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Ziua începu promiþãtor. Se trezi devreme, înaintea
celorlalþi, îºi trase pe el hainele cât mai încet cu putinþã
ºi reuºi sã se strecoare afarã neobservat. Luã cu el coiful
de cavaler ºi sabia de lemn, pe care o agitã vesel, în vre-
me ce strãbãtu alergând suta de metri dintre casã ºi Prã-
pastia Craiului. Se opri o clipã ºi privi copleºit în cavita-
tea abruptã dintre pereþii stâncoºi. Laturile rocii se aflau
la unu-doi metri distanþã una faþã de cealaltã, iar struc-
tura se înãlþa mai mult de zece metri spre cerul pe care
soarele vãratic tocmai îºi începuse ascensiunea. Trei blo-
curi imense de piatrã erau înþepenite pentru vecie în mij-
locul despicãturii, iar priveliºtea era impunãtoare. Aºeza-
rea avea o atracþie magicã pentru un copil de ºase ani. Iar
faptul cã era un teritoriu interzis o fãcea cu atât mai is-
pititoare.

Locul fusese numit aºa odatã cu vizita în Fjällbacka
a Regelui Oscar al II-lea, la sfârºitul secolului al XIX-lea,
însã el habar n-avea de aceastã poveste ºi nici nu-i pãsa,
în vreme ce se furiºa încet spre adâncitura întunecatã, cu
sabia pregãtitã de atac. Tatãl sãu îi spusese cã scenele de la
Hãul Iadului din filmul Ronja Rövardotter fuseserã filmate
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în Prãpastia Craiului. Când vãzuse, simþise un mic vârtej
în stomac la scena în care Mattis, cãpetenia tâlharilor,
trecea cãlare prin acele locuri.

Uneori se juca acolo de-a hoþii la drumul mare, însã
în ziua aceea era cavaler. Un Cavaler al Mesei Rotunde,
ca în cartea mare ºi viu coloratã pe care i-o dãruise buni-
ca de ziua lui.

Se sãltã deasupra bolovanilor ce acopereau pãmân-
tul ºi, plin de neînfricare, se pregãti sã-l atace cu palo-
ºul sãu pe grozavul balaur care scuipa flãcãri. Razele soa-
relui nu ajungeau pânã în deschizãturã, de aceea pãrea
întunecatã ºi rece. Numai bunã pentru balauri. În cu-
rând, avea sã-i facã sângele sã þâºneascã din grumaz, iar
dupã chinuri îndelungi dihania avea sã-i cadã rãpusã la
picioare.

Cu coada ochiului, vãzu ceva care-i atrase atenþia. Era
o bucatã de pânzã roºie aflatã în spatele unui pietroi, iar
curiozitatea puse stãpânire pe el. Balaurul putea sã aºtep-
te; poate cã acolo se ascundea o comoarã. Îºi luã avânt ºi
sãri pe bolovan, privind în cealaltã parte. Preþ de un mo-
ment, aproape cãzu îndãrãt, însã pânã la urmã, clãtinân-
du-se ºi agitându-ºi braþele, îºi regãsi echilibrul. Ulterior
nu avea sã admitã cã se temuse, însã niciodatã, în toþi cei
ºase ani ai vieþii sale, nu fusese mai îngrozit ca în clipa
aceea. O femeie stãtea întinsã, aºteptându-l. Zãcea pe spa-
te, privind þintã în sus, cu ochii larg deschiºi. Primul sãu
imbold fu sã o ia la goanã înainte ca ea sã îl prindã ju-
cându-se acolo unde nu avea voie. Poate cã îl va obliga
sã-i spunã unde locuia, iar apoi îl va târî acasã la mama
ºi tata. Aceºtia vor fi foarte mânioºi ºi, cu siguranþã, îl vor
întreba: „De câte ori þi-am spus cã nu ai voie sã mergi la
Prãpastia Craiului fãrã un adult?“
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Însã lucrul ciudat era cã femeia nu miºca. ªi nici nu
avea vreo hainã pe ea, iar preþ de o clipã, bãiatul se simþi
stânjenit fiindcã stãtea acolo, privind o doamnã goalã.
Ceea ce vãzuse el nu era o bucatã de pânzã de culoare ro-
ºie, ci o geantã aflatã chiar lângã ea, iar hainele nu i le
putea zãri nicãieri. Ciudat lucru, sã zacã acolo, goalã. Mai
ales cã era aºa de frig.

