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Hotel Sheraton, Stockholm, 2005

Baristu za točilnim pultom je takoj uspelo prebrati štiri 
može, ki so vstopili. Kakor pač izkušen barist svoje goste takoj 
prebere. Še zlasti, če na kakšen način izstopajo.

In ti možje so.
Ne po oblačilih, ta so bila v vsakem pogledu brezhibna. Črni 

suknjiči, bele srajce in kravate. Nekaj drugega je bilo na njih.
Morda njihova homogenost, kako so se po prostoru 

premikali v formaciji, eden ob drugem, s kontroliranimi gibi. 
»Tajna policija?« je pomislil. Prav mogoče. Vsi so imeli kratko 
pristrižene lase in videti so bili zelo švedski.

Možje so izginili v predelek na koncu bara.
Ura je bila malo čez deveto in po baru je bilo razsajenih nekaj 

gostov, pianistova živahna melodija je prijetno pridušila tihe 
pogovore. Nihče ni privzdignil glasu, vsako novo naročilo je 
bilo signalizirano s tihim dvigom prsta proti natakarju. Vladalo 
je običajno vzdušje hotelskega bara: anonimno.

Barist je ujel pogled visokega, vitkega natakarja in z glavo 
pomignil proti kabini. Natakar je rahlo pokimal. Ni maral, da 



- 6 -

Cilla & Rolf Börjlind

mu kdo ukazuje, saj so bile mize njegov rajon, in če so prišli 
novi gosti, je bilo od njega odvisno, kako jih bo postregel. S 
palcem in kazalcem se je podrgnil po zlatem uhanu in se počasi 
odvlekel do mize, kot da bi se tja napotil po naključju. Nekaj 
metrov pred mizo je iz žepa potegnil vžigalnik, s katerim je 
možem prižgal svečko na mizi.

»Kaj vam lahko ponudim?« je vprašal.
Ni uporabil priliznjenega tona. Pred njim niso sedeli zgovorni 

gosti, pravzaprav se nihče ni niti zmenil zanj. 
Videli so ga le kot prinašalca pijače.
»Štiri viskije brez ledu, Glen�ddich.«
Naročil je mož, ki je sedel najdlje. Natakar je za trenutek 

pomislil, da bi jih vprašal, ali želijo standardno merico. 
»Želite zraven morda oreščke?« je vprašal namesto tega.
»Ne.« 
Natakar se je rahlo priklonil in se obrnil proti točilnemu 

pultu. Možje so ga opazovali, ko je odhajal. 
»Peder,« je pripomnil eden izmed njih.
Vsi so se požvižgali na ta komentar. Mož, ki je naročil pijačo, 

je iz jopiča potegnil štiri bele listke in jih razporedil po mizi. Z 
eno roko jih je pomešal med seboj.

»Eno ime na vsakega?«
»Ja.«
Možje so nato izbrali vsak svoj listek, ga obrnili in prebrali 

besedo, ki je bila napisana na sredini. Nato so drug za drugim 
nad svečo listke zažgali. Trajalo je nekaj časa, vendar ne dlje kot 
do trenutka, ko se je k mizi vrnil natakar s pijačo. Kozarce in 
lepe bele servietke je odložil na mizo in znova odšel k točilnemu 
pultu.
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Ko se je dovolj oddaljil, so možje ponesli kozarce kvišku, se 
pogledali v oči in z istim glasom nazdravili:

»Čast.«
»Hierarhija.«
»Disciplina.«
»Zvestoba.« 
Trknili so s kozarci in vsak je odpil požirek viskija. Eden 

izmed njih je nato segel v notranji žep suknjiča in na dan 
privlekel zložen papir. Počasi ga je raztegnil predse na mizo in si 
približal svečo.

»To tukaj je osnutek.« 
Drugi so se nagnili naprej. Eden se je še ozrl k natakarju, ki je 

bil zdaj že na drugi strani sobe. Lastnik osnutka se je odkašljal 
in začel brati.

