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Aká veľkolepá budovA! Národné múzeum vyžarovalo silu 
a autoritu. Martha sa zadívala na prekrásnu halu a obrovské scho-
disko a cítila sa veľmi drobná. Boli tam ohromné známe obra-
zy a pred nimi stála ona, maličká a pokorná. Nad ňou sa týčili 
nástenné maľby zobrazujúce výjavy zo švédskej histórie. Keď si 
uvedomila, čo sa chystá urobiť – spáchať krádež storočia –, ešte 
väčšmi znervóznela. Napokon, celý život pracovala ako učiteľka 
telesnej výchovy a nie ako zlodejka. Samozrejme, plán si niekoľko 
ráz zopakovali, odstránili každý nedostatok, no stačil jeden chyb-
ný krok a bolo by po všetkom. Trocha ju upokojilo, že si akciu 
nacvičili v apartmáne princeznej Lilian. Teraz sa musela upokojiť 
a na nič nesmela zabudnúť. Zašla k pokladnici a kúpila vstupenky. 
Múzeum práve otvorili a oni si úmyselne vybrali tento čas, aby ich 
nik nerušil. Predpokladali, že takto skoro strážnici ešte nebudú 
v plnej pohotovosti.

„Vitajte v múzeu, madam. Je vám zima?“ spýtala sa pokladníč-
ka, keď si všimla, že Martha si nestiahla rukavice.

„Mám reumu,“ odvetila s úsmevom a vrátila sa k ostatným.
Vzhliadla k schodom. Boli vysoké ako náhrobné kamene. Prečo 

museli obrazy zavesiť do takej výšky? Aj keby boli umiestnené o polo-
vicu nižšie, stále by bolo namáhavé dočiahnuť ich. Podala vstupenky 
priateľom, prešli nimi cez skener a vybrali sa k výťahu.

„Vmestíme sa doň všetci naraz?“ spýtal sa Génius.
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„Asi bude najlepšie, ako vojdeme tak, aby boli chodúľky otoče-
né dopredu,“ navrhla Martha. Potrebovala čas, aby si prezrela 
usporiadanie miestnosti na poschodí.

Výťah sa pohyboval veľmi pomaly a trvalo večnosť, kým dora-
zili na druhé podlažie. V Marthe narastalo napätie a dúfala, že 
Hrabľoš nezabudne na výťah zavesiť tabuľku s nápisom NEFUN-
GUJE. Jednoduchý trik, ale boli presvedčení, že zaberie. Génius 
vytlačil oznam na počítači a prilepil ho na kartón. Potom doň uro-
bil dve dierky a prevliekol cez ne šnúrku. Martha bola hrdá, že 
mysleli na každý detail. Hrabľoš hliadkoval pred výťahom na prí-
zemí. Nepáčilo sa mu dostávať príkazy. Až keď mu Martha vysvet-
lila, že celá lúpež závisí od neho, poddal sa a súhlasil.

Na druhom podlaží sa všetci štyria vybrali k exhibícii. V nasledu-
júci deň sa mala v dočasnej výstavnej hale otvoriť expozícia Hrie-
chy a túžby. Alebo sa volá Túžby a hriechy? Martha si nedokázala 
spomenúť. Tak či onak, považovala ju za vulgárnu. Predpo kladala, 
že väčšina strážnikov sa dnes zhromaždí na tomto mieste. Určite 
využijú možnosť nahliadnuť na diela ešte pred otvorením.

Kráčali k veľkým sieňam. Ako očakávali, nik tam nebol, no ne-
potrvá dlho a zídu sa tu návštevníci. Museli okamžite konať. An-
na-Greta sa podopierala vychádzkovou palicou a zabočila vpravo 
k holandským veľdielam. Ostatní zašli do miestnosti s  francúz-
skymi maľbami z devätnásteho storočia. Usilovali sa napredovať 
pokojne a pomaly. Génius namazal kolieska chodúľok svojou špe-
ciálnou zmesou s repkovým olejom. Zrazu Christina zastala.

„Zabudla som na svoje lieky,“ spomenula si.
„Hádam ich práve v tejto chvíli nepotrebuješ?“ spýtala sa zne-

pokojená Martha.
„Sú na zvýšenie tlaku,“ hlesla Christina.
„Netráp sa. Nepotrvá dlho a budeme opäť v hoteli,“ upokojil ju 

Génius. „Okrem toho, tvojou úlohou je práve omdlieť.“
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 Martha kráčala kúsok za Géniom a z času na čas vrhla pohľad 
na jeho chodúľku. Spomenula si, že chcela zistiť, prečo má takú 
masívnu konštrukciu, a tak sa ho spýtala, z akého dôvodu sú rúrky 
po bokoch také široké. 

