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2 Ка ми ла леК берј

Еилерт Берј ни је био сре ћан чо век. Имао је про бле ма при ди
са њу, али здра вље ни је би ло оно што је сма трао сво јим нај ве ћим 
про бле мом.

Свеа је у мла до сти би ла из у зет но ле па и он је је два успе вао да об
у зда сво је не стр пље ње пре не го што је ле гао у брач ни кре вет са њом. 
Де ло ва ла је бла го, љу ба зно и по ма ло сти дљи во. Ме ђу тим, већ на кон 
из у зет но крат ког пе ри о да мла да лач ког жа ра, по ка за ла се ње на пра
ва при ро да. Чвр стом ру ком др жа ла га је „на крат кој узи ци“ ско ро 50 
го ди на. Ме ђу тим, Еилерт је имао тај ну. Пр ви пут је ви део мо гућ ност 
за ма ло сло бо де у ста ро сти и ни је на ме ра вао да је не ис ко ри сти.

Це лог свог жи во та се „са ти рао“ од ри бо ло ва, од ко га је при ход 
био до во љан та ман за из др жа ва ње Свее и де це. От ка да је пен зи о
ни сан, жи ве ли су при лич но оскуд но. Без нов ца у џе пу, ни је мо гао 
да по но во поч не свој жи вот не где дру где, сам. А мо гућ ност из у зет
но ви со ке за ра де је до шла као „дар са не ба“, и то за по сао ко ји је 
био сме шно јед но ста ван. Ме ђу тим, то што му не ко пла ћа не ве ро
ват но мно го нов ца за не ких сат ра да не дељ но ни је ње гов про блем. 
Го ми ла нов ча ни ца у др ве ној ку ти ји иза го ми ле ба штен ског от па да 
је на ра сла до за ди вљу ју ћег ни воа за са мо го ди ну да на и уско ро ће 
има ти до вољ но да мо же да се по ву че у то пле кра је ве.

Стао је да пре дах не на по след њој стр мој уз бр ди ци и ма си рао 
сво је од ре у ме обо ле ле ру ке. Шпа ни ја или, мо жда, Грч ка от кра ви ће 
хлад но ћу ко ја му је из гле да ла као да до ла зи из ну тра. Ра чу нао је да 
му је пре о ста ло још 10ак го ди на док не „отег не пап ке“, па је на ме
ра вао да то пре о ста ло вре ме ис ко ри сти на нај бо љи мо гу ћи на чин. 
Луд би био ако би се од лу чио да га про ве де са оном „ба бе ти ном“ 
код ку ће.

Сва ко днев на ра на ју тар ња шет ња би ла је ње гов је ди ни тре ну так 
ми ра, а, осим то га, до при не ла је да стек не пре ко по треб ну кон ди ци
ју. Увек је ишао истим пу тем и они ко ји су по зна ва ли ње го ве на ви
ке че сто су га по здра вља ли и раз ме њи ва ли не ко ли ко ре чи са њим. 
По себ но за до вољ ство про на ла зио је у раз го во ру са ле пом мла дом 
же ном у ку ћи на са мом вр ху уз ви ши це по ред шко ле Хо ке ба кен. Ту 
је она бо ра ви ла са мо ви кен дом  увек је до ла зи ла са ма, а ра до је 
раз го ва ра ла о вре ме ну и ве тру. И она је, та го спо ђа Алек сан дра, би
ла за ин те ре со ва на, као и Еилерт, за Фјел ба ку из древ них вре ме на, 
о че му су по кат кад при ча ли. А и би ла је при јат на за гле да ње. То је 
уви ђао, иако је био стар. Очи глед но се о њој сва шта при ча ло, али, 
ако би чо век по чео да слу ша „бап ске“ при че, убр зо не би имао вре
ме на ни за шта дру го.
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Пре не ких го ди ну да на пи та ла га је да ли би мо гао да про ве ра ва 
ста ње у ње ној ку ћи ка да про ла зи по ред ње пет ком ују тро. Ку ћа је 
ста ра и ко тао за пар но гре ја ње и во до вод на мре жа у њој су не по у
зда ни, а она не же ли да ви кен дом до ла зи у хлад ну ку ћу. До био би 
кључ, та ко да би мо гао да на вра ти и ви ди да ли је све у ре ду. Де ша
ва ле су се про ва ле у око ли ни, та ко да тре ба да по гле да и евен ту ал на 
оште ће ња на про зо ри ма и вра ти ма.

При хва тио је ту оба ве зу ко ја ни је би ла мно го те шка и, као на
док на ду за уло же ни труд, јед ном ме сеч но је у ње ном по штан ском 
сан ду че ту на ла зио ко вер ту са ње го вим име ном, са „кра љев ском“ 
су мом нов ца. Осим то га, ми слио је да је при јат но би ти ма ло од 
ко ри сти. Би ло му је те шко да бу де бес по слен ка да је ра дио це лог 
жи во та.

Ка пи ја је би ла кри ва и за шкри па ла је ка да ју је од шкри нуо пре ма 
ба штен ској ста зи. Ни је би ла очи шће на и раз ми шљао је да би тре ба
ло да за мо ли не ко га да је по пра ви, јер то ни је по сао за жен ско.

„Пе тљао“ је око кљу че ва, па зе ћи да их не ис пу сти у ду бо ки снег. 
Ако бу де при ну ђен да клек не, мо ра ће мно го да се на му чи док не 
уста не. Пр ви сте пе ник је био ле ден и кли зав, та ко да је мо рао да 
се при др жи за ге лен дер. Упра во је хтео да ста ви кључ у бра ву, ка да 
је ви део да су вра та од шкри ну та. Збу њен, отво рио их је и кро чио у 
ход ник.

„Хеј, има ли ко га?“
Мо жда је да нас до шла ма ло ра ни је? Ни ко ни је од го во рио. По 

па ри ко ја му је из ла зи ла из уста при ди са њу, за кљу чио је да је ве ли
ка хлад но ћа у ку ћи. Од јед ном је по стао нео д лу чан. Не што озбиљ но 
ни је би ло у ре ду и ве ро вао је да ни је реч са мо о по ква ре ном пар ном 
ко тлу.

Про шао је кроз со бе. Из гле да ло је да ни шта ни је ди ра но. Ку ћа је 
би ла уред на, као и обич но. Ви деори кор дер и те ле ви зор ста ја ли су 
на уоби ча је ним ме сти ма. На кон што је пре гле дао це ло при зе мље, 
по пео се на пр ви спрат. Сте пе ни це су би ле стр ме и мо рао је да се 
чвр сто др жи за огра ду. Ка да се по пео, пр во је ушао у спа ва ћу со бу. 
Би ла је уку сно на ме ште на и под јед на ко уред на као и оста так ку ће. 
Кре вет је био на ме штен, а по ред ње га је ста јао ко фер. Од јед ном се 
осе тио ма ло глу по. Нај пре је по ми слио да је она мо жда до шла ма ло 
ра ни је, при ме ти ла да је ко тао по ква рен и иза шла да по тра жи не ког 
ко би мо гао да га по пра ви. Ме ђу тим, од мах је од ба цио то об ја шње
ње. Не што ни је би ло у ре ду. Осе ћај у згло бо ви ма био је исти као кад 
је по не кад мо гао да осе ти олу ју ко ја на и ла зи. Опре зно је на ста вио 
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кре та ње кроз ку ћу. Сле де ћа со ба је би ла ве ли ко пот кро вље, са спу
ште ним пла фо ном и др ве ним кров ним гре да ма. Две со фе су ста ја
ле јед на на спрам дру ге са сва ке стра не ка ми на. Не ко ли ко но ви на је 
би ло раз ба ца но по сто чи ћу, али је, ина че, све би ло на свом ме сту. 
По но во је си шао у при зе мље. И та мо је из гле да ло да је све ка ко тре
ба. Ни ку хи ња, ни днев на со ба ни су из гле да ле дру га чи је не го ина че. 
Је ди но је пре о ста ло да пре гле да ку па ти ло. За стао је пре не го што је 
гур нуо вра та. Ста јао је и за тре ну так окле вао, сма тра ју ћи да се по
нео ма ло сме шно, и од луч но је гур нуо вра та.

Пар се кун ди ка сни је по ју рио је ка ула зним вра ти ма оно ли ко бр
зо ко ли ко су му ње го ве го ди не до зво ља ва ле. Чвр сто се при др жа вао 
за ге лен дер да се не би на гла вач ке ско тр љао низ сте пе ни це. Про би
јао се кроз снег на ба штен ској ста зи и опсо вао што се ка пи ја те шко 
отва ра. На тро то а ру се за у ста вио нео д лу чан. Ма ло до ле низ пут ви
део је осо бу ко ја се бр зим ко ра ком при бли жа ва ла и уско ро пре по
знао Ери ку, ћер ку То реа Фал ка. До вик нуо јој је да се за у ста ви. 

Ери ка Фалк је би ла стра хо ви то умор на. Ис кљу чи ла је ком пју тер и 
оти шла у ку хи њу да на пу ни шо љу ка фом. Осе ћа ла је да је под при
ти ском са свих стра на. Из да вач ка ку ћа је хте ла да до би је пр ви на црт 
књи ге у ав гу сту, а она је два да је по че ла пи са ње. Књи га о Сел ми Ла
гер луф, ње на пе та би о гра фи ја о швед ским жен ским пи сци ма, тре
ба ло је да бу де ње но нај бо ље спи са тељ ско оства ре ње, али уоп ште 
ни је има ла же љу за пи са њем. Пре ви ше од ме сец да на ро ди те љи су 
јој стра да ли у са о бра ћај ној не сре ћи, али бол је још увек био под јед
на ко свеж као и ка да је при ми ла вест о њи хо вој смр ти. По ка за ло се 
да ни сре ђи ва ње ро ди тељ ске ку ће не иде та ко бр зо као што се она 
на да ла. Све је бу ди ло успо ме не. Са ти ма је па ко ва ла сва ку ку ти ју, 
јер ју је сва ка ствар пре пла вљи ва ла сли ка ма из жи во та ко ји је по
вре ме но из гле дао ве о ма бли ско, а по вре ме но ве о ма да ле ко. Стан у 
Сток хол му из да ла до даљ њег, јер је ми сли ла да је нај бо ље да бу де 
ов де у ку ћи сво јих ро ди те ља у Фјел ба ки и да пи ше. Ку ћа се на ла
зи ла на ма ло за ба че ни јем ме сту у Сел ви ку и сре ди на је би ла ти ха 
и мир на.

Ери ка је иза шла на ве ран ду и раз гле да ла ар хи пе лаг. Оно што 
је би ло пред њом увек јој од у зи ма ло дах. Сва ко го ди шње до ба ко је 
је сти за ло но си ло је са со бом но ви спек та ку лар ни при зор; тог да на 
по ка за ло се сјај но сун це ко је је ба ца ло бли ста ву бу ји цу све тло сти 
пре ма тан ком сло ју ле да на во ди. Њен отац би во лео баш је дан ова
кав дан.
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Гр ло јој се сте гло од ту ге и ва здух у ку ћи је од јед ном по стао за гу
шљив. Од лу чи ла је да про ше та. Тер мо ме тар је по ка зи вао 15 сте пе
ни ис под ну ле и за то се до бро обу кла. Но, ипак је осе ти ла хлад но ћу 
ка да је иза шла на по ље, али ни је мо ра ла ду го да иде пре не го што ју 
је бр зо ко ра ча ње за гре ја ло.

На по љу је би ло опу шта ју ће мир но. Ни је би ло дру гих љу ди. Је
ди ни зву ко ви ко је је чу ла би ли су ње ни уди са ји. 

У лет њим ме се ци ма би ло је са свим су прот но. Та да је на се ље 
вр ве ло од жи во та. Ери ка је ви ше во ле ла да се ле ти др жи по да ље 
од Фјел ба ке. Иако је зна ла да тај крај за ви си од ту ри зма, ипак ни је 
мо гла да се осло бо ди осе ћа ја да сва ког ле та на ње га вр ши ин ва зи ју 
„џи нов ски рој ска ка ва ца“. По ла ко, го ди ну за го ди ном, „ви ше гла во 
чу до ви ште“ је „гу та ло“ ово ста ро ри бар ско се ло, та ко што је ку по ва
ло ку ће у бли зи ни во де, ко је су ко ри шће не углав ном ле ти, та ко да је 
на се ље из гле да ло аве тињ ски де вет ме се ци у то ку го ди не.

Ри бо лов је обез бе ђи вао жи вот у Фјел ба ки ве ко ви ма. Оскуд на 
жи вот на сре ди на и стал на бор ба за оп ста нак, ка да је све за ви си ло 
од то га да ли је би ло уло ва ха рин ге или не, ство ри ла је од ме шта на 
от пор не, сна жне љу де. Фјел ба ка је по че ла да при вла чи ту ри сте са 
де бе лим нов ча ни ци ма ка да је ри бо лов из гу био свој зна чај као из вор 
при хо да и Ери ка је има ла ути сак да су гла ве ме шта на са сва ком го
ди ном по ста ја ле све ви ше по гну те. Мла ди су се од се ли ли, а ста ри ји 
су са ња ли о ми ну лим вре ме ни ма. Она са ма је би ла ме ђу оним мно
го број ним ко ји су иза бра ли да оду.

Још ви ше је убр за ла ко ра ке и скре ну ла ле во пре ма уз ви ши ци 
ко ја је во ди ла ка шко ли Хо ке ба кен. Ка да се при бли жа ва ла вр ху, чу
ла је да Еилерт Берј ви че не што што ни је мо гла са свим да раз у ме. 
Ма хао је и ишао пре ма њој.

„Она је мр тва!“
Еилерт је стра шно ка шљао, а  је зи во пи ште ћи звук чуо се из ње

го вих гру ди.
„Сми ри се, Еилерт. Шта се де си ло?“
„Она ле жи мр тва та мо уну тра.“
По ка зао је пре ма ве ли кој, све тло пла вој др ве ној ку ћи на вр ху уз

ви ши це.
Ери ка ни је од мах схва ти ла шта је он ре као, али, ка да су јој ње го

ве ре чи до пр ле до све сти, гур ну ла је ка пи ју ко ја се те шко отва ра ла 
и про би ла се кроз снег до ула зних вра та. Па жљи во је за ко ра чи ла 
пре ко пра га, јер ни је би ла си гур на на ка кав при зор ће на и ћи.
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Еилерт је опре зно ишао за њом и не мо по ка зао пре ма ку па ти лу 
у при зе мљу. Ери ка ни је жу ри ла, окре ну ла се и упит но га по гле да ла. 
Био је блед и ти хим гла сом је ре као:

„Та мо уну тра.“
Ери ка ни је ду го би ла у овој ку ћи, али ју је не ка да до бро по зна ва

ла и зна ла је где се на ла зи ку па ти ло. У ку ћи је би ла то ли ка хлад но ћа 
да се „сле ди ла“, упр кос сво јој то плој оде ћи. Отво ри ла је по ла ко вра
та ку па ти ла и кро чи ла уну тра.

Ни је, за пра во, зна ла шта да оче ку је на осно ву Еилер то вих оскуд
них ре чи, али ни шта је ни је при пре ми ло на крв. Ку па ти ло је би ло у 
бе лим пло чи ца ма и ефе кат цр ве не кр ви у ка ди и око ње је био уто
ли ко сна жни ји. У тре ну је по ми сли ла да је кон траст леп, пре не го 
што је уви де ла да у ка ди ле жи мр тва жен ска осо ба.

Упр кос ни јан са ма не при род но бе ле и пла ве бо је, ко је су се пре
ли ва ле те лом, Ери ка је од мах пре по зна ла мр тва ца. То је би ла Алек
сан дра Вијк нер, ро ђе на Кар лгрен, чи ја по ро ди ца је по се до ва ла ову 
ку ћу. У де тињ ству су би ле нај бо ље при ја те љи це, али то је из гле да ло 
као чи тав је дан жи вот да ле ко. Са да јој је же на у ка ди из гле да ла као 
стра нац.

Очи ле ша су, сре ћом, би ле до вољ но за тво ре не, а усне мо дро
пла ве. Тан ка ко ри ца ле да ухва ти ла се око гор њег де ла те ла и пот
пу но са кри ла до њи. Де сна ру ка је мли та во ви си ла из ван ка де; пр
сти су би ли умо че ни у згру ша ну ло кву кр ви на по ду. Жи лет се на
ла зио на иви ци ка де. Дру га ру ка се ви де ла са мо из над лак та, док 
је оста так био са кри вен под ле дом. Чак су и ко ле на штр ча ла кроз 
за ле ђе ну по вр ши ну. Алек сан дри на све тла ду га ко са се ра ши ри ла 
као ле пе за пре ко вр ха ка де, али је из гле да ла кр то и смр зну то од 
хлад но ће.

Ери ка је ду го ста ја ла и по сма тра ла леш. „Сле ди ла“ се и од зи ме 
и од са мо ће ко ју је ова је зи ва сце на илу стро ва ла. По ла ко се по ву кла 
из про сто ри је.

На кон то га, све се де ша ва ло као у из ма гли ци. Сво јим мо бил ним те
ле фо ном по зва ла је де жур ног ле ка ра и, за јед но са Еилер том, са че
ка ла ко ла хит не по мо ћи. Пре по зна ла је у се би зна ке шо ка као кад 
је до би ла вест о сво јим ро ди те љи ма и, чим је до шла ку ћи, на су ла је 
се би је дан ду пли ко њак. То мо жда ни је оно што би док тор пре пи сао, 
али су, за хва љу ју ћи пи ћу, ру ке пре ста ле да јој дрх те.

По глед на Алекс вра тио ју је на траг у ње но де тињ ство. Пре ви ше 
од 25 го ди на оне су би ле нај бо ље при ја те љи це; упр кос чи ње ни ци да 
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је у ме ђу вре ме ну упо зна ла мно ги љу ди, Алекс јој је још увек би ла 
„бли зу ср ца“, ма да су, као од ра сле, би ле јед на дру гој стран ци. Ери
ки је би ло те шко да се по ми ри са ми шљу да је Алекс се би од у зе ла 
жи вот, што је за кљу чи ла на осно ву оно га што је ви де ла. Алекс, ко ју 
је она по зна ва ла, би ла је ме ђу нај жи вљим и нај по у зда ни јим љу ди ма 
ко је је по зна ва ла  ле па, са мо у ве ре на осо ба, са ха ри змом због ко је 
су се љу ди окре та ли за њом. По оно ме што је Ери ка са зна ла, жи вот 
је био да ре жљив пре ма Алекс  во ди ла је умет нич ку га ле ри ју у Ге те
бор гу, би ла уда та за му шкар ца ко ји је и зго дан и успе шан и жи ве ла 
у ку ћи слич ној го спод ском има њу на Се реу. Ме ђу тим, не што очи
глед но ни је би ло у ре ду.

