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Åse Larssonové se to opět podařilo. 
Nový detektivní příběh napsala 
s energií, nadšením a citem pro 
jazyk, čímž zastínila většinu knih 
tohoto žánru. V knize Oběť Molochovi
se jejím prostřednictvím dostáváme 
k podstatě lidských citů a lidství jako 
takového. Příběh rozvíjí a oživuje 
láska, něha a síla přátelství, ale 
také zištnost, nenávist a egoismus… 
Nádherný, svižně napsaný kriminální 
román. ¶ Gunilla Weddingová, 
Skånska Dagbladet

Přečetl jsem Åsu Larssonovou 
a konečně jsem našel svou 
královnu detektivek. Kdybych nebyl 
šťastně ženatý, požádal bych ji 
o ruku. ¶ Leif G. W. Persson

případy rebecky martinssonové
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Čtu Třetí knihu Mojžíšovu. Bůh zuří a vyhlašuje své zákony i tres-
ty pro ty, kteří se jimi nebudou řídit. Dští hrozby a plane vzte-
kem. Ve dvacáté kapitole o zakázaných kultech Pán říká, že ten, 
kdo daruje Molochovi někoho ze svých potomků, musí zemřít, 
lid země ho ukamenuje. Bůh sám se obrátí proti tomu muži 
a vyobcuje jej ze společnosti jeho lidu. Jak to provede, když 
už bude ukamenovaný, říkám si. Jestliže lid země přivře oči, 
aby neviděl, že ten muž daroval některého ze svých potomků 
Molochovi, postaví se proti němu a jeho čeledi sám Bůh a se-
šle na ně svůj hněv.

Čtu si o Molochovi. Zdá se, že je to bůh, který zajišťuje bo-
hatství, dobrou úrodu a štěstí ve válce. Kterýpak bůh by něco 
takového nesliboval? Přinášely se mu dětské oběti. Lidé měli 
duté měděné sochy Molocha. S doširoka rozevřenou náručí. 
Uvnitř sochy rozdělali oheň a ten ji rozžhavil. Pak položili do 
Molochovy náruče živé dítě.

Na to jsem myslela při psaní této knihy. Na obětování dětí 
pro úspěch, pro slávu tohoto světa.
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CO TEN PES TAK VYVÁDÍ? Samuel Johansson v životě neslyšel 
takhle výt psa.

Stojí v kuchyni a maže si chleba máslem. Severského psa má 
uvázaného venku na dlouhé šňůře. Všude panuje božský klid.

Pak začne pes štěkat. Zpočátku ostře a vztekle.
Na co to jen štěká? Rozhodně ne na veverku. Štěkání na 

veverku Samuel dobře pozná. Že by los? Ne, na losa štěká tlu-
meně a vytrvale.

Pak se něco stane. Pes zavyje. Zní to, jako když se otevřou 
brány pekelné. Samuela Johanssona z toho zamrazí.

Vtom pes umlkne.

Samuel vyběhne ven. Bez bundy. Bez bot. Bez pušky. Bez roz-
myslu.

V podzimní tmě klopýtá ke garáži a psí boudě.
A tam, u garáže, stojí ve světle venkovní lampy medvěd. Tahá 

za psí tělo, aby si ho mohl odnést s sebou, ale mrtvý pes vězí  
pevně ve vodítku. Medvěd otočí zkrvavenou mordu k Samuelo-
vi a zavrčí.

Samuel nejistě o krok ustoupí. Pak v sobě sebere téměř nad-
pozemskou sílu a rozběhne se jako o život zpátky k domu pro 
pušku. Medvěd zůstane na místě. Přesto Samuel na krku cítí 
jeho horký dech.

Než znovu opatrně otevře dveře, zpocenýma rukama nabije 
ručnici. Musí být klidný, aby měl přesnou mušku. Jinak je po 
něm veta. Zraněný medvěd by se na něj vmžiku vrhl.

Plíží se tmou. Krok za krokem. Chlupy na krku se mu ježí.
Medvěd tam pořád stojí. Hltá zbytky psa. Když Samuel od-

jistí pušku, medvěd zvedne hlavu.
Samuel se v životě takhle netřásl. Teď musí jednat rychle. 

