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Zuřivost se vzedmula jako vlna, rozpoznatelná, prudká a rychlá, jakoby 
odnikud. Uhodila vždy jako blesk a zažehla oheň, který se nedá uhasit. 
Jako by člověk bez zábran vkročil do  temné díry. V hlavě jen spousta 
bodavých pocitů. Zvedající se ruce, pohybující se svaly a teplo nenávisti 
v okamžiku, kdy úder dopadne. Smrad jeden, přijde si sem a myslí si, že 
si může dělat, co se mu zlíbí. Roztahuje se tu, nárokuje si prostor. Jak se 
tomu říká? Egoismus, sebestřednost či jen čirá drzost. Voda ve džbánu 
má stejnou barvu jako sklo. Tak je to vždycky, věci nejsou takové, jaké 
se zdají. Voda není sklo.

V chodbičkách tenkých jako prst, osamělé včely
pečují o dům mezi stébly trávy. Poklekám,

nahlížím do okrouhlých dveří, mé oči oko zří,
kulaté, zelené, bezútěšné jak slza.

(...)
za zimu tvých let se provdá včelí královna.

Sylvia Plathová

(přebásnil Michal Švec)
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10. čErvNA (14:42)

Vera Mattsonová si unaveně přejela rukou po širokém čele. Vlasy, svá-
zané v týle do ledabylého uzlu, už neměla tak černé jako dřív, podél 
pěšinky uprostřed a nad čelem jí prosvítaly stříbrné pramínky a svět-
lejší hnědé skvrny.

Seděla na malované kuchyňské židli, v rukou svírala hnědý hrnek 
s kávou a vyhlížela mezi záclonami ven. Dívala se na garáž z vlnité-
ho plechu, k níž se vinul živý plot z hlohu a proplétal se s břečťanem. 
Na stole vedle ní ležela bavlněná utěrka, zašedlá špínou. Z okenního 
parapetu se odlupoval nátěr. Dnes venku nebyli žádní policajti ani ně-
mečtí ovčáci, tahající za řemen, čmuchající a vrtící ocasem. Vyšetřová-
ní už teda skončilo?

Zírala na žlutý dům na druhé straně cesty. Popínavé růže obrostly 
novými zelenými listy, na pozadí žluté zdi se brzy rozvinou rudé květy. 
Sousedovic dcera a  její obtloustlá kamarádka se zrzavými vlasy zase 
skákaly na trampolíně. Štěrbinou v okně vnikaly dovnitř jejich hyste-
ricky ostré hlasy. Dívala se, jak skáčou, nahoru a dolů, nahoru a dolů. 
Míhaly se nad a  pod větvemi modrofialových šeříků. Měly na  sobě 
džíny a titěrná tílka, ze kterých jim koukala půlka břicha. Že dneska 
rodiče nedohlédnou, aby se jejich děti pořádně oblékly... A proč jsou 
ty holky přes den doma? To už začaly letní prázdniny, nebo je rodiče 
nechali doma kvůli tomu, co se před týdnem stalo s tím klukem?
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Vtom se ten zvuk ozval znova. Vera Mattsonová chvíli převalovala 
vlažnou kávu v puse, než ji polkla. Otravná znělka blížícího se zmrzli-
nářského auta se mísila s jekotem dívek. Tum, dum. Tum, dum. Tum, 
dum. Potom všechno ztichlo.

Auto se zmrzlinou jezdilo vždy v pondělí a pokaždé ji nesnesitelně 
rozčílilo. Vadil jí nejen ten monotónní zvuk, jenž jí působil takřka fyzic-
kou bolest, ale i neklid, který auto vyvolávalo. Lidé se sbíhali, křičeli a rá-
musili. Nesnášela rozruch. Rázně postavila hrnek s kávou na stůl a zadí-
vala se na své tlusté prsty. Věci se můžou změnit během několika vteřin.

Fotka kluka, který před týdnem zmizel, byla všude, v  televizi 
i ve všech novinách. Zavřela na okamžik oči a viděla ho před sebou, 
světlé vlasy, pootevřená ústa a příliš velké přední zuby. Jako poslední 
ho viděla ona. 

Vstala, šla k chlebníku a otevřela ho. Zbývaly tam jen dva krajíčky, 
takže se bude muset vydat do obchodu. Nic horšího si neuměla předsta-
vit. Měla problém s nadváhou. Nerada se stýkala s lidmi. Přestože bylo 
léto, pořád nosila zimní kabát. Nebyl ostatně tak tlustý, hlavně byl obno-
šený. Do bot si oblékala ponožky a používala starou nylonovou síťovku.

Znělka zmrzlinářského auta se znovu rozehrála. „Je to v pořádku, 
mám se fajn,“ řekla si pro sebe a zacpala si uši. Vyšla do malé předsí-
ně. Tam se zastavila a v zrcadle, visícím na zdi, zkoumala svůj obličej. 
Roky se na postříbření zrcadla podepsaly hnědými skvrnami. Obličej 
měla bez výrazu a tak málo vstřícný, že by se vlastnímu pohledu nej-
radši vyhnula. Za posledních deset let se víceméně nezměnila. Všech-
no ostatní se změnilo, ale ona ne.

Policajtům už několikrát řekla, aby ji do ničeho nezatahovali. Ale 
nedali jí pokoj. Pořád na ni dotírali, že jim musí říct všechno, co ví. 
Ale ona přece neví nic, opakovala. Co by to mělo být? Co by jako měla 
vědět?

Vypověděla už několikrát, že toho dne ty tři kluky viděla. Křičela 
na ně, protože si jako obvykle krátili cestu přes její zahradu. Je to fakt 
k vzteku, svěřila se vyšetřovatelům. Řekla jim to na rovinu, už když ji 
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vyslýchali poprvé. Ti kluci ji doháněli k šílenství, jak se jí pořád plíži-
li kolem domu. Bezpochyby ji rádi dráždili. V den, kdy ten blonďák 
zmizel, otevřela dveře, vyběhla ven a křičela na ně. Řvala, že už toho 
má opravdu dost, že zajde za  jejich rodiči, a  takové věci. Ale dva už 
přelezli zbouraný plot dole v zahradě a utekli po svahu dolů, směrem 
k ulici Oddenveien. Třetí kluk, ten blonďatej hajzlík, zaváhal a zasta-
vil se. Potom se vrátil. Její nadávky teda zapůsobily. K smrti vyděšený 
a zmatený stál nedaleko ní, jako by mu nohy vrostly do země. Trvalo 
to jen chviličku. Pak uškubl větvičku šeříku. Vztekle na něj zírala, když 
hrozen fialových květů pitval svýma malýma rukama. Žmoulal je mezi 
prsty a jejich maličké korunky se drolily a snášely k zemi.

Od té doby uběhl přesně týden. Policie tvrdila, že ona nejspíš vidě-
la Patrika Øyeho jako poslední. Samozřejmě netušila, jak se jmenuje, 
dokud u ní policajti nezaklepali na dveře. Všechno vyšetřovatelům po-
věděla, jak se otočil a vrátil a potom vyběhl bránou na štěrkovou cestu 
a utíkal pryč stejným směrem, odkud přišel. Vypověděla, že tehdy ho 
viděla naposledy. Na zádech mu poskakoval velikánský černo-béžový 
batoh se zeleným pruhem napříč.

10. čErvNA (15:16)

Signe Marie Øyeová se nadzvedla, opřela se o loket a zůstala tak ležet. 
Na stole stála sklenice vody. Vedle ní ležel bílý ubrousek s mastným 
hnědým flekem. Zírala na zavřené dveře od verandy a na nebe, od ně-
hož bylo sklo modré. Ostré letní světlo zatuchlým a vtíravým způso-
bem rozpalovalo denní hodiny dožluta.

Zase se tu zničehonic objevila její sestra. Vzala ji za ruku. „No tak, 
posaď se. Udělala jsem omeletu.“

V ústech měla pocit sucha a cizoty. Sestra pořád dotírala s jídlem. 
Volala kamarádka, že jí přijde posekat zahradu. Trávník přerostl, jaro 
bylo teplé. Ale kdo by se staral o trávník, když je Patrik pryč?
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Donutila se zvednout. Sestra před ni položila talíř. Sedla si vedle ní 
na pohovku a krmila ji malými žlutými sousty. Signe Marie žvýkala 
pomalu, jako by její ústa ani nebyla ústy.

Už dlouho nespala, dnes v noci ani včera.
Náhle zvenku zaslechla auto. Otočila hlavu a zaposlouchala se. Motor 

chvíli běžel na volnoběh, pak řidič zařadil zpátečku a auto kousek couvlo. 
Slyšela, že zatočilo zpět na cestu a odjelo. Takže ani tentokrát to nebyla 
policie se zprávami o Patrikovi. Pohřešovali ho už týden. Celý týden.

Vzduch v  místnosti byl i  přes otevřené okno těžký a  nehybný. 
Do pokoje neustále proudil hluk aut ze silnice E18 a mísil se se zvukem 
přijíždějícího zmrzlinářského vozu.

Stokrát prošla jeho cestu do školy, tam a zpátky. Po pěšinách chodilo 
mnoho lidí: starší lidé na procházce, mladé matky s kočárky, školáci 
a lidé venčící psy. Chodili, jako by se nic nestalo. Když potkala někoho 
známého, sklopila hlavu. Několikrát došla až ke škole a dívala se na bu-
dovu. Sešla po ulici Selvikveien, až tam, kde cesta náhle končila dvěma 
velkými zahradami a kde začínala tajná zkratka.

Prošla mezi sloupky brány a  zazvonila u  dveří hnědého domu, 
v němž bydlela ta stará paní. Podle policie poslední člověk, který ho 
viděl. Nikdo však neotevřel. Jen bílá kočka se myla na schodech. Mlu-
vila s  lidmi ze žlutého domu s  velkou trampolínou na  zahradě. Pa-
trik o  trampolíně vyprávěl, jednou tam s Klausem a Tobiasem vlezli 
a skákali na ní, ale holky, co tam bydlely, je vyhnaly. Patrik se starších 
dívek bál. Bál se tolika věcí, lékaře a zubaře. Rozzlobených dospělých 
a Severuse Snapea z filmů o Harrym Potterovi. Taky cizích psů. A ne-
bezpečných mužů. To ho naučila ona sama.

Odjakživa měla strach, že její syn spadne z vysokého stromu. Patrik 
lezl po stromech strašně rád. Představovala si ho, jak leží bez známek 
života na zemi nebo jak plave na vodě obličejem dolů, se světlými vlasy 
rozprostřenými kolem hlavy jako vlnící se tráva.

Nikdo jí ale nedokázal říct, co se 3. června stalo. Patrik prostě zmizel, 
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ztratil se někde na té malé štěrkové cestě mezi dvěma zahradami. Po-
licie tvrdila, že ho někdo musel nalákat nebo donutit, aby k němu na-
stoupil do auta. Ve vzpomínkách se jí vracely zřetelné obrazy. Světlé 
vlasy. Jeho obličej. To, jak se smál. Dala policii fotku ze srpna minulého 
roku, z prvního školního dne.

Večer předtím, než Patrik zmizel, se pohádal s Klausem a Tobia-
sem kvůli fotbalu. Zaslechla je přes dveře na verandu. Patrik chtěl být 
v brance, jenže nebyl sám. Vztekle na sebe křičeli, a pak oba kamará-
di odešli. Patrik si tehdy nechtěl jít lehnout. Byl naštvaný a přetažený. 
Když ho konečně dostala do postele, říkala si, že by mu měla něco 
přečíst, ale neměla sílu. Jen mu pocuchala vlasy a řekla, že už musí 
spát.

Ráno se už opět usmíval. Hrnek od kávy opláchla pod tekoucí vo-
dou ve dřezu jako obvykle a zavolala na něj, aby si pospíšil, jinak že 
přijde pozdě do školy. Jejich poslední ráno. Vše měla v paměti hluboce 
vyryté. Okno bylo otevřené, letní vzduch se vlnil místnostmi jako ten-
ké stříbrné vlákno. A pak odvezla Patrika do školy.

11. čErvNA (9:15)

Obytný komplex v askerském Frydendalu byl jako vymetený. Děti už 
dávno zmizely ve školách a školkách. Vrchní komisař Cato Isaksen vy-
jel ve služebním autě z parkoviště. Pootevřeným okénkem vrazil do-
vnitř teplý letní vzduch. Podíval se do zpětného zrcátka na svůj ostře 
řezaný obličej s dvoudenním strništěm. Překročit padesátku není úpl-
ně snadné, ale nevypadá nejhůř. Nejstaršímu synovi Gardovi je skoro 
dvaadvacet. Prostřední syn Vetle odešel před hodinou do školy a Bente 
hned poté zmizela na kole s křiklavě růžovým košíkem. Má ranní smě-
nu v pečovatelském domě, kde pracuje, a chce přijít domů brzy, aby 
stihla uvařit večeři.

Na  sedadle spolujezdce leželo úhledně složené čerstvé vydání 
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deníku Aftenposten. I  dnes celou polovinu titulní stránky zabíral 
obrázek sedmiletého chlapce, který před osmi dny zmizel ve  čtvr-
ti Høvik v Bærumu. Pohlédl na chlapcův roztomilý obličej. Byl rád, 
že ten případ nemá na starosti. Asi toho chudáka někdo unesl. Jestli 
ho najdou, tak nejspíš ne živého.

Cato vyjel na  silnici E18 a  zařadil se do  levého jízdního pruhu. 
Předjel čtyři auta a vrátil se zpět do pravého pruhu. Vyrazil pozdě, ale 
rozhodl se, že si první týden po návratu do práce dopřeje pomalejší 
rozjezd. Šest týdnů byl na nemocenské poté, co se dlouhou dobu do-
slova huntoval. Nejdřív se v Thajsku utopil kolega Preben Ulriksen, 
a pak se jeho nejmladší syn Georg octl uprostřed vážného případu, 
který on sám vyšetřoval. Vrah, jenž Cata nenáviděl, protože se mu 
podařilo případ vyřešit, vpadl ošklivým způsobem do jeho rodinné-
ho života. Aby se pomstil, unesl sedmiletého Georga ze školy. Nako-
nec spáchal sebevraždu a Georga našli v jedné z chatek zahrádkářské 
osady v Sognu. Byla to dlouhá noční můra a Cato si po  tom všem 
musel poprvé během své kariéry dát pauzu.

