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1

Zdá se mi, jako bych byla v jednom ze svých nejkrásnějších 
snů. Netknutý sníh pokrývá kopce jako zvlněná peřina. V dálce 
se zvedají modravé vrcholky hor. Velký dub natahuje k nebi holé 
černé větve a pod ním postávají koně. Celé stádo koní, vraníci, 
hnědáci, dva ryzáci a jeden bělouš. Stojí úplně nehnutě, jako 
ledové sochy, přimražení k zemi. Napjatí, zvědaví a nedůvěřiví. 
Dlouhé nohy, natažené šíje. Hlavy mají natočené naším směrem, 
uši našpicované.

Vystoupíme s mamkou z auta a dojdeme k ohradě. Se za-
tajeným dechem se kocháme tou neuvěřitelnou nádherou. Jak 
je možné, že obyčejní koně z jezdecké školy najednou vypadají 
jako z pohádky? Dlouho tam tiše a bez hnutí stojíme. Koně se 
na nás dívají a my zase na ně. Čas se zastavil.
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Znenadání ale jeden kůň zařehtá a pohodí hlavou. To je 
signál. Stádo vyrazí a řítí se přímo na nás. Hřívy a dlouhé o-
casy vlají. Kopyta se sotva dotýkají země, vypadá to, jako by 
koně letěli. Lehouncí, plavní, plní nespoutané síly. Těsně před 
námi vedoucí kůň zprudka zastaví. Tyčí se tu v celé své kráse, 
černý a mohutný. Je to vlastně lenoch Mumrik, obvykle chodí 
v čele skupiny při lekcích pro dospělé, ale teď spíš připomíná 
divokého hřebce z nějakého dobrodružného fi lmu. Bělmo 
v očích se mu blýská a z nozder jde bílá pára. Naše pohledy se 
na okamžik střetnou. Pak se bleskově otočí a vystřelí. Ostatní se 
houfují za ním. Celé stádo cválá podél ohrady, jako tmavé stíny 
proti bílému sněhu. Pokračují přes kopeček a za jeho ohybem 
zmizí. Tlumený zvuk kopyt postupně slábne.

„Páni, to byla nádhera. Co říkáš, Kláro?“ špitne mamka ved-
le mě.

Moje maminka má spoustu chyb. Tak třeba strašně nerada 
uklízí, ale mě do úklidu honí v jednom kuse. Taky často zůstává 
vzhůru pozdě do noci a píše. Druhý den je pak protivná, jako by 
to snad byla moje vina, že je unavená. Navíc je pořád naštvaná 
na tátu a Elisabeth, jeho novou ženu. Je úplně jedno, co udělají, 
vždycky je to sobecké, nezodpovědné, nesmyslné nebo zkrátka 
a dobře hloupost. Ale rozhodně si nemyslí, že koně jsou ohavná 
zvířata a člověk by se jim měl vyhýbat. A to je dobře.

Když jedeme autem kolem nějaké pastviny s koňmi, mam-
ka vždycky ochotně zastaví, abych se mohla podívat, a taky mi 
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každý týden platí jezdecké lekce. Dokonce někdy najme v jez-
decké škole dva koně, abychom si spolu mohly vyjet. Neznám 
nikoho, kdo by měl mámu, která umí jezdit na koni. Jako malá 
dokonce závodila. Ale potom, co jsem se narodila, s ježděním 
skoro úplně přestala.

„Nějak nezbýval čas, jak jsem se snažila dělat dokonalou 
manželku,“ prohlásí tím mrazivým hlasem, kterým mluví, jen 
když jí myšlenky zalétnou k tátovi.

Nemyslí si o něm nic moc pěkného. Řekla bych, že mu 
nedokáže odpustit, že si našel Elisabeth a nastěhoval se k ní, 
místo aby zůstal s námi. Stalo se to před dvěma a půl lety, těsně 
po mých desátých narozeninách, a bylo to hrozné.

Nejprve se rodiče pár týdnů hádali. Každičkou noc mě budi-
ly rozčilené a vzteklé hlasy. Pak se táta odstěhoval a já nemohla 
spát zase kvůli tomu, že mamka celé noci probrečela. Ale je to 
tak dávno, přece už by to mohla nechat plavat, jako já.

