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1.

Ve vzduchu bylo cítit něco nového.
Nemohl na to ukázat prstem, ale něco to bylo – snad poryv 

teplého větru, nepravidelná jasnější plocha přímo uprostřed še-
dých mraků, nebo možná jen to, že stoupl do bláta místo na 
zamrzlou louži, která celou zimu ohraničovala parkovací místo 
jeho auta.

Zůstal chvíli stát a mžoural do ranní oblohy. Vypadala jako 
obvykle, bezpečná střecha rozprostírající se nad bankou, která 
ho tiše vítala každý den. 

O kousek dál ještě nehybně ležela vesnice a život naznačo-
valy jen vlnky kouře, vystupujícího tu a tam z komína. Zaslechl 
jednotvárný zpěv sýkorek hnízdících hned pod střechou. Zamkl 
auto a popošel o několik metrů dál k malým nenápadným dve-
řím pro personál. Vytáhl mohutný svazek klíčů a jeden po dru-
hém odemkl tři bezpečnostní zámky.

Uvnitř budovy to bylo cítit docela obyčejným pondělkem 
a víkendovou nehybností. Věděl, že jakmile za chvíli přijde Lis-
bet, pořádně tam vyvětrá a bez přestání bude brebentit. 

Bylo to tak zavedené, že on do práce přichází jako první 
a ona po něm druhá. Prostě rutina. Všechno bylo jako vždycky. 
To si pomyslel už několikrát a možná, že ho to napadlo častěji 
než jindy.

Postavil se ke své pokladně a vytáhl zásuvku. Vyjmul z ní 
podlouhlé pozlacené pouzdro a opatrně v ruce potěžkal okříd-
lenou šipku. Bylo to jeho speciální vybavení. 

Ani mezi zasvěcenými nebylo mnoho těch, kteří by přesně 
věděli, jak jeho šipky vypadají, a protihráče vždycky překvapily. 
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Měl je speciálně vymyšlené, s dvanácticentimetrovým tělem, 
z něhož vystupovala sedm centimetrů dlouhá špice a krátká 
křidélka. Vytáhl si tři šipky a popošel ke stěně, kde visel terč. 
Nemusel se ani dívat pod nohy a postavil se přesně před černou 
čáru vzdálenou 237 centimetrů od tabule a rytmickým pohy-
bem je poslal do cíle. Bylo to takové zahřívací kolo. 

Tak jako vždycky.
Spojil ruce, až bylo slyšet lehké zapraskání, a několik vteřin 

si protahoval prsty. Potom z kapsy pláště znovu vytáhl svazek 
klíčů, otevřel trezor a vyndal z něho hromadu bankovek. Rozlo-
žil je na stole a chvíli se na ně díval, stejně jako obvykle. 

Za chvíli tu bude Lisbet a začne žvanit o rodině, vzápětí 
na to se objeví Albert a lehce povýšeně jim pokývne, poslední 
přiběhne Mia, tichá a uzavřená tmavovláska s ofinou. A pak 
zavoní káva, kterou Lisbet připraví a jejíž vůně naplní kancelář 
pohodou.

Postupně se začnou objevovat zákazníci, zemědělci se starý-
mi vkladními knížkami, ženy v domácnosti, které si pedanticky 
hlídají své výdaje, a penzisté usilující o slušné přežití. 

V tomto prostředí se vždycky cítil dobře. Ale vesnice se 
zmenšovala a zákazníků bylo čím dál méně. Prostě to tak je, 
říkal si.

Vrátil se zpět k terči, protože měl čas ještě na několik pět-
setjedniček. Několik šedesátek a pár bullů urychlilo odpočítává-
ní, tak jako vždycky. Dlouhé šipky doletovaly, kam měly, a jejich 
trochu chvějivý let, kterým se vyznačovaly, byl pokaždé správ-
ný. V půl desáté mu zbývalo ještě 85 bodů. Vymýšlení nejlepší 
strategie před posledním kolem ho plně zaměstnalo a vchod do 
budovy odemkl jen tak mimochodem, jak byl zvyklý. Udělám 
to jako vždycky, pomyslel si. Patnáctka a dvacítka, jeden bull – 
padesát bodů jako perfektní zakončení. Žádný problém. Těžké 
ale bylo usadit třetí šipku do malého červeného středu. Byl to 
dobrý začátek dne, úplně obyčejného dne.

Vtom uslyšel bouchnout dveře. To nesouhlasilo, bylo ještě 
brzo. 
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Nechal házení a vrátil se do vstupní haly. Obrovský silný muž 
na něj mířil pistolí. Jako by zkameněl. To bylo moc zlé. Ztrácel 
půdu pod nohama. 

Lupič šel k okénku a zvedl prázdnou tašku.
Odložil šipku, jako paralyzovaný otevřel okénko a sáhl po 

kabele.
„Dej to tam,“ slyšel rozkaz špatnou angličtinou.
Pomalu a metodicky skládal balíčky peněz do tašky. Vedle ní 

ležela šipka s dlouhým koncem. V hlavě se mu všechno motalo. 
Už zbýval jen dvojitý střed, bull, říkal si. Vzpomněl si na Lisbet 
i na to, že je už půl desáté, a na starý návyk otevřít tou dobou 
dveře banky.

Napadlo ho zakončení bullem a přitom myslel na anonymní 
dopis v hnědé obálce i na Lenino měkké tělo. A znovu na bull. 
Uvědomil si, že v nejkritičtějším okamžiku je schopný maximál-
ního soustředění. 

„Hurry up! Hejbni sebou!“ nervózně zasyčel lupič do okýnka. 
Nad hlubokými kruhy měl úplně černé oči. 

„Bull,“ připomněl si a vzal do ruky šipku. 
A pak to skončilo.

2.

Paula Hjelma napadlo, že už dlouho nejel v policejním autě 
s blikajícím modrým majáčkem a zapnutou houkačkou. Teď se-
děl vzadu nacpaný mezi dvěma uniformovanými policisty a kri-
minalistou v civilu, který vypadal stejně jako on. Naklonil se do-
předu a dotkl se ramene řidiče právě v okamžiku, kdy ve velké 
rychlosti a se svištícími pneumatikami zahýbal doleva.

„Asi bys měl vypnout sirénu,“ navrhl polohlasem.
Řidič to udělal, ale ticho stejně nenastalo. Řev akcelerujícího 

motoru udržoval konstantní hladinu hluku. 
Hjelm pozoroval svého kolegu. Svante Ernstsson se křečovi-

tě přidržoval poutka nade dveřmi. Jsou ještě vůbec v moderních 
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autech držátka? Současně si pomyslel, že by se o to neměl sta-
rat. Že vůbec často myslí na to, na co by neměl. A že přemýšlí 
stále častěji.

Před pouhým měsícem Svante Ernstsson vylezl bez zranění 
z totálně zdemolovaného policejního auta po šílené automobi-
lové honičce v průmyslové zóně. Nebylo mu do smíchu, když se 
vůz převrátil na rušné dálnici u odbočky na Fittju, sjel doleva 
do dlouhé zatáčky na Slagstu a minul křižovatku. Odbočka na 
Tegelängskou silnici byla vpravo, zatímco jeho trochu strnulý 
pohled mířil doleva. 

Hjelm si to naprosto přesně uměl představit a cítil totéž, co 
v tu chvíli prožíval Svante. Po téměř sedmi letech úzké spolu-
práce na jednom z nejobtížnějších policejních okrsků v zemi se 
navzájem poznali skrz naskrz. Současně si ale Hjelm uvědomo-
val, že to poznání se vlastně týkalo jen malé části jejich osob-
ností.

On sám měl pocit hluboké prázdnoty. Právě proto se tak 
dobře vžil do kolegova dobrodružství, protože si aspoň na chvíli 
odpočinul sám od sebe.

Dnešek začal nejhůř, jak mohl. V ložnici se dusil, časné jarní 
slunce se opíralo do žaluzií a umocňovalo pocit, že v místnosti 
není dost vzduchu. Pokusil se přitisknout k Cille, která se tak 
neznatelně, jak jen to šlo, odsouvala k druhému kraji postele. 
Nechtěl si to připustit a dál k ní tiskl ztopořený penis. Uhýba-
la centimetr po centimetru, až najednou byla tak blízko kraje, 
že sjela na zem. Rázem úplně procitl a posadil se. Cilla se tiše 
zvedla a vztekle zavrtěla hlavou. Sáhla si do kalhotek, vytáhla 
zakrvácenou vložku a podržela mu ji před očima. Ušklíbl se, 
jednak na znamení omluvy, jednak nechutí. Vtom si všimli, že 
ve dveřích stojí Danne, a jeho čtrnáctiletý obličej posetý akné 
vyjadřoval naprosté zhnusení. Vyběhl pryč a zamkl se ve svém 
pokoji, odkud se ozval naplno puštěný rap Public Enemy. Vymě-
nili si pohledy a spojil je pocit nejasného hříchu. Cilla šla zakle-
pat na Danneho dveře, ale neotevřel.

Potom seděli u snídaně.
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Tove a Danne už odešli do školy. Chlapec nesnídal, ani s nimi 
nepromluvil a ani se na ně nepodíval. Cilla, zády otočená k Paulo-
vi, mluvila k vrabcům v krmítku před oknem: „Přece jsi byl u obou 
porodů. Jak je možné, že se ti hnusí, jak ženský tělo funguje?“

Měl pocit úplné prázdnoty. Policejní auto minulo místní 
zahradnictví vpravo a brunnskou školu vlevo. Ve chvilce bylo 
u tomtbärgské silnice, jejíž mohutná podkova obkružovala trav-
naté plochy mezi Hallundou a Norsborgem. Auto ostře zahnulo 
doleva k Hallundskému náměstí a Svante se o něj opřel celým 
tělem. Vyměnili si unavené pohledy a dívali se na hustě zabyd-
lené konce Lipové, Ječné, Konopné a Ovesné ulice, které se mí-
haly kolem auta. Jako učebnice agronomie. Na všech stranách 
se k obloze zvedal protipól zemědělské krajiny, vysoké domy ze 
šedesátých a sedmdesátých let, baráky bez fantazie. 

