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Дан је за ње га за по чео она ко ка ко је он же лео. Про бу дио се 
ра но, пре оста лих чла но ва по ро ди це, и, на кон што се не чуј но 
обу као, ус пео је да се нео па же но ис кра де из ку ће. Ус пео је да 

са со бом по не се ви те шки шлем и др ве ни мач, ко јим је ра до сно ви-
тлао док је тр чао не ких сто ти нак ме та ра од ку ће до ула за у Кра љев 
усек. На тре ну так је за стао и са пу но стра хо по што ва ња по гле дао у 
стр му пу ко ти ну на сре ди ни сте но ви тог бр да. Стра не бр да би ле су 
два ме тра уда ље не јед на од дру ге и уз ди за ле су се де се так ме та ра у 
ви си ну, на ни воу на ко ме је сун це упра во по че ло да се по ма ља. Три 
ве ли ке ка ме не гро ма де су ви си ле по сред усе ка и пред ста вља ле су 
им пре си ван при зор. Ме сто је има ло ма гич ну сна гу при влач но сти за 
овог ше сто го ди шња ка.  

Кра љев усек је тај на зив до био ка да је Оскар ИИ по се тио Фјел ба-
ку кра јем 19. ве ка, али де чак то ни је знао, ни ти га је за ни ма ло, ка да 
се по ла ко ушу њао у сен ке, са ису ка ним др ве ним ма чем, спре ман за 
на пад. Ње гов та та му је ис при чао да су сце не из до ли не Па кла у фил-
му о Ро њи Ре вар до тер сни мље не уну тар Кра ље вог усе ка; ка да је он 
сам гле дао филм, осе тио је бла го тре пе ре ње у сто ма ку, гле да ју ћи во ђу 
раз бој ни ка Ма ти са ка ко ја ше кроз тај усек. По не кад се ов де играо раз-
бој ни ка, али да нас је био ви тез - ви тез окру глог сто ла, као у ве ли кој 
ле пој сли ков ни ци ко ју је до био од ба ке на по клон за ро ђен дан. 

Шу њао се пре ко ве ли ких ка ме них гро ма да и спре мао се да сво јом 
хра бро шћу и сво јим ма чем на пад не ве ли ког зма ја ко ји бљу је ва тру. 
Сун це ни је до пи ра ло до дна усе ка, што га је чи ни ло хлад ним и там-
ним ме стом. Са вр ше ним за зма је ве. Уско ро би он тре ба ло да се по тру-
ди да крв пр ска из вра та зма ја ко ји би, на кон ис цр пљу ју ће бор бе на 
жи вот и смрт, пао мр тав ис пред ње го вих но гу. 

Кра јич ком ока ви део је не што што му је при ву кло па жњу. Учи ни ло 
му се да је ви део ко мад цр ве не тка ни не иза јед ног ве ли ког ка ме на и 
ра до зна лост је пре ваг ну ла. Змај је мо гао да при че ка. Мо жда је та мо 
са кри ве но бла го. Узео је за лет, ско чио на ка мен и по гле дао до ле на 
дру гу стра ну. На тре ну так је за ма ло пао уна зад, али, на кон не ко ли ко 
се кун ди те ту ра ња и ма ха ња ру ка ма, по но во је ус по ста вио рав но те жу. 
Ка сни је не би при знао да је био упла шен, али до та да ни кад у це лом 
свом ше сто го ди шњем жи во ту ни је био ви ше пре стра вљен. Јед на те та 
је ле жа ла и че ка ла ње гов пр ви ко рак. Ле жа ла је на ле ђи ма и гле да ла 
пра во у ње га, ши ром отво ре них очи ју. Пр ви ин стинкт му је го во рио 
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да бе жи, пре не го што га она ухва ти ка ко се игра ов де где не би смео 
да бу де. Мо жда би га при мо ра ла да јој ка же где жи ви и он да би га 
од ву кла ку ћи код ма ме и та те, ко ји би би ли мно го љу ти и пи та ли би 
га ко ли ко пу та су му ре кли да не сме да иде у Кра љев усек без не ког 
од ра слог. 

Ме ђу тим, би ло је чуд но да се те та ни је по ме ра ла. Ни је има ла ни 
оде ћу на се би и на тре ну так се по сти део што сто ји и гле да је го лу. Оно 
цр ве но што је ви део ни је био ко мад тка ни не, већ та шна ко ја се на-
ла зи ла тач но по ред те те, али ниг де ни је мо гао да ви ди те ти ну оде ћу. 
Чуд но је што те та ле жи ов де го ла. А у усе ку је мно го хлад но. 

За тим му је си ну ло у гла ви не што што му се нај пре учи ни ло не мо-
гу ће. Шта ако је мр тва? Ни је мо гао да про на ђе не ко дру го об ја шње ње 
због ко га је она ле жа ла та ко не по мич но. Схва тив ши то, ско чио је са 
ка ме на и по ла ко се по вла чио уна зад ка отво ру усе ка. На кон што се 
уда љио не ко ли ко ме та ра од мр тве те те, окре нуо се и по тр чао ку ћи ко-
ли ко год су га но ге бр зо но си ле. Ви ше се ни је бри нуо да ли ће га та та 
и ма ма гр ди ти или не. 

Од зно ја јој се чар шав ле пио за те ло. Ери ка се вр по љи ла по кре-
ве ту, јер је би ло не мо гу ће да на ђе удо бан по ло жај за спа ва ње. Због 
све тле лет ње но ћи, уоп ште ни је би ло ла ко спа ва ти и по ко зна ко ји 
пут под се ти ла је се бе да тре ба да ку пи там не за ве се и да их ока чи, или, 
тач ни је ре че но, да на го во ри Па три ка да то ура ди.  

„Из лу ђи ва ло“ ју је што је он мо гао мир но да спа ва по ред ње. Ка ко 
је са мо мо гао да ле жи та мо и хр че кад је она из но ћи у ноћ ле жа ла 
буд на? Бе ба у ње ном сто ма ку је и ње го ва. Зар не би тре ба ло да, због 
со ли дар но сти, бу де бу дан? Ма ло га је про др ма ла, у на ди да ће га про-
бу ди ти. Ни је ни мрд нуо. Ма ло ја че га је гур ну ла. Са мо је про гун ђао 
не што, по ву као по кри вач пре ко се бе и окре нуо јој ле ђа.

Уз дах нув ши, ле гла је на ле ђа са ру ка ма пре кр ште ним пре ко гру ди 
и зу ри ла у пла фон. Сто мак јој се уз ди зао као ве ли ки гло бус и по ку-
ша ла је да за ми сли бе бу ка ко у мра ку „пли ва“ у њој, мо жда са пал цем 
у усти ма. Ме ђу тим, све јој је још увек би ло су ви ше не ствар но да би 
мо гла да у гла ви кон крет но за ми сли сли ку бе бе. Би ла је у осмом ме се-
цу труд но ће, али још увек ни је мо гла да схва ти чи ње ни цу да је дру ги 
жи вот на стао у њој. Па, у ско ри јој бу дућ но сти по ста ће ве о ма ствар но. 
Ери ка је би ла рас трг ну та из ме ђу че жње и стреп ње. Би ло је те шко за-
ми сли ти пе ри од на кон по ро ђа ја. Да бу де искре на, тре нут но јој је би ло 
те шко да ви ди да ље од про бле ма што ви ше не мо же да спа ва на сто ма-
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ку. По гле да ла је на све тле ће број ке алар ма, ко је су по ка зи ва ле 4 ча са 
и 42 ми ну та. Мо жда би мо гла да упа ли све тло и ма ло чи та?

На кон три и по са та чи та ња јед ног ло шег де тек тив ског ро ма на, 
упра во је кре ну ла да уста не из кре ве та ка да је те ле фон за зво нио. Као 
и обич но, пру жи ла је слу ша ли цу Па три ку. 

„Ха ло, Па трик ов де.“ Глас му је био не раз го ве тан, јер се тек про-
бу дио из сна. „Да, на рав но. О, сра ње! Да, би ћу та мо за 15-ак ми ну та. 
Ви де ће мо се он да та мо.“

Окре нуо се ка Ери ки. „Има мо хи тан слу чај. Мо рам да ’бри шем’.“
„Али, на од мо ру си. Зар не мо же не ко дру ги то да пре у зме?“ Глас 

јој је зву чао кме за во, што је би ло по сле ди ца чи ње ни це да је це лу ноћ 
про ве ла буд на.   

„Реч је о уби ству. Мел берј хо ће да на ме сто где је про на ђен леш 
до ђем и ја. И он ће оти ћи та мо.“

„До го ди ло се уби ство? Где?“
„Ов де у Фјел ба ки. Је дан де чак је ју трос про на шао мр тву же ну у 

Кра ље вом усе ку.“
Па трик се жу стро обла чио, што ни је ду го тра ја ло, јер је би ла сре-

ди на ју ла и би ла му је по треб на са мо ла га на лет ња оде ћа. Пре не го 
што је из ју рио на вра та, по пео се на кре вет и по љу био Ери ку у сто мак, 
не где у пре де лу где је, пре ма ње ном се ћа њу, тре ба ло да бу де пу пак.

„Здра во, бе би це! Бу ди до бра пре ма ма ми, а ја ћу уско ро би ти по-
но во код ку ће.“

По љу био је Ери ку у образ и по жу рио. Ери ка се са уз да хом из ву кла 
из кре ве та и обу кла јед ну од ха љи на ко је ли че на ша тор, а ко је су у 
овом тре нут ку би ле је ди но што јој је од го ва ра ло. Про чи та ла је мно-
штво књи га о бе ба ма и, по ње ном ми шље њу, сви љу ди ко ји пи шу о ра-
до сном ис ку ству труд но ће тре ба ло би да бу ду из ве де ни на јав ни трг и 
иши ба ни. Не са ни ца, бо ло ви у згло бо ви ма, стри је, хе мо ро и ди, зно је ње 
и, уоп ште но, по ре ме ћај хор мо на – све то је би ло бли же ствар но сти. И 
она, за бо га, си гур но ни је зра чи ла не ким уну тра шњим за до вољ ством. 
Гун ђа ју ћи, по ла ко је си шла низ сте пе ни це, у по тра зи за пр вом шо љом 
ка фе за да нас. Мо жда ће јој то ма ло ода гна ти из ма гли цу пред очи ма. 

Ка да је Па трик сти гао, већ је вла да ла ужур ба на ак тив ност. Пред 
ула зом у Кра љев усек, ко ји је био огра ђен жу том тра ком, на ла зи ли су 
се три по ли циј ска аута и јед на ам бу лант на ко ла. Тех ни ча ри из Уде-
ва ле су већ оба вља ли свој по сао и знао је да не тре ба да кро чи пра во 
на ме сто зло чи на, јер би то би ла по чет нич ка гре шка. Ме ђу тим, ње гов 
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шеф ин спек тор Мел берј ту ма рао је ме ђу тех ни ча ри ма - они су, са за-
пре па шће њем, гле да ли у ње го ве ци пе ле и оде ћу, ко ји су упра во у тим 
тре ну ци ма до да ва ли хи ља де вла ка на и че сти ца на њи хо во осе тљи во 
рад но ме сто. Ка да је Па трик стао ван тра ке и мах нуо Мел бер ју, он је, 
на ве ли ко олак ша ње тех ни ча ра, на пу стио огра ђе но под руч је.

„Здра во, Хед стро ме!“
Ше фов глас је био ср да чан, на гра ни ци са ра до шћу, и Па трик је 

био за те чен. На тре ну так је по ми слио да је Мел берј кре нуо да га за гр-
ли, али, сре ћом, ис по ста ви ло се да ни је. Ни је про шло ви ше од не де љу 
да на от ка ко је Па трик оти шао на од мор, али чо век ис пред ње га је де-
ло вао пот пу но дру га чи је - за и ста ни је био онај исти ко га је он оста вио 
да мр зо вољ но се ди за рад ним сто лом и да му мла ка ко го ди шње од мо-
ре тре ба уки ну ти. 

Мел берј је ср дач но про др мао Па три ко ву ру ку и по тап шао га по 
ле ђи ма.

„А, ка ко је го спо ђа труд ни ца? Има ли не ких на зна ка да ћеш уско-
ро по ста ти отац?“

„Ле ка ри ка жу тек за ме сец и по да на.“
Па трик још увек ни је мо гао да схва ти шта је иза зва ло ове Мел-

бер је ве из ли ве ра до сти, али је сво ју ра до зна лост по ти снуо у стра ну и 
по ку шао да се кон цен три ше на раз лог због ко га је по зван ов де.

„Шта сте про на шли?“
Мел берј је по ка зао у прав цу се но ви те уну тра шњо сти усе ка. 
„Ше сто го ди шњи де чак се ра но ју трос ис крао док су му ро ди те љи 

спа ва ли и из гле да да је хтео да се игра ви те за ов де ме ђу ка ме ним гро-
ма да ма. Уме сто то га, про на шао је мр тву же ну. При ми ли смо по зив у 
6 са ти и 15 ми ну та.“

„Ко ли ко вре ме на су фо рен зи ча ри има ли да пре гле да ју ме сто зло-
чи на?“

„До шли су пре јед ног са та. Еки па Хит не по мо ћи је пр ва сти гла и 
од мах је кон ста то ва ла да ме ди цин ска по моћ не ма ни ка кве свр хе, па 
су фо рен зи ча ри мо гли да ра де сло бод но. Е, ти љу ди су ма ло осе тљи-
ви... Са мо сам хтео да уђем и ма ло пре гле дам око ло и би ли су, мо рам 
ре ћи, при лич но не уч ти ви. Прет по ста вљам да се ма ло ’од ле пи’ од тра-
же ња вла ка на са пин це том по цео дан.“

Са да је Па трик по но во пре по знао свог ше фа. Оно што је чуо би ло 
је ви ше у ти пич ном Мел бер је вом сти лу. Али је Па трик из ис ку ства 
знао да је уза луд но по ку ша ва ти да се ис пра вља ју ше фо ва ми шље ња. 



5ПРОПОВЕДНИК

Лак ше је да пу сти да му оно што Мел берј го во ри на јед но уво уђе, а 
на дру го иза ђе. 

„Шта се зна о њој?“
„Тре нут но ни шта. Ста ра око 25 го ди на. Је ди ни одев ни пред мет, 

ако га мо же мо та ко на зва ти, је та шна, ина че је скроз-на скроз го ла. 
Има при лич но до бре си се, у ства ри.“

Па трик је за тво рио очи и у се би ти хо по на вљао, као уну тра шњу 
ман тру:

„Још ма ло, па ће у пен зи ју. Још ма ло, па ће у пен зи ју...“   
Мел берј је на ста вио рав но ду шно: „Узрок смр ти ни је по твр ђен, али 

је же на у ствар но ло шем ста њу. Ле жи на си вом ће бе ту, а уоч љи ве су 
мо дри це по це лом те лу и мно го ра на ко је су, ве ро ват но, на не те но-
жем. Па то лог је ов де и пре гле да је, та ко да ће мо, на дам се, вр ло бр зо 
мо ћи да до би је мо ње го ву пре ли ми нар ну из ја ву.“

„Да ли је не ко при ја вио не ста нак осо бе при бли жне ста ро сти?“ 
„Не, чак ни у око ли ни. По сто ји при ја ва за јед ног стар ца да је не-

стао пре от при ли ке не де љу да на, али се ис по ста ви ло да му је до ја ди ло 
да бу де ’за ро бљен’ са же ном у камп при ко ли ци, па је ’збри сао’ са не-
ком ’ри бом’ ко ју је упо знао у па бу ’Га ли ја’.“

Па трик је ви део да се тим фо рен зи ча ра спре ма да мр тву же ну па-
жљи во по диг не и ста ви у вре ћу за ле ше ве. Ру ке и но ге су, у скла ду са 
пра ви ли ма, би ле уви је не ке са ма да би би ли са чу ва ни евен ту ал ни тра-
го ви. Фо рен зи ча ри су уве жба но са ра ђи ва ли да би на нај е фи ка сни ји 
мо гу ћи на чин по кој ни ца би ла уву че на у вре ћу. ]ебе на ко ме је ле жа ла 
ста ви ће у пла стич ну ке су да би ка сни је би ло по дроб но пре гле да но.

За па ње ни из раз на ли ци ма фо рен зи ча ра и на чин на ко ји су се из-
не на да „сле ди ли“ ука зи ва ли су Па три ку да се не што нео че ки ва но до-
го ди ло. 

„Шта се де си ло?“
„Не ће те ве ро ва ти, али ов де се на ла зе ко сти! И две ло ба ње. Ако се 

су ди по бро ју ко сти ју, ми слим да их има до вољ но за два ске ле та.“



Ле то 1979.

