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Hluboky' hrob
modrá záre

Camilla a Viveca Stenovy

Překlad: Veronika Opatřilová



Pro Gabriela, Davida & Ingrid,  
naše malé bratrance a sestřenici, které máme moc rády.



Prolog

V kavárně na horní palubě lodi Sandhamn je i přes 
palčivou zimu venku horko a rušno. K pokladně se stáčí 
dlouhá řada cestujících, kteří si chtějí koupit perníčky 
a svařené víno. Je pátek před prvním adventem, Sandhamn 
je jedna z největších lodí společnosti Waxholm a pojme 
několik stovek osob.

Ve Švédsku prý panuje největší zima za posledních 
čtyřicet let. I když je teprve prosinec, Botnickým zálivem 
už se začal šířit rekordně silný led.

Filippa se rozvaluje v jedné ze sedaček se sluchátky 
zasunutými hluboko do uší. Její máma sedí naproti ní 
se Sebbem v náručí. Jedou na Harö oslavit svátek svaté 
Lucie s máminým přítelem Hassem a jeho rodiči. Je to 
úplná blbost, svatá Lucie je až ve středu, ale o Filippiny 
výhrady se nikdo nestará.



Filippa si povzdechne. Zítra je večírek u Jackeho. Jeho 
večírky jsou vždycky naprosto boží. Kdyby se mohla vy-
kroutit z cesty na Harö, mohla být zítra večer u Alice 
a chystat se. Místo toho jede na jakýsi blbý ostrov v sou-
ostroví jíst smaženou rybu se svým debilním nevlastním 
otcem a jeho nemožnými rodiči.

Håkan Hellström zpívá Filippě do uší Det kommer 
aldrig vara över för mig.

To je trapas, Sebbe bez přestání křičí jen metr od 
ní. Celý den měl špatnou náladu, máma říká, že mu asi 
rostou zuby. Je úplně jedno, proč celou dobu řve. Filippu 
z toho bolí hlava.

Má Sebbeho moc ráda, opravdu. Je už docela roz-
tomilý, ne jako když byl v nemocnici, měl divnou hlavu 
a byl celý rudý a zvrásněný v obličeji. I když máma se na 
něj dívala, jako by to byl malý andílek.

Nejkrásnější na světě.
Kdysi to říkávala o Filippě: „Moje Filippo, nejkrás-

nější na světě.“
Už strašně dlouho to neřekla. Je to jenom Sebbe, Se-

bbe, Sebbe, pořád dokola. Filippa v poslední době nedělá 
nic správně. Nemá dostatečně dobré známky. Nechová se 
dostatečně slušně. Nepomáhá dost se Sebbem.

Filippa by radši bydlela u otce, ale to nejde. Máma 
tvrdí, že táta je často pryč, že má hodně pozdních směn 
a neměl by na ni čas. Je to blbost. Už je jí skoro čtrnáct, 
dokáže si připravit večeři. Máma chce mít kontrolu úplně 



nad vším, nesnese pomyšlení, že by Filippa měla svůj 
vlastní život.

Sebbeho jekot se prodírá hudbou ve sluchátkách 
a Filippa si jedno vytáhne.

„To nemůžeš něco udělat, aby přestal?“ vyprskne.
Hned toho lituje. Máma vypadá, jako by se měla kaž-

dou chvíli rozbrečet. Ona, která bývala tak krásná. Než 
potkala Hasseho, mívaly každou neděli dámskou jízdu, 
kdy se dívaly na film a vzájemně si malovaly nehty. Teď 
jsou máminy nehty krátké a nesouměrné. Její vlasy mají 
několikacentimetrový šedohnědý odrost a jsou vyčesa-
né do ledabylého copu. Mikinu s kapucí má sepranou 
a z prsou jí vytéká mlíko, takže se jí na tričku vytvořily 
dva malé fleky.

Je to odporné.
Filippa má pocit, že se rozbrečí stejně jako malý Sebbe. 

Všechno je to Hasseho vina a on tady teď není. Přijede 
poslední lodí, protože měl jeho poslední pacient zpoždění.

Filippa očekává, že na ni máma vyštěkne něco roz-
zuřeně zpátky, ona ale jen zakroutí hlavou a dál houpe 
Sebbeho na koleni. Obličejík má celý pokřivený, pusu 
vzteky otevřenou dokořán. Krčí se v mámině náručí a křičí 
a křičí.

„Snažím se,“ pronese máma a zní to k smrti unaveně.
„Snažím se, ale on prostě… nevím, nemá hlad, prostě 

jenom nechce přestat.“
Oči se jí lesknou.



Filippa neví, co říct. Chce se omluvit, ale nedokáže to. 
Ještě pořád je naštvaná. Tohle mají se Sebbem společné. 
Oba se zlobí na mámu.

„Je tu hrozné vedro,“ zamumlá máma a dál kolébá 
Sebbeho. Filippa skrz ten křik její slova skoro neslyší.

„Vezmu ho na chvíli ven na palubu,“ navrhne máma. 
„Možná se uklidní.“

Začne Sebbeho oblékat do tlusté kombinézky. Vy-
padá v ní jako rozzuřený panáček Michelin. Nacpat to 
vztekající se dítě do modrého oblečku se zdá nemožné, 
ale mámě se to nakonec podaří, i když se při té námaze 
ještě víc zpotí a rozcuchá.

Když mu zapne zip, vypadá Sebbe dokonce spoko-
jeněji. Možná nedokáže řvát, když ho oblečení tak svírá.

Na to, aby si sama oblékla bundu, je máma zřejmě moc 
unavená. Skoro nemotorně popadne Sebbeho a zvedá se.

„V kabelce mám peníze, jestli si chceš koupit pití,“ 
řekne.

Zamíří ke dveřím na zádi. Když se prodírá lidmi ve 
frontě ke kavárně, mumlá tiše omluvy. Sebbe dál hlasitě 
brečí.