Na náměstí stála tři otevřená policejní auta. Za několika 
dveřmi seděli na bobku policisté a vytaženými zbraněmi mířili 
na všechny strany. Další pobíhali kolem a snažili se vystrkat zvě-
davce s dětskými kočárky a psy. 

Zaparkovali. Policisté vylezli a pomáhali ostatním s tím, co se 
později nazvalo evakuací oblasti. 

Hjelm zůstal sedět v autě a Ernstsson vystoupil a šel k vedlej-
šímu vozu, z něhož vylézala pytlovitá postava Johana Bringma-
na, který si opatrně si protahoval neduživá záda. 

Napjatě je informoval: „Přistěhovalecký úřad. Tři rukojmí.“

„Dobře. Co už víme?“ zeptal se Ernstsson. Z výšky hleděl na 
pokrouceného Bringmana a na jarním slunci si rozepnul kože-
šinovou bundu.

„Brokovnice, druhé patro. Hlavní část budovy je už prázdná. 
Čekáme na speciální jednotku.“

„Z Kungsholmu?“ ozval se Hjelm z auta. „To bude trvat dlou-
ho. Viděl jsi ten provoz na dálnici?“

„Kde je Bruun?“ zeptal se Ernstsson.
Bringman zavrtěl hlavou. 
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„Nevím. Asi čeká na tu prominentní návštěvu. Z budovy se ven 
dostala jedna žena, Johanna Nilssonová. Je tam zaměstnaná.“

Plavá, asi čtyřicetiletá žena vylezla z policejního auta a posta-
vila se proti Ernstssonovi. Jednou rukou se držela za čelo a neh-
ty na prstech druhé ruky si okusovala. Svante jí položil ruku na 
rameno a snažil se ji uklidnit. „Nebojte se, zvládneme to.“

„Jmenuje se Dritëro Frakulla,“ ozvala se Johanna Nilssonová 
přerývavě. „Je to kosovskej Albánec. Byl tu už nějakej čas s ro-
dinou a teď se dostali mezi vystěhovalce z donucení. Mysleli 
si, že už všechno mají za sebou a čekali na švédský občanství, 
a najednou tohle. Strašně je to vzalo, všechno se jim zhroutilo. 
Já je znám dost dobře.“

„Vy se s ním znáte?“
„Ovšem! Panebože, je to můj známý! Starala jsem se o ně. Znám 

jeho děti, manželku i kočky. Nejspíš chtěl zajmout mě. Je to velice 
plachej člověk, nikdy nedělal problémy. Ale já jsem mu lhala.“

Zvýšila hlas a pokračovala. „Lhala jsem mu celou dobu, i když 
jsem to netušila. Pravidla se stále mění. Jak můžeme v klidu pra-
covat, když všechno, co dneska platí, je už zítra lež?“

Paul Hjelm se těžce zvedl. Svlékl si tlustou džínovou bundu 
s límcem z ovčí kožešiny, odepnul pouzdro na zbraň a odhodil 
všechno na sedadlo. Služební zbraň zasunul dozadu za kalhoty 
a znovu se oblékl. 

Snažil se na nic nemyslet.
„Zatraceně, co to děláš?“ zeptali se současně Svante i Johan.
„Jdu dovnitř.“
„Speciální jednotka tu je hned, kurvafix,“ křičel na něho 

Ernstsson, když Hjelm přecházel silnici. 
Ernstsson se za ním rozběhl a chytil ho za rameno.
„Počkej, nedělej blbosti. Nech to na zásahovce!“
Jejich pohledy se setkaly. Ernstsson viděl, že Hjelm se už roz-

hodl, a tak ho nechal jít.
Nejspíš se už moc známe, pomyslel si Ernstsson a pokývl.
Paul Hjelm pomalu vyšel po schodech budovy. Nic nebylo 

slyšet, nic nebylo vidět. Ve vyprázdněné budově mezi panelový-
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mi stěnami se vzduch ani nepohnul. Zdi byly šedivé, navzdory 
různobarevným odlupujícím se nátěrům. Horko se tetelilo jako 
na poušti a páchlo to tam močí, potem a alkoholem. Vyšel na-
horu.

Opatrně procházel prázdnou ošklivou chodbou, až stál před 
zavřenými dveřmi. Zhluboka se nadechl a zavolal: „Frakullo!“

Ticho. Aby neměl čas moc přemýšlet, znovu zavolal: „Jme-
nuju se Paul Hjelm a jsem policista. Jsem sám a nemám zbraň. 
Chci s vámi mluvit.“

Za dveřmi se ozval nějaký šramot a potom hluboký, skoro 
neslyšitelný hlas: „Tak pojďte.“

Znovu se hluboce nadechl a otevřel dveře.
Na podlaze kanceláře seděly dvě ženy a muž s rukama na 

hlavě. Proti nim, zády k oknu, stál malý tmavý muž v hnědém 
obleku s vestou a vázankou a v ruce držel brokovnici, kterou 
mířil na Paula.

Zavřel za sebou dveře a ruce zvedl nahoru. 
„Já moc dobře vím, o co jde, Frakullo,“ ozval se klidně. „Musí-

me vaši situaci vyřešit bez zranění. Jestli se teď vzdáte, můžete 
se proti rozhodnutí odvolat. Jinak jdete do kriminálu a pak vás 
šupem vystěhují. Podívejte se, nemám zbraň,“ řekl a pomalu 
svlékl bundu, kterou hodil na podlahu. 

Dritöro Frakulla rychle mrkal. Brokovnicí mířil střídavě na 
Hjelma a na ty tři sedící na zemi. Jen ať mi neřekne, abych se 
otočil, přál si úpěnlivě Hjelm. Musí mluvit, mluvit. Snažit se 
o maximální srozumitelnost. Odlákat jeho pozornost.

„Myslete na rodinu,“ pokračoval. „Co budou dělat vaše děti 
bez živitele? A co žena? Pracuje? Co dělá?“

Brokovnice už mířila jen na něj. Tak si to přál. Frakulla začal 
mluvit, téměř recitovat zřetelnou švédštinou.

„Čím většího zločinu se dopustím, tím dýl tu zůstanem. Co-
pak vám to nedošlo? Rodinu beze mě nikam nepošlou. Chci se 
obětovat kvůli nim. Copak to je tak těžký pochopit?“

„Tak to ale není, Frakullo. Rodina bude muset ze země oka-
mžitě odjet bez vaší ochrany. Co si myslíte, že Srbové udělají 



14

s osamělou ženou a malými dětmi? A představte si, jak s vámi bu-
dou zacházet ve vězení, když zabijete neozbrojeného policajta.“

Muž na okamžik o několik centimetrů sklonil pušku a vypa-
dal hodně zmateně. To Hjelmovi stačilo. Vytáhl zezadu zbraň 
a vystřelil. 

V jeho nitru se ozval Cillin hlas: Jak je možné, že se ti hnusí, 
jak ženský tělo funguje?

Zdálo se, že se čas na okamžik zastavil. Frakulla stále držel 
brokovnici a nehýbal se. Pohledem provrtával Hjelma. Teď se 
mohlo stát cokoliv. Vtom pustil zbraň a padl dopředu na zem. 

Jeden z rukojmích rychle sáhl po pušce a přitiskl ji k hlavě 
ležícího muže. Tomu se pod pravým ramenem rychle zvětšovala 
krvavá skvrna. 

„Pusť tu zbraň, ty magore,“ vykřikl Paul Hjelm a pozvracel se.

3.

Nejdříve tóny piana, malé bizarní procházky nahoru a dolů po 
klávesách. Pak lehký zvonivý zvuk cimbálu, možná i vířivé doteky 
bubnů. Někdy se prsty lehce vychýlí ze své dráhy, aniž by přeru-
šily trochu trhavý rytmus dvoutaktu. Krátká pauza, ve stejném 
rytmu se přidá i saxofon a všechno překryje. Teď je slyšet basa, 
klidně bloudí sem a tam, pak znovu výraznější saxofon a piano 
doplňuje roztříštěnými akordy zvukový obraz improvizace. 

Pinzeta se noří do dírky a táhne. Saxofon maličko zacvrliká 
mimo tón, ale hned znovu zapadne do melodie. Piano teď mlčí 
a zvuk je tak tlumený, až je v pozadí na okamžik slyšet publikum. 
Pinzeta uloví to, co chtěla. Saxofonista se několikrát ozve mezi 
rychlými nástupy a publikum mu odpovídá stejně – yeah. Nízké 
tóny, piano dosud mlčí, pak se šíří rozptýlený potlesk. 

Znovu se ozve piano. Stejná posloupnost kláves jako na za-
čátku, postupné odklony, širší otevření. Pak pouze piano, basa 
a trubky. Pinzeta hledá ve druhé dírce a tentokrát to jde snadně-
ji. Oba kousky padají do kapsy. Sedl si na gauč. 
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Piano hraje znovu jako na začátku, basa na chvíli zmizí, ale 
za okamžik se vrací spolu se saxofonem a pak se všechny čtyři 
nástroje rozplynou. Aplaus.

Stiskl vypínač a nastalo až neuvěřitelné ticho. Zvolna vstal 
a chvíli jen postál ve velkém pokoji. Ve vzduchu cirkuluje několik 
nečekaných zrnek prachu, pohybují se ve výšce kolem křišťálové-
ho lustru. Matný kov hifivěže neodráží žádné světlo. 

