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1.

DÛm byl opu‰tûn˘, prázdn˘. Mráz pronikal do v‰ech koutÛ.
Ve vanû se tvofiila tenká ledová pokr˘vka a nabírala lehounce
namodral˘ odstín. 

Pfiipadalo mu, Ïe vypadá jako princezna. Ledová princezna.
Sedûl na mrazivé zemi, ale toho si nev‰ímal. Natáhl ruku

a zlehka se jí dotkl. 
Krev na jejích zápûstích uÏ dávno zaschla. 
Nikdy ji nemiloval víc. Pohladil její paÏi, jako by se dot˘kal

du‰e, která tûlo opustila. 
Odcházel a neotoãil se. Nebylo to sbohem, ale na shledanou.
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Eilert Berg nebyl ‰Èastn˘ ãlovûk. Namáhavû d˘chal a z úst
mu vycházely malé bílé obláãky, jenomÏe zdraví nepoãí-
tal mezi své nejvût‰í problémy.

Svea byla v mládí tak krásná a on nedal jinak, dokud s ní
neleÏel ve svatební posteli. Zdála se mu nûÏná, milá a tro-
chu nesmûlá. Její pravá povaha se ukázala po pfiíli‰ krátké
dobû ‰tûstí. DrÏela ho pod pantoflem uÏ skoro padesát let.
Ale Eilert mûl tajn˘ plán. Poprvé vidûl moÏnost získat ve
stáfií trochu volnosti, a rozhodnû o ni nechtûl pfiijít. 

Cel˘ Ïivot tûÏce pracoval pfii rybolovu a to, co vydû-
lal, stûÏí bylo dost k uÏivení Svey a dûtí. KdyÏ ode‰el do
dÛchodu, musela jim k Ïivotu staãit jeho hubená penze.
A bez penûz v kapse by nemohl svÛj Ïivot zaãít nûkde jin-
de, sám. AÏ se objevila tato moÏnost jako dar z nebe, a je‰-
tû k tomu to bylo smû‰nû snadné. Ale pokud nûkdo chtûl
vyhazovat spoustu penûz za pár hodin práce t˘dnû, byla
to jeho vûc. Rozhodnû si na to nestûÏoval. Bankovky
v dfievûné krabiãce za kompostem za pouh˘ rok útû‰nû
vyrostly do imponující hromádky a brzy bude mít dost,
aby mohl odtáhnout do teplej‰ích konãin. 

Musel se zastavit, aby nabral dech pfied posledním
pfiíkr˘m kopeãkem, a masíroval si bolavé klouby na ru-
kou. ·panûlsko, moÏná ¤ecko, tam roztaje chlad, jehoÏ
je pln˘. Poãítal s tím, Ïe mu zb˘vá alespoÀ deset let, neÏ
ho zahrabou do hlíny, a s tûmi hodlal naloÏit co nejlíp.
V Ïádném pfiípadû je nemínil strávit doma se starou ne-
snesitelnou Ïenskou.

KaÏdodenní ranní procházka za svítání byla jeho jedi-
nou klidnou chvílí a prospívala i jeho zdraví. Chodil
vÏdycky stejnou cestou a ti, ktefií jeho zvyk znali, nûkdy

9

Ledová princezna - zlom  15.5.2014  9.47  Stránka 9



vyhlédli ven a chvíli pohovofiili. Zvlá‰tû ho tû‰ila chviliã-
ka s milou mladou Ïenou nahofie v kopci u ‰koly. B˘vala
tam jen o víkendech a pfiijíÏdûla vÏdycky sama, pokaÏdé
si ale udûlala ãas, aby si mohli popovídat o poãasí a o vût-
ru. Také ji zajímalo, jaká b˘vala Fjällbacka v dfiívûj‰ích do-
bách, a to bylo rozhodnû téma, o nûmÏ rád mluvil. Bylo
radostí na milou Alexandru pohledût. To ho dosud stále
tû‰ilo, i kdyÏ zestárl. Rozumí se, Ïe se o ní také ledacos
povídalo, ale kdyby mûl ãlovûk poslouchat babské fieãi,
brzy by nemûl ãas na nic jiného. 

Pfied nûkolika lety se ho zeptala, jestli by nemohl kaÏ-
d˘ pátek ráno zkontrolovat dÛm, kdyÏ stejnû chodí ko-
lem. Budova je stará a kotel na teplo i vodovodní potrubí
nespolehlivé, a ona nerada o víkendu pfiijíÏdí do zimy.
Dostal klíã, aby mohl vejít a podívat se, jestli je v‰echno
v pofiádku. V okolí do‰lo k nûkolika vloupáním, a tak mûl
také ovûfiit, zda okna a dvefie jsou zavfiené. 

Úkol rozhodnû nároãn˘ nebyl a kaÏd˘ mûsíc v její
schránce na dopisy leÏela obálka s jeho jménem a odmû-
nou, kterou pokládal za pfiímo královskou. Kromû toho
ho moc tû‰ilo, Ïe dûlá nûco uÏiteãného. Nebylo snadné
zÛstat bez ãinnosti, kdyÏ cel˘ Ïivot tûÏce pracoval. 

Vrátka visela nakfiivo a protestovala, kdyÏ otvíral do za-
hrádky. Sníh nebyl shrabán a napadlo ho, jestli by o to ne-
mûl poprosit nûkterého z chlapcÛ. Nebyla to pfiece práce
pro Ïeny. 

Vytahoval klíã a dával si velk˘ pozor, aby mu nevypa-
dl do snûhu. Kdyby si musel kleknout, uÏ by se nenarov-
nal. Venkovní schody byly hladké a pokryté ledem, proto
se radûji pfiidrÏel zábradlí. Právû chtûl zasunout klíã do
zámku, kdyÏ si pov‰iml, Ïe dvefie jsou nedovfiené. Trochu
pfiekvapenû do nich strãil a ve‰el na pfiedsíÀ. 

„Je nûkdo doma?“ Tfieba dnes pfiijela o nûco dfiíve? Ni-
kdo neodpovídal. Zahlédl, jak mu z úst vychází pára,
a uvûdomil si, Ïe je v domû mrazivo. VÛbec si nevûdûl
rady. Nûco tady nesedûlo a ne‰lo jen o porouchan˘ kotel. 
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Pro‰el místnostmi. Nezdálo se, Ïe by tu nûkdo s nûãím
h˘bal. DÛm byl stejnû uklizen˘ jako vÏdycky. Video a te-
levize stály na sv˘ch místech. Pro‰el pfiízemí a vydal se po
schodech nahoru. Schodi‰tû bylo pfiíkré, a tak ‰el hodnû
opatrnû. Nejdfiíve nahlédl do loÏnice. Na první pohled
bylo zfiejmé, Ïe tady bydlí Ïena, i kdyÏ pokoj byl dost
úspornû zafiízen˘, ale uklizen˘ stejnû jako cel˘ dÛm. Po-
stel byla ustlaná a u nohou stála cestovní ta‰ka. Zdálo se
mu, Ïe je nevybalená. Pfiipadal si hloupû. MoÏná pfiijela
dfiíve, a kdyÏ zjistila, Ïe je kotel rozbit˘, ‰la hledat nûko-
ho, kdo by ho spravil. Sám ale vlastnímu vysvûtlení ne-
vûfiil. Nûco bylo v nepofiádku. Cítil to v kostech, jako
nûkdy poznával blíÏící se vichfiici. Opatrnû pokraãoval
domem. Dal‰í místnost leÏela v rozlehlém podkroví se
‰ikm˘m stropem a dfievûn˘mi trámy. Po stranách krbu stá-
la dvû kfiesla. Na stolku se povalovalo nûkolik ãasopisÛ,
ale jinak bylo v‰echno na svém místû. Se‰el znovu do pfií-
zemí. I tady se v‰echno zdálo v naprostém pofiádku. Ku-
chynû i ob˘vací pokoj vypadaly jako vÏdycky. Zb˘vala
mu jediná místnost – koupelna – a pfied jejími dvefimi na
okamÏik zaváhal. V‰ude panovalo naprosté ticho. Na-
padlo ho, Ïe se chová smû‰nû, a energicky otevfiel. 

O vtefiinu pozdûji letûl k domovním dvefiím tak rych-
le, jak mu jeho vûk dovoloval. Na poslední chvíli si vzpo-
mnûl, Ïe schody jsou omrzlé a staãil se zachytit, neÏ sletûl
hlavou dolÛ. Brodil se snûhem pfies zahradu a zaklel, kdyÏ
se mu vrátka nechtûla otevfiít. Venku se bezradnû zasta-
vil. O kousek dál uvidûl postavu, která se rázn˘m krokem
pfiibliÏovala. Vzápûtí poznal, Ïe je to Toreho dcera Erika.
Rozãilenû na ni zavolal.

Byla unavená. K smrti unavená. Erika Falcková vypnula
poãítaã a ‰la si do kuchynû nalít kávu. Cítila tlak ze v‰ech
stran. Vydavatel si pfiál první návrh knihy do srpna a ona
sotva zaãala. Kniha o Selmû Lagerlöfové mûla b˘t její pátá
biografie o ‰védsk˘ch spisovatelkách a nejlep‰í ze v‰ech,
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ale ona si pfiipadala bez elánu a nápadÛ. Pfied mûsícem pfii
dopravní nehodû zemfieli její rodiãe a Erika cítila stále
stejn˘ smutek jako v den, kdy se to dozvûdûla. Vyklidit
jejich vûci také ne‰lo tak rychle, jak pÛvodnû doufala.
V‰echno oÏivovalo vzpomínky. KaÏdá zásuvka zabrala
nûkolik hodin, protoÏe si pfii probírání obsahu vybavova-
la obrazy ze Ïivota, tu blízké, tu vzdálenûj‰í. Zabíralo to
hodnû ãasu. Byt ve Stockholmu zatím pronajala a napad-
lo ji, Ïe by stejnû dobfie mohla zÛstat v domû rodiãÛ ve
Fjällbace a psát tady. DÛm leÏel v klidném prostfiedí stra-
nou od Sälviku. 

Posadila se na verandu a hledûla do zahrady. V˘hled jí
nepfiestával brát dech. KaÏdá roãní doba pfiiná‰ela novou
scenerii a dne‰ní oslÀující slunce vrhalo kaskády paprskÛ
na siln˘ led v zálivu. Právû takové dny její otec miloval.
Sevfielo se jí hrdlo a vzduch v domû ji dusil. Rozhodla se,
Ïe se pÛjde projít. Na teplomûru bylo patnáct stupÀÛ pod
nulou a pofiádnû se na takov˘ mráz navlékla. Za dvefimi
se otfiásla zimou, ale rychlá chÛze ji zahfiála. 

Venku bylo naprosto klidno. Nikde ani Ïiváãka. Sly‰e-
la jen vlastní dech. Byl to velk˘ rozdíl proti letním mûsí-
cÛm, kdy místo kypûlo Ïivotem. Erika tu v létû radûji moc
neb˘vala. I kdyÏ vûdûla, Ïe pfieÏití mûsteãka je závislé na
turistice, pfiipadalo jí, jako by kaÏdé léto pfiiletûla zápla-
va kobylek. Tisícihlavé hejno pomalu, rok po roce, poly-
kalo starou rybáfiskou vesnici. Pfiespolní kupovali domky
kolem bfiehÛ, a pfiispívali tak k vytvofiení spoleãenství du-
chÛ na devût mûsícÛ v roce. 

Obyvatele po celá staletí Ïivil rybolov. Nuzné prostfiedí
a neustál˘ boj o pfieÏití, kdy v‰echno záleÏelo na tom, jest-
li ryby pfiitáhnou nebo ne, vytvofiilo drsné, silné lidi. Fjäll-
backa se mûnila v pitoreskní místo, které pfiitahovalo turisty
s napûchovanou penûÏenkou souãasnû s tím, jak rybolov
ztrácel svÛj v˘znam jako zdroj obÏivy. Erika vidûla, jak
mûsteãko stárne. Mladí odcházeli a star‰í vzpomínali na b˘-
valé ãasy. I ona sama patfiila k tûm, co se odstûhovali.
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Zrychlila je‰tû krok a zahnula doleva do kopeãka ke
‰kole. KdyÏ se blíÏila k vrcholku, zaslechla, jak na ni Ei-
lert Berg nûco volá. Nerozumûla mu. Mával na ni paÏemi
a spûchal k ní.

„Je mrtvá.“
Eilert tûÏce vydechoval a z prsou mu vycházely piskla-

vé zvuky. 
„Uklidnûte se, Eilerte. Co se stalo?“
„LeÏí tam mrtvá.“
Ukazoval na velkou svûtle modrou dfievûnou vilu a vy-

dû‰enû na ni hledûl.
Trvalo nûkolik okamÏikÛ, neÏ Erika jeho slova pocho-

pila. Pospíchala k domu, rozrazila vzpírající se vrátka
a bûÏela k domovním dvefiím. Pfiedtím je za sebou neza-
vfiel a Erika teì opatrnû pfiestoupila pfies práh, protoÏe si
nebyla jistá, co spatfií. Z nûjakého dÛvodu se ho neodva-
Ïovala zeptat. Eilert bûÏel za ní a nûmû ukázal ke koupel-
nû v pfiízemí. Zaváhala, otoãila se a tázavû se na nûho
zahledûla. Byl bled˘ a hlas se mu tfiásl. 

