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Capitolul 1

În neclintirea odãii se auzea doar zgomotul muºte-
lor. Un bâzâit constant, datorat bãtãilor frenetice din
aripi. Bãrbatul de pe scaun nu se miºca, ºi nici nu o fã-
cuse de multã vreme. De fapt, el nici mãcar nu mai pu-
tea fi numit om. Atât timp cât prin „om“ se înþelege o
persoanã vie, care încã mai are suflare ºi care poate simþi.
Bãrbatul acela însã se prefãcuse deja în furaj. Un paradis
pentru gângãnii ºi larve.

Muºtele zumzãiau într-un roi imens în jurul silue-
tei neclintite. Uneori aterizau, dând din mandibule.
Apoi îºi luau din nou zborul, în cãutarea altui loc de po-
pas. Orbecãiau ºi se ciocneau unele de altele. Zona din
jurul rãnii de pe creºtetul bãrbatului prezenta pentru ele
un interes sporit, cu toate cã izul metalic de sânge dis-
pãruse demult, fiind înlocuit de un miros mai stãtut ºi
mai dulceag.

Sângele se coagulase. La început, îi þâºnise pe la cea-
fã, peste scaun, pe podea, unde formase apoi o baltã. Ini-
þial, fusese roºu, înþesat de corpusculi vii. Acum îºi
schimbase culoarea, devenind pãcuriu. Bãltoaca nu mai
pãrea a fi compusã din acel lichid vâscos care îi curge
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prin vene unui om. Se transformase într-o masã întune-
catã ºi cleioasã.

Muºtele se sãturaserã. Îºi depuseserã ouãle. În clipe-
le acelea, pline ºi mulþumite, nu voiau decât sã iasã afa-
rã. În încercãrile lor zadarnice de-a trece peste bariera in-
vizibilã, fluturau din aripi, în dreptul pervazului,
izbindu-se de geam cu un zgomot surd ºi sec. Într-un fi-
nal, capitulaserã. Odatã revenitã foamea, se întorseserã
la ceea ce fusese cândva un om, dar care, în momentele
acelea, nu ajunsese decât un morman de carne.

Cât fusese vara de lungã, aceleaºi gânduri eterne o
mãcinaserã pe Erica. Tot cântãrind argumentele pro ºi
contra, se trezea uneori ispititã sã dea o fugã pânã sus.
Însã niciodatã nu ajungea mai departe de baza scãrilor ce
duceau spre pod. Putea sã punã totul pe seama faptului
cã ultimele câteva luni fuseserã extrem de aglomerate, cu
toate lucrurile pe care le avusese de fãcut dupã nuntã, dar
ºi cu haosul ce domnise în casã pe vremea când Anna ºi
copiii ei încã locuiau acolo. Însã acela nu era adevãrul
complet. Pur ºi simplu, îi era fricã. Fricã de ce-ar fi putut
gãsi. Fricã sã rãscoleascã ºi sã scoatã la ivealã chestiuni pe
care ar fi preferat sã nu le afle.

ªtia cã Patrik se întreba de ce soþia lui nu voia sã
se uite prin caietele gãsite în pod. Ba chiar, de câteva
ori, se gândise sã-i cearã lãmuriri, dar se abþinuse.
Dacã ar fi întrebat-o, ea n-ar fi fost în stare sã-i rãs-
pundã. Cel mai tare o speria faptul cã ar fi fost nevoi-
tã sã-ºi schimbe optica. Imaginea pe care o avusese de-
spre mama ei — ce fel de persoanã fusese aceasta ºi
cum îºi tratase fiicele — nu era una tocmai pozitivã.
Însã chiar ºi-aºa, aceea era imaginea pe care ºi-o for-
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mase Erica. O imagine familiarã, un adevãr incontes-
tabil care dãinuise de-a lungul anilor ºi pe care se pu-
tuse bizui. Poate cã avea sã fie confirmat. Ba poate
chiar avea sã fie întãrit. Dar dacã avea sã fie submi-
nat? Cum ar fi fost dacã s-ar fi trezit confruntatã cu o
realitate complet diferitã? Pânã acum, nu avusese des-
tul curaj încât sã afle.

