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Jarní slunce se prodíralo okny policejní stanice v Tanumshede a neúprosnû odhalovalo ‰pínu na tabulkách.
Zimní ‰eì na nich leÏela jako povlak a Patrik cítil, Ïe
stejná vrstva pokr˘vá i jeho du‰i. Zima byla dlouhá. Îivot
s mal˘m dítûtem mu pﬁipadal nekoneãnû plnûj‰í, ale
i pracnûj‰í, neÏ si kdy umûl pﬁedstavit. A i kdyÏ to teì
v‰echno s Majou fungovalo líp neÏ na zaãátku, Erika se
s tím, Ïe je v domácnosti nedokázala vyrovnat. To vûdomí Patrika velice trápilo kaÏdou vteﬁinu, kterou trávil
v práci. Oba zatûÏovalo i to, co se stalo s Annou.
Zaklepání na rám dveﬁí pﬁeru‰ilo jeho chmurné my‰lenky.
„Patriku, máme ohlá‰enou dopravní nehodu. Nûjaké
auto se vybouralo na silnici smûrem na Sannäs.“
„Dobﬁe,“ zvedl se a nûco ho napadlo. „Nemûla dnes
nastoupit ta nová za Ernsta?“
„To ano,“ potvrdila Annika. „Není ale je‰tû osm.“
„Tak s sebou vezmu Martina. Jinak bych jel s ní.“
„No, má tedy ta holka ‰tûstí,“ poznamenala Annika.
„Îe nejede se mnou?“ pﬁedstíral rozhoﬁãení.
„No jistû,“ potvrdila, „pﬁece vím, jak ﬁídí‰. Nemyslela
jsem to ironicky. Teì se bojím, Ïe to bude mít tûÏké
s Mellbergem.“
„Po pﬁeãtení jejího Ïivotopisu si myslím, Ïe jestli ho
vÛbec nûkdo mÛÏe zkrotit, je to právû Hanna Kruseová.
Zdá se, Ïe je to správné dûvãe, alespoÀ podle toho, co uÏ
dûlala, a jejích posudkÛ ze zamûstnání.“
„V tom pﬁípadû je dost podivné, Ïe se uchází o místo
právû tady...“
„Na tom nûco je,“ souhlasil Patrik a oblékal se. „Mu9
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sím se jí zeptat, proã se tak zahazuje a hledá práci v místû, kde ji neãeká Ïádná kariéra, a navíc mezi námi amatéry...“ Mrkl na Anniku, která ho lehce ‰Èouchla do
ramene.
„Ale..., v‰ak ví‰, jak to myslím.“
„To ví‰, Ïe ano, jen tû zlobím... a nemá‰ bliÏ‰í informace o té nehodû? Nûjací zranûní nebo mrtví?“
„Podle toho ãlovûka, co zavolal, byla v autû jen jedna
osoba a ta je mrtvá.“
„Zatracenû..., zastavím se pro Martina a podíváme se
tam. Nejspí‰ budeme hned zpátky. Zatím mÛÏe‰ Hannu
u nás trochu provést.“
Ve stejném okamÏiku zaslechli od recepce Ïensk˘ hlas.
„Haló.“
„To je jistû ona,“ podotkla Annika a vybûhla ze dveﬁí.
Patrik, kter˘ byl velice zvûdav˘ na nov˘ Ïensk˘ pﬁírÛstek
na jejich oddûlení, spûchal za ní.
Îena stojící u recepce ho velice pﬁekvapila. Sám nevûdûl, co vlastnû ãekal, ale moÏná... nûkoho vy‰‰ího. A ne
tak pÛvabného... a plavovlasého. Natáhla ruku k Patrikovi a pak hned k Annice a pﬁedstavila se: „Ahoj, jsem Hanna Kruseová. Dnes u vás zaãínám.“ Hlas mûla pﬁekvapivû
hlubok˘ a rozhodn˘. Sevﬁení ruky svûdãilo o mnoha hodinách v posilovnû a Patrik musel okamÏitû poopravit
svÛj první dojem.
