




^ Tom
Cain

AVARIJŲ
ORGANIZATORIUS

>



UDK 820-3 
Ca97

Tom Cain
THE ACCIDENT MAN

Corgi Books, London, 2007

ISBN 978-9955-13-186-1

Copyright © Tom 2007 
© Vertimas į lietum i kalbą, 

Jonas Liorančašjįk008 
© UAB „jotema“,jp08



AUTORIAUS PASTABA

Ši knyga įkvėpta tikrų įvykių, pasaulinės reakcijos į šiuos 

įvykius bei su jais susijusių spekuliacijų. Visus faktus stengiausi 

pateikti taip, kaip jie yra žinomi. Nepaisant to, tai atvirai ir 

nedviprasmiškai išgalvotas kūrinys. Aš kategoriškai teigiu, jog 

neatskleidžiu jokio sąmokslo, kuris iki šiol buvo slepiamas ar 

nutylėtas. Tiriantis žurnalistas arba policijos detektyvas stengiasi 

rasti atsakymą į faktinį klausimą: „Kas atsitiko?" Rašydamas kaip 

romanistas ir pasitelkdamas vaizduotę, stengiausi rasti atsakymą į 

visiškai kitokį — hipotetinį klausimą: „O kas, jeigu?.."





PROLOGAS

Nakties oras buvo apsunkęs nuo karščio, jūros bangelės tin

giai vilnijo žvirgždėtame paplūdimyje.

Ant medinės prieplaukos stovėjo sargybinis, tačiau jau buvo 

po dešimtos valandos vakaro, mėnulio danguje nesimatė, tad 

vyriškis, apsiginklavęs AK-47, nepastebėjo Samuelio Karverio, 

plaukiančio po Adrijos jūros vandeniu, neišgirdo, kai jis išnėrė 

po prieplauka, po pat jo kojomis.

Lėtai ir tyliai Karveris nusigavo iki kranto, kur vanduo buvo 

sekliausias. Nusimovė nardymo kaukę, plaukmenis, nusivilko 

liemenę, prie kurios buvo pritvirtintas deguonies balionas. Kaukę 

ir plaukmenis prisegė prie žiedų ant liemenės šonų, tada atsargiai 

įmetė nardymo įrangą atgal į vandenį ir ši nugrimzdo į jūros 

dugną.

Karveris palaukė, kol tolumoje pasigirdo atskrendančio 

sraigtasparnio garsas, o tada patraukė į savo starto poziciją, prie 

kopėčių, kurios leidosi į jūrą tolimesniajame prieplaukos gale. 

Jis pasikliovė intuicija. Kai sraigtasparnis skris virš jo, vyriškis 

pažiūrės į viršų. Bet kuris taip pasielgtų, ypač jei ten sėdi tavo 

bosas.

^  Ant Karverio šlaunų juostelėmis buvo pritvirtini du vande

niui nelaidūs maišeliai. Kai rotorių keliamas triukšmas pasiekė 

aiUf^čiausią savo crescendo tašką, jis atidarė vieną iš jų ir išsitraukė 

stanoįkrtinį veterinarų naudojamą orinį pistoletą. Palaukė, kol 

sraigt|sparnio nusileidimo šviesos liausis plieksti virš galvos. 

Tuomk giliai įkvėpė, čiupo už kopėčių kraštų ir pakilo į viršų.
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Karveris prigludo prie prieplaukos lentų ir pažvelgė į sar

gybinį — šis tebestebėjo „Bell 206 Jetranger“, kol jis, šiek tiek 

pakaboj ęs ore, nutūpė ant privačios sraigtasparnių kilimo ir 

leidimosi aikštelės maždaug už keturių šimtų metrų. Vyriškio 

nugara buvo puikiausias taikinys adatai su raminamaisiais, ku

rią Karveris paleido iš savo ginklo. Puolęs į priekį, jis sučiupo 

sargybinį, šiam nespėjus nuvirsti, ir taip užtikrino, kad nekiltų 

jokio triukšmo. Ištraukęs adatą įmetė ją į vandenį. Tada patrau

kė į dvarą, ruošdamasis laukiančiam darbui.

Karverio darbas buvo pasirūpinti, kad labai baisios katas

trofos ištiktų dar baisesnius žmones. Jo dabartinis taikinys buvo 

keturiasdešimt trejų metų albanų kilmės vyriškis, vardu Skende- 

ris Visaras. Oficialus terminas, apibūdinantis Visaro verslą, buvo 

prekyba žmonėmis, bet Karveriui patiko kur kas tradiciškesnis 

pavadinimas — jam albanas buvo vergų pirklys.

