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Den zaãínal hezky. Probudil se hodnû ãasnû, dfiív neÏ
ostatní. Ti‰e se oblékl a podafiilo se mu nepozorovanû vy-
klouznout ven. Nezapomnûl si vzít helmu ani dfievûnou
‰avli, kterou ‰Èastnû mával, kdyÏ se rozbûhl ke sto metrÛ
vzdálené skalní rozsedlinû. Na okamÏik se zastavil a bez
dechu se zahledûl do strmé trhliny uprostfied kopce. Ro-
zestupovala se do ‰ífiky dobr˘ch dvou metrÛ a vystupo-
vala nûkolik desítek metrÛ do v˘‰ky, kam se právû zaãalo
‰plhat slunce. Uprostfied ní visely tfii veliké kamenné blo-
ky a vypadaly velice impozantnû. Místo ‰estiletého chlap-
ce magicky pfiitahovalo, moÏná i proto, Ïe sem mûl pfiísnû
zakázáno chodit.

Jméno Králova strÏ dostala skála poté, co koncem de-
vatenáctého století nav‰tívil Fjällbacku král Oskar II., ale
o tom chlapec nic nevûdûl a ani ho to nezajímalo. Poma-
lu se plíÏil dopfiedu se ‰avlí pfiipravenou k útoku. Jeho otec
mu vyprávûl, Ïe scény k filmu „Ronja, dcera loupeÏníka“
byly toãeny právû tady. KdyÏ pak sám film vidûl, svíraly
se mu útroby pfii pohledu, jak znám˘mi místy projíÏdí na
koni vÛdce loupeÏníkÛ Mattis. Nûkdy si tu také hrál na
loupeÏníka, ale dnes byl v roli rytífie, jako ten v kníÏce
s obrázky, kterou dostal od babiãky k narozeninám.

PlíÏil se mezi velk˘mi balvany, které pokr˘valy pÛdu,
a s ve‰kerou odvahou se pfiipravoval napadnout ‰avlí dra-
ka chrlícího oheÀ. Letní slunce dolÛ nedosahovalo a mís-
to bylo studené a zastínûné. Perfektní pro draãí sluj. Za
chvíli se s ním pustí do boje a z krkÛ pod uÈat˘mi hlava-
mi bude pr˘‰tit krev, dokud mu drak po smrtelném zápa-
se nepadne k nohám.

Koutkem oka zahlédl nûjakou vûc, která upoutala jeho
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pozornost. Za velk˘m balvanem leÏelo cosi ãerveného
a zvûdavost nakonec zvítûzila. Drak poãká, ale tady je tfie-
ba ukryt poklad. Popobûhl a vy‰plhal se nahoru, aby se
mohl podívat. Málem uklouzl a spadl zase dolÛ, ale po nû-
kolika vtefiinách balancování to zvládl. Pozdûji odmítal
pfiiznat, jak stra‰nû se polekal, ale ve skuteãnosti se v ce-
lém svém ‰estiletém Ïivotû je‰tû nebál víc. Na zádech tam
leÏela nûjaká Ïena a bez hnutí hledûla pfiímo na nûho.
Jeho prvním popudem bylo rychle utéct, neÏ Ïena pozná,
Ïe si hraje tam, kde nesmí. Tfieba by se ho zaãala vyptá-
vat, kde bydlí, a dotáhla by ho zpátky domÛ k mamince
a tatínkovi, ktefií se na nûho budou zlobit a opakovat, ko-
likrát mu uÏ fiíkali, Ïe bez doprovodu dospûl˘ch sám do
skal nesmí.

Zvlá‰tní bylo, Ïe se ta paní vÛbec nepohnula. Dokon-
ce ani na sobû nic nemûla a on cítil rozpaky, Ïe ji vidí na-
hou. To ãervené, co prve zahlédl, nebylo obleãení, ale
kabelka leÏící kousek od ní. Îádné ‰aty nikde nevidûl. To
je divné, leÏet tu svleãená, kdyÏ je je‰tû hodnû chladno.

Najednou ho napadlo nûco jiného – ta Ïena je nejspí‰
mrtvá. Nemûl jiné vysvûtlení, proã leÏí tak ti‰e a bez po-
hnutí. Opatrnû slezl z balvanu a pomalu couval. Teprve
kdyÏ mezi ním a Ïenou bylo nûkolik metrÛ, obrátil se
a utíkal domÛ tak rychle, jak dokázal. UÏ se nestaral ani
o to, Ïe ho budou hubovat.

Propocené prostûradlo se jí lepilo na tûlo. Erika se v po-
steli pfievalovala sem a tam, ale nedokázala najít poho-
dlnûj‰í polohu. Svûtlá letní noc spaní neulehãovala a uÏ
aspoÀ po tisící si umiÀovala, Ïe musí koupit tmavé zá-
vûsy a povûsit je na okna, nebo spí‰ pfiimût Patrika, aby
to udûlal.

Jeho spokojené pochrupování po jejím boku ji ‰ílenû
rozãilovalo. Jak si mÛÏe dovolit klidnû spát, kdyÏ ona je
noc co noc vzhÛru? Je to pfiece i jeho dítû. Nemûl by mít
povinnost nespat jako ona? Trochu do nûho ‰Èouchla v na-
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dûji, Ïe ho probudí. Ale ani se nepohnul. Píchla víc. Nûco
zamumlal, pfietáhl si deku pfies hlavu a otoãil se k ní zády.

S povzdechem si lehla na záda, pfiekfiíÏené ruce si po-
loÏila pfies prsa a hledûla do stropu. Bfiicho se jí klenulo
nahoru jako velk˘ glóbus a Erika si pfiedstavovala, jak
v nûm plave jejich dítû. Tfieba má palec v pusince. Zatím
jí v‰ak v‰echno pfiipadalo hodnû neskuteãné, i samotné
dûÈátko. Byla uÏ v osmém mûsíci, ale dosud si na tu pfied-
stavu úplnû nezvykla. No, zakrátko to asi v‰echno bude
docela reálné. Oscilovala mezi touhou a úzkostí. Bylo
dost tûÏké si pfiedstavit, co bude po porodu. Po pravdû fie-
ãeno jí teì nejvíc vadilo to, Ïe nemÛÏe spát na bfii‰e. Po-
hlédla na budík. âtyfii ãtyfiicet dva. Tfieba by si mûla
rozsvítit a chvíli si ãíst.

O tfii a pÛl hodiny pozdûji doãetla mizernou detektiv-
ku a právû se chystala vstát, kdyÏ se ozval telefon. Navy-
kl˘m pohybem ho pfiesunula k Patrikovi.

„Haló, tady je Patrik.“ Hlas mûl zastfien˘ spánkem.
„Ano, jistû, zatracenû, jsem tam za ãtvrt hodiny. Tak se
uvidíme.“

Obrátil se k Erice. „Poplach. Musím odjet.“
„Pfiece má‰ dovolenou. NemÛÏe jet nûkdo jin˘?“ Sly‰e-

la, Ïe její hlas zní vyãítavû, ale nedostatek spánku náladû
neprospûl.

„Je to vraÏda. Mellberg chce, abych hned pfiijel. Jede
tam také.“

„VraÏda? A kde?“
„Tady ve Fjällbace. Ráno na‰el mal˘ chlapec ve skalách

mrtvou Ïenu.“
Patrik byl okamÏitû obleãen˘, coÏ ulehãovala skuteã-

nost, Ïe byla polovina ãervence a nepotfieboval toho na
sebe moc. NeÏ vybûhl ze dvefií, vrátil se je‰tû k posteli
a políbil Eriku na bfiicho, nûkam tam, kde, jak si slabû
vzpomínala, mívala pupík.

„Ahoj, bejbinko, buì hodná na maminku, vrátím se
brzy.“
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Pak ji rychle políbil na tváfi a zmizel. Erika se se vzdy-
cháním vyhrabala z postele a oblékla si jedno z men‰ích
stanov˘ch pláten, coÏ teì bylo jediné, do ãeho se ve‰la.

Navzdory pocitu, Ïe v‰echno ví, si pfieãetla spoustu
knih o tûhotenství a podle jejího mínûní ty, ktefií psali o ra-
dostném oãekávání v graviditû, by mûli vystavit na námûstí
a biãovat. ·patné spaní, bolesti kloubÛ, zácpa, hemoroidy,
pocení a hormonální nerovnováha – to se skuteãnosti po-
dobalo víc. A zatracenû – nemûla ani dojem, Ïe by z ní
nûco moc vyzafiovalo. S brbláním se vydala po schodech
dolÛ s vidinou ‰álku kávy. Potom jí jistû bude líp.

KdyÏ Patrik dorazil, vládla na místû horeãná aktivita.
Okolí místa nálezu tûla bylo uzavfieno policejními páska-
mi a napoãítal tam tfii policejní auta a jednu sanitku. Tech-
nici, pfiivolaní z Uddevally, byli v plné práci a on jim
rozhodnû nemínil pfiekáÏet. Zato jeho ‰éf, kriminální ko-
misafi Mellberg, k jejich malé radosti dupal, kde mohl.
Zoufale hledûli na jeho boty a obleãení, které jim na je-
jich choulostivém pracovi‰ti niãilo stopy. KdyÏ se Patrik
zastavil u pásky a zamával na nûho, vydal se Mellberg
k jejich velkému ulehãení za ním.

„Ahoj, Hedströme.“
Hlas znûl srdeãnû, málem nad‰enû, a Patrik sebou trhl

pfiekvapením. Na vtefiinu se polekal, Ïe ho chce ‰éf obe-
jmout, ale na ‰tûstí to byl jen plan˘ poplach. ·éf vypadal,
jako by ho vymûnili. Patrik mûl dovolenou sotva t˘den,
ale muÏ pfied ním nebyl ten, kterého zamraãeného opus-
til u jeho psacího stolu, brblajícího, Ïe by se dovolené
mûly zru‰it.

Horlivû mu zapumpoval rukou a bouchl ho do zad.
„Tak jak se dafií té tvé slepiãce? UÏ to bude brzy?“

„âekáme to asi za ‰est t˘dnÛ.“
Stále nechápal, ãím si zaslouÏil Mellbergovy projevy

pfiátelství, ale zvûdavost zatím odsunul a snaÏil se pocho-
pit dÛvod, proã ho sem vlastnû zavolali.
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„Co jste na‰li?“
Mellberg potlaãil úsmûv a ukázal na zastínûnou skálu.
„·estilet˘ kluk se ráno vytratil z domova, zatímco ro-

diãe je‰tû spali, a chtûl si tu hrát na rytífie. Místo draka na-
‰el mrtvou Ïenu. Rodiãe nám zavolali ve ãtvrt na sedm.“

„Jak dlouho tu uÏ jsou technici?“
„Pfiijeli pfied hodinou. Nejdfiív ambulance, ale ti oka-

mÏitû vidûli, Ïe nebude koho zachraÀovat. Potom uÏ
mohli technici bez pfiekáÏek pracovat. Jsou dost nepfií-
jemní... Chtûl jsem se tam jen trochu rozhlédnout a byli
docela nevychovaní, abych tak fiekl. Jo jo, ãlovûk zde-
generuje, kdyÏ se celé dny s pinzetou hrabe v nûjak˘ch
vláknech.“

Teì uÏ Patrik svého ‰éfa poznával. Tohle mu bylo po-
dobnûj‰í. Ze zku‰enosti dobfie vûdûl, Ïe nemá Ïádn˘
smysl jeho názor opravovat. Lep‰í je poslouchat jeho fieãi
jedním uchem a druh˘m pou‰tût ven.

„Co víme o ní?“
„Zatím nic. MÛÏe jí b˘t kolem pûtadvaceti. Jedin˘ kus

obleãení, pokud se to tak dá nazvat, je její kabelka, kte-
rá leÏela vedle. Jinak je nahá. Docela pûkná holãiãka,
opravdu.“

Patrik zavfiel oãi a v duchu si opakoval jako mantru:
Brzy pÛjde do penze. Není to uÏ tak daleko...

Mellberg neru‰enû pokraãoval: „Pfiíãina smrti na první
pohled není jasná, ale obûÈ je dost zfiízená. Po celém tûle
má modfiiny a zfiejmû do ní vrah fiezal i noÏem. LeÏí na
‰edé dece. Soudní lékafi je tady a prohlíÏí ji, takÏe nám
snad rychle podá pfiedbûÏnou zprávu.“

„Nepohfie‰uje se nûkdo pfiibliÏnû v jejím vûku?“
„Ne, aspoÀ ne poblíÏ. Minul˘ t˘den byl nahlá‰en jako

pohfie‰ovan˘ nûjak˘ muÏ, ale pak se ukázalo, Ïe ho uÏ jen
pfiestalo bavit sedût s manÏelkou zavfien˘ v karavanu
a zmizel s nûjakou holkou.“

Patrik si v‰iml, Ïe t˘m kolem mrtvé Ïeny zjevnû konãí
a chystá se k opatrnému vsunutí tûla do pytle. Ruce
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a nohy pfiedpisovû opatfiili plastov˘mi pytlíky, aby se za-
chovaly eventuální stopy, a potom dívku navykl˘m efek-
tivním zpÛsobem zasunuli dovnitfi. Pak zvedli deku
a chtûli ji uloÏit do zvlá‰tního pytle pro pozdûj‰í pro-
zkoumání. Jejich uÏaslé obliãeje a to, Ïe strnuli na místû,
signalizovaly Patrikovi, Ïe objevili nûco neãekaného.

„Co se dûje?“
„Nebudete nám to vûfiit, ale leÏí tu kosti a také dvû leb-

ky. Musí jít o dvû kostry.“
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Léto 1979

KdyÏ jela bílou nocí letního slunovratu domÛ, pofiádnû se na kole ky-
mácela. Oslavy byly boufilivûj‰í, neÏ pÛvodnû pfiedpokládala, ale to
nebylo nijak dÛleÏité. Je pfiece dospûlá a mÛÏe si dûlat, co chce. A co
je nejlep‰í, mÛÏe b˘t aspoÀ chvíli bez dítûte. Zmáhal ji jeho ustaviãn˘
kfiik a potfieba nûÏnosti a péãe, které mu nedokázala poskytnout. Její
chyba. Stále je‰tû bydlela u matky a ta ji sotva pustila z domu, i kdyÏ
jí uÏ je dvacet let. Je to úpln˘ zázrak, Ïe jí dovolila slavit slunovrat.

Kdyby nemûla dítû, mohla si krásnû bydlet sama a vydûlávat pe-
níze. Mohla jít ven, kdy by se jí zachtûlo, a vrátit se podle vlastní
chuti, aniÏ by jí do toho nûkdo mluvil. Ale s dítûtem to prostû ne‰lo.
Nejradûji by si to dala vzít, ale to jí tehdy matka nedovolila, i kdyÏ
teì musela platit ona. KdyÏ matka dítû tolik chtûla, tak by se snad
o nû mohla také postarat?

