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Pro Annu, nového člena naší rodiny.
Děkujeme, že jsme si tě mohly na rok půjčit!



Prolog
5. srpen 1719

Byl promoklý, byla mu zima a několik dní nejedl. Po 
dva dny byl unášen proudem v mlze na několika prknech, 
která se uvolnila ze zničeného trupu lodi. Jedna ruka mu 
bezvládně visela z ramene a on se střídavě propadal do 
bezvědomí. Nevěděl, co se stalo s ostatními. To poslední, 
co si pamatoval, bylo, jak Albert volal jeho jméno.

Potom se svět otočil naruby a všechno potemnělo. 
Možná zemřel? Možná peklo vypadalo takhle, plavit se 
vnitřním souostrovím na několika odlomených prknech 
a nevědět, jestli Albert přežil, nebo co se stane s ním.

Musel se na ta prkna vyškrábat předtím, než omdlel, 
protože když se probudil k životu, všechno bylo tiché 
a nehybné. Galéra byla pryč, stejně jako Rusové, ale to 
byla chabá útěcha.

Jazyk měl přilepený na patro. Napil se poloslané 
vody, i když chutnala odporně. Nevolnost přicházela 



a odcházela, paže horečně pulzovala bolestí. Pokusil se 
jí několikrát dotknout, aby zjistil, jak moc špatné to s ní 
je, ale pokaždé to bolelo tak moc, až se málem pozvracel.

Přes záda mu viselo těžké a mokré sako uniformy. 
Byla zima, větší zima, než by měla být v tomhle ročním 
období, a všude kolem něj ležela ta nepřirozená mlha. 
Vzpomněl si, jak si kapitán sám pro sebe tiše klel, když 
ji viděl se vplížit. Mokrá a neforemná šedá masa, která 
nasákla do oblečení a plachet a zdeformovala všechny 
rozměry. Po nějakém čase spolu přestali mluvit, a to jen 
proto, aby neslyšeli své strašidelné hlasy, které se k nim 
v té děsivé bílé mlze vracely zpátky.

Druhý týden začal Albert před spaním vyprávět o čer
né magii. Albert byl vždycky pověrčivý, příliš ochotně 
naslouchal povídačkám o kruté mořské vládkyni Rán, hla
dových oživlých utopencích a černých mořských hadech, 
kteří číhali v hlubině. Kapitán o tom nechtěl nic slyšet. 
Vyhrožoval polovičním přídělem jídla těm, kteří prokletou 
mlhu zmíní. Ale Albert po večerech pokračoval se svým 
vyprávěním, ačkoliv Karl nechtěl nic slyšet.

Exploze přišla o tři dny později.
Když přišel první náraz, stál na přední palubě. Celá loď 

se naklonila a on tvrdě dopadl, škaredě se loktem udeřil 
o ta neohoblovaná dřevěná prkna a vyrazil si dech. Když 
se podíval nahoru, všude kolem byla jen krev a zmatek, 
muži, kteří křičeli strachem, zatímco plameny olizovaly 



palubu. Kvůli mlze vše vypadalo rozmazaně. Nedokázal 
ani rozeznat loď, která je sestřelila, natožpak vražedné 
dělové koule. Jenom ta hustá, bílá mlha, která obestoupila 
plavidlo, a vypadala, že je všechny pohltí.

Trup lodi se pod ním znovu zatřásl a on hledal Al
berta, prosil Boha, aby bratra nezasáhla dělová koule a on 
o něho nepřišel.

Kdyby jen mohli být zase doma na statku u matky, 
on a Albert. Místo toho vrávoral v mlze, která pohlcova la 
zvuk křičících mužů, rachot kanónů a plápolání pla
menů.

Pak ho zničehonic našel. Albertův bledý, bezvousý 
obličej se vynořil z oparu, zakřičel „Karle!“, ale přesně 
ve chvíli, kdy se chystal odpovědět, svět vybuchl v tisíc 
žhavých kousků a on padal, padal a potom…

Tma.
Na začátku se pokoušel volat Alberta, ale teď už mlčel. 

V krku ho bolelo a z jeho hlasu nezbylo nic než šeptání. 
Pálily ho oči a obličej měl nateklý a pohmožděný. Jediné, 
co chtěl, bylo dostat se domů k matce. Ke své matce, k je
jímu něžnému hlasu a hrubým rukám. Už si nedokázal 
vzpomenout, proč si ve chvíli, kdy mu přišlo předvolání, 
myslel, že jít na moře bude dobrodružství. Nedokázal si 
ani vzpomenout, proč válčili s Rusy.

Bylo mu jenom sedmnáct. Nechtěl umřít.
Nejdřív si nevšiml, že prkna narazila na kamenný 

podklad. Nevěděl, jak dlouho tam ležel, než si uvědomil, 



že se prkno už dávno nepohybuje. Že se možná neutopí. 
Protentokrát ne.

Donutil se otevřít oči. Nejdřív si myslel, že je to jen 
vidina. Ale ne, byla to skutečná suchá zem. Všiml si malé 
kamenité pláže, která vedla nahoru ke křoví a houštinám.

Země. Doplul k zemi.
Přinutil se pustit se prkna. Nejdřív se zdálo, že mu 

ruka ztuhla tak moc, že se mu to nepodaří, prsty se namá
havě vyprostily a on se skutálel dolů do ledové vody. Na 
svých třesoucích se nohou se přebrodil na břeh a ztěžka 
dosedl na zem. 

Kameny ho řezaly do lýtek, ale jemu to nevadilo. Ne
mohl si pomoct a musel se zasmát úlevou. Jeho smích 
zněl trhaně, vlastní hlas mu nebyl povědomý, ale co na 
tom záleželo?