Snaží se být klidný, ale moc mu to nejde.
Medvěd hrozivě pohodí hlavou. Zabručí. Funí jako měch. 

Pak pomalu vykročí směrem k Samuelovi. V té chvíli Samuel 
vystřelí. Zaduní rána. Medvěd se svalí. Ale rychle se zas vyhra-
be na nohy a zmizí v temnotě.
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Medvěda pohltil černočerný les. Světlo nad garáží moc daleko 
nedosáhne.

Samuel couvá zpátky do domu. Cestou míří ručnicí všemi 
směry. Celou dobu naslouchá zvukům z lesa. Ten medvědí obr 
se na něj může kdykoli vyřítit. Samuel vidí jen na pár metrů.

Ke dveřím mu už zbývá pouhých dvacet kroků. Srdce mu 
buší. Pět. Tři. A je uvnitř.

Zachvěje se. Celé tělo se mu třese. Mobil musí položit na 
kuchyňský stůl a pravou rukou sevřít tu levou kolem zápěstí, 
aby se trefil do tlačítek na klávesnici. Vrchní lovec hovor při-
jme po prvním zazvonění. Domluví se, že se sejdou, jakmile se 
rozední. Za tmy se nic podnikat nedá.

Za svítání se u Samuela na zahradě shromáždí parta chlapů 
z vesnice. Jsou jen dva nad nulou. Stromy pokrývá jinovatka. 
Listy už opadaly. Na šedavém pozadí září rezavé jeřabiny. Ve 
vzduchu poletují vločky. Sníh, který se neudrží a hned taje.

Prohlížejí si spoušť u psí boudy. Ze psa zbyla vlastně jen 
lebka v obojku. Zbytek je na kaši.

Jsou to tvrdí chlapi. Oblékli si kostkované košile, kalho-
ty se spoustou kapes, zelené bundy a z opasků jim visí nože. 
Mladí mají na tváři strniště a na hlavě kšiltovku. Ti starší jsou 
hladce oholení a nosí teplé kožené ušanky. Tihle chlapi kladou 
vlastno ručně vyrobené losí pasti. Mají raději auto s karburáto-
rem, které si člověk může opravit sám, a není tak závislý na ně-
jakém autoservisu, kde dneska stejně jen připojí auto k počítači.

„Stalo se to takhle,“ spustí vrchní lovec, zatímco chlapi si 
cpou do pusy další porci tabáčku a pokukují po Samuelovi, kte-
rý nedokáže ovládnout cukání ve tváři. „Samuel zaslechl výt  
psa. Popadl pušku a vyšel ven. Nedávno se tu objevil medvěd, 
tak ho napadlo, že se mohl vrátit.“

Samuel přikývne.
„Takže. Vyjdeš ven s puškou. Tam stojí medvěd a zrovna po-

žírá psa. Zaútočí na tebe. Vystřelíš v sebeobraně. Šel po tobě. 
Pro pušku ses nevracel domů. Měl jsi ji s sebou od začátku. Na 



11

tom není nic divnýho. A z porušení loveckého zákona tu niko-
ho neobviní, co ty na to? Včera večer jsem zavolal na policii. 
Okamžitě povolili odstřel.“

„Kdo se toho ujme?“ zeptá se jeden ze skupinky.
„Patrik Mäkitalo.“
Po té informaci všichni na okamžik zmlknou a zamyslí se. 

Patrik Mäkitalo pochází z Luleå. Jasně že by bylo lepší, kdyby 
se na lov medvěda vydal někdo z jejich party, ale nikdo z nich 
nemá tak kurážného psa jako Patrik. A v hloubi duše pochybují, 
že by měli dost kuráže sami.

Medvěd je zraněný. Tím pádem smrtelně nebezpečný. Je tře-
ba mít psa, který když ho vystopuje, zůstane na místě a štěká — 
a neběží vystrašeně zpátky k páníčkovi s medvědem v patách.

Ani lovec by si neměl nadělat strachy do kalhot, až se to 
medvědisko vyřítí z lesa. Má pak jen pár vteřin. Plocha, do níž 
se musí trefit, aby medvěda skolil, není větší než dno kastrolu. 
Navíc míří vestoje bez opory. Jako kdyby se chtěl trefit do letící-
ho tenisáku. Pokud ho mine, není vůbec jisté, zda bude mít čas 
vystřelit ještě jednou. Lov medvěda není zábava pro třasořitky.

