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V tichu místnosti byly sly‰et jen mouchy, bzuãení, kte-
ré vydávala jejich mávající kfiídla. MuÏ na Ïidli se nepo-
hnul. Neudûlal to uÏ dost dlouho. Ostatnû, nebyl to uÏ
ani ãlovûk, alespoÀ pokud by se ãlovûkem myslel nûkdo,
kdo Ïije, d˘chá a cítí. Zmûnil se v pouhou potravu pro
ãervy a larvy.

Husté roje much obletovaly nehybnou postavu. Ob-
ãas na ní pfiistály a pak se znovu zvedly a bzuãely. Hle-
daly dobré místo k usednutí. NaráÏely na sebe. Okolí
rány na muÏovû hlavû bylo zvlá‰tû pfiitaÏlivé. Kovov˘
pach krve zmizel a objevil se jin˘, zatuchlej‰í, slad‰í.

Krev dávno ztuhla. Zpoãátku tekla po zadní stranû
lebky. Po zádech, dolÛ na zem, kde zaschla v malé kalu-
Ïi. Nejdfiív byla ãervená, plná Ïiv˘ch bunûk, ale teì zmû-
nila barvu. UÏ to nebyla tekutina, která proudí v lidsk˘ch
Ïilách. Teì to byla jen lepivá ãerná hmota. 

Nûkteré z much se snaÏily dostat ven. Byly syté a spo-
kojené. Vajíãka byla nakladena a hlad uti‰en. Pfiály si vy-
letût a kfiídly naráÏely do okna. Za kaÏdou cenu se snaÏily
proniknout neviditelnou bariérou. Po chvíli to vzdaly.
Byly znovu hladové. Vrátily se k tomu, co dfiíve b˘valo
muÏem. 

Celé léto Erika chodila po ‰piãkách kolem toho, co jí
stále leÏelo v hlavû. VáÏila pro i proti. Nakonec ale ne-
do‰la dál neÏ ke schodi‰ti na pÛdu. Mohla se vymlouvat
na to, Ïe toho v poslední dobû mûla opravdu hodnû.
Dozvuky jejich svatby i domácí chaos v dobû, kdy u nich
je‰tû bydlela Anna s dûtmi. Ale jenom tím to nebylo.
Prostû se bála. Bála se toho, co by mohla zjistit, vûcí, kte-
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ré by mohla vytáhnout na povrch, zatímco by radûji Ïila
v nevûdomosti. 

Dobfie vûdûla, Ïe Patrik mûl uÏ nûkolikrát chuÈ si s ní
o tom promluvit. Vidûla na nûm, Ïe pfiemítá, proã si ne-
chce pfieãíst deníky, které na‰li na pÛdû. Ale nakonec se
nezeptal, a ona by stejnû tûÏko hledala nûjakou odpovûì.
Nejvût‰í strach mûla z toho, Ïe by moÏná musela zmûnit
svÛj pohled na minulost, na obraz své matky, na to, kdo
vlastnû byla a proã se sv˘mi dcerami zacházela tak chlad-
nû. Nebyl to úplnû pozitivní obrázek, ale zato dobfie zná-
m˘. Vytvofiil se bûhem let, byla to skuteãnost, jíÏ by se
mûla pfiidrÏet. MoÏná Ïe by si ji potvrdila nebo dokonce
posílila. Ale co kdyby tomu tak nebylo? Co kdyby mu-
sela pfiijmout nûco úplnû jiného? AÏ do této chvíle ne-
mûla odvahu udûlat první krok.

Postavila se na první schod. Z ob˘vacího pokoje se
k ní neslo radostné v˘skání Maji, s níÏ si Patrik hrál. Ten
zvuk byl uklidÀující a Erika váhavû pokraãovala. Je‰tû
pût schodÛ a byla nahofie. KdyÏ zvedla poklop, rozvífiil
se kolem ní prach. Stanula na pÛdû. S Patrikem uÏ mlu-
vili o tom, Ïe tady nûkdy v budoucnu Maje vybudují
hnízdeãko, to aÏ bude star‰í a zatouÏí po soukromí. Ale
zatím to byla jen syrová pÛda s hrubou prkennou pod-
lahou, ‰ikm˘m stropem a odhalen˘mi trámy, plná rÛz-
n˘ch krámÛ. Vánoãní ozdoby, obleãení, z nûhoÏ uÏ
Maja vyrostla, krabice s vûcmi, které nechtûli mít v bytû,
ale pfiesto je k nim poutaly vzpomínky a nemohli je jen
tak vyhodit.

Truhla stála aÏ vzadu pod zkosenou stfiechou. Staro-
dávn˘ model ze dfieva s oplechovan˘mi okraji. Vzpo-
mnûla si, Ïe takové se fiíkávalo „americk˘ kufr“. Sedla si
na zem vedle ní a pfiejela rukou po víku. Zhluboka se na-
dechla, otoãila klíãkem a truhlu otevfiela. Ucítila zatuch-
linu a pokrãila nos. UvaÏovala, z ãeho se bere tenhle
pach staroby. Nejspí‰ z plísnû, napadlo ji a okamÏitû ji
zaãalo svûdit v nose.
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Pofiád si pamatovala, co cítila, kdyÏ s Patrikem tu truh-
lu na‰li a prohlíÏeli. Pomalu v‰echno vytahovali. Obráz-
ky, které ona a Anna namalovaly, kdyÏ byly malé.
Drobnosti, jeÏ vyrábûly na ruãních pracích. Vûci, které
jejich matka Elsy schovala, pfiestoÏe nikdy neprojevila
Ïádn˘ zvlá‰tní zájem, kdyÏ za ní dcery pfiibûhly a chtû-
ly jí vûnovat to, co jim dalo tolik práce. 

Erika znovu brala vûc za vûcí a pokládala je na zem
vedle sebe. To, co hledala, leÏelo aÏ úplnû vespod. Opa-
trnû vytáhla hadfiík, kter˘ uÏ poznávala po hmatu. Malá
dûtská ko‰ilka b˘vala kdysi bílá, ale teì, kdyÏ ji drÏela na
svûtle, bylo patrné, Ïe stáfiím zeÏloutla. Nemohla odtrh-
nout oãi od hnûd˘ch flekÛ. Napfied si myslela, Ïe je to
rez, ale pak jí do‰lo, Ïe musí jít o zaschlou krev. Kontrast
mezi maliãkou ko‰ilkou a krvav˘mi skvrnami bral za srd-
ce. Jak se sem ta ko‰ilka dostala? âí byla? A proã si ji její
matka schovala?

Erika opatrnû poloÏila ko‰ilku vedle sebe. KdyÏ ji teh-
dy s Patrikem objevili, skr˘val se v ní je‰tû jeden pfied-
mût, ale ten uÏ v truhle nebyl. Ten jedin˘ odtud odnesla.
V zaÏloutlé dûtské ko‰ilce byla ukrytá nacistická medai-
le za stateãnost. Pfiekvapily ji pocity, které v ní vzbudila.
Srdce se jí rozbu‰ilo a ústa vyschla. Pfied oãima jí probí-
haly obrázky z váleãn˘ch a dokumentárních filmÛ o dru-
hé svûtové válce, které kdy vidûla. Kde se vzala nacistická
medaile právû tady, ve Fjällbace? U ní doma? Mezi vûc-
mi po její matce? Bylo to naprosto absurdní. Ale Patrik ji
pfiesvûdãil, aby ji dali prozkoumat odborníkovi. Proti své
vÛli s tím souhlasila. Nejradûji by ji strãila na dno truhly
a pfiibouchla za ní víko. Jako by sly‰ela varovné hlasy.
Cosi v nitru jí na‰eptávalo, Ïe by ji mûla zasunout hod-
nû hluboko a zapomenout na ni. Zvûdavost ale nakonec
zvítûzila. Zaãátkem ãervna ji pfiedala expertovi na dru-
hou svûtovou válku a s trochou ‰tûstí se brzy dovûdí nûco
o jejím pÛvodu. 

To, co Eriku zajímalo nejvíc, leÏelo aÏ na dnû truhly.
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âtyfii modré se‰ity. Poznala rukopis své matky. Ozdob-
né, doprava sklonûné písmo, v mlad‰í, kulatûj‰í verzi.
KdyÏ je vytáhla ven, pfiejela ukazováãkem po obalu nej-
vrchnûj‰ího. Na v‰ech bylo napsáno „deník“. To slovo
v ní budilo smí‰ené pocity. Zvûdavost, rozãilení, nedo-
ãkavost, ale také obavy, váhání a siln˘ pocit, Ïe zasahuje
do nûãího soukromí. 

Má vÛbec právo ty deníky ãíst? Má právo zkoumat
matãino soukromí, její nejniternûj‰í my‰lenky a pocity?
Deník pfiece není urãen pro cizí oãi. Její matka je nepsa-
la proto, aby si v nich ãetl nûkdo jin˘, a moÏná by abso-
lutnû nesouhlasila s tím, aby do nich nahlédla právû její
dcera. Ale Elsy byla mrtvá a Erika se jí nemohla zeptat.
Rozhodnout se musí jen sama.

Její my‰lenky pfieru‰ilo Patrikovo zavolání. „Eriko?“
„Ano?“
„Pfii‰li hosté.“
Pohlédla na hodinky. Jejda, uÏ jsou tfii! Dnes Maja sla-

vila první narozeniny, na oslavu mûli pfiijít nejbliÏ‰í pfiá-
telé a rodina. Patrik si musí myslet, Ïe nahofie usnula.

„Hned jsem tam.“ Oprá‰ila se a po krátkém zaváhání si
vzala deníky a dûtskou ko‰ilku a se‰la po pfiíkr˘ch scho-
dech. Zezdola se k ní nesl ‰um hlasÛ.

„Vítám vás!“ Patrik ustoupil stranou, aby vpustil první
hosty. Byli to Johan a Elisabeth, které poznali prostfied-
nictvím Maji, protoÏe mûli stejnû starého syna. Chlape-
ãek Maju miloval se zfiídka vídanou intenzitou. Nûkdy
ov‰em byla jeho pfiízeÀ aÏ nebezpeãná. Teì právû vletûl
dovnitfi jako buldozer, a jakmile Maju zahlédl v hale, vrhl
se na ni s vervou hráãe NHL. Maja tento manévr dost ne-
ocenila, a tak museli rychle zasáhnout a rozradostnûné-
ho Williama z kfiiãící holãiãky zvednout. 

„Synu, tohle se pfiece nedûlá, s dûvãaty se musí opatr-
nû,“ nabádal Johan svého potomka a silou mu bránil
v dal‰ím pokusu. 
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„Myslím, Ïe pouÏívá stejnou techniku jako kdysi ty,“ ro-
zesmála se Elisabeth a manÏel na ni poboufienû pohlédl. 

„No tak, holãiãko, zas tak hrozné to nebylo, vyskoã.“
Patrik zvedl nafiíkající dceru a chlácholil ji, dokud kfiik
nepfie‰el v lehké dozvuky, a pak ji jemnû postrãil smûrem
k Williamovi. „Podívej se, co ti William pfiinesl. Dárek!“

Magické slovo mûlo k˘Ïen˘ efekt. William Maje slav-
nostnû podával balíãek pfievázan˘ krásnou stuhou. Ani
jeden z nich dosud uspokojivû neovládal techniku chÛ-
ze, a tak se projevilo, jak je obtíÏné zÛstat na zemi
a souãasnû pfiedat dárek. William padl na záda. KdyÏ ale
vidûl, jak se Maja pfii pohledu na dárek rozzáfiila, zapo-
mnûl okamÏitû na vlastní potíÏe. Své sehrál jistû i balík
plen na zadeãku.

Maja se radostnû rozkviãela a zaãala tahat za stuhu, ale
po dvou vtefiinách marného snaÏení zaãala nabírat k plá-
ãi. Patrik pfiiskoãil, aby jí pomohl. KdyÏ pak spoleãn˘m
úsilím balíãek otevfieli, Maja vytáhla ‰edého mûkkého
slona. Úspûch byl okamÏit˘. Pfiitiskla ho k sobû a pevnû
objala jeho vycpané tûlíãko. Pfie‰lápla z nohy na nohu,
coÏ mûlo za následek, Ïe i ona pfiistála na zemi. Willia-
mÛv pokus sáhnout na zvífiátko se setkal s velkou Majinou
nevÛlí. Mal˘ obdivovatel to pfiijal jako v˘zvu k úpornûj-
‰ímu úsilí a rodiãe obou dûtí tu‰ili dal‰í konflikt.

„Myslím, Ïe bychom se mûli pfiesunout ke stolu,“ fiekl
Patrik. Zvedl Maju a zamífiil do ob˘vacího pokoje. Wil-
liam s rodiãi je následoval, a kdyÏ chlapeãka posadili pfied
velkou krabici s hraãkami, byl znovu nastolen mír. Ales-
poÀ pro tento okamÏik.

„Ahoj.“ Erika se‰la ze schodÛ a objala se s pfiíchozími.
Williama pohladila po hlaviãce.

„Dáte si kávu?“ volal Patrik z kuchynû a odpovûdí mu
bylo trojnásobné ano. 

„Tak jak se cítí‰ jako provdaná Ïena?“ usmál se Johan
a objal Elisabeth, která sedûla na gauãi.

„Dûkuji, pfiibliÏnû stejnû jako pfiedtím. AÏ na to, Ïe mû
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Patrik pofiád oslovuje manÏelko. Nevíte, co s tím mám
dûlat?“ 

Erika mrkla na Elisabeth.
„Ech…, to nefie‰. Mohlo by to b˘t i hor‰í. A kde je

vlastnû Anna?“
„U Dana. Bydlí uÏ spolu…“ Erika v˘znamnû zvedla

oboãí.
„Ano? To ‰lo hodnû rychle.“ I Elisabeth pozvedla obo-

ãí. Novinky tohoto druhu mívají takov˘ efekt.
Rozezvuãel se zvonek a Erika vyskoãila. „To jsou jistû

oni. Nebo moÏná Kristina.“ To jméno vyslovila s ledo-
v˘m tónem. Po svatbû byl vztah mezi Erikou a Kristinou
je‰tû chladnûj‰í neÏ pfiedtím. Z velké ãásti k tomu pfii-
spûlo i to, Ïe se Kristina ze v‰ech sil snaÏila pfiemluvit
Patrika, aby si nebral ãtyfimûsíãní otcovskou dovolenou,
protoÏe by si podle ní mohl po‰kodit kariéru. Ale Patrik
pfiesto ze svého rozhodnutí ani o píì neustoupil a trval
na tom, Ïe na podzim bude mít Maju na starosti on.

„Haló…, neslaví tu snad nûkdo narozeniny?“ Z pfied-
sínû se ozval Annin hlas. Erika se zachvûla potû‰ením
jako pokaÏdé, kdyÏ v sestfiinû hlase zachytila radostn˘
tón. Na mnoho let zmizel, ale uÏ byl zase zpátky. Anna
byla silná, ‰Èastná a zamilovaná.

Zkraje se bála, aby Erice nevadilo, Ïe se zamilovala
právû do Dana, ale Erika se jen zasmála. Byla to uÏ ho-
tová vûãnost, co ona a Dan spolu chodili, a i kdyÏ to snad
bylo zvlá‰tní, ráda na to zapomnûla, jen kdyÏ Anna byla
‰Èastná.

„Kde je moje nejmilej‰í holãiãka?“ Dan, plavovlas˘, vy-
sok˘ a hluãn˘, se rozhlíÏel, kde je Maja. Ti dva se mûli
moc rádi a Maja hned pfiibûhla, kdyÏ ho zaslechla, a na-
táhla k nûmu paÏe. „âek?“ zeptala se, jako by právû po-
chopila souvislost s narozeninami.

„To ví‰, Ïe máme balíãek, na‰e malá holãiãko.“ Dan
k˘vl na Annu, která nesla velkou krabici v rÛÏovém pa-
píru ovázanou stfiíbrnou ‰ÀÛrkou. Maja vyklouzla Dano-
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vi z náruãe a vzru‰enû se zaãala dob˘vat do dárku. Ten-
tokrát jí pomohla Erika a spoleãnû vybalily velkou mrka-
cí panenku.

„Moje,“ pronesla ‰Èastnû Maja a i tento dar si pfiitiskla
na prsa. Pak se s pannou posadila proti Williamovi, aby
mu ukázala svÛj poslední poklad. Pro jistotu zopakovala
„moje“.

Znovu nûkdo zazvonil a za vtefiinu ve‰la Kristina. Erika
si uvûdomila, Ïe k sobû pevnû tiskne zuby. Nenávidûla zlo-
zvyk své tchynû, jen symbolicky cinknout a okamÏitû
vstoupit dovnitfi. 

Procedura s rozbalováním se opakovala, ale tentokrát
ji neprovázel Ïádn˘ velk˘ úspûch. Maja pfiemítavû zved-
la triãka, která byla v balíãku, a znovu se zahledûla do-
vnitfi, jestli tam nenajde je‰tû nûjakou hraãku. Pak se
velk˘ma oãima zadívala na babiãku.

„V‰imla jsem si, Ïe to triãko, co mûla minule na sobû,
je jí uÏ malé a v Lindexu mají právû akci, tfii za cenu dvou,
tak jsem jedno balení koupila. Mûla by jí b˘t dobfie.“
Kristina vypadala spokojenû a zdálo se, Ïe vÛbec nepo-
stfiehla Majino zklamání.

Erika musela potlaãit nutkání zmínit se o tom, jak idiot-
ské je kupovat jednoroãnímu dítûti k narozeninám oble-
ãení. A nejenÏe babiãka zklamala Maju, ale navíc si
neodpustila ‰piãku, Ïe svou dceru neoblékají pofiádnû. 