„Jsem Patrik Hedström. A tohle je Annika Janssonová,
páteﬁ na‰í stanice...“
Hanna se usmála. „Jak jinak – jediná Ïena mezi muÏsk˘m osazenstvem. Ale to se teì zmûní.“
Annika se rozesmála. „Je to opravdu pﬁíjemné dostat
posilu proti tady tûm testosteronÛm.“
Patrik je musel pﬁeru‰it. „Dûvãata, seznámíte se pozdûji. Hanno, právû jsme dostali hlá‰ení o dopravní nehodû
s následkem smrti. Napadlo mû, Ïe bys tam mohla jet
hned se mnou, jestli proti tomu nic nemá‰. Rovn˘ma nohama do práce.“
10
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„Ráda,“ pﬁik˘vla Hanna. „Jen si potﬁebuju nûkam dát
ta‰ku.“
„UloÏím ji do tvé kanceláﬁe,“ nabídla Annika. „Provedu
tû tu pak pozdûji, aÏ se vrátíte.“
„Díky.“ Hanna pospíchala za Patrikem, kter˘ uÏ vycházel ze dveﬁí.
„Tak co, jak se cítí‰?“ zeptal se Patrik, kdyÏ uÏ sedûli
v policejním voze a míﬁili k Sannäs.
„Dobﬁe, ale vÏdycky je to trochu napínavé, zaãínat na
novém pracovi‰ti.“
„UÏ jsi jich vyzkou‰ela hodnû, alespoÀ soudû podle
tvého Ïivotopisu,“ mínil Patrik.
„Ano. Chci získat co nejvíc zku‰eností,“ vysvûtlila
a zvûdavû vyhlíÏela z okénka. „RÛzné kouty ·védska, rÛznû velká pracovi‰tû, prostû v‰echno, co mi mÛÏe roz‰íﬁit
obzory.“
„Ale proã?“ nechápal Patrik. „O co ti jde?“
Hanna se usmála. Úsmûv mûla pﬁátelsk˘, ale souãasnû i hodnû rozhodn˘. „Pochopitelnû chci jednou ‰éfovat vût‰ímu policejnímu obvodu. Nav‰tûvuju v‰echny
moÏné kurzy a prohlubuju své znalosti. Pracuju tak tvrdû, jak dokáÏu.“
„To vypadá jako recept na úspûch,“ usmál se Patrik, ale
její enormní ambicióznost mu úplnû nesedûla. Na nûco
takového nebyl dosud zvykl˘.
„Doufám, Ïe ano,“ potvrdila a stále pozorovala míjející
krajinu. „A co ty – jak dlouho pracuje‰ v Tanumshede?“
Nebyl rád, Ïe ve svém hlase rozpoznal rozpaky, kdyÏ
odpovídal: „No..., fakticky od ukonãení policejní ‰koly.“
„To bych nikdy nedokázala. Jin˘mi slovy se tu musí‰
cítit dobﬁe. To zní slibnû i pro mû...“ Rozesmála se a pohlédla na nûho.
„Ano, i tak se to dá brát. Hodnû je zvyk a pohodlnost.
Vyrostl jsem tady a v‰echno tu dobﬁe znám. Ale v Tanumshede uÏ nebydlím. Pﬁestûhoval jsem se do Fjällbacky.“
11
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„No jistû, to jsem sly‰ela. OÏenil ses s Erikou Falckovou. Její knihy miluju – její detektivky. Musím se pﬁiznat,
Ïe biografie jsem neãetla.“
„Za to se nemusí‰ stydût. Polovina ·védska ãetla její
poslední knihu, soudû podle prodejnosti, ale vût‰ina lidí
vÛbec netu‰í, Ïe vydala také pût biografií o ‰védsk˘ch
spisovatelkách. Z tûch se nejlíp prodávala kniha o Karin
Boyeové, a myslím, Ïe vy‰la ve dvou tisících v˘tiskÛ...,
a mimochodem je‰tû nejsem Ïenat˘. Budeme se brát
v pﬁedveãer svatodu‰ních svátkÛ.“
„No, to ti gratuluju. To je krásné, mít letní svatbu.“
„Doufejme. Po pravdû ﬁeãeno bych nejradûji prchl do
Las Vegas a cel˘ rozruch si u‰etﬁil. Nemá‰ ani tu‰ení, co
taková svatba obná‰í.“
Hanna se rozesmála. „No, to si umím pﬁedstavit...“
„Ale ve tv˘ch papírech jsem zahlédl, Ïe i ty jsi vdaná.
Mûli jste také velkolepou svatbu v kostele?“
Pﬁes Hannin obliãej pﬁelétla chmura. Odvrátila pohled
a sotva sly‰itelnû zamumlala: „My mûli obãansk˘ sÀatek.
