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Nic krásnûj‰ího, neÏ byla ona, nespatﬁil. Nádhernû vonûla a dlouhé vlasy sãesané dozadu svazovala bílá stuÏka. Záﬁila tak, aÏ málem musel pﬁivﬁít oãi. Váhavû k ní pﬁistoupil a netu‰il, jestli se k ní
smí pﬁiblíÏit. Roztáhla paÏe na znamení, Ïe ano, proto vbûhl do její
náruãe. V‰echno zlé, temné se rozplynulo. Místo toho ho obklopilo
svûtlo, vÛnû a hedvábnû mûkké vlasy, které cítil na své tváﬁi.
„Ty jsi teì moje maminka?“ zeptal se nakonec a nerad ustoupil
o krok dozadu. Pﬁik˘vla.
„Opravdu?“ âekal, Ïe nûkdo pﬁijde, v‰echnu nádheru zniãí a ujistí ho, Ïe jen snil. Bytost tak nádherná pﬁece nemÛÏe b˘t maminkou
nûkoho, jako je on.
Ale Ïádn˘ hlas nezaslechl. Místo toho znovu pﬁik˘vla a on se uÏ
neudrÏel, choulil se jí v náruãí a pﬁál si, aby ji uÏ nikdy, nikdy nemusel opustit.
Nûkde v koutku mysli se skr˘valy i jiné obrazy, jiné pachy a zvuky, ale mizely ve vÛni kvûtÛ a ‰ustûní jejích ‰atÛ. Pﬁinutil staré nejasné vzpomínky zmizet a nahradil je novou, fantastickou a neuvûﬁitelnou
skuteãností.
Pohlédl vzhÛru na svou novou maminku a srdce se mu málem
rozskoãilo ‰tûstím. KdyÏ ho vzala za ruku a odvádûla pryã, blaÏenû se usmíval.
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„Sly‰el jsem, Ïe to vãera veãer bylo docela dramatické.
Na co ten Christian myslel? Opít se pﬁi takové pﬁíleÏitosti!“ Kenneth Bengtsson pﬁi‰el do kanceláﬁe pozdû, protoÏe dopoledne mûl doma hodnû práce. Hodil bundu pﬁes
kﬁeslo, ale po Erikovû vyãítavém pohledu ji zvedl a povûsil na vû‰ák v hale.
„Ano, bylo to opravdu dost Ïalostné zakonãení veãera,“ souhlasil Erik. „Naopak Louise to pro zmûnu nepﬁehnala, takÏe já s ní podobn˘ záÏitek nemûl.“
„Je to s ní opravdu tak zlé?“ zeptal se Kenneth. Erik se
mu s osobními záleÏitostmi nikdy nesvûﬁoval. Bylo to takové vÏdycky. KdyÏ si spolu hrávali jako dûti, i teì, kdyÏ
byli dospûlí. Erik se k nûmu vÏdycky choval pﬁezíravû,
jako by mu udûloval milost tím, Ïe se s ním st˘ká. Kdyby mu Kenneth nemûl co nabídnout, jejich pﬁátelství by
uÏ dávno skonãilo. To se vlastnû stalo v dobû, kdy Erik
studoval na univerzitû a pak pracoval v Göteborgu. Kenneth zÛstal doma ve Fjällbace a zaloÏil malou úãetnickou firmu, která byla kaÏd˘m rokem úspû‰nûj‰í, protoÏe
Kenneth byl velice talentovan˘. Vûdûl o sobû, Ïe není ani
Ïádn˘ krasavec, ani lev salonÛ, a nedûlal si iluze o tom,
Ïe by opl˘val nadmûrnou inteligencí. Dokázal ale zázraãnû kouzlit s ãísly. S ciframi, s aktivy a pasivy dovedl
Ïonglovat jako David Beckham s míãem. Tato schopnost
spolu s tím, Ïe na svou stranu dokázal získat i finanãní
úﬁad, mu pomohla vzbudit ErikÛv zájem. A kdyÏ se Erik
rozhodl nastartovat v˘nosn˘ trh s nemovitostmi na západním pobﬁeÏí, stal se jeho poradcem a spoleãníkem.