Iš Kinijos, Afrikos ir buvusių komunistinių Rytų Euro

pos šalių Visaras konteineriuose gabendavo žmones. Vyrus 

pagal sutartis siųsdavo dirbti į laukus ir įmones — ten iš jų 

išspausdavo devynis prakaitus, nes tokių darbų vakariečiams 

dirbti neleisdavo orumas. Moteris pirkdavo iš skurdo nualin

tų šeimų, kurios pačios parduodavo savo artimuosius; tada 

mušdavo, kol šios paklusdavo, pripratindavo prie narkotikų ir 

negailestingai išnaudodavo viešnamiuose, baruose bei masažo 

salonuose, kurių turėjo visoje Europoje ir Jungtinėse Ameri

kos Valstijose. Tik kai kurie vergai ištverdavo ilgiau nei dve

jus ar trejus metus, tačiau Visarui tai nerūpėjo. Per tą laiką jie 

šimtus kartų padengdavo pirkimo, gabenimo ir apgailėtino iš

laikymo išlaidas. O ten, iš kur jie atvykdavo, visuomet jų buvo 

nesuskaičiuojami tūkstančiai. 0

Nusikalstamame pasaulyje vergija buvo auganti ve|9o 

šaka, jos pelningumas sparčiai vijosi tokias sritis kaip prekybą 

nelegaliais ginklais ir narkotikais. Kai kuriais atvejais šis le rs la s  

buvo kur kas geresnis: ginklą ar gramą kokaino tu gali parduoti 

tik vieną kartą; o sekso vergę gali parduoti dešimt kfrtų per
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naktį. Bet lengvi pinigai skatina aršią konkurenciją. Visaras iš

gyveno nuolatinę profesinės paranojos būseną, visur įžvelgda

mas priešus, pasirengęs bet kokiai galimai grėsmei, nesvarbu, ar 

ji būtų reali, ar tik įsivaizduojama.

Vyras ilsėjosi savo 180 pėdų jachtoje, su šeima plaukioda

mas palei Kroatijos krantus, kai išgirdo, kad vienas iš jo vyres

niųjų leitenantų, — Ergonas Ali, — mėgino sudaryti sandėrį su 

priešiškos grupuotės bosu. Informacija buvo melaginga ir pa

skleista siekiant suklaidinti, tačiau pageidaujamą efektą pasiekė.

Visaras pasiuntė keturių vyrų komandą į Berlyno striptizo 

klubą, kuris buvo Ali bazė. Jie smogė Ali „Mossberg" pompinio 

šautuvo buože ir jam praradus sąmonę sugrūdo į S klasės merse- 

deso bagažinę, sukalė visą heroino dozę ir greitkeliu patraukė į 

pietus. Po keturiolikos valandų atvyko į Splitą, Kroatijos pajūrio 

miestą, kadaise mėgstamą Romos imperatorių vasaros kurortą. 

Kad Ali būtų ramus, Visaro vyrai suvarė jam dar vieną dozę, tada 

savo mersu pasiekė keltą, plaukiantį j Hvaro salą. Keltas buvo pil

nas kempingo autobusiukų, kuriais studentai iš Australijos kelia

vo aplink Europą. Trijų valandų kelionę jie praleido kelto bare, 

drauge su australais gerdami vieną alaus bokalą po kito. Vienin

telis baro lankytojas išsiskyrė iš kitų ir sėdėjo kampe atskirai. Tai 

buvo barzdotas vyriškis su nutriušusia panama ant galvos, ant 

krūtinės kabančiais žiūronais. Jis gurkšnojo iš puodelio arbatą ir 

stropiai vartė knygą apie paukščių stebėjimą.

Pasiekę vilą Visaro vyrai surištą ir užkimšta burna Ergoną 

Ali įmetė į rūsį. Nenorėdami švaistyti savo boso laiko, likusią 

naktį ir visą kitą dieną jie mušė, leido elektros srovę ir nardino 

į vandenį vyriškį, kuris kažkada buvo jų draugas. Ir tik pajutę, 

; Ali tuoj palūš, paskambino Skenderiui Visarui pranešti, kad

kas paruošta jo atvykimui. Dar nespėjus Visarui padėti rage- 

Ik^sraigtasparnio sraigtas pradėjo suktis. Jis keliavo sudėlioti 

p aslitin ių  taškų Ergono Ali apklausoje. Ir Samuelis Karveris, 

kuriapi šiuo metu paukščių stebėjimas visai nerūpėjo, jo laukė, 

fctrveris gūždamasis šešėliuose prisėlino prie sraigtaspar
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nių kilimo ir leidimosi aikštelės. Visaras ir jo asmens sargybinis 

jau artinosi prie pagrindinio pastato, kur Ergonas Ali laukė savo 

likimo. Pilotas šiek tiek nuo jų atsiliko — sugaišo išjungdamas 

variklį ir tikrindamas skraidymo aparatą, po to nusekė taku iš 

paskos. Karveris luktelėjo, įsitikino, kad aplinkui nieko nėra, 

tada nuslinko per aikštelę prie sraigtasparnio.