Filippa ji sleduje očima. Vidí, jak se někteří lidé podí-
vají na mámu a potom zakroutí hlavou. Když začne Sebbe 
znovu natahovat, jedna holka v upnuté růžové bundě 
zvedne oči v sloup směrem ke svému klukovi. Filippa na 
ni chce zasyčet, že si může vzít svoji hnusnou růžovou 
bundu a svého škaredého přítele a jít do prdele.



Proč byla na mámu tak zlá? Není naštvaná na ni, ale 
na Hasseho.

Hasseho, který všechno zničil, když se v jejich životě 
objevil. Je to zubař, je stejně nudný, jak vypadá, a nosí příliš 
upnutá béžová polotrička, co mu obepínají pivní pupek. 
Používá levnou vodu po holení a hlasitě funí, když se 
mluví o Filippině otci.

Hasse se zmocnil jejich životů, udělal její mámě dítě 
a teď je všechno v háji.

Ta holka v růžové bundě zaplatí za dvě malé lahvičky 
bílého vína pro sebe a svého kluka. Máma zmizela venku 
na palubě a Filippa se znovu otočí k oknu. Zastrčí si 
sluchátka zpět do uší, ale Håkan už nezní tak dobře jako 
předtím. Jeho hlas je teď pronikavý a uřvaný.

Je tma jako v pytli, i když jsou sotva čtyři hodiny. 
Filippa má zimu ráda, ráda lyžuje a běžkuje a baví ji, že 
má důvod celý den ležet doma a dívat se na špatné filmy.

Ale tmu ráda nemá. Měsíc za měsícem pokrývá svět 
jako víko, až si člověk myslí, že slunce se nikdy nevrátí.

Filippu hryže svědomí. Pořád se pohledem vrací ke 
dveřím na zadní palubu.

Vstane, vezme svoji i máminu bundu a taky máminu 
kabelku. Rychlými kroky jde k zádi, po cestě prochází 
kolem té blonďaté holky v růžové bundě. Podaří se jí 
do ní strčit, až jí bílé víno vyšplouchne na upnuté džíny.

„Héj,“ zavolá za ní ona.
„Sorry, to nebylo schválně,“ zalže Filippa.



Nikdo nebude zvedat oči v sloup na jejího malého 
brášku.

I když je jenom její poloviční bratr.
Vzduch venku je ostrý a pronikavý. Když se Filippa 

zhluboka nadechne, chlad jí zajede až dolů do žaludku. 
Zatáhne si zip až po bradu a porozhlíží se kolem po mámě. 
Stojí u zábradlí a kolébá Sebbeho, ten buclatý svazeček. 
Jeho křik se uklidnil do škytavého pláče doprovázeného 
máminým vyčerpaným šeptáním.

„No tak, no tak, zlatíčko...“
Mámin hlas je hrubý a trochu nakřáplý.
„Mami?“ řekne Filippa.
Mámin obličej se leskne ve světle z okenních tabulí.
„To jsi ty,“ odpoví a rychle si utře nos zadní stranou 

rukávu svého svetru.
„Vzala jsem ti bundu,“ prohodí Filippa. „A kabelku. 

Říkala jsem si, že je ti asi zima.“
Máma jí věnuje roztřesený úsměv. Polovinu obličeje 

jí ozařují světla ze salónu, druhou má ve tmě.
„To je od tebe hezké,“ pronese. „Děkuju.“
Pokusí se obléct si svoji péřovou bundu, ale nemůže 

pustit Sebbeho.
„Vezmu ho,“ navrhne ke svému vlastnímu překvapení 

Filippa.
Natáhne ruce, a když jí ho máma opatrně předává, 

Sebbe sebou šije, ale přestane, když ho Filippa převezme. 
Je posmrkaný a mokrý, ale oči v jeho malém obličejíku jsou 



velké a pronikavě modré. Filippa se ho pokouší opatrně 
kolébat. Je těžší, než vypadá, ale už sebou nehází. Filippa 
cítí v hrudi nečekané teplo.

„Jo ták,“ slyší mámin hlas. „U ní jsi najednou přestal 
brečet, ty malá potvůrko.“

Mámin hlas zní pořád unaveně, teď je ale něžný a vřelý. 
Navlékla si svoji zelenou bundu Fjällräven a zdá se klid-
nější. Oči má zarudlé, ale už se jí nelesknou.

Filippa sleduje Sebbeho, který je stále zticha. Ještě 
skoro nikdy ho v náručí nedržela. Máma se ze začátku 
ptala, ale ona pokaždé odmítla.

Máma se usmívá se zavřenými ústy. Potom se otočí 
směrem k vodě. Moře je tmavé a neprostupné. Vlny se 
bíle a divoce pění podél lodi. Zimní krajina vypadá zača-
rovaně, jako ve staré pohádce. Ne jako v hezké pohádce 
se šťastným koncem, ale jako v té o děsivých věcech, které 
žijí ve stínech. V místech, kde nejsou lidé vítáni.

Máma si tiše povzdychne. Její i Sebbeho tváře se 
chladem zabarvily do ruda, špičku nosu má celou zmrzlou.

„Mami,“ nadhodí Filippa. „Jsi smutná?“
Máma několikrát zamrká. Než odpoví, na několik 

sekund odvrátí obličej před větrem.
„Neměla by ses mě na to ptát,“ namítne. „Jsem tvoje 

máma. To já se mám starat o to, jestli jsi smutná ty, ne 
naopak.“

Filippa se podívá dolů na Sebbeho, v jejím náručí je 
tichý a klidný.



„To nevadí,“ poznamená Filippa.
„Jsem jenom unavená, zlatíčko. Někdy je to trochu 

těžké.“
Filippu začínají bolet ruce, nechce to ale dát najevo.
„Promiň,“ pronese tiše. „Že jsem byla předtím tak 

protivná. A... vlastně celou dobu.“
Máma natáhne ruku a přiloží ji k Filippině tváři.
„Moje milovaná Filippo,“ řekne. „Nejkrásnější na 

světě.“
Mámina ruka ji hřeje na kůži. Nechá ji tam několik 

vteřin a pak ji odtáhne a upraví Sebbemu kapucku.
„Můžu ho vzí...“
Loď poskočí a přeruší ji. Filippa málem ztratí rov-

nováhu. Několik nekonečně dlouhých vteřin to vypadá, 
že spadne i se Sebbem v náručí, ale na poslední chvíli 
se jí podaří narovnat. Zato máma přistane kolenem 
na palubě.