„My o vlku…“ zažertuje vrchní lovec a podívá se směrem 
k silnici.

Patrik Mäkitalo vystoupí z auta a pozdraví je kývnutím hlavy. 
Je mu kolem pětatřiceti. Má přimhouřené šikmé oči a dlouhou, 
tenkou kozlí bradku. Vypadá jako nějaký norrbottenský mon-
golský válečník.

Patrik toho moc nenamluví, naslouchá vyprávění vrchního 
lovce a vyptává se Samuela na ten výstřel. Kde stál on a kde stál 
medvěd? Jakou použil munici?

„Oryx.“
„Výborně,“ procedí Patrik Mäkitalo. „Ta má vysokou paleb-

nou sílu. S trochou štěstí ho kulka provrtala skrz naskrz. V tom 
případě víc krvácí. Bude snazší ho vystopovat.“

„Co používáš ty?“ odváží se zeptat jeden ze starších lovců.
„Vulkán. Ten se zavrtá těsně pod kůži.“
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No jasně, pomyslí si chlapi. Patrik míří přesně a zvíře ne-
zraní. Nemusí ho stopovat. Dbá na to, aby nepoškodil medvě-
dí kůži.

Patrik Mäkitalo odjistí pušku a zmizí v lese. Za pár minut 
se vrátí a na prstech má krev.

Otevře kufr auta. V kleci čekají jeho lovečtí psi. Jazyky jim 
visí z tlamy roztažené do šťastného psího úsměvu. Nemají oči 
pro nikoho jiného než pro svého páníčka.

Patrik Mäkitalo požádá o mapu. Vrchní lovec přinese z auta 
plán okolních lesů. Rozloží ho na kapotě.

„Je dobře vidět, kudy se vydal,“ vysvětluje Patrik Mäkitalo. 
„Ale jestli se dá po větru a prodere se mladým lesem, hrozí, že 
se dostane až někam sem.“

Prstem ukazuje na říčku, která teče na jih k řece Lainio.
„Zvlášť jestli je to starej mazák, co se už naučil, jak psy pře-

lstít. Musíte sehnat nějaký člun a být připraveni, abyste mi 
mohli jet naproti, když bude třeba. Mým psům nevadí trochu 
se smočit v řece, ale páníček tak odolný není.“

Všichni se lehce pousmějí na znamení sbratření před spo-
lečným úkolem.

Vrchní lovec sebere odvahu a zeptá se:
„Chceš někoho s sebou?“
„Ne. Budu ho chvíli stopovat a pak se uvidí. Když se dá tímhle 

směrem až k močálům, musíte být připraveni je obejít a počíhat 
si na něj. Uvidíme, kam se dostal.“

„Pokud krvácí, měl by se přece dát vystopovat snadno,“ ozve 
se jeden z chlapů.

Patrik Mäkitalo mu nevěnuje jediný pohled, jen odpoví:
„Ale kdepak. Po chvíli často krvácet přestane. Zaleze někam 

do hustého křoví a pak to obvykle vezme oklikou a přikrade  
se ke svému pronásledovateli zezadu. Jestli budu mít smůlu, 
najde mě dřív než já jeho.“

„A do prdele,“ ujede vrchnímu lovci. Pohledem bleskne po 
kamarádovi, který si předtím pustil pusu na špacír.
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Patrik Mäkitalo vyžene psy. S čenichy u země zmizí v dálce jako 
dvě hnědé střely. Vyrazí za nimi s navigací GPS v ruce.

Nezbývá než se pustit po stopě. Zvedne oči k obloze a doufá, 
že nezačne vydatně sněžit.

Jde rychle. Myšlenky mu zabloudí ke skupině lovců, se kte-
rými se právě seznámil. Patří k těm, kteří na čekané nasávají 
a pak usnou. Jeho tempu by nestačili. A už vůbec by nezvládli 
lov samotný.

Přejde štěrkovou cestu. Na druhé straně ji lemuje písečný 
pás. Medvěd si to namířil přímo nahoru po svahu. Širokým, těž-
kým krokem. Patrik vloží ruku do viditelných medvědích stop.