„Tam uvnitfi.“
Erika v domû uÏ hodnû dlouho nebyla, pfiesto si pama-

tovala, kde leÏí koupelna. Otfiásla se zimou navzdory tep-
lému obleãení. Pomalu otevfiela dvefie a vklouzla dovnitfi.

Nevûdûla vlastnû, co má po Eilertovû struãné informa-
ci ãekat, ale rozhodnû nebyla pfiipravená na tolik krve.
Koupelna byla bíle vykachlíkovaná a o to stra‰nûj‰í se na-
sk˘tal pohled na krev kolem vany. Na zlomek vtefiiny ji
napadlo, jak je kontrast ãervené a bílé pÛsobiv˘, neÏ
v plné síle pochopila, Ïe ve vanû leÏí ãlovûk.

Navzdory nepfiirozen˘m tónÛm bílé a modré, které se
odráÏely od jejího tûla, ji okamÏitû poznala. Byla to Ale-
xandra Wijknerová, rozená Carlgrenová, dcera rodiny, jíÏ
vila patfiila. V dûtství byly nejlep‰ími kamarádkami, ale od
té doby uÏ uplynulo hodnû vody. Teì pro ni byla Ïena ve
vanû témûfi cizí. 

Na ‰tûstí mûla mrtvá oãi zavfiené, ale rty promodralé.
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Kolem ní se utvofiil tenk˘ ledov˘ povlak a zcela zakr˘-
val spodní ãást tûla. Pravá ruka jí bezvládnû visela pfies
okraj vany a prsty se smáãely v krvavé louÏi na zemi. Na
kraji vany leÏela Ïiletka. Druhá ruka byla vidût jen po lo-
ket, zbytek pokr˘val led. Z ledového povlaku vystupo-
vala i její kolena. Dlouhé plavé vlasy byly rozprostfiené
po okraji vany jako sluneãní paprsky, ale vypadaly kfieh-
ké a omrzlé. 

Erika bez hnutí stála a hledûla na ni. Otfiásla se zimou
i osamûlostí, kterou mrtvé tûlo evokovalo. Pomalu vy-
couvala ze dvefií.

Potom uÏ se v‰echno odehrávalo jako v mlze. Ze svého
mobilu zavolala na pohotovost a spolu s Eilertem ãekali
na sanitku s lékafiem. Cítila stejn˘ ‰ok, jako kdyÏ se do-
zvûdûla o smrti sv˘ch rodiãÛ, a jakmile se vrátila domÛ,
nalila si velkou skleniãku koÀaku. MoÏná, Ïe právû to by
jí lékafi nedoporuãoval, ale alespoÀ se pfiestala tfiást. 

Pohled na Alex jí pfiipomnûl dûtství. Od doby jejich vel-
kého pfiátelství uÏ uplynulo více neÏ pûtadvacet let a jejím
Ïivotem pro‰lo mnoho lidí, ale Alexandra mûla v jejím srd-
ci své místo. Tehdy byly dûti. Pozdûji se odcizily. Pfiesto
se nemohla srovnat s my‰lenkou, Ïe si Alex vzala Ïivot,
coÏ bylo jediné vysvûtlení toho, co vidûla. Alexandra, kte-
rou tehdy znala, patfiila mezi nejÏivûj‰í a nejvyrovnanûj‰í
lidi, krásná, sebevûdomá, záfiící, za kterou se kaÏd˘ ohlé-
dl. Podle toho, co o ní pozdûji sly‰ela, k ní byl Ïivot hod-
nû ‰tûdr˘. Vedla umûleckou galerii v Göteborgu, provdala
se za muÏe, kter˘ byl nejen hezk˘, ale také velmi úspû‰n˘,
a bydlela v luxusním domû na ostrovû Särö. Ale zjevnû tam
v‰echno úplnû v pofiádku nebylo. 

Cítila, Ïe si musí trochu srovnat my‰lenky, a zavolala
sestfie.

„Nespí‰?“
„Îertuje‰? Adrian mû vzbudil ve tfii ráno, a kdyÏ kolem

‰esté koneãnû usnul, probudila se Emma a chtûla si hrát.“
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„Nemohl se jednou postarat o dûti Lucas?“
Na druhé stranû sluchátka se rozlilo ledové ticho a Eri-

ka se kousla do rtu.
„âeká ho dnes dÛleÏitá schÛzka a musel se na ni vy-

spat. Má to teì v práci hodnû sloÏité, podnik je v kri-
tické situaci.“

Anna zv˘‰ila hlas a Erika v nûm zaslechla náznak hys-
terie. Lucas mûl po ruce vÏdycky dobrou v˘mluvu
a Anna ho patrnû citovala. Kdyby nemûl dÛleÏitou
schÛzku, stresovala by ho nutnost jin˘ch váÏn˘ch roz-
hodnutí. Tlak na tak úspû‰ného podnikatele, za jakého
se Lucas povaÏoval, byl nesmírnû siln˘. Zodpovûdnost
za dûti leÏela tedy jen na jeho Ïenû. S ãipernou tfiíletou
dcerkou a ãtyfimûsíãním miminem vypadala Anna aspoÀ
o deset let star‰í neÏ na sv˘ch tfiicet let, jak si Erika po-
v‰imla na pohfibu rodiãÛ. 

„Honey, don’t touch that.“
„Nemyslí‰, Ïe je na ãase s ní mluvit ‰védsky?“
„Lucas si myslí, Ïe doma musíme mluvit anglicky. Tvr-

dí, Ïe se stejnû vrátíme do Lond˘na je‰tû dfiív, neÏ Emma
zaãne chodit do ‰koly.“

Eriku uÏ unavovalo sly‰et pofiád to samé: „Lucas si mys-
lí, Lucas fiíká, Lucas se domnívá…“ V jejích oãích byl
‰vagr ukázkou prvotfiídního nefiáda.

Anna ho poznala, kdyÏ pracovala jako au pair v Lon-
d˘nû, a okamÏitû ji nadchlo boufilivé dvofiení o deset let
star‰ího úspû‰ného makléfie na burze Lucase Maxwella.
Opustila své plány na univerzitní studium a místo toho se
rozhodla Ïivot zasvûtit dráze perfektní, reprezentativní
manÏelky. Problém byl pouze v tom, Ïe Lucas nikdy s ni-
ãím nebyl spokojen, a Anna, která si od dûtství dûlala
vÏdycky to, co sama chtûla, musela svou osobnost na-
prosto potlaãit. Dokud nepfii‰ly dûti, Erika doufala, Ïe
sestra dostane rozum, Lucase opustí a zaãne Ïít svÛj vlast-
ní Ïivot. KdyÏ se ale narodila Emma a po ní i Adrian, mu-
sela jen nerada pfiipustit, Ïe se ‰vagra nezbaví.
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„Navrhuji, abychom o Lucasovi a jeho pfiínosu pro v˘-
chovu dûtí nemluvily, a místo toho mi fiekni, jak se dafií
mé malé beru‰ce?“

„Ech… je to pofiád stejné. Emma vãera dostala záchvat
vzteku a staãila rozstfiíhat dûtské obleãení za malé jmûní,
neÏ jsem na to pfii‰la. Adrian zase uÏ tfii dny nepfietrÏitû
five nebo zvrací.“ 

„Nejspí‰ bys potfiebovala trochu zmûnit prostfiedí.
Nechce‰ se s dûtmi sebrat a na t˘den pfiijet za mnou? Také
bych potfiebovala tvou pomoc s nûkter˘mi vûcmi, projít
v‰echny papíry rodiãÛ a tak.“

„Vlastnû jsme o tom s tebou chtûli mluvit.“
Jako vÏdycky, kdyÏ se mûla vypofiádat s nûãím nepfií-

jemn˘m, se Annû zachvûl hlas. Erika nastraÏila u‰i. To
mnoÏné ãíslo neznûlo moc slibnû. Kdykoliv mûl v nûãem
prsty Lucas, ‰lo vÏdycky o jeho vlastní prospûch a újmu
v‰ech ostatních.

âekala, s ãím Anna pfiijde.
„Lucas a já máme v plánu se odstûhovat do Lond˘na

hned, jak se zabûhne jeho ‰védská filiálka, a neradi by-
chom tu udrÏovali dÛm. Urãitû se ti nechce starat o tak
velkou vilu na venkovû, kdyÏ nemá‰ rodinu a tak…“

Mlãení by se dalo krájet.
„Co vlastnû má‰ na mysli?“ Erika si navíjela kolem prs-

tu kadefi vlasÛ, byl to její zvyk od dûtství, kdykoliv byla
nervózní.

„No… Lucas si myslí, Ïe bychom dÛm mûly prodat.
Nemáme moÏnost ho udrÏovat. Kromû toho si chceme
koupit domek v Kensingtonu, jakmile se pfiestûhujeme do
Lond˘na, a i kdyÏ Lucas vydûlává víc neÏ dobfie, peníze
z prodeje by se nám moc hodily. DÛm na západním po-
bfieÏí v tomto místû má cenu milionÛ. Nûmci ‰ílí po v˘-
hledu na mofie a mofiském vzduchu.“

Anna je‰tû dále argumentovala, ale Erika uÏ toho mûla
právû dost. Uprostfied vûty poloÏila sluchátko. My‰lenky
se jí rozbûhly. 
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VÏdycky byla pro mlad‰í sestru Annu spí‰ matkou, od
maliãka ji hlídala a ochraÀovala. Anna b˘vala hodnû ne-
spoutaná, chovala se impulzivnû a nemyslela na následky.
Erika by ani nespoãítala, kolikrát sestru zachraÀovala ze
situace, do které se bezhlavû dostala. Lucas ji pfiipravil
o spontánnost i radost ze Ïivota. A pfiedev‰ím to mu Eri-
ka nikdy nemohla odpustit.

Následující ráno jí vãerej‰ek pfiipadal jako neskuteãn˘.
Spala hluboce a beze snÛ, ale pfiesto se probudila s poci-
tem, Ïe sotva usnula. Byla tak unavená, aÏ ji bolelo celé
tûlo. V bfiichu jí kruãelo, ale po rychlém pohledu do led-
niãky zjistila, Ïe musí zajít na nákup. 

Mûsteãko bylo tiché a na námûstí Ingrid Bergmanové
nezÛstala ani stopa po ãilém nakupování bûhem letních
mûsícÛ. Byl dobr˘ nezamlÏen˘ v˘hled, takÏe vidûla aÏ
k nejvzdálenûj‰ímu ostrohu za Valönem, kter˘ se r˘soval
na horizontu a spolu s Vraním ostrÛvkem vymezoval úzk˘
prÛhled k dal‰ím ostrovÛm. 

Cestou ke Galärbackenu se nemohla vyhnout setkání
s místní obyvatelkou. 

„Dobré ráno,“ ozval se ãipern˘ hlas Elny Perssonové.
„Je to skuteãnû na‰e milá spisovatelka, kdo se tu po ránu
prochází?“

Erika v duchu zasténala. „Ano, musím nûco nakoupit.“
„Chudinko, ten hrozn˘ záÏitek vás musel úplnû zniãit.“
Elnina dvojitá brada se tfiásla rozru‰ením a Eriku na-

padlo, Ïe vypadá jako tlust˘ vrabec. Nazelenal˘ plá‰È ji
zakr˘val od krku aÏ po paty a pfiispíval k dojmu velké kou-
le. V ruce pevnû drÏela ta‰ku. Na hlavû jí balancoval ne-
pfiimûfienû mal˘ klobouk. Vypadal jako z filcu, byl také
mechovû zelen˘, neurãitého kulovitého tvaru. Elna mûla
maliãká oãka, hluboce zapadlá do tuãn˘ch záhybÛ. Teì
zvûdavû hledûla na Eriku a ãekala, co odpoví.

„Ano, pfiíjemné to nebylo.“
Elna s pochopením pfiikyvovala. „Náhodou jsem se set-

17

Ledová princezna - zlom  15.5.2014  9.47  Stránka 17



kala s paní Rosengrenovou a ta mi fiekla, Ïe jela kolem
Carlgrenova domu, právû kdyÏ tam byla sanitka, a hned
nás napadlo, Ïe se muselo pfiihodit nûco stra‰ného.
A kdyÏ jsem pak odpoledne volala doktoru Jacobssono-
vi, zmínil se mi o té tragické události. Samozfiejmû jen dÛ-
vûrnû. Lékafii mají pfiece povinnost mlãení a to ãlovûk
musí respektovat.“ 

Pfiemoudfiele pokyvovala hlavou, aby doloÏila, jak má
pro mlãení lékafie velké pochopení.