Od trupu lodi k nim doléhá táhlé praskání. Je to 
přesně ten zvuk, jaký by se podle Filippy ozýval, kdyby 
člověk ohýbal kost, dokud by se nezlomila.

Nekončí to.
„Co se to děje?“ vyhrkne Filippa.
Srdce jí divoce bije. Sebbe se znovu rozbrečel a ona 

se ho pokouší ukonejšit.
„Museli jsme najet na pevninu,“ prohlásí máma.
Zvedne se na roztřesené nohy, a když se narovná, 

zašklebí se. Potom se natáhne po Sebbem a Filippa jí ho 



ochotně podá. Pořád jí divoce tepe puls. Co by se stalo, 
kdyby jí spadl?

„Možná je těžké navigovat, když je taková zima 
a tma,“ hádá máma. „Ale stejně je to divné, kapitán už 
musel tuhle trasu jet alespoň stokrát...“

„Co to znamená?“ zeptá se Filippa. „Potopíme se?“
Máma zakroutí hlavou.
„Ne, ne, nehrozí nám žádné nebezpečí,“ prohlásí. 

„V nejhorším případě budeme muset použít záchranné 
čluny. Bude z toho dobrá historka, kterou můžeš vyprávět 
kamarádům, až se vrátíme domů.“

Čekat na pomoc v tom příšerně studeném počasí 
nezní moc lákavě, ale Filippu to uklidní.

Ze salónu vycházejí ostatní cestující a zastavují se 
na palubě. Reptají a nadávají na přerušení cesty. Nikdo 
z nich nevypadá, že by chápal, co se děje.

Ta holka s růžovou bundou a její přítel se prodírají na 
palubě přesně do míst, kde stojí Filippa. Kluk se nakloní 
dopředu a mžourá dolů.

„Něco takového jsem ještě nezažila,“ řekne jeho hol-
ka. „To je psycho, že kapitán najel na útes. Mají snad na 
palubě navigaci, ne?“

Našpulí pusu.
„Možná je opilý nebo tak.“
Jejímu příteli je asi kolem dvaceti. Ve žluté záři ven-

kovního osvětlení vypadá strašně bledě, jako fotografie 
vyfocená špatným foťákem.



„To není žádné skalisko,“ vysvětluje. „Všude kolem 
je led.“

„Jak jako led?“ nechápe jeho holka.
Filippa se otočí k vodě. Už tam žádná není. Tam, kde 

před chvílí byly bílé pěnící vlny, teď trup lodi obklopuje 
tlustý led. Je hladký a neporušený a táhne se tak daleko, 
kam jen oko dohlédne.

Jen před několika minutami tady bylo otevřené moře. 
Teď úplně všechno pokrývá tmavý led.

Jak je to možné?
„Mami?“ řekne Filippa.
Ale ona taky hledí na led. Její obličej je ve stínu, ale 

oči má vytřeštěné. Zakroutí hlavou, jako by tomu, co vidí, 
doopravdy nevěřila.

„Jak se mohl objevit tak rychle?“ zamumlá.
Její hlas je tenký a trochu vystrašený. Sebbe škytne 

a začne fňukat. Máma ho pevně stiskne.
„Jak se dostaneme z lodi?“ zeptá se ta holka v růžové 

bundě.
Teď mluví taky vyděšeně. Její hlas už není ukňouraný, 

spíš vystrašený.
„Můžeme jít po ledu,“ řekne její přítel. „Vypadá, že 

by to měl vydržet.“
„Jakto? Ještě před pár minutami tam nebyl.“
Šum kolem nich už není nesouvislý a otrávený, pro-

měnil se v tlumený a úzkostný šepot. Vzduch ještě více 
zchladl, Filippa už nemá skoro žádný cit v nohou.



„Tamhle vzadu!“ zakřičí někdo s úlevou v hlase. 
„Támhle jde někdo přes led.“

Filippa nejdřív nic nevidí, potom rozezná tmavou 
postavu. Je to spíš jen stín.

„To musí být někdo z místních,“ řekne máma. „Vidíš, 
maličký? Vždyť jsem to říkala.“

Vlepí Sebbemu pusu na hlavičku. Filippa se dál 
dívá na postavu na ledu. Kapitán zakřičí něco do roz-
hlasu, ale příliš to v něm praská na to, aby pochopila, co  
říká.

Tenká postava se s obtížemi přibližuje po ledu. Nejde 
rozpoznat, jestli je to žena, nebo muž. Skoro se potácí, 
jako by šel v silném protivětru.

Něco je vidět i pod ledem. Nevypadá to jako zvíře 
nebo mořské dno, spíš jako... záře. Chvějící se modrá záře, 
která nepřipomíná nic, co kdy Filippa viděla.

Hoří pod hladinou? To není možné.
„Jak můžou vědět, že jsme uvízli?“ řekne. „Jak se stihl 

dostat až sem? Uběhlo sotva pět minut.“
Máma ji neslyší. Snaží se poslouchat ostatní dospělé. 

Muž ve středním věku, který Filippě připomíná jejího 
učitele matiky, mluví nahlas a autoritativně.

„Hlavně musíme kontaktovat záchrannou službu,“ 
prohlašuje. „Budou schopni nás vyzvednout během půl 
hodiny.“

„Nemyslíte, že to už kapitán udělal?“ zeptá se ho 
žena vedle něj.



„To právě říkal do rozhlasu,“ odpoví ten muž. „Ne-
mají žádný signál, ale motory stále fungují. S lodí není 
nic špatně.“

„Ani já nemám žádný signál,“ řekne někdo jiný.
Filippa vidí, jak se ta postava přibližuje k lodi. Je to 

muž, je si téměř jistá. Obličej má schovaný a jeho pohyby 
jsou usilovné a jakoby rozvláčné. Je hrozně hubený.