Она је поприлично кривудала док се возила кући на бицклу једне 
светле ивањданске ноћи. Прослава је била мало више дивља него што 
је очекивала, али нема везе! Па, она је сада одрасла, тако да може да 
ради шта год пожели. Најбоље од свега је што је побегла од детета 
на неко време. Од бебе и њеног плакања, од њене потребе за нежношћу 
и захтева за нечим што она, као мајка, није била способна да беби 
пружи. Па, због бебе је још увек била принуђена да живи код кеве, 
бабетине која ју је једва пуштала да мрдне неколико метара даље од 
куће, иако је имала 20 година. Било је чудо да јој је било дозвољено да 
изађе вечерас да би прославила ивањданску ноћ. 
Да није имала дете, до сада би већ могла да живи сама и зарађује свој 
новац. Могла би да излази кад год пожели и долази кући кад год јој 
се хоће и нико не би рекао ни реч. Међутим, са дететом то је било 
немогуће. Она би више волела да га је дала на усвајање, али матора 
није хтела да чује за то и сада је она та која мора да плаћа цену. Ако 
је матора толико желела да задржи дете, зашто није могла сама да 
брине о њему?
Била је убеђена да ће матора бити прилично бесна када се она буде 
дотетурала у овако ране јутарње сате. Дах јој је смрдео на алкохол 
и сигурно ће касније испаштати, али није бринула због тога. Није јој 
било овако забавно још откако се дериште родило. 
Возила је бицикл право преко раскрснице код бензинске пумпе и 
наставила мало уз пут. Затим је скренула улево ка Брекеу, али је 
изгубила равнотежу и замало није пала у јарак. Исправила је гидон 
и убрзано окретала педале да би ухватила залет уз прву стрму 
узбрдицу. Коса јој је вијорила на ветру, а светла летња ноћ била је 
потпуно тиха. На тренутак је затворила очи и помислила на ону 
летњу ноћ када јој је онај Немац „направио“ дете. То је била дивна и 
забрањена ноћ, али не и вредна цене коју је касније морала да плати.  
Одједном је поново отворила очи. Бицикл је ударио у нешто и последње 
чега се сећа је земља која јој се великом брзином приближавала.



У по ли циј ској ста ни ци у Та нум ше деу Мел берј се, не ти пич но за 
ње га, ду бо ко за ми слио. Ни Па трик ни је мно го го во рио, док 
је се део пре ко пу та ше фа у кан ти ни, већ је и он раз ми шљао 

о ју тро шњим до га ђа ји ма. Би ло је пре вру ће за ка фу, али би ло му је 
по треб но не што сти му ла тив но, а ал ко хол ни је за то при кла дан. Обо-
ји ца су од сут но по ди за ли и спу шта ли сво је ко шу ље да би се рас хла-
ди ли. Кли ма-уре ђај је био по ква рен већ две не де ље, а још увек из 
сер ви са ни је до ла зио ни ко ко би мо гао да га по пра ви. Пре под не је 
још и не ка ко би ло под но шљи во, али, ка ко је дан од ми цао, вру ћи на 
је ра сла до не под но шљи вих гра ни ца. 

„О че му је ов де реч, мај ку му?“ Мел берј се па жљи во по че шао не-
где на сред „гне зда“ од ко се ко је је на пра вио на вр ху гла ве да би са-
крио ће ла во те ме. „Да бу дем пот пу но искрен, не мам пој ма. От кри вен 
је леш же не, ис под ко јег су се на ла зи ла два ко сту ра. Да ствар но ни је 
не ко уби јен, по ми слио бих да је то не сла на ша ла – да су ко сту ри укра-
де ни из ла бо ра то ри је за би о ло ги ју или та ко не што, али се не мо же 
за о би ћи чи ње ни ца да је уби је на јед на же на. Та ко ђе сам чуо ко мен тар 
јед ног од фо рен зи ча ра - ко сти ни су из гле да ле на ро чи то све же. На-
рав но, то за ви си од то га где су се на ла зи ле. Мо гле су би ти из ло же не 
вре ме ну или су мо гле би ти за шти ће не. На дам се да ће па то лог мо ћи 
да из вр ши не ку при бли жну про це ну њи хо ве ста ро сти.“

„Ка да би смо, по твом ми шље њу, мо гли да оче ку је мо пр ви из ве-
штај па то ло га?“

Мел берј се за бри ну то на мр штио.
„У то ку да на ће мо ве ро ват но до би ти пре ли ми нар ни из ве штај, за-

тим ће па то ло гу, по све му су де ћи, би ти по треб но не ко ли ко да на да 
пре гле да све ма ло де таљ ни је. Та ко да ће мо за са да мо ра ти да ра ди мо 
са до ка зи ма ко је тре нут но има мо.“

„Где су оста ли?“
Мел берј је уз дах нуо. „Ју ста је да нас до био сло бо дан дан, због не ког 

про кле тог голф тур ни ра или та ко не што. Ернст и Мар тин ни су ту, ра-
де на ис тра зи. Ани ка је на Те не ри фи ма - ве ро ват но је ми сли ла да ће и 
овог ле та у Фјел ба ки па да ти ки ше. Е, јад на! Мо ра да ни је би ло за бав но 
от пу то ва ти из Швед ске баш са да ка да је ова кво сун ча но вре ме.“

Па трик је по но во за чу ђе но по гле дао у Мел бер ја и ни је му био ја-
сан овај нео би чан из раз сим па ти је. Не што чуд но се де ша ва, то је си-
гур но. Ме ђу тим, уза луд но је тро ши ти вре ме са да на раз ми шља ње о 
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то ме. Би ло је ва жни јих те ма о ко ји ма тре ба ми сли ти. Мел берј га је 
упи тао: 

„Знам да си, до ду ше, на од мо ру до кра ја ове не де ље, али да ли би 
мо гао да до ђеш и по мог неш при ис тра зи? Ернст ни је до вољ но ма што-
вит, а Мар тин је су ви ше не ис ку сан да би во дио ис тра гу, та ко да нам је 
за и ста би ла по треб на тво ја по моћ.“

По ну да је та ко го ди ла Па три ко вој су је ти да ју је без окле ва ња при-
хва тио. Исти на, код ку ће ће мо жда мо ра ти да отр пи грд њу због то га, 
али се те шио чи ње ни цом да му ни је по треб но ви ше од 15 ми ну та да 
до ђе до ку ће ако Ери ки бу де хит но по тре бан. Осим то га, јед но дру гом 
су „ишли на жив це“ по вру ћи ни, та ко да ће мо жда чак би ти и до бро 
да бу де ван ку ће.

„Пр во бих хтео да про ве рим да ли је при ја вљен не ста нак не ке мла-
де же не. Тре ба ло би да пре тра жи мо при лич но ши ро ко под руч је - на 
при мер, од Стрем ста да до ле до Ге те бор га. За мо ли ћу Мар ти на или 
Ерн ста да то ура де. Чи ни ми се да сам чуо да су до шли.“

„То је до бра, ве о ма до бра иде ја. То је пра ви дух, са мо на ста ви та-
ко!“

Мел берј је устао од сто ла и ра до сно по тап шао Па три ка по ра ме ну. 
Па трик је уви део да ће, као и обич но, он оба вља ти глав ни део по сла, 
док ће на кра ју Мел берј још је дан пут при гра би ти све за слу ге, али то је 
чи ње ни ца због ко је ви ше ни је би ло вред но да се нер ви ра.

Са уз да хом је ста вио сво ју и Мел бер је ву шо љу у ма ши ну за пра ње 
су до ва. 

„Устај те, да ли ми сли те да је ово не ки про кле ти пан си он где мо же-
те да ле жи те и раз вла чи те се по цео дан!“

Ју ан је опре зно отво рио јед но око, али га је по но во бр зо за тво рио, 
угле дав ши за сле пљу ју ћи сун чев сјај. 

„Дај, бре...!“ Ро берт, ње гов го ди ну да на ста ри ји брат, окре нуо се у 
свом кре ве ту и ста вио ја стук пре ко гла ве. На гло му је ис трг нут из ру-
ку и он је, гун ђа ју ћи, сео на кре вет. 

„Ов де чо век ни кад не мо же да се на спа ва.“
„Вас дво ји ца лен чу га се успа ва те сва ког да на. Ско ро је 12 са ти. Да 

не оста је те до ка сно и про во ди те се сва ке но ћи и ра ди те бог зна шта, 
мо жда не би сте мо ра ли да пре спа ва те по ла да на. Ме ни је, у ства ри, 
по треб на по моћ. Ви ов де жи ви те бес плат но и је де те бес плат но, а обо-
ји ца сте од ра сли му шкар ци, и он да ми слим да не тра жим мно го ка да 
вам ка жем да по мог не те ва шој јад ној мај ци.“  
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Сул вег Хулт је ста ја ла са ру ка ма пре кр ште ним пре ко сво јих 
огром них гру ди. Би ла је бо ле сно де бе ла и бле да као не ко ко ни ка да не 
из ла зи из ку ће. Ко са јој је би ла нео пра на и ви си ла је у там ним фрон-
цла ма око ње ног ли ца. 

„Има те ско ро по 30 го ди на, а мај ка вас још увек из др жа ва. Ма, ка-
кви сте ви му шкар ци! И ка ко мо же те да при у шти те се би да јур ца те и 
про во ди те се сва ке бо го вет не ве че ри, ако смем да пи там? Не ра ди те и 
ни кад ни сам ви де ла да сте на не ки на чин до при не ли кућ ном бу џе ту. 
Да је ваш отац још увек жив, ова квом по на ша њу би до шао крај. Да ли 
сте чу ли не што од за во да за за по шља ва ње? Па, тре ба ло је да оде те та-
мо још прет про шле не де ље!“

Са да је Ју ан по крио ли це ја сту ком. По ку шао је да не чу је то не-
пре ста но „за но ве та ње“ као са по ква ре не гра мо фон ске пло че, али је и 
ње му ја стук био ис трг нут и био је при ну ђен да сед не, ма му ран, док му 
је у гла ви буб ња ло као кад ду вач ки ор ке стар сви ра марш.

„До ру чак сам још одав но скло ни ла. Мо ра ће те са ми да на ђе те не-
што у фри жи де ру.“ 

Њи шу ћи огром ном зад њи цом, Сул вег је иза шла из ма ле со бе сво-
јих си но ва и за лу пи ла је вра та за со бом. Њих дво ји ца се ни су усу ди ли 
да по ку ша ју опет да спа ва ју, већ су за па ли ли ци га ре те. 

„Је бо те, ка кво лу ди ло ју че, а...?“ Ро берт се на сме јао и из ба ци вао 
ко лу то ве ди ма. „Је сам ли ти ре као да ће има ти ’стра ва ства ри’ у ку ћи. 
Он је ди рек тор не ке ком па ни је у Сток хол му; хва ла Бо гу да та кви љу ди 
мо гу се би да при у ште са мо нај бо ље.“

Ју ан ни је од го во рио. За раз ли ку од свог ста ри јег бра та, ни ка да ни-
је имао на ва лу адре на ли на при ли ком про ва ла у ку ће. Уме сто то га, 
да ни ма би ишао, и пре и по сле оба вље ног „по сла“, са не при јат ним 
осе ћа јем у сто ма ку. Ме ђу тим, он је увек ра дио ка ко Ро берт ка же и чак 
му ни је па ло ни на па мет да би мо гао да се по на ша дру га чи је. 

Ју че ра шња про ва ла им је до не ла ве ли ки плен ка кав ду го ни су 
има ли. Ве ћи на љу ди је по ста ла опре зни ја што се ти че оста вља ња ску-
пих ства ри у сво јим лет њи ков ци ма и нај че шће су њих дво ји ца та мо 
про на ла зи ли не ка кво ђу бре, с ко јим ни су зна ли шта да ра де, или ства-
ри са аук ци ја, због ко јих су ми сли ли да су до бро ућа ри ли, иако ни су 
вре де ле ни јед не кру не. Ме ђу тим, ју че су узе ли но ви ТВ, ДВД, „Нин-
тен до“ и го ми лу на ки та ко ји при па да вла сни ци ку ће у ко ју су про ва-
ли ли. Ро берт ће их про да ти ко ри сте ћи сво је уоби ча је не ка на ле и то 
ће им до не ти до бар кеш, ко ји им, до ду ше, не ће по тра ја ти на ро чи то 
ду го. Но вац од кра ђа их је увек „свр бео“ и на кон не ко ли ко не де ља 
би не стао. Тро ши ли су га на коц ку, из ла ске и ча шћа ва ње при ја те ља 
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и „дру ге нео п ход не из дат ке“. Ју ан је по гле дао ску пи сат ко ји је но сио 
на ру ци. На сре ћу, ке ва ни је уме ла да пре по зна не што ску по це но. Ка-
да би зна ла ко ли ко овај сат ко шта, ње но „за но ве та ње“ ни ка да не би 
пре ста ло. 

По не кад се осе ћао за ро бље но као хр чак у точ ку ко ји се са мо вр ти 
у круг, док го ди не про ла зе. Ни шта се, за пра во, ни је про ме ни ло от ка ко 
су би ли ти неј џе ри и ни са да ни је ви део ни ка кве мо гућ но сти за про ме-
не. Оно што је је ди но ње го вом жи во ту да ва ло сми сао би ло је је ди но 
што је ика да са крио од Ро бер та - ин стинкт му је го во рио да ни шта до-
бро не ће иза ћи из то га ако му се по ве ри. Ро берт би са мо пре тво рио то 
у не што пр ља во сво јим не при стој ним ко мен та ри ма.

На тре ну так је до зво лио се би да раз ми шља ко ли ко је ње на ко са би-
ла ме ка на уз ње гов хра па ви образ и ко ли ко јој је ру ка би ла ма ла ка да 
ју је др жао у сво јим ру ка ма.

„Еј, слу шај, не мој са мо да се диш ту и са ња риш! Има мо по сла.“
Ро берт је устао, док му се ци га ре та кла ти ла у углу уса на, и пр ви 

иза шао на вра та. Као и обич но, Ју ан га је сле дио. 
У ку хи њи је Сул вег се де ла на свом уоби ча је ном ме сту. Још от ка ко 

је Ју ан био ма ли, од оно га што се де си ло са ћа ле том, гле дао ју је ка ко 
сва ког да на са ти ма се ди у сво јој сто ли ци крај про зо ра, док је пр сти ма 
ужур ба но че пр ка ла по оно ме што је би ло ис пред ње на сто лу. У тим 
нај ра ни јим се ћа њи ма ње го ва мај ка је би ла ле па, али се с го ди на ма 
са ло све ви ше та ло жи ло на ње но те ло и ли це. 

Из гле да ло је као да је у тран су, док је се де ла та мо; пр сти ма је не-
пре ста но не што чеп ка ла, а за тим гла ди ла. До брих 20 го ди на се она 
ба ви тим је бе ним фо то-ал бу ми ма, сор ти ра ју ћи их увек из но ва. Ку-
по ва ла је но ве ал бу ме и по но во раз вр ста ва ла фо то гра фи је и исеч ке 
из но ви на. Леп ше, бо ље. Ни је био то ли ко глуп да ни је раз у мео да је 
то њен на чин да се др жи срећ ни јих вре ме на, али ће јед но га да на она 
мо ра ти да уви ди да су ти да ни одав но про шли. 

Сли ке су би ле из пе ри о да кад је Сул вег би ла ле па. Вр ху нац ње-
ног жи во та је био ка да се уда ла за Јо ха не са, нај мла ђег си на Ефра и ма 
Хул та, чу ве ног па сто ра Сло бод не цр кве и вла сни ка нај ве ћег има ња 
у око ли ни. Јо ха нес је био зго дан и бо гат, а она је, исти на, би ла си ро-
ма шна, али нај леп ша де вој ка у чи та вом Бу ху сле ну - то су сви та да 
го во ри ли. И ако је по треб но још до ка за, до вољ ни би би ли члан ци ко је 
је са чу ва ла кад је би ла кру ни са на за мис ма ја, две го ди не за ре дом. 
Уз члан ке су би ле мно го број не цр но-бе ле фо то гра фи је ње као мла де 
де вој ке, о ко ји ма је па жљи во бри ну ла и сор ти ра ла их сва ко га да на у 
по след њих 20 го ди на. Та не ка да шња ле по ти ца још увек „чу чи“ не где 
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ду бо ко у њој, ис под свих сло је ва са ла, и по мо ћу сли ка је мо гла да је 
ожи ви, иако јој је са сва ком го ди ном ко ја је про ла зи ла све ви ше кли-
зи ла из ру ку.