Apoi ceva imposibil îi trecu prin minte. Dacã doam-
na era moartã? Nu putu gãsi nicio altã explicaþie pentru
faptul cã zãcea atât de nemiºcatã. Conºtientizarea aces-
tui fapt îl fãcu sã sarã de pe bolovan ºi sã dea încetiºor
îndãrãt, spre marginea despicãturii. Dupã ce se îndepãr-
tã câþiva metri de femeia moartã, se rãsuci pe cãlcâie ºi o
luã la fugã spre casã cât putu de repede. Nu îi mai pãsa
dacã avea sã fie mustrat sau nu.

Sudoarea fãcea ca aºternutul sã i se lipeascã de corp.
Erica se zvârcoli în pat, mutându-se de pe-o parte pe alta,
însã îi era cu neputinþã sã gãseascã o poziþie comodã în
care sã doarmã. Senina noapte de varã nu îi uºura deloc
somnul, iar pentru a mia oarã îºi puse în gând sã nu uite
sã cumpere niºte draperii care sã împiedice lumina sã pã-
trundã în camerã sau, mai degrabã, sã îl convingã pe Pa-
trik sã o facã.

O scotea din sãrite faptul cã el putea dormi atât de li-
niºtit chiar lângã ea. Cum oare îndrãznea sã stea tolãnit
acolo ºi sã sforãie, în vreme ce ea se chinuia noapte dupã
noapte? Bebeluºul era ºi al lui. Nu ar fi trebuit, din solida-
ritate, sã stea treaz lângã ea sau ceva de genul ãsta? Îi dãdu
un mic ghiont în speranþa cã avea sã se trezeascã. Patrik
nici nu se clinti. Îl înghionti un pic mai tare. El mormãi
ceva, îºi trase plapuma peste cap ºi-i întoarse spatele.

9
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Cu un suspin, Erica se întinse pe spate, cu braþele în-
cruciºate peste sâni ºi privi þintã în tavan. Pântecele i se
arcui în aer ca o sferã mare, iar ea încercã sã-ºi închipuie
bebeluºul înotând prin întuneric, înãuntrul sãu. Poate cu
degetul mare în gurã. Dar totul era încã mult prea ireal
ca ea sã-ºi poatã imagina cum arãta. Era în luna a opta,
dar încã nu se putea obiºnui cu gândul cã purta înlãun-
trul sãu o nouã viaþã. Ei bine, cât de curând avea sã fie
foarte real. Era sfâºiatã între nerãbdare ºi spaimã. Îi era
greu sã vadã dincolo de naºtere. La drept vorbind, în acel
moment îi era greu sã vadã dincolo de problema nepu-
tinþei de a mai dormi pe burtã. Se uitã la ecranul lumi-
nos al ceasului deºteptãtor. 4:42 dimineaþa. Poate cã ar
trebui sã aprindã lumina ºi sã citeascã o vreme.

Dupã trei ore ºi jumãtate ºi un roman poliþist prost,
era pe cale sã se scoale din pat, când telefonul sunã as-
cuþit. Cu un gest reflex, îi întinse receptorul lui Patrik.
— Alo, aici Patrik. 

Vocea îi era rãguºitã de somn.
— Bine, în regulã. Of, la naiba, da, pot ajunge în cinci-

sprezece minute. Ne vedem acolo.
Se întoarse spre Erica.

— Avem o urgenþã. Trebuie sã fug.
— Dar eºti în vacanþã. Nu pot chema pe altcineva?

Erica îºi dãdu seama cã vorbise pe un ton plângãcios,
însã faptul cã stãtuse treazã toatã noaptea nu îi îmbunã-
tãþise cu nimic dispoziþia.
— E vorba de-o crimã. Mellberg vrea sã mã duc ºi eu. A

zis cã el însuºi o sã vinã. 
— O crimã? Unde?
— Aici, în Fjällbacka. Un bãieþel a gãsit azi-dimineaþã

cadavrul unei femei în Prãpastia Craiului.

