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V tichu místnosti byly sly‰et jen mouchy, bzuãení, které vydávala jejich mávající kﬁídla. MuÏ na Ïidli se nepohnul. Neudûlal to uÏ dost dlouho. Ostatnû, nebyl to uÏ
ani ãlovûk, alespoÀ pokud by se ãlovûkem myslel nûkdo,
kdo Ïije, d˘chá a cítí. Zmûnil se v pouhou potravu pro
ãervy a larvy.
Husté roje much obletovaly nehybnou postavu. Obãas na ní pﬁistály a pak se znovu zvedly a bzuãely. Hledaly dobré místo k usednutí. NaráÏely na sebe. Okolí
rány na muÏovû hlavû bylo zvlá‰tû pﬁitaÏlivé. Kovov˘
pach krve zmizel a objevil se jin˘, zatuchlej‰í, slad‰í.
Krev dávno ztuhla. Zpoãátku tekla po zadní stranû
lebky. Po zádech, dolÛ na zem, kde zaschla v malé kaluÏi. Nejdﬁív byla ãervená, plná Ïiv˘ch bunûk, ale teì zmûnila barvu. UÏ to nebyla tekutina, která proudí v lidsk˘ch
Ïilách. Teì to byla jen lepivá ãerná hmota.
Nûkteré z much se snaÏily dostat ven. Byly syté a spokojené. Vajíãka byla nakladena a hlad uti‰en. Pﬁály si vyletût a kﬁídly naráÏely do okna. Za kaÏdou cenu se snaÏily
proniknout neviditelnou bariérou. Po chvíli to vzdaly.
Byly znovu hladové. Vrátily se k tomu, co dﬁíve b˘valo
muÏem.

Celé léto Erika chodila po ‰piãkách kolem toho, co jí
stále leÏelo v hlavû. VáÏila pro i proti. Nakonec ale nedo‰la dál neÏ ke schodi‰ti na pÛdu. Mohla se vymlouvat
na to, Ïe toho v poslední dobû mûla opravdu hodnû.
Dozvuky jejich svatby i domácí chaos v dobû, kdy u nich
je‰tû bydlela Anna s dûtmi. Ale jenom tím to nebylo.
Prostû se bála. Bála se toho, co by mohla zjistit, vûcí, kte7
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ré by mohla vytáhnout na povrch, zatímco by radûji Ïila
v nevûdomosti.
Dobﬁe vûdûla, Ïe Patrik mûl uÏ nûkolikrát chuÈ si s ní
o tom promluvit. Vidûla na nûm, Ïe pﬁemítá, proã si nechce pﬁeãíst deníky, které na‰li na pÛdû. Ale nakonec se
nezeptal, a ona by stejnû tûÏko hledala nûjakou odpovûì.
Nejvût‰í strach mûla z toho, Ïe by moÏná musela zmûnit
svÛj pohled na minulost, na obraz své matky, na to, kdo
vlastnû byla a proã se sv˘mi dcerami zacházela tak chladnû. Nebyl to úplnû pozitivní obrázek, ale zato dobﬁe znám˘. Vytvoﬁil se bûhem let, byla to skuteãnost, jíÏ by se
mûla pﬁidrÏet. MoÏná Ïe by si ji potvrdila nebo dokonce
posílila. Ale co kdyby tomu tak nebylo? Co kdyby musela pﬁijmout nûco úplnû jiného? AÏ do této chvíle nemûla odvahu udûlat první krok.
Postavila se na první schod. Z ob˘vacího pokoje se
k ní neslo radostné v˘skání Maji, s níÏ si Patrik hrál. Ten
zvuk byl uklidÀující a Erika váhavû pokraãovala. Je‰tû
pût schodÛ a byla nahoﬁe. KdyÏ zvedla poklop, rozvíﬁil
se kolem ní prach. Stanula na pÛdû. S Patrikem uÏ mluvili o tom, Ïe tady nûkdy v budoucnu Maje vybudují
hnízdeãko, to aÏ bude star‰í a zatouÏí po soukromí. Ale
zatím to byla jen syrová pÛda s hrubou prkennou podlahou, ‰ikm˘m stropem a odhalen˘mi trámy, plná rÛzn˘ch krámÛ. Vánoãní ozdoby, obleãení, z nûhoÏ uÏ
Maja vyrostla, krabice s vûcmi, které nechtûli mít v bytû,
ale pﬁesto je k nim poutaly vzpomínky a nemohli je jen
tak vyhodit.