„Bell 206“ buvo padangių darbinis arkliukas, pradėtas eks

ploatuoti 1967 m. ir nuo to laiko beveik nepasikeitęs. Skraidymo 

aparato uodegą sudarė ilgas buomas, kurio gale buvo rotorius ir 

vertikalus stabilizatorius, išsikišęs į viršų bei į apačią kaip ryklio 

pelekai. Šis stabilizatorius prie sraigtasparnio buvo pritvirtintas 

keturiais keturkampiu išdėstytais varžtais.

Karveris užsimovė pirštines, iš antrojo maišelio, pritvirtin

to prie šlaunies, išsitraukė reguliuojamą veržliaraktį ir atsuko du 

apatinius varžtus. Tuomet mini pjūklu kiekvieną iš jų įpjovė iki 

pusės, taip juos gerokai susilpnindamas. Paskui atsargiai susuko 

atgal į vietas, stengdamasis neperlaužti pusiau. Lygiai taip pat 

išsuko ir viršutinius varžtus. Tik šį kartą prie pat galvutės juos 

perpjovė. Varžtus sukišo atgal, o galvutes mažyčiais „Blu-Tac“ 

plastilino gumulėliais prilipdė ant vertikalaus stabilizatoriaus 

ten pat, kur jos ir buvo. Nuodugni sraigtasparnio apžiūra būtų 

atskleidusi Karverio darbą. Tačiau to nepastebėjo paviršutiniš

kai lėktuvą patikrinęs pavargęs pilotas.

Mintimis Karveris dar kartą perbėgo visą procedūrą, norė

damas įsitikinti, kad padarė viską, ko iš jo reikalavo, tada patraukė 

atgal prie prieplaukos. Tuo metu, kai sargybinis pakirdo iš miego, 

Samuelis Karveris jau buvo toli.

Ilgokai užtruko, kol numirė Ergonas Ali, iki pat pabaigai 

gynęs savo nekaltumą ir ištikimybę. Jau aušo, kai S k en d as  

Visaras sėdo į sraigtasparnį skristi atgal. Jis buvo p a v a rg t ir 

susirūpinęs dėl pavojingų, daug kainuojančių gaujų kam  bei 

dėl to, kas bus kitas, kuris jį išduos. Visaras tetroško sugrįžti į 

savo laivą. Pilotas nenorėjo jo dar labiau pykdyti, tad pub iau
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atliko visas pakilti būtinas procedūras ir kuo greičiau atplėšė 

sraigtasparnį nuo žemės.

Jie buvo nutolę per penkias mylias nuo kranto, kai prasidėjo 

vibracija. Piloto profesinė nuojauta liepė suktis atgal, bet jis žino

jo, kad Visaras to neleis, tad tik padidino greitį, vildamasis kuo 

greičiau užbaigti šią kelionę.

Sraigtasparniui greitėjant oro srovės ėmė greičiau suktis 

apie vertikalius stabilizatorius, stumdydamos juos į šonus. Jei 

varžtai būtų tvirtai susukti į savo vietas, stabilizatorius išliktų 

tiesus ir nejudėtų. Tačiau kai viršutinių varžtų neliko, apatiniai 

tapo ašimi, apie kurią pradėjo plazdenti stabilizatorius. O pilo

tui didinant greitį tas plazdėjimas vis stiprėjo.

Sraigtasparniui pakilus, tarpas tarp galinio rotoriaus ir sta

bilizatoriaus buvo apie pėdą. Tačiau sulig kiekvienu virptelėji

mu atstumas mažėjo: dešimt colių... šeši... trys... arčiau ir arčiau, 

kol galiausiai jis susidūrė su besisukančiomis mentėmis. Meta

lui susilietus su metalu, pasigirdo džeržgimas. Rotorius staiga 

sustojo, kaip sustotų dviračio ratas, šluotos kotui įstrigus tarp 

jo stipinų. Staigus stabdymas nuplėšė rotoriaus mentes, likę du 

stabilizatoriaus varžtai sulūžo lyg traškūs šiaudeliai ir visa uo

degos konstrukcija nukrito į Adrijos jūros vandenį, spindėdama 

variu kylančios saulės spinduliuose.