Осе ти ла је да тре ба да раз би стри ми сли и по зва ла је те ле фо
ном се стру.

„Да ли спа ваш?“
„Ша лиш се? Адри ан ме др жи буд ном од 3 са та ју трос и, кад је 

ко нач но за спао у 6, Ема се про бу ди ла и хте ла да се игра.“
„Зар ни је Лу кас мо гао бар тај је дан пут да уста не?“
Усле ди ла је ле де на ти ши на на дру гом кра ју те ле фон ске ве зе и 

Ери ка се „угри зла за је зик“.
„Он да нас има ва жан са ста нак и мо ра да бу де од мо ран. Осим 

то га, баш ових да на има ве о ма тур бу лент ну си ту а ци ју на по слу  
фир ма је пред стра те шки кри тич ним пе ри о дом.“

Анин глас се по ви сио и Ери ка је осе ти ла из ве стан при звук хи
сте ри је у ње му. Лу кас је увек имао спре ман из го вор и Ана га је, по 
свој при ли ци, ци ти ра ла до слов но. Ако ни је имао ва жан са ста нак, 
он да је био под стре сом због свих те шких од лу ка ко је је био при мо
ран да до не се или је био на иви ци не ра ва за то што је мо рао да под
не се ве ли ки при ти сак да би остао та ко, су де ћи по ње го вим ре чи ма, 
успе шан по слов ни чо век. И ти ме је сва од го вор ност за де цу па ла 
на Ану. Са жи вах ном тро го ди шња ки њом и че ти ри ме се ца ста ром 
бе бом, Ана је, ка да су се ви де ле на са хра ни ро ди те ља, са сво јих 30 
го ди на из гле да ла 10ак го ди на ста ри ја.

„Ho ney, don’t to uch that.”
„Зар не ми слиш да је већ вре ме да поч неш да при чаш швед ски 

са Емом?“
„Лу кас сма тра да мо ра мо да при ча мо ен гле ски код ку ће. Он ка

же да ће мо се ми, ипак, пре се ли ти на зад у Лон дон пре не го што Ема 
кре не у шко лу.“
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Ери ка се умо ри ла од се стри них фра за „Лу кас ми сли..., Лу кас ка
же..., Лу кас сма тра да...“ У ње ним очи ма зет је био пра ви при мер 
„кре те на пр ве кла се“.

Ана је упо зна ла 10 го ди на ста ри јег и успе шног по сред ни ка на 
бер зи Лу ка са Мак све ла кад је ра ди ла као бе би си тер ка у Лон до ну и 
од мах би ла оча ра на ње го вим на пад ним удва ра њем. „Ди гла је ру ке“ 
од свих сво јих пла но ва за сту ди ра ње на уни вер зи те ту и по све ти ла 
жи вот уло зи са вр ше не и ре пре зен та тив не су пру ге. Про блем је био 
са мо што је Лу кас осо ба ко ја ни кад ни је за до вољ на и Ана, ко ја је, 
још от кад је би ла де те, ра ди ла увек оно што је хте ла, то ком го ди на 
са Лу ка сом пот пу но је из гу би ла соп стве ну лич ност. Све док се ни су 
ро ди ла де ца, Ери ка је још увек га ји ла на ду да ће се се стра ура зу ми
ти, на пу сти ти Лу ка са и за по че ти соп стве ни жи вот, али ка да се пр во 
ро ди ла Ема, а за тим и Адри ан, би ла је при ну ђе на да при зна да зет, 
на жа лост, не ће оти ћи.

„Пред ла жем да оста ви мо те му Лу кас и ње го ва схва та ња о вас
пи та њу де це. Ка кве су не ста шлу ке тет ки ни љу бим ци на пра ви ли од 
про шлог пу та?“

„Па, знаш, са мо оно уоби ча је но... Ема је ју че има ла на пад ’лу
ди ла’ и сти гла је да исе че деч ју оде ћу у вред но сти ма лог бо гат ства 
пре не го што сам је за те кла, а Адри ан не пре ста но или по вра ћа или 
ври шти већ три да на.

„Зву чи као да ти је по треб но ма ло про ме не сре ди не. Зар не мо
жеш да до ђеш ова мо са де цом на не де љу да на? Осим то га, по треб на 
ми је тво ја по моћ да пре гле дам чи тав низ ства ри. Уско ро мо ра мо да 
сре ди мо и све па пи ре у ве зи за о став шти не.“

„Па, ми смо на ме ра ва ли да по при ча мо са то бом о то ме.“
Као и обич но ка да је би ла при мо ра на да се ухва ти уко штац са 

не чим не при јат ним, глас је Ани при мет но за дрх тао. Ери ка је од
мах по ста ла опре зна. То „ми“  зву ча ло је зло слут но. Чим је Лу кас 
„уме шао сво је пр сте у игру“, то је обич но не што што по го ду је ње му 
са мом, а не од го ва ра свим оста ли ма ко ји су уме ша ни.

Ана је на ста ви ла:
„Лу кас и ја смо сва ка ко на ме ра ва ли да се пре се ли мо у Лон дон 

чим он афир ми ше швед ску фи ли ја лу и ни смо баш ми сли ли да ће
мо мо ра ти да се бри не мо о одр жа ва њу ку ће ов де. Ни ти сва ка ко не
маш ко ри сти од то га што мо раш да одр жа ваш ве ли ку ку ћу на се лу, 
ми слим без по ро ди це и то...“

Ти ши на је би ла не при јат на.
„Шта хо ћеш да ка жеш?“
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Ери ка је, као и увек ка да се унер во зи, вр те ла пра мен сво је ко вр
џа ве ко се око ка жи пр ста; ту на ви ку је сте кла још у де тињ ству.

„Па, Лу кас сма тра да тре ба да про да мо ку ћу. Не ма мо мо гућ но
сти да се ба ви мо њо ме и да је одр жа ва мо. Осим то га, хо ће мо да 
ку пи мо ку ћу у Кен синг то ну ка да се вра ти мо на зад и, ма да Лу кас 
за ра ђу је ви ше не го до бро, но вац од про да је би нам до бро до шао. 
Ми слим, за ку ћу на за пад ној оба ли са тим по ло жа јем мо же да се 
до би је не ко ли ко ми ли о на кру на. Нем ци су ’као лу ди’ за по гле дом 
на мо ре и мор ским ва зду хом.“

Ана је на ста ви ла да из но си сво је ар гу мен те. Ме ђу тим, Ери ка 
оце ни ла је да је би ло до вољ но убе ђи ва ња и по ла ко је спу сти ла слу
ша ли цу. У сва ком слу ча ју, Ана је ус пе ла да је де кон цен три ше.

Ери ка је Ани од у век би ла ви ше ма ма не го ста ри ја се стра. Још 
от кад су би ле ма ле, она ју је шти ти ла и над гле да ла. Ана је би ла не
мир на осо ба, ко ја је сле ди ла сво је им пул се, без раз ми шља ња о по
сле ди ца ма. Ери ка је, ни са ма не зна ко ли ко пу та, мо ра ла да је спа
са ва из си ту а ци ја у ко је је се бе до во ди ла. Лу кас је ту Ани ну спон
та ност и жи вот ну ра дост „угу шио“. То је оно што Ери ка ни кад ни је 
мо гла да му опро сти. 

Сле де ћег ју тра јој је прет ход ни дан из гле дао као ру жан сан. Ноћ је 
пре спа ва ла ду бо ким сном, али се, ипак, осе ћа ла као да је је два ока 
скло пи ла. Би ла је та ко умор на да ју је це ло те ло бо ле ло. Цре ва су јој 
за бри ња ва ју ће кр ча ла, али, ка да је отво ри ла фри жи дер, схва ти ла је 
да је нео п ход но да оде до са мо по слу ге „Евас Ливс“ да ку пи не што 
за је ло.

У на се љу је би ло пу сто, а на тр гу Ин грид Бер јман ни је би ло 
тра га тр го ви ни ко ја је вр ве ла то ком лет њих ме се ци. Ви дљи вост је 
би ла до бра, јер ни је би ло ма гле и обла ка, и Ери ка је мо гла да ви ди 
чак до нај у да ље ни јег рта остр ва Ва ле, ко ји се оцр та вао на хо ри
зон ту и ко ји је, за јед но са Крок хол ме ном, ство рио узак отвор ка 
спо ља шњем ар хи пе ла гу.

Тек на по ла пу та уз Га лер ба кен на и шла је на не ког. То је био 
је дан од оних су сре та ко је би ра до из бе гла и ин стинк тив но је по тра
жи ла пут да се из ву че.

„До бро ју тро!“
Глас Ел не Пе шон за цвр ку тао је на пад но рас по ло же но.
„Да ли то на ша ма ла спи са те љи ца ше та на ју тар њем сун цу?“
Ери ка је за цви ле ла из ну тра.
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„Па, ми сли ла сам да одем до ’Евас’ у ку по ви ну.“
„Јад на ма ла, мо ра да си пот пу но ра стро је на због оног ужа сног 

што си до жи ве ла.“
Ел нин под бра дак је по дрх та вао од узру ја но сти и Ери ка је има ла 

ути сак да та же на из гле да као ма ли де бе ли вра бац. Ву не ни ка пут 
у зе ле ним ни јан са ма пре крио је ње но те ло од ра ме на до сто па ла 
и ода вао ути сак као да по кри ва јед ну ве ли ку без о блич ну ма су. У 
ру ка ма је Ел на чвр сто др жа ла та шну. На гла ви јој је ба лан си рао 
не склад но ма ли ше шир, на пра вљен од ма те ри ја ла, ко ји је, у не де
фи ни са ним ни јан са ма ма хо ви на сто зе ле не бо је, из гле дао као ће бе. 
Очи су јој би ле ма ле и ду бо ко упа ле у за штит не на сла ге са ла. Гле
да ла је у Ери ку, очи глед но оче ку ју ћи по твр ду сво је кон ста та ци је.

„Да, ни је би ло на ро чи то при јат но.“
Ел на је са раз у ме ва њем клим ну ла гла вом.
„Па, слу чај но сам на ле те ла на го спо ђу Ру сен грен и ис при ча ла 

ми је да се про ве зла по ред ви ле Кар лгре но вих и ви де ла те бе и ко ла 
хит не по мо ћи и од мах смо схва ти ле да мо ра да се не што стра шно 
де си ло. А ка да сам ка сни је, у то ку по сле по дне ва, слу чај но по зва ла 
док то ра Ја коб со на, са зна ла сам за тај тра гич ни до га ђај, на рав но у 
нај ве ћем по ве ре њу. Ле ка ри сва ка ко има ју оба ве зу чу ва ња слу жбе не 
тај не, па се та ко не што мо ра по што ва ти.“

Зна чај но је кли ма ла гла вом да би по ка за ла ко ли ко је по што ва ла 
Ја коб со но ву оба ве зу чу ва ња слу жбе не тај не док то ра.

„Не мо же чо век да се не за пи та шта се кри је иза то га. Лич но 
сам увек сма тра ла да она де лу је ве о ма пре на пе то. Одав но по зна јем 
ње ну мај ку Бир гит  то је осо ба ко ја је увек би ла по ма ло нер вчик, 
а зна се да је та ко не што на след но. И она је по ста ла охо ла, ми слим 
Бир гит, кад је КарлЕрик до био од ли чан по сао ди рек то ра у Ге те бор
гу. Он да јој Фјел ба ка ни је ви ше од го ва ра ла. Не, мо ра ла је да жи ви у 
ве ле гра ду. Али, ка жем ти ја  но вац ни ко га ни је усре ћио. Да је та цу
ри ца од ра ста ла ов де, уме сто што су је ро ди те љи пре се ље њем у ве ле
град одво ји ли од ње них ко ре на, си гур но се ова ко не би за вр ши ло. Ја 
чак и ве ру јем да су јад ну де вој ку по сла ли у не ку шко лу у Швај цар
ску, а зна се ка ко је на та квим ме сти ма. О, да, та ко не што оста вља 
тра го ве на ду ши до кра ја жи во та. Пре не го што су се Кар лгре но ви 
од се ли ли одав де, то је би ла нај ве се ли ја и нај жи вах ни ја цу ри ца ко ју 
мо жеш да за ми слиш. Зар се ви ни сте игра ле за јед но кад сте би ле 
ма ле? Па, ја за и ста сма трам да...“

Ел на је на ста ви ла свој мо но лог, а Ери ка је гро зни ча во тра жи ла 
на чин да се из ву че из раз го во ра ко ји је све ви ше по при мао је зи ву 
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фор му. Ка да је Ел на за ста ла да би узе ла ва здух, Ери ка је ви де ла сво
ју шан су.

„Баш ле по што смо по при ча ле, али ја са да, на жа лост, ипак мо
рам да кре нем. Имам мно го што шта да оба вим  си гур но ме раз у
ме те.“

„На ву кла“ је на ли це нај па те тич ни ји из раз и по на да ла се да би 
Ел на мо гла да схва ти њен на го ве штај.

„Да, на рав но, дра га мо ја. Ово мо ра да је ве о ма те шко за те бе, с 
об зи ром да си не дав но до жи ве ла по ро дич ну тра ге ди ју. Из ви ни због 
не по ми шље но сти ста ре же не.“

Са да је Ел на би ла ско ро га ну та до су за и Ери ка је за то са мо до
бро на мер но клим ну ла гла вом и ужур ба но се опро сти ла од ње. Са 
осе ћа јем олак ша ња, по жу ри ла је ка са мо по слу зи „Евас“, у на ди да 
ће из бе ћи још ко ју зна ти жељ ну да му.

Ни је има ла сре ће. Не у мо љи во је би ла „са слу ша ва на“ од ве ћег 
бро ја уз бу ђе них ста нов ни ка Фјел ба ке и тек кад је, при по врат ку, би
ла на до мак ку ће мо гла је да „ди ше сло бод но“. Од сво јих са го вор ни
ка је са зна ла да су Алек сан дри ни ро ди те љи сти гли у Фјел ба ку ка сно 
то ком прет ход не ве че ри и да су од се ли код Бир ги ти не се стре.

Ери ка је ста ви ла ке се са хра ном на ку хињ ски сто и из ње ва ди ла 
јед ну по јед ну ствар. У ке са ма ни је би ло до вољ но на мир ни ца ко је је 
пре од ла ска у про дав ни цу пла ни ра ла да ку пи. Ме ђу тим, то ни је био 
раз лог, раз ми шља ла је, да се би не при у шти ма ло слат ки ша у јед ном 
та ко ужа сном да ну као што је овај. Као по ру че но, кр ча ло јој је у 
сто ма ку и на ба ци ла је на та њир 12 „цр ве них бо до ва“ (по вик твект 
ди је ти), у об ли ку два пе ци ва са ци ме том, а за тим их сер ви ра ла се би 
за јед но са шо љом ка фе.

Би ло јој је при јат но да се ди и гле да кроз про зор до бро по зна ти 
при зор, али се још увек ни је на ви кла на ти ши ну у ку ћи. И ра ни је је, 
док су ро ди те љи би ли жи ви, оста ја ла са ма код ку ће, али та да је мо
гла да оче ку је да не ко сва ког ча са уђе на вра та. А са да је из гле да ло 
као да је ду ша ку ће иш че зла.

Крај про зо ра се на ла зи ла та ти на лу ла. Ми рис ду ва на се и да ље 
осе ћао у ку хи њи, али је Ери ка има ла ути сак да је он из да на у дан 
по ста јао сла би ји.

Увек је во ле ла ми рис ду ва на за лу ле. Ка да је би ла ма ла, че сто је 
се де ла у оче вом кри лу и жму ри ла са гла вом на сло ње ном на ње го ве 
гру ди. Дим од лу ле ко ји се био уву као у сву ње го ву оде ћу пред ста
вљао је у ње ном деч јем све ту знак си гур но сти.
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Ери кин од нос са мај ком био је мно го ком пли ко ва ни ји. Ни је 
мо гла да се се ти ни јед ног тре нут ка то ком свог од ра ста ња ка да је 
до жи ве ла ма ка кав из раз не жно сти од сво је мај ке, за гр љај, ми ло ва
ње, реч уте хе. Ел си Фалк је би ла твр да и не по мир љи ва же на, ко ја је 
др жа ла ку ћу у бес пре кор ном ре ду, али ни кад се би ни је до пу сти ла 
да се ра ду је би ло че му у жи во ту. Би ла је ду бо ко ре ли ги о зна и, као 
и мно ги у обал ским на се љи ма Бу ху сле на, од ра сла је у дру штву ко
је је још увек би ло про же то уче њи ма све ште ни ка Шар тоа. Још од 
ма лих но гу је на у че на да ће жи вот би ти ду га пат ња, а на гра да ће 
до ћи у на ред ном жи во ту. Ери ка се че сто пи та ла шта је отац, пре пун 
до бро ду шно сти и ду хо ви то сти, ви део код Ел си. Јед ном при ли ком у 
ти неј џер ским го ди на ма у бе су му је по ста ви ла то пи та ње. Ни је се 
на љу тио. Са мо је сео и за гр лио је јед ном ру ком. За тим је ре као да 
не би тре ба ло та ко окрут но да осу ђу је сво ју мај ку. Не ки љу ди те же 
по ка зу ју сво ја осе ћа ња од дру гих, об ја снио јој је и по ми ло вао јој је 
обра зе, ко ји су још увек би ли цр ве ни од љут ње. Она та да ни је слу
ша ла и још увек је би ла убе ђе на да он са мо по ку ша ва да при кри је 
оно што је Ери ки би ло та ко очи глед но  ње на мај ка је ни ка да ни је 
во ле ла и то је не што што ће за у век но си ти са со бом као те рет.