По гле дав ши је пре ко ра ме на, Ју ан је је оста вио сво ју мај ку ко ја је 
се де ла у ку хи њи и у сто пу пра тио Ро бер та. Као што је Ро берт ре као, 
„има ли су по сла“. 

Ери ка је раз ми шља ла да ли да оде у шет њу, али је уви де ла да мо-
жда ни је мно го па мет но да то ура ди баш са да, ка да је сун це нај ја че, а 
вру ћи на нај ин тен зив ни ја. Она се сјај но осе ћа ла то ком чи та ве труд но-
ће, све док та лас ве ли ких вру ћи на ни је за хва тио овај део Швед ске. Од 
та да, она очај нич ки по ку ша ва да про на ђе до вољ но ефи ка сан на чин 
да се осве жи. Па трик је, хва ла Бо гу, до шао на иде ју да јој ку пи сто-
ни вен ти ла тор, ко ји са да она но си са со бом као не ка кву дра го це ност 
сву да по ку ћи. Је ди на ма на вен ти ла то ра је што ра ди на стру ју, та ко да 
ни кад ни је мо гла да се од мак не мно го од утич ни це, већ оно ли ко да ле-
ко ко ли ко је гај тан до зво ља вао, што је огра ни ча ва ло ње не мо гућ но сти 
из бо ра где ће да се ди. 

Ме ђу тим, на ве ран ди је утич ни ца би ла на пра вом ме сту и она је 
мо гла да се опру жи на со фи са вен ти ла то ром на сто лу ис пред се бе. 
Ни је дан по ло жај ни је био удо бан ви ше од пет ми ну та, због че га се 
стал но вр по љи ла, по ку ша ва ју ћи да на ђе бо љи. У од ре ђе ним по зи ци-
ја ма осе ти ла би бе бин уда рац у ре бро или би је бе ба „бок со ва ла“ са 
стра не и та да је би ла при ну ђе на да се по но во пре ме шта. Ни је има ла 
иде ју ка ко ће ус пе ти да све то из др жи у на ред них от при ли ке ме сец 
да на, ко ли ко је оста ло до по ро ђа ја.

Она и Па трик су би ли за јед но тек по ла го ди не кад је она за труд не-
ла, али, за чу до, то их ни је за бри ну ло. Обо је су би ли си гур ни у оно што 
же ле и сма тра ли су да не ма раз ло га за че ка ње. Тек са да је она по че ла 
ма ло да се пла ши, чи ни се у по след њи час. Мо жда ни су про жи ве ли 
до вољ но сва ко днев ног за јед нич ког жи во та пре не го што су „уле те ли“ 
у ово? Шта ће би ти са њи хо вом ве зом кад се од јед ном по ја ви ма ли 
„стра нац“ ко ји зах те ва сву ону па жњу ко ју су до са да пру жа ли јед но 
дру го ме?

Она уз бур ка на и сле па за љу бље ност са по чет ка њи хо ве ве зе је, на-
рав но, по че ла да бле ди и има ли су ре ал ни ју, чвр шћу осно ву на ко јој 
су ста ја ли, са до брим уви дом у обо стра не ка ко до бре, та ко и ло ше 
осо би не. Али, шта ће се до го ди ти ако, на кон што се бе ба ро ди, пре ваг-
ну ло ше осо би не? Ко ли ко пу та је чу ла ста ти стич ке по дат ке о ве за ма 
ко је про пад ну у то ку пр ве го ди не по сле ро ђе ња де те та? За кљу чи ла је 
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да, ипак, не ма свр хе бри ну ти о то ме са да. Шта је ура ђе но, ура ђе но је, 
а не мо же да се за о би ђе ни чи ње ни ца да су и она и Па трик че зну ли за 
де те том сва ким сво јим нер вом. На да ла се да ће тај осе ћај че жње би ти 
до во љан да про ђу кроз тур бу лент не про ме не ко је их оче ку ју.  

Тр гла се ка да је те ле фон за зво нио. Са на по ром се бо ри ла да уста не 
са со фе и по на да ла се да ће онај ко зо ве има ти до вољ но стр пље ња да 
не пре ки не пре не го што она стиг не до те ле фо на.     

„Да, ха ло?... Еј, здра во, Ко ни... До бро сам, хва ла, са мо је ма ло пре-
вру ће са да, кад сам де бе ла... Да свра ти те? Да, на рав но... До ђи те на 
ка фу... Да пре но ћи те? Па аа...“ Ери ка је у се би уз дах ну ла. „На рав но, 
за што да не? Кад сти же те?... Ве че рас! На рав но да ни је про блем. При-
пре ми ћу го стин ску со бу.“

Умор но је спу сти ла слу ша ли цу. Има ти ку ћу у Фјел ба ки по сто ја ла 
је ве ли ка ма на пре ко ле та - из не на да би се по ја ви ли ро ђа ци и по зна-
ни ци ко ји се ни су ја вља ли то ком оста лих 10 ме се ци у го ди ни. Ни су 
би ли на ро чи то за ин те ре со ва ни да је по се те у но вем бру, али су у ју лу 
ви де ли шан су да до би ју бес пла тан сме штај са по гле дом на мо ре. Ери-
ка је ми сли ла да би она и Па трик мо гли да бу ду по ште ђе ни та квих 
по се та ово га ле та, кад је по ла ју ла већ про шло, а ни ко се ни је ја вљао. 
Ме ђу тим, са да је звао њен ро ђак Ко ни, ко ји је већ кре нуо из Трол хе та-
на ка Фјел ба ки са же ном и дво је де це. Ре као је да ће оста ти са мо јед ну 
ноћ, па је прет по ста ви ла да ће мо ћи то да из др жи. Ина че, њој ни ка да 
ни је био на ро чи то драг ни је дан од ње них ро ђа ка, али јој је ње но вас-
пи та ње оне мо гу ћа ва ло да од би је да их при ми, иако је то оно што је 
тре ба ло да ура ди. По ње ном ми шље њу, сви су они „гре ба то ри“.   

Ери ка је, ипак, би ла за до вољ на што су она и Па трик уоп ште има-
ли ку ћу у Фјел ба ки, у ко јој су мо гли да при ма ју го сте, по зва не или 
не по зва не. На кон што су ње ни ро ди те љи по ги ну ли у са о бра ћај ној не-
сре ћи, њен зет Лу кас је по ку шао да је при си ли на да ва ње са гла сно сти 
за про да ју ку ће. Али је ње ној се стри Ани ко нач но би ло до ста ње го вог 
фи зич ког и пси хич ког зло ста вља ња, па се раз ве ла од Лу ка са. Са да су 
њих две за јед нич ки вла сни це ку ће. По што Ана још увек жи ви у Сток-
хол му са сво је дво је де це, Па трик и Ери ка су мо гли да се усе ле у ку ћу 
у Фјел ба ки и за уз врат су од го вор ни за пла ћа ње свих тро шко ва. Ери ка 
је би ла срећ на што је још у тој ку ћи, о чи јој да љој суд би ни она и Ана 
тре ба уско ро да до не су ко нач ну од лу ку. 

Ери ка је по гле да ла око се бе и уви де ла да би тре ба ло да бу де ма ло 
хи три ја ако же ли да ку ћа бу де у при стој ном ста њу ка да го сти стиг ну. 
Пи та ла се шта би Па трик ре као што ће им го сти та ко из не на да ба ну-
ти, али је он да од мах ну ла гла вом и по ми сли ла да, ако он мо же да њу 
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оста ви са му ов де и оде на по сао усред од мо ра, он да и она си гур но 
мо же да при ми го сте ако же ли. Већ је за бо ра ви ла да је по ми сли ла да 
је баш фи но што он ни је код ку ће.

Ернст и Мар тин су се вра ти ли у ста ни цу и Па трик је од лу чио да их 
оба ве сти о про на ђе ном ле шу и ске ле ти ма у Кра ље вом усе ку. По звао 
их је у сво ју кан це ла ри ју и обо ји ца су се ли на сто ли це ис пред ње го вог 
рад ног сто ла. Ернст је био цр вен у ли цу од бе са, јер је Па трик иза бран 
да во ди ис тра гу, али је овај од лу чио да то иг но ри ше. Та љу бо мо ра је 
не што чи ме ће Мел берј мо ра ти да се по за ба ви. У нај го рем слу ча ју, 
Па трик ће се сна ћи ако Ернст од би је да са ра ђу је са њим. 

„Прет по ста вљам да сте већ чу ли шта се до го ди ло.“
„Да, чу ли смо пре ко по ли циј ског ра ди ја.“ Мар тин, ко ји је био млад 

и пун ен ту зи ја зма, за раз ли ку од Ерн ста, се део је пра во у сто ли ци са 
бе ле жни цом на кри лу и олов ком у ру ци, спре ман за рад.

„Да кле, јед на же на је про на ђе на мр тва у Кра ље вом усе ку у Фјел ба-
ки. Би ла је го ла и из гле да да је ста ра из ме ђу 20 и 30 го ди на. Ис под ле-
ша су про на ђе на два људ ска ко сту ра не по зна тог по ре кла и ста ро сти. 
Карлстром из фо рен зич ког оде ље ња је ре као, не зва нич но, да ни су са-
свим све жи. Та ко да ће мо, из гле да, има ти по при лич но по сла, по ред 
свих уоби ча је них ин тер вен ци ја због ту ча по па бо ви ма и пи ја них во за-
ча. Ани ка и Ју ста су на од мо ру, та ко да ће мо ми мо ра ти да за вр не мо 
ру ка ве и да се ба ци мо на по сао. И ја сам, за пра во, на од мо ру ове не де-
ље, али сам при стао да до ђем и ра дим, та ко да ћу, пре ма Мел бер је вој 
же љи, во ди ти ову ис тра гу. Има те ли не ких пи та ња у ве зи са тим?“

Пи та ње је, пре све га, би ло упу тио Ерн сту, ко ји је, ме ђу тим, од лу-
чио да му се не су прот ста ви - ја ди ко ва ће што је Па трик за ду жен за 
глав ног у ис тра зи не ком дру гом при ли ком, Па три ку „иза ле ђа“.

„Шта же лиш да ја ура дим?“ Мар тин је био као „за пе та пу шка“ и 
са да је не стр пљи во вр тео олов ком из над бе ле жни це. 

„Же лим да поч неш та ко што ћеш про ве ри ти у шен ген ском ин фор-
ма ци о ном си сте му, у СИС-у, да ли по сто је при ја ве о не стан ку мла дих 
же на то ком, ре ци мо, по след ња два ме се ца. Бо ље је да про ши ри мо 
вре мен ски ин тер вал, док не чу је мо ви ше од фо рен зи ча ра. Ма да, ми-
слим да та де вој ка ни је умр ла дав но, већ са мо пре не ко ли ко да на.“

„Зар ни си чуо?“ пи тао је Мар тин.
„Шта?“
„Пао је ин фор ма ци о ни си стем. Мо ра мо да за бо ра ви мо на СИС и 

од ра ди мо то на до бри ста ри на чин.“
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„До ђа во ла! Ка ко баш са да да пад не! Па, по оно ме што Мел берј 
ка же, из гле да да не ма мо из ве штај о не ста лој осо би ко ји би од го ва рао 
жр тви из пе ри о да пре не го што сам оти шао на од мор, та ко да пред ла-
жем да по зо веш ре дом све по ли циј ске упра ве у окол ним обла сти ма. 
Поч ни са нај бли жим и он да све да ље, раз у меш?“ 

„У ре ду. Ко ли ко да ле ко тре ба да идем?”
„Ко ли ко год је по треб но док не про на ђе мо не ко га ко од го ва ра 

опи су. На зо ви Уде ва лу да би до био пре ли ми нар ни лич ни опис жр тве, 
на осно ву ко га ћеш кре ну ти у по тра гу.“

„Шта ћу ја да ра дим?“ Ен ту зи ја зам у Ерн сто вом гла су ни је био 
на ро чи то „за ра зан“. Па трик је по гле дао у бе ле шке ко је је на бр зи ну 
на пра вио на кон раз го во ра са Мел бер јем.

„Во лео бих да ти поч неш ти ме што ћеш раз го ва ра ти са љу ди ма 
ко ји жи ве бли зу ула за у Кра љев усек. Са знај да ли су чу ли или ви де-
ли не што у то ку про шле но ћи или у ра ну зо ру. Усек је пре ко да на пун 
ту ри ста, та ко да су леш или ле ше ви, ако ће мо би ти пре ци зни, мо ра ли 
би ти тран спор то ва ни та мо у то ку но ћи или ју тра. Мо же мо прет по ста-
ви ти да су до не ти та мо кроз ве ли ки улаз; ма ла је ве ро ват но ћа да су 
но ше ни уз сте пе ни це са Тр га Ин грид Берг ман. Де чак је про на шао же-
ну око 6 са ти, та ко да би тре ба ло да се фо ку си ра те на пе ри од из ме ђу 
9 са ти уве че и 6 ују тру. Ја на ме ра вам да пре гле дам на шу ар хи ву. Има 
не што у ве зи та два ске ле та што ми се ’мо та’ по гла ви. Имам осе ћај да 
би тре ба ло да знам о че му је реч, али... Мо же те ли ви да се при се ти те? 
Да ли вам не што па да на па мет?“

Па трик је по диг ну тих обр ва че као на од го вор, али су Мар тин и 
Ернст са мо од мах ну ли гла ва ма. Уз дах нуо је. Па, он да му је пре о ста ло 
да се спу сти у „ка та ком бе“... 

Па трик је се део у ар хи ви по ли циј ске ста ни це у Та нум ше деу и „ко-
пао“ по ста рим па пи ри ма, пи та ју ћи се да ли има сми сла ово што ра-
ди. Пра ши на се ску пи ла на ве ћи ни фа сци кли, али је из гле да ло да су 
до бро сре ђе не. Ве ћи на до ку ме на та би ла је ар хи ви ра на хро но ло шким 
ре дом и, ма да ни је, за пра во, знао шта је тач но тра жио, знао је да то 
мо ра би ти ме ђу па пи ри ма. 

Се део је у тур ском се ду ди рект но на ка ме ном по ду и ме то дич но 
пре гле дао ку ти ју за ку ти јом са фа сци кла ма. Чи тао је о зло чи ни ма љу-
ди то ком про те клих де це ни ја, пре ли ста вао до ку мен та и на кон не ког 
вре ме на за кљу чио да се мно го љу ди и по ро ди ца у ви ше на вра та по ја-
вљу је у по ли циј ским ре ги стри ма. У не ким слу ча је ви ма се чи ни ло да 
се жи вот „са дру ге стра не за ко на“ пре но си са ро ди те ља на де цу, па чак 
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и на уну ке. За зво нио му је мо бил ни те ле фон и на дис пле ју је ви део да 
га зо ве Ери ка.

„Здра во, дра га, је л’ све у ре ду?“ Знао је ка кав ће од го вор би ти. 
„Да, знам да је вру ће. Са мо се ди по ред вен ти ла то ра, не мо же иона ко 
ни шта дру го да се ра ди... Слу шај, до го ди ло се уби ство и Мел берј хо ће 
да ја во дим ис тра гу. Да ли би се на љу ти ла ако бих ја ишао на по сао 
не ко ли ко да на?“

Па трик је за др жао дах. Знао је да је тре ба ло да Ери ку на зо ве ра-
ни је и да јој ка же да ће мо жда мо ра ти да ра ди, али је од лу чио да из-
бег не то, по ку ша ва ју ћи да од го ди оно не ми нов но. Ма да је, са дру ге 
стра не, она вр ло до бро зна ла шта ње го ва про фе си ја зах те ва. Ле то је 
би ло нај ин тен зив ни ји пе ри од у Та нум по ли ци ји - за по сле ни у њој су 
мо ра ли на сме ну да иду на кра ће го ди шње од мо ре и чак им ни је би ло 
за га ран то ва но да мо гу да оду на од су ство не ко ли ко да на за ре дом. То 
је све за ви си ло од бро ја ту ча, на пи ја ња и дру гих спо ред них ефе ка-
та ту ри зма, са ко ји ма је ста ни ца мо ра ла да се „но си“. А ис тра га због 
уби ства је, на рав но, има ла пред ност над свим оста лим по ли циј ским 
по сло ви ма.

Ери ка је ре кла не што што он ни је до бро чуо.
„До ла зе у по се ту, ка жеш? Ко? Тво ји ро ђа ци?“ Па трик је уз дах нуо. 