Byl zachráněn.
Dlouho seděl, než se dokázal znovu postavit. V mléč

né mlze, která ho obklopila, se nic nehýbalo. Musel se 
nacházet na tom nejzazším souostroví. Mimo nebezpečí 
nebyl. Musel najít lidi, někoho, kdo na ostrově žije a do
káže mu pomoct. Byl jedním z králových vojáků.

Když se šplhal nahoru, bylo jeho tělo těžké a kroky 
těžkopádné. Když se dostal k borovicím, musel se zastavit 
a nabrat dech. Ještě jeden krok, snažil se přesvědčit. Ještě 
jeden. Pro Alberta.

Viděl svého bratra před sebou. Možná byl ještě naživu. 
Možná se také někde plavil, sám na prkně. Potácel se 



hlouběji do lesa. S každým krokem, který udělal, ucítil 
prudkou bolest v rameni, přesto se nutil jít dál.

Kvůli Albertovi.
Začal padat soumrak. Zdálo se, že je mlha hustší, čím 

hlouběji šel mezi stromy. Ale on si namlouval, že je to jen 
západ slunce, tma noci, která přicházela po posledním 
denním světle. Nebude se strachovat. Jediné nebezpečí, 
kterého se musí bát, je nepřátelské vojsko, možnost, že 
by ho objevili Rusové.

Zdálo se, že jeskyně se vynořila z ničeho. V jednu 
chvíli se potácel mezi stromy, v další se před ním otevřela 
jeskyně. Skoro jako by se z hlubin vynořil otvor, aby ho 
celého spolkl. Karl do něj zíral.

Noc teď byla skoro stejně hustá jako mlha. Věděl, že 
nemůže ve tmě pokračovat dál, mohl by znovu spadnout 
a ještě více se zranit. Bylo lepší najít si na noc útočiště 
a nabrat síly, už tak byl strašně unavený a hladový. Kdyby 
tak jen mohl pár hodin spát, určitě by potom dokázal 
pokračovat. Možná je tam vevnitř dokonce něco k snědku.

Vstoupil do jeskyně. Po chvíli už neviděl vůbec nic, 
ale čím dál šel, tím bylo tepleji. Hledal si cestu hlouběji 
do tmy, prsty své nezraněné ruky tápal po mokré jeskynní 
stěně, centimetr po centimetru, aby neuklouzl. Ještě pár 
kroků, potom se položí a bude spát, dokud se nerozední 
a on nenabere nové síly.

Zítra, slíbil si, zítra najde záchranu. Nedlužil mu to 
snad Bůh po všech těch neštěstích, která ho už potkala?



Když poprvé uslyšel ten hlas, myslel si, že si to jen 
namlouvá. Skoro mu neporozuměl, bylo to jen slabé šep
tání v jeho hlavě.

Tohle místo není pro takové, jako jsi ty.
Otřásl se a pokračoval. Ale jeho krok byl čím dál 

pomalejší, pořád se otáčel přes rameno. Když se hlas ozval 
znovu, nedalo se o něm už pochybovat.

Neměl jsi sem chodit, lidské dítě.
Hlas v jeho hlavě byl tak překvapivě jasný a zřetelný, 

že Karl upadl a snažil se pohledem najít toho, kdo mluví, 
i přesto, že tma ho úplně oslepila a rozum mu říkal, že to 
nemá cenu. „Kdo je tam?“ zeptal se nahlas a jeho hlas zněl 
cize, příliš tence a zlomeně. „Kdo na mě mluví?“ Teď stál 
úplně nehnutě, ve zraněném rameni mu divoce pulzovalo, 
ale srdce mu bušilo ještě rychleji a na krku mu vyrašil 
studený pot. Musel přijít o rozum, nebylo jiné vysvět 
lení.

Měl jsi raději zahynout ve vlnách, lidské dítě.
Byl to ženský hlas. Ale byl hluboký a hrubý, zcela bez 

té vlídnosti, která bývala v hlase jeho matky.
„Jsi ďábel?“ zašeptal nakonec a jazyk ho nechtěl po

slouchat.
Možná mě tak tvůj druh bude nazývat, až je ztrestám.
Slyšel, jak se něco blíží temnotou. Lepkavým pohy

bem se k němu po zemi vleklo něco těžkého. Do tváře 
ho uhodil zápach shnilých mořských řas a mrtvých ryb, 
soli a bouře. Ochrnutí povolilo a on se otočil, rozběhl se 



opačným směrem. Už necítil bolest v rameni, musel prostě 
pryč. Pryč od toho, co mu šeptalo v hlavě.

Utíkej, malé lidské dítě, šeptal hlas a teď zněl krutěji, 
skoro výhružně.

Utíkej, pokud si myslíš, že tě to zachrání.
Snažil se neposlouchat, zakopl o kámen a ztěžka spa

dl. Zatmělo se mu před očima, když se zachytil o svoji 
zraněnou ruku a na malý okamžik zůstal ležet. Byl tak 
unavený. Už nemohl.

Teď už jen čekal, až ho stvoření dožene, čekal na ten 
plazivý zvuk ve tmě za sebou, na dotek studených prstů 
na své šíji, na studený, smrdutý zápach z úst na svém krku. 
Země, na které ležel tváří, byla mokrá a drsná. Svoje srd
ce cítil bít i ve své zraněné paži, tam, kde se každý úder 
proměňoval v explozi bolesti.