Erik ho pochopitelnû odkázal do správn˘ch mezí a nechal mu jen tﬁetinu podniku, ne polovinu, jak by správ28
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nû mûl vzhledem k poãáteãním vkladÛm. Ale Kennethovi to nevadilo. Jeho cílem nebylo ani bohatství, ani moc.
Byl spokojen˘ s tím, Ïe mohl dûlat, co dobﬁe ovládal,
a Ïe je Erikov˘m spoleãníkem.
„Opravdu nevím, co mám s Louisou dûlat,“ utrousil Erik
a zvedl se ze Ïidle. „Kdyby nebylo dûtí…“ Potﬁásl hlavou a ‰el si pro plá‰È.
Kenneth chápavû pﬁikyvoval. Ve skuteãnosti vûdûl, kde
Erika tlaãí bota. V rozvodu s Louisou mu bránilo pomy‰lení, Ïe by se s ní musel podûlit o ve‰ker˘ majetek.
„Jdu se ven naobûdvat. Udûlám si del‰í poledne.“
„Dobﬁe,“ ﬁekl Kenneth a pomyslel si: Dlouhé poledne…, jasnû.
„ Je doma?“ Erika stála na schodi‰ti u Thydellov˘ch.
Sanna na nûkolik vteﬁin zaváhala, ale pak ustoupila stranou a pustila ji do domu.
„Je nahoﬁe v pracovnû. Jen sedí pﬁed poãítaãem a zírá.“
„MÛÏu za ním?“
Sanna pﬁik˘vla. „Nevím, co s ním dûlat. Tﬁeba uspûje‰ ty.“
Mûla trochu trpk˘ hlas a Erika se na ni zahledûla. Vypadala unavenû. Unavenû a je‰tû nûjak jinak, i kdyÏ pﬁesnû nechápala, oã jde.
„Zkusím to.“ Erika se pracnû hrabala po schodech nahoru a podpírala si rukou bﬁicho. I tak malá námaha pro
ni byla neúnosná.
„Ahoj,“ opatrnû zaklepala na otevﬁené dveﬁe a Christian se k ní otoãil. Sedûl na kanceláﬁské Ïidli, monitor byl
ãern˘.
„Vãera jsi nás vylekal,“ ﬁekla a svalila se do kﬁesla v rohu
pokoje.
„Jsem trochu pﬁepracovan˘,“ odpovûdûl. Mûl hluboké
kruhy pod oãima a ruce se mu tﬁásly. „A mám taky starost, co se stalo s Magnusem.“
„Urãitû nejde o nic jiného?“ zeptala se ostﬁeji, neÏ si pﬁála. „Tohle jsem vãera na‰la. Pﬁinesla jsem ti to.“ Vytáhla
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z kapsy lístek, kter˘ byl pﬁedtím pﬁipevnûn na kytici lilií.
„Nejspí‰ upadl.“
Christian se podíval na kartiãku. „Vyhoì to.“
„Co ten vzkaz znamená?“ Erika ustaranû hledûla na
muÏe, jehoÏ zaãala pokládat za svého pﬁítele.
Neodpovûdûl a Erika se zeptala znovu, mûkãeji. „Christiane, co to znamená? Vãera jsi velice silnû zareagoval.
NesnaÏ se mi namluvit, Ïe jsi jen pﬁepracovan˘.“
Stále mlãel, ale ticho pﬁeru‰ila Sanna, která se mezitím objevila ve dveﬁích.
„¤ekni o tûch dopisech!“
ZÛstala stát na prahu a ãekala, aÏ její muÏ odpoví. Chvíli bylo ticho, ale pak Christian s povzdechem vysunul nejspodnûj‰í zásuvku stolu a vytáhl hromádku dopisÛ.