Dabar sraigtasparnis vis greičiau ir greičiau pradėjo suktis 

aplink savo ašį. Skenderis Visaras, prieš tai ramiausiai stebėjęs 

daugybės žmonių mirtį ir pažeminimą, savo neišvengiamą lem

tį pasitiko iš baimės gyvuliškai klykdamas. Pilotas išjungė vari

klį, leisdamas pagrindinio rotoriaus mentėms suktis savaime lyg 

vėjo malūno sparnams. Akimirką stojo ramybė. Kabina liovėsi 

sukusis. Visaras kvailai šyptelėjo, desperatiškai mėgindamas nu

slėpti baimę. Pilotas pradėjo siųsti pagalbos signalą.

„Bell 206 Jetranger“ automatinės rotacijos pagalba leidžia

si sdbtyniolikos mylių per valandą greičiu. Valdant patyrusiam 

pilotii, tikimybė išlikti gyvam yra pakankamai didelė, netgi lei

d ž ia n t  ant vandens. Tačiau Karverio lūkesčiai buvo sutelkti į
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kai ką kitą. Sraigtasparnio uodegos rotorių varė velenas, sujung

tas su varikliu palei visą uodegos buomą, tačiau galią iš vele

no į rotorių perdavė pavarų dėžė. Ta dėžė — tai didelis metalo 

luitas, įmontuotas uodegos gale; ji veikia kaip atsvara kabinai ir 

varikliui, esantiems kitame buomo gale. Taigi rotorių nuplėšus 

nuo sraigtasparnio jis drauge išplėšė ir pavarų dėžę, kuri dabar 

kabojo ant varančiojo veleno sudraskytos uodegos gale. Taip ji 

išsilaikė dešimt ar penkiolika sekundžių, traukiama savo svorio 

ir daužoma vėjo. Paskui sujungimas su varančiuoju velenu nu

trūko ir pavarų dėžė nukrito paskui kitas nuolaužas į jūrą.

Be jos svorio sraigtasparnis prarado bet kokią pusiausvyrą. 

Vieną akimirką pilotas dar žvelgė į dangų, o kitą jau smigo į 

vandenį. Skraidantis aparatas tapo stiklo ir metalo karstu, smin

gančiu į teliuškuojančią jūrą.

Netrukus po vergų pirklio mirties Karveris užmigo. Prieš 

keletą valandų jis priplaukė prie išnuomotos motorinės valties, 

kurią buvo prišvartavęs už iškyšulio, esančio netoli Visaro vilos 

paplūdimio. Jis išsinėrė iš naro kostiumo, nusišluostė, užsimo

vė džinsus, apsivilko laisvus medvilninius marškinėlius. Paskui 

sugrįžo į turistinį Hvaro kurortą, kur buvo apsistojęs, pririšo 

valtį ir pavakarieniavo restorane ant jūros kranto. Karveris už

sisakė ant grotelių keptų jūros gėrybių ir butelį atšaldyto „Posip 

Cara“ — šviežio baltojo vyno, gaminamo gretimoje Korkulos 

saloje. Jis valgė lauke prie staliuko ir stebėjo pro šalį praeinan

čias merginas. Vėliau pėstute grįžo į savo viešbutį, kaip ir bet 

kuris kitas turistas, ir prieš eidamas miegoti naktiniam portjė 

palinkėjo labos nakties.

Kitą dieną prieš išvažiuodamas iš viešbučio ir susimokė^ 

damas grynaisiais Karveris pusryčiams suvalgė šviežią bande

lę, užgerdamas juoda saldžia kava. Jis įsėdo į keltą, plaukiantį į 

Italijos uostą Peskarą kitame Adrijos jūros krante, kaip pienas 

beveidžių turistų, keliaujančių pėstute per patį vasaros mzono 

įkarštį. Tik nuvykęs į Italiją nusipirko traukinio bilietą n |h io  —
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jokių dokumentų, jokios tapatybės kortelės nereikalaujama, tad 

nėra ir įrašų apie jo kelionę, o grynieji priimami be klausimų.

Karveris keliavo pirmąja klase. Jis skaitė knygą, bet ji buvo 

ne apie paukščių stebėjimą. Paskui įsitraukė į pokalbį, kai jo ben

drakeleivis nusprendė pabendrauti, pakeliui porą kartų normaliai 

pavalgė. Jis darė viską, kad tik nereikėtų galvoti apie tai, kas visai 

neseniai nutiko.





PO DEŠIMTIES DIENŲ





1

Vyriškis nusišypsojo įėjęs į riešutmedžiu išmuštą kambarį, 

po deginančio rugpjūčio karščio mėgaudamasis vėsiu kondici

onuojamu oru. Jis kilstelėjo saulės akinius ant retėjančių juodų, 

labai trumpai nukirptų plaukų. Prieblanda irgi buvo atvanga. 

