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Martha sedela na okraji postele a hľadela na kviet-
kovanú tapetu. Potom si cez hlavu prevliekla nočnú košeľu 
a vyčerpaná sa šuchla pod prikrývku. Všetky peniaze, ktoré 
Liga penzistov poctivo ukradla, zmizli! Nebesá, ako získame 
tie stratené milióny, ktoré sem putovali až z Las Vegas? Bandi-
ti, ktorí odcudzili niekoľko sto miliónov hackerstvom, ne-
boli nijakí amatéri. Možno sú to dokonca mafiáni, a zapliesť 
sa s niekým takým je riskantné. Pravdepodobne sú aj tí motor-
kári nebezpeční, uvažovala. Ich nové meno na schránke – 
Šediví banditi – by mohlo prilákať viac motorkárskych 
gangov. Musím ten nápis odstrániť.

Martha sa trochu nadvihla na lakti a napravila si vankúš 
s prikrývkou. Nemienila sa stýkať s nebezpečnými ľuďmi. 
Nebolo by lepšie začať so zločinmi odznova? Nemôžu 
predsa len tak posedávať, hrať bridž a vypĺňať sudoku, kým 
starí a chudobní závisia od ich pomoci. Nie, je načase, aby 
Liga penzistov opäť zaúradovala. A  čo tak uskutočniť rovno 
bankovú lúpež ako profesionáli? Tieto inštitúcie by vlastne ma-
li dostať cenu za najpremyslenejší biznis na svete, uvažovala 
v  polospánku a  zívajúce ústa si prikryla rukou. Bankoví 
úradníci človeka v jednom kuse presviedčajú, aby si na ich 
účty uložil peniaze, no keď sa tam vráti, aby si ich vybral, 
nedá sa to!
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„Pretože sme prestali operovať s veľkými sumami,“ in-
formovala ju s úsmevom pracovníčka banky. Možno to tak 
museli urobiť, keď požičiavajú peniaze, ktoré nemajú. Rie-
šia to cez zlaté rezervy a tak. Marthu rozčuľovalo, že si za 
tie nereálne peniaze ešte aj účtujú úrok!

Liga penzistov by nedokázala uskutočniť takýto doko-
nalý podvod a v porovnaní s ním bola malá banková lúpež 
ničím. Nie je načase, aby sa niekto postavil proti bankám? 
A  prečo nie práve gang penzistov? Martha si našuchorila 
vankúš, obrátila sa na bok a  prikrývku si vytiahla až po 
bradu. O chvíľu sa jej po tvári rozlial pokojný úsmev. Vieč-
ka jej klesli a  čoskoro sa ponorila do vzrušujúceho sna, 
v ktorom za deň vylúpila desať bánk.

V nasledujúce ráno Martha zišla do pivnice a prezrela si ich 
budúcu telocvičňu. Vedľa kotolne sa nachádzal priestor, 
ktorý sa zrejme kedysi používal na skladovanie dreva a uh-
lia. Génius sľúbil, že to dá do poriadku, no odkedy do jeho 
života vstúpili počítačové hry, bolo ľahké na všetko zabud-
núť. Martha nemohla dlhšie čakať. Najala si upratovaciu 
firmu a zapojila aj Andersa s Emmou. Steny omaľovali na-
bielo, na zem položili linoleum a namontovali rebriny. Keď 
všetko vyschlo, podarilo sa im do pivnice dostať cvičebné 
vybavenie. Zo stropu dokonca viseli kruhy, ale Martha ich 
vnímala skôr z dekoratívneho hľadiska. Nikto z nich aj tak 
nedokázal vyskočiť tak vysoko.

O niekoľko dní už bolo všetko pripravené a Martha si 
spokojne mädlila ruky. Teraz sa dostanú znova do formy! 
Od dnešného dňa obmedzia koláče a žemle. Nahradia ich 
zeleninou a ovocím. Ostatní v záujme zachovania priateľ-
ských vzťahov neochotne súhlasili, no tušili, že sa zrodil 
nejaký nový plán. Keď Martha začala rozprávať o kondícii 
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a o zdravom jedle, väčšinou to znamenalo, že na obzore je 
banková lúpež.

Nemýlili sa. Telocvičňa v pivnici nebola veľká a už po 
tridsiatich minútach páchla potom. Martha bola náročný 
zadávateľ úloh a jej úbohí priatelia museli znášať dôsledky.