Obyvatele Lainia už posedla medvědí horečka. Vědí, že med-
věd byl občas hodně blízko. Vedle převrácené popelnice našli 
jeho trus, červený jako kaše z borůvek a brusinek, z něhož se 
za chladného rána ještě kouřilo. O medvědovi se hodně mluví. 
Oprašují se staré historky.

Patrik sleduje rýhy v zemi v místech, kde se musel medvěd 
zapřít předními tlapami, aby se vyškrábal nahoru. Jako by na 
nich měl místo drápů nože. Ve vesnici stopy změřili. Položili 
vedle nich krabičku sirek a vyfotografovali to mobilem.

Ženy a děti se drží doma. Nikdo si netroufne jít do lesa na 
houby. Rodiče vyzvedávají děti na zastávce školního autobusu, 
aby je odvezli domů autem.

Musí to být pořádný macek, napadne Patrika při pohledu 
na medvědí stopy. Starý masožravec. Zřejmě proto se pustil 
do toho psa.

Vejde do vysokého borového lesa. Tady se mu jde lehce. Bo-
rovice rostou dál od sebe jako na kolonádě. Vysoké kmeny bez 
větví, jen nahoře šumí koruny. Mech, který v létě praská pod 
nohama, je teď měkký, nasáklý vodou, a nevydá ani hlásku.

Dobře že je takové ticho, pomyslí si.
Projde kolem staré stodoly. Uprostřed se stavba propadla. 

Kolem leží zetlelé zbytky střechy. Zima ještě není tak dlouho, 
aby zem zmrzla. Patrik se boří do drnů a začíná se pěkně potit. 
Páchne to tam bahnem a železitou vodou.
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Zanedlouho se stopy stáčejí. Táhnou se dolů k nízkému po-
rostu kolem říčky Vaikkojoki.

Někde v dálce zakráká do šedavého rána pár havranů. Pak 
porost zhoustne. Stromy se tlačí na sebe. Bojují o prostor. Útlé 
borovice a pichlavé šedé smrčí. Hubené březové větévky, ze kte-
rých žlutě svítí neopadané lístky na jinak šedozeleném pozadí. 
Není vidět dál než na pět metrů. A to ještě stěží.

Už je dole u řeky. Občas musí odhrnout větvičky rukou. Vidí 
jen pár metrů před sebe.

Najednou zaslechne psy. Třikrát ostře zaštěkají. Pak nasta-
ne ticho.

Patrik pochopí, co to znamená. Vyrušili medvěda. Vyhnali 
ho z pelechu. Jakmile psi ucítí pronikavý pach z doupěte, ob-
vykle zaštěkají.

Po dvaceti minutách je uslyší štěkat znovu. Tentokrát vy-
trvale. Jsou medvědovi v patách. Mrkne na GPS. Půldruhého 
kilo metru. Psi štěkají za běhu. Pronásledují ho. Nezbývá než 
se vydat tím směrem. Zatím se nijak hnát nemusí. Doufá, že 
mladá fenka se k medvědovi nedostane moc blízko. Do všeho se  
trochu moc hrne. Druhý pes je rozvážnější. Vydrží stát na mís-
tě, varovně štěkat a udržovat si bezpečný odstup. Většinou se 
nepřiblíží na víc než tři metry. Teď se od něj určitě drží ještě  
dál, na čtyři pět metrů. Postřelený medvěd bývá netrpělivý.

Po půlhodině se štěkání ozývá z jednoho místa. Medvěd 
i psi teď stojí bez hnutí.

No jasně. V té nejhorší houštině. Všude samé roští a žádný 
výhled, hrůza. Patrik pokračuje v cestě, až je od nich jen dvě 
stě metrů.

Vítr fouká ze strany. Nevadí. Medvěd by ho zvětřit neměl. 
Odjistí pušku. Jde pořád dál. Srdce mu buší.

To nic, říká si. Osuší si dlaň o nohavici. Trocha adrenalinu 
k tomu patří.