„Teì si dáme dort,“ zasáhl Patrik, kter˘ vycítil, Ïe je
tfieba zavést hovor nûkam jinam. Erika spolkla své poci-
ty a spoleãnû zamífiili do ob˘vacího pokoje k velké cere-
monii sfoukávání svíãek. Maja se snaÏila ze v‰ech sil, ale
podafiilo se jí jen dort poprskat. Patrik jí nenápadnû po-
mohl a pak jí v‰ichni zazpívali „hodnû ‰tûstí, zdraví“. Nad
plavou Majinou hlaviãkou se Patrik s Erikou setkali po-
hledem. Oba byli tím okamÏikem dojati. Erika cítila
knedlík v krku. Jeden rok! Jejich malému dûÈátku je jeden
rok. Holãiãce, která na vlastních nohou objevuje svût,
jásá pfii zaznûní znûlky Bolibompy, televizního pofiadu pro
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dûti, pokou‰í se sama jíst, pusinkuje mapu severní Evro-
py a v‰echny miluje. Usmáli se na sebe. V této chvíli byl
Ïivot opravdu perfektní.

Mellberg si zhluboka povzdechl. To v poslední dobû dû-
lal dost ãasto – vzdychal. Dosud na nûho doléhal záÏitek
z jara. I kdyÏ ho to vlastnû nepfiekvapilo. Dovolil si vy-
pustit kontrolní mechanismy, dopfiál si city. A to nemoh-
lo zÛstat bez trestu. To uÏ pfiece mûl vûdût. Vlastnû by se
dalo fiíct, Ïe dostal, co si zaslouÏil. Prostû za vyuãenou.
No jo, pouãil se a stejnou chybu uÏ podruhé jistû neudû-
lá. Tím si byl jist.

„Bertile?“ Z recepce se ozval naléhav˘ hlas Anniky.
Bertil Mellberg se zvedl a navykl˘m gestem si upravil pra-
men vlasÛ pfies ple‰. Nebylo mnoho Ïen, které si mohly
dovolit na nûho zavolat, ale Annika Janssonová k nim
patfiila. S postupujícími lety k ní cítil stále vût‰í respekt,
a neznal jinou Ïenu, o níÏ by mohl fiíct totéÏ. Dokládal
to i ten prÛ‰vih, kter˘ tu na jafie mûli s novou kolegyní.
A teì má pfiijít dal‰í Ïena. Znovu si tûÏce povzdechl. Jako
by nemohli najít nûjakého chlapa v uniformû! Místo toho
má Ernsta Lundgrena nahradit zase Ïenská. Nestojí to za
zlámanou gre‰li.

Psí ‰tûkot, oz˘vající se z recepce, mu vyvolal na ãele
vrásky. Vzala si snad Annika do práce jednoho ze sv˘ch
psÛ? Pfiece ví, co si o tom myslí a co by jí na to fiekl. 

Ale na náv‰tûvû nebyl Ïádn˘ z Anniãin˘ch labradorÛ.
Byl to nûjak˘ pra‰iv˘ pes neurãité barvy a rasy, kterého
na vodítku drÏela drobná tmavovlasá Ïena.

„Na‰la jsem ho tady venku,“ fiekla se ‰irokou stock-
holmskou v˘slovností.

„Co ale dûlá tady?“ ozval se popuzenû Mellberg a vy-
dal se zpátky ke své kanceláfii.

„To je Paula Moralesová,“ pfiispûchala Annika s vysvût-
lením a Bertil se znovu otoãil. Ta Ïenská, co u nich má
nastoupit, má jakoby ‰panûlské jméno. Ale zatracenû –
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jak je maliãká! Malá a útlá. Pohled, kter˘ do nûho zapíchla,
ale rozhodnû nebyl nûÏn˘. Podala mu ruku.

„Tû‰í mû, Ïe se poznáváme. Pes tu pobíhal kolem. Po-
dle toho, jak vypadá, zfiejmû nikomu nepatfií. V kaÏdém
pfiípadû ne nûkomu, kdo by byl schopen se o nûho sta-
rat.“ Mluvila naléhavû a Bertil zauvaÏoval, o co jí asi jde.

„Tak ho nûkam odveì.“
„Ve mûstû není Ïádn˘ útulek, Annika mû o tom uÏ in-

formovala.“
„Ne?“ podivil se Mellberg.
Annika zavrtûla hlavou.
„No…, tak si ho vezmi domÛ,“ fiekl a snaÏil se ode-

hnat zvífie, které se mu teì tisklo k noze. Pes se ale ne-
dal a usadil se mu na pravé botû.

„To nejde. Jednoho psa mám a s dal‰ím by to ne‰lo,“
odpovûdûla klidnû Paula a dál na nûj pronikavû hledûla.

„A co ty, Anniko, snad by se snesl s tv˘mi psy?“ navrhl
unavenû. Proã se na nûho hrnou takové problémy! B˘val
tu pfiece ‰éf.

Ale Annika rozhodnû zavrtûla hlavou. „Jsou zvyklí jen
jeden na druhého. Jiného psa domÛ vzít nemÛÏu.“

„Vezmi si ho ty,“ rozhodla Paula a podala mu vodítko.
V úÏasu nad tou opováÏlivostí Mellberg sáhl po vodítku
a pes odpovûdûl je‰tû pevnûj‰ím tlakem na jeho nohu
a zaãal kÀuãet.

„Vidí‰ to sám, líbí‰ se mu.“
„Ano, ale já… já nemÛÏu…“ Mellberg se zakoktal, pro-

toÏe ho projednou nenapadla Ïádná v˘mluva. 
„Ty doma Ïádné zvífie nemá‰ a já se okamÏitû zaãnu

vyptávat, jestli ho nûkdo nepostrádá. Jinak bychom mu-
seli najít nûkoho, kdo by se ho ujal. NemÛÏeme ho jen
tak vyhodit ven, nûkdo by ho mohl pfiejet.“

Mellberg proti své vÛli cítil, Ïe Anniãinû naléhání pod-
léhá. Pohlédl na psa a ten na nûho upfiel vlhké Ïadonící
oãi.

„Zatracenû, tak já si ho tedy na nûkolik dní vezmu. Ale
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musí‰ ho vykoupat, neÏ na nûj sáhnu,“ zahrozil prstem
Annice, které zjevnû spadl kámen ze srdce.

„Osprchuju ho tady na stanici, to není Ïádn˘ problém,“
slíbila horlivû a pak dodala: „Díky, Bertile.“

Mellberg mrzutû zabrblal. „Jen se postarej, aby aÏ ho
uvidím pfií‰tû, záfiil ãistotou. Jinak ho k sobû domÛ ne-
pustím.“

Pro‰el vztekle po chodbû a tfiískl za sebou dvefimi.
Annika s Paulou se na sebe usmály. Pes kÀuãel a spo-

kojenû tloukl ocasem do zemû.

„Tak se tu mûjte hezky.“ Erika zamávala na Maju, která si
jí nev‰ímala. Sedûla na zemi a dívala se na televizi.

„Bude to tu bezvadné,“ fiekl Patrik a Eriku políbil.
„S Majou to tu zvládneme.“

„¤íká‰ to, jako bych se vydávala za sedmero mofií,“ za-
smála se Erika. „Pfiijdu na obûd.“

„Bude to fungovat, kdyÏ bude‰ pracovat doma?“
„V kaÏdém pfiípadû to vyzkou‰íme. Musí‰ si myslet, Ïe

tu nejsem.“
„Îádn˘ problém. Pfiestane‰ pro mû existovat, jakmile

za sebou zavfie‰ dvefie pracovny,“ mrkl na ni.
„No, uvidíme,“ odvûtila Erika a vydala se po schodech

nahoru. „Za pokus to stojí, nemusela bych si hledat Ïád-
nou kanceláfi.“

Ve‰la do pracovny a se smí‰en˘mi pocity za sebou za-
vfiela. Cel˘ rok byla s Majou doma. Jedna její ãást se tû-
‰ila na chvíli, kdy ‰tafetu pfiedá Patrikovi a znovu se bude
vûnovat dospûlé ãinnosti. Byla k smrti unavená z hfii‰Èá-
tek, pískovi‰È a dûtského programu. Musela si pfiiznat, Ïe
udûlat perfektní báboviãku není dostaãující intelektuální
stimulace. Svou dceru nesmírnû milovala, ale kdyby mu-
sela je‰tû jednou zpívat o pavouãkovi Imse Vimse, asi by
si zaãala rvát vlasy. Teì bylo na Patrikovi, aby si také uÏil.

Erika se s úctou usadila k poãítaãi, stiskla „on“ a spo-
kojenû naslouchala jeho bzuãení. 
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Novou knihu ze série skuteãn˘ch pfiípadÛ vraÏd si pfiá-
la mít napsanou do února, ale bûhem léta si uÏ pfiipravi-
la nûjaké re‰er‰e a teì cítila, Ïe mÛÏe zaãít. Nastartovala
Word a otevfiela dokument, kter˘ pracovnû pojmenova-
la „Elias“ podle jména první obûti. PoloÏila prsty na klá-
vesnici, ale pfieru‰ilo ji opatrné zaklepání na dvefie.

„PromiÀ, Ïe ru‰ím,“ Patrik na ni hledûl zpod své k‰ti-
ce. „Jen nevím, kam jsi dala Majinu kombinézu.“

„Je v su‰iãce.“
Patrik pfiik˘vl a zavfiel dvefie. 
Znovu se pfiipravila k psaní a zhluboka se nadechla.

Nové zaklepání.
„PromiÀ, hned bude‰ mít ode mû pokoj, jen se chci po-

radit, jak moc mám Maju obléknout. Je dost chladno, ale
ona b˘vá zpocená a pak by se mohla nachladit…“ 

Rozpaãitû se usmál.
„Dej jí tenk˘ svetfiík a tenké kalhotky pod kombiné-

zu. A tu slabou bavlnûnou ãepiãku, jinak by jí bylo moc
teplo.“

„Díky,“ fiekl a zavfiel dvefie. Erika se právû chtûla pustit
do práce, kdyÏ se zdola ozval vztekl˘ kfiik. StupÀoval se
do crescenda a poté, co ho poslouchala celé dvû minuty,
s povzdechem odsunula Ïidli a se‰la ze schodÛ.

„PomÛÏu ti s ní. Je teì hroznû obtíÏné ji obléknout.“
„Díky, to opravdu je,“ pronesl vdûãnû Patrik. âelo se

mu perlilo potem, protoÏe se, sám uÏ obleãen˘, marnû
pot˘kal s mal˘m, ale siln˘m vzteklounem. 

O pût minut pozdûji byla dcera sice pofiád je‰tû mrzu-
tá, ale koneãnû i obleãená a Erika jí i Patrikovi dala po-
fiádnou pusu a pak je vy‰oupla ze dvefií.

„Jdûte na hodnû dlouhou procházku, aÈ má maminka
klid na práci,“ fiekla a Patrik vypadal trochu nesvÛj. 

„Ano, promiÀ, Ïe jsme…, no, asi to nûjaké dva dny za-
bere, neÏ v‰echno zvládnu, ale pak bude‰ mít naprost˘
klid, to ti slibuju.“

„V pofiádku,“ odvûtila Erika, ale pak za nimi rozhodnû
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zabouchla dvefie. Nalila si velk˘ hrnek kávy a ‰la znovu
nahoru. Koneãnû se mÛÏe pustit do práce.

„Pssst… nedûlej takov˘ rámus.“
„Ech…, o co jde, máma pfiece fiekla, Ïe oba nûkam od-

jeli. Nikdo celé léto nevybíral po‰tu ze schránky, nejspí‰
na ni zapomnûli. Máma tam byla naposled v ãervnu.
TakÏe buì klidn˘, mÛÏeme se tu stavût tfieba na hlavu.“
Mattias se rozesmál, ale Adam se tváfiil pofiád dost skep-
ticky. Staré domy mu pfiipadaly jist˘m zpÛsobem nepfií-
jemné a stejnû tak na nûho pÛsobili i oba starci. AÈ si
Mattias fiíká, co chce. On sám rozhodnû bude hodnû
opatrn˘.

„Jak se dostaneme dovnitfi?“ Ve svém hlase zaslechl
ufÀukan˘ tón, ale nemohl tomu zabránit. âasto si pfiál,
aby se víc podobal Mattiasovi, kter˘ byl odváÏn˘, smû-
l˘, se sklonem riskovat. A právû tak se líbil i dûvãatÛm.

„Nûco najdeme, buì klidn˘. âlovûk se vÏdycky do-
stane, kam chce.“

„Ten poznatek má‰ ze své zloãinecké minulosti?“ za-
smál se Adam, ale dával si velk˘ pozor, aby ovládl hlas. 

„Dûlal jsem spoustu vûcí, o kter˘ch nemá‰ ani tu‰ení,“
prohlásil vychloubaãnû Mattias. Adam se neodváÏil nic
namítnout. Vûdûl, Ïe Mattias má obãas potfiebu se pfied-
vádût, a nemûl chuÈ se s ním dohadovat.

„Co myslí‰, Ïe tam má?“ Mattiasovi záfiily oãi. Pomalu
obcházeli cel˘ dÛm a pátrali, kudy by se do nûho dalo
proniknout. 

„Fakt nevím.“ Adam se celou dobu úzkostlivû rozhlíÏel.
KaÏdou vtefiinou se cítil nepfiíjemnûji.

„Urãitû spoustu nacistick˘ch vûcí. Pfiedstav si, jestli
tam jsou i uniformy a podobnû.“ Ne‰lo si nev‰imnout roz-
jafienosti v jeho hlase. UÏ od doby, co ve ‰kole probírali
druhou svûtovou válku a nacismus, jimi byl jako posed-
l˘. Pfieãetl si o nich v‰echno, na co pfii‰el, a zjistil, Ïe je-
jich nedalek˘ soused byl nûjak˘ expert pfies Nûmecko
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a nacisty. Jeho dÛm se tak pro nûho stal neodolateln˘m
lákadlem.

„Tfieba takové vûci doma vÛbec nemá,“ pokusil se na-
mítnout Adam, ale uÏ dopfiedu vûdûl, Ïe s tím neuspûje.
„Otec fiíkal, Ïe uãil dûjepis, dokud neode‰el do penze,
a tak tam bude nejspí‰ jen spousta rÛzn˘ch kníÏek. Ne-
musíme tam najít vÛbec nic zajímavého.“

„To za chvíli zjistíme.“ Mattiasovi se zajiskfiilo v oãích,
kdyÏ ukázal na okno na uÏ‰í stranû domu. „Podívej. To-
hle okno není zavfiené nadoraz.“

Adam se nerad pfiesvûdãil, Ïe má Mattias pravdu. Do-
sud ti‰e doufal, Ïe se do domu nedostanou.

„Nûãím do toho potfiebujeme ‰Èouchnout,“ Mattias se
kolem sebe rozhlédl a objevil spadl˘ okenní háãek.

„Skvûlé. Tak se na to podíváme.“ Zvedl háãek nad hla-
vu a s pfiesností chirurga ‰Èouchal do rohu okenního
rámu. Nic se nepohnulo. Okno sedûlo pevnû. „Zatrace-
nû, musí to jít!“ S jazykem v koutku úst to zkou‰el znovu
a znovu. DrÏet háãek nad hlavou a pfiitom pouÏívat sílu
bylo velice namáhavé a on hlasitû hekal. Nakonec tam
háãek o pár centimetrÛ zarazil. 

„Bude vidût, Ïe se tam nûkdo vloupal,“ slabû protesto-
val Adam, ale Mattias jako by ho vÛbec nesly‰el.

„Teì to pÛjde.“ Na spáncích se mu perlil pot. Pofiádnû
zabral a okno se pohnulo. 

„Yes!“ Mattias sevfiel pûst v gestu vítûze a rozjafienû se
obrátil k Adamovi.

„Pomoz mi nahoru.“
„Tfieba tu najdeme nûco, na co by se ‰lo postavit, nebo

nûjak˘ Ïebfiík…“
„Vyka‰li se na to a pomoz mi. Já tû pak vytáhnu.“
Adam se poslu‰nû postavil ke zdi a spojil ruce jako

schÛdek. Pofiádnû se za‰klebil, protoÏe ho Mattiasovy
podráÏky fiezaly do dlaní, ale obrnil se a pomohl mu na-
horu, kdyÏ se kamarád od jeho rukou odrazil. Mattias se
zachytil plechového parapetu a vytáhl nejdfiíve jednu,
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pak i druhou nohu nahoru. Svra‰til nos. V bytû to stra‰-
nû páchlo. Opravdu hnusnû. Odsunul roletu a snaÏil se
rozkoukat. Zdálo se, Ïe se octl v knihovnû, ale protoÏe
v‰echna okna byla zataÏená, nic pofiádnû nevidûl.

„Je tu pfií‰ern˘ smrad,“ obrátil se k Adamovi a rukou si
pfiidrÏel nos. 

„Vyka‰li se na to,“ nadûjeplnû navrhoval Adam.
„Ne, zatracenû…, pfiece jsme se dostali dovnitfi. Teì to

teprve zaãne. Chytni se mû za ruku.“ Uvolnil si nos, jed-
nou rukou se pevnû pfiidrÏel parapetu a druhou podal
Adamovi. 

„UdrÏí‰ mû?“
„To ví‰, Ïe jo. Pojì nahoru!“ Adam se ho zachytil

a Mattias ze v‰ech sil táhl. Na okamÏik se zdálo, Ïe to
nezvládne, ale pak se pfiidrÏel nahofie a Mattias seskoãil
do místnosti, aby mu udûlal místo na oknû. Nûco mu pod
nohama podivnû zapraskalo, pohlédl na zem. Podlaha
byla nûãím pokrytá, ale v ‰eru nerozeznával ãím. Nejspí‰
uschl˘mi listy kvûtin.

„Co to tu sakra je?“ ozval se Adam, kdyÏ seskoãil na
zem, ale ani on nepoznal, po ãem ‰lape. „To je ale pfií-
‰ern˘ puch!“ Udûlalo se mu ‰patnû od Ïaludku.