Když jsem na podzim začala chodit na hodiny do jezdecké 
školy, vrátila se k ježdění i mamka. Zdá se, že ji to baví stejně 
jako mě. Teď je to už přes týden, co jsem naposledy seděla na 
koni, to jsme měli předvánoční závody. Do jízdárny ale stejně 
každý druhý den zajedu, abych se postarala o Siggeho. Většinou 
jedu autobusem. A občas mě sveze mamka autem, jako dneska.

Koně zmizí za kopcem a my s mamkou nasedneme zpátky 
do auta a klouzavě se rozjedeme po zledovatělé silnici k jez-
decké škole. Koně už tam jsou. Od nozder jim jde pára, frkají 
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a netrpělivě podupávají u branky, nemohou se dočkat porce 
ovsa k obědu. Opodál v padoku chodí poníci, mají teď huňatou 
zimní srst. Rozběhnu se k nim. Nejdál vzadu, jakoby sám pro 
sebe, stojí Sigge.

Přes raráškovské oči a bílou lysinu mu jako závoj spadá vl-
nitá kštice. Dlouhý ocas sahá až na zem do sněhu. Zavolám na 
něj a Sigge zvedne hlavu a zvědavě našpicuje uši. Ale teprve 
když zamávám mrkví, neodolá a dojde ke mně. Hltavě mrkev 
schroupe a doráží na mě, chce ještě. Má drobné a hebké pysky. 
Podrbu ho na čele, to má rád.

Pořád ještě se skoro neodvažuju uvěřit tomu, že jsem jeho 
ošetřovatelka. Vždyť jezdím na koni teprve půl roku a jsem roz-
klepaný začátečník, v sedle za moc nestojím. Ošetřovatele dělají 
jen ti, co jsou ve stájích celou věčnost. Být ošetřovatelem je to 
nejlepší, lepší už je jen mít svého vlastního koně.

Občas si namlouvám, že naše trenérka Maggan ve mně ob-
jevila netušený a slibný jezdecký talent. Ale spíš mě asi nechala 
dělat ošetřovatelku proto, že si tak rozumí s mojí mamkou. Ne 
že by na tom nějak zvlášť záleželo. Hlavně že se o Siggeho můžu 
starat, a navíc skoro sama.

Každý kůň v naší jezdecké škole má nejmíň dva ošetřovatele, 
kteří ho mají na starost. Asi je to tak správně, nejspíš by to byla 
dřina sem každý den dojíždět. Ale myslím, že bych to taky zvlá-
dla. Spoustu let jsem toužila jezdit a mít vlastního koně. Ale do 
jezdecké školy jsem začala chodit, až když jsme se s mamin-
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kou přestěhovaly na Malinovou stráň. Tam, kde jsme bydlely 
předtím, žádná pořádná jízdárna nebyla. Jen jeden statek se 
starými klusáky, a tam mi mamka chodit nedovolila.

Když se naši rozvedli, neměly jsme s mamkou moc peněz, 
a tak jsme se musely odstěhovat z řadového domku, který 
rodiče původně koupili, do menšího bytu. Zprvu jsem ten byt 
nesnášela, ale postupně se z něj přece jen stal pravý domov. Před 
půl rokem ale mamka přišla o práci a tehdy jsme si pomalu ne-
mohly dovolit ani ten byt. Chvíli to bylo opravdu těžké, pak ale 
maminka dostala místo v jiném městě a přestěhovaly jsme se na 
Malinovou stráň.

Netuším, proč se to tu jmenuje zrovna takhle. Možná tu v létě 
roste spousta malin. To zatím nevím, žádné léto jsme tu ještě 
s mamkou nezažily. Nastěhovaly jsme se těsně předtím, než na 
podzim začala škola. Bydlíme ve velkém červeném domě, který 
připomíná starou školní budovu. Dům patří Lassemu. Ten je 
taky rozvedený. Když od něj odešla žena i s dětmi, rozdělil dům 
na dva byty a jeden pak pronajal nám. Mám podezření, že se 
moje mamka a Lasse do sebe zamilovali. Jednou jsem je viděla, 
jak se líbají. Ale máma o tom nemluví a já nemám odvahu se 
zeptat. Nechci jí zbytečně vnuknout nějaký podobný nápad. On 
je sice Lasse hodný, ale podle mě je nám s mamkou nejlíp ve 
dvou.