Erica pãºi pe prima treaptã. De jos, din sufragerie,
auzi râsetul zglobiu al Maiei, care se juca împreunã cu Pa-
trik. Sunetul acela o alinã, iar femeia fãcu un nou pas pe
trepte. Mai avea încã cinci pânã sus.

Când împinse chepengul ºi urcã în pod, aerul se um-
plu de praf. Ea ºi Patrik discutaserã despre o eventualã re-
amenajare a spaþiului, cândva în viitor, pentru a servi
poate drept refugiu tihnit pentru Maia, atunci când aceas-
ta avea sã mai creascã ºi sã îºi doreascã puþinã intimita-
te. Însã deocamdatã rãmânea un pod nefinisat, cu o du-
ºumea din scânduri late ºi un tavan oblic, cu grinzi la
vedere. Era un adevãrat talmeº-balmeº. Decoraþiuni de
Crãciun, haine care nu îi mai erau bune Maiei ºi cutii cu
obiecte mult prea urâte pentru a fi þinute la parter, însã
mult prea scumpe, ori cu valoare sentimentalã mult prea
mare pentru a fi aruncate.

Cufãrul se afla tocmai în spate, lângã perete. Era
vechi, din lemn ferecat în fier. Erica avea o vagã idee cã
obiectul purta denumirea de „cufãr american“. Se aºezã
pe podea ºi îºi trecu uºor mâna peste el. Dupã ce inspi-
rã adânc, apucã zãvorul ºi trase capacul în sus. Simþi
brusc un miros stãtut, care o fãcu sã strâmbe din nas. Se
întrebã de unde venea izul vechi ºi apãsãtor. Probabil
mucegaiul, gândi ea, dându-ºi în acelaºi timp seama cã
o mãnâncã pielea capului.

Copilul german
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Îi erau încã proaspete în memorie sentimentele ce o
copleºiserã atunci când, alãturi de Patrik, descoperise cu-
fãrul ºi îi parcursese conþinutul, ridicând încetiºor fieca-
re obiect. Desene pe care ea ºi Anna le schiþaserã în co-
pilãrie ºi lucruºoare fãcute la ºcoalã. Mama lor, Elsy, le
pãstrase pe toate. Acea mamã care nu se arãtase nicioda-
tã interesatã atunci când fiicele sale veniserã acasã ºi îi
prezentaserã cu nerãbdare creaþiile lor.

Erica reluã aceleaºi miºcãri, scoþând obiectele unul
câte unul ºi aºezându-le pe podea. Ceea ce cãuta ea se afla
tocmai la fundul cufãrului. Apucã grijuliu bucata de pân-
zã ºi o þinu din nou între palme. Cãmãºuþa copilului fu-
sese albã cândva, însã de îndatã ce-o ridicã spre luminã,
femeia descoperi cã era îngãlbenitã de timp. Nu îºi putu
lua privirea de la petele mici ºi brune de pe ea. La înce-
put crezuse cã era vorba de niºte urme de ruginã, însã
mai apoi îºi dãduse seama cã probabil era sânge uscat.
Gãsirea unor pete de sânge pe cãmãºuþa copilului era
ceva sfâºietor. Cum ajunsese în pod? Cui aparþinuse? ªi
de ce o pãstrase mama ei?

