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Tretji glas

1. poglavje

Bosa zrem s strehe navzdol. Devet nadstropij pod seboj vidim 
sivo cesto. Prazna je in mesto spi brez kančka sapice v zraku. 
Naredim nekaj korakov po robu in iztegnem roke, da bi lovila 
ravnotežje. Proti meni se spusti ptica in pristane malce stran. 
Mislim, da bi lahko bila kavka. Ptica se zazre čez tihe hiše. Obe 
imava krila. Moja so bela, njena črna.

Kmalu se bo zdanilo.
Naredim nekaj korakov proti kavki, previdno, da je ne bi 

prestrašila. Rada bi, da razume, zakaj sem tu ob tej uri. Rada bi 
pojasnila.

Svoje telo sem zapustila sinoči, zašepetam kavki, še preden 
sem bila mrtva. Ko me je začel pretepati, sem lebdela nad 
svojim telesom. Vse sem opazovala z vrha. Videla sem trakove, 
ki so zarezali v moje grlo. Premočno jih je zategnil. Vedela sem, 
da se bom zadušila. Zato sem tako grozljivo zakričala. Tako 
zelo je zabolelo. Še nikoli nisem tako kričala. Zaradi tega me je 
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verjetno začel udarjati, vedno znova in znova, in težek pepelnik 
mi je raztreščil sence.

Zdaj začutim sapico.
To je prva blaga sapica, ki jo je po dolgem času prineslo 

z morja. Kavka me pogleda z enim očesom in daleč stran 
zagledam vsemogočno zlato Devico. Stoji na najvišjem hribu 
z obrazom proti meni. Ali je tudi ona videla, kaj se je zgodilo 
sinoči? Ali je bila tudi ona zraven? Ali mi ni mogla pomagati?

Zopet pogledam kavko.
Preden sem umrla, sem bila slepa. Zaradi tega je bilo vse 

tako zelo grozno. V prostoru nisva bila sama. Slišala sem druge 
glasove. Strah me je bilo tega, česar nisem videla, tistih moških 
glasov, ki sem jih slišala, tujih besed. Nisem hotela biti več 
del tega. Ni se zdelo prav. Nato sem umrla in tam notri sva 
ostala samo midva. Sam je moral počistiti vso kri. Tako dolgo 
je trajalo.

Kavka je še vedno negibna na istem mestu. Ali je angelska 
ptica? Se je ujela v mrežo in si zlomila vrat? Ali jo je zadel 
tovornjak? Zdaj s ceste spodaj zaslišim hrup, nekdo se je 
prebudil in vse do vrha prinese smrad gorečih odpadkov. Kmalu 
se bodo med hišami gnetli ljudje.

Pohiteti moram.
Ven me je odnesel v temi, zašepetam kavki. Nihče naju ni 

videl. Lebdela sem nad dogajanjem. Dvignil me je v prtljažnik 
avtomobila in prepognil moje suhljate noge. Mudilo se mu je. 
Odšla sva do pečin. Moje golo telo je položil na gramoz poleg 
avtomobila. Hotela sem seči navzdol in z roko pobožati svoje 
lice. Videti sem bila tako oskrunjena. Za roke me je odvlekel 
daleč stran, med drevesi in kamni. Tam me je razkosal. Najprej 
mi je odrezal glavo. Sprašujem se, kako se je ob tem počutil. To 
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je naredil tako hitro, z velikim nožem. Zakopal me je na šestih 
različnih mestih, daleč narazen. Ni hotel, da me kdo najde. Ko 
je odšel, sem poletela sem. Na to streho.

Zdaj sem pripravljena.
Daleč stran, v gorah na severu, se čez gorske grebene kažejo 

prvi sončni žarki in na strehah se svetlika rosa. Osamljen ribiški 
čoln se vrača v pristanišče.

Čudovit dan bo.
Kavka poleg mene se z razprtimi krili spusti v sapico. 

Nagnem se naprej in ji sledim.
Nekdo me bo našel.
Vem, da me bo.
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2. poglavje

'Izrezana iz maternice moje umorjene matere.'
Olivia je trpela noč in dan. Ponoči so njen um zaposlovale 

temne, grde misli. Čez dan se je skrila.
To se je vleklo v nedogled, dokler ni bila bolj ali manj 

apatična. Dokler tako ni moglo iti več naprej.
Nato se je neko jutro prebudil njen nagon po preživetju in jo 

pognal nazaj v svet.
Tam je sprejela odločitev.
Zaključila bo zadnji semester na policijski akademiji in 

postala policistka.
Nato bo odšla v tujino. Ne bo iskala službe.
Izginila bo, odšla daleč stran in poskušala znova vzpostaviti 

stik z osebo, kakršna je bila, preden je postala hči umorjenih 
staršev.