Filippa cítí zamrazení v zádech.
„Podívejte!“ zakřičí ta holka v růžové bundě. „Jak ho 

dostaneme na palubu?“
„Měl by tady být žebřík,“ řekne jakási žena s červe-

nými vlasy. „Možná na druhé straně?“
Mami, chtěla by říct Filippa, ale hlas jí uvízne v krku. 

Nedokáže se zbavit pocitu, že je něco špatně. V žádném 
případě by neměli spouštět žebřík.

Několik dospělých se vydá hledat žebřík, ale Filippa 
se ani nehne. Vítr zesílil. Její dlouhé vlasy ji bičují kolem 
obličeje. Natahuje uši, ale neví po čem.

Najednou jen několik metrů od ní zběsile zakřičí 
jakási žena. Filippa se rozhlédne. Nejdřív nevidí, kdo to 
je. Potom pochopí, že je to ta žena s červenými vlasy. Stojí 
nakloněná přes zábradlí.

„GREGERE!“ zakřičí přímo do větru.
Jako by někdo spadl přes palubu. Nebo skočil.
Filippa vidí, jak se zpoza okraje lodi natahuje ruka, 

jen asi metr od té ženy s červenými vlasy. Je to dlouhá, 
kostnatá a nepřirozeně bílá ruka. Greger, myslí si Filippa. 



To musí být její muž, který spadl přes palubu, pak se mu 
ale podařilo zachytit se zábradlí.

Teď se vynoří ještě jedna vychrtlá ruka. Je hrozně tenká 
a bledá s nehty dlouhými jako drápy. Chytne ženu za paži 
a silným trhnutím ji stáhne přes palubu.

Žena zmizí bez jediného pípnutí. Jako by tam ani 
nikdy nebyla. V jednu chvíli stojí u zábradlí v hnědém 
kabátě, a hned nato je pryč.

Filippa to sleduje jako ve snu. Spousta lidí začne na-
jednou řvát.

Přicházejí po ledu. Muži a ženy, vysocí i malí. Všichni 
jsou bledí a plesniví, jako napůl rozpuštěné stíny. Obličeje 
mají otočené směrem k trajektu a všichni se pohybují 
stejnými zdlouhavými, nepřirozenými pohyby. Pomalu, 
ale jistě.

Vypadá to, že se prostě vynořili odnikud, jako by se 
vyšplhali přes okraj ledu v místech, kde končí. Filippin 
mozek křičí, že tohle je nemožné. Ale přichází jich pořád 
víc a víc.

A všichni míří k lodi.
Křik kolem ní se proměnil v zeď hluku. Řeže ji do uší 

jako ve zlém snu a ona pevně zavře oči, aby ho vytěsnila.
Tohle se neděje. Tohle není doopravdy.
K smrti vyděšený řev ostatních cestujících se prodírá až 

k ní. Když znovu otevře oči, panuje kolem naprostá panika.
Ta kostlivá stvoření se vyšplhala přes zábradlí a vrhají 

se na první cestující. Postarší muž běží do salónu, oni ho 



ale následují. Teď je Filippa vidí zblízka. Nemají zorničky, 
jen slepé bulvy v očních důlcích, ale přesto svoje oběti vidí. 
Někteří jsou v podstatě jen rozpadající se kusy masa na 
vystouplých kloubech. A přesto – což je nemožné! – se 
pohybují směrem k lidem.

Natahují svoje silné, slizké ruce a chytají všechno, na 
co dosáhnou.

„Filippo! UTEČ!“ křičí máma a bublina okolo Fi-
lippy praskne.

Zděšení ji polije jako ledová voda. Jen několik metrů 
od nich se jedno stvoření drápe na palubu. Filippa se 
rozběhne opačným směrem. Směrem k žebříku, o kterém 
ostatní mluvili.

Sebbe za ní divoce řve. Od paluby se odrážejí má-
miny kroky.

U žebříku stojí ta holka v růžové bundě. Krvácí z jedné 
tváře a brečí, ale oběma rukama svírá hasicí přístroj jako 
zbraň. Filippa nikde nevidí jejího přítele.

Holka udeří hasicím přístrojem bílou kostnatou ruku, 
která se natahuje po její bundě. Strefí se do ní, ozve se 
odporné prasknutí a ruka zmizí. Filippa slyší ránu, když 
stvoření spadne na led.

Holka si zadní stranou ruky utře obličej. Trochu si 
po tváři rozmaže krev.

„Dělej,“ řekne zadýchaně. „Sešplhej dolů a utíkej!“
Filippa se otočí na mámu, ta ale jenom zakřičí:
„UDĚLEJ, CO TI ŘÍKÁ!“



Filippa se neptá, jak se dostane dolů máma. Neptá 
se, jak dokáže slézt dolů se Sebbem v náručí.

Jenom vyleze na žebřík a pokusí se odtamtud dostat.
Dvakrát uklouzne a málem spadne, ale na poslední 

chvíli se pevně chytí žebříku. Ta vybělená monstra šplhají 
po bocích lodi jako pavouci lezoucí po stranách člunu. 
Trochu dál na ledu se shromáždila skupinka těch, kteří 
se vrhají na cestující uprchlé z trajektu.

Filippě se po tvářích koulejí slzy. Řasenka ji pálí do 
očí a ona slézá co nejrychleji po žebříku. Každou vteřinu 
se na ni může jeden z nich vrhnout. Když se nohama 
konečně dotkne ledu, zakopne, spadne na záda a podívá 
se směrem k lodi.

Holka v růžové bundě se snaží bránit jednomu ze 
stvoření pomocí hasicího přístroje. Vypadá vedle něj tak 
malá.

Mámu ani Sebbeho není vidět.
Filippa odtamtud vyrazí. Utíká tak rychle, jak jen 

dokáže. Stíny přicházejí ze všech stran. Jsou všude kolem 
ní, hrozivě se pohybují s rozpřaženými pažemi, kterými 
se po ní natahují.

Najednou jí svět pod nohama zmizí. Nestihne si ani 
všimnout, kdy se led prolomil. Voda je tak studená, že 
se čas zastaví. Na okamžik se volně vznáší, úplně bez-
mocně. Svět hoří ledově a světle modře vibrující vířivou  
září.