Truhla stála aÏ vzadu pod zkosenou stﬁechou. Starodávn˘ model ze dﬁeva s oplechovan˘mi okraji. Vzpomnûla si, Ïe takové se ﬁíkávalo „americk˘ kufr“. Sedla si
na zem vedle ní a pﬁejela rukou po víku. Zhluboka se nadechla, otoãila klíãkem a truhlu otevﬁela. Ucítila zatuchlinu a pokrãila nos. UvaÏovala, z ãeho se bere tenhle
pach staroby. Nejspí‰ z plísnû, napadlo ji a okamÏitû ji
zaãalo svûdit v nose.
8
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Poﬁád si pamatovala, co cítila, kdyÏ s Patrikem tu truhlu na‰li a prohlíÏeli. Pomalu v‰echno vytahovali. Obrázky, které ona a Anna namalovaly, kdyÏ byly malé.
Drobnosti, jeÏ vyrábûly na ruãních pracích. Vûci, které
jejich matka Elsy schovala, pﬁestoÏe nikdy neprojevila
Ïádn˘ zvlá‰tní zájem, kdyÏ za ní dcery pﬁibûhly a chtûly jí vûnovat to, co jim dalo tolik práce.
Erika znovu brala vûc za vûcí a pokládala je na zem
vedle sebe. To, co hledala, leÏelo aÏ úplnû vespod. Opatrnû vytáhla hadﬁík, kter˘ uÏ poznávala po hmatu. Malá
dûtská ko‰ilka b˘vala kdysi bílá, ale teì, kdyÏ ji drÏela na
svûtle, bylo patrné, Ïe stáﬁím zeÏloutla. Nemohla odtrhnout oãi od hnûd˘ch flekÛ. Napﬁed si myslela, Ïe je to
rez, ale pak jí do‰lo, Ïe musí jít o zaschlou krev. Kontrast
mezi maliãkou ko‰ilkou a krvav˘mi skvrnami bral za srdce. Jak se sem ta ko‰ilka dostala? âí byla? A proã si ji její
matka schovala?
Erika opatrnû poloÏila ko‰ilku vedle sebe. KdyÏ ji tehdy s Patrikem objevili, skr˘val se v ní je‰tû jeden pﬁedmût, ale ten uÏ v truhle nebyl. Ten jedin˘ odtud odnesla.
V zaÏloutlé dûtské ko‰ilce byla ukrytá nacistická medaile za stateãnost. Pﬁekvapily ji pocity, které v ní vzbudila.
Srdce se jí rozbu‰ilo a ústa vyschla. Pﬁed oãima jí probíhaly obrázky z váleãn˘ch a dokumentárních filmÛ o druhé svûtové válce, které kdy vidûla. Kde se vzala nacistická
medaile právû tady, ve Fjällbace? U ní doma? Mezi vûcmi po její matce? Bylo to naprosto absurdní. Ale Patrik ji
pﬁesvûdãil, aby ji dali prozkoumat odborníkovi. Proti své
vÛli s tím souhlasila. Nejradûji by ji strãila na dno truhly
a pﬁibouchla za ní víko. Jako by sly‰ela varovné hlasy.
Cosi v nitru jí na‰eptávalo, Ïe by ji mûla zasunout hodnû hluboko a zapomenout na ni. Zvûdavost ale nakonec
zvítûzila. Zaãátkem ãervna ji pﬁedala expertovi na druhou svûtovou válku a s trochou ‰tûstí se brzy dovûdí nûco
o jejím pÛvodu.
To, co Eriku zajímalo nejvíc, leÏelo aÏ na dnû truhly.
9
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âtyﬁi modré se‰ity. Poznala rukopis své matky. Ozdobné, doprava sklonûné písmo, v mlad‰í, kulatûj‰í verzi.
KdyÏ je vytáhla ven, pﬁejela ukazováãkem po obalu nejvrchnûj‰ího. Na v‰ech bylo napsáno „deník“. To slovo
v ní budilo smí‰ené pocity. Zvûdavost, rozãilení, nedoãkavost, ale také obavy, váhání a siln˘ pocit, Ïe zasahuje
do nûãího soukromí.
Má vÛbec právo ty deníky ãíst? Má právo zkoumat
matãino soukromí, její nejniternûj‰í my‰lenky a pocity?
Deník pﬁece není urãen pro cizí oãi. Její matka je nepsala proto, aby si v nich ãetl nûkdo jin˘, a moÏná by absolutnû nesouhlasila s tím, aby do nich nahlédla právû její
dcera. Ale Elsy byla mrtvá a Erika se jí nemohla zeptat.