„Nemáš chuť se dneska projet, Klárko?“ ozve se za mnou 
mamka. „Ptala jsem se Maggan, má tu jednoho koně, který 
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by potřeboval projet, a říkala, že bys na chvíli mohla vzít taky 
Siggeho.“

To je mi otázka! Jezdila bych nejradši pořád. Sním o tom, 
že se naučím jezdit doopravdy. Ne se jen tak prohánět po lese 
nebo přeskočit pár překážek v jízdárně. S tím se možná spokojí 
většina lidí v jezdecké škole, ale já ne, já se to chci naučit co 
nejlíp. Když se dívám v televizi na koňskou drezúru, úplně mi 
loupe v břiše. Přesně takhle to chci taky umět. Ladně provádět 
cviky, jako je pasáž nebo piafa, zvládat přeskoky cvalovým 
skokem a létat přes ohromné překážky v dokonalé rovnováze. 
Zatím ale neumím koně ani pobídnout do klusu. Sigge bývá tak 
dychtivý, že se o to sotva stihnu pokusit. Jen uslyší, že mi Mag-
gan dá pokyn, hned vyrazí.

Sigge už má nasazenou ohlávku, takže jen vezmu vodítko 
a odvedu ho do stáje. Vyválel se předtím ve sněhu a je krásně 
čistý, ale přesto ho chvíli hřebelcuju, než mu dám sedlo a uzdu. 
Pak ho vyvedu ven a vidím, že mamka už se svým koněm čeká na 
planině před stájí. Na nějaké hřebelcování tedy opravdu časem 
neplýtvá. Všimla jsem si, že svého koně většinou jen párkrát 
přejede rýžákem.

Hned na první pokus se mi podaří dostat do sedla. Je to 
zázrak, protože Sigge odmítá v klidu postát. Šije sebou a je mu 
úplně jedno, jak moc ho okřikuju. Ani v sedle se mi ho nedaří 
uklidnit. Netrpělivě podupává a překypuje energií.

Ve dveřích stáje se objeví Maggan a mává nám na rozloučenou.
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„Jeďte opatrně!“ zavolá. „Sigge je ještě čilejší než jindy, celý 
týden na něm nikdo nejel.“

„Žádný strach, pojedeme pomalu,“ ujišťuje ji mamka.
Jí se to řekne. Její velký hnědák se s povolenými otěžemi 

kolébá, co noha nohu mine. Sigge ale horlivě nakračuje a je tak 
rychlý, že mu otěže nepovolím ani o kousek. Pohazuje hlavou 
a zdá se, jako by se každou chvilku chystal vybuchnout. Jedeme 
po uzounké lesní pěšině, a on se přesto pokouší prosmýknout 
kolem mámina koně. Musím hrozně přitáhnout otěže, abych 
ho udržela na svém místě. Nesmím povolit ani na vteřinu. Pro 
jistotu zapletu Siggemu prsty do dlouhé hřívy. Jestli si usmyslí 
vyrazit kupředu, aspoň se budu mít čeho přidržet. Ujedeme 
takhle sotva pár set metrů a Sigge už je z toho potrhlého hop-
sání zmáčený potem. Mamka se ohlédne přes rameno a vidí, jak 
se trápím.

„Dneska je ale opravdu rozdováděný,“ řekne ustaraně. 
„Zvládneš ho?“

Sebejistě přikývnu, ačkoli si nejsem ani za mák jistá. Tro-
chu se bojím, ale nechci, aby to mamka věděla. Třeba by si 
pak usmyslela, že se vrátíme do stáje, a já chci jezdit, i když mi 
nervózně lochtá v břiše. Jestli se mám naučit jezdit pořádně, 
musím trénovat. Jinak to nepůjde.

„Potřebuje se asi trochu proběhnout,“ zhodnotí to mamka. 
„Tady kousek je rovná a pěkná louka. Troufneš si na cval?“

Strachy mi zatrne. Se Siggem už jsme cvalem jeli, a dokonce 
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mockrát. Ale nikdy nebyl tak divoký jako dneska. Fantazie se 
mi rozběhne na plné obrátky. Co když mě shodí a uteče zpátky 
do stájí? A co když vběhne přímo do lesa a já si rozrazím hlavu 
o tlustou větev a budu mít otřes mozku? Zrovna minulý týden 
jsem o takové nehodě četla v novinách. Ale zdá se, že mamka 
z ničeho podobného strach nemá, přestože pracuje v redakci 
novin a takovéhle články taky píše. Vlastně bych řekla, že ten 
o neštěstí s koněm psala zrovna ona.