Ruce v rukavicích se lehce dotýkají lesklé kožené plochy na 
křesle. Sklouzne se po příjemně lupající parketové podlaze. Vy-
hne se pětadvaceti čtverečním metrům pákistánského koberce, 
který ručně týdny tkaly zotročené pákistánské děti, a nakonec 
vyjde po chodbě až na verandu. Otevře dveře, postaví se vedle za-
hradní houpačky a plní si plíce klidným jarním vzduchem, i když 
dosud hodně chladným. Pohledem přejíždí řady jabloní, Åkerö, 
Ingrid Marie, Lobo, a jak se všechny jmenují. Každá je opatřena 
štítkem se jménem, všiml si toho, už když sem přicházel. Do květu 
mají ještě daleko. 

Doufá, že to, co slyší, jsou cvrčci a že mu nezní jen v hlavě. 
Zavřel za sebou dveře verandy, prošel zpět dlouhou předsíní 

a vrátil se do velikého obývacího pokoje. Znovu se vyhnul rudě 
planoucím freskám na koberci, šel k hifivěži a ještě jednou pří-
stroj zapnul. Elipsovitý proužek v přehrávači se pomalu odvíjí. 
Rozhlédl se po pokoji. Měl atmosféru. Dokonce i ta zrníčka pra-
chu kolem lustru jako by byla speciálně objednaná, aby se hodila 
ke křišťálové lampě. 

V duchu spatřil svůj seznam a udělal mu poklonu. 
Kuno, pomyslel si. Nejmenujete se tak nějaká společenská 

hra?
Opouští obývací pokoj jinudy. Teakový stůl se čtyřmi židlemi 

s vysokými opěradly stojí na jiném ručně tkaném koberci, do-
mnívá se, že tento je perský, na rozdíl od pákistánského béžový. 
V této chvíli jsou ale oba stejně rudé a on musí překročit nohy, 
které na něm leží. 

V zahradě za polštářky mraků vychází úplněk a mezi jabloně-
mi osvětluje tanec zpola zahalených vil. 
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4.

Kriminální komisař Erik Bruun zřejmě někde na stole stiskl 
zelený knoflík, protože se současně na chodbě nad dveřmi roz-
svítilo zelené světýlko. Paul Hjelm vzal za kliku a vešel. 

Budova policie v té podivné městské směsici patřila do ka-
tastru obce Fittja s poštovní adresou Norsborg v církevní obci 
Botkyrka a spadala pod policejní správu v Huddinge. Pokud 
člověk z nějakého důvodu nechtěl mluvit o tom, že pracuje ve 
Fittji, mohl vždycky mluvit o Botkyrce, která kromě kostela 
zahrnovala docela roztomilé oblasti jako je Vårsta a Grödinge. 
Taky šlo mluvit o Norsborgu, případně se pokládat za součást 
ospalého předměstí Huddinge. Sám Hjelm bydlel v řadovém 
domku v Norsborgu, ale přesto se nikdy nemohl rozhodnout, 
na kterém z míst se právě nachází. 

Bohem zapomenuté místo, kam právě vešel, bylo známé 
jako Hnědý pokoj. 

Tapety se sice jednou za rok vyměňovaly, ale hned po prv-
ních dnech znovu zhnědly stejně jako plíce Erika Bruuna. Hjelm 
nikdy nebyl u něj doma, ale proslýchalo se, že jeho mládenecký 
byt v Eriksbergu je podobný komínu. Sám Hjelm byl nekuřák, 
ale občas si i on zapálil cigaretu, aby celý den nepracoval jako 
otrok, jak to někdo označil. Dnes jich už vykouřil šest a tušil, že 
do večera jich bude ještě víc. Od nikotinu se mu už motala hla-
va, takže dnes výjimečně nepocítil šok při vstupu do Bruunovy 
kanceláře, před kterou by hygienici varovali, že ohrožuje zdra-
ví. Nějaký horlivec mu jednou na dveře přilepil lebku s hnáty 
a Hjelm s Ernstssonem to ve svém volnu odstraňovali dobré tři 
hodiny. 

Erik Bruun nebyl sám. Seděl za přeplněným stolem a kouřil 
obrovský ruský doutník. Na gauči pod oknem seděli dva dob-
ře oblečení pánové přibližně kolem čtyřicítky, tedy v Hjelmově 
věku. Hjelm je neznal, ale dobře rozeznával jejich škrobené po-
stavy.

To, co čekal, je tady!



17

Bruun zvedl své mohutné tělo a šel mu naproti. Podobnou 
námahu neprojevoval moc často. Potřásl mu rukou a poškrábal 
se v rudošedém strništi. 

„Já ti gratuluju,“ řekl se zřetelným přízvukem na „ já“. „Vyni-
kající práce. Jak se cítíš? Mluvil jsi o tom už s Cillou?“

„Díky,“ ozval se Hjelm a pohlédl na oba muže. „Zatím ne, ale 
jistě se to k ní brzy dostane tak jako tak…“

Bruun pomalu přikývl a vrátil se na svou oblíbenou židli. 
„Jak říkám: moc ti gratuluju a máš mou plnou podporu… ale 

ještě jsi mi neřekl, jak ti je?“
„No, neřekl,“ ozval se Hjelm a sedl si na židli proti Bruunovi. 

Bruun znovu významně přikývl.
„Rozumím,“ ozval se a vyfoukl kouř. „Tady ti muži jsou Niklas 

Grundström a Ulf Mårtensson ze sekce pro vnitřní záležitosti. 
Jestli ti i oni přišli gratulovat, to přesně nevím.“

Protože Bruunova malá tiráda zněla jako slova na rozlouče-
nou, oba pánové se pozvedli. Nastal okamžik váhání, protože 
komisař zůstal sedět jako předtím a dál vdechoval černý kouř 
– jako lehké znamení nejistoty, kterou nikdo z nich nechtěl pro-
jevit. Hjelm mu neutrálně poděkoval a dostal stejnou odpověď. 
Komisař se naposled silně nadechl a unaveně se zvedl.

„Úředník z bezpečnosti práce mi nařídil, že nesmím s ho-
řícím cigárem vyjít z kanceláře,“ vysvětlil a vyšel ven v oblaku 
dýmu. Zamáčklý doutník v popelníku nepřestával kouřit a vysí-
lat kouřové signály. 

Grundström odsunul popelník stranou a s nechutí se posadil 
do Bruunova prokouřeného křesla. Na psací stůl položil aktovku 
a vytáhl kulaté brýle, které si nasadil na nos. Pak ještě vyndal 
velkou hnědou obálku a čerstvé vydání večerníku Express, kte-
rý otevřel na první straně. Tučný titulek zněl: Zvláštní vydání. 
Hrdina ve Fittji. Policista zachránil rukojmí

Pod nadpisem uveřejnili skoro deset let starou fotografii teh-
dejšího policejního asistenta Hjelma. 

„Média pracují opravdu rychle,“ poznamenal Niklas Grund-
ström kultivovaným hlasem a složil noviny. „Představte si, že to 
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dostali už do dnešního večerního vydání! Tužka je rychlejší než 
myšlenky.“ Sehnul se k aktovce a vytáhl malý magnetofon.

Začal diktovat: „Výslech kriminálního inspektora Paula Hjelma 
pracovníky policie v Huddinge, Grudströmem a Mårtenssonem. 
13. března 17.06.“

„Výslech?“ podivil se Hjelm.
„Ano,“ potvrdil Grundström. 
Hjelm se kousl do jazyku a umínil si, že neřekne ani slovo 

navíc.
„Jste nebo byl jste někdy členem nějaké tajné přistěhovalec-

ké organizace?“
„Ne,“ odpověděl Hjelm a snažil se zachovat klid.
„Jaký máte vztah k přistěhovalcům?“
„Ani dobrý, ani špatný.“
Grundström hrábl do aktovky a vytáhl obálku s nějakou sta-

tistikou.
„Během vašeho zařazení do tohoto okrsku jste zasahoval 

u obyvatel, z nichž čtyřicet dva procent byli přistěhovalci. V po-
sledním roce toto číslo stouplo na padesát sedm.“

Hjelm si odkašlal a hluboce se soustředil.
„V církevní obci Botkyrka je podle posledního sčítání dva-

atřicet procent obyvatel nešvédského původu, z nich pak dva-
cet procent nemá švédské občanství. Tady v severní části, tedy 
v Alby, Fittji, Hallundě a Norsborgu, je to číslo ještě vyšší. Něco 
přes padesát procent, patrně padesát sedm. Znamená to, že 
dvaačtyřicet procent zásahů v přistěhovalecké komunitě pou-
kazuje na vyšší zločinnost přistěhovalců než rodilých Švédů.“ 

„Ta čísla ovšem v žádném případě nedávají podnět k rasismu, 
pokud chcete něco takového naznačit.“

Hjelm byl se svou odpovědí moc spokojen, ale Grundström 
zřejmě ne.

„Proč jste, sakra, šel k nim a toho chlapa střelil?“
„Ten muž se jmenuje Dritëro Frakulla a patří k albánské menši-

ně v provincii Kosovo v jižním Srbsku. Jistě dobře víte, jaká je tam 
situace. Stejně jako ostatní Albánci, kteří se u nás usadili, se tu akli-



19

matizovali, naučili se švédsky a jejich děti navštěvují švédské školy. 
A všichni jsou teď vypovězeni ze země. To přece není v pořádku.“

„O to menší důvod, abyste šel dovnitř a zastřelil ho. Speciální 
jednotka už byla na cestě, specialisti a experti. Proč jste tam 
zatraceně musel lézt sám?“

Hjelm se kousl do jazyka a ozval se: „Chtěl jsem mu zachrá-
nit život, zatraceně.“

Byl večer, skoro osm hodin. Hjelm a Bruun spolu seděli 
v Hnědém pokoji, Bruun ve svém křesle a Hjelm napůl ležel na 
gauči. Před nimi na psacím stole stál zapnutý magnetofon.