Je jisté, Ïe matku stra‰nû na‰tve, kdyÏ se vrátí ãasnû ráno domÛ
v tomto stavu. Dech jí páchl alkoholem a za pár hodin jí bude stra‰-
nû. Ale stálo to za to. Takhle skvûle se nepobavila od doby, co se ten
prcek narodil.

Projela kfiiÏovatkou u benzinové pumpy, pokraãovala o kousek
dál a pak odboãila doleva na Bräcke. Málem pfiitom spadla z kola.
Zase se jí ho ale podafiilo srovnat a pofiádnû ‰lápla do pedálÛ, aby
pfied prvním strm˘m kopcem nabrala vût‰í rychlost. Vítr jí ãechral
vlasy a bílá letní noc ji ti‰e obklopovala. Na okamÏik zavfiela oãi
a vybavila si stejnû svûtlou letní noc, kdy jí ten Nûmec udûlal dítû.
Byla to nádherná, zakázaná noc, ale cena za ni byla pfiíli‰ vysoká.

Vtom sebou kolo ‰kublo a zastavilo na místû. Zprudka otevfiela
oãi a to poslední, co si pamatovala, byla zem, která se k ní blíÏila ‰í-
lenou rychlostí.
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Na policejní stanici v Tanumshede se Mellberg docela
nezvykle propadl do hlubok˘ch my‰lenek. Patrik sedûl
proti nûmu u ‰álku kávy v jejich spoleãné místnosti a ani
on nemluvil. UvaÏoval o ranní události. Vlastnû bylo na
kávu pfiíli‰ horko, ale potfieboval se nûãím povzbudit a al-
kohol by byl stûÏí vhodn˘. Oba se roztrÏitû ovívali roze-
pnut˘mi ko‰ilemi, aby se trochu ochladili. Klimatizaci uÏ
mûli dva t˘dny rozbitou a zatím sem nedostali nikoho,
kdo by se na ni podíval. Dopoledne to vÏdycky je‰tû ‰lo,
ale k poledni uÏ v místnosti muãivû stoupala teplota.

„Zatracenû, o co tady vlastnû jde?“ Mellberg se zamy‰-
lenû ‰krabal nûkde uprostfied hnízda na hlavû, které si tam
peãlivû vytváfiel k ukrytí ple‰i.

„Musím pfiiznat, Ïe nic nechápu. Îenské tûlo leÏící na
dvou kostrách. Kdyby tam nepfii‰el o Ïivot ãlovûk, tak
bych mûl pocit, Ïe jde o klukovinu. Îe kostry ukradli
z nûjaké laboratofie nebo tak podobnû. JenomÏe ta Ïena
je skuteãnû mrtvá. Sly‰el jsem techniky poznamenat, Ïe
ty kosti uÏ musí b˘t dost staré. I kdyÏ pochopitelnû také
záleÏí na tom, kde byly dosud uloÏeny. Jestli byly vysta-
veny poãasí a vûtru, nebo se nacházely v chránûném pro-
stfiedí. Doufám, Ïe se brzy od soudního lékafie dozvíme
aspoÀ pfiibliÏn˘ odhad jejich stáfií.“

„Kdy myslí‰, Ïe nám nûco fieknou?“ Mellberg nakraba-
til zpocené ãelo do ustaran˘ch vrásek.

„Snad je‰tû dnes dostaneme pfiedbûÏnou zprávu, pak
nejspí‰ budeme muset dva dny poãkat na podrobnûj‰í vy-
jádfiení. TakÏe zatím musíme pracovat jen s tím, co máme.
Kde jsou ostatní?“

Mellberg si tûÏce povzdechl. „Gösta si vzal na dne‰ek
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volno. Má nûjaké pitomé závody v golfu nebo co. Ernst
a Martin jsou na v˘jezdu a Annika je na Tenerife. Chudû-
ra, myslela si, Ïe tu bude pr‰et. Asi není pfiíjemné odjet ze
·védska za tohoto poãasí.“

Patrika Mellberg znovu pfiekvapil nenadál˘m vyjádfie-
ním citÛ. Nûco se tu dûje, to je víc neÏ jisté. Ale je zby-
teãná ztráta ãasu o tom teì pfiemítat. Jsou tu dÛleÏitûj‰í
vûci na práci.

„Ty má‰ sice tento t˘den dovolenou, ale nechtûl by ses
vrátit do práce a pomoct mi s pfiípadem? Ernst nemá Ïád-
nou fantazii a Martin je na takové vy‰etfiování pfiíli‰ ne-
zku‰en˘, takÏe bych tû tu potfieboval.“

Otázka Patrikovi tak polichotila, Ïe okamÏitû pfiijal.
MoÏná se to Erice nebude líbit, ale utû‰il se pomy‰lením,
Ïe z práce je doma za ãtvrt hodiny, kdyby se snad stalo
nûco naléhavého. Kromû toho jim obûma ‰lo vedro dost
na nervy, takÏe by mohlo b˘t docela pfiíjemné si jít na
chvíli z oãí.

„Nejdfiív bych si zjistil, jestli nûkde nepátrají po zmi-
zelé Ïenû. Mûli bychom zabrat dost ‰irok˘ okruh, fieknû-
me napfiíklad od Strömstadu po Göteborg. PoÏádám
Martina nebo Ernsta, aby to obvolali. Tím bychom mohli
zaãít.“

„V˘bornû, tak je to správné, pokraãuj.“
Mellberg se zvedl od stolu a srdeãnû Patrika poklepal

po rameni. Ten pochopil, Ïe to bude zase jako obvykle.
On se postará o práci a Mellberg pak slízne smetanu, ale
tak to prostû je a není tfieba se nad tím rozãilovat.

S povzdechem postavil oba ‰álky do myãky. Dnes
nebude potfiebovat Ïádnou ochranu proti sluneãnímu
záfiení.

„Vylezte! Myslíte si snad, Ïe bydlíte v penzionátu a mÛ-
Ïete se válet celej den?“

Ostr˘ hlas profiízl mlhu a bolestivû se rozléhal omá-
menou hlavou. Johan opatrnû otevfiel jedno oko, ale rych-
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le ho zase zavfiel, kdyÏ ho oslnilo sluneãní svûtlo. „Zatra-
cenû, kdo...“ Robert, jeho o rok star‰í bratr, se v posteli
obrátil a pfiitiskl si na hlavu pol‰táfi. Strhla ho z nûho a Ro-
bert se s brbláním posadil. „Copak si ãlovûk nesmí trochu
pfiispat?“

„Pfiispáváte si kaÏd˘ ráno, vy leno‰i. Je skoro dvanáct.
Kdybyste kaÏdou noc neponocovali a bÛhví co netropili,
nemuseli byste prospat cel˘ dny. Potfiebuju taky nûjakou
pomoc. Bydlíte u mû zadarmo a nic mi neplatíte za jídlo,
dva dospûlí chlapi. Mám právo na vás nûco chtít.“

Solveig Hultová stála s rukama pfiekfiíÏen˘ma pfies mo-
hutná prsa. Byla chorobnû tlustá a bledá jako ten, kdo ni-
kdy nevychází z domu. Nemyté vlasy jí v tmav˘ch
rozcuchan˘ch pramenech visely kolem obliãeje.

„Je vám skoro tfiicet a nestydíte se Ïít na úkor sv˘ mat-
ky. A kaÏdou noc flámovat. Nepracujete a nikdy mi ne-
pfiispûjete na domácnost. Kdyby tu byl vá‰ otec, nemohli
byste si nûco takov˘ho dovolit. Neozvali se z úfiadu prá-
ce? Mûli jste tam pfiece jít uÏ minulej t˘den.“

Teì si pfiitiskl pol‰táfi na hlavu Johan. Pfiál si umlãet
matãin vûãn˘ náfiek linoucí se jako z obehrané gramofo-
nové desky, ale i jemu pol‰táfi ráznû strhla. Posadil se a ve
spáncích mu bu‰ila vãerej‰í opilost.

„Snídani jsem uÏ dávno uklidila. Najdûte si nûco v led-
nici.“

Její obrovská postava se vyvalila z malé místnosti,
o kterou se oba bratfii dosud dûlili, a Solveig za sebou
práskla dvefimi. UÏ se neodváÏili si znovu lehnout, na‰li
cigarety a zapálili si. Na snídani se mohou vyka‰lat, ale
cígo nutnû potfiebují k Ïivotu.

„Vãera se nám to povedlo.“ Robert se spokojenû roz-
chechtal a do vzduchu vyfoukl obláãky koufie. „Myslel
jsem si, Ïe tam budou mít pûkn˘ vûci. Zástupce fieditele
z nûjak˘ho stockholmsk˘ho podniku..., ten si mÛÏe do-
pfiát jen to nejlep‰í.“

Johan neodpovûdûl. Na rozdíl od svého star‰ího bratra
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ho loupeÏ nikdy nenaplÀovala adrenalinem. Stra‰nû se
bál, pfiedtím i potom, a úzkost mu vûzela jako studen˘ bal-
van v bfiichu. Ale vÏdycky udûlal to, co Robert chtûl, a ani
ho nenapadlo, Ïe by se mu mohl postavit.

Vãerej‰í loupeÏ jim vynesla nejvíc za dlouhou dobu.
Lidé zaãali b˘t opatrní a nenechávali si v letních chatách
nákladné vybavení. Nejãastûji si tam odváÏeli staré krámy,
aby se jich zbavili, nebo co podle svého mínûní v˘hodnû
koupili na aukcích. Ale jim se vãera podafiilo ukrást i no-
vou televizi, video, a je‰tû ‰perky paní domu. Robert chtûl
v‰echno prodat sv˘mi obvykl˘mi cestiãkami a dostanou
pûknou hromádku penûz. Ne snad, Ïe by jim vystaãily na
dlouho. Kradené peníze v kapse je pálily a za dva t˘dny
budou pryã. Utratí je za hrací automaty, blahobytn˘ noã-
ní Ïivot a rÛzné krámy. Johan pohlédl na drahé hodinky
na zápûstí. Na‰tûstí matce vÛbec nedo‰lo, jakou mají
cenu. Kdyby to vûdûla, nikdy by nepfiestala nadávat.

Nûkdy mûl pocit, Ïe je zavfien˘ v kleci jako veverka
a bûhá v kole, které se toãí ãím dál rychleji..., zatímco
roky ubíhají. Vlastnû se nic od jejich mládí nezmûnilo
a nevidûl ani Ïádnou budoucnost. Jediné, co jeho Ïivotu
dávalo jak˘si smysl, bylo to, co pfied Robertem utajil. In-
stinkt mu napovûdûl, Ïe se mu svûfiit nesmí. Robert by
v‰echno po‰pinil hrub˘mi komentáfii.

Na vtefiinu si dopfiál pomy‰lení na její hebké vlasy do-
t˘kající se jeho hrub˘ch tváfií a pfiedstavil si její útlou ruku
ve sv˘ch dlaních.

„PfiestaÀ zevlovat, máme co dûlat,“ ozval se Robert.
Zvedl se s cigaretou v koutku úst a vy‰el ze dvefií. Jo-

han ho jako vÏdycky následoval. Neumûl jinak.
V kuchyni matka sedûla na svém obvyklém místû. Se-

dávala tam uÏ od doby, kdy byl mal˘ a stalo se to s otcem.
Mûla Ïidli u okna a prsty horeãnû pfiehrabávala to, co pfied
ní leÏelo na stole. V jeho ran˘ch vzpomínkách byla krás-
ná. Ale s lety postupnû tloustla a tuk pokryl tvar tûla i tahy
obliãeje.
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Vypadala, jako by byla v transu, a prsty Ïily svÛj vlast-
ní Ïivot. Probírala se fotografiemi, uÏ dvacet let dûlala stá-
le totéÏ: peãovala o svá zatracená alba. Stará vymûnila za
nová, lepila fotografie a v˘stfiiÏky z novin. Stále krásnûj-
‰í, lep‰í. Chápal, Ïe je to její zpÛsob, jak zadrÏet ‰Èastnûj-
‰í chvíle, ale jednou pfiece musí pochopit, Ïe v‰echno je
uÏ dávno pryã.

Fotografie pocházely z doby, kdy byla Solveig krásná.
Nej‰Èastnûj‰ím okamÏikem jejího Ïivota byl sÀatek s Jo-
hannesem Hultem, mlad‰ím synem Ephraima Hulta, vá-
Ïeného kazatele a majitele nejbohat‰í domácnosti v celém
okolí. Johannes byl krásn˘ a bohat˘. Ona byla sice chu-
dá, ale zato nejkrásnûj‰í dívka v kraji, to si tenkrát mysle-
li v‰ichni. A pokud by nûkdo potfieboval dal‰í dÛkaz,
staãily v˘stfiiÏky z novin, kde se psalo o tom, jak ji dva-
krát za sebou korunovali jako královnu krásy pfii oslavách
letního slunovratu. Ty, a mnoho dal‰ích ãernobíl˘ch fo-
tografií, které ji zachycovaly jako mladou, peãlivû o‰et-
fiovala a tfiídila, kaÏd˘ den uÏ víc neÏ dvacet let.

Vûdûla, Ïe ta dívka se dosud ukr˘vá pod nánosem tuku,
a pomocí obrázkÛ si ji pfiála vyvolat, i kdyÏ to rok od roku
bylo obtíÏnûj‰í.

Johan na ni pohlédl pfies rameno, kdyÏ vycházel
z domu Robertovi v patách. Bylo to tak, jak fiíkal – mají
práci se sv˘mi obchody.

Erika chvíli uvaÏovala o tom, Ïe by se mûla jít projít, ale
pak usoudila, Ïe by to nebylo moc chytré, kdyÏ slunce
stojí nejv˘‰ a horko je k padnutí. Bûhem gravidity se cíti-
la v˘bornû, aÏ do pfiíchodu souãasn˘ch veder. Potom si uÏ
pfiipadala jen jako zpocená velryba a zoufale se snaÏila nû-
kde ochladit. Patrika, bÛh mu Ïehnej, napadlo koupit jí
stolní ventilátor a ten ji teì neustále doprovázel, kam se
v domû hnula. Nane‰tûsí se musel kabel pfiipojovat do zá-
suvky, takÏe nemohla nikdy sedût dál, neÏ kam ‰ÀÛra do-
sáhla, coÏ její moÏnosti dost omezovalo.
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Ale na verandû bylo pfiipojení skvûlé a Erika se mohla
rozvalit na pohovku s ventilátorem pfiímo pfied sebou.
V Ïádné poloze nevydrÏela déle neÏ pût minut, takÏe se
bez ustání vrtûla ve snaze sedût co nejpohodlnûji. Obãas
ji malá noÏiãka kopala do Ïeber anebo ji cosi jako pûstiã-
ka boxovalo do boku, takÏe se musela znovu obrátit. Jak
to vydrÏí je‰tû víc neÏ mûsíc, pro ni bylo záhadou.

