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Ve vzduchu byl cítit sníh. Do Vánoc zb˘val sotva t˘den a prosinec s sebou pﬁinesl rekordní nadílku snûhu
a mrazu. UÏ nûkolik t˘dnÛ leÏela na moﬁi tlustá vrstva
ledu, v posledních dnech se v‰ak oteplilo a led byl
kﬁehk˘ a zrádn˘.
Martin Molin stál na pﬁídi lodi prodírající se brázdou, kterou k ostrovu Valö prorazil ledoborec záchranné sluÏby. ¤íkal si, co tu vlastnû dûlá a jestli se
rozhodl správnû. JenÏe Lisette ho tak vytrvale prosila.
Upﬁímnû ﬁeãeno, pﬁímo Ïadonila. Rodinné se‰losti pr˘
nejsou její silná stránka, a kdyby jel s ní, dalo by se to
pﬁeÏít mnohem snáz. PotíÏ spoãívala v tom, Ïe setkání s pﬁíbuzn˘mi by naznaãovalo, Ïe jejich vztah je váÏn˘, ãímÏ si alespoÀ on nebyl jist˘.
Ale teì uÏ se to nedalo vzít zpût a on své slovo dodrÏí. Míﬁí na ostrov Valö, kam jako kluk jezdíval na letní tábory, aby strávil s její rodinou dva dny.
Otoãil se. Fjällbacka je bezpochyby nesmírnû krásná, i teì v zimû, kdy dﬁevûné domeãky odpoãívají pod
bíl˘m snûhem. Mûsteãko schoulené v objetí ‰edé hory
pÛsobí dramatick˘m a velmi estetick˘m dojmem. MoÏná by stálo za to pﬁestûhovat se z Tanumshede sem, napadlo ho na chvíli, ale pak se svému nápadu zasmál. LedaÏe by vyhrál v loterii.
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„Hodíte mi ten konec lana?“ zavolal na nûj muÏ z mola
a Martin se ze sv˘ch úvah probral. Sehnul se a zvedl
lano leÏící na pﬁídi. KdyÏ loì pﬁirazila dostateãnû blízko, hodil lano pﬁes zábradlí, muÏ ho elegantnû chytil
a loì uvázal.
„Jste poslední. Ostatní uÏ pﬁijeli.“
Martin opatrnû pﬁelezl na kluzké molo a potﬁásl mu
nataÏenou pravicí.
„Musel jsem na stanici dokonãit pﬁed odjezdem nûjakou práci.“
„Jo, sly‰el jsem, Ïe tu na víkend budeme mít zástupce z ﬁad policie. To se ãlovûk hned cítí bezpeãnûji.“
MuÏ se zasmál a pﬁedstavil se jako Börje, majitel penzionu.
„Vedeme ho spolu se Ïenou. Já tam pracuju jako truhláﬁ, kuchaﬁ, komorník a dûveãka pro v‰echno. To v‰echno jsem já.“ Opût se halasnû zachechtal.
Martin si vzal zavazadla a následoval Börjeho smûrem ke svûtlÛm probleskujícím mezi stromy. „Sly‰el
jsem, Ïe jste s tím star˘m domem udûlali úpln˘ zázrak.“
„Dal nám dost práce,“ prohlásil Börje py‰nû. „A spolykal hodnû penûz. To musím pﬁiznat. Ale teì uÏ jsme
ho dali pûknû do poﬁádku. Celé léto a ãást podzimu
6