Ери ка је од лу чи ла да сле ди им пулс и по се ти Алек сан дри не ро
ди те ље. Гу би так ро ди те ља био је те жак, али је, ипак, од ра жа вао 
од ре ђе ни при род ни по ре дак. Ме ђу тим, гу би так де те та мо ра би ти 
ужа сан. Осим то га, не ка да су Алек сан дра и она би ле та ко бли ске 
као што две нај бо ље дру га ри це мо гу би ти. До ду ше, би ло је то пре 
ско ро 25 го ди на, али ве ли ки део ње них ве се лих успо ме на на де
тињ ство био је те сно по ве зан са Алекс и ње ном по ро ди цом. 

Ку ћа је из гле да ла на пу ште но. Алек сан дри ни тет ка и те ча су жи ве ли 
у Ули ци Тал га тан, на по ла пу та из ме ђу цен тра Фјел ба ке и кам па у 
Сел ви ку. Ку ће су ви со ко на уз ви ши ци и трав ња ци су стр мо наг ну ти 
пре ма пу ту са оне стра не ко ја гле да на во ду. Ула зна вра та су би ла на 
зад њој стра ни ку ће и Ери ка је окле ва ла пре не го што је при ти сну ла 
звон це. Из ну тра се за ду го ни је чуо ни ка кав глас или шум и баш је 
хте ла да се окре не и оде ка да су се вра та по ла ко отво ри ла.

„Да?“
„До бар дан, ја сам Ери ка Фалк. Ја сам та ко ја је...“
Оста ви ла је да оста так ре че ни це „ви си“ у ва зду ху, јер се осе ћа

ла „бле са во“ за то што се та ко фор мал но пред ста вља. Алек сан дри на 
тет ка Ула Пе шон је вр ло до бро зна ла ко је она. Ери ки на ма ма и Ула 
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су за јед но би ле ак тив не у цр кве ној за јед ни ци мно го го ди на и по не
кад је не де љом Ула свра ћа ла код њих ку ћи на ка фу.

Ко рак ну ла је у стра ну и пу сти ла Ери ку у ход ник. Ни јед на си
ја ли ца ни је би ла упа ље на у ку ћи. До ду ше, би ло је пре о ста ло још 
не ко ли ко са ти до но ћи, али се по сле по днев ни су ма рак по чео спу
шта ти и сен ке су се из ду жи ле. Из со бе пра во низ ход ник чу ли су 
се при гу ше ни је ца ји. Ери ка је из у ла ци пе ле и ски ну ла ка пут. Због 
ат мос фе ре у ку ћи, кре та ла се вр ло ти хо. Ула је ушла у ку хи њу и 
пу сти ла го шћу да на ста ви са ма ка со би. Ка да је Ери ка кро чи ла у 
днев ну со бу, плач се ути шао. На уга о ној гар ни ту ри, сме ште ној ис
пред огром ног про зо ра са пре ле пим ви ди ком, се де ли су Бир гит и 
КарлЕрик Кар лгрен и јед но за дру го се гр че ви то др жа ли. Обо је су 
би ли упла ка ни и Ери ка се осе ти ла као да је ушла у крај ње при ват но 
под руч је, у про стор у ко ји мо жда не би тре ба ло да упа да. Ме ђу тим, 
са да је би ло ка сно да се пре до ми сли.

Па жљи во је се ла на со фу на спрам њих, скр ште них ру ку на ко ле
ни ма. Још увек ни ко ни је ре као ни реч от ка ко је ушла у со бу.

„Ка ко је из гле да ла?“
Ери ка го то во да пр во ни је ни схва ти ла шта ју је упи та ла Бир гит, 

ко јој је глас зву чао као у де те та. Ни је зна ла шта да од го во ри.
„Уса мље но“, би ло је оно што јој је на кра ју из ле те ло из уста и од

мах се по ка ја ла. „Ни сам ми сли ла...“ Ни је за вр ши ла ре че ни цу.
„Она се ни је уби ла!“
Бир ги тин глас је из не на да за зву чао од луч но. КарлЕрик је ста

вио сво је ру ке пре ко ру ку сво је же не и по тврд но клим нуо гла вом. 
Ве ро ват но су ви де ли Ери кин скеп тич ни из раз, јер је Бир гит још је
дан пут по но ви ла:

„Она се ни је уби ла! По зна јем је бо ље не го што је ико дру ги зна 
и знам да ни ка да не би мо гла се би да оду зме жи вот. Не би ни ка да 
има ла хра бро сти да то ура ди. И ти то мо раш зна ти. И ти си је до бро 
по зна ва ла.“

Са сва ком реч ју се све ви ше ус пра вља ла и Ери ка је ви де ла да јој 
се вар ни це па ле у очи ма. Бир гит је не пре ста но гр че ви то скла па ла 
и отва ра ла ша ке и гле да ла Ери ку пра во у очи, док јед на од њих ни
је би ла при мо ра на да скре не по глед. Ери ка је би ла та ко ја је пр ва 
по пу сти ла. Гле да ла је уна о ко ло по со би да би из бе гла да за др жи по
глед на пат њи Алек сан дри не ма ме.

Со ба је би ла ле по сре ђе на, али, за Ери кин укус, ма ло пре те ра но 
укра ше на. За ве се са руч но ра ђе ним гар ни шна ма и те шким на бо ри
ма сла га ле су се са ја сту ци ма на со фи, ко ји су са ши ве ни од истог 
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ма те ри ја ла са цвет ним де зе ном. На сва кој сло бод ној по вр ши ни 
ста ја ли су укра сни пред ме ти. Из ре зба ре не др ве не чи ни је у вер зи ји 
до ма ће ра ди но сти, са де ко ра тив ним тра ка ма ко је су из ве зе не уна
кр сним бо дом, де ли ле су со бу са пор цу лан ским ку ца ма са ве чи то 
ту жним очи ма. Оно што је спа ша ва ло со бу био је про зор са пре
див ним ви ди ком. Ери ка је по же ле ла да мо же да за у ста ви вре ме и 
на ста ви да гле да кроз про зор, уме сто да бу де све док жа ло сти ових 
љу ди. Уме сто то га, по но во је окре ну ла по глед ка па ру Кар лгрен.

„Бир гит, ми смо би ле при ја те љи це пре 25 го ди на. Ја, за пра во, не 
знам ни шта о њој. Па, по не кад и не по зна јеш не ко га та ко до бро као 
што ве ру јеш...“ 

Ери ка је са ма чу ла ка ко је то сла бо зву ча ло и ре чи као да су се 
од би ле од зи до ва. Ово га пу та је КарлЕрик про го во рио. Осло бо дио 
се су пру ги ног гр че ви тог сти ска и наг нуо се на пред, као да је хтео 
да се уве ри да Ери ка не ће про пу сти ти ни јед ну реч од оно га што је 
на ме ра вао да ка же.

„Ја знам да зву чи као да ми по ри че мо шта се де си ло и мо жда баш 
са да не де лу је мо до вољ но при бра но, али, чак и да је Алекс мо гла 
се би да оду зме жи вот због не че га, она не би ни ка да, по на вљам  ни
ка да, учи ни ла то на овај на чин! Ваљ да се и са ма се ћаш ка ко се увек 
хи сте рич но пла ши ла кр ви. Би ла је пот пу но хи сте рич на чак и кад се 
нај ма ње по се че, све док не ста ви фла стер. Чак је и па да ла у не свест 
ка да ви ди крв. За то сам пот пу но си гу ран да би она ра ди је иза бра ла, 
на при мер, та бле те за спа ва ње. До ђа во ла, не ма те о риј ске шан се да 
би Алекс скон ча ла та ко што би узе ла жи лет и исе кла ве не, пр во на 
јед ној, па на дру гој ру ци! За тим, тач но је и оно што Бир гит ка же  
Алекс је би ла крх ка. Ни је би ла хра бра осо ба. По треб на је уну тра шња 
сна га да се по чи ни са мо у би ство. Она ни је по се до ва ла ту сна гу.“

Глас му је био од лу чан и, упр кос то ме што је још увек би ла убе
ђе на да је то што је чу ла би ло раз ми шља ње дво је очај них љу ди, Ери
ка ипак ни је мо гла, а да ма ло не по сум ња. Ка да је раз ми сли ла, не
што ни је би ло у ре ду ка да је ју че ују тру ушла у ку па ти ло. Не за то 
што су она и Еилерт на шли у ка ди леш, већ за то што је у ат мос фе ри 
у тој про сто ри ји би ло не што нео бич но. То је, нај бли же ре че но, био 
опис ко ји је мо гла да ти. Она је још увек ве ро ва ла да је Алек сан дру 
Вијк нер не што на гна ло на са мо у би ство, али ни је мо гла да по рек не 
да има не че га ра зу мљи вог и ра ци о нал ног у упор ном ин си сти ра њу 
па ра Кар лгрен.

Из не на да је схва ти ла ко ли ко је од ра сла Алекс би ла по из гле ду 
слич на сво јој мај ци. Бир гит је би ла сит на и вит ка, исте све тло пла
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ве ко се као ћер ка (за раз ли ку од Алекс, ко ја је има ла ду гу ко су, она 
је би ла оши ша на у шик паж). Са да је би ла пот пу но об у че на у цр но 
и, упр кос сво јој жа ло сти, би ла је, ипак, све сна ка ква је упа дљи ва 
при ли ка због кон тра ста из ме ђу све тлог и там ног. Ма ли де та љи су 
от кри ва ли ње ну су је ту. Из ме ђу оста лог, ру ком је па жљи во по пра
вља ла фри зу ру, а краг ну је на ме шта ла до пер фек ци је. Ери ка се се
ти ла ка ко је Бри ги ти на гар де ро ба из гле да ла фа сци нант но њој као 
осмо го ди шња ки њи, ко ја је во ле ла мно го да се пре о бла чи, а Бри
ги ти на ку ти ја за на кит би ла је не што нај бли же ра ју што су Ери ка и 
Алекс мо гле да за ми сле у то вре ме.

Бри ги тин су пруг је из гле дао ве о ма сва ки да шње  ни ка ко не при
влач но, али, јед но став но, не у па дљи во. Имао је из ду же но ли це, са 
уре за ним сит ним бо ра ма, а ко са му је би ла про ре ђе на на те ме ну. 
Чак је и КарлЕрик био об у чен пот пу но у цр но, али, за раз ли ку од 
сво је су пру ге, то га је учи ни ло још су мор ни јим. Ери ка је осе ти ла да 
је вре ме да кре не. Пи та ла се шта је, за пра во, хте ла да по стиг не ти ме 
што их је по се ти ла.

Уста ла је, а то исто су учи ни ли и Кар лгре но ви. Бир гит је озбиљ
но по гле да ла му жа и по гле дом му да ла знак да ка же не што  очи
глед но оно о че му су њих дво је раз го ва ра ли пре не го што је Ери ка 
до шла.

„Ми би смо же ле ли да на пи шеш је дан чла нак, у знак се ћа ња на 
Алекс, за об ја вљи ва ње у ли сту ’Бу ху сле нин ген’. О ње ном жи во ту, 
ње ним сно ви ма  и ње ној смр ти. Са же ти при каз ње ног жи во та и 
лич но сти у но ви на ма би ве о ма мно го зна чио Бир ги ти и ме ни.“

„Али, зар не би сте ра ди је же ле ли да то бу де об ја вље но у ли сту 
’Ге те бор шка по шта’? Ми слим, па зар ни је жи ве ла у Ге те бор гу, као, 
уоста лом, и ви?“

„Фјел ба ка је увек би ла и увек ће би ти наш дом. А то је ва жи ло и 
за Алекс. Мо жеш по че ти раз го во ром са ње ним му жем Хен ри ком. 
Раз го ва ра ли смо са њим и он ти сто ји на рас по ла га њу. Ти ћеш, на
рав но, до би ти на док на ду за све тво је тро шко ве.“

Ти ме је раз го вор био за вр шен. Ери ка се на шла на по љу на сте
пе ни шту, са бро јем те ле фо на и адре сом Хен ри ка Вијк не ра у ру ци, 
ка да су се ула зна вра та за тво ри ла за њом. Иако она, да бу де пот пу но 
искре на, ни је за пра во хте ла да пре у зме тај за да так на се бе, ипак је 
по че ла да се „бу ди“ спи са те љи ца у њој. Ери ка је од ба ци ла иде ју ко ја 
јој је „си ну ла“ (осе ћа ју ћи се као ло ша осо ба што је чак то и по ми
сли ла), али ни је успе ва ла да је са свим по ти сне из сво је гла ве. Иде ја 
за соп стве ну књи гу ко ју је ду го тра жи ла на ла зи ла се тач но ис пред 
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ње  при ча о пу ту јед не же не ка тра гич ној суд би ни, об ја шње ње шта 
је на ве ло јед ну мла ду, ле пу и очи то при ви ле го ва ну же ну на смрт 
ко ју је са ма иза бра ла. Да, на рав но без об ја вљи ва ња аутен тич них 
име на, али при ча за сно ва на на оно ме што би мо гло да се „ис ко па“ 
о „пу ту“ Алекс пре ма смр ти. Ери ка је до са да из да ла че ти ри књи ге, 
али све су би ле би о гра фи је о ве ли ким жен ским пи сци ма. Хра бро
сти да ство ри соп стве не при че још увек ни је има ла, али је зна ла да 
по сто је књи ге у њој ко је су че ка ле да бу ду „ста вље не на па пир“. Ово 
јој мо жда мо же да ти то убр за ње, ин спи ра ци ју ко ју је че ка ла. То што 
је не кад по зна ва ла Алекс са мо би мо гло би ти од ко ри сти.

Чо ве ку у њој је би ло не ла год но од те ми сли, али је пи сац у њој 
кли цао. 

Чет ки цом је цр ве ном бо јом пра вио ши ро ке по те зе на плат ну. Сли
као је од зо ре и са да је пр ви пут за не ко ли ко са ти за ко ра чио уна зад 
да по гле да шта је ство рио. Не у пу ће ном по сма тра чу то је мо гло да 
пред ста вља са мо не пра вил ни рас по ред цр ве не, на ран џа сте и жу те 
бо је на ве ли ком плат ну. За ње га је то би ла сли ка ко јом је у бо ја ма 
стра сти из ра жа вао ре зиг на ци ју због по ни же ња ко је је не ка да до жи
вео.

Увек је сли као истим бо ја ма. Про шлост је ври шта ла и ру га ла му 
се са плат на и на ста вио је да сли ка са све ве ћом енер ги јом.

На кон што је ра дио још је дан сат, сма трао је да је за слу жио пр во 
ју тар ње пи во. Узео је кон зер ву ко ја је нај бли же ста ја ла и иг но ри сао 
чи ње ни цу да је тре сао пе пео од ци га ре те у њу то ком прет ход не ве
че ри. По хлеп но је пио из ве тре ло пи во и, кад је про гу тао и по след њу 
кап, ба цио је кон зер ву на под.

Га ће, ко је су би ле је ди но што је имао на се би, спре да су би ле 
жу те – мо жда од пи ва, а мо жда од осу ше ног ури на. Ве ро ват но и од 
јед ног и од дру гог. Ма сна ко са је до пи ра ла ма ло ис под ра ме на, а 
гру ди су му би ле бле де и упа ле. Све у куп на по ја ва Ан де ша Нил со на 
ли чи ла је на људ ску „олу пи ну“, али сли ка ко ја је ста ја ла на шта
фе ла ју при ка зи ва ла је та ле нат ко ји је био у оштрој су прот но сти са 
ауто ро вом не сум њи вом про па шћу.

Ан деш се сро зао на под и на сло нио на зид на су прот сли ци. По
ред ње га се на ла зи ла нео тво ре на кон зер ва пи ва и ужи вао је у пр
ште ћем зву ку ка да је по ву као њен за тва рач. Бо је су гро мо гла сно 
за ври шта ле на ње га и под се ти ле га на оно што је у прет ход не ско ро 
три де це ни је по ку ша вао да за бо ра ви. За што би сад, до ђа во ла, она 
све то уни шти ла! За што ни је са мо мо гла да пу сти све то? Та је бе на 
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се бич на кур ва ко ја је са мо ми сли ла на се бе! Слат ка и не ду жна као 
про кле та прин це за. Али је он си гур но знао шта се на ла зи ло та мо 
ис под по вр ши не. Би ли су об ли ко ва ни на истом ка лу пу. Го ди не за
јед нич ке пат ње су их об ли ко ва ле и ује ди ни ле и од јед ном је она по
ве ро ва ла да би са мо вољ но мо гла да ме ња по ре дак ства ри.

„Сра ње!“ 
Ври снуо је и ба цио кон зер ву ко ју још ни је био ис пио до кра ја 

пра во у плат но  ни је се по ло ми ла, што га је још ви ше из нер ви ра ло, 
већ се са мо са ви ла и пу стио ју је да кли зи по по ду. Теч ност је по пр
ска ла сли ку и цр ве на, на ран џа ста и жу та бо ја су по че ле да се сли ва
ју и ме ша ју у но ве ни јан се. Са за до вољ ством је по сма трао ефе кат.

Још увек се ни је отре знио на кон прет ход ног два де сет че тво ро ча
сов ног  пи јан че ња и пи во је бр зо по че ло да де лу је, упр кос ње го вој 
ви со кој то ле ран ци ји на ал ко хол, ство ре ној на кон мно го го ди на на
пор ног „тре ни ра ња“. По ла ко је кли зио у до бро по зна ту из ма гли цу 
са ми ри сом ста ре „по враћ ке“ ко ји се осе ћао у но здр ва ма. 

Има ла је свој кључ од ста на. У пред со бљу је уред но обри са ла ци пе
ле, иако је зна ла да је то пот пу но не по треб но. Чи сти је је би ло на по
љу. Спу сти ла је ке се са хра ном и ока чи ла уред но ка пут на ве ша ли цу. 
Ни је има ло свр хе да га до зи ва. До са да је ве ро ват но већ за спао.

Ку хи ња је би ла је у жа ло сном не ре ду, као и обич но. Су до ви нео
пра ни не ко ли ко не де ља би ли су на го ми ла ни не са мо у су до пе ри, 
већ и по сто ли ца ма и сто лу, а чак и на по ду. Пи кав ци, кон зер ве пи ва 
и пра зне фла ше би ли су сву да.

Отво ри ла је вра та од фри жи де ра да ста ви хра ну и ви де ла да је 
ово га пу та био у очај ном ста њу  зја пио је пра зан. На кон не ко ли ко 
ми ну та, опет је био пун и на мо ме нат је мир но ста ла да при ку пи 
сна гу.