S Patrikem spolu Ïili teprve pÛl roku, kdyÏ otûhotnûla,
ale to ani jednomu z nich nedûlalo Ïádné starosti. Oba uÏ
byli star‰í, vûdûli, co si pfiejí, a nepfiipadalo jim, Ïe by mûli
ãekat déle. AÏ teprve teì ji obãas pfiepadla pochybnost.
Tfieba spolu opravdu Ïijí pfiíli‰ krátce, neÏ aby hned zalo-
Ïili rodinu. Jak se jejich vztah vypofiádá se skuteãností, Ïe
mezi nû vstoupí mal˘ cizinec a bude vyÏadovat ve‰kerou
pozornost, kterou si dosud mohli vzájemnû poskytovat?

Jistû, ta první nejvût‰í slepá zamilovanost je trochu pfie-
‰la a vztah teì byl o hodnû realistiãtûj‰í. Vzájemnû uÏ po-
znali své dobré i hor‰í stránky, ale co kdyÏ po narození
dítûte jim zÛstanou jen ty ‰patné? Mockrát uÏ sly‰ela sta-
tistické údaje o tom, kolik vztahÛ se rozpadne bûhem prv-
ního roku Ïivota dítûte. No, teì nemûlo smysl o tom
pfiemítat. UÏ se stalo a oba, ona i Patrik, po dítûti velice
touÏili. Snad jim ten cit pomÛÏe zvládnout situaci.

Trhla sebou, kdyÏ zazvonil telefon. ObtíÏnû se vysou-
kala z pohovky a jen doufala, Ïe ten, kdo volá, bude mít
dostateãnû velkou trpûlivost a nepoloÏí telefon dfiív, neÏ
se k nûmu dostane.

„Ano, haló? – No ahoj, Conny. – Dûkuji, docela dob-
fie, ale je trochu moc horko na tu tíhu, co nosím. – Na-
v‰tívit? Ale jistû... zastavte se na kávu. – Pfies noc?“ Erika
v duchu zavzdychala. „No jistû. Kdy pfiijedete? – Veãer?
Ne, jistû Ïádn˘ problém. Ustelu vám v pokoji pro hosty.“

Unavenû poloÏila sluchátko. Mít dÛm ve Fjällbace
mûlo i své stinné stránky. V létû se vynofiili pfiíbuzní a zná-
mí, ktefií se bûhem deseti chladnûj‰ích mûsícÛ v roce ne-
ozvali. V listopadu nikdo nemûl Ïádnou velkou chuÈ pfiijet
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na náv‰tûvu, ale v ãervenci bylo lákavé zdarma pfienoco-
vat v domû s v˘hledem na mofie. Erika uÏ doufala, Ïe toto
léto budou u‰etfieni. Byla polovina ãervence a dosud se ni-
kdo neohlásil, aÏ teì její bratranec Conny, a byl uÏ na
cestû z Trolhättanu s manÏelkou a dvûma dûtmi. ·lo jen
o jednu noc, tak to snad zvládne. Po pravdû Ïádného ze
sv˘ch dvou bratrancÛ pfiíli‰ nemilovala, ale dobré vycho-
vání jí nedovolilo ty pfiíÏivníky odmítnout, i kdyÏ to vlast-
nû mûla udûlat.

Erika byla ‰Èastná, Ïe s Patrikem bydlí v domû, kde mo-
hou hosty pfiijmout, aÈ uÏ jsou pozvaní, nebo ne. Po ne-
nadálé smrti rodiãÛ se její ‰vagr snaÏil dÛm prodat. Sestra
Anna ale nakonec mûla dost jeho psychického i fyzické-
ho t˘rání a od Lucase ode‰la. DÛm vlastnila s Erikou na-
pÛl, a protoÏe se sv˘mi dvûma dûtmi bydlela ve
Stockholmu, mohl se k Erice pfiistûhovat Patrik a pomáhat
jí s v˘daji. âasem to bude muset fie‰it zásadnûji, ale zatím
byla ‰Èastná, Ïe dÛm nemusela prodat a mohla tu Ïít.

Rozhlédla se kolem sebe a uvûdomila si, Ïe sebou musí
hodit, aby tu jakÏtakÏ uklidila, neÏ hosté pfiijedou. Na-
padlo ji, co fiekne Patrik na neãekanou náv‰tûvu, ale pak
problém odsunula. KdyÏ ji tu mÛÏe nechat samotnou
a pracovat uprostfied dovolené, mÛÏe mít ona hosty, jaké
chce. UÏ zapomnûla, Ïe jí jeho nepfiítomnost je‰tû pfied
chvílí byla docela pfiíjemná.

Ernst a Martin se v pofiádku vrátili na oddûlení a Patrik se
rozhodl, Ïe je naãase zasvûtit je do vy‰etfiování. Zavolal
si je k sobû a usadil na Ïidle proti svému stolu. Ernst byl
oãividnû do ruda rozpálen˘ zlostí, Ïe Patrik má vy‰etfio-
vání vést, ale ten to naprosto ignoroval. S tím aÈ se vypo-
fiádá Mellberg. Kdyby se v nejhor‰ím Ernst stavûl na
zadní, musel by se bez jeho pomoci obejít.

„Pfiedpokládám, Ïe jste uÏ zaslechli, co se stalo.“
„Ano, sly‰eli jsme to z policejní vysílaãky.“ Martin, mla-

d˘ a nad‰en˘, na rozdíl od Ernsta sedûl na Ïidli vzpfiíme-
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nû, s poznámkov˘m blokem pfied sebou a tuÏkou v po-
hotovosti.

„TakÏe v Královû strÏi ve Fjällbace byla nalezena za-
vraÏdûná Ïena. Byla nahá a vûk je odhadován nûco mezi
dvaceti a tfiiceti lety. Pod ní leÏely dvû lidské kostry ne-
známého pÛvodu a stáfií, ale podle neoficiálního mínûní
Karlströma z technického nemohly b˘t moc ãerstvé. Tak-
Ïe se zdá, Ïe nám pfiibyla práce k na‰im opilcÛm a fiízení
v opilosti, které máme rovnûÏ na krku. Annika i Gösta
mají volno, takÏe si musíme rukávy vyhrnout sami. Já
mám vlastnû tento t˘den také dovolenou, ale souhlasil
jsem, Ïe ji pfieru‰ím a na Mellbergovu Ïádost toto vy‰et-
fiování povedu. Máte nûjaké otázky?“

Ptal se pfiedev‰ím Ernsta, ale ten se konfrontaci vyhnul.
Patrnû ho o to víc bude pomlouvat za zády.

„Co mi dá‰ za úkol?“ Martin byl jako nedoãkav˘ kÛÀ
v ohradû a netrpûlivû mával tuÏkou nad blokem.

„Zaãne‰ tím, Ïe se spojí‰ s policejními stanicemi a bu-
de‰ zji‰Èovat, jestli nûkde nepohfie‰ují Ïenu, fieknûme za
poslední dva mûsíce. Budeme poãítat s del‰ím intervalem,
dokud nedostaneme pfiesnûj‰í zprávu ze soudního lékafi-
ství. I kdyÏ bych hádal, Ïe pÛjde o mnohem krat‰í obdo-
bí, moÏná jen o nûjaké dva dny.“

„Tys to nesly‰el?“ zeptal se Martin.
„Co nesly‰el?“
„Databáze se zhroutila. Musíme se vyka‰lat na poãítaã

a udûlat to postaru.“
„Zatracenû. To pfii‰lo dost nevhod. Ale protoÏe podle

Mellberga stejnû nemáme do ãeho píchnout a já jsem si
to ostatnû myslel také, neÏ jsem ‰el na dovolenou, navr-
huji, abys obvolal v‰echny pfiilehlé oblasti. Volej v kruhu
a zaãni ze stfiedu a postupnû okruh roz‰ifiuj, chápe‰?“

„Jasnû. Kam aÏ mám dojít?“
„Zkou‰ej to, dokud na nûkoho nepfiijdeme. Také hned

po této schÛzce zavolej do Uddevally a poÏádej o pfied-
bûÏn˘ popis obûti.“
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„A co mám dûlat já?“ Nad‰ení v Ernstovû hlase bylo stû-
Ïí nakaÏlivé.

Patrik pohlédl do sv˘ch poznámek, které si v rychlos-
ti napsal po rozhovoru s Mellbergem.

„Pfiál bych si, abys promluvil s lidmi, co bydlí v okolí
skal, pfiedev‰ím u vstupu ke Královû strÏi. Jestli nûkdo
nûco nevidûl nebo nezaslechl dnes v noci anebo ãasnû
ráno. Soutûska je pfies den plná turistÛ, takÏe tûlo tam vrah
musel dopravit jindy. Asi obûÈ pfiivezl ‰irokou prÛrvou,
sotva ji táhl nahoru po schodech od námûstí Ingrid Berg-
manové. Chlapec ji na‰el kolem ‰esté, tak bych se zamû-
fiil na dobu mezi devíti veãer a ‰esti ráno. Já se pÛjdu
podívat do archivu. Ty dvû kostry jako by mi nûco pfii-
pomínaly. Mám pocit, Ïe bych mûl vûdût, o koho jde,
ale... nenapadá vás nûco? Nic vám to nefiíká?“

Patrik rozhodil rukama a s pozvednut˘m oboãím ãekal
na odpovûì, ale oba jen zavrtûli hlavou. No, nezbude mu
nic jiného neÏ zalézt do katakomb...

Patrik si nedûlal hlavu s tím, Ïe je u Ernsta v nemilosti,
a i kdyÏ by na to moÏná pfii‰el sám, kdyby mûl víc ãasu,
vydal se do hlubin Tanumshedské policejní stanice po-
hrabat se ve star˘ch papírech. V‰echny sloÏky pokr˘val
prach, ale jinak byly vcelku dobfie uspofiádané a archivo-
vané v chronologickém pofiadí. PfiestoÏe netu‰il, co vlast-
nû hledá, vûdûl, Ïe to tam musí b˘t.

Sedûl na bobku pfiímo na betonové podlaze a meto-
dicky se probíral krabicemi. Rukama mu procházely de-
setiletí lidsk˘ch osudÛ a aÏ dodateãnû ho napadlo, jak
mnoho lidí a rodin se vrací do jejich záznamÛ. Zdálo se,
Ïe se zloãinnost dûdí z rodiãÛ na dûti a dokonce i vnou-
ãata, objevovala se tu stejná pfiíjmení.

Zazvonil mobil a na displeji vidûl, Ïe volá Erika.
„Ahoj, miláãku, je v‰echno v pofiádku? – Ano, vím, Ïe

je vedro. Musí‰ prostû sedût u klimatizace, nic jiného dû-
lat nemÛÏe‰. – Posly‰, máme na krku vraÏdu a Mellberg si
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pfieje, abych vedl vy‰etfiování. Moc by ti vadilo, kdybych
pár dní chodil do práce?“

Patrik napûtím zadrÏel dech. Vûdûl, Ïe jí to mûl uÏ dfiív
zavolat sám a pfiipravit ji na to, Ïe moÏná bude muset pra-
covat, ale jako kaÏd˘ muÏ nepfiíjemnou povinnost zbabû-
le odsunul. Na druhou stranu Erika dobfie vûdûla, jaké to
má v práci. Léto bylo pro policii v Tanumshede vÏdycky
hodnû hektické období a museli se vystfiídat na krat‰ích
dovolen˘ch. Ani tûch nûkolik dní za sebou nebylo nikdy
jist˘ch. ZáleÏelo vÏdycky na tom, kolik se strhne rvaãek,
pfiibude opilcÛ a dal‰ích vûcí, které do jejich mûsta pfiiná-
‰el turismus. VraÏda byla nûco velice mimofiádného.

Málem pfieslechl, co fiíkala.
„CoÏe? Náv‰tûva? TvÛj bratranec?“ TûÏce si povzdechl.

„Ne, co bych mohl fiíkat. Jistû Ïe by bylo pfiíjemnûj‰í, kdy-
bychom mohli veãer trávit spolu sami, ale kdyÏ uÏ jsou na
cestû, tak s tím nic nenadûláme. Doufám, Ïe jen na jednu
noc. – Dobfie. Koupím krevety k veãefii, abys s tím mûla
málo práce. Pfiijdu kolem sedmé. Líbám tû.“

Zasunul mobil do kapsy a dál listoval ve spoustû papí-
rÛ pfied sebou. SloÏka oznaãená „Nezvûstní“ upoutala jeho
zájem. Nûkdo pofiádn˘ v návalu pracovitosti shromáÏdil
v‰echna oznámení o pohfie‰ovan˘ch, která se objevila pfii
jejich vy‰etfiování. Byl si jist, Ïe hledá právû to. Prsty mûl
‰pinavé od prachu, a neÏ sloÏku otevfiel, otfiel si je do ko-
‰ile. Po chvilce hledání a proãítání uÏ vûdûl, Ïe ho pamûÈ
neklame. Mûl si na to vlastnû vzpomenout hned, protoÏe
málokdy se u nich nûkdo pohfie‰oval, ale vzhledem k vûku
mûl uÏ na trochu zapomnûtlivosti nárok. Teì obû ozná-
mení leÏela pfied ním a byl pfiesvûdãen˘, Ïe to nemÛÏe b˘t
náhoda. Dvû Ïeny byly nahlá‰eny jako nezvûstné v roce
1979 a nikdy se nena‰ly. Ve skalní rozsedlinû se objevily
dvû kostry.

Vzal si celou sloÏku nahoru na denní svûtlo a poloÏil si
ji na psací stÛl.
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Byla tady jen kvÛli koním. Zku‰enû, rytmicky hladila
po hfibetû hnûdého valacha. Tûlesnou práci brala jako
nutn˘ ventil svého stálého napûtí. V sedmnácti nesmût
sama rozhodovat o svém Ïivotû bylo na nic. Jakmile bude
plnoletá, hned z téhle díry zmizí. Pfiijme nabídku foto-
grafa, kter˘ ji oslovil, kdyÏ byla v Göteborgu. AÏ bude
jako modelka Ïít v PafiíÏi a vydûlávat spoustu penûz,
v‰em fiekne, kdo její rozlet pofiád brzdil. Fotograf jí vy-
svûtlil, Ïe kaÏd˘m dal‰ím mûsícem se její cena jako mo-
delky sniÏuje, a kdyÏ svou ‰anci nevyuÏije, ztratí dal‰í
rok. JenomÏe ten zatracen˘ stafiík, její otec, má v hlavû
jen její vzdûlání. Na to, aby se procházela po pfiehlídko-
vém molu, Ïádné ‰koly nepotfiebuje. A aÏ jí jednou bude
tfieba pûtadvacet a zaãne b˘t na tu práci stará, provdá se
za milionáfie a hodnû hlasitû se vysmûje otcovu vyhro-
Ïování, Ïe ji vydûdí. Cel˘ jeho majetek si bude moct kou-
pit rovnou sama.