Žmonės, gyvenantys šaltoje ir ūkanotoje šiaurėje, galbūt patiria 

palaimą, kai per vasaros atostogas jų pieno baltumo oda ap- 

skrunda lyg raudona plutelė, tačiau jis buvo saulės vaikas, tad 

gerbė jos jėgą ir vidurdienį ieškojo pavėsio.

Sau jis dabar galėjo skirti tik keletą minučių. Greitai jo jau 

lauks lauke, kur tarnai po baltos drobės stogine, plaikstoma Vi

duržemio jūros vėjo, dengia stalą. Jis perėjo per kambarį, baso

mis alyvų rudumo pėdomis pajusdamas rankomis austo kilimo 

švelnų storumą. Džinsai ir marškinėliai buvo paprasti, bet labai 

brangūs. Tai greičiau „Armani“, ne „Leviw. Laikrodis pagamintas 

Pašos Cartier. Visi šie dalykai jam buvo savaime suprantami, 

nes visą gyvenimą praleido lyg kokone, kurį turtingieji sukuria 

savo vaikams.

Nepaisant begalės privilegijų, paveldėtas turtas turi ir stig

mą, kad visa tai nebuvo uždirbta. Prašalaičiui jis buvo papras-

S
sias pleibojus, parazitas, mintantis savo tėvo laimėjimais. Jis 

avo visa tai pakeisti. Labai greitai visas pasaulis kalbės apie 

^*,^ą jis padarė. Nusišypsojo pagalvojęs apie būsimus įvykius ir 

paspaudęs greitojo rinkimo mygtuką paskambino į Londoną.

Mums reikia pasikalbėti, — pasakė jis asmeniui kitame 

linijos'ule. — Būkite pasirengę pirmadienį. Turiu svarbių žinių,

15



gerų žinių apie... — jis susimėtė bandydamas rasti reikiamus žo

džius, nes suprato, kad jų pokalbio gali klausytis. — Na, tarkime, 
apie mūsų bendrą bičiulį.

Vyriškio bandymas išlikti apdairiam buvo bergždžias. Jo 

pokalbį užfiksavo milžiniška radarų sistema, išbarstyta plikame 

Jorkšyro peizaže, prie Mentvito Hilo, kur Ešelonas, — globa

laus sekimo sistema, valdoma Amerikos nacionalinio saugumo 

agentūros, — kasdien perimdavo nesuskaičiuojamą elektroninių 

laiškų ir telefoninių pokalbių kiekį. Iš ten palydovu signalą siųs

davo į orbitą 19 000 mylių virš žemės, į NSA* štabą Fort Myde, 

Merilendo valstijoje. YMP superkompiuteris, gebantis atlikti be

veik tris milijardus operacijų per sekundę, tvarkė nesibaigiantį 

daugiakalbį burbėjimą. Kaip aukso ieškotojas, plaunantis aukso 

grūdelius, kompiuteris rinko informaciją iš žaibiškai lekiančios 

srovės. Buvo ieškoma pagrindinių individų, raktinių žodžių bei 

frazių, kuriuos pažymėdavo tolesniam tyrimui.

Ešelono surinktus duomenis siųsdavo į Britanijos valstybi

nę komunikacijos būstinę, visiems žinomą kaip VKB, įsikūrusią 

Glosteršere, Čeltenhamo prieigose. Taigi dar daugiau kompiu

terių knaisiojosi didesniame žmogiškosios informacijos sraute. 

Šią informaciją vėliau perduodavo Gynybos ministerijai, Užsie

nio reikalų biurui, teisėsaugai bei žvalgybos agentūroms.

Fiona Tauthorp, patraukli strazdanoto veido keturiasde

šimtmetė moteris, dirbo VKB vyresniąja žvalgybos analitike. Ji 
kaip tik dabar pastebėjo medžiagą, kurios troško jos vyresnybė. 

Bet kai pakėlė ragelį ir surinko telefono numerį, jis neturėjo nie

ko bendra su Jos Didenybe vyriausybe. Linija buvo užkoduota 

tokiu lygiu, kad net ir Ešelonas nieko negalėjo padaryti. Šis po

kalbis niekada nebus išgirstas.

— Konsorciumas, — atsiliepė vyriškas balsas. J

— Aš turiu žinių iš Korporacinių komunikacijų depaip- 

mento, — pasakė Tauthorp. — Tai privalo sužinoti pirminipičas.

Ją iš karto su juo sujungė. t

* Nacionalinio saugumo agentūra.
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Karverio jie atvyko ryte. Paskambino iš vakaro, kai jis jau 

ketino gesinti žibalinę lempą, kuri buvo vienintelis šviesos šaltinis 

jo menkai apstatytoje kalnų trobelėje.