Louka pokrytá bělostným sněhem probleskuje mezi kmeny 
stromů. Když k ní dojedeme, vydá se mamka pomalým klusem 
po jejím okraji. Jedu těsně za ní a nechám Siggeho klusat s nosem 
zabořeným do ocasu mamčina koně, aby se nemohl protlačit 
dopředu. Ale můj poník se ani trochu nepolepšil. Přímo srší ener-
gií nahromaděnou z vánočních prázdnin.

„Připrav se, Kláro, teď přijde cval!“ křikne mamka a zatočí 
ke středu louky.

Ale je těžké být ve střehu, když nevíte, co se bude dít. Jak 
se mamčin kůň rozběhne, Siggemu jako by přeskočilo. Odrazí 
se rovnou do vzduchu, vytrhne mi otěže a skloní hlavu mezi 
přední nohy. Zároveň několikrát vykopne zadníma nohama. 
Je to jako při rodeu. Před očima se mi míhají stromy, sníh 
a nebe. Semele se to tak rychle, že na strach není čas. Mám plné 
ruce práce s tím, abych se udržela Siggemu na hřbetě. Zoufale 
a křečovitě svírám jeho hřívu a poník vyhazuje dál, aspoň deset-
krát. Pak si najednou všimne, že během jeho bláznivého tance 
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mamčin kůň stihl uběhnout nejmíň padesát metrů. Skokem se 
rozběhne a já naprostým zázrakem místo na zem dopadnu se 
zaduněním do sedla. Ale nebezpečí ještě není zažehnáno.

Otěže se volně třepotají a mě k smrti vyděsí představa, že 
se do nich Sigge zamotá, spadne a zláme si nohy. Musím se mu 
naklonit až k uším, abych je zachytila. Stoupnu si ve třmenech 
na špičky a jsem hrůzou bez sebe, jak se natahuju přes poníkův 
krk, až kam mi odvaha dovolí a ještě o kousek dál. Když se mi 
konečně povede otěže drapnout, Sigge už je u mámina koně. 
Běží šílenou rychlostí – doslova přes louku letí. Mrknu pod sebe, 
kde víří bílý sníh. Studený zimní vzduch mě šlehá do obličeje 
a škrábe mě v krku.

Mamka se v sedle se smíchem otočí. Oči jí svítí a zčervenaly 
jí tváře.

„V pohodě?“
Siggeho divoké rodeo zjevně neviděla.
„Je to príma, viď? Dáme si ještě kolečko?“ houkne.
Ani nestihnu odpovědět a mamka pobídne koně k větší rych-

losti. Když její velký kůň natáhne krok, nemá Sigge se svýma 
krátkýma nohama šanci mu stačit. Ale můj poník se přesto 
snaží. Kopyta bubnují o zem a kolem nás tančí sníh. Stojím ve 
třmenech a připadá mi, že společně letíme. Strach ze mě spadl.

Brzo začne Sigge odfrkovat a po dalším půl kole po obvodu 
louky sám zpomalí nejprve do klusu a pak do kroku. Na krku 
a hrudníku je úpně promočený. Taky jsem se pod přilbou 
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zpotila, přestože je taková zima, že se vzduch, který vydechnu, 
okamžitě mění v bílou páru.

„Takhle bysme se měly mít pořád. Představ si, kdybych tak 
jednou trochu zbohatla. To bych nám každé koupila vlastního 
koně,“ zasní se mamka.

Nic na to neodpovím. Kdyby tohle řekla před pár lety, byla 
bych radostí bez sebe a dychtivě bych čekala, až nám to bohat-
ství spadne z nebe rovnou do klína. Jako malá jsem si mysle-
la, že se takové věci stávají. Teď vím, že si ani nemusím dělat 
naděje. Mamka nikdy bohatá nebude. Ale vlastně to vůbec ne-
vadí. Rozhodně ne teď, když se můžu starat o Siggeho.

Jdeme krokem skrz les. Sigge se konečně vyběhal a je krotký 
jako beránek. Kolébám se na jeho hřbetě a užívám si to. Mamka 
má pravdu. Takhle by měl život vypadat pořád. Je naprosté ticho. 
Sníh tíží smrkové větve a na zemi se kříží stopy všemožných zvířat.