„Не, шта да ка жем? На рав но, би ло би леп ше ка да би смо ве че рас мо-
гли да бу де мо са ми, али ако су они већ на пу ту... Оста ју са мо јед ну 
ноћ, зар не?... У ре ду, он да ћу ја ку пи ти ма ло шкам пи да мо же мо да 
их по слу жи мо. То је јед но став но, па не ћеш мо ра ти да ку ваш. Ку ћи ћу 
до ћи око 7 са ти. Љу бим те!“

Ста вио је те ле фон у џеп и на ста вио да пре гле да са др жај ку ти ја 
ис пред се бе. Јед на фа сци кла са нат пи сом „Не ста ли“ му је при ву кла 
па жњу. Не ка ам би ци о зна осо ба у ста ни ци је јед ном при ли ком са ку-
пи ла из ве шта је о не ста лим љу ди ма из свих по ли циј ских ис тра га. Па-
трик је схва тио да је то оно што је тра жио. Пр сти су му би ли пр ља ви 
од пра ши не и обри сао их је о шорц пре не го што је отво рио ту тан ку 
фа сци клу. На кон не ко ли ко ми ну та пре ли ста ва ња и чи та ња, пам ће ње 
му се „осве жи ло“. Тре ба ло је од мах да се се ти ово га, има ју ћи у ви ду 
ко ли ко ма ло љу ди у око ли ни је не ста ло, а да ни је ка сни је про на ђе но. 
У сва ком слу ча ју, са да је имао при ја ве ис пред се бе и имао је осе ћај да 
не мо же би ти слу чај ност - две де вој ке су не ста ле 1979. го ди не и ни ка-
да ни су про на ђе не, а два ске ле та су на ђе на у Кра ље вом усе ку.

По нео је из ар хи ве фа сци клу са со бом и ста вио је на рад ни сто у 
сво јој кан це ла ри ји.  
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Ко њи су би ли је ди ни раз лог због ко га је оста ја ла ту где је. Сна-
жним за ма си ма ве што је ти ма ри ла сме ђег ко ња. Рад јој је слу жио као 
вен тил за из ба ци ва ње фру стра ци ја. Јед но став но, „сра ње“ је кад имаш 
17 го ди на и не мо жеш да упра вљаш соп стве ним жи во том. Чим по ста-
не пу но лет на, збри са ће из ове про кле те за би ти. Он да ће при хва ти ти 
по ну ду фо то гра фа ко ји јој је при шао док се ше та ла по Ге те бор гу. Ка-
да бу де по ста ла фо то-мо дел у Па ри зу и ка да бу де за ра ђи ва ла мно-
го па ра, ре ћи ће ро ди те љи ма где мо гу да стр па ју њи хо во про кле то 
шко ло ва ње. Фо то граф је ре као да се са сва ком го ди ном сма њу је ње на 
вред ност као по тен ци јал ног мо де ла и јед на го ди на ње ног жи во та би-
ће про тра ће на пре не го што до би је шан су са мо за то што је ма то ри 
на у мио да она мо ра да се шко лу је да ље. Ни је по треб но ни ка кво шко-
ло ва ње да би се хо да ло мод ном пи стом, а, ка сни је, ка да бу де има ла 
25 го ди на и пре ста ри за ма не кен ку, он да ће се си гур но уда ти за не ког 
ми ли о не ра и та да ће се сме ја ти оче вој прет њи да ће је оста ви ти без 
на след ства. Она ће за је дан дан тро ши ти оно ли ко нов ца ко ли ко вре ди 
чи та во ње го во бо гат ство. 

А њен про кле то са вр ше ни бу ра зер Ја коб не олак ша ва јој си ту а-
ци ју. Исти на, бо ље је жи ве ти код ње га и Ма ри те не го код ку ће, али 
не мно го бо ље. Он је про кле то ис пра ван. Ни шта што он ура ди ни је 
по гре шно, док је она ауто мат ски кри ва за све.

„Лин да!“
Ти пич но, чак ни ов де у шта ли од ње га ни је има ла ми ра.
„Лин да!“ Ја ко бов тон је зву чао за по вед нич ки. Знао је да је она ов-

де, та ко да ни је би ло свр хе да по ку ша да по бег не.
„Да, чу јем те, не мо раш да ви чеш. Шта је?“
„За и ста не ма по тре бе да тим то ном раз го ва раш са мном. Ми слим 

да ни је то ли ко те шко да по ку шаш да бу деш ма ло уч ти ви ја.“
Са мо је про мр мља ла пар псов ки као од го вор, али Ја коб ни је хтео 

да се сва дја.
„Ти си, у ства ри, мој брат, а не отац, зар не знаш то?“
„Све стан сам то га, да, али, док год жи виш под мо јим кро вом, од-

го во ран сам за те бе.“
Са мо за то што је ско ро 15 го ди на ста ри ји, Ја коб ми сли да зна све, 

али ла ко је ње му да бу де уобра жен кад има оси гу ра ну бу дућ ност. ]але 
је не бро је но пу та ре као да је Ја коб син ко јим се за и ста тре ба по но си-
ти и да ће до бро упра вља ти има њем, па је Лин да прет по ста вља ла да 
би јед но га да на он тре ба ло да до би је све - до та да, мо же да при у шти 
се би да се по на ша као да му но вац ни је ва жан. Ме ђу тим, Лин да је то 
про зре ла. Сви су се ди ви ли Ја ко бу, за то што је ра дио са мла ди ма ко ји 
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су кре ну ли стран пу ти цом, али су сви та ко ђе зна ли да ће он, кад-тад, 
на сле ди ти и има ње и бо гат ство и он да ће би ти за ни мљи во ви де ти ко-
ли ко ће у ње му оста ти ин те ре со ва ња за то ње го во „ми си о нар ство“. 
Би ло је у ре ду да при ча о со ли да ри са њу са љу ди ма са скром ни јим 
при хо ди ма док год они ни су ис пред ње го вих вра та.

За ки ко та ла се. Да Ја коб зна да се она уве че ис кра да из ку ће, по лу-
део би, а да тек зна са ким се ви ђа, си гур но би је из гр дио као ни кад до 
та да у жи во ту. Да би „по лу део“ ка да би са знао да се она ви ђа са Ју а ном 
има ло је ду бо ко уко ре ње не раз ло ге. Ју ан је био њи хов ро ђак и за ва да 
из ме ђу две по ро ди це на ста ла је мно го пре не го што је она ро ђе на, па 
чак и пре не го што је Ја коб ро ђен. Ни је зна ла раз лог и због то га јој је 
по себ но тре пе ри ло у сто ма ку ка да се ис кра да ла да би се ви де ла са Ју-
а ном, са ко јим јој је увек ле по. Он је ствар но пун об зи ра. До ду ше, 10 
го ди на је ста ри ји од ње и због то га по се ду је си гур ност о ко јој мом ци 
ње них го ди на мо гу са мо да са ња ју. То што су ро ђа ци њу ни је уоп ште 
бри ну ло. У да на шње вре ме ро ђа ци чак мо гу и да сту па ју у брак и, ма-
да то ни је не што што по сто ји у ње ним пла но ви ма за бу дућ ност, ни је 
има ла ни шта про тив да са њим ис про ба што шта, са мо док се де ша ва 
у тај но сти.

„Да ли ти не што тре ба или си са мо на ме ра вао да ме, као и обич но, 
над гле даш?“

Ја коб је ду бо ко уз дах нуо и ста вио ру ку на ње но ра ме. По ку ша ла је 
да уз мак не, али је ње гов сти сак био сна жан.

„Ја за и ста не раз у мем ода кле по ти че сва ова тво ја агре сив ност. 
Мла ди са ко ји ма ја ра дим да ли би све да су од ра ста ли као ти и има ли 
ку ћу као тво ју. Би ло би у ре ду да по ка жеш ма ло за хвал но сти и зре ло-
сти, знаш. Да, не што ми тре ба. Ма ри та је за вр ши ла ку ва ње, та ко да би 
мо гла да по жу риш да се пре сву чеш и до ђеш да је деш са на ма.“

Скло нио је ру ку са ње ног ра ме на и кре нуо из шта ле ка глав ној 
згра ди на има њу. Гун ђа ју ћи, Лин да је спу сти ла чет ку за ти ма ре ње ко-
ња и оти шла да се спре ми за ру чак. Ипак је би ла при лич но глад на.

Мар ти но во ср це је опет би ло „сло мље но“. Ни је знао ко ји пут му се 
то до га ђа, али, иако је био на вик нут на не у спе хе, нај но ви ји љу бав ни 
по раз ни је до жи вео ма ње бол но не го прет ход не. 

Као и увек до са да, ве ро вао је да је ово га пу та же на ко ја је спу сти ла 
гла ву на ја стук по ред ње га она пра ва. Исти на, био је пот пу но све стан 
да је већ за у зе та, али је, због сво је уоби ча је не на ив но сти, ми слио да јој 
је он не што ви ше од за ба ве и да су ње ни да ни са му шкар цем са ко јим 
жи ви од бро ја ни. Ни је ве ро вао да је, са сво јим не ви ним из ра зом ли ца 
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и сим па тич ном по ја вом, био као „ле пак за му ве“ ка да је реч о ма ло 
ста ри јим, озбиљ ни јим же на ма, ко је су жи ве ле у сва ко днев ној ко ло-
те чи ни са сво јим парт не ри ма ко је ни су на ме ра ва ле да на пу сте због 
при јат ног два де сет пе то го ди шњег по ли цај ца, али се, ме ђу тим, ни су ни 
устру ча ва ле да се ва ља ју са њим по по сте ља ма ка да је њи хо ва же ља за 
са мо по твр ђи ва њем тре ба ло да бу де за до во ље на. Ни је Мар тин имао 
ни шта про тив фи зич ког де ла у ве зи (чак је био вр ло „на да рен“ у то-
ме), али про блем је што је он нео бич но осе ћа јан млад чо век. Мар тин 
Мо лин је, јед но став но, био за љу бљи ве при ро де. Због то га су се ње го ве 
крат ке при че увек за вр ша ва ле раз о ча ра њем и ње го вим шкр гу та њем 
зу ба ка да су му се же не за хва љи ва ле за до жи вље не тре нут ке за до вољ-
ства са њим и вра ћа ле сво јим до сад ним и ру тин ским жи во ти ма. 

Ду бо ко је уз дах нуо, се де ћи за сво јим рад ним сто лом, али је на те-
рао се бе да се фо ку си ра на за да так ко ји се на ла зио пред њим. Раз го-
во ри ко је је до са да оба вио би ли су без ре зул та та, али му је пре о ста ло 
да на зо ве још до ста окол них по ли циј ских ста ни ца. Имао је пех да ин-
фор ма ци о ни си стем пад не упра во ка да му је нај по треб ни ји и за то је 
се део и окре тао је дан те ле фон ски број за дру гим да би са знао да ли 
не где по сто ји при ја ва о не ста лој осо би чи ји опис од го ва ра опи су мр-
тве же не про на ђе не у Кра ље вом усе ку.

Два са та ка сни је на сло нио се на сто ли цу и раз о ча ра но га ђао олов-
ком зид. Не по сто ји ни ко ко је при ја вљен да је не стао, а да од го ва ра 
опи су жр тве уби ства у Фјел ба ки. Шта би са да тре ба ло да се ра ди?

То је та ко про кле то не пра вед но. Ста ри ји је од оног ба лав ца и тре-
ба ло је да он бу де тај ко ји има ко ман ду над овом ис тра гом, али на 
овом све ту не ма прав де. Не ко ли ко го ди на се он све сно „ули зи вао“ 
оном про кле том Мел бер ју и ни шта ни је до био од то га. Бе сан, Ернст је 
ве ли ком бр зи ном скре тао у кри ви на ма на пу ту ка Фјел ба ки и, да ни је 
во зио по ли циј ски ауто, си гур но би мо гао да ви ди мно го по диг ну тих 
сред њих пр сти ју у ре тро ви зо ру. 

Рас пи та ти се ме ђу ком ши ја ма био је за да так за по чет ни ка, а не за 
не ког са 25 го ди на ис ку ства у про фе си ји. То је ваљ да мо гао да ура ди 
онај кли пан Мар тин, а да он зо ве по ли циј ске упра ве у окол ним обла-
сти ма и по при ча ма ло са та мо шњим ко ле га ма. Кип тео је од бе са, али 
то је би ло ње го во при род но ста ње ду ха још од ма лих но гу, та ко да ово 
ни је би ло ни шта не у о би ча је но. Због на пра си те на ра ви, ни је био мно-
го по го дан за про фе си ју ко ја укљу чу је мно го дру штве них кон та ка та, 
али, са дру ге стра не, по што ва ли су га ман гу пи ко ји су ин стинк тив но 
осе ћа ли да ни ко ко ме је жи вот мио не тре ба да се са њим сва ђа.
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Кад је про ла зио кроз на се ље, сви ту ри сти су га за гле да ли. Пра ти ли 
су га по гле дом и по ка зи ва ли на ње га. Пре ко Тр га Ин грид Берг ман во-
зио је ауто у пр вој бр зи ни и, на сво је за до вољ ство, ви део је да је мно го 
љу ди због ње га ужур ба но на пу шта ло сто ло ве ис пред ка феа „Бри ган“ 
- уста ли су да би по ме ри ли сво је не про пи сно пар ки ра не ауто мо би-
ле. И до бро су учи ни ли. Ако та ко ла још увек бу ду ста ја ла не про пи-
сно пар ки ра на ка да се бу де вра ћао, ни је имао ни шта про тив да се би 
пре кра ти вре ме та ко што ће да по ква ри мир го ди шњег од мо ра њи хо-
вим вла сни ци ма. Мо жда ће не ке од њих при си ли ти да ма ло ду ва ју у 
апа рат за ал ко-тест. Не ко ли ко во за ча је ис пи ја ло хлад но пи во док се 
про ве зао тр гом, па би, ако бу де имао сре ће, мо жда мо гао да оду зме 
не ко ли ко до зво ла.

Ни је би ло до вољ но про сто ра за пар ки ра ње на уском де лу пу та ис-
пред Кра ље вог усе ка, али је ус пео да на ђе ме сто за свој ауто и он да је 
по чео да иде од вра та до вра та окол них ку ћа. Као што је и оче ки вао, 
ни ко из тих ку ћа ни шта ни је ви део. Љу ди ко ји обич но чу ју и ка да се 
су сед на ка шље у сво јој ку ћи по ста ну и „сле пи“ и „глу ви“ ка да по ли ци-
ја хо ће не што да са зна. За пра во, Ернст ни је ис кљу чи вао мо гућ ност да 
мо жда за и ста ни су ни шта чу ли. У то ку ле та у ноћ ним са ти ма је ни во 
бу ке на ули ци из у зет но ви сок, са пи ја ним љу ди ма ко ји про ла зе ту да 
све до ра не зо ре, па се ло јал ни гра ђа ни тру де да обез бе де не ки вид 
звуч не изо ла ци је да би мо гли да са чу ва ју до бар сан. 

Тек је у по след њој ку ћи не што са знао. До ду ше, то ни је би ло ни ка-
кво ве ли ко от кри ће, али - бо ље ишта не го ни шта. Ста рац из те ку ће је 
чуо да је не ки ауто ушао у усек око 3 са та по по но ћи, ка да је он устао 
да би оти шао у то а лет, али га ни је за ни ма ло да про ви ри на по ље, та ко 
да ни је мо гао ни шта да ка же Ерн сту ни о во за чу, ни о ауто мо би лу. Ме-
ђу тим, он је не ка да био ин струк тор во жње у ауто-шко ли, па је сво је-
вре ме но во зио сва ко ја ке ауто мо би ле и био је пот пу но си гу ран да онај 
ко је те но ћи до ла зио у Кра љев усек ни је ко ри стио но ви ји мо дел аута, 
већ ве ро ват но не ки ко ји је стар не ко ли ко го ди на.

Је ди но што је Ернст знао на кон два са та је да је уби ца вр ло ве ро-
ват но до ве зао ов де леш око 3 са та и да је евен ту ал но во зио ста ри ји 
мо дел аута. Дру гим ре чи ма, ни је са знао ни шта на ро чи то бит но. 

Рас по ло же ње му се ма ло по пра ви ло ка да је по но во про шао пре ко 
тр га на пу ту ка по ли циј ској ста ни ци и за па зио но ва не про пи сно пар-
ки ра на во зи ла. Ал’ ће са да ов де да по је дин ци ду ва ју у апа рат за ал ко-
тест - плу ћа ће да им пу ца ју!
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Не пре кид на зво ња ва на вра ти ма пре ки ну ла је Ери ку у по слу док 
се му ко трп но вр те ла око ло са уси си ва чем за пра ши ну. Зној је лио са 
ње и скло ни ла је пра ме но ве мо кре ко се са ли ца пре не го што је отво-
ри ла вра та. Мо ра да су го сти во зи ли као кра дљив ци ауто мо би ла ка да 
су већ сти гли. 