Če je bilo to sploh mogoče.
Sledila je svojemu načrtu, si od sorodnika izposodila denar in 

se julija odpravila.



- 9 -

Tretji glas

Sama.
Najprej v Mehiko, domovino svoje umorjene matere, v 

nepoznane kraje z nepoznanimi ljudmi in tujimi jeziki. Potovala 
je brez veliko prtljage, samo z nahrbtnikom in zemljevidom. 
Brez načrtov ali določene smeri. Vsi kraji so bili novi in ona 
ni bila nihče. Morala se je družiti s svojim notranjim jazom in 
potovati z lastnim tempom. Nihče je ni videl jokati. Nihče ni 
vedel, zakaj se je včasih samo sesedla ob potoku in pustila svoje 
dolge črne lase nekaj časa plavati v vodi.

Bila je v svojem svetu.
Pred potovanjem je bežno razmišljala, da bi sledila materinim 

koreninam in mogoče poiskala sorodnike, vendar je spoznala, 
da je o njih vedela veliko premalo, da bi jo to kam privedlo.

Zato je v majhnem mestu samo vstopila na avtobus in 
izstopila v še manjšem.

Tri mesece za tem je pristala v Cuatro Ciénegasu. Prijavila 
se je v Xipe Totec, hotel prebičanega boga, na robu mesta. 
Ob mraku se je bosa sprehodila do čudovitega trga v središču 
mesta. Bil je njen petindvajseti rojstni dan in hotela je videti 
ljudi. Na platanah so visele barvaste laterne in pod njimi so se 
gnetle majhne skupine mladih, dekleta v pisanih krilih in fantje 
z robčki v žepih. Smejali so se. Na trg je nosilo glasbo iz barov, 
poleg vodnjaka so stali osli in po zraku se je vrtinčilo veliko 
čudnih vonjev.

Kot tujka se je usedla na klop in se počutila zelo varno.
Čez eno uro se je odpravila nazaj v hotel.
Ko se je usedla na leseno verando, ki je gledala na prostrano 

puščavo Chihuahua, je bil večerni zrak še vedno topel, medtem 
ko se je glasna pesem škržatov mešala s topotanjem konjskih 
kopit. Pravkar si je privoščila pivo in je razmišljala, da bi si še 
enega. Takrat se je zgodilo. Prvič je pod seboj začutila trdna tla.
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Spremenila si bom priimek, je pomislila.
Dejansko sem napol Mehičanka. Prevzela bom materin 

priimek. Imenovala se je Adelita Rivera. Svoj priimek bom iz 
Rönning spremenila v Rivera.

Olivia Rivera.
Ozrla se je proti puščavi pred sabo. Seveda, je pomislila, 

tako bom začela znova. Preprosto. Obrnila se je in s prazno 
steklenico piva pomignila proti baru v notranjosti.

Naslednje pivo bo spila kot Olivia Rivera.
Zopet se je ozrla po puščavi in videla, kako lahna sapica po 

drhtečih tleh nosi par suhih grmov. Zagledala je zeleno-črnega 
kuščarja, ki se je urno vzpenjal po vejastem bodečem saguaru, 
zagledala je par tihih ptic ujed, ki je jadral proti žarečemu 
obzorju, in nenadoma se je kar tako nasmehnila, sproščeno. 
Prvič od lanskega poznega poletja se je počutila skoraj srečno.

Preprosto.
Tisto noč je odšla v posteljo z Ramónom, mladim natakarjem, 

ki je malce jecljal, ko jo je vljudno vprašal, ali bi se hotela ljubiti 
z njim.

Z Mehiko je opravila. Pot jo je odvedla do mesta, ki ga je 
morala doseči. Njena naslednja destinacija je bila Kostarika in 
vas Mal País, kraj, kjer je imel njen biološki oče hišo. Samega 
sebe je imenoval Dan Nilsson, čeprav je bilo njegovo pravo 
imel Nils Wendt.

