvedonu. To v‰echno leÏe-
lo nahofie na desce. Povytáhl zásuvku a nahlédl dovnitfi.
Ani tady se nezdálo b˘t nic zajímavého. BroÏovan˘ v˘-
tisk Sluneãní boufie od 

°
Asy Larssonové, krabiãka ucpávek

do u‰í a sáãek tablet proti bolení v krku. 
Zvedl se a ‰el ke skfiíním, které lemovaly krátkou stra-

nu pokoje. Musel se smát, kdyÏ odsunul posuvné dvefie
a pochopil, Ïe Cia mluvila ãistou pravdu. Polovina skfií-
nû smûrem k oknu byla perfektnû uspofiádaná. V‰echno
leÏelo krásnû sloÏené a roztfiídûné na hromádkách. Po-
noÏky, slipy, vázanky, pásky. Nad tím visely vyÏehlené
ko‰ile a saka spolu s triãky a svetry. Vzpomnûl si, jak sám
vÏdycky triãko hodí do police a pak je na‰tvan˘, Ïe je po-
krãené, kdyÏ si ho chce znovu obléknout. 

Jeho vlastní systém byl podobn˘ tomu Ciinu. V‰ech-
no leÏelo promíchané, jako by jen nûkdo otevfiel dvefie,
vûci tam vhodil a pak rychle zase zavfiel. 

Zatáhl dvefie skfiínû a vûnoval se posteli. Bylo stra‰nû
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smutné vidût, Ïe je ustlaná jen jedna polovina. Napadlo
ho, jestli je vÛbec moÏné zvyknout si spát ve dvojité po-
steli, jejíÏ jedna polovina je prázdná. Pouhé pomy‰lení na
to, Ïe by spal sám bez Eriky, bylo nesnesitelné.

KdyÏ se vrátil do kuchynû, Cia uklízela jejich talífiky.
Tázavû na nûho pohlédla a on pfiátelsky vysvûtlil: „Ne-
vím, jestli to k nûãemu bude, ale trochu víc jsem poznal,
kdo Magnus byl…, je. Díky, Ïe jste mi dovolila se tu po-
rozhlédnout.“

„Není zaã.“
Rozlouãil se a vy‰el ven. Zastavil se na schodi‰ti a hle-

dûl na such˘ vánoãní vûneãek na dvefiích. Po krátkém
zaváhání ho sundal. Se sv˘m smyslem pro pofiádek by si
Magnus jistû nepfiál, aby tady zÛstal viset.

Obû dûti hlasitû kfiiãely. Zvuk se odráÏel od stûn v ku-
chyni a Christian mûl pocit, Ïe se mu rozskoãí hlava.
Nûkolik nocí se uÏ pofiádnû nevyspal. My‰lenky se mu
nepfietrÏitû honily hlavou, ani je nestíhal zpracovat. 

Dokonce mûl chuÈ odejít do boudy u mofie a posadit
se tam k psaní. Ale ticho noci a tma kolem by jen po-
skytly více prostoru duchÛm a nevûfiil, Ïe by je dokázal
zahnat pouh˘mi slovy. A tak zÛstal pokaÏdé radûji leÏet
a hledûl do stropu, zatímco ho plnila beznadûj.

„Nechte toho!“ Sanna od sebe odtrhla chlapce, ktefií
se prali o krabiãku granka na stole. Pak se obrátila ke
Christianovi, kter˘ zíral do prázdna a pfied sebou mûl na
talífiku nedotãen˘ plátek chleba a stydnoucí kávu. 

„To by bylo krásné, kdybys mi obãas trochu pomohl!“ 
„·patnû jsem spal,“ odpovûdûl a napil se chladné kávy.

Zvedl se od stolu, vylil ji do dfiezu a nalil si dal‰í ‰álek
horké, do níÏ si pfiidal mléko.

„Mám plné pochopení, Ïe toho teì má‰ hodnû, a dob-
fie ví‰, Ïe jsem tû celou dobu podporovala, kdyÏ jsi pra-
coval na knize. Ale ani já nevydrÏím v‰echno.“

Sanna vzala Nilsovi z ruãiãky lÏíci v okamÏiku, kdy
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s ní chtûl bouchnout do hlavy star‰ího bratra, a s tfiesk-
nutím ji hodila do dfiezu. Nadechla se, jako by shro-
maÏìovala sílu mu fiíct v‰echno, ãeho byla plná. Christian
si pfiál, aby mohl stisknout tlaãítko „pauza“ a zarazit ji.
Mûl v‰eho nad hlavu. 