„Pfiece jsem ti to fiíkal,“ potvrdil Mattias. UÏ si trochu
pfiivykl a zápach ho tolik neobtûÏoval.

„Teì se podíváme, co hezkého tu ten dûdek má. Vy-
táhni rolety.“

„Ale co jestli nás nûkdo uvidí?“
„Doprãic, kdo by nás tu asi tak mohl vidût? Vytáhni ty

rolety.“
Adam zatáhl za ‰ÀÛrku a rolety se svi‰tiv˘m zvukem

vyjely. Propustily do místnosti ostré svûtlo.
„Pûkné,“ pronesl uznale Mattias a obdivnû se rozhlíÏel.

Celá místnost byla od zemû po strop vyplnûná policemi
na knihy. V jednom rohu stála dvû koÏená kfiesla a mal˘
stolek. V zadním koutû místnosti byl velk˘ psací stÛl
a staroÏitná kanceláfiská Ïidle s vysok˘m opûradlem. Byla
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pootoãená zády k nim. Adam o krok popo‰el, ale pras-
kav˘ zvuk ho zastavil a on pohlédl na zem. Teì uÏ oba
vidûli, po ãem ‰lapou. 

„Fuj…!“
Podlahu zakr˘vala souvislá vrstva much. âern˘ch, hnus-

n˘ch, mrtv˘ch much. I na rámu okna jich leÏely závûje
a Adam s Mattiasem si reflexivnû otfieli dlanû o kalhoty.

„JeÏí‰i, to je ale odporné!“ ‰klebil se Mattias.
„Odkud se tu vzaly?“ Adam se zamy‰lenû zahledûl na

podlahu. Vtom se v jeho mozku spojily v‰echny dosud
nabyté informace: pfií‰ern˘ smrad, mrtvé mouchy. Rych-
le my‰lenku potlaãil, ale jeho pohled neúprosnû smûfio-
val ke kanceláfiské Ïidli. 

„Mattiasi?“
„Co je?“ ozval se kamarád nevrle, protoÏe se marnû

snaÏil najít místo, na nûÏ by se mohl postavit, aniÏ by ‰la-
pal po mouchách. 

Adam neodpovûdûl a pomalu se blíÏil k Ïidli. Bojoval
s touhou otoãit se a co nejrychleji utéct stejnou cestou,
jakou sem pfii‰el, ale nedokázal to. Zvûdavost pfievládla
a nohy jako by ho samy nesly dál.

„No co je?“ opakoval Mattias, ale zmlkl, kdyÏ si v‰iml,
jak Adam opatrnû, napjatû na‰lapuje. 

KdyÏ byl je‰tû asi pÛl metru od Ïidle, natáhl k ní ruku.
Vidûl, Ïe se mu chvûje. Pomalu, milimetr po milimetru ji
pfiibliÏoval k opûradlu. V místnosti byl sly‰et jen praskot
mu‰ích tûl. Koneãky prstÛ ucítil chlad kÛÏe, kterou byla
Ïidle potaÏená. Trochu zatlaãil a odsunul opûradlo dole-
va, takÏe se sedadlo otoãilo k nûmu a postupnû vyjevilo,
co na nûm je. O krok ustoupil a za sebou zaslechl, Ïe
Mattias zvrací.

Oãi sledující kaÏd˘ jeho pohyb byly velké a vlhké. Mell-
berg se je snaÏil ignorovat, ale moc se mu to nedafiilo. Pes
sedûl jako pfiilepen˘ k jeho boku a zboÏnû se na nûj dí-
val. Mellberg zmûkl. Vytáhl nejspodnûj‰í ‰uple, vylovil
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z nûho kokosku a hodil ji pfied psa na zem. O dvû vtefii-
ny pozdûji tam uÏ nic nebylo a Mellbergovi na okamÏik
pfiipadalo, Ïe se ten vofiech usmál. Samozfiejmû se mu to
jen zdálo. Ale pfiinejmen‰ím uÏ byl aspoÀ ãist˘. Annika
byla dÛkladná, psa vysprchovala a umyla ‰amponem.
Pfiesto pocítil nechuÈ, kdyÏ se ráno probudil a zjistil, Ïe
mu zvífie bûhem noci skoãilo do postele a uloÏilo se ve-
dle nûho. Co kdyÏ m˘dlo nezahubilo blechy? Co kdyÏ
má pes koÏich pln˘ nûjakého nefiádstva, které se teì bude
chtít usadit na jeho tûle? Ale ani peãlivá prohlídka srsti
nic neodhalila. Annika mu dala ãestné slovo, Ïe Ïádné
blechy neobjevila, ani kdyÏ psa koupala. Ale ani tak s ním
pfiece nemusí nutnû leÏet v posteli. Nûjaká míra musí b˘t.

„Tak co, jak ti budeme fiíkat?“ zeptal se a okamÏitû si
pfiipadal hloupû, Ïe si povídá s nûk˘m, kdo chodí po ãty-
fiech. Ale jméno v kaÏdém pfiípadû potfiebuje. Zamyslel
se a rozhlédl se kolem po nûjaké inspiraci. V hlavû se mu
ale míhala jen hloupá psí jména: Fido, Ludde…, ne, to
není ono. Pak se rozchechtal. Dostal skvûl˘ nápad. Po
pravdû fieãeno v práci postrádal Lundgrena, ne snad moc,
ale trochu urãitû. Pfiesto ho musel vyhodit. Proã tomu
psovi nefiíkat Ernst? To by bylo docela humorné. Znovu
se zasmál. 

„Ernste, co na to fiíká‰? Dobré, ne?“ Vytáhl zásuvku
a sáhl po dal‰í kokosce. Jasnû Ïe je‰tû jednu musí dostat.
Jestli ztloustne, nebude to jeho problém. Za pár dní mu
jistû Annika najde jin˘ domov, a je proto úplnû jedno, ko-
lik kokosek do té doby spofiádá.

Pronikavé zvonûní telefonu s ním i s Ernstem pofiádnû
trhlo. 

„Bertil Mellberg,“ pfiedstavil se. Nejdfiív vÛbec nechá-
pal, co mu hlas v telefonu sdûluje, byly to jen hysterické
v˘kfiiky.

„PromiÀte, ale musíte mluvit pomaleji. O co jde?“
Soustfiedûnû poslouchal, a kdyÏ v‰echno koneãnû po-

chopil, oboãí se mu pofiádnû nadzvedlo.
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„Tûlo, fiíkáte? A kde?“ Napfiímil se na Ïidli. Pes, teì uÏ
vlastnû Ernst, se rovnûÏ napfiímil a vztyãil u‰i. Mellberg
naãmáral adresu do bloku pfied sebou a hovor ukonãil po-
kynem, aby volající zÛstali na místû, dokud nepfiijede po-
licie. Vyskoãil ze Ïidle a Ernst ho okamÏitû následoval. 

„ZÛstaÀ!“ MellbergÛv hlas znûl neobvykle autoritativ-
nû a policista ke svému pfiekvapení zjistil, Ïe se pes za-
stavil na místû a ãeká na dal‰í pfiíkaz. 

„Na místo,“ zkusil a ukázal na ko‰, kter˘ uÏ Annika
pro psa v rohu jeho kanceláfie pfiipravila. Ernst s nechu-
tí poslechl, odklátil se ke ko‰i a lehl si do nûj, s hlavou
na packách a s vyãítav˘m pohledem upfien˘m na nové-
ho páníãka. Bertil se cítil neobyãejnû spokojen˘, Ïe ho
nûkdo skuteãnû poslechl, a posílen tímto faktem roz-
bûhl se po chodbû a na v‰echny a souãasnû nikoho vo-
lal: „Máme hlá‰ení o nálezu tûla.“

Z trojích dvefií vykoukly tfii hlavy. Jedna zrzavá – to
byl Martin Molin, ‰edivá Gösty Flygareho a ãerná Pauly
Moralesové. 

„Tûlo?“ zopakoval Martin a byl na chodbû ze v‰ech
nejdfiív. Z recepce se sem blíÏila i Annika.

„Právû mi to volal jeden mladík. Zfiejmû s kamarádem
vnikli do nûjaké vily mezi Fjällbackou a Hamburgsundem
a to tûlo v ní na‰li.“

„Majitel domu?“ zeptal se Gösta.
Mellberg pokrãil rameny. „Nic víc nevím. ¤ekl jsem

jim, aÈ tam na nás poãkají, Ïe tam okamÏitû jedeme. Mar-
tine, ty a Paula pojedete jedním autem a já s Göstou dru-
h˘m.“ 

„Nemûli bychom zavolat Patrikovi…?“ navrhl opatrnû
Gösta.

„Kdo je Patrik?“ zeptala se Paula a tûkala pohledem
z Gösty na Mellberga.

„Patrik Hedström,“ upfiesnil Martin. „Také tu pracuje,
ale ode dne‰ka je na rodiãovské dovolené.“

„Îádného Hedströma nepotfiebujeme,“ uraÏenû odfrkl
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Mellberg a nabubfiele dodal: „Jsem tu pfiece já.“ Vydali se
ke garáÏi.

„Hurá…,“ zamumlal Martin, kdyÏ ho Mellberg nemohl
sly‰et. Paula zvûdavû pozvedla oboãí. 

„Ech, zapomeÀ na to,“ fiekl omluvnû, ale pak je‰tû pfii-
pojil, „ãasem to pochopí‰.“

Paula vypadala sice stále zamy‰lenû, ale uÏ se na nic
neptala. Pomûry na pracovi‰ti jistû brzy pozná.

Erika si povzdechla. V domû bylo ticho, aÏ pfiíli‰ velké.
U‰i mûla vyladûné na sebemen‰í ‰ramot a následující kfiik.
Teì tu ale bylo naprosté, osudové ticho. Kurzor blikal na
prvním fiádku otevfieného dokumentu. Za celou pÛlhodi-
nu tam nepfiibylo jediné slovo. V hlavû mûla jako vyme-
teno. Zaãala listovat v poznámkách, které si nakopírovala
bûhem léta. Po nûkolika pokusech o písemn˘ rozhovor
mûla koneãnû domluvené osobní setkání s hlavním akté-
rem pfiípadu, kter˘ chtûla zpracovat, s vraÏedkyní. Ale aÏ
za tfii t˘dny. Do té doby si bude muset vystaãit s archiv-
ním materiálem a vycházet z nûho. Problémem bylo, Ïe
ji vÛbec nic nenapadalo. Slova nechtûla zapadnout na
správná místa a vynofiovaly se pochybnosti. S tûmi musí
autor zápolit neustále. Do‰ly uÏ jí snad v‰echny nápady?
Napsala své poslední vûty, navr‰ila svou kvótu? Nevy-
tvofií uÏ Ïádné dal‰í knihy? Rozum jí napovídal, Ïe tak-
hle se cítí na poãátku kaÏdé práce na nové knize. Moc to
ale nepomáhalo. Proces, jímÏ musela pokaÏdé znovu pro-
cházet, byl hotové utrpení. PfiibliÏnû jako porod. Ale
dnes jí v‰echno ‰lo kromobyãejnû tûÏce. Nepfiítomnû
vsunula do úst bonbon dumlekolu, pro útûchu. Za‰ilha-
la po modr˘ch se‰itech, které leÏely na psacím stole ve-
dle poãítaãe. Matãino úpravné písmo pfiitahovalo její
pozornost. Bojovala se strachem, co by tam mohla najít,
i se zvûdavostí. Pomalu natáhla ruku a jeden z nich zved-
la. PotûÏkala ho v ruce – byl hodnû tenk˘. Asi jako se‰i-
ty ve ‰kole. Pfiejela prsty po jeho deskách. Jméno bylo
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napsané inkoustem, kter˘ lety hodnû vybledl. Elsy Most-
römová, stálo tam. Bylo to dívãí jméno její matky. Po svat-
bû s otcem se jmenovala Falcková. Váhavû se‰it otevfiela.
Stránky byly linkované tenk˘mi modr˘mi ãárami. Naho-
fie stálo datum: 3. záfií 1943.

Pfieãetla první fiádek: To tahle válka nikdy neskonãí?
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Fjällbacka 1943

„To tahle válka nikdy neskonãí?“
Elsy kousala konec pera a dumala, jak by mûla pokraãovat. Jak

shrnout své my‰lenky o válce, která sice nezufií v jejich zemi, ale pfies-
to je tu pfiítomná. Nebyla zvyklá vést si deník. VÛbec nevûdûla, kdy
ji to napadlo, ale jako by mûla potfiebu formulovat do slov záÏit-
ky, které kaÏdodenní – pfiesto neobvyklá – existence války pfiiná-
‰ela. Dobu pfied ní si sotva pamatovala. Teì jí bylo tfiináct, skoro
ãtrnáct let. Na zaãátku války devût. První roky si niãeho moc ne-
v‰ímala. Snad jen obezfietnosti dospûl˘ch. Jejich zájmu, s nímÏ na-
jednou zaãali sledovat zprávy v novinách a v rozhlase. Napûtí,
strachu a souãasnû rozãilení, kdyÏ v ob˘vacím pokoji naslouchali
rádiu.

To, co se dûlo ve svûtû, bylo pfiese v‰echno napínavé, i kdyÏ ne-
bezpeãné. Îivot jinak plynul ve stejn˘ch kolejích. Lodû vyplouvaly
a vracely se domÛ, nûkdy byl úlovek dobr˘, jindy ‰patn˘. Îeny vy-
konávaly stejnou práci jako pfiedtím jejich matky a matky jejich ma-
tek, dûti se rodily, prádlo se muselo vyprat, domov uklidit. Byl to
nikdy nekonãící kolotoã, ale válka teì hrozila, Ïe by se jeho plynu-
lost mohla naru‰it. Toto napûtí cítila uÏ jako malá. A teì se k nim
válka pfiiblíÏila.

„Elsy?“ Ze suterénu se k ní donesl matãin hlas. Rychle zavfiela se-
‰it a vsunula ho do horní zásuvky psacího stolku pfied oknem. Pro-
sedûla u nûho mnoho hodin, uãila se tu a psala úkoly, ale teì byla
‰kola za ní a uÏ ho vlastnû nepotfiebovala. Zvedla se, uhladila si ‰aty
a se‰la dolÛ.

„Elsy, mohla bys mi pomoct a pfiinést vodu?“ Matka vypadala
ztrhanû. Celé léto bydleli v malé sklepní místnosti, protoÏe v‰echny
ostatní pokoje pronajali letním hostÛm. Pronájem byl vãetnû úklidu,
vafiení a posluhování nároãné rodinû. Bydlel tu advokát z Götebor-
gu s manÏelkou a tfiemi divok˘mi dûtmi. Elsyina matka Hilma kolem
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nich bûhala od rána do veãera, prala jim, pfiipravovala jídlo na v˘-
lety lodí, uklízela a souãasnû se starala o svou domácnost.

„Posaì se na chvíli, maminko,“ pronesla Elsy mûkce. Na okamÏik
zaváhala a pak poloÏila ruku matce na rameno. Matka sebou trhla.
Nebyly na vzájemné doteky zvyklé. PoloÏila dlaÀ na dcefiinu ruku
a nechala se odvést k Ïidli.

„Je‰tû Ïe uÏ odjeli. Tak nároãné lidi jsem nevidûla. ‚Mohla byste,
Hilmo…‘ a ‚Hilmo, prosím…‘“ Hilma napodobila jejich hlasy, ale
hned si zdû‰enû zakryla ústa. Byla zvyklá projevovat vÛãi lep‰ím li-
dem respekt. KaÏd˘ musel vûdût, kde je jeho místo.

„Vím, Ïe jsi unavená. Mûla jsi to hodnû tûÏké.“ Elsy nalila do
kastrolu zbytek vody a postavila ho na plotnu. KdyÏ se voda zaãa-
la vafiit, nasypala do ní kávovinovou náhraÏku a nalila sobû i mat-
ce ‰álek. 

„Hned pro tu vodu dojdu, ale nejdfiív si vypijeme kávu.“
„Jsi hodná holka.“ Hilma polkla dou‰ek nápoje. Pfii sváteãních

pfiíleÏitostech si vsouvala mezi zuby kostku cukru, ale s tím se teì mu-
selo ‰etfiit. Ostatnû, káva také nebyla jako dfiíve.

„¤ekl otec, kdy se vrátí domÛ?“ Elsy sklopila pohled. Ve váleãné
dobû mûla taková otázka jin˘ v˘znam neÏ dfiíve. Nebylo to tak dlou-
ho, co loì Ökerö torpédovali a ‰la ke dnu i s muÏstvem. Od té doby
v kaÏdém rozlouãení leÏela tíha. Ale práce nemÛÏe ustat, ryby se musí
dál lovit. To vyÏadoval Ïivot, aÈ byla válka nebo ne. Museli b˘t
vdûãni, Ïe se pfieprava do Norska a z Norska nezastavila. Byla do-
konce bezpeãnûj‰í neÏ plavba na povolení, která probíhala mimo
ohraniãené vody. Lodû z Fjällbacky mohly pokraãovat v rybolovu,
i kdyÏ v˘nos z nûj nebyl pfiíli‰ velk˘, a ‰lo jím doplnit transporty do
norsk˘ch pfiístavÛ. Elsyin otec z Norska nejãastûji vozil led, a kdyÏ
mûl ‰tûstí, mûl co vézt i zpátky. 

„Jen bych si pfiála…“ Hilma se na chvíli odmlãela, ale pak po-
kraãovala. „Pfiála bych si, aby byl opatrnûj‰í…“

„Kdo? Otec?“ zeptala se Elsy, i kdyÏ dobfie vûdûla, koho má mat-
ka na mysli.