Z posledních sil se znovu postavil na nohy a otočil 
se, ale tma byla příliš hustá, aby v ní něco dokázal roze
znat. Navzdory chladu se potil a vzlykal strachem. Tam 
vepředu se zjevoval vchod do jeskyně, jako tečka světla. 
Jeho záchrana. Karl znovu zaúpěl a vyrazil ke vchodu tak 
rychle, jak dokázal. Když vyšel ven do volného prostoru, 
zdálo se, že je noc světlejší, navzdory husté mlze, která 
se nerozplynula. Zastavil se a zhluboka se nadechl, než 
vyrazil k pláži.

Musí se dostat pryč z toho prokletého ostrova.
Mlha mu ztěžovala vidění, ale on dál vrávoral mezi 

houštinami a křovím, přes mokvající mech a  široké 



prastaré kořeny. Na pláž to bylo dál, než si pamatoval, 
a na chvíli měl strach, že se v mlze ztratil. Ale nakonec 
vyšel mezi poslední zakrslé stromy.

V tu chvíli je uviděl. Zdálo se mu to? Musel zavřít 
oči a potřást hlavou. Potom šok vystřídala závrať štěstí. 
Vyskočil, zvedl obě ruce nahoru do vzduchu i přes osle
pující bolest a zakřičel tak nahlas, jak jen dokázal:

„KAPITÁNE!“
Viděl svoje kamarády z lodi vynořovat se z mlhy na 

vodním povrchu. Pokulhávali a jejich kroky byly dlouhé 
a nemotorné. Hlavy měli skloněné únavou, ale i přesto 
poznával kapitána kráčejícího úplně vepředu. Jeho černý 
vous visel v pramenech nad hrudníkem a jeho kabát byl 
roztrhaný a klesal pod tíhou nasáklé vody, ale byl to on. 
Dokázali to! Přišli, aby ho vyzvedli.

Rozplakal se a znovu zavolal, aby si ho všimli, zběsile 
mával svojí zdravou rukou:

„Kapitáne! Jsem tady! Tady!“
Všechno bude zase v pořádku.
Nikdo z nich se na něj nedíval a on uvažoval, jestli 

ho v té mlze mohli přehlédnout. Teď už byli jen nějakých 
dvacet metrů od něj. Spustil ruku a pokračoval směrem 
k nim.

„Kapitáne…? To jsem já. Karl. Zvládl jsem to.“
V tu chvíli kapitán vzhlédl. Oči měl prázdné a zapadlé, 

bez barvy a bez výrazu, jako by z nich mořská voda vysála 
všechen život. Obličej byl nateklý a nafouklý. Jeho tvář 



byla jedna velká bezkrvá rána z kůže a masa, na které 
předtím hodovaly ryby.

I ostatní vzhlédli. Byl tam Andersson, s prázdnou 
dírou místo jednoho oka. Vedle něj šel Tom, lodní kuchař 
s tím velkým břichem, ze kterého teď skrz rozervanou 
košili visela volně střeva. Všichni měli stejně neskutečné 
prázdné pohledy.

Kapitán byl už skoro u něj. Zvedl ke Karlovi ruku 
a položil ji na jeho tvář ve skoro otcovském gestu. Karl 
se prosebně podíval do jeho očí, i když on jeho pohled 
neopětoval.

„Kapitáne?“ dostal ze sebe v jednom chraptivém vý
křiku a něco v něm se zlomilo.

Kapitán ho sledoval mrtvýma očima. V tu chvíli chytil 
Karla za krk. Karl se otočil a pokusil se vyprostit, ale jeho 
stisk byl železný a neoblomný a kapitán ho začal táhnout 
směrem k moři.

„Ne…“ dostal ze sebe Karl ve stejnou chvíli, kdy 
k němu přišel Andersson a chytil ho za rameno. „Ne! 
NEEEEEEE!“ Vlekli ho směrem k mořské hladině. Běsnil 
a snažil se vykroutit, křičel a klel, prosil, aby ho pustili.

„Prosím! Pro lásku boží!“
Byli příliš silní. Pokoušel se vykroutit z Anderssonova 

sevření, ale v jeho zraněné paži to zakřupalo a jemu se 
zatmělo před očima. Nemilosrdně ho vedli k vodní hla
dině. Znovu se vzchopil, když na kůži ucítil chladnou 
vodu, ale byli příliš silní. Někdo, kuchař Tom, ho pevně 



chytil za vlasy. V mlze dokázal slabě rozlišit další známé 
postavy, které se z hlubiny vynořovaly se stejnými poma
lými, vrávoravými kroky.

Voda mu teď sahala do pasu. Kapitán ho držel za šíji 
a Tom tlačil jeho hlavu dolů pod hladinu. Zadržel dech, 
zatímco se beznadějně snažil ze sebe setřást ty cizí ruce.

Sbohem, lidské dítě, zašeptal náhle hlas v jeho hlavě, 
smutně a zároveň ostře jako břitva.

Stejně zřetelně a blízko, jako byl uvnitř jeskyně.
Takové to je, když mi tvůj druh vzdoruje.
Vzdal se.
Sbohem, Alberte, bylo to poslední, na co myslel, než 

otevřel ústa a nechal vodu, aby mu zaplnila plíce. Bolest 
mu vybuchla v hrudi, ale potom začala mizet. Byla to 
skoro úleva.

Sbohem, matko.



PONDĚLÍ



Kapitola 1

Zírám na hladinu moře. Nebo se o to pokouším. Sotva 
vidím víc než na dva metry, a potom moře přede mnou 
pohltí hustá mlha. Můj dech zní hlasitěji než obvykle. 
Způsobuje to mlha, to vím, ale stejně je všechno nesku
tečné a podivně uzavřené.