Ale o tom si mÛÏeme popovídat nûkdy pozdûji. Vidím, Ïe
dojíÏdíme na místo.“
Pﬁed nimi leÏelo v pﬁíkopu rozbité auto a dva hasiãi se
mu snaÏili rozﬁíznout stﬁechu. Pﬁíli‰ u toho nespûchali.
Pﬁi pohledu na sedadlo ﬁidiãe Patrik pochopil proã.

Ne náhodou se schÛzka konala v jeho vlastním domû
místo na radnici. Po mûsících intenzivní renovace byl
dÛm, nebo spí‰ perla, jak ho nejãastûji naz˘val, pﬁipraven
k obdivné prohlídce. Byl to jeden z nejstar‰ích a nejvût‰ích domÛ v Grebbestadu a on musel b˘valého majitele
hodnû pﬁemlouvat, aby mu ho prodal. Lkal, Ïe patﬁí rodinû a zdûdí ho dûti a vnouãata, ale jeho náﬁek se postupnû
mûnil ve spokojené brumlání poté, co nabídka rostla. Ti
místní hlupáci si vÛbec neuvûdomili, Ïe jim nabídl o hodnû ménû, neÏ kam byl ve skuteãnosti ochoten zajít. Nikdy neopustili rodné mûsteãko a nemûli ani ponûtí o cenû
12
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vûcí – na rozdíl od ãlovûka, kter˘ Ïil ve Stockholmu a byl
zvykl˘ na podmínky tamního trhu s nemovitostmi. Jakmile dÛm koupil, vynaloÏil bez mrknutí oka dal‰í dva miliony na renovaci a teì se hrdû chlubil v˘sledkem pﬁed
ostatními mûstsk˘mi radními.
„Nechali jsme si sem poslat schodi‰tû z Anglie, protoÏe je navrÏeno s detaily typick˘mi pro tuto ãást století. No, rozumí se, Ïe levné nebylo, vyrábûjí tam jen
pût podobn˘ch kouskÛ roãnû, ale kdyÏ ãlovûk poÏaduje kvalitu, musí ji zaplatit. Mûli jsme tu konzultanta
z bohuslänského muzea, kter˘ dohlíÏel, aby se nepo‰kodil styl domu. Mnû i Vivece moc záleÏelo na tom,
aby pﬁestavba probíhala nesmírnû citlivû. Ostatnû, mám
tu navíc nûkolik v˘tiskÛ minulého ãísla Rezidence, kde je
zdokumentován v˘sledek na‰eho úsilí. Fotograf se vyjádﬁil, Ïe dosud nevidûl tak ‰etrnou renovaci staré stavby. Vezmûte si domÛ kaÏd˘ jeden v˘tisk, abyste si ho
mohli v klidu prohlédnout. Jo, je‰tû bych mûl dodat, Ïe
Rezidence je ãasopis, kter˘ se zamûﬁuje v˘hradnû na exkluzivní sídla, ne jako Krásn˘ domov, kde se kdekdo chlubí úplnû v‰ím moÏn˘m.“ Rozesmál se, aby zdÛraznil, jak
je smû‰ná pﬁedstava, Ïe by se o jeho domû mohlo psát
v takovém plátku.
„No, pojìte se posadit, dáme se do práce.“
Erling W. Larson je vedl k velkému stolu v jídelnû, na
nûmÏ uÏ ãekaly ‰álky na kávu. Zatímco hosty provádûl
po domû, jeho manÏelka se vytratila, ale teì ti‰e stála
u stolu a ãekala, aÏ se v‰ichni usadí. Erling na ni spokojenû pohlédl. Mûla cenu zlata, jeho malá Viveca, vûdûla,
kde je její místo, a byla to skvûlá hostitelka. MoÏná trochu zamlklá a nepﬁíli‰ zbûhlá v umûní konverzace, ale radûji manÏelku, která umí mlãet, neÏ takovou, která toho
spoustu naÏvaní a mele páté pﬁes deváté.
„No, tak co si myslíte o milníku, pﬁed kter˘m stojíme?“
V‰ichni uÏ sedûli kolem stolu a Viveca nalévala kávu
do nádhern˘ch prÛsvitn˘ch ‰álkÛ.
13
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„V‰ak ví‰, co si o tom myslím,“ ﬁekl Uno Brorsson a dal
si do ‰álku ãtyﬁi kostky cukru. Erling ho pozoroval s nechutí. Nechápal lidi, kteﬁí se nestarají o své tûlo a zdraví.