Živel je dvojno življenje.
Na poti je sprejela številne odločitve, ki so vse izvirale iz 

Olivie Rivera, iz nenavadne moči, ki jo je pridobila z novim 
priimkom.

Ena je bila, da bo svojo policijsko kariero postavila na stran 
in študirala umetnostno zgodovino. Adelita je bila umetnica, 
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tkala je čudovite izdelke. Pomislila je, da bi se morda lahko 
povezali na nekakšen abstrakten način.

Druga, bolj bistvena odločitev je zadevala njen pogled na 
življenje. Takoj ko se bo vrnila na Švedsko, bo sledila lastni 
poti. Prizadeli so jo ljudje, ki jim je zaupala. Bila je lahkoverna 
in odprta in strli so ji srce. Odločena je bila, da tega ne tvega 
več. Od zdaj naprej bo zaupala samo eni osebi.

Olivii Rivera.
Ko je prišla iz morja na plaži na polotoku Nicoya, je bilo 

že pozno popoldne. Dolgi črni lasje so ji padali po zagorelem 
telesu – štiri mesece je preživela na tropskem soncu. Vzpela se 
je na prazno plažo in si čez ramena vrgla brisačo. V plitvini je 
naprej in nazaj nosilo zelen kokos. Obrnila se je proti morju in 
vedela, da mora zopet skozi to.

Prav tu in zdaj.
'Izrezana iz maternice moje umorjene matere.'
Podoba je zopet zapustila njeno zavest. Obala, ženska, mesec. 

Umor. Njeno mater so utopili v pomladni plimi in jo pokopali 
na otoku Nordkoster. Preden sem se rodila, je pomislila. Umrla 
je, preden sem se jaz rodila.

Nikoli me ni videla.
Zdaj je stala na zelo drugačni obali in poskušala sprejeti – 

veliko težje, kot če bi poskušala razumeti – misel, da se njuna 
pogleda nista nikdar srečala.

Rojena neopaženo.
Zazrla se je čez morje. Ocean se je razprostiral vse do žarečega 

obzorja. Vsak čas se bo stemnilo. Proti kopnemu je nosilo 
mirne valove, proti njenim stopalom so se valili topli in nežni 
valovi. V daljavi je videla skupino temnih glav, ki so se zibale na 
gladini.
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Oblekla si je tanko belo obleko in se odpravila.
Majhne sivobele rakovice so se pognale v svoje luknje v 

pesku, ko je šla mimo njih, medtem ko je voda zalivala njene 
stopinje. Vzdolž obale je hodila skoraj eno uro, počasi, od Sante 
Terese pa vse do sem, do pečin Mal Paísa. Vedela je, da bo tako, 
da bodo privrele nazaj podobe in misli.

To je bil namen sprehoda.
Hotela se je zopet potopiti v bolečino, še zadnjič, hotela je 

biti pripravljena. Čez nekaj minut bo spoznala človeka, ki jo bo 
popeljal še bliže njeni skrivnostni preteklosti.

Moški je sedel na dolgem deblu ob obali. Star je bil 
štiriinsedemdeset let in je vse življenje živel v soseščini. Nekoč 
je imel v Santi Teresi bar. Zdaj je večinoma posedal na verandi 
svoje svojstvene hiše in pil rum. Sprijaznil se je z večino reči. 
Ko je pred nekaj leti umrl njegov ljubljeni partner, je z njim 
izginila zadnja stvar, ki je ohranjala njegov plamen pri življenju. 
Vdih, izdih. Slej ko prej se vse konča. Vendar se ni pritoževal. 
Imel je svojo pijačo. In preteklost. V času njegovega življenja je 
prišlo in odšlo veliko ljudi, nekateri so se mu vtisnili v spomin. 
Med njimi sta bila Adelita Rivera in Dan Nilsson.

In zdaj bo spoznal njuno hčerko.
Hčerko, ki je nihče od njiju ni imel priložnost spoznati.
Žal mu je bilo, da ni na plažo prinesel malce ruma.
Olivia ga je zagledala od daleč. Približno je vedela, kako bo 

videti. Abbas el Fassi ji je povedal. Vendar ni mogla biti povsem 
prepričana. Zato se je ustavila malce stran od debla in čakala, da 
moški dvigne pogled.