„Pre moje nástroje,“ odpovedal so širokým úsmevom na tvári. 
Kombinačky sa dnu pekne vmestili. Po chvíli dorazili do cieľa. 

Martha na moment zabudla na svoje poslanie a premohol ju zá-
ujem o umenie. Veľmi sa jej páčil Cézanne, Monet a Degas. Rada 
by vzala Degasovu krásnu bronzovú sochu baletky ako darček pre 
Génia. Bola však priťažká. Pokračovali v ceste a prešli popri dve-
rách erotickej výstavy Hriechy a túžby. Nevolá sa náhodou Túžba 
a krása? Ach, už zasa mi to vypadlo z pamäti... Z miestnosti sa ozý-
val krik a smiech a Martha sa čudovala, či nahota môže byť taká 
zábavná. Aspoň je pozornosť strážnikov zameraná inam.

S Géniom sa na seba ukradomky pozerali a sebavedomo podišli 
k dvom malým maľbám od Moneta a Renoira. Tvárili sa, že štu-
dujú francúzskych impresionistov, no ich oči pátrali po káblových 
spojoch. Zväzky vodičov neobaľovala kovová trubička, ale boli 
dosť hrubé. Martha prehodila svoj kabát cez košík chodúľky a po-
stavila sa napravo od Génia. Christina sa diskrétne premiestnila 
na druhú stranu. Génius rýchlo odskrutkoval vrchnú rúrku na 
chodúľke a vybral z nej kliešte.

„Christina, kry ma trocha viac, prosím,“ zašepkal.
„Počkajte, najprv sa musím postarať o  kameru,“ informovala 

a ponáhľala sa k nej. Vtom si všimla, že zvlhčovač ktosi odstránil, 
a  tak nemá kam vystúpiť. Našťastie objavila prívodný kábel, cez 
ktorý do kamery prúdila elektrina. Vytiahla ho zo zásuvky a vráti-
la sa na svoje miesto. Postavila sa na špičky za Génia a kryla ho.

„Teraz musíme vyčkať, kým Anna-Greta spustí alarm v miest-
nosti s holandskými dielami,“ poznamenala Martha.

Christina a Génius boli pripravení, no nevydržali len tak nečin-
ne postávať. Génius si oblizoval pery a Christina si trhala kožtičku 
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okolo nechtov. Nakoniec sa ozval alarm a Génius sa pripravil na 
strihanie. Vtedy Christine vyletela z ruky kabelka a omdlela.

„Ach, bože, odpadla priskoro!“ zvolala zhrozená Martha. „Ma-
la ťa predsa kryť!“

„Zdvihni jej nohy, to zvyčajne pomáha,“ poradil jej Génius 
a prestrihol prvý kábel.

„Ja ťa musím schovať pred kamerou,“ odpovedala Martha. 
Potiahla Christinu za nohy. V miestnosti sa ozvalo ešte zopár 

štiknutí a vtom Renoirova Konverzácia letela vpred a takmer do-
padla na podlahu. V  poslednej chvíli ju zachytili a  uložili pod 
Marthin kabát. Poplašné zariadenie v  inej miestnosti hučalo 
a Martha bola vďačná za relatívne ticho medzi impresionistami. Pri 
predchádzajúcej prechádzke po múzeu si všimla, že v tejto sále bolo 
špeciálne nehlučné zabezpečenie, ktoré vysielalo signál priamo na 
políciu. Vďaka zmätku, čo spôsobila Anna-Greta, mali zopár minút 
navyše. Génius rýchlo zavesil tabuľku na miesto, kde býval obraz. 
Tento nápis rovnako vytlačil na tlačiarni v hoteli a prilepil ho na 
kartón. Stálo na ňom DIELO DOČASNE ODSTRÁNENÉ.

Renoira už mali. Na rade bolo Monetovo Ústie Šeldy. Presunuli 
sa napravo a Martha sledovala, ako sa Génius trápi s dvoma kábla-
mi, kým sa mu ich podarilo prestrihnúť. Rýchlo prichystal tretí 
nápis a umiestnil ho na stenu. Bol vystresovaný a Martha predpo-
kladala, že to už chce mať za sebou. Cítila sa podobne, ale vedela, 
že sa musia ovládať. Zaregistrovala, že dvere na druhom konci 
chodby sa otvorili a von vyšli strážnici. Skôr ako si to niekto mo-
hol všimnúť, ukryla aj druhý obraz pod svoj zimník. Nahla sa nad 
Christinu. Teraz mala omdlieť, ale len naoko! 