Sám kaÏdé ráno bûhal deset kilometrÛ a nechal si udûlat
i pár diskrétních kosmetick˘ch úprav. To ov‰em vûdûla
jen Viveca.
„Ano, to bezpochyby,“ ozval se Erling trochu ostﬁeji,
neÏ by si pﬁál.
„Mûl jsi ale moÏnost ﬁíct své a teì jsme dospûli ke
spoleãnému rozhodnutí, a tak by bylo rozumnûj‰í se
spojit. Plané ﬁeãi niãemu neposlouÏí. Televizní t˘m dnes
pﬁijede s kamerami a já osobnû si myslím, Ïe nic lep‰ího
se ve zdej‰ím kraji stát nemohlo. Jen si vzpomeÀte, jakého úspûchu dosáhla místa, kde se uÏ filmovalo. Åmål
se stal znám˘ uÏ díky Moodyssonovu filmu, ale to nebylo nic ve srovnání s tím, co následovalo, kdyÏ tam natoãili tu reality show. Noviny nepsaly o niãem jiném.
Díky Hﬁí‰níkÛm v Törebodû teì úplnû v‰ichni vûdí, kde
Töreboda leÏí. V dal‰ích t˘dnech se nikdo nehne od televize a v‰ichni budou sledovat Hﬁí‰níky v Tanumu. Je to
jedineãná pﬁíleÏitost, jak ná‰ zapomenut˘ kraj ukázat
svûtu z té nejlep‰í stránky.“
„Z nejlep‰í stránky,“ znechucenû si odfrkl Uno.
„Chlast, sex a hloupé blond˘ny, právû s tím chceme Tanum spojovat?“
„Já si myslím, Ïe je to úÏasnû vzru‰ující,“ prohlásila nad‰enû trochu jeãiv˘m hlasem Gunilla Kjellinová a pohlédla na Erlinga. Stra‰nû se jí líbil. Dokonce by se dalo
ﬁíct, Ïe je do nûho zamilovaná, pﬁestoÏe by to nikdy nepﬁiznala ani sama sobû. Erling si toho ov‰em byl vûdom
a vyuÏíval jejího hlasu ve v‰ech záleÏitostech, které chtûl
prosadit.
„Vezmûte si pﬁíklad z Gunilly. V tomto duchu bychom
mûli vítat nastávající projekt. Je to pro nás v‰echny napínavé dobrodruÏství, kterému bychom mûli jít s vdûãností vstﬁíc.“
14
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Erling slova pronesl s velk˘m entuziazmem. Právû ten
mu ãasto pﬁiná‰el úspûch, kdyÏ je‰tû stál v ãele poji‰Èovacího obra. Jen hlasem dokázal pﬁimût personál i vedení, aby s velk˘m zájmem naslouchali jeho slovÛm.
Nostalgicky pomyslel na léta na v˘sluní. Na ‰tûstí vãas
vycouval. Vzal si své zaslouÏené peníze a odporouãel
se. Dﬁív neÏ novináﬁi zaãali vûtﬁit a honit jeho ubohé
kolegy, které doslova roznesli na kopytech. Erling tehdy hodnû váhal s rozhodnutím odejít po srdeãní pﬁíhodû do pﬁedãasného dÛchodu, ale ukázalo se, Ïe to bylo
to nejlep‰í, co mohl udûlat.
„Nabídnûte si zákusky, jsou z Elgovy cukrárny,“ pokynul k tácu plnému peãiva z listového tûsta i skoﬁicov˘ch
‰nekÛ. V‰ichni poslu‰nû natáhli ruku a poslouÏili si. On
sám si nevzal. Sladké jedl stﬁídmû i proto, Ïe onemocnûl
navzdory pohybu a zdravé stravû.