Ni ga.
»Rodriguez Bosques?«
»Bosques Rodriguez. Bosques je moje ime. In ti si Olivia?«



- 13 -

Tretji glas

»Da.«
Takrat je Bosques dvignil pogled. Ko so njegove stare ozke 

oči uzrle Olivijin obraz, se je zdrznil. Ne prav očitno, vendar 
dovolj, da je Olivia doživela jasen preblisk podobe iz preteklosti. 
Točno tako se je odzval Nils Wendt, ko jo je lani zagledal na 
vratih hiše na otoku Nordkoster, ne da bi se mu sanjalo o tem, 
kdo je. Še posebej ne, da je njegova in Adelitina hči. In tudi 
Olivia ni imela pojma, kdo je bil moški na vratih. Tako sta se 
razšla in to je bilo prvič in zadnjič, ko je videla svojega očeta 
živega.

»Izrezana Adelita si,« je z raskavim glasom dejal Bosques.
»Njena hči sem.«
»Usedi se.«
Olivia se je usedla na deblo precej stran od Bosquesa, kar je 

opazil.
»Zelo si lepa,« je dejal. »Kakor ona.«
»Poznali ste mojo mater.«
»In tvojega očeta. Velikega Šveda.«
»Ali so ga tako klicali?«
»Da, jaz sem ga tako klical. In zdaj sta oba mrtva.«
»Da. Napisali ste, da imate fotogra�jo moje matere?«
»Fotogra�jo in še nekaj drugih reči.«
Olivii je Bosquesov elektronski naslov dal Abbas el Fassi. 

Nekje v Mehiki je odšla v internetno kavarno in Bosquesu 
poslala elektronsko sporočilo, v katerem mu je pojasnila, kdo je, 
in sporočila, da namerava priti v Kostariko in bi se rada srečala 
z njim. Bosques je odgovoril zelo hitro. Osebna elektronska 
sporočila je prejel le redko in povedal ji je, da ima kar nekaj 
osebnih predmetov njenih staršev.

Dvignil je majhno ovalno kovinsko škatlo rdeče-rumene 
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barve, ki je prvotno vsebovala zelo ekskluzivne kubanske cigare, 
jo odprl in pobral fotogra�jo. Roke so mu rahlo drhtele.

»To je tvoja mama, Adelita Rivera.«
Olivia se je nagnila naprej proti Bosquesu in vzela fotogra�jo. 

Zavonjala je rahel vonj cigar. Slika je bila barvna. Podobo svoje 
matere je videla že enkrat prej na fotogra�ji, ki jo je Abbas lani 
prinesel domov iz Sante Terese, vendar je bila ta veliko ostrejša 
in lepša. Pogledala je svojo mamo in opazila, da na eno oko 
rahlo škili.

Tako kot ona.
»Adelita je svoje ime dobila po mehiški junakinji,« je dejal 

Bosques. »Ime ji je bilo Adelita Velarde in med mehiško 
revolucijo je bila vojakinja. Njeno ime je postalo simbol za 
močne in pogumne ženske. O njej obstaja tudi pesem. La 

Adelita.«
Bosques je nenadoma začel v nežni, spevni španščini tiho 

prepevati pesem o močni in pogumni ženski, v katero so se 
zaljubili vsi uporniki. Olivia ga je pogledala, pogledala je 
fotogra�jo svoje matere in starčeva drhteča pesem se je dotaknila 
srčike njene duše. Dvignila je pogled in se zastrmela čez ocean. 
Celotni položaj je bil absurden, čaroben, daleč stran od njenega 
vsakdanjega življenja v Stockholmu.

Bosques je utihnil in spustil pogled v pesek. Olivia ga je 
pogledala in spoznala, da tudi on žaluje. Bil je tesen prijatelj 
njene matere in očeta. Primaknila se je bliže, skoraj tik poleg 
njega. Njeno roko je previdno položil v svojo. Pustila mu je. 
Bosques se je malce odkašljal.

»Tvoja mama je bila zelo nadarjena umetnica.«
»Abbas mi je povedal. Pozdravlja vas.«
»Zelo spreten je z noži.«
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»Da.«
»Greva gor v hišo tvojega očeta?«
»Kmalu.«
Olivia se je zopet obrnila proti vodi in zagledala ogromen 

val, ki se je dvigal na morju. Vse temne glave, ki jih je prej 
videla, so se pehale na deske. Z zgrbljenimi telesi so ujele val 
in z vrtoglavo hitrostjo jih je poneslo stran od žarečega obzorja.

Vstala je.