Rozhodnout se musí jen sama.
Její my‰lenky pﬁeru‰ilo Patrikovo zavolání. „Eriko?“
„Ano?“
„Pﬁi‰li hosté.“
Pohlédla na hodinky. Jejda, uÏ jsou tﬁi! Dnes Maja slavila první narozeniny, na oslavu mûli pﬁijít nejbliÏ‰í pﬁátelé a rodina. Patrik si musí myslet, Ïe nahoﬁe usnula.
„Hned jsem tam.“ Oprá‰ila se a po krátkém zaváhání si
vzala deníky a dûtskou ko‰ilku a se‰la po pﬁíkr˘ch schodech. Zezdola se k ní nesl ‰um hlasÛ.
„Vítám vás!“ Patrik ustoupil stranou, aby vpustil první
hosty. Byli to Johan a Elisabeth, které poznali prostﬁednictvím Maji, protoÏe mûli stejnû starého syna. Chlapeãek Maju miloval se zﬁídka vídanou intenzitou. Nûkdy
ov‰em byla jeho pﬁízeÀ aÏ nebezpeãná. Teì právû vletûl
dovnitﬁ jako buldozer, a jakmile Maju zahlédl v hale, vrhl
se na ni s vervou hráãe NHL. Maja tento manévr dost neocenila, a tak museli rychle zasáhnout a rozradostnûného Williama z kﬁiãící holãiãky zvednout.
„Synu, tohle se pﬁece nedûlá, s dûvãaty se musí opatrnû,“ nabádal Johan svého potomka a silou mu bránil
v dal‰ím pokusu.
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„Myslím, Ïe pouÏívá stejnou techniku jako kdysi ty,“ rozesmála se Elisabeth a manÏel na ni pobouﬁenû pohlédl.
„No tak, holãiãko, zas tak hrozné to nebylo, vyskoã.“
Patrik zvedl naﬁíkající dceru a chlácholil ji, dokud kﬁik
nepﬁe‰el v lehké dozvuky, a pak ji jemnû postrãil smûrem
k Williamovi. „Podívej se, co ti William pﬁinesl. Dárek!“
Magické slovo mûlo k˘Ïen˘ efekt. William Maje slavnostnû podával balíãek pﬁevázan˘ krásnou stuhou. Ani
jeden z nich dosud uspokojivû neovládal techniku chÛze, a tak se projevilo, jak je obtíÏné zÛstat na zemi
a souãasnû pﬁedat dárek. William padl na záda. KdyÏ ale
vidûl, jak se Maja pﬁi pohledu na dárek rozzáﬁila, zapomnûl okamÏitû na vlastní potíÏe. Své sehrál jistû i balík
plen na zadeãku.
Maja se radostnû rozkviãela a zaãala tahat za stuhu, ale
po dvou vteﬁinách marného snaÏení zaãala nabírat k pláãi. Patrik pﬁiskoãil, aby jí pomohl. KdyÏ pak spoleãn˘m
úsilím balíãek otevﬁeli, Maja vytáhla ‰edého mûkkého
slona. Úspûch byl okamÏit˘. Pﬁitiskla ho k sobû a pevnû
objala jeho vycpané tûlíãko. Pﬁe‰lápla z nohy na nohu,
coÏ mûlo za následek, Ïe i ona pﬁistála na zemi. WilliamÛv pokus sáhnout na zvíﬁátko se setkal s velkou Majinou
nevÛlí. Mal˘ obdivovatel to pﬁijal jako v˘zvu k úpornûj‰ímu úsilí a rodiãe obou dûtí tu‰ili dal‰í konflikt.
„Myslím, Ïe bychom se mûli pﬁesunout ke stolu,“ ﬁekl
Patrik. Zvedl Maju a zamíﬁil do ob˘vacího pokoje. William s rodiãi je následoval, a kdyÏ chlapeãka posadili pﬁed
velkou krabici s hraãkami, byl znovu nastolen mír. AlespoÀ pro tento okamÏik.
„Ahoj.“ Erika se‰la ze schodÛ a objala se s pﬁíchozími.
Williama pohladila po hlaviãce.
„Dáte si kávu?“ volal Patrik z kuchynû a odpovûdí mu
bylo trojnásobné ano.
„Tak jak se cítí‰ jako provdaná Ïena?“ usmál se Johan
a objal Elisabeth, která sedûla na gauãi.