Jakmile se vrátil do práce, objevily se nové starosti. Když byl pryč, 
šéfka oddělení Ingeborg Myklebustová do  jeho týmu jako náhradu 
za Prebena Ulriksena přijala novou vyšetřovatelku. S ním se o tom 
ani neporadila. Nová posila se jmenovala Marian Dahleová. Jako dítě 
ji adoptovali z Koreje. Působila uzavřeným dojmem a měla mírnou 
nadváhu. Dříve pracovala v pořádkovém oddělení, kde měla na sta-
rosti předvolávání svědků. Od hlášení o svědeckých výpovědích pře-
šla rovnou do oddělení vražd. Jen to samo o sobě... Už při prvním 
setkání s ní pochopil, že ho čekají nepříjemnosti. Ale měl by jí dát 
šanci. Má v týmu málo lidí a novou sílu opravdu potřebuje.

Ačkoli už bylo skoro půl desáté, u Lysakeru se začínala tvořit ko-
lona. Podíval se na sebe ve zpětném zrcátku. Vypadal tak naštvaně. 
Těžce si povzdechl. Po návratu do práce ze všeho nejdřív letěl rov-
nou k šéfové do kanceláře a stěžoval si na novou kolegyni. Ingeborg 
Myklebustová se omluvila s tím, že ho na nemocenské nechtěla rušit. 
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Byla to samozřejmě dobrá výmluva, ale on ji prokouknul. Věděl, že 
se jí moc dobře hodilo, když nemusela brát ohled na jeho názor. Ob-
zvlášť proto, že jeho názory se s jejími často neshodovaly.

Než se objevila Marian Dahleová, fungoval tým bezchybně. Cato 
byl už několik let vedoucím vyšetřovatelem, pod sebou měl Rogera 
Høibakka, Asleho Tengse, Randi Johansenovou a  Ellen Grueovou. 
Respektovali ho, poslouchali a dělali svou práci.

Vždycky měl pocit, že se na  ně může stoprocentně spolehnout, 
jenže teď se hroutilo i tohle. Asle se s ním odmítl o Dahleové bavit. 
Ani Randi zjevně nebylo příjemné, když Cato tohle téma nadnesl. 
Randi přitom vždycky stála na jeho straně. Takže Dahleové už se po-
dařilo tým rozklížit, pomyslel si a  zabrzdil, protože auto před ním 
zastavilo. V levém spánku pocítil ostrou bolest.

Jako jediný ho podpořil Roger. Označil Marian za  hormonální, 
premenstruační bombu, která se už stihla v  tisku vyjádřit v  sou-
vislosti s  prohlášením policejního ředitelství, že nadále nemů- 
žou finančně podporovat analýzy biologických stop, jako by ona 
o  tom něco věděla. Randi ji sice omlouvala a  upozorňovala, že ji 
tím pověřili, ale stejně. Dahleové zjevně nechybí notná dávka dr-
zosti, říkal si. Na velké křižovatce u osloského hlavního nádraží od- 
bočil doleva. Na  pozadí moře se tyčila budova nové opery ze skla 
a betonu.

11. čErvNA (20:54)

Elna Druziková odemkla dveře a vyšla z prázdné skladištní budovy. 
Na okamžik se zastavila a s klíčem v ruce čekala. Přes rameno jí vise-
la hořčicově žlutá taška, kterou jí utkala matka. Klíč zasunula do po-
stranní kapsičky. Bolela ji zápěstí. V hlavě pořád slyšela řinkot talířů 
a  v  šatech i  ve  vlasech jí vězel pach jídla. Večer se v  kuchyni nikdy 
necítila příjemně, pokud tam byla sama, ale dnes večer ten pocit ještě 
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zesílil. Dodělávala nugátové koláčky s vanilkou, roznášela jídlo v kan-
týně, oplachovala bílý porcelán, vyhazovala zbytky jídla a  uklízela 
v kuchyni, a celé odpoledne se jí hrdlo svíralo strachem. To, co viděla 
v mrazicím boxu, se jí pevně usadilo v mozku a zrychlil se jí dech.

Venku byl klid. Ve vlnitém plechu, přišroubovaném podél spodní-
ho okraje zdi na ochranu proti nákladním autům a vysokozdvižným 
vozíkům, to praskalo. Slunce, jímž se kov přes den zahřál a roztáhl, už 
zapadlo za skladištní haly a plechy chladly. Nebylo nikoho vidět, stály 
tu pouze průmyslové budovy, které se tyčily jedna vedle druhé a tvo-
řily obdélníkový dvůr, na němž parkovala jen dvě auta. Jedno patřilo 
bezpečnostní agentuře, to poznala, ale za  ním stálo nějaké červené. 
Vzpomněla si, že už ho jednou někde viděla, ale nemohla si vzpome-
nout kde.

Nejistě scházela z  ocelových schodů. Vždy když stoupla na  další 
schod, ozvalo se zavrzání. Musí domů za Ingou.

Pohled, jenž se jí naskytl před několika hodinami, když zpod nej-
vzdálenějšího regálu v mrazicím boxu vytáhla zmrzlý balíček, jí má-
lem vyrazil dech. Kdosi se pokusil za několik prázdných beden schovat 
černý pytel na odpadky. Dřepla si, vytáhla pytel a stiskla ho, ale pohyb 
nedokončila. Otevřela pytel a podívala se dovnitř. Leželo tam tělíčko. 
Ten pohled se jí vtiskl do paměti. Rychle se obrátila, vstala a nohou 
zasunula pytel zpátky pod polici. Přesně v tu chvíli přeletělo nad budo-
vou letadlo, a pak tam přímo za ní najednou stál Noman Khan. Něco 
zadrmolila, mluvila hekticky o tom, že ještě nestihla navážit přísady, 
ale že koláčky budou hotové včas a  že jich pár ozdobí marcipánem 
a pralinkami, aby byly opravdu pěkné. Jo, jo, jo, řekl a rozpřáhl ruce. 
Rozzlobeně se na ni zadíval a požádal ji, aby nejdřív dodělala ty me-
dové. Pak odešel.

Najednou se otevřely dveře od jídelny řidičů a jejich hlasy a smích 
v ní tu jistotu překryly jako rušivá deka.

Vtom ho měla za zády. Stál těsně u ní. Otočila se. Z výrazu jeho tváře 
vyrozuměla, že viděla příliš mnoho. Nemohla promluvit ani zašeptat. 
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Nevykecáš..., řekl a popadl ji za paži. Ne, odpověděla. Ani Inze. Ale vě-
děla, že pochopil, že ona to i tak Inze poví. Mluvila s ní o všem.

Přitáhl ji k sobě a strčil ji za regál. Vytrhla se mu, ale utíkal za ní 
a přirazil ji ke zdi. Prudce jí stiskl ramena a zatřásl s ní. Pokusila se mu 
vykroutit. Podařilo se jí to, ale když se chtěla rozběhnout, strhl ji zpět. 
Pak ji chytil kolem krku. V tu chvíli se dvojitá vrata s hlasitým racho-
tem nečekaně otevřela a do skladu vjel vysokozdvižný vozík. Pustil ji 
a ustoupil, potom vyběhl ven na slunce a zmizel.

Když se později vrátila ke  dřezu, došlo jí, že se něco nebezpečně 
změnilo. Co by měla udělat? Tam, odkud pocházela, měl člověk k ži-
votu i smrti blíž než v Norsku. Když doma pohřbívala kočky, obličeje 
mladších sester byly klidné. Koček je dost, říkávala matka. Ale zvířata 
a lidé, to jsou dvě rozdílné věci.

Noman pak odjel na schůzku a Ahmed s vysokozdvižným vozíkem 
pokračoval v práci ve skladu. Vrčení motoru slyšela až do kuchyně. Už 
tam zůstala jen Milly, která jako obvykle bez ustání mluvila. Elna se 
však jen těžko soustředila. Naučila se, že sebeovládání je ctnost, tady 
však šlo o něco jiného. Musí si promluvit s Ingou. Jenže ta zrovna roz-
náší jídlo na rozlučkovém večírku ve velké počítačové firmě ve čtvr-
ti Sjølyst. Nemůže si s ní promluvit, dokud nepřijde domů.

* * *

Elna Druziková si tiskla tašku od matky k tělu jako záchrannou bóji. 
Přešla dvůr a pospíchala ke dveřím vsazeným do velké kovové brány. 
Brzy se dostane z  areálu ven. Podívala se na  hodinky. Autobus jede 
za deset minut.

V tom okamžiku zachytila koutkem oka pohyb. Jistota jí projela pá-
teří až do zátylku. Zaslechla, jak někdo v jednom ze zaparkovaných aut 
otočil klíčkem v zapalování. Nastartoval motor. Chvíli trvalo, než se 
rozeběhla. Jako by byla někde jinde. Vnímala, jak auto za ní zrychluje. 
Neotočila se, běžela s očima upřenýma na bránu vzdálenou jen několik 
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metrů. Někdo jel pomalu vedle ní a otevřel dveře na straně spolujezd-
ce, ale ona do auta nechtěla. Říkala si: Jdi pomalu a normálně, jako by 
se nic nemělo stát. Ale ve zlomku vteřiny ji řev motoru přesvědčil, že se 
plete. Tohle nebyla žádná hra. Zuřil tak, že ji chtěl zabít. Měla zemřít. 
Otevřela ústa a chtěla vykřiknout, ale žádný zvuk z ní nevyšel.

Když do ní auto vrazilo, proběhl jí hlavou proud obrazů: Starý kůň 
a opotřebovaný vůz stojící před domem u nich v Bene. Sluncem pro-
hřáté dřevěné zdi, šedé stářím. A  udusaná zem na  dvorku. Květiny 
rostoucí podél zdi a v zimě led na oknech. Maminka Fanja a  sestry. 
A bratr. Oblaka válející se nad střechou jako bílé hedvábí. Ticho a mě-
síc na černém podzimním nebi. Klikatá cesta končící u ohrady pro do-
bytek, kde začíná pole. To vše jí proběhlo vědomím v okamžiku před 
smrtí, krátkém asi jako prodleva mezi dvěma údery srdce.

Proud myšlenek ustal. Sluch se vytratil a drsný asfalt zmizel v jas-
ném bílém světle.
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MArIAN DAhLEová SE PřEDkLáNěLA, rUcE zkřížENé NA 
prsou, ramena povytažená. Měla úzká ústa, malý nos a vysedlé lícní 
kosti. Vlasy černé jako uhel si sepnula do tenkého culíku. Bylo jí dvaa-
třicet, ale vypadala na osmnáct.

Za začouzenými okny policejního ředitelství se od sluníčka udělalo 
dusné a nehybné teplo. Bylo 12. června. V deset hodin ji čekala schůzka 
v  budově místního soudu. Spěšně listovala dokumenty k  případu, le-
žícími na pracovním stole před ní. V oddělení vražd pracovala přesně 
měsíc. Hodně se tu naučila. Stát se členkou vyšetřovacího týmu Cata 
Isaksena, to byla zajímavá výzva. Už ji nebavilo ohlašovat svědecké vý-
povědi. Tohle bylo mnohem napínavější. Tohle si přála, pracovat s lid-
mi, kteří se pohybují na hraně, kteří zašli moc daleko. Uměla sestavovat 
skládačky a jejich strategické dílky. Vyrostla s vědomím, že musí být ne-
ustále ve střehu, vždy musí předvídat, co by se mohlo přihodit. Proto se 
u ní vyvinul negativní vzorec myšlení, který vedl fantazii destruktivním 
směrem. Odstup od vrahů a vražedkyň, s nimiž se při práci potká, by 
nemusel nutně být tak velký. Znamenalo to velkou výhodu. Radost jí ka-
zil jen návrat hlavního vyšetřovatele, který byl velkým zklamáním. Cato 
Isaksen se vůbec nechoval vstřícně a mile, jak tvrdili ostatní. Přinejmen-
ším ne k ní. Ale zjevně se vzchopil a v týmu ji přivítal.

Marian neměla moc ráda společnost. Oporou jí byla boxerka Birka. 
V noci s ní fena spala v posteli. Díky Birčině pravidelnému oddychování 
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usnula každý večer jako špalek. Nejdůležitější pro ni byla dobře vyko-
naná práce. Teď se měla krátce setkat s kriminalistkou Ellen Grueovou, 
která ohledávala místo činu. Pak vyvenčí fenu, jež na ni čeká v autě, 
a půjde na schůzku na soud.

Randi jí svěřila, že se Cato naštval, protože ho nepřizvali k výběru 
nového člena týmu. Trochu se ho to dotklo, takže možná vypadá jako 
nezdvořák, ale Marian nesmí nikomu říct, že se Randi takhle vyjád-
řila. S ní to ostatně nemá nic společného, pokračovala Randi, takže si 
to nesmí brát osobně. Hlavní vyšetřovatel potřebuje čas, dodala, jenže 
Marian si to i tak osobně brala. Nepatřila k lidem, kteří ostatním do-
přávají čas. Tohle období překonala. Ale nechtěla dát na sobě znát, že ji 
jeho odmítnutí zasáhlo. Tu radost mu nedopřeje. Už zažila horší věci.

Z Cata Isaksena čišel tak silný chlad, že by stejně hned zaujala obran-
né postavení. Vyhrkla, že jejím cílem je být nejlepší. A že to nepochybně 
zvládne. Byli u toho Randi a Roger. Randi se na ni povzbudivě usmála, 
ale Roger se zatvářil odměřeně a odešel. Marian cítila, jak jí po těle přejel 
mráz, protože se jí v mžiku všechno vrátilo, ten určitý pocit nedůstojnos-
ti. Pohled vrchního komisaře dokázala snést jen s vynaložením veškeré 
vůle. V životě je vše snadné, stačí se tvářit, že to snadné je, pomyslela si 
hořce. To byla její mantra od chvíle, co dospěla a konečně se odstěhovala 
z domova. Děsilo ji ale, jak je vše křehké, jak strašně zranitelná a citlivá 
si přese všechno připadá. Když se jí tenhle úzkostlivý neklid zmocnil, 
kompenzovala ho tvrdostí, s níž se svému okolí stavěla. Není všechno 
jen rajská hudba, říkala si, ale nikdo mě neprokoukne.