„Preber sa!“ vykríkla Martha a  zdvihla priateľkine nohy do 
vzduchu. Dobehol k nej člen bezpečnostnej služby.

„Pomôžte nám! Jeden chlap jej chcel ukradnúť kabelku! Bežal 
tadiaľ!“ zvolala Martha a ukazovala na miestnosť s holandskými 
umelcami. Strážnik bol zmätený, no keď sa usilovala dostať pria-
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 teľku na nohy, pomohol jej. Opreli ju o chodúľku a muž jej podal 
kabelku. Vtedy sa spamätala a spýtala sa: „Už je po všetkom?“

„Chyťte ho, chyťte zlodeja, ušiel tým smerom!“ zvrieskla Mar-
tha v snahe zamaskovať Christinu otázku. „Mal bradu, dlhé hnedé 
vlasy a strašne smrdel.“ Martha opäť namierila ukazovák na opač-
nú stranu. Chodúľka bola preťažená a každú chvíľu sa mohla pre-
vrhnúť. Génius síce vypočítal, že udrží obrazy, no Christininých 
šesťdesiat kilogramov nezarátal. Martha sa rýchlo pozrela na Gé-
nia a on jej pohľad zachytil.

„Ja sa o ňu postarám,“ povedal strážnikovi. „Je to moja žena. 
Nemal som ju spustiť z očí. Určite je v šoku.“

Zmätený pracovník bezpečnostnej služby prikývol a náhlil sa 
k miestnosti, z ktorej sa rozliehal alarm. Keď zmizol, Martha vrhla 
pohľad na miesto, kde predtým visel Monet. Hľadela naň, zatvo-
rila oči a opäť ich otvorila. Musela si napraviť okuliare. Namiesto 
DIELO DOČASNE ODSTRÁNENÉ tam stálo ČOSKORO SA 
VRÁTIM.

„Bože dobrý! To je nápis, ktorý si Christina vešia na dvere, keď 
si ide čosi kúpiť do obchodu!“ zvolala Martha a  chystala sa ho 
sňať, keď vtom do sály vstúpili turisti.

„Nemáme na výber, musíme zmiznúť,“ zasyčal Génius.
„A čo tá ceduľka...“
„Nik nevie, kto ju tam dal. Poďme!“
Martha naprázdno prehltla, zhlboka sa nadýchla a tvárila sa po-

kojne. Pomaly a vznešene kráčali s chodúľkami k výťahu a Christina 
ich nasledovala. Martha jej dala ovocnú pastilku, a keď stáli pred 
ním, jej líca už nadobudli zdravú ružovú farbu. Martha ju povzbu-
divo potľapkala, otvorila dvere a vtlačila ju aj s chodúľkou dnu. Po-
tom stisla tlačidlo NADOL. Už museli počkať len na Annu-Gretu.

Vo vstupnej hale stál Hrabľoš, ktorý začul prichádzajúci výťah. 
Odstránil tabuľku a otvoril dvere.
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Christina vyšla von a Hrabľoš doň nastúpil. Jej chodúľku rých-
lo vymenil za Marthinu. Potom ukradnuté obrazy prikryl svojím 
kabátom a Marthin položil na chodúľku, ktorá sa vyvezie výťa-
hom nahor. Opatrne vykukol. Keď Christina naznačila, že vzduch 
je čistý, rýchlo vystúpil aj s lupom.

„Fajn,“ zamrmlal a nápis NEFUNGUJE opäť zavesil na výťah. 
Povzbudivo sa usmial na Christinu, vytiahol hrebeň a starostlivo 
sa učesal na cestičku.

„Dobre, ide sa,“ zavelil a pokojne vyšiel z múzea aj s Christi-
nou, ktorá sa podopierala Marthinou chodúľkou. Bola trocha 
vratkejšia ako tá jeho a  v tejto chvíli aj zaťažená vzácnym 
umením.