»Smernice novega sveta.« 
»Je to naslov?«
»Mhm, lahko bi bil.«
»Dobro.«
Znova se je zazrl v papir.
»Revolucijo nacionalnih socialistov na Švedskem bomo 

izpeljali s prešolanjem za narod. To …«
»Naroda.«
»Naroda?«
»Prešolanje naroda, ne za narod.«
Mož z osnutkom je iz notranjega žepa potegnil še kemični 

svinčnik in nakracal popravek na papir. Nato je ponovno začel 
brati.

»Revolucijo nacionalnih socialistov na Švedskem bomo 
izpeljali s prešolanjem naroda. To bomo dosegli le s pomočjo 
močnih in discipliniranih posameznikov. Naše gibanje bo 
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reorganizirano kot vodilna sila. Mi bomo varuhi. Naš cilj je 
svobodna država pod našim vodstvom.«

Mož je tako bral še nekaj minut. Končal je z mislijo: »Naša 
pot je edina rešitev za Švedsko.«

Dvignil je pogled.
»Zveni v redu?«
»Ja. V teoriji. Vprašanje pa je, kako bomo to približali 

ljudem. Kako bomo idejo dovolj posplošili, da bodo tudi 
navadni smrtniki dojeli, zakaj je to tako pomembno.«

»Ljudem bomo preprosto pokazali, kaj se dogaja. Kako je naš 
narod zatiran in potisnjen k tlom, kako je naša celotna rasa tik 
pred izumrtjem in kako je vse, kar kot narod cenimo, iz dneva v 
dan bolj omadeževano.«

»In uničeno.«
»Točno tako. Vsi morajo to razumeti, saj je vendar očitno, 

kajne?«
»Da, še zlasti zdaj, ko imamo na položaju Åkessona. Ta nam 

bo pomagal idejo izpiliti in to nam bo utrlo pot. Človek je 
izmuzljiv kot mokra žajfa. Ko se bo zadeve lotil, bomo v nekaj 
letih na konju.«

»Ali bi v besedilo dodali tudi nekaj primerov teh, ki nam 
grozijo z izumrtjem?«

»Menim, da ne bo treba, saj se vsi zavedajo, kdo so. Črnuhi. 
Židi. Cigani.«

»Priseljenci.«
»Pedri.«
Dva od štirih sta se zazrla proti natakarju. Videl je njuna 

pogleda, vendar je razbral, da ne želita naročiti nove runde. Ta 
pogleda sta bila drugačna, zlovešča. Obrnil se je proti baristu za 
točilnim pultom.

»Gosti v kabini.«
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»Ja?«
»Neprijetni tipi.«
»Stranke pač.«
Barist je odnesel nekaj umazanih kozarcev. Strinjal se je z 

natakarjem, možje v kabini so oddajali precej čudno energijo, 
ki je ni mogel določiti. Res je bilo nekaj neprijetnega na njih, 
vendar tega ni želel deliti s sodelavcem. Te vrste komentarjev je 
raje zadržal zase.

Največkrat je bilo tako najbolje.

Možje v črnem so se v hotelskem baru zadržali nadaljnji dve 
uri, občasno so naročili novo rundo pijače. Količina alkohola, 
ki so ga popili, bi morala zvišati glasnost pogovora med njimi, 
vendar ga ni. Kar so se pogovarjali za tisto mizo, je ostalo za 
tisto mizo. Ko se je ura približala polnoči, je eden izmed mož iz 
žepa potegnil majhen zavojček in ga potisnil po mizi nasproti 
sedečemu.

»Zame?«
»Saj je tvoj rojstni dan. To je v imenu vseh nas.«
»Hvala.«
Obdarovani mož si je popravil očala in počasi odvil paket, v 

katerem se je skrivala rdeča škatlica. Odprl je pokrov in izvlekel 
plastično kartico, ključ do ene izmed sob Hotela Continental 
takoj za vogalom. Dvignil je pogled in videl, da se mu ostali 
trije nasmihajo.

»Soba 304, tretje nadstropje,« je rekel eden izmed njih.
»Pravzaprav se nisi izpraznil že pol leta.«
Nasmehnil se je in vstal. Drugi se niso premaknili. Ko 

je slavljenec s kartico izginil za vogalom, so drugi vnovič 
privzdignili kozarce.
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»Gremo stavit?«
»Kako hitro se bo vrnil?«
»Mhm.«
»Pol ure.«
»Največ pol ure.«
Možje so se zasmejali, zdaj prvič tako glasno, da jih je lahko 

slišal tudi barist za točilnim pultom. S pogledom je ošvrknil 
mizo in opazil, da je eden izmed mož dvignil prazen kozarec. S 
prstom je potrkal po točilnem pultu, da je pritegnil natakarjevo 
pozornost. Zdaj sta že poznala rutino: še enega.