Při návratu do stájí se začíná snášet soumrak. Ostatní koně 
jsou už vevnitř a pochutnávají si na krmení. Sigge zaboří hubu 
do kupičky ovsa, která na něj čeká v jeho stání. Je celý mokrý 
od potu a sněhu, co na něj napadal ze stromů a roztál na něm. 
Vezmu slámu a pečlivě ho vytřu do sucha. Pak přes něj ještě pro 
jistotu přehodím přikrývku.

Když si splním všechny ošetřovatelské povinnosti, sednu si 
vedle něj a hladím ho po hlavě, zatímco se krmí. Tu a tam do 
mě láskyplně žďuchne nosem a mě pokaždé samým štěstím až 
zabolí.
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Najednou cítím, že mě někdo pozoruje, a zvednu hlavu. 
V uličce stojí Lotta a kouká na mě. Lotta je Siggeho druhá 
ošetřovatelka. Je o rok starší než já, chodí do osmičky. Nevím, 
co si mám o ní myslet. Když jsem začala dělat ošetřovatelku, 
byla na mě fakt zlá. Chtěla mít Siggeho jen pro sebe a nehodlala 
se o něj se mnou dělit. Skončilo to tehdy nepřátelstvím.

Teď je to o něco lepší. Ale kamarádky z nás nejsou. Nevadí, 
v péči o Siggeho se totiž obden střídáme, takže se moc často 
nevídáme. Já osobně se snažím zapomenout, že vůbec existuje. 
Taky se o Siggeho nechci dělit.

Najednou tu ale Lotta stojí, přestože je dnes řada na mně. 
Naštve mě to.

„Co tu chceš?“ zeptám se.
„Nic. Jen jdu náhodou kolem,“ odpoví Lotta a ani se nehne.
To jí tak budu věřit. Je úplně jasné, že má něco za lubem.
„Vytřela jsi ho pořádně do sucha?“ zajímá se po chvíli.
„Samozřejmě,“ odtuším.
Začíná to ve mně kypět zlostí. Co se mi ta holka má co plést 

do toho, jak se starám o Siggeho? Já taky nejezdím do stáje, když 
ho má v péči ona. Teď už tu nemůžu v klidu sedět a užívat si jeho 
přítomnosti. Lotta to tím svým civěním celé zkazila. Ale nemám 
odvahu jí něco říct. Přece jen je starší a taky se o Siggeho stará 
už několik let. Navíc bych nerada, abychom se zase pohádaly, 
když jsme se jakž takž udobřily.

Lotta vejde do stání, nadzvedne přikrývku a poplácá Siggeho
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po hřbetě. Určitě to udělala jen proto, aby zkontrolovala, jak 
jsem ho osušila. Vzteky to ve mně vře a musím se držet, abych 
na ni nevyjela.

„Možná dostanu vlastního koně,“ prohlásí Lotta.
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2

Lottina věta visí ve vzduchu mezi námi. Tahle kouzelná 
slůvka touží vyslovit každé děvče, které má rádo koně. Musím 
být nejspíš zelená závistí, protože Lotta se potěšeně culí.

„Rodiče mi ho slíbili k Vánocům,“ dodá.
Nejprve to ve mně závistí křičí. Proč má Lotta dostat vlast-

ního koně, když já ho nikdy mít nebudu? Jen kvůli tomu, že jsou 
její rodiče bohatší než moji, dostane to, po čem já tak strašně 
toužím. Je to nespravedlivé! Pak mi ale dojde, že nemám vůbec 
proč se rozčilovat. Naopak. Jestli Lotta dostane svého koně, 
nebude už mít čas na Siggeho. Mohla bych se pak o něj starat 
dočista sama. Anebo se o něj dělit s někým milejším.

„Bezva! Kdy ho dostaneš?“ zeptám se proto zvesela.
Lotta je z mého nadšení kapku překvapená.
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„Nevím. Doufám, že brzo.“
„Už ses byla na nějakého podívat?“ zajímám se.
Lottě přeběhne po tváři zlomyslný úšklebek.
„Snažím se přemluvit Maggan, aby mi prodala Siggeho,“ řekne.
Hned mi nedojde, co řekla. To prostě nemůže být pravda. 

Ne, to není možné. Maggan Siggeho nemůže prodat. Nemůže 
ho prodat Lottě. Něco tak příšerného se nesmí stát. Pak pomalu 
ztuhnu. Chlad se mi šíří tělem, najednou jsem jako zkamenělá. 
Hlava mi třeští a je mi na omdlení. Ztěžka se opřu o zeď.