„Taková mladá Ïena! âlovûk si fiíká, co za tím asi vûzí.
Já osobnû jsem si vÏdycky myslela, Ïe v‰echno moc pfie-
hání. Znávala jsem její matku Birgitu, i ta má ‰patné ner-
vy. Takové vûci jsou pfiece dûdiãné. Byla také hodnû
dom˘‰livá, tedy Birgit, kdyÏ se její muÏ stal fieditelem
v Göteborgu. Fjällbacka jim uÏ nevonûla, proto se pfie-
stûhovali do velkého mûsta. ¤íkám vám, peníze nedûlají
lidi ‰Èastnûj‰ími. Kdyby jejich dcera vyrÛstala tady a ne-
pfietrhali jí kofieny, jistû by to takhle nedopadlo. Dokon-
ce si myslím, Ïe chudinku poslali do nûjaké ‰koly ve
·v˘carsku, a víme, jak to na takov˘ch místech vypadá.
Jojo, to mÛÏe po‰kodit du‰i na cel˘ dal‰í Ïivot. NeÏ se od-
tud odstûhovali, byla to veselá a smûlá dívenka. Ostatnû,
nehrávaly jste si spolu? Jistû, pamatuji se…“

Elna pokraãovala ve svém monologu a Erika mu nevi-
dûla konce. Horeãnû pátrala po nûjakém dÛvodu, aby se
mohla z konverzace vyvléknout. KdyÏ se Elna koneãnû
musela nadechnout, ozvala se: „Moc ráda jsem vás zase vi-
dûla, ale uÏ bohuÏel musím jít. Mám spoustu zafiizování.“

Nasadila upachtûn˘ v˘raz a doufala, Ïe to Elnu dojme.
„Ale jistû, chudinko. Nenapadlo mû to. Jistû to je pro

vás stra‰né, kdyÏ se to stalo tak brzo po tragédii ve va‰í ro-
dinû. Musíte staré Ïenû odpustit, Ïe na to nepomyslela.“

V této chvíli se uÏ Elna pohnula málem k slzám a Eri-
ka se rychle rozlouãila. S ulehãením pokraãovala do ob-
chodu a dávala si pozor na dal‰í zvûdavé dámy. 

Nemûla ale ‰tûstí. Neúprosnû ji zpovídali i dal‰í oby-
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vatelé Fjällbacky a neoddechla si, dokud nemûla svÛj dÛm
na dohled. Ale komentáfie, které musela vyslechnout, jí
ne‰ly z hlavy. Alexandfiini rodiãe je‰tû vãera veãer pfiijeli
do mûsteãka a ubytovali se u Birgitiny sestry. 

Postavila ta‰ky s nákupem na kuchyÀsk˘ stÛl a uklá-
dala, co pfiinesla. Pfies pÛvodní zámûr nenakoupila jen
potfiebné potraviny, ale také dost sladkostí. Ale kdyby si
nemohla Ïivot osladit právû v takov˘ den, jako byl dne-
‰ek, kdy tedy? Jako na zavolanou jí zakruãelo v bfiichu.
Dala si tedy na talífiek dva skofiicové ‰neky a uvafiila si
k nim kávu. 

Bylo pfiíjemné se posadit a hledût na známou krajinu za
oknem. Dosud si ale je‰tû zcela nezvykla na ticho v domû.
JistûÏe tu b˘vala sama i dfiíve, ale nebylo to totéÏ. Tehdy
vûdûla, Ïe kdykoliv nûkdo mÛÏe vejít do dvefií. Teì jí pfii-
padalo, Ïe zmizel sám duch domu. 

Vedle okna leÏela otcova d˘mka a ãekala, aÏ do ní na-
pûchuje tabák. Stále ho v kuchyni cítila, ale vÛnû s kaÏ-
d˘m dnem slábla. 

VÏdycky ji milovala. KdyÏ byla malá, ãasto sedávala
otci na kolenou, se zavfien˘ma oãima a hlavou poloÏenou
na jeho prsou. VÛnû tabáku se linula z jeho obleãení a v je-
jím dûtském svûtû pro ni znamenala bezpeãí. 

Vztah k matce byl mnohem komplikovanûj‰í. Nepa-
matovala si ani na jedin˘ okamÏik, kdy se k ní chovala
nûÏnû, objala ji, pohladila, utû‰ila. Elsy Falcková byla tvr-
dá a nesmlouvavá Ïena, která udrÏovala domov v na-
prostém pofiádku, ale nikdy si nedovolila z nûãeho se
radovat. Byla hluboce poboÏná a vyrostla ve spoleãnosti
silnû poznamenané uãením knûze Schartaua. Od dûtství
sl˘chala, Ïe Ïivot je pouze dlouh˘m utrpením a odmûna
ãlovûka ãeká aÏ po smrti. Eriku nûkdy napadalo, co asi
otec se svou dobrosrdeãností a smyslem pro humor vidûl
právû u ní, a v návalu stateãnosti se ho na to jednou v do-
spívání zeptala. Nezlobil se. Sedl si k ní a objal ji. Pak se
ji snaÏil pfiesvûdãit, Ïe by svou matku nemûla tak pfiísnû
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posuzovat. Nûktefií lidé ukazují jin˘m své city obtíÏnûji
neÏ ostatní, vysvûtloval jí a hladil ji po tváfiích, dosud
zrudl˘ch rozãilením. Tehdy ho pfiíli‰ neposlouchala
a byla stále pfiesvûdãena o tom, co se jí zdálo zfiejmé: Ïe
ji matka nikdy nemilovala a Ïe si to Erika ponese jako dû-
dictví po cel˘ Ïivot. 

Impulzivnû se rozhodla, Ïe nav‰tíví Alexandfiiny ro-
diãe. Pfiijít o nûkoho z rodiãÛ bylo hodnû tûÏké, ale je to
pfiirozené. Ztráta dítûte musí b˘t stra‰ná. A kromû toho si
kdysi s Alexandrou byly hodnû blízké, tak, jak mohou b˘t
jen nejlep‰í kamarádky. JistûÏe od té doby uÏ uplynulo
pûtadvacet let, ale její svûtlé dûtské vzpomínky byly spo-
jeny právû s Alexandrou a její rodinou.

DÛm vypadal opu‰tûnû. Sestra Alexandfiiny matky byd-
lela s manÏelem v Sosnové ulici, na pÛl cesty mezi cent-
rem mûsteãka a kempem v Sälviku. Domek stál na svahu
a trávník spadal prudce dolÛ k cestû, která vedla k mofii.
Domovní dvefie byly na zadní stranû domku a Erika za-
váhala, neÏ zazvonila. Zvuk se rozlehl domem a ztichl.
Vevnitfi se nic nepohnulo a právû se chtûla otoãit k od-
chodu, kdyÏ se dvefie ti‰e otevfiely. 

„Ano?“
„Dobr˘ den. Jsem Erika Falcková. To já jsem…“
Zbytek vûty zÛstal viset ve vzduchu. Pfiipadala si smû‰-

nû, Ïe se tak formálnû pfiedstavila. Alexina teta Ulla Pers-
sonová ji dobfie znala. S její matkou aktivnû pracovala
v církevním sboru mnoho let a obãas se v nedûli odpo-
ledne u nich zastavila na ‰álek kávy. 

Odstoupila od dvefií a pustila Eriku do haly. V celém
domû nesvítila jediná lampa. Veãer sice je‰tû nebyl, ale
zaãínalo se stmívat a stíny se prodluÏovaly. Z pokoje pro-
ti hale bylo sly‰et tlumené vzlykání. Erika si sundala boty
a svlékla si plá‰È. Uvûdomila si, Ïe i ona se pohybuje ti‰e,
protoÏe ovzdu‰í v domû nic jiného nepfiipou‰tûlo. 

Ulla za‰la do kuchynû a Erika sama pokraãovala do po-

20

Ledová princezna - zlom  15.5.2014  9.47  Stránka 20



koje. KdyÏ ve‰la, pláã utichl. V sedací soupravû pfied pa-
noramatick˘m oknem sedûla Birgit a Karl-Erik Carlgre-
novi a kfieãovitû se objímali. Oba byli uplakaní a Erika
cítila, Ïe ru‰í. Nemûla sem chodit, ale uÏ je pfiíli‰ pozdû.

Opatrnû se posadila do protûj‰ího kfiesla a sepjala ruce
na kolenou. Od chvíle, kdy vstoupila do pokoje, nikdo
nepromluvil. 

„Jak vypadala?“
Hned nepochopila, naã se jí Birgit ptá. Hlas mûla sla-

b˘, jakoby dûtsk˘, a Erika nevûdûla, co odpovûdût.
„Osamûle,“ fiekla nakonec a hned toho litovala. 
„Nechtûla jsem fiíct, Ïe…,“ nedokonãila a znovu se roz-

hostilo ticho. 
„Alexandra si Ïivot nevzala!“ Birgitin hlas najednou za-

znûl rozhodnû a v plné síle. Karl-Erik hladil ruku své Ïeny
a souhlasnû pfiikyvoval. Nejspí‰ si pov‰imli Eriãina skep-
tického v˘razu, protoÏe Birgit znovu opakovala: „Alexan-
dra si Ïivot nevzala! Znám ji líp neÏ kdokoliv na svûtû
a vím, Ïe by se nikdy nezabila. Nemûla by k tomu odva-
hu. To pfiece musíte vûdût i vy, znala jste ji.“

Vyslovovala teì zfietelnû a Erika vidûla její bojovn˘
pohled. Birgit kfieãovitû zavírala a otvírala pûsti a hledû-
la jí do oãí, aÏ se nakonec Erika musela odvrátit. Bloudi-
la pohledem po místnosti, aby nevidûla Ïal Alexandfiiny
matky.

Pokoj byl zabydlen˘, ale na její vkus trochu pfiepláca-
n˘. Profesionálnû zavû‰ené záclony s velk˘mi volány byly
z téÏe látky s velk˘mi kvûty jako na pol‰táfiích na gauãi.
Na kaÏdém volném kousku stál nûjak˘ ozdobn˘ pfiedmût.
Dfievûné misky s deãkami vy‰it˘mi kfiíÏkov˘m stehem se
doplÀovaly s porcelánov˘mi psy s vlhk˘ma oãima. Pokoj
zachraÀovalo obrovské okno s nádhern˘m v˘hledem. Za-
touÏila, aby se mohla stále jen dívat ven, ne na lidi zdr-
cené bolestí. Místo toho se k nim obrátila.

„Birgit, já uÏ jsem ji vlastnû vÛbec neznala. Od doby
na‰eho kamarádství uplynulo pûtadvacet let. Ani nevím,
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jaká byla. A nûkdy se lidé navzájem neznají tak dobfie, jak
si myslí…“

Erika sly‰ela, jak se její slova hlu‰e odráÏejí od zdí. 
Tentokrát se ozval Karl-Erik. Uvolnil se z Birgitina kfie-

ãovitého sevfiení a naklonil se dopfiedu, jako by se chtûl
ujistit, Ïe Erika usly‰í kaÏdé jeho slovo. 

„Nejspí‰ to vypadá, jako bychom chtûli popfiít, co se
stalo, a asi to teì neumím pofiádnû vysvûtlit. Vím ale je-
diné, Ïe kdyby si Alexandra z jakéhokoliv dÛvodu chtûla
vzít Ïivot, nikdy by to neudûlala tímto zpÛsobem. MoÏ-
ná si vzpomenete, jak vÏdycky byla hysterická, kdyÏ uvi-
dûla krev. Pokud se sebeménû fiízla, museli jsme jí ranku
zalepit náplastí. Pfii pohledu na krev omdlévala. Proto
jsem si naprosto jist, Ïe v takovém pfiípadû by volila na-
pfiíklad prá‰ky. Zatracenû, neexistuje jediná moÏnost, Ïe
by byla schopná si Ïiletkou rozfiíznout zápûstí, nejdfiív
jedno a pak i druhé. A potom je tu to, co fiíká moje Ïena.
Alexandra nebyla zrovna stateãn˘ ãlovûk a je zapotfiebí
hodnû síly k tomu, aby se nûkdo dokázal zabít. Tu ona
rozhodnû nemûla.“

Jeho hlas znûl naléhavû, a pfiestoÏe si Erika stále mys-
lela, Ïe sly‰í jen slova zoufal˘ch lidí, trochu znejistûla.
KdyÏ se nad tím zamyslela, tak jí vlastnû v té koupelnû
vãera ráno nûco docela nesedûlo. Ne snad proto, Ïe by
byla zvyklá nacházet mrtvá tûla, ale nûco do té místnosti
tak docela nepatfiilo. Nûãí pfiítomnost, stín. Víc to upfies-
nit nedovedla. Pofiád je‰tû si myslela, Ïe Alexandru nûco
pfiimûlo ke spáchání sebevraÏdy, ale nemohla popfiít, Ïe
i tvrzení rodiãÛ má svou logiku.

Najednou ji napadlo, jak hodnû se dospûlá Alexandra
podobala své matce. Birgit Carlgrenová byla malá a drob-
ná, stejnû plavovlasá jako její dcera, i kdyÏ na rozdíl od ní
ostfiíhaná do módního páÏecího úãesu. Byla teì obleãená
ve smuteãním, ale navzdory svému Ïalu si patrnû uvûdo-
movala, jak je pÛsobiv˘ kontrast mezi ãernou a plavou.
Nepatrné pohyby odhalovaly její marnivost. Ruka, kte-
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rou si opatrnû pfiihladila úães, límeãek, kter˘ srovnala
k dokonalosti. Erika si vzpomnûla, jak zázraãnou Mekkou
pro nû, osmileté holãiãky, byl ‰atník a ‰perkovnice Alexi-
ny matky. Nic fantastiãtûj‰ího si neumûly pfiedstavit. 