* * *

Kriminalistka Ellen Grueová stála na  chodbě a  mluvila s  Rogerem 
Høibakkem. Vtom jí zazvonil telefon. Na displeji hned viděla, že vo-
lají z Ústavu soudního lékařství. A opravdu to byl profesor Wangen. 
Nejpříjemnější ze soudních lékařů, šedovlasý pohledný muž lehce přes 
padesát, závislý na tréninku, veselé a sympatické povahy. Jako vždy šel 

DEF_ZLOM.indd   18 27.9.12   9:47



19

hned k věci. Předchozího večera přejelo auto mladou ženu v průmys-
lovém areálu v Alnabru. Dopravní policie obdržela hlášení v devět ho-
din večer a jako obvykle nechala mrtvolu převézt k pitvě. Kromě zra-
nění způsobených autem jsou podle něj na těle i zřetelné stopy násilí. 
Mohla by Ellen za nimi hned přijet?

„Přijedu,“ odpověděla. Požádala Rogera, aby s  novými zprávami 
seznámil Cata a vzkázal Marian, že o zprávě k případu, který se měl 
projednávat u soudu, si bude muset promluvit s  jiným pracovníkem 
kriminalisticko-technického oddělení. Vběhla k  sobě do  kanceláře 
a vylovila z tašky svačinu. Ráno se nestihla nasnídat a dělalo se jí špat-
ně od žaludku. Upřímně doufala, že není těhotná. Muž, kterého si před 
třemi lety vzala, byl mnohem starší než ona a měl dospělé děti. Nevidě-
la žádný důvod, proč na svět přivádět další lidi. Matkou nikdy nebude. 
Jestli se ve svém povolání něco naučila, tak tohle.

* * *

Pod střechou, kde se ve světle lesklo ocelové umělecké dílo připomína-
jící hmyz, se tetelil vzduch.

Cato Isaksen mrkl na  nekonečnou frontu lidí čekajících na  pas. 
V automatu na výdej pořadových lístků to cvakalo a nějaké dítě řvalo 
jako pominuté. Pospíšil si doleva kolem recepce. Protáhl kartu čtečkou 
a vyjel výtahem do pátého patra. I dnes bylo už skoro deset.

Zamířil do své kanceláře, přešel k oknu a otevřel ho. Odlesk slunce 
zakmital po zdi sem a tam a ustálil se na hromadě papírů s informace-
mi o dvou případech pobodání nožem a o případu předpokládaného 
žhářství, kdy mladík zapálil dům nevlastního otce.

Přestože se do práce vrátil teprve před týdnem, měl stůl zavalený 
spisy. U kostela na druhé straně cesty zahlédl skupinku mladistvých, 
kteří se šourali kolem. Blížily se letní prázdniny. Za týden začínalo ško-
lákům volno a Bente měla se syny odjet na chatu, kterou si pronajali 
ve Stavernu. On se k nim měl připojit začátkem července.
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Roger pootevřel dveře a strčil dovnitř tmavovlasou hlavu. „I dnes-
ka jdeš pozdě,“ prohodil sarkasticky a usmál se. „Ellen jela do Ústa-
vu soudního lékařství. Možná nový případ. V  Alnabru přejelo auto 
mladou ženu. Na jejím těle se našly stopy, které od auta nepocházejí. 
Mimochodem, Dahleová potají kouří. Před chvílí jsem ji viděl, byla 
v parku se psem.“ Roger se ušklíbl a zase odešel.

Takže ona potají hulí. Cato ji nedávno taky přistihl, když v pracovní 
době venčila psa. Má boxera, tmavohnědého s bílými fleky. Zeptal se jí, 
jestli si ho hodlá brát s sebou do práce i nadále. Agresivně se ohradila. 
Zaslechla prý, že ostatní ho považují za schopného, ale taky trochu ob-
tížného velitele. Pokud dělám svou práci, říkala, nemůže ti přece vadit, 
že mám v autě psa. Birka sedí většinu času v něm, v té bílé dodávce 
v garáži. Chodím ji venčit o polední pauze a nekouřím jako mnozí jiní, 
takže tím čas neztrácím. Její slova mu duněla v  hlavě. Upřímnost jí 
rozhodně nechyběla. A kdo řekl, že s ním není jednoduché vyjít?

Pes si jí sedl k noze a s napětím čekal, zda po něm bude něco chtít. 
Cato neměl psy nijak v lásce, sám měl zrzavou kočku Marmeládu, líné 
a celkem tlusté dlouhosrsté stvoření. Bezděky jí odsekl: Pokud ti chybí 
správný přístup, bude pro tebe práce s námi velmi obtížná. Jsme se-
hraná parta, a jestli chceš být jako ledoborec a přihřívat si svou vlastní 
polívčičku, nemáš tu co dělat.

Mám správný přístup. Vážně se na něj zadívala. Ale nejsem tu, abych 
si hrála. A nejsem zvyklá se stýkat s babama.

Půl minuty ji beze slova pozoroval. Kypěl vzteky.
Mlčela. Pes se schoulil, jako by pochopil, že nálada není zrovna nej-

lepší.
„Babama.“ Řekla o nich, že jsou baby. Později se na sebe zlobil, pro-

tože naráz vynesl všechny karty. Dahleová se do oddělení dostala po-
stranní cestičkou, bez jeho souhlasu, a s tím se nejspíš bude muset smí-
řit. Dřív ho dost rozčiloval Preben Ulriksen. Ale ruku na srdce, po tom 
se mu stýskalo. Cato mu říkal různé věci, nabízel mu něco jako přátel-
ství. Ale Preben je nepřijal. A pak šel a utopil se. To pomyšlení bolelo.
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cESTA Do oSLoSké FAkULTNí NEMocNIcE TrvALA ELLEN 
Grueové necelých patnáct minut. Zajela do parkovacího domu, rychle 
se prohlédla ve zpětném zrcátku a upravila si tmavé vlasy. Pak zamkla 
auto a vyšla po schodech k hlavnímu vchodu. Zapsala se na recepci 
a pokračovala světlou chodbou ke dveřím Ústavu soudního lékařství, 
který se nacházel v suterénu.

Specifický, nasládlý pach smrti a tlení ucítila už v šatně, kde se svlék-
la a natáhla si zelené bavlněné kalhoty a vršek ze stejného materiálu. 
Bílé obkládačky na stěnách se jen leskly. Na hladkých plochách místy 
zůstaly skoro neviditelné šmouhy od čisticího prostředku. Ze skříňky 
si vyndala měkké tenisky a přetáhla si přes ně modré plastové návleky.

Přede dveřmi pitevního sálu si oblékla žlutý plášť, gumovou čepici 
a rukavice.

Profesor Wangen na ni čekal u  stolu na protější straně místnos-
ti. Modré desky si odložil na okraj dřezu. „Dobrý den, Ellen, jak se 
vede?“

„Dobře.“ Podívala se na mrtvolu, ležící na stole. Matná okna, obrá-
cená do zadního traktu nemocniční budovy, propouštěla do místnosti 
šedé světlo. Na stropě svítily zářivky.

„Elna Druziková, Lotyška,“ začal soudní lékař a  odříkal datum 
a místo narození. „Dvacet tři let. Její lotyšská kamarádka, která nej-
spíš pracuje na  stejném místě jako ona, tu včera byla v  doprovodu 
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pracovníka pořádkového oddělení, aby ji identifikovala. Postarejte se, 
aby ji oddělení vražd kontaktovalo. Zemřelá měla přítele, ale ten ji vi-
dět nechtěl.“

Ellen přisvědčila a  opět se jí udělalo nevolno. Potila se. Profesor 
Wangen se na ni ustaraně podíval. „Nejste ve formě?“ zeptal se.

„Celý den je mi na zvracení.“
„Něco na vás leze?“
„Každopádně doufám, že to přeleze,“ odpověděla sarkasticky a sla-

bě se usmála. 
Profesor Wangen chápavě přikývl a rozpovídal se o tom, co na mrt-

vé našel. Sdělil jí, že předběžná pitevní zpráva bude hotová už odpo-
ledne.

 „Na těle nejsou žádné známky znásilnění a pravděpodobně nebyla 
těhotná.“

Nekomentovala to. Mladá, nahá žena ležící na stole vypadala doce-
la obyčejně. Z bezkrevného obličeje měla odhrnuté hnědé polodlouhé 
vlasy. Tělo bylo bílé, kůže, jak je u mrtvých lidí běžné, připomínala lůj. 
Na malých prsou měla bledé bradavky.

Oběť utrpěla rozsáhlá zranění na levé straně těla a na hlavě. Omy-
li ji, takže rány byly zřetelně vidět. Soudní lékař si povytáhl rukavi-
ce. „Můžete si ji vyfotografovat, zranění jsme určili. Stopy laku z auta 
a střepy ze světla jsou v očíslovaných sáčcích. To auto bylo červené.“

„Fajn,“ podotkla Ellen, „ten lak pošleme do Německa na analýzu 
a budeme doufat, že dokážou určit typ auta.“

„Má všechna zranění, která jsou po sražení autem typická: zlome-
niny dolních končetin, rány v obličeji, rozsáhlé odřeniny na těle, a tak 
dále.“ Ellen přikývla a všimla si, že oběť má navíc zřetelné pohmoždě-
niny na nadloktí a namodralé kruhy kolem zápěstí.

„A podívejte se na tohle,“ pokračoval profesor Wangen a sklonil se 
nad zemřelou.

„Bodové krvácení a podlitiny na krku. Někdo ji popadl a pořádně 
stiskl. Tady na straně, kde je kůže na krku nejtenčí, jsou vidět otisky 
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prstů. K zraněním na krku ale došlo předtím, než zemřela, a ta nebyla 
smrtelná. Taky ji někdo pevně popadl za nadloktí. Podlitiny jsou tak 
výrazné, že bych to tipnul na muže. Asi se mu snažila vykroutit. Pak ji 
chytil za zápěstí, aby mu neutekla. Muselo se to stát jen několik hodin 
před tou nehodou, protože se podlitiny nestihly plně vybarvit. Kdyby 
měly pár dní čas, byly by ještě tmavší.“
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Do čELNího SkLA SE oPírALo SLUNcE. MUSEL SkLoPIT 
stínítko, aby ho nebodalo do očí. V autě bylo takové horko, že skoro 
nemohl dýchat. Tělem se mu šířila nevolnost. Wiggo Nyman si stáhl 
okénko a v malém zrcátku na vnitřní straně stínítka se setkal s vlast-
ním pohledem. Měl úzký obličej s bdělýma modrýma očima. Po tváři 
se mu táhly tři hluboké jizvy po akné. Pod modrou kšiltovkou se mu 
ježily světlé vlasy. Na sobě měl džíny a bílé tílko. Těžce si povzdychl 
a unaveně si promnul oči. Zapnul blinkr, zajel těsně k základní ško-
le v Lysejordet a zaparkoval na obvyklém místě, kde začínaly řadové 
domky. 

Asfaltová krajnice se drolila. V trávě v příkopu se množili komáři. 
Několik metrů opodál děti u červeného stolku prodávaly losy do škol-
ní loterie o sladkosti. Dvě utíkaly ke zmrzlinářskému vozu. Zatáhl ruč-
ní brzdu, vyklonil se z okénka a požádal je, aby chvilku počkaly. Po-
třeboval si odpočinout, než se pustí do práce. Děti se odšouraly zpátky 
k červenému stolku.

V autě to páchlo mastnotou z oleje, který předtím do motoru nalil. 
Měl auto s nejlepším stereem. Johnny Cash zrovna zpíval Run softly, 
blue river. Wiggo měl tak ztuhlý krk, že se skoro nemohl otočit. Opřel 
si hlavu o opěrku a tupě zíral skrz přední sklo.

Kdyby se mohl dnešní šichtě vyhnout, byl by to udělal. Takhle to ale 
u nás nechodí, odbyl ho šéf. Přestože Elnu včera večer přejeli a zabili, 
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tak on přece není nemocný. Kdo by to za něj vzal? On zná všechny 
zastávky nazpaměť.

Přesně věděl, jakou barvu který dům má, jestli má červené, modré 
nebo zelené dveře. Které matky se kde procházejí a s jakým kočárkem. 
Domy byly naprosto stejné a stály v naprosto stejných uličkách.

Z přihrádky v palubní desce vytáhl krabičku cigaret, jednu z něj 
vyklepl a zapálil si. Vystrčil cigaretu z okénka ven a urovnal si kšil-
tovku.

Od červeného stolku s loterií proudily okénkem dovnitř horlivé dět-
ské hlásky. Představil si Elnu a naslouchal jejím zvukům. Řinčení vid-
liček a nožů v zásuvce. Vodě tekoucí z kohoutku, když ždímala hadr. 
Mrkl na hodinky, měl už deset minut zpoždění. Radši by se měl dát 
do práce. Típl cigaretu o balíček a vyhodil ji z okna. Tlačítkem spustil 
znělku a vyskočil z auta. Ostrý zvuk se mu zařízl až do morku kostí. 
Děti stojící u červeného stolku nadšeně zajásaly a běžely k němu.

Když otevřel dvojité zadní dveře a vyhoupl se do vozu, vykřikly ra-
dostí. Ta znělka mu šla na nervy. Musí nastavit hlasitost tak, aby mohl 
stát v autě a nebolely ho uši. Ucítil chlad a do nosu ho praštila sladká 
vůně malin a medu. Mladší děti stály u auta a poskakovaly, aby na-
hlédly dovnitř. Sundal tři kartony zmrzliny. Na  všech byla vytištěná 
modro-růžová značka Happy Star a  okolo se skvěly zlaté hvězdičky. 
Příchutě nezkoumal, jen vzal kartony do náruče a položil je na podla-
hu. Když pomyslel na to, co se stalo Elně, přeběhl mu mráz po zádech. 
Ona je mrtvá. Věci se najednou změnily. Musí se naučit, jak to vytěs-
nit, staré vzpomínky nahradit novými. Nesmí na to myslet. Choval se 
ke všem, jako by byl ze železa. Jako by byl ve vodě. Jako by se na ostatní 
díval skrz vodu.

Začínali přicházet dospělí zákazníci, nejprve dvě mladé matky s ko-
čárky, pak skupinky mladých lidí jdoucích ze školy, několik kluků, čty-
ři holky a osamělý starý muž s holí. „Páni, to je ale teplo,“ prohodil 
stařík a sundal si kravatu.