Mlha všechno pohlcuje. Izoluje všechen zvuk a oba
luje svět do bavlny, která však není bílá a měkká, ale stu
dená a mokrá, zmáčená šedá masa, která vše dusí. Mám 
pocit, že jsem už několik týdnů nezažila pocit skutečného 
sucha, vlhko se dostává pod oblečení a lepí mi vlasy na 
čelo. Moje bunda se přes noc neusuší, i když ji položím 
na topení hned, jak přijdu domů ze školy.

Když jdu k molu, kameny na pláži mi křupou pod 
podrážkami bot. Upřeně zírám do mlhy, snažím se vidět 
skrz tu mokrou hmotu, ačkoliv je to zbytečné. Neměla 
by už brzo přijet školní loď?



Mlha se drží skoro tři týdny. Občas už se zdá, že 
ustoupí – a pokaždé se najde někdo, kdo řekne: „No ko
nečně, dívej,“ a já pokaždé cítím zárodek zloby nad tím, 
co je úplně jasné. Ale mlha nikdy nepolevuje. Někdy na 
chvíli prořídne, aby potom znovu zhoustla, a my se me
zitím pohybujeme jako strašidla ve smyšleném světě, kde 
všechny zvuky mizí a všechny obrysy se rozostřují.

Snažím se nemyslet na to, co mlhu způsobuje. Jak 
nepřirozené je, že pořád zůstává, týden za týdnem.

Před pár dny o tom dokonce mluvili ve zprávách. 
Máma mě nechala, ať se dívám, i když jsme zrovna jedli 
večeři. Dělali rozhovor s jedním tlustým chlapem s hra
natými brýlemi. Mluvil o změnách klimatu a znečištění 
ovzduší a o vážném znečištění Baltského moře, které 
možná může s mlhou souviset, ale na nic kloudného stejně 
nepřišel.

Na konci vstupu se reportér zeptal: „Co může člověk 
o jejím původu říct s jistotou?“

V tu chvíli se muž rozpačitě zasmál, trochu si poupravil 
brýle a řekl: „S jistotou? S jistotou můžeme říct, že… je to 
hodně podivné. Statistická odchylka, kterou jsme nikdy 
předtím neviděli.“

Zdá se mi, že slyším zvuk motoru, a nastražím uši, ale 
nic se neděje. Kam se poděla školní loď? Österman tady 
měl být už dávno. Teď budu mít zpoždění.

Netrpělivě kopnu do kamene, vidím, jak odletí a jak 
téměř neslyšně dopadne do vody.



Kdybych si jen místo toho mohla sundat bundu a kal
hoty a ponořit se do vody. 

Pod hladinou je všechno živé, tam slyším všechno. 
Tam si dokážu všimnout každého zvuku, cítit ho na své 
kůži a vnímat ho svými smysly. Dokážu slyšet lodě, které 
se pohybují ve vnitřním souostroví, a trajekty do Finska, 
které plují po Baltském moři. Dokážu dokonce vnímat 
zvuk řas, které se pohybují s proudy moře, a hejna malých 
ryb, které vyráží různými směry.

Svoje schopnosti jsem trénovala. Jsem teď mnohem 
silnější než minulý podzim.

Ale nahoře u břehu je to něco jiného. Rozčiluje mě, že 
jsem na souši tak těžká a nemotorná. Bezmocná a slabá, 
neschopná se bránit. Cítím se mnohem silněji a bezpeč
něji ve vodě. Tam dole není nic, co by mi mohlo ublížit. 
Už ne. Tam dole se nemusím ničeho obávat. Tam můžu 
jenom… být.

Pod hladinou nezáleží na tom, že se tátovi nedaří 
sehnat novou práci, nebo že mi můj nejlepší kamarád 
Rasmus neodpovídal na SMSky celé jarní prázdniny. Ani 
na tom, že se mlha chystá pohltit celé souostroví a že 
se pořád bojím, že se vrátí ti černí mořští hadi, které se 
mi podařilo porazit minulý podzim, když jsem u toho 
málem umřela.

Když Axel minulý podzim zmizel, taky byla taková 
hustá mlha.

Ne, takhle nesmím uvažovat.



Místo toho zasunu ruku do kapsy, i když vím, že Ras
mus žádnou SMSku neposlal. Kdyby to udělal, cítila bych 
telefon vibrovat v kapse bundy. I přesto ho prsty hledám 
a vylovím svůj mobil, palcem ho zmáčknu a rozsvítím 
displej. Žádné nové zprávy. Samozřejmě.

Sevře se mi žaludek, když telefon vracím do kapsy, 
a trochu se za to nenávidím. Nebo možná nenávidím Ras
muse. Ne, to není pravda. Ale jsem na něj tak naštvaná. 
Celé prázdniny jsme se neviděli.

Devět dní.
Celých dlouhých devět dní jsem seděla v domě a zírala 

z okna, pokoušela jsem se číst nebo se dívat na televizi. 
Myslela jsem, že budeme celé prázdniny spolu. Než začaly, 
mluvili jsme o tom spolu. O všech těch věcech, co spolu 
budeme dělat. Měla jsem u něj přespat. Nikdy předtím jsem 
to neudělala. Nejen u něho, ale ani u nikoho jiného, nikdy.