Je od něj padesát metrů. Přimhouří oči a pokouší se pátrat 
ve křoví, odkud se ozývá štěkot. Oba psi na sobě mají reflex-
ní vestu, zářivě zelenou na jedné straně a jasně oranžovou na 
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druhé. To aby je lovec dobře odlišil od medvěda, až dojde na 
věc. A aby viděl, kterým bokem k němu stojí.

Náhle si všimne, jak se vepředu zableskne něco oranžové-
ho. Který ze psů to je? Nejde to rozeznat. Medvěd obvykle sto-
jí mezi nimi. Patrik pátrá pohledem, mhouří oči a plíží se co 
nejtišeji blíž a blíž. Připravený vystřelit, nabít a zase vystřelit.

Vítr změní směr. V tom okamžiku zahlédne druhého psa. 
Psi stojí tak deset metrů od sebe. Tam někde musí být medvěd. 
Ale Patrik ho pořád nevidí. Teď mu ale vítr fouká šikmo na krk. 
To se mu nelíbí. Zvedne ručnici.

Medvěda uvidí na vzdálenost deseti metrů. Z tohohle místa 
se střílet nedá. Je mezi nimi moc stromů a roští. Najednou se 
medvěd vztyčí. Zvětřil ho.

A pak se k němu rozběhne. Stane se to hrozně rychle. Než se  
Patrik stačí nadechnout, medvěd urazí polovinu vzdálenosti. 
Je slyšet praskot, jak cestou láme větve.

Patrik vystřelí. První výstřel medvěda přiměje uhnout do 
strany. Ale běží dál. Druhý výstřel ho zasáhne přesně. Medvěd 
se svalí tři metry od něj.

Psi se na něj vmžiku vrhnou. Koušou ho do uší. Tahají ho 
za kožich. Patrik je nechá být. To mají za odměnu.

Srdce mu buší jako o závod. Lapá po dechu a přitom psy 
chválí. Výborně. Šikovná holka. Páníčkův poklad.

Vytáhne telefon a zavolá lovce.
To bylo o fous. Až moc těsně. Hlavou mu projede myšlenka 

na syna a přítelkyni. Pak ji vyžene z hlavy. Zadívá se na med-
věda. Je velký. Pořádný obr. Skoro černý.

Parta lovců dorazí na místo. Ve vzduchu se vznáší studený pod-
zim, huňatý medvěd a hluboká úcta. Kolem medvědího těla uvá-
žou popruhy, jejich konce si provlečou kolem krku a v podpaždí 
a táhnou ho na mýtinu u cesty, kam dojedou čtyřkolkou. Dřou 
se jako mezci. Je to pěkný macek, usoudí.

Pak dorazí inspektor z krajského úřadu. Prohlédne si mís-
to, kde Patrik medvěda skolil, aby se ujistil, že nebyl porušen 
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lovecký zákon. Zatímco chlapi po té námaze oddechují, nabere 
všechny nutné vzorky. Ustřihne chomáč chlupů, vyřízne vzorek 
kůže, odřízne medvědí koule a zavíracím nožem vydloubne zub, 
podle kterého se určí věk.

Pak mu rozřízne břicho.
„Mrkneme se, co méďa zbaštil?“ zeptá se.
Patrik Mäkitalo přivázal psy ke stromu. Slabě kňučí a šku-

bají sebou na vodítku. Je to přece jejich medvěd.
Z obsahu žaludku se kouří. A příšerně to smrdí. Pár chlapů 

bezděčně o krok ucouvne. Vědí, co je uvnitř. Zbytky Samuelova 
psa. Inspektor to ví také.

„No jasně,“ zamumlá. „Lesní bobule a maso. Kosti a kůže.“
Šťourá v té kaši klacíkem. Koutky úst se mu udiveně stáhnou.

„Ale co je, sakra, tohle…“
Zmlkne. Pravačkou v gumové rukavici vytáhne pár úlom-

ků kostí.
„Kurva, co to sežral?“ zamumlá a trochu se v tom povrtá 

kla cíkem.
Chlapi přistoupí blíž. Drbou se na temeni, až jim kšiltovky 

sklouznou do čela. Jeden vytáhne brýle.
Inspektor se prudce zvedne. Ucouvne. Mezi prsty svírá kus 

kosti.
„Víte, co to je?“ zeptá se.
Ve tváři je úplně popelavý. Před tím, co se mu zračí v očích, 

se ostatní zachvějí. Les ztichne. Vítr se utiší. Ptáci zmizí. Jako 
by nechtěli prozradit tajemství.