Už kolikrát jsem slyšela, jak Maggan říká o Siggem, že je až 
moc rozjančený a neposlušný a že se pro výuku nehodí. Spous-
ta nováčků se na něm bojí jezdit. Mají pocit, že se rozběhne a 
shodí je. Možná to Maggan přijde jako výtečný nápad, vyměnit 
Siggeho za nějakého nudného a těžkopádného ponyho, který se 
po jízdárně jen loudá, co noha nohu mine.

Co když si Lotta Siggeho koupí? To už ho nikdy nebudu smět 
vyhřebelcovat, už nikdy neucítím, jak mi do ucha vydechne 
teplý vzduch, až to zašimrá. Už s ním nikdy nepoletím cvalem 
přes zasněženou louku ani se nebudu moct nechat kolébat 
jeho chůzí při cestě lesem. Třeba ho dokonce nikdy ani ne-
uvidím. Úplně mám před očima scénu, v níž Lotta hrdě odjíždí 
na jeho hřbetě pryč. Rázem je to její kůň. Jenom její. Jak tam 
tak osaměle stojím na planině před stájí, hodí po mně tro-
chu pohrdlivý pohled. Z té představy je mi nanic. Život přece 
nemůže být takhle krutý!
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„Nemůžeš si Siggeho koupit,“ zaprotestuju chabě.
Lotta se zasměje, odporně a samolibě, až mě zamrazí.
„Však se uvidí. Klidně se zeptej Maggan, jestli mi nevěříš. 

Ale nemusíš mít strach. U mě mu bude dobře. Náš soused má 
krásnou stáj s velkými boxy. Představ si, jak bude Sigge šťastný, 
až nebude muset být přivázaný ve stání a místo toho se bude 
procházet ve vlastním boxu.“

„A co já?“ špitnu.
„On se už najde nějaký jiný kůň, kterého budeš moct 

hřebelcovat,“ prohlásí Lotta lhostejně.
Pak Siggeho naposledy poplácá a odejde. Stojím jako přibitá 

a nevím, co si počít. Obejmu Siggeho kolem krku a pevně se 
k němu přitisknu. Cítím na obličeji jeho hebkou, teplou srst. Ne, 
ne, ne! Nikdo mi ho nesmí vzít.

Lottě ani trochu nerozumím. Najednou je stejně nepříjemná, 
jako když jsem se o Siggeho začala starat. A to jsem si myslela, 
že je to s ní už lepší. Zrovna ona by přece měla chápat nejlíp, 
jaké to je o Siggeho přijít. Není to tak dávno, co byla celá zou-
falá, když jí Maggan zakázala dělat mu ošetřovatelku. Navíc by 
si měla pamatovat, že jsem Maggan přemluvila já, aby ten zákaz 
vzala zpátky.

V autě po cestě domů mamka plácá o všem možném, jako 
by se nic nestalo. Nevšimne si, že sedím jako zařezaná a civím 
někam do prázdna před sebe. Mám pocit, jako bych dostala křeč. 
Myšlenky mi bezcílně víří hlavou. Vím, že jsem se měla Maggan 

klarino trapeni sazba.indd   23klarino trapeni sazba.indd   23 20/10/2011   16:4720/10/2011   16:47



24

hned zeptat, jestli to celé je pravda. Ale nesebrala jsem odvahu. 
Co kdyby Maggan odpověděla: „Jasně že Siggeho prodáme, to 
nevadí, ne? Třeba by ses mohla starat o toho nového poníka,“ 
nebo něco podobně hrozného. Dokud nevím nic jistě, mám 
aspoň nějakou naději, které se můžu držet.

Jestli si Lotta Siggeho koupí, nikdy jí to neodpustím. Budu ji 
příšerně a intenzivně nenávidět do konce života. Zároveň vím, 
že kdyby se mamka zničehonic rozhodla mi koupit poníka, bez 
váhání bych chtěla Siggeho. Ani náhodou bych si to nerozmysle-
la jen proto, že z toho Lotta bude smutná. V žádném případě! 
Nezáleželo by mi na ní ani za mák, tak proč by mělo jí záležet 
na tom, že budu nešťastná já? Vlastně nemám důvod se na ni 
zlobit. Ta myšlenka mě ale vůbec nepovzbudí.

