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Rozhodli se, Ïe smutek zaÏenou renovací. Ani jeden tomuto plánu pﬁíli‰ nevûﬁil, ale jin˘ nemûli. Druhou moÏností bylo v‰echno vzdát a pomalu chﬁadnout.
Ebba pﬁejela ‰krabkou po zdi. Barva ‰la snadno dolÛ.
UÏ tak se dost odlupovala a Ebbû staãilo jen trochu jí
napomoct. âervnové slunce pálilo, na zpocené ãelo se jí
lepila ofina a paÏe jí bolely z tûch stále stejn˘ch pohybÛ, které provádûla uÏ tﬁetí den v kuse. Za tu narÛstající
fyzickou bolest v‰ak byla vdûãná. AspoÀ na chvíli utlumila bolest v srdci.
°
Otoãila se a podívala se na Martena,
kter˘ na trávníku pﬁed domem ﬁezal prkna. Patrnû vycítil její pohled,
protoÏe vzhlédl a zamával jí, jako by byla jeho známá,
kterou potkal na ulici. Ebba se pﬁistihla, Ïe mu odpovídá
stejn˘m posunkem.
PﬁestoÏe od té katastrofy ubûhlo víc neÏ pÛl roku,
stále nevûdûli, jak se k sobû chovat. KaÏd˘ veãer uléhali do manÏelské postele zády k sobû a úzkostlivû se vyh˘bali kaÏdému nechtûnému doteku, protoÏe s jeho
následky by si nedovedli poradit. Jako by je smutek zcela ovládl a na Ïádné dal‰í city uÏ nezbylo místo. Ani na
lásku, nûhu ãi soucit.
Ve vzduchu viselo nevyﬁãené obvinûní. KéÏ by ho mohli vyslovit a urãit, proti komu je namíﬁeno. JenÏe pocit
viny nezÛstával stejn˘, mûnil intenzitu i formu a neustále na nû útoãil ze v‰ech stran.
Ebba se otoãila zpátky k domu a zase se chopila ‰krabky. Pod rukama jí odpadávaly velké kusy bílé barvy a odhalovaly dﬁevo pod omítkou. Volnou rukou prkna pohladila. Ten dÛm má du‰i. Je‰tû nikdy to nevnímala tak
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intenzivnû. Mal˘ ﬁadov˘ domek v Göteborgu, kter˘ si
°
s Martenem
koupili, byl témûﬁ nov˘. Tehdy se jí líbilo,
jak záﬁí novotou. Teì jí ta novota jen pﬁipomínala, co se
stalo, a tento polorozpadl˘ star˘ dÛm mnohem víc vystihoval její rozpoloÏení. Poznávala se ve stﬁe‰e, kterou
zatékalo, v kotli, do kterého se vûãnû muselo kopat, aby
fungoval, a v oknech, kter˘mi tak táhlo, Ïe svíãka na parapetu okamÏitû zhasínala. I v její du‰i pr‰elo a foukalo.
A jiskﬁiãky, které se v sobû snaÏila vykﬁesat, nemilosrdnû
uhasínaly.
Tﬁeba si dá tady na Valö du‰i do poﬁádku. Z Ïivota na
ostrovû si nic nepamatovala, ale i tak jí pﬁipadalo, Ïe se
na sebe rozpomínají. Ostrov leÏel kousíãek od Fjällbacky. Staãilo sejít dolÛ k mÛstku a spatﬁila, jak se pﬁímoﬁské mûsteãko rozprostírá na druhé stranû zálivu. Bílé
domky a ãervené rybáﬁské boudy pod prudk˘m skalnat˘m srázem pﬁipomínaly perlov˘ náhrdelník. Byla to taková nádhera, aÏ ji z toho bolelo u srdce.
Stékající pot ji za‰típal v oãích. Utﬁela se cípem triãka a pﬁimhouﬁila oãi proti slunci. Nad ní krouÏili racci.