„Chtěl jsem mu zachránit život, zatraceně!“
Bruun vypadal, že chce spolknout doutník. Rázným pohy-

bem zastavil magnetofon a obrátil se k Hjelmovi.
„Poslyš, ty jsi borec.“
„Chceš říct, že jsem idiot, viď?“ ozval se Hjelm. „Stejná bl-

bost, jako tajně nahrát výslech sekce pro vnitřní záležitosti…“
Bruun pokrčil rameny a opět zapnul magnetofon. Po krátké 

pauze byl znovu slyšet Hjelmův hlas:
„Ti specialisté umí jen jedno, a to víte stejně jako já. Zne-

škodnit pachatele, ale nezranit rukojmí. Zneškodnit ve smyslu 
eliminovat, totiž usmrtit.“

„Vážně si myslíte, že vám máme věřit, že jste po něm střelil 
pro jeho záchranu?“

„Věřte, čemu chcete.“
Bruun na něho pohlédl a trpce potřásl hlavou. Teď pokrčil 

rameny Hjelm.
„To je právě to, co nesmíme,“ ozval se hlas Grundströma, kte-

rý dosud mlčel. „Jsme tu proto, abychom rozlišili správné od 
nesprávného, abychom viděli, jestli jste se nedopustil porušení 
služebního předpisu a jestli z toho můžete vyjít bez důtky. Říká 
se tomu právní postup. Jestli to bude třeba, musíme vás poká-
rat. Není v tom nic osobního.“

„Do protokolu:“ ozval se Hjelm. „Ke střelbě došlo v 8.47, spe-
ciální jednotka přijela v 9.38. Měli jsme tam skoro celou hodinu 
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sedět na bobku a čekat, co udělá ten zoufalec s brokovnicí, ne-
starat se o vyděšená rukojmí a ochromit centrum?“

„Dobře. Pro teď nebudeme uvažovat o tom p r o č, a přejde-
me k tomu, co jste de facto udělal.“

Přestávka. Grundström a Mårtesson si vyměnili místa. Hjelm 
uvažoval o tom, jaký druh lidí se vyjadřuje slovy „de facto“. 

Měkčí hlas vystřídal ten znatelně hrubší.
„No, tak zatím jsme se pohybovali jen na povrchu. Teď se 

vypořádáme s důležitějšími maličkostmi.“
Bruun vypnul přehrávač, svraštil obočí a překvapeně se ob-

rátil k Hjelmovi. „Myslíš si, že to mysleli vážně? Že se takhle 
chovají ke zkušenýmu vyšetřovateli?“

Hjelm znovu pokrčil rameny. Cítil, že je strašně ospalý. Den 
byl pro něj hrozně dlouhý. Když se Mårtenssův hlas vrátil, pro-
míchal se mu s různými jinými vrstvami představ, které v té 
krátké chvilce mezi bděním a spánkem zápasily o prvenství. 
A potom usnul.

„Tak popořadě: Zaprvé jste na něho zavolal dveřmi bez varo-
vání. To mohlo mít katastrofální následky. 

Zadruhé jste mu tvrdil, že nejste ozbrojený, přestože jste si 
pistoli zastrčil za pásek. Bylo by stačilo, kdyby chtěl, abyste se 
obrátil.

Zatřetí jste pachateli lhal. Kdyby některá fakta znal, mohlo 
to být zlé.

Začtvrté jste ho nestřelil podle služebních předpisů. Mohla 
to být katastrofa.“

„Jak mu je?“ ozval se Hjelm.
„Sakrafix, komu?“ překvapil se Mårtensson. 
„Dritëru Frakullovi.“
„Doprdele, o co vám tu jde? Je to snad transylvánský hrabě? 

Fakta, Hjelme, fakta.“
„To přece jsou fakta.“
Nastala dlouhá pauza. Bruun se začal vrtět a uvažoval, jestli 

to už skončilo. Hjelm mu pomoct nemohl, protože spal jako 
mimino. Místo něho se v pozadí ozval Grundström.
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„Leží na chirurgii v Huddinge a hlídají ho. Jeho stav je stabili-
zovaný. Což se nedá říct o naší situaci. Budeme pokračovat zítra 
v půl jedenácté. Nashledanou.“

Zarachotily židle, někdo zastavil magnetofon, zašustily papí-
ry vkládané do aktovky. 

Komisař Bruun si zapálil černé, hrbolaté cigáro a soustředil 
se. Přišlo to, nač čekal. Ozval se Grundström. 

„Je hrozně mazanej. Jak jsi ho mohl nechat tak vyklouznout? 
Transylvánskej hrabě! Do hajzlu, Ulfe, přece to nemůžeme ne-
chat jenom tak! Takovej člověk proklouzne systémem se zdra-
vou kůží a otevře dveře pro stovky dalších.“

Zbytek už nebyl slyšet. Mårtensson něco mumlal, Grund-
ström vzdychal, židle se odsouvaly a dveře otevřely a zavřely. 
Bruun zastavil magnetofonový pásek a chvíli jen tak seděl. 

Jasný jarní den se změnil v černočernou noc. Bruun se poma-
lu zvedl z křesla a přistoupil k hluboce spícímu Hjelmovi. Dříve 
než mu vyfoukl kouř přímo do obličeje, ho ještě chvíli pozoroval 
a pomalu potřásl hlavou. Ten mi tu dlouho nezůstane, pomyslel 
si. Tak nebo onak o něho přijdu. 

Hjelm se rozkašlal a probudil se. Oči mu slzely a to první, co 
skrz kouř uviděl, byl rudošedý vous na dvojité bradě. 

„Je půl jedenáctý,“ ozval se Bruun a balil si odřenou aktovku. 
„Dobře se vyspi. Zkus to, abys byl zítra v pohodě. Víc než dneska.“

Hjelm se potácel ke dveřím. Obrátil se a Bruun na něho dob-
rosrdečně kývl. Byl to jeho způsob, jak někoho obejmout.

Jak se to říká? Vzpomínal Hjelm, když otevřel ledničku a vy-
táhl si pivo. Heterosexuální bílý muž středního věku, zaměstna-
ný na plný úvazek, to je společenská norma. Je podložena všemi 
průměrnými sociologickými hodnotami.

Napadla ho jiná fráze: Být ženou není žádná nemoc. I když 
je to jinakost. O homosexualitě, mládí a stáří, tmavé pleti a od-
lišnosti jazyka ani nemluvě. Seděl v křesle a pozoroval tu vlast-
ní „domácí jinakost“. Šestatřicetiletou manželku Cecilii (ale jak 
moc vlastně ještě byla jeho? ) a dvanáctiletou dceru Tovu.
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„Teď, tati, už to bude,“ volala na něj Tova.
Vešel do obýváku a mezi zuby cedil pivo z plechovky. Cilla 

pozorovala jeho starý zlozvyk s nechutí, ale rychle se soustře-
dila na televizi. Zazněl signál aktualit. Před uvedením dalších 
zpráv se ozvalo:

„Drama rukojmích se odehrálo v centru pro přistěhovalce 
v Hallundě jižně od Stockholmu. Ozbrojený muž vnikl do úřadu 
krátce po otevření a hrozil třem úředníkům odjištěnou brokov-
nicí. Drama ale skončilo šťastně.“

Šťastně, ušklíbl se pro sebe. Nahlas podotkl: „Botkyrkský při-
stěhovalecký úřad v Hallundě.“

Manželka i dcera ho pozorovaly a posuzovaly jeho komentář, 
každá podle sebe. Tove si říkala: To je přece jedno, kde ten úřad 
je. A Cilla uvažovala o jiné věci: Vždycky když je nespokojený, vy-
jadřuje to tak, že hledá věcné nedostatky. City mění v myšlenky, 
pocity ve fakta.

Ozval se telefon a Hjelm po něm hrábl.
„Hallundskej přistěhovaleckej úřad?“ ozval se Svante Ernsts-

son. 
„Odjištěná brokovnice?“ řekl Paul Hjelm.
Oba se zasmáli. Jak se všechno liší podle toho, jestli se to 

posuzuje jen povrchně, nebo detailně. 
„Jak ti je?“ zeptal se nakonec Svante.
„Divně.“
„Teď to bude,“ ozvali se současně Cilla, Tova i Svante.
Starý ošlehaný reportér stál na Tomtbergské ulici zády k Hal-

lundskému náměstí. Bylo odpoledne a pražilo slunce. Náměstí 
bylo plné lidí. Všechno vypadalo úplně normálně. 

„V osm dvacet ráno…“ začal reportér.
„V osm dvacet osm…“ opravil ho Hjelm.
„… vnikl muž kosovskoalbánského původu, ozbrojený brokov-

nicí, do úřadu pro přistěhovalce v Hallundě. Tři ze čtyř úředníků, 
kteří v tom okamžiku byli na místě, zajal jako rukojmí, čtvrtému se 
podařilo uniknout ven. Muž rukojmí odvedl do druhého poscho-
dí, kde si museli lehnout na zem. Zhruba po dvaceti minutách…“
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Obrazovku pokryla asi deset let stará fotografie.
„Sakra, kde ji sebrali?“ přemítal Paul.
„Byli v nemocnici,“ přiznala Cilla a pohlédla na něho. „Tu fot-

ku mám v peněžence.“
„Máš?“
„Měla jsem.“
„…pronikl do budovy policista Paul Hjelm z policejního okrs-

ku v Huddinge, nepozorovaně vyšel po schodech nahoru a do-
stal se do zabarikádované místnosti…“

„Zabarikádovaný,“ podotkl Ernstsson do sluchátka.
„… a střelil pachatele do pravého ramene. Podle přítomných 

rukojmí byl jeho zákrok příkladný. Bohužel se nám s ním ne-
podařilo promluvit a získat další komentář ani od něj, ani jeho 
nadřízeného, komisaře Svena Bruuna z huddingské kriminálky. 
Bruun nám sdělil, že vyšetřování pokračuje a že do ukončení 
nesmí poskytovat žádné informace. Vedle mne ale stojí jeden ze 
zajatých, Arvid Svensson. Povězte nám, co se stalo!“

Vedle reportéra se objevil muž středního věku a Hjelm po-
znal, že je to ten, kdo přitiskl zbraň k hlavě bezvědomého Fra-
kully. Dopil poslední kapku piva.