Hoří, i když je pod hladinou.



Filippu chytne za chodidlo neskutečně silná ruka 
a ona otevře pusu, aby zavolala mámu, ale než to stihne, 
nahrne se jí dovnitř ledově chladná voda.

Potom ji železný stisk oživlého utopence stáhne dolů 
do hlubiny.



SOBOTA 
9. PROSINCE



Kapitola 1

Když mě máma probudí, je v pokoji úplná tma. Slunce 
ještě nevystoupalo nad obzor a já tvrdě spím.

„Tuvo, vzbuď se.“
Máma rozsvítí lampičku na nočním stolku a posadí 

se na okraj postele. Když otevřu oči a zívnu, vidím jen 
rozmazanou siluetu. Několikrát zamrkám a teprve teď si 
všimnu, že je máma úplně bledá v obličeji.

Oči má zarudlé.
„Co se stalo?“
Hlas mám ještě zastřený spánkem.
„Stala se strašná nehoda,“ řekne. „Včera se potopila 

loď ze Stockholmu.“
„Musíš jet pomáhat na pohotovost?“
Pomyslím si, že půjde o omrzliny nebo řezné rány, 

možná zlomeniny. Máma ale zakroutí hlavou, jako by její 
krk nedokázal nést tíhu toho neštěstí.



„Ne,“ pronese chraplavě. „Nikdo nepřežil.“
Posadím se na posteli, její slova mi úplně nedochází.
„Cože?“
„Cestující se potopili spolu s lodí.“
Pořád tak docela nechápu, mám pocit, jako by se stíny 

v pokoji kolem mě zvětšovaly.
„Co tím myslíš?“
„Všichni umřeli.“
„Všichni?“ zopakuju jako omráčená. „To nikdo ne-

přežil?“
„Je to největší lodní katastrofa v Baltském moři od 

doby, kdy se potopila Estonie. Přes sto mrtvých spolu 
s kapitánem a posádkou.“

Je mi zima, přitáhnu si přikrývku blíž k tělu.
„Co se stalo?“ zeptám se.
„Mají za to, že to mělo co dělat s ledem,“ řekne. 

„Zesílil víc než kdy předtím, jen během několika hodin. 
V ranních zprávách ukazovali diagram, kde bylo vidět, jak 
se led střetl s lodí pod tak nešťastným úhlem, že nabrala 
vodu. Zhruba stejným způsobem, jako se tak strašně rychle 
potopil Titanic. Pošlou dolů potápěče, aby prozkoumali 
trup lodi.“

Máma si proplete prsty na rukou. Nehty má poláma-
né a na jejím pravém prsteníčku se zalesknou dva zlaté 
prsteny.

„To by nemělo být možné,“ zamumlá.
Oči má prázdné.



„Na palubě byla snacha od Larssonových i s dětmi.“
Stina a Harald Larssonovi bydlí jen několik stovek 

metrů od nás. Jejich synovi se v létě narodilo první dítě, 
malý Sebbe. Šli jsme jim poblahopřát a donesli jsme dárek, 
světle modrý svetr pro miminko, který upletla máma.

Byli na svého vnuka tak hrdí.
„Policie a záchranná služba tu oblast prohledávali 

celou noc, ale nenašli nikoho, kdo to přežil,“ řekne máma. 
„Zdá se to nepochopitelné, ale vypadá to, že nikdo nevy-
vázl, i když měli záchranné čluny i záchranné vesty pro 
všechny. A teď led znovu povolil, i když to už nepomůže, 
už je pozdě.“

Stolní lampička zabliká, když na chvíli zakolísá elek-
třina.

„Je to, jako by všechny na palubě spolklo samo moře,“ 
zašeptá.



NEDĚLE



Kapitola 2

Když vycházím z domu, z úst mi vychází pára. Na oka-
mžik zůstává ve vzduchu, pak se rozplyne a zmizí.

Není ten nejstudenější den zimy, předevčírem to bylo 
horší, ale teď je chlad, který proniká až do kostí. Mráz, 
který přišel na konci listopadu, ani na jeden jediný den 
nepolevil. Slunce na nebi působí jako výsměch. Vypadá 
tak teple, jak jen může být taková vlezlá, mrazivá zima?

Je to tak strašné, že se mi skoro nechce do vody. Ale 
je na čase. Už tak přijdu na schůzku s Marií a Österma-
nem pozdě.

Máma vyjde za mnou a zastaví se vedle mě.
„Jsi si jistá, že nechceš jít radši pěšky?“ zeptá se.
Nad obočím se jí vytvoří malá vráska. Dlouhý šedo-

hnědý cop jí leží na rameni a na sobě má tlustý a nefo-
remný pletený svetr.



„Ne, to je v pohodě.“
Otravuje mě, že o tom pořád mluví, ale chápu proč. 

Bojí se o mě, nejvíc ze všeho by chtěla, abych vůbec ne-
mizela pod hladinou, ale ví, že musím. A navíc slíbila, že 
mi pomůže.

Stáhnu si svetr přes hlavu a podám ho mámě. Hned 
se rozklepu. V moři mi skoro nikdy není zima. Tam je 
můj pravý domov. Ale na vzduchu jsem stejně zranitelná 
jako člověk a musím sevřít čelisti, aby se mi při svlékání 
džínů a ponožek neklepaly zuby.

Máma si ode mě převezme moje oblečení. Stojím 
tu bosa jen v tílku a kalhotkách, jediné, co mě trochu 
zahřívá, jsou moje dlouhé, rozpuštěné vlasy, ty ale nejsou 
dostatečně husté na to, aby to mělo nějaký skutečný efekt.

„Vypadáš, že je ti hrozná zima,“ pronese máma. „Pře-
devčírem u nás byla jedna holka, která dostala děsný kašel, 
protože se málo oblékla a byla dlouho venku.“

Nemůžu si pomoct a ušklíbnu se. Nejspíš se nakazila 
nějakým virem, to by měla máma jako zdravotní sestra 
vědět. Ale vím, že má o mě jenom starost.