„Nefiekla jsem ani slovo, kdyÏ jsi pokaÏdé rovnou z prá-
ce ‰el do boudy a cel˘ veãer tam sedûl a psal. Vyzvedla
jsem dûti ve ‰kolce, uvafiila veãefii a dohlédla, aby se na-
jedly, uklidila jsem, vyãistila jim zuby, uloÏila je a pfied
spaním pfieãetla pohádku. To v‰echno jsem beze slova dû-
lala, abys mûl dost ãasu na tu svou zatracenou tvorbu.“ 

Zaslechl ve slovû sarkasmus, kterého si u ní nikdy dfií-
ve nepov‰iml, a zavfiel oãi, jako by ji chtûl vytûsnit. San-
na ale neúprosnû pokraãovala. 

„Je skvûlé, Ïe jsi uspûl. Knihu ti vydali a pfiedstavují tû
jako novû vycházející hvûzdu. Pfieju ti kaÏd˘ okamÏik slá-
vy. Ale co já? Co z toho mám? Nikdo mû neobdivuje ani
neoceÀuje, jak jsem byla dobrá. Nefiíká ti, jaké má‰ ‰tûs-
tí, Ïe mû má‰. Nikdo. A ty bere‰ jako samozfiejmost, Ïe
otroãím s dûtmi a v domácnosti, zatímco ty tvofií‰. Ano,
budu to dûlat. Zvládnu v‰echno sama. Ví‰, jak dûti milu-
ju, aãkoli proto není práce o nic snadnûj‰í. Ale od tebe
chci aspoÀ dík, ocenûní. Îádám snad pfiíli‰ mnoho?“

„Sanno, ne pfied dûtmi…,“ ozval se Christian, ale hned
vidûl, Ïe mûl radûji mlãet. 

„Nikdy se ti nehodí, abys se mnou mluvil, abys mû bral
váÏnû. Buì jsi pfiíli‰ unaven˘, nebo nemá‰ ãas, protoÏe
musí‰ psát, nebo nechce‰ o niãem mluvit pfied dûtmi,
nebo…“

Chlapci ti‰e sedûli a vydû‰enû hledûli na rodiãe. Chris-
tian pocítil, jak jeho únavu stfiídá vztek. Právû tohle u San-
ny nenávidûl a mnohokrát o tom spolu mluvili. Îe se
neudrÏí a vtahuje do jejich konfliktu dûti. Vûdûl, Ïe by
z chlapcÛ mûla ráda své spojence v boji, kter˘ byl mezi
nimi stále zfiejmûj‰í. Ale co mohl dûlat? Jejich rozpory vy-
cházely z toho, Ïe ji nemiluje a nikdy nemiloval. A San-
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na to vûdûla, i kdyÏ si to nechtûla pfiipustit. Christian si
ji dokonce zvolil právû proto, Ïe ji nikdy nebude milo-
vat. Ne tak jako…

Bouchl pûstí do stolu a Sanna i dûti poskoãily leknu-
tím. Ruka ho pofiádnû zabolela a právû to si pfiál. Bolest
potlaãila to, na co si nedovoloval myslet, a znovu získá-
val kontrolu. 

„Teì o tom nebudeme diskutovat,“ fiekl krátce a ne-
podíval se jí do oãí. Cítil v zádech její pohled, kdyÏ ‰el
do haly, vzal si bundu a boty a otevfiel dvefie. Jako po-
slední zaslechl, jak Sanna chlapcÛm fiíká, Ïe jejich otec
je blázen. 