„Ještě ti zavolám,“ řekl Ernstsson.
Hjelm se pozoroval v zrcadle. Neutrální obličej. Žádná 

zvláštní znamení. Rovný nos, úzké rty, tmavě plavé, nakrátko 
ostříhané vlasy, zásnubní prsten. Nic víc. Dvě děti na počátku 
puberty. 

Když se zasmál, smích se vracel prázdnou ozvěnou. Policista, 
kterého hodlají vykopnout.

Ozval se Ulf Mårtensson: „Dvě pořádné modřiny na zadní 
straně lebky zadrženého jste nám nevysvětlil.“

Paul Hjelm se zeptal: „Mluvili jste s rukojmími?“
„My děláme svou práci a vy zase svou. Možná. I když třeba 

ani ne. Podle soudního lékaře byla ta zranění způsobena hlavní 
brokovnice. Sebral jste zbraň tomu postřelenému a udeřil ho 
s ní do hlavy? Takže jste s nimi nemluvili…“
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Mårtensson a Grundström teď seděli vedle sebe v chladné 
neosobní výslechové místnosti. Možná vytušili Bruunův malý 
manévr s magnetofonem. Tiše čekali na Hjelmova slova.

„Když Frakulla padl na zem, brokovnice mu vyklouzla z ruky 
vedle úředníka Arvida Svenssona. Ten ji uchopil a udeřil ho s ní 
do hlavy.“

„Vy jste to dovolil?“
„V tom okamžiku jsem byl o pět metrů dál.“
„Ale připustil jste, aby ten muž přitiskl nezajištěnou zbraň 

k hlavě bezvědomého.“
„V té chvíli nikdo nemohl vědět, jestli je Frakulla v bezvědo-

mí, nebo ne, takže bylo dobře, že Svensson jeho zbraň zajistil. 
I když ho s ní neměl uhodit. Proto jsem na něj zakřičel, aby to 
nedělal.“

„Ale sám osobně jste nezakročil?“
„Ne. Ale muž po chvilce zbraň odložil.“
„Po chvilce… jak dlouhé?“
„Takové, abych stačil vyzvracet snídani.“
Přestávka. Nakonec se Mårtensson pomalu a zle ozval: 
„Dokud neskončí všechny expertizy a případ nebude ukon-

čen, jste postaven mimo službu. Jen si představte, kdyby byl 
Svensson útočníka zastřelil, nebo kdyby naopak nebyl zneškod-
něný. Ignoroval jste mnoho dalších možností.“

„Musel jsem zvracet právě proto, že zneškodněný byl. Popr-
vé v životě jsem střílel na člověka. Něco podobného jste už jistě 
taky zažili.“

„Přirozeně. Ale ne během tak důležité akce, kterou jste pro-
vedl na vlastní pěst.“

Mårtensson listoval ve svých poznámkách a po chvíli pokra-
čoval: „To je jen malá část dlouhého seznamu vašich přestupků. 
Vypadá takto: zaprvé jste tam šel sám, ačkoliv byla přivolaná 
speciální jednotka. Zadruhé jste na něho volal dveřmi bez před-
chozího varování. Zatřetí – tvrdil jste mu, že nejste ozbrojený, 
ačkoliv jste zbraň měl. Čtvrtý bod – útočníkovi jste lhal, když 
jste se ho snažil přesvědčit, že to dobře dopadne. Zapáté jste 
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ho střelil do místa, které se neshoduje s předpisy. Zašesté jste 
ho neodzbrojil. A zasedmé jste připustil, aby zoufalý rukojmí 
málem útočníka zastřelil. Chápete už, o co tu jde?“

Grundström si odkašlal a připojil se: „A kromě těchhle for-
málních nedostatků jsou tu ještě další pozoruhodné body. Jsou 
stejně důležité – jde o policejní předpisy a disciplínu. Týká se to 
jak nedůvěry k organizaci policie, tak problému přistěhovalec-
tví. Netvrdím, že jste rasista, ale vaše jednání a to, že vás oslavují 
média, znamená riziko legitimizování určitého problému části 
policejního sboru. Chápete, na co myslím?“

„Snad byste mohl uvést příklad…“
„Asi musím. Myslím, že patříte k té méně prohnilé polovině 

policistů, přemýšlíte, možná až moc. Naší prací není očišťovat 
sbor od problematických jedinců, ale zajistit, aby se tahle nepří-
jemná atmosféra nestala normou. Propasti a projekce vlastních 
neúspěchů číhají v každém z nás. Společnost žádá nejjednodušší 
řešení a udržuje ji pořádek. My jsme na rozmezí, nejblíž všemu 
nebezpečí. Chápete, kam by to mohlo dojít s vaší svobodomysl-
ností? Skutečně bych si přál, abyste to pochopil.“

Hjelm hleděl Grundströmovi do očí, ale věděl, že mu ne-
rozumí. Snad mluvil o ctižádostivosti a kariérismu v zápasu 
s pocitem povinnosti a spravedlnosti. Možná ho dokonce zne-
klidňují nálady, které nesporně probublávají na povrch. Sám 
Grundström by nikdy nemohl být jedním z mnoha, jeho role je 
výjimečná. Toužil po nadřazenosti, chtěl stát nade všemi. 

Hjelm se zahleděl do stolu a ozval se: „Přál jsem si vyřešit 
obtížnou situaci rychle, jednoduše a co nejlíp.“

„Neexistuje jednoduchý způsob,“ řekl Grundström a podíval 
se na něj. Jeho hlas zněl málem lidsky. „Na každé jednání vždyc-
ky navazuje další.“

„Věřil jsem, že ho dokážu zachránit. Nic jinýho jsem nechtěl.“
Grundström mu ostře pohlédl do očí. „Je to skutečně tak? 

Zpytujte svědomí, Hjelme.“
Chvíli se na sebe dívali. Čas plynul a zdálo se, že se něco tro-

chu změnilo.
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Nakonec se Grundström s povzdechem zvedl. Mårtensson 
ho následoval. Hjelm pozoroval, jak vkládá papíry do aktovky, 
a napadlo ho, že vypadá velice mladě. A to byli vlastně stejně 
staří.

Mårtensson se ozval: „Dáte nám průkaz a služební zbraň. 
Prozatím jste mimo službu. Výslech bude pokračovat zítra. Nic 
ještě neskončilo, Hjelme.“

Hjelm obojí položil na stůl a opustil výslechovou místnost. 
Vědomě nedovřel dveře a přitiskl k nim ucho. 

Možná, že zaslechl něco jako „teď ho máme“.
Ale možná, že nikdo nic neřekl.

Pět pozdních večerů se slilo v jedinou noční můru. Stál po-
tmě na záchodě a pomalu se mu začaly rozjasňovat kontury 
místnosti, i když před půl minutou tam byla jen černá tma. 
Spláchl a napadlo ho, že jediná moč, která nepáchne, je ta vlast-
ní. Ve tmě, která ho už tak dlouho obklopovala, v duchu uviděl 
Grundströma a uslyšel jeho slova: Zpytujte svědomí. A vynořil 
se Mårtensson: Nic ještě neskončilo, Hjelme. A Svante: teď neu-
dělej žádnou hloupost, Paule. V představách zahlédl i syna, Dan-
neho, s pubertálními pupínky na obličeji. Teď tam stál i Frakulla 
a tiše říkal: obětuji se kvůli nim. Tma dokonce připomínala i Cil-
lina slova: zatraceně, jak je to možné, že se ti hnusí, jak ženský 
tělo funguje?

Zpytuj svědomí, Hjelme! 
Ale v srdci měl prázdno. 
Je konec všemu. Suspendován, vyhozen. Dokonce nedostane 

ani příspěvek v nezaměstnanosti, jen sociální podporu. Kdo by 
chtěl zaměstnat opotřebovaného policistu? 

Jídelna u nich v práci, kde sedával s ostatními. Pohrdání 
těmi, kteří žili z podpory státu. Teď mezi ně bude patřit i on. 
Necítil pevnou půdu pod nohama. Kolem sebe měl jen prázdno. 
Všichni ho opustili.

Detaily koupelny se vynořovaly čím dál víc. Noc zvolna svět-
lala, ale jeho obličej zůstal temný. 
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5.

Seděl tiše ve tmě, která nebyla úplně černá. Balkonovými 
dveřmi do místnosti pronikalo světlo z ulice. Kdyby pootočil hla-
vu, viděl by na obě velké budovy muzea, které byly uvnitř slabě 
osvětleny. Ale on hlavu neotáčel. Hleděl stále přes veliký obývací 
pokoj k pootevřeným dvoudílným dveřím do haly. Pokoj si už pro-
hlédl. Byla tu kachlová kamna i otevřený krb. Vedle krbu stála 
širokoúhlá, matně černá obrazovka televize a stereo. Podlahu 
pokrývaly tři ručně tkané umělecké koberce a na nich stály dvě 
soupravy stolů se židlemi a pětidílná sedací souprava potažená 
tmavorudou kůží. Stěny zaplňovalo moderní švédské umění: tři-
krát Peter Dahl, dvakrát Bengt Lindström, dva obrazy od Oly 
Billgrena. Na polici nad otevřeným krbem trůnila jedna z největ-
ších mozaik Ernsta Billgrena. V obou patrech bytu stálo celkem 
sedm kachlových kamen. Pokud snad minulý obývací pokoj byl 
trochu neuspořádaný, tento byl vrcholně stylový. 

Seděl nepohnutě tak přes hodinu. 
Pak zaslechl otevírání venkovních dveří. Někdo se snažil zasu-

nout klíče do bezpečnostních zámků a trochu přitom klel. Bylo 
zřejmé, že je podnapilý, i když snad ne vysloveně opilý. Zřejmě 
zná své hranice, a po celý večer se jich drží. Zaslechl, že muž 
vyklouzl z bot a obul si pantofle, zdálo se mu, že dokonce slyší 
i rozvazování vázanky na hedvábné košili. Pak rozepínání saka.