„Chodí mi uÏ nûjakou dobu.“
Erika zvedla dopisy a opatrnû jimi listovala. Bílé archy
s ãern˘m písmem. Bez nejmen‰ích pochybností stejn˘ rukopis jako na kartiãce, kterou pﬁinesla. I slova znûla povûdomû. RÛzné formulace, ale stejn˘ obsah.
„Je stále s tebou. Nemá‰ právo na vlastní Ïivot. Jen ona.“
Erika na nûho zmatenû pohlédla. „Co se tím myslí? Ty
to chápe‰?“
„Ne.“ Odpovûì byla rychlá a rozhodná. „Nemám tu‰ení. Pokud vím, nikdo mi nechce ublíÏit. A nevím, kdo
je ta ona. Mûl jsem je hned vyhodit,“ prohlásil a natáhl
se po dopisech. Erika mu je ale nedala.
„Mûl ses obrátit na policii.“
Christian zavrtûl hlavou. „Ne. Urãitû se jen nûkdo chce
pobavit na mÛj úãet.“
„Tohle mi jako Ïert nepﬁipadá. Ani se mi nezdá, Ïe by
to tobû pﬁipadalo zábavné.“
„Taky mu to ﬁíkám,“ pﬁipojila se Sanna. „KdyÏ pomyslím na dûti a v‰echno ostatní, tak je to dost hnusné. Co
kdyÏ jde o nûjakého nemocného ãlovûka, kter˘…?“ dívala se na Christiana a Erice do‰lo, Ïe o tom spolu nemluví poprvé. Ale jen tvrdohlavû vrtûl hlavou.
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„Nechci z toho dûlat událost.“
„A kdy to zaãalo?“
„V té dobû, co ses pustil do románu,“ odpovûdûla místo nûj Sanna a její muÏ na ni rozãilenû pohlédl.
Pak pﬁipustil: „Ano, asi tou dobou. Pﬁed pÛl druh˘m
rokem.“
„MÛÏe to mít souvislost? Existuje v knize nûjaká skuteãná postava nebo událost? Nûkdo, kdo by se cítil ohroÏen tím, Ïe o nûm pí‰e‰?“ Erika stále na Christiana upﬁenû
hledûla a jemu to nebylo vÛbec pﬁíjemné. Tuto konverzaci si rozhodnû nepﬁál.
„Ne, nemá to nic spoleãného s románem,“ popﬁel a sevﬁel rty. „Nikdo by se v nûm nemûl poznat. Pﬁece jsi rukopis ãetla. Mûla jsi pocit, Ïe je to autobiografie?“
„To bych opravdu neﬁekla,“ pﬁipustila a pokrãila rameny. „Ale vím, Ïe ãlovûk v rukopise vÏdycky smû‰uje skuteãnost s fikcí, aÈ vûdomû, nebo podvûdomû.“
„Já rozhodnû ne,“ vybuchl Christian a prudce odstrãil
Ïidli od stolu. Erika pochopila, Ïe by mûla odejít, a snaÏila se zvednout z kﬁesla. JenomÏe to ne‰lo a zvládla akorát bezmocnû supût. ChristianÛv pﬁísn˘ v˘raz trochu
zmûkl a natáhl k ní ruku, aby jí pomohl.
„Prostû nûjak˘ úchyl sly‰el, Ïe pí‰u knihu, a rozhodl
se pobavit,“ zabruãel klidnûj‰ím hlasem.
Erika nevûﬁila, Ïe jí ﬁíká celou pravdu, ale v kaÏdém pﬁípadû to byl jen její pocit, kter˘ nemûla niãím podloÏen˘.
Snad si Christian nepov‰imne, Ïe dopisÛ má místo ‰esti
uÏ jen pût. Cestou ven k autu jeden vsunula do kabelky.
Sama nechápala, Ïe se toho odváÏila, ale kdyÏ Christian
trucuje, musí to vyzkoumat sama. Tón dopisÛ byl nenávistn˘ a tu‰ila, Ïe její pﬁítel je v nebezpeãí.