Ani její skvûl˘ pitom˘ bratfiíãek není lep‰í. Je sice pfií-
jemnûj‰í bydlet u nûho a Marity neÏ doma, ale zase ne
o tolik. V jednom kuse byl na ni na‰tvan˘. On sám nikdy
Ïádnou chybu neudûlal, ale za v‰echno mohla ona.

„Lindo?“
To je typické. Ani ve stáji nemÛÏe mít chvíli klidu.
„Lindo?“ Hlas byl ostfiej‰í. Dobfie vûdûl, Ïe tu je, takÏe

nemûlo cenu se mu vyh˘bat.
„Co na mû five‰? O co jde?“
„Nemluv na mû takov˘m tónem. Myslím si, Ïe na tobû

neÏádám tolik, kdyÏ chci, abys byla slu‰ná.“
Zamumlala nûkolik nadávek, na které Jacob nezarea-

goval.
„Zatracenû, jsi mÛj bratr, a ne otec, nedo‰lo ti to?“
„Toho jsem si vûdom, ale dokud bydlí‰ pod mou stfie-

chou, nesu za tebe zodpovûdnost.“
Jen proto, Ïe byl skoro o patnáct let star‰í, si myslel,

Ïe v‰echno ví. Bylo pro nûho snadné se vytahovat, kdyÏ
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mûl své jisté. Otec v jednom kuse mluvil o tom, jak je na
Jacoba hrd˘ a jak dobfie se stará o rodinn˘ majetek. Ur-
ãitû v‰echno to harampádí jednou zdûdí. Do té doby se
mohl tváfiit, jako Ïe peníze pro nûho nejsou dÛleÏité, ale
Linda ho prokoukla. V‰ichni Jacoba obdivovali za to, Ïe
se vûnoval problémové mládeÏi, ale stejnû tak vûdûli, Ïe
jednou zdûdí pansk˘ dÛm a v‰echno ostatní. Pak bude
zajímavé vidût, kolik ãasu a zájmu mu na jeho idealismus
zbude.

U‰klíbla se. Kdyby Jacob vûdûl, Ïe po veãerech mizí
z domu, zjevil by se. A kdyby tu‰il, s k˘m se schází, ká-
zal by jí aÏ do konce Ïivota. Pofiád omílá, jak má b˘t ãlo-
vûk solidární s chud‰ími, ale to se net˘ká jeho vlastní
rodiny. Vyskoãil by aÏ do stropu, kdyby tu‰il, Ïe se schá-
zí s Johanem. K tomu mûl i dal‰í dÛvod. Johan je jejich
bratranec a sváry mezi obûma vûtvemi rodiny zaãaly
dlouho pfiedtím, neÏ se narodila, dokonce i neÏ se naro-
dil Jacob. DÛvod neznala, prostû to tak bylo, a jejím taj-
n˘m schÛzkám s Johanem to dodávalo na zajímavosti.
Cítila se s ním dobfie. Nemûl sice moc penûz, ale v kaÏ-
dém pfiípadû byl o deset let star‰í neÏ ona a projevoval jis-
totu, o níÏ chlapci jejího vûku mohli zatím jen snít. To, Ïe
byli bratranci, jí nevadilo. V souãasné dobû se dokonce
pfiíbuzní mohli brát, a pfiestoÏe s tím v plánech do bu-
doucnosti nepoãítala, nemûla nic proti tomu si s ním le-
dacos vyzkou‰et, pokud se to nikdo nedozví.

„Nûco chce‰, nebo jsi mû pfii‰el jen tak kontrolovat?“
Jacob si hluboce povzdechl a poloÏil jí ruku na rame-

no. Chtûla mu vyklouznout, ale pevnû ji pfiidrÏel.
„Opravdu nechápu, proã jsi pofiád tak agresivní. Mlá-

deÏ, se kterou pracuju, by dala v‰echno za to, mít tako-
v˘ domov jako má‰ ty. Trochu vdûãnosti a zralosti by
bylo namístû, to mi vûfi. Ale ano, nûco chci. Marita má
pfiipravené jídlo, takÏe se rychle pfievlékni a pfiijì se
s námi najíst.“

Uvolnil stisk a vy‰el ze stáje k domovu. Linda s brblá-
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ním odloÏila kartáã a ‰la se um˘t a pfievléknout. Navzdo-
ry v‰emu mûla pofiádn˘ hlad.

Martinovo srdce bylo znovu na kusy. Pokolikáté, to si
nepamatoval, ale nebolelo to o nic ménû kvÛli tomu, Ïe si
uÏ mohl zvyknout. Stejnû jako dfiív i teì vûfiil, Ïe Ïena, je-
jíÏ hlava leÏí na jeho pol‰táfii, je ta jediná pravá. Samo-
zfiejmû, byl si vûdom toho, Ïe je vlastnû zadaná, ale se
svou vûãnou naivitou vûfiil, Ïe je pro ni víc neÏ pouh˘m
rozpt˘lením a Ïe dny s jejím partnerem jsou seãtené.
Nepfiipou‰tûl si, Ïe jeho nevinn˘ pohled a málem sladk˘
vzhled je pouze doãasn˘m lákadlem pro star‰í usedlou
Ïenu Ïijící ve v‰ední rutinû se sv˘m partnerem. S muÏem,
jehoÏ rozhodnû nehodlala opustit kvÛli milému pûtadva-
cetiletému policistovi, se kter˘m se s chutí skulila do po-
stele, kdyÏ se potfiebovala ujistit o své atraktivnosti. Ne
Ïe by snad proti tomu Martin nûco mûl, byl v tomto ohle-
du docela talentovan˘, ale problém spoãíval v tom, Ïe to
byl souãasnû hluboce citovû zaloÏen˘ mlad˘ muÏ. Zami-
lovanost u nûho mûla vÏdycky Ïivnou pÛdu. Proto jeho
malá dobrodruÏství konãila pláãem a náfikem, kdyÏ mu
Ïena nakonec dala ko‰em a vrátila se ke svému nudnému,
ale zaji‰tûnému Ïivotu.

Hluboce si povzdychl, ale snaÏil se soustfiedit na svÛj
úkol. Îádné dosavadní telefonické hovory nic nepfiinesly,
ale rozhodnû je‰tû nevolal v‰ude. Îe se musel jejich po-
ãítaã poloÏit právû teì, kdyÏ ho nejvíc potfieboval, byla
jeho obvyklá smÛla, a proto teì sedûl u stolu a vyÈukával
ãíslo za ãíslem, aby nûkde na‰el stopu po pohfie‰ovan˘ch
Ïenách, které by se mohly hodit na popis jejich obûti.

O dvû hodiny pozdûji zklamanû odhodil propisku. Ni-
kde nikdo. Co teì má udûlat?

Taková zatracená nespravedlnost! Je star‰í neÏ ten usmr-
kanec, a mûl by mu pfiíkazy dávat on, ale svût oplácí
nevdûãností. Po v‰echny roky cílevûdomû doná‰el Mell-
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bergovi, a zatím za to nic nemûl. Ernst projíÏdûl zatáãka-
mi ve vysoké rychlosti, a kdyby nejel v policejním autû,
jistû by v zadním zrcátku vidûl zdviÏené ukazováãky. Ale
jen aÈ se opováÏí, zatracení turisti. To by jim dal.

Poptej se v okolí. To byl úkol pro zaãáteãníka, ne pro
schopného policistu s pûtadvacetiletou zku‰eností. To
mûl dûlat ten holobrádek Martin, zatímco on, Ernst, mûl
sedût u telefonu a hovofiit s kolegy v pfiilehl˘ch oblastech.

V‰echno v nûm vfielo, ale to u nûho bylo obvyklé uÏ od
dûtství. Byl prostû cholerik a to rozhodnû nebyl dobr˘
pfiedpoklad pro povolání, v nûmÏ ãlovûk musel stále jed-
nat s lidmi, ale na druhou stranu u darebákÛ aspoÀ budil
respekt. Cítili, Ïe si s Ernstem Lundgrenem nesmûjí za-
hrávat, pokud nechtûjí riskovat zdraví.

KdyÏ projíÏdûl obcí, budilo jeho auto pozornost.
V‰ichni ho pohledem sledovali a bylo mu jasné, Ïe zprá-
va o nálezu mrtvé Ïeny se uÏ roz‰ífiila po celé Fjällbace.
Pfies námûstí Ingrid Bergmanové se musel doslova pro-
plazit, protoÏe na zákazu parkování stála spousta aut. Ke
své spokojenosti si v‰iml, jak mezi hosty venkovních za-
hrádek vzbudil rozruch a nûkolik fiidiãÛ pádilo ke sv˘m
autÛm. Pokud tam vozy budou stát, aÏ se bude vracet,
ochotnû obûtuje chvíli, aby jim dovolenou trochu zne-
chutil. Tfieba by je mohl nechat fouknout. Vût‰ina fiidiãÛ
popíjela studené pivo. Kdyby mûl ‰tûstí, mohl by pár fii-
diãákÛ sebrat.

Pfied kopeãkem do skalní soutûsky nebylo moc místa
na zaparkování, ale podafiilo se mu tam vtisknout a zaãal
obcházet domy. Podle oãekávání nikdo nic nevidûl. Lidé,
ktefií si normálnû v‰imli, kdyÏ soused pustil hlasitûji rádio,
byli slepí a hlu‰í, pokud se nûco potfiebovala dozvûdût po-
licie. I kdyÏ – a to musel pfiipustit i on – moÏná toho tak
moc ke sly‰ení nebylo. V létû b˘valo v noci dost hluãno,
opilci si cestou domÛ prozpûvovali, a tak se ãlovûk na-
uãil takové zvuky nevnímat, aby se mohl vyspat. Bylo to
k na‰tvání. AÏ v posledním domku nûco zjistil. Nic vel-
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kého, ale aspoÀ nûco. MuÏ v domû nejvzdálenûj‰ím od
Královy strÏe zaslechl auto, kdyÏ ‰el kolem tfietí na zá-
chod. Dokonce mohl i upfiesnit ãas, bylo to ve tfii ãtvrtû
na tfii, ale ven nevyhlédl, a proto nemohl fiíct nic bliÏ‰ího
ani o autu, ani jeho fiidiãi. Byl to ale star˘ uãitel z auto-
‰koly a jezdil za svÛj Ïivot s mnoha vozy. Tvrdil, Ïe ne-
‰lo o Ïádn˘ novûj‰í model.

TakÏe jedin˘m v˘sledkem po dvou hodinách vyptává-
ní bylo zji‰tûní, Ïe tûlo sem pravdûpodobnû pfiivezli ve tfii
hodiny autem star‰ího typu. Moc se toho opravdu nedo-
zvûdûl.

Nálada se mu spravila, kdyÏ znovu projíÏdûl námûstím
a vidûl, Ïe tu stojí noví hfií‰níci. Teì se bude foukat, aÏ se
bude zelenat. Nebo spí‰ ãervenat.

NepfietrÏité zvonûní pfieru‰ilo Eriãino stateãné zápolení
s vysavaãem. Pot z ní tekl proudem a z obliãeje odsunu-
la nûkolik vlhk˘ch pramenÛ vlasÛ, neÏ otevfiela. To tedy
museli jet, jako by to auto ukradli, Ïe uÏ jsou tady, po-
myslela si.

„Ahoj, tlusÈou‰ku!“
Medvûdí objetí ji uvûznilo a bylo jí jasné, Ïe není sama,

kdo se potí. Nos mûla zabofien˘ v Connyho podpaÏdí
a usoudila, Ïe ve srovnání s ním voní jako rÛÏiãka. KdyÏ
se osvobodila, pfiivítala se i s jeho Ïenou Brittou, i kdyÏ si
jen zdvofiile podaly ruce. Dosud se setkaly jen pfii v˘ji-
meãn˘ch pfiíleÏitostech. Îena mûla ruku vlhkou a zvadlou
a bylo to, jako kdyÏ svírá mrtvou rybu. Erika se otfiásla
a pfiemohla poku‰ení otfiít si dlaÀ o kalhoty.

„Ty tedy má‰ bfiicho! âekáte dvojãata?“
Nenávidûla, kdyÏ nûkdo její vzhled tímto zpÛsobem

komentoval, ale uÏ pochopila, Ïe gravidita je stav, kdy se
takové komentáfie obecnû pfiipou‰tûjí a kdy jí kdokoliv
mÛÏe sáhnout na bfiicho. Dokonce se jí to stalo i se zcela
neznám˘m ãlovûkem. Teì nûco podobného oãekávala
a opravdu ji zanedlouho zaãal Conny osahávat.
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„Jejda, tam musí b˘t mal˘ fotbalista. Urãitû je to kluk,
kdyÏ dovede takhle kopat. Pojìte si, dûti, sáhnout!“

NeÏ staãila Erika zaprotestovat, uÏ ji atakovaly dva
páry ruãek ulepen˘ch zmrzlinou a otiskly se na její bílé
matefiské halenû. Na‰tûstí Lisa i Victor, ‰est a osm let, ztra-
tili brzy zájem.

„A co fiíká py‰n˘ otec? Poãítá uÏ dny?“ Conny na Ïád-
nou odpovûì neãekal a Erika si vzpomnûla, Ïe dialogy ne-
byly jeho silnou stránkou. „Jo, do háje, dobfie si pamatuju
na to, jak na‰i dva usmrkanci pfii‰li na svût. Byl to mohut-
n˘ záÏitek. Ale ãlovûk pak na chvíli ztratí chuÈ.“

Boufilivû se rozchechtal a loktem ‰Èouchl Brittu do
boku. Kysele na nûho pohlédla. Erika si uvûdomila, Ïe to
bude hodnû dlouh˘ den. Jen kdyby se aspoÀ Patrik vrátil
domÛ vãas.

Patrik opatrnû zaklepal na Martinovy dvefie. Ohromil ho
pofiádek v kanceláfii. Psací stÛl mûl tak uklizen˘, Ïe by
mohl poslouÏit pro náhlé operace.