Muž otevřel polovinu nedovřených dveří, které sahaly skoro 
tři metry vysoko. Potom vešel do obývacího pokoje, cestou ztratil 
jeden pantofel, zaklel a ohnul se pro něj, šťastně ho znovu nazul 
a pokračoval dál do místnosti. V lehkém oparu alkoholu spatřil 
neznámého muže a snažil se na něj zaostřit pohled. 

„Co tu sakra chcete?“ ozval se arogantně. Byla to jeho posled-
ní slova.

Vetřelec zvedl pistoli, kterou měl na kolenou, a rychle dvakrát 
za sebou zazněl tlumený výstřel. 

Muž zůstal okamžik tiše stát, než se svezl k zemi a padl na ko-
lena. V této pozici zůstal asi deset vteřin, než se sesunul na bok. 
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Vrah odložil pistoli a zhluboka se nadechl. V duchu před se-
bou viděl seznam jmen a jedno další si zatrhl.

Pak přešel k hudební soupravě. Zmáčkl tlačítko, vložil do ste-
rea kazetu a zmáčkl start. První tóny piana zaplavily pokoj. Prsty 
se pohybují nahoru a dolů, ruce je doprovázejí. Ozve se saxofon 
a přidává se piano. Stejné kroky, stejná malá promenáda. Když 
se saxofon trochu odmlčí, nastoupí piano, a on vytahuje první 
kulku ze zdi. Zasune ji do kapsy, zvedne pinzetu ke druhé a chvíli 
čeká. Teď se ozývá víření bubnů a pak to zvláštní nepatrné cvrli-
kání saxofonu, připomínající arabskou hudbu, několik sekund to 
zní jako orient. Piano zmlkne, teď nasadí naplno saxofon, basa 
a bubny. Jako by viděl pianistovo kolébavé čekání. I on čeká. 

Saxofon šplhá do výšky, stále rychleji. Ozve se krátký potlesk, 
přechod od saxofonu k pianu a právě v tom okamžiku se mu po-
daří vyjmout druhou střelu. Ze zdi padá omítka. Zploštělá kulka 
najde své místo v kapse u té první. 

Piano znovu nahradí saxofon. Začne maličko nemotorná pro-
cházka tónů, které se odpoutávají od pevné struktury. Hudba je 
stále volnější, stále nádhernější. A on ji slyší právě teď, v tomto 
okamžiku. Ne jako pouhou vzpomínku. 

Basa skončí a piano se ozývá jako na začátku. Měl by se oprav-
du naučit rozumět hudbě. 

Poslední opakování, potlesk. 
Lehce se uklonil. 
Mohl by to poslouchat bez ustání.

6.

Bylo prvního dubna. Paul Hjelm seděl ve výslechové míst-
nosti a mačkal si ruce. Hodiny na zdi ukazovaly 10.43. Nechají 
ho ještě trochu smažit ve vlastní šťávě? Anebo to pokládají za 
aprílový žert?

Už vůbec nevěděl, co jim zase bude říkat. Přestávalo mu to 
myslet. Třeba má Grundström pravdu. Třeba skutečně musí po-
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sloužit jako odstrašující příklad. Znal přece ovzduší u nich na 
policii, byl jeho součástí. 

Dveře se pomalu otevřely, Hjelm před sebou spatřil omluvně 
se tvářícího Grundströma. Nebyl si jistý, jestli to jen hraje, ale 
v každém případě to na něho působilo, jako by už slyšel Grund-
ströma říkat:

Omlouvám se, Hjelme. Rozhodli jsme se dnes ráno. Vaše vý-
pověď leží na stole komisaře Bruuna od včerejšího odpoledne. 
Protože odcházíte na vlastní žádost, nemáte nárok na žádné vý-
služné ani podporu v nezaměstnanosti.

Jenomže ve skutečnosti stál ve dveřích někdo úplně jiný, ne-
známý. Muž na něho několik vteřin zíral. Bylo mu jistě přes 
padesát, vypadal dost všedně, čistě oblečený, oholený, s pleší 
a výrazným nosem. Neutrálně ho pozoroval a pak k němu na-
táhl ruku. 

„Jsem kriminální komisař Jan-Olov Hultin. Jistě jsi čekal ně-
koho jiného.“

„Paul Hjelm,“ tiše se představil. 
Ovšemže to muselo být takhle. Musel sem přijít šéf, jejich 

nadřízený. I když si těžko uměl představit, že i Grundström nad 
sebou může někoho mít. Takže takhle tedy vypadá on, ten uta-
jovaný šéf sekce pro vnitřní záležitosti.

„Kde je Grundström?“ dostal ze sebe.
„No… na toho už můžeš zapomenout.“
Vytáhl z aktovky oba stockholmské raníky a rozložil je. De-

set let stará fotografie zdobila první strany obou novin. V Da-
gens Nyheter zněl titulek: Drama rukojmích v Hallundě a pod 
tučným nápisem stálo: Policista zachránil tři osoby. Ve Svenska 
Dagbladet stálo tučně: Hrdina z Norsborgu a pod tím Kriminál-
ní inspektor Paul Hjelm – zachránce v nouzi. 

Cítil to jako hroznou pohanu, inscenovanou sadistickým re-
žisérem. 

„Už jsi to viděl?“ zeptal se Hultin.
„Ne.“
Hultin složil noviny a poznamenal. 
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„Tohle psát neměli. Rozuměj mi správně, já jsem rád, že to 
tak bylo. Ale dějí se mnohem vážnější věci.“ 

Paul Hjelm byl zmatený. 
Jan-Olof Hultin si na mohutný čenich nasadil půlené brýle 

a začal se hrabat v deskách s Hjelmovým jménem. 
„Jak jsi v tomhle náročném okrsku dokázal tolik let pracovat 

a nenechat po sobě ani stopu? Žádné stížnosti, žádná vyzname-
nání, prostě nic. Málokdy jsem viděl tak čistou, neposkvrněnou 
osobní složku. Co jsi tu vlastně celou dobu dělal?“

Hjelm seděl, jako by zkameněl. Hultin na něho zvědavě po-
hlédl a nejspíš žádnou odpověď ani nečekal. Přesto přišla.

„Založil jsem rodinu. To každý policista nedokázal.“
Nosatec se hlasitě rozesmál, jeho smích směřoval ven i do-

vnitř, a rozhodl se vyložit karty na stůl.
„Dnes ráno byla pod zastřešením Státní kriminálky založe-

na nová jednotka. Zatím je vedena pod poměrně směšným ná-
zvem Skupina A. Je strukturovaná jako pravý opak týmu, který 
se zabýval vraždou ministerského předsedy Palmeho. Nic ko-
losálně velkého, žádná neustálá výměna šéfů, žádné pochyb-
nosti o pravomocích. Bude to prostě něco nového, malého 
a kompaktního a obsazeného lidmi z venku. Skupina, sestave-
ná z mladých, ale nejlepších lidí z celé země. Je to pokus, jak 
rozšířit a současně komprimovat Státní kriminálku. Stal jsem 
se šéfem této skupiny a chci tě mít u nás. Až média pochopí, 
o co jde, bude se nám hodit tvé dobré jméno, které u nich 
máš. Kromě toho si myslím, že jsi pracoval dobře. Dostal jsem 
nějaký materiál od sekce pro vnitřní záležitosti a – abych tak 
řekl – z tvého případu jsem je odvolal. Naše skupina má nej-
vyšší prioritu, a když patříme pod Státní kriminálku, musí jít 
i vnitřní oddělení k čertu.“

„Před několika minutami mě chtěli vyhodit…“
Hultin se na něho pozorně zahleděl. „Zapomeň na to, to už 

je minulost. Otázkou zůstává jen to, jestli jsi dost schopný fun-
govat v mašinerii, kde bude více přesčasů než normální pracov-
ní doby. Vypadáš dost unaveně.“
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Hjelm si odkašlal a narovnal se. Na okamžik ho napadlo, že 
právě poznal, jak vypadá štěstí.

„Byla to hrozná doba. Ale dej mi práci a zatraceně – budu 
pracovat až do úpadu. Doslova.“

„No, doufám, že ne úplně do úpadu,“ ozval se Hultin a na 
okamžik se odmlčel. „Potřebujeme trochu takové iniciativy, 
kterou jsi předvedl v úřadu pro přistěhovalce. Ale zas ne moc. 
Teď jde především o sestavení fungující skupiny lidí s fantazií 
a svědomím. Z Grundströmových poznámek jsem pochopil, že 
právě ty jsi takovou osobnost po celé roky v sobě tajil. Myslím, 
že přichází šance, aby ses projevil. Ale třeba bys taky mohl úpl-
ně vyhořet.“

„O co jde?“
„Sériové vraždy. A ne takové, které by se týkaly malých hol-

čiček nebo chlapců a prostitutek nebo snad holandských turis-
tů. Ne, tohle je úplně něco nového a patrně stojíme na samém 
začátku. “