Jenom z myšlenky na tu měkkou, opotřebovanou 
pohovku v Rasmusově pokoji, kde jsem měla spát, se mi 
znovu sevře žaludek, ale jiným způsobem než předtím. 
Hned jak jsme se na tom dohodli, byla jsem nervózní 
a nemohla jsem na to přestat myslet, ale i tak jsem byla 
ráda a těšila jsem se na to. Ale potom se už neozval. Sotva 
mi v telefonu odpověděl, a když to udělal – mluvili jsme 
spolu jenom třikrát, třikrát za devět dní –, tak to znovu 
nikdy nezmínil. Místo toho byl úsečný a divný a nezněl 
jako obvykle. Nakonec bylo příliš pozdě, prázdniny byly 
skoro u konce a nic nebylo tak, jak jsme si naplánovali.



Kopnu do dalšího kamene, tentokrát rozzuřeněji, tak 
moc, že se ihned ponoří do vody. Máma nesnáší, když to 
dělám. Říká, že pak bude ve vodě ještě větší bordel.

Teď něco slyším! Nebo ne? To musí být Österman, 
který je na cestě. Skutečně má zpoždění, to se mu vůbec 
nepodobá.

Ale ne, zvuk se ozývá za mými zády. Otočím se na 
mokrém molu. Náš dům z mola nevidím, i když je tak 
blízko. Není to zvuk lodního motoru, ale rychlé kroky, 
které se přibližují. Z mlhy se vynoří rozmazaný obrys.

„Haló?“ zakřičím.
Mlha polyká můj hlas a ztišuje slova.
Obrys dostane formu a já si oddychnu. Je to jenom 

máma. Nemyslela jsem si, že už je vzhůru, ráda si při
spí, když nemá směnu v nemocnici. Máma má na sobě 
obnošené džíny a pod svojí starou péřovou bundou má 
jeden z tátových hnědých bavlněných svetrů. Její dlouhý 
cop je ledabyle upletený a trochu nakřivo, několik šedých 
pramínků se uvolnilo a vlají jí na spáncích.

„Co tady děláš?“ zeptám se.
„Volali ze školy,“ říká máma a zastaví se. Vypadá 

zvláštně. Nejen jako by se právě probudila, ale i trochu 
podrážděně.

„Stalo se něco?“
Sevře rty.
„Erik, teda Österman, stala se mu nehoda, dneska tě 

nebude moct vyzvednout.“



Teď vidím, že drží v ruce klíče od lodi.
„Dneska tě zavezu do školy já. Pospěš si, už tak jdeš 

pozdě.“
Máma mě předejde na molu a skočí do lodi, která je 

zakotvená před molem. Je docela nová, tmavě šedá a ro
bustní. Občas mi chybí ta naše stará oranžová loď, ta, co 
se potopila minulý podzim a co teď leží na dně Baltského 
moře, tam, kde je Kanholmský záliv nejhlubší.

Několikrát, když jsem byla tam dole u dna, přemýšlela 
jsem, že bych ji našla, ale nikdy jsem se neodvážila plavat 
tak hluboko. Nevím, jestli bych to dokázala, prozatím 
ještě ne.

„Nehoda? Jaká nehoda?“ zeptám se mámy.
Už rozvázala lana na molu. Teď se na mě podívá. Zdá 

se mi, že v jejím pohledu vidím něco cizího, ale potom 
se zatváří otráveně.

„To neřekli,“ utne náš rozhovor. „Musíme jet. Jdeš, 
nebo ne?“

Skloní se nad GPSku, dokud je tu mlha, nedá se bez 
ní a bez radaru v souostroví orientovat.

Několik sekund na ni zírám. Potom přesunu pohled 
na mlhu, hladina vody je docela hladká, hustá a vazká. 
V dálce slyším, jak si mlhová hlásnice smutnými tóny stě
žuje na sotva viditelné moře.



Kapitola 2

Zářivka ve třídě vrhá neosobní bílou zář, pod kterou 
všichni vypadáme unaveně a bledě.

Během posledních pár týdnů nechává Lena všechna 
světla rozsvícená. Kvůli mlze není nikdy tak úplně den
ní světlo. Slunečním paprskům se nepodaří prodrat tou 
tlustou pokrývkou, která zakryla souostroví.

Dokonce i Hanna a Isabelle vypadají bledě navzdory 
svému zřetelnému opálení ze solária. O tom, že v soláriu 
byly, vím, protože před prázdninami nedokázaly mluvit 
o ničem jiném. Daly si záležet na tom, aby mluvily hodně 
nahlas a aby to slyšeli úplně všichni. Jako by to i tak nebylo 
vidět na jejich mrkvově zbarvených obličejích.

Nechci si ani představovat, jak musím vypadat já se 
svojí průhlednou pletí a vybledlou slámou místo vlasů. 
Dokonce ani v létě nechytnu moc barvy a teď právě při
pomínám nejvíc ze všeho strašidlo.



Posadím se na svoje místo vzadu u levého okna – 
u mého a Rasmusova okna – a rozhlédnu se kolem.

Rasmus tady není, ale když si vzpomenu na Österma
na, ani mě to nepřekvapuje. Chybí skoro polovina třídy, 
i když už je dvacet minut po osmé. Takové to je, když 
musí všechny přivézt jejich rodiče nebo když si musí najít 
někoho, s kým se svézt.

Lena stojí vepředu u bílé tabule s černým fixem v ruce. 
Už sepsala denní rozvrh a začala listovat v knize. Nevypadá, 
že by ji prázdné lavice nějak znepokojovaly. Ne tak jako 
vloni na podzim, když během orientačního běhu zmizel 
Axel a všichni ho několik dní hledali po celém ostrově.

Vybaví se mi vzpomínka na pátrací tým a štěkající 
psy, kteří prohledávali les. Tehdy byla taky taková hustá 
a nepřirozená mlha. Den, na který nikdy nezapomenu.