„Ano.“ Hilma polkla dou‰ek nápoje a za‰klebila se. „Tentokrát má
s sebou doktorova syna a…, to prostû podle mû nemÛÏe dobfie do-
padnout.“
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„Axel je pfiece odváÏn˘. A otec mu pomÛÏe…“
„Ale to riziko,“ Hilma potfiásla hlavou. „To riziko, kdyÏ je tam

ten chlapec a jeho kamarádi…, prostû si myslím, Ïe otce pfiivede do
ne‰tûstí.“

„Musíme dûlat, co jde, abychom NorÛm pomohli,“ fiekla ti‰e Elsy.
„Pfiedstav si, kdybychom my byli v jejich situaci, copak bychom ne-
potfiebovali pomoc? Axel a jeho kamarádi dûlají hodnû zásluÏného.“ 

„No, nebudeme uÏ o tom mluvit. Pfiinese‰ koneãnû tu vodu?“ pro-
nesla matka podráÏdûnû, zvedla se a ‰la opláchnout hrníãek. Elsy jí
to nemûla za zlé. Vûdûla, Ïe z ní mluví úzkost.

Naposled pohlédla na pfiedãasnû shrbenou matku a vydala se ke
studni pro vodu.
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Patrik si ke svému údivu procházku uÏíval. Na trénink se
v posledních letech moc nedostal, ale jestli bûhem své ot-
covské dovolené bude dennû chodit na dlouhé vycház-
ky, tfieba se mu podafií trochu zbavit rostoucího bfií‰ka.
Erika obãas uvafiila nûjakou tu dobrotu a na nûm to zaãí-
nalo b˘t vidût. KdyÏ je teì vafiení na nûm, nejspí‰ kilo
dvû ztratí. Minul benzinovou pumpu OK/Q8 a ráznû po-
kraãoval k jihu. Mûl v úmyslu dojít aÏ k vûtrnému ml˘nu
a pak se vrátit. Maja sedûla v koãárku obrácená dopfiedu
a byla velice spokojená. Procházky milovala a kaÏdého,
koho minuli, zdravila radostn˘m „aho“ a ‰irok˘m úsmû-
vem. Bylo to opravdu malé sluníãko, i kdyÏ vztekat se
také umûla. To musí mít po Erice, pomyslel si. 

Pokraãoval v cestû a cítil se nesmírnû spokojenû. Bylo
to skvûlé. Koneãnû mûli s Erikou dÛm jen pro sebe. Ne
snad, Ïe by Annu a její dûti nemûl rád, ale bylo dost ná-
roãné s nimi bydlet dlouhou fiadu mûsícÛ. Pak tu byl
ov‰em také problém s jeho matkou. To mu dûlalo starost,
pfiipadal si mezi ní a Erikou vÏdycky jako v kle‰tích. Chá-
pal, Ïe Erika nese s nelibostí, kdyÏ se u nich kaÏdou chví-
li jeho matka objeví se spoustou rÛzn˘ch pfiipomínek
k Maje i k domácnosti. Pfiál by si, aby to dokázala stejnû
jako on odstínit. âlovûk by pfiece mûl mít pro druhého
trochu pochopení. Kristina Ïila sama a nemûla nikoho ji-
ného neÏ Patrikovu rodinu. Sestra Lotta bydlela v Göte-
borgu, a i kdyÏ ani to nebylo na konci svûta, pro Kristinu
bylo o hodnû jednodu‰‰í zastavit se u nich. A také jim
hodnû pomáhala. Mohli si s Erikou zajít na veãefii, pro-
toÏe jim vÏdy ochotnû pohlídala Maju, a… prostû by si
pfiál, aby Erika vidûla i její pfiednosti. 
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„Hele, hele,“ vykfiikovala radostnû Maja a ukazovala
prstíãkem na pasoucí se konû. Sám nebyl horsk˘mi koÀ-
mi úplnû nad‰en˘, ale vypadali hezky a ne‰kodnû. Na
chvíli se zastavili a dívali se na nû. Patrik se rozhodl, Ïe
pfií‰tû jim pfiinesou jablko nebo mrkev. KdyÏ si Maja zví-
fiat dostateãnû uÏila, zdolali poslední kus cesty ke ml˘nu
a tam se otoãili zpátky k Fjällbace.

Jako obvykle se nechal fascinovat vûÏí kostela, která
se vynofiila nad kopeãkem, ale pak zahlédl dobfie zná-
m˘ vÛz. Nemûl zapnuté modré svûtlo ani houkaãku,
takÏe asi ne‰lo o nic akutního, pfiesto se mu zrychlil
pulz. KdyÏ auto pfiejelo pfies kopeãek, v‰iml si, Ïe ho
následuje i druhé. Svra‰til ãelo. Obû policejní auta.
Musí jít o nûco hodnû dÛleÏitého. Zamával na první
vÛz, kdyÏ od nûj byl asi sto metrÛ, a poté, co auto zpo-
malilo, rozeznal za volantem Martina. Maja radostnû
mávala ruãiãkama. 

„Ahoj, jste na procházce?“ zavolal na nû Martin.
„âlovûk se pfiece musí udrÏovat ve formû, ne…, co se

dûje?“ 
Pfiibrzdil i druh˘ vÛz s Mellbergem a Göstou a Patrik

zamával i jim.
„Ahoj, jsem Paula Moralesová.“ Teprve teì si Patrik

v‰iml, Ïe vedle Martina sedí neznámá Ïena v uniformû.
Podali si ruce a Patrik se pfiedstavil, teprve potom mu
Martin mohl odpovûdût.

„Dostali jsme hlá‰ení o nálezu tûla. Tady docela blízko.“
„Myslíte si, Ïe jde o obûÈ zloãinu?“ Patrik nakrãil ãelo.
Martin mávl rukou. „Zatím nevíme nic. Dva mládenci

tûlo na‰li a zavolali nám.“ VÛz za nimi zatroubil a Maja
zaãala radostnû poskakovat v koãárku.

„Posly‰,“ pronesl rychle Martin. „Nechce‰ skoãit do
auta a podívat se tam s námi? Nejsem si úplnû jist˘…,
v‰ak ví‰,“ dofiekl a k˘vl na auto za nimi.

„Jak bych mohl? Mám tu malou… a formálnû vzato ne-
jsem ve sluÏbû.“
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„Prosím,“ snaÏil se ho pfiemluvit kolega. „Jen se tam po-
rozhlédne‰, já vás pak odvezu domÛ. Koãárek se do ku-
fru vejde.“

„Ale nemám sedaãku…“ 
„To je pravda. Tak tam zajdi pû‰ky. Je to hned za za-

táãkou. První odboãka vpravo, druh˘ dÛm vlevo. Na
schránce by mûlo stát jméno Frankel.“

Patrik zaváhal, ale dal‰í zahoukání druhého vozu ho
pfiimûlo rychle se rozhodnout. 

„Tak dobfie, jen tam nakouknu. Ale musí‰ poãkat ven-
ku s Majou. A ani slovo Erice, ze‰ílela by, kdyby vûdûla,
Ïe jsem ji vzal s sebou do práce.“

„Slibuju,“ mrkl na nûho Martin. Pak zamával na Berti-
la a Göstu a zafiadil. „Tak se za chvíli uvidíme.“

„Dobfie,“ odpovûdûl Patrik s vtírav˘m pocitem, Ïe své-
ho rozhodnutí bude litovat. Zvûdavost ale pfieváÏila nad
pudem sebezáchovy a on otoãil koãárek s Majou a sviÏ-
nû kráãel k Hamburgsundu.

„V‰echno, co je z borovice, musí pryã!“ Anna bojovnû za-
loÏila ruce v bok a snaÏila se vypadat co nejv˘hrÛÏnûji. 

„Co se ti na borovici nelíbí?“ Dan se ‰krábal na hlavû. 
„Je prostû stra‰nû o‰klivá. Dal‰í otázky?“ opáãila Anna,

ale musela se zasmát. „Netvafi se tak vydû‰enû, miláãku…
Jenom zkrátka trvám na tom, Ïe není nic o‰klivûj‰ího
neÏ borovicov˘ nábytek. A postel je ze v‰eho nejhor‰í.
Kromû toho rozhodnû nechci spát ve stejné posteli jako
tvoje b˘valá manÏelka. Stejn˘ dÛm snesu, ale stejnou
postel… ne!“

„Ten argument chápu. Ale nov˘ nábytek bude dra-
h˘…“ Vypadal hodnû ustaranû. Co spolu s Annou zaãali
Ïít, rozhodl se, Ïe dÛm neprodá, i kdyÏ bylo finanãnû
opravdu nároãné ho udrÏet.

„Zbyly mi je‰tû peníze, co mi dala Erika za mÛj podíl
na domû po rodiãích. Lucas se k nim na‰tûstí nedostal.
Tak z nich nûjaké pouÏijeme, abychom si koupili nûco
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nového. MÛÏeme to vybírat spolu, pokud chce‰. Ale jest-
li se odváÏí‰, klidnû mi nech volnou ruku.“

„Vûfi mi, Ïe se rozhodování rád vzdám. KdyÏ to nebu-
de vyloÏenû ‰ílené, kup si, co chce‰. A teì dost fieãí, ra-
dûji mi dej pusu.“ Pfiitiskl ji k sobû a dlouze a dÛkladnû ji
políbil. Jako obvykle ho to pofiádnû rozehfiálo, a právû
kdyÏ jí zaãal rozepínat podprsenku, nûkdo rozrazil do-
movní dvefie a ve‰el do pfiedsínû. Vzhledem k tomu, Ïe
dvefie spojující halu s kuchyní zÛstaly otevfiené, bylo na-
snadû, ãím se zab˘vají.

„Zatracenû, to je odporné, kdyÏ stojíte v kuchyni a le-
zete po sobû“. Belinda kolem nich probûhla do svého po-
koje, rudá vztekem. Na schodi‰ti se zastavila a zakfiiãela
dolÛ: „Hned odjedu za maminkou, to mi vûfi. AspoÀ se uÏ
nebudu muset dívat, jak si v jednom kuse strkáte jazyk do
krku. Jste trapní. Je to hnus.“

Tfiísk. Dvefie do pokoje se s bouchnutím zavfiely
a vzápûtí se otoãil klíã v zámku. O vtefiinu pozdûji Be-
linda pustila hudbu tak hlasitû, aÏ se talífie ve dfiezu roz-
cinkaly.

„Jejda,“ pronesl Dan a s pohledem upfien˘m vzhÛru se
u‰klíbl.

Anna se mu vyvinula z náruãe. „Opravdu to s námi
nemá lehké.“ Zaãala um˘vat nádobí a kladla ho na odka-
pávaã.

„Zatracenû, pfiece snad musí akceptovat, Ïe jsem po-
znal nûkoho jiného,“ fiekl Dan rozãilenû.

„Pokus se vÏít do její situace. Napfied se s Pernillou roz-
vedete, pak…,“ snaÏila se váÏit slova na lékárensk˘ch
váhách… „pak se kolem tebe toãí spousta dûvãat, a na-
konec se k vám pfiistûhuju já se dvûma dûtmi. Belindû je
teprve sedmnáct a uÏ jen to samo o sobû je dost obtíÏné.
A je‰tû si musí zvykat na tfii cizí osoby…“

„No, asi má‰ pravdu…“ Dan si tûÏce povzdechl. „Ale
já nevím, jak se s takovou puberÈaãkou jedná. Chci fiíct –
mám ji nechat na pokoji? To by se mohla cítit odstrãenû.
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Anebo mám trvat na svém a riskovat, Ïe na ni budu pfií-
li‰ naléhat? Potfieboval bych návod k pouÏití.“

Anna se rozesmála. „Myslím, Ïe bys s ní mohl zkusit
mluvit. KdyÏ ti tfiískne dvefimi pfied nosem, tak aspoÀ bu-
de‰ vûdût, Ïe ses snaÏil. A pak to zkusí‰ zase. A znovu. Bojí
se, aby tû neztratila. Aby nepfii‰la o své právo b˘t malá. Má
strach, abychom jí tû nevzali. To není tak divné.“

„Jak jsem si zaslouÏil tak moudrou Ïenu?“ vzdychl Dan
a znovu ji k sobû pfiitiskl. 

„To nevím,“ Anna skryla úsmûv do jeho prsou. „Ale asi
nejsem nijak zvlá‰È chytrá. To ti jen tak pfiipadám ve srov-
nání s tv˘mi dfiívûj‰ími úspûchy…“

„I ty jedna,“ rozesmál se Dan a pevnû ji objal. „Takhle
nemluv, nebo tu ta borovicová postel zÛstane…“

„Chce‰, abych tu byla, nebo ne?“
„O. k. Vyhrála jsi. UÏ je pryã.“
Oba se rozesmáli. A pak se zaãali líbat. V pokoji nad

nimi nesnesitelnû dunûla hudba. 

Jakmile Martin zahnul na dvÛr pfied domem, spatfiil tam
dva chlapce. Stáli kousek od budovy a dot˘kali se paÏe-
mi. Oba byli bledí a tfiásli se. Zjevnû byli rádi, Ïe se po-
licejní vÛz objevil.

„Martin Molin,“ natáhl ruku k chlapci, co stál blíÏ,
a ten se mumlavû pfiedstavil jako Adam Andersson. Dru-
h˘, kter˘ postával trochu ‰ikmo za ním, odmítavû mávl
rukou a se studem se omluvil. „Já vám ruku nepodám, po-
zvracel jsem se a utfiel jsem si jí pusu…“

Martin chápavû pfiik˘vl. On sám zaÏíval podobné fy-
zické reakce pfii nálezu mrtvoly, za nûco takového se ãlo-
vûk nemusí stydût. 

„Tak co se tu stalo?“ Obrátil se k Adamovi, kter˘ vy-
padal trochu klidnûji. Byl men‰í neÏ jeho kamarád, tváfie
mûl pokryté akné a del‰í plavé vlasy. 

„No, my jsme…“ Pohlédl tázavû na Mattiase, kter˘ jen
pokrãil rameny, a tak pokraãoval: „Prostû, chtûli jsme se
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do toho domu podívat, protoÏe to vypadalo, Ïe oba ti
dûdci nûkam odjeli.“

„Dûdci?“ zeptal se pfiekvapenû Martin. „Oni tu bydlí
dva?“ 

„Jsou to dva bratfii,“ fiekl pro zmûnu Mattias. „Nemám
ponûtí, jak se jmenují kfiestním jménem, ale máma to ur-
ãitû bude vûdût. Od zaãátku ãervna jim vybírala po‰tu.
Ten jeden vÏdycky nûkam v létû odjede, ale druh˘ zÛ-
stává doma. JenomÏe tentokrát si nikdo po‰tu nepfievzal,
a tak…“ Nedokonãil a upfienû se zahledûl na svoje boty.
LeÏela na nich pofiád je‰tû mrtvá moucha, s nechutí ji od-
kopl. „To on je ten mrtv˘?“ zeptal se a zvedl pohled.

„V tuhle chvíli toho víte víc neÏ my,“ odpovûdûl Mar-
tin. „Ale pokraãuj. TakÏe jste chtûli vniknout do domu.
Jak to bylo dál?“

„Mattias na‰el okno, které se dalo otevfiít, a tak tam vy-
‰plhal. Potom vytáhl i mû. KdyÏ jsme dopadli na podla-
hu, nûco nám zaãalo praskat pod nohama, ale nic jsme
nevidûli, protoÏe tam byla tma.“ 

„Tma?“ pfieru‰il ho Martin. „Jak to, Ïe tam byla tma?“
Koutkem oka zahlédl, Ïe kousek od nûj vyãkávavû po-
stávají Gösta, Bertil a Paula a poslouchají, co mu chlap-
ci fiíkají. 

„Byly tam staÏené rolety,“ vysvûtloval trpûlivû Adam.
„My jsme je vytáhli, kdyÏ jsme se dostali dovnitfi. A pak
jsme zjistili, Ïe na podlaze leÏí mrtvé mouchy. Pfií‰ernû
to tam páchlo.“

„Fakt pfií‰ernû,“ zopakoval Mattias a zdálo se, Ïe zaã-
ne znovu zvracet.

„A potom?“ zeptal se Martin.
„·li jsme dál do pokoje, kanceláfiská Ïidle u psacího

stolu byla otoãená zády k nám, takÏe jsme hned nepo-
znali, co na ní je. Mûl jsem jen pocit, Ïe…, vidûl jsem
hodnû detektivek, a tak jsem si dal dohromady smrad
a mrtvé mouchy…, k tomu ãlovûk nemusí b˘t Einstein.
Tak jsem tu Ïidli otoãil…, a uvidûl ho.“
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Mattias si to zfiejmû Ïivû vybavil, protoÏe se otoãil
a zaãal zvracet do trávy. Potom si otfiel ústa a zamumlal:
„PromiÀte.“

„To je v pofiádku. KaÏdému se to uÏ nûkdy pfii pohle-
du na mrtvolu stalo.“

„Mnû ne,“ ozval se s pfievahou Mellberg.
„Ani mnû,“ pfiipojil se lakonicky Gösta.
Shodnû se vyjádfiila i Paula. Martin se k nim otoãil

a vûnoval jim kárav˘ pohled.
„Vypadá pfií‰ernû,“ doplnil Adam. Navzdory ‰oku,

kter˘ zaÏil, se zdálo, Ïe si situaci sv˘m zpÛsobem uÏí-
vá. Mattias zaãal znovu dávit, ale zfiejmû uÏ mûl prázd-
n˘ Ïaludek.

Martin se obrátil ke svému doprovodu. „MÛÏe je nû-
kdo odvézt domÛ?“

Po chvilce ticha se ozval Gösta. „Já je odvezu. Pojìte
se mnou.“

„Bydlíme asi jen dvû stû metrÛ odtud,“ pronesl tlume-
nû Mattias.

„Tak pÛjdeme pû‰ky,“ rozhodl Gösta. Klátili se za ním
jako typiãtí v˘rostci. Mattias s vdûãn˘m pohledem,
Adam zjevnû zklaman˘, Ïe se nezúãastní dal‰ího bûhu
událostí.