Стан је био ма ли, јед но со бан и за то је јед на иста про сто ри ја 
пред ста вља ла и днев ну и спа ва ћу со бу. Она је раз ме сти ла оно ма ло 
на ме шта ја што га је та мо би ло, али је со бом до ми ни рао ве ли ки шта
фе лај ис пред про зо ра. У јед ном ћо шку се на ла зио ба чен отр ца ни 
ду шек. Ни ка да ни је има ла сред ста ва да му ку пи при сто јан кре вет.

У по чет ку је по ку ша ва ла да му по мог не да уред но одр жа ва ку ћу 
и се бе. Бри са ла је, ску пља ла ства ри са по да, пра ла ње го ву оде ћу, а 
че сто и ње га са мог. Та да се још увек на да ла да ће се све пре о кре ну
ти, да ће се све са мо од се бе сре ди ти. Би ло је то пре мно го го ди на. У 
ме ђу вре ме ну је ње на сна га ис коп не ла. Са да је би ла за до вољ на ти ме 
да се по бри не да он бар има шта да је де.
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Че сто је же ле ла да још увек има сна ге. Осе ћа ла је у гру ди ма те
жи ну сво је кри ви це. Ка да је ра ни је кле ча ла и бри са ла тра го ве ње го
вог по вра ћа ња, по не кад је осе ћа ла као да за тре ну так од те кри ви це 
от пла ћу је де лић  са да ју је но си ла без на де.

По гле да ла га је док је ле жао сро зан уз зид  смр дљи ву „олу пи
ну“ од чо ве ка, али са огром ним та лен том скри ве ним иза те пр ља ве 
по вр ши не. Без број пу та се пи та ла ка ко би све из гле да ло да је она 
оно га да на дру га чи је иза бра ла. Сва ког да на то ком прет ход них 25 
го ди на пи та ла се ка кав би жи вот био да је она дру га чи је по сту пи ла. 
Че тврт ве ка је дуг пе ри од за „лу па ње“ гла ве.

По не кад га је пу шта ла да још ле жи на по ду ка да она оде. Да нас 
ни је мо гла. Хлад но ћа је про ди ра ла по сву да, а кроз сво је тан ке ху
ла хоп ке осе ћа ла је ле де ни под. По ву кла је јед ну ње го ву ру ку ко ја је 
мли та во и бе жи вот но ви си ла са стра не. Ни је ре а го вао. Са обе ру ке 
око ње го вих руч них згло бо ва ву кла га је ка ду ше ку, по ку ша ва ју ћи 
да га пре ба ци на ње га. Ма ло је за дрх та ла ка да је на жу ља ла ру ке од 
ње го вог мр ша вог стру ка. Уз ма ло три ко ва, ус пе ла је да по диг не ве
ћи део ње го вог те ла на ду шек и, у не до стат ку по кри ва ча, ра ши ри ла 
је пре ко ње га јак ну ко ју је до не ла из пред со бља. Због на по ра је је два 
успе ва ла да до ђе до да ха и се ла је. Без сна ге у ру ка ма, ко је су јој 
мно ге го ди не по спре ма ња по ку ћа ма до не ле, ни ка да не би мо гла 
ова ко не што да од ра ди. Бри ну ла се шта ће се де си ти оно га да на ка да 
ви ше ни фи зич ки не бу де мо гла да све ово из др жи.

Пра мен ма сне ко се био му је пао пре ко ли ца, а она га је не жно 
скло ни ла ка жи пр стом. Ни њој, ни ње му жи вот ни је био она кав ка
кав је за ми шља ла, али ће она оста так свог жи во та по све ти ти то ме да 
очу ва оно ма ло што им је још пре о ста ло.

Љу ди су од вра ћа ли по глед ка да их је су сре та ла на ули ци, али 
не до вољ но бр зо да она не би при ме ти ла са жа ље ње. Ан деш је био 
озло гла шен у це лом на се љу и стал ни члан ло кал ног „ти ма“ ал ко
хо ли ча ра. По не кад се на не ста бил ним но га ма ву као кроз на се ље у 
пи ја ном ста њу и ви као по грд не ре чи сви ма ко је је сре тао. Љу ди су 
се ње га гну ша ли, а са њом са о се ћа ли. У ства ри, тре ба ло је, по ње ном 
ми шље њу, да бу де обрат но. Она је би ла та ко ја је за слу жи ла гну ша
ње, а Ан деш са о се ћа ње. Ње на сла бост је об ли ко ва ла ње гов жи вот. 
Ме ђу тим, она ни ка да ви ше не ће би ти сла ба.

Се де ла је још не ко ли ко са ти и ми ло ва ла га по че лу. По не кад се 
ми цао у сво јој не све сти, али се сми ри вао од ње ног до ди ра. Са дру
ге стра не про зо ра жи вот се на ста вљао као и обич но, али је у со би 
вре ме ста ло. 
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У по не де љак је жи ва у тер мо ме тру ско чи ла из над ну ле и на не бу су 
се по ја ви ли те шки ки шни обла ци. Ери ка је увек би ла опре зан во зач, 
али са да је ма ло ви ше не го обич но ус по ри ла да би у слу ча ју евен ту
ал ног за но ше ња во зи ла има ла до вољ но про сто ра за ма не ври са ње. 
Во жња аута ни је би ла ње на ја ча стра на, али је ви ше во ле ла са мо ћу 
у ко ли ма од гу жве у Е6екс пре су или во зу.

Ка да је скре ну ла де сно на аутопут, усу ди ла се да ма ло по ве ћа 
бр зи ну. Тре ба ло је да се на ђе са Хен ри ком Вијк не ром у 12 са ти, али 
је ра но кре ну ла из Фјел ба ке и има ла је до вољ но вре ме на да свра ти 
до Ге те бор га.

Пр ви пут от ка ко је ви де ла Алекс у оном хлад ном ку па ти лу, по
ми сли ла је на раз го вор са Аном. Још увек јој је би ло те шко да за ми
сли да би Ана за и ста мо гла да про да ку ћу. Ипак је то би ла њи хо ва 
ку ћа у ко јој су про ве ле де тињ ство и ро ди те љи би би ли очај ни да су 
жи ви. Ме ђу тим, ни шта ни је не ве ро ват но кад је Лу кас уме шан. Био 
је бес кру пу ло зан и све вре ме је па дао све ни же, али је ово пре ва зи
шло ско ро све што је до са да ура дио.

Ери ка је од лу чи ла да се, пре не го што се озбиљ но за бри не за ку
ћу, рас пи та ка ква је, са прав не тач ке гле ди шта, ње на си ту а ци ја. До 
та да ни је хте ла да до зво ли се би да је де при ми ра Лу ка со ва по след ња 
„уј дур ма“. Са да је хте ла да се кон цен три ше на пред сто је ћи раз го вор 
са Алек сан дри ним су пру гом.

Хен рик Вијк нер је де ло вао сим па тич но у те ле фонскм раз го во ру 
и већ је знао за што га она зо ве. На рав но да мо же да до ђе и по ста ви 
му пи та ња о Алек сан дри, јер је чла нак у знак се ћа ња на ње го ву су
пру гу био та ко би тан ње ним ро ди те љи ма.

Би ће уз бу дљи во ви де ти ка ко из гле да Алек сан дрин дом, иако је 
ни је при вла чи ло су о ча ва ње са ту гом још јед ног чо ве ка. Су срет са 
Алек сан дри ним ро ди те љи ма био је ср це па ру ју ћи. Као пи сац, ра ди
је је по сма тра ла ствар ност са од сто ја ња, али то је би ла мо гућ ност 
да до би је пра ву сли ку сво је не ка да шње при ја те љи це ка ква је би ла 
као од ра сла осо ба.

Ери ка и Алекс су би ле не раз двој не, по чев од пр вог школ ског 
да на. Ери ка је би ла не из мер но по но сна што је би ла „иза бра на“ за 
при ја те љи цу де вој чи це ко ја је пред ста вља ла „маг нет“ за све ко ји су 
се на ла зи ли у ње ној бли зи ни. Сви су хте ли да бу ду са Алекс, ко ја је 
са ма би ла пот пу но не све сна сво је по пу лар но сти. Би ла је по ву че
на на на чин ко ји је по ка зи вао са мо по у зда ње, што је, Ери ка је са да 
схва та ла, мо ра ло би ти ве о ма нео бич но за јед но де те. Ипак је би ла 
отво ре на и ве ли ко ду шна и, упр кос сво јој по ву че но сти, ни је ода ва ла 
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ути сак сти дљи во сти. Она је би ла та ко ја је ода бра ла Ери ку за при ја
те љи цу. Ери ка се ни ка да не би усу ди ла да се на соп стве ну ини ци ја
ти ву при бли жи Алекс. Би ле су не раз двој не, све до оне го ди не ка да 
се Алекс од се ли ла и за у век не ста ла из ње ног жи во та. Алекс се вре
ме ном све ви ше по че ла по вла чи ти и Ери ка је про во ди ла са те са ма 
у сво јој со би, ту гу ју ћи за њи хо вим при ја тељ ством. Јед ног да на, ка да 
је по зво ни ла на вра та ку ће Кар лгре но вих, ни ко се ни је ја вио. Ери ка 
је 25 го ди на ка сни је још увек мо гла да се у пот пу но сти се ти бо ла 
ко ји је осе ти ла ка да је схва ти ла да се Алекс од се ли ла, а да јој то ни је 
ни на го ве сти ла, ни ти се по здра ви ла са њом. Ни је има ла пој ма шта 
се та да де си ло, али је, по што је би ла де те, сву кри ви цу сва ли ла на 
се бе и на про сто је прет по ста ви ла да је Алек си до ја ди ла.

Ери ка се са из ве сним по те шко ћа ма ори јен ти са ла кроз Ге те борг 
у прав цу Се реа. До бро је по зна ва ла овај град у ко ме је сту ди ра ла 
че ти ри го ди не, али у вре ме ка да ни је има ла ауто, па се са да, као 
во зач, ни је нај бо ље сна ла зи ла у ње му. Да је мо гла да во зи по ста за
ма за би ци кле, би ло би јој знат но лак ше. Ге те борг је „ноћ на мо ра“ 
за не си гур не во за че, због мно штва јед но смер них ули ца, гу стог са о
бра ћа ја на кру жним то ко ви ма и стре сних зву ко ва трам ва ја ко ји се 
при бли жа ва ју са свих стра на. Осим то га, има ла је ути сак као да сви 
пу те ви во де до Хи син ге на. Скре не ли на по гре шан из лаз, не ми нов
но ће до спе ти та мо.

Опис пу та ко ји је до би ла од Хен ри ка био је ја сан и ус пе ла је ово
га пу та да без про бле ма за о би ђе Хи син ген.

Хен ри ко ва ку ћа је пре ва зи шла сва ње на оче ки ва ња  огром на 
бе ла ви ла са гра ђе на по чет ком про шлог ве ка, са по гле дом на во ду, 
а у дво ри шту ку ћи ца за од мор у то ку бла гих лет њих ве че ри. Врт, 
скри вен ис под де бе лог бе лог сне жног по кри ва ча, био је до бро ис
пла ни ран и зах те вао је, ако ни због че га дру гог, а оно због сво је ве
ли чи не, па жљи ву бри гу јед ног ком пе тент ног ба што ва на.

Про шла је кроз але ју вр ба и про ве зла се кроз ви со ку гво зде ну 
ка пи ју до шљун ко ви те ста зе ис пред ку ће.

Ка ме но сте пе ни ште во ди ло је ка огром ним вра ти ма од хра сто
ви не, на ко ји ма ни је би ло са вре ме ног зво на, већ  ма сив на ку ка. За
лу па ла је ку ком и вра та су се од мах отво ри ла. Го то во да је оче ки ва
ла да ће је при ми ти ку ће па зи тељ ка у уштир ка ној ке це љи са ка пом, 
али, уме сто то га, до че као ју је му шка рац за ко га је од мах схва ти ла 
да мо ра би ти Хен рик Вијк нер. Из гле дао је из у зет но до бро и би ло јој 
је дра го што је уло жи ла ма ло ви ше тру да за свој што леп ши из глед 
пре не го што је кре ну ла од ку ће.
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Кро чи ла је у огром но пре двор је, за ко је је бр зо оце ни ла да је би
ло ве ће од ње ног ста на у Сток хол му.

„Ери ка Фалк.“
„Хен рик Вијк нер. Ако се до бро се ћам, сре ли смо се ле тос у оној 

го сти о ни ци до ле на Тр гу Ин грид Бер јман.“
„У ка феу ’Бри ган’. Да, та ко је. Де лу је као да је ле то би ло пре чи

та ву веч ност. На ро чи то има ју ћи у ви ду ово вре ме.“
Хен рик је са мо уч ти во про му млао не што као од го вор. По мо гао 

јој је да ски не јак ну и ру ком јој по ка зао пре ма са ло ну ко ји је био 
од мах у на став ку пре двор ја. Са опре зно шћу је се ла на со фу, ко ју је 
она, са сво јим ве о ма огра ни че ним зна њем о ан ти кви те ти ма, ипак 
мо гла да иден ти фи ку је као ста ру и ве ро ват но ску по це ну, и при хва
ти ла Хен ри ко ву по ну ду за ка фу. Док је он при пре мао ка фу и док 
су раз ме њи ва ли ко мен та ре о не по вољ ним вре мен ским при ли ка ма, 
кра дом га је по сма тра ла и кон ста то ва ла да ни је из гле дао по себ но 
оја ђе но, али је зна ла да то не тре ба ни шта да зна чи. Раз ли чи ти љу ди 
на раз ли чи те на чи не ис по ља ва ју ту гу.

Био је не фор мал но об у чен – на се би је имао са вр ше но ис пе гла не 
„Chi nos“ пан та ло не и „Ralf Lo ren“ ко шу љу отво ре но пла ве бо је. Ко са 
му је би ла там на, ско ро цр на, и оши ша на у фри зу ру ко ја је би ла еле
гант на, али, ипак, не пре ви ше уред но за че шља на. Због там но сме ђих 
очи ју је из гле да ло као да има не чег ју жњач ког у свом из гле ду. Она 
са ма је ви ше во ле ла му шкар це ко ји су опу ште ни јег из гле да и не то
ли ко сре ђе ни, али ни је мо гла да оспо ра ва сна гу при влач но сти овог 
чо ве ка ко ји је из гле дао као да је ише тао из мод ног ма га зи на. Хен рик 
и Алекс су сва ка ко за јед но би ли упа дљи во леп пар.

„Ка ква фан та стич но ле па ку ћа!“
„Хва ла! Ја сам че твр та ге не ра ци ја Вијк не ро вих ко ја ов де жи ви. 

Мој пра де да је за слу жан за ње ну из град њу оба вље ну по чет ком про
шлог ве ка. Кад би ови зи до ви мо гли да го во ре...“

По ка зао је ру ком пре ко со бе и на сме јао се Ери ки.
„Да, мо ра да је ди ван осе ћај има ти то ли ко мно го по ро дич не 

исто ри је око се бе.“
„И да и не. То под ра зу ме ва и ве ли ку од го вор ност да се иде сто

па ма пре да ка.“
Бла го се на сме шио и Ери ка је има ла ути сак да он ни је из гле

дао на ро чи то оп те ре ћен од го вор но шћу. Она са ма се осе ћа ла без на
де жно у тој еле гант ној про сто ри ји и уза луд се тру ди ла да про на ђе 
удо бан на чин за се де ње на ле пој, али спар тан ској со фи. На кра ју 
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је се ла уз са му иви цу и па жљи во пи ла ка фу ко ја је би ла сер ви ра
на у шо љи ца ма за мо ка ка фу. Из не на да јој је за дрх тао ма ли прст, 
али је одо ле ла из не над ној иде ји. Шо љи це су би ле као ство ре не за 
про ту ра ње ма лог пр ста, али је по сум ња ла да би то пре из гле да ло 
па ро дич но не го угла ђе но. Крат ко се бо ри ла са со бом ис пред тац не 
са ко ла чи ма ко ји су ста ја ли на сто лу и из гу би ла „бор бу“ у на сто ја
њи ма да одо ли де бе лом ко ма ду па ти шпа ња, ко ји јој је „до нео“ 10 
„цр ве них бо до ва“.

„Алекс је во ле ла ову ку ћу.“
Ери ка је раз ми шља ла о то ме ка ко да се при бли жи пра вом раз

ло гу због ко га је ов де и би ла је за хвал на што је Хен рик сам за по чео 
раз го вор о Алекс.

„Ко ли ко ду го сте жи ве ли ов де за јед но?“
„Од ка да смо вен ча ни пре 15 го ди на. Упо зна ли смо се док смо 

обо је сту ди ра ли у Па ри зу. Она је сту ди ра ла исто ри ју умет но сти, а ја 
сам на сто јао да стек нем до вољ но зна ња из обла сти еко но ми је да бар 
ко ли кото ли ко мо гу да во дим по ро дич ну ’им пе ри ју’.“

Ери ка је сум ња ла да је Хен рик Вијк нер ика да учи нио не што што 
је не до вољ но.

„Не по сред но по сле вен ча ња, пре се ли ли смо се у Швед ску, у ову 
ку ћу. Оба мо ја ро ди те ља су би ла мр тва и ку ћа је не у мит но про
па да ла то ком не ко ли ко го ди на док сам био у ино стран ству, али је 
Алекс од мах по че ла да је ре но ви ра. Же ле ла је да све бу де са вр
ше но. Сва ки де таљ у ку ћи, сва ка та пе та, ко мад на ме шта ја и те пих 
пред ста вља ју или ори ги на ле ко ји ов де по сто је от ка ко је ку ћа са
гра ђе на, или су ре ста у ри ра ни до свог не ка да шњег из гле да или су 
то пред ме ти ко је је Алекс на ба ви ла. По се ћи ва ла је не знам ко ли ко 
мно го ан ти квар ни ца ка ко би про на шла пот пу но исте ства ри ко је су 
ов де по сто ја ле ка да је мој пра де да био жив. Има ла је мно штво ста
рих фо то гра фи ја као по моћ и ре зул тат је фан та сти чан. Исто вре
ме но се ’са ти ра ла’ да по кре не сво ју га ле ри ју и још увек не раз у мем 
ка ко је све по сти за ла.“

„Ка ква је Алекс би ла као осо ба?“
Хен рик је ма ло раз ми слио пре не го што је од го во рио.
„Ле па, ста ло же на, пер фек ци о ни ста у ду ши. Ве ро ват но мо гу да 

је до жи ве као охо лу они ко ји је ни су по зна ва ли, с об зи ром да ни је 
ла ко пу шта ла љу де у свој жи вот. Алекс је би ла осо ба за ко ју се мо
ра ло бо ри ти.“

Ери ка је вр ло до бро зна ла на шта је ми слио. Због те при кри ве
не сна ге при влач но сти, Алекс су већ као де те на зи ва ли над ме ном 
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– чи ни ле су то нај че шће исте оне де вој чи це ко је су се по том го то во 
ту кле да сед ну по ред ње.