Wiggo Nyman seskočil z auta a šel vypnout znělku. Hlavou se mu 
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míhaly obrazy. Všiml si, že reaguje vznětlivě. Kéž by zákazníci už na-
koupili, pak zadní dveře zase zabouchne, odjede a auto vyloží. Potom 
pojede rovnou za matkou a bratrem do Maridalenu a poví jim, co se 
stalo Elně. Po telefonu jim to číst nedokázal. Myslel teď jen na to, aby 
už mohl vyrazit domů k nim. Viděl před sebou bílý dům s oprýskanou 
omítkou, dvě červené stodoly a výběh pro kočky, kuchyň a proutěný 
nábytek pod dubem. Upnul se na tu představu, aby to vydržel. Předsta-
voval si lesní cestu pro auta se suchým pískem a polním kvítím v pří-
kopech. Zelená pole se žlutou řepkou, táhnoucí se jedno za druhým 
jako záplaty. A vysoké javory stojící na začátku lesa. Nejvíc ze všeho si 
přál usnout, aby se těch myšlenek zbavil.

Když se ho jedna z mladých matek zeptala, jakou zmrzlinu by jí do-
poručil, neobtěžoval se hned odpovědět. Jestliže se lidi nedokážou roz-
hodnout, tak je to jedno. Když se zeptala znovu, tak řekl, že dobrá je ma-
linová, ale ona i tak zůstala stát a nerozhodně zkoumala obrázky nanuků 
natištěné na dveřích. Požádal dalšího zákazníka, aby přistoupil.
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cATo rozčíLENě SLEDovAL MoUchU, kTErá S bzUčENíM 
narážela do  okna. Dveře se s  rámusem otevřely a  v  nich stál Roger. 
„Volala Ellen. Ta dívka v Alnabru, to asi opravdu byla vražda.“

Cato přikývl a pozval ho dál. „Co si o ní vlastně myslíš?“ zeptal se.
„O té mrtvé v Alnabru?“
„Ne.“
„O Ellen?“
„Ne, o Marian Dahleové, samozřejmě.“
Roger se ušklíbl a padl na židli. „Jak už jsem říkal, je to hormonální 

bomba.“ Usmál se, vytáhl z kapsy hřeben a pročísl si vlasy.
„Ostatní ji mají rádi. Randi i Asle, a Ellen asi taky.“
„Ale pravdu máš ty, šéfe. Mně připadá jako jakási neurčitá hrozba.“
„Řekla o nás, že jsme baby.“ Cato odhodil pero, které držel v ruce, 

a to se odkutálelo po stole. „Zničí nám pracovní morálku.“
Na  Rogerových rtech zahrál úsměv. „Jenže zrovna v  tomhle má 

pravdu, v oddělení vražd je to samá baba. Jen počkej, až se pořádně 
zvednou platy, chlapi se vrátí. Mimochodem, chtěl jsem včera koupit 
byt, ale nevyšlo to.“

„Platy se pořádně nezvednou nikdy.“ Cato vstal. Na  ruce ho hřál 
sluneční paprsek. „Kolik jsi nabídnul?“

„Dva miliony dvě stě tisíc.“
Cato se podíval na  kolegu a  povzdechl si. Otevřel okno a  pustil 
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bzučící mouchu ven. „Hergot, byl jsem pryč jen pár týdnů, a když se 
vrátím, všechno je tu jinak. Budu to ale muset brát s klidem.“

Roger ho sledoval. „Jo, to bys měl. Zapomněl jsem říct, že jdou řeči, 
že k nám nastoupí ještě někdo.“

„Kdo to sakra povídal?“
„Vždyť říkám, že to jsou fámy.“ Roger pokrčil rameny. Vtom mu 

zazvonil mobil. Pootočil se na židli a vzal to.
Cato cítil, jak ho přemáhá rozčarování. Teď už toho měl opravdu 

dost. „Nechápu, o co šéfové jde,“ mumlal. „Jestli se mě chce zbavit, asi 
se jí to brzy podaří.“

Vyrazil ze dveří a pospíchal chodbou pryč. Roger za ním překvape-
ně zíral.

Chce ho ponížit? Cato spěšně a  bez pozdravu minul dva kolegy. 
Pohár jeho trpělivosti přetekl. Vzduch v chodbě byl teplý a  suchý. 
Nepříjemný zápach mazláku už otevřenými okny skoro vyvanul. 
Jestli jí jde o  tohle, tak on klidně odejde, pomyslel si zarputile. Ať 
je po jejím.

Úsečně zaklepal na skleněné dveře ředitelčiny kanceláře, rázně je 
otevřel a vešel. Ingeborg Myklebustová se otočila na židli, upravila 
si zrzavé vlasy, sundala si brýle a tázavě se na něj podívala. „Posaď 
se,“ vyzvala ho, ale Cato zůstal stát. „To není třeba, mám jen stručný 
dotaz. Povídá se, že ke mně přijde ještě někdo nový, je to pravda?“

Přisvědčila. „Ano, dostali jsme na něj peníze.“
„Takže je to pravda?“
„Ano. Vždyť to povídám. Teď v době dovolených a tak vůbec se to 

docela hodí. Právě jsem se za tebou chystala, ale nejdřív jsem si chtěla 
projít jeden případ. Máme tři kandidáty, dva z nich můžou nastoupit 
hned. Je to na tobě.“

Cato se zprudka nadechl. „Takže teď je to na mně?“ Musí si dát po-
zor, aby se nenechal vyvést z míry. Musí to zvládnout a chovat se jako 
profesionál. Přesto se neudržel: „A koho jsi vybrala tentokrát?“
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Dělala, že ho neslyšela. „Jak jsem řekla, je to na tobě. Jsou to dva 
muži a jedna žena. Je mi jedno, koho z nich vybereš.“

„Fajn. Koho navrhuješ?“ Popošel blíž. „Ženských už máme dost,“ 
podotkl posměšně. Věděl, že provokuje. „Mohli bychom popřípadě 
vyměnit Marian Dahleovou?“

Ona se na něj shovívavě podívala. „Samozřejmě že ne. S ní se budeš 
muset smířit. Když jsem ji přijímala, nevěděla jsem, kdy se vrátíš. Tak 
to prostě je. Je mi jasné, že je hodně výřečná a svérázná, ale nebojí se.“

„Výřečná, i tak se to dá říct. Ale nehodlám snášet to, aby si do práce 
vodila psa.“

„Jistě. Tomu docela rozumím.“
„Takže souhlasíš, že jí to zakážeme?“
„Pokud by kvůli tomu psovi nedělala pořádně svou práci, tak bych 

souhlasila.“ Narovnala si náhrdelník. „Musíš ji srovnat do latě, Cato. 
Zrovna jste dostali nový případ, pokud vím.“

„Jo, Ellen zrovna jede od  Wangena.“ Cato cítil, jak ho vztek pře-
chází. „V Alnabru přejelo auto mladou ženu. Na těle našli stopy násilí. 
Takže ji to auto asi nesrazilo náhodou.“

„Výborně,“ podotkla a stiskla klávesu na počítači. „Tady se mrkni 
na ty tři kandidáty.“

Cato se rozhodl rychle. Vybral si osmadvacetiletého Tonyho Han-
sena, výška sto osmdesát centimetrů, blonďaté vlasy, v uchu náušnici. 
Krasavec to nebyl ani náhodou, ale zdálo se, že je v pohodě, měl atletic-
kou figuru a pocházel z Groruddalenu na předměstí Osla. Soudě podle 
informací v papírech nevypadal na potížistu. Těch už měl Cato dost. 

„Hansen je pro nás ten pravý,“ poznamenal. Ingeborg Myklebusto-
vá s ním souhlasila.

Cato narychlo svolal schůzku. Vyšetřovatelé se shromáždili ve vyhřáté 
zasedačce. Roger a  Cato přišli společně, oba s  papírovým kelímkem 
v ruce. Asle a Randi už tam seděli. Marian Dahleová ještě byla u soudu. 
Čekali na Ellen, která je měla seznámit s předběžnými nálezy.
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„Dostaneme mimochodem ještě jednu posilu,“ začal Cato. Posadil 
se do čela stolu a srkl si horké kávy. „Jmenuje se Tony Hansen, je teď 
u Myklebustové, ale pak přijde sem.“

„Určitě je teplej,“ ušklíbl se Roger, „a budeme to mít všechno pohro-
madě. Ženskou jako šéfku, adoptovaný dítě. A když přijde buzerant, 
budeme to tu mít kompletní.“

Randi se na něj rezignovaně podívala. „Nech toho, prosím tě.“ Cato 
potlačil úsměv. „Tohle bude pořádnej policajt,“ podotkl spokojeně.

Tony Hansen je určitě dobrá volba, na  rozdíl od  Dahleové, která 
má psa, potajmu kouří a bydlí ve snobské čtvrti, jako je Grünerløkka. 
Příšerná kombinace, pomyslel si Cato.

Do  řeči jim vpadl Asle: „To je paráda. Doufám, že letos nepočítá 
s dovolenou. Já za dva týdny jedu do Francie.“

„Ale to jméno,“ nedal se Roger, „Tony Hansen, jako nějakej krimi-
nálník.“

„Má všechny předpoklady,“ konstatoval Cato, „aby mezi nás dob-
ře zapadnul. A  to potřebujeme. Pracoval v pořádkovém oddělení, je 
po všech stránkách kvalitní. Má malé dítě, jeho přítelkyně pracuje v sa-
moobsluze. Prostě normální člověk. Nemůžu se pořád hádat s Dahleo- 
vou. Mohli byste mi trochu pomoct,“ prohodil a  tázavě se podíval 
na Asleho.

„Jak?“
„Podpořit mě, souhlasit se mnou a tak.“
„Souhlasit…“ Asle si odfoukl. „Než ses vrátil, šéfe, bylo s Dahleo-

vou všechno v pořádku.“ Znova se opřel o opěradlo židle.
Cato se na  něj vztekle podíval. „Ano, ale ten pes musí v  každým 

případě pryč.“
„Birka je úplně neškodná,“ naštval se Asle. „Já si upřímně řečeno 

myslím, že ta fena nám tu vlastně je ku prospěchu. Je docela jednoduše 
milá a příjemná.“

„Příjemná…,“ zopakoval Cato sarkasticky. „Upřímně řečeno…“
Randi se psa zastala taky. Cato si musel přiznat, že Dahleová 
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s většinou z nich vychází dobře, a jen těžko se s tím smiřoval. Kdyby tu 
byl hned od začátku, bylo by to určitě mnohem snazší. Takhle Marian 
svým způsobem získala náskok a zabrala si pro sebe příliš mnoho pro-
storu. A cizím elementem jako by byl on sám.

Najednou stála ve dveřích. Cato se sebral a usmál se na ni. Ať už je 
Marian, jaká chce, tak je vidět, že kvality má. Ale na hodnocení je ještě 
brzy, pomyslel si, protože ještě neukázala, jestli něco umí.

Ellen Grueová, v ruce banán, vstoupila do místnosti současně s nováč-
kem Tonym Hansenem. Přijali ho a přivítali nadmíru srdečně. Zeširo-
ka se usmíval a posadil se vedle Randi. Poděkoval za hrnek kávy, který 
mu Marian přistrčila.

„Teď se octneš přímo ve víru dění,“ začal Cato, „ale to vlastně neva-
dí. Zdá se, že bez práce hned tak nebudeme. Vítej.“

Vrchní komisař povstal. „Takže, máme tu nový případ a musíme se 
do toho hned pustit. V Alnabru přejelo auto mladou ženu. Na těle má 
zranění, která od toho auta nejsou. Policii zavolal včera večer kolem 
deváté hlídač, který se vyskytoval poblíž. Prosím, Ellen, můžeš pokra-
čovat.“

Ellen si odkašlala a rychle se usmála na Tonyho Hansena. Povšimla 
si dětského zápalu, který z něj sálal. Zlepšilo jí to náladu. „Právě ten 
areál podrobně prohledáváme a zajišťujeme stopy.“ Otočila se a hodila 
banánovou slupku do odpadkového koše v rohu místnosti. Trefila se 
přesně. „Pocházela z Lotyšska, jmenovala se Elna Druziková, bylo jí 
23 let. Už jsme dostali velmi předběžnou pitevní zprávu. Nevypadá 
to moc dobře. To auto ji přejelo v úterý 11. června večer, teda včera. 
Má zranění, která jsou pro takové případy typická. Zlomeniny dolních 
končetin, zranění v obličeji, rozsáhlé odřeniny na těle, a tak dál. Kromě 
toho ale má zranění, která od toho auta nepocházejí: modřiny na obou 
zápěstích, pohmožděniny na nadloktích a menší krevní podlitiny ko-
lem krku. Všechno nejprve nasvědčovalo tomu, že ji zabil náhodný 
řidič, který z místa činu ujel, ale vzhledem k nálezům na těle zemřelé 
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se tím musíme zabývat my. Stopy laku z auta a střepy ze světla jsem 
neprodleně dala poslat do Německa na analýzu. Za týden bychom měli 
vědět, o jaký lak a jaké sklo se jedná, abychom mohli kontaktovat ob-
chodníky s auty a zjistit značku vozu. Máme co dělat.“

Roger si hrál s mobilem. „Ten vůz, co ji srazil, nutně vepředu musel 
utrpět rozsáhlé škody,“ zamumlal.