Kﬁiãeli a volali na sebe a jejich skﬁeky se mísily se zvukem motorov˘ch ãlunÛ projíÏdûjících zálivem. Zavﬁela
oãi a nechala se tûmi zvuky uná‰et. Pryã od sebe samé,
pryã od...
„Co takhle dát si pauzu a jít se vykoupat?“
°
Zvukovou kulisu náhle pﬁeru‰il MartenÛv
hlas. Trhla
sebou, zmatenû potﬁásla hlavou, ale pak pﬁik˘vla.
„Tak jo,“ souhlasila a slezla z le‰ení.
Plavky visely na su‰áku za domem. Vyklouzla ze zpocen˘ch pracovních ‰atÛ a navlékla si bikiny.
°
Marten
uÏ byl pﬁevleãen˘ a netrpûlivû na ni ãekal.
„Tak jdem?“ zeptal se a vyrazil po cestiãce vedoucí na
pláÏ. Ostrov byl dost velk˘ a zdaleka ne tak nehostinn˘
jako mnoho jin˘ch, men‰ích ostrÛvkÛ v bohuslänském souostroví. Stezku obklopovalo bujné listnaté stromoví a vysoká tráva. Ebba pﬁi chÛzi poﬁádnû dupala. OdjakÏiva mûla
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strach z hadÛ, a kdyÏ tu pﬁed nûkolika dny uvidûla zmiji,
jak se vyhﬁívá na sluníãku, zaãala se bát je‰tû víc.
Terén se pozvolna svaÏoval k moﬁi a Ebba marnû odhánûla my‰lenku na to, kolik dûtsk˘ch nohou tuhle stezku bûhem let udusalo. Poﬁád se tomu tady ﬁíkalo dûtská
ozdravovna, i kdyÏ uÏ sem od tﬁicát˘ch let na ozdravné
pobyty dûti nejezdily.
°
„Pozor,“ varoval ji Marten
a ukázal na vyãnívající koﬁeny stromu.
Jeho ohleduplnost, která by ji mûla potû‰it, jí pﬁipadala spí‰ úmorná. Naschvál se koﬁenÛm nevyhnula a pﬁekroãila je. Po nûkolika metrech ucítila pod nohama hrub˘
písek. Dlouhou pláÏ om˘valy vlny. Ebba odhodila ruãník a zamíﬁila rovnou do slané vody. O nohy se jí otíraly chaluhy a náhl˘ chlad jí vyrazil dech, ale brzo jí studená
°
voda pﬁipadala osvûÏující. Za sebou sly‰ela, jak na ni Marten volá. Dûlala, jako by to nezaznamenala, a pokraãovala dál do hloubky. KdyÏ uÏ nedosáhla na dno, zaãala
plavat a po nûkolika tempech doplavala k prámu ukotvenému kousek od bﬁehu.
°
„Ebbo!“ volal na ni Marten
z pláÏe, ale ani teì mu neodpovûdûla a zachytila se schÛdkÛ prámu. Potﬁebovala
b˘t chvilku sama. KdyÏ si lehne a zavﬁe oãi, mÛÏe si pﬁedstavovat, Ïe je troseãnicí na ‰irém moﬁi. Sama. Nemusí
brát na nikoho ohled.
°
Sly‰ela, jak k ní nûkdo plave. KdyÏ se Marten
vyhoupl
na prám, stiskla víãka pevnûji k sobû, aby ho je‰tû aspoÀ
chvíli nemusela vnímat. Chtûla b˘t neru‰enû sama. Ne
°
jako teì, kdy s Martenem
byli od ostatních daleko, ale
zároveÀ stále spolu. Zdráhavû otevﬁela oãi.