Camilla Läckberg
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Patrik se îmbrãcã repede, fiindcã era mijlocul lui iu-
lie ºi nu avea nevoie decât de îmbrãcãminte uºoarã de
varã. Înainte de a ieºi val-vârtej pe uºã, se urcã în pat ºi
o sãrutã pe Erica pe pântece, undeva în apropiere de lo-
cul în care îºi amintea ea vag cã ar fi avut buricul.
— Pa pa, bebe. Sã fii drãguþ cu mama, mã întorc curând

acasã.
O sãrutã repede pe obraz ºi plecã grãbit. Oftând, Erica

se ridicã din pat ºi îmbrãcã una din rochiile acelea largi
ca un cort, singurele pentru moment, care o mai încã-
peau. Contrar principiilor ei, citise o grãmadã de cãrþi de-
spre bebeluºi, iar dupã pãrerea ei, toþi cei care scriau
despre fericita experienþã a sarcinii ar trebui duºi în pia-
þa publicã ºi biciuiþi. Insomnie, încheieturi inflamate, ver-
geturi, hemoroizi, bufeuri ºi o rãscoalã hormonalã gene-
ralizatã — asta se apropia mai mult de realitate. ªi era al
naibii de sigurã cã nu avea nicio aurã de strãlucire inte-
rioarã. Erica mormãi pentru sine în vreme ce îºi croi
drum spre parter, în cãutarea primei ceºti de cafea din
acea zi. Poate cã asta avea sã risipeascã un pic ceaþa.

La sosirea lui Patrik, activitatea era în toi. Marginea
Prãpastiei Craiului fusese delimitatã cu bandã galbenã,
iar el numãrã trei maºini ale poliþiei ºi o ambulanþã. Po-
liþiºtii din Uddevalla se apucaserã deja de treabã ºi Patrik
avu destulã minte cât sã nu dea buzna la locul crimei. Era
o greºealã de începãtor, ceea ce însã nu îl împiedicã pe
superiorul sãu, comisarul Mellberg, sã-ºi facã loc nestin-
gherit printre ei. Se uitarã îngroziþi la pantofii ºi hainele
lui, care, exact în acel moment, adãugau mii de fibre ºi
particule delicatului lor spaþiu de lucru. Când Patrik se
opri în afara benzii ºi îi fãcu semn superiorului sãu,

Predicatorul
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Mellberg se întoarse ºi pãºi peste cordon, spre imensa
uºurare a celor de la Medicinã Legalã.
— Salut, Hedström, spuse comisarul.

Vocea îi era afectuoasã, aproape voioasã, iar Patrik fu
luat prin surprindere. Pentru o clipã, crezu cã Mellberg
avea sã îl îmbrãþiºeze, însã din fericire, îºi dãdu seama cã
nu fusese decât o închipuire. Cu toate acestea, omul pã-
rea a fi complet schimbat. Trecuse doar o sãptãmânã de
când Patrik îºi luase concediu, însã persoana dinaintea sa
chiar nu era aceeaºi pe care o lãsase stând posacã la bi-
rou ºi bombãnind cã noþiunea în sine de „concediu“ ar
fi trebuit desfiinþatã.

Mellberg îi strânse cu însufleþire mâna lui Patrik ºi îl
bãtu cu palma pe spate.
— Ei bine, cum merge cu cloºca de-acasã? Vreun semn

cã vei fi tatã în curând?
— Ne-au zis cã termenul ar fi abia peste o lunã ºi jumãtate.

Patrik încã nu avea idee ce anume îi pricinuise lui
Mellberg o asemenea bunã dispoziþie, însã îºi alungã cu-
riozitatea ºi încercã sã se concentreze asupra motivului
pentru care fusese chemat la locul faptei.
— Deci ce-aþi descoperit?

Mellberg fãcu efortul de a-ºi ºterge zâmbetul de pe
faþã ºi arãtã înspre interiorul întunecat al deschizãturii
din stâncã.
— Un bãiat de ºase ani s-a furiºat afarã din casã

dis-de-dimineaþã, în vreme ce pãrinþii lui dormeau, ºi a
venit aici sã se joace de-a cavalerii, printre bolovani. În
schimb, a gãsit o femeie moartã. Am primit apelul la
ora 6:15.
— Cât timp au examinat cei de la Medicinã Legalã lo-

cul crimei?