„Pes to v žádném případě není. To tedy vím jistě.“





Neděle 23. října
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PODZIMNÍ ŘEKA S  NÍ JEŠTĚ STÁLE mluví o smrti. Ale jinak. 
Dříve byla černá. Říkala: Můžeš s tím vším skoncovat. Můžeš 
se rozběhnout po tenkém ledu tak daleko, dokud nepraskne. 
Teď řeka říká: Jsi pouhé mrknutí oka, holčičko moje. Zní to 
jako útěcha.

Okresní prokurátorka Rebecka Martinssonová spí klidně 
i v hodině vlků. Už se nebudí úzkostí, která by ji zevnitř roze-
žírala, zavrtávala se hloub a zakusovala se do ní. Už se nepotí 
ani jí prudce nebuší srdce.

Nestává v koupelně před zrcadlem s pohledem upřeným 
na černé zorničky a nemá chuť ostříhat si vlasy a něco zapálit, 
nejlépe sebe.

Je to dobrý, říká sama sobě nebo řece. Někdy i někomu jiné-
mu, pokud se jí dotyčný odváží zeptat, jak se vede.

Bylo to dobré. Zvládat svou práci. Udržovat doma pořádek. 
Necítit neustále sucho v ústech a netrpět vyrážkou ze všech 
těch léků. V noci pořádně spát.

Občas se dokonce i zasmála. A řeka zatím plynula dál, tak 
jako po celé generace před ní a jako poplyne ještě dlouho poté, 
co už tu Rebecka nebude.

Jen právě nyní, v tom krátkém záblesku života, se bude moci 
smát a uklízet v domě, zvládat svou práci a občas si na sluníč-
ku na verandě vykouřit cigaretu. Pak po ní na velmi dlouhý čas 
nezbude nic.

Tak je to, řekla řeka.
Doma měla ráda uklizeno. Udržovala dům takový, jaký býval 

za babiččiných časů. Spala ve výklenku na namořené rozkládací 
pohovce. Na podlaze ležely hadrové koberečky, které babička 
utkala. Tácy visely na zdi ve vyšívaných popruzích.

Rozkládací stolek a židle natřené namodro se leskly v mís-
tech, kde na nich spočívaly ruce nebo kde se o ně opíraly nohy. 
Na závěsné polici se tísnila Laestadiova postila se sbírkou žal-
mů a třicet let starými výtisky časopisů Domov, Křížem krážem 
a Naše země. V prádelníku leželo naškrobené povlečení, tenké 
léty užívání.
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U nohou Rebecce podřimoval mladý pes Jasko. Policista 
Krister Eriksson jí ho dal před půldruhým rokem. Krásný vlčák. 
Brzy už z něj bude velký kluk, aspoň si to sám myslel. Při mo-
čení zvedal nohu tak vysoko, že málem ztrácel rovnováhu. Ve 
snech byl králem celé Kurravaary.

Když se ve spánku snažil dohonit nezbedné hraboše, kteří 
ho celé dny provokovali lákavým pachem, ale nikdy se nene-
chali chytit, jeho packy sebou škubaly. Když se mu zdálo, jak 
chňapl hraboše za hřbet, až to křuplo, zakňučel a pysky mu 
zacukaly. Možná snil také o fenkách z okolí, o tom, jak mu 
odpovídají na všechny milostné dopisy, které jim přes den vy-
čurával na každičké stéblo trávy.

Ale když se král Kurravaary vzbudí, nikdo mu neřekne jinak 
než Smrkáč. A žádná fenka se mu neozve.

Rebecčin druhý pes s ní v posteli nikdy nespával. Nesedával 
jí na klíně tak jako Smrkáč. Fenka Vera se občas nechala pohla-
dit, ale o nějakém velkém mazlení nemohla být ani řeč.