Erika sedûla u stolu v ob˘vacím pokoji a kolem ní to vypadalo jako po v˘buchu bomby. V roztomilém propletenci se tu válela auta, panenky, ply‰áci a kost˘my na
karneval. Tﬁi dûti ve vûku do ãtyﬁ let se s pﬁehledem postaraly o to, aby to u nich doma vût‰inou vypadalo prá9
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vû takhle. Ale kdyÏ mûla Erika jednou za ãas chvilku bez
dûtí, obvykle se rad‰i vûnovala psaní, neÏ aby uklízela.
Zaslechla, Ïe se otevﬁely venkovní dveﬁe, vzhlédla od
poãítaãe a spatﬁila svého muÏe.
„Ahoj, co tu dûlá‰? Nemûl jsi jet ke Kristinû?“
„Máma nebyla doma. To je jí podobné, mûl jsem nejdﬁív zavolat,“ odpovûdûl Patrik a skopl ze sebe crocsy.
„To opravdu musí‰ nosit tyhle sandály? A navíc v nich
ﬁídit?“ Ukázala na ty odpudivé boty, které byly je‰tû ke v‰emu svítivû zelené. Patrikovi je Ïertem vûnovala její sestra Anna a on teì na sebe odmítal vzít cokoli jiného.
Patrik k ní pﬁi‰el a dal jí pusu. „VÏdyÈ jsou pûkn˘,“ namítl a zamíﬁil do kuchynû. „Dovolali se ti z toho nakladatelství? Museli b˘t celí Ïhaví, kdyÏ to zkou‰eli dokonce
i pﬁese mû.“
„Chtûjí vûdût, jestli se letos zúãastním kniÏního veletrhu, jak jsem slíbila. A já se poﬁád nemÛÏu rozhodnout.“
„Jasnû Ïe pojede‰. Ten víkend se o dûti postarám já, uÏ
jsem si zaﬁídil, Ïe nebudu pracovat.“
„Díky,“ ﬁekla Erika, ale v duchu byla na sebe spí‰ na‰tvaná, Ïe je za to manÏelovi vdûãná. Kolikrát ona zÛstala
s dûtmi doma, kdyÏ ho narychlo povolali do práce? Kolikrát jim jeho sluÏba u policie zkazila víkend, svátek nebo
veãer, protoÏe práce prostû nepoãká? Milovala Patrika nadev‰e, ale nûkdy mûla pocit, jako by si skoro neuvûdomoval, Ïe vût‰í díl zodpovûdnosti za dÛm a dûti má na
krku ona. Copak ona nemá vlastní, a je‰tû k tomu dost
úspû‰nou kariéru?
âasto sl˘chala, jak musí b˘t Ïivobytí spisovatelky bájeãné. S ãasem mÛÏe nakládat, jak se jí zlíbí, a je svou
vlastní paní. Erika se pokaÏdé rozãilila. Sice mûla svou
práci velmi ráda a uvûdomovala si, jaké ‰tûstí má, skuteãnost v‰ak byla trochu jiná. Povolání spisovatelky nemûlo se svobodou nic spoleãného. Rozepsaná kniha
pohltila ve‰ker˘ její ãas i my‰lenky na ãtyﬁiadvacet hodin dennû, sedm dní v t˘dnu. Nûkdy závidûla lidem, kte10
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ﬁí pﬁi‰li do práce, odpracovali si tam osm hodin a vrátili
se zase s ãistou hlavou domÛ. Ona se od práce odpoutat
nemohla a s rostoucím úspûchem na ni okolí mûlo stále
vy‰‰í poÏadavky, které musela skloubit s péãí o rodinu
s mal˘mi dûtmi.
Navíc dost tûÏko mohla tvrdit, Ïe je její kariéra dÛleÏitûj‰í neÏ Patrikova. On chránil lidské Ïivoty, ﬁe‰il zloãiny a pﬁispíval svou prací k lep‰ímu fungování spoleãnosti.
Ona psala knihy, které se ãetly pro zábavu. Chápala to
a poãítala s tím, Ïe nejãastûji zÛstane ãern˘ Petr v ruce
jí, ale obãas mûla chuÈ se vzepﬁít a hlasitû kﬁiãet.