Nejhor‰í byla zádumãivost. Nutnost nûãím aspoÀ trochu
smyslupln˘m naplnit hodiny, kdy jsou dûvãata ve ‰kole.
Ne Ïe by nemûla co dûlat. Zbavovat ErikÛv Ïivot v‰ech
starostí nebyla práce pro lenochy. Ko‰ile musely b˘t
vÏdycky vyprané, vyÏehlené a povû‰ené, veãefie pro ob-
chodní pfiátele zaji‰tûné, domov se musel lesknout ãis-
totou. Pravda, jednou t˘dnû u nich naãerno pracovala
uklízeãka, pfiesto zdaleka neudûlala v‰echno. Miliony
drobností musely fungovat a b˘t na svém místû, aniÏ by
Erik postfiehl sebemen‰í námahu. V‰echno ji pfií‰ernû nu-
dilo. Byla ráda doma, kdyÏ byly holãiãky malé. Milova-
la v‰echnu práci kolem nich, dokonce i mûnûní plen, coÏ
Erik v Ïivotû neudûlal. Jí to ale nevadilo, cítila se potfiebná.
Îivot mûl smysl. Byla stfiedobodem v jejich malém svû-
tû, s ní zaãínal a konãil jejich den. 

Ta doba byla pryã. Holãiãky chodily do ‰koly. Mûly
kamarády a spoustu mimo‰kolní ãinnosti a na ni pohlí-
Ïely spí‰e jako na servisní sluÏbu. Stejnû jako Erik. Ten
kompenzoval svou nedostateãnou otcovskou péãi tím,
Ïe jim koupil, naã ukázaly, a nakazil je sv˘m opovrÏe-
ním vÛãi ní. 

Louise pfiejela dlaní po kuchyÀské lince. Kryl ji ital-
sk˘ mramor, speciálnû dovezen˘, Erik ho vybral pfii jed-
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né ze sv˘ch sluÏebních cest. Nemûla ho ráda. Pfiipadal jí
pfiíli‰ studen˘ a tvrd˘. Kdyby si mohla zvolit ona, bylo
by to nûjaké dfievo. MoÏná tmav˘ dub. Otevfiela jedny
z dvífiek leskl˘ch kuchyÀsk˘ch skfiínûk. Je‰tû více chladu
a módnosti, ale bez citu. Ke své pracovní desce z tma-
vého dubu by si vybrala bílá dvífika, maliãko venkovské-
ho stylu, natfiená tak, aby tahy ‰tûtcem zÛstaly zfietelné
a vná‰ely do nábytku trochu Ïivota.

Sevfiela prsty kolem velké sklenice na víno. Byl to
svatební dar od Erikov˘ch rodiãÛ. Pochopitelnû ruãnû
foukané. UÏ bûhem svatebního obûda jí Erikova matka
dlouze pfiedná‰ela o malé, ale exkluzivní sklárnû v Dán-
sku, kde tyto drahé sklenice speciálnû objednala. Nyní
v ní nûco povolilo a jakoby bez vlastní vÛle otevfiela dlaÀ.
Skleniãka se na podlaze z ãerného mofiského mramoru
roztfií‰tila na tisíc kouskÛ. Podlaha byla pfiirozenû také
dovezená z Itálie. Tuto vlastnost mûl Erik se sv˘mi rodi-
ãi spoleãnou: ‰védské v˘robky nikdy nebyly dost dobré.
Z ãím vût‰í vzdálenosti pocházely, tím byly lep‰í. Ov‰em,
pokud ne‰lo tfieba o Tchaj-wan. 

Louise se maliãko zahihÀala, natáhla se po jiné skle-
niãce a opatrnû pfiekroãila stfiepy. Zamífiila ke stojánku
s lahvemi vína, kter˘ stál na kuchyÀské lince. Erik se je-
jímu v˘bûru posmíval. Jemu bylo dobré jen víno, jehoÏ
litr stál nûkolik stovek. Nikdy by ho nenapadlo ‰idit své
chuÈové buÀky nûãím, ãeho za dvû stovky byla celá kra-
bice. Nûkdy schválnû naplnila jeho skleniãku sv˘m vínem
místo znaãkového francouzského nebo jihoafrického, je-
hoÏ zvlá‰tní chuÈ vÏdycky vyná‰el do oblak. Je to napo-
div, ale zdálo se, Ïe stejnou chuÈ mûlo i její levné víno,
protoÏe si nikdy nepov‰iml rozdílu. 

Byla to taková její malá pomsta za to, co v‰echno mu-
sela sná‰et, a pak jí i ménû vadilo, Ïe Erik dcery navádí
proti ní, chová se k ní jako ke sluÏce a spí s její kadefinicí.