Její manÏel naproti tomu vypadal hodnû v‰ednû. Ne,
Ïe by byl neatraktivní, ale jednodu‰e dost obyãejn˘. Mûl
dlouh˘ obliãej s hezk˘mi rysy a vlasy mu z ãela ustoupi-
ly dozadu. I on byl v ãerném, ale na rozdíl od manÏelky
jeho vzhledu barva neprospûla. Erika cítila, Ïe je ãas, aby
se rozlouãila, a zauvaÏovala, co vlastnû ji za Alexin˘mi ro-
diãi pudilo. 

Zvedla se a Carlgrenovi se rovnûÏ postavili. Birgit po-
hlédla na svého muÏe a pohledem ho vyz˘vala, aby nûco
fiekl. Zfiejmû o tom mluvili dfiíve, neÏ Erika pfii‰la. 

„Byli bychom rádi, kdybyste o Alexandfie napsala ne-
krolog. Nechali bychom ho otisknout ve zdej‰ím kraji,
Bohuslänu. O jejím Ïivotû, jejích snech… a také o její
smrti. Pro mû a Birgitu by to hodnû znamenalo.“

„Nechcete radûji nûco otisknout v göteborsk˘ch novi-
nách? Chci fiíct, pfiece tam bydlela. A vy ostatnû také.“

„Fjällbacka byla a vÏdycky bude na‰ím domovem a to
pro Alex platilo stejnû. Mohla byste zaãít tím, Ïe byste
pohovofiila s jejím manÏelem Henrikem. Souhlasí. Pfiiro-
zenû vám uhradíme v‰echny náklady.“

Erika sice nic konkrétního neslíbila, ale vzápûtí uÏ stá-
la venku s telefonem a adresou Henrika Wijknera v ruce.
Domovní dvefie za ní zapadly. PfiestoÏe o tento úkol ne-
stála, spisovatelka v ní zaãínala mít pfievahu. SnaÏila se
my‰lenku potlaãit, pfiipadalo jí neetické, Ïe na nûco ta-
kového mohla jen pomyslet, pfiesto se jí ten nápad drÏel.
Téma na vlastní román, které tak dlouho hledala, leÏelo
pfied ní. Vyprávûní o cestû ãlovûka vstfiíc svému osudu.
Vysvûtlení, co nutilo mladou, krásnou a zjevnû privilego-
vanou Ïenu zvolit smrt. Samozfiejmû, Ïe by nepsala pfií-
mo o ní, ale její Ïivot by poslouÏil jako pfiedloha. Erika
dosud vydala ãtyfii knihy, v‰echno biografie o velk˘ch spi-
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sovatelkách. Zatím se neodváÏila napsat nic vlastního.
A teì se jí inspirace nabízela. To, Ïe Alexandru znala, by
mûlo b˘t pfiedností. 

âlovûk v ní se otfiásal nechutí, zatímco spisovatelka
jásala. 

Maloval ‰tûtcem na plátnû silné ãervené ãáry. Dûlal to uÏ
od svítání a poprvé po nûkolika hodinách odstoupil, aby
se na své dílo podíval. Pro necviãené oko to byla jen vel-
ká plocha rudé, Ïluté a oranÏové, nepravidelnû dûlící vel-
ké plátno. Pro nûho to bylo poníÏení a rezignace,
zmûnûné do vá‰niv˘ch barev. 

VÏdycky maloval stejn˘mi barvami. Minulost na nûho
vykfiikovala a posmívala se mu a on maloval se stále vût-
‰ím zaujetím. 

Po dal‰í hodinû si zaslouÏil první ranní pivo. Sáhl po
nejbliÏ‰í plechovce a ignoroval fakt, Ïe vãera veãer na ni
oklepával popel z cigaret. Kousíãky smítek mu ulpûly na
rtech, ale dopil do poslední kapky a potom plechovku od-
hodil na zem.

Mûl na sobû jen spodky, vpfiedu zaÏloutlé od piva nebo
zaschlé moãi. Ne‰lo to rozpoznat, nejspí‰ to bylo obojí.
Vlasy mu visely na ramena a hrudník mûl bled˘ a pro-
padl˘. Anders Nilsson vypadal jako troska, ale obraz na
stojanu ukazoval velk˘ talent, kter˘ byl v ostrém kontras-
tu s jeho vlastním úpadkem. 

Klesl na zem a opfiel se o stûnu proti plátnu. Vedle nûho
leÏela dosud neotevfiená plechovka piva a poÏitkáfisky se
zaradoval z lupnutí, kdyÏ zvedl víãko. Barvy na nûho vy-
z˘vavû kfiiãely a pfiipomínaly mu, Ïe to, ãemu se vûnoval
skoro cel˘ dosavadní Ïivot, je zmafiené. Proã, sakra, mu-
sela v‰echno zniãit? Proã to nemohla nechat b˘t? Ta za-
tracená sobecká dûvka myslela jen na sebe. Chladná
a nevinná jako princezna. Anders ale dobfie vûdûl, co se
v ní skr˘vá. Byli odliti ze stejného kadlubu. Roky vzá-
jemného utrpení je zformovaly a spojily v jedno, a ona si
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najednou myslela, Ïe mÛÏe zmûnit zaveden˘ pofiádek.
„Kruci!“

Zapotácel se a hodil dosud poloplnou plechovkou pfií-
mo do plátna. Kupodivu se neroztrhlo a to ho pozlobilo
je‰tû víc. Prohnulo se a plechovka sklouzla na zem. Te-
kutina vystfiíkla na malbu, po které zaãala téct rudá, oran-
Ïová a Ïlutá a vytváfiet nové nuance. S uspokojením hledûl
na v˘sledek. 

Dosud úplnû nevystfiízlivûl z opilosti v minul˘ch dnech
a alkohol na nûho zaãal rychle pÛsobit, navzdory mno-
haletému tréninku. Pomalu upadal do dobfie známého
opojení a v nose cítil pach zvûtralého alkoholu. 

Mûla vlastní klíã od bytu. Na pfiedsíni si pofiádnû oãisti-
la boty, i kdyÏ vûdûla, Ïe je to úplnû zbyteãné. Venku to
bylo ãistûj‰í. Postavila ta‰ky s jídlem a peãlivû si povûsi-
la kabát. Nevolala na nûho, byla si jistá, Ïe v této chvíli
uÏ zhasl.

Kuchynû leÏela nalevo od pfiedsínû a byla v ‰íleném ne-
pofiádku jako obvykle. ·pinavé nádobí za nûkolik t˘dnÛ
se válelo v hromadách nejen kolem dfiezu, ale i na stole
a Ïidlích, dokonce i na zemi. Nedopalky, plechovky od
piva a láhve po alkoholu byly úplnû v‰ude.

Otevfiela ledniãku, aby mohla uloÏit nákup, a vidûla, Ïe
pfii‰la na poslední chvíli. Uvnitfi bylo úplnû prázdno. Vy-
kládala nákup, chvíli ti‰e stála a sbírala síly. 

Byt byl mal˘, jednopokojov˘, takÏe ob˘vací pokoj
i loÏnice byly v jednom. Tûch nûkolik kouskÛ nábytku mu
opatfiila ona, ale mnoho si dovolit nemohla. Pokoji do-
minoval malífisk˘ stojan, stojící pfied oknem. V jednom
rohu místnosti leÏela na zemi rozdrbaná matrace. Nemû-
la na to, aby mu koupila pofiádnou postel. 

Ze zaãátku se mu snaÏila pomoct, udrÏovat jeho i byt
v pofiádku. Uklízela, ãistila, prala mu obleãení a myla i jeho
samotného. To je‰tû doufala, Ïe se v‰echno obrátí k lep‰í-
mu. Od té doby uÏ ale uplynula fiada let. Nûkde bûhem
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toho ãasu ztratila sílu. Teì se spokojovala s tím, Ïe má ales-
poÀ co jíst. âasto si pfiála, aby dokázala více. TûÏce na ni
doléhal pocit dluhu. KdyÏ kleãela na zemi a utírala jeho
zvratky, cítila, Ïe alespoÀ v té chvíli zase nûco splatila. 

Pohlédla na nûho. LeÏel nataÏen˘ podél zdi. Páchnou-
cí vrak s nesmírn˘m talentem, skryt˘m pod ‰pinav˘m po-
vrchem. Mnohokrát se zam˘‰lela nad tím, jak by v‰echno
dopadlo, kdyby se tehdy pfied pûtadvaceti lety rozhodla
jinak. Byl to hodnû dlouh˘ ãas na pfiem˘‰lení. 

Nûkdy ho nechala leÏet na zemi a ode‰la. Dnes ale ne.
Zvenku sem táhlo a cítila, jak je podlaha pod tenk˘mi
punãocháãi ledová. Vzala ho za paÏi, která mu bez Ïivo-
ta leÏela po boku. Nereagoval. Obûma rukama ho táhla
na matraci a otfiásla se, kdyÏ pod rukama cítila jeho
ochablé svaly. Po chvíli námahy se jí podafiilo vût‰í ãást
tûla dovléct nahoru, a protoÏe tam nemûl Ïádnou deku,
pfiehodila pfies nûho jeho bundu. Námahou se zad˘chala
a na chvíli si sedla. Kdyby po letech uklízení nemûla tak
silné paÏe, nikdy by nûco takového ve svém vûku nedo-
kázala. Bála se pfiedstavy, Ïe to jednoho dne fyzicky ne-
zvládne. 

Pramen vlasÛ mu padl pfies obliãej a ona ho nûÏnû uka-
zováãkem odsunula. Îivot pro Ïádného z nich nedopadl
tak, jak si kdysi pfiedstavovala, pfiesto si chtûla alespoÀ to
málo uchovat. 

Lidé na ulici od ní odvraceli pohled, i kdyÏ ne dost
rychle, aby nezahlédla jejich soucit. Anderse znalo celé
mûsteãko, patfiil mezi známé alkoholiky. Nûkdy se v opi-
losti vydal na nejist˘ch nohou ven a na kolemjdoucí vy-
kfiikoval hanlivá slova. V‰ichni ho odsuzovali, k ní cítili
sympatie. Vlastnû by to mûlo b˘t opaãnû. To její slabost
mu zkazila Ïivot. UÏ nikdy víc jí nesmí povolit.

ZÛstala sedût nûkolik dal‰ích hodin a hladila ho po
ãele. Nûkdy se ve své bezmoci pohnul, ale její doteky ho
uklidÀovaly. Za okny pokraãoval normální Ïivot, ale tady
se ãas zastavil.
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Pondûlí pfiineslo nûkolik stupÀÛ nad nulou a tûÏké de‰-
Èové mraky. Erika vÏdycky jezdila hodnû opatrnû, ale teì
zvolnila je‰tû víc pro pfiípad, Ïe by uklouzla. ¤ízení ne-
patfiilo k jejím zálibám, ale dávala pfiednost samotû v autû
pfied návalem v autobuse nebo ve vlaku.

KdyÏ zahnula na dálnici, mohla si dovolit trochu zv˘-
‰it rychlost. Ve dvanáct hodin se mûla setkat s Henrikem
Wijknerem, ale z Fjällbacky vyjela brzy a na cestu do
Göteborgu mûla dost ãasu. 

Zamyslela se nad rozhovorem s Annou. Stále si neumûla
pfiedstavit, Ïe by sestra skuteãnû prosazovala prodej jejich
domova. Rodiãe by byli zoufalí, kdyby to vûdûli. Ov‰em
pokud v tom byl namoãen˘ Lucas a vzala v úvahu, Ïe by si
s nûãím takov˘m vrásky nedûlal, dalo se vûfiit v‰emu. 

NeÏ si zaãne dûlat skuteãnû starosti, musí zjistit, jak její
situace vypadá po právní stránce. Do té doby se jeho ná-
padem nenechá zlomit. Teì se musí soustfiedit na nad-
cházející rozhovor s Alexandfiin˘m manÏelem. 

Henrik Wijkner znûl ve sluchátku velice sympaticky
a okamÏitû vûdûl, oã jde. Jistû, Ïe za ním smí pfiijet a po-
loÏit mu otázky, kdyÏ pamûtní ãlánek je pro Alexiny ro-
diãe dÛleÏit˘. 

Byla zvûdavá, jak vyhlíÏí Alexandfiin domov, i kdyÏ ji
nelákala konfrontace s Ïalem dal‰ího ãlovûka. Setkání
s jejími rodiãi bylo srdcervoucí. Jako spisovatelka dávala
pfiednost pfiijímání skuteãnosti na vzdálenost. Ponechat si
odstup. Souãasnû to ale byla první moÏnost jak poznat
dospûlou Alexandru. 

Erika a Alexandra byly nerozluãné kamarádky od prv-
ního dne ‰koly. Byla py‰ná na to, Ïe si ji vyvolila právû
Alexandra, která byla magnetem pro v‰echny kolem
sebe. KaÏd˘ se chtûl pfiátelit právû s ní, ale ona sama si
svou popularitu neuvûdomovala. Byla zdrÏenlivá, pfiitom
mûla sebejistotu na dítû dost neobvyklou. Byla otevfiená
a pfiátelská, ani trochu stydlivá. A právû ona si zvolila Eri-

27

Ledová princezna - zlom  15.5.2014  9.47  Stránka 27



ku za svou pfiítelkyni, aãkoliv ta sama by se k ní nikdy ne-
odváÏila pfiiblíÏit. Po celou dobu byly nerozluãné, dokud
se Alexandra v posledním roce nezaãala odtahovat. Eri-
ka jejich pfiátelství Ïelela a hodiny sedala opu‰tûnû ve
svém pokoji. Jednoho dne, kdyÏ u nich doma zazvonila,
jí nikdo neotevfiel a Erika se dozvûdûla, Ïe se Alexandra
s rodiãi odstûhovala a ani se s ní nerozlouãila. Nikdy ne-
pochopila, co se vlastnû stalo, ale tehdy pfiiãítala vinu
sobû a usoudila, Ïe jí uÏ Alexandra mûla dost.