Najednou mi vyschne v puse. Hlavou se mi honí, že 
to přece nemůžou být oni, kteří se znovu dali do pohybu. 
To není možné. Jejich přítomnost bych cítila.

Ti mocní mořští hadi ještě pořád spí hluboko na dně 
mořském, tam, kam jsem je zahnala loni na podzim svým 
mořským zpěvem. Tam budou v hibernaci ležet dlouhý 
čas, jak mi bylo slíbeno.

I přesto pořád poslouchám, jestli je neuslyším. Jsem 
připravená. Kdyby se hadi dali znovu do pohybu, cítila 
bych to, snažím se sama sebe uklidnit.

Österman měl nehodu.
Stisknu rty.



Dveře třídy se otevřou a já k nim vzhlédnu. Dal
ší spolužáci vklouznou dovnitř: Kristoffer, Li, Mattias 
a Charlotte, ale ne Rasmus.

Kde je?
Napadne mě strašná myšlenka – třeba dneska vůbec 

nepřijde. Jeho otec vzal možná loď do města a v tom pří
padě se nehne ze Skarprunmarnu. Rasmusova rodina má 
mnohem větší loď než my, taky mnohem hezčí, dlouhého 
a štíhlého Baylinera, kde může člověk i přespat. Jeho otec 
ji občas bere na pevninu, když má schůzku s nějakým 
klientem. Jestli to udělal dneska, Rasmus možná nemá jak 
se dostat do školy. V tuhle roční dobu jezdí jen několik 
lodí denně a žádná z nich zrovna nezapadá do školního 
rozvrhu.

Hraju si s telefonem, tak ráda bych mu zavolala a ze
ptala se ho, tak jak bych to určitě udělala před prázdninami, 
ještě než přestal odpovídat. Máma by ho určitě mohla 
vyzvednout, kdyby potřeboval.

Ale ne, něco mi v tom brání. Jsem na něj pořád naštva
ná. Chci, aby se ozval on mně, pokud potřebuje pomoc, ne 
naopak. Jsem už unavená z toho mu volat a psát a nikdy 
nedostat odpověď.

„Takže začneme, třído?“ ptá se Lena a vyhrne si ru
kávy svého modrého roláku. „Vítám vás zpátky z jarních 
prázdnin.“ Jako odpověď dostane jakési zamumlání, a tak 
se povzbudivě usměje. „Ostatní se můžou postupně přidat, 
co říkáte? V každém případě si uděláme odpočinkovou 



první hodinu, chápu, že jste po ránu unavení, obzvlášť 
první den po prázdninách.“

Lena vypadá docela svěže. Tak svěže, jak jen člověk 
může vypadat v tom nepřirozeném světle zářivek. V zimě 
si ostříhala ofinu, která je teď už trochu dlouhá, tak dlouhá, 
že jí padá do očí přes její světlé obočí, ale pod ní se vynořují 
stejně radostné oči jako vždycky.

Pokouším se poslouchat, ale myšlenky se mi rozutečou. 
S Östermanem je to strašně divné. Nehoda, řekla máma. 
To může znamenat cokoliv. Možná uklouzl v koupelně, 
nebo se popálil o hrnec. Lodní motor se možná rozbil 
a musí se opravit. Napadá mě, že to, co se stalo, nemusí 
být nic nebezpečného.

Ale stejně mě obavy neopouštějí. Několikrát si po
posednu na židli, snažím se vnímat, co Lena říká, ale 
nedokážu se soustředit.

Teď pouští projektor a spouští prezentaci v PowerPoin
tu o knize, kterou jsme měli přečíst během prázdnin – Pán 
much. Její obrázky jsou pronikavé a docela škaredé s velkým 
hnusně žlutým písmem na modrém pozadí. Rasmusova 
máma mi před několika týdny ukázala, jak udělat hezkou 
powerpointovou prezentaci. Rasmus zvedl oči v sloup a řekl 
jí, ať si dá pohov, ale mně se líbilo, že se mnou chvilku seděla 
a udělala si čas na to, aby mi to vysvětlila. Rasmusova máma 
mi svými rudými vlasy a tím, jak je celou dobu v pohybu 
a dělá tisíc věcí naráz, připomíná velkého barevného motýla. 
Je lehké si ji oblíbit. Stejně jako Rasmuse.



Kde jenom je? Pohled mi sklouzne k zavřeným dveřím, 
moc bych chtěla, aby se otevřely.

Na prvním slajdu, na který Lena klikne, stojí napsáno 
TÉMA. Jedna ze žárovek několikrát zabliká, Isabelle něco 
zašeptá Hanně a zahihňá se. Nemůžu si pomoct a uvažuju, 
jestli se to týká mě a Rasmuse.

„Je tu někdo, kdo dokáže přijít na nějaké téma, které se 
v knize probírá?“ zeptá se Lena a dívá se na nás povzbudivě.

Mattias zvedne ruku.
„Ano?“
Mattias se zrovna chystá odpovědět, když se dveře 

otevřou a dovnitř vejde Rasmus. Vlasy má ještě rozcucha
nější než obvykle a bundu má mokrou. Je rudý v obličeji. 
Zachvěju se, když ho vidím, ale stisknu rty a snažím se 
předstírat, že se nic neděje.

„Omlouvám se za zpoždění,“ říká Leně, zatímco si 
rozepíná černou bundu. „Svezl mě táta.“

„Nic se neděje,“ říká Lena. „Posaď se na svoje místo. 
Bavíme se o Pánovi much. Četl jsi ho během prázdnin, 
jak jsme si řekli, že?“ dodá ještě s předstíranou přísností.