Martin je provázel pohledem, dokud nezmizeli za ro-
hem, a pak bez valného nad‰ení prohlásil: „Tak se na to
podíváme.“

Bertil Mellberg si odka‰lal. „Já samozfiejmû s mrtvola-
mi nemám nejmen‰í problém, to absolutnû ne, uÏ jsem
jich za Ïivot vidûl hodnû. Ale je tfieba… prohledat oko-
lí a já se toho, protoÏe jsem vá‰ nadfiízen˘ a taky z vás
nejzku‰enûj‰í, musím ujmout.“ Znovu si odka‰lal.

Martin s Paulou si vymûnili pobaven˘ pohled, ale pak
se Martin opanoval.

„Skvûlé, Bertile, bod pro tebe. Bude jedinû dobfie, kdyÏ
to tu prohlédne ãlovûk s tv˘mi zku‰enostmi. Já a Paula
zajdeme dovnitfi.“
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„Ano…, fiíkal jsem si, Ïe to tak bude nejlep‰í,“ Mell-
berg se zhoupl na patách a pak se vydal na obchÛzku po
trávníku.

„Tak pÛjdeme?“ obrátil se Martin k Paule, která jen pfii-
k˘vla.

„Musíme b˘t opatrní,“ pfiipomnûl jí, je‰tû neÏ otevfiel
dvefie. „Nesmíme po‰kodit Ïádné stopy, tfieba nejde
o pfiirozenou smrt. Jen se tu porozhlédneme a zavoláme
techniky.“ 

„Mám pûtiletou zku‰enost z krajské kriminálky ve
Stockholmu, pracovala jsem tam v oddûlení násiln˘ch
trestn˘ch ãinÛ,“ podotkla Paula, ale neznûla dotãenû. 

„Ov‰em, promiÀ. To pfiece vím,“ pronesl zahanbenû
Martin, ale hned se zase soustfiedil na úkol, kter˘ je ãekal. 

KdyÏ ve‰li do haly, panovalo tam pochmurné ticho.
Kromû sv˘ch krokÛ nesly‰eli ani hlásek. Martina na-
padlo, jestli by mu ticho pfiipadalo stejnû zlovûstné,
kdyby nevûdûl, Ïe v domû je mrtvola, a fiíkal si, Ïe nej-
spí‰ ne. 

„Tady uvnitfi,“ za‰eptal, ale pak mu do‰lo, Ïe k ‰eptání
nemá dÛvod. Opakoval to znovu normálním hlasem, kte-
r˘ se odráÏel od ztichl˘ch zdí. „Tady.“

Paula se drÏela tûsnû za ním. Martin postoupil ke dve-
fiím, které zfiejmû vedly do pracovny, a otevfiel je. Pfií‰er-
n˘ puch, kter˘ ucítili hned, jak ve‰li do domu, tady je‰tû
zesílil. Chlapci mluvili pravdu. Na zemi leÏely hromady
much. Kfiupaly jim pfii kaÏdém kroku pod nohama. Zá-
pach byl sladk˘, syt˘, ale uÏ ani zdaleka tak stra‰n˘, jako
musel b˘t na zaãátku. 

„Je pomûrnû zjevné, Ïe tu nûkdo pfied hezkou dobou
zemfiel,“ konstatovala Paula a oãi obou policistÛ zaletûly
ke vzdálenému koutu pokoje.

„To nepochybnû,“ potvrdil Martin s nepfiíjemnou pa-
chutí v ústech. Obrnil se a opatrnû pfie‰el pfies pokoj
k obûti na Ïidli.

„ZÛstaÀ, kde jsi,“ zvedl k Paule ruku a ta se zastavila ve
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dvefiích. Nemûla mu to ani trochu za zlé, ãím ménû lidí
tam bude ‰lapat, tím líp. 

„Rozhodnû to nevypadá na pfiirozenou smrt,“ fiekl Mar-
tin a do úst mu vystoupala Ïluã. Polykal, aby potlaãil dá-
vicí reflex, a snaÏil se koncentrovat na svÛj úkol. Navzdory
‰patnému stavu tûla obûti o tom nemohlo b˘t pochyb.
Masivní zranûní na pravé stranû muÏovy hlavy bylo do-
stateãnû v˘mluvné. Za jeho smrtí stálo brutální násilí.

Martin se opatrnû otoãil a zamífiil ven z místnosti. Pau-
la ho následovala. Po nûkolika hlubok˘ch náde‰ích na
ãerstvém vzduchu se jeho útroby uti‰ily. Ve stejném oka-
mÏiku si v‰imli, Ïe zpoza rohu vy‰el Patrik a pfiichází po
pískové cestiãce k nim.

„Máme co dûlat s vraÏdou,“ informoval ho Martin, jak-
mile se u nich Patrik zastavil. „O dal‰í se musí postarat
Torbjörn se sv˘m t˘mem. My tu nic víc dûlat nemÛÏeme.“

„Dobfie,“ pronesl trochu otrávenû Patrik a pohlédl na
Maju. 

„Zajdi se tam podívat, já ji pohlídám,“ nabídl se nad-
‰enû Martin a zvedl Maju z koãárku. „Pojì, holãiãko, pÛ-
jdeme se kouknout na kytiãky.“

„Kyti,“ opakovala nad‰enû Maja a ukazovala na záhonek. 
„Nechce‰ jít se mnou?“ zeptal se Patrik Pauly. 
Ta zavrtûla hlavou. „Není to nic pûkného. Zdá se mi,

Ïe tam takhle sedí uÏ od zaãátku léta. AlespoÀ to tak od-
haduju.“

„No jistû, ty jsi toho ve Stockholmu urãitû hodnû za-
Ïila.“

„Takov˘chhle záleÏitostí ani moc ne. Ale pár jich
bylo.“

„Já tam jen rychle nakouknu. Jsem vlastnû na rodiãov-
ské dovolené, ale…“

Paula se usmála. „Je to tûÏké, drÏet se zpátky. To chá-
pu. Ale Martin mi pfiipadá dobr˘…“ S úsmûvem pohléd-
la za sebe, Martin tam sedûl na bobku s Majou a ukazoval
jí rostliny, které dosud plnû kvetly. 
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„Je dobr˘ v kaÏdém smûru,“ potvrdil Patrik. Ve‰el do
domu, ale za okamÏik byl zpátky. 

„Souhlasím s Martinem. Je to nade v‰i pochybnost. Má
pûknû rozbitou hlavu.“

„Nikde v okolí jsem nenarazil na nic podezfielého,“ pfii-
blíÏil se s funûním Mellberg. „No, jak to vypadá uvnitfi?
Byl ses tam podívat, Hedströme?“ zahledûl se s nadûjí na
Patrika.

„Ano. Není Ïádná pochybnost o tom, Ïe jde o vraÏdu.
Zavolá‰ techniky?“

„Ov‰em,“ pronesl blahosklonnû Mellberg. „Pfiece to-
muhle blázinci ‰éfuju. A co tu vlastnû dûlá‰ ty?“ pokra-
ãoval. „Pofiád tvrdí‰, Ïe musí‰ b˘t doma, a kdyÏ si to
prosadí‰, zjeví‰ se tu zniãehonic jak kouzeln˘ dûdeãek.“
Mellberg se obrátil k Paule. „Já tûmhle vymoÏenostem
nerozumím. Chlap doma vymûÀuje plínky a Ïenská tu
bûhá v uniformû.“ S brbláním se k nim otoãil zády a za-
mífiil k autu k telefonu.

„Vítám tû na policii v Tanumshede,“ pronesl Patrik su‰e
a odpovûdí mu byl pobaven˘ úsmûv. 

„Já si to nijak neberu. Takov˘ch je hodnû. Kdybych si
nûco dûlala z dinosaurÛ u policie, dávno uÏ bych musela
hodit ruãník do ringu.“

„Dobfie, Ïe to vidí‰ takhle,“ mínil Patrik. „Mellberg má
aspoÀ tu pfiednost, Ïe diskriminuje v‰echny a v‰echno.“

„No, to je opravdu útûcha,“ rozesmála se Paula. 
„Co tu máte tak veselého?“ zeptal se Martin, kter˘

k nim pfii‰el s Majou na ramenou. 
„Mellberga,“ odpovûdûli Patrik i Paula souãasnû. 
„A co zase fiekl?“
„Pofiád mele to samé,“ Patrik se natáhl po Maje. „Na-

‰tûstí si z toho Paula nic nedûlá.
A my pÛjdeme domÛ. Majo, zamávej.“
Maja mávala, pfiedev‰ím Martinovi, a ten se rozzáfiil.

„Ty mi odvede‰ mou holãiãku? Právû jsme si spolu nûco
zaãali…“ Nakrabatil spodní ret a nasadil zoufal˘ v˘raz.
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„Maja nikdy nebude mít Ïádného jiného chlapa neÏ
svého tatínka, Ïe?“

Patrik se jí nosem zabofiil pod krãek a Maja kfiiãela smí-
chy. Pak ji posadil do koãárku a zamávali v‰em, kdo tu
zÛstávali. âást jeho bytosti byla spokojená, Ïe mÛÏe ode-
jít. Ale ta druhá by si pfiála zÛstat.

Britta byla zmatená. Je pondûlí? Nebo snad uÏ úter˘?
Nervóznû pfiecházela po místnosti. Bylo to… frustrující.
O to tûÏ‰í, pokud se snaÏila nûjakou my‰lenku zachytit.
Hned jí zase vyklouzla. V jasnûj‰ích chvílích jí cosi na-
‰eptávalo, Ïe v‰echno musí silou vÛle kontrolovat. Pfiinu-
tit mozek, aby ji poslouchal. Ale souãasnû vûdûla, Ïe se
zmûnil, ztratil schopnost nûco si pamatovat, udrÏet oka-
mÏik, informaci, fakta, obliãeje.

Pondûlí. Urãitû je pondûlí. Vãera tu pfiece byly dcery
s rodinami na nedûlní veãefii. To znamená, Ïe dnes musí
b˘t pondûlí. Zastavila se v pÛli kroku. Cítila to jako malé
vítûzství. Vûdûla, co je za den.

Vytryskly jí slzy a ona se usadila na kraji pohovky. Její
potah jí byl dobfie znám˘. Kupovala ho s Hermanem,
coÏ znamená, Ïe ho vybírali spoleãnû. Îe se jí líbil oran-
Ïov˘ potah se zelen˘mi teãkami. Herman…, ano. Kde
vlastnû je? Zaãala neklidnû píchat prstem do teãkované-
ho vzoru. Pfiece ví, kde je. Vidûla pfied sebou jeho po-
hybující se ústa, kdyÏ jí fiíkal, kam pÛjde. Pamatovala si,
Ïe to dokonce nûkolikrát zopakoval. Ale stejnû jako si
nemohla vybavit den v t˘dnu, i tato informace jí vy-
klouzla, vysmívala se jí. Frustrovanû sevfiela boãní opû-
radlo. Urãitû si na to vzpomene. Jen se musí pofiádnû
koncentrovat. Pocítila nával paniky. Kde je Herman?
Bude pryã dlouho? Snad od ní neodjel a nenechal ji
tady? Nebylo to právû to, co jeho ústa v její poslední
vzpomínce vyslovila? Musí se ujistit, Ïe tomu tak není.
Podívat se, jestli tu zÛstaly jeho vûci. Vyskoãila z gauãe
a utíkala po schodech nahoru. Panika jí bu‰ila v u‰ích.
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Co jen to Herman fiíkal? Pohled do skfiínû ji uklidnil.
V‰echno tam bylo. Saka, svetry, ko‰ile. V‰echno. Jen po-
fiád nevûdûla, kde její manÏel je.

Vlezla do postele, stoãila se do klubíãka jako malé dítû
a zaãala plakat. Pfiestával jí fungovat mozek, v‰echno
z nûho mizelo, minutu za minutou. Poãítaãov˘ program
se fiádek po fiádku vymazával. A ona s tím nemohla vÛ-
bec nic dûlat.

„Vítám vás, to jste vyrazili na pofiádnû dlouhou pro-
cházku.“ Erika ‰la Patrikovi a Maje vstfiíc a od dcery do-
stala mokrou pusu.

„To ano…, ale nemá‰ sedût nahofie a pracovat?“ Patrik
se jejímu pohledu vyhnul.

„Má‰ pravdu…,“ Erika si tûÏce povzdechla. „NemÛÏu
se do toho dostat. Sedím tam, koukám na obrazovku
a cucám dumlekolu. Jestli to bude takhle pokraãovat, neÏ
tu knihu napí‰u, budu mít aspoÀ sto kilo.“

Pomohla Patrikovi svléknout Maju a pokraãovala:
„Trochu jsem se dívala do tûch matãin˘ch deníkÛ.“

„Nûco zajímavého?“ zeptal se Patrik s nadûjí, Ïe se uÏ
k jejich procházce nevrátí. 

„Ne, vût‰inou jde o obyãejné kaÏdodenní poznámky.
Pfieãetla jsem jenom pár stránek. Musím to brát po ãás-
tech.“

Zamífiila do kuchynû. „Dá‰ si ãaj?“
„Ano, rád,“ fiekl Patrik. Uklidil své i Majino obleãení,

za‰el za Erikou do kuchynû a sledoval, jak chystá konvi-
ci, sáãky s ãajem a ‰álky. Sly‰eli Maju hlomozit s hraã-
kami v ob˘vacím pokoji. Po nûkolika minutách Erika
postavila na stÛl hrnky s vafiícím nápojem a sedli si proti
sobû. 

„Tak to koneãnû vybal,“ vyzvala Erika manÏela. Znala
ho dobfie. Jeho pohled a nervózní poklepávání prstÛ
svûdãily o tom, Ïe tu je nûco, o ãem se mu nechce nebo
o ãem se neodvaÏuje mluvit. 
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„Jak to myslí‰?“ opáãil nevinnû.
„Nezametej nic pod koberec. O ãem se ti nechce mlu-

vit?“ Napila se horkého ãaje a s pobaven˘m v˘razem vy-
ãkávala, aÏ se pfiestane kroutit jako ãerv a pfiejde k vûci.

„No…“
„Tak copak?“ zeptala se nápomocnû a musela si pfiiznat,

Ïe si jeho zjevné utrpení tak trochu sadisticky uÏívá.
„No, kdyÏ jsme byli s Majou venku, tak se nûco pfii-

hodilo.“
„Ano. Ale oba jste se v pofiádku vrátili, takÏe to asi ne-

bylo nic tak stra‰ného.“
Patrik upil ãaje, aby získal ãas na rozmy‰lenou. „·li

jsme k Lerstenovu ml˘nu a cestou potkali mé kolegy, kte-
fií jeli nûco vy‰etfiovat.“ Opatrnû na manÏelku pohlédl.
Erika pozvedla jedno oboãí a ãekala, co fiekne dál.

„Dostali hlá‰ení o nálezu tûla v Hamburgsundu a prá-
vû tam jeli.“

„Aha? Ale ty má‰ volno, takÏe se tû to net˘ká.“ Zasta-
vila se s ‰álkem na pÛl cesty k ústÛm. „Nebo chce‰ fiíct,
Ïe…“ Nevûfiícnû na nûho zírala. 

„Ano,“ pfiiznal Patrik trochu skfiípavû a zadíval se na
stolní desku. 

„Ty jsi ‰el s Majou na místo, kde se na‰la mrtvola?“ pro-
bodla ho pohledem.

„Ano, ale Martin zÛstal s Majou venku a já jsem tam
jen nahlédl. ProhlíÏeli si kytiãky.“ Pokusil se o pfiátelsk˘
úsmûv, ale narazil na chlad.

„TakÏe ty jsi tam jen nahlédl.“ Její hlas znûl neúprosnû
ledovû.

„Má‰ rodiãovskou dovolenou. S dÛrazem na ,dovole-
nou‘. A ostatnû i na ,rodiãovskou‘. To bylo tak obtíÏné
fiíct, Ïe právû teì nepracuje‰?“

„Jen jsem se tam trochu porozhlédl…,“ zmohl se na
chab˘ odpor, ale vûdûl, Ïe Erika má pravdu. Skuteãnû mûl
volno. O práci se musí postarat ostatní. A nemûl brát dítû
na místo ãinu.
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V témÏe okamÏiku si uvûdomil, Ïe Erika nezná jeden
v˘znamn˘ detail. Nervóznû mu za‰kubalo v obliãeji a do-
dal: „Jde o vraÏdu.“

„VraÏdu?“ zajeãela Erika. „TakÏe nestaãí, Ïe jsi vzal
Maju na místo, kde na‰li mrtvolu, ale navíc ‰lo o obûÈ
vraÏdy!“ Potfiásla hlavou a zdálo se, Ïe slova, která chtû-
la pronést, se jí vzpfiíãila v krku.

„Nic dal‰ího uÏ podnikat nebudu,“ slíbil. „Musí to vy-
fie‰it ostatní. Já budu do ledna doma a v‰ichni to vûdí.
Maje se budu vûnovat na sto procent. âestné slovo.“

„To bych ti taky radila,“ zamruãela. Byla tak rozezle-
ná, Ïe by se na nûho nejradûji vrhla pfies stÛl. Pak ale pfie-
vládla zvûdavost.

„A kde to bylo? Kdo je ten mrtv˘?“
„To vÛbec netu‰ím. Je to takov˘ velk˘ bíl˘ dÛm asi sto

metrÛ nalevo za první odboãkou vpravo za ml˘nem.“
Erika mu vûnovala zvlá‰tní pohled. „Velk˘ bíl˘ dÛm

s ‰ed˘mi rohy?“
Patrik se zamyslel a pak pfiik˘vl. „Ano, fiekl bych, Ïe

ano. Na schránce je jméno Frankel.“
„Vím, kdo tam bydlí. Axel a Erik Frankelovi. V‰ak ví‰,

Erik Frankel, k tomu jsem nesla ten nacistick˘ Îelezn˘
kfiíÏ.“

Patrik na ni beze slova pohlédl. Jak na to mohl zapo-
menout? Jméno Frankel pfiece není úplnû obvyklé. 