„Mami, já nejsem člověk,“ poznamenám. „Já se ničím 
nenakazím.“

To ji umlčí.
„Budu zpátky na večeři,“ dodám. „Slibuju.“
„No dobře.“
Máma se ke mně nakloní a dá mi suchou pusu na čelo.
„Zavolej, až tam budeš, ať vím, že jsi v pořádku,“ řekne.



„Slibuju.“
Kráčím k vodě a chodidla už mi začala pomalu od-

umírat mrazem. Vodní hladina je pod nánosem nočního 
ledu na okrajích pláže skoro neviditelná. Jestli to tak bude 
pokračovat, brzo se led rozroste kolem mola a potom 
bude možné se plavit jedině v projeté brázdě, kde bude 
v ledu puklina.

Postavím se na molo a na okamžik zírám do tmavé 
masy vody. Pak přelezu přes okraj a nechám se jí pohltit. 
Můžu se potápět, kolikrát chci, ten pocit nikdy nemizí. 
Žábry se mi otevřou a voda tak protéká mými ústy a kr-
kem a zpátky do moře.

Stanu se součástí koloběhu.
Jsem doma.
Udělám několik dlouhých, líných temp a cítím, jak 

se mi všechny smysly probouzí. Nevím, jestli je to proto, 
že jsem se poslední měsíce překonávala a hodně cvičila. 
Ale moje schopnosti zesílily. Plavu déle a rychleji. Cítím 
drobné změny v proudech a hejnech ryb, které mění směr. 
Když se opravdu zaposlouchám, slyším ozvěny velryb, 
které zpívají u Grónska, a ledovce odlamující se v Arktidě. 
Je to téměř nadpozemská píseň, spíš tóny vibrující v kůži 
než jen jasná melodie v uších.

Právě teď se snažím zaslechnout jen jednu konkrétní 
věc.

Rozpoznat mezi těmi tisíci a tisíci tóny tvořícími 
symfonii Baltského moře jen jeden tón je těžké. To je 



jedna z těch věcí, kterou jsem trénovala poslední měsíce. 
Rozpoznat jednotlivé zvuky. Vědět, co hledám, a zaměřit 
se na to.

Usilovně se snažím najít to odporné škrábání, které 
je slyšet, když se po kamení a písečném dnu plazí mrtvá 
tkáň.

Ale dneska není slyšet nic. Nevím, jestli je to pro mě 
zklamání, nebo úleva.

Jakmile přestanu hledat, plavu rychleji. Dno pode 
mnou je hladké a mírně zkosené. Kdybych plavala rov-
nou tam, nebylo by to daleko. Erik Österman bydlí na 
druhé straně Harö, k jeho chatě se dá z našeho domu 
dojít.

Ale dneska musím poslouchat obzvlášť pozorně. Po-
kusit se zjistit, jestli mi něco nenapoví víc o tom lodním 
neštěstí, o tom, co se v pátek doopravdy stalo s tou lodí 
ze Stockholmu.

Nic mi nedává žádné vodítko. Navzdory myriádám 
hlasitých i slabších zvuků, které moře vydává, je však pod 
hladinou podivný klid.

Plavu hlouběji a vidím, jak chaluhy pomalu povlávají 
v zeleném oparu. Když jsem nad hladinou, je voda tmavá 
a stříbřitě šedá, neproniknutelná a bezedná. Pod hladinou 
je průhledná, všechno vidím křišťálově jasně, aniž bych 
musela namáhat oči.

Tady je mi příjemně takovým způsobem, jako mi 
nad hladinou, na čerstvém vzduchu, nikdy není. Jsem 



klidná a šťastná, v celém těle cítím, že tohle je můj pravý 
živel. Občas uvažuju, jestli něco podobného cítili i ostatní 
Lidé z moře, nebo jestli je to tím, že jsem podvrženec.

Tím, že nikam nepatřím.
Natahuju se a vychutnávám si řízené pohyby svalů. 

Voda mi protéká skrz žábry a jemně mi přejíždí po kůži 
jako pohlazení.

V posledních měsících jsem dole narazila na různé 
trosky budov. Poblíž ostrova Stavsudda to vypadalo na 
ruiny města a v jednom z hlubších průlivů zase na jakési 
obydlí. Obojí ležely moc hluboko na to, abych se tam 
odvážila plavat. Nikdy jsem nebyla hlouběji než dvacet 
dvacet pět metrů a nevím, co se stane, když budu pokra-
čovat. Už v patnácti metrech mi zalehnou uši.

Minulý týden jsem našla jeskyni.
Nacházela se pod jedním z ostrůvků jen několik minut 

od Harö. Byla to opravdová jeskyně s převislým kamenem 
nad vchodem, který působil jako ochrana.

Hned mi došlo, že se jedná o zvláštní místo. Kolem 
ústí jeskyně byly vyryté symboly a vlnité písmo. Oblé linie, 
které se kroutily do sebe navzájem. Vypadaly skoro nově, 
neporušené a zářící, i když tam musely být už dlouho. 
Země byla pokrytá drobnou vrstvou bílého písku, ale na 
dně nic nerostlo.

Dokonce se zdálo, že se jeskyni vyhýbají i ryby, hejno 
okounů plavalo přímo ke vchodu a na poslední chvíli 
zničehonic změnilo směr.



Přibližuju se k Östermanově straně ostrova a stou-
pám k povrchu, abych na hladinu vyplavala u jeho mola. 
Zbytky odpoledního slunce prosvítají do vody stejně, 
jako když se světlo prodere clonou mraků v podmračené 
odpoledne.

Ještě několik dalších vteřin volně splývám, užívám si 
dýchání ve vodě. Když se mi poloslaná voda dostane na 
jazyk, střídá se na něm sladká chuť se slanou. Zanechává 
po sobě příchuť, která mi připomíná všechno to znečiš-
tění vypouštěné do moře. Tu těžkou kovovou pachuť jedů 
z nadměrného hnojení.

Svým způsobem měla Rán pravdu v tom, co říkala 
o lidech a jejich bezohlednosti. O jejich slepém znečiš-
ťování přírody.

Ještě naposledy se snažím zachytit neznámé zvuky. 
Nejen jestli neuslyším oživlé utopence, ale taky jestli ne-
uslyším ji.