Camilla Läckberg

12
fiction connection

predicatorul_30 noiembrie_BT.qxp  11/30/2010  4:14 PM  Page 12



— Au ajuns acum o orã. Ambulanþa a venit prima, iar
paramedicii au putut confirma imediat cã nu mai era ne-
voie de nicio intervenþie. De atunci, au putut lucra ne-
stingheriþi. Sunt un pic cam sensibili… Am vrut doar sã
intru ºi sã arunc o privire, iar ei, trebuie sã recunosc, au
fost chiar grosolani. Mã rog, bãnuiesc cã devii un pic iras-
cibil dacã stai toatã ziua aplecat ºi cauþi fibre cu penseta.

Acum Patrik îºi recunoºtea din nou ºeful. Acesta era,
mai degrabã, tonul lui Mellberg. Însã Patrik ºtia din ex-
perienþã cã nu avea rost sã încerce sã-i schimbe pãrerile.
Era mai simplu sã lase remarcile sã-i intre pe-o ureche ºi
sã-i iasã pe alta.
— Ce ºtim despre ea?
— Nimic, deocamdatã. Credem cã are în jur de douã-

zeci ºi cinci de ani. Singura cârpã gãsitã, dacã o poþi numi
aºa, a fost o poºetã. În rest, era goalã puºcã. Ba chiar avea
niºte þâþe frumuºele.

Patrik închise ochii ºi îºi repetã, precum o incantaþie
lãuntricã: Nu mai e mult ºi se pensioneazã. Nu mai e mult
ºi se pensioneazã…

Mellberg continuã cu nepãsare.
— Încã nu se poate stabili cauza decesului, însã fata a

fost bãtutã crunt. Vânãtãi pe tot corpul ºi o serie de rãni
ce par a fi de cuþit. Da, ºi încã ceva, era întinsã pe-o pã-
turã gri. Medicul legist aruncã acum o privire ºi sperãm
cã vom avea în curând un raport preliminar.
— A fost anunþatã dispariþia vreunei persoane de vârsta

respectivã?
— Nu, nici vorbã. Un bãtrân a fost dat dispãrut în urmã

cu vreo sãptãmânã, dar s-a dovedit cã doar se sãturase sã
se înghesuie într-o rulotã cu nevastã-sa ºi ºi-a luat zborul
cu o puicuþã pe care-a cunoscut-o la Galären Pub.

Predicatorul
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Patrik vãzu cã echipa se pregãtea acum sã ridice cu
grijã cadavrul. Mâinile ºi picioarele îi fuseserã înfãºurate
în saci, în conformitate cu ordinele de a pãstra orice fel
de dovezi. Echipa de medici legiºti din Uddevalla se strã-
duia sã ducã la bun sfârºit operaþiunea de ridicare a ca-
davrului. Dupã aceea, pãtura pe care stãtuse întinsã tre-
bui, de asemenea, sã fie introdusã într-un sac de plastic,
în vederea unor examinãri ulterioare.

Dupã expresia uluitã de pe feþele lor ºi dupã felul în
care înlemnirã brusc, Patrik îºi dãdu seama cã se petrecu-
se ceva neprevãzut.
— Ce s-a întâmplat? strigã el.
— N-o sã vã vinã sã credeþi, rãspunse unul dintre poli-

þiºti, dar sunt oase aici. ªi douã cranii. Dupã numãrul de
oase, aº zice cã sunt destule pentru douã schelete.

Camilla Läckberg
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1979, vara

Se clãtina rãu, pedalând înspre casã, în noaptea seninã
de varã. Petrecerea fusese un pic mai deºãnþatã decât se aº-
teptase, însã nu conta. Doar era maturã, aºa cã putea face
cum poftea. Partea cea mai grozavã era cã scãpase de copil
pentru o vreme. Þâncul acela, cu toate zbieretele, avea nevoie
de tandreþe, trebuinþã pe care ea nu o putea satisface. La urma
urmei, din cauza copilului era încã nevoitã sã locuiascã aca-
sã la mama ei, bãtrâna aceea care abia dacã-i permitea sã se
îndepãrteze câþiva metri de casã, deºi ea avea nouãsprezece
ani. Fusese un miracol faptul cã avusese voie sã iasã afarã în
noaptea aceea pentru a sãrbãtori Sânzienele.