Erika se proplétala Göteborgem na ostrov Särö. âtyfii
roky ve mûstû studovala a dost dobfie se tu vyznala, ale
tehdy nejezdila autem a v tomto smûru pro ni mûsto bylo
jen velká neznámá. Kdyby mohla jet po cyklostezkách,
bylo by to pro ni snadnûj‰í. Göteborg byl pro nezku‰e-
ného fiidiãe zl˘m snem, se spoustou jednosmûrn˘ch ulic,
zaplnûn˘mi rondelami, a stresujícím cinkáním tramvají,
které se blíÏily ze v‰ech stran. Mûla pocit, Ïe v‰echny ces-
ty vedou do Hisingenu. Kdyby z kfiiÏovatky vyjela ‰pat-
nû, dostala by se vÏdycky jen tam. 

Popis cesty, kter˘ jí poskytl Henrik, byl ale na ‰tûstí
podrobn˘ a na první pokus dojela správnû. Pro tentokrát
nezabloudila.

DÛm pfiedãil v‰echno její oãekávání: veliká bílá vila
z pfielomu devatenáctého a dvacátého století s v˘hledem
na mofie a mal˘m pavilonkem, kter˘ byl pfiíslibem vlaÏ-
n˘ch letních veãerÛ. Zahrada sice leÏela pod snûhovou
pokr˘vkou, ale uÏ jen svou velikostí naznaãovala, Ïe pa-
trnû potfiebuje peãlivou ruku zahradníka. 

Minula vrbovou alej a projela velk˘mi vraty na parko-
vi‰tû pfied domem. K mohutnému vchodu z dubového
dfieva vedlo nûkolik schodÛ. Nebyl tam zvonek, musela
zaklepat masivním klepátkem. Dvefie se okamÏitû otevfie-
ly a ona v nich málem ãekala panskou v zástûrce a ãepci.
Stál v nich ale muÏ, a jistû to byl Henrik Wijkner. Vypa-
dal neãekanû dobfie a Erika byla moc ráda, Ïe ráno vûno-
vala dost ãasu vlastnímu vzhledu. 

28

Ledová princezna - zlom  15.5.2014  9.47  Stránka 28



Ve‰la do haly, která byla vût‰í neÏ cel˘ její stockholm-
sk˘ byt. 

„Erika Falcková.“
„Henrik Wijkner. Vzpomínám si, Ïe jsme se zahlédli

v létû, v restauraci u námûstí Ingrid Bergmanové.“
„Ano. Café Bryggan. To souhlasí. I kdyÏ mi pfiipadá, Ïe

od léta uplynula celá vûãnost, hlavnû kdyÏ pomyslím na
poãasí.“

Henrik nûco zdvofiilého mumlal v odpovûì. Pomohl jí
s bundou a pokynul jí do salonu, do nûhoÏ se vcházelo
z haly. Opatrnû se posadila na gauã, jenÏ – alespoÀ pod-
le jejích slab˘ch znalostí – byl jistû staroÏitn˘ a patrnû
i hodnû cenn˘. Pfiijala pozvání na kávu, a neÏ ji Henrik
pfiipravil a vymûnili si nûkolik frází, v skrytu ho pozoro-
vala s pocitem, Ïe nevypadá pfiíli‰ zdrcenû. RÛzní lidé ale
vyjadfiovali svÛj smutek odli‰n˘m zpÛsobem. 

Byl neformálnû obleãen v perfektnû naÏehlen˘ch kal-
hotách a znaãkové jasnû modré ko‰ili. Barva vlasÛ se blí-
Ïila ãerné a mûl je ostfiíhané do elegantního, ale nepfiíli‰
uhlazeného úãesu. Tmavû hnûdé oãi mu dodávaly tro-
chu jiÏansk˘ vzhled. Sama dávala pfiednost muÏÛm
ménû perfektního vzhledu, ale pfiesto cítila jeho pfiitaÏ-
livost. Vypadal, jako by byl vystfiiÏen z módního ãaso-
pisu. S Alexandrou museli tvofiit naprosto oslÀující pár. 

„Máte nádhern˘ dÛm.“
„Díky. Jsem uÏ ãtvrtá generace WijknerÛ, která tu byd-

lí. MÛj prapradûdeãek ho nechal postavit na rozhraní sto-
letí a od té doby stále patfií rodinû. Kdyby tyto zdi mohly
mluvit…“ Usmál se na Eriku.

„Ano, jistû to musí b˘t nádherné, mít kolem sebe his-
torii rodiny.“

„To jistû. Ale pfiiná‰í to i velkou zodpovûdnost. Pokra-
ãovat v otcov˘ch stopách a podobnû,“ lehce se zasmál.
Erice pfiipadalo, Ïe ho zodpovûdnost pfiespfiíli‰ netíÏí.

Sama mûla pocit, Ïe je v elegantní místnosti bezna-
dûjnû ztracená a snaÏila se najít trochu pohodlnûj‰í po-
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lohu na krásné, ale tvrdé pohovce. Nakonec se posunu-
la aÏ na krajíãek, opatrnû upíjela kávu z maliãk˘ch ‰á-
leãkÛ a bojovala s pfiáním odtáhnout malíãek. Obávala
se, Ïe by to vypadalo spí‰ smû‰nû neÏ svûtaznale. Zabo-
jovala sama se sebou pfied táckem, pfiichystan˘m na stol-
ku, a souboj prohrála, kdyÏ nakonec sáhla po tlustém
plátku bábovky.  

„Alex tento dÛm milovala.“
Erika právû uvaÏovala, jak by se mûla pfiiblíÏit ke sku-

teãnému dÛvodu své náv‰tûvy, a byla proto vdûãná, Ïe se
ozval sám Henrik.

„Jak dlouho jste byli spolu?“
„Tak dlouho, jak jsme byli manÏelé. Patnáct let. Poznali

jsme se v PafiíÏi. Alexandra tam studovala dûjiny umûní
a já jsem se snaÏil získat alespoÀ základní ekonomické
znalosti, pfiinejmen‰ím abych se mohl zhruba starat o ro-
dinné impérium.“ 

Moc pochybovala o tom, Ïe by jeho vûdomosti byly
jen základní.

„Hned po svatbû jsme se vrátili domÛ do ·védska a do
tohoto domu. Moji rodiãe uÏ byli oba mrtví a bûhem tûch
nûkolika let, kdy jsem Ïil v cizinû, dÛm zaãal silnû upadat.
Alexandra se ale okamÏitû pustila do jeho renovace. Pfiá-
la si, aby tu v‰echno bylo perfektní. KaÏd˘ detail, kaÏdá
tapeta, kus nábytku nebo koberec je buì renovovan˘ ori-
ginál z doby, kdy byl dÛm postaven, nebo nûco, co sama
koupila. Prohledala mnoho staroÏitností, aby na‰la pfies-
nû to, co tu bylo za ãasÛ prapradûdeãka, kdyÏ tu bydlel.
Na pomoc mûla spoustu fotografií a v˘sledek byl skuteã-
nû fantastick˘. Souãasnû zakládala svou galerii a já vÛbec
nechápu, jak to v‰echno staãila.“

„Jaká byla jako ãlovûk?“
Henrik si nechal dost ãasu na odpovûì.
„Byla krásná, klidná, perfektní. Nûkdo ji moÏná mohl

pokládat za dom˘‰livou, ale jen ten, kdo ji neznal. Niko-
ho k sobû blízko nepou‰tûla. Muselo se o ni usilovat.“
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Erika mu dobfie rozumûla. Alexandfiina zdrÏenlivá síla
se nûkdy mohla pokládat za nadfiazenost, ale ty dívky,
které tak o ní mluvily, pak ãasto spolu soupefiily o to, kte-
rá z nich si sedne vedle ní.

„Jak to myslíte?“ Moc si pfiála, aby to popsal sám.
Henrik se zahledûl z okna a poprvé od chvíle, kdy

vstoupila do tohoto krásného domu, se jí zdálo, Ïe za jeho
‰armem vidí opravdov˘ cit.

„·la vÏdycky vlastní cestou. NeohlíÏela se na jiné lidi.
Ne, Ïe by byla zlá, to ne, ale jinak to neumûla. Pro mou
Ïenu bylo nejdÛleÏitûj‰í, aby ji nikdo nezraÀoval. KvÛli
tomu muselo v‰echno ostatní jít stranou. JenomÏe to je
problém: pokud k sobû nikoho nepustíte ze strachu, Ïe to
mohl b˘t nepfiítel, zbavíte se i moÏn˘ch pfiátel.“

Odmlãel se a pak na Eriku pohlédl. „Mluvívala o vás.“
Erika neskr˘vala pfiekvapení. Pfii vzpomínce, jak jejich

pfiátelství tenkrát skonãilo, se domnívala, Ïe se k ní pro-
stû Alexandra obrátila zády a zapomnûla na ni.

„Na jednu vûc se pamatuju zvlá‰È dobfie. ¤ekla mi, Ïe
jste byla její poslední opravdová pfiítelkynû. ‚Poslední
ãisté pfiátelství.‘ Právû tak to fiekla. Pfiipadalo mi to trochu
zvlá‰tní, ale ona o tom víc nemluvila a já jsem se jí nechtûl
ptát. Nikdy nikomu jinému o tom uÏ nefiekla. Jsem si jist,
Ïe pfies v‰echny ty roky jste právû vy mûla stále v jejím
srdci své místo.“

„Miloval jste ji?“
„Víc neÏ cokoliv jiného. Byla m˘m cel˘m Ïivotem.

V‰echno, co jsem kdy fiekl nebo udûlal, se nûjak t˘kalo jí.
BohuÏel si toho nejspí‰ nikdy nev‰imla. Kdyby mû doká-
zala k sobû pustit, asi by dnes nebyla mrtvá. V‰echno jí
leÏelo na dosah ruky, ale na niãem jí opravdu nezáleÏelo.
Nûjak˘m podivn˘m zpÛsobem se u ní mísila zbabûlost
i odvaha.“

„Birgit a Karl-Erik nevûfií, Ïe si skuteãnû sama vzala
Ïivot.“

„Ano, já vím. Zfiejmû bych tomu ani já nemûl vûfiit, ale
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nevím, co si mám myslet. Îil jsem s ní pfies patnáct let,
a nikdy jsem ji nepoznal.“

Hlas mûl stále such˘ a vûcn˘, stejn˘m tónem by mohl
komentovat tfieba poãasí, ale Erika uÏ vûdûla, Ïe její prv-
ní dojem z nûho nemohl b˘t chybnûj‰í. Îelel své man-
Ïelky hluboce, jen to více skr˘val neÏ její rodiãe. Instink-
tivnû chápala, Ïe není jen smutn˘ z Alexandfiiny smrti, ale
i z toho, Ïe navÏdy pfii‰el o nadûji, Ïe ho bude milovat
stejnû jako on ji. Plnû ho chápala. 

„A ãeho se vlastnû bála?“
„Na to jsem hledal odpovûì tisíckrát. Skuteãnû to ne-

vím. KdyÏ jsem s ní o tom chtûl mluvit, vÏdycky se oka-
mÏitû stáhla do sebe. Jako by mûla nûjaké tajemství,
o které se s nik˘m nechtûla dûlit. Zní to jistû podivnû. Ale
protoÏe nevím, co skr˘vala, nemohu ani posoudit, jestli
byla schopná se zabít.“

„Jak˘ mûla vztah k rodiãÛm a sestfie?“
Znovu se na chvíli zamyslel.
„Napjat˘. Jako by se v‰ichni nûjak míjeli. Jedinû její

mlad‰í sestra Julia je jiná. Ta vÏdycky fiekne, co si myslí.
Míval jsem pocit, Ïe v rodinû probíhá je‰tû jeden dal‰í,
soubûÏn˘ dialog. Neumím to vysvûtlit. Asi jako by mlu-
vili kódovanû a zapomnûli mi ten kód sdûlit.“

„Jak to myslíte, Ïe je Julia jiná?“
„Nejspí‰ víte, Ïe ji Birgit mûla hodnû pozdû. Bylo jí uÏ

dost pfies ãtyfiicet a rozhodnû si ji neplánovali. Pfiipadá mi
jako kukaãka v hnízdû. Nemohlo b˘t nijak snadné mít
sestru jako Alexandra. Julia jako malá nebyla moc krásná
a v dospûlosti není o nic atraktivnûj‰í. Jistû si dobfie
pamatujete, jak vypadala Alexandra. Ta jediná rodiãe
vÏdycky zajímala, zatímco mlad‰í sestra stála stranou.
Vyrovnávala se s tím tak, Ïe se z ní stala rebelka. Ale já ji
mám rád. Pod jejím zachmufien˘m zevnûj‰kem je nûco
hezkého a já doufám, Ïe to jednou nûkdo objeví.“

„Jak reagovala na Alexinu smrt? Jak˘ byl jejich vzájem-
n˘ vztah?“
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„Na to se musíte zeptat Birgit nebo Karla-Erika. Já jsem
ji nevidûl nejménû pÛl roku. Studuje pedagogiku v Umeu
a tráví tam v‰echen ãas. Doma nebyla ani o Vánocích. Po-
kud jde o vzájemn˘ vztah sester, myslím si, Ïe Julia Ale-
xandru vÏdycky zboÏÀovala. KdyÏ se narodila, tak uÏ
Alex studovala mimo domov, ale pokud jsme byli v‰ichni
spoleãnû, Julia za ní chodila jako pejsek. Alexandra ji ne-
chala, vût‰inou jí to nevadilo. Nûkdy se stalo, Ïe ji to roz-
ãilovalo a odbyla ji, ale jinak si jí nev‰ímala.“ 

Erika cítila, Ïe se jejich rozhovor ch˘lí ke konci. V pau-
zách mezi hovorem bylo ticho ve velkém domû hutné
a tu‰ila, Ïe je v nûm Henrik Wijkner hodnû osamûl˘. 