*

Mož, ki so mu dali darilo, je gol sedel ob oknu v tretjem 
nadstropju hotela. Tako je sedel že kar nekaj časa. Luči prometa 
pod njim so mu sem ter tja švigale čez obraz, zdaj zeleno, zdaj 
rdeče. Z očmi je sledil majhnemu, svetlo rjavemu ščurku, ki se 
je plazil po robu sobe. Očala so mu ležala v naročju. Ena od 
ročk se je odlomila. Hotelska preproga, ki je segala od stene do 
stene, se mu je nabirala med prsti na nogah.

Slednjič je vstal.

*

Možje v hotelskem baru so bili pri koncu drugega viskija, ko 
je eden od njih dvignil pogled in se nasmehnil. 

»Že prihaja.«
Vsi trije so se zazrli k vhodu. Z drugega konca so videli 

prihajati človeka, ki je pred petinštiridesetimi minutami 
zapustil bar: ne pred pol ure, vendar tudi ni trajalo veliko dlje. 
Mož je pristopil k mizi in sedel na mesto, ki ga je prej zapustil. 
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Lase je imel mokre, kot da bi prišel z dežja. Drugi za mizo so 
opazili, da se mu je čelo svetlikalo in da mu očala niso sedla 
tako kot prej. 

»Kaj se je zgodilo z očali?« je vprašal eden izmed njih.
»Ročka se je odlomila. Zdaj pa dobite vi darilo od mene.«
Iz suknjiča je potegnil rdečo škatlico od prej in jo postavil na 

mizo poleg sveče. Eden izmed ostalih treh je segel po njej in jo 
odprl. Za trenutek je preučil vsebino.

»O bog, to je vendar gnusno.«
Potisnil je škatlico stran od sebe. 
»Kaj za vraga si storil?«
Mož s polomljenimi očali se je nagnil naprej in upihnil svečo.
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Höganäs, Skåne, južna Švedska, 2013

Vedno je kolesarila po isti poti. Od roba Nyhamnslägeja do 
naravnega rezervata na Östra Kullabergu, nato pa vse do vaške 
poti proti Björkerördu. Na koncu poti se je ustavila. Ob slabih 
dnevih si je privoščila kratek počitek, spila malo vode in se nato 
namenila nazaj. Ob dobrih dnevih pa je šla še na sprehod v 
gozd.

In tisto jutro je Olivia načrtovala natanko to – sprehod po 
gozdu.

Lahkotno je kolesarila ob glavni cesti, saj se ji ni prav 
nikamor mudilo. Ura je bila malo čez sedmo, ona pa je morala 
biti v službi šele ob desetih. Zazrla se je v sivo nebo, v zraku se 
je že čutil dež, vendar je bilo to za ta letni čas nekaj popolnoma 
običajnega. Oči je upirala v cesto in dovolila mislim, da so 
odplavale po svoje. To je bil skoraj najboljši del jutranjih voženj s 
kolesom: stimulacija za možgane. Kombinacija kisika in gibanja 
je v njej predramila vse tisto, kar bi sicer ostalo neopaženo. Tako 
pa je naredila prostor za misli, ki niso bile osredotočene na delo. 
Danes se je na dan privlekel Ove Gardman. Zaradi njega je 
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pristala tukaj kot policistka v Höganäsu. Sicer se je potegovala 
za položaj v Strömstadu, da bi bila bliže Ovejevemu domu na 
otoku Nordkoster, vendar ga ni dobila. Ponudili so ji tega tukaj, 
veliko južneje. »Vsaj na zahodni obali si,« je dejal Ove. Tukaj 
naj bi ostala šest mesecev. Po dveh mesecih so Oveju ponudili 
raziskovalni projekt na Kostariki, čemur se pač ni mogel upreti.

In tako je obtičala tukaj, v Höganäsu. Pred seboj je imela še 
šest mesecev. 