Dacã n-ar fi fost bebeluºul, ar fi putut avea deja propria
ei locuinþã; ºi-ar fi putut câºtiga propriii bani. Ar fi putut ieºi
oricând dorea ºi s-ar fi întors acasã când avea chef, fãrã sã
se bage nimeni în treburile ei. Însã era imposibil, cu copilul.
Ar fi preferat sã îl dea spre adopþie, însã bãtrâna n-a vrut sã
audã, iar acum ea era cea care trebuia sã plãteascã pentru
asta. Dacã mama ei dorise aºa mult sã pãstreze copilul, de
ce nu putea sã aibã singurã grijã de el?

Bãtrâna chiar avea sã fie furioasã atunci când ea îºi va face
apariþia în felul acela, la primele ore ale dimineþii. Respiraþia îi

15
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duhnea a alcool ºi cu siguranþã avea sã i se cearã socotealã
a doua zi. Însã meritase. Nu se mai distrase atât de bine de
când se nãscuse puºlamaua.

Pedalã direct prin intersecþia de lângã staþia de benzinã
ºi continuã înainte pe stradã. Apoi virã spre stânga, înspre
Bräcke, însã îºi pierdu echilibrul ºi aproape cã intrã în ºanþ.
Îndreptã roata ºi pedalã mai tare pentru a cãpãta un pic de
avans pe primul deal abrupt. Vântul îi ciufuli pãrul, iar în
noaptea luminoasã de varã nu se auzea niciun sunet. Pentru
o clipã, închise ochii ºi se gândi la acea strãlucitoare noapte
de varã în care bãiatul german o lãsase gravidã. Fusese o
noapte splendidã, însã nevrednicã de preþul pe care îl avuse-
se de plãtit.

Deodatã, bicicleta se opri, iar ultimul lucru pe care ºi-l
aminti fu pãmântul apãrându-i brusc în faþa ochilor, cu
mare vitezã.

Camilla Läckberg
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Ajuns înapoi la secþia din Tanumshede, Mellberg era
cufundat în gânduri, lucru care nu prea-i stãtea în fire.
Nici Patrik nu prea vorbea, stând în faþa lui în încãperea
destinatã pauzei de cafea ºi cugetând, la rândul lui, asu-
pra evenimentelor din acea dimineaþã. Era, de fapt, prea
cald pentru a bea cafea, însã avea nevoie de un stimu-
lent, iar alcoolul nu era nici pe departe adecvat. Amân-
doi îºi scuturau absenþi cãmãºile lipite de corp pentru a
se rãcori. Aparatul de aer condiþionat era stricat de douã
sãptãmâni ºi încã nu reuºiserã sã aducã pe nimeni pen-
tru a-l repara. Dimineaþa, temperatura era de obicei tole-
rabilã, însã în jurul prânzului, cãldura începea sã urce cã-
tre niveluri insuportabile.
— Ce naiba o mai fi ºi asta? spuse Mellberg, scãrpinân-

du-ºi atent cuibul de pãr ce era rãsucit în vârful capului
astfel încât sã-i ascundã creºtetul pleºuv.
— Sincer sã fiu, n-am idee. S-a gãsit cadavrul unei fe-

mei, întins peste douã schelete. Dacã cineva n-ar fi fost
omorât, aº fi crezut cã e vreo glumã proastã. Schelete fu-
rate dintr-un laborator de biologie sau ceva de genul ãsta.
Însã nu putem ignora faptul cã femeia a fost omorâtã.

17
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Am auzit ºi o remarcã a unuia din medicii legiºti — a spus
cã oasele nu pãreau a fi recente. Mã rog, asta s-ar putea
datora locului unde au stat. Dacã au fost expuse vântu-
lui ºi condiþiilor meteo ori dacã au fost protejate. Sã spe-
rãm ca medicul legist va putea estima vechimea lor.
— În regulã, atunci când crezi c-am putea conta pe pri-

mul raport? se încruntã nerãbdãtor Mellberg.
— Probabil vom primi un raport preliminar azi, apoi va

dura câteva zile pentru ca medicul legist sã parcurgã to-
tul mai în detaliu. Aºa cã pentru moment trebuie sã ne
descurcãm cu ce avem. Unde sunt ceilalþi?