Zvedla se a podala mu ruku.
Vzal ji mezi obû své dlanû a nûkolik vtefiin ji podrÏel,

neÏ ji pustil a ‰el pfied ní ke dvefiím. 
„Asi se je‰tû zajedu podívat do galerie,“ ozvala se.
„Ano, to je skvûl˘ nápad. Byla na ni nesmírnû py‰ná.

Vybudovala ji sama od základÛ spolu s pfiítelkyní ze stu-
dií v PafiíÏi, Francine Bijouxovou. Vlastnû se teì jmenuje
Sandbergová. St˘kali jsme se i soukromû, i kdyÏ trochu
ménû poté, co se jim narodily dûti. Francine je teì jistû
v galerii. Zavolám jí a vysvûtlím, kdo jste. Urãitû bude
o Alexandfie ráda vyprávût.“

Henrik jí podrÏel dvefie a Erika se s posledními díky ob-
rátila a ‰la k autu. 

V téÏe chvíli, kdy otevfiela dvefie auta, se spustil liják. Ga-
lerie leÏela na Chalmersovû ulici, ale po pÛlhodinû objíÏ-
dûní to vzdala a auto zaparkovala v Hedenu. Nebylo to
daleko, ale v de‰ti jí to pfiipadalo jako deset kilometrÛ.
Kromû toho stálo parkování dvanáct korun na hodinu
a Eriku pomalu opou‰tûla dobrá nálada. De‰tník s sebou
pochopitelnû nemûla a byla si jistá, Ïe její zvlnûné vlasy
budou za chvíli vypadat jako pokaÏená trvalá.

Pfiebûhla pfies hlavní tfiídu a taktak se vyhnula ãtyfiem
tramvajov˘m vozÛm, které hrkaly smûrem k Mölndalu.
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Minula restauraci Valand, v níÏ bûhem studií proÏila ne-
jeden divok˘ veãer, a zahnula doleva na Chalmersovu.
Galerie Abstrakt leÏela vlevo, s velk˘mi v˘lohami do
ulice. KdyÏ Erika ve‰la dovnitfi, zacinkal nad dvefimi
zvoneãek. Sál byl mnohem prostornûj‰í, neÏ jí zvenku
pfiipadalo. Zdi i strop byly bílé, coÏ zdÛrazÀovalo vy-
stavené umûní.

V zadní ãásti místnosti zahlédla Ïenu, nepochybnû
Francouzku. Byla nesmírnû elegantní a pomáhala si rych-
lou gestikulací, zatímco se zákazníkem mluvila o nûjakém
obraze. 

„Hned pfiijdu, rozhlédnûte se kolem.“
Její francouzsk˘ pfiízvuk byl nesmírnû pÛvabn˘. 
Erika ji vzala za slovo a s rukama sepnut˘ma za zády

pomalu procházela sálem. Tak, jak naznaãovalo jméno ga-
lerie, byly zde obrazy v abstraktním stylu. Kostky, ãtver-
ce, kruhy, podivné postavy. Erika sklonila hlavu na stranu
a s pfiimhoufien˘ma oãima se snaÏila pochopit, co mûl
umûlec na mysli a co jí samé nepochybnû unikalo. Ne, po-
fiád vidûla jen totéÏ a musela si pfiipustit, Ïe chápání mo-
derního umûní je nad její schopnosti. 

Stála zrovna pfied velk˘m rud˘m plátnem s nepravidel-
n˘mi Ïlut˘mi plochami, kdyÏ za zády zaslechla klapot Ïe-
nin˘ch stfievíãkÛ na ‰achovnicové podlaze.

„Nádhera, Ïe?“
„Ano, je to pûkné. Ale po pravdû fieãeno ve svûtû umû-

ní nejsem moc doma. Myslím si, Ïe Goghovy sluneãnice
jsou nádherné, ale moje umûlecké vidûní konãí právû asi
tam.“

Francine se usmála. „Jistû jste Erika. Henri mi volal
a fiekl, Ïe jste na cestû.“ Natáhla k ní hebkou dlaÀ a Erika
si rychle otfiela ruku, dosud vlhkou od de‰tû.

Îena proti ní byla malá, nûÏná a nesmírnû elegantní,
jak dovedou b˘t jen Francouzky. Ve srovnání s ní se Eri-
ka se sv˘mi sto pûtasedmdesáti centimetry cítila jako
obrynû. 

34

Ledová princezna - zlom  15.5.2014  9.47  Stránka 34



Francine mûla havraní vlasy hladce sãesané z ãela do
mûkkého uzlu a obleãena byla do pfiiléhav˘ch ãern˘ch
‰atÛ. Barvu jistû zvolila s ohledem na smrt své pfiítelkynû
a kolegynû, protoÏe k ní se patrnû více hodila dramatic-
ky rudá nebo Ïlutá. Byla lehce a perfektnû nalíãená, ale
mejkap nezakr˘val rudé okraje víãek. Erika zadoufala, Ïe
její vlastní líãení dé‰È neponiãil, ale patrnû to v této chví-
li byla smû‰ná nadûje. 

„Mohly bychom si sednout k ‰álku kávy a popovídat si.
Dnes je tu neobyãejn˘ klid,“ navrhla Francine a vedla Eri-
ku do malé místnosti za sálem. Byla plnû vybavená pro
odpoãinek, s mikrovlnkou, lednicí a kávovarem. U malé-
ho stolu zb˘valo místo jen pro dvû Ïidle. Erika si sedla na
jednu z nich a Francine jí vzápûtí podala koufiící ‰álek. Eri-
ãin Ïaludek mírnû zaprotestoval proti dal‰í kávû, ale dob-
fie vûdûla z nespoãetn˘ch rozhovorÛ, které vedla kvÛli
podkladÛm pro svou knihu, Ïe z nûjakého dÛvodu se
vÏdycky líp povídá s hrneãkem kávy v ruce.

„Z Henriho zavolání jsem pochopila, Ïe Alexandfiini
rodiãe si pfiejí, abyste o jejich dcefii napsala nekrolog.“

„Ano. Ale v posledních dvaceti pûti letech jsem ji jen
letmo nûkolikrát zahlédla, a tak bych se o ní potfiebovala
dovûdût více.“

„Jste novináfika?“
„Ne, spisovatelka. Pí‰u biografie. O Alex chci napsat jen

proto, Ïe mû o to její rodiãe poÏádali. Kromû toho jsem ji
na‰la mrtvou. No, v podstatû právû já. Nûjak˘m podivn˘m
zpÛsobem cítím, Ïe si i sama pro sebe potfiebuji udûlat ob-
rázek Ïivé Alexandry. Zdá se vám to zvlá‰tní?“

„Ne, vÛbec ne. Je to skvûlé, Ïe to chcete udûlat kvÛli je-
jím rodiãÛm – i jí samé.“

Naklonila se pfies stÛl a poloÏila peãlivû upravenou ruku
pfies její. 

Erika cítila hork˘ rumûnec, kter˘ se jí ‰ífiil po tváfiích,
a snaÏila se nemyslet na osnovu knihy, na které vãera cel˘
den pracovala. Francine pokraãovala: „Henri mû poÏádal,
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abych vám co nejupfiímnûji odpovûdûla na v‰echny va‰e
otázky.“

Mluvila skvûle ‰védsky. Maliãko ráãkovala a Erika si
v‰imla, Ïe Henrika oznaãovala francouzskou verzí jména –
Henri. 

„S Alexandrou jste se seznámila v PafiíÏi?“
„Ano, obû jsme studovaly dûjiny umûní. Na‰ly jsme se

hned první den. Vypadala trochu zmatenû a stejnû jsem
se cítila i já. A zbytek je uÏ historie, jak se fiíká.“

„Jak dlouho jste se znaly?“
„Spoãítáme to. Henri a Alexandra na podzim slavili

patnácté v˘roãí sÀatku…, takÏe to je sedmnáct let. Pat-
náct let jsme spolu vedly galerii.“

Zmlkla a k Eriãinû velkému pfiekvapení si zapálila ci-
garetu. Z nûjakého dÛvodu si ji neumûla pfiedstavit jako
kufiaãku. Ruka se jí lehce chvûla a hluboce se nadechla.
„NeuvaÏovala jste o tom, proã nepfii‰la do práce? V kou-
pelnû uÏ leÏela asi t˘den, neÏ jsme ji na‰li.“

Napadlo ji, Ïe se mûla na totéÏ zeptat i Henrika. 
„Vím, Ïe je to divné, ale ne… Alex…,“ zaváhala, neÏ

dofiekla, „Alex si dûlala vÏdycky to, co chtûla. B˘valo to
dost frustrující, ale já jsem si ãasem zvykla. Nezmizela po-
prvé. A pak se za pár dní znovu objevila, jako by se nic
nestalo. Dostateãnû mi to kompenzovala, kdyÏ jsem byla
doma s dûtmi a ona se o galerii starala sama. Mám stále
pocit, Ïe to tak bude i teì. Îe se prostû najednou objeví
ve dvefiích. JenomÏe tentokrát se to nestane.“

V koutku oka se jí objevila slza. 
Erika se zahledûla do ‰álku a nechala Francine, aby si

diskrétnû osu‰ila oãi. „A jak reagoval Henrik, kdyÏ Ale-
xandra zmizela?“

„Setkala jste se s ním. V jeho oãích nemohla udûlat Ïád-
nou chybu. Cel˘ch patnáct let ji zboÏÀoval. Chudák
Henri.“

„Proã chudák?“
„Alexandra ho nemilovala. Jednou by to musel pochopit.“
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První cigareta dohofiela a Francine si hned zapálila dal‰í. 
„Za ty roky jste se urãitû dobfie znaly.“
„Nemyslím si, Ïe ji nûkdo opravdu znal. I kdyÏ já moÏ-

ná o trochu více neÏ Henri. VÏdycky si odmítal sundat rÛ-
Ïové br˘le.“

„Henrik mi naznaãil, Ïe mûl bûhem manÏelství pocit,
Ïe mu Alexandra nûco skr˘vá. Myslíte si, Ïe to tak bylo?
A pokud ano, o co mohlo jít?“

„To bylo od nûho neãekanû jasnozfiivé. MoÏná, Ïe jsem
ho trochu podcenila.“ Zvedla krásnû formované oboãí.
„Na va‰i první otázku fiíkám ‚ano‘. VÏdycky jsem mûla po-
cit, Ïe s sebou nûco vleãe. Na druhou otázku je bohuÏel
odpovûdí ‚ne‘, nemám ani nejmen‰í tu‰ení, oã mohlo jít.
I pfies na‰e dlouholeté pfiátelství byla nûkde mez, pfies kte-
rou nikomu nedovolila zajít. Akceptovala jsem to, ale
Henri ne. Dfiíve nebo pozdûji by ho to zlomilo a já si
ostatnû myslím, Ïe spí‰ dfiíve.“

„Proã?“
Francine zaváhala. 
„Bude provádûna pitva, ne?“
Ta otázka Eriku pfiekvapila. „Ano, pfii sebevraÏdû se to

vÏdycky dûlá. Proã se ptáte?“
„V tom pfiípadû vám nûco fieknu, protoÏe se to stejnû

zjistí. Budu mít alespoÀ ãistûj‰í svûdomí.“
Peãlivû zamáãkla cigaretu. Erika napûtím zadrÏela

dech, ale Francine si dopfiála dost ãasu na zapálení tfietí.
Její prsty nenesly Ïádné známky kufiáckého zaÏloutnutí.
Erika usoudila, Ïe normálnû Francine tolik nekoufií.

„Asi víte, Ïe v posledním pÛlroce b˘vala Alex ve Fjäll-
bace o hodnû ãastûji neÏ dfiíve.“

„Ano, v tak malém mûstû fungují tamtamy. Podle míst-
ních klepen tam b˘vala skoro kaÏd˘ víkend. Sama.“

„Sama – to je upravená skuteãnost.“ Francine znovu za-
váhala, aÏ se Erika málem naklonila pfies stÛl, aby s ní mo-
hla zatfiást a dostat z ní pravdu. Byla napjatá.