Spávala pod stolem v kuchyni. Fenka neurčitého věku a rasy. 
Dříve žila na samotě v lesích se svým páníčkem, podivínem, 
který si vyráběl vlastní olejíček proti komárům a v létě se pro-
menoval nahý. Poté, co ho zavraždili, Vera skončila u Rebec-
ky Martinssonové. Jinak by ji nechali utratit, a něco takového 
Re becka nepřipustila. Tak si vzala Veru k sobě domů a fenka 
už u ní zůstala.

Svým způsobem. Měla totiž svou hlavu. Když se pustila po 
vesnické silnici nebo křižovala bramborová pole, která se táhla 
dolů k sauně u řeky, Rebecka se za ní musela honit.

„Že se nebojíš, nechat ji takhle volně pobíhat?“ divil se Re bec-
čin soused Staving. „Znáš přece lidi. Jednou ji někdo zastřelí.“

„Ochraňuj ji,“ modlívala se Rebecka k Bohu, v jehož existenci 
někdy doufala. „A když už ji neochráníš, dej aspoň, ať to vezme 
rychlý konec, aby se netrápila. Protože držet doma ji nemůžu. 
Ten pes mi vlastně nepatří.“

Vera ve spánku packami neškube a ve snu se nehoní za dráž-
divými pachy. Vše, o čem Smrkáč jen sní, ona skutečně provádí.  
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V zimě naslouchá, zda pod sněhem neuslyší hraboše, pak za-
boří čenich do závěje a chňapne po něm jako liška nebo se roz-
běhne a rozdrtí ho předníma nohama jako nic. V létě vyhrabává  
myší díry a zhltne ještě holá myšata, v lese si pochutnává na koň-
ských kobližkách. Dobře ví, kterým statkům a chalupám se vy-
hnout. Vždycky kolem nich proběhne přikrčená v příkopu. Také 
ví, kde ji pozvou na skořicové koláčky a kousky sobího masa.

Někdy se Vera zničehonic zastaví a zahledí se na severo vý-
chod. V takové chvíli naskakuje Rebecce husí kůže. Protože 
tam, za řekou v horách u jezera Vittangijärvi, býval Veřin starý  
domov.

„Chybí ti?“ zeptala se jí jednou Rebecka.
A byla ráda, že to slyší jen řeka.
Teď se Vera vzbudila, sedla si na zem u čela postele a zírala 

na Rebecku. Když Rebecka otevřela oči, povzbudivě zavrtěla 
ocasem.

„To snad nemyslíš vážně,“ zasténala Rebecka. „Je neděle ráno. 
Ještě spím.“

Přetáhla si peřinu přes hlavu. Vera položila hlavu na okraj 
postele.

„Zmiz,“ sykla Rebecka zpod peřiny, i když věděla, že už je 
pozdě — byla dočista vzhůru.

„Chceš se jít vyčurat?“
Při těch slovech si Vera většinou stoupla ke dveřím. Ale  

dnes ne.
„Krister?“ zeptala se Rebecka. „Krister je na cestě?“
Vera jako by vycítila, že ve městě, vzdáleném pět kilometrů 

od Kurravaary, nasedl Krister Eriksson do auta.
Vera Rebecce na otázku odpověděla tak, že se přesunula ke 

dveřím, tam si lehla a čekala.
Rebecka si přitáhla oblečení přehozené přes opěradlo dřevě-

né židle stojící vedle rozkládací pohovky. Chvilku na něm ležela, 
aby se zahřálo, a pak si je pod peřinou oblékla. V baráku byla 
ráno zima jako v morně, takže vyskočit z postele a natáhnout 
na sebe ledové kusy oděvu člověk prostě nedokázal.
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Rebecka seděla na záchodě a oba psi se k ní tiskli. Smrkáč 
jí položil hlavu na kolena, aby ho podrbala.

„Je čas na snídani,“ oznámila jim a natáhla se po toaletním 
papíru.

Psi se vyřítili do kuchyně. Až u misek si zjevně uvědomili, 
že vůdkyně smečky je pořád na záchodě, a vmžiku byli zpátky 
u ní. Ta se mezitím stačila utřít a spláchnout a pak si umyla 
ruce studenou vodou.