Rán.
To je to nejtěžší, nevím, jak zní, nebo co vlastně hle-

dám. Tolikrát jsem už plavala kolem místa, kde se do moře 
ponořil její ostrov. Celé léto, celý podzim jsem hledala 
sebemenší náznak, ale nezbyla po ní jediná stopa. Je to, 
jako by ani nikdy neexistovala.

Musí se někde schovávat, aby nabrala síly. Jsem pře-
svědčená o tom, že vyčkává na svůj čas. Aby se lidem 
pomstila.

Aby se pomstila mně.



Nemá to cenu. Dneska nic neslyším. Několik dlou-
hých, silných temp mě vynese na povrch, hlavou prorazím 
hladinu. Chlad mě udeří jako facka.

„Vítej,“ řekne Österman svým hlubokým hlasem.
Mrkám, abych dostala vodu z očí, chytnu ho za ruku 

a on mi pomůže nahoru. Má na sobě ten stejný špinavý 
nepromokavý plášť, který nosí od nepaměti, jeho ruce 
jsou hrubé a plné mozolů.

„Máš zpoždění,“ pronese Maria suše.
Stojí za ním a v náručí drží ručník a suché oblečení pro 

mě. Bezchybně namalované růžové rty má jako obvykle 
lehce semknuté. Zabalím se do ručníku a třesu se zimou.

„Vždyť už jsem tady.“



Kapitola 3

Östermanův malý dům je cítit železem a kávou. Bez-
myšlenkovitě překročím tenkou linii mořské soli, která 
se táhne podél zdí jako ochrana před magickými silami. 
S náhradním oblečením v náručí vejdu do koupelny. Je 
to spíš jen záchod se sprchovou hadicí připevněnou ke 
zdi, ale na převlečení to stačí.

Protože jsme se tu za poslední měsíce setkali už to-
likrát, cítím se tu jako doma. Dům je malý a osvětlení 
tlumené, ale já se tady cítím dobře. Obzvlášť se mi líbí, 
jak je Österman otevřený vůči všemu magickému. V bí-
lých okenních rámech jsou zabité železné hřebíky a nad 
vchodem visí malý svazeček sušené třezalky namočené 
do krve. Uprostřed stolu pokaždé hoří posvěcená svíčka. 
Vytváří to sice dramatický pocit, ale já se cítím bezpečně.

Tady uvnitř jsme chráněni.



Přes dveře slyším, jak Maria volá mé mámě a říká 
jí, že jsem dorazila. Všechno je, jak má být. Sundám si 
spodní prádlo a mokrou košilku a převleču se do suchého 
oblečení. S mými rozcuchanými vlasy se nedá udělat nic. 
Je skoro snazší je zvládnout, když jsou mokré, to je alespoň 
nemám kolem hlavy rozlítané do všech stran.

Když vyjdu z koupelny, sedí Maria u stolu s noha-
ma na židli a pije kafe. Má na sobě upnuté tmavé džíny 
a oranžový kardigan. Na krku jí visí stříbrný přívěsek ve 
tvaru sněhové vločky. Někdy přemýšlím, jestli má pro 
každé roční období dokonale sladěný šatník, který si co 
tři měsíce mění.

„Trvá ti to,“ řekne Maria a prohlíží si svoje nehty 
na pravé ruce. „Nemáme všechen čas světa. Musím být 
doma, než se Daniel vrátí z práce.“

Tenhle problém bychom neměli, kdybys mu řekla, 
kdo doopravdy jsi, pomyslím si, ale neřeknu to nahlas. 
Vím, že teď není vhodný čas na to, začínat tuhle hádku. 
To, že Maria před svým snoubencem skrývá, že je můra, 
není moje věc.

Říká, že by to nepochopil. Jak to ví, když mu nic 
neřekne?

„Tady,“ řekne Österman a podá mi horkou čokoládu. 
Vděčně si ji vezmu a hřeju si ruce o hrníček, z něhož se 
kouří. Je malý, bílý a otlučený, ale chuť kakaa a cukru mě 
uklidňuje. Österman odsune židli a já se posadím. On si 
při našich setkáních skoro nikdy nesedá. Stojí přesně tak, 



jako když řídí školní loď na Runmarö. Jako by se nedoká-
zal dostatečně uvolnit na to, aby se jen na chvíli posadil.

„Našli jste nějaké vysvětlení té lodní nehody?“ ze-
ptám se.

Maria odpoví jako první. „Ne,“ řekne. „Volala jsem 
námořní správě a položila jim několik otázek, ale oni 
mě jen odkázali na tiskovou zprávu. Dívala jsem se na 
všechny internetové diskuze, ale nezdá se, že by někdo 
měl nějakou jinou informaci než tu, která je v novinách.“

Teď už nasadila svůj obvyklý tón, unavený a trochu 
povýšený. Myslí si, že se přehnaně znepokojuju a že by-
chom se tím neměli zabývat.

„A ty?“ zeptám se Östermana.
Zakroutí hlavou.
„Mluvil jsem se všemi starousedlickými rodinami, 

které znám,“ odpoví. „S těmi, co pořád dodržují tradice. 
Nikdo nic neví. Nic podobného se nikdy dřív nestalo.“

Östermanův pohled je unavený a soustředěný. Od 
chvíle, kdy na jeho smysly Rán uvalila magickou clonu, 
zestárl. Vrásky na čele se mu prohloubily, jeho pohyby jsou 
rozvláčnější. Je mu jenom kolem padesátky, ale vypadá 
o deset let starší.

„Slyšela jsi něco?“ zeptá se. „Pod hladinou? Jak se 
pohybují?“

Kéž bych na tu otázku mohla odpovědět kladně. Ale 
pravda je taková, že od chvíle, kdy se ta loď potopila, 
jsem se několikrát ponořila do vody, jestli něco neuslyším, 



a nepoznala jsem nic, co by nějak podpořilo moje podezře-
ní. Žádní oživlí utopenci, co vlečou svoje hnijící chodidla 
po mořském dně. Žádné záchvěvy proudů jejich hladu. 
Nevšimla jsem si žádných děsivých ozvěn mrtvých duší, 
které putují v hlubině.