„Ano, nûkoho tam potkala. Jednoho muÏe. Jistû, neby-
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lo to poprvé, kdy mûla milostnou aféru, ale tentokrát jsem
získala pocit, Ïe je to jiné. Poprvé za dobu, co se známe,
mi pfiipadala spokojenû. A ostatnû, já si skuteãnû nemys-
lím, Ïe by si sama vzala Ïivot. Nûkdo ji musel zavraÏdit,
o tom vÛbec nepochybuji.“

„Jak si tím mÛÏete b˘t tak jistá? Ani Henrik neví, jestli
byla schopná se zabít.“

„Byla tûhotná.“
Informace Eriku velice pfiekvapila. „Vûdûl o tom Hen-

rik?“ zeptala se.
„Nevím. Ale v Ïádném pfiípadû neãekala jeho dítû.

Mnoho let uÏ spolu intimnû neÏili. I pokud by k tomu
v‰ak nûkdy do‰lo, Alex s ním dítû mít nechtûla. Pfiesto, Ïe
on po tom nesmírnû touÏil. Ne, otcem dítûte musel b˘t
urãitû ten nov˘ muÏ v jejím Ïivotû – aÈ uÏ je to kdokoliv.“

„Nezmínila se, o koho jde?“
„Ne. Jak jistû víte, Alex se nesvûfiovala. Musím pfiiznat,

Ïe mû hodnû pfiekvapila, kdyÏ se vÛbec zmínila o dítûti,
ale je to jeden z dÛvodÛ, proã nevûfiím, Ïe by si mohla
vzít Ïivot. Tolik pfiekypovala ‰tûstím, Ïe nedokázala ml-
ãet. To oãekávané dítû milovala a nikdy by neudûlala nic,
co by mu mohlo ublíÏit, tím ménû ho v sobû zabít. Po
prvé jsem ji vidûla záfiit. Mûla jsem ji moc ráda.“ Smut-
n˘m hlasem je‰tû dodala: „Pfiipadalo mi, jako by se roz-
hodla vypofiádat se svou minulostí. Netu‰ím jak, ale
z rÛzn˘ch obãasn˘ch náznakÛ se mi ten pocit nabízel.“

Otevfiely se dvefie galerie a nûkdo si na rohoÏce otfie-
pával sníh z bot. Francine se zvedla. „Nejspí‰ pfii‰el zá-
kazník. Musím se o nûj postarat. Doufám, Ïe jsem vám
aspoÀ trochu pomohla.“

„To urãitû. Jsem moc ráda, Ïe vy i Henrik jste byli tak
sdílní.“

·ly spolu k v˘chodu a Francine cestou ujistila zákazní-
ka, Ïe se mu bude okamÏitû vûnovat. Zastavily se pfied ob-
rovsk˘m plátnem s bíl˘mi ãtverci na modrém pozadí
a podaly si ruku. 

38

Ledová princezna - zlom  15.5.2014  9.47  Stránka 38



„Uti‰te mou zvûdavost, na kolik pfiibliÏnû pfiijde tako-
v˘ obraz? Pût nebo deset tisíc?“

Francine se usmála. „Spí‰ padesát.“
Erika hvízdla. „Tak to vidíte. Víno a umûní, to je pro mû

hotová záhada.“
„A já zase stûÏí napí‰u nákupní seznam. Prostû máme

kaÏdá svou specializaci, v níÏ jsme dobré.“
Zasmály se. Erika se zahalila do dosud mokrého plá‰tû

a vydala se ven.

Dé‰È se mûnil ve sníh a sníh ve snûhovou plískanici, kdyÏ
vyjela pod hranicí povolené rychlosti. Skoro pÛl hodiny jí
trvalo, neÏ se propletla mûstem na správnou v˘padovku.
Koneãnû se blíÏila k Uddevalle. Svírání Ïaludku jí pfiipo-
mnûlo, Ïe se za cel˘ den nenajedla. Zahnula z E6 u nákup-
ního stfiediska Torp severnû od mûsta a vjela k McDonalds.
V autû na parkovi‰ti snûdla s˘rov˘ hamburger a znovu vy-
razila na dálnici. V my‰lenkách se jí proplétaly oba rozho-
vory, s Henrikem i Francine. Vykreslovaly jí Ïenu, která si
kolem sebe postavila vysokou zeì. Pfiirozenû Eriku hroznû
zajímalo, kdo mohl b˘t otcem dítûte. Francine byla pfie-
svûdãená, Ïe Henrik ne, ale do loÏnice druhého nikdy ni-
kdo nevidí, takÏe to Erika zatím nevyluãovala. Ale jestli
mûla pravdu, muselo se to t˘kat muÏe, se kter˘m se Alex
kaÏd˘ t˘den scházela ve Fjällbace. Pokud ov‰em nenavá-
zala dal‰í vztah pfiímo v Göteborgu. 

Alexandra Ïila s lidmi kolem sebe jakoby paralelnû.
Dûlala, co chtûla, bez ohledu na to, jak to ovlivní její oko-
lí, pfiedev‰ím Henrika. Francine nechápala, jak mohl Hen-
rik akceptovat manÏelství za tûchto podmínek, a Erice
dokonce pfiipadalo, Ïe jím za to Alexandfiina kolegynû
i trochu opovrhovala. Ona sama v‰ak víc neÏ dobfie ro-
zumûla tomu, jak mÛÏe takov˘ mechanismus fungovat.
Mnoho let mûla pfied oãima manÏelství své sestry Anny
a Lucase. TíÏil ji pocit, jestli i ona nenese podíl viny za
Anninu neschopnost zmûnit svou Ïivotní situaci, a do-
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konce i za nedostatek její samostatnosti. KdyÏ se Anna na-
rodila, bylo jí pût let, a Erika ji od první chvíle ochraÀo-
vala pfied skuteãností, která jí samé pfiinesla nejeden ‰rám.
Anna se nikdy nemusela cítit osamûlá a postrádat matãinu
lásku. To, co jí neposkytla matka, jí v plné v˘‰i nahrazo-
vala Erika, která nad ní bdûla s matefiskou úzkostí. 

Annu bylo snadné milovat. Bylo to bezstarostné dítû,
které nic netu‰ilo o chmurnûj‰ích stránkách Ïivota, a Ïilo
pro dan˘ okamÏik. Pfiemoudfielou a vûãnû ustaranou Eriku
fascinovala energie, jíÏ Anna neustále pfiekypovala. Se sa-
mozfiejmostí pfiijímala sestfiinu péãi, ale málokdy jí vydr-
Ïela sedût na klínû nebo se del‰í chvíli mazlit. V dospívání
byla dost divoká, dûlala, co ji napadlo, byla lehkováÏná
a dost sobecká holãiãka. Erika si v jasnûj‰ích chvílích mu-
sela pfiiznat, Ïe ji rozmazlila a ochraÀovala pfiespfiíli‰. Ved-
la ji snaha nahradit sestfie to, co jí samé chybûlo. 

KdyÏ se Anna setkala s Lucasem, stala se pro nûho
snadnou kofiistí. Oslnil ji sv˘m zevnûj‰kem, ale nevidûla
to, co skr˘val pod povrchem. Pomalu, pozvolna ukrajo-
val její radost ze Ïivota a sebedÛvûru, aÏ se zmûnila
v krásného ptáãka v kleci. Nemûla ani tolik síly, aby po-
chopila svÛj Ïivotní omyl. KaÏd˘ den Erika doufala, Ïe ji
Anna poprosí o pomoc. Do té doby nemohla víc neÏ jí
b˘t nablízku.

Ne snad, Ïe by ona sama mûla ‰Èastnûj‰í milostn˘ Ïivot.
ProÏila nûkolik nezdafien˘ch lásek. Vût‰inou vztah ukon-
ãila ona. KdyÏ dospûl do urãitého stadia, nûco jí zaãalo
vadit. Dusila se a pocit paniky ji nakonec pfiimûl k roz-
chodu. Zpût se neohlíÏela. A pfiesto si paradoxnû vÏdyc-
ky pfiála mít rodinu a dûti. Teì jí bylo pûtatfiicet a roky jí
protekly mezi prsty jako zrnka písku. 

Cel˘ den se jí dafiilo na Lucase pfiíli‰ nemyslet, ale teì
uÏ pfied tím nemohla utíkat a musela zjistit, v jaké je situ-
aci. Ale aÏ zítra. Dnes potfiebovala jen odpoãívat, aniÏ by
myslela na Lucase ãi Alexandru Wijknerovou.

Namaãkala ãíslo na mobilu. 
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„Ahoj, tady je Erika. Jste veãer doma? Mohu se na chví-
li zastavit?“

Dan se vfiele zasmál. „Jestli jsme doma? Copak neví‰, co
se veãer chystá?“

Na obou koncích sluchátka se rozlilo neru‰ené ticho.
Erika se usilovnû zamyslela, ale nic zvlá‰tního ji nena-
padlo. Nebyl svátek, nikdo nemûl narozeniny, Dan a Per-
nilla se brali v létû, takÏe nemohli slavit v˘roãí.

„Ne, opravdu nevím. ¤ekni mi to.“
Z druhého konce se ozvalo silné povzdechnutí a Erika

pochopila, Ïe ta událost musí mít nûco spoleãného se
sportem. Dan byl velik˘ sportovní fanou‰ek a kvÛli tomu
to mezi ním a Pernillou obãas zajiskfiilo. Ona sama na‰la
zpÛsob, jak pfietrpût v‰echny veãery, které musela proÏít
se zdánlivû v˘znamnou sportovní událostí na obrazovce,
kdyÏ právû byla u nich. Dan fandil Djurg°ardenu, a aby to
bylo napínavûj‰í, pfiedstírala, Ïe fandí ASK – atletickému
sportovnímu klubu. V podstatû ji ale sport vÛbec nezají-
mal, zvlá‰È hokej ne, a Dana je‰tû více iritovalo, kdyÏ její
klub prohrával a jí to bylo jedno. 

„Veãer hraje ·védsko s Bûloruskem!“
Vytu‰il, Ïe jí to nic nefiíká, proto si je‰tû silnûji po-

vzdechl. „Chápe‰ vÛbec, Ïe je to obrovská událost?“
„Aha, takÏe jde o hokejov˘ zápas. Myslela jsem, Ïe se

dûje nûco dÛleÏitého.“
Dobírala si ho a zfietelnû mu naznaãovala, Ïe o veãer-

ní sportovní události nemá valné mínûní. Usmívala se
pfiedstavû, Ïe teì si Dan trhá vlasy. Podle nûho se o spor-
tu nesmûlo Ïertovat. 

„TakÏe se veãer stavím, abych vidûla, jak Salming pro-
razí ruskou obranu…“

„Salming! Copak neví‰, Ïe skonãil uÏ pfied mnoha lety?
Ty Ïertuje‰, ne? ¤ekni, Ïe to nemyslí‰ váÏnû.“

„Ano, opravdu s tebou Ïertuju. Tak nevûdomá zase ne-
jsem. Dobfie, pfiijdu se podívat na Sundina. Je to ostatnû
stra‰nû hezk˘ muÏsk˘.“
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Potfietí si tûÏce povzdechl. Tentokrát proto, Ïe nûkdo
mohl posuzovat takového hokejového giganta jinak neÏ
ãistû sportovnû. 

„Rad‰i toho necháme. Ale tentokrát nechci, aby to do-
padlo jako minule! Îádné Ïvanûní bûhem zápasu, Ïádné
komentáfie, kter˘ z hráãÛ vypadá sexy, a pfiedev‰ím Ïád-
né otázky, jestli na sobû mají suspenzory nebo jestli si na
dres navlékli podvlékaãky. Chápe‰?“

Erika potlaãila smích a ozvala se váÏn˘m hlasem: „âest-
né slovo…“

Potom hovor ukonãila.

Dan a Pernilla bydleli v relativnû novém fiadovém dom-
ku ve Falkelidenu. Domy byly vystavené v rovn˘ch fia-
dách, ‰plhaly se do Rabeského kopce a byly si tak
podobné, Ïe jeden od druhého ‰lo stûÏí rozeznat. Bylo to
oblíbené místo pro rodiny s dûtmi, pfiedev‰ím z toho dÛ-
vodu, Ïe se odtud nenask˘tal v˘hled na mofie, a proto
domy nebyly tak závratnû drahé jako ty, které leÏely blí-
Ïe k mofii. 

Na projíÏìku byl hodnû studen˘ veãer a auto silnû pro-
testovalo, kdyÏ vyjíÏdûla do strmého kopce. S ulehãením
zahnula do ulice, kde bydleli její pfiátelé. 

Erika zazvonila a okamÏitû jí odpovûdûl dusot dûtsk˘ch
noÏek na pfiedsíni. O vtefiinu pozdûji dvefie rozrazila malá
dívenka v noãní ko‰ilce aÏ po paty, Lisen, nejmlad‰í dcer-
ka Dana a Pernilly. Prostfiední Malin se zlobila, Ïe dvefie
otevfiela právû Lisen, a povyk nepfiestal, dokud se z ku-
chynû neozvala Pernilla. Nejstar‰í Belindû bylo tfiináct
a Erika ji onehdy zahlédla u stánku s párky obklopenou
nûkolika ochm˘fien˘mi mládenci s mopedy.

Jednu po druhé objala a holãiãky zmizely stejnû rych-
le, jako pfiibûhly. 