Na to ni gledala kot na dobro priložnost ali odličen izziv. Prav 
nasprotno. Nobenih domačinov ji ni uspelo spoznati in edini 
stiki, ki jih je imela, so bili sodelavci, ki pa niso bili prav dobra 
družba. Skoraj vsi na postaji so bili moški in njihov žargon je 
bil težko prebavljiv. 

Posebej zanjo.
Olivia se ni bila vajena zadrževati. Na začetku je vložila več 

dela v predsodke o imigrantih kot pa v dejansko policijsko delo. 
Zaradi tega so se je na delu izogibali. Ne da bi jo prav zares 
izolirali, vendar je nikoli niso povabili po izmeni še na pijačo. 
Seveda s tem ni imela posebnih težav. Znala si je predstavljati, 
kaj vse bi v njih lahko zbudil alkohol, ko bi prišlo do mnenj o 
»ljudeh, ki niso kot mi«. Pogost evfemizem, ko nisi želel reči 
tega, kar si mislil. 

Zavila je dol iz Kockenhusove ulice na vaško cesto. Hiše 
tam so bile redkeje posejane, nekatere so bile že velike kmetije, 
videla ni nikogar. Ko je prikolesarila do konca ceste, je stopila 
s kolesa in ga naslonila na deblo debelega bora. Sprehod ji bo 
dobro del. Snela si je zeleno gumico in razpustila svoje dolge, 
črne lase, nataknila gumico na ročaj kolesa in se odpravila v 
gozd.
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Tukaj je bila že večkrat in vedela je, da ima na izbiro več 
poti. Po nekaterih se je že sprehajala. Tokrat se je odločila za 
desno pot, ki se je vila med borovci. To pot je imela rada, saj 
je bil teren zelo raznolik: gosto porasel gozd, ki so ga tu in tam 
prekinili hriboviti grebeni, je bil izvrstna kombinacija vzpetin in 
ravnin. Pogosto je naletela na ljudi, ki so se sprehajali naokrog.

Tokrat ni srečala nikogar.
Mogoče je krivo vreme, je pomislila, saj se je zdelo, kot da bo 

vsak trenutek začelo deževati. Morda je bilo prezgodaj? Začutila 
je, kako se ji je dihanje ustalilo. Hodila je z lahkoto in do točke, 
kjer se je cesta razcepila v dve, je prišla veliko hitreje kot po 
navadi. Ustavila se je. Naravnost naprej se je pot nadaljevala 
po strmem, kamnitem grebenu, na desno je vodila do obale. 
Morda bi si lahko danes ogledala to znamenito skulpturo? 
Nimis, park s skulpturami ob kamniti obali Håle Rocks?

Napotila se je proti morju.
Pot tja ji je vzela kar nekaj časa, morala je prečkati nekaj 

močvirnatih predelov, ponekod so ji pot zapirali bodičasti 
grmi, in ko je končno uzrla morje, je bila že povsem brez sape. 
Ni vedela, kje točno je Nimis, zato se je sprehodila ob strmi 
pečini navzgor. Bila je prepričana, da je park nekje na zahodu. 
Čez nekaj časa je opazila vrhove čudnih lesenih stolpov in 
predvidevala, da je to tisto, kar išče. Prišla je do roba pečine in 
opazila utrjeno pot, ki je vodila vse do morja. Bila je zelo strma, 
spuščala se je skoraj navpično. Mar hodijo ljudje res tukaj dol? 
Po tako zahtevni poti? Nato je ugotovila, da je to edina pot, ki 
vodi do parka.

Z eno roko se je držala tal, ko je drsela navzdol po potki. Po 
nekaj minutah je prispela do dolgega, delno prekritega lesenega 
stopnišča, sestavljenega iz desk in vej. To in vse, kar sledi, je 
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ustvaril umetnik Lars Viks in prostor poimenoval Ladonia. 
Dandanes je umetnik bolj poznan po tem, da je predstavil 
preroka Mohameda kot psa na vrtiljaku … kar je prisililo tajno 
policijo, da je ždela v kombiju pred njegovo hišo 24/7.