S povzdechem vstala a vydala se za manÏelem do kuchynû.
„Spí?“ zeptal se Patrik a chystal si pﬁísady na svou oblíbenou svaãinu: knäckebrot, máslo, kaviár a s˘r. Pﬁi pomy‰lení, Ïe si pak suchar bude máãet v kakau, se Erika
otﬁásla.
„Jo, pro zmûnu se mi podaﬁilo uloÏit v‰echny dûti naráz. Dopoledne si krásnû hrály, a tak byly v‰echny tﬁi úplnû hotové.“
„To je fajn,“ podotkl Patrik a usadil se s knäckebrotem
ke stolu.
Erika se vrátila do ob˘váku. Chtûla je‰tû chvíli psát,
neÏ se dûti vzbudí. Ukradené chvilky. Nic lep‰ího ji teì
neãeká.

V tom snu hoﬁelo. Vincent stál u okna s oãima vytﬁe‰tûn˘ma dûsem a s nosem pﬁitisknut˘m ke sklu. Za ním
‰lehaly plameny v˘‰ a v˘‰. BlíÏily se k nûmu, pálily jeho
blonìaté kuãery a on bezhlesnû kﬁiãel. Chtûla se vrhnout k oknu, rozbít sklo a zachránit Vincenta pﬁed plameny, které se ho uÏ uÏ chystaly pohltit. JenÏe aÈ dûlala
co dûlala, tûlo ji neposlouchalo.
°
Pak usly‰ela MartenÛv
hlas. Pﬁetékal v˘ãitkami. Nenávidûl ji, protoÏe Vincenta nezachránila a místo toho jen
pﬁihlíÏela, jak se jim pﬁímo pﬁed oãima zaÏiva ‰kvaﬁí.
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„Ebbo! Ebbo!“
Jeho hlas ji pﬁimûl k tomu, aby se pokusila znovu. Musí
vybûhnout a rozbít sklo. Musí...
„Ebbo, probuì se!“
Nûkdo jí zatﬁásl rameny a zvedl ji do sedu. Sen pomalu mizel, ale ona v nûm chtûla setrvat, vrhnout se do
plamenÛ a aspoÀ na okamÏik ucítit Vincentovo tûlíãko
v náruãi, neÏ oba zemﬁou.
„Musí‰ se vzbudit. Hoﬁí!“
Najednou se úplnû probrala. Pach kouﬁe ji dráÏdil
v nose. Zakuckala se, aÏ ji v hrdle zabolelo. KdyÏ se rozhlédla, uvidûla, jak se dveﬁmi dovnitﬁ valí kouﬁ.
°
„Musíme se dostat ven!“ kﬁiãel Marten.
„Plaz se pod
úrovní kouﬁe. Pﬁijdu za tebou. Jen se nejdﬁív podívám,
jestli poÏár nejde uhasit.“
Ebba sklouzla z postele a na podlaze se zhroutila. Na
tváﬁi cítila teplo prken. V plicích ji pálilo a byla nepochopitelnû unavená. Ona pﬁece nezvládne nikam dojít.
Chtûla se tomu poddat a usnout. Zavﬁela oãi a cítila, jak
ji pﬁemáhá ospalost. Odpoãine si tu. Jen na chvilku.
°
„Vstávej! Musí‰!“ zakﬁiãel pronikav˘m hlasem Marten
°
a ona se z polospánku probrala. Marten nikdy nemívá
strach. Teì ji hrubû popadl za paÏi a pomohl jí na v‰echny ãtyﬁi.
Neochotnû se zaãala sunout vpﬁed po rukou a kolenou.
Strach se zmocÀoval i jí. S kaÏd˘m nádechem nasávala
do plic víc kouﬁe, jako pomalu úãinkující jed. Radûji se
zadusí kouﬁem, neÏ aby zemﬁela v ohni. Pomy‰lení na
to, Ïe by její kÛÏe chytila plamenem, ji pﬁimûlo urychlenû vylézt ven z pokoje.