„Jak ti to jde? Na‰el jsi nûco?“
MartinÛv deprimovan˘ pohled mu odpovûdûl je‰tû

dfiív, neÏ staãil zavrtût hlavou. K ãertu! V této chvíli bylo
pfii vy‰etfiování nejdÛleÏitûj‰í identifikovat obûÈ. Nûkde
mûla nûkoho blízkého, kdo se o ni bál. Zatracenû, nûkdo
ji pfiece musel postrádat.

„A co ty?“ Martin ukázal na sloÏku, kterou Patrik svíral
v ruce. „Na‰el jsi to, cos chtûl?“

„Myslím, Ïe ano.“
Patrik sáhl po Ïidli, která stála u zdi, a postavil ji tak,

aby mohl sedût vedle Martina.
„Podívej se! Dvû Ïeny z Fjällbacky zmizely koncem

sedmdesát˘ch let. Nemohu pochopit, Ïe jsem si na to
hned nevzpomnûl. Byly toho tehdy plné noviny. V kaÏ-
dém pfiípadû tu ale máme vy‰etfiovací materiál z té doby.“

SloÏka na psacím stole byla pofiádnû zaprá‰ená a vidûl,
Ïe Martinovi ‰kubou prsty nutkáním ji otfiít. Varovnû na
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nûho pohlédl, aby ho pfiibrzdil. Pak desky otevfiel a uká-
zal fotografie leÏící hned nahofie.

„Tohle je Siv Lantinová, která zmizela v den letního
slunovratu 1979. Bylo jí devatenáct let.“ Hrábl po dal‰í.
„Na této je Mona Thernbladová, která se ztratila o dva
t˘dny pozdûji, osmnáctiletá. Po Ïádné z nich se nena‰lo
ani stopy. Terén proãesávaly rojnice policistÛ a byli za-
pojeni i potápûãi. Dûlalo se úplnû v‰echno. Po Siv zbylo
pouze její kolo, na‰lo se v pfiíkopu. A po Monû zÛstala
jedna teniska.“

„KdyÏ teì o tom mluví‰, také si na to vzpomínám. Teh-
dy jste ale mûli nûjakého podezfielého, ne?“

Patrik zalistoval mezi zaÏloutl˘mi zprávami a pak prs-
tem ukázal na jméno, napsané na stroji.

„Johannes Hult. Ze v‰ech lidí nám zavolal právû jen
jeho bratr Gabriel Hult a sdûlil nám, Ïe vidûl Johannese
se Siv Lantinovou na cestû do své usedlosti v Bräcke tu
noc, kdy zmizela.“

„Jak váÏnû jste se tím zab˘vali? Jistû za tím muselo nûco
b˘t, kdyÏ nûkdo oznámí svého bratra jako podezfielého
z vraÏdy.“

„Sváry v rodinû uÏ trvaly fiadu let, to vûdûli v‰ichni.
TakÏe hlá‰ení bylo pfiijato se znaãnou skepsí. Muselo se
ov‰em pro‰etfiit a nûkolikrát jsme Johannese vysl˘chali.
Îádné dÛkazy jsme ale nena‰li, a tak nakonec zÛstalo jen
slovo proti slovu. Nechali jsme ho b˘t.“

„Kde je teì?“
„Nejsem si úplnû jist, ale pokud si dobfie vzpomínám,

vzal si krátce potom Ïivot. Zatracenû, kdyby tu byla An-
nika, sestavila by nám o v‰ech událostech pûkn˘ pfiehled.
To, co máme, je opravdu jen to nejzákladnûj‰í.“

„Ty si myslí‰, Ïe ty dvû kostry patfií tûm nezvûstn˘m
dûvãatÛm?“

„Jist˘ si nejsem, ale vypadá to pravdûpodobnû. Dvû
Ïeny zmizely v sedmdesát˘ch letech a teì se nám tu ob-
jeví dvû kostry, které jsou uÏ také hodnû staré. Jaká mÛÏe
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b˘t pravdûpodobnost, Ïe je to jen náhoda? S jistotou to
nemÛÏeme vûdût, dokud nám nûco nefiekne soudní pato-
log. Musíme ho o záleÏitosti co nejdfiív informovat.“

Patrik jedním okem pohlédl na hodinky. „Do háje, mu-
sím letût domÛ. Slíbil jsem, Ïe se vrátím vãas. Máme na
náv‰tûvû Eriãina bratrance s rodinou a já chci pfiipravit
krevety k veãefii. Postará‰ se o informování patologa? A aÏ
se vrátí Ernst, pfieptej se ho, jestli nûco nezjistil.“

KdyÏ vy‰el pfied budovu, opfielo se do nûj vedro v plné
síle. Rychle spûchal k autu, kde si zapnul klimatizaci.
KdyÏ horko takhle vadí jemu, co potom teprve chudák
Erika.

Náv‰tûva se jim teì vÛbec nehodila. Chápal ov‰em, Ïe
ji tûÏko mohla odmítnout. Ale protoÏe pfiíbuzní odjedou
hned nazítfií, jeden veãer obûtují, jinak to nejde. Nafiídil
klimatizaci na maximum a vydal se do Fjällbacky.

„Mluvil jsi s Lindou?“
Laine si nervóznû mnula dlanû. Toto její gesto z hlou-

bi du‰e nenávidûl.
„Není o ãem mluvit. Prostû musí udûlat, co fiekneme.“
Gabriel se ani nenamáhal zvednout oãi a pokraãoval

s tím, co právû dûlal. Laine se ale nenechala tak rychle od-
radit. BohuÏel. Mnoho let si pfiál, aby jeho Ïena ãastûji
mlãela, neÏ mluvila. To by jí rozhodnû prospûlo.

Sám Gabriel Hult byl úãetní tûlem i du‰í. Miloval kre-
dity a debety a jejich vyváÏenost a z celé du‰e nenávidûl
v‰echno, co mûlo nûco spoleãného s city a postrádalo lo-
giku. Úhlednost byla jeho mottem a navzdory letnímu ve-
dru mûl na sobû oblek a ko‰ili, i kdyÏ z trochu tenãího
materiálu, pfiesto o nic ménû korektní. Tmavé vlasy mu
s lety zfiídly, ale nesnaÏil se zakr˘t ple‰ uprostfied hlavy
a sãesával je normálnû dozadu. Teãkou za jeho vzhledem
byly br˘le s kulat˘mi obrouãkami, které mu spoãívaly na
‰piãce nosu, takÏe mohl s despektem hledût na ty, s nimiÏ
mluvil.
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Správnû musí b˘t správnû, to bylo jeho pfiesvûdãení, podle
nûhoÏ Ïil, a pfiál si jen, aby i lidé v jeho okolí cítili stejnû.
Místo toho se ale zdálo, Ïe v‰ichni vûnují síly pouze ru-
‰ení jeho perfektní rovnováhy a snaÏí se mu ztíÏit Ïivot.
V‰echno by bylo mnohem jednodu‰‰í, kdyby se fiídili
jeho radou a nevym˘‰leli si sami rÛzné nesmysly.

Velkou obtíÏ v jeho souãasném Ïivotû pfiedstavovala
Linda. Jacob pfiece v jejích letech nebyl tak nemoÏn˘!
V Gabrielov˘ch pfiedstavách mûly b˘t dívky klidnûj‰í
a poddajnûj‰í neÏ chlapci. Místo toho mûl na krku ob-
tíÏnou holku na hranici dospûlosti, která odmlouvala na
kaÏdé slovo a snaÏila se mu Ïivot neustále znepfiíjem-
Àovat. Ten pitom˘ nápad, Ïe bude modelkou, byl dal‰í
takov˘ nesmysl. Jistû Ïe je hezká, ale zdûdila mozek po
matce a v tvrdém svûtû modelingu by nevydrÏela ani
hodinu.

„UÏ jsme o tom spolu mluvili, Laine, a já jsem od té
doby názor nezmûnil. Nepfiichází vÛbec v úvahu, Ïe by-
chom Lindû dovolili nûkam odjet, aby ji oãumoval nûja-
k˘ podezfiel˘ fotograf. Linda musí získat nûjaké vzdûlání
a nemÛÏe b˘t fieã o nûãem jiném.“

„Ano, jenomÏe za rok jí bude osmnáct a pak si stejnû
udûlá, co bude chtít. Nebylo by lep‰í, kdybychom ji teì
podporovali, místo abychom riskovali, Ïe za rok zmizí
a uÏ ji neuvidíme?“

„Linda dobfie ví, odkud má peníze. Moc by mû pfiekva-
pilo, kdyby nûkam zmizela, aniÏ by se pojistila, Ïe pení-
ze budou stále proudit. KdyÏ bude studovat, tak je
dostane. Slíbil jsem jí peníze za kaÏd˘ mûsíc studia a slib
dodrÏím. Dál uÏ o tom nechci nic sly‰et.“

Laine si nepfiestávala maãkat dlanû, ale pochopila, Ïe
byla jako obvykle poraÏená. S povzdechem vy‰la z jeho
pracovny a opatrnû za sebou zavfiela dvefie. Gabriel si
s ulehãením vydechl. Tyhle fieãi mu uÏ opravdu ‰ly na ner-
vy. Mûla by ho znát dost dobfie na to, aby vûdûla, Ïe on
názor nemûní, kdyÏ se jednou rozhodne.
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Uspokojení a klid se mu vrátily, jakmile mohl pokra-
ãovat se zápisy do knihy leÏící na stole pfied ním. Mo-
derní úãetní programy na poãítaãi si jeho srdce nezískaly.
Miloval, kdyÏ v‰echno leÏelo pfied ním ãerné na bílém.
Peãlivû zapsané fiádky ãísel a souãtÛ na kaÏdé stranû.
KdyÏ byl hotov˘, spokojenû se opfiel do Ïidle. To byl
svût, nad nímÏ mûl plnou kontrolu.

Patrik mûl na okamÏik pocit, Ïe zabloudil. Tohle pfiece
není klidn˘ spofiádan˘ domov, kter˘ ráno opustil. Hluk
vysoko pfievy‰oval hladinu povolenou na pracovi‰tích
a v domû to vypadalo jako po v˘buchu granátu. Nezná-
mé vûci se válely, kam oko dohlédlo, a nic nebylo na svém
místû. V Eriãinû obliãeji si pfieãetl, Ïe tu mûl b˘t uÏ pfied
hodinou nebo radûji pfied dvûma. S pfiekvapením napo-
ãítal navíc jen dvû dûti a dva dospûlé a podivil se, jak
dokáÏou udûlat rámus jako celá ‰kolka. Televize se za-
pnut˘m kanálem na Disneyho dûtsk˘ program fivala na-
plno a mal˘ kluk honil je‰tû men‰í dûvãe se stfiíkací pistolí.
Rodiãe tûchto pokladÛ sedûli v pohodû na verandû a vel-
k˘ chlap mávl na Patrika, aniÏ by se namáhal zvednout
z proutûné pohovky a odloÏit tác se zákusky.

Patrik ‰el do kuchynû za Erikou a ta se mu zhroutila do
náruãe.

„Odveì mû odsud, miláãku. Musela jsem v minulém Ïi-
votû stra‰nû zhfie‰it, kdyÏ mû mÛÏe nûco takového pot-
kat. Ty dûti jsou ìáblové v lidské kÛÏi a Conny – je
Conny. Jeho manÏelka je‰tû ani nepípla a vypadá tak ky-
sele, Ïe se pfii jejím pohledu srazí i mléko. PaneboÏe, snad
zase brzy vypadnou!“

„Zajdi se v klidu a pohodû osprchovat, já se o hosty po-
starám. Jsi úplnû propocená.“

„Díky, jsi opravdu andûl. Uvafiila jsem konev kávy. Pijí
uÏ tfietí ‰álek, ale Conny zaãal naznaãovat, Ïe by si dal
nûco ostfiej‰ího. Podívej se, jestli mu máme co nabídnout.“

„Postarám se o to, miláãku. Jdi, neÏ si to rozmyslím.“
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Vdûãnû ho políbila a stateãnû se odkolébala nahoru do
koupelny.

„Já chci zmrzlinu.“
Victor se protáhl kolem Patrika a teì na nûho mífiil pi-

stolkou.
„Má‰ smÛlu, Ïádná doma není.“
„Tak mi ji jdi koupit.“
Drzost toho ‰kvrnûte neznala mezí, ale Patrik se snaÏil

vypadat pfiátelsky. „Ne, nikam nepÛjdu. Na stole jsou su-
‰enky, tak si nûjakou vezmi.“

„Já chci zmrzlinÛÛÛ!!!“ Kluãík vfiískal z pln˘ch plic
a brunátnûl v obliãeji.

„¤íkám ti, Ïe Ïádnou nemáme.“ Patrikova trpûlivost do-
stávala zabrat.

Victor to je‰tû chvíli zkou‰el, ale kdyÏ v Patrikov˘ch
oãích zahlédl, Ïe to pfiehnal, rychle vycouval z kuchynû
a s brekem se rozbûhl za sv˘mi rodiãi na verandu.

„Tati, strejda je o‰kliv˘! Chci zmrzlinu!“
S konví v ruce Patrik pfiedstíral, Ïe nic nesly‰í, a ‰el se

pozdravit s hosty. Conny se pozvedl a podal mu ruku
a potom i Patrik ucítil rybí dotek jeho Ïeny.

„Victor je právû ve stadiu, kdy testuje hranice své vlast-
ní vÛle. Nechceme jeho osobnostní v˘voj pfiibrzdit, tak-
Ïe necháváme na nûm, aby pochopil, kudy jde hranice
mezi jeho pfiáním a moÏnostmi,“ vysvûtila Britta.

NûÏnû pohlédla na syna a Patrik si vzpomnûl, Ïe je to
psycholoÏka. Pokud takto hodlá vychovávat své dûti, tak
aÏ syn vyroste, zfiejmû bude potfiebovat psychologa sám.
Zdálo se, Ïe Conny si niãeho ani nev‰iml, a syna uti‰il
jednodu‰e tak, Ïe mu vsunul do pusy velk˘ kus bábovky.
Pokud mohl Patrik soudit z chlapcovy reakce, byla to
zfiejmû pouÏívaná a osvûdãená metoda, pfiitaÏlivá svou
jednoduchostí.

KdyÏ osprchovaná Erika se‰la po schodech, podstatnû
svûÏej‰í neÏ pfied chvílí, naservíroval Patrik na stÛl kreve-
ty se v‰emi dal‰ími doplÀky. KaÏdému dítûti uÏ podal piz-
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zu, protoÏe se pouãil, Ïe je to jedin˘ zpÛsob, jak pfiedejít
katastrofû u veãefie. Usadili se u stolu, a neÏ Erika staãila
otevfiít ústa a hosty pobídnout, nabíral si uÏ Conny obû-
ma rukama na talífi. Jedna, dvû, tfii velké hrsti pfiesunul na
svÛj talífi a v míse zbyla sotva polovina pro ostatní.