„Dûkuji, pﬁibliÏnû stejnû jako pﬁedtím. AÏ na to, Ïe mû
11
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Patrik poﬁád oslovuje manÏelko. Nevíte, co s tím mám
dûlat?“
Erika mrkla na Elisabeth.
„Ech…, to neﬁe‰. Mohlo by to b˘t i hor‰í. A kde je
vlastnû Anna?“
„U Dana. Bydlí uÏ spolu…“ Erika v˘znamnû zvedla
oboãí.
„Ano? To ‰lo hodnû rychle.“ I Elisabeth pozvedla oboãí. Novinky tohoto druhu mívají takov˘ efekt.
Rozezvuãel se zvonek a Erika vyskoãila. „To jsou jistû
oni. Nebo moÏná Kristina.“ To jméno vyslovila s ledov˘m tónem. Po svatbû byl vztah mezi Erikou a Kristinou
je‰tû chladnûj‰í neÏ pﬁedtím. Z velké ãásti k tomu pﬁispûlo i to, Ïe se Kristina ze v‰ech sil snaÏila pﬁemluvit
Patrika, aby si nebral ãtyﬁmûsíãní otcovskou dovolenou,
protoÏe by si podle ní mohl po‰kodit kariéru. Ale Patrik
pﬁesto ze svého rozhodnutí ani o píì neustoupil a trval
na tom, Ïe na podzim bude mít Maju na starosti on.
„Haló…, neslaví tu snad nûkdo narozeniny?“ Z pﬁedsínû se ozval Annin hlas. Erika se zachvûla potû‰ením
jako pokaÏdé, kdyÏ v sestﬁinû hlase zachytila radostn˘
tón. Na mnoho let zmizel, ale uÏ byl zase zpátky. Anna
byla silná, ‰Èastná a zamilovaná.
Zkraje se bála, aby Erice nevadilo, Ïe se zamilovala
právû do Dana, ale Erika se jen zasmála. Byla to uÏ hotová vûãnost, co ona a Dan spolu chodili, a i kdyÏ to snad
bylo zvlá‰tní, ráda na to zapomnûla, jen kdyÏ Anna byla
‰Èastná.
„Kde je moje nejmilej‰í holãiãka?“ Dan, plavovlas˘, vysok˘ a hluãn˘, se rozhlíÏel, kde je Maja. Ti dva se mûli
moc rádi a Maja hned pﬁibûhla, kdyÏ ho zaslechla, a natáhla k nûmu paÏe. „âek?“ zeptala se, jako by právû pochopila souvislost s narozeninami.
„To ví‰, Ïe máme balíãek, na‰e malá holãiãko.“ Dan
k˘vl na Annu, která nesla velkou krabici v rÛÏovém papíru ovázanou stﬁíbrnou ‰ÀÛrkou. Maja vyklouzla Dano12
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vi z náruãe a vzru‰enû se zaãala dob˘vat do dárku. Tentokrát jí pomohla Erika a spoleãnû vybalily velkou mrkací panenku.
„Moje,“ pronesla ‰Èastnû Maja a i tento dar si pﬁitiskla
na prsa. Pak se s pannou posadila proti Williamovi, aby
mu ukázala svÛj poslední poklad. Pro jistotu zopakovala
„moje“.
Znovu nûkdo zazvonil a za vteﬁinu ve‰la Kristina. Erika
si uvûdomila, Ïe k sobû pevnû tiskne zuby. Nenávidûla zlozvyk své tchynû, jen symbolicky cinknout a okamÏitû
vstoupit dovnitﬁ.
Procedura s rozbalováním se opakovala, ale tentokrát
ji neprovázel Ïádn˘ velk˘ úspûch. Maja pﬁemítavû zvedla triãka, která byla v balíãku, a znovu se zahledûla dovnitﬁ, jestli tam nenajde je‰tû nûjakou hraãku. Pak se
velk˘ma oãima zadívala na babiãku.
„V‰imla jsem si, Ïe to triãko, co mûla minule na sobû,
je jí uÏ malé a v Lindexu mají právû akci, tﬁi za cenu dvou,
tak jsem jedno balení koupila. Mûla by jí b˘t dobﬁe.“
Kristina vypadala spokojenû a zdálo se, Ïe vÛbec nepostﬁehla Majino zklamání.