Rasmus ledabyle kývne, pak dojde k mému rohu a po
sadí se na prázdnou židli vedle mě. Postaví svoji černou 
tašku přes rameno na zem a bundu si pověsí přes rameno 
židle. Nikdy jsem nepochopila, proč trvá na tom nosit 
tašku přes rameno místo batohu jako všichni ostatní.

„Už jsem si myslela, že nepřijdeš,“ řeknu tiše, když už 
se Lena dál nedívá naším směrem.



Nejdřív neodpoví. Ani se na mě nepodívá, když se po 
příliš dlouhé chvíli nakloní dopředu a zašeptá:

„Proč?“
Zní divně, vyhýbá se mi očima. Jeho odtažitost cítím 

v celém těle.
Letmo se na něj podívám a pokračuju:
„Kvůli tomu, žes měl tak velké zpoždění. Myslela jsem, 

že tvůj táta jel možná lodí na nějakou schůzku ve městě?“
Nechápu, proč se na mě nechce podívat. Ani se ne

usmívá. Jenom zírá na Leninu prezentaci, jako by sotva 
slyšel, co říkám.

„Ale teď jsi každopádně tady,“ řeknu a snažím se znít 
bezstarostně, jako by všechno mezi námi bylo přesně tak 
jako vždycky, ačkoliv to tak není ani trochu.

Teď taky neodpovídá. Místo toho si vezme tašku 
a něco hledá, možná pero.

Ani jednou se na mě nepodívá.
Nepříjemný pocit se mi rozlévá do celého těla. Co 

se to stalo?



Kapitola 3

Zatímco jdu úzkou stezkou nahoru od mola k našemu 
domu, slyším, jak loď znovu zajíždí do mlhy. Máma se 
domluvila s Mattiasovou mámou Ellinor, že mě po škole 
zavezou domů na Harö, protože to stejně mají cestou.

Mattias a já jsme si sotva vyměnili jedno slovo, ale 
Ellinor se zdálo, že jsme kamarádi, a celou cestu lodí 
mluvila, jako bychom byli nejlepší kamarádi. Mattias se 
hlavně díval na radar. Bez něj bychom neujeli ani metr.

Zeptala se, co jsem dělala o prázdninách, jestli jsem 
někam jela, a mě nenapadlo, co odpovědět. Nic a nikam 
by znělo depresivně, styděla jsem se přiznat, jak se věci 
mají. Tak jsem si vymyslela něco o tom, jak jsme s mámou 
jely na pevninu a šly do kina a na pizzu.

Ale když odemykám dveře, začínám uvažovat, jestli 
ta nevinná lež nezněla náhodou ještě hůř. To, že jsem celé 
prázdniny byla jen s mámou. Není to ubohé?



„Haló,“ řeknu opatrně a pootevřu dveře, aniž bych 
věděla, jestli doufám v odpověď, nebo ne.

Sundám si boty a postavím je přede dveře, pověsím 
bundu na volný věšák mezi ostatní opotřebované kabáty 
a bundy. Doopravdy se mi nechce dál. Jestli je táta doma, 
nechci jít kolem obývacího pokoje. Ale hluk televize slyším 
už v předsíni a srdce se mi zastaví. Namlouvám si, že to 
nemusí nic znamenat. Možná se jenom dívá na televizi. 
Možná dneska nic nepil.

Seberu odvahu a vplížím se do domu, nadechnu se. 
Necítím pivo. Nebo kouř. Během posledních týdnů kouřil 
třikrát uvnitř domu, i když to máma tak nesnáší.

Poprvé byla zlostí bez sebe a pořádně ho seřvala, ale 
v těch dalších dvou případech jenom zbledla a neřekla nic. 
Místo toho dlouho vytírala podlahu a otevřela všechna 
okna, takže se dovnitř dostala mlha a všechno zvlhlo 
a zchladlo. Bylo to skoro horší, než kdyby křičela. A zá
clony v obývacím pokoji jsou pořád cítit po cigaretách.

„Tati?“ dostanu ze sebe a opatrně nakouknu do obý
vacího pokoje.

Sedí v křesle. V televizi dávají nějaký odpolední pro
gram, ve kterém lidé v uniformách bojují proti mimozem
šťanům. Hned si všimnu, že speciální efekty jsou mizerné. 
Tyhle programy se tátovi obvykle nelíbí, ale v poslední 
době se dívá na cokoliv.

Rychle pohledem projedu pokoj a ke své úlevě vidím, 
že nikde nestojí žádné prázdné lahve od piva, ani na stolku, 



ani na zemi. Nerozsvítil žádné lampy, proto je vevnitř do
cela tma, jediným zdrojem světla kromě toho tlumeného, 
mlhavého přísvitu z okna je televize, ale i přesto vidím, 
že má na sobě rifle a tričko. Je dobře, že je oblečený. Je to 
mnohem lepší než špinavé tepláky. Nebo pyžamo. Ne
oho lil se, ale to nevadí, na tváři má asi dvoudenní strniště.

„Ahoj, Tuvo,“ řekne a podívá se na mě.
Lesknou se mu oči, ale možná je to tím mdlým světlem 

z televize? V každém případě v to doufám. Ani nemumlá 
a nemá rudé tváře. Možná má dneska dobrý den. Nebo 
alespoň oukej den. V poslední době neměl moc dobrých 
dnů.

„Jak to šlo ve škole?“ zeptá se. Jeho hlas zní mechanicky, 
ale v každém případě se na mě alespoň podívá.