„Opravdu skvûlé. Tady vidíte nûkoho, kdo krevety sku-
teãnû ocení.“ Hrdû si poklepal na bfiicho a hrábl do talí-
fie. Patrik si lehce povzdechl, kdyÏ pomyslel, jak byly
drahé, a na talífi si naloÏil malou hrstku, která tam málem
nebyla vidût. Erika udûlala totéÏ a podala zbytek Brittû,
která si zamraãenû vzala v‰echny zb˘vající.

Po nezdafiené veãefii ustlali hostÛm v jejich pokoji
a brzy se omluvili s tím, Ïe Erika si uÏ musí odpoãinout.
Patrik je‰tû Connymu ukázal, kde je láhev whisky, a po-
tom s ulehãením zmizeli ve své loÏnici.

KdyÏ byli koneãnû v posteli, vyprávûl Patrik, jak se mûl
bûhem dne. Dávno se uÏ vzdal snahy udrÏet v tajnosti
pracovní záleÏitosti a vûdûl, Ïe Erika o nich nikde ne-
mluví. KdyÏ se dostal k epizodû se dvûma zmizel˘mi Ïe-
nami, vidûl, jak nastraÏila u‰i.

„Já si na to vzpomínám, ãetla jsem o tom. A ty si mys-
lí‰, Ïe právû ty dvû jste teì na‰li?“

„Jsem si tím prakticky jist˘. Jinak by to byla pfiíli‰ vel-
ká náhoda. Jakmile dostaneme zprávu patologa, zaãneme
to pofiádnû pro‰etfiovat. Zatím ale musíme brát v úvahu
i jiné moÏnosti.“

„Nepotfiebuje‰ pomoc se shromaÏìováním materiálu?“
Vzru‰enû se na nûho zahledûla a vidûl, jak jí zajiskfiilo

v oãích.
„Ne, urãitû ne. Uklidni se. NezapomeÀ, Ïe jsi vlastnû

na nemocenské.“
„Ano, ale pfii poslední kontrole jsem uÏ mûla tlak v po-

fiádku. Hloupnu z toho, jak pofiád sedím doma. Ani jsem
je‰tû nezaãala psát novou knihu.“

Kniha o Alexandfie Wijknerové a její tragické smrti
byla velice úspû‰ná a dobfie se prodávala, takÏe Erika do-
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stala smlouvu na dal‰í román o skuteãné vraÏdû. Psaní
o Alexandfie jí dalo pofiádnû zabrat, pracovnû i citovû,
a zatím nena‰la sílu zaãít nûco dal‰ího. Jaz˘ãkem na va-
hách byl i vysok˘ krevní tlak, a proto práci odsunula na
pozdûj‰í dobu, aÏ se bude cítit dobfie po porodu. Její po-
vaze ale nesvûdãilo sedût neãinnû doma.

„Annika má pfiece dovolenou, takÏe to udûlat nemÛÏe.
Sestavit re‰er‰e není tak snadné, jak si moÏná myslí‰. Musí
se vûdût, kde hledat, a já to vím. Mohu to aspoÀ trochu
zkusit...“

„Ne, to nepfiichází v úvahu. Doufejme, Ïe Conny a jeho
divok˘ doprovod zítra odcestují a potom bude‰ mít zase
klid, a dál uvidíme. Ale teì uÏ buì ti‰e, abych si mohl
chvíli povídat s dûÈátkem. Musíme naplánovat jeho fot-
balovou kariéru...“

„Nebo její.“
„Nebo její. I kdyÏ dcera moÏná bude spí‰ chodit na

golf. V dámském fotbalu se netoãí Ïádné peníze.“
Erika si povzdechla, ale poslu‰nû se poloÏila na záda,

aby ulehãila komunikaci.

„Nev‰imnou si, kdyÏ se plíÏí‰ ven?“
Johan leÏel vedle Lindy a lechtal ji v obliãeji stéblem

slámy.
„Ne, protoÏe mi Jacob vûfií.“ Zamraãila se. „Ve v˘chov-

ném tábofie pro mládeÏ, kter˘ vede, se nauãil, jak s nimi
navázat dobr˘ kontakt. Vût‰ina z nich ho Ïere, protoÏe je
pro nû nûco jako BÛh. KdyÏ vyrÛstají bez otce, tak je jim
asi kaÏd˘ muÏsk˘ dobr˘.“ PodráÏdûnû odrazila stéblo,
kter˘m ji Johan ‰imral. „Nech toho.“

„Copak tû nemÛÏu trochu zlobit?“
Vypadal uraÏenû. Naklonila se k nûmu s polibkem na

usmífienou. Nemûla dnes dobr˘ den. Ráno dostala men-
struaci, a tak se s ním nebude moct t˘den milovat. Kro-
mû toho jí ‰el stra‰nû na nervy Ïivot s úspû‰n˘m bratrem
a jeho stejnû dokonalou manÏelkou.
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„Je‰tû rok to musím vydrÏet. Pak z téhle zatracené díry
vypadnu.“

Museli ‰eptat, aby je v seníku nikdo neobjevil. Teì v‰ak
bouchl dlaní do prkenné stûny, aby dal sv˘m slovÛm
váhu. „To tolik touÏí‰ ode mû odejít?“

UblíÏen˘ v˘raz v jeho obliãeji se prohloubil a musela
se kousnout do jazyka. AÏ bude moct odejít do svûta, ni-
kdo takov˘ jako Johan ji nezadrÏí, ale dokud je doma, mu-
sel jí pro pobavení staãit. Ov‰em, bylo zbyteãné mu fiíct
pravdu, rad‰i mu bude dál vû‰et bulíky na nos. Zkroutila
se do klubíãka jako kotû a pfiivinula se k nûmu. KdyÏ ne-
reagoval, pfiitiskla si jeho ruku na tûlo a on ji zaãal prsty
podvûdomû hladit. Tajnû se usmála. S muÏi je tak snadné
manipulovat...

„Pfiece mÛÏe‰ odejít se mnou,“ nadhodila. Vûdûla, Ïe by
se od svého bratra Roberta nikdy nevzdálil. Nûkdy si fií-
kala, Ïe snad bez nûho nejde ani na záchod.

Vyhnul se odpovûdi a místo toho se zeptal: „Mluvila jsi
o tom s otcem? Co ten si myslí?“

„Co si myslí! Je‰tû rok o mnû mÛÏe rozhodovat, ale jak-
mile mi bude osmnáct, nemá uÏ do toho co mluvit. Pfií‰er-
nû ho to ‰tve. Nûkdy mám pocit, Ïe by nás nejrad‰i zapsal
do sv˘ch úãetních knih. Jacob, Linda, kredit, debet.“

„Jak˘ debet?“
Linda se rozesmála. „To jsou ekonomické termíny, toho

si nev‰ímej.“
„Nûkdy myslím na to, jak˘ by to bylo, kdyby...“ Ne-

pfiítomnû se zahledûl nûkam do dálky a souãasnû Ïv˘kal
stéblo.

„Co, kdyby...?“
„Kdyby otec nepfii‰el o v‰echny peníze. To bychom

moÏná my bydleli v pansk˘m domû a ty bys sedûla v cha-
trãi se str˘cem Gabrielem a tetou Laine.“

Linda zvrátila hlavu dozadu a srdeãnû se rozesmála, aÏ
ji musel ti‰it, aby ji nebylo sly‰et do Jacobova domu, kte-
r˘ leÏel od stodoly coby kamenem dohodil.
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„MoÏná by v takov˘m pfiípadû otec dosud Ïil a matka
by nesedûla cel˘ dny u sv˘ch fotek.“

„Pfiece to nebylo kvÛli penûzÛm, Ïe se...“
„O tom ty nic neví‰,“ pfieru‰il ji hádavû a hlas mu o ok-

távu stoupl.
„To pfiece vûdí v‰ichni.“
Lindû se nelíbilo, kam se jejich hovor dostával. Odvrá-

tila pohled, aby se mu nemusela podívat do oãí. Rodinn˘
svár a v‰echno, co ho vyvolalo, bylo dosud pro nû tabu,
jako by se na tom domluvili.

„V‰ichni si jen myslí, Ïe o tom nûco ví, ale houby. A Ïe
se tvÛj bratr rozvaluje v na‰em domû, to je váÏnû síla.“

„Pfiece není Jacobova chyba, co se stalo.“ Bylo napodiv,
Ïe se ho zastávala, protoÏe normálnû byla proti nûmu zau-
jatá. Krev ale není voda. „DÛm dostal od dûdeãka a kro-
mû toho se tvého otce vÏdycky zastával.“

Johan vûdûl, Ïe to je pravda, a zlost ho rychle opusti-
la. Jenom ho zabolelo, kdyÏ Linda mluvila o své rodinû,
protoÏe mu to pfiipomínalo jeho vlastní ztrátu. Neodvá-
Ïil se jí to nikdy fiíct, ale obãas ho napadlo, Ïe je dost ne-
vdûãná. Její rodina má v‰echno, zatímco jeho nic. Kde je
nûjaká spravedlnost? Souãasnû ji ov‰em vÏdycky omlou-
val. Nikdy nikoho tolik nemiloval jako ji a pouh˘ pohled
na její ‰tíhlé tûlo, leÏící vedle jeho, ho rozpaloval. Nûkdy
nemohl ani vûfiit, Ïe je to pravda, Ïe tak andûlská bytost
mu mÛÏe patfiit. Ale vûdûl, Ïe je lep‰í o tom nemluvit. Ra-
dûji pfied budoucností zavíral oãi a vychutnával si pfií-
tomnost. Pfiitiskl ji k sobû a vdechoval vÛni jejích vlasÛ.
Rozepnul jí horní knoflík kalhot, ale víc mu dnes nedo-
volila. Místo toho sáhla na jeho zip a on se poloÏil na
záda. Zavfiel oãi a ocitl se v sedmém nebi.

Teprve vãera na‰li zavraÏdûnou Ïenu, ale Patrika uÏ mu-
ãila netrpûlivost. Nûkde se nûkdo trápí nejistotou, co se
s ní stalo. Pfiem˘‰lí a dûlá si starosti, které jsou ãím dál vût-
‰í, plní ho úzkost. A nane‰tûstí jsou v tomto pfiípadû ty
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nejstra‰nûj‰í obavy oprávnûné. Musí co nejdfiív zjistit, kdo
je ta Ïena, aby mohl podat zprávu jejím blízk˘m. Nic není
hor‰ího neÏ nejistota, ani smrt ne. A ãlovûk se se ztrátou
nemÛÏe zaãít vyrovnávat dfiív, dokud nemá jistotu. Ne-
bude snadné takovou zprávu podat, ale s tím se uÏ smífiil,
patfiilo to k jeho práci. Usnadnit a podpofiit. Ale pfiede-
v‰ím zjistit, co se stalo.

Martinovo vãerej‰í bezv˘sledné pátrání identifikaci
je‰tû ztíÏilo. Nikdo ji v ‰irokém okolí nepostrádal, a zaã-
nou ji tedy hledat po celém ·védsku, moÏná i v zahrani-
ãí. Na první pohled to byl úkol témûfi nemoÏn˘, ale na
nûco takového prostû nesmí myslet. Jedinû oni mohli pro
zavraÏdûnou Ïenu nûco udûlat.

Martin opatrnû zaklepal na dvefie. „Mám s tím pokra-
ãovat? Roz‰ífiit kruh, nebo radûji pátrat ve velk˘ch mûs-
tech anebo...?“ Zvedl oboãí i ramena v tázavém gestu.

Patrik cítil tíhu zodpovûdnosti. Nemûli Ïádné vodítko,
ale nûkde prostû zaãít musí.

„Obvolej policii ve velk˘ch mûstech. Göteborg jsi uÏ
zvládl, pokraãuj se Stockholmem a Malmö. Brzy dosta-
neme pfiedbûÏnou zprávu ze soudního lékafiství, a kdyÏ
budeme mít hodnû ‰tûstí, tak se nûco dozvíme.“

„Dobfie.“ Martin plácl dlaní do zdi vedle dvefií a vydal
se zpût do své kanceláfie. Zastavil ho ale zvonek z recep-
ce a otoãil se, aby mohl promluvit s náv‰tûvníkem. Nor-
málnû to dûlala Annika, ale v dobû její dovolené si
jednodu‰e museli vypomáhat.

Dívka vypadala velice neklidnû. Byla ‰tíhlá, se dvûma
dlouh˘mi plav˘mi copy a obrovsk˘m ruksakem na zádech.

„I want to speak to someone in charge.“
Její angliãtina mûla siln˘ pfiízvuk a odhadoval, Ïe nû-

meck˘. Otevfiel dvefie a pokynul jí, aby ve‰la. Pak zavolal
do chodby: „Patriku, má‰ tu náv‰tûvu.“

AÏ potom ho napadlo, Ïe se jí mûl nejdfiív zeptat, co si
pfieje, ale Patrik uÏ vystrãil hlavu ze dvefií a dívka ‰la
k nûmu.
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„Are you the man in charge?“
Na vtefiinu Patrika napadlo, Ïe by ji mûl poslat za Mell-

bergem, kdyÏ chtûla mluvit s jejich ‰éfem, ale jakmile uvi-
dûl její zoufal˘ v˘raz, bylo mu jasné, Ïe ji toho záÏitku
musí u‰etfiit. Poslat hezkou mladou dívku za ‰éfem bylo
totéÏ jako poslat bezbrannou ovci na poráÏku a zvítûzil
jeho ochranitelsk˘ instinkt.

„Yes, how can I help you?“
Naznaãil jí, aby vstoupila a posadila se na Ïidli pfied

jeho stolem. S ulehãením stáhla tûÏké bfiemeno ze zad
a opatrnû ho opfiela o zeì vedle stolu.

„My English is very bad. You speak German?“ zeptala se.
Patrik se snaÏil vybavit pár slov své ‰kolní nûmãiny.

Odpovûì byla naprosto závislá na tom, co si pod v˘razem
„speak, mluví“ dívka pfiedstavuje. Dokázal si objednat
pivo a poÏádat o úãet, ale obával se, Ïe náv‰tûva bude
chtít nûco jiného neÏ servírka.

„Maliãko,“ odpovûdûl kostrbatû její matefi‰tinou a na-
znaãil rukou nûco hodnû subtilního.

Vypadala spokojenû a zaãala mluvit pomalu a zfietelnû,
aby pochopil, co mu fiíká. Patrik ke svému velkému pfie-
kvapení zji‰Èoval, Ïe rozumí víc, neÏ by si myslel, a i kdyÏ
kaÏdé slovo ani zdaleka nezachytil, pochopil, oã jde.