Louise naplnila skleniãku aÏ po okraj. Pak si pfiipila se
sv˘m odrazem na lesklé plo‰e dvefií nerezové lednice.
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Erika ty dopisy nemohla pustit z hlavy. Procházela by-
tem sem a tam, ale nakonec se musela posadit u kuchyÀ-
ského stolu, protoÏe ji zaãala pfiíli‰ obtûÏovat bolest
v zádech. Natáhla se po bloku a propisovaãce, které le-
Ïely na stole, a rychle si zapisovala to, co si pamatovala
z Christianova dopisu. Mûla dobrou pamûÈ na text, a tak
si byla skoro jistá, Ïe vût‰inu si poznamenala. 

Znovu a znovu si ãetla, co zapsala, a pokaÏdé jí ty fiád-
ky pfiipadaly v˘hrÛÏnûj‰í. Kdo mohl ke Christianovi cí-
tit takovou zlobu? Zavrtûla hlavou. Ne‰lo posoudit, zda
ta slova napsal muÏ nebo Ïena. Ale nûco v tónu slov, stav-
bû vût a volbû v˘razÛ jí naznaãovalo, Ïe jde o nenávist
Ïeny. Ne muÏe. 

Váhavû se natáhla po pfienosném telefonu. Pak opût
stáhla ruku. MoÏná to je nesmysl. Ale kdyÏ si pak slova
pfieãetla je‰tû jednou, vzala znovu pfiístroj do ruky a vy-
Èukala ãíslo.

„Gaby.“ ·éfredaktorka zvedla telefon po prvním za-
znûní.

„Dobr˘ den, tady je Erika.“
„Eriko!“ Gabyin jeãiv˘ hlas se zvedl o oktávu v˘‰ a Eri-

ka musela dát telefon kus od ucha. 
„Jak vám je, drahou‰ku? Je‰tû Ïádné dûÈátko na cestû?

Dvojãátka pfiicházívají dfiíve.“ Zdálo se, Ïe je Gaby na koni.
„Ne, je‰tû nic,“ odpovûdûla a snaÏila se zakr˘t svou

podráÏdûnost. Nechápala, proã lidi musí tak tvrdo‰íjnû
Ïvanit o tom, Ïe dvojãata pfiicházejí na svût pfiedãasnû.
To pozná sama. „Volám kvÛli Christianovi.“

„Jak mu je?“ zeptala se Gaby. „SnaÏila jsem se mu uÏ
nûkolikrát zavolat, ale ta jeho paniãka mi jen tvrdí, Ïe
není doma, ãemuÏ ani na vtefiinu nevûfiím. To bylo oprav-
du nepfiíjemné, jak se vãera sesypal. Zítra ráno má pode-
pisovat knihy, a pokud to chce odfieknout, mûl by nám
dát vãas vûdût. Bylo by to nepfiíjemné.“

„Ráno jsem s ním mluvila a myslím si, Ïe autogramiá-
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du zvládne. KvÛli tomu si nemusíte dûlat starost,“ uklid-
Àovala ji Erika a honem si vzala slovo, aby mohla mluvit
o tom, kvÛli ãemu volá. Hluboce se nadechla, jak doká-
zala v momentálnû omezeném prostoru plic, a pokraão-
vala: „Chci se na nûco zeptat.“

„Jen se ptejte.“
„Nepfii‰lo vám do vydavatelství nûco, co by se t˘kalo

Christiana?“ 
„Co konkrétnû?“
„Dopisy nebo maily. S v˘hrÛÏn˘m obsahem.“
„V˘hrÛÏné dopisy?“
Erika si zaãala pfiipadat jako dítû, které Ïaluje na spo-

luÏáka, ale uÏ bylo pozdû a nemohla vycouvat.
„Christian dostal nûkolik v˘hrÛÏn˘ch dopisÛ, chodí mu

od té doby, kdy zaãal pracovat na knize, asi pÛldruhého
roku. Vidím na nûm, Ïe ho to zneklidÀuje, i kdyÏ to sám
nepfiiznal. A tak mû napadlo, jestli nûco nepfii‰lo i do vy-
davatelství.“

„CoÏe! O niãem takovém nevím. A stojí tam, kdo je
posílá? Ví to Christian?“ Gaby se rozãilenû zajíkala a zvuk
podpatkÛ klapajících na asfaltu ztichl, takÏe se zjevnû
zastavila.