„Шта то, за пра во, зна чи?“
Же ле ла је да чу је ка ко Хен рик опи су је ка рак тер сво је су пру ге.
Хен рик је гле дао кроз про зор и, пр ви пут от ка ко је ушла у дом 

Вијк не ро вих, учи ни ло јој се да ви ди осе ћа ње иза те при влач не по
вр ши не.

„Увек је ра ди ла оно што је хте ла. Ни је обра ћа ла па жњу на дру
ге љу де, не због зло бе  ни је би ло ни чег злоб ног код Алекс, већ из 
ну жно сти. Њој је би ло нај ва жни је да не бу де ра ње на. Све оста ло је 
би ло у дру гом пла ну. Ме ђу тим, про блем је био у чи ње ни ци да чо
век, ако не пу сти ни ког иза зи да због стра ха да ће му по ста ти не при
ја тељ, за тва ра вра та чак и при ја те љи ма.“

За ћу тао је. За тим је по гле дао у њу. „При ча ла је о те би.“
Ери ка ни је мо гла да са кри је сво је чу ђе ње. С об зи ром на на чин 

на ко ји се њи хо во при ја тељ ство за вр ши ло, ве ро ва ла је да јој је Алекс 
окре ну ла ле ђа и да ни је ни кад по но во по ми сли ла на њу.

„Јед ног де та ља се се ћам на ро чи то до бро. Ре кла је да си ти би ла 
по след њи пра ви при ја тељ ко га је има ла. ‘По след ње чи сто при ја тељ
ство.’ Баш је та ко ре кла. Ма ло нео би чан на чин из ра жа ва ња, сма
трао сам, али ни је ни шта ви ше спо ме ну ла о то ме, а ја сам већ та да 
на у чио да не тре ба да је ис пи ту јем. За то ја те би при чам о Алекс оно 
што ни кад ни сам ре као ни ком дру гом. Не што ми го во ри да си ти, 
упр кос мно гим го ди на ма ко је су про шле, још увек има ла по себ но 
ме сто у ње ном ср цу.“

„Во ле ли сте је?“
„Ви ше од би ло че га. Алек сан дра је би ла цео мој жи вот. Све што 

сам ра дио, све што сам го во рио, све се вр те ло око ње. Иро нич но је 
што она то ни кад ни је ни при ме ћи ва ла. Да ме је са мо пу сти ла да јој се 
у пот пу но сти при бли жим, да нас не би би ла мр тва. Од го вор јој се све 
вре ме на ла зио тач но ис пред но са, а она се ни је усу ди ла да га по тра
жи. Ку ка вич лук и хра брост су се на чу дан на чин ме ша ли код ње.“

„Бир гит и КарлЕрик не ве ру ју да се она уби ла.“
„Да, знам. Они под ра зу ме ва ју да ни ја у то не ве ру јем, али, да 

бу дем искрен, ја, у ства ри, не знам у шта да ве ру јем. Жи вео сам са 
Алекс ви ше од 15 го ди на, али је, за пра во, ни кад ни сам упо знао.“

Глас му је још увек био рав но ду шан. Хен рик је, су де ћи по то
ну гла са, мо гао да на тај на чин го во ри и о тре нут ним вре мен ским 
при ли ка ма, али је Ери ка схва ти ла да је њен пр ви ути сак о ње му био 
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по гре шан. Ње го ва ту га је огром на. Са мо ни је до ступ на јав но сти као 
код Бир гит и КарлЕри ка Кар лгре на. Мо жда је, на осно ву соп стве
ног ис ку ства, ин стинк тив но раз у ме ла да то ни је са мо ту га због смр
ти су пру ге, већ и због чи ње ни це да је за у век не ста ла мо гућ ност да и 
она ње га за во ли као што је он њу во лео.

„Че га се она то пла ши ла?“ 
„То је пи та ње ко је сам се би по ста вио без број пу та. Ја, за пра во, 

не знам. Чим бих по ку шао да раз го ва рам са њом, бр зо се за тва ра ла 
у сво ју ’љу шту ру’, ко ју ни ка да ни сам успе вао да отво рим. Из гле да ло 
је као да чу ва тај ну ко ју ни је мо гла да по де ли ни са ким дру гим. Зву
чи ли то чуд но? Ме ђу тим, по што ни сам знао шта је кри ла, не мо гу 
ни да од го во рим да ли је би ла спо соб на да се би оду зме жи вот.“

„Ка кав је био њен од нос са ро ди те љи ма и се стром?“
„Па, ка ко бих га опи сао...“ 
Опет је ду го раз ми шљао пре не го што је од го во рио:
„Био је за тег нут. Као да су сви ишли ’на пр сти ма’ јед ни око дру

гих. Је ди на ко ја је ика да го во ри ла шта је ми сли ла би ла је ње на мла
ђа се стра Ју ли ја, а она је, углав ном, при лич но чуд на. Увек је из гле
да ло као да се во де пот пу но дру ги раз го во ри у по ре ђе њу са оним 
што се на глас го во ри ло. За и ста не знам ка ко бих об ја снио. Би ло је 
као да су при ча ли ши фро ва ним је зи ком, а не ко је за бо ра вио да ми 
да ши фру.“

„Због че га из гле да да је Ју ли ја чуд на?“
„Као што си гур но знаш, Бир гит је Ју ли ју ка сно ро ди ла. Већ је би

ла пре шла 40. го ди ну и ро ђе ње дру гог де те та је би ло не пла ни ра но. 
Због то га је Ју ли ја, на не ки на чин, увек би ла ’цр на ов ца’. А ни је јој 
би ло баш ла ко ни да има се стру као што је Алекс. Ју ли ја ни је би ла 
ле по де те, а ни је по ста ла при влач ни ја ни кад је од ра сла, а знаш ка ко 
је Алекс из гле да ла. Бир гит и КарлЕрик су увек би ли ве о ма усред
сре ђе ни на Алекс, а Ју ли ју су, јед но став но, за не ма ри ва ли  на чин на 
ко ји је она то ре ша ва ла био је да се за тво ри у се бе. Ме ђу тим, ја је 
во лим. Има, ипак, не чег при јат ног ис под те мр зо вољ не по вр ши не  
на дам се са мо да ће не ко хте ти да се по тру ди да до пре та мо.“

„Ка ко је она ре а го ва ла на смрт Алекс? Ка кав је био њи хов ме ђу
соб ни од нос?“

„То ћеш мо ра ти да пи таш Бир гит или КарлЕри ка. Ни сам срео 
Ју ли ју ви ше од по ла го ди не. Она сту ди ра за про фе со ра у Уме оу и 
не ра до до ла зи. Чак ни је ни до ла зи ла ку ћи про шле го ди не за Бо жић. 
Што се ти че од но са са Алекс, Ју ли ја је увек обо жа ва ла сво ју ста ри
ју се стру. Алекс је већ кре ну ла у ин тер нат кад се Ју ли ја ро ди ла, па 
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ни је би ла та ко мно го код ку ће, али, ка да би смо по се ти ли по ро ди цу, 
Ју ли ја ју је пра ти ла уна о ко ло као ште не. Алекс ни је мно го ма ри ла 
за то, али је ни је те ра ла од се бе. По не кад ју је Ју ли ја ири ти ра ла, па 
би јој од бру си ла, али нај че шће ју је са мо иг но ри са ла.“

Ери ка је осе ти ла да се ње на по се та при бли жа ва кра ју. У па у за ма 
у раз го во ру ти ши на је би ла пот пу на и она је слу ти ла да је та ку ћа 
усред све сво је рас ко ши би ла са да са мо уса мље на ве ли ка згра да за 
Хен ри ка Вијк не ра.

Ери ка је уста ла и пру жи ла Хен ри ку ру ку, ко ју је он при хва тио 
са обе сво је ру ке, др жао не ко ли ко се кун ди, пу стио и от пра тио је 
до вра та.

„На ме ра вам да одем до ле до га ле ри је и по гле дам ма ло“, ре кла 
је Ери ка.

„Да, то је до бра иде ја. Алекс је би ла не из мер но по но сна на њу. 
Ство ри ла је ре но ми ра ну га ле ри ју, за јед но са дру га ри цом са сту ди ја у 
Па ри зу Фран син Би жу, ко ја се са да пре зи ва Санд берј. Дру жи ли смо 
се ма ло и при ват но са њом и ње ним му жем, али ма ње от ка ко им се 
ро ди ло де те. Фран син је си гур но у га ле ри ји  по звао сам је и об ја снио 
ко си, та ко да ће ти она си гур но ис при ча ти не што ви ше о Алекс.“

Хен рик је при др жао вра та Ери ки, а она се, за хва љу ју ћи се још 
јед ном на ње го вом го сто прим ству, окре ну ла и оти шла до ко ла. 

У истом тре нут ку ка да је из ла зи ла из ко ла, не бо се „отво ри ло“ – по
че ла је да па да ја ка ки ша. Га ле ри ја се на ла зи ла у Ули ци Чал меш га
тан, па ра лел но са глав ном ули цом за шо пинг Аве нин, али, на кон 
по ла са та кру же ња, „пре да ла“ се и пар ки ра ла ауто на Хе де ну. То, у 
ства ри, ни је би ло мно го да ле ко, али по пљу ску је из гле да ло као да 
је уда ље но де се так ки ло ме та ра. Осим то га, пар ки ра ње је ко шта ло 
12 кру на на сат и Ери ка је осе ти ла да јој рас по ло же ње опа да. Ни је 
ни ки шо бран по не ла са со бом, а зна ла је да ће ње на ко вр џа ва ко са 
уско ро из гле да ти као не у спе ли кућ ни ми ни вал.

По жу ри ла је пре ко Аве нин и из бе гла трам вај број 4 ко ји је тут
њао у прав цу Мел нда ла. По што је про шла Ва ланд, где је про ве ла 
ви ше „лу дих“ ве че ри то ком сту ди ра ња, скре ну ла је ле во у Ули цу 
Чал меш га тан.

Га ле ри ја „Ab strakt“ на ла зи ла се на ле вој стра ни, са ве ли ким из
ло гом ко ји је гле дао на ули цу. Звон це из над вра та се огла си ло док је 
ула зи ла и ви де ла је да је про сто ри ја мно го ве ћа не го што је де ло ва
ло спо ља. Зи до ви, под и пла фон су би ли офар ба ни у бе ло, што је у 
сре ди ште ста вља ло умет нич ка де ла ко ја су ви си ла по зи до ви ма.
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Ви де ла је у нај у да ље ни јем де лу про сто ри је же ну ко ја је не дво
сми сле но би ла фран цу ског по ре кла – де ло ва ла је из у зет но еле гант
но и ди ску то ва ла је о не кој сли ци са јед ном му ште ри јом уз жу стре 
по кре те ру ку.

„Од мах до ла зим  раз гле дај те ма ло у ме ђу вре ме ну.“
Њен фран цу ски на гла сак је зву чао шар мант но.
Ери ка је по слу ша ла и са ру ка ма скло пље ним иза ле ђа по ла ко је 

ше та ла кроз га ле риј ски са лон, по сма тра ју ћи из ло же на умет нич ка 
де ла. Као што је на зив га ле ри је на го ве шта вао, све сли ке су би ле 
на сли ка не ап стракт ним сти лом. На сли ка ма су се ви де ли че тво ро
у гло ви, кру го ви, коц ке и чуд не фи гу ре. Ери ка је на кри ви ла гла ву 
и шки љи ла да би схва ти ла шта би по зна ва лац умет но сти мо гао да 
ви ди, а што је њој про ма кло. Још увек је уоча ва ла са мо коц ке и 
че тво ро у гло ве, ко је би, по ње ном ми шље њу, мо гао да на сли ка и 
пе то го ди шњак. Мо ра ла је се би да при зна да је ово за њу ису ви ше 
ап стракт но.

Ста ја ла је ис пред огром не цр ве не сли ке са жу тим не пра вил но по
де ље ним це ли на ма ка да је иза се бе чу ла Фран син, ко ја јој је при ла зи ла, 
луп ка ју ћи пот пе ти ца ма по по ду ко ји је био на лик ша хов ској та бли.

„Ова је за и ста див на.“
„Да, ка ко да не, див на је. Ме ђу тим, да бу дем искре на, ни сам 

баш ве ли ки по зна ва лац умет но сти. Сма трам да су Ван Го го ви сун
цо кре ти ле пи, али ту от при ли ке пре ста је мо је ин те ре со ва ње за 
сли кар ство.“

Фран син се на сме ја ла.
„Ти мо ра да си Ери ка. Ан ри је упра во звао и ре као да сти жеш.“
Пру жи ла је тан ку ру ку и Ери ка је бр зо обри са ла сво ју ру ку још 

увек мо кру од ки ше пре не го што је при хва ти ла Фран си ни ну.
Же на пред њом би ла је сит на и мр ша ва и из гле да ла еле гант но 

на на чин ко ји су Фран цу ски ње из гле да из у ме ле. Са сво јих 175 сан
ти ме та ра ви си не, али без шти кли, Ери ка се, у по ре ђе њу с њом, осе
ти ла као џин.

Фран син је од сво је ко се, ко ја је би ла цр на као угаљ, на пра ви ла 
пун ђу на по тиљ ку, а би ла је об у че на у цр ни ко стим, ко ји је пра тио 
ли ни ју ње ног те ла. Бо ју је си гур но иза бра ла због смр ти при ја те љи це 
и ко ле ги ни це, а из гле да ла је ви ше као же на ко ја се обла чи у ефект
но цр ве ну или мо жда жу ту. Шмин ку је са вр ше но на не ла, али ни је 
ус пе ла да са кри је цр ве ни ло око очи ју. Ери ка се по на да ла да се ње на 
ма ска ра ни је раз ма за ла на ки ши.



27ле де на прин це за

„Ми слим да би тре ба ло да сед не мо и по при ча мо уз шо љу ка фе. 
Да нас је вр ло мир но.“

Фран син је ишла ис пред Ери ке ка ма лој со би иза га ле ри је, ко ја 
је би ла опре мље на фри жи де ром, ми кро та ла сном пећ ни цом и апа
ра том за ку ва ње ка фе. Сто ко ји се та мо на ла зио био је ма ли и би ло 
је ме ста са мо за две сто ли це. Ери ка је се ла на јед ну и Фран син ју је 
од мах по слу жи ла шо љи цом вре ле ка фе.

Сто мак се Ери ки бу нио про тив ка фе на кон оне ко ју је по пи ла 
код Хен ри ка. Ме ђу тим, из ис ку ства је зна ла, на осно ву без број них 
ин тер вјуа ко је је оба ви ла да би до шла до основ ног ма те ри ја ла за 
сво је књи ге, да су због не че га љу ди бо ље при ча ли са шо љи цом ка фе 
у ру ци.

„Ко ли ко сам ја раз у ме ла Ан ри ја, Кар лгре но ви су те за мо ли ли да 
на пи шеш ко ме мо ра тив ни чла нак о жи во ту Алекс.“

„Да, ја сам са мо уз гред сре та ла Алекс у по след њих 25 го ди на, та
ко да по ку ша вам да се рас пи там ма ло ви ше ка ква је би ла као осо ба 
пре не го што поч нем да пи шем чла нак.“

„Да ли си ти но ви нар?“
„Не, ја сам пи сац. Пи шем би о гра фи је. Ово ра дим са мо за то што 

су ме Бир гит и КарлЕрик за мо ли ли. Осим то га, ја сам је пр ва про
на шла, у ства ри, ско ро пр ва, и на не ки чу дан на чин осе ћам као да 
би тре ба ло ово да ура дим да бих се би ство ри ла дру гу сли ку, сли ку 
жи ве Алекс. Зву чи ли то чуд но?“

„Не, не уоп ште. Сма трам да је фан та стич но што си се то ли ко 
по тру ди ла због Бир гит и КарлЕри ка – и због Алекс.“

Фран син се наг ну ла пре ко сто ла и ста ви ла уред но ма ни ки ра ну 
ру ку пре ко Ери ки не.

Ери ка је осе ти ла ка ко јој је цр ве ни ло об ли ва ло обра зе и по ку ша
ла је да не ми сли на на црт књи ге на ко ме је ра ди ла то ком ве ћег де ла 
прет ход ног да на. Фран син је на ста ви ла:

 „Ан ри ме је та ко ђе за мо лио да од го во рим на тво ја пи та ња нај и
скре ни је што мо гу.“

Го во ри ла је из вр сно швед ски. Глас р зву чао је ме ко, а и ко ри сти
ла је фран цу ску вер зи ју име на Хен рик  Ан ри.

„Ти и Алекс сте се упо зна ле у Па ри зу?“
„Да, за јед но смо сту ди ра ле исто ри ју умет но сти. ’На ле те ле’ смо 

јед на на дру гу већ пр вог да на. Из гле да ла је као да је за лу та ла, а ја 
сам се осе ћа ла из гу бље но. Оста ло је исто ри ја, као што се ка же.“

„Ко ли ко ду го сте се по зна ва ле?“
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„Ан ри и Алекс су је се нас сла ви ли 15 го ди на бра ка, та ко да је то... 
17 го ди на. Од то га смо 15 го ди на за јед но во ди ле ову га ле ри ју.“

За ћу та ла је и за па ли ла ци га ре ту. Ери ка је би ла из не на ђе на – због 
не чег ни је мо гла да је за ми сли као пу ша ча. Фран син је, на кон што 
је дрх та вом ру ком за па ли ла ци га ре ту, уву кла дим у плу ћа, а да ни је 
скло ни ла по глед са Ери ке.

„Зар се ни си пи та ла где је она? Ка да смо је про на шли, ве ро ват но 
се на ла зи ла та мо мр тва већ не де љу да на.“

Ери ки је од јед ном па ло на па мет да се ни је се ти ла да Хен ри ка 
пи та исто.