— Karveris, — pasakė net nemėgindamas slėpti susierzini

mo, išgirdęs skambantį GSM telefoną.

Balsas, kalbantis su akcentu nuo Temzės žiočių, nesileido 

nei į formalumus, nei į prisistatinėjimus.

— Kur tu esi?

— Atostogauju, Maksai. Nedirbu. Manau, tu tai žinai.

— Žinau, ką tu veiki, Karveri. Tik nežinau, kur tu esi.

— Tikriausiai yra priežastis, kodėl to nepasakiau.

— Na, tikriausiai gausi darbelio.

— Ne.

Maksas nekreipė į jį dėmesio.

— Paklausyk, konkrečiai sužinosiu per kitas dvylika valan

dų. Jei taip nutiks, patikėk manim, mes pasirūpinsime, kad būtų 

verta nutraukti tavo atostogas. Trys milijonai JAV dolerių, kurie 

bus pervesti į įprastą sąskaitą. Paskui galėsi kaip reikiant atsi

pūsti.

— Pagalvosiu, — kategoriškai nukirto Karveris. — O jei aš 

atsisakysiu?

— Tuomet mano patarimas: atostogauk ir daugiau nebe

grįžk. Tai tavo pasirinkimas.

Karveriui buvo nė motais grasinimas susidoroti. Bet jis ne

turėjo prarasti ir savo pagrindinio kliento. Tai buvo jo darbas. Ir 

jį sjigebėjo atlikti geriausiai. Ir nesvarbu, kaip dažnai jis galvoda

vo trauktis — kol kas nenorėjo perduoti savo darbo konkuren- 

tams.tealbūt visai netrukus jis bus pasirengęs viską baigti, bet dėl 

sąlygų® laiko spręs pats.
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— Naujojoje Zelandijoje, — pasakė jis.

Jis nusikeikė padėjęs telefoną ant paprasto medinio stalo, 

stovėjusio greta plieninio lovos rėmo su drobe, ant kurios buvo 

pasidėjęs miegmaišį.

Samuelis Karveris buvo aukštas, lieknas ir atrodė kaip profe

sionalus kovotojas. Jo tamsiai rudi plaukai buvo trumpai kirpti. Per 

tuziną metų, praleistų Karališkojoje jūrų pėstininkų tarnyboje bei 

Ypatingosiose jūrų pajėgose, vėjas nugairino jo veidą. Antakiuose, 

perskirtuose vienintelės gilaus susikaupimo raukšlės, įsirėžė nuož

mus ryžtingumas. Tačiau tyros žalios akys bylojo, kad Karverio 

fizinė jėga visuomet buvo tramdoma ramaus, šalto proto.

Jis stengėsi protu pagrįsti, kad tai, ką darė, buvo savotiška 

kova su kenkėjais — nors ir nemaloni, bet reikalinga. Po darbe

lio, susijusio su Visaru, jis kaip visada ieškojo vietos, kur galėtų 

nusiraminti ir išvalyti mintis nuo to, ką žinojo. Bet Karveris ne

norėjo pripažinti: kiekviena žmogžudystė, kad ir kiek gyvybių 

išgelbėtų ir nesvarbu, kaip logiškai būtų pagrįsta, vis labiau ardė 

jo sielą.

Galiausiai atsidūrė tolimiausiame pasaulio krašte — Dvie

jų Nykščių kalnuose Naujosios Zelandijos pietinėje saloje. Prieš 

daugybę erų, kai visi žemės kontinentai buvo susijungę, Dviejų 

Nykščių kalnai priklausė tai pačiai grandinei, kaip ir Peru An

dai bei Kalifornijos Siera. Vėliau kalnai vieni nuo kitų nutolo 

per tūkstančius mylių, bet daugiau nelabai kas tepasikeitė. Čia 

nebuvo naktinių klubų, restoranų, aptarnaujančiojo personalo, 

laikraščių ar televizijos, jokių liftų, instruktorių ar nusileidimo 

šlaitų, skirtų vaikams. Karveriui tai buvo svarbiausia.