Maggan je přece fajn. Navíc se kamarádí s mamkou. Určitě 
nechce, abych byla nešťastná, a přitom ví, jak moc pro mě Sigge 
znamená. Snažím se tou myšlenkou uchlácholit. A jestli uvažuje 
o jeho prodeji, musím ji nějak přesvědčit, aby ho ve škole ne-
chala. Jenže jak?

„Co je s tebou? Proč nemluvíš? Copak tě to dneska nebavi-
lo?“

Mámin hlas se vnutí mezi moje myšlenky.
„Stalo se něco?“ zeptá se.
„Ne, nic. Jsem jenom unavená,“ zalžu.
Mamka se s tou odpovědí spokojí a vrátí se k řečnění o všem 

možném, co je mi úplně fuk. Jako třeba co říkal ten a ten od ní 
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z práce a tak. Nemám sílu jí vysvětlovat, že se stala katastrofa, 
když to nevidí sama. Rozhodně ne teď.

Alej vedoucí k Malinové stráni se sněhem proměnila v bílý 
tunel. Na konci toho tunelu trůní náš velký červený dům. Skoro 
ze všech oken se line útulné světlo. Uprostřed dvora stojí vysoký 
smrk a třpytí se spoustou světýlek. Lassemu trvalo celý den, 
než všechny žárovičky rozvěsil. Mamka pobíhala kolem a bez
přestání mu udílela dobré rady. Možná proto to trvalo tak 
dlouho.

Když se soukáme z auta, otevřou se dveře a ven vykoukne 
Lasseho veselý obličej. Jeho dva černí labradoři, které pojme-
noval Jednička a Dvojka, se proderou mezírkou mezi dveřmi 
a Lasseho nohama a přiřítí se k nám jako vždycky. Radostí bez 
sebe kolem nás skáčou a štěkají. Jsou milí, ale to jejich věčné 
hafání a vrtící ocasy jdou člověku občas na nervy.

„Pospěš si, Kláro!“ volá Lasse.
Zní to, jako by se chystalo děsně napínavé překvapení. 

Přitom Lasse poslední dny nemluvil prakticky o ničem jiném. 
Je to divné, ale přestože bydlíme na Malinové stráni už přes 
čtyři měsíce, nikdy jsem se nesetkala s jeho dětmi, Lisou a Tor-
björnem. Bydlí totiž u své maminky a k Lassemu jezdí jen na 
víkendy, a to jsem zase já pryč u táty. Teď spolu každopádně 
oslavíme nový rok. Byl to Lasseho nápad.

Než mi Lotta řekla o svém úmyslu koupit Siggeho, byla 
jsem na Lisu zvědavá. Lasse o ní často mluvil a říkal, že určitě 
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budeme kamarádky, protože Lisa je jenom o rok starší než já 
a má taky moc ráda koně. Teď se mi ale nechce s nikým sezna-
movat. Potřebuju klid, abych mohla vymyslet plán, jak přesvědčit 
Maggan, ať Siggeho neprodává. Nic jiného mě nezajímá.

„Pojďte obě na svačinu. Čekají na vás Torbjörn a Lisa,“ volá 
dál Lasse.

S mamkou nám to přijde legrační. Lasse se těší jako malé 
dítě.

„Asi bychom si měly pospíšit, než se samým nadšením 
přetrhne,“ špitne mamka, aby to neslyšel.

V Lasseho kuchyni je útulno jako vždycky. Všude jsou 
zapálené svíčky a na stole leží dvě velké mísy plné sušenek a bu-
chet. Od oken se line vůně hyacintů a mísí se s čerstvě nape-
čenými zázvorovými perníčky. Torbjörn a Lisa už sedí u jídel-
ního stolu.

Torbjörn je malý a zaoblený, do očí mu padá ofi na jemných 
hnědých vlasů. Je o pár let mladší než já a vypadá mile. Možná 
je trošku ustrašený. To Lisa nevypadá vůbec ustrašeně. Je vysoká 
a štíhlá, na sobě má úzké černé džíny a přiléhavý černý svetr. 
Lesklé černé vlasy jí sahají až do pasu, tmavé oči má orámované 
černě namalovanými řasami. Je hezká, vlastně spíš krásná. Já 
většinou bývám se svým vzhledem spokojená, taková normální 
blondýnka s modrýma očima. Polodlouhé vlasy se mi občas 
poslušně vlní, i když častěji je mám rozježené. Ale ve srovnání 
s Lisou se cítím šeredná, hrozně dětinská a mimo. Je k nevíře, že 
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