Z ob˘vacího pokoje se k nim neslo Majino radostné
Ïvatlání.

NeÏ se mohli vrátit na stanici, bylo pozdní odpoledne.
·éf technického oddûlení Torbjörn Ruud se dostavil se
sv˘m t˘mem, dÛkladnû v‰echno prozkoumali a pak i oni
odjeli. Také tûlo uÏ bylo pryã. Na oddûlení soudní me-
dicíny ho pro‰etfií kaÏd˘m mysliteln˘m i nemysliteln˘m
zpÛsobem. 

„To bylo dûsné pondûlí,“ povzdechl si Mellberg, poté
co Gösta zajel do sluÏební garáÏe a zaparkoval. 
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„To jo,“ pfiitakal Gösta, zvykl˘ nepl˘tvat slovy. 
KdyÏ dorazili na oddûlení, staãil Mellberg jen zahléd-

nout, Ïe se na nûho obrovskou rychlostí valí nûjaká chlu-
patá koule, a na obliãeji ucítil psí jazyk.

„Nech toho, nech toho,“ kfiiãel bezmocnû. S nechutí
psa odstrãil a ten se svû‰en˘ma u‰ima ode‰el za Anni-
kou. Vûdûl, Ïe aspoÀ tam je vítan˘. Mellberg si s brblá-
ním otfiel obliãej rukou a Gösta se mu snaÏil nesmát.
Scéna byla o to komiãtûj‰í, Ïe hnízdo vlasÛ, které si
Mellberg vÏdycky peãlivû sãesával pfies ple‰, se mu stáh-
lo na ucho. Rozãilenû si úães opravil a s brbláním za-
mífiil do své kanceláfie. 

Gösta vykroãil ke své kanceláfii, ale pfiekvapenû sebou
‰kubl, protoÏe usly‰el dobfie znám˘ hlas volat: „Ernste!
Ernste! Pojì sem!“

Pfiekvapenû se rozhlédl. Jeho kolega Ernst Lundgren
dostal uÏ pfied ãasem v˘povûì a jemu se nedoneslo nic
o tom, Ïe by se mûl vrátit.

Ale Mellberg znovu zakfiiãel: „Ernste! Pojì sem! Oka-
mÏitû!“

Gösta vykroãil zpátky do chodby, aby tu záhadu roz-
lu‰til, a pfiistihl Mellberga, jak s rud˘m obliãejem uka-
zuje na zem. Napadla ho neuvûfiitelná my‰lenka a jako
na zavolanou se k Mellbergovi pfiiblíÏil pes se svû‰enou
hlavou.

„Ernste, co to je?“
Pes se snaÏil, jak mohl, dát najevo, Ïe netu‰í, o ãem je

fieã. Ale hromádka na podlaze Mellbergovy kanceláfie
byla dostateãnû v˘mluvná. 

„Anniko!“ zaboufiil Mellberg a o vtefiinu pozdûji se vy-
nofiila i sekretáfika. 

„Jejda, tady do‰lo k malé nehodû,“ omluvnû pohlédla
na psa, kter˘ k ní vdûãnû pfiicapkal.

„Jakápak nehoda! Ernst mi udûlal hromadu na podlahu.“
Teì uÏ se Gösta nedokázal udrÏet. Zaãal se chechtat

a jeho snaha smích zarazit v‰echno je‰tû zhor‰ovala. An-
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nika se od nûho nakazila a za chvíli oba fivali smíchy
a z oãí jim tekly slzy.

„Co se tu dûje?“ zeptal se zvûdavû Martin, kter˘ pfii-
cházel v závûsu s Paulou.

„Ernst…,“ Gösta se stûÏí nadechl, „Ernst tu udûlal hro-
mádku.“

Martin se tváfiil nechápavû, ale kdyÏ pohlédl z hro-
mádky na Mellberga a pak na psa tisknoucího se k Anni-
ãinû noze, bylo mu v‰echno jasné.

„Ty jsi… ty jsi toho psa pojmenoval Ernst?“ zeptal se
a také se rozesmál. Teì se hystericky nesmáli uÏ jen
Mellberg a Paula. Ale zatímco Mellberg vypadal, Ïe
pukne vzteky, Paula v‰echno sledovala s nechápav˘m
v˘razem. 

„Pak ti to vysvûtlím,“ fiekl jí Martin a osu‰il si koutky
oãí. „Ale to se ti váÏnû povedlo, Bertile,“ obrátil se k Mell-
bergovi. 

„Snad má‰ pravdu…,“ pronesl souhlasnû Mellberg
a proti jeho vÛli se mu trochu zvlnily koutky úst. 

„Tak to ukliì, Anniko, a pak se dáme do práce.“ Za-
mraãil se a ‰el si sednout ke svému stolu. Pes napfied chví-
li váhal mezi Annikou a Bertilem, ale pak uváÏil, Ïe
nejhor‰í je uÏ nejspí‰ za ním a s mávajícím ocasem zamí-
fiil za sv˘m nov˘m pánem.

V‰ichni na stanici nechápavû hledûli na tento zvlá‰tní
pár a hloubali nad tím, co pes na Mellbergovi vidí, co
ostatním u‰lo. 

Erika nemohla cel˘ veãer pfiestat myslet na Erika Fran-
kela. Osobnû se s ním pfiíli‰ neznala, ale on a jeho bratr
Axel byli nûjak˘m zpÛsobem vÏdycky souãástí Fjällbac-
ky. Mluvilo se o nich vÏdycky jako o „doktorov˘ch sy-
nech“, aãkoli od doby, kdy jejich otec provozoval ve
Fjällbace lékafiskou praxi, uplynulo uÏ padesát let, a ãty-
fiicet let od jeho smrti. Vzpomínala na svou náv‰tûvu ve
vile, kterou oba bratfii ob˘vali. Svou jedinou náv‰tûvu.
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Oba byli svobodní a bydleli v domû po rodiãích. Oba se
intenzivnû zajímali o Nûmecko a nacismus, i kdyÏ kaÏd˘
jin˘m zpÛsobem. Erik uãil dûjepis na gymnáziu a ve vol-
ném ãase se vûnoval sv˘m sbírkám z oblasti nacismu.
Axel, star‰í z bratrÛ, byl nûjak napojen na Centrum Si-
mona Wiesenthala, a pokud si Erika dobfie pamatovala,
mûl bûhem války velké problémy.

V ãervnu ze v‰eho nejdfiív zatelefonovala Erikovi. ¤ek-
la mu, co na‰la, a medaili mu popsala. Ptala se ho, jestli
by jí mohl pomoct s urãením jejího pÛvodu, a vyloÏila
mu, Ïe ji objevila ve vûcech po matce. Odpovûdí jí bylo
dlouhé ticho. Nûkolikrát zavolala do sluchátka „haló“,
protoÏe se domnívala, Ïe se spojení pfieru‰ilo. Pak ji Erik
zmûnûn˘m hlasem poÏádal, aby za ním s medailí pfii‰la,
Ïe se na ni podívá. Mûla vûnovat vût‰í pozornost tomu
dlouhému tichu i jeho podivnému hlasu. Patrikovi tehdy
nic nefiekla, domnívala se, Ïe si v‰echno jen namlouvá.
A kdyÏ zajela do vily bratrÛ, v‰echno probíhalo normál-
nû. Erik ji zdvofiile pfiijal, odvedl do knihovny a tam mu
medaili ukázala. Projevil pfiimûfien˘ zájem a peãlivû ji
prohlíÏel. Pak se jí zeptal, jestli by mu ji na nûjak˘ ãas
nechala, Ïe ji dÛkladnûji prozkoumá. Erika ochotnû sou-
hlasila, byla ráda, Ïe se nûkdo o její nález zajímá. 

Ukázal jí tehdy svou sbírku. S nad‰ením smí‰en˘m
s hrÛzou se probírala pfiedmûty, které byly úzce spojeny
s temn˘m, stra‰n˘m obdobím historie. Nedokázala se
nezeptat, jak nûkdo, kdo je tak hluboce zamûfien proti
nacismu, mÛÏe sbírat vûci, které právû tuto dobu pfiipo-
mínají. Erik jí odpovûdûl aÏ po del‰í chvíli. Zamy‰lenû
vytáhl ãepici s emblémem SS a váÏil, jak formulovat od-
povûì. 

„NedÛvûfiuji lidské pamûti,“ fiekl nakonec. „Bez pfied-
mûtÛ, na které si mÛÏeme sáhnout, snadno zapomínáme
na to, na co zapomenout chceme. ShromaÏìuji vûci, kte-
ré to v‰echno pfiipomínají. A také je chci drÏet dál od
tûch, ktefií na nû hledí jin˘ma oãima. Obdivn˘ma.“
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Erika pfiik˘vla. Zãásti mu rozumûla, ale jen zãásti. Pak
se rozlouãili.

A teì je mrtv˘. ZavraÏdûn˘. MoÏná ho zabili nedlou-
ho poté, co u nûj byla. Podle toho, co z Patrika dostala,
zemfiel zfiejmû na zaãátku léta.

Znovu si pfiipomnûla podivn˘ tón Erikova hlasu, kdyÏ
mu vyprávûla o medaili. Obrátila se k Patrikovi, kter˘ v tu
chvíli sedûl vedle ní a pfiepínal kanály.

„Nev‰iml sis, jestli tam byl ten Îelezn˘ kfiíÏ?“
Patrik na ni zamy‰lenû pohlédl. „VÛbec mû nenapadlo

se po nûm koukat, takÏe netu‰ím. Ale nevypadalo to, Ïe
by se jednalo o loupeÏnou vraÏdu, a koho by taková sta-
rá nacistická medaile zajímala? Jistû není tak jedineãná.
Chci fiíct, Ïe jich urãitû existuje víc…“

„Ne…, já vím…,“ fiekla zaraÏenû. „Tfieba bys mohl ráno
zavolat kolegÛm a poÏádat je, aby se po ní podívali?“

„Ech… myslím, Ïe budou mít na práci jiné vûci neÏ ji
hledat. Zeptáme se pak Erikova bratra. Poprosíme ho
o ni. Urãitû leÏí nûkde u nich doma.“

„Axel, no ano. Kde vlastnû je? Jak to, Ïe svého bratra
za celé léto neobjevil?“

Patrik pokrãil rameny. „Jak ví‰, jsem na rodiãovské do-
volené. Zítra mÛÏe‰ zavolat Mellbergovi a zeptat se ho.“

„Ha ha, to je moc chytré,“ usmála se. Ale neklid ji ne-
opou‰tûl. „Nepfiipadá ti divné, Ïe ho Axel nena‰el?“

„Pfiece ses po té náv‰tûvû u Frankela zmínila, Ïe je Axel
nûkde v cizinû.“

„Ano, Erik mi to fiekl. Ale to bylo v ãervnu.“
„Tak proã to fie‰í‰?“ Patrik se znovu zahledûl na televi-

zi. Právû zaãínal pofiad Koneãnû doma.
„Ech…, já vlastnû ani nevím,“ odpovûdûla Erika a prázd-

n˘m pohledem spoãinula na obrazovce. Sama nechápala,
proã cítí takov˘ neklid. Pofiád se jí vracelo, jak se tehdy
Erik do telefonu odmlãel. Ozval se pak aÏ jeho trochu fie-
zav˘ hlas, kdyÏ ji pozval, aby za ním s medailí za‰la. Na
nûco zareagoval. Na nûco, co se t˘kalo Îelezného kfiíÏe.
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SnaÏila se soustfiedit na televizní pofiad a z vût‰í míry
se jí to dafiilo.

„Dûdo, to jsi mûl dnes vidût. Ten zatracen˘ cizák se po-
kusil pfiedbíhat. Nakopl jsem ho mezi nohy a on ãtvrt ho-
diny fival bolestí.“

„A ãeho jsi tím dosáhl, Pere? Nehledû na to, Ïe mÛÏe‰
b˘t stíhán pro napadení a poslán do dûtského domova.
Sympatie se obrátí proti tobû a v‰echno bude jen hor‰í.
Skonãí to tak, Ïe místo abys pomohl na‰í vûci, prospû-
je‰ tûm, ktefií stojí proti nám.“ Frans vûnoval svému vnu-
kovi odmûfien˘ pohled. Chlapec si nûkdy nevûdûl rady
se v‰emi hormony, které s ním mávaly. Navzdory hru-
bému zevnûj‰ku, vojensk˘m kalhotám, okovan˘m botám
a oholené hlavû to bylo jen vydû‰ené patnáctileté dítû.
Nic o jejich vûci nevûdûl. Netu‰il, jak funguje svût.
Nemûl ponûtí, jak vyuÏít destruktivní impulsy, aby se
obrátily jako ‰piãka ‰ípu pronikajícího spoleãensk˘mi
strukturami. 

Chlapec zahanbenû svûsil hlavu mezi kolena. Sedûli
vedle sebe na schodech. Frans vûdûl, Ïe ho sv˘mi slovy
zranil. To právû jemu si vnuk pfiál imponovat. Ale proká-
zal by mu ‰patnou sluÏbu, kdyby mu nepfiedvedl, jak˘ je
svût: tvrd˘, studen˘, nesmifiiteln˘, z boje jako vítûzi vy-
jdou jen ti nejsilnûj‰í. 

Souãasnû ho miloval. Pfiál by si ochránit ho od v‰eho
zlého. PoloÏil mu ruku kolem ramen. Napadlo ho, jak je
chlapec dosud kfiehk˘. Zdûdil jeho postavu, vysokou, hu-
benou, s úzk˘mi rameny. Îádné posilování na svûtû ne-
mÛÏe zmûnit jejich konstituci. 

„Musí‰ vÏdycky nejdfiív trochu uvaÏovat,“ pronesl uÏ
mírnûji. „Dfiív myslet, potom jednat. PouÏívat slova mís-
to pûstí. Násilí není na prvním místû, ale aÏ na posled-
ním.“ Pevnûji mu stiskl ramena. Na vtefiinu se k nûmu
chlapec pfiivinul, jako to dûlával dfiív. Pak si vzpomnûl, Ïe
chce b˘t muÏem, Ïe uÏ není mal˘. Ale pofiád je‰tû to nej-
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dÛleÏitûj‰í na svûtû bylo, aby byl na nûj star˘ muÏ hrd˘.
Per se napfiímil.

„Já to vím, dûdo. Byl jsem stra‰nû na‰tvan˘, kdyÏ se
pfiede mû vtlaãil. Takoví jsou pofiád. V‰ude se cpou, mys-
lí si, Ïe jim patfií svût. Pfiinejmen‰ím ·védsko. ·ílenû mi
pijou krev.“

„Já tû chápu,“ fiekl Frans, stáhl ruku z vnukov˘ch ramen
a poklepal ho po koleni. „Ale buì tak hodn˘ a vÏdycky
nejdfiív uvaÏuj. KdyÏ tû zavfiou, Ïádnou radost mi tím ne-
udûlá‰.“
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Kristiansand 1943

Celou cestu do Norska pfiemáhal mofiskou nemoc. Zdálo se, Ïe ostat-
ní ãleny posádky nepostihla. Byli zvyklí. Vyrostli na mofii. Mûli ná-
mofinické nohy, jak fiíkával jeho otec. Umûli vyváÏit kaÏd˘ pohyb
a po palubû se pohybovali s jistotou. Zdálo se, Ïe se jim nevolnost,
postupující ze Ïaludku aÏ do krku, vyh˘bá. Axel se opfiel o zábra-
dlí. Nejradûji by se pfies nû pfiehnul a zvracel, nechtûl v‰ak takové
poníÏení riskovat. Vûdûl, Ïe pfiípadné poznámky by nikdo z rybáfiÛ
nemyslel zle, ale byl pfiíli‰ hrd˘ na to, aby se vystavil jejich posmû-
chu. Brzy dorazí na místo, a jakmile vstoupí na pevnou zem, nevol-
nost zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. To znal z pfiede‰l˘ch
zku‰eností. Tuto cestu absolvoval uÏ mnohokrát.

„Zemû na obzoru,“ zvolal Elof, kapitán lodi. „Za deset minut pfii-
razíme.“ Dlouze pohlédl na Axela. Ten zamífiil k nûmu ke kormidlu.
MuÏ byl opálen˘ a o‰lehan˘ vûtrem, s vrásãitou kÛÏí. Nepfiízni po-
ãasí se vystavoval uÏ od dûtství. 

„Jsi v pofiádku?“ zeptal se teì polohlasnû a rozhlédl se kolem.
V kristiandském pfiístavu stály v fiadû vedle sebe zakotvené nûmecké
lodû. Byla to zfietelná pfiipomínka souãasné skuteãnosti, totiÏ Ïe
Nûmecko okupuje Norsko. ·védsko toho bylo dosud u‰etfiené, ale ne-
bylo jisté, jak dlouho jim takové ‰tûstí vydrÏí. Dosud jen pozornû sle-
dovali západní sousedy, ktefií se stali v˘spou nûmeck˘ch úspûchÛ
v Evropû. 

„Nestarejte se, já se o sebe dokáÏu postarat sám,“ odvûtil Axel.
Znûlo to ostfieji, neÏ zam˘‰lel, vÏdycky v‰ak cítil osten ‰patného svû-
domí, Ïe posádku uvádí do nebezpeãí. Ale nikoho k niãemu pfiece ne-
nutil, pfiipomnûl si. Elof okamÏitû souhlasil, kdyÏ se ho zeptal, jestli
by s nimi mohl obãas jet… a vzít s sebou nûjaké zboÏí. Nikdy ne-
mluvil o tom, co pfieváÏí. A Elof ani ostatní muÏi se ho na to nikdy
nezeptali. 