„Здра во, де бе љу цо!“
Ко ни ју је чвр сто за гр лио и осе ти ла је да ни је је ди на ко ја се мно го 

зно ји. Чак је за кљу чи ла да је она у по ре ђе њу са њим ве ро ват но ми ри-
са ла као пољ ско цве ће.

На кон што се ис ко бе ља ла из за гр ља ја, по здра ви ла се са Ко ни је вом 
су пру гом Бри том, уч ти во јој пру жив ши ру ку, јер су се ра ни је са мо у 
не ко ли ко на вра та сре ле. Бри ти на ру ка би ла је мли та ва и нај ви ше је 
под се ћа ла на мр тву ри бу. Ери ка се стре сла и по ти сну ла же љу да обри-
ше ру ку о пан та ло не, а за тим по љу би ла Ко ни је ву де цу.

„Ко ли ки сто мак! Но сиш ли бли зан це?“ пи тао је Ко ни.
Уоп ште јој се ни је до па да ло ка да јој на тај на чин не ко ко мен та ри-

ше те ло, али је већ ра ни је по че ла да схва та да је труд но ћа ста ње ко је 
сви ма да је за пра во на пре ви ше при сне ко мен та ре. Она је чак на ви кла 
да јој при ла зе не по зна ти љу ди и јед но став но поч ну да је пип ка ју по 
сто ма ку. Са да је са мо че ка ла да то оба ве зно ма же ње за поч не и ни је 
про шло мно го пре не го што су је „спо па ле“ Ко ни је ве ру ке.

„О, ка квог ма лог ’фуд ба ле ра’ имаш ов де! Су де ћи по овим удар ци-
ма, де фи ни тив но је де чак. Де цо, до ђи те да осе ти те!“

Ери ка ни је мо гла да се по бу ни и на па ла су је два па ра ру ку ле пљи-
вих од сла до ле да, ко ја су оста ви ла оти ске на ње ној бе лој труд нич кој 
ха љи ни. Сре ћом, ше сто го ди шња Ли са и осмо го ди шњи Вик тор бр зо су 
из гу би ли ин те ре со ва ње за њен сто мак. 

„Шта ка же по но сни та та? Да ли бро ји да не до по ро ђа ја?“ Ко ни 
ни је са че као од го вор и Ери ка се се ти ла да ди ја лог ни је ње го ва ја ча 
стра на. „Се ћам се ка да су ово дво је ма ли ша на до шли на свет. Ка кво 
моћ но ис ку ство! Ина че, ре ци Па три ку да пре ско чи са за ви ри ва њем 
’та мо до ле’, јер јед но ду же вре ме мо же да из гу би же љу.“

За ки ко тао се и ћу шнуо Бри ту лак том са стра не. Она га је са мо 
ки се ло по гле да ла. Ери ка је схва ти ла да ће ово би ти дуг дан. Са мо да 
Па трик до ђе на вре ме ку ћи!

Па трик је па жљи во по ку цао на вра та Мар ти но ве кан це ла ри је. Ма-
ло је за ви део због ре да ко ји је вла дао уну тра. Рад ни сто је био та ко 
чист да се мо гао ко ри сти ти као опе ра ци о ни сто. 



21ПРОПОВЕДНИК

„Ка ко иде? Да ли си про на шао не што?“
Још пре не го што је Мар тин од ма хуо гла вом, ње гов обес хра бре ни 

из раз ли ца је на ја вио не га ти ван од го вор. Ужас! У ис тра зи је тре нут но 
нај ва жни је да иден ти фи ку ју мр тву же ну. Не где су не ки љу ди за бри ну-
ти због ње. Мо ра да не ком не до ста је! 

„А ти?“ Мар тин је гла вом по ка зао на фа сци клу ко ју је Па трик др-
жао у ру ци. „Да ли си про на шао оно што си тра жио?“

„Ми слим да је сам.“
Па трик је узео сто ли цу ко ја је ста ја ла до зи да и при ву као је да би 

мо гао да сед не по ред Мар ти на. 
„Ви ди ово. Две де вој ке су у Фјел ба ки не ста ле кра јем 1970-их го-

ди на. Не знам ка ко се од мах ни сам се тио то га - у оно вре ме су то 
би ле ве сти са на слов них стра на, али ево ма те ри ја ла из ис тра ге ко ји 
је са чу ван.“

Фа сци кла ко ју је Па трик ста вио на сто би ла је ве о ма пра шња ва и 
Мар тин је имао жар ку же љу да је обри ше, али се, због опо ми њу ћег 
по гле да свог ко ле ге, су здр жао. Па трик је отво рио фа сци клу и по ка зао 
фо то гра фи је ко је су се на ла зи ле на вр ху. 

„Ово је Сив Лан тин, ко ја је не ста ла на Ивањ дан 1979. Има ла је 19 
го ди на.“ Па трик је из ву као сле де ћу фо то гра фи ју. „Ово је Мо на Тер-
нблад, ко ја је не ста ла две не де ље ка сни је; та да јој је би ло 18 го ди на. 
Ни јед на од њих ни ка да ни је про на ђе на, упр кос огром ној по ли циј ској 
ак ци ји са „про че шља ва њем“ те ре на, пре тра жи ва њем во да и сви ме 
што мо же да се за ми сли. Од Сив Лан тин је је ди но про на ђен у јед ном 
јар ку би цикл, а од Мо не са мо па ти ке за тр ча ње.“

„Да, сад, ка да при чаш о то ме, и ја се се ћам. По сто јао је осум њи-
че ни, зар не?“

Па трик је пре ли ста вао по жу те ле из ве шта је и по ка зао пр стом на 
име от ку ца но ма ши ном за ку ца ње.

„Јо ха нес Хулт. Про сто је не ве ро ват но да га је при ја вио ње гов ро ђе-
ни брат Га бри јел, а не не ко дру ги - на звао је по ли ци ју и из ја вио да је, 
док је ишао ка свом има њу у Бре кеу у но ћи ка да је Сив Лан тин не ста-
ла, ви део Јо ха не са са том де вој ком.“

„Ко ли ко озбиљ но је схва ће на та до ја ва? Ми слим, мо ра да се сва-
шта кри је иза то га ка да не ко при ја ви свог бра та као осум њи че ног за 
уби ство?“

„За ва да из ме ђу две по ро ди це Хулт тра је мно го го ди на и сви то у 
Фјел ба ки зна ју. Због то га је ин фор ма ци ја при мље на са од ре ђе ном до-
зом сум ње, али ипак је мо ра ла да се ис пи та, па је Јо ха нес не ко ли ко 
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пу та при во ђен на са слу ша ње. Ме ђу тим, ни ка да ни је про на ђен ни је-
дан до каз о ње го вој евен ту ал ној кри ви ци; по сто ја ла је са мо Га бри је ло-
ва из ја ва и то је би ла реч јед ног про тив ре чи дру гог, та ко да је Јо ха нес 
пу штен.“

„Где је он да нас?“
„Ми слим да је Јо ха нес Хулт се би од у зео жи вот убр зо на кон то га. 

До ђа во ла, да је Ани ка ов де, она би за трен ока мо гла да про на ђе по-
дат ке о то ме. Ово што се на ла зи у фа сци кли је, нај бла же ре че но, је два 
до вољ но за не ки по у здан за кљу чак.“

„Зву чи као да си пот пу но си гу ран да су они ко сту ри ко је смо про-
на шли по смрт ни оста ци две не ста ле де вој ке.“

„Па, ни сам баш са свим си гу ран. Ја са мо ука зу јем да по сто ји та ква 
ве ро ват но ћа. Има мо по дат ке да су две де вој ке не ста ле 1970-их го ди-
на и са да се по ја вљу ју два ске ле та ко ја из гле да ју као да су по при лич но 
ста ра. Ко ја је шан са да је то са мо слу чај ност? Не мо же мо да бу де мо у 
пот пу но сти си гур ни пре не го што па то лог за вр ши свој по сао. На ме ра-
вам да се по ста рам да он што пре до би је ове по дат ке.“ 

Па трик је ба цио по глед на сат. „Мај ку му, бо ље би ми би ло да по-
жу рим. Обе ћао сам да ћу да нас до ћи ра ни је ку ћи. У по се ти нам је 
Ери кин ро ђак и мо рам ве че рас да при пре мим ма ло шкам пи и још 
по не што. Мо жеш ли да се по ста раш да па то лог до би је ове по дат ке? 
Ка да Ернст до ђе, про ве ри да ли је са знао не што зна чај но.“

Вре ли на је Па три ка оша му ти ла ка да је иза шао из по ли циј ске ста-
ни це и он је жу стрим ко ра ком по жу рио ка ауту да би што пре укљу чио 
кли ма-уре ђај. Ако је ова вру ћи на ова ко ло ше ути ца ла на ње га, мо гао 
је са мо да за ми сли ка ко је би ло јад ној Ери ки. 

Не при клад но је што су баш сад има ли по се ту, али је схва тио да је 
Ери ки би ло те шко да од би је го сте. И по што ће по ро ди ца Флуд от пу то-
ва ти на ред ног да на, са мо јед но ве че ће би ти из гу бље но.

„Да ли си раз го ва рао са Лин дом?“
Лејн је нер во зно ло ми ла сво је пр сте. То је би ла ње на на ви ка ко је 

се гну шао. 
„Не ма ту шта да се при ча. Ура ди ће са мо оно што јој бу де ре че-

но.“
Га бри јел ни је ни по ди гао по глед, већ је мир но на ста вио свој по-

сао, иако је тон ње го вог гла са био од бо јан. Он је то ком мно го го ди на 
же лео да ње го ва же на че шће од лу чи да ћу ти. То би има ло по зи ти ван 
ефе кат на обо је.
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Сам Га бри јел Хулт је у ду ши био ра чу но во ђа. Во лео је да срав њу-
је при хо де и рас хо де и на кра ју до би је би ланс успе ха и свим ср цем 
је пре зи рао све што има ве зе са емо ци ја ма, а не ма ве зе са ло ги ком. 
Сре ђе ност је би ла ње го ва оп се си ја и, упр кос лет њој вру ћи ни, био је 
об у чен у оде ло и ко шу љу, до ду ше од ма ло та њег ма те ри ја ла. Там на 
за ли за на ко са му се с го ди на ма про ре ди ла, али се ни је тру дио да при-
кри је ће лу на сре ди ни гла ве. Окру гле на о ча ре су му стал но по чи ва ле 
на са мом вр ху но са, та ко да је пре ко њи хо ве иви це мо гао над ме но да 
гле да у оно га са ким раз го ва ра. Пра ви ла су пра ви ла, то је био ње гов 
жи вот ни мо то. Же лео је да тај мо то при хва те љу ди у ње го вом окру-
же њу. Уме сто то га, из гле да ло је као да су ко ри сти ли сву сво ју сна гу и 
енер ги ју да по ре ме те ње го ву са вр ше ну рав но те жу и учи не му жи вот 
те жим. Све би би ло мно го јед но став ни је ка да би они са мо ра ди ли оно 
што он ка же, уме сто што „на сво ју ру ку“ сми шља ју го ми лу глу по сти.

Уз не ми ру ју ћи сег мент у ње го вом жи во ту тре нут но је би ло по на-
ша ње Лин де. Ни Ја коб ни је био та ко на по ран у пу бер те ту! У Га бри је-
ло вом ви ђе њу све та де вој чи це су мир ни је и по пу стљи ви је од де ча ка. А 
он и Лејн има ју ти неј џер ског „мон стру ма“ ко ји ка же „бу“ кад они ка-
жу „ба“ и уоп ште да је све од се бе да у нај кра ћем мо гу ћем ро ку упро-
па сти свој жи вот. Ни је при да вао мно го зна ча ја Лин ди ној глу пој иде ји 
да бу де фо то-мо дел. Исти на, де вој ка је би ла слат ка, али је, на жа лост, 
на сле ди ла мај чи ну па мет и не би из др жа ла ни сат вре ме на у окрут-
ном све ту ма не кен ства. 

„Лејн, већ смо ра ни је ди ску то ва ли о ово ме и од та да ни сам про ме-
нио сво је ми шље ње. Не до ла зи у об зир да Лин да от пу ту је и да је сли ка 
не ки сум њи ви фо то граф ко ји са мо же ли да је од ву че у кре вет. Лин да 
ће се обра зо ва ти - не ма ни го во ра о не чем дру гом.“

„Да, али за го ди ну да на она ће на пу ни ти 18 го ди на и он да ће иона-
ко ра ди ти шта бу де хте ла. Зар ни је бо ље да је по др жи мо са да, уме сто 
да ре ски ра мо да за го ди ну да на оде за у век?“

„Лин да зна ода кле до би ја но вац, та ко да бих се ја ве о ма из не на дио 
ка да би она оти шла не где, а да ни је оси гу ра ла стал ни при лив нов ца. 
Обе ћао сам јој да ће до би ја ти но вац сва ког ме се ца са мо ако на ста ви 
да сту ди ра - то је обе ћа ње ко је на ме ра вам да одр жим. Са да ствар но не 
же лим да чу јем ни шта ви ше о том про бле му.“

Лејн је на ста ви ла да ло ми сво је пр сте, али је зна ла да је по бе ђе на и 
спу ште них ра ме на је иза шла из му же вље ве рад не со бе. Па жљи во је за 
со бом за тво ри ла кли зна вра та и Га бри јел је са олак ша њем уз дах нуо. 
Ово за но ве та ње му је „ишло на жив це“. На кон свих го ди на про ве де-
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них за јед но, тре ба ло би да га Лејн по зна је до вољ но до бро да зна ко ли-
ко је он до сле дан ка да не што од лу чи.

Осе ћај за до вољ ства и ми ра вра тио му се ка да је мо гао да на ста ви 
да упи су је не ке по дат ке у књи гу ко ју је имао ис пред се бе. Са вре ме ни 
ра чу но вод стве ни про гра ми на ком пју те ру га ни ка да ни су при вла чи-
ли, јер је во лео да има ис пред се бе ве ли ки спи сак, са уред но ис пи са-
ним ре до ви ма ци фа ра ко је се са би ра ју на дну сва ке стра не. Ка да је 
за вр шио, за до вољ но се за ва лио у сво ју сто ли цу. Ово је био свет над 
ко јим је имао кон тро лу.

Па трик се на тре ну так за пи тао да ли је по гре шио. Ово ни је мо гао 
би ти ми ран, тих дом из ко га је ју трос оти шао. Уну тра шњост ку ће је 
из гле да ла као да је не ко у њу ба цио бом бу. Ства ри ко је ни је пре по знао 
на ла зи ле су се сву да, а оних ко је би тре ба ло да бу ду на уоби ча је ним 
ме сти ма ни је ниг де би ло. Су де ћи по Ери ки ном из ра зу ли ца, ве ро ват-
но је тре ба ло да он до ђе још пре сат или два.

За чу ђен, из бро јао је са мо дво је де це и још дво је од ра слих и пи тао 
се ка ко, за име Бо га, мо гу да ства ра ју буч ну ат мос фе ру као чи та во 
об да ни ште. На ТВ-у је на нај ја че био укљу чен Ди зни јев ка нал, а је дан 
ма ли де чак је тр чао и ју рио са пла стич ним пи што љем јед ну још ма њу 
де вој чи цу. Ро ди те љи ова два ма ла ђа во ла се де ли су у ми ру и ти ши ни 
на по љу на ве ран ди. Кру пан не уч ти ви кли пан ра до сно је мах нуо Па-
три ку, али ни је ма рио да уста не са со фе и ти ме се уда љи од чи ни је са 
ко ла чи ма.

Па трик је оти шао до Ери ке у ку хи њу и она му се ба ци ла у на руч је. 
„Мо лим те, во ди ме одав де! Мо ра да сам по чи ни ла не ки ужа сан 

грех у про шлом жи во ту ка да ме ово са да сна шло. Де ца су ма ли ђа во-
ли у људ ском об ли ку, а Ко ни је - Ко ни. Ње го ва же на је је два зуц ну ла и 
из гле да та ко ки се ло као да је по је ла ли мун. Дај Бо же да уско ро оду!“

Са о се ћај но ју је по ми ло вао по ле ђи ма и осе тио да јој је ма ји ца 
пот пу но мо кра од зно ја.