„Dobře,“ řeknu stejně mechanicky a pokračuju, jenom 
abych měla co říct: „Na co se díváš?“

Táta pokrčí rameny a znovu se otočí k televizi.
„Nějaký akční seriál,“ řekne, ale do detailů nezachází.
„Aha,“ řeknu, nejsem si jistá, jestli bych se měla zeptat 

na něco víc, nebo předstírat zájem.
Chvilku tam ještě stojím a dívám se na program, aniž 

bych ho chápala. Přemýšlím, jestli mám zůstat a mluvit 
s ním. Chtěl by to? Nejvíc ze všeho chci, aby byl jako 
vždycky. Takový, jaký býval.

Chci, aby byl šťastný a hodný a aby přišel z práce domů 
unavený a spokojený. Aby se zajímal o to, co jsem přes 
den dělala, nebo jak to šlo ve škole. Ne aby se skelným 



pohledem zíral na televizi, aniž by ji skutečně viděl. Nebo 
aby seděl v obývacím pokoji s plechovkou piva v ruce, 
když přijdu domů ze školy.

„Jdu si udělat svačinu,“ řeknu, aniž bych si všímala, 
jestli slyšel, co jsem řekla. Místo toho zmizím v kuchyni.

Malé světlo nad jídelním stolem je zapnuté, ale na 
škaredém háčkovaném ubrusu, který babička Gerd mámě 
vnutila před pár týdny, nic nestojí. 

Ten ubrus musí být starý, revmatismus, který zkroutil 
babiččiny ruce a zkřivil a vyboulil její prsty, by jí dneska 
nedovolil háčkovat. Kromě toho špatně vidí, skoro pořád 
mhouří oči.

Trhnu dveřmi od lednice a setkám se se smutným 
litrovým balením zákysu, který prošel už před dvěma týd
ny. Na poličce nad ním je balení mléka, máslo a několik 
scvrknutých červených paprik. Mísa vařených brambor 
ze včerejší večeře stojí vedle poloviny točeného salámu. 
Dnešní večeře, obávám se.

Opřu se čelem o studené dveře ledničky. Vlastně ani 
nemám hlad. Kdy má přijít domů máma? Jsem to jenom 
já a táta, kdo bude dneska večeřet?

Nějak si nepamatuju, jestli má máma dneska odpole
dní, nebo noční. Poslední dobou pracovala docela hodně, 
několikrát týdně si vzala na klinice nějaké směny navíc. 
Chápu, že je to proto, že potřebujeme peníze, ale vypadá 
to, že se vyhýbá tomu být doma, jak jen to jde. Ne že 
bych to nechápala.



Táta neměl žádný kšeft od… to už si ani nepamatuju. 
Od nového roku? Na začátku se alespoň snažil, obvolával 
kamarády a bývalé klienty, četl inzeráty v novinách, ale 
teď sotva vyjde z domu.

Předtím, když nepracoval, mi dělával snídani, ale 
poslední měsíce není nikdy vzhůru, když je čas, abych 
jela do školy. Ani nevím, jestli vstává před obědem. Ale 
vždycky sedí v obývacím pokoji, když přijdu domů ze školy. 
Často s plechovkou piva v ruce, a ještě častěji se skelnýma 
očima a nezřetelným hlasem, když vyslovuje moje jméno.

Stává se, že má noční můry, párkrát jsem se v noci 
vzbudila, když křičel ze spaní nebo mluvil tak nahlas, že 
se jeho hlas dostal přes zdi.

Někdy přemýšlím, jestli to souvisí s naší nehodou 
s lodí, jestli se mu zdá nerozumím, kdy nás napadli mořští 
hadi a potopili loď?

Ale nikdy nejde poznat, co si mumlá, a za denního 
světla nemluví. A já se neodvažuju zeptat.

Zamrkám, ale něco mokrého se mi stejně usadilo 
v koutku oka. V tu chvíli cítím drsný jazyk na svojí ruce 
a vím, kdo mě chce utěšit.

Jasně, že je to Bellman.
Aniž bych si toho všimla, úplně mi zmrzl obličej, zavřu 

ledničku a dřepnu si naproti svému milovanému psovi.
Začne mi olizovat obličej a já ho obejmu a zabořím 

obličej do jeho horkého kožichu.
Nedokážu udržet slzy, i když mrkám a mrkám.



Všechno je tak špatně. Nevěděla jsem, že se člověk 
může cítit tak sám. Než jsme se spřátelili s Rasmusem, 
byla jsem taky sama, ale nějakým způsobem to bylo snazší, 
protože tehdy jsem nevěděla, jaký je to pocit, někoho mít.

Teď už to vím a o to je to horší.



ÚTERÝ



Kapitola 4

Když jdu dolů k molu, ráno se mi zdá syrové a ještě chlad
nější než obvykle, ale připadá mi, že mlha trochu povolila. 
Dneska vidím skoro dvacet třicet metrů nad vodou. To je 
víc, než jsem dokázala vidět celý týden.

Mattias a jeho máma mě dneska zase vyzvednou.
Měla bych si na to zvyknout. Očividně s nimi budu jez

dit, dokud nebude Österman zpátky. Máma mi včera večer 
poslala z kliniky SMSku a sdělila mi, že mě Mattiasova 
máma vyzvedne ve tři čtvrtě na osm a vezme mě do školy. 
Přemýšlela jsem, jestli odepsat a zeptat se na Östermana, 
jestli neví, co se mu stalo, ale nakonec jsem se rozhodla 
nechat to být. Nemá ráda, když ji někdo ruší v práci.

Nedostatek spánku se mi začíná projevovat na těle. 
Jsem tak unavená. V noci jsem skoro vůbec nespala, jenom 
jsem ležela a hladila Bellmana, zírala do telefonu, který 
zůstával tichý.