Prav tukaj, v kullaškem okraju.
Olivia se je sprehodila po lesenih stopnicah in prispela do 

obale. Tam jo je pričakala prav grozljiva pokrajina. Umetnik 
je več kot petintrideset let nabiral naplavljen les in veje in iz 
njih postavil ogromne stolpe s hodniki in sobami. Eden izmed 
stolpov je segal več kot petindvajset metrov v višino. Na drugem 
stolpu je bilo obešeno črno blago, ki ga je veter scefral na 
koščke. Celotna konstrukcija se je raztezala več kot sto metrov 
vzdolž obale, vse je bilo sivo in koščki lesa so vsepovsod bodli 
ven. To je bilo zagotovo nekaj najbolj čudaškega, kar je videla v 
svojih šestindvajsetih letih življenja.

Previdno je stopala med stolpi in poslušala, kako veter zavija v 
stolpih in ji mrši lase. Pogled je usmerila preko gladkih kamnov 
in opazila, kako morje kar meče vodo na obalo. Celotnega kraja 
se je držal občutek hladu in smrti. Previdno se je sprehodila do 
najvišjega stolpa, v katerega bi morala vstopiti, da bi našla pot 
nazaj do stopnic navzgor. Ko je vstopila, se ji je zazdelo, da je 
globoko v temi med deskami zaznala premikanje. Ustavila se je.

»Halo?!« 
Ni bilo odgovora, le zavijanje vetra in udrihanje nekaj 

odlomljenih desk. Nekaj trenutkov je ostala pri miru. 
Premikanja ni bilo več, jo je pa dosegel šibak vonj po cigaretah. 
Olivia se je zazrla naokrog in našla odprtino, ki je vodila nazaj do 
stopnic. Hodila je, kolikor hitro je mogla, prostori so bili ozki 
in kosi lesa, ki so štrleli iz sten, so ji razparali jopico. Poskušala 
se je vzpenjati hitreje. Malo više pa se ji je noga zagozdila pod 
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desko in začutila je, da si jo je zvila. Bila je tik pred koncem 
stopnic in morala si je pomagati z rokami, da se je povlekla do 
konca. Pred njo je bil le še strm vzpon. Namučila se je, in ko 
je prišla do vrha, je padla na tla. Zdaj je že dobro čutila svojo 
bolečo nogo. Zakaj za vraga je morala riniti sem?! Pogledala je 
navzdol po opustošeni obali. Vse, kar je lahko videla, je bila 
črna raztrganina na vrhu enega izmed stolpov.

Vstala je in začela hoditi. Ni ji šlo najbolje od rok. Razbolela 
noga jo je prisilila, da je šepala med drevesi, in po nekaj 
minutah se je morala ustaviti. Naslonila se je na veliko črno 
drevo z zvitimi vejami, da bi zbrala moči. Nenadoma je obrnila 
glavo, kot da bi začutila, da ni sama, da je za njo še nekdo, ki 
se skriva med drevesi. V gozdu. Vendar je bilo vse, kar je lahko 
videla, še več dreves in nekaj temnih skal med njimi. Kolikor 
hitro je mogla, je odšepala. Ni vedela, kje je pot, ki vodi na 
cesto, ki jo je zapustila, preden se je spustila do obale. Vendar je 
še vedno približno vedela, v katero smer mora odšepati. Vedela 
je tudi, da je celotno območje posejano z majhnimi potkami in 
da se bo slej ko prej znašla na eni izmed njih.

Trajalo je skoraj dvajset minut, da je našla potko med drevesi. 
Ravna, uhojena pot ji je bila v veliko pomoč in zdaj je lahko 
šepala hitreje. Bila je osredotočena na pot med drevesi, videla 
je veje in listje, ki plapolajo v vetru, slednjič pa je zagledala 
svoje kolo. Še vedno je bilo daleč, pri debelem borovcu, kjer 
ga je pustila. Prišepala je do drevesa in postavila kolo nazaj na 
cesto. Ravno je bila na tem, da ga zajaha, ko je na tleh videla 
košček papirja. Sklonila se je. Bil je del odtrganega zemljevida. 
Pospravila ga je v žep, zajahala kolo in se odpeljala, ne da bi 
pogledala nazaj.

Šele ko je prispela do Mölleja, je ugotovila, da je njena zelena 
gumica za lase izginila.