Mellberg oftã.
— Gösta e liber astãzi. Un blestemat de turneu de golf

sau aºa ceva. Ernst ºi Martin sunt într-o intervenþie de ur-
genþã. Annika e undeva în Tenerife. Pesemne credea cã
o sã plouã toatã vara. Biata de ea. Sã plece din Suedia
acum, cu vremea asta grozavã pe care-o avem — chiar nu
e amuzant.

Patrik îi aruncã din nou lui Mellberg o privire sur-
prinsã ºi se minunã în faþa acestei neobiºnuite manifes-
tãri de simpatie. Ceva straniu se petrecea, asta era sigur.
Însã acum nu avea niciun rost sã piardã timpul cu astfel
de griji. Aveau lucruri mult mai importante la care sã se
gândeascã.
— ªtiu cã eºti în vacanþã pentru restul sãptãmânii, însã

n-ai vrea sã vii ºi sã dai o mânã de ajutor la cazul ãsta?
întrebã Mellberg. Ernst nu este îndeajuns de inventiv, iar
Martin este prea ageamiu pentru a conduce o anchetã,
deci chiar ne-ai fi de ajutor.

Cererea fu atât de mãgulitoare pentru orgoliul lui, în-
cât Patrik se trezi spunând da pe loc. Bineînþeles cã pen-
tru asta avea sã primeascã un perdaf acasã, dar se consolã

Camilla Läckberg
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cu gândul cã nu i-ar fi luat mai mult de cincisprezece mi-
nute sã ajungã la Erica dacã ar fi avut nevoie grabnicã de
el. De altminteri, pe cãldura aceea, se tot cãlcaserã reci-
proc pe nervi, aºa cã putea fi o idee bunã sã nu stea toa-
tã ziua acasã.
— Mai întâi aº vrea sã aflu dacã vreo femeie a fost datã

dispãrutã, spuse. Ar trebui sã verificãm un perimetru des-
tul de larg, sã zicem din Strömstad pânã în Göteborg. Îi
voi ruga pe Martin sau pe Ernst sã o facã. Mi s-a pãrut cã
i-am auzit intrând.
— Bine, foarte bine. Aºa te vreau, þine-o tot aºa!

Mellberg se ridicã de la masã ºi îl bãtu voios peste
umãr pe Patrik. Acesta îºi dãdu seama cã, aºa cum se în-
tâmpla de fiecare datã, el avea sã facã toatã munca, în
vreme ce Mellberg avea sã culeagã toþi laurii. Dar nu se
mai necãjea din pricina asta; nu merita.

Cu un oftat, puse ceºtile de cafea în maºina de spãlat
vase.

— Gata, toatã lumea în picioare! Credeþi cã asta e vreo
blestemãþie de pensiune, unde puteþi lenevi toatã ziua?

Vocea îºi croi drum printre straturi dese de ceaþã ºi-i
rãsunã supãrãtor în tâmple. Johan deschise cu precauþie
un ochi, dar îl închise imediat ce vãzu lumina orbitoare
a soarelui de varã.
— Ce naiba…

Fratele lui mai mare cu un an, Robert, se întoarse în
pat ºi îºi puse perna peste cap. Aceasta îi fu smulsã brusc
din mâini, iar el se ridicã, bombãnind.
— Chiar nu se poate dormi mai mult în casa asta?
— Trântori ce sunteþi! Dormiþi pânã târziu în fiecare

zi. E aproape amiazã. Dacã n-aþi sta treji pânã târziu, în
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fiecare noapte, umblând creanga ºi fãcând Dumnezeu ºtie
ce, poate cã n-aþi mai fi nevoiþi sã dormiþi jumãtate din
zi. Eu chiar am nevoie de puþin ajutor. Locuiþi aici gratis
ºi mâncaþi gratis, ºi amândoi sunteþi bãrbaþi în toatã fi-
rea. Nu cred cã vã cer prea mult dacã vreau sã-i daþi bie-
tei voastre mame o mânã de ajutor.