Náhle se zarazila, celá zmatená. Mûla by pﬁece vûdût,
kter˘m smûrem je schodi‰tû, ale mozek jako by jí vypovûdûl sluÏbu. Pﬁed sebou vidûla jen souvislou ‰edoãernou mlhu. Zpanikaﬁila a plazila se dál pﬁímo za nosem,
aby aspoÀ nezÛstala trãet uprostﬁed kouﬁe.
°
Jakmile se dostala ke schodi‰ti, probûhl kolem ní Mar12
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ten s hasicím pﬁístrojem. Bral schody po tﬁech a Ebba ho
vyprovázela pohledem. Stejnû jako ve snu jí pﬁipadalo, Ïe
ji tûlo uÏ neposlouchá. Její údy odmítaly fungovat. ZÛstala bezmocnû na v‰ech ãtyﬁech a kouﬁ kolem ní houstl. Znovu se rozka‰lala a uÏ nemohla pﬁestat. Se slzícíma oãima
°
pomyslela na Martena,
ale nemûla uÏ sílu se o nûj bát.
Znovu si uvûdomila, jak lákavé by bylo se vzdát. Zmizet, zbavit se smutku, kter˘ jí drásal tûlo i du‰i. Pﬁed oãima se jí zatmûlo, pomalu se svezla na zem, spoãinula
hlavou na paÏích a zavﬁela oãi. Kolem ní bylo teplo a mûkouãko. Opût ji pﬁepadla ospalost a lákala ji do své náruãe. Nechtûla jí ublíÏit, jen ji obejmout a znovu zacelit
její du‰i.
°
„Ebbo!“ Marten
ji zatahal za paÏi a ona se bránila. Chtûla odjet do onoho pﬁíjemného a klidného svûta, kam mûla
namíﬁeno. Pak ucítila, Ïe jí dal facku, tváﬁ ji pálila, celá
otﬁesená se ztûÏka vyhrabala na nohy a podívala se zpﬁí°
ma Martenovi
do obliãeje. Tváﬁil se ustaranû a zároveÀ
na‰tvanû.
„OheÀ jsem uhasil,“ oznámil jí. „Ale uvnitﬁ zÛstat nemÛÏeme.“
Pokusil se ji zvednout a odnést, ale bránila se. Po dlouhé dobû dostala ‰anci si odpoãinout, a on jí to odpírá.
Vztekle mu zaãala bu‰it pûstmi do hrudi. Byla to úleva
dát koneãnû prÛchod ve‰keré zlobû a zklamání, a proto
do nûj tloukla v‰í silou, dokud ji nechytil za zápûstí. Pevnû je sevﬁel a pﬁivinul si ji do náruãe. Pﬁitiskl její obliãej
k sobû a drÏel ji v pevném objetí. Sly‰ela, jak mu rychle
tluãe srdce, a z toho zvuku jí bylo do pláãe. Nechala ho,
aby ji zvedl do náruãe a vynesl ven. KdyÏ se zhluboka
nadechla chladného noãního vzduchu, uÏ nemohla únavû vzdorovat a upadla do polospánku.
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Fjällbacka 1908
Pﬁi‰li brzy ráno. Matka a nejmen‰í dûti uÏ byly na nohou, ale
Dagmar se je‰tû vyvalovala v posteli. Tak se poznal rozdíl mezi
matãin˘m vlastním dítûtem a ostatními parchanty, o které se starala. Dagmar mûla zvlá‰tní v˘sady.
„Co se dûje?“ zavolal otec z pokoje. Stejnû jako Dagmar i jeho
vytrvalé bu‰ení na dveﬁe probudilo.
„Otevﬁete! Policie!“
Pﬁíchozím zjevnû do‰la trpûlivost, dveﬁe se rozletûly a do domu
vtrhl muÏ v policejní uniformû.