„Знам да зву чи чуд но, али не, ни сам. Алекс...“, окле ва ла је, „... 
Алекс је увек ра ди ла шта је хте ла. То је мо гло би ти стра шно фру
стри ра ју ће, али прет по ста вљам да сам се ваљ да вре ме ном на ви кла. 
То ни је би ло пр ви пут да је ду же од сут на. До га ђа ло се ра ни је да не
ста не, а да се по сле из ве сног вре ме на по ја ви као да се ни шта ни је 
де си ло. Осим то га, она ми је и пре ви ше то на док на ђи ва ла, та ко што 
је са ма во ди ла ра чу на о га ле ри ји то ком мог по ро диљ ског бо ло ва ња. 
За чу до, ја још увек ве ру јем да ће та ко би ти и са да. Да ће она по но во 
са мо ући на вра та га ле ри је. Ме ђу тим, из ве сно је да се ово га пу та то 
не ће де си ти.“

Јед на су за је пре ти ла да јој скли зне из ока.
„Не ће.“ Ери ка је по гле да ла до ле у шо љи цу ка фе и пу сти ла Фран

син да дис крет но обри ше очи. „Ка ко је Хен рик ре а го вао ка да би 
Алекс са мо не ста ла?“

„Па, сре ла си га. У ње го вим очи ма Алекс ни је мо гла да ура ди 
не што по гре шно. Он је по све тио прет ход них 15 го ди на то ме да је 
обо жа ва. Ја дан Ан ри!“

„За што ја дан?“
„Алекс га ни је во ле ла. Пре или ка сни је, био би при ну ђен да уви

ди то.“
Пр ва ци га ре та је уга ше на и Фран син је за па ли ла дру гу.
„Прет по ста вљам да сте по зна ва ле јед на дру гу ’у ду шу’ по сле то

ли ко го ди на при ја тељ ства?“
„Не ве ру јем да је ико по зна вао Алекс. Ма да сам је ја си гур но 

зна ла бо ље од Ан ри ја. Он је увек од би јао да ски не сво је ру жи ча сте 
на о ча ре.“

„Он је то ком на шег раз го во ра на го ве стио да је то ком њи хо вог 
чи та вог бра ка осе ћао као да Алекс кри је не што од ње га. Знаш ли да 
ли је то исти на и ка кву тај ну је мо гла да кри је?“
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„Тим на го ве шта јем је по ка зао не у о би ча је ну про ниц љи вост. Мо
жда сам га ја пот це ни ла.“ По ди гла је ле по об ли ко ва не обр ве. „На 
пр во пи та ње од го ва рам по тврд но  ја сам, та ко ђе, увек има ла осе ћај 
да Алекс но си не ки ве ли ки те рет у се би. На дру го пи та ње је од го вор 
од ре чан, јер, на жа лост, не мам пој ма ка кву је тај ну кри ла. Упр кос 
на шем ду гом при ја тељ ству, по сто ја ла је гра ни ца где је Алекс сиг на
ли зи ра ла ’дов де, али не ма да ље’. Ја сам то при хва ти ла, а Ан ри ни је. 
То би га, пре или ка сни је, сло ми ло. Шта ви ше, знам да би би ло пре 
не го ка сни је.“

„За што?“
Фран син је окле ва ла.
„Би ће из вр ше на об дук ци ја ле ша, зар не?“
Ери ку је пи та ње из не на ди ло.
„Да, то се увек ра ди у слу ча ју са мо у би ства. За што пи таш?“
„За то што ће се у том слу ча ју оно што на ме ра вам да ти ка жем 

ипак са зна ти. Бар ће ми са вест та ко би ти мир ни ја.“
Ери ка је за др жа ла дах у на пе том иш че ки ва њу, али је Фран син 

ла га но па ли ла тре ћу ци га ре ту. Ње ни пр сти ни су би ли по жу те ли, 
што је, ина че, ка рак те ри стич но за огром ну ве ћи ну пу ша ча, па је 
Ери ка сум ња ла да она обич но ова ко не па ли јед ну ци га ре ту за дру
гом.

„Ти си гур но знаш да је Алекс то ком по след њих шест ме се ци 
знат но че шће би ла у Фјел ба ки?“

„Па, ши ре ње гла си на до бро функ ци о ни ше у ма лим ме сти ма. 
Пре ма ло кал ним ого ва ра њи ма, она је би ла у Фјел ба ки ма ње или 
ви ше сва ког ви кен да. Са ма.“

„Ни је пот пу на исти на да је би ла са ма.“
Фран син је по но во окле ва ла. Због то га је Ери ка мо ра ла да са вла

да сво ју же љу да се наг не пре ко сто ла и про др ма је да би је на те ра ла 
да што пре из ба ци оно што је др жа ла у се би. Ње но ин те ре со ва ње 
би ло је де фи ни тив но про бу ђе но.

„Она се та мо са ста ја ла са не ким. Са јед ним му шкар цем. Да, то 
ни је био пр ви пут да је Алекс има ла афе ру, али не ка ко сам има ла 
осе ћај да је ово би ло дру га чи је. Пр ви пут од ка да се по зна је мо, де
ло ва ла је го то во за до вољ на. Осим то га, знам да ни је мо гла да по чи
ни са мо у би ство. Мо ра да ју је не ко убио  уоп ште не сум њам у то.“

„Ка ко мо жеш би ти та ко си гур на? Чак ни њен муж ни је мо гао 
са си гур но шћу да ка же да ли ве ру је да би она мо гла се би да оду зме 
жи вот.“
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„За то што је би ла труд на!“
Од го вор је из не на дио Ери ку.
„Да ли Хен рик то зна?“
„Не знам. У сва ком слу ча ју, то ни је би ло ње го во де те. Њих дво је 

ни су би ли та ко ин тим ни мно го го ди на. А кад су ра ни је би ли, Алекс 
је увек од би ја ла да има де те са Ан ри јем, упр кос ње го вим упор ним 
мол ба ма. Не, мо ра би ти да је отац де те та но ви чо век у ње ном жи
во ту  ко год да је.“

„Ни је ре кла ни шта о то ме ко је он?“
„Не. Алекс је, као што си до са да ве ро ват но схва ти ла, би ла ве о ма 

шкр та ка да је реч о по ве ре њу. Мо рам при зна ти да сам би ла ве о ма 
из не на ђе на ка да ми је ис при ча ла о де те ту, али то је та ко ђе је дан од 
раз ло га због ко јих сам пот пу но си гур на да се она ни је уби ла. Ствар
но се ’то пи ла’ од сре ће и јед но став но ни је мо гла да ћу ти. Во ле ла је 
то де те и ни ка да не би учи ни ла не што што би га по вре ди ло, а по
нај ма ње да оду зме се би жи вот. Пр ви пут сам ви де ла ка ко из гле да 
Алек сан дра ко ја во ли жи вот.“ Тон ње ног гла са био је ту жан. „Та ко ђе 
ми се чи ни ло да је на ме ра ва ла да на не ки на чин за вр ши са сво јом 
про шло шћу  не знам са чим, али не ко ли ко ње них спо ра дич них на
по ме на да ло ми је осно ву за та кву прет по став ку.“

Вра та у га ле ри ји су се отво ри ла и чу ле су ка ко не ко чи сти ци пе
ле на оти ра чу. Фран син је уста ла.

„То је си гур но не ка му ште ри ја. Мо рам се по бри ну ти за њу. На
дам се да сам би ла од по мо ћи.“

„О, да, мно го сам за хвал на што сте и ти и Хен рик би ли та ко 
отво ре ни. То је би ло од ве ли ке по мо ћи.“  

Фран син је ис пра ти ла Ери ку до ула зних вра та. Ис пред огром ног 
плат на са бе лим ква дра том на пла вом дну ста ле су и ру ко ва ле се.

„Из чи сте ра до зна ло сти, пи там ко ли ко ко шта јед на ова ква сли
ка? Пет хи ља да, де сет хи ља да кру на?“

Фран син се на сме ја ла.
„Пре ће би ти пе де сет хи ља да.“ 
Ери ка је ти хо за зви жда ла.
„Да, ви диш. Умет ност и до бра ви на су обла сти ко је су за ме не 

пра ва ми сте ри ја.“
„А ја је два мо гу да са ста вим ли сту за ку по ви ну. Сви ми има мо 

обла сти ко ји ма смо по себ но на кло ње ни.“ 
На сме ја ле су се и Ери ка је чвр сто оба ви ла око те ла свој још увек 

мо кри ка пут и иза шла из га ле ри је. 
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Ки ша је пре тво ри ла снег у бљу зга ви цу и Ери ка је во зи ла ма ло ис под 
до зво ље не бр зи не да би има ла си гур но од сто ја ње од во зи ла ис пред 
се бе. На кон што је про тра ћи ла ско ро по ла са та у по ку ша ји ма да се 
из ву че из Хи син ге на, где је гре шком до спе ла, са да се при бли жа ва ла 
Уде ва ли. При гу ше но кр ча ње цре ва под се ти ло ју је да је то ком да на 
пот пу но за бо ра ви ла да је де. Скре ну ла је са пу та Е6 код тр жног цен
тра Торп се вер но од Уде ва ле и укљу чи ла се у Мек До налд сов dri ve 
in. Бр зо је „сма за ла“ чи збур гер, се де ћи у ауто мо би лу на пар кин гу, 
и уско ро је опет би ла на ауто пу ту. Све вре ме раз ми шља ла је о раз
го во ри ма ко је је има ла са Хен ри ком и Фран син. Оно што су јој њих 
дво је ис при ча ли о Алекс пред ста вља ло је кон ту ре осо бе са ви со ким 
од брам бе ним „зи до ви ма“ око се бе.

Оно што је њу нај ви ше од све га за ни ма ло би ло је ко је мо гао 
би ти отац Алек сан дри ног де те та. Фран син ни је ве ро ва ла да је би ло 
Хен ри ко во, али ни ко, па ни она, ни је мо гао са си гур но шћу да зна 
шта се де ша ва у спа ва ћим со ба ма дру гих. За то је Ери ка још увек 
ра чу на ла на мо гућ ност да је Хен рик отац  ако ни је, пи та ње је би
ло да ли је отац тај му шка рац са ко јим се Алекс, ка ко је Фран син 
на го ве сти ла, сва ког ви кен да са ста ја ла у Фјел ба ки или је има ла ве
зу у Ге те бор гу.

Ери ка је сте кла ути сак да је Алекс во ди ла не ку вр сту па ра лел ног 
жи во та са љу ди ма ко ји су је окру жи ва ли. Ра ди ла је шта је хте ла, без 
раз ми шља ња ка ко то ути че на ње не нај бли же, а пре све га на Хен ри
ка. Фран син ни је мо гла, ка ко је Ери ка про це ни ла, да раз у ме за што 
је Хен рик при хва тио брак под тим усло ви ма; чак га је и ома ло ва
жа ва ла због то га. Са ма Ери ка је ви ше не го до бро раз у ме ла ка ко су 
ти ме ха ни зни функ ци о ни са ли   она је го ди на ма по сма тра ла Анин 
и Лу ка сов брак.

Оно што ју је нај ви ше ти шта ло ка да је реч о Ани ној не спо соб но
сти да про ме ни сво ју жи вот ну си ту а ци ју би ло је што ни је мо гла, а да 
се не за пи та да ли је она са ма је дан од узроч ни ка Ани ног не до стат
ка са мо по што ва ња. Ери ка је има ла пет го ди на ка да се Ана ро ди ла. 
Од пр вог мо мен та ка да је ви де ла сво ју мла ђу се стру, шти ти ла ју је 
од ствар но сти, ко ју је са ма но си ла са со бом као не ви дљи ву ра ну. 
Ни кад ни је тре ба ло да се Ана осе ћа уса мље но и од ба че но због не
до стат ка љу ба ви њи хо ве мај ке пре ма њи ма две ма. За гр ља је и ре чи 
пу не љу ба ви ко је јој је ус кра ћи ва ла мај ка Ана је до би ја ла у из о би љу 
од Ери ке, ко ја је бди ла над њом са мај чин ском за бри ну то шћу.
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Ана је би ла де те ко је је ла ко во ле ти. Ери ка, стар ма ла и че сто 
за бри ну та, би ла је фа сци ни ра на ње ном енер ги јом ко јом је, пот пу
но иму на на ту жни је стра не жи во та, во ле ла сва ки ми нут свог жи
вље ња. Ана је мир но при хва та ла Ери ки ну бри гу, али је рет ко има ла 
стр пље ња да се ди у ње ном кри лу или да јој до пу сти да је ма зи ма
ло ду же. Из ра сла је у ди вљу ти неј џер ку, у не мир ну и его цен трич ну 
де вој чи цу ко ја је ра ди ла баш оно што јој пад не на па мет. Ери ка је 
мо гла, у тре ну ци ма ка да је ја сни је уви ђа ла при ро ду њи хо вих од но
са, се би да при зна да је она си гур но и раз ма зи ла и су ви ше шти ти ла 
Ану. А же ле ла је са мо да јој на док на ди оно што она са ма ни ка да 
ни је до би ла од мај ке.

Ка да је Ана сре ла Лу ка са, по ста ла је лак плен. Шар ми ра ла ју је 
ње го ва спо ља шњост, али ни је на слу ћи ва ла по тму ле про ме не ко је 
су се ка сни је де ша ва ле иза бли ста ве „фа са де“. Ма ло по ма ло, Лу кас 
је сло мио ње ну жи вот ну ра дост и са мо по у зда ње. Она је са да се де
ла као ле па пти ца у ка ве зу у гор њем Естер мал му, а ни са ма ни је 
има ла сна ге да при зна сво ју гре шку. Ери ка се на да ла да ће јед ног 
да на Ана сво је вољ но пру жи ти ру ку и за мо ли ти је за по моћ. До тог 
да на, Ери ка ни је мо гла да ура ди ви ше не го да че ка и бу де се стри 
„при ру ци“. Ни је ни она са ма има ла мно го сре ће у ве за ма. Има ла 
је чи тав низ ве за иза се бе. Углав ном је она би ла та ко ја их је пре ки
да ла. Не што би „пу кло“ ка да је до ла зи ла до од ре ђе ног ста ди ју ма у 
ве зи. До жи вља ва ла би та ко јак осе ћај па ни ке да је је два мо гла да 
ди ше – до во дио би је до то га да је ку пи ла сво је ства ри и од ла зи ла без 
освр та ња. Ипак је, не зна ју ћи ни са ма от кад, па ра док сал но, че зну ла 
за по ро ди цом и де те том, али са да јој је би ла 35. го ди на, а вре ме је 
про ти ца ло.

Це лог да на је успе ва ла да по ти сне по ми сао на Лу ка са, а са да јој 
се он опет „уву као под ко жу“ и зна ла је да је при ну ђе на да се рас пи
та ка кав је за и ста њен прав ни по ло жај. Би ла је су ви ше умор на да се 
са да ба ви тим про бле мом. То ће мо ра ти да са че ка до су тра. Осе ти ла 
је нео до љи ву же љу да се у пре о ста лом де лу да на опу сти, не раз ми
шља ју ћи ни о Лу ка су, ни о Алек сан дри Вијк нер.

По зва ла је број из си сте ма бр зог би ра ња на свом мо бил ном те
ле фо ну.

„Здра во, Ери ка ов де. Да ли ће те би ти код ку ће ве че рас? Ми сли ла 
сам да свра тим на крат ко.“

Дан се ср дач но на сме јао.
„Да ли смо код ку ће! Зар ти не знаш шта је ве че рас?“
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Ти ши на ко ја је усле ди ла на дру гом кра ју те ле фон ске ве зе би ла 
је по при лич но ду га. Ери ка је раз ми сли ла, али ни је мо гла да се се ти 
по че му би баш ово ве че тре ба ло да бу де не што по себ но. Ни је ни ка
кав пра зник, ни ко не сла ви ро ђен дан, Дан и Пер ни ла су се вен ча ли 
у ле то, та ко да им ни је мо гла би ти го ди шњи ца бра ка...

„Не, ствар но не мам пој ма. Про све тли ме.“
Те жак уз дах се чуо на дру гом кра ју ве зе. Ери ка је, нај зад, због 

тог уз да ха, схва ти ла да је тај ве ли ки до га ђај мо рао би ти по ве зан са 
спор том. Дан је био огро ман за љу бље ник у спорт, што је по не кад, 
Ери ка је зна ла, иза зи ва ло од ре ђе не тен зи је из ме ђу ње га и Пер ни ле. 
Она са ма је про на шла соп стве ни на чин да уз вра ти за све оне ве че
ри ко је је мо ра ла да про ве де гле да ју ћи не ки бе сми сле ни спорт ски 
до га ђај на те ле ви зи ји док су би ли за јед но. Дан је био фа на тич ни на
ви јач „Јур гор де на“, а Ери ка је пре у зе ла уло гу ва тре ног фа на AIKа. 
Она је, у ства ри, би ла пот пу но не за ин те ре со ва на за спорт уоп ште, 
на ро чи то за хо кеј, али баш за то се Дан још ви ше нер ви рао. Оно што 
га је нај ви ше од све га до во ди ло до „лу ди ла“ би ло је што се она се ни 
нај ма ње не нер ви ра кад AIK из гу би.

„Швед ска про тив Бе ло ру си је?“
Он је још јед ном ду бо ко уз дах нуо. „Олим пиј ске игре, Ери ка, Олим

пи ја да. Да ли си све сна да се од ви ја је дан та кав ве ли ки до га ђај?“
„Ми слиш утак ми ца? Па, на рав но да знам за то. Прет по ста вља ла 

сам да ми слиш да је не што по себ но ве че рас по врх то га.“
Го во ри ла је та квом ин то на ци јом да је ја сно по ка зи ва ла да ни је 

има ла „бла ге ве зе“ да је ве че рас утак ми ца и на сме ја ла се зна ју ћи да 
Дан са да, мал те не, бу квал но чу па ко су због ова квог ру га ња. По ње
го вом убе ђе њу, спорт је не што с чим се не тре ба ша ли ти.

„Али, он да ћу до ћи да гле дам утак ми цу са то бом, па ћу ви де ти 
ка да Сал минг ло ми ру ски от пор...“

„Сал минг! Знаш ли ти пре ко ли ко го ди на је он пре стао да игра! 
Ша лиш се, зар не? Ка жи да се ша лиш.“

„Да, Дан, ша лим се. Та ко за о ста ла ствар но ни сам. До ла зим да 
про ве рим ка кав је Сун дин, ако ти то ви ше од го ва ра. Уз гред бу ди ре
че но, он је стра шно зго дан тип.“

Дан је по но во те шко уз дах нуо. Ово га пу та за то што је не ко мо гао 
та ко да ко мен та ри ше јед ну та кву ве ли чи ну у све ту хо ке ја на на чин 
ко ји ни је ис кљу чи во чи сто спорт ски.