Pfiedstavila se jako Liese Forsterová. Zfiejmû se na jejich
oddûlení dostavila poprvé uÏ minul˘ t˘den a ohlásila, Ïe
postrádá svou pfiítelkyni Tanju. Mluvila s nûjak˘m policis-
tou, kter˘ jí slíbil, Ïe se s ní spojí, jakmile nûco zjistí. âeká
uÏ cel˘ t˘den a zatím nesly‰ela ani slovo. Její obliãej byl
poznamenán úzkostí a Patrik jí velice váÏnû naslouchal.

Tanja a Liese se seznámily ve vlaku cestou do ·védska.
Obû byly ze severního Nûmecka, ale dfiíve se neznaly.
Navázaly okamÏitû dobr˘ kontakt a Liese mûla pocit, jako
by to byla její sestra. Nemûla pro své cestování po ·véd-
sku Ïádn˘ pevn˘ program a Tanja jí navrhla, aby s ní za-
jela do malého mûsteãka na západním pobfieÏí, které se
jmenuje Fjällbacka.
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„A proã právû do Fjällbacky?“ zeptal se krkolomnû Patrik.
Na to nemûla odpovûì. O tom jediném s ní Tanja ote-

vfienû nemluvila a Liese musela pfiipustit, Ïe to neví. Tanja
jí fiekla jen to, Ïe tam musí nûco zafiídit, a potom Ïe mo-
hou pokraãovat ·védskem dál. Ale dfiív musí nûco najít.
Zdálo se, Ïe je to pro ni citliv˘ problém, a Liese na od-
povûì nenaléhala. Byla ráda, Ïe má na cestování milou
spoleãnost a klidnû se mohla pfiizpÛsobit, aÈ uÏ Tanja mûla
dÛvod jak˘koliv.

Bydlely tfii dny v sälvickém kempu, kdyÏ Tanja zmi-
zela. Ode‰la ráno a fiekla, Ïe si v‰echno zafiídí a vrátí se
brzy odpoledne. JenomÏe odpoledne se zmûnilo ve ve-
ãer a noc a Liesin neklid stoupal stejnû jako ruãiãka na
hodinách. Ráno si v turistické kanceláfii na námûstí In-
grid Bergmanové zjistila, kde najde nejbliÏ‰í policejní
stanici. Ohlásila zmizení pfiítelkynû, ale od té doby se
nic nestalo.

Patrik byl zmaten˘. O Ïádném oznámení pohfie‰ova-
né osoby rozhodnû nevûdûl a teì cítil velkou tíhu. Po-
pis pfiítelkynû Tanji potvrdil jeho nejãernûj‰í obavy.
V‰echno, co o ní Liese vyprávûla, se shodovalo s mrt-
vou Ïenou nalezenou v Královû strÏi. KdyÏ pak dívce
s tûÏk˘m srdcem ukázal její fotografie, potvrdil její pláã
to, ãeho se obával. Martin uÏ nemusí nikam volat, a nû-
kdo bude pohnán k zodpovûdnosti za to, Ïe s dívãin˘m
hlá‰ením nenaloÏil korektnû. Ztratili naprosto zbyteã-
nû mnoho drahocenn˘ch hodin a Patrik si byl celkem
jist˘, kdo za to mÛÏe.

Erika se probudila aÏ po Patrikovû odjezdu do práce. Pro
jednou spala hluboce a beze snÛ. Pohlédla na hodiny.
Bylo uÏ devût a z pfiízemí se dosud nic neoz˘valo.

O chvíli pozdûji dala vafiit konev kávy a prostfiela stÛl
ke snídani. Jeden za druh˘m, jeden rozespalej‰í neÏ dru-
h˘, se v kuchyni objevovali její hosté, ale u jídla se rych-
le probrali.

42

Kazatel 2014  9.7.2014  22.09  Stránka 42



„Odtud jedete do Kosteru?“ zeptala se jak ze slu‰nosti,
tak v nadûji, Ïe se jich brzy zbaví.

Conny si vymûnil pohled se svou Ïenou a poznamenal:
„Trochu jsme o tom vãera s Brittou mluvili, ale kdyÏ uÏ
jsme tady a je tak krásnû, zajedeme si na den radûji na nû-
kter˘ ze zdej‰ích ostrovÛ. Máte pfiece ãlun, ne?“

„Ano, máme...,“ pfiiznala proti své vÛli Erika. „I kdyÏ si
nejsem jistá, jestli by ho chtûl Patrik nûkomu pÛjãit.
S ohledem na poji‰tûní a takové vûci...,“ klopotnû si vy-
m˘‰lela. Pfiedstava, Ïe tu pfiíbuzní zÛstanou je‰tû dal‰í ho-
diny, ji dûsila.

„Ne, mysleli jsme, Ïe nás na nûjaké dobré místo zave-
ze‰, a potom ti zavoláme, aÏ budeme chtít zpût.“

V tom okamÏiku nemûla slov, coÏ si Conny vysvûtlil
jako souhlas. Erika mlãky prosila vy‰‰í mocnosti o trpûli-
vost a snaÏila si namluvit, Ïe nûco takového pfiece nesto-
jí za konfrontaci s pfiíbuzn˘mi. Pfies den se jich zbaví
a snad odjedou, je‰tû neÏ se Patrik vrátí z práce. UÏ dfiív
se rozhodla, Ïe mu dnes uvafií nûco hodnû dobrého a udû-
lají si hezk˘ veãer. Pfiece jen mûl vlastnû mít dovolenou.
Kdoví, kolik je‰tû budou mít ãasu na to, aby se mohli vû-
novat sami sobû, aÏ tu bude dûÈátko.

KdyÏ rodina s velk˘m povykem sbalila vûci potfieb-
né na slunûní, vydali se k pfiístavu. Loìka, mal˘ modr˘
dfievûn˘ ãlun, byl z nábfieÏí u Badholmu dost obtíÏnû
dostupn˘, a vyÏadovalo to její velké úsilí, neÏ své tûÏ-
ké tûlo dostala na palubu. Pak hodinu kfiiÏovali mofie,
aby na‰li patfiiãnû „opu‰tûnou skálu, nejradûji cel˘
bfieh“, neÏ se jí koneãnû po‰tûstilo objevit záliv, kter˘
nûjak˘m zázrakem dosud unikl pozornosti turistÛ,
a mohla se vydat zpût. Vylézt v pfiístavi‰ti z loìky ale
sama nedokázala a musela poprosit kolemjdoucí, aby jí
pomohli. Zpocená, uhfiátá, unavená a pfií‰ernû na‰tvaná
se vydala k domovu, ale kdyÏ míjela klubovnu vodákÛ,
rozhodla se jinak. Zahnula ráznû doleva, místo aby po-
kraãovala rovnû k Sälviku. Pravou zatáãkou objela ská-
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ly, minula sportovní hfii‰tû a obytn˘ komplex Kullen
a zaparkovala pfied knihovnou. Mûla pocit, Ïe by psy-
chicky nezvládla sedût cel˘ den doma sama. Patrik
mÛÏe protestovat aÏ dodateãnû, ale nûco mu pfiipraví.

KdyÏ se Ernst vrátil na policii, jen váhavû zamífiil k Pat-
rikovû kanceláfii. UÏ kdyÏ mu Patrik volal na mobil
a chladnû pfiikázal, aby se okamÏitû vrátil, tu‰il, Ïe se nûco
dûje. Lámal si hlavu, jestli na nûco nepfiijde, ale musel si
pfiipustit, Ïe toho v ní mûl hodnû málo. Byl mistrem zkrat-
ky a bfiídilství pov˘‰il na status quo.

„Sedni si.“
Krotce poslechl pfiíkaz a sedl si s trucovit˘m v˘razem,

kter˘ hodlal uplatnit pfii obranû.
„Co tak stra‰nû spûchá? Byl jsem uprostfied práce a ty

mû odvolá‰, jako bys byl mÛj ‰éf, jen proto, Ïe tû mo-
mentálnû povûfiili vedením vy‰etfiování.“

Útok byl nejlep‰í obranou, ale soudû podle Patrikova
zamraãeného v˘razu v tomto pfiípadû nebyl namístû.

„Bral jsi pfied t˘dnem oznámení o zmizelé nûmecké tu-
ristce?“

Do prãic. Na to úplnû zapomnûl. Ta malá blonìatá hol-
ãina sem pfii‰la chvíli pfied obûdem a on se jí chtûl co
nejrychleji zbavit, aby se staãil v klidu najíst. Hlá‰ení
o postrádan˘ch turistech stejnû nikdy k niãemu nejsou.
Nejãastûji leÏí opilí v nûjakém pfiíkopu nebo s nûk˘m zmi-
zí domÛ. Zatracenû. Za tohle opravdu pochválen˘ nebu-
de. VÛbec ho nenapadlo dát to do souvislosti s vãerej‰í
mrtvolou, ale dodateãnû je chytr˘ kaÏd˘. SnaÏil se to tro-
chu bagatelizovat.

„No, nejspí‰ ano.“
„Nejspí‰ ano?“ PatrikÛv normálnû klidn˘ hlas zaburácel

místností. „Buì jsi oznámení bral, nebo ne. Nic mezi tím
není. A pokud ano, kde je?“ Patrik byl tak rozãilen˘, aÏ se
zakoktával. „Chápe‰, o kolik ãasu jsi nás pfii vy‰etfiování
pfiipravil?“

44

Kazatel 2014  9.7.2014  22.09  Stránka 44



„Nojo, mrzí mû to, ale kdo mohl tu‰it...“
„Ty nemá‰ co tu‰it, ale plnit své pracovní úkoly. Dou-

fám, Ïe uÏ nikdy nic podobného nezjistím. Teì to musí-
me dohánût...“

„MÛÏu nûco...?“ Ernst se ozval tak pokornû, jak jen do-
kázal, a tváfiil se, jako by ho to opravdu mrzelo. V nitru
byl sice pfií‰ernû na‰tvan˘, Ïe ho Patrik kárá jako kluka,
ale bylo by neuváÏlivé teì svou situaci zhor‰ovat.

„UÏ jsi toho podûlal dost. S Martinem budeme pokra-
ãovat s pfiípadem a ty se vûnuje‰ dal‰ím vûcem. Teì tu
máme hlá‰ení o vyloupené vile v Skeppstadu. Mluvil jsem
s Mellbergem a souhlasí, aby ses o to postaral.“

Na znamení, Ïe rozhovor skonãil, se Patrik k Ernstovi
obrátil zády a zaãal bu‰it do klávesnice.

Ernst s tich˘m brbláním vy‰el ven. Snad se tolik nesta-
lo, Ïe zapomnûl zaznamenat jedno pitomé oznámení. Pfii
vhodné pfiíleÏitosti si musí s Mellbergem promluvit o tom,
jestli nûkdo tak náladov˘, jako je Patrik, má dostávat vel-
kou zodpovûdnost. Jistû, právû tak mu to fiekne.

Uhrovit˘ mladík pfied ním by mohl slouÏit ke studiu le-
targie. Tahy obliãeje prozrazovaly beznadûj a nesmysl-
nost bytí. Jacob tyto pfiíznaky znal a byly pro nûho
velkou v˘zvou. Vûdûl, Ïe má schopnosti obrátit chlap-
cÛv Ïivot jin˘m smûrem, a jak toho mladík vyuÏije, bude
pak uÏ záleÏet jen na nûm. V jejich církevní obci byla
Jacobova práce s mládeÏí dobfie známá a respektovaná.
Mnoho zlomen˘ch du‰í od nûho po ãase odcházelo jako
produktivní obãané. Církevní aspekt se pfied vefiejností
ov‰em nezdÛrazÀoval, protoÏe podpora státu leÏela na
kfiehk˘ch základech. Bylo dost nevûrcÛ, ktefií vykfiiko-
vali cosi o sektách, pokud nûco leÏelo mimo okruh je-
jich chápání.

Velk˘ díl respektu, jemuÏ se tû‰il, získal vlastní záslu-
hou, ale nemohl popfiít, Ïe ãást se dala pfiipsat i faktu, Ïe
jeho dûdeãkovi Ephraimu Hultovi se pfiezdívalo Kazatel.
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Samozfiejmû, dûdeãek nepatfiil právû k této církevní obci,
ale jeho povûst se ‰ífiila po celém západním pobfieÏí
a mûla dobr˘ zvuk ve v‰ech náboÏensk˘ch spoleãen-
stvích. Jen státem uznávaná ·védská církev hledûla na
Kazatele jako na ‰arlatána, stejnû jako v‰ichni, ktefií mûli
radûji nedûlní kázání pfied neobsazen˘mi lavicemi v po-
loprázdném kostele.

Práce s nepfiizpÛsobiv˘mi a závisl˘mi na alkoholu
a drogách naplÀovala JacobÛv Ïivot témûfi celé deseti-
letí, ale uÏ ho neuspokojovala tak jako dfiíve. Vybudo-
val stacionáfi v Bullarenu, ale uÏ to tolik nevyplÀovalo
prázdnotu jeho Ïivota. Nûco mu chybûlo a honiãka po
tom „nûãem“ ho dûsila. On, kter˘ mûl vÏdycky pod no-
hama pevnou pÛdu, cítil, jak se teì pod ním houpe zem,
a bál se propasti, která se kdykoliv mohla otevfiít a po-
zfiít jeho tûlo i du‰i. UÏ sám nevûdûl, kolikrát – bez-
peãn˘ ve své vífie – kázal o tom, Ïe pochybnosti jsou
nástrojem ìábla, ale teì sám stál v tomto zakázaném
území.

Zvedl se a otoãil se k chlapci zády. Pohlédl oknem s v˘-
hledem na mofie, ale vidûl jen vlastní odlesk jako v zrcad-
le. Siln˘ zdrav˘ muÏ, pomyslel si ironicky. Tmavé vlasy
mûl krátce ostfiíhané a Marita, která ho doma vÏdycky
stfiíhala, to umûla opravdu dobfie. Krásnû vysoustruÏen˘
obliãej s u‰lechtil˘mi rysy rozhodnû nevypadal nemuÏ-
nû. Postavou nebyl ani pfiíli‰ ‰tíhl˘, ani statn˘, prostû nor-
málnû stavûn˘. Jeho nejvût‰í pfiedností ale byly oãi.
PrÛzraãnû modré, s unikátní schopností hledût souãasnû
nûÏnû i pronikavû. Mnohokrát mu pomohly, kdyÏ chtûl
nûkoho pfiesvûdãit o správné cestû. Vûdûl to a umûl jich
vyuÏívat.