Dagmar se celá vydû‰ená v posteli posadila a snaÏila se zakr˘t
dekou.
„Policie?“ Otec vstoupil do kuchynû a neobratnû si zapínal kalhoty. Na propadlém hrudníku mu sem tam rostly ﬁídké chomáãe ‰ed˘ch chlupÛ. „Jen si obleãu ko‰ili a hned si v‰echno vysvûtlíme. To
musí b˘t nûjak˘ omyl. Tady Ïijí samí spoﬁádání lidé.“
„Bydlí tu Helga Svenssonová, Ïe ano?“ uji‰Èoval se policista. Za
ním ãekali dal‰í dva muÏi. Museli se na sebe maãkat, protoÏe kuchynû byla plná postelí a bylo v ní tûsno. V tuto chvíli u nich bydlelo pût dûtí.
„Jmenuju se Albert Svensson a Helga je moje Ïena,“ prohlásil
otec. Ko‰ili uÏ si oblékl a ruce si zaloÏil na prsou.
„A kde je va‰e Ïena?“zeptal se policista vyz˘vavû.
Dagmar si v‰imla, Ïe se otci mezi oboãím objevila ustaraná vráska. KvÛli v‰emu si dûlá starosti, ﬁíkávala matka neustále. Zbyteãnû
se nervuje.
„Matka je vzadu na zahradû s dûtmi,“ odpovûdûla Dagmar a zdálo se, Ïe si jí policisté v‰imli aÏ teì.
„Díky,“ ﬁekl policista, kter˘ mûl celou dobu slovo, otoãil se a odkráãel.
Otec je následoval v tûsném závûsu. „To pﬁece nemÛÏete, jen tak
14
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vtrhnout slu‰n˘m lidem do domu. Takhle nás vydûsit. OkamÏitû mi
povûzte, o co tu jde.“
Dagmar odhodila deku, spustila nohy na studenou podlahu kuchynû a rozbûhla se za nimi jen v noãní ko‰ili. Za rohem se prudce
zastavila. Dva policisté drÏeli matku pevnû za paÏe. Bránila se,
muÏi námahou oddechovali a snaÏili se, aby jim nevyklouzla. Dûti
jeãely a prádlo, které matka zrovna vû‰ela, se v nastalém zmatku porouãelo k zemi.
„Matko!“ zvolala Dagmar a vyrazila jí v ústrety.
Vrhla se k nohám jednoho z policistÛ a v‰í silou se mu zakousla
do stehna. Vykﬁikl, uvolnil sevﬁení, obrátil se a vlepil Dagmar takovou facku, aÏ upadla naznak. V úÏasu zÛstala sedût na trávû a prsty si pﬁejíÏdûla planoucí tváﬁ. Za cel˘ch osm let jejího Ïivota ji nikdo
neuhodil. Samozﬁejmû vidûla, jak mlad‰í dûti dostávají v˘prask, ale
na Dagmar matka nikdy ruku nevztáhla. A proto se ani otec neodvaÏoval jí dotknout.
„Jak si dovolujete bít mou dceru?“ Matka kolem sebe zuﬁivû kopala.
„To není nic proti tomu, co máte na svûdomí vy.“ Policista znovu pevnû sevﬁel HelÏinu paÏi. „Jste podezﬁelá z vraÏdy nûkolika dûtí
a máme právo vám prohledat dÛm. A vûﬁte mi, Ïe to udûláme velmi
dÛkladnû.“
Dagmar vidûla, jak matka klesla na kolena. Tváﬁ mûla stále v jednom ohni a srdce jí v hrudi prudce bu‰ilo. Dûti kolem ní jeãely, jako
by nastal soudn˘ den. A moÏná i nastal. I kdyÏ Dagmar nechápala, co se tu dûje, matãin v˘raz ve tváﬁi jí odhalil, Ïe jejich svût se
právû rozpadl na kousky.
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