Nurmandîr ještě pořád spí daleko v Hlubokém hrobě. 
Stejně jsem si ale jistá, že za tou katastrofou nestojí nikdo 
jiný než Rán.

„Ještě ne,“ odpovím zdráhavě. „Kdybych se jen mohla 
dostat trochu hlouběji…“

„Ne,“ přeruší mě Österman okamžitě. „To nepřichází 
v úvahu, abys plavala k vraku lodi.“

Povzdychnu si. Říkají, že mi chtějí pomoct, ale po-
slední dobou se nezdá, že by se někdo z nich doopravdy 
snažil. Ani Maria, ani Österman, ani máma. Říkají, že je 
to pro mé dobro, ale drží mě zpátky.

Neuvědomují si, jak je to vážné.
„Jinak to nejde,“ namítnu.
Snažím se být klidná, ale na povrch se dere moje 

podrážděnost.
Maria odsune svůj hrníček.
„Vím, že čekáš, až Rán znovu udeří,“ řekne. „Ale tohle 

byla možná skutečně jen nehoda.“
V tom případě by měli najít těla, myslím si nasupeně. 

A jak mohl led zmizet tak rychle? Voda je znovu prů-
jezdná, i když loď ze Stockholmu uvízla teprve v pátek. 
Jak je to možné?



Maria se nakloní přes stůl a opře si bradu o ruce. 
Oříškově zbarvený povrch stolu nese známky mnoha-
letého používání.

„Neukázala se od března,“ poznamená. „Už je to devět 
měsíců. Nepronikla do tvých myšlenek, neposlala další 
draugy ani oživlé utopence. Možná jsi ji přece jen porazila. 
Možná se vzdala, nebo dokonce zemřela.“

Mohlo by to tak být? Mohla by být doopravdy pryč?
Moje poslední vzpomínka na ni je její oslabený, roz-

zuřený hlas v mé hlavě těsně předtím, než se i se svým 
ostrovem ponořila do moře a zmizela.

Ta ztroskotaná loď mohla být pouhá nehoda. Možná 
led nešťastně protrhl trup lodi a následně roztál vlivem 
horkých podmořských proudů. Ale to si nemyslím.

Kdykoliv čtu zprávy na internetu, noviny ohlašují 
velkými písmeny počet mrtvých. Ke všem obětem uvádějí 
jméno a fotku. Jedna z nich, Filippa, byla stejně stará 
jako já. Byla to nevlastní sestra vnuka rodiny Larssonů, 
malého Sebbeho. Všechny ty články čtu, i když mě po-
každé rozpláčou.

Píše se v nich o tom, že se budou snažit dostat vrak 
nahoru, aby zjistili, kde se stala chyba, ale loď se potopila 
takovým způsobem, že je skoro nemožné ji prozkoumat. 
Domnívají se, že se nepodaří ji vyzvednout.

„Nemám žádný důkaz,“ řeknu. „Ale byla to ona. I když 
mi nevěříte – nezapomínejte se chránit runami.“

Österman přikývne.



To on namaloval na lodě ochranné runy. Já ani Maria 
to dělat nemůžeme, runy nás spalují, mě ještě víc než ji. 
Ochraňují lodě před magií z moře a zlými silami. Nej-
radši bych vzala Östermana do Stavsnäsu a potají v noci 
namalovala runy na všechny trajekty, ale někdo by si jich 
určitě všiml a smyl je.

„Večer je znovu obtáhnu,“ potvrdí.
Maria si uhladí vlasy.
„Pokud opravdu chceš, můžu hodit s kostmi,“ po-

vzdychne si. „Zjistíme, jestli je možné dostat odpověď 
od duší mých předků.“

„Umíš to?“ zeptám se.
Během podzimu se Maria snažila učit od své babičky, 

která je v magickém světě mnohem zkušenější než ona, 
ale dosud to nešlo moc dobře. Když jsem se Marie ptala 
na její pokroky, nejčastěji mě jen odbyla.

„Někdy,“ odvětí Maria a usměje se tak, že se jí zla-
tá korunka na zubu zatřpytí ve světle posvěcené svíčky. 
„Pokud pokládám ty správné otázky.“

Otočí se na Östermana.
„Mohla bych to udělat tady u tebe? Minule se mi 

podařilo rozzlobit jednoho ducha a rozbila jsem lampu. 
Nevěděla jsem, jak to vysvětlit Danielovi.“

„Tak teď chceš rozbíjet místo toho moje lampy?“ reptá 
Österman.

„Alespoň tě to donutí koupit nové a hezčí,“ odpoví 
Maria pohotově jako obvykle.



Österman zabručí. Naučila jsem se, že je to jeho 
způsob smíchu.

Během podzimu se s Marií stali přáteli. Dost se spolu 
hašteří, ale vypadá to, že se jim to zdá zábavné. Já sama 
jsem zoufalá, když si ze mě Maria dělá srandu.

„V mém domě si můžeš házet kostmi, jak se ti zachce, 
můro,“ řekne Österman. „Mně to nevadí.“

Maria se podívá na hodiny.
„Uděláme to za pár dní,“ navrhne. „Teď musím 

domů.“
Postaví se, protáhne si ruce.
„Počkej,“ zarazím ji. „Než pojedeš, nech Östermana, 

ať ti znovu obtáhne runu.“
Maria se na něj podívá.
„Stihneš to?“
Věnuje jí krátké přikývnutí.
„Ano.“
K molu jdeme společně jako semknutá skupinka. 

Tmavé stromy natahují větve k obloze jako kostnaté ruce. 
Už je tma. Odpoledne je plné hvězd a luna visí nad našimi 
hlavami jako třpytivý porcelánový střep.

Mariina loď je uvázaná vedle školní lodi, kterou jezdí 
Österman. Pomůžu jim vytáhnout ji trochu výš po kluzké, 
kamenité pláži, aby se trup nehýbal. Zbytky předchozí 
runy jsou ještě vidět, ale voda už ji skoro smazala.

Ještě že ji Österman přemaluje.