„Ano, a nejspíš byl červený,“ doplnila Ellen.
„Taky jsem se na to trochu dívala,“ dodala Randi a začala číst z ně-

jakého papíru. „Hlídač, který se v době nehody v areálu pohyboval, 
vypověděl, že když tam přišel, stál venku zaparkovaný červený vůz. 
Nevěnoval mu ale žádnou zvláštní pozornost, nevšiml si typu auta ani 
poznávací značky. Prostě červené auto. Prý by si určitě všiml, kdyby 
mělo zahraniční espézetku, takže asi bylo registrované v Norsku. Za-
slechl, jak auto startuje, a pak se ozval výkřik. Běžel k oknu a zahlédl 
vůz, jak mizí za  rohem, a  na  zemi ležela mrtvá žena. Jiného svědka 
nemáme. To on zavolal na tísňovou linku.“

Randi se rozhlédla a  pokračovala: „Elna Druziková pocházela 
z Bene, malého města sto kilometrů jižně od Rigy. V Norsku neměla 
žádné příbuzné, jen přítele a blízkou kamarádku  Ingu Romuldovou. 
Ta je taky z Lotyšska a je přibližně stejně stará. Žije v Norsku dva roky, 
Elna Druziková sem přijela před rokem. Obě pracovaly v cateringové 
společnosti sídlící ve  zmíněném průmyslovém areálu. Bydlely spolu 
v Karihaugenu. Vzhledem k tomu, že Druziková pocházela z členské 
země Evropské unie, nepotřebovala povolení k pobytu, jen pracovní 
povolení. Ale to neměla.“

Po ní se slova ujala Marian. „Už jsem volala na finanční úřad, není 
tam registrovaná, takže to vypadá, že pracovala načerno.“

Cato se na ni popuzeně podíval. „Nebyla jsi dnes u soudu?“
„Byla, ale zjišťovala jsem to v autě, cestou sem. Mluvila jsem s Randi 

po telefonu.“
Randi na okamžik znejistěla. Roger se ušklíbl. Tony Hansen je se 

zájmem pozoroval.
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„Takže jiní svědci nejsou?“ Roger se naklonil ke stolu a podíval se 
na Randi, která zavrtěla hlavou. „Je to uzavřený průmyslový areál, ale 
bratr majitele té cateringové společnosti se tam zřejmě stavoval pro 
nějaké papíry, půl hodiny předtím, než Druzikovou přejeli.“
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ÅSA NyMANová SE PřEDkLoNILA A SyPALA Do MISEk 
granule. Když kočky slyšely, jak to cinká, začaly se hrnout do místnos-
ti. Na noze jí tekla krev. Jedno rozmazlené, jako tygr pruhované zvíře 
z Frogneru se zničehonic chytlo s jiným. Ona ji odmrštila a nakopla. 
A kočka ji poškrábala na lýtku a roztrhala jí hnědé punčochy. Nakonec 
se schovala pod židli, kde se schoulila, zírala na  ni svýma jantarově 
žlutýma očima, prskala a vztekle cenila ostré šelmí zuby.

Cítila, jak je unavená. Za poslední rok hodně zhubla. Na odchod 
do penze ale bylo brzy. Přese všechno jí je teprve třiašedesát. Nejvíc 
ji štvalo, že teď v létě musela odmítat tolik lidí, někteří si rezervovali 
místo už rok dopředu. Reklamní slogan „Lesní domov pro vaše kočičí 
miláčky“ zjevně účinkoval.

Na noc kočky zavírala do oddělených klecí, což byly podomác-
ku stlučené bedny postavené na sobě a oddělené pletivem. Ve dne 
většina zvířat pobíhala volně ve výběhu, kromě těch nejzavilejších 
rváčů, zbabělců a  strašpytlů, kteří se vyděšení k  smrti pokradmu 
pohybovali podél drátěného plotu a radši celý den tvrdli v bezpečí 
vlastní klece.

Kočky se jedna od druhé hodně lišily. Některé připomínaly rozto-
milé mazlíčky na hraní, skákaly sem a tam a dovádění je nikdy neomr-
zelo. Jiné ležely stočené do klubíčka na starých křeslech pod přístav-
bou z vlnitého plechu, uzavřené do sebe a s deprimovaným pohledem. 
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Možná se urazily, protože je majitelé přenechali cizím lidem a sami si 
užívali dovolenou v jižních krajích.

Napřímila se, když zaslechla blížící se auto. Rychle si prohrábla krát-
ké šedivé vlasy a rukou si zaclonila výhled proti nízko stojícímu večer-
nímu slunci. Přijížděl Wiggo. Díky krajině otevřené od cesty do všech 
stran bylo jeho bílé volvo vidět už zdaleka.

Vyšourala se z výběhu. Vyndala z kapsy útržek kuchyňské utěrky a peč-
livě za sebou zavřela drátěnou bránu. Bylo důležité, aby žádná kočka neu-
tekla. Stalo se to jen několikrát. Ani ne před týdnem jedna kočka zmizela. 
Podhrabala se pod plotem a ve stodole sežrala jed na krysy. Ležela na špi-
navé dřevěné podlaze se slámou v kožichu a krvácela z tlamy. Vedle kočky 
se válela mrtvá krysa. V teplých palubkových zdech se usadil pach smrti 
a hniloby. Wiggo dal mrtvé zvíře do pytle na odpadky a odvezl ho pryč. 
Řekl, že ho vyhodí do nějakého kontejneru. Majitelé se nesměli dozvědět 
pravdu. Bylo lepší tvrdit, že kočka utekla. Jednou, před několika lety, po ní 
požadovali náhradu. Jako by peníze něco zmohly, když člověk přijde o mi-
lované zvíře. Tihle lidi toho moc nechápali. Snažila se přece, jak jen mohla, 
ale zvířata jsou zvířata. Nikdy se nedá přesně předvídat, co se stane.

Volvo zahnulo na dvůr a zastavilo vedle ní. Za autem se táhla cestička 
zvířeného prachu. Její syn vystoupil a práskl dveřmi. V ruce svíral balí-
ček cigaret. Åsa Nymanová si hned všimla, že se něco stalo. Wiggo byl 
zachmuřený, obličej měl bledý a ztrhaný. Poznala, že se něco stalo. Vítr 
hnal šedý prach ze dvora.

„Mami,“ hlesl a zíral jí na krvácející lýtko.
„Co se děje, chlapče? Pracovala jsem pár hodin ve výběhu.“ Åsa Ny-

manová si oklepala z modře květované zástěry prach, předklonila se 
a přiložila si na ránu útržek papírové kuchyňské utěrky. „Dvě kočky 
se porvaly. Možná budu muset zavolat veterináře. Jedna má ošklivě 
pokousanou zadní nohu.“

Podíval se na  matku. Slunce jí opálilo kůži dohněda. Pod očima 
měla doslova pytle.
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„Elna je po smrti.“
Narovnala se v zádech. Jeho slova jí pronikla do celého těla. Takové 

okamžiky se člověku vtisknou do paměti navždy.
„Nějakej hajzl ji srazil a ujel. Půjdu na policii na výslech.“
Poryv větru lehce rozkomíhal velké větve. Na bezbarvém potoce vi-

noucím se podél domu se několikrát zablesklo odpolední slunce, jako 
by signalizovalo nebezpečí.

„Kdy?“ V ruce svírala zakrvácený papír.
„Zítra dopoledne, na policejním ředitelství.“
„Ale ne, kdy umřela?“
„Včera večer.“
Zavřela oči a cítila, jak jí tělem prostupuje šok. Tohle nezvládne, je 

strašně unavená. Starší syn Henning nikdy nezačal vést pořádný život. 
Jen se poflakoval doma, ačkoli mu táhlo na  dvaatřicet. Ale Wiggo... 
a Elna. Když si ji přivedl domů, zdálo se, že najednou je všechno tak, 
jak má být. Nikdy si toho pro syny nepřála moc. Co s nimi teď bude?

Åsa Nymanová se otočila a ušla těch několik kroků k zelenému zahrad-
nímu nábytku pod rozložitým dubem. Usazoval se jí v těle pocit, že se 
stala strašná katastrofa. Zhroutila se do jedné z opršených proutěných 
židlí a napadlo ji, že tohle léto, které sotva začalo, bude krátké. V ruce 
pořád svírala kus papírové utěrky. Wiggo se posadil do druhé židle.

„Nějakej hajzl ji srazil a ujel,“ zopakoval. „Na parkovišti před kuchy-
ní, kde pracovala.“

Od chvíle, kdy Elna vstoupila do jeho života, se Wiggo změnil. Ta-
kovou proměnu nečekala. Do té doby nikdy nevěděla, na čem s ním je. 
Poprvé přivedl Elnu domů teprve před několika měsíci. Celá jen zářila. 
Byla trochu starší než on, ale věk o ničem nevypovídá. Měla na sobě 
zelené šaty a  na  hlavě šátek. Zdála se upřímná, dívala se jí přímo 
do očí. Vypadala trochu staromódně, jako by patřila do jiné doby. Její 
ruce byly zvyklé pracovat, měla krátké nehty a hrubou pokožku. Toho 
si Åsa všimla hned. Neměla žádné prstýnky. Nejdřív Åsu napadlo, že 
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vypadá na Polku, no, ale pocházela z Lotyšska. Åsa byla na svou intui-
ci pyšná. Možná nebylo až tak divné, že u ní rozeznala východoevropské 
rysy, když sama vyrůstala ve 40. a 50. letech ve Finsku a druhým jménem 
se jmenovala Lemmikki.

„To je hrůza,“ zašeptala a vzhlédla k němu. „Dej mi cigaretu. Potřebu-
ju chvilku, abych se vzpamatovala, to přece nemůže být pravda. Doufala 
jsem... Na světě je tolik ubohých děvčat.“ Po tvářích jí tekly slzy. „Policie 
ho ale najde?“

„Jo,“ pronesl Wiggo mrzutě, „vím to...“ Strčil si do úst cigaretu, ale za-
pálil nejdřív matce.

„Jasně že ho najdou.“

Zahleděl se na matku. Světle šedé vlasy ostříhané na ježka jí ozařovalo tep-
le žluté večerní slunce. Třebaže bylo horko, měla na sobě hnědé punčochy 
a tlusté šedé vlněné ponožky nacpané do červených ošoupaných střevíců.

Wiggo mocně potáhl z cigarety a podíval se jí na roztrženou punčochu.
Ona si mnula paži. „Elna mi jednou povídala, že má strach. Že nějakej 

chlap...“
„Řekni mi něco, co nevím...“ Wiggo znova potáhl z  cigarety. Žárlil 

na  toho muže z  Lotyšska. Byl to čtyřicátník, žádný chlapeček jako on. 
Zpočátku do něj byla Elna zamilovaná. Určitě si ji získal, ale pak se ho 
začala bát. Wiggo ji pořád nutil, aby mu o něm vyprávěla. Trýznil sám sebe 
tím, že si je spolu představoval. Jednou se ho zeptala, jestli žárlí. Popřel to, 
ale nemluvil pravdu. Žárlil. Vyhnal si ty myšlenky z hlavy, pokusil se je 
zasunout pod ostatní.

Matka náhle mávla rukou. „To víš, Henning... Jako bychom spali zim-
ním spánkem. Skoro nic se tu neděje. A Elna... měla jsem ji tak ráda.“

„Nemůžu přece do prdele za to, že si Henning nedokáže najít ženskou.“
„Není to tvoje vina,“ přitakala rychle, „tak jsem to ani nemyslela.“ 

Pohrávala si s uvolněným lýkem na opěrce. Chtěla Elnu požádat, aby 
příště přivedla svou lotyšskou kamarádku. Jenže teď už žádné příště 
nebude.
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FoTogrAFIE zEMřELé ELNy DrUzIkové z MíSTA čINU LEžELy
rozprostřené na stole. Ležela na zemi, s rukama rozhozenýma do stran 
a nohama těsně u sebe. Připomínala kříž. Na rukou neměla prsteny, 
nehty krátce zastřižené. Krev jí kolem hlavy vytvořila jezírko. Jednou 
rukou křečovitě svírala hořčicově žlutou, tkanou tašku. 

Snímky byly brané z různých úhlů, některé zblízka, jiné z větší vzdá-
lenosti.

Tony Hansen a Marian Dahleová si vzali každý jednu fotku. Marian 
zírala na tašku, u níž bez obtíží rozpoznala domácí výrobu. Úplně na-
hoře, u světlého okraje, šlo ještě přečíst vetkané jméno zemřelé. 

Tony se díval na prázdnotu v ženině mladém obličeji, na oči ote-
vřené dokořán a tupě zírající do vzduchu, na pootevřená ústa. Lebku 
měla na jedné straně rozdrcenou, rozbitou a zmačkanou jako plechov-
ku od piva. V tu chvíli mu došlo, jaká bude jeho práce. Úplně jiná než 
případy, jakými se zabývalo pořádkové oddělení.

Odhodil fotku a pohlédl na Cata Isaksena. Ten si prohlížel detailní 
snímky z pitevny, které visely přišpendlené na zdi. Galerie smrti, na-
zval je Roger. Na nich ležela Elna Druziková na stole nahá a mrtvolně 
bledá, očištěná od krve a asfaltu.

Cato se tvářil rozmrzele. Volala mu Bente a ptala se, jestli dnes do-
razí na večeři. Pochopitelně to nestihne. Zrovna mluvil se dvěma no-
vináři a snažil se je přesvědčit, že policie prozatím nikoho nepodezřívá 
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ani netuší, jakým typem vozu byla Elna Druziková přejeta. Vědí jen, 
že auto bylo červené. Všichni řidiči červených vozů, kteří se v daný 
okamžik nacházeli v okolí, budou rutinně vyslechnuti.

Sundal jednu fotku z galerie smrti a zkoumal detaily. Ani po tolika 
letech si nedokázal zachovávat od mrtvých odstup. Často si je pamato-
val ještě dlouho poté, co se případy uzavřely. Kdykoli si mohl vybavit 
zmrzačená těla s tržnými a střelnými ranami a zaschlou krví. Někdy se 
mu v mozku zahnízdily naprosté maličkosti. Vzory na oděvu, rozerva-
né punčochy, šperky a tašky. Detaily smrti. Maličkosti, o kterých si člo-
věk mohl přečíst v týdenících, zabírající celou stranu a vyzdvihované 
jako jarní či podzimní přitažlivé módní trendy.

Do místnosti zničehonic nakoukla šéfová Ingeborg Myklebustová. 
„Všichni v plném nasazení, jak vidím.“ Teď byla spokojená. Odděle-
ní je uspořádané dobře a  funguje, pomyslela si. Tým v čele s Catem  
Isaksenem disponoval všemi kvalitami potřebnými pro vyřešení toho-
to i všech budoucích případů. Protože tohle nikdy neskončí. Za deset 
dní měla odjet na dovolenou, a tak se chtěla ujistit, že oddělení běží 
jako na drátkách. Doufala, že Cato frustraci z příchodu Marian Dahle-
ové překoná. Potřebuje jen trochu času. „Všechno v pořádku?“ podí-
vala se tázavě na Tonyho Hansena. Kolem ní proklouzl do místnosti 
Roger.