Ale dnes ne. Jeho vlastní démoni mu ztûÏovali kon-
centraci na problém nûkoho jiného a bylo snadnûj‰í mla-
díka jen poslouchat, aniÏ by na nûho hledûl. Odvrátil
pohled od svého zrcadlení a zahledûl se pfies Bullarenské
jezero a les, které se na dlouhé kilometry táhly pfied ním.
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Bylo takové horko, Ïe vidûl, jak se nad vodou chvûje
vzduch. Tento velk˘ statek tehdy koupili levnû, protoÏe
byl stra‰nû zanedban˘, a po mnoha hodinách spoleãné
práce ho renovovali do souãasného stavu. Ne‰lo o nic lu-
xusního, ale v‰echno bylo ãisté, nové a pfiíjemné. Zá-
stupcÛm mûsta dÛm a jeho nádherné okolí velice
imponovaly a nekoneãnû mluvili o pozitivním pÛsobení
zafiízení na ubohé nepfiizpÛsobivé chlapce a dívky. Do-
sud mu neodepfieli podporu a ãinnost stacionáfie po ce-
l˘ch deset let probíhala skvûle. Problém tedy byl jen
v jeho hlavû. Nebo snad v du‰i?

Patrnû to byly nároky kaÏdodenního Ïivota, které vy-
chylovaly jaz˘ãek vah do minusu. VÛbec nezaváhal,
kdyÏ mûl k sobû vzít svou sestru. Kdo jin˘ neÏ on by do-
kázal pozitivnû ovlivnit její vnitfiní neklid a rebelantské
zaloÏení? Ale z psychologického boje vycházela dosud
vítûznû ona, její já bylo den ze dne silnûj‰í, zatímco on
trpûl stálou podráÏdûností. Obãas svíral pûsti a fiíkal si,
Ïe sestra je jen jednoduchá hloupá holka, která by si za-
slouÏila, aby se o ni její rodina pfiestala starat. Ale tak-
hle prav˘ kfiesÈan uvaÏovat nesmí a hodiny pak vûnoval
zkoumání vlastního svûdomí a horeãnému ãtení v bibli
v nadûji, Ïe tam najde posilu. Pfii pohledu z venku byl
stále stejnou skálou bezpeãí a jistoty. Dobfie vûdûl, Ïe
lidé v jeho okolí ho potfiebují a zatím nebyl schopen ten-
to pohled na sebe sama obûtovat. Od té doby, kdy zví-
tûzil nad nemocí, která ho v dûtství silnû suÏovala, se
snaÏil ze v‰ech sil neztratit kontrolu nad svou existencí.
Ale pouhé úsilí zachovat dekorum hluboce ubíralo
z jeho rezerv a mílov˘mi kroky se blíÏil pád. S ironií si
uvûdomoval, Ïe se po mnoha letech kruh uzavírá. Zprá-
va, kterou dostal, ho na nûkolik vtefiin pfiimûla k nemys-
litelnému – zapochyboval. Nejistota trvala jen okamÏik,
ale zÛstala po ní zvût‰ující se trhlina v pfiedivu, které ho
obklopovalo.

SnaÏil se odehnat nepfiíjemné my‰lenky a soustfiedit se
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na mladíka, dosud sedícího pfied ním, a na jeho Ïalostnou
existenci. Otázky, které mu kladl, pfiicházely automatic-
ky stejnû jako úsmûv pln˘ empatie, jímÏ nikdy ne‰etfiil na
novou ãernou ovci v jejich houfu.

Je‰tû jeden den. Je‰tû pospravovat dal‰í du‰i. Nebralo
to konce.

I BÛh mohl sedm˘ den odpoãívat!

KdyÏ Erika své drahé pfiíbuzné zase vyzvedla na ostrovû,
nemohla se uÏ Patrika doãkat. Vskrytu pátrala po názna-
cích, Ïe se Conny a jeho rodina zaãnou balit, ale bylo uÏ
pÛl ‰esté a nepostfiehla ani nejmen‰í chuÈ se nûkam pfie-
místit. Rozhodla se, Ïe je‰tû chvíli poãká, neÏ najde nûja-
k˘ citliv˘ zpÛsob, jak zjistit, kdy odjedou, a protoÏe ji
z kfiiku dûtí rozbolela hlava, nechtûlo se jí do toho. S uleh-
ãením zaslechla, Ïe se vrací Patrik, a vykolébala se mu na-
proti, aby ho mohla pfiivítat.

„Ahoj, miláãku.“ Musela se postavit na ‰piãky, aby na
nûho dosáhla a mohla ho políbit.

„Ahoj, copak oni je‰tû neodjeli?“ zeptal se ti‰e Patrik
a nahlédl do ob˘vacího pokoje. „Ne, a zatím se k tomu vÛ-
bec nemají. Co k ãertu budeme dûlat?“ Erika odpovûdûla
stejnû ti‰e a zvedla oãi k nebi, aby naznaãila svou nespo-
kojenost se situací.

„Snad tu nemohou jen tak zÛstat a ani se nezeptat?
Nebo ano?“ zeptal se neklidnû Patrik.

Erika se u‰klíbla. „To bys mûl vidût, kolik hostÛ moji
rodiãe bûhem léta mívali. Zastavili se jen na kafe a zÛsta-
li s plnou penzí na cel˘ t˘den. Lidé nemají soudnost a pfií-
buzní jsou ze v‰ech nejhor‰í.“

Patrik se vydûsil.
„Pfiece tu nemÛÏou b˘t t˘den! Musíme nûco udûlat. Ne-

mohla bys jim fiíct, aby uÏ odjeli?“
„Já? Proã bych to mûla fiíkat já?“
„Jsou to tvoji pfiíbuzní.“
Erika musela pfiiznat, Ïe v tomto bodû má Patrik prav-

48

Kazatel 2014  9.7.2014  22.09  Stránka 48



du. Bylo na ní, aby kousla do kyselého jablka. Ve‰la do
ob˘vacího pokoje, aby se zeptala, jak plánují odjezd, ale
tak daleko se nedostala.

„Co bude k veãefii?“ âtyfii páry oãí se na ni nedoãkavû
zahledûly.

„Ech...“ Erika nad tou drzostí ztratila fieã. Rychle se za-
myslela, co se dá najít v mrazáku. „Mleté maso s omáãkou
a ‰pagetami. Asi za hodinu.“

Dala by si nejradûji pár pohlavkÛ, kdyÏ ve‰la za Patri-
kem do kuchynû.

„Tak co fiekli? Kdy odjedou?“
Uhnula oãima a zamumlala: „Nevím. Ale slíbila jsem za

hodinu veãefii.“
„Tys jim nic nefiekla?“ Obrátil oãi v sloup.
„Není to tak jednoduché. Zkus to sám,“ zasyãela Erika

a ‰ramotila s nádobím. „Musíme to je‰tû jeden veãer vy-
drÏet. ¤eknu jim ráno. Zaãni prosím krájet cibulku. Ne-
mÛÏu sama chystat veãefii pro ‰est lidí.“

Bûhem tíÏivého mlãení se spolu ãinili v kuchyni, aÏ to
Erika déle nevydrÏela.

„Byla jsem dnes v knihovnû a na‰la jsem nûjak˘ mate-
riál, kter˘ by se ti mohl hodit. Tamhle to leÏí,“ pokynula
hlavou k pofiádné hromadû zkopírovan˘ch papírÛ.

„Pfiece jsem ti fiíkal, abys...“
„Ano, já vím. Ale uÏ je to hotové a moc mû to bavilo.

V‰echno je lep‰í neÏ sedût doma a zírat do zdi. Tak mû
nekárej.“

Patrik uÏ dobfie vûdûl, kdy je lep‰í drÏet pusu, a posa-
dil se tedy u stolu a nahlédl do papírÛ. Byly to kopie
novinov˘ch ãlánkÛ t˘kajících se zmizení dvou dívek. Pro-
ãítal je s velk˘m zájmem.

„Zatracenû, je to skvûlé! Vezmu si je zítra s sebou a po-
fiádnû v‰echno projdu, ale vypadá to opravdu perfektnû.“

Popo‰el k ní a zezadu jí poloÏil ruce pfies bfií‰ko.
„Já tû pfiece nechci kárat, já se jen bojím o tebe a o dû-

Èátko.“
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„Já vím.“ Erika se otoãila a vzala ho kolem krku. „Ale ne-
jsem z porcelánu a dfiív Ïeny musely pracovat na poli, aÏ
tam tfieba i porodily. Tak já snad dokáÏu sedût v knihov-
nû a obracet papíry, aniÏ by se mnû nûco stalo.“

„Ano, má‰ úplnû pravdu.“ Povzdechl si. „Jen aÏ zase bu-
deme sami, tak na sebe budeme mít víc ãasu. Slib mi, Ïe
bys mi fiekla, kdybys mû nûkter˘ den potfiebovala mít víc
doma. V‰ichni vûdí, Ïe pracuju z vlastní iniciativy a Ïe
má‰ vÏdycky pfiednost.“

„Slibuju. Ale teì musíme dokonãit veãefii, aby se dûti
trochu uklidnily.“

„Pochybuju, Ïe to bude staãit. Asi bychom jim mûli dát
whisky je‰tû pfied jídlem, aby usnuly,“ popuzenû se usmál.

„Ech... jsi hrozn˘. Radûji ji nalij Connymu a Brittû, aby
aspoÀ ti mûli pfiíjemnou náladu.“

Patrik poslechl a smutnû hledûl na rychle klesající hla-
dinu v láhvi. Byla to jeho nejlep‰í sladová whisky. Jestli tu
zÛstanou je‰tû nûkolik dní, bude po jeho zásobû amen.
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Léto 1979

S nejvût‰í opatrností otevfiela oãi. Stra‰nû ji bolela hlava aÏ od ko-
fiínkÛ vlasÛ. Podivné, Ïe ani teì nic nevidûla. Kolem ní byla kom-
paktní tma. V okamÏité panice ji napadlo, Ïe oslepla. MoÏná tou
domácí pálenkou, kterou vãera pila. Pfiece se fiíká, Ïe ãlovûk z tako-
vého alkoholu mÛÏe oslepnout. Po nûkolika vtefiinách jí do‰lo, Ïe chy-
ba není v jejím zraku, ale v tom, Ïe leÏí nûkde, kde není vÛbec Ïádné
svûtlo. Zahledûla se nahoru, jestli neuvidí oblohu s hvûzdami nebo sr-
pek mûsíce, ale hned si uvûdomila, Ïe v létû neexistuje místo, kde by
na severní polokouli bylo v noci takové temno.

Hmatala vedle deky, na níÏ leÏela, a nabrala hrst písãité pÛdy,
kterou prosívala mezi prsty. Cítila humus, nasládl˘ dusiv˘ pach,
a napadlo ji, Ïe je pod zemí. Pocítila stra‰nou klaustrofobii. Nevûdû-
la, kolik prostoru je kolem ní, ale mûla pocit, Ïe se zmen‰uje a uzaví-
rá. Sáhla si na krk, protoÏe ji napadlo, Ïe se jí nedostává vzduchu,
ale pak se snaÏila pomalu nadechnout a uklidnit se.

Bylo tu chladno a ona byla kromû maliãk˘ch kalhotek nahá. Tûlo
ji na mnoha místech bolelo. Tiskla kolena pod bradu a paÏemi nohy
objímala. První paniku vystfiídal stra‰n˘ strach, kter˘ se jí zakuso-
val aÏ do morku kostí. Jak se sem dostala? A proã? Kdo ji svlékl?
Pochopila, Ïe vlastnû vÛbec nechce znát odpovûì. Stalo se nûco pfií-
‰erného, ale nevûdûla co, hrÛza ji ochromovala.

Na ruce se objevil nepatrn˘ paprsek a ona na nûj upfiela oãi. Sot-
va viditelné svûtélko v sametové ãerni. Pokusila se postavit a kfiiãet
o pomoc. Nic se nestalo. Vytáhla se na ‰piãky a snaÏila se svûtlo za-
chytit, ale ne‰lo to. Na obliãej, obrácen˘ vzhÛru, zaãalo nûco kapat.
Kapiãky vody zesílily do úzkého pramínku a ona si uvûdomila, Ïe
má hroznou ÏízeÀ. AniÏ by o tom uvaÏovala, instinktivnû otevfiela
ústa. Nejdfiív v‰echno teklo kolem, ale po chviliãce zlep‰ila techniku
a nûkolik dou‰kÛ vypila. Av‰ak pak se s ní v‰echno zaãalo toãit a po-
krylo se mlhou. Znovu ztratila vûdomí.
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Linda se probudila brzy, ale uÏ se nepokou‰ela znovu
usnout. Vãerej‰í veãer s Johanem, pfiesnûji fieãeno noc, se
hodnû natáhl a toãila se jí hlava nedostatkem spánku.
Poprvé v tomto mûsíci sly‰ela bu‰it do stfiechy dé‰È.

Pokoj, kter˘ pro ni pfiipravili Jacob s Maritou, leÏel pfií-
mo pod stfie‰ním hfiebenem a zvuk kapek na ta‰kách byl
tak hlasit˘, Ïe ji bodal do spánkÛ. Souãasnû to bylo prv-
ní ráno po dost dlouhé dobû, kdy se budila v chladném
pokoji. Vedro uÏ trvalo skoro dva mûsíce a za posledních
sto let bylo rekordnû horko. První dny byla nad‰ená slun-
cem, ale pfiíjemná zmûna pfiestala uÏ pfied pár t˘dny b˘t
pfiíjemnou a místo toho nenávidûla kaÏdé ráno, kdy se bu-
dila v propocen˘ch povlacích. âerstv˘ chladn˘ vzduch,
kter˘ sem stfiechou pronikal teì, byl o to pfiíjemnûj‰í. Lin-
da odhodila tenkou deku, aby tûlo ochladila. Zcela v˘ji-
meãnû se rozhodla, Ïe nebude ãekat, aÏ ji pfiijdou budit,
a Ïe se pro zmûnu jednou nasnídá s rodinou. Z kuchynû
sly‰ela ‰ramot pfiipravované snídanû. Natáhla si krátké ki-
mono a vsunula nohy do baãkor.

V kuchyni se setkala s pfiekvapen˘mi pohledy. U stolu
se se‰la celá rodina – Jacob, Marita, William a Petra –
a ona pfieru‰ila jejich hovor, kdyÏ se usadila na volné Ïid-
li a zaãala si mazat plátek peãiva.

„To je milé, Ïe ses rozhodla nám dûlat spoleãnost, ale
ocenil bych, kdyby ses trochu víc oblékla. Mysli na to, Ïe
tu jsou dûti.“

Jacob byl tak pfií‰ernû svatou‰kovsk˘, Ïe se jí z toho dû-
lalo ‰patnû. Jen proto, aby ho pozlobila, nechala tenké ki-
mono trochu rozevfiít a poodhalila jeden prs. Zbledl
v obliãeji zlostí, ale z nûjakého dÛvodu se s ní nedal do
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