„Musela jsi nûkoho odﬁeknout?“ Erik chÀapl rty po její
bradavce. Zasténala a na posteli ve svém malém bytû se
svíjela vzru‰ením. SvÛj salon mûla pﬁíhodnû blízko v pﬁízemí domu.
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„To by se ti tak líbilo, abych kvÛli tobû odﬁíkala zákaznice,“ zasmála se. „Proã si myslí‰, Ïe jsi pro mû tak
dÛleÏit˘?“
„Je snad nûco dÛleÏitûj‰ího neÏ právû tohle?“ Olizoval jí prsa a ona ho pﬁitáhla na sebe, neschopná dál
ãekat.
Potom leÏela s hlavou na jeho paÏi a jeho vlasy ji lechtaly na tváﬁi.
„Mûla jsem divn˘ pocit, kdyÏ jsem tû vãera veãer vidûla s Louisou.“
„Hmm…,“ zamumlal a zavﬁel oãi. Nemûl nejmen‰í chuÈ
diskutovat o manÏelce ani manÏelství s milenkou.
„Mám ji ráda,“ pokraãovala Cecilia a pohrávala si s jeho
chlupy na prsou. „Kdyby vûdûla, Ïe…“
„Nic neví ani vûdût nebude,“ skoãil jí do ﬁeãi a nadzvedl
se. „Nikdy se nic nedozví.“
Cecilia na nûho pohlédla a Erik ze zku‰enosti pﬁesnû
vûdûl, kam diskuse povede.
„Dﬁíve nebo pozdûji se to dozvûdût musí.“
Erik v nitru hluboce vzdychl. Îe kaÏdá vÏdycky musí
mluvit o tom, co bude potom! Pﬁehodil nohy pﬁes okraj
postele a zaãal se oblékat.
„Ty uÏ jde‰?“ zeptala se ublíÏenû a to ho je‰tû víc rozãililo.
„Mám moc práce,“ ﬁekl krátce a zapínal si ko‰ili. Ulpûl
na nûm pach sexu, ale osprchuje se aÏ v práci. Pro takovéto pﬁíleÏitosti tam mûl rezervní prádlo.
„Bude to vÏdycky takové?“ Cecilia napÛl leÏela v posteli a Erik neodolal a pohlédl na její nahé tûlo. Prsy se
jí zvedaly nahoru a tmavé bradavky ztuhly chladem
v místnosti. Rychle zmûnil názor. Vlastnû do kanceláﬁe
ani tolik nespûchá a nemûl by nic proti dal‰ímu koleãku.
MoÏná ji teì bude muset trochu pﬁemlouvat, ale napûtí,
které uÏ cítil v tûle, mu signalizovalo, Ïe by to mohlo
stát za to. Sedl si zpût na okraj postele, nasadil smyslnûj‰í hlas i pohled a pohladil ji po tváﬁi.
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„Cecilio,“ zaãal a pokraãoval slovy, která mu jako tolikrát pﬁedtím automaticky spl˘vala ze rtÛ. KdyÏ se k nûmu
pﬁitiskla, cítil její tvrdé prsy a zaãal si znovu rozepínat
ko‰ili.

Po pozdním obûdû v restauraci Sklípek Patrik zaparkoval
pﬁed nízkou bílou budovou, která by nikdy nevyhrála
Ïádnou cenu v architektonické soutûÏi. Zastavil se v recepci policejní stanice.
„Má‰ náv‰tûvu,“ informovala ho Annika a pohlédla na
nûho pﬁes okraj br˘lí.
„Kdo to je?“
„Nevím, ale je moc hezká. MoÏná trochu plnûj‰í, ale
bude se ti líbit.“
„CoÏe?“ Patrik zmatenû uvaÏoval, jestli se z Anniky náhodou nestává dohazovaãka. Jsou tu pﬁece samí ‰Èastnû
Ïenatí muÏi.