Jis ieškojo visiškos vienatvės bei jai derančios egzistencijos., 

Jis norėjo išvalyti mintis nuo mirties šešėlio greičiu, fiziniu pra

kaitu, tuščiu dangumi, akinama saule, oru ir sniegu, kuris šaltas 

ir grynas kaip degtinė iš šaldiklio. Jis nesiskuto visą savaitę. j$e ką 

daugiau tesiprausė. Tikriausiai dvokė kaip raganosis. O kalti jau

dintis? Jau seniai nebuvo nieko, dėl ko reikėtų gerai kvepėti.
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Sraigtasparnis atskrido iš rytų su pirmaisiais blankiais ky

lančios saulės spinduliais, — anksčiau, nei spėjo užgesti pasku

tinės žvaigždės. Karveris jį pastebėjo iš toli, pakibusį tarp mė

lynai juodo dangaus ir cukraus pudros baltumo sniego. Daiktų 

susikrauti jam nereikėjo. Po slidinėjimo striuke nešiojo nailo

ninį pinigams laikyti skirtą diržą. Jo kišenėse buvo keturi skir

tingi pasai bei po dvi juos atitinkančias kreditines korteles. Ten 

buvo ir atsarginis telefonas, dar 20 000 JAV dolerių grynaisiais. 

Auksinės kortelės, žinoma, buvo gerai, bet Karveriui dar niekur 

neteko buvoti, kur nepriimtų Amerikos žaliųjų.

Sraigtasparniui leidžiantis už penkiasdešimties metrų į 

orą pakilo mažytė sniego pūga. Karveris stebėjo, kaip jis tupia. 

Dieve, tai buvo dar vienas Belas. Jo mintis perskrodė dūžtančio 

Jetrangerio vaizdai, klyksmas ir beveik apčiuopiamas siaubas. 

Trumpam užsimerkęs sumurmėjo:

— Susiimk.

Paskui atitraukė striukės užtrauktuką ir atsipalaidavęs, ta

čiau stebėdamas, ar nėra kokių nors žabangų, priėjo artyn.

— Gera diena! — sušuko antrasis pilotas naujazelandietis, 

perrėkdamas besisukančių rotoriaus menčių triukšmingą pulsą. 

Jis ištiesė ranką ir įtraukė Karverį į vidų. — Jie liepė mums jus 

paimti arba nužudyti. Man labai malonu, kad jūs anketoje pasi

rinkote pažymėti A variantą.

Piloto veide švietė plati šypsena. Bet jo akys buvo siauros ir 

neišraiškingos.

Karveris taip pat nusišypsojo, žaisdamas tą patį žaidimą.

— Ir man malonu, — sušuko jis. — Jūs galėjote dėl to nu

kentėti.

Jis susmuko į savo vietą, prisisegė saugos diržą, užsidėjo 

ausines ir atsiduso. Tai tiek tų atostogų. Jis net neturėjo laiko iš

gerti puodelio normalios kavos, kai vėl iki kelių įklimpo į mėšlą.

iu ir smiliumi braukė kaktą. Jis visą savaitę daugiau nieko

neveikė, tik slidinėjo ir miegojo. Turėtų būti atsigavęs ir pailsėjęs. 

Tačiaimutėsi siaubingai pavargęs.
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Greičiau nei po dviejų valandų Karveris kilo naujutėlaičiu 

„Gulfstream V“ į 40 000 pėdų aukštį, skrisdamas į šiaurės rytus 

iš Kraistčerčo į Los Andželą, kuris buvo maždaug už 5800 jūr

mylių. GV buvo ilgiausią atstumą galintis įveikti privatus lėktu

vas, bet jam pasiekus Kaliforniją jau teks sklandyti. Ant žemės 

jis praleis tik tiek laiko, kiek jo prireiks degalų bakui užpildyti ir 

skrydžio komandai pasikeisti, o tada vėl kils Europos link.

Lėktuvo viduje buvo dušas. Karveris nusiprausė, nusiskuto 

ir apsirengė minkštą beformį pilką sportinį kostiumą, kurį davė 

skrydžio palydovė.

— Viliuosi, kad tinkamo dydžio. Jie davė man jūsų matme

nis... — ji nutilo. — Bet niekada nežinai, ar drabužis tiks, kol ne

pasimatuoji.

Tai buvo graži brunetė didelėmis rudomis akimis, minkšto

mis putliomis lūpomis, blizgančiais, į uodegą surištais plaukais. 

Ji kalbėjo kaip mergina iš Australijos ar Naujosios Zelandijos, 

kiekvieno sakinio pabaigoje truputėlį pakeldama balsą, pavers

dama kiekvieną teiginį meilikavimu. Dabar ji stovėjo priešais 

Karverį perkėlusi kūno svorį ant vienos kojos, klubai buvo pa

kilę ir tamsiai mėlyna siauro sijono, siekiančio kelius, medžia

ga tampriai prigludo prie šlaunies. Vertinamai nužiūrinėjo jį, o 

šypsena išdavė, jog vaizdas ją visiškai tenkina. Arba jis tikrai jai 

patiko, arba į jos pareigybines instrukcijas įėjo kur kas plates

nis vykdomų paslaugų spektras nei eilinės stiuardesės. Karveris 

nusprendė, kad tai bus antrasis variantas. Ir jis, ir mergina dirbo 

žmonėms, kurie manė, jog už viską galima sumokėti pinigais. Jis 

buvo nupirktas. Tikėtina, kad ji taip pat.