„A jak to bude s pﬁípadn˘mi ‰kodami? Sly‰el jsem, Ïe
v Törebodû mûli hodnû problémÛ tohoto druhu. Zaplatí
televize od‰kodné?“
Erling se netrpûlivû zamraãil smûrem, odkud pﬁi‰la
otázka. Právû ten nejmlad‰í, ekonomick˘ ‰éf, musí mít
vÏdycky nûjaké poznámky, místo aby vidûl „the big picture“,
jak rád ﬁíkával. Zatracenû, co ten holobrádek vÛbec mÛÏe
vûdût o ekonomii? Je mu sotva tﬁicet a jistû za cel˘ Ïivot
nevidûl tolik penûz, o nichÏ Erling rozhodoval bûhem
jediného dne v dobr˘ch letech v poji‰Èovnû. Ne, malé
poãtáﬁe rád nemûl. Obrátil se k Eriku Bohlinovi, kter˘
otázku poloÏil, a dÛraznû odpovûdûl: „O to se teì nemusíme starat. Vzhledem ke zv˘‰ení turizmu, které bude následovat, nehraje nûjaké rozbité okno Ïádnou roli. Také
oãekávám, Ïe se policie bude snaÏit, aby si zaslouÏila svÛj
plat, a udrÏí poﬁádek.“
Nûkolik okamÏikÛ na kaÏdém z nich spoãinul pohledem. To byla technika, s níÏ vÏdycky slavil úspûch. Stejnû i teì. V‰ichni se zahledûli do stolu a pﬁípadn˘ protest
spolkli. Svou ‰anci mûli, ale teì uÏ dospûli k rozhodnutí
15
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v demokratickém duchu a dnes pﬁijedou do Tanumshede
autobusy televize s úãastníky.
„Snad to bude v poﬁádku,“ ozval se Jörn Schuster. Je‰tû se
nestaãil vzpamatovat ze skuteãnosti, Ïe Erling pﬁevzal jeho
funkci ve správû mûsta, kterou drÏel skoro patnáct let.
Erling nemohl pochopit, proã se Jörn pﬁesto rozhodl
v ﬁízení mûsta zÛstat. Kdyby on sám takhle propadl pﬁi
hlasování, urãitû by odtáhl s ocasem staÏen˘m mezi nohama. Ale kdyÏ Jörn chce b˘t svûdkem svého pokoﬁení,
aÈ si poslouÏí. Mûlo to i své v˘hody. Teì uÏ byl jen unaven˘ a bez vlivu, ale mûl vûrné pﬁívrÏence a ty uklidnilo,
Ïe nepﬁestal pracovat ve v˘boru.
„Tak budeme pokraãovat. Já osobnû televizní t˘m pﬁivítám v jednu hodinu a vy v‰ichni se rovnûÏ mÛÏete
zúãastnit. Jinak se sejdeme na pravidelné schÛzce ve ãtvrtek.“
Zvedl se, aby naznaãil, Ïe se spoleãnost mÛÏe rozejít.
Uno stále je‰tû brblal, kdyÏ vycházel ven, ale v podstatû si Erling myslel, Ïe to ‰lo dobﬁe. Bude to úspûch, tím
si byl jist.
Spokojenû vy‰el na verandu a zapálil si doutník. Jeho
Ïena v jídelnû mlãky sklízela ze stolu.

„Ja, ja, ja, ja.“ Maja sedûla ve své Ïidliãce a Ïvatlala souãasnû s tím, jak se ‰ikovnû vyh˘bala lÏiãce, kterou jí Erika chtûla vsunout do úst. Po chvíli snaÏení do ní Erika
trochu ka‰e dostala, ale úspûch to byl jen krátkodob˘.
Maja se ve stejném okamÏiku rozhodla ukázat, jak dûlá
auto, a pﬁi jejím „brrr“ se ka‰e rozprskla po Eriãinû obliãeji.
„Zatracené dítû,“ ulevila si unavenû, ale okamÏitû zalitovala volby slov.
„Brrr,“ ﬁekla Maja znovu radostnû a vyplivla poslední
zbytky jídla na stÛl.
„Zatracené dítû,“ opakoval Adrian, kterého ale jeho
star‰í sestra Emma hned okﬁikla: „Adriane, klít se nesmí!“
16
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„Ale Ika to ﬁekla!“
„Pﬁece se nikdy nesmí klít, Ïe ne, Eriko?“ Emma si opﬁela ruce o boky a vyz˘vavû se podívala na tetu.
„Ne, to rozhodnû nesmí, to bylo ode mû hroznû hloupé, Adriane.“
Emma se s odpovûdí spokojila a pokraãovala v jídle.
Erika ji láskyplnû, ale i starostlivû pozorovala. Emma
musela hodnû rychle „vyrÛst“. Nûkdy se k Adrianovi
chovala spí‰ jako jeho matka neÏ sestra. Zdálo se, Ïe to
Anna vÛbec nevnímá, ale Erika na to byla hodnû citlivá.
Sama byla v mládí v této roli právû vÛãi své sestﬁe Annû.