Pernilla byla v kuchyni a s rozpálen˘mi tváfiemi pfii-
pravovala jídlo. Na sobû mûla zástûru s velk˘m tiskacím
nápisem: „Polib kuchafiku.“
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Zdálo se, Ïe se pfiíprava jídla dostala do kritického
bodu, protoÏe Erice jen roztrÏitû zamávala a vrátila se ke
kastrolÛm a pánvím, z nichÏ se koufiilo a syãelo. Erika ve-
‰la do ob˘vacího pokoje, kde podle oãekávání na‰la
Dana, pohodlnû sedícího v hlubokém kfiesle s nohama na
sklenûném stolku. V ruce drÏel televizní ovladaã. 

„Tak se mi zdá, Ïe ty tu leno‰í‰, zatímco tvoje Ïena dfie
v potu tváfie v kuchyni.“

„Ahoj. To ví‰, ãlovûk jim musí ukázat, kde je jejich mís-
to, a potom domov fiídit pevnou rukou. To na Ïeny platí.“

Jeho tepl˘ úsmûv protifieãil slovÛm. Erika vûdûla, Ïe
Dan se jako hlava rodiny neprosazuje. 

Rychle ho objala, usadila se do ãerného koÏeného kfies-
la a také si opfiela nohy. Dívali se na zprávy a Erika si zno-
vu uvûdomila – rozhodnû ne poprvé – Ïe své Ïivoty
málem Ïili spolu.

Dan byl její první velkou láskou. Chodili spolu bûhem
studia na gymnáziu a tfii roky byli nerozluãní. KaÏd˘ ale
v Ïivotû chtûl nûco jiného. Dan si pfiál zÛstat ve Fjällbace
a Ïivit se stejnû jako jeho otec i dûdeãek rybolovem. Eri-
ka se naproti tomu nemohla doãkat, aÏ z malého hnízda
vyletí. Dusila se tu a cítila, Ïe budoucnost je pro ni nûkde
jinde. Chvíli to spolu je‰tû zkou‰eli i tak, Dan byl ve Fjäll-
bace a Erika v Göteborgu, ale jejich Ïivoty smûfiovaly kaÏ-
d˘ jinam. Po bolestném rozchodu se jim podafiilo udrÏet
pfiátelství, které po patnácti letech bylo stále silnûj‰í
a hlub‰í.

Pernilla do jeho Ïivota vstoupila jako teplá utû‰ující ná-
ruã, kdyÏ si nemohl zvyknout na to, Ïe s Erikou uÏ nemají
spoleãnou budoucnost. Pernilla byla u nûho, kdyÏ ji nej-
víc potfieboval, a zboÏÀovala ho zpÛsobem, kter˘ vypl-
Àoval prázdnotu po Erice. Vidût ho s jinou dívkou bolelo,
ale Erika brzy pochopila, Ïe to bylo nevyhnutelné a Ïe se
to dfiíve nebo pozdûji stát muselo. Îivot ‰el dál.

Teì Pernilla a Dan mûli tfii dcery a Erika si byla jistá,
Ïe jejich vzájemná láska lety vzrÛstá.

43

Ledová princezna - zlom  15.5.2014  9.47  Stránka 43



Zpoãátku nebylo snadné, aby b˘valí milenci zÛstali
pfiáteli. Pernilla manÏela Ïárlivû stfieÏila a na Eriku hledû-
la s hlubokou nedÛvûrou. âasem ale uvûfiila, Ïe jí ho Eri-
ka skuteãnû nechce vzít, a v‰ichni tfii se zaãali pfiátelsky
st˘kat. Pfiispívala k tomu i skuteãnost, Ïe jejich dcery Eri-
ku zjevnû milovaly. Malé Lisen byla dokonce za kmotru. 

„Pojìte veãefiet,“ ozvalo se z kuchynû. 
Na stole uÏ stála koufiící mísa. Prostfieno bylo ale jen

pro dva a Dan tázavû zvedl oboãí.
„Jedla jsem s dûtmi. UloÏím je do postele.“
Erice bylo nepfiíjemné, Ïe dûlá takové potíÏe, ale Dan

jen pokrãil rameny a nabral si pln˘ talífi rybí polévky. 
„Jak ses vlastnû poslední dobou mûla? Nevidûli jsme tû

uÏ celou vûãnost.“
Tón byl spí‰e starostliv˘ neÏ vyãítav˘, ale Erika i tak

pocítila ‰patné svûdomí, Ïe se v poslední dobû málo oz˘-
vala. Mûla toho prostû hodnû.

„Snad to uÏ bude lep‰í. Ale teì právû mám docela sta-
rosti s domem.“

„O co jde?“ podivil se Dan a pohlédl na ni nad talífiem.
„Pfiece ty i Anna ten dÛm milujete a vÏdycky si vyjdete
vstfiíc.“

„My ano. JenomÏe zapomíná‰, Ïe je tu i Lucas. Vûtfií
peníze a nechtûl by pfiijít o svou ‰anci. Na Annin názor se
neohlíÏel nikdy a pochybuji, Ïe teì by to mohlo b˘t jiné.“

„Zatracenû! Mûl bych ho potkat v temné noci na ulici.
To by pfiestal b˘t tak nafoukan˘.“ DÛraznû bouchl pûstí
do stolu a Erika ani na vtefiinu nepochybovala o tom, Ïe
by umûl dát Lucasovi pofiádnou lekci. UÏ v mládí b˘val
hodnû siln˘ a tvrdá práce na rybáfiské lodi ho je‰tû zoce-
lila. I kdyÏ laskavé oãi prozrazovaly, Ïe nejspí‰ by nikdy
ani mou‰e neublíÏil. 

„Zatím o tom nechci mluvit, musím se poradit, jak to
vypadá po právní stránce. Zítra zavolám Mariannû, je to
jedna kamarádka, která pracuje jako právniãka, a ta mi
zjistí, jakou mám moÏnost zabránit prodeji. Dnes veãer na
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to radûji nechci myslet. Navíc jsem v poslední dobû zaÏi-
la dost, aby mi materiální vûci pfiipadaly nev˘znamné.“

„Ano, zaslechli jsme, co se stalo.“ Odmlãel se a potom
dodal: „Jaké to je, takhle nûkoho najít?“

Erika se zamyslela. 
„Smutné a stra‰né souãasnû. Doufám, Ïe do konce Ïi-

vota uÏ nic podobného nezaÏiju.“
Vyprávûla pak o ãlánku, kter˘ hodlá napsat, a o roz-

hovoru s Alexin˘m manÏelem i její kolegyní. Dan mlãky
poslouchal.

„Nechápu, proã se tak uzavírala pfied nejdÛleÏitûj‰ími
lidmi ve svém Ïivotû. Mûl bys jejího manÏela vidût, zboÏ-
Àoval ji. Ale asi to tak vût‰inou chodí. Lidé se usmívají
a tváfií se ‰Èastnû, ale ve skuteãnosti mají veliké problémy
a starosti.“

Dan jí skoãil do fieãi.
„Posly‰, zápas zaãíná za tfii vtefiiny a já dám pfiednost

hokeji pfied tv˘m filozofováním.“
„Neboj se. Vzala jsem si pro jistotu kníÏku, kdyby to

zaãalo b˘t nudné.“
Dan na ni vraÏednû pohlédl, ale hned si pov‰iml zlobi-

v˘ch jiskfiiãek v jejích oãích. 
Do zahájení se staãili usadit pfied televizí.

Marianne zvedla telefon po prvním zazvonûní.
„Marianne Svanová.“
„Ahoj, tady je Erika.“
„Ahoj, to je milé, Ïe se oz˘vá‰. Jak se ti dafií? Dost na

tebe myslím.“
Erice tak pfiipomnûla, Ïe opravdu v poslední dobû sv˘m

pfiátelÛm moc nevolala, a mohli si tedy o ni dûlat starost,
ale ona sotva staãila mluvit s Annou. Doufala, Ïe jí to
v‰ichni odpustí. Marianne byla dobrou pfiítelkyní od dob
studia na univerzitû. Obû se vûnovaly literatufie, ale tepr-
ve skoro po ãtyfiech letech Marianne pochopila, Ïe ne-
chce b˘t knihovnicí, a zaãala studovat práva. Stala se
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úspû‰nou advokátkou a jako velmi mladá uÏ byla spoleã-
nicí v nejvût‰í a nejúctyhodnûj‰í göteborské právní kan-
celáfii. 

„No, vzhledem k okolnostem to ujde. Trochu si zaãí-
nám dávat Ïivot do pofiádku.“

Marianne nikdy nemilovala zbyteãné fieãi a svou nese-
lhávající intuicí okamÏitû pochopila, Ïe kvÛli povídání
o poãasí jí Erika nevolá.

„Co pro tebe mohu udûlat? Je mi jasné, Ïe o nûco jde.“
„Opravdu se stydím, Ïe jsem se tak dlouho neozvala,

a hned potom od tebe loudím pomoc.“
„Ech, neÏvaÀ. Co potfiebuje‰? Nûjak˘ problém s dûdic-

tvím?“
„Ano, vlastnû by se to tak dalo fiíct.“
Erika sedûla u stolu a pohrávala si s dopisem, kter˘ pfii-

‰el ranní po‰tou. 
„Anna, nebo spí‰ Lucas, chce prodat dÛm ve Fjällbace.“
„CoÏe?“ Mariannu opustil obvykl˘ klid a vybuchla. „Co

si o sobû k ãertu myslí? Pfiece ten dÛm obû milujete!“
Erika ztratila sebeovládání a rozplakala se. Marianne se

okamÏitû uklidnila a telefonním sluchátkem k Erice prou-
dila její úãast. 

„Co je s tebou? Chce‰, abych za tebou pfiijela? Mohly
bychom b˘t veãer spolu.“

Slzy Erice teì uÏ opravdu tekly proudem, ale po chvil-
ce vzlykání se uklidnila a otfiela si oãi. 

„Jsi stra‰nû hodná, ale uÏ je to dobré. Opravdu. Prostû
toho v poslední dobû bylo moc. Tfiídím vûci po rodiãích,
zpozdila jsem se s knihou, nakladatel na mû naléhá, a ke
v‰emu jsem v pátek na‰la svou nejlep‰í kamarádku z dût-
ství ve vanû mrtvou.“ Slzami zaãal probublávat smích
a nakonec se hystericky rozesmála. AÏ po chvilce se do-
kázala uklidnit.

„¤ekla jsi, Ïe jsi ji na‰la mrtvou? Nebo jsem ti dobfie ne-
rozumûla?“

„BohuÏel, sly‰elas dobfie. PromiÀ mi to, je stra‰né, Ïe se
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mohu smát. Byla to moje kamarádka z dûtství. Alexandra
Wijknerová. Vzala si Ïivot ve vanû domu po rodiãích ve
Fjällbace. Ostatnû, nezná‰ ji? Ona a její manÏel se pohy-
bovali v nejvy‰‰ích göteborsk˘ch kruzích a o takov˘ch li-
dech se na vefiejnosti hodnû mluví, ne?“

Usmála se a vûdûla, Ïe totéÏ právû udûlala i Marian-
ne. KdyÏ byly studentky, hodlala Marianne bojovat za
práva chud˘ch. Obû vûdûly, Ïe bûhem let musela své po-
stoje trochu zmûnit, aby splynula s prostfiedím, spoje-
n˘m s prací úspû‰né advokátní kanceláfie. Teì nosila
znaãkové obleãení a halenky na uzel a chodila na kok-
tejlové party, ale Erika vûdûla, Ïe tím jen Marianne za-
kr˘vá své rebelantství. 

„Henrik Wijkner, ano, o tom jsem sly‰ela. Máme i nû-
jaké spoleãné známé, ale osobnû jsme se nikdy nesetkali.
Podle fieãí je to dost bezohledn˘ obchodník. Takov˘ typ,
co je schopen pfied snídaní propustit stovku lidí, aniÏ by
mu to pokazilo chuÈ k jídlu. Jeho Ïena mûla nûjak˘ butik?“

„Galerii. Abstraktní umûní.“
Mariannina slova o Henrikovi ji zmátla. VÏdycky se

pokládala za dobrého znalce lidí, a na ni tak rozhodnû ne-
pÛsobil.

Opustila téma a vrátila se k tomu, co jí leÏelo na srdci.
„Pfii‰el mi dnes dopis od Lucasova advokáta. Pfiedvo-

lávají mû na pátek do Stockholmu k fiízení o prodeji
domu po rodiãích a já vÛbec netu‰ím, co mám dûlat. Jaká
mám práva? A mám vÛbec nûjaká? MÛÏe to skuteãnû Lu-
cas udûlat?“ 

Cítila, Ïe se jí znovu zaãínají chvût rty. Hluboce se na-
dechla, aby se trochu uklidnila. Za kuchyÀsk˘m oknem
se tfipytil záliv po nûkolika dnech de‰Èového tání a noã-
ního mrazu.

Na okenním parapetu pfiistál ‰ediv˘ vrabãák a pfiipo-
mnûl jí, Ïe má koupit lojovou kouli pro ptáky. Ptáãek zvû-
davû naklánûl hlaviãku a lehce klofal do rámu okna. KdyÏ
se ujistil, Ïe tam nic k jídlu není, odlétl. 
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