„Ano, fajn,“ odpověděl Tony nesměle.
Roger pošoupl židli a  vzal si snímek s  detailním záběrem mrtvé 

ženy.
„Jde to skvěle,“ pronesl Cato sarkasticky.
Marian se střetla pohledem s Myklebustovou. „Za chvilku jedeme 

do Alnabru,“ informovala ji.
„Výborně,“ kývla ředitelka a odešla. Dahleová je moc zajímavá vy-

šetřovatelka. Ale moc se podobá Isaksenovi, a možná právě v tom spo-
čívá příčina jejich rozporů.
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v NáSLEDUjících DNEch ProbíhALy výSLEchy Těch, kTEří 
měli něco společného s  Elnou Druzikovou. Cato rozdělil členům 
týmu práci. Tony Hansen si měl společně s  Aslem vyzkoušet akci 
v  terénu. Dostali za úkol vyslechnout vlastníka cateringové společ-
nosti, kde mrtvá pracovala. Jmenoval se Noman Khan. Jeho bratr 
Ahmed Khan vedl zmrzlinářskou firmu sídlící hned vedle a půl ho-
diny před nehodou se stavoval v  kanceláři pro nějaké dokumenty. 
Na něho se měli zaměřit. Noman Khan už někomu z pořádkového 
oddělení řekl, že když Elnu Druzikovou několik hodin před nehodou 
přistihl v  mrazicím boxu při krádeži, zdála se poněkud nervózní.  
Aspoň se tedy domníval, že kradla. Pořád se ztrácelo jídlo i jiné věci. 
Zmateně drmolila o  koláčích, jak je zdobí a  peče. Chovala se prý 
divně.

„A  pak si promluvte s  tou starší paní, která tam taky pracuje.“ 
Cato se podíval na Asleho. „Jmenuje se Milly Bråthenová. Dva řidiči 
zmrzlinářských vozů přijeli do  garáže mezi sedmou a  půl osmou 
večer. Vyslechněte je.“

Marian a Randi měly vyslechnout přítele zavražděné Wigga Ny-
mana, řidiče zmrzlinářského vozu.

Cato s  Rogerem si chtěli posvítit na  Elninu nejlepší přítelkyni 
Ingu Romuldovou. Na  těchto pět a  hlídače, který dorazil na  mís-
to činu nejdříve, se vyšetřovatelé zaměří především. Cato požádal 
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ostatní, aby nejdříve zjišťovali, zda někdo ze svědků měl k dispozici 
červené auto, nebo zda věděli o někom v Elnině okolí, kdo takové 
auto vlastní.

* * *

Inga Romuldová bydlela v malém bytě v oprýskaném dřevěném dvou-
patrovém domě v Karihaugenu. Cato zaparkoval na silnici. Roger vy-
stoupil z auta a prohlížel si dům natřený odpornou světle zelenou bar-
vou, stojící mezi dálnicí a supermarketem Rimi. Za obchodem se až 
k cestě rozpínal nový obytný komplex. 

Catovi zazvonil mobil. Zabouchl dveře od  auta a  dal si telefon 
k uchu. Volali z bulvárního deníku VG, číslo poznal. Novinář se ho 
ptal, zda objevili něco nového. „Ne,“ odpověděl příkře a podal Roge-
rovi klíčky od auta.

„Upřímně řečeno, určitě víte aspoň něco,“ nedal se novinář.
„Ne, povídám. Jakmile budeme něco vědět, svoláme tiskovku. Teď 

nemám čas se s vámi vybavovat.“ Zaklapl mobil a strčil si ho do kapsy.
Otevřeli staré dřevěné dveře. Zrovna vycházely dvě mladé ženy. 

Ta  s vlasy obarvenými na blond měla vysoké bílé kozačky a krátké 
světle modré šaty. Roger se za nimi ohlédl. „Co je tohle za dům,“ 
poznamenal a podíval se na Cata, jenž pokrčil rameny a prohlížel si 
čtyři poštovní schránky na zdi. Na žádné nebyla jmenovka.

Vyšli po  rozvrzaném schodišti. Roger zazvonil. Po  chvilce ote-
vřela dveře příjemná mladá žena s  kulatým dětským obličejem. 
Inga Romuldová na  sobě měla modré tričko s  dlouhými rukávy 
a béžové lněné kalhoty. Světlé vlasy měla ostříhané úplně nakrátko. 
Byla bosa.

Cato a Roger se představili a zeptali se, jestli by s ní mohli mluvit. 
Zavedla je do malého bytu. Otočila se a věnovala jim unavený, vážný 
pohled. Vcelku dobrou norštinou je vybídla, aby se posadili na hnědou 
dvoumístnou pohovku.
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V obývacím pokoji nebylo moc nábytku, ani koberec, ale na para-
petech stály květináče a na poličce nad malou kuchyňskou linkou řada 
bylinek.

Rozbrečela se. Oči jí přetékaly slzami. „Wiggo mi včera večer po půl 
desáté volal, že mu hlídač po telefonu řekl o Elnině smrti. Policie tvrdi-
la, že ji musím identifikovat. Byla jsem tam... v nemocnici...“

Cato se na ni soucitně podíval.
„Takže vám to řekl její přítel Wiggo Nyman?“
Kývla. „Ano.“
„Kde byl, když telefonoval, víte to?“
„Na benzince.“ Hubenýma rukama si zakryla obličej a s hlubokým 

vzlyknutím zadržela dech. „Odpovím na vaše otázky, ale pořád nechá-
pu, co se stalo. Nikoho už v Norsku neznám. Je mi tak smutno. Bojím 
se.“

 „Víme, že je to pro vás velmi těžké.“
„Musela jsem ji vidět, protože Wiggo nechtěl. Musela jsem to udě-

lat.“
„Bylo to od vás statečné, že jste ji identifikovala. Děkujeme,“ pronesl 

Roger vážně.
„Tam, kde ji to auto přejelo, je přece tolik místa. Proč by ji vůbec 

mělo trefit?“
Cato se rozhlédl. „Kde vlastně spíte?“
„Rozkládáme si pohovku,“ odpověděla unaveně. „Ložní prádlo 

máme ve skříni. Ale Elna přespávala taky u Wigga, vlastně většinou 
spala u něj.“

„Takže Wiggo Nyman v tomhle domě taky bydlí?“
„Ano, hned vedle. Dům vlastní Noman Khan společně se svým bra-

trem. Platíme tu nízký nájem. Když Wiggo odjel za matkou a nebyl 
doma, spala tady se mnou. Dělily jsme se o pohovku. Dá se po straně 
vysunout.“

Roger vstal. Cato zůstal sedět. Předklonil se. „Znáte další lidi, kteří 
tady bydlí?“
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„Ne, neznám.“
„Jsou to Norové?“
„Ne, ty dívky zezdola jsou Rusky.“
„Vyskytuje se ve vašem okolí někdo, kdo vlastní červené auto?“
„Elna nikoho neznala. Ani já ne,“ dodala Inga Romuldová. „Měly 

jsme jenom sebe navzájem. A  Elna měla Wigga. Přinesu vám něco 
k pití. Je strašné vedro. Ale ta rušná silnice venku dělá takový rámus, 
že jsem okno nechala zavřené.“

„A nevíte o nějakém červeném autě?“
Potřásla hlavou. „Wiggo má bílé. Milly auto nemá. Noman a Ahmed 

mají takové ty parádní šedé auťáky. Červené auto nemá nikdo.“
„Nevšimla jste si na Elně v poslední době něčeho zvláštního, že byla 

neklidná, smutná, rozzlobená nebo něco takového?“
Vyndala z ledničky láhev s červenou zátkou a s etiketou, na které se 

skvěl černý rybíz a třešně, a udělala vyšetřovatelům do dvou skleniček 
šťávu. Otočila se a šla se skleničkami k nim. „Ne, Elna se nikdy nezlo-
bila. Možná byla smutná. Nevím. Mluvila hodně o  své matce a  ses-
trách, jak je to pro ně těžké. Poslední dobou byla snad trochu tišší. 
Anebo ne. Nevím.“

Podala skleničky vyšetřovatelům. „Nevím,“ zopakovala. „Ten den 
jsem pracovala jinde, obsluhovala jsem v  jedné firmě. Elnina matka 
v Lotyšsku dře, s penězi vycházejí špatně. Elna měla tři sestry a bratra. 
Ale ten se spíš fláká.“

„Kdy jste Elnu viděla naposledy?“ Cato usrkl ze sklenice a  zíral 
z okna na zářivě modrou oblohu, bez jediného mráčku.

„Odešla jsem kolem půl druhé. V tu dobu tam byla Milly a Elna. Pak 
jsem jela autobusem do Sjølystu a večer zase domů, jako obvykle. Elna 
měla přijít později, nebyla ještě hotová. Sešlo se hodně práce, všichni 
teď pořádají rozlučky a tak.“

„A Milly?“
„Pracuje jen občas. Dala Elně oblečení po vnoučatech a ta ho posla-

la mladší sestře.“
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„Takže jste s Elnou obvykle nekončily ve stejnou dobu?“
„Ale jo, často. Většinou jsme končily stejně, ale ten den ne.“ Schova-

la obličej v dlaních a potřetí se rozbrečela.
„Promiňte,“ omluvil se Cato, „posaďte se.“ Vstal, ochranným ges-

tem mladou ženu objal a dovedl ji k pohovce. „Nespěcháme. Dejte si 
na čas. Rádi bychom věděli, jestli podle vás existuje někdo, kdo by jí 
chtěl ublížit. Někdo, koho znala z dřívějška.“

Roger si povšiml, že se výraz Ingy Romuldové změnil, jako by ji 
najednou něco napadlo. Dlouho oba vyšetřovatele pozorovala, pak za-
třásla hlavou. „Je mi smutno.“

Potom už to šlo hůře. Jako by chtěla něco tajit. Informace z ní museli 
dolovat. Zdálo se, že se během hovoru poslouchá a pomalu se utvrzuje 
v tom, že Elnu dostihla minulost. Muž, kterého se strašlivě bála.

„Jak dlouho toho muže znala?“ Roger se na ni podíval. Sílilo v něm 
podezření, že se možná dostali na stopu něčemu důležitému. „Povězte 
nám o něm,“ vyzval ji přátelsky.

Vypadala vyděšeně. „Nevím,“ zašeptala. „Říkala, že se nikdy ne-
může vrátit, protože Juris by ji našel a zmlátil. Uklidňovala jsem ji, že 
sem za ní nemůže. Neví přece, kde je. Ale ona si vždycky myslela, že 
ji najde.“

Cato zkrabatil čelo. „Takže chodila s násilníkem?“
Zakroutila hlavou. „Nechodili spolu. Byl na ni starý. Je mu dvaa-

čtyřicet. Soused v Bene. Ženatý, s dětmi. Měli spolu krátký vztah. Pak 
v  tom Elna nechtěla pokračovat a on se naštval. Nic víc. Hodně pil. 
Nebyl na ni hodný. Musela odjet.“

„Znáte i jeho příjmení?“
„Juris Čudinov. V Lotyšsku nemáme Rusy moc v lásce. Obzvlášť ne 

takové jako on. Elna tvrdila, že vyhrožoval i její matce. Z Lotyšska ale 
určitě odjel. Bála se, že přijel sem. Že ji najde.“ Oči jí potemněly. „Mo-
hou mě z Norska vyhostit?“

„Za co?“ zeptal se Cato a podíval se na ni. „Žádným zločinem jste se 
přece neprovinila. Nemáte přece červené auto?“
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„Ne, ne,“ odpověděla a znova propukla v pláč. „Ale bojím se.“
Cato jí pohlédl do očí. „Určitě máte pořádný strach. Znamená ten 

muž nebezpečí i pro vás?“
„Ne, nikdy jsem ho neviděla. Pocházím z Rigy. S Elnou jsem se se-

známila až tady v Norsku.“
„Zřejmě pracujete pro Nomana Khana načerno, je to tak? Neplatíte 

daně, a možná ani nemáte pracovní povolení?“
Tváře jí prudce zrudly.
„Nemusíte odpovídat. Vyřešíme to s  vaším zaměstnavatelem. Vy 

za to vinu nenesete a s případem to nemá nic společného. Kolik vydě-
láváte za hodinu?“

„Devadesát korun.“
Cato se podíval na Rogera. „A navíc tady platíte nájem?“ Věnoval jí 

téměř vyčítavý pohled.
Přikývla. „Nikde není bezpečno,“ podotkla a výraz ve tváři se jí změ-

nil. Jako by si právě v tom okamžiku uvědomila, že je opravdu sama.
„Chtěla jsem Elně říct, že ji mám ráda,“ zašeptala. „Ale neudělala 

jsem to, a teď je pozdě.“
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výSLEchová MíSTNoST PřIPoMíNALA škoLNí TříDU, TAkový 
ten malý úzký prostor, kde měli doučování. Nenáviděl školu. Nikde se 
tam nedalo schovat. Jako by je v tom ostrém, bílém světle drželi pod 
dohledem.

Wiggo Nyman pozoroval obě vyšetřovatelky. Všechno v  téhle vy-
hřáté místnosti působilo nepříjemně. Ani jedna z policistek se mu ne-
líbila. Představily se, ale jména okamžitě zapomněl. Jedna byla světlo-
vlasá a celkem hezká, druhá měla tmavé vlasy a široký asijský obličej.

Ta světlovlasá si sedla na židli u okna, tmavovlasá se evidentně chys-
tala ujmout slova. Sedla si ke stolu naproti němu.

Nasadil stejný tupý obličej, jako když ho učitelka ve škole vyvolala 
kvůli domácímu úkolu.

Policistka se na něho vážně zadívala a zeptala se, zda je pravda, že 
bydlí v ulici Engerveien v Karihaugenu. Přikývl a ucítil, jak se mu ústa 
naplnila slinami. 

Pustila diktafon a nahrála, kdy se narodil, dnešní datum a přesný 
čas. Pak zopakovala své jméno. Marian Dahleová.

„Zaznamenáme vaši svědeckou výpověď a  ověříme si vaše alibi. 
Děláme to tak se všemi, kteří měli k zemřelé nějaký vztah. Snad nám 
pomůžete. Ale nejdřív si necháme donést něco k pití.“

Zíral přímo do  zdi vedle ní, oči nezvedl, ani když mladý policis-
ta přinesl minerálku a skleničky. Žaluzie na oknech byly povytažené 
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a před nimi splývaly modré záclony se zeleným vzorem. Na stěnách 
nevisely žádné obrazy.

Váhal, jak by se měl chovat. Jestli by měl odpovídat obšírně či úseč-
ně, jestli by měl působit odmítavě nebo vstřícně.

„Já přece nic nevím,“ vyhrkl, když Marian nalévala minerálku 
do sklenic. Jednu podala světlovlasé policistce sedící u okna. Uvědo-
mil si, jak slabě jeho hlas zní. „Ale chápu, že je to vážné,“ dodal a vzal 
si sklenici, kterou mu přistrčila.