Erika musela potlaãit nutkání zmínit se o tom, jak idiotské je kupovat jednoroãnímu dítûti k narozeninám obleãení. A nejenÏe babiãka zklamala Maju, ale navíc si
neodpustila ‰piãku, Ïe svou dceru neoblékají poﬁádnû.
„Teì si dáme dort,“ zasáhl Patrik, kter˘ vycítil, Ïe je
tﬁeba zavést hovor nûkam jinam. Erika spolkla své pocity a spoleãnû zamíﬁili do ob˘vacího pokoje k velké ceremonii sfoukávání svíãek. Maja se snaÏila ze v‰ech sil, ale
podaﬁilo se jí jen dort poprskat. Patrik jí nenápadnû pomohl a pak jí v‰ichni zazpívali „hodnû ‰tûstí, zdraví“. Nad
plavou Majinou hlaviãkou se Patrik s Erikou setkali pohledem. Oba byli tím okamÏikem dojati. Erika cítila
knedlík v krku. Jeden rok! Jejich malému dûÈátku je jeden
rok. Holãiãce, která na vlastních nohou objevuje svût,
jásá pﬁi zaznûní znûlky Bolibompy, televizního poﬁadu pro
13
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dûti, pokou‰í se sama jíst, pusinkuje mapu severní Evropy a v‰echny miluje. Usmáli se na sebe. V této chvíli byl
Ïivot opravdu perfektní.

Mellberg si zhluboka povzdechl. To v poslední dobû dûlal dost ãasto – vzdychal. Dosud na nûho doléhal záÏitek
z jara. I kdyÏ ho to vlastnû nepﬁekvapilo. Dovolil si vypustit kontrolní mechanismy, dopﬁál si city. A to nemohlo zÛstat bez trestu. To uÏ pﬁece mûl vûdût. Vlastnû by se
dalo ﬁíct, Ïe dostal, co si zaslouÏil. Prostû za vyuãenou.
No jo, pouãil se a stejnou chybu uÏ podruhé jistû neudûlá. Tím si byl jist.
„Bertile?“ Z recepce se ozval naléhav˘ hlas Anniky.
Bertil Mellberg se zvedl a navykl˘m gestem si upravil pramen vlasÛ pﬁes ple‰. Nebylo mnoho Ïen, které si mohly
dovolit na nûho zavolat, ale Annika Janssonová k nim
patﬁila. S postupujícími lety k ní cítil stále vût‰í respekt,
a neznal jinou Ïenu, o níÏ by mohl ﬁíct totéÏ. Dokládal
to i ten prÛ‰vih, kter˘ tu na jaﬁe mûli s novou kolegyní.
A teì má pﬁijít dal‰í Ïena. Znovu si tûÏce povzdechl. Jako
by nemohli najít nûjakého chlapa v uniformû! Místo toho
má Ernsta Lundgrena nahradit zase Ïenská. Nestojí to za
zlámanou gre‰li.
Psí ‰tûkot, oz˘vající se z recepce, mu vyvolal na ãele
vrásky. Vzala si snad Annika do práce jednoho ze sv˘ch
psÛ? Pﬁece ví, co si o tom myslí a co by jí na to ﬁekl.
Ale na náv‰tûvû nebyl Ïádn˘ z Anniãin˘ch labradorÛ.
Byl to nûjak˘ pra‰iv˘ pes neurãité barvy a rasy, kterého
na vodítku drÏela drobná tmavovlasá Ïena.
„Na‰la jsem ho tady venku,“ ﬁekla se ‰irokou stockholmskou v˘slovností.
„Co ale dûlá tady?“ ozval se popuzenû Mellberg a vydal se zpátky ke své kanceláﬁi.
„To je Paula Moralesová,“ pﬁispûchala Annika s vysvûtlením a Bertil se znovu otoãil. Ta Ïenská, co u nich má
nastoupit, má jakoby ‰panûlské jméno. Ale zatracenû –
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jak je maliãká! Malá a útlá. Pohled, kter˘ do nûho zapíchla,
ale rozhodnû nebyl nûÏn˘. Podala mu ruku.
„Tû‰í mû, Ïe se poznáváme. Pes tu pobíhal kolem. Podle toho, jak vypadá, zﬁejmû nikomu nepatﬁí. V kaÏdém
pﬁípadû ne nûkomu, kdo by byl schopen se o nûho starat.“ Mluvila naléhavû a Bertil zauvaÏoval, o co jí asi jde.
„Tak ho nûkam odveì.“
„Ve mûstû není Ïádn˘ útulek, Annika mû o tom uÏ informovala.“
„Ne?“ podivil se Mellberg.