Aké šialené rinčanie! Zvuk alarmu bol neznesiteľný a Anna-Gre-
ta túžila vybehnúť z miestnosti. Ani v tých najdivokejších snoch 
si nepredstavovala, že poplašné zariadenie môže byť také hlasné. 
A to sa len naklonila a jemne štuchla do Rembrandtovej Pomoc-
nice v kuchyni. Vtedy sa rozpútalo peklo. Keď sa rozoznel alarm, 
tak veľmi sa naľakala, že si takmer zabudla ľahnúť na zem. Spadla 
trocha prirýchlo a vykrikovala: „Au, au!“ Zrazu sa oproti nej valila 
skupina strážnikov, aby zadržala zlodeja. Tesne predtým ako sa na 
ňu vrhli, si všimli, kto je.

„Stojte! Pozrite sa, je to stará pani!“ zvolal prvý muž, aby zasta-
vil ostatných.

„Ach, prepáčte, neviem, čo sa stalo. Asi som do niečoho buchla, 
keď som sa potkla!“ kričala Anna-Greta, aby prehlušila alarm. Zá-
roveň sa snažila vstať. Jeden z členov bezpečnostnej služby jej po-
mohol a podal jej vychádzkovú palicu.

„Veď je celá pokrútená,“ poznamenal.
„Asi práve preto som spadla,“ odpovedala. „Hlboko sa 

ospravedlňujem.“
Strážnici pôsobili zmätene.
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 „Ten zvuk!“ zaskučala s rukami na ušiach. Ktorýsi z mužov ho 
išiel vypnúť, ostatní zostali s ňou. Oprášila si šaty.

„Nevideli ste tadiaľto bežať bradatého muža s dlhými hnedými 
vlasmi?“ spýtal sa jeden zo strážnikov.

„Veru áno. Pred chvíľou. Bol mladý a milý. Nanešťastie neviem, 
kam mal namierené. Práve som spadla.“

Úsmev z mužovej tváre zmizol.
„Mladý a milý?“
„Och áno, kiež by to bol môj syn.“
„Uf, vrátime sa naspäť,“ zamrmlal pracovník bezpečnosti.
„Bol tu zlodej?“ čudovala sa Anna-Greta.
„Pokiaľ vieme, nič nezmizlo,“ odpovedal.
„Ach, tak to je dobre,“ usmiala sa a oprela sa o vychádzkovú 

palicu. Opäť sa poddala a Anna-Greta by bola bývala znova spad-
la, keby ju strážnik nebol zachytil. „Naozaj by som si mala kúpiť 
novú. Čo myslíte? Táto je dosť nebezpečná.“

„Presne tak, madam, a teraz si dávajte pozor,“ poradil jej člen 
bezpečnostnej služby a podopieral ju. „Ste v poriadku?“

Anna-Greta prikývla.
„Dobre. Musíme nahlásiť, že poplach bol falošný, no ak znova 

uvidíte toho bradatého muža, zavolajte nás. Ja budem sedieť tam-
to,“ povedal a ukázal na miestnosť s dočasnou expozíciou.

„Aha, rozumiem, tak sa dobre bavte,“ poznamenala Anna-Gre-
ta a vzápätí sa zarazila. Potom im poďakovala za pomoc a odkrí-
vala k výťahu. Ponáhľala sa, ako sa dalo, aby nevzbudila pozornosť, 
a veľmi dúfala, že nekráča prirýchlo. Keď zazrela Marthu a Génia, 
uľavilo sa jej. Martha tam stála s Hrabľošovou chodúľkou a so svo-
jím kabátom, takže všetko vychádzalo podľa plánu.

„Ponáhľajte sa!“ súrila ich, a keď boli dnu, stlačila gombík NA-
DOL. Vo vstupnej hale sa poobzerali, počkali, kým okolo prešiel 
jeden z návštevníkov, a diskrétne vykĺzli z výťahu. Génius sňal ta-
buľku s nápisom NEFUNGUJE, ale vzápätí si to rozmyslel a vrá-
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til ju nazad. Potom pomaly kráčali k  východu. Pri vchode si 
Martha obliekla kabát a  v  tej chvíli do múzea vbehli policajti. 
Martha, Génius a  Anna-Greta slušne odstúpili a  nechali ich 
prejsť. Následne vyšli von, zišli po schodoch a  vybrali sa rovno 
k hotelu Grand.

Tesne predtým ako členovia policajného zboru, ktorí sa pri-
viezli v druhom aute, vošli do múzea, zbadali pred budovou sku-
pinku starých ľudí. V  hale prudko zastali. Výťah bol pokazený 
a museli použiť dlhé schodište.
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