„Jsou anonymní a Christian podle v‰eho neví, kdo je
posílá. Ale znáte ho – nefiekl by nic, ani kdyby to vûdûl.
Na oslavû se zfiejmû zhroutil proto, Ïe kartiãku v kytici,
kterou dostal, napsala tatáÏ osoba.“

„To zní ‰ílenû. Má to nûco spoleãného s knihou?“
„Ptala jsem se Christiana na totéÏ. Ale trvá na svém,

Ïe Ïádná z postav se v knize nemÛÏe poznat.“
„To je opravdu stra‰né. Ozvûte se mi, jestli zjistíte nûco

dal‰ího.“
„Jistû,“ slíbila Erika. „A prosím nefiíkejte Christianovi,

Ïe jsem o tom mluvila.“
„Samozfiejmû. ZÛstane to mezi námi. Osobnû dohléd-

nu na korespondenci, která se ho bude t˘kat. Asi nûco
pfiijde, kdyÏ uÏ kniha leÏí na pultech.“
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„Zajímavé recenze,“ podotkla Erika, aby zmûnila téma. 
„Ano, jsou úÏasné,“ zapûla Gaby s takov˘m nad‰ením,

Ïe Erika znovu musela sluchátko oddálit od ucha. „Za-
slechla jsem uÏ Christianovo jméno v souvislosti s udíle-
ním Srpnové ceny. A to nemluvím o tom, Ïe v‰ech deset
tisíc v˘tiskÛ je uÏ u knihkupcÛ.“

„To je neuvûfiitelné,“ radovala se Erika. Pfiinejmen‰ím
ona vûdûla, kolik práce rukopisu vûnoval, a hfiálo ji u srd-
ce, Ïe námahu nevynaloÏil zbyteãnû.

„Ano, je,“ souhlasila Gaby a dodala: „Drahou‰ku, mu-
síme skonãit, potfiebuji je‰tû nûkam zavolat.“

Podtón v poslední Gabyinû vûtû Eriku zneklidnil. Mûla
si líp rozmyslet, neÏ zavolala do vydavatelství. Nejspí‰
se unáhlila.

Jako na potvrzení jejích my‰lenek ji malá noÏiãka kop-
la do Ïeber.

Byl to zvlá‰tní pocit. Prostû ‰tûstí. Anna ho postupnû
akceptovala a uãila se novému Ïivotu. Ten pfiedchozí byl
uÏ tak dávno, pokud vÛbec.

„Dej to sem!“ Belinda utíkala za Lisen, Danovou nej-
mlad‰í dcerou, která se s kfiikem schovala za Annu. V ruce
kfieãovitû drÏela Belindin kartáã na vlasy. 

„Já ti ho nechci pÛjãit! Dej ho sem!“ 
„Anno…,“ zaprosila Lisen, ale Anna ji ‰oupla pfied sebe

a pfiidrÏela.
„Jestli sis vzala Belindin kartáã bez dovolení, musí‰ jí

ho vrátit.“
„Tak vidí‰,“ fiekla spokojenû Belinda.
Anna na ni varovnû pohlédla. 
„A ty, Belindo, bys nemusela mlad‰í sestru honit po

celém domû.“
Belinda pokrãila rameny. „MÛÏe za to sama. Nemá mi

brát moje vûci.“
„Jen poãkej, aÏ tu bude bratfiíãek,“ vyhroÏovala Lisen.

„Ten ti v‰echno rozbije.“
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„Já uÏ se brzy z domova odstûhuju. Rozbije v‰echno
tobû,“ nedala se Belinda a vyplázla jazyk.

„Posly‰, je ti osmnáct nebo pût?“ zeptala se Anna, ale
musela se smát. „A proã si myslíte, Ïe to bude chlapeãek?“

„ProtoÏe maminka fiíkala, Ïe kdyÏ má Ïena velk˘ za-
dek jako teì ty, bude to chlapeãek,“ drmolila Lisen.

„Psst,“ okfiikla ji Belinda a bl˘skla oãima po Lisen, kte-
rá nechápala, v ãem je problém. „PromiÀ,“ dodala.