A teì to tu bylo zase. Musela b˘t souãasnû matkou své
malé dcerky Maji i náhradní maminkou pro Emmu a Adriana. Anna potﬁebovala ãas na to, aby se vzpamatovala
z psychického ‰oku po minul˘ch proÏitcích. Erika pohlédla ke schodÛm do podkroví a souãasnû zaãala uklízet po snídani. Nahoﬁe bylo ticho. Anna se zﬁídkakdy
probouzela pﬁed jedenáctou a Erika ji nechávala dospat.
Nevûdûla, co jinak dûlat.
„Já dnes nepÛjdu do ‰kolky,“ zaãal si vym˘‰let Adrian
a nasadil v˘raz, kter˘ jeho slova zdÛrazÀoval: PﬁinuÈ mû
k tomu, jestli to dokáÏe‰.
„JistûÏe pÛjde‰ do ‰kolky, Adriane,“ napomenula ho
Emma a znovu si opﬁela dlanû o boky. Erika pﬁede‰la hádce, která by teì podle její zku‰enosti mûla následovat,
a zatímco se snaÏila zvládnout osmimûsíãní Maju, obrátila se k Emmû: „Vezmi si bundu. Adriane, teì s tebou nebudu o niãem diskutovat. PÛjde‰ s Emmou do ‰kolky a víc
o tom nebudeme mluvit.“
Adrian otevíral ústa k protestu, ale nûco v Eriãinû pohledu mu naznaãilo, Ïe dnes bude lep‰í poslechnout,
a s neobyãejnou poddajností zamíﬁil do haly.
„Tak, teì se obuj.“ Erika podala Adrianovi botiãky, ale
ten tvrdohlavû zavrtûl hlavou. „Já to neumím, musí‰ mi
pomoct.“
„JistûÏe to umí‰. Pﬁece se ve ‰kolce také obouvá‰.“
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„Ne, já to neumím. Já jsem je‰tû mal˘,“ doloÏil pro jistotu.
Erika s povzdechem poloÏila Maju na zem. Ta se okamÏitû pustila do lezení. Zaãala s tím hodnû brzy a byla
pﬁímo mistryní v oboru.
„Majo, zÛstaÀ tady,“ pokou‰ela se ji zastavit, zatímco
Adrianovi nazouvala botiãky.
Maja její pﬁání ignorovala a vydala se na objevnou cestu. Erika cítila, Ïe jí pot teãe po zádech a pod paÏemi.
„Já ji pﬁinesu,“ nabídla se Emma a Eriãino mlãení si vyloÏila jako souhlas. S funûním pﬁitáhla Maju, která se v jejím náruãí kroutila jako nespokojená koãka. Erika vidûla,
Ïe dceﬁina tváﬁ zaãíná brunátnût, coÏ bylo znamení, Ïe co
nevidût spustí kﬁik, a rychle si ji od Emmy vzala. Pak dûti
vystrkala ze dveﬁí k vozu. Zatracenû, jak tahle rána nenávidûla!
„Honem do auta, máme zpoÏdûní. UÏ zase pﬁijdeme
pozdû a víte, jak to paní uãitelka nemá ráda.“
„To se jí nelíbí,“ starostlivû potvrdila Emma a potﬁásla
hlavou.
Erika pﬁipoutala Maju do sedátka, kdyÏ vtom Adrian
zaãal znovu zlobit: „Chci sedût vpﬁedu.“ PﬁeloÏil si ruce
kﬁíÏem, aby znemoÏnil zapnutí pásÛ. Teì uÏ byla Eriãina trpûlivost u konce. „Sedni si na své místo,“ zakﬁiãela
na nûho a s uspokojením vidûla, Ïe ji bez dal‰ího protestu poslechl. Emma si sedla na sloÏen˘ pol‰táﬁ uprostﬁed
a sama se zapnula. Erika Adriana pﬁipoutala rozãilen˘mi
pohyby, ale zarazila se, kdyÏ na tváﬁi ucítila dûtskou ruãiãku.
„Já tû mám moc rád, Iko,“ ﬁekl Adrian a byl tak sladk˘,
Ïe mu ne‰lo odolat. Byl to mal˘ podvodník, ale vycházelo mu to. Erika cítila, Ïe jí zmûklo srdce, naklonila se
k nûmu a dala mu velkou pusu.
NeÏ vycouvala, pohlédla je‰tû do okna v podkroví. Ale
rolety v Anninû pokoji byly zataÏené.
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