— Koks jūsų vardas? — paklausė jis. ^

— Kendė, — atsakė mergina. •

Karveris negalėjo susilaikyti nenusijuokęs. Netgi merginos

vardas buvo kaip striptizo šokėjos, kad atitiktų profesionali|gun- 

dymo tvarką. Bet tuomet ji nustebino jį nurausdama. v



— Ne, tikrai. Tai vardo Kendesė trumpinys.

Jis suprato, kad nepagalvojo apie trečiąją galimybę, jog 

Kendė buvo tik mielas vaikas, mėginantis praskaidrinti savo 

darbo dieną truputėlį švelniai paflirtuodama. Taip, kaip elgiasi 

normalūs žmonės. Jėzau, pastarosiomis dienomis jis tapo ciniš

ku išpera. Kada gi tai nutiko? Kvailas klausimas: jis tiksliai žino

jo kada. Jis galėjo tai įvardyti minutės tikslumu. Staiga Karveris 

suprato, kad jo žandikaulis stipriai sukąstas ir nuo įtampos, ku

rios negalėjo paaiškinti, griežia dantimis. Nervingumui, kuris 

pasireikšdavo prieš kiekvieną mirtinai pavojingą operaciją, dar 

gerokai per anksti. Tai buvo kažkas kita — pasąmonės siunčia

mas signalas, kurio jis negalėjo iššifruoti. O galbūt paprasčiau

siai nenorėjo to daryti.

Karveris pastaruosius kelerius metus gyveno mėgindamas 

pernelyg giliai nenuklysti į minčių užkaborius. Jis įtikino save, 

kad tai yra pamatinis karinis pragmatizmas. Susikoncentruoji 

ties tuo, kas priešais tave, rūpiniesi tik tuo, ką gali kontroliuoti, 

visa kita užmiršti. Na, priešais jį stovėjo mergina, ir jis galėjo 

kontroliuoti savo blogą nuotaiką. Jam ir Kendei kartu teks pra

leisti dvidešimt keturias valandas hermetiškoje patalpoje. Ir ma

žiausiai ką jie galėjo padaryti, tai būti vienas kitam mandagūs.

Jis greitai papurtė galvą, atsikratydamas nepageidaujamų 

minčių.

— Atleiskit, — pasakė vyriškis. — Šiek tiek buvau užsisva

jojęs.

— Nesijaudinkite. Gal jūs ko nors norėtumėte — pusryčių 

ar kavos?

— Žinoma, būtų nuostabu. Labai ačiū.

Po dešimties minučių smulkmenos apie taikinį buvo atsiųs
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Amžius: 41

Ūgis: 5 pėdos 11 colių (182 cm)

Svoris: 190 svarų (86,4 kg)

Objektas priklauso vienai turtingiausių Pakistano šei

mų, išsilavinimų įgijo Le Rosey mokykloje, Šveicarijoje, 

gyvena Paryžiuje, aukščiausiuose europinės visuome

nės ešelonuose jaučiasi kaip namuose. Vedęs (žmona 

Žasmina kilusi iš turtingos libaniečių šeimos), augina 

vieną sūnų Jusufą. Geria alkoholį, bet retai kada nesai

kingai. Kartais vartoja plačiai visuomenėje paplitusius 

narkotikus. Diskretiškas, tačiau turi reguliarius nesan

tuokinius seksualinius ryšius, kaip tipiškas turtingas 

vakarietis.

Toks gyvenimo būdas tėra priedanga. Objektas, kuris 

labai protingas, o jo santykiai su tėvu menki, radikaliu 

tapo mulų įtakoje, lankydamasis įvairiose mečetėse šiau

rės ir rytų Londone, kai studijavo Londono ekonomikos 

mokykloje. Objektas tapo aktyvus žaidėjas ekstremis

tinių islamo teroristų grupelių tinkle ir jo įtaka nuolat 

augo.

Telefoninių pokalbių klausymasis, kurį organizavo JAV 

žvalgyba, koordinuojama jungtinio CŽV/FTB anti- 

teroristinio padalinio kodiniu pavadinimu „Aleksas", 

atskleidžia reguliarius kontaktus tarp Objekto ir įtaria

mųjų, priklausančių teroristiniam judėjimui. Tarp jų  

yra Kosojaya įkūrėjai Wali Khan Amin