Pfiirazili v pfiístavu a pfiipravili si v‰echny potfiebné dokumenty.
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Nûmci neponechávali nic náhodû a vÏdycky v‰echno pofiádnû pro-
zkoumali, neÏ jim dovolili vyloÏit náklad. Jakmile byly formality
uzavfieny, zaãali vykládat díly strojÛ, coÏ byl jejich oficiální ná-
klad. Norové zboÏí pfiebírali a Nûmci pfiejímku pozornû sledovali
s pfiipraven˘mi zbranûmi, kdyby bylo tfieba zakroãit. Axel ãekal na
veãer. Na to, aby i on mohl pfiedat své vûci, potfieboval tmu. Nejãas-
tûji pfieváÏel potraviny a informace. Stejnû tak tentokrát.

Po veãefii, kterou snûdli mlãky, ãekal Axel neklidnû na dobu, na
kterou mûl domluvené setkání. KdyÏ nûkdo ti‰e zaklepal na okénko,
‰kubl sebou, vyskoãil, zvedl díl podlahy a zaãal odtamtud vytaho-
vat dfievûné truhly. âísi ruce je ti‰e a opatrnû pfiebíraly. V‰echno se
dûlo za halasného nûmeckého hovoru v nedalekém baráku. Tou dobou
uÏ b˘vali Nûmci dost opilí a v podstatû jim usnadÀovali práci. Opi-
lí se snáze vodili za nos neÏ stfiízliví. 

Po tichém podûkování v nor‰tinû byl náklad z lodi pryã a zmi-
zel ve tmû. I tentokrát pfiedání probûhlo hladce. S úÏasn˘m pocitem
uvolnûní se Axel vrátil do kajuty. Pohledem se setkal se tfiemi páry
oãí, ale nikdo nic nefiekl. Elof jen pok˘val hlavou, odvrátil se a za-
ãal si nacpávat d˘mku. Axela zaplavila vlna vdûãnosti. Tito muÏi
se dokázali se stejn˘m klidem a pfiehledem postavit jak boufice, tak
NûmcÛm. Dávno uÏ akceptovali, Ïe Ïivot a osud si nedají porouãet.
âlovûk dûlal, co mohl, snaÏil se Ïít tak dobfie, jak dokázal. Zbytek
uÏ byl na vÛli boÏí.

Vyãerpan˘ Axel si ‰el lehnout. OkamÏitû usnul, ukolébán lehk˘m
houpáním a vrzav˘m zvukem, jeÏ vydávala loì naráÏející trupem do
mola. O kus dál v baráku na nábfieÏí zaãali Nûmci zpívat. Ale to
uÏ Axel tvrdû spal. 
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„Tak co máme?“ Mellberg se rozhlédl po kuchyÀce, v níÏ
se vÏdycky scházeli. Káva byla uvafiená, skofiicové ‰neky
srovnané na tácu a v‰ichni na místû. 

Paula si odka‰lala. „Navázala jsem kontakt s bratrem
zemfielého, Axelem. Zfiejmû pracuje v PafiíÏi a tráví celé
léto tam. Teì je uÏ na cestû k nám. Byl dost otfiesen˘,
kdyÏ jsem mu fiekla o bratrovû úmrtí.“

„Víme, kdy odjel ze zemû?“ zeptal se Pauly Martin. Po-
hlédla na poznámky v bloku.

„Tvrdí, Ïe tfietího ãervna. Je‰tû to ovûfiím.“
Martin pfiik˘vl.
„Máme pfiedbûÏnou zprávu od Torbjörna a technikÛ?“

Mellberg opatrnû zavrtûl nohama. Celou vahou mu na
nich leÏel Ernst, a pfiestoÏe mu uÏ brnûly, z nûjakého dÛ-
vodu psa nedokázal odstrãit.

„Je‰tû nic.“ Gösta se natáhl po zákusku. „Mluvil jsem
s ním ráno a nûco snad pro nás budou mít zítra.“

„Dobfie, tak to ohlídej,“ fiekl Mellberg a pokusil se no-
hama maliãko pohnout. Ernst se ale jen posunul za ním.
„Máme nûjaké podezfiení? Nepfiátele? V˘hrÛÏky? VÛbec
nûco?“ Zahledûl se na Martina, ale ten jen zavrtûl hlavou.

„Nikdo nám nic neohlásil. Mrtv˘ mûl ov‰em dost kon-
troverzního koníãka. Nacismus vÏdycky budí boufilivé
emoce.“

„MÛÏeme se zajet podívat do jeho domu. Porozhléd-
nout se tam po nûjak˘ch v˘hrÛÏn˘ch dopisech nebo tak.“

V‰ichni pfiekvapenû pohlédli na Göstu. Vlastní inicia-
tiva u nûho byla jako v˘buch sopky. Zfiídkakdy vidûná,
ale nepfiehlédnutelná.

„Tak tam s Martinem po poradû zajeìte,“ rozhodl
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Mellberg a spokojenû se na Göstu usmál. Ten pfiik˘vl,
ale okamÏitû znovu získal svÛj obvykl˘ letargick˘ v˘raz
i drÏení tûla. Gösta Flygare oÏíval jen na golfovém hfii‰-
ti. To jeho kolegové uÏ dávno pochopili a akceptovali. 

„Paulo, ty ohlídej, kdy bratr – jmenuje se Axel? – pfiiletí
a pak si s ním promluvíme. ProtoÏe zatím nevíme, kdy Erik
zemfiel, klidnû ho mohl do hlavy pra‰tit on a pak odletût.
TakÏe ho chytni, hned jak dorazí. Ostatnû, kdy to bude?“

Paula znovu pohlédla do poznámek. „Pfiiletí do Land-
vetteru zítra ráno ve ãtvrt na deset.“

„Dobfie. Tak dohlédni, aby okamÏitû pfii‰el za námi.“
Teì uÏ Mellberg opravdu musel uvolnit nohy. Stra‰nû mu
trnuly. Ernst se zvedl, vyãítavû na nûho pohlédl a s oca-
sem mezi nohama vy‰el z místnosti smûrem ke svému
ko‰i v Mellbergovû kanceláfii. 

„Zdá se, Ïe tû opravdu miluje,“ zasmála se Annika
a provázela psa pohledem.

„Jo…“ Mellberg si odka‰lal. „Právû jsem se chtûl ze-
ptat – kdy ten pes koneãnû zmizí?“ Upfiel pohled do sto-
lu a Annika nasadila ten nejnevinnûj‰í úsmûv.

„Je‰tû to úplnû nevím. Obvolám, na koho si vzpome-
nu, ale zdá se, Ïe se psa jeho velikosti nikdo nechce
ujmout…, mÛÏe‰ se o nûho je‰tû pár dní postarat?“ Za-
hledûla se na Mellberga velk˘ma modr˘ma oãima.

Mellberg se zamraãil. „No, dva dny to snad je‰tû vy-
drÏím. Ale pak musí pryã, nûco pro nûho najdi, nebo ho
vyhodím na ulici.“

„Díky, Bertile, jsi hodn˘. Nasadím v‰echny páky.“ An-
nika mrkla na ostatní, kdyÏ to Mellberg nevidûl, a v‰ich-
ni se museli drÏet, aby se nerozesmáli. Zaãali tu‰it Anniãin
plán. Nebylo pochyb o tom, Ïe je to ‰ikovná holka.

„Dobfie, dobfie,“ ucedil Mellberg. „Tak se dáme do prá-
ce.“ Pomalu se vyloudal z místnosti.

„No, sly‰eli jste ‰éfa,“ fiekl Martin a zvedl se. „Gösto,
tak pojedeme?“

Zdálo se, Ïe Gösta uÏ lituje vlastní iniciativy, která mu
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vynesla práci, ale unavenû pfiik˘vl a ‰el za Martinem.
Musí to vydrÏet. Zato v sobotu a v nedûli vyskoãí z po-
stele hned v sedm. Do té doby bude pfieÏívat.

My‰lenky na Erika Frankela a medaili Eriku nenecháva-
ly v klidu. SnaÏila se je potlaãit a na pár hodin se jí to po-
dafiilo. Koneãnû se pustila do práce na knize. Ale jakmile
se pfiestala koncentrovat, znovu se k Erikovi v my‰len-
kách vrátila. Pfii krátkém setkání na ni zapÛsobil jako mil˘
zdvofiil˘ muÏ, kter˘ oÏil, kdyÏ mohl mluvit o svém hlu-
bokém zájmu – nacismu. 

UloÏila, co napsala, a po krátkém zaváhání spustila in-
ternet. Na Googlu vyhledala jméno Erik Frankel. Vyno-
fiila se spousta záznamÛ, nûkteré se pochopitelnû t˘kaly
jin˘ch osob, ale vût‰ina souvisela právû s tímto Erikem
Frankelem. Proãítání informací o nûm vûnovala celou ho-
dinu. Narodil se v roce 1930 ve Fjällbace. Mûl o ãtyfii
roky star‰ího bratra Axela, ale Ïádné dal‰í sourozence. Je-
jich otec byl lékafi a pÛsobil v mûsteãku mezi lety 1935
a 1954. S bratrem bydleli v domû po rodiãích. Hledala
dál. Jeho jméno se vyskytovalo v mnoha souvislostech
s nacismem, nic ale nenasvûdãovalo tomu, Ïe by s touto
ideologií sympatizoval. Spí‰e naopak, i kdyÏ ‰lo vysto-
povat i jist˘ nechtûn˘ obdiv, nebo pfiinejmen‰ím silnou
fascinaci, která jeho zájem podporovala. 

Zavfiela internet a s rukama za hlavou se opfiela na Ïid-
li. Na nûco takového pfiece nemá ãas, i kdyÏ to budí její
zvûdavost! 

Zaslechla zaklepání na dvefie a pfiekvapenû sebou
‰kubla. 

„PromiÀ, Ïe tû ru‰ím,“ omlouval se Patrik. 
„Ne, nic se nedûje.“ Otoãila se k nûmu. 
„Chci ti jen fiíct, Ïe Maja spí. Potfieboval bych si na

chvíli odskoãit a nûco si vyfiídit. Mohla bys ji pohlídat?“
DrÏel dûtskou chÛviãku, která by ji upozornila, kdyby

se Maja probudila.
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„No…, potfiebovala bych pracovat.“ Erika si ti‰e po-
vzdechla. „Co potfiebuje‰ zafiídit?“

„Mám na po‰tû nûjaké kníÏky, které bych si rád vy-
zvedl, a musím se zastavit v lékárnû a koupit Nezeril
a také odevzdat tiket, kdyÏ uÏ budu venku. A obstarat nû-
jaké jídlo.“

Erika pocítila obrovskou únavu. Pomyslela na v‰ech-
no, co musela zafiizovat a vyfiizovat s dítûtem v koãárku
nebo v náruãí. âasto pofiádnû propocená, neÏ to zvládla.
Ona nemûla nikoho, kdo by jí Maju pohlídal, aby v‰ech-
no mohla v klidu a pohodlí obejít. Své úvahy potlaãila,
nechtûla vypadat neochotnû. 

„Ov‰emÏe ji pohlídám,“ fiekla a snaÏila se, aby se usmí-
vala i oãima. „KdyÏ spí, tak snad budu moct pracovat.“

„Skvûlé,“ odpovûdûl Patrik a políbil ji na tváfi, potom
za sebou zavfiel dvefie. 

JistûÏe to je skvûlé, pomyslela si Erika a otevfiela zno-
vu soubor, na kterém pracovala. My‰lenky na Erika Fran-
kela se snaÏila zasout co nejhloubûji. 

PoloÏila prsty na klávesnici, kdyÏ vtom v chÛviãce za-
praskalo. Erika ztuhla. Jistû o nic nejde. Nejspí‰ se Maja
obrátila v post˘lce, pfiístroj byl obãas pfiíli‰ citliv˘. Sly-
‰ela, jak Patrik venku startuje auto a odjíÏdí. Obrátila se
zpût k poãítaãi a snaÏila se napsat dal‰í vûtu. V chÛviãce
znovu zapraskalo. Pohlédla na pfiístroj, jako by ho chtû-
la zapfiísahat, aby byl zticha. Ale ozvalo se hlasité „bééé“
následované ostr˘m „mama, tata“. S pocitem naprostého
zoufalství odsunula Ïidli a zvedla se. Typické. ·la k Ma-
jinû pokoji a otevfiela dvefie. Dcera se drÏela za pfiíãle po-
st˘lky a z plna hrdla jeãela.

„Ale Majo, teì musí‰ spinkat!“
Maja vrtûla hlavou.
„Ale ano, musí‰ spát.“ Erika se snaÏila, aby její hlas znûl

energicky. UloÏila ji znovu do post˘lky, ale Maja oka-
mÏitû vyskoãila jako na gumovém pásku. 

„Mamááá,“ kfiiãela hlasem, kter˘ by rozfiízl sklo. Erika
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cítila rostoucí vztek. Pokolikáté to tu uÏ je! Kolik kojení,
ukládání, no‰ení, hraní. Svou holãiãku milovala, ale teì
mûla zoufalou potfiebu pfiedat zodpovûdnost za ni nûko-
mu jinému. Na chvíli si vydechnout. B˘t zase dospûlá
a dûlat normální vûci – jako je Patrik dûlal po celou dobu,
kdy byla s Majou doma ona. 

Znovu holãiãku uloÏila, ale ta fivala ãím dál víc. 
„Teì bude‰ spát,“ fiekla pfiísnû Erika a vycouvala

z místnosti. Vztekle vyÈukala ãíslo Patrikova mobilu, ale
vzápûtí ho zaslechla zvonit v pfiízemí. LeÏel na kuchyÀ-
ském stole.

„Zatracenû!“ Tfiískla domácím bezdrátov˘m telefonem
o stÛl, pak se v‰ak pfiinutila nûkolikrát zhluboka nadech-
nout. Do oãí se jí draly slzy vzteku, ale snaÏila se b˘t ro-
zumná. Pfiece se nic tak stra‰ného nedûje, jestli musí
Patrika na chvíli zastoupit. Souãasnû ale cítila, Ïe dûje.
Nemohla se uvolnit. Zatím nepocítila, Ïe by Patrik sku-
teãnû pfievzal ‰tafetov˘ kolík. 

Ale bylo to, jaké to bylo, a Maja to nesmûla odnést.
Ona za to nemohla. Erika se znovu zhluboka nadechla
a ve‰la do dcefiina pokoje. Maja fivala tak, aÏ byla v obli-
ãeji rudá. Místností se ‰ífiil zfieteln˘ zápach. Záhada se
vyjasnila. Proto Maja nemohla spát. S pocitem v˘ãitek
i velké nedostateãnosti ji nûÏnû zvedla a útû‰nû jí pfiitiskla
hlaviãku k prsÛm. „Tak uÏ dost, holãiãko, maminka dá ty
o‰klivé pleny pryã.“ Maja se k ní tiskla s dozvuky pláãe.
Dole v kuchyni zaãal zvonit PatrikÛv telefon.

„Mám tu takov˘ divn˘ pocit…“ Martin stál v hale a po-
slouchal charakteristické zvuky starého domu. Tlumené
poklepávání, vrzání, tich˘ protest, kdyÏ zahuãel vítr.

Gösta pfiik˘vl. Opravdu na domû leÏelo nûco podiv-
ného, ale fiíkal si, Ïe to tak vnímá kvÛli tomu, co tu na‰li.

„Torbjörn skuteãnû dovolil, abychom se tu hrabali?“
obrátil se k nûmu Martin. 

„Ano, udûlali tu uÏ v‰echno, co chtûli,“ pfiik˘vl Gösta

55

Elsyino tajemství - zlom  22.6.2012  9.29  Stránka 55



a zahledûl se do knihovny, v níÏ zÛstaly zfietelné stopy
po prá‰ku na snímání otiskÛ. âerné rozmazané skvrny na
podlaze ru‰ily obraz krásné místnosti. 

„Tak dobfie.“ Martin si peãlivû otfiel boty o rohoÏku
a ve‰el do místnosti. „Tak zaãneme tfieba tady?“

„To bude asi nejlep‰í,“ souhlasil s povzdechem Gösta
a neochotnû Martina následoval.

„Já se podívám do psacího stolu a ty mÛÏe‰ prohléd-
nout ‰anony.“

„Jistû.“ Gösta si znovu povzdechl, ale Martin na to ni-
jak nereagoval. Gösta vzdychal vÏdycky, kdyÏ mûl nûja-
kou práci.

Martin ‰el opatrnû ke stolu. Byl to obrovsk˘ kus ná-
bytku z tmavého dfieva, fiezbáfiské dílo. Podle nûho by
se líp hodil do nûjakého anglického panského sídla neÏ
do tohoto vzdu‰ného pokoje. Na vrchní desce byl po-
fiádek, v perfektní symetrii tam leÏela jen propisovací
tuÏka a krabiãka se svorkami. Opodál spoãíval svazek
listin s deskami potfiísnûn˘mi krví. Martin se sehnul,
aby se podíval, o co jde. Ignoto militi, stálo na nich. Nic
mu to nefiíkalo. Opatrnû zaãal vytahovat zásuvku po
zásuvce a metodicky procházel obsah. Nic nevzbudilo
jeho zájem. Mohl konstatovat pouze to, Ïe Erik se
o pracovní místo zjevnû dûlil se sv˘m bratrem a oba mi-
lovali pofiádek.

„Není tohle aÏ chorobné?“ Gösta svíral jeden ‰anon,
v nûmÏ byly v‰echny papíry peãlivû zafiazeny a na se-
znamu vpfiedu uvedeno, co kaÏdé desky obsahují.

„Musím pfiiznat, Ïe u mû to takhle nevypadá,“ rozesmál
se Martin. 

„VÏdycky jsem si myslel, Ïe enormnû pofiádní lidé jsou
nûjak vadní. Urãitû to má nûco spoleãného s nízkou po-
tencí nebo nûãím podobn˘m…“

„No, to je jen teorie,“ usmál se Martin. Gösta obãas
proná‰el docela vtipné hlá‰ky. I kdyÏ to asi úplnû nebyl
jeho zámûr.
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„Na‰el jsi nûco? Já tu nic zajímavého nemám.“ Martin
zavfiel poslední zásuvku.