„Kolegové z technicko-kriminalistického oddělení ještě ohledávají 
místo činu,“ podotkla Marian. „Čekáme na přesnou hypotézu ohledně 
průběhu událostí. V podstatě víme, že Elnu Druzikovou přejelo včera 
večer auto. Nejspíš červené. Máte červené auto, nebo znáte někoho, 
kdo takové auto vlastní?“

Zakroutil hlavou. „Ne.“
„Včera večer kolem 21:20 vám volal hlídač, že Elna Druziková zahy-

nula při nehodě, je to tak?“
„Ano.“
„Kde jste v tu chvíli byl?“
„Když volal hlídač?“
„Ano.“
„Na benzince.“
„Na které benzince?“
„Statoil ve Storo.“
„Co jste tam dělal?“
„Jel jsem z Maridalenu. Byl jsem navštívit matku. Máme malé hos-

podářství.“
Marian Dahleová přikývla.
„Má vaše matka auto?“
„Ano, Volkswagen Polo. Zelený.“
„Máte sourozence?“
„Bratra, o deset let staršího.“
„Má auto?“
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„Ne, ještě pořád bydlí doma. Půjčuje si matčin vůz.“
„Můžete nám popsat svou práci v Alnabru, o co jde, jaké jsou vaše 

úkoly a tak dále?“
„Pracuju pro zmrzlinářskou firmu Direkt-is, dva roky, od devate-

nácti. Je to skvělá práce, nemůžu si stěžovat. Jezdím s autem čtyři dny 
v týdnu. Mám na starosti různé okrsky, s mnoha pravidelnými zastáv-
kami. Prodávám balenou zmrzlinu přímo z auta.“

„A co děláte ten pátý den a o víkendech?“
„Pomáhám doma, matka provozuje hotel pro kočky. Vyzvedávám 

kočky a tak.“
„Elna Druziková bydlela taky v Karihaugenu, že?“
„Ve stejném domě jako já. Je tam hodně malých bytů k pronájmu. 

Žijí tam různí lidé. Elna bydlela hned vedle.“
„A Elna Druziková pracovala v provozu hned vedle Direkt-is?“
„Ano, v cateringu.“
„Chápu to správně, že ty podniky vlastní dva bratři?“
„Ano, Noman řídí catering a Ahmed zmrzlinářskou firmu.“
„Elnina přítelkyně tvrdí, že jste měl k Elně blízko. Že jste spolu cho-

dili.“
„No... nemám, co bych k  tomu dodal, ale že jsme spolu chodili... 

nevím.“
Světlovlasé policistce se najednou ve  tváři objevil zájem. „Proč se 

chováte tak ostražitě?“
Tmavovlasá policistka se na  okamžik otočila ke  světlovlasé. Když 

k němu seděla takhle z profilu, všiml si, jak malý nos má. Otočila se 
zpátky.

„No, neměli jsme se zrovna brát, abych tak řekl,“ dodal rychle a ner-
vózně si hrál s hodinkami.

„Chápeme, že to pro vás není snadné,“ podotkla Marian, „ale musí-
me vás vyslechnout. Kdy jste ten den skončil v práci?“

„Odjel jsem z práce několik hodin předtím, než se to stalo.“
„Jaký typ vozu vlastníte?“
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„Staré volvo.“
„Jakou má barvu?“
„Bílou.“
„Ten den jste taky jel s ním?“
Přikývl.
„Může vám to někdo dosvědčit?“
Rychle pokrčil rameny. „Nevím, vždycky parkuju na  místě před 

skladem s bílým zbožím.“
„Před skladem s bílým zbožím?“
„Mimo areál. Nesmíme parkovat před cateringem a skladem s mra-

ženým zbožím. Aby zmrzlinářská auta a vozy se zbožím měly volný 
průjezd.“

„Co jste dělal na té benzince?“
„Byl jsem navštívit matku a pak jsem si prostě chtěl dát kolu.“
„Všiml jste si, jestli Elna nebyla poslední dobou smutná nebo se ně-

jakým způsobem nechovala jinak než obvykle?“
„Ne. Víte, jaký typ auta ji porazil, myslím... dokážete zjistit...?“
„Analyzujeme stopy laku a střepy ze světla a pokusíme se zjistit, o jaký 

typ auta se jedná, to by neměl být problém. Proč jste jel za matkou?“
„Jen jsem se chtěl projet... je to nezákonné?“
„Ne, ale říkal jste, že pracujete pro Direkt-is od pondělka do čtvrtka. 

To znamená, že pro matku pracujete o víkendech, ale víkend začíná až 
v pátek.“

Wiggo Nyman se potil. V hubeném krku mu poskakoval ohryzek. 
„I  jindy tam často zajedu. V  sezoně mnohdy rozvážím zmrzlinu až 
do devíti, ale ten den jsem skončil trochu dřív, takže jsem kartony ukli-
dil do skladu a pak jsem vyrazil. Lidi si stěžujou, když auto se zmrzli-
nou vyzvání pozdě. Dětem se nechce do postele.“

„A Elna?“
„Pracovala, když jsem odjížděl. Myla pracovní plochu v  kuchyni 

a tak. Byla tam s ní Milly. Často jsme jezdívali domů spolu. Bydlíme 
ostatně ve stejném domě. Ale když jsem se chystal do Maridalenu...“
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„A jak na vás působila, když jste odjížděl?“
„Úplně normálně,“ vyhrkl. „Nemám, co bych k tomu dodal.“
Ve zlomku vteřiny přepadlo Marian tušení. Do tváře jí fouklo su-

ché teplo z  klimatizace. Nyman pořád opakoval „nemám, co bych 
k tomu dodal“. Jako by se snažil od odpovědí distancovat.

„Je pravda, že Inga Romuldová pracovala to odpoledne jinde?“ po-
kračovala.

„Jo. Víte, že Elnu pronásledoval jeden šílenec?“
„Juris Čudinov.“
„Tak se asi jmenuje.“
„Myslíte si, že by mohl být v Norsku?“
„Je to možný.“
„Setkal jste se s ním?“
„Ne. Bála se, že ji najde,“ poznamenal Wiggo, předklonil se a opřel 

se lokty o stůl.

Randi si všimla, že po chodbě prošel Cato. Přes skleněnou stěnu se 
na ně rychle podíval a pospíchal dál. Zapsala si do bloku, že musí 
ověřit Nymanovo alibi, tedy zda se skutečně v danou dobu nacházel 
na benzince, jak tvrdil. Taky si zjistí, jestli Inga Romuldová to odpo-
ledne skutečně pracovala v Sjølystu.

Marian kývla na Randi, aby ve výslechu pokračovala ona. Vstala. 
„Elna sice zemřela na zranění způsobená autem,“ začala, „ale někdo 
ji už předtím škrtil. Pohádali jste se?“

„Cože?“ Wiggo Nyman zíral na  světlovlasou policistku. Jen tam 
tak seděl a civěl. „Pohádali? Ne,“ odtušil překvapeně. „To vám někdo 
řekl?“

Ani jedna z vyšetřovatelek neodpověděla. Jeho otázka zůstala viset 
ve vzduchu.

„Někdo ji vší silou popadl,“ přidala se Marian.
„Vůbec nic o  tom nevím.“ Schoval obličej v  dlaních. Kolébal se 

sem a tam a přitom mluvil do svých rukou. „Nedokázal jsem se ani 
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jít na ni podívat, přestože mě o to policie požádala. Tohle nevydržím, 
nic z toho tady nechápu. Musím si odskočit, můžu?“

Marian přisvědčila. Wiggo se zvedl. „Vzadu na  chodbě napravo,“ 
podotkla.

Cato strčil hlavu do výslechové místnosti a podíval se na Randi. „Jak 
to jde?“

Randi se obrátila k Marian. „Co si myslíš?“ zeptala se jí.
„Promluvíme si o tom později.“ Cato se stáhl a vydal se chodbou 

pryč.
Randi si povzdychla. Trápilo ji, že se Cato choval k Marian tak pře-

zíravě. Pracovala s ním hodně let a znala ho dobře.
„Je to pěknej soudek prachu,“ pronesla Marian klidně.
„Cato?“
„Ne, Nyman. Studenej čumák a vypočítavej soudek prachu,“ zdů-

raznila a pokračovala: „Ta mimika v jeho obličeji. Chvějí se mu nosní 
dírky. Napínají se mu lícní kosti.“ Otočila se k oknu. „Poznávám to. 
Sama jsem v tom byla.“

Randi se usmála. „V čem?“ Marian měla vždy připravenou analýzu 
toho, jací jsou ostatní lidé.

Pak ale náhle řekla něco, co Randi překvapilo. Marian totiž nepa- 
třila k těm, kteří mluví o svém soukromém životě. Nikdo o ní nic moc 
nevěděl, jen že bydlela sama.

„Taky mám v sobě zuřivost. Nevím, odkud se bere. Nebo jo, vlastně 
to vím. Samozřejmě to má co dělat s dětstvím, adopcí a všemi těmihle 
záležitostmi. Netušíš, k jaké zuřivosti jsem se dřív dokázala vybičovat.“ 
Marian se rychle usmála. „Považovali mě za labilní, tak jsem se místo 
toho stala policajtkou.“

Randi jí úsměv oplatila. „A tví rodiče?“
„O nich mluvím co nejmíň,“ odpověděla neochotně.
„Nezajdeme někdy po práci na večeři?“ zeptala se Randi.
„Nečeká na tebe doma malé dítě?“
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„Už není tak malá, budou jí čtyři. Manžel se o ni moc rád postará.“
Marian se usmála. „Dohodnuto.“
Wiggo Nyman se vrátil a nedbale se opět posadil na židli.
„Vlastně jsme pro dnešek hotoví,“ oznámila mu Marian, „ale na zá-

věr nám ještě řekněte cokoli, co víte a co by pro nás mohlo mít nějaký 
význam.“

Potřásl hlavou.
„Budeme tedy pokračovat jindy,“ uzavřela to Marian a vyměnila si 

pohled s Randi.
Marian disponuje při výslechu jedinečnou schopností uvažovat 

všemi směry, pomyslela si Randi. Příležitost vést s ní výslech měla už 
dvakrát. Jako by Marianin mozek propojoval neviditelná myšlenková 
vlákna podezřelého. Nikdy nevynesla všechny karty naráz, odkrývala 
je postupně jednu po druhé. Bylo důležité včas skončit, a tak na přeru-
šenou nit navázat později během dalšího výslechu.

„Časovaná bomba,“ zopakovala Marian poté, co Wiggo Nyman 
s pohupujícími se klíčky od auta v ruce sjel výtahem.

Randi na ni udiveně pohlédla. „Působil na mě dost vyrovnaně, když 
vezmu v úvahu danou situaci,“ dodala Marian.

Randi se na ni podívala. Marian vždycky analyzovala situaci zvlášt-
ním způsobem. Během těch pár týdnů už přispěla vyšetřovacímu týmu 
mnoha novými podněty i  konkrétními výsledky. Před několika dny 
přiměla jednu ženu k přiznání, že zabila nevlastního otce. Byl to slo-
žitý případ z kriminálního prostředí, ale policie neměla žádné důkazy. 
Marian ji vezla po výslechu domů, a pak se s ní vrátila na policejní 
ředitelství, kde se žena k vraždě přiznala.

Randi dosud nepochopila, jak to Marian dokázala. Jako by ani Ma-
rian neměla jiný život, jako by se všechno točilo kolem práce, výsledků 
a psa, který je jí neustále v patách, k radosti i vzteku ostatních.
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S chUTí hvězD! NA oboU STrANách SvěTLE MoDrých 
zmrzlinářských vozů se skvěla písmena v  růžové a  tmavě modré bubli-
ně. Okolí písmen bylo poseté zlatými hvězdičkami. Kriminalistka Ellen  
Grueová nakoukla do jednoho ze dvou vozů, které zatím nevyjely. Na pří-
strojové desce ležel popis trasy se seznamem ulic vypsaných pod sebou. 
Poppelveien, Sørengveien, Blomsterveien a Skogfaret. Seznam byl dlouhý 
a před každou ulicí uváděl dva časy. Jeden označoval začátek prodeje a dru-
hý odjezd. Zadní dvojité dveře pokrývaly obrázky nanuků i s názvy. Jaho-
dová zmrzlina se jmenovala Virgo, malinová Vela a čokoládová Corvus.

Horko před skladištní budovou se nedalo vydržet. Obleky, které kri-
minalisté z  technického oddělení při ohledávání místa činu povinně 
nosili, to ještě zhoršovaly. Policie vyznačila křídou místo úmrtí a po-
mocí červenobílé pásky uzavřela okolí. Stalo se to ale přímo ve vjezdu, 
takže museli vytvořit koridor, kudy zmrzlinářská auta projížděla sem 
a tam, nakládala zmrzlinu a rozvážela ji po určité oblasti. Teď upro-
střed dne plnilo venku úkoly deset vozů.

Ocelové schodiště vedlo ke  dveřím, nad nimiž na  červené ceduli 
stálo CATERING NOMAN. Ellen vyšla těch pár schůdků a otevřela 
dveře. Vstříc jí zavála silná vůně jídla. Zastavila se ve dveřích a pozo-
rovala starší ženu v zástěře a s průhlednou pokrývkou hlavy. Kmitala 
mezi troubou a umyvadlem. „Jste od policie?“ zeptala se přímo. Ellen 
kývla, představila se a sundávala si plastové rukavice.
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Místnost byla oválná s několika úzkými okny u stropu. Ellen si po-
všimla, že dvě okna jsou otevřená a špinavá. Zaschlé stopy po dešťo-
vých kapkách vytvořily na skle nahnědlý krajkový vzor. Zeď za oce-
lovou kuchyňskou linkou měla jakousi tmavě žlutou barvu, podlahu 
pokrývalo zelené linoleum.

Potřebovala si nejprve promluvit s majitelem cateringové firmy, ale 
přišla zjevně příliš brzy. Asle a Tony toho muže ještě v zadní místnosti 
vyslýchali.

Ona starší žena přinášela tác s upečenými karbanátky a vypadala 
smutně.

Ellen z pohledu na ty spousty jídla dostala hlad. Nevolnost ustoupi-
la. Přesto by možná měla zaskočit do lékárny a obstarat si těhotenský 
test, ale ze všeho nejraději by na tuhle záležitost vůbec nemyslela.