Annika zavrtûla hlavou.
„No…, tak si ho vezmi domÛ,“ ﬁekl a snaÏil se odehnat zvíﬁe, které se mu teì tisklo k noze. Pes se ale nedal a usadil se mu na pravé botû.
„To nejde. Jednoho psa mám a s dal‰ím by to ne‰lo,“
odpovûdûla klidnû Paula a dál na nûj pronikavû hledûla.
„A co ty, Anniko, snad by se snesl s tv˘mi psy?“ navrhl
unavenû. Proã se na nûho hrnou takové problémy! B˘val
tu pﬁece ‰éf.
Ale Annika rozhodnû zavrtûla hlavou. „Jsou zvyklí jen
jeden na druhého. Jiného psa domÛ vzít nemÛÏu.“
„Vezmi si ho ty,“ rozhodla Paula a podala mu vodítko.
V úÏasu nad tou opováÏlivostí Mellberg sáhl po vodítku
a pes odpovûdûl je‰tû pevnûj‰ím tlakem na jeho nohu
a zaãal kÀuãet.
„Vidí‰ to sám, líbí‰ se mu.“
„Ano, ale já… já nemÛÏu…“ Mellberg se zakoktal, protoÏe ho projednou nenapadla Ïádná v˘mluva.
„Ty doma Ïádné zvíﬁe nemá‰ a já se okamÏitû zaãnu
vyptávat, jestli ho nûkdo nepostrádá. Jinak bychom museli najít nûkoho, kdo by se ho ujal. NemÛÏeme ho jen
tak vyhodit ven, nûkdo by ho mohl pﬁejet.“
Mellberg proti své vÛli cítil, Ïe Anniãinû naléhání podléhá. Pohlédl na psa a ten na nûho upﬁel vlhké Ïadonící
oãi.
„Zatracenû, tak já si ho tedy na nûkolik dní vezmu. Ale
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musí‰ ho vykoupat, neÏ na nûj sáhnu,“ zahrozil prstem
Annice, které zjevnû spadl kámen ze srdce.
„Osprchuju ho tady na stanici, to není Ïádn˘ problém,“
slíbila horlivû a pak dodala: „Díky, Bertile.“
Mellberg mrzutû zabrblal. „Jen se postarej, aby aÏ ho
uvidím pﬁí‰tû, záﬁil ãistotou. Jinak ho k sobû domÛ nepustím.“
Pro‰el vztekle po chodbû a tﬁískl za sebou dveﬁmi.
Annika s Paulou se na sebe usmály. Pes kÀuãel a spokojenû tloukl ocasem do zemû.
„Tak se tu mûjte hezky.“ Erika zamávala na Maju, která si
jí nev‰ímala. Sedûla na zemi a dívala se na televizi.
„Bude to tu bezvadné,“ ﬁekl Patrik a Eriku políbil.
„S Majou to tu zvládneme.“
„¤íká‰ to, jako bych se vydávala za sedmero moﬁí,“ zasmála se Erika. „Pﬁijdu na obûd.“
„Bude to fungovat, kdyÏ bude‰ pracovat doma?“
„V kaÏdém pﬁípadû to vyzkou‰íme. Musí‰ si myslet, Ïe
tu nejsem.“
„Îádn˘ problém. Pﬁestane‰ pro mû existovat, jakmile
za sebou zavﬁe‰ dveﬁe pracovny,“ mrkl na ni.
„No, uvidíme,“ odvûtila Erika a vydala se po schodech
nahoru. „Za pokus to stojí, nemusela bych si hledat Ïádnou kanceláﬁ.“
Ve‰la do pracovny a se smí‰en˘mi pocity za sebou zavﬁela. Cel˘ rok byla s Majou doma. Jedna její ãást se tû‰ila na chvíli, kdy ‰tafetu pﬁedá Patrikovi a znovu se bude
vûnovat dospûlé ãinnosti. Byla k smrti unavená z hﬁi‰Èátek, pískovi‰È a dûtského programu. Musela si pﬁiznat, Ïe
udûlat perfektní báboviãku není dostaãující intelektuální
stimulace. Svou dceru nesmírnû milovala, ale kdyby musela je‰tû jednou zpívat o pavouãkovi Imse Vimse, asi by
si zaãala rvát vlasy. Teì bylo na Patrikovi, aby si také uÏil.
Erika se s úctou usadila k poãítaãi, stiskla „on“ a spokojenû naslouchala jeho bzuãení.
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