„Да, свра ти. Али, не ћу да се по но ви оно од про шлог пу та! Не ћу 
да чу јем ни ка кво бр бља ње то ком ме ча, ни ка кве ко мен та ре о то ме 
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да су игра чи ’сек си’ са за шти том за но ге и, пре све га, ни ка ква пи
та ња о то ме да ли но се са мо за шти ту за мо шни це или има ју и га ће 
пре ко то га. Је л’ то ја сно?“

Ери ка се су здр жа ла да се не на сме је и озбиљ ним то ном ре кла: 
„Ча сна из ви ђач ка, Дан.“

Про гун ђао је: „Ти си гур но ни кад ни си би ла из ви ђач.“  
„Баш та ко, ни сам.“
За тим је при ти сну ла знак са цр ве ном слу ша ли цом на мо бил ном 

те ле фо ну. 

Дан и Пер ни ла су ста но ва ли у јед ној од не дав но из гра ђе них ку ћа 
у ни зу у Фал ке ли де ну. Згра де су би ле у пра вом ни зу, пру жа ју ћи се 
дуж бр да Ра бе ку лен, и та ко слич не да је би ло те шко раз ли ко ва ти 
јед ну од дру ге. То је би ло по пу лар но ме сто за по ро ди це са де цом, 
углав ном због то га што це не тих ку ћа без по гле да на мо ре ни су ра
сле до вр то гла вих ви си на као у оним на се љи ма ко ја су бли жа мо ру.

Би ло је пре ви ше хлад но ве че за шет њу, али се ауто стра шно „бу
нио“ ка да га је фор си ра ла уз кли за ву и по не где пе ско ви ту стр му уз
ви ши цу. Са ду бо ким уз да хом олак ша ња, скре ну ла је у ули цу у ко јој 
ста ну ју Дан и Пер ни ла.

Ери ка је по зво ни ла, што је од мах иза зва ло ве ли ки жа мор и тап
ка ње ма лих сто па ла у ста ну. Ула зна вра та је отво ри ла Ли сен, Да но во 
и Пер ни ли но нај мла ђе де те. Ма лин, сред ња де вој чи ца, би ла је бе сна 
због не прав де што је Ли сен отво ри ла вра та Ери ки и за ћу та ла је тек 
кад се Пер ни лин од лу чан глас чуо из ку хи ње. Бе лин да, нај ста ри ја 
де вој чи ца, има ла је 13 го ди на. Ка да се Ери ка про ве зла по ред тр га, 
ви де ла је њу до ле код Аке о вог ки о ска са вру ћим ко ба си ца ма, окру
же ну са не ко ли ко ко сма тих де ча ка на мо то ци кли ма. Дан и Пер ни ла 
ће си гур но има ти „пу не ру ке по сла“ са њом.

На кон што их је Ери ка по је ди нач но за гр ли ла, де вој чи це су збри
са ле под јед на ко бр зо као што су до шле и пу сти ле го шћу да на ми ру 
ока чи ка пут.

Пер ни ла је ста ја ла у ку хи њи и спре ма ла ве че ру ру ме них обра за 
и у ке це љи на ко јој је ве ли ким сло ви ма би ло ис пи са но „ПО ЉУ БИ 
КУ ВА РА“. Из гле да ло је да је би ла усред кри тич не фа зе ку ва ња и са
мо је ма ло ра се ја но мах ну ла Ери ки пре не го што се по но во вра ти ла 
шер па ма и ти га њи ма у ко ји ма се не што ку ва ло и пр жи ло. Ери ка је 
на ста ви ла ка днев ној со би, где је зна ла да ће на ћи Да на, уто ну лог 
у ка уч, са но га ма по диг ну тим на ста кле ни сто чић и са да љин ским 
упра вља чем чвр сто стег ну тим у ру ци.
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„Здра во! Ви дим да му шка сви ња се ди и лен ча ри док се же ни ца у 
зно ју ли ца свог са ти ре у ку хи њи.“

„Здра а а воо! Па, знаш, ако са мо по ка жеш ко но си пан та ло не у 
по ро ди ци и има глав ну реч у ку ћи, ве ћи ну же на мо жеш да до ве деш 
у ред.“

Ње гов то пао осмех био је пот пу но у су прот но сти са оним што је 
ре као и Ери ка је зна ла да, ако ико има глав ну реч у до му Кар лсо но
вих, то у сва ком слу ча ју ни је Дан.

Крат ко га је за гр ли ла и за тим се ува ли ла на цр ни ко жни ка уч, 
а чак је и она, као да је код ку ће, по ди гла но ге на ста кле ни сто чић. 
Не ко вре ме су у при јат ној ти ши ни гле да ли ве сти на Ка на лу 4 и Ери
ка се пи та ла, не пр ви пут, да ли је ова ко мо гло би ти њој и Да ну у 
за јед нич ком жи во ту.

Дан је био њен пр ви деч ко и пр ва ве ли ка љу бав. Би ли су за јед но у 
гим на зи ји и не раз двој ни пу не три го ди не. Ме ђу тим, има ли су раз ли
чи те же ље за сво ју бу дућ ност. Дан је на ме ра вао да оста не у Фјел ба ки 
и по ста не ри бар, као што су пре ње га ра ди ли ње гов отац и де да, а 
Ери ка је је два че ка ла да се од се ли из тог ма лог ме ста. Увек је осе ћа ла 
као да се ов де гу ши и за њу је бу дућ ност би ла не где дру где.

По ку ша ли су и не што ка сни је јед но вре ме да оста ну за јед но, 
он у Фјел ба ки, а она у Ге те бор гу, али су њи хо ви жи во ти кре ну ли у 
пот пу но раз ли чи тим прав ци ма и, на кон бол ног рас ки да, по ла ко су 
успе ва ли да из гра де дру гар ски од нос, ко ји је ско ро 15 го ди на ка сни
је био јак и бли зак.

Пер ни ла је ушла у Да нов жи вот као то пао и уте шни за гр љај ка да 
је он још увек по ку ша вао да се на вик не на чи ње ни цу да Ери ка и он 
ни су има ли за јед нич ку бу дућ ност. Би ла је ту ка да му је то нај ви ше 
тре ба ло и обо жа ва ла га је на на чин ко ји је по пу ња вао део пра зни
не ко ју је Ери ка оста ви ла за со бом. За Ери ку је био бо лан до жи вљај 
ви де ти ње га за јед но са не ком дру гом, али је вре ме ном уви де ла да 
је би ло не ми нов но да се то пре или ка сни је де си. Жи вот је мо рао да 
иде да ље.

Са да су Дан и Пер ни ла за јед но има ли три ћер ке и Ери ка је ве ро
ва ла да су њих дво је то ком го ди на раз ви ли то плу ме ђу соб ну љу бав, 
ма да јој се по не кад чи ни ло да при ме ћу је не спо кој ство код Да на.

На по чет ку ни је би ло ла ко Ери ки и Да ну да на ста ве сво је при
ја тељ ство. Пер ни ла је љу бо мор но бде ла над Да ном и по сма тра ла 
Ери ку са ду бо ком сум њом. По ла ко, али си гур но, Ери ка је ус пе ла 
да убе ди Пер ни лу да она не ју ри ње ног му жа и, ма да ни ка да ни су 
по ста ле ве ли ке при ја те љи це, има ле су опу штен и ср да чан од нос, 
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на ро чи то због то га што су де вој чи це очи глед но обо жа ва ле Ери ку, 
ко ја је чак би ла и Ли се ни на ку ма.

„Ве че ра је сер ви ра на.“
Уста ли су из свог по лу ле же ћег по ло жа ја и оти шли до ку хи ње где 

је Пер ни ла из не ла на сто шер пу са вре лим је лом. Би ла су по ста вље
на са мо два та њи ра и Дан је упит но по ди гао обр ве.

„Је ла сам са де цом. Ви је ди те, а ја ћу се по бри ну ти да оду у 
кре вет.“

Ери ка се по сти де ла што се Пер ни ла та ко по му чи ла због ње, али 
је Дан слег нуо ра ме ни ма и нон ша лант но ку тла чом за хва тио по за
ма шну ко ли чи ну соч ног је ла од ри бе и по вр ћа.

„Ка ко си ти? Ни смо те ви де ли не ко ли ко не де ља.“
Тон је био за бри нут пре не го оп ту жи вач ки, а Ери ка је осе ти ла 

гри жу са ве сти за то што се у по след ње вре ме ни је ја вља ла. Би ла је 
прет ход них да на пре оп те ре ће на сво јим про бле ми ма.

„Па, бо ље ми је. Ме ђу тим, из гле да да ће са да би ти пре пир ке због 
ку ће“, ре че Ери ка.

„Мо лим?“ Дан је из не на ђе но по ди гао по глед са свог та њи ра. „И 
ти и Ана во ли те ту ку ћу, па ће те си гур но мо ћи да се сло жи те.“

„Ми да. Ме ђу тим, за бо ра вљаш да је и Лу кас уме шан. Осе тио 
је ми рис нов ца и не мо же ваљ да да про пу сти та кву шан су. Ани но 
ми шље ње ни ка да ра ни је ни је узи мао у об зир и не ви дим за што би 
ово га пу та би ло дру га чи је.“

„До ђа во ла, са мо кад бих на ле тео на ње га јед не мрач не но ћи, не 
би био та ко про кле то над мен по сле то га!“

Дан је на гла ше но лу пио пе сни цом о ку хињ ски сто и Ери ка ни за 
тре ну так ни је сум ња ла да би мо гао да Лу ка са „по ште но“ пре би је ка
да би хтео. Већ као ти неј џер је био ја ке гра ђе и те жак рад на ри бар
ском бро ди ћу је још ви ше об ли ко вао ње го во те ло, али је не жност у 
ње го вим очи ма про тив ре чи ла ути ску ја ке осо бе. Ко ли ко је Ери ка 
зна ла, он ни ка да ни је по ди гао ру ку на дру го жи во би ће.

„Још увек не ћу пре ви ше да при чам, јер не знам за и ста ка кав је 
мој по ло жај. Су тра ћу на зва ти Ма ри ан, дру га ри цу ко ја је адво кат, и 
рас пи та ти се ка кве су ми мо гућ но сти да спре чим про да ју, али ве че
рас не ћу уоп ште да ми слим на то. Осим то га, по след њих да на сам 
што шта до жи ве ла, због че га раз ми шља ња о мо јим ма те ри јал ним 
до бри ма из гле да ју ма ло бе зна чај но.“

„Да, чуо сам шта се де си ло.“ За ћу тао је. „Ка ко је би ло ви де ти 
не ког та ко?“
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Ери ка је раз ми шља ла шта да од го во ри.
„Исто вре ме но ту жно и ужа сно. На дам се да ни ка да ви ше не ћу 

до жи ве ти та ко не што.“
При ча ла је о члан ку ко ји тре ба да на пи ше и раз го во ри ма ко је је 

има ла са Алек сан дри ним му жем и ко ле ги ни цом. Дан је у ти ши ни 
слу шао.

„Оно што ја не раз у мем је за што је она за тва ра ла вра та нај ва
жни јим љу ди ма у свом жи во ту. Тре ба ло је да ви диш ње ног му жа 
 обо жа вао ју је. Са дру ге стра не, та ко је ве ро ват но и са ве ћи ном 
љу ди. Сме ју се и из гле да ју ве се ло, а за пра во му че их све бри ге и 
про бле ми овог све та.“

Дан ју је не љу ба зно пре ки нуо.
„Е, слу шај, утак ми ца по чи ње за око три се кун де и ја ра ди је би

рам хо кеј меч не го тво ја ква зи фи ло зоф ска из ла га ња.“
„Не ма ни ка квих про бле ма. Осим то га, по не ла сам са со бом књи

гу у слу ча ју да утак ми ца по ста не до сад на.“
По глед му је био „уби лач ки“ пре не го што је ви део на го ве штај 

за дир ки ва ња у ње ним очи ма.
Сти гли су до днев не со бе не по сред но пре ба ца ња па ка за по че

так ме ча.

Ма ри ан се ја ви ла по сле пр вог сиг на ла.
„Ма ри ан Сван.“
„Здра во, Ери ка ов де.“
„Здра во, ду го се ни смо чу ле. Баш ле по што си на зва ла. Ка ко си? 

Ми сли ла сам мно го о те би.“
Ери ка се по но во се ти ла да у по след ње вре ме ве ро ват но ни је на

ро чи то до бро не го ва ла сво ја при ја тељ ства. Би ла је све сна да су мно
ги бри ну ли за њу, али у то ку прет ход ног ме се ца чак је је два има ла 
сна ге да кон так ти ра са Аном. Ме ђу тим, зна ла је да при ја те љи то 
раз у ме ју.

Ма ри ан јој је до бра при ја те љи ца још од сту дент ских да на  за јед
но су сту ди ра ле књи жев ност. Ме ђу тим, по сле ско ро че ти ри го ди не 
сту ди ра ња, Ма ри ан је схва ти ла да по сао би бли о те кар ке не тре ба да 
бу де њен жи вот ни по зив и уме сто то га се „пре шал то ва ла“ на адво
ка ту ру. По ка за ло се да ти ме по сти гла „пун по го дак“, јер је са да би ла 
нај мла ђи парт нер у јед ној од нај ве ћих и нај у глед ни јих адво кат ских 
кан це ла ри ја у Ге те бор гу.
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„Па, хва ла, под ова квим окол но сти ма је још и до бро. Са да по чи
њем да ма ло жи вот до во дим у ред, али на рав но још увек има мно го 
што шта што тре ба сре ди ти.“

Ма ри ан ни кад ни је мно го во ле ла пра зне при че и сво јом не по
гре ши вом ин ту и ци јом је осе ти ла да ни Ери ка ни је њу зва ла са мо да 
би ћа ска ле.

„Шта мо гу да учи ним за те бе? А осе ти ла сам да има не чег  и не 
по ку ша вај да ме раз у ве риш.“

„Да, ствар но ме је сра мо та што се ни сам ја вља ла та ко ду го, а зо
вем те ка да ми је по треб на тво ја по моћ.“

„Ма, не бу ди лу да! Ка ко мо гу да ти по мог нем? Да ли је ис кр сао 
не ки про блем због за о став шти не?“

„Да, сло бод но би се мо гло та ко ре ћи.“
Ери ка је се де ла за ку хињ ским сто лом и нер во зно луп ка ла пр

стом по пи сму ко је је сти гло са ју тар њом по штом.
„Ана, или, тач ни је ре че но, Лу кас, хо ће да про да ку ћу у Фјел ба ки.“
„Шта ка жеш!“ Ма ри ан ни је ус пе ла да се су здр жи да не „екс пло ди

ра“. „До ђа во ла, шта је он уми слио да је! Па, вас две во ли те ту ку ћу!“
Ери ка је од јед ном осе ти ла да је не што „пу кло“ у њој и бри зну

ла је у плач. Ма ри ан се од мах сми ри ла и са о се ћај но се обра ти ла 
Ери ки:

„Ка ко ти, у ства ри, из др жа ваш? Хо ћеш ли да ја до ђем? Мо гу би
ти код те бе до ве че рас.“

Су зе су Ери ки још ја че ли ле, али се на кон не ко ли ко тре ну та ка 
сми ри ла.

„То је баш љу ба зно од те бе, али све је у ре ду. Си гур но. Са мо је у 
по след ње вре ме би ло мно го уз бу дљи вих до га ђа ја. При лич но сам се 
на му чи ла раз вр ста ва ју ћи ма ми не и та ти не ства ри, а по том ка сним 
у пи са њу књи ге и из да вач ка ку ћа ми је ’за вра том’, му чи ме и ово 
са ку ћом, а, по врх све га, про на шла сам про шлог пет ка мо ју нај бо љу 
дру га ри цу из де тињ ства мр тву.“

Смех је по чео да „кљу ча“ у њој и, још увек са су за ма у очи ма, 
по че ла је хи сте рич но да се сме је. Тек на кон крат ког вре ме на је ус
пе ла да се сми ри.

„Ре кла си да је мр тва или сам по гре шно чу ла?“
„На жа лост, чу ла си са свим до бро. Из ви ни, мо ра да зву чи ужа

сно што се сме јем. Са мо ми је ма ло пре ви ше све га. То је би ла мо ја 
нај бо ља дру га ри ца ка да сам би ла ма ла  Алек сан дра Вијк нер, ко ја 
је из вр ши ла са мо у би ство у ка ди у по ро дич ној ку ћи у Фјел ба ки. 
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Уоста лом, ти је мо жда по зна јеш? Она и њен муж Хен рик Вијк нер 
си гур но су се кре та ли у нај ви шим кру го ви ма у Ге те бор гу, а ти се 
сва ка ко са да дру жиш са та квом вр стом љу ди, зар не?“

На сме ја ле су се и она и Ма ри ан на дру гом кра ју ве зе. Ка да су 
би ле мла де сту дент ки ње, Ма ри ан је жи ве ла у Ма јур ни, у оп шти ни 
Ге те борг, где се бо ри ла за пра ва рад нич ке кла се и обе су зна ле да је 
то ком прет ход них го ди на би ла при ну ђе на да, ма кар са мо при вид
но, при хва ти пот пу но дру га чи је по гле де на свет да би се укло пи ла у 
сре ди ну ко ја је ауто мат ски „при ста ја ла“ уз њен по сао у адво кат ској 
кан це ла ри ји бо га те тра ди ци је. Са да је мо ра ла да но си шик ком пле
те са те сним блу за ма и да при су ству је кок телза ба ва ма у Ер јри теу, 
али је Ери ка зна ла да је то код Ма ри ан пред ста вља ло са мо ма ску 
на ву че ну пре ко бун тов нич ког тем пе ра мен та.