„Politici?“
Hultin se slabě usmál a zavrtěl hlavou. „Jsi blízko, ale politiků 

se to netýká. Tady jde, abychom tak řekli, o národohospodář-
skou elitu. Večer před tvým hrdinským zásahem v přistěhova-
leckém úřadu byl ve svém domě zastřelen muž jménem Kuno 
Daggfeldt. Už tehdy to vypadalo, že nepůjde o jediný případ. 
Vyznačovalo se to zvláštní precizností a chladnokrevností, která 
může být buď profesionální, nebo ukrývá příšerný vztek nebo 
zoufalství. Všechny tyto možnosti jsou podivuhodně přijatelné. 
Po Daggfeldtovi zbyly dva větší podniky, manželka, dvě děti 
a šest domů ve Švédsku i v cizině. Včera večer se to zopakova-
lo. Tentokrát na nábřeží, v jednom z těch menších parádních 
bytů s osmi pokoji a balkonem. Bydlel tam ředitel Bernhard 
Strand-Julén, který byl zavražděn stejně. Dvě kulky do hla-
vy, které vrah po činu vyjmul ze zdi nějakými kleštěmi nebo 
pinzetou. Nenechal žádné stopy. Ráže devět milimetrů, to je 
vše, co jsme mohli zjistit. Kromě toho, že je to výtečný střelec. 
Všechny čtyři zásahy šly přímo do hlav obětí. Je záhadou, jak 
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se pachatel dostal dovnitř. Osobní vztahy mezi Daggfeldtem 
a Strand-Julénem mohly být různé a všechny musíme sledovat. 
Patřili ke stejným společenským kruhům, hráli golf ve stejném 
klubu, oba plachtili na moři, společně seděli v různých správ-
ních radách a tak podobně. Nic divného nebo zvláštního zatím 
nevyplavalo.“

„Vytvoření speciální skupiny je hodně velký sousto. Co si po-
myslí stockholmská policie, když se octne mimo?“

„Zatím to neví. Budeme s nimi spolupracovat. Ovšemže je to 
hodně velký zásah. Je tu ale riziko, že našim vrcholným kapita-
listům někdo pořádně pustí žilou. Kromě toho nesou ty zločiny 
nepříjemné známky organizovaného zločinu. Absolutní profesi-
onalismus, s jakým jsem se dosud ve Švédsku nesetkal. Je dobře, 
že se tomu budeme věnovat hned v začátcích.“

Na chvíli zmlkl. 
„Jistě může být trochu nešťastné nastartovat takovou skupi-

nu právě na prvního apríla, ale…“
„Asi lepší než v pátek třináctýho…“
Hultin se slabě usmál a kradmo pohlédl na hodinky. Byl zjev-

ně ve stresu, ale snažil se to nedávat najevo. Zvedl se a podal 
Hjelmovi ruku.

„Sejdeme se už dnes odpoledne ve tři hodiny v nové budově 
policie, vchod z Polhemské ulice číslo 30. Co ty na to?“

„Odpoledne se tedy uvidíme.“
„Správně,“ řekl Hultin. „Já teď jdu vytáhnout z policejního 

okrsku v Nacce Gunnara Nyberga. Neznáš ho? Je to skvělý po-
licista.“

Hjelm zavrtěl hlavou. Neznal policisty z jiných obvodů, jen ze 
svého. Cestou ke dveřím se ještě Hultin ozval: „Takže máš skoro 
čtyři hodiny na to, aby ses rozloučil se zdejšími kolegy a sbalil 
si věci. To by ti snad mohlo stačit?“ Zmizel, ale hned se znovu 
vrátil. Hjelm se právě stačil posadit a zhluboka vydechnout. 

„Je ti jasné, že je to vrcholně tajné, doufám.“
„Ano, jistě,“ potvrdil Paul. 
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Chtěl to nejdřív zavolat Cille, ale potom si to rozmyslel. Po-
myslel na budoucí přesčasy, letní měsíce a příští dovolenou, 
o kterou nejspíš přijde, a na chatičku v Dalarö, kterou si levně 
pronajímali na celé léto. Nejdřív si chtěl všechno sám pořádně 
vychutnat.

Nakonec šel do společné místnosti a těžko skrýval radost. 
Seděli tu čtyři kolegové a cpali do sebe obědové balíčky. Byl 

tu Anders Lindblad, Anna Vassová a Johan Bringman. A ovšem 
také Svante Ernstsson. Pohlédli na něj překvapeně, asi se tvářil 
jinak, než čekali. 

„Jdu se s váma rozloučit,“ řekl smrtelně vážně. 
Bringman a Ernstsson vyskočili ze židlí. „Co to meleš?“ ze-

ptal se Bringman.
„Cože! Chceš říct, že tě ti volové vyhodili?“ ozval se Ernstsson.
Sedl si vedle nich a poznamenal: „Tak zlý to zase nebude.“
Ernstsson si uklidněně oddechl. „Tak spusť.“
„Já se ale jdu opravdu rozloučit. Dá se říct, že mě vykopli 

nahoru.“
„Na interní?“
„Ne, ne. To je už za mnou. Je to součást Státní kriminálky, 

spadá pod nejvyššího šéfa.“
„Takže tě vyšoupli z našeho předměstskýho hnoje?“
„Asi tak nějak… je to strašně tajný. Nejspíš si o tom brzy 

přečtete v novinách. Ale právě teď je to záležitost maximálního 
utajení.“

„A kdy tam začneš?“
„Odpoledne. Ve tři.“
„To je skvělý. Odvezu tě k Ishmetovi, abys nám na rozlouče-

nou koupil největší medovník, jakej tam bude.“

Bruun vdechl tmavý kouř ze svého černého cigára a široce 
se usmál. Roztáhl paže a zamručel. Několik vloček popela mu 
spadlo do vousů.

„Jojo, tak se u nás vylíhl další, co posílí Státní kriminálku,“ 
ozval se dobrosrdečně. „Taky určitě víš, že když se k nim člověk 
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jednou dostane, má vystaráno. Ven ho vynesou jen nohama na-
před.“

Hjelm si vzal průkaz a služební zbraň, které už čekaly na 
Bruunově psacím stole, a připevnil si pouzdro. 

„Další?“ zeptal se překvapeně.
„Hultin tu pracoval koncem sedmdesátých let, tys to nevě-

děl? Šílenej fotbalista. Nejdrsnější ze všech středních obránců 
ve městě. Specialista na trhání soupeřova obočí.“

„Řekl mi, že o mně četl v novinách.“
„Nojo, čtenář Hultin.“
„Jsi s ním ještě v kontaktu?“
„Občas mu zavolám, abychom si mohli zavzpomínat na sta-

rý časy. Myslím, že pořád ještě hraje fotbal, teď je v mužstvu 
veteránů stockholmský policie. Když má čas, samozřejmě, a to 
moc často není. Jen si ho představ, když to napere do kolegova 
obličeje. To je pohled pro bohy.“

Hjelm se rozhodl zeptat přímo: „Nebylo to náhodou tak, že 
ty jsi…?“

Bruun si přestal představovat potrhaná plavá i šedivá obočí 
Hultinových soupeřů a mazaně na Hjelma pohlédl. „To bylo štěstí, 
že právě teď vzniká ta nová, vrcholně utajená Skupina A. Člo-
věk se má chopit příležitostí. Na drsňáka Hultina si vždycky rád 
vzpomenu.“

Znovu vtáhl kouř jako malý vysavač. „A ty se drž. Nerad bych 
se znovu hrabal ve sračkách.“

7.

Nově utvořená Skupina A se poprvé sešla v jedné z nejmen-
ších přednáškových místností obrovského komplexu budov poli-
cie, který stál v obdélníku vytvořeném ulicemi Kungsholmskou, 
Polhemskou, Bergskou a Agneskou. Proti Agneské ulici se vypí-
nala původní policejní budova z roku 1903, dosud snící o moci, 
v níž byl hlavní stan stockholmské policie. Protilehlá strana ob-
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délníku vedla do Polhemské ulice a odrážela jiný, i když stejně 
absurdní architektonický ideál ze sedmdesátých let. Tam sídlila 
Státní policie a sem směřoval Paul Hjelm několik minut před 
třetí. Už ho tu čekali. Strážný mu na mapce hned u vchodu do 
budovy ukázal cestu do sálku. Moc to nepochopil, a proto do-
razil trochu pozdě. V místnosti už kolem stolu sedělo pět osob 
a všichni vypadali skoro stejně zmateně jako on. Nenápadně, jak 
jen to šlo, se složil na volnou židli. Jako na objednávku se vynořil 
vážný, asi padesátiletý blondýn v dokonale padnoucím obleku 
a postavil se u užší strany stolu k aparátu s teleskopickým ra-
menem. Rozhlédl se kolem, ale zjevně nenašel toho, koho chtěl. 
Lehce si odkašlal a vyšel z místnosti. V okamžiku, kdy za sebou 
zavřel dveře, otevřely se ty na protější straně a vešel komisař 
Jan-Olov Hultin. Rozhlédl se a rovněž nenašel toho, koho chtěl.

„Kde je Mörner?“ zeptal se. 
Každý z přítomných nově vznikající skupiny se zmateně roz-

hlížel kolem sebe.
„Kdo je Mörner?“ zeptal se Hjelm, který chtěl pomoct.
„Nějaký muž tu byl před okamžikem,“ ozvala se jediná žena 

ve skupině, tmavovlasá Göteborčanka, které se začaly dělat prv-
ní vrásky, a zjevně si z nich nic nedělala. „Zase odešel,“ dodala.

„To je mu podobné,“ poznamenal neutrálně Hultin, těžce se 
posadil a na velký nos si nasadil brýle. „Je to Waldemar Mör-
ner, šéf oddělení Státní policie, formálně šéf naší skupiny. Chce 
k nám na zahájení promluvit. No, uvidíme, jestli se vrátí.“

Hjelm si těžko mohl tohoto distingovaného efektivního muže 
se stabilně neutrálním tónem hlasu představit jako brutálního 
fotbalového hráče. Ten teď pokračoval: „Všichni víte, o co jde. 
Nikdo nevymyslel nic lepšího, tak vám říkáme Skupina A. Jste 
přímo podřízeni Státní kriminálce a budete úzce spolupracovat 
se stockholmskou policií, především přirozeně s jejich krimi-
nálním oddělením, které je hned tady za rohem. Zdá se, že se 
Stockholm stává městem zločinu. Připomínám, že jste nadříze-
ni těm, od kterých budete potřebovat pomoc, ať už to je měst-
ská nebo státní policie. Náš případ má nejvyšší prioritu, jak se 
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tomu říká v televizi. Protože jste sem byli jmenováni z různých 
částí Švédska, nejspíš se navzájem neznáte, a tak začneme tím, 
že se představíme.