„Иди ти и ис ту ши рај се на ми ру, а ја ћу се по бри ну ти за го сте. Па, 
скроз си мо кра.“

„Хва ла, ти си ан ђео! Има још ску ва не ка фе. Они пи ју већ тре ћу 
шо љу, али је Ко ни по чео да алу ди ра да би же лео не што ’кон крет ни је’, 
та ко да би мо гао да по гле даш шта има мо да по ну ди мо.“

„Сре ди ћу све. Иди сад, љу ба ви, пре не го што се пре до ми слим.“
До био је по љу бац у знак за хвал но сти и за тим се Ери ка са на по ром 

од ге га ла уз сте пе ни це у прав цу ту ша. 
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„Ја хо ћу сла до лед!“
Вик тор се при шу њао иза Па три ка и на ни ша нио пи што љем у ње га. 
„На жа лост, код ку ће не ма мо сла до ле да.“
„Па, он да иди да ку пиш!“
Па три ка је „из лу ђи вао“ де ча ков др зак из раз ли ца, али је по ку шао 

да де лу је љу ба зно: „Не, не мам на ме ру то да ура дим. Та мо на сто лу 
има ко ла ча, мо жеш узе ти њих.“

„Ја хо ћу сла до ле е е ед!!!“ Де те је ври шта ло и ска ка ло. Сад се баш 
за цр ве не ло у ли цу.

„Не ма мо сла до ле да, ре као сам!“ Па три ку је по не ста ја ло стр пље ња.
„Сла до лед, сла до лед, сла до лед, сла до лед...!“
Вик тор ни је хтео ла ко да од у ста не. Ме ђу тим, ка да је у Па три ко вим 

очи ма уочио да је гра ни ца то ле ран ци је пре ђе на, ућу тао је и по ла ко се 
по ву као из ку хи ње. За тим је, пла чу ћи, отр чао до сво јих ро ди те ља, ко-
ји су се де ли на по љу на ве ран ди и иг но ри са ли ме теж у ку хи њи.

„Та та аа, чи ка је зло бан! Ја хо ћу сла до ле е ед!“
Са по су дом за ка фу у ру ци Па трик је по ку шао да се пра ви као да 

не чу је и иза шао да по здра ви сво је го сте. Ко ни је устао и пру жио ру ку, 
а он да је и Па трик мо гао да осе ти ру ку хлад ну по пут мр тве ри бе ка да 
се по здра вљао са Бри том.

„Вик тор је тре нут но у фа зи ка да те сти ра гра ни це сво је во ље. Ми 
не же ли мо да га спу та ва мо у ње го вом лич ном раз во ју, та ко да му до-
пу шта мо да сам схва ти где је гра ни ца из ме ђу ње го вих соп стве них же-
ља и же ља дру гих љу ди.“

Бри та је не жно по гле да ла свог си на. Па трик се се тио да му је Ери-
ка ре кла да је она пси хо лог. Ако је ово Бри ти на иде ја о вас пи та ва њу 
де це, он да ће Вик тор ве о ма че сто би ти у „бли ском кон так ту“ са пси-
хо ло зи ма ка да по ра сте. Ко ни је из гле дао као да је је два при ме тио шта 
се де ша ва; ућут као је си на, та ко што му је, јед но став но, стр пао по за-
ма шан ко мад ко ла ча у уста. Су де ћи по то ме ко ли ко је де чак буц маст, 
то је био уоби ча је ни ме тод у си сте му ње го вог вас пи та ва ња.

Упра во ка да је Ери ка си шла све же ис ту ши ра на и са знат но ве дри-
јим из ра зом ли ца, Па трик је по ста вио шкам пе са при ло зи ма на сто. 
Сти гао је и да на пра ви пи це за оба де те та на кон што је схва тио да је то 
био је ди ни на чин да до ве че ре из бег не пот пу ну ка та стро фу, од но сно 
да не мир на и глад на де ца до ве че ре не „ур ни шу“ ку ћу. 

Сви су се ли за сто и Ери ка је упра во хте ла да ка же „при јат но“ ка да 
је Ко ни обе ру ке за био у чи ни ју са шкам пи ма. Јед ну, две, три ве ли ке 
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ша ке ра чи ћа пре ба цио је на свој та њир и у чи ни ји је оста ло је два по-
ло ви на од пр во бит не ко ли чи не. 

„Ммм, из вр сно! Ов де ви ди те не ко га ко баш во ли да је де шкам-
пе.“ Ко ни се по но сно по тап шао по сто ма ку и ба цио се на сво је бр до 
шкам пи.

Па трик је са мо уз дах нуо и ша ком узео ве о ма ма ло шкам пи, та ко 
да му је та њир био по лу пра зан. Ери ка је, ћу те ћи, учи ни ла исто и за-
тим до да ла чи ни ју Бри ти, ко ја је мр зо вољ но на су ла оста так. 

На кон ове не у спе ле ве че ре, до ма ћи ни су го сти ма на ме сти ли кре-
вет у го стин ској со би и ра но се по ву кли, под из го во ром да је Ери ки 
по тре бан од мор. Па трик је по ка зао Ко ни ју где се на ла зи ви ски и за-
тим се са олак ша њем по пео на спрат где је вла дао мир.

Ка да су се нај зад сме сти ли у кре вет, Па трик је Ери ки ис при чао 
шта је ра дио у то ку да на. Одав но је од у стао од по ку ша ја да од ње скри-
ва сво је по ли циј ске по сло ве, за то што је био си гу ран да она не пре-
но си ни ко ме оно што јој ис при ча. Ка да је у свом „ра пор ту“ до шао 
до при че о две не ста ле же не и о на ла же њу два ске ле та, ви део је да је 
на чу љи ла уши.

„Се ћам се да сам чи та ла о то ме. Ти, да кле, ве ру јеш да сте про на-
шли њих две?“

„Пот пу но сам си гу ран у то. Ина че би би ла су ви ше ве ли ка слу чај-
ност. Чим до би је мо из ве штај па то ло га, мо же мо по че ти ре гу лар но да 
ис тра жу је мо - до та да мо ра мо да има мо ви ше по тен ци јал них оп ци-
ја.“

„Тре ба ли ти по моћ при са ку пља њу по да та ка о њи ма?“
Ус хи ће но се окре ну ла пре ма ње му и он је пре по знао жар у ње ним 

очи ма.
„Не, не, не! Ти тре ба да ми ру јеш. Не за бо ра ви да си, у ства ри, на 

бо ло ва њу.“
„Да, али ми је крв ни при ти сак при ли ком по след ње кон тро ле био у 

ре ду. И по лу де ћу од то га што са мо се дим у ку ћи. Ни сам чак мо гла ни 
да поч нем да пи шем но ву књи гу.“

Књи га о Алек сан дри Вијк нер и ње ној тра гич ној смр ти до жи ве-
ла је ве ли ки успех и до ве ла до то га да је Ери ка пот пи са ла уго вор за 
још јед ну књи гу о исти ни том слу ча ју уби ства. Књи га о Алек сан дри је 
зах те ва ла огром но на пре за ње, и по слов но и емо тив но, и от ка ко ју је 
по сла ла из да ва чу у ма ју, ни је има ла сна ге да за поч не не ки но ви про-
је кат. По те шко ће у по од ма клој труд но ћи су пре ваг ну ле над од лу ком 
да пи ше и она је, крај ње не ра до, од го ди ла нео п ход но ис тра жи ва ње у 
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окви ру при пре ма за но ву књи гу док се не по ро ди. Ме ђу тим, ни је би ло 
у ње ној при ро ди да са мо се ди код ку ће и „зве ра у пра зно“.

„Ани ка је на од мо ру, та ко да она не мо же то да ура ди. И ни је ла ко 
ис тра жи ва ти као што љу ди ми сле. Мо ра се зна ти где тре ба да се тра-
жи, а ја знам. Мо гла бих са мо ма ло да ба цим по глед...“

„Не, не до ла зи у об зир! На дам се да ће Ко ни и ње го ви ’ди вљи’ на-
след ни ци оти ћи ра но ују тру и на кон то га ти тре ба са мо да се од ма-
раш! И са да мо раш да ћу тиш, јер хо ћу ма ло да ’раз го ва рам’ са бе бом. 
Мо ра мо да на пра ви мо пла но ве за ње го ву фуд бал ску ка ри је ру...“

„Или ње ну.“
„Или ње ну. Ма да ће се, ако бу де де вој чи ца, ве ро ват но ба ви ти гол-

фом. Још одав но не ма ве ли ког нов ца у жен ском фуд ба лу.“
Ери ка је са мо уз дах ну ла, али је мир но ле гла на ле ђа да олак ша 

„ко му ни ка ци ју“ Па три ка са бе бом.

„Зар они не при ме те кад се ти ис кра деш?“
Ју ан је ле жао на бо ку по ред Лин де и го ли цао је слам ком по ли цу.
„Не, јер Ја коб у ме не, ка ко ка же, ’има по ве ре ња’.“ Она је ја ко на-

бра ла че ло и ими ти ра ла озби љан глас сво га бра та. „Та ре че ни ца је 
не што што је по ку пио на свим кур се ви ма ’ство ри-до бар-кон такт-са-
мла ди ма’ ко је је по ха ђао. Нај го ре од све га што ве ћи на мла дих љу ди 
из гле да ’па да’ на то, јер не ки од њих гле да ју у Ја ко ба као у Бо га. Ма да, 
ка да од ра сташ без ћа ле та, ве ро ват но при хва таш би ло шта.“ Нер во зно 
је од гур ну ла слам ку ко јом ју је Ју ан го ли цао. „Пре ки ни с тим!“

„За што, зар не смем ма ло да те го ли цам?“
Ви де ла је да се увре дио, наг ну ла се и по љу би ла га да би га одо-

бро во љи ла. Јед но став но јој да нас ни је био до бар дан. Ју трос је до би ла 
мен стру а ци ју, та ко да не ће мо ћи да во ди љу бав са Ју а ном не де љу да-
на, а он да јој је ишло и на жив це што жи ви са сво јим по ште ним бра-
том и ње го вом под јед на ко по ште ном же ном.

„Ох, ка да би са мо го ди на да на мо гла бр же да про ђе, па да се из гу-
бим из ове је бе не се лен дре!“

Би ли су при ну ђе ни да ша пу ћу да не би би ли от кри ве ни у свом 
скро ви шту на се ну у ам ба ру, али је она уда ри ла ру ком у да ске да би 
на гла си ла сво је ре чи.

„Да ли че знеш да одеш и од ме не?“
Увре ђе ни из раз на Ју а но вом ли цу се про ду био и Лин да се „ује ла 

за је зик“. Ка да бу де оти шла у бе ли свет, ни ка да не ће по гле да ти не ко га 
као што је Ју ан, али, док год је код ку ће, он јој од го ва ра за за ба ву, али 
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ни шта ви ше од то га. А ни је би ло по треб но да он то са зна. Склуп ча ла 
се као ма ло уми ља то ма че и при пи ла се уз ње га. Ни је до би ла ни ка кав 
од го вор, па је узе ла ње го ву ру ку и ста ви ла је око свог те ла. Ка да су 
ње го ви пр сти по че ли да ми ле по њој, у се би се на сме ја ла. Ка ко је ла ко 
ма ни пу ли са ти му шкар ци ма! 

„Мо жда би мо гао да по ђеш са мном?“
Ре кла је то зна ју ћи вр ло до бро да он ни ка да не би мо гао да се „од-

ле пи“ од Фјел ба ке, тач ни је ре че но, пре све га, од свог бра та. По не кад 
се пи та ла да ли он уоп ште иде и у „кло њу“ са мо и ни ци ја тив но ако не 
пи та Ро бер та. 

Из бе га вао је да од го во ри на пи та ње. Уме сто то га, ре као је: „Да ли 
си при ча ла са тво јим ћа ле том? Шта он ка же на то што на ме ра ваш да 
одеш?“

„Шта ће да ка же? Још го ди ну да на мо же да од лу чу је уме сто ме не, 
али, чим на пу ним 18 го ди на, он ви ше не ма шта је бе но да ка же о то ме. 
И то га до во ди до лу ди ла. По не кад ми слим да би же лео да мо же да 
нас уба ци у сво је је бе не ра чу но вод стве не књи ге: Ја коб при ход, Лин да 
рас ход.“

„Ка кав рас ход?“
Лин да се на сме ја ла због ње го вог пи та ња. „То је еко ном ски тер мин 

- ни шта о че му ти тре ба да бри неш.“
„Пи там се ка ко би би ло...“ Из гле дао је од сут но док му је по глед 

био фик си ран не где иза ње. Жва као је јед ну слам ку из се на. 
„Шта ка ко би би ло?“
„Да мој ћа ле ни је из гу био сав но вац. Он да би смо мо жда ми жи ве-

ли у ве ли кој ку ћи на овом има њу, а ти би би ла у стра ћа ри са стри цом 
Га бри је лом и стри ном Лејн.“

„О, ала би то био при зор! Ма ма ко ја жи ви у за пу ште ној стра ћа ри. 
Си ро ма шна као цр кве ни миш.“

Лин да је за ба ци ла гла ву уна зад и слат ко се на сме ја ла, па је Ју ан 
мо рао да је ути ша ва да је не би чуо не ко у Ја ко бо вој ку ћи, ко ја је би-
ла уда ље на од ам ба ра са мо то ли ко да је до ње га мо гао да се до ба ци 
ка мен. 

„Мо жда би, у том слу ча ју, ћа ле да нас још увек био жив. И он да ке-
ва не би по чи та ве да не бу љи ла у сво је про кле те ал бу ме.“

„Али, ни је се због па ра...“
„Шта, ке ве ти, ти знаш за што је он то ура дио?“ Глас му се по ви сио 

за ок та ву и по стао пи скав.
„Па, то сви зна ју.“
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Лин ди се ни је до па дао пра вац у ко ме је кре нуо њи хов раз го вор и 
ни је се усу ђи ва ла да по гле да Ју а на у очи. За ва да из ме ђу њи хо ве две 
по ро ди це и све у ве зи са њом су пред ста вља ли те му за раз го вор ко ји 
су њих дво је до са да, пре ћут ним до го во ром, из бе га ва ли.

„Сви ми сле да зна ју, али, у ства ри, ни ко ни шта не зна. А ту је и твој 
брат ко ји жи ви на на шем има њу; па, то је пре ви ше, мај ку му!“

„Ни је Ја ко бо ва гре шка што је све та ко ис па ло.“ Би ло је нео бич но 
што бра ни бра та ко га је нај че шће оба си па ла увре да ма, али крв ни је 
во да. „Он је до био има ње од де де; осим то га, увек је бра нио Јо ха не са.“

Ју ан је знао да је она у пра ву и ње гов бес је спла снуо. Мно го га је 
бо ле ло ка да је Лин да по не кад при ча ла о сво јој по ро ди ци, јер га је то 
под се ћа ло на оно што је сам из гу био. Ни је се усу ђи вао да јој то ка же у 
ли це, али је че сто ми слио да је би ла при лич но не за хвал на. Она и ње на 
по ро ди ца су има ли све, а ње го ва ни је има ла ни шта. Где је ту прав да?

У исто вре ме је мо гао све да јој опро сти. Ни ка да ни је во лео не ко га 
та ко сна жно; и сам по глед на ње но вит ко те ло по ред ње го вог чи ни-
ло је да он поч не да „го ри“ из ну тра. По не кад ни је мо гао да ве ру је да 
је дан та кав ан ђео тра ћи сво је вре ме на ње га. Ме ђу тим, знао је да не 
тре ба да до во ди у пи та ње сво ју до бру сре ћу. Уме сто то га, по ку шао је 
да за жму ри пред бу дућ но шћу и ужи ва у са да шњо сти. За то је при ву као 
Лин ду ка се би и за жму рио док је упи јао ми рис ње не ко се. От коп чао је 
пр во дуг ме на ње ним пан та ло на ма, али га је она за у ста ви ла.

„Не мо гу, до би ла сам мен стру а ци ју. До зво ли ти ме ни.“
Ка да му је от коп ча ла пан та ло не, из ва лио се на се но. За тво рио је 

очи и осе тио се као да је у ра ју.

Про шао је са мо је дан дан от ка ко је про на ђе на мр тва же на, али је 
не стр пљи вост већ му чи ла Па три ка. Не где се не ко пи тао где је она, 
раз ми шљао, бри нуо се, цр не ми сли су му се мо та ле по гла ви. Ви ше 
од све га дру гог Па трик је же лео да са зна ко је та же на да би мо гао да 
оба ве сти ње не бли жње. У сво јој гла ви се већ оп те ре тио од го вор но шћу 
што ће мо ра ти да ње ној по ро ди ци са оп шти ту жну вест, али је знао да 
је то ва жан део ње го вог по сла. Ни шта ни је би ло го ре од не из ве сно сти, 
чак ни смрт. 

Мар ти но ви те ле фон ски по зи ви то ком ју че ра шњег да на ни су уро-
ди ли пло дом, што је ука зи ва ло да ће иден ти фи ка ци ја би ти мно го те жа 
не го што се оче ки ва ло. Ниг де у окол ним под руч ји ма ни је при ја вље но 
да је ова же на не ста ла, због  че га се по ље пре тра ге мо ра про ши ри ти 
на чи та ву Швед ску, па мо жда чак и на ино стран ство. Тре нут но је тај 
за да так из гле дао као не ре а лан, али је Па трик бр зо од ба цио ту ми сао 
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- љу ди из по ли ци је су би ли је ди ни за ступ ни ци не по зна те мр тве же не 
и мо ра ју по сва ку це ну от кри ти ко је она. 