Po snídani se Smrkáč vrátil do teplé postele.
Vera se uvelebila na koberečku u dveří do předsíně, úzký 

čenich si položila na packy a toužebně si povzdychla.
Za deset minut bylo slyšet, jak na dvůr vjíždí auto.
Smrkáč vyskočil z postele, až se peřiny rozletěly na všechny 

strany, proběhl pod stolem kolem Rebecky ke dveřím a stejnou 
cestou zase zpátky. Přitom shrnul hadrové koberečky a uklouzl po 
nafermežované dřevěné podlaze. Židle v kuchyni se zakymácely.

Vera se zvedla a trpělivě čekala. Také chtěla, aby ji panička 
pustila ven. Radostně vrtěla ocasem, ale nijak to nepřeháněla.

„Nechápu, co po mně chcete,“ škádlila je Rebecka. „Musíte 
mi to vysvětlit jasněji.“

Smrkáč kňučel a žádostivě hleděl ke dveřím. Pak k nim do-
běhl a ohlédl se na Rebecku.

Kráčela ke dveřím nekonečně pomalu. Pomaloučku. Nepře-
tržitě přitom sledovala Smrkáče, který se samou nedočkavos-
tí třásl. Vera si sedla na zadek. Nikam přece nespěchá. Nato 
Rebecka otočila klíčem v zámku a otevřela dveře. Psi se hned 
hnali ze schodů.

„Aha, tohle jste chtěli,“ zasmála se Rebecka.

Policista a psovod Krister Eriksson zaparkoval auto před do-
mem Rebecky Martinssonové. Už zdálky viděl, že se v kuchyni 
v prvním patře svítí, a srdce mu radostí poskočilo.

Pak otevřel dveře auta. V té chvíli se Rebecčini psi vyřítili ven.
Nejdřív přiběhla Vera. Zavrtěla zadkem a oddaně ohnula 

hřbet.
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Dva Kristerovi vlastní psi, Tintin a Roy, byli krásní, dobře 
vycvičení čistokrevní vlčáci, kteří tvrdě pracovali. V policejním 
sboru i ve městě se o nich často mluvilo. Rebecčin Smrkáč byl 
synem Tintin. Měl by z něj vyrůst nádherný pes.

Vera do téhle party moc nezapadala. Hubená jako tyčka. 
Jedno ucho jí trčelo nahoru, druhé viselo a kolem oka měla 
černý flíček.

Zpočátku se ji Krister snažil vycvičit. „Sedni,“ přikazoval 
jí. Zadívala se mu do očí a hlavu dala na stranu. „Kdybych jen 
chápala, co mi chceš říct. Ale jestli ten chleba s játrovkou váž-
ně už nebudeš…“

Byl zvyklý na to, že ho psi poslouchají. Ale Vera se nedala 
ani uplatit.

„Nazdar, voříšku,“ pozdravil ji, zatahal ji za měkké uši a po-
hladil po úzké hlavě. „Jak můžeš být tak hubená, když se ne-
ustále cpeš?“

Nechala se od něj klidně hladit. Pak uvolnila místo Smrká-
čovi. Vyrazil jako splašený, motal se Kristerovi mezi nohama, 
běhal kolem dokola do osmičky a nedokázal zůstat klidně stát, 
aby ho mohl Krister pohladit. Lehl si na zem s naprostou od-
daností a zase se zvedl na nohy, předními packami strkal do 
Kristera, znovu se svalil na záda, vyskočil a točil se kolem doko-
la. Poté odběhl o kus dál a přinesl šišku, snad aby si s ní mohli 
hrát, a položil ji Kristerovi k nohám, olízl mu ruku a nakonec 
hlasitě zívl, aby si aspoň trochu ulevil, protože ta záplava po-
citů na něj byla moc.

Na verandě se objevila Rebecka. Podíval se na ni. Jedním slo-
vem krásná. Paže zkřížené na prsou a ramena zimou schoule-
ná. Pod vojenským trikem se jí rýsovala drobná ňadra. Dlouhé 
tmavé vlasy měla ze spánku ještě rozcuchané.

„Ahoj!“ zavolal na ni. „To je prima, že jsi ranní ptáče.“
„Já ti dám ranní ptáče,“ zavolala na něj zas Rebecka. „To 

tenhle pes. Jste na sebe nějak telepaticky napojeni. Vzbudí mě, 
kdykoli jsi na cestě sem.“