Já se jmenuji, jak víte…“
Rozevřely se dveře a muž, který tu už před chvílí byl, se bez 

dechu vrátil. 
„Tady jsi, všude jsem tě hledal,“ ozval se Mörner.
„Ano, ano, a tady je tvoje nová skupina.“ 
„Výborně, výborně,” ozval se Waldemar Mörner horečně 

a postavil se stejně jako před chvílí. 
„Ano, moji pánové. A dámo. Vaše skupina má šest mužů, to-

tiž pět mužů a jednu ženu, a vycházím z toho, že vás komisař 
Hultin informoval o úkolech. Dejte se do práce. Pro naši vlast je 
maximálně důležité, abyste zastavili šíleného sériového vraha 
dřív, než přijdeme o všechny špičky našeho národního hospo-
dářství. Vy, a jenom vy musíte tohoto zločince zastavit. Ano. Prá-
vě jen vy. Vidím, že jste mladí a ctižádostiví a připraveni na své 
úkoly a že také dobře víte, co je ve hře. Tak do toho!“

Opustil místnost ve stejném tempu, jako do ní vletěl. Jan-Olov 
Hultin přivřel oči a promnul si oba koutky. 

„Takže všichni víte, o co jde,“ řekl mírně. Ve chvilce se kolem 
stolu šířily úsměvy. Trvalo ale o dost déle, než všichni pochopili 
Hultinův jemný humor. 

„Pokračujme, kde jsme skončili. Já jsem tedy Jan-Olov Hultin 
a pracuji tu už pár let, často jsem byl přímo podřízený muži, 
jehož jméno už bylo nahrazeno jiným. V současné době byl jme-
nován nový šéf Státní kriminálky s označením generální ředitel.

Ale nechme už policejních titulů a představte se od východu 
k západu.“

Tento přechod vyvolal jakýsi drobný zmatek, ale nakonec re-
agoval plešatý, lehce obtloustlý muž před padesátkou, sedící ve 
studené místnosti nejvíc vpravo. Zatímco mluvil, lehce poklepá-
val tužkou.

„Jsem Viggo Norlander a jedinej z naší skupiny na tomto 
případu pracuju od začátku. Byl jsem sem převedenej přímo 
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z Městské kriminálky, která je tady za rohem. Dá se říct, že jsem 
sem měl nejkratší cestu. Také jsem asi nejstarší ze všech. S vý-
jimkou Jana-Olova, přirozeně.“

Hultin přikyvoval, aniž by změnil výraz. Bylo jisté, že oni dva 
se znali docela dobře.

Nejblíže k Norlanderovi seděla žena. 
„Jmenuju se Kerstin Holmová. Jak jistě slyšíte na přízvuku, 

přicházím ze západního pobřeží. Pracovala jsem v Göteborgu 
na kriminálce celý dospělý život. Takže už dost dlouho.”

Pak se představil zřejmě ten nejmladší a nejmenší z nich, 
bylo mu sotva třicet let. Mluvil jasně a zřetelně. 

„Jsem Jorge Chavez a do včerejška jsem byl jedinej barevnej 
čmuchal v celý oblasti Sundsvallu. Zůstane tam po mně prázd-
no. Vidím, že tu budou zastoupený i menšiny. Dokonce i hrdino-
vé,“ významně pohlédl na Hjelma vedle sebe.

Ten několikrát zamrkal, než se přiměl, aby promluvil. Na 
Hultinových rtech zahlédl malý úsměv, který vycházel odněkud 
z hloubky.

„Já jsem se sem dostal kvůli připitomělý odvaze, ne z hrdin-
ství, a teprve se ukáže, jestli jsem tu za odměnu, nebo z trestu. 
Jmenuju se Paul Hjelm a přicházím z policejního okrsku v Hud-
dinge. Jistě jste nepropásli pohled na můj šarm na starý fotogra-
fii, která se objevila ve všech novinách.“

Vzhledem k okolnostem byl se svým vystoupením docela 
spokojený a v rozrušení moc nesledoval další prezentaci. Muž 
vlevo vedle něho v každém případě vypadal jako Fin a byl jen 
o několik let starší než on sám. Byl vysoký a štíhlý, s popelavě 
plavými vlasy a bílou pletí. Připomněl Hjelmovi běžce na krát-
kých tratích Martti Vainia, z něhož se stal konzervativní politik. 
Měl nepatrný přízvuk, ve srovnání s Chavezem přesto docela 
výrazný. 

„Arto Söderstedt, kašpar z Finska,“ řekl lakonicky. „Nebo 
spíš švédsky mluvící Fin s finským křestním jménem – úlitbou 
diplomatické matky. Časně ráno mě sem z Västeråsu dopravilo 
soukromé letadlo šéfa Státní policie.“
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Už zbýval jen jeden, pořádný obr v ošuntělém oblečení, 
svalnatý, ale také dost tlustý, což bývá způsobeno kombinací 
anabolických steroidů s nedostatkem tréninku. Hjelm se snažil 
nedělat žádné závěry z letmého pozorování. 

„Já jsem Gunnar Nyberg z policie v Nacce.“ Pokračování, kte-
ré všichni čekali, nebylo.

Místo toho se znovu slova ujal Hultin.
„Uvolnili pro nás pět místností: mou kancelář, tuto – jak ji 

nazvat – společnou místnost a tři další. Znamená to, že v každé 
budou sedět dva, takže i pracovat budete většinou ve stejných 
dvojicích. To ovšem není nic nového. Skupiny navrhuji takto: Nor-
lander a Söderstedt místnost 302, Holmová a Nyberg 303 a Hjelm 
a Chavez 304. V každé kanceláři jsou dva psací stoly, dva telefony, 
dva mobily a jeden domácí aparát a kompletní počítačové vybave-
ní. Já sedím v kanceláři 301 a tato společná je označena jako 300. 
Na každém stole leží složka se všemi fakty našeho případu.

Teď požádám Vigga Norlandera, aby nám sdělil přehled toho 
nejdůležitějšího z dosavadního vyšetřování. Prosím, Viggo.“

Norlander popošel dopředu a sedl si na okraj stolu vedle Hul-
tina. Vzal si barevný fix, který ležel u velkého bílého flip-chartu, 
a při referování si s ním pohrával. 

„Momentálně nemůžeme dělat vůbec nic, pokud jde o tech-
nickou stránku. Zločinec za sebou nenechal ani sebemenší sto-
pu, a tak se domníváme, že jde o profesionála. Takže zatím víme, 
že měl devítimilimetrovou zbraň a že je to dokonalý střelec. 
Kulky vždycky proletěly lebkou a vrah je ze zdi vyjmul nějakými 
kleštičkami. V obou případech seděl v obývacím pokoji oběti 
a čekal, až přijde domů, pak vystřelil. Oba muži mají manželky, 
Daggfeldt dokonce i syna, který bydlí doma, ale útočník zřejmě 
věděl o pohybech členů rodiny, i o tom, že oběť přijde pozdě 
večer sama. Nakreslím vám oba obývací pokoje, abyste viděli, 
jak jsou jeho činy identické.“

Norlander narýsoval na bílou plochu dva modré čtverce a vy-
plnil je menšími čtverečky a obdélníčky. V obou čtvercích nako-
nec udělal ve stejném místě krátkou šikmou čárku. 
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„To jsou dveře do obýváků,“ upřesnil. Jejich vybavení je téměř 
stejné. Tady, na pohovce podél stěny nejdále od dveří, seděl a če-
kal, až oběť odstoupí trochu stranou, aby střela proletěla hlavou 
do zdi a nemusel ji pak hledat někde v předsíni.“

Norlander narýsoval úhlopříčku v každém čtverci, byla to 
dráha střely. 

„Tahle symetrie může mít dvě funkce. Buď je to rituál, takže 
by šlo o natrénovaný druh popravy, a někdo by ho mohl poznat 
a ohrozit. Nebo je to finta, namířená na nás, abychom čekali 
na opakování. A pokud by takováhle symetrie nenastala, moh-
li bychom si myslet, že daný zločin k této sérii vražd nepatří. 
Myslím si, že by měl někdo ověřit u Interpolu a dalších mezi-
národních sítí, jestli se někdo s podobným způsobem poprav 
už setkal v nějaké teroristické nebo mafiánské organizaci. Pro 
nás je ale nejdůležitější rozpoznat další možnou oběť. To moc 
snadné nebude. Jistě je vám jasné, že mezi oběma oběťmi může 
být velká spousta dalších článků a vztahů. Podle personálního 
obsazení naší skupiny bychom je mohli rozdělit do pěti skupin: 
společní nepřátelé, společní přátelé, lidé se stejnými sportov-
ními zájmy, společnými obchodními zájmy a lidé z vrcholných 
hospodářských pozic. Tyhle oblasti se pochopitelně budou pře-
krývat a jsou myšleny jen jako přibližné.“

Norlander si znovu sedl a Hultin mu poděkoval. 
Potom se ozval: „Pokud tuto symetrii přijmeme, mohla by se 

týkat i času, a nic by se tedy dnes v noci nemělo stát. K první 
vraždě došlo mezi 29. a 30. březnem a ke druhé mezi 31. břez-
nem a 1. dubnem. Dnes je prvního dubna – myslím si, že šéf 
oddělení Mörner se o tom zmínil před chvílí. Pokud platí symet-
rie, a o tom ovšem zatím pevný důkaz nemáme, mělo by ke 
třetí vraždě dojít zítra v noci. Není možné, abychom se spojili se 
všemi myslitelnými oběťmi, ale bylo by dobré určit alespoň tro-
chu pravděpodobnou oblast, abychom mohli požádat městskou 
policii o dohled nad pěti či šesti nejpravděpodobnějšími kandi-
dáty. Musíme se zaměřit hlavně na ty, kteří budou doma sami, 
nebo se budou vracet pozdě. Navrhuji tato opatření: Viggo se 