„To je v pofiádku.“ Anna se usmála, ale trochu se jí to
dotklo. TakÏe Danova b˘valá manÏelka si myslí, Ïe má
velk˘ zadek. Ale ani takov˘ komentáfi – a musela si pfii-
znat, Ïe na nûm nûco je – jí nepokazil dobrou náladu.
Pfied ãasem byla absolutnû na dnû, a to rozhodnû není
pfiehánûní. Pfiesto z Emmy a Adriana, ktefií to s ní proÏí-
vali, nyní v bezpeãí vyrÛstají harmonické dûti. Obãas
tomu sotva mohla uvûfiit. 
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„Bude‰ hodn˘, aÏ na‰i hosté pfiijdou?“ Matka na nûho váÏnû po-
hlédla. 

Pfiik˘vl. Nikdy se nechoval tak, aby se maminka za nûho muse-
la stydût. Nepfiál si nic víc neÏ ji na slovo poslouchat, aby ho ne-
pfiestala milovat.

Zazvonil zvonek a matka se rychle zvedla. „UÏ jsou tady.“
Sly‰el v jejím hlase oãekávání – nov˘ tón, kter˘ ho zneklidÀoval.

Nûkdy kdyÏ se ozval zvuk zvonku, se mûnila maminka v nûkoho ji-
ného. Ale dnes se to nestane.

„Mohu ti vzít plá‰È?“ ozval se z haly otcÛv hlas a mumlání hostÛ. 
„Jdi dolÛ, pfiijdu hned,“ matka na nûho mávla rukou a on ucítil

její parfém. Sedla si k toaletnímu stolku a naposled si kontrolovala
vlasy a mejkap. Ve velkém zrcadle bylo vidût, jak se obdivuje. ZÛ-
stal na místû a fascinovanû na ni hledûl. KdyÏ se jejich pohledy v zr-
cadle setkaly, vytvofiila se jí vráska mezi oboãím. 

„Nefiekla jsem, Ïe má‰ jít dolÛ?“ zeptala se ostfie a on na okamÏik
pocítil závan temna. 

Zahanbenû sklonil hlavu a ‰el vstfiíc ‰umu vycházejícímu z haly.
Bude se hezky chovat. Maminka se za nûho rozhodnû nemusí stydût.
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Studen˘ vzduch ho mrazil v krku. Ten pocit miloval.
V‰ichni si o nûm mysleli, Ïe je blázen, kdyÏ bûhá upro-
stfied zimy. On ale rad‰i bûhal sv˘ch deset kilometrÛ
v zimním chladu neÏ v letním horku. A o víkendu, jako
právû teì, si vÏdycky pfiidal je‰tû jedno koleãko. 

Kenneth pohlédl na hodinky. Bylo na nich v‰echno, co
k bûhu potfieboval. Mûfiiã pulzu, poãítaã krokÛ, a dokonce
i ãas minulého bûhu. 

Jeho souãasn˘m cílem byl maraton ve Stockholmu.
Úãastnil se ho uÏ dvakrát, stejnû jako maratonu v Koda-
ni. Trénoval dvacet let, a kdyby o tom mohl sám roz-
hodnout, za dvacet tfiicet let by rád padl uprostfied bûhu.
ProtoÏe pocit, Ïe bûÏí, nohy se vzná‰ejí nad terénem, bu‰í
ve stejném rytmu, kter˘ se nakonec sladí s bu‰ením srd-
ce, se s niãím jin˘m nedal srovnat. Dokonce i únavu –
ten zvlá‰tní pocit v nohách, kdy stoupne mléãná kyseli-
na – se nauãil kaÏd˘m rokem stále více oceÀovat. KdyÏ
bûÏel, cítil, Ïe Ïije. Tak asi nejlíp by to umûl vysvûtlit. 

KdyÏ se blíÏil k domovu, zpomalil. Chvíli je‰tû jog-
goval na místû pfied venkovním schodi‰tûm a pfiidrÏel se
zábradlí, aby protáhl stehenní svaly. Vydechoval bílou
páru a po dvaceti kilometrech v docela sviÏném tempu
se cítil ãist˘ a siln˘. 

„To jsi ty, Kennethe?“ KdyÏ za ním zabouchly dvefie,
z pokoje pro hosty sly‰el Lisbetin hlas.

„Ano, to jsem já. Jen se rychle osprchuju a pak za te-
bou pfiijdu.“

Otoãil pákou na hodnû horkou a postavil se pod ost-
r˘ proud vody. To bylo málem nejlep‰í ze v‰eho. Tak bá-
jeãné, Ïe se vÛbec nechtûlo skonãit. Roztfiásl se, kdyÏ ze
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