Solveig Hult stãtea cu mâinile încruciºate. Suferea de
obezitate morbidã, având paloarea cuiva care nu ieºea
niciodatã afarã. Pãrul îi era slinos, încadrându-i chipul
între ºuviþe rãvãºite, închise la culoare.
— Aveþi aproape treizeci de ani ºi încã trãiþi pe spinarea

mamei voastre. Mda, bine, sunteþi niºte bãrbaþi adevã-
raþi. ªi cum de vã puteþi permite sã mergeþi la petreceri
în fiecare noapte, dacã mi-e permis sã întreb? Nu mun-
ciþi ºi nu vã vãd contribuind vreodatã cu ceva la cheltuie-
lile casei. Auziþi, de-ar trãi încã tatãl vostru, ar pune capãt
comportamentului ãstuia. Aveþi vreo veste de la Oficiul
pentru Plasarea Forþei de Muncã? Trebuia sã mergeþi
acolo acum douã sãptãmâni!

Acum veni rândul lui Johan sã-ºi punã perna peste
faþã ca sã nu mai audã cicãleala aia continuã; maicã-sa
era ca o moarã stricatã. Însã ºi perna lui fu smulsã rapid.
Se ridicã în capul oaselor, mahmur, cu capul zvâcnindu-i
cumplit.
— Am strâns de mult masa pentru micul dejun. Va tre-

bui sã gãsiþi singuri ceva în frigider.
Posteriorul imens al lui Solveig ieºi legãnându-se din

camera micã pe care fraþii încã o împãrþeau, iar femeia
trânti uºa în urma ei. Bãieþii nu îndrãznirã sã se culce la
loc, ci scoaserã un pachet de þigãri ºi îºi aprinserã fiecare
câte una. Puteau sãri peste micul dejun, însã þigara îi bi-
nedispunea ºi le dãdea o senzaþie plãcutã de arsurã în gât.

Camilla Läckberg
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— Ce mai distracþie asearã, aºa-i? râse Robert ºi suflã cer-
curi de fum în aer. Þi-am zis cã au chestii grozave acasã.
E directorul unei companii din Stockholm. Noroc cã ti-
pii ca el îºi pot permite ce-i mai bun.

Johan nu rãspunse. Spre deosebire de fratele sãu mai
mare, lui spargerile nu îi ridicau nivelul de adrenalinã.
În schimb, trãia zile întregi, atât înainte, cât ºi dupã un
jaf, cu un gol mare ºi rece de anxietate în stomac. Însã
mereu asculta de Robert; niciodatã nu îi trecuse prin min-
te cã ar fi putut face altfel.

Spargerea din ziua precedentã le oferise câºtigul cel
mai gras din ultima vreme. Majoritatea oamenilor erau
prudenþi când era vorba sã lase obiecte scumpe în casele
lor de varã; de regulã îºi puneau acolo vechiturile pe care
altminteri le-ar fi aruncat sau chilipirurile gãsite pe la târ-
gurile unde se vindeau lucruri la mâna a doua, care îi
fãceau sã se simtã de parcã ar fi dat lovitura, deºi obiec-
tele respective nu valorau nici douã parale. Însã ieri bã-
ieþii fãcuserã rost de un televizor nou, un DVD-player,
un joc Nintendo ºi o grãmadã de bijuterii aparþinând stã-
pânei casei. Robert avea sã vândã lucrurile prin filierele
sale obiºnuite ºi urma sã facã rost de niºte bani frumoºi.
Nu cã le-ar fi ajuns prea mult timp. Banii furaþi parcã se
cereau cheltuiþi, iar dupã vreo douã sãptãmâni, aveau sã
se termine. Îi risipeau pe jocuri de noroc, ieºiri în oraº,
unde le fãceau cinste prietenilor, ºi pe te miri ce lucruri.
Johan se uitã la ceasul scump pe care îl purta. Din ferici-
re, mama lor nu putea recunoaºte niciun lucru de valoa-
re atunci când îl vedea. Dacã ar fi ºtiut cât costa ceasul,
cicãleala nu s-ar mai fi oprit niciodatã.

Uneori se simþea captiv ca un hamster într-o rotiþã,
învârtindu-se întruna, odatã cu trecerea anilor. Nimic nu
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