„Ne, zatím nic. Má tu úãtenky, smlouvy a podobnû. Ví‰,
Ïe si schovával úãty za elektfiinu bÛhvíjak dlouho dozadu?
¤adil to podle data.“ Gösta potfiásl hlavou. „Na, vezmi si
taky jeden ‰anon.“ Z knihovny za stolem vytáhl jeden hod-
nû tlust˘ s ãern˘m hfibetem a podal ho kolegovi.

Martin si s ním ‰el sednout do kfiesla. Gösta mûl prav-
du. V‰echno bylo perfektnû sefiazené. Pro‰el kaÏdou kap-
siãku, prostudoval kaÏd˘ papír, ale zaãalo ho to opravdu
zmáhat. Nakonec v registru dospûl k písmenu „P“. ZbûÏ-
n˘m pohledem zjistil, Ïe tam stojí napsáno Pfiátelé ·védska.
Zvûdavû zalistoval. KaÏd˘ papír mûl v horním rohu na-
ti‰tûnou korunku na pozadí vlající ‰védské vlajky. ·lo
o dopisy od jednoho a téhoÏ odesilatele, Franse Ring-
holma.

„Poslouchej.“ Martin zaãal pfiedãítat z nejvrchnûj‰ího
listu, kter˘ byl podle data nejnovûj‰í.

Navzdory na‰í spoleãné minulosti nemohu uÏ déle ignorovat sku-
teãnost, Ïe aktivnû pracuje‰ proti zámûrÛm a cílÛm Pfiátel ·védska, to
samozfiejmû nezÛstane bez následkÛ. KvÛli starému pfiátelství jsem se
tû snaÏil bránit, ale v organizaci jsou síly, které na to nehledí s pfii-
vfien˘ma oãima. Pfiijde ãas, kdy tû proti nim nebudu moct ochránit.

Martin pozvedl oboãí. „Ve v‰ech je pfiibliÏnû to samé,“
fiekl, kdyÏ se probral zbyl˘mi pûti dopisy. 

„Vypadá to, Ïe Erik Frankel ‰lápl na palec nacistické-
mu sdruÏení. A pfiijde mi docela paradoxní, Ïe mûl v téÏe
organizaci i svého ochránce.“

„Kter˘ ho ale nakonec nezachránil.“
„Ano, tak to vypadá. Prohlédneme i dal‰í dokumenty

a podíváme se, jestli je‰tû nûco nenajdeme. Nepochybnû
ale musíme mluvit s Fransem Ringholmem.“

„Ringholm…“ Gösta hledûl zamy‰lenû pfied sebe. „To
jméno znám.“ Pokusil se pfiimût mozek k ãinnosti, ale
bezúspû‰nû. Tváfiil se zamy‰lenû celou dobu, co se ti‰e
probírali obsahem ‰anonÛ.
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Po dobré hodinû Martin zavfiel poslední sloÏku a kon-
statoval: „Nic dal‰ího zajímavého jsem nena‰el. A ty?“

Gösta zavrtûl hlavou. „Ne. A ani nic dal‰ího o Pfiáte-
lích ·védska.“

Vy‰li z místnosti a pustili se do prohlíÏení zbytku
domu. V‰ude nacházeli zfietelné známky zájmu o Nûmec-
ko a druhou svûtovou válku, ale nic, co by mohlo zajímat
policisty. DÛm byl krásnû, i kdyÏ staromódnû zafiízen˘
a jevil známky opotfiebovanosti. Na zdech visely ãer-
nobílé portréty rodiãÛ obou bratrÛ i dal‰ích pfiíbuzn˘ch,
fotografie byly vystaveny i v rámeãcích na skfiíÀkách
a stolcích. Zdálo se, Ïe tu bratfii nic nemodernizovali
a dÛm vydechoval stáfií. Celkov˘ dojem ru‰il jen tenk˘
povlak prachu.

„To bych rád vûdûl, jestli si tu uklízeli sami, nebo jest-
li sem nûkdo docházel,“ ozval se zamy‰lenû Martin a pfie-
jel prstem po skfiíÀce v jedné ze tfií loÏnic v patfie.

„Úplnû si nedokáÏu pfiedstavit dva pûtasedmdesátile-
té dûdky, jak si tu sami uklízí,“ odvûtil Gösta a otevfiel
‰atník u dvefií. „Co myslí‰? Je to ErikÛv nebo AxelÛv po-
koj?“ Hledûl na fiadu hnûd˘ch sak a bíl˘ch ko‰il visících
na tyãi. 

„ErikÛv,“ odpovûdûl Martin. Z noãního stolku zvedl
knihu a ukázal na titulní stranu, kde bylo tuÏkou napsá-
no Erik Frankel. Kniha byla biografií Alberta Speera. „Hit-
lerÛv architekt,“ pfieãetl nahlas Martin ze zadní strany,
neÏ knihu poloÏil zpût na místo.

„Po válce sedûl dvacet let ve vûzení ve Spandau,“ za-
mumlal Gösta a Martin na nûho pfiekvapenû pohlédl. 

„Jak to ví‰?“
„Já si taky myslím, Ïe druhá svûtová válka je zajímavá.

Bûhem let jsem si o ní nûco pfieãetl a dívám se na pofiady
v televizi.“ 

„Aha?“ pronesl pfiekvapenû Martin. To bylo poprvé za
v‰echny roky, co pracoval s Göstou, kdy sly‰el, Ïe se za-
jímá o nûco jiného neÏ o golf. 
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Dal‰í hodinu prolézali domem, nic zajímavého v‰ak uÏ
nena‰li. Martin byl ale docela spokojen˘, kdyÏ se vraceli na
stanici. Jméno Franse Ringholma by je mohlo dovést dál. 

V konzumu byl klid. Patrik beze spûchu procházel mezi
policemi. Bylo pfiíjemné na chvíli se dostat z domu. Mít
ãas jen pro sebe. Rodiãovskou dovolenou ãerpal teprve
tfietí den a ãást jeho bytosti byla nad‰ená moÏností, Ïe
mÛÏe b˘t doma s Majou. Ale ta druhá si na domácí vû-
zení zatím nezvykla. Ne snad, Ïe by ãlovûk cel˘ den ne-
mûl co dûlat, kdyÏ se stará o jednoroãní dítû. Problémem
bylo spí‰ to, Ïe jeho náplÀ nebyla pfiíli‰… stimulující, po-
myslel si provinile. A bylo neuvûfiitelné, jak byl pofiád
spoután, i kdyÏ si chtûl zajít v klidu tfieba jen na záchod.
Maja si navykla stát pfiede dvefimi, bouchat do nich pûs-
tiãkami a kfiiãet: „Tata, tata, tata…,“ dokud to nakonec
nevzdal a nepustil ji dovnitfi. Pak ho, zatímco si vyfiizo-
val ty nejprivátnûj‰í záleÏitosti, zvûdavû pozorovala. 

Cítil trochu v˘ãitky svûdomí, Ïe poÏádal Eriku, aby
Maju ohlídala. Ale holãiãka spala, tak Erika jistû mÛÏe
pracovat. I kdyÏ by mohl rad‰i brnknout domÛ. Vsunul
ruku do kapsy a v tu chvíli si uvûdomil, Ïe zapomnûl
mobil na kuchyÀském stole. Zatracenû! Ale urãitû se
nic nedûje. Pfie‰el k polici s dûtskou v˘Ïivou a studoval
jednotlivé nálepky. Maso se smetanovou omáãkou, Ryba
v koprové omáãce, no… BoloÀské ‰pagety mu pfiipadaly
nejchutnûj‰í. Vzal jich hned pût plechovek. Vlastnû by
bylo nejlep‰í, kdyby jí jídlo vafiil sám, napadlo ho a tfii
z nich hned zase vrátil. Mohl by toho uvafiit víc najed-
nou a Maja by zatím mohla sedût vedle nûho…

„Smím hádat? UvaÏuje‰ o tom, Ïe bude‰ vafiit?“
Hlas mu byl povûdom˘, pfiesto by ho tu nikdy neãe-

kal. Otoãil se. 
„Karin? Ahoj, co tady dûlá‰?“ Patrika by rozhodnû ne-

napadlo, Ïe by se tady, v konzumu ve Fjällbace, mohl
setkat se svou b˘valou Ïenou. Naposled ji vidûl, kdyÏ se
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stûhovala z jejich spoleãného fiadového domku v Ta-
numshede a odcházela za muÏem, s nímÏ ji pfiistihl v loÏ-
nici. Pfied oãima mu vytanula vzpomínka, ale hned ji
zapla‰il. Je to pfiece tak dávno. UÏ jsou oba nûkde jinde.

„Koupili jsme s Leifem dÛm ve Fjällbace. V Sumpû.“
„Aha?“ Patrik se snaÏil nevypadat uÏasle.
„Chtûli jsme se pfiistûhovat blíÏ k Leifov˘m rodiãÛm,

kdyÏ se narodil Ludde.“ Ukázala na nákupní vozík a Pat-
rik si teprve teì v‰iml, Ïe na nûm sedí mal˘ kluãina
s úsmûvem od ucha k uchu. 

„No podívejme se, jak jsme si to dobfie naãasovali. My
máme asi stejnû starou holãiãku, Maju.“

„Zaslechla jsem to,“ smála se Karin. „Ty ses oÏenil s Eri-
kou Falckovou, Ïe? Vyfiiì jí, Ïe mám ráda její kníÏky.“

„Urãitû jí to vyfiídím,“ ujistil Patrik Karin a zamával
Luddemu. „A co teì dûlá‰?“ zeptal se jí zvûdavû. „KdyÏ
jsem o tobû sly‰el naposled, pracovala jsi v nûjakém re-
vizním úfiadû.“

„Ano, to je uÏ dost dávno. Skonãila jsem tam pfied tfie-
mi lety. Teì jsem na matefiské dovolené a jinak pracuju
v jednom podniku jako ekonomická konzultantka.“

„Já jsem právû tfietí den na rodiãovské dovolené,“ pro-
hlásil s urãitou hrdostí Patrik.

„To je úÏasné. Ale kde je…“ Karin se pátravû rozhléd-
la a Patrik se pfiihlouple usmál.

„Erika teì na Maju chvíli dohlíÏí, potfieboval jsem si
nûco zafiídit.“

„Jo, jo, to já znám,“ Karin na nûho mrkla. „Zdá se, Ïe
chlapi nejsou schopní dûlat dvû vûci najednou.“

„Nejspí‰ má‰ pravdu,“ trochu rozpaãitû souhlasil.
„Posly‰, mohli bychom se nûkdy s dûtmi sejít. Není

jednoduché cel˘ den je zabavit a aspoÀ budeme mít moÏ-
nost promluvit si s jin˘m dospûl˘m ãlovûkem.“ Zamrka-
la a tázavû na Patrika pohlédla.

„Ano. Ale kde a kdy se uvidíme?“
„KaÏd˘ den kolem desáté chodím s Luddem na dlou-
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hou procházku. Mohli bychom se sejít ve ãtvrt na jede-
náct pfied lékárnou?“

„Skvûlé. Ostatnû, kolik je hodin? Místo hodinek po-
uÏívám mobil a dnes jsem ho zapomnûl doma.“

Karin pohlédla na hodinky. „âtvrt na tfii.“
„Kruci! UÏ jsem venku dvû hodiny.“ Rozjel nákupní vo-

zík a bûÏel k pokladnû. „TakÏe zítra!“
„Ve ãtvrt na jedenáct pfied lékárnou. A ne abys jako

vÏdycky pfii‰el pozdû,“ volala za ním Karin.
„Ne, ne.“ Patrik zaãal na pás vykládat zboÏí. Doufal, Ïe

Maja je‰tû spí.

KdyÏ pfied Göteborgem zaãali klesat, leÏela za okénky
tûÏká ranní mlha. Podvozek uÏ byl vysunut˘. Axel si
v kfiesle pohodlnû opfiel hlavu a zavfiel oãi, jenÏe to ne-
mûl dûlat. Zaãaly se mu vybavovat obrazy jako uÏ toli-
krát bûhem uplynul˘ch let. Unavenû oãi znovu otevfiel.
Dnes v noci toho moc nenaspal. V posteli v pafiíÏském
bytû se jen vrtûl a obracel. 

Îena, která mu zavolala, mûla chladn˘ svûÏí hlas. In-
formovala ho o Erikovû smrti sice úãastn˘m tónem, ale
s odstupem. Z jejího chování usoudil, Ïe takovou zprávu
nepodává pozÛstal˘m poprvé.

Napadlo ho, kolik takov˘ch oznámení o úmrtí blízké-
ho ãlovûka uÏ asi bylo v historii sdûleno. Náv‰tûva poli-
cisty nebo knûze, obálka s vojenskou peãetí. Vypovídaly
o smrti milionÛ a milionÛ lidí. VÏdy musel jejich blízké
nûkdo informovat.

Axel si sáhl na ucho. Bûhem let se z toho stal podvû-
dom˘ reflex. Na levé ucho dávno nesly‰el a dotekem se
snaÏil uti‰it slabé ‰umûní. 

Chtûl se podívat z okénka, ale uvidûl jen vlastní odraz,
‰edého, vrásãitého, osmdesátiletého muÏe se smutn˘ma,
zapadl˘ma oãima. Dotkl se svého obliãeje. Na okamÏik
se mu zdálo, Ïe vidí Erika.

Kola se s bouchnutím dotkla zemû. Byli na místû.
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S ohledem na malou nehodu, ke které v jeho kanceláfii
do‰lo, stáhl Mellberg z vû‰áku vodítko a pfiipnul ho na
ErnstÛv obojek. 

„Tak pojì, aÈ si to odbudeme.“ Mraãil se, ale Ernst ho
radostnû táhl k domovním dvefiím, aÏ za ním musel po-
pobûhnout.

„Vypadá to, Ïe pes vede tebe, a ne naopak,“ ozvala se
pobavenû Annika, kdyÏ bûÏeli kolem ní. 

„MÛÏe‰ ho chodit venãit ty,“ brblal Mellberg, ale po-
kraãoval k v˘chodu.

Zatracen˘ vofiech! Mellberga aÏ bolelo rameno, jak ho
pes táhl. Venku se Ernst zastavil u prvního kefie, zvedl no-
Ïiãku a ulevil si. Zklidnil se a dál mohli pokraãovat vol-
n˘m krokem. Mellberg si uvûdomil, Ïe si spokojenû
píská. Vlastnû to není tak ‰patné. Dostane se trochu na
vzduch a pohyb mu jen prospûje. Ernst pokojnû oãuchá-
val lesní cestiãku, po které se vydali. Stejnû jako lidé,
kdyÏ je nûkdo vede pevnou rukou, fiíkal si Mellberg spo-
kojenû. S tímhle hafanem to není jiné.

V tom okamÏiku se Ernst zastavil. Vztyãil u‰i a jeho
‰lachovité tûlo se napjalo. A pak vyrazil. 

„Ernste? Zatracenû!“ Mellberg se málem svalil. V po-
slední vtefiinû nabral rovnováhu a snaÏil se ho udrÏet. 

„Ernste! Ernste! PfiestaÀ! Na místo!“ Zad˘chal se vlivem
neobvyklé námahy a nedokázal ani pofiádnû zakfiiãet. Pes
ho ignoroval. KdyÏ probûhli mírnou zatáãkou, Mellberg
pochopil, co jeho neposlu‰nost zpÛsobilo. Ernst se vrhl
na velkého svûtlého psa podobné rasy a intenzivnû se za-
ãali oãuchávat. Paniãka svûtlého psa tahala za jedno vo-
dítko, Bertil za druhé.

„SeÀorito! Na místo! Fuj! Sedni!“ Drobná snûdá Ïena
energicky kfiiãela na svou fenku, která ji na rozdíl od Ern-
sta poslechla a vycouvala od novû nalezeného kamaráda.
Zahanbenû se posadila a hledûla na svou paní.

„Fuj, SeÀorito, to se nedûlá.“ Îena se jí dívala do oãí,
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zatímco ji kárala, a Mellberg bojoval s instinktem posta-
vit se do pozoru.

„PromiÀte…,“ dostal ze sebe a zatáhl za vodítko, aby
Ernstovi zabránil znovu se vrhnout na psa, kter˘ byl po-
dle jména holka.

„Moc vás neposlouchá,“ prohlásila Ïena ostfie a pro-
bodla Mellberga pohledem. Mluvila s lehk˘m pfiízvukem,
kter˘ ladil s jejím jiÏansk˘m vzhledem.

„Ech…, to není mÛj pes…, jen ho hlídám, dokud…“
Mellberg si uvûdomil, Ïe se zakoktává jako nezral˘ mla-
dík. Odka‰lal si a pokusil se o dÛstojnûj‰í projev. „Nejsem
na psy zvykl˘ a není mÛj.“

„Zdá se ale, Ïe on si myslí nûco jiného,“ ukázala Ïena
na Ernsta, kter˘ se teì vsedû tiskl k Mellbergovû noze
a hledûl na nûho zboÏÀujícím pohledem.

„Ano, ale…“ Mellberg si v rozpacích odka‰lal.
„Tak mÛÏeme jít kousek spolu. Jmenuji se Rita,“ fiekla

Ïena a podala mu ruku, kterou Mellberg po vtefiinovém
zaváhání stiskl. 

„Já jsem mûla psy cel˘ Ïivot. Asi bych vám s ním mo-
hla trochu poradit. A také je pfiíjemnûj‰í, kdyÏ si má ãlo-
vûk s k˘m popovídat.“ Neãekala na jeho odpovûì a vydala
se dál po pû‰inû. AniÏ se k tomu Mellberg vûdomû roz-
hodl, zjistil, Ïe jde za ní. Jako by jeho nohy mûly vlastní
vÛli. Ernst rozhodnû neprotestoval. DrÏel se SeÀoritina
kroku a ‰Èastnû vrtûl ocasem.
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