„Milly,“ představila se žena zastřeným hlasem. „Milly Bråthenovic.“ 
Odložila tác na linku a utřela si ruce do zástěry. „Pořád jsem říkala, že 
to s Elnou nevypadá dobře. Něco tu nebylo v rychtyku.“

„Promluvte si o  tom, prosím, s  ostatními vyšetřovateli,“ požáda-
la ji Ellen a pokývla směrem k zavřeným dveřím od zadní místnosti. 
„Tímhle se zabývají ti dva tam uvnitř. Já si jen prohlížím zázemí.“

„Jo, jo,“ přitakala Milly Bråthenová a  začala odměřovat přísady. 
„Pročpak vlastně? Co si tady vevnitř chcete prohlížet? Přejeli ji přece 
venku.“

„Potřebujeme události prošetřit v širším kontextu,“ odpověděla El-
len.

„Ach ták. Noman je tak jako tak ješitnej trumbera,“ zašeptala. „Na-
paráděnej kozel, s  luxusníma auťákama a  šíleně drahýma botama. 
Šmarjápanno, z peněz za jedny jeho boty bych vyžila měsíc.“

Ve  dveřích se náhle objevila Inga Romuldová. Krátce pokynula 
směrem k Ellen. „Nedokážu sedět doma,“ vysvětlila a svlékla si světle 
žlutou letní bundu. „Dusí mě to tam.“

„Jo, jo, holka moje,“ chlácholila ji Milly Bråthenová. „Spolu to 
zvládnem.“

DEF_ZLOM.indd   54 27.9.12   9:47



55

Inga se na ni vděčně podívala. Schovala si vlasy pod šifonový šá-
tek, opláchla si ruce a přešla k hliníkovému pultu. Pak si natáhla ten-
ké plastové rukavice a nožem s kulatým ostřím začala potírat buchtu 
medovou polevou. Milly Bråthenová přerovnala karbanátky do velké 
mísy. „A je po smrti, chudák nevinná holka. Co udělala špatnýho? Nic, 
jen dřela do úmoru. Povídala jsem jí to pořád, nechoď tady v areálu ni-
kam sama. Po zavíračce nevíš, kdo se tu poflakuje. Zlý chlapi se najdou 
dycky. O tom vím svoje.“

Inga Romuldová odložila nůž a sundala si tenké plastové rukavice.
Milly si unaveně přejela rukou po obličeji. „Šoféři zmrzlinářskejch 

aut. Často tu koukaj po holkách, že jo, Ingo? Ronny toho o nich každo-
pádně napovídá dost.“

„Kdo je Ronny?“ zajímala se Ellen.
„Můj vnuk. Dělá tady šoféra. Díky němu jsem dostala tohlencto 

místo.“
„Obtěžují vás někteří řidiči?“
Inga Romuldová si zhluboka povzdechla. „Ani ne,“ odpověděla po-

malu. „Jsou milí.“
„Proč jste odjely z Lotyšska?“ neudržela se Ellen.
„Elnina rodina chtěla, aby někam odcestovala, nejlépe do Norska 

nebo Švédska. Protože... nemají doma moc peněz. Ale její matka si 
taky přála, aby se domů zase vrátila,“ řekla tiše. „Bála se, že to s Elnou 
špatně skončí.“

Ellen vděčně přijala karbanátek, který jí Milly Bråthenová podala 
napíchnutý na vidličce.

„Proč?“
Inga Romuldová rychle potřásla hlavou. „Nevím, prostě si to mys-

lela.“
„A její otec?“
„Je mrtvý. Elna se ale zapletla se ženatým mužem. Nechoval se k ní 

moc hezky, ani se nemyl. Je na ni zlý.“
„Když se nemyjou, tak to je konec,“ prohlásila Milly Bråthenová 
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striktně. „Chlapi jsou prasata. Jenže tohle se tady nesmí říkat nahlas, 
to víte.“ Mrkla ke dveřím. „Jsou to muslimové. Říct prase je větší hřích 
než klít v kostele.“ Ušklíbla se.

Inga Romuldová zvedla nůž a opláchla ho. „Vyhrožoval, že sem při-
jede.“

Ellen spolkla poslední sousto karbanátku a pozorovala Inžin bledý 
obličej. „Takže je v Norsku?“

Inga zavrtěla hlavou. „Nevím.“
„Copak jste se letos ještě nedostala na sluníčko?“
„Ne.“ Inga si osušila ruce do zástěry. „Pořád pracuju.“
„Všichni tu dřem do úmoru. Oznámila jsem jim, že si v  červenci 

potřebuju dát pauzu. Ale určitě tady bude míň práce, jen co začnou 
prázdniny. Mám tříletý vnouče a chci se mu věnovat. Děcka jsou zlatý, 
abyste věděla. Elna měla taky spoustu sourozenců, nejmladšímu jsou 
jenom tři roky. Měla byste vidět fotky, co mi ukázala. Bydleli ve starým 
šeredným baráku na venkově. Elna sem nepatřila. Byla na to moc hod-
ná. Měla se vrátit domů za mámou.“

„Chcete tím říct, že vás tu vykořisťují?“
„Už víc nepovím. Všichni tu dřem, ale Elna nikdy nic neodmítla. 

Zůstávala tu po večerech sama. Taky Wiggo. Jak jen se ten s tím vy-
rovná?“
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kDyž ÅSA NyMANová zAhLéDLA STříbrošEDé AUTo 
přijíždějící přes pole, hluboce ji to znepokojilo. Bylo 13. června. Ne-
šťastná třináctka. Intuitivně poznala, že přijíždí policie. Wiggo ji 
požádal, aby vypověděla, že se ten večer, kdy Elna zemřela, zastavil 
na  chvilku doma, přestože to nebyla pravda. Jen se trochu projížděl 
po okolí, na benzinku a tak. Policie by si z toho však mohla vyvodit 
chybné závěry a větší zátěž by vzhledem ke smutku a šoku už nezvládl. 
Říkal, že policie se vždycky snaží najít podezřelého.

Vyšla do  předsíně, stoupla si na  světle zelený a  modrý kobereček 
a  čekala. Přešlapovala tam bosa. Pak pootevřela vchodové dveře. 
Venku panovala taková tma, jakou může nabídnout červnový večer, 
s těžkými šedými mraky a nízkým mlžným oparem, který se u země 
v místech, kde začínal les, trhal na cáry. Počasí se prudce změnilo. Přes 
oblohu se náhle mihl bílý záblesk. Vzápětí zahřmělo, ale nespadla ani 
kapka. Chladný vítr vystrašil kočky, takže začaly neklidně popocházet 
po klecích.

Unaveně si přejela rukou po čele. Zaslechla, jak vůz venku zabrzdil 
a zastavil. Na kraji koberečku u vchodových dveří bylo několik mok-
rých skvrn od hlíny. Kmitala pohledem mezi svými zelenými holin-
kami a brokovnicí stojící v koutě za dveřmi. To je typické, že Henning 
zrovna dnes večer není doma. Přitom nikdy nikam nechodil. Poslední 
dobou se ale po večerech někde poflakuje. Nevěděla, kam chodí, jestli 
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nemá třeba nějakou schůzku. Ani na  něj nechtěla dotírat. Brzy mu 
bude dvaatřicet. Má právo obejít pole a zmizet v lese. Pokud si to přeje.

Během večeře seděl Henning na  židli mlčky jako ryba a  listoval 
v  novinách. Moc toho nesnědl. Ani ona. Obvykle oba jedli hodně 
a dlouho. Henning nebyl tlustý, ale velký. Bohužel se podobal otci, jí se 
podobal Wiggo.

Když zvala policisty dovnitř, zahlédla se na okamžik v zrcadle. Vidě-
la své vyděšené oči, osamělost, sevřené hrdlo.

Policistky se představily jako Marian Dahleová a Randi Johansenová.
Ženy vešly do obývacího pokoje a posadily se na židli. Byla ráda, že 

utřela prach a na záhonu vysázeném podél domovní zdi natrhala žluté 
květiny. Jestli má Wiggo skutečně něco společného s Elninou smrtí, 
policistky by pravděpodobně přecházely po pokoji sem a tam jako tyg-
ři v kleci. Vyzařoval z nich přívětivý klid, a tak se uvolnila. Wiggo není 
žádný zločinec. Odjakživa v něm ale dřímal určitý neklid, jako by ob-
rátil svou duši na špatnou cestu. Mezi ní a syny vznikl odstup, oba byli 
někde jinde, osamělí, uzavření. Vždy se ale snažila nejlíp, jak uměla.

Slova se ujala ta tmavá cizokrajná. Zeptala se, jestli si u  Wigga 
a  v  jeho chování nevšimla něčeho zvláštního. Podotkla, že se jedná 
o běžnou otázku, že policie musí prošetřit vše. Åsa Nymanová to chá-
pala. Vyprávěla, jak moc měl Wiggo rád Elnu. Samozřejmě si na něm 
ničeho zvláštního nevšimla. Pak se zajímaly o to, co dělal ve dnech ko-
lem 11. června, jestli nezaslechla nějakou hádku s  Elnou nebo něco 
takového. Řekla, a to byla pravda, že o ničem neví. Je dospělý. Nebydlí 
už doma. A Elnu měl velmi rád, zopakovala. „Měli jsme ji rádi všichni 
tři. Ano, Wiggův bratr taky,“ dodala.

„Stavoval se Wiggo doma ten večer, kdy Elnu přejelo auto?“
„Ano,“ vyhrkla. „Někdy zneklidní, a pak zajede sem k nám. A když 

Elna pracovala...“
Tmavovlasá policistka ji soustředěně pozorovala. Nakonec Åsa Ny-

manová sklopila zrak. „Proč se na to ptáte?“ Cítila, jak se jí zrychluje 
tep. „Proč...?“
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„Jen tak,“ uklidňovala ji spěšně Marian, „rutina. Snažíme se vše-
možně zjistit, kdo Elnu přejel. Kdyby vás napadlo něco, co byste nám 
chtěla říct...“

„Ne,“ odmítla Åsa Nymanová a zvedla hlavu. „Co by to mělo být?“
Policistky se chovaly zdvořile, ale nedokázala přesně odhadnout, co 

si myslí. V dnešních novinách stálo tolik ošklivých věcí, že Elnu srazil 
vrah, který z místa činu ujel. Že ji nejprve týral. Komu se jen ta chu-
dinka připletla do cesty? V každém případě ne Wiggovi. Jeho auto bylo 
netknuté. Ani škrábanec. On to samozřejmě nebyl.

Pověděla policistkám, že Wiggo a Henning jsou slušní kluci. Wig-
go jako dítě říkával spoustu podivností. „Jsem ze železa, mami. Jsem 
strašně silnej.“ A Henning lovil zvířata do pastí, které kladl několikrát 
týdně. Ale to s případem samozřejmě vůbec nesouvisí, pomyslela si. 
„Mám svoje syny ráda,“ svěřila se a vzpomněla si na přísloví, že pokud 
člověk nemiluje příliš, nemiluje dostatečně. Jenže jak moc je dostateč-
ně?

Z obličejů policistek se nedalo nic vyčíst. Náhle se zvenku ozvalo 
zuřivé zaštěkání. Åsa Nymanová popošla k  oknu a  nadzvedla bílou 
tylovou záclonu. Srdce se jí okamžitě rozbušilo. Přitiskla obličej až 
ke sklu, ale nic neviděla.

„To je jenom můj pes,“ podotkla tmavovlasá policistka, vstala a zmi-
zela.

„Nesnáším psy,“ odfrkla Åsa Nymanová a  zahleděla se na  tmavé 
mraky plující nízko po obloze.

„Je přivázaný k autu,“ uklidňovala ji světlovlasá policistka.
Ulehčeně kývla. Nejhorší ze všeho byli psi puštění navolno. Kdysi 

se ke kočkám dostal jeden zmetek a tři zabil. Týden nato jí Henning 
obstaral brokovnici. Stála pořád nabitá venku v chodbě.

„Určitě na dvoře ucítil kočky. Jestli je přivázanej, žádný nebezpečí 
nehrozí.“

Světlovlasá policistka se taky zvedla. „Myslím, že máme, co potře-
bujeme.“
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„Aha, a co potřebujete?“
„Potvrzení Wiggova alibi. Jen to.“
„Alibi, jistě.“ Åsa Nymanová ji následovala do  chodby. „Děkuju 

vám,“ rozloučila se.
„Nám neděkujte,“ odpověděla policistka a vyšla ven. Åsa Nymano-

vá za ní zavřela dveře, přešla do kuchyně a začala uklízet. Mechanicky, 
jako by se věci vznášely v bezbarvé temnotě.
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„bUď jE TohLE hoDNě jASNý PříPAD, NEbo jE To 
neuvěřitelná shoda okolností.“ Cato se vzrušeně rozhlížel po malém 
shromáždění kolem sebe. „Věc se má tak, že nám přišla žádost od po-
licie v Askeru a Bærumu. Obrátili se na kriminálku, aby jim pomohla 
s  hledáním toho pohřešovaného chlapce, sedmiletého Patrika Øye-
ho, který je už několik dní na titulních stránkách všech novin. Volali 
totiž Ahmedu Khanovi, aby zjistili, kdo řídil jejich zmrzlinářský vůz 
v Høviku toho dne, kdy chlapec zmizel, tedy v pondělí třetího června.“

Všichni ho napjatě sledovali. „A řidič, který tam ten den zmrzlinu 
rozvážel, se jmenuje Wiggo Nyman. Wiggo Nyman! Bingo!“

„Do  prdele,“ vypadlo z  Rogera. „Takže tam jezdí Wiggo Nyman? 
A auto se tam vyskytovalo přibližně v době, kdy ten chlapec zmizel, 
chápu to správně?“

Marian na něj navázala: „Vyšetřovatele přece muselo to zmrzlinář-
ské auto napadnout už dřív. Proč jim to trvalo tak dlouho? Přece ne-
jsou tak neschopní.“

„Ale jo,“ odpověděl rychle Roger. „Očividně jsou.“
„V  pondělí tam jezdí taky popelářské auto, ale mnohem dřív,“ 

podotkl Cato. „Ještě jsem to nestihl pročíst celé. Když tamější hlav-
ní vyšetřovatel Vidar Edland zavolal do té zmrzlinářské firmy a zjis-
til, že Wigga Nymana už policie vyslýchala v  souvislosti s případem 
Elny Druzikové, hned mi volal. Nepřeháním, když řeknu, že to oba 
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