Мар тин је дис крет но по ку цао на вра та. 
„Ка ко би же лео да на ста вим? Да про ши рим круг пре тра ге или да 

поч нем од под руч ја ве ли ких гра до ва, или...?“ Упит но је по ди гао обр ве.
Па трик је од јед ном осе тио те жи ну од го вор но сти за ис тра гу. У 

ства ри, ни шта ни је упу ћи ва ло ни у јед ном прав цу, али од не че га се 
мо ра по че ти. 

„Про ве ри са по ли циј ским упра ва ма ве ли ких гра до ва. Ге те борг је 
об ра ђен, па поч ни са Сток хол мом и Мал ме ом. Уско ро би тре ба ло да 
до би је мо пре ли ми нар ни из ве штај од фо рен зи ча ра и, ако бу де мо има-
ли сре ће, мо жда ће они мо ћи да нам да ју не што ко ри сно.“

„У ре ду“. Мар тин је на из ла ску уда рио дла ном о вра та и кре нуо 
ка сво јој кан це ла ри ји. Због про дор ног зву ка са ре цеп ци је, окре нуо се 
на пе ти и кре нуо да пу сти по се ти о ца. Обич но је то био Ани кин по-
сао, али су сви у ње ном од су ству јед но став но мо ра ли да по ма жу јед ни 
дру ги ма. 

Мр ша ва де вој ка, са две ду ге, пла ве пле те ни це, ко ја је ста ја ла крај 
ре цеп ци је, из гле да ла је за бри ну то. На ле ђи ма је има ла огро ман ра-
нац. 

„I want to spe ak with so me o ne in char ge.“ („Же лим да раз го ва рам 
са не ким ко је глав ни.“) 

Го во ри ла је ен гле ски са оштрим на гла ском и Мар тин је по ми слио 
да је Не ми ца. Отво рио је вра та и мах нуо јој да уђе. Вик нуо је низ ход-
ник: „Па три че, имаш по се ту.“

Пре ка сно се се тио да је мо жда пр во тре ба ло да се рас пи та шта јој 
тре ба, али је Па трик већ про ту рио гла ву из сво је кан це ла ри је и де вој-
ка је кре ну ла ка ње му.

„Are you the man in char ge?“ („Да ли сте ви глав ни?“)
Па трик је на тре ну так био у ис ку ше њу да је по ша ље код Мел бер-

ја, ко ји је фор мал но био шеф, али се пре до ми слио ка да је ви део њен 
очај нич ки из раз ли ца и од лу чио да је по ште ди те не при јат но сти. По-
сла ти слат ку де вој ку Мел бер ју би ло је као да ша љеш ов цу на кла ње, па 
су ње го ви при род ни за штит нич ки ин стинк ти пре о вла да ли.  

„Yes, how can I help you?“ („Да, ка ко мо гу да вам по мог нем?“)
По ка зао јој је ру ком да уђе и сед не на сто ли цу ис пред ње го вог рад-

ног сто ла. Са за чу ђу ју ћом ла ко ћом је ски ну ла огро ман ра нац и па-
жљи во га осло ни ла на зид по ред вра та. 
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„My en glish is very bad. You spe ak Ger man? („Мој ен гле ски је ве о ма 
лош. Да ли го во ри те не мач ки?“)

Па трик је на бр зи ну про ве рио сво је по зна ва ње не мач ког је зи ка 
ко ји је учио у шко ли. Од го вор је за ви сио од то га ка ко она де фи ни ше 
спе ак Гер ман („го во ри ти не мач ки“). Он је мо гао да на не мач ком на-
ру чи пи во или да за тра жи ра чун, али је би ло ја сно да она ни је ов де у 
уло зи ко но ба ри це.  

„Ма ло не мач ког“, од го во рио је на ло шем не мач ком.
Де вој ка је де ло ва ла као да је за до вољ на од го во ром и при ча ла је 

по ла ко и ја сно да би му да ла шан су да раз у ме за што је до шла. На сво-
је из не на ђе ње, Па трик је при ме тио да је раз у мео ви ше не го што је на 
по чет ку ми слио да ће мо ћи; ма да ни је раз у мео сва ку реч, схва тио је 
су шти ну.

Пред ста ви ла се као Лиз Фу штер. На вод но је би ла ов де пре не де љу 
да на и при ја ви ла не ста нак сво је дру га ри це Та ње. Раз го ва ра ла је са 
јед ним по ли цај цем ов де у ста ни ци, ко ји јој је ре као да ће је по зва ти 
ка да бу де са знао не што ви ше. Че ка ла је це ле не де ље и још увек ни је 
чу ла ни шта о Та њи. За бри ну тост јој се оцр та ва ла на ли цу и Па трик је 
пом но слу шао оно што му је при ча ла.

Та ња и Лиз су се упо зна ле у во зу на пу ту за Швед ску. Обе су би ле 
из се вер не Не мач ке, али се од ра ни је ни су по зна ва ле. Од мах су се 
збли жи ле и Лиз је ре кла да су по ста ле као се стре. Лиз ни је има ла ни-
ка кве од ре ђе не пла но ве ку да пу то ва ти по Швед ској и Та ња јој је за то 
пред ло жи ла да кре не са њом у гра дић на за пад ној оба ли ко ји се зо ве 
Фјел ба ка. 

„За што баш у Фјел ба ку?“ упи тао је Па трик. 
Окле ва ла је да од го во ри. То је би ла је ди на те ма о ко јој Та ња ни је 

ра до и отво ре но раз го ва ра ла са њом и Лиз је при зна ла да она, за пра-
во, ни је зна ла за што су до шле у Фјел ба ку. Та ња јој је је ди но ис при ча ла 
да ов де има не ког по сла; мо ра ла је не што да по тра жи, ре кла је. Ка да 
бу де то за вр ши ла, мо гу да на ста ве сво је пу то ва ње кроз Швед ску. Те ма 
је де ло ва ла осе тљи во и Лиз ни је да ље за пит ки ва ла. Са мо је би ла за до-
вољ на што ће има ти дру штво на пу то ва њу и ра до је кре ну ла са Та њом, 
без об зи ра због че га је она же ле ла да от пу ту је у Фјел ба ку.  

Три да на су про ве ле у камп на се љу на Сел ви ку пре не го што је 
Та ња не ста ла. Оти шла је ују тру, ре кав ши да то ком да на мо ра да се 
по бри не за не што и да би тре ба ло да се вра ти до по сле по дне ва. По сле-
под не је про шло, па ве че, а за тим је до шла и ноћ - ка ко су са ти про-
ти ца ли, Ли зи на за бри ну тост је ра сла. На ред ног ју тра је од ту ри стич ке 
аген ци је на Тр гу Ин грид Берг ман до би ла оба ве ште ње ка ко да до ђе до 
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нај бли же по ли циј ске ста ни це. Под не ла је при ја ву и са да је пи та ла шта 
је по ли ци ја ура ди ла. 

Па трик је био збу њен. Ко ли ко је ње му по зна то, у овој по ли циј ској 
ста ни ци не по сто ји ни ка ква при ја ва о не ста лој осо би и са да је осе тио 
те жи ну у сто ма ку. Од го вор на ње го во рас пи ти ва ње о Та њи ном лич ном 
опи су по твр ди ло је ње го ве сум ње. Све што је Лиз ис при ча ла о сво јој 
при ја те љи ци од го ва ра ло је мр твој же ни у Кра ље вом усе ку. Ка да јој је 
те шка ср ца по ка зао фо то гра фи ју жр тве, ње ни је ца ји су му по твр ди ли 
оно што је већ слу тио. Мар тин је мо гао да пре ста не да по зи ва по ли-
циј ске упра ве по Швед ској, а не ко би тре ба ло да сно си од го вор ност 
што не ста нак Та ње ни је био об ра ђен на ко рек тан на чин. Не по треб но 
је про тра ће но мно го дра го це них са ти и Па трик уоп ште ни је сум њао у 
то где би тре ба ло да по тра жи крив ца.  

Па трик је већ оти шао на по сао ка да се Ери ка про бу ди ла из ду бо-
ког сна. По гле да ла је на ча сов ник. Би ло је 9 са ти и ни су се чу ли ни ка-
кви зву ци из при зе мља. 

Ери ка је по че ла да по ста вља сто за до ру чак за се бе и сво је го сте 
- упа да ли су у ку хи њу је дан за дру гим, сва ки дре мљи ви ји од прет ход-
ног, али су бр зо жив ну ли ка да су по че ли да се слу же хра ном ко ју је 
до ма ћи ца при пре ми ла. 

„Зар ни је Ко стер сле де ће ме сто ко је ће те по се ти ти?“
Ери ки но пи та ње је би ло љу ба зно, а мо ра ла је да га по ста ви за то 

што ни је мо гла да до че ка да их се ота ра си. 
Ко ни је раз ме нио брз по глед са сво јом су пру гом и ре као: „Па, 

Бри та и ја смо си ноћ ма ло по при ча ли и, по што смо већ ов де, а вре ме 
је та ко див но, мо гли би смо да нас да оде мо до јед ног од ових остр ва. 
Ви има те ча мац, зар не?“

„Па, да, има мо...“, не вољ но је по твр ди ла Ери ка. „Ма да ни сам баш 
си гур на да је Па трик пре те ра но во љан да га по зајм љу је. Има ју ћи у 
ви ду оси гу ра ње и све то...“. Због по ми сли да би они мо гли да оста ну 
чак и не ко ли ко са ти ду же од пла ни ра ног, од бе са је по че ла да јој се 
ди же ко са на гла ви.

„Па, ми смо ми сли ли да би ти мо жда мо гла да нас пре ве зеш до 
не ког до брог ме ста. Он да те ми мо же мо на зва ти ка да бу де мо хте ли да 
се вра ти мо на зад.“

То што је она у том тре нут ку за не ме ла Ко ни је схва тио као пре-
ћут ни при ста нак. Ери ка је од ви ших си ла при зи ва ла стр пље ње и убе-
ђи ва ла се бе да ни је вред но су ко би ти се са род би ном. Из бе ћи ће да се 
дру жи са њи ма у то ку не ко ли ко на ред них ча со ва и на да ла се да ће они 



33ПРОПОВЕДНИК

он да от пу то ва ти да ље пре не го што Па трик до ђе ку ћи са по сла. Већ је 
од лу чи ла да при пре ми не што по себ но за ве че ру и опу ште но про ве де 
ве че код ку ће. Па трик би, упр кос све му, тре ба ло да је на од мо ру. И ко 
зна ко ли ко ће вре ме на има ти јед но за дру го ка да се ро ди бе ба - нај бо-
ље је да ко ри сте сва ку при ли ку да ужи ва ју у за јед нич ким тре ну ци ма.

Ка да је це ла по ро ди ца Флуд, на кон мно го пре ми шља ња, спа ко ва ла 
сво ју лет њу опре му, оти шли су до ма ри не. Ма ли пла ви др ве ни ча мац 
био је ни зак и Ери ки је би ло те шко да се по пе ње на ње га са ке ја код 
Бад хол ме на. На кон што су сат вре ме на пло ви ли у по тра зи за пу стом 
сте ном или пла жом ко ја од го ва ра го сти ма, она је ко нач но про на шла 
јед ну ма лу ува лу ко ју су оста ли ту ри сти не ким чу дом из гле да про ма-
ши ли, а он да се упу ти ла ку ћи. По пе ти се на кеј без по мо ћи по ка за ло 
се не мо гу ћим, та ко да је она, осе ћа ју ћи се по ни же но, мо ра ла да за мо-
ли за по моћ не ко ли ко про ла зни ка. 

Зно ја ва, умор на и бе сна, во зи ла се ауто мо би лом ка ку ћи, али се 
пре до ми сли ла баш ка да је про ла зи ла по ред клу ба је дри ли чар ског 
дру штва и жу стро је скре ну ла уле во, уме сто да во зи пра во на пред 
ка Сел ви ку. За тим је скре ну ла уде сно, по ред спорт ског игра ли шта и 
стам бе ног ком плек са Ку лен, и пар ки ра ла ис пред би бли о те ке. Пот пу-
но би „по лу де ла“ да цео дан се ди код ку ће бес по сле на. Па трик ка сни је 
мо же да се бу ни ко ли ко хо ће, али ће му она по мо ћи при ис тра зи, хтео 
он то или не! 

Ка да је Ернст до шао у ста ни цу, не си гур ним ко ра ком је кре нуо ка 
Хед стро мо вој кан це ла ри ји. Чим га је Па трик по звао мо бил ним те ле-
фо ном и че лич ним гла сом му на ре дио да од мах до ђе у ста ни цу, пред-
о се тио је да је у не во љи. По ку ша вао је да про це ни у че му је мо гао 
би ти ухва ћен, али је мо рао да при зна да има пре ви ше „гре хо ва“ да би 
мо гао ла ко да по го ди. Он је, де фак то, био „мај стор за пре чи це“ и уз-
ди гао је за бу ша ва ње на по слу до јед не вр сте умет но сти. 

„Се ди!“
По слу шао је Па три ко ву на ред бу и „на ба цио“ на ли це пр ко сни из-

раз да би се за шти тио од на до ла зе ће „олу је“.
„Шта је то та ко стра шно хит но? Био сам усред по сла и са мо за то 

што ти је при вре ме но до де ље на од го вор ност за ис тра гу не зна чи да 
мо жеш са мо да ми на ре ђу јеш.“

На пад је нај бо ља од бра на, али, су де ћи по Па три ко вом све смрк ну-
ти јем из ра зу ли ца, у овом слу ча ју је то био пот пу но по гре шан пут. 

„Да ли си при мио при ја ву о не ста лој не мач кој ту рист ки њи пре не-
де љу да на?“
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До ђа во ла! На ту при ја ву је пот пу но за бо ра вио. Сит на пла ва де вој-
ка је до шла баш пре руч ка и он је са мо хтео да је се осло бо ди на бр зи-
ну да би имао вре ме на да оде да је де. Обич но ни кад не бу де ни шта од 
тих при ја ва о не ста лим ту рист ки ња ма. Нај че шће ле же „мр тве пи ја не“ 
у не ком јар ку или су оти шле са не ким мла ди ћем. Сра ње! Знао је да ће 
ис па шта ти због ово га. Тре ба ло је да то по ве же са де вој ком ко ја је ју че 
на ђе на мр тва, али ла ко је да сад бу де па ме тан. Са да је нај ва жни је да 
ми ни ма ли зу је ште ту.

„Па аа..., ве ро ват но је сам.“
„Ве ро ват но је си!“ Па три ков обич но ми ран глас гром ко је од јек нуо 

у ма лој кан це ла ри ји. „Или си при мио при ја ву или ни си. Не по сто ји 
ни шта из ме ђу. И ако си је при мио, где је?“ Па трик је био та ко бе сан 
да је за пли тао је зи ком. „Да ли ти схва таш ко ли ко вре ме на је ово ко-
шта ло ис тра гу?“

„Да, на жа лост је та ко, али ка ко сам мо гао да знам...“
„Ти не тре ба да знаш, ти тре ба да из вр ша ваш сво је рад не за дат ке! 

На дам се да ни ка да ви ше не ћу чу ти за ова ко не што. Са да тре ба да на-
док на ди мо из гу бље но дра го це но вре ме.“ 

„Има ли не че га што ја мо гу...“ Ернст је по де сио свој глас да зву-
чи ко ли ко год је мо гу ће по ни зни је. Из гле дао је по кај нич ки, ка ко је 
са мо он умео. У се би је псо вао за то што му се на тај на чин обра ћа је-
дан „кли ња“, али по што је Хед стром из гле да пред ста вљао Мел бер је ве 
„очи и уши“, би ло би глу по да још ви ше по гор ша ва сво ју си ту а ци ју.

„До вољ но си ура дио. Мар тин и ја ће мо на ста ви ти ис тра гу. Ти ћеш 
се по бри ну ти за све дру ге при ја ве ко је бу ду под не те. При ми ли смо 
јед ну о про ва ли у ви ли у Шеп ста ду. Раз го ва рао сам са Мел бер јем и 
до био одо бре ње за те бе да одеш и ре шиш то лич но.“

Као знак да је раз го вор за вр шен, Па трик је окре нуо ле ђа Ерн сту 
и по чео та ко бе со муч но да ку ца по та ста ту ри ком пју те ра да је она 
од ска ка ла.