„Sám uvidí‰, sedí u tebe,“ pokraãovala Annika a mrkla
na nûho.
Patrik otevﬁel dveﬁe do kanceláﬁe. „Ahoj, miláãku, co
ty tady dûlá‰?“
V Ïidli pro náv‰tûvy pﬁed jeho psacím stolem sedûla
Erika a roztrÏitû listovala v t˘deníku Policista.
„Kde jsi byl tak hroznû dlouho?“ spustila bez odpovûdi. „Takhle vypadají ty tvoje hektické dny v práci?“
Patrik se jen u‰klíbl. Vûdûl, Ïe ho Erika ráda popichuje.
„A co tu dûlá‰ ty?“ zeptal se znovu a posadil se. Naklonil se k manÏelce pﬁes stÛl a opût si uvûdomil, jak je
krásná. Vzpomnûl si, jak ho poprvé nav‰tívila na policejní
stanici – tehdy ‰lo o vraÏdu její kamarádky Alexandry
Wijknerové – a usoudil, Ïe od té doby je‰tû zkrásnûla.
Obãas si to v honiãce v‰edního dne neuvûdomoval. BûÏn˘ Ïivot se smrskl na rutinní vûci: jít do zamûstnání, odvézt dcerku do ‰kolky, vyzvednout ji, nakoupit a pak veãer
unavenû polehávat pﬁed televizí. Plnou silou si uvûdomil, jak velice Eriku miluje. Teì sedûla v jeho kanceláﬁi,
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zimní slunce jí ozaﬁovalo plavé vlasy a pod srdcem nosila jejich dvû nová dûÈátka. Vûdûl, Ïe si tuto chvíli zapamatuje do konce Ïivota.
Do‰lo mu, Ïe pﬁeslechl, co mu ﬁekla, a musel ji poÏádat, aby to zopakovala.
„No, byla jsem dopoledne za Christianem.“
„Jak mu je?“
„Docela dobﬁe…, snad je jen trochu otﬁesen˘. Ale…“
Kousla se do rtu.
„Ale co? Domníval jsem se, Ïe pouze trochu pﬁebral
a byl nervózní.“
„Ano. Ale to není v‰echno.“ Erika z kabelky vytáhla
plastov˘ sáãek a podala mu ho.
„Tu kartiãku mûl v kytici, kterou mu vãera nûkdo poslal. A dopis je jeden ze ‰esti, co mu pﬁi‰ly bûhem pÛl druhého roku.“
Patrik se na manÏelku dlouze zadíval a zaãal otevírat
sáãek.
„Bylo by lep‰í, kdybys ho pﬁeãetl bez vytáhnutí. Já
i Christian jsme na nûj uÏ sáhli a víc otiskÛ tam b˘t
nemusí.“
Znovu na ni pohlédl, ale udûlal, co navrhovala, a opatrnû pﬁeãetl text na kartiãce i dopisu pﬁes prÛhledn˘ plast.
„Jak si to vysvûtluje‰?“ Erika se posunula, ale okamÏitû
musela líp rozdûlit váhu, kdyÏ pod ní Ïidle zanaﬁíkala.
„Zdá se to jako v˘hrÛÏka. I kdyÏ nepﬁímá.“
„Ano, vnímám to podobnû. Ale Christian urãitû také,
i kdyÏ se to snaÏí bagatelizovat. Nechtûl dopisy policii
vÛbec ukázat.“
„A jak tedy…?“ Patrik v˘znamnû pozvedl sáãek.
„No, ví‰…, nûjak mi omylem spadl do kabelky.“ Naklonila hlavu na stranu a snaÏila se vyhlíÏet kajícnû, ale
její manÏel na to nenaletûl.
„TakÏe tys ho Christianovi ukradla.“
„To pﬁece nemÛÏe‰ ﬁíct…, jen jsem si ho na chvíli pÛjãila.“
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