VraÏda s vÛní mandlí - zlom

27.6.2013

21.36

Stránka 7

jsme s Ïenu‰kou mûli plnû obsazeno. A vánoãní pobyty se také ukázaly jako neãekaná trefa do ãerného.“
„Lidi si asi chtûjí od v‰eho toho vánoãního ruchu tro‰ku odpoãinout,“ ﬁekl Martin a snaÏil se, aby cestou do
kopce k domu pﬁíli‰ nefunûl. Pﬁipadal si trochu trapnû. Opravdu by mûl mít lep‰í fyziãku, jak vzhledem
ke svému vûku, tak k povolání.
Zvedl hlavu a to, co uvidûl, ho na chvíli úplnû oãarovalo. Opravdu s tím star˘m domem provedli hotov˘
zázrak. Martin, stejnû jako vût‰ina ostatních, kteﬁí vyrostli v tomto kraji, na Valö jezdil na v˘lety nebo na tábory. Pamatoval si krásn˘, ale trochu om‰el˘ zelen˘
dÛm, usazen˘ uprostﬁed rozlehlého trávníku. Teì zelenou omítku nahradila bílá a dÛm se tﬁpytil jako vzácn˘ klenot. Zrenovovali ho a natﬁeli a okny proudilo ven
teplé svûtlo, v nûmÏ bílá fasáda doslova záﬁila. Pod
schodi‰tûm hoﬁely pochodnû a oknem v pﬁízemí zahlédl Martin velk˘ vánoãní strom. V‰echno bylo opravdu krásné a na chvíli zÛstal stát, aby se tím pohledem
pokochal.
„Je to pûkné, Ïe?“ podotkl Börje a také se zastavil.
„Neuvûﬁitelné,“ odpovûdûl zcela upﬁímnû Martin.
Pro‰li venkovními dveﬁmi a oklepali si z bot sníh.
„UÏ dorazil i poslední!“ zahlaholil Börjeho hlas v hale
a Martin sly‰el, jak se k nûmu nûkdo blíÏí nedoãkav˘mi kroky.
„Martine! Já jsem tak ráda, Ïes pﬁijel!“ Lisette se mu
vrhla kolem krku a on opût zapochyboval, jestli by tu
mûl vÛbec b˘t. Ano, je hezká a milá. Ale zaãínal si ﬁíkat, Ïe ona jejich vztah bere o dost váÏnûji neÏ on sám.
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Nicménû uÏ bylo pozdû, aby si to rozmyslel. Teì ‰lo
o to, aby ten víkend pﬁeÏil.
„Pojì!“ Lisette ho vzala za ruku a témûﬁ ho táhla za
sebou do velkého pokoje nalevo. Jak si Martin vzpomínal, b˘vala tam spoleãná loÏnice plná paland. Teì
pokoj velmi vkusnû pﬁestavûli na ob˘vák a knihovnu
v jednom. Uprostﬁed pokoje trÛnil obrovsk˘ vánoãní
strom, nazdoben˘, jak se slu‰í a patﬁí.
„Tak tady je!“ oznámila Lisette vítûznû. Martin byl
vystaven upﬁen˘m pohledÛm jejích pﬁíbuzn˘ch. Ovládl
touhu upravit si límec ko‰ile a radûji jim trochu pﬁipitomûle zamával. Lisette ho ‰Èouchla do Ïeber, aby pochopil, Ïe se od nûj oãekává nûco víc. Postupnû se metodicky propracovával pokojem zleva doprava. Lisette
ho doprovázela a u kaÏdého mu zﬁetelnû sdûlila, s k˘m
si to tﬁese pravicí.
„Tohle je mÛj táta Harald.“ Urostl˘ muÏ s bujnou
k‰ticí a stejnû bujn˘m knírem vstal a horeãnû mu potﬁásal rukou.
„A tohle je moje maminka Britten.“
„Vlastnû se jmenuju Britt-Marie, ale od m˘ch pûti let
mi nikdo neﬁekl jinak neÏ Britten.“ I ona povstala a Martin hned vidûl, jak jsou si matka s dcerou podobné.
Stejná útlá postava, stejné oﬁí‰kovû hnûdé oãi a tmavé
vlasy, i kdyÏ matãiny uÏ byly místy pro‰edivûlé.
„Jsem moc ráda, Ïe vás koneãnû poznávám,“ ﬁekla
matka, kdyÏ se posadila.
Martin odpovûdûl zamumláním v podobném duchu
a doufal, Ïe mu ta milosrdná leÏ projde.
„A tady máme str˘ãka Gustava,“ pokraãovala Liset8
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te. Bylo zﬁejmé, Ïe tohle men‰í a seschlej‰í vydání jejího otce u ní nepatﬁí zrovna k oblíben˘m pﬁíbuzn˘m.
„Tû‰í mû, tû‰í mû,“ pronesl Gustav Liljecrona upjatû
a dokonce se lehce uklonil. Martin by rád vûdûl, jestli
se od nûj také oãekává úklona, ale rozhodl se odpovûdût jen mal˘m pok˘vnutím. Ani Gustavova manÏelka,
která byla dal‰ím pánem – tedy spí‰e dámou – na holení, zjevnû v Lisette nevzbuzovala Ïádné vﬁelé city,
soudû podle jejího tónu.
„Moje teta Vivi.“
Martina se chopila suchá, scvrklá ruka, která ostﬁe
kontrastovala s obliãejem. Ten byl totiÏ bez jediné vrásky, s pletí napnutou jako kÛÏe na bubínku. Byl pﬁesvûdãen˘, Ïe kdyby se jí podíval za u‰i, na‰el by stopy po
mnoha chirurgick˘ch zákrocích, ale s jist˘m pﬁemáháním od toho upustil.
K muÏi sedícímu vedle tety Vivi chovala Lisette zjevnû vﬁelej‰í city, protoÏe „mÛj bratranec Bernard“ zaznûlo radostnû a srdeãnû. Sám Martin ale pocítil vÛãi
tomuto elegantnû obleãenému tﬁicátníkovi instinktivní odpor. Vlasy mûl ulízané dozadu a upravené do úãesu, kter˘ je z neznámého dÛvodu tak populární ve finanãních kruzích.
„Aha, tak tady máme toho Lisettina policajta…“ ﬁekl
táhl˘m stockholmsk˘m dialektem, a i kdyÏ jeho vyjádﬁení bylo v podstatû správné a úplnû nevinné, Martin
za tím non‰alantním tónem vycítil cosi podezﬁelého.
Jakési pohrdání, jehoÏ pﬁíãinu nedokázal urãit.
„Ano, to jsem já,“ odpovûdûl krátce a podíval se na
dívku sedící po jeho boku.
9