„Хен рик Вијк нер. Да, до бро знам ко је он, има мо чак и из ве сне 
за јед нич ке по зна ни ке, али ни ка да ни је би ло при ли ке да се упо зна
мо. Без об зир ни по слов ни чо век  ка жу гла си не. То је тип ко ји би мо
гао да от пу сти 100 љу ди пре до руч ка, а да не до зво ли да му то ути че 
на апе тит. Ње го ва су пру га је, ваљ да, има ла бу тик?“

„Га ле ри ју. Ап стракт на умет ност.“
Ма ри а ни не ре чи о Хен ри ку су је збу ни ле. Ери ка је се бе увек ви

де ла као не ког ко до бро про це њу је љу де и он јој за и ста ни је из гле
дао као сим бол без об зир ног би зни сме на.

Пре ки ну ла је при чу о Алекс и за по че ла раз го вор о пра вом по
во ду свог по зи ва.

„Да нас сам до би ла пи смо од Лу ка со вог адво ка та. По зва на сам 
на са ста нак у Сток холм у пе так, на ко ме ће се раз го ва ра ти о про да ји 
ма ми не и та ти не ку ће, а ја се уоп ште не раз у мем у прав ну област. 
Ко ја су мо ја пра ва? Да ли ја уоп ште имам не ка пра ва? Да ли Лу кас 
ствар но мо же да ура ди та ко не што?“

Осе ти ла је да јој до ња усна опет по дрх та ва и ду бо ко је удах ну
ла да би се уми ри ла. Кроз про зор у ку хи њи опет је све тлу цао лед у 
за ли ву, на кон ото пља ва ња про у зро ко ва ног ки шом по след њих да на, 
ко је је то ком но ћи би ло пра ће но тем пе ра ту ра ма ис под ну ле. Ви де
ла је врап ца ко ји је сле тео на про зор ски лим, што ју је под се ти ло да 
тре ба да ку пи лоп ти це од ло ја и оста ви их пти ца ма. Вра бац је зна ти
жељ но кли мао гла вом и бла го кљу цао по про зо ру. Од ле тео је на кон 
што се уве рио да ту не ма ни чег је сти вог.

„Као што знаш, ја сам по ре ски адво кат, а не адво кат по ро дич ног 
пра ва, та ко да не мо гу од мах да ти дам од го вор. Али, ура ди ће мо 
ова ко. Про ве ри ћу са јед ним од на ших струч ња ка, па ћу те на зва ти 
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у то ку да на. Ни си са ма, Ери ка. По мо ћи ће мо ти у ве зи ово га, обе
ћа вам ти.“

Ери ки је би ло при јат но што је чу ла си гур на обе ћа ња сво је при ја
те љи це. Ка да је спу сти ла слу ша ли цу, жи вот јој је из гле дао све тли ји, 
иако ни је зна ла ви ше не го пре тог те ле фон ског раз го во ра.

Не спо кој ство се, ипак, из не на да уву кло у њу. На те ра ла је се бе 
да на ста ви пи са ње би о гра фи је, али ни је има ла ин спи ра ци ју. Оста ло 
је ви ше од по ла књи ге да на пи ше, а од го вор ни у из да вач кој ку ћи су 
би ва ли све не стр пљи ви ји за то што ни су до би ли пр ви гру би кон цепт. 
На кон што је ис пи са ла ско ро две стра ни це А4 фор ма та, про чи та ла 
је оно што је на пи са ла. Ни је би ла за до вољ на учин ком и жу стро је на 
ком пју те ру из бри са ла ре зул тат ви ше ча сов ног ра да. За си ти ла се те 
би о гра фи је и же ља за ра дом на њој одав но јој се из гу би ла. Уме сто 
то га, на пи са ла је ко ме мо ра тив ни текст о Алек сан дри и ста ви ла га 
у ко вер ту адре си ра ну на лист „Бу ху сле нин ген“. Он да је за кљу чи ла 
да би тре ба ло да на зо ве Да на и ма ло „чач ка“ у бол ну ра ну ко ју му 
је, сва ка ко, ду шев но на нео спек та ку лар ни по раз швед ске хо ке ја шке 
ре пре зен та ци је прет ход не ве че ри.

Ин спек тор Мел берј се за до вољ но по тап шао по свом ве ли ком сто
ма ку и раз ми шљао да би тре ба ло ма ло да дрем не. Ина че, ни је тре
ба ло ско ро ни шта да се ра ди; сит ним по сло ви ма ни је при да вао ве ћи 
зна чај.

Оце нио је да би би ло ле по да ма ло од ре ма, та ко да би оби лан ру
чак мо гао да се сва ри на ми ру, али, тек је два да је сти гао да за тво ри 
очи, кад је од луч но ку ца ње на ја ви ло да је Ани ки Јан сон, се кре та ри
ци по ли циј ске ста ни це, не што по треб но.

„Ма, шта је би ло? Зар не ви диш да сам за у зет?“
У по ку ша ју да из гле да за у зет, ро ва рио је без ре да по па пи ри ма 

ко ји су у го ми ла ма ле жа ли на рад ном сто лу, али је са мо ус пео да 
пре вр не шо љи цу ка фе. Цр на теч ност се раз ли ла по па пи ри ма и он је 
за бри са ње ис ко ри стио оно што му је би ло нај бли же при ру ци  иви
цу ко шу ље ко ја је му је, иона ко, рет ко би ла уву че на у пан та ло не.

„До ђа во ла! Ја сам ваљ да ов де не ки шеф, мај ку му! Зар ни си на
у чи ла да по ка жеш ма ло по што ва ња пре ма твом прет по ста вље ном и 
по ку цаш пре не го што уђеш.“

Ани ка ни је чак ни ма ри ла да ука же на чи ње ни цу да је, у ства ри, 
баш то и ура ди ла. Му дрост сте че на го ди на ма и ис ку ством на у чи ла 
ју је да мир но са че ка док нај го ри ше фов на пад не бу де за вр шен.

„Прет по ста вљам да има те не ког по сла“, фрк нуо је Мел берј.
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Ани кин глас је био од ме рен: „Оде ље ње суд ске ме ди ци не у Ге те
бор гу вас је тра жи ло  тач ни је, суд ски па то лог Торд Пе де шен. Мо
же те га на зва ти на овај број.“

Пру жи ла му је це ду љу са за пи са ним бро јем.
„Да ли је ре као о че му је реч?“
Од ра до зна ло сти га је не што „за го ли ца ло“ у же лу цу. Ов де у про

вин ци ји љу ди из суд ске ме ди ци не не зо ву че сто. Мо жда ће бар је
дан пут би ти ма ло про сто ра за ин спи ра тив ни по ли циј ски по сао.

Ра се ја но је од мах нуо Ани ки и чвр сто угла вио те ле фон ску слу
ша ли цу из ме ђу бра де и ра ме на пре не го што је оду ше вље но по чео 
да окре ће за пи са ни број.

Ани ка се бр зо по ву кла из про сто ри је и ве о ма жу стро за тво ри ла 
вра та иза се бе. Се ла је за свој пи са ћи сто и, као и мно го пу та ра ни
је, про кли ња ла дан ка да је Мел берј по слат у ову ма лу по ли циј ску 
ста ни цу у Та нум ше деу. Пре ма гла си на ма ко је су бру ја ле по ста ни
ци, у Ге те бор гу је био не по же љан за то што је те мељ но зло ста вљао 
јед ног из бе гли цу ко ји је у при тво ру др жан под ње го вом кон тро лом. 
То очи глед но ни је био ње гов је ди ни по гре шан ко рак, али је био нај
у пе ча тљи ви ји. Ње го вом над ре ђе ном је би ло до ста. Ин тер на ис тра га 
ни је мо гла ни шта да до ка же. Ме ђу тим, по што је по сто ја ла опа сност 
да би он још мо гао не што да „за бр ља“, од мах је пре ме штен на ду
жност ин спек то ра у Та нум ше деу, где га је 12.000 ста нов ни ка оп
шти не, од ко јих ве ћи на по шту је за кон, стал но под се ћа ло на ње го во 
по ни же ње. Ње гов бив ши шеф у Ге те бор гу ра чу нао је да он на но вој 
ду жно сти не ће мо ћи да на пра ви ве ћу ште ту. Про це на је до са да би
ла тач на. Са дру ге стра не, ни је био ни од не ке ве ће ко ри сти.  

Ани ка је ра ни је би ла за до вољ на сво јим по слом, али са да је под 
ру ко вод ством Мел бер ја том ње ном за до вољ ству до шао крај. Не са
мо што је тај чо век стал но био др зак, већ је сма трао се бе као бож ји 
по клон же на ма  Ани ка је би ла пр ва ко ја је осе ти ла то на сво јој ко
жи. Не при стој не алу зи је, штип ка ње за стра жњи цу и дво сми сле ни 
ко мен та ри би ли су са мо де лић оно га са чим је са да мо ра ла да се 
су о ча ва на рад ном ме сту. Оно што је сма тра ла нај од бој ни јим код 
ње га би ла је, ипак, гро зна фри зу ра за ко ју се опре де лио да би са
крио сво ју ће лу. Пу стио је да му пре о ста ла ко са ра сте у ду жи ну, а 
за тим ју је пре ба цио пре ко гла ве, та ко да је оно што је ти ме до био 
нај ви ше ли чи ло на на пу ште но гне здо вра не.

Гро зи ла се при по ми сли ка ко то мо ра из гле да ти у рас пу ште ном 
из да њу, али је не сум њи во би ла за до вољ на што ни ка да не ће има ти 
при ли ке да то са зна.
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Пи та ла се шта ли су хте ли љу ди из суд ске ме ди ци не. Ма, уско ро 
ће са зна ти. Ста ни ца је би ла то ли ко ве ли ка да се све бит не ин фор ма
ци је про ши ре за сат вре ме на. 

Бер тил Мел берј је чуо сиг нал зво ња ве те ле фо на док је по сма трао 
из ла зак Ани ке из кан це ла ри је, кон ста ту ју ћи да је она „стра шно ле
па жен ска“, чвр ста и вит ка, са обли на ма на пра вим ме сти ма, са све
тлом ду гом ко сом, ве ли ким гру ди ма и „со лид ном“ зад њи цом. Ште
та је са мо што увек но си ду ге сук ње и ши ро ке блу зе. Тре ба ло би 
мо жда да јој на по ме не да би јој ма ло те шња оде ћа бо ље при ста ја ла. 
Па, као шеф, мо рао је има ти пра во на сво је ми шље ње о оде ћи осо
бља. Да она има 37 го ди на са знао је на кон што је про ве рио у ње ним 
лич ним по да ци ма. Ма ло ви ше од 20 го ди на мла ђа је од ње га, што 
је баш би ло по ње го вом уку су. О ста рим „ба бе ти на ма“ мо же не ко 
дру ги да се бри не. Он је био му шка рац у пу ној сна зи, зрео, ис ку сан, 
при стој не ја че гра ђе, и ни ко жив ни је мо гао да на слу ти да му се мо
жда с го ди на ма про ре ди ла ко са. Ру ком је ма ло па жљи ви је до та као 
те ме. Све је у ре ду  ко са је би ла та мо где је тре ба ло.

„Торд Пе де шен.“
„Да, здра во. Ов де ин спек тор Бер тил Мел берј, по ли циј ска ста ни

ца Та нум ше де. Тра жи ли сте ме.“
„Да, та ко је. Звао сам вас због смрт ног слу ча ја ко ји се до го дио у 

Фјел ба ки. Из гле да ло је да је же на под име ном Алек сан дра Вијк нер 
из вр ши ла са мо у би ство.“

„Да.“
По тра ја ло је док је Торд Пе де шен на ста вио и де фи ни тив но про

бу дио ин те ре со ва ње Мел бер ја: „Ју че сам из вр шио об дук ци ју и без 
сум ње је по твр ђе но да та же на ни је из вр ши ла са мо у би ство  не ко 
ју је убио.“

„Ох, до ђа во ла, ви ди ти то!“
Од уз бу ђе ња, Мел берј је опет пре вр нуо шо љи цу ка фе и оно ма ло 

те ку ћи не што је би ло пре о ста ло у њој са да се раз ли ло по рад ном сто лу. 
Опет је по ку шао да обри ше ко шу љом и на њој на пра вио но ве фле ке.

„Ка ко зна те то? Ми слим, шта до ка зу је да је уби је на?“
„Мо гу вам од мах по сла ти фак сом за пи сник о об дук ци ји, али ма

ло је ве ро ват но да ће те са зна ти не што ви ше из ње га. Ме ђу тим, мо гу 
вам да ти ре зи ме нај ва жни јих на ла за. Са че кај те мо ме нат да са мо 
ста вим на о ча ре“, ре че Пе де шен.
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Мел берј је чуо ка ко је Пе де шен, мр мља ју ћи, чи тао не што што 
се те шко мо гло про ту ма чи ти и не стр пљи во је че као да до би је кон
крет не по дат ке.

„Па, да ви ди мо. Же на, ста ра 35 го ди на, до брог оп штег фи зич ког 
здра вља. Али, ви то већ зна те. Же на је би ла мр тва око не де љу да на, 
али је те ло у ве о ма до бром ста њу, углав ном за хва љу ју ћи ни ској тем
пе ра ту ри у про сто ри ји где се на ла зи ло. Лед око до њег де ла је чак и 
до при нео да се те ло очу ва. Оштре по се ко ти не на ве на ма на руч ним 
згло бо ви ма на чи ње не су жи ле том ко ји је про на ђен на ме сту зло чи
на. Ов де сам по чео да би вам сум њи чав. Обе по се ко ти не су пот пу но 
јед на ко ду бо ке и пра ве, што је ве о ма нео бич но; чак бих се усу дио 
да ка жем да се то ни кад не де ша ва при са мо у би стви ма. На и ме, са
мо у би ца ко ји је де шњак ће на сво јој ле вој ру ци на пра ви ти рав ни је 
и ду бље по се ко ти не од ре зо ва на де сној ру ци, за ко је је при ну ђен да 
ко ри сти ’по гре шну’ ру ку. Он да сам пре гле дао пр сте обе ру ке и још 
ви ше по твр дио сво ју сум њу. Жи лет је то ли ко оштар да при ли ком 
упо тре бе у ве ћи ни слу ча је ва оста вља ми кро скоп ски ма ле по се ко
ти не. Та кве по се ко ти не ни је има ла Алек сан дра Вијк нер. Чак и то 
ука зу је да је не ко дру ги њој исе као ве не, ве ро ват но у на ме ри да то 
из гле да као са мо у би ство.“

Пе де шен је за стао и за тим на ста вио: „Пи та ње ко је сам за тим се
би по ста вио би ло је ка ко јед на осо ба мо же на тај на чин да из вр ши 
уби ство, а да жр тва не пру жи от пор. Од го вор је сти гао са ток си ко
ло шким из ве шта јем. Жр тва је у кр ви има ла остат ке ја ког успа вљу
ју ћег сред ства.“

„Шта то до ка зу је? Зар ни је она са ма мо гла да узме та бле ту за 
спа ва ње?“

„На рав но, мо гла је. Али је са вре ме на на у ка опре ми ла суд ску ме
ди ци ну од ре ђе ним нео п ход ним при бо ром и ме то да ма. На при мер, 
ми да нас ве о ма пре ци зно мо же мо да из ра чу на мо вре ме раз ла га ња 
ра зних ле ко ва, па чак и отро ва. Ви ше пу та смо по но ви ли ис пи ти ва
ње кр ви жр тве и сва ки пут до шли да истог ре зул та та  не мо гу ће је да 
је Алек сан дра Вијк нер са ма се би исе кла ве не, по што је она, ка да је 
ср це ста ло због гу бит ка кр ви, већ не ко вре ме мо ра ла би ти у ду бо кој 
не све сти. На жа лост, не мо гу вам да ти не ке тач не вре мен ске по дат
ке  та ко да ле ко нас на у ка још увек ни је од ве ла, али не ма ни ка кве 
сум ње да је реч о уби ству. За и ста се на дам да ће те мо ћи ово да ре
ши те. Ко ли ко знам, на ва шем под руч ју не ма мно го уби ста ва.“

Пе де ше нов глас је ода вао по при лич ну сум њу ко ју је Мел берј од
мах схва тио као знак пот це њи ва ња ње го вих спо соб но сти.



44 Ка ми ла леК берј

„Да, у пра ву сте ка да ка же те да не ма мо ис ку ства у то ме ов де у 
Та нум ше деу. Ја сам ов де са мо при вре ме но по ста вљен. Мо је пра во 
рад но ме сто је у по ли циј ској упра ви у Ге те бор гу и мо је ду го го ди
шње ис ку ство је га ран ци ја да ми, без сум ње, мо же мо ов де успе шно 
да во ди мо чак и ис тра гу о уби ству. То је шан са за по ли ци ју из уну
тра шњо сти да ма ло ви ди ка ко из гле да пра ви по ли циј ски по сао – бу
ди те уве ре ни да не ће те ду го че ка ти да овај слу чај бу де ре шен.“

Мел берј је сма трао да је тим пом пе зним из ла га њем ја сно ста вио 
до зна ња ле ка ру суд ске ме ди ци не Пе де ше ну да за и ста ни је при чао 
са не ким „жу то кљун цем“. Ле ка ри се увек пра ве ва жни. Пе де ше нов 
део по сла је у сва ком слу ча ју био за вр шен и са да је би ло вре ме да 
про фе си о нал ци пре у зму ствар.

„Ох, за ма ло да за бо ра вим.“ Ле кар суд ске ме ди ци не је остао без 
тек ста пред по ли цај цем ко ји је био пун се бе и за ма ло да за бо ра ви да 
на ве де још два де та ља за ко је је сма трао да су ва жни. „Алек сан дра 
Вијк нер је би ла у тре ћем ме се цу труд но ће, а чак је и ра ни је ра ђа ла. 
Не знам да ли је то ре ле вант но за ва шу ис тра гу, али је бо ље пре ви ше 
ин фор ма ци ја не го пре ма ло, зар не?“ ре као је Пе де шен.

Мел берј је са мо не ар ти ку ли са но фрк нуо уме сто од го во ра и, по
сле не ко ли ко уоби ча је них опро штај них фра за, њих дво ји ца су за вр
ши ли раз го вор  Пе де шен не си гу ран да ће по тра га за уби цом би ти 
ви со ко про фе си о нал на, а Мел берј са про бу ђе ним жи вот ним ду хом 
и но вим ела ном. Пр ви уви ђај у ку па ти лу оба вљен је не по сред но по
сле про на ла же ња мр твог те ла Алек сан дре Вијк нер, али ће се он са
да по бри ну ти да ку ћа у ко јој је из вр ше но уби ство бу де пре тра же на 
ми ли ме тар по ми ли ме тар.     
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