Ернст је, мр мља ју ћи, на пу стио кан це ла ри ју. Па, ни је ваљ да то ли ко 
озби љан про пуст ако се не на пи ше јед на ма ла при ја ва. Пр вом при-
ли ком би тре ба ло да по при ча са Мел бер јем да ли је по год но има ти 
не ко га та ко ла бил ног, а од го вор ног за ис тра гу о уби ству. Да, мај ку му, 
ствар но би то тре ба ло да ура ди.

Бу бу љи ча ви мла дић ко ји је се део ис пред ње га био је оли че ње ле-
тар ги је. Без на де жност се оцр та ва ла на ње го вом ли цу и одав но га је оп-
хр ва ла ми сао о бе сми сле но сти жи во та. Ја коб је пре по знао све зна ко ве 
да је ма лом по треб на по моћ, да је из гу бљен и со ци јал но не при ла го ђен 
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и ни је мо гао да не гле да на то као на иза зов. Знао је да по се ду је моћ да 
окре не де ча ков жи вот у пот пу но дру гом прав цу и ко ли ко ће би ти успе-
шан за ви си ло је је ди но од то га да ли је сам де чак имао ика кву же љу да 
бу де усме рен на пра ви пут.  

Уну тар сло бод но вер ске за јед ни це Ја ко бов по сао са омла ди ном био 
је до бро по знат и це њен. Мно ги мла ди љу ди ула зи ли су на има ње са 
„сло мље ним ду ша ма“, а за тим из ла зи ли ода тле као про дук тив ни чла-
но ви дру штва. Ре ли ги о зни аспект за јед ни це ни је се ис ти цао пред око-
ли ном, по што су др жав не до та ци је по чи ва ле „на ста кле ним но га ма“. 
Увек је би ло љу ди без ве ре у Бо га ко ји ви чу „сек та“ чим је не што дру га-
чи је од њи хо вог огра ни че ног схва та ња шта пред ста вља ре ли ги ја.

Нај ве ћи део угле да ко ји он ужи ва сте као је за хва љу ју ћи соп стве-
ним за слу га ма, али ни је мо гао да по рек не и ути цај чи ње ни це да је 
ње гов де да био Ефра им Хулт, по знат по на дим ку Про по вед ник. До-
ду ше, ње гов де да ни је при па дао овој ис тој за јед ни ци, али је ње го ва 
ре пу та ци ја би ла на да ле ко по зна та дуж оба ле Бу ху сле на - ње гов рад је 
имао од је ка уну тар свих сло бод но вер ских гру па. Лу те ран ска цр ква, 
зва нич на цр ква у Швед ској, гле да ла је, на рав но, на Про по вед ни ка као 
на шар ла та на, али то су ра ди ли и сви па сто ри ко ји су мо ра ли да се 
по ми ре са чи ње ни цом да про по ве да ју не де љом пред ско ро пра зним 
цр кве ним клу па ма, а сло бод не хри шћан ске гру пе ни су се мно го оба-
зи ра ле на де ло ва ње тог чо ве ка.

 
Рад са со ци јал но не при ла го ђе ним осо ба ма и за ви сни ци ма ис пу-

ња вао је Ја ко бов жи вот ско ро јед ну де це ни ју, али га то са да ви ше ни је 
ис пу ња ва ло на исти на чин као ра ни је. Он је уче ство вао у пла ни ра њу 
про гра ма у ре ха би ли та ци о ном цен тру у Бу ла ре ну, али рад ви ше ни је 
ис пу ња вао пра зни ну са ко јом је жи вео це лог свог жи во та. Не до ста-
ја ло му је не што и по тра га за тим не чим не по зна тим га је пла ши ла. 
Он, ко ји је ду го сма трао да сто ји чвр сто на зе мљи, са да је осе ћао ка ко 
му се тло за бри ња ва ју ће љу ља под но га ма и ужа са вао се ам би са ко-
ји би мо гао да се отво ри и да га про гу та це лог, и ње го во те ло и ду шу. 
Ко ли ко је пу та, си гу ран у сво ју ве ру, ука зи вао да је сум ња пр во ору ђе 
ђа во ла, не зна ју ћи да ће се јед ног да на и сам на ћи у си ту а ци ји да и 
сам поч не да сум ња.

Устао је и окре нуо ле ђа де ча ку. Гле дао је кроз про зор ко ји је био 
окре нут ка је зе ру, али је ви део са мо соп стве ни од раз у ста клу. Сна-
жан, здрав му шка рац, раз ми шљао је иро нич но о се би. Там на ко са 
би ла је крат ко оши ша на; Ма ри та га је ши ша ла код ку ће - ра ди ла је 
то вр ло до бро. Имао је фи но из ва ја не цр те ли ца, са сен зи бил ним 
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ка рак те ри сти ка ма, а да ни је де ло вао не му жев но. Он ни је био ни мр-
шав, ни на ро чи то ја ке гра ђе, већ би мо гло да се ка же да је био му-
шка рац нор мал не фи зич ке гра ђе. Ње го ва нај ве ћа пред ност су би ле 
ње го ве очи. Из ра зи то пла ве, има ле су је дин стве ну спо соб ност да у 
исто вре ме мо гу да из гле да ју и бла го и про дор но. Те очи су му по ма-
га ле да убе ди мно ге да кре ну пра вим пу тем. 

Ме ђу тим, да нас му је, због соп стве них де мо на, би ло те шко да се 
скон цен три ше на ту ђе про бле ме и би ло му је лак ше да при ми оно 
што је де чак го во рио ако ни је мо рао да га гле да. Скло нио је по глед 
са свог од ра за у про зор ском ста клу и гле дао пре ко је зе ра Бу ла шен и 
шу ме ко ја се ми ља ма про сти ра ла ис пред ње га. Би ло је то ли ко вру ће 
да је мо гао да ка ко ви ди ва здух тре пе ри из над во де. Он и ње го ва по-
ро ди ца су ку пи ли ово ве ли ко има ње ко је је би ло мно го за пу ште но и, 
на кон мно го са ти за јед нич ког „рин та ња“, до ве ли су га у ста ње у ко ме 
је са да би ло. Ме сто ни је лук су зно, али је уред но и чи сто, а сме штај де-
це је удо бан. Пред став ни ци оп шти не су увек им пре си о ни ра ни ку ћом 
и див ном око ли ном и на ши ро ко при ча ју ка кав по зи ти ван ути цај то 
има на јад не не при ла го ђе не мом ке и де вој ке. До са да Ја коб и ње го-
ви по моћ ни ци ни су има ли ни ка квих про бле ма у до би ја њу до та ци ја и 
њи хов по сао је до бро на пре до вао то ком 10 го ди на ко ли ко је овај ре-
ха би ли та ци о ни цен тар отво рен. Про блем је био са мо у ње го вој гла ви. 
Или је био у ње го вој ду ши?

Мо жда је оп те ре ће ње у сва ко днев ном жи во ту би ло то што га је 
гур ну ло у по гре шном прав цу на од лу чу ју ћој рас кр сни ци. Он ни ка да 
ни је окле вао да при ми сво ју се стру у свој дом. Ко би, ако не он, мо гао 
да убла жи њен уну тра шњи не мир и сми ри ње ну бун тов нич ку на рав? 
Али се по ка за ло да је она над моћ ни ји про тив ник у пси хо ло шкој бор-
би; док је њен его ја чао из да на у дан, он је осе ћао ка ко та кон стант на 
ири та ци ја пот ко па ва чи тав ње гов те мељ. По не кад би ухва тио се бе ка-
ко сте же пе сни це и ми сли ка ко је она при глу па, про ста де вој ка, ко ја је 
за слу жи ла да ње на по ро ди ца диг не ру ке од ње. Ме ђу тим, то ни је био 
хри шћан ски на чин раз ми шља ња, због че га је, по кај нич ки, про во дио 
по не ко ли ко са ти у са мо и спи ти ва њу и пре да ном про у ча ва њу Би бли је, 
у на ди да ће об но ви ти сна гу. 

Гле да но са стра не, Ја коб је још увек био сте на си гур но сти и са мо-
по у зда ња. Он је знао да је љу ди ма у ње го вом окру же њу био по тре бан 
не ко на ко га се увек мо гу осло ни ти и још увек ни је био во љан да по-
ква ри та кву сли ку о се би у очи ма дру гих љу ди. 

Још от ка ко је по бе дио бо лест ко ја га је јед но вре ме ди вљач ки пу-
сто ши ла, бо рио се да не из гу би кон тро лу над сво јим жи во том. Ме ђу-
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тим, сам на пор да одр жи „фа са ду“ цр пео је ње го ве по след ње ре сур се 
и ам бис се круп ним ко ра ци ма при бли жа вао. По но во је раз ми шљао о 
иро ни ји са др жа ној у чи ње ни ци да се круг, на кон мно го го ди на, за тва-
ра. Због ве сти ко ју је чуо, учи нио је оно за шта је ми слио да је не мо-
гу ће - по сум њао је! Сум ња је, до ду ше, по тра ја ла са мо је дан тре ну так, 
али је на пра ви ла ма лу пу ко ти ну у тој ја кој „фа са ди“, ко ја је по че ла да 
се све ви ше ши ри. 

Ја коб је оте рао те ми сли и на те рао се бе да се фо ку си ра на мла ди-
ћа пред со бом и ње гов ја дан жи вот. Пи та ња му је по ста вљао ауто мат-
ски, упу ћу ју ћи му и са о се ћај ни осмех, ко ји је увек имао спре ман за 
но ву „цр ну ов цу у ста ду“. 

Још је дан дан. Још јед на сло мље на ду ша ко ју тре ба из ле чи ти. Ни је 
би ло кра ја. Али, чак је и Бог мо гао да се од мо ри сед мог да на.

На кон што је са хри да до ве зла ро ђа ке, ко ји су под ја ким сун цем 
по ста ли цр ве ни као ра ко ви, Ери ка је уз бу ђе но че ка ла да Па трик до ђе 
ку ћи. Та ко ђе је тра жи ла зна ко ве да ће Ко ни и ње го ва по ро ди ца по че-
ти да па ку ју сво је „пр ње“, али се они ни су ни по кре ну ли. Од лу чи ла је 
да са че ка ма ло пре не го што сми сли не ки суп ти лан на чин да пи та да 
ли уско ро иду. Са олак ша њем је чу ла ка ко се Па трик пе ње уз сте пе ни-
це и оти шла је да га до че ка.

„Здра во, љу ба ви!“ Мо ра ла је да се по диг не на пр сте да би мо гла да 
га по љу би. 

„Здра во! Зар они још ни су оти шли?“ Па трик је го во рио ша па том и 
ба цио по глед ка днев ној со би.

„Не, а из гле да да и не по ми шља ју. Шта ће мо, по бо гу, да ра ди мо?“ 
Ери ка је го во ри ла под јед на ко при гу ше ним гла сом и за ко лу та ла очи-
ма да би по ка за ла сво је не за до вољ ство због тре нут не си ту а ци је.  

„Не мо гу, ваљ да, да оста ну још је дан дан без пи та ња? Или мо гу?“ 
ре као је Па трик и из гле дао за бри ну то.

Ери ка је уз дах ну ла. „Да са мо знаш ко ли ко мно го го сти ју су мо ји 
ро ди те љи го ди на ма при ма ли то ком ле та. До ла зи ли су у на ме ри да 
код нас бо ра ве дан или два, а он да су оста ја ли це лу не де љу, оче ку ју ћи 
бес пла тан сме штај и хра ну. Љу ди ни су нор мал ни. А род би на је увек 
нај го ра.“   

Па трик је из гле дао ужа сну то.
„Не мо гу да оста ну не де љу да на! Па, мо ра мо учи ни ти не што. Зар 

не мо жеш ти да им ка жеш да мо ра ју да иду?“
„Ја? За што ја мо рам да им ка жем?“
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„Па, то је тво ја род би на.“  
Ери ка је мо ра ла да при зна да Па трик има пра во. Она ће, јед но-

став но, мо ра ти да „сти сне пе тљу“. Ушла је у днев ну со бу да са зна ка-
кви су пла но ви го сти ју, али ни је ни сти гла да пи та пре не го што је 
упи та на: 

„Шта има за ве че ру?“ Че ти ри па ра очи ју је са иш че ки ва њем гле-
да ло у њу. 

„Па...“ Ери ка је за не ме ла, за па ње на њи хо вом др ско шћу. На бр зи ну 
је у гла ви на пра ви ла ин вен тар оно га што има у фри жи де ру. „Шпа ге те 
са со сом од мле ве ног ме са ће за је дан сат би ти спрем не.“

Са ма се бе је хте ла да шут не од по за ди (са мо да је мо гла) ка да се 
вра ти ла у ку хи њу код Па три ка. 

„Шта су ре кли? Ка да пу ту ју?“
Ери ка ни је мо гла да по гле да Па три ка у очи. Од го во ри ла је: „То 

за и ста не знам. Али, за је дан сат је де мо шпа ге те са со сом од мле ве ног 
ме са.“

„Ни си им ни шта ре кла?“ Па трик је за ко лу тао очи ма. 
„Ни је то та ко ла ко. По ку шај сам, па ћеш ви де ти.“ Ери ка је пра-

сну ла из нер ви ра на и по че ла да лу па шер па ма и лон ци ма док их је 
из вла чи ла из кре ден ца. „Мо ра ће мо да сти сне мо зу бе још јед но ве че. 
Су тра ћу им ре ћи. Поч ни сад да сец каш лук - не мам сна ге да са ма 
при пре мим ве че ру за ше сто ро.“ 

У на пе тој ти ши ни ра ди ли су не ко вре ме у ку хи њи, а он да је Ери ка 
ре кла: 

„Да нас сам би ла у би бли о те ци и са ку пи ла ма ло ма те ри ја ла од ко га 
ћеш мо жда има ти ко ри сти. Та мо је.“ Гла вом је по ка за ла у прав цу ку-
хињ ског сто ла, на ко ме се на ла зи ла уред но сор ти ра на хр па па пи ра.   

„Па, ре као сам ти да не тре ба да...“
„Да, да, знам. Ме ђу тим, са да је го то во и би ло је ствар но за бав но 

за про ме ну, уме сто што се дим у ку ћи и ’бу љим’ у зи до ве. За то, не мој 
да за но ве таш!“     

Па трик је до са да већ на у чио ка да тре ба да ућу ти, па је сео за ку-
хињ ски сто и по чео ле ти мич но да пре гле да ма те ри јал. То су би ли ко-
пи је но вин ских чла на ка о не стан ку оне две де вој ке; чи тао их је са ве-
ли ким ин те ре со ва њем.

„Ово је од лич но! По не ћу ово су тра у кан це ла ри ју и пре гле да ти ма-
ло по дроб ни је.“

При шао јој је, док је ста ја ла за шпо ре том, стао иза ње и оба вио ру-
ка ма њен на бре кли сто мак.
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„Ни сам имао на ме ру да за но ве там. Са мо сам за бри нут за те бе и 
бе бу.“

„Знам.“ Ери ка се окре ну ла ка ње му и ста ви ла му ру ке око вра та. 
„Ја за и ста ни сам од ста кла и ако су же не не ка да мо гле да ра де на 

њи ва ма све док се бу квал но не по ро де на ли цу ме ста, мо гу и ја си-
гур но да се дим у би бли о те ци и ли стам па пи ре, без ика квих ло ших 
по сле ди ца по бе бу.“

„Да, у ре ду. Знам.“ Уз дах нуо је. „Са мо да се ота ра си мо на ших го-
сти ју, па се мо же мо ма ло ви ше по све ти ти јед но дру гом. И обе ћај да 
ћеш ми ре ћи ако бу деш хте ла да оста нем код ку ће не ки дан. Ко ле ге у 
ста ни ци зна ју да ра дим на соп стве ну ини ци ја ти ву и да си ти на пр вом 
ме сту.“

„Обе ћа вам. Али ми са да по мог ни да при пре ми мо ве че ру, па ће се 
де ца мо жда ма ло сми ри ти.“

„Сум њам. Мо жда би тре ба ло да им обој ма да мо по ча ши цу ви ски-
ја пре ве че ре, па би си гур но за спа ли.“ На миг нуо јој је и на сме јао се.

„Јао, ка ко си гро зан! Си пај бо ље по је дан ви ски Ко ни ју и Бри ти; 
он да ће бар они би ти у до бром рас по ло же њу.“

Па трик је ура дио оно што је пред ло жи ла и жа ло сно по гле дао ка ко 
се у фла ши бр зо сма њи ва ла ко ли чи на ње го вог нај бо љег ви ски ја. Ако 
Ери ки ни ро ђа ци оста ну још не ко ли ко да на, ње го ве за ли хе ви ски ја ће 
би ти осет но сма ње не. 
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