Erica aºezã cu atenþie cãmãºuþa lângã ea, pe podea.
Când o gãsiserã, avusese înfãºurat în ea un obiect, care
însã nu mai era acolo. Fusese unicul lucru pe care-l în-
depãrtase din cufãr — o medalie nazistã ce stãtuse as-
cunsã în pânza murdarã. Sentimentele trezite în adâncul
sufletului ei la vederea medaliei fuseserã surprinzãtoare.
Inima i-o luase razna, gura i se uscase, iar prin faþa ochi-
lor i se derulaserã scene din vechile jurnale de ºtiri ºi do-
cumentare despre al Doilea Rãzboi Mondial. Ce cãuta o
medalie nazistã acolo, în Fjällbacka? În propria ei casã,
printre posesiunile mamei sale? Întreaga situaþie îi pãrea
absurdã. ªi-ar fi dorit sã punã medalia înapoi în cufãr ºi
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sã închidã capacul, însã Patrik insistase sã o ducã la un
expert, pentru a afla mai multe detalii. Fãrã prea multã
tragere de inimã, Erica acceptase, simþind însã niºte voci
prevestitoare ºoptindu-i, avertizând-o sã ascundã meda-
lia ºi sã dea totul uitãrii. Însã curiozitatea avusese câºtig
de cauzã. La începutul lui iunie, dusese medalia unui ex-
pert în artefacte din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, iar
cu puþin noroc, curând, aveau sã afle mai multe în legã-
turã cu originile piesei de metal.

Dar pe Erica o interesau cel mai mult obiectele gã-
site tocmai la fundul cufãrului. Patru caiete albastre.
Recunoscuse pe coperþi scrisul mamei sale. Acea cali-
grafie elegantã, înclinatã spre dreapta, într-o versiune
mai modernã ºi mai rotunjitã. În momentul acela, Erica
scoase din cufãr caietele, trecând cu degetul arãtãtor
peste coperta celui de deasupra. Fiecare fusese etiche-
tat drept „Jurnal“, cuvânt ce-i trezea Ericãi sentimente
amestecate. Curiozitate, freamãt, nerãbdare. Însã ºi tea-
mã, îndoialã ºi puternica senzaþie cã invada intimita-
tea mamei sale. Avea oare dreptul de-a citi caietele
respective? Avea oare dreptul sã scormoneascã în gân-
durile ºi sentimentele cele mai profunde ale mamei
sale? Un jurnal nu e menit privirilor niciunei alte per-
soane. Mama ei nu scrisese acele pagini pentru a îm-
pãrtãºi cu alþii conþinutul. Poate cã i-ar fi interzis fiicei
sale sã le citeascã. Dar Elsy nu se mai afla printre ei, iar
Erica nu mai avea cum sã-i cearã voie. În ceea ce pri-
vea caietele, se vedea nevoitã sã decidã de una singurã
ce anume sã facã.
— Erica?

Vocea lui Patrik îi întrerupse contemplarea.
— Da?

Copilul german
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— Sosesc oaspeþii!
Erica aruncã o privire spre ceas. Dumnezeule mare,

se fãcuse deja ora trei? Era cea dintâi aniversare a Maiei,
drept urmare aveau sã soseascã cei mai apropiaþi prieteni
ºi membri ai familiei. Pesemne cã Patrik îºi imaginase cã
soþia sa adormise acolo, sus.
— Vin!

Îºi scuturã hainele de praf ºi, dupã o clipã de ezitare,
luã de jos caietele ºi cãmãºuþa, apoi coborî scãrile abrupte
ale podului.

— Bine-aþi venit!
Patrik se dãdu la o parte, fãcându-le loc primilor in-

vitaþi. Pe Johan ºi pe Elisabeth îi cunoscuse datoritã Ma-
iei, cuplul având un fiu de vârsta acesteia. Bãieþelul o iu-
bea la nebunie pe Maia, însã uneori îºi exprima cam dur
sentimentele. De îndatã ce o zãri în hol, William se re-
pezi la ea precum un jucãtor de hochei pe gheaþã. Dupã
cum era de aºteptat, Maia nu se arãtã prea încântatã de
comportament, iar pãrinþii bãieþelului furã nevoiþi sã o
elibereze din braþele lui William.
— William, nu-i voie sã te porþi aºa! Trebuie sã fii mai

grijuliu cu fetele.
Chinuindu-se sã-l þinã în frâu, Johan îi aruncã fiului

sãu o privire dojenitoare.
— Cred cã metoda lui de agãþat fete e similarã cu cea pe

care obiºnuiai sã o foloseºti tu, zise Elisabeth râzând, cu
toate cã soþul ei nu pãru deloc amuzat.
— Gata, gata, scumpo, n-a fost chiar aºa de rãu, îi spu-

se Patrik Maiei. Hopa sus!
Îºi luã în braþe odrasla cuprinsã de jale ºi o îmbrãþi-

ºã pânã când plânsetele ei se transformarã în scâncete.
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Apoi o aºezã din nou pe podea ºi o împinse uºor în di-
recþia lui William.
— Ia uite ce þi-a adus William. Un cadou!

Cuvântul magic avu efectul scontat. Lacrimile Ma-
iei se evaporarã atunci când William veni clãtinându-se,
pentru a-i înmâna un cadou legat cu panglicã. Ajutatã
de Patrik, fetiþa reuºi sã desfacã pachetul ºi sã scoatã afa-
rã un drãgãlaº elefant gri, care se bucurã de un succes
neîntârziat. Îl strânse la piept, cuprinzându-i trupuºo-
rul moale cu braþele ºi dând încântatã din picioare, însã
tentativa lui William de a mângâia elefantul fu respin-
sã printr-o cãutãturã sfidãtoare. Ridicându-se la înãlþi-
mea situaþiei, micuþul admirator îºi spori de îndatã efor-
turile.
— Haideþi sã mergem în camera de zi, spuse Patrik,

luându-ºi fiica în braþe, pentru a preveni un nou conflict.
Pãrinþii lui William îl urmarã ºi, când bãieþelul fu lã-

sat în faþa cutiei mari cu jucãrii, pacea fu restauratã. Cel
puþin, pentru moment.
— Salutare tuturor! zise Erica în vreme ce cobora scãrile.

Îºi îmbrãþiºã oaspeþii ºi mângâie pe creºtet bãieþelul.
— Cine vrea cafea? strigã Patrik din bucãtãrie.

Toþi trei rãspunserã la unison: „Eu“.
— Aºadar, cum e traiul de femeie mãritatã? întrebã Jo-

han zâmbind ºi luând-o pe dupã umãr pe Elisabeth, în
timp ce se aºezarã pe canapea.
— Cam la fel. Cu excepþia faptului cã Patrik mã tot nu-

meºte „consoarta“ lui. Ai vreun sfat cum sã-l fac sã înce-
teze? spuse Erica, întorcându-se spre Elisabeth ºi fãcân-
du-i cu ochiul.
— Mai bine te-ai da bãtutã. Nu va trece mult timp pânã

sã înceteze cu „consoarta“ ºi sã înceapã, mai degrabã, sã

Copilul german
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discute despre guvern, aºa cã profitã din plin. Apropo,
unde-i Anna?
— Acasã la Dan. S-au mutat deja împreunã, spuse Eri-

ca, ridicând cu subînþeles din sprânceanã.
— O, da? Ce repede s-au miºcat, rãspunse Elisabeth, cu

aceeaºi miºcare din sprânceanã.
Furã întrerupte de sonerie, ºi Erica sãri în picioare.

— Probabil cã ei sunt. Ori Kristina.
Printre silabele ultimului cuvânt aproape cã se putea

distinge zgomotul unor cuburi de gheaþã ciocnindu-se
între ele. Dupã nuntã, relaþia dintre Erica ºi soacra sa de-
venise ºi mai glacialã, lucru datorat cu precãdere campa-
niei zeloase a Kristinei de a-l convinge pe Patrik cã nu se
cãdea ca un bãrbat adevãrat sã intre în concediu de pa-
ternitate vreme de patru luni. Spre cumplita ei disperare,
Patrik refuzase cu desãvârºire sã-ºi schimbe optica. De
fapt, el însuºi fusese cel care insistase sã aibã grijã de Maia
de-a lungul întregii toamne.
— Bunã, avem pe-aici o sãrbãtoritã? se auzi vocea An-

nei, din holul de la intrare.
Erica fu cuprinsã de bucurie, simþind fericirea din vo-

cea surorii ei mai mici. Timp de mulþi ani, nu existase
urmã de voioºie în glasul ei, dar acum revenise. Anna pã-
rea fericitã, puternicã ºi îndrãgostitã.

La început, Anna fusese îngrijoratã la gândul cã pe
Erica ar fi putut-o supãra relaþia ei cu Dan. Însã aceasta
se amuzase pe seama grijilor pe care ºi le fãcea sora sa.
Avea senzaþia cã trecuse o eternitate de când ea ºi Dan
formaserã un cuplu. ªi, cu toate cã îi pãrea un pic stân-
jenitor, era dispusã sã-ºi lase deoparte propriile sentimen-
te, doar pentru a o vedea din nou fericitã pe Anna.
— Unde e fetiþa mea preferatã?
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Înalt, blond ºi gãlãgios, Dan îºi fãcu apariþia, cãu-
tând-o pe Maia. Cei doi aveau o relaþie specialã, iar mi-
cuþa se apropie de-ndatã, împleticindu-se ºi întinzând
mânuþele spre Dan.
— Cadou? întrebã ea, acum cã începuse sã înþeleagã ce

înseamnã o aniversare.
— Bineînþeles cã avem un cadou pentru tine, scumpe-

te, zise Dan.
Îi fãcu semn din cap Annei, care îi întinse un pachet

mare, ambalat în hârtie roz ºi legat cu o fundã argintie.
Maia se trase din braþele lui Dan ºi începu sã desfacã ane-
voios cadoul. De data aceasta, în ajutor îi sãri mama sa,
iar împreunã ele scoaserã la ivealã o pãpuºã mare, care
clipea din ochi.
— Pãpuºicã, spuse Maia, zglobie, îmbrãþiºând strâns ca-

doul ºi plecând apoi sã i-l arate lui William.
Se auzi din nou soneria, iar o clipã mai târziu, în ca-

merã îºi fãcu apariþia Kristina. Erica scrâºni din dinþi. Ura
obiceiul soacrei sale de a apãsa pe sonerie cu un gest mai
degrabã simbolic, înainte de-a da buzna în casã.

Se repetarã prezentarea cadoului ºi desfacerea lui,
însã de data aceasta, succesul nu se dovedi la fel de rãsu-
nãtor. ªovãind, Maia ridicã maiourile gãsite în pachet,
apoi cercetã din nou ambalajul pentru a se asigura cã nu
trecuse cu vederea vreo jucãrie. Dupã care, cu ochii mari,
îºi privi þintã bunica.
— Ultima datã când am fost aici, am observat cã  flane-

la de corp îi rãmãsese micã ºi, cum Lindex avea o promo-
þie, trei la preþ de douã, i-am cumpãrat câteva. Sunt sigu-
rã cã îi vor fi de folos.

Kristina zâmbi satisfãcutã ºi nu pãru sã observe ex-
presia dezamãgitã a Maiei. Erica îºi stãpâni impulsul de

Copilul german

15

Copilul german_608 pg_pt BT.qxp  5/3/2012  5:59 PM  Page 15



a spune cât de stupid i se pãrea sã cumperi haine cu oca-
zia primei aniversãri a unui bebeluº. Pe lângã faptul cã
Maia era în mod evident dezamãgitã, Kristina reuºise, de
asemenea, sã strecoare ºi una dintre obiºnuitele sale alu-
zii rãutãcioase. Pesemne cã Erica ºi Patrik erau incapabili
sã-ºi îmbrace fiica aºa cum se cãdea.
— Haideþi la tort! strigã Patrik, cu un talent infailibil de

a gãsi momentul potrivit pentru a-i distrage pe oameni
dintr-o situaþie stânjenitoare.

De bine, de rãu, Erica asistã la suflatul în lumânãri.
Încercãrile Maiei de a stinge lumânarea solitarã nu reu-
ºirã decât sã împrãºtie salivã peste întregul tort. Patrik
stinse discret micuþa flacãrã, dupã care toþi cântarã „La
mulþi ani“ ºi strigarã „Ura“. Uitându-se pe deasupra cãp-
ºorului blond al Maiei, Erica întâlni privirea soþului ei.
Simþi un nod în gât ºi vãzu cã ºi Patrik era la fel de în-
duioºat. Un an. Copilaºul lor împlinise un an. O fetiþã
care mergea singurã, împleticindu-se, care bãtea din pal-
me ori de câte ori auzea genericul Bolibompa*, care putea
mânca singurã, care împãrþea cele mai dulci sãrutãri din
tot nordul Europei ºi care iubea pe toatã lumea. Erica îi
zâmbi lui Patrik. Bãrbatul îi zâmbi, la rându-i. În momen-
tul acela, viaþa era perfectã.

Bertil Mellberg oftã adânc — lucru pe care-l fãcea des
în ultima vreme. Lovitura din urmã cu o primãvarã încã
îl fãcea sã fie deprimat. Dar nu era surprins. Îºi îngãdui-
se sã piardã controlul, îºi permisese sã trãiascã momen-
tul ºi sã aibã sentimente. Iar genul acela de lucruri nu scã-
pau nicicând nepedepsite. Ar fi trebuit sã aibã mai multã
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minte. Aproape s-ar fi putut spune cã merita ceea ce i se
întâmplase. Ei bine, îºi învãþase lecþia ºi nu intenþiona sã
comitã de douã ori aceeaºi greºealã; mãcar de atât putea
fi sigur.
— Bertil? se auzi dinspre recepþie strigãtul imperios al

Annikãi.
Cu un gest sigur, Mellberg îºi dãdu la o parte ºuviþa

ce-i alunecase de pe creºtetul aproape pleºuv, apoi se ri-
dicã, fãrã prea multã tragere de inimã. Existau foarte pu-
þine femei de la care era dispus sã primeascã ordine, iar
Annika Jansson aparþinea acelui club exclusivist. De-a
lungul anilor, ajunsese chiar sã o respecte ºi nu îi trecea
prin minte nicio altã femeie despre care sã fi putut spu-
ne una ca asta. Consecinþele dezastruoase ale angajãrii
acelei tinere poliþiste, cu un an în urmã, nu fãcuserã de-
cât sã-i consolideze punctul de vedere. Iar acum, echipei
lor avea sã i se alãture din nou o femeie. Oftã iar. Sã fi
fost chiar aºa de greu sã gãseascã poliþiºti de sex mascu-
lin? De ce tot insistau sã-i trimitã femei pentru a-l înlo-
cui pe Ernst Lundgren? Ce situaþie nefericitã!

Se încruntã atunci când dinspre recepþie se auzi lã-
tratul unui câine. Sã-ºi fi adus Annika unul dintre câini
la serviciu? Doar ºtia prea bine opinia lui cu privire la…
potãi. Avea sã fie nevoit sã poarte o discuþie cu ea în le-
gãturã cu asta.

Însã vizita nu îi aparþinea unuia dintre labradorii
Annikãi. În schimb, Mellberg se pomeni faþã-n faþã cu o
corciturã zdrenþãroasã, de culoare ºi de rasã nedetermi-
nate, care trãgea cu putere lesa þinutã de o femeie scun-
dã, cu pãr negru.
— L-am gãsit în faþa secþiei, zise ea cu un puternic ac-

cent de Stockholm.
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— ªi ce cautã aici? întrebã iritat Mellberg, vrând sã se
întoarcã în birou.
— Dânsa e Paula Morales, se grãbi Annika sã spunã, fã-

cându-l pe Mellberg sã se opreascã din drum.
Isuse! Îºi aminti atunci cã individa ce urma sã li se

alãture avea un nume spaniol. Cât de micã putea sã fie!
Scundã ºi slãbuþã. Însã privirea cu care-l fixase nu era nici
pe departe slabã. Femeia îi întinse mâna.
— Îmi pare bine de cunoºtinþã. Câinele tot alerga de

unul singur pe-afarã. ªi judecând dupã starea în care se
aflã, nu are stãpân. Cel puþin, nu unul care sã fie capabil
sã-l îngrijeascã.

Vorbele ei aveau un ton imperativ, iar Bertil se între-
bã care îi erau intenþiile.
— Ei bine, duceþi-l undeva.
— Nu existã un loc pentru câini vagabonzi. Annika mi-a

spus deja acest lucru.
— Nu existã? se mirã Mellberg.

Annika dãdu din cap.
— Atunci bãnuiesc cã va trebui sã-l iei acasã la tine, zise

el, îndepãrtând câinele, care se tot împingea în cracul
pantalonului sãu.

Ignorându-i eforturile, patrupedul se aºezã pe picio-
rul drept al lui Mellberg.
— Nu pot. Avem deja un câine, cãruia nu i-ar pica bine,

rãspunse calmã Paula, þintuindu-l cu privirea.
— Dar tu, Annika? Ar putea sã… le þinã companie câi-

nilor tãi, nu? zise Mellberg, deja resemnat.
De ce era mereu nevoit sã se ocupe de asemenea

chestiuni banale? Doar el era ºef acolo, pentru numele
lui Dumnezeu!

Însã Annika dãdu din cap.
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— Nu sunt obiºnuiþi cu alþi câini. N-ar merge prea bine.
— Va trebui sã-l iei tu, zise Paula, înmânându-i lesa lui

Mellberg.
Uluit de îndrãzneala femeii, acesta luã cureaua, iar

câinele reacþionã, împingându-se ºi mai tare în piciorul
lui, iar apoi scâncind.
— Vezi, te place, spuse Annika.
— Dar… dar nu pot… se bâlbâi Mellberg.
— Nu ai alte animale de companie acasã. Promit sã mã

interesez dacã aparþine cuiva. Altminteri, va trebui sã gã-
sim pe cineva care sã-l adopte. Nu-l putem lãsa sã alerge
de nebun; o sã-l loveascã o maºinã.

Contrar voinþei sale, Mellberg simþi cum începe sã se
înduplece. Se uitã în jos, spre câine. Acesta îl privi, la rân-
du-i, cu ochi umezi ºi tânguitori.
— Bine, bine, iau eu blestematul ãsta de câine. Însã nu-

mai pentru câteva zile. Iar tu va trebui sã-l speli înainte
sã-l iau acasã.

Fãcu semn cu degetul spre Annika, iar aceasta pãru
sã rãsufle uºuratã.
— Nicio problemã, îi fac eu baie aici, la secþie, spuse ea,

plinã de zel.
Apoi adãugã:

— Mulþumesc mult de tot, Bertil.
Mellberg mormãi.

— Dar bagã de seamã, data viitoare când mai vãd câi-
nele ãsta, sã fie curat ca lacrima! Altminteri nu pune pi-
ciorul în casa mea!

Cãlcã apãsat ºi nervos de-a lungul coridorului, apoi
trânti uºa biroului în urma sa. Annika ºi Paula îºi zâmbi-
rã reciproc. Câinele scheunã ºi dãdu bucuros din coadã,
lovind podeaua.
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*
— Sã ai o zi bunã, spuse Erica, fãcându-i Maiei cu mâna,

însã aceasta îºi ignorã mama.
Fetiþa stãtea jos, pe podea, în faþa televizorului, ui-

tându-se la emisiunea pentru copii Teletubbies.
— O sã ne simþim bine împreunã, zise Patrik, sãrutând-o

pe Erica. Eu ºi domniºoara asta micã vom fi în regulã în
urmãtoarele luni.
— O zici de parcã aº pleca peste mãri ºi þãri, spuse Eri-

ca, râzând. Însã voi coborî la parter ca sã luãm prânzul.
— Crezi cã va da rezultate? Sã lucrezi acasã?
— Putem mãcar sã încercãm. Prefã-te doar cã nu sunt aici.
— Nicio problemã. De îndatã ce închizi uºa camerei tale

de lucru, vei înceta sã mai exiºti pentru mine, spuse Pa-
trik, fãcându-i cu ochiul.
— Hmm! Ei bine, vom vedea noi, rãspunse Erica, în-

dreptându-se cãtre etaj. Însã va merita; decât sã închiriez
un birou...

Intrã în camera sa de lucru ºi închise uºa, cu îndoia-
lã în suflet. De-a lungul celor douãsprezece luni petrecu-
te acasã, îngrijind-o pe Maia, râvnise la ziua când avea
sã-i poatã preda ºtafeta lui Patrik, pentru a se putea de-
dica iar unor chestiuni serioase. Se sãturase pânã peste
cap de terenuri de joacã, gropi cu nisip ºi programe TV
destinate copiilor. Încropitul unei plãcinte de nisip per-
fecte nu prea se cataloga drept stimulare intelectualã ºi,
indiferent cât de mult îºi iubea fiica, simþea cã ar fi luat-o
razna dacã ar fi fost nevoitã sã mai îngâne un cântecel
pentru copii. Venise acum rândul lui Patrik sã se îngri-
jeascã de odraslã.

Cu un oarecare sentiment de veneraþie, Erica se aºe-
zã în faþa computerului, apãsã butonul „On“ ºi ascultã
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cu plãcere familiara melodie de pornire. În luna februa-
rie avea termenul-limitã pentru noul ei volum din seria
de cãrþi poliþiste inspirate din cazuri reale, însã Erica iz-
butise deja sã facã niºte cercetãri pe timpul verii, drept
urmare se simþea pregãtitã sã înceapã. Deschise documen-
tul Word pe care-l intitulase „Elias“, dupã numele primei
victime a ucigaºului, apoi îºi aºezã degetele deasupra tas-
taturii. Fu întreruptã de un ciocãnit discret în uºã.
— Scuze cã te deranjez…

Patrik deschise uºa, privind-o pe Erica dindãrãtul clãii
de pãr ce-i acoperea fruntea.
— … mã întrebam unde anume ai pus costumaºul cu

fermoar al Maiei.
— În uscãtor.

Patrik scuturã din cap ºi închise uºa.
Din nou, Erica îºi aºezã degetele deasupra tastaturii

ºi inspirã adânc. Urmã o nouã bãtaie în uºã.
— Îmi cer scuze, promit sã te las în pace, trebuie doar

sã întreb ce fel de haine ar trebui sã poarte Maia astãzi.
E foarte rãcoros afarã, însã ei mereu i se face cald ºi poa-
te rãci…

Patrik zâmbi mânzeºte.
— N-are nevoie decât de o cãmãºuþã subþire ºi niºte pan-

taloni pe sub costumaºul cu fermoar. ªi în mod normal
poartã fesul subþire, din bumbac.
— Mulþumesc, zise Patrik ºi închise din nou uºa.

Erica se afla pe punctul de a scrie cea dintâi propo-
ziþie, când auzi plânsete de la parter. Acestea sporirã în
intensitate, iar dupã ce le ascultã vreo douã minute, Erica
împinse scaunul ºi coborî.
— Sã-þi dau o mânã de ajutor. Încercãrile de-a o îmbrã-

ca sunt fãrã speranþã.

Copilul german

21

Copilul german_608 pg_pt BT.qxp  5/3/2012  5:59 PM  Page 21



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Rezolutie TREI'] [Based on 'PDF Rezolutie TREI'] Setari folosite pentru imprimarea la Monitorul Oficial, Policromie, CtP, SignaStation, Heidelberg)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName ([Medium Resolution])
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