„Raz, dva. Raz, dva. Plnou parou vpred! Hore ruka, ho- 
re koleno – vyššie. Tak! Nepodvádzajte! Čo to vymýšľaš, 
Hrabľoš? Hore, vystrieť, zmeniť, hore, otočiť, skloniť! Pres-
ne tak!“ kričala Martha inštrukcie a mávala rukami. „Zves-
te hlavu a pomaly sa skláňajte...“

Dávala dobrý pozor, aby nikto nič nevynechal, no 
z hlasného prerývaného dýchania priateľov vytušila, že za-
čínajú byť unavení. Už len chvíľu. Pomyslela si na Emmu  
s Andersom a bola im vďačná, že pomohli s úpravou telo-
cvične. Pochopili, že kuje nové plány na lúpež, a rozumeli, 
že by bolo hlúpe, keby niekto z nich spadol a zlomil si pred 
políciou nohu. Zrazu hudba stíchla.

„Ach jaj, hudobný systém asi ešte stále nie je úplne zosyn-
chronizovaný,“ zaúpela a  prešla k  zariadeniu. Ostatní sa 
uvoľnili a začali si zbierať veci. „Počkajte, musíme pokračo-
vať. Po troche gymnastiky budeme v oveľa lepšej kondícii...“

„... aby sme zvládli uskutočniť nové bankové lúpeže,“ do-
končil za ňu Génius.

„Netušil som, že na páchanie zločinov človek potrebuje 
rebriny, simulátor veslovania a  bežecké pásy,“ zamrmlal 
Hrabľoš.

„Cvičenie posilňuje ramená a rebrá, pomôže ti to pri no-
sení ťažkých kufrov s  peniazmi,“ pokračovala Martha 
a dychčiac kontrolovala kabeláž. Hudobný systém však ne-
fungoval. Niekto sa s ním babral a teraz sa na ňom nedali 
prehrávať cédečká. Namiesto toho sa ho Martha pokúsila 
pripojiť ku gramofónu, čo potešilo Annu-Gretu.

Zlocinecky gang penz II.indd   91 8/19/15   7:47 AM



Catharina Ingelmanová-Sundbergová

92

„Prepojiť tie dve zariadenia môže byť komplikované,“ 
ozval sa Génius a podišiel k Marthe. „Pozriem sa na to.“

Trochu sa pohral s  káblami a  onedlho sa opäť ozvala 
hudba. Martha mu venovala obdivný pohľad a vrátila sa na 
svoje miesto.

„Ste pripravení? Hore, vystrieť, zmeniť, hore, otočiť, sklo- 
niť! Výborne! A ešte raz!“ zvolala.

„Dopekla s tým, ja mám dosť!“ zastal uprostred pohybu 
Hrabľoš.

„Ty, drahý môj, ktorý má chuť na ženy? Tie sa predsa 
rady pozerajú na pekné telá. Nie každý je v  takej dobrej 
forme ako ty,“ odvetila Martha.

Hrabľoš si to rozmyslel a  vrátil sa na miesto. Čoskoro 
však protestoval aj Génius.

„Myslím si, že už sme robili dosť gymnastiky,“ dychčal 
a ukázal na svoje prepotené tričko.

Martha uvoľnila ruky. Možno bola priveľmi náročná, 
ale keď sa niekto chystá vylúpiť banku, nemôže si dovoliť 
spadnúť a ležať na zemi obklopený bankovkami. Keďže bo-
li všetci unavení, musela to akceptovať.

„Dobre, nadnes stačí,“ informovala ich. „Po sprche sa 
stretneme a  dáme si po poháriku. Je načase prejsť si náš 
plán.“

„Tvoj plán,“ spresnil Hrabľoš a zdvihol uterák. Christina 
sa naňho dlho pozerala.

„Neviem, čo sa to s ním deje. V poslednom čase je akýsi 
precitlivený.“

„Asi je to moja vina,“ povzdychla si Martha. „Pričasto 
rozhodujem. Muži to nemajú radi.“

„Nie, to nie je tým. Je s ním ťažká reč, akoby sme už 
neboli na rovnakej vlnovej dĺžke. Obávam sa, že mu viac na 
mne nezáleží.“
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„Christina, vieš predsa, že ťa má rád. Si jeho najlepšia 
priateľka.“

„Priateľka, to je všetko. Bývali sme niečím viac, no teraz 
mám pocit, akoby tu ani nebol.“

„Muži žijú vo vlastnom svete a ženy v  inom. Občas sa 
stretnú, ale nie vždy,“ upokojila ju Martha. „A ja tu rozka-
zujem a šéfujem. To je citlivá záležitosť, ver mi.“

„Netráp sa tým. Keby si nás nezorganizovala, nikdy by 
sme nič nedosiahli,“ povedala Christina.

A hoci bola Martha spotená, pristúpila k priateľke a sil-
no ju objala.

„Vieš čo?“ prihovorila sa jej srdečne. „Myslím si, že sa to 
vyrieši samo – láska aj peniaze. Zdá sa, že nakoniec vždy 
všetko vyjde.“

„To určite!“ zašomral nahlas Hrabľoš, ktorý v tej chvíli 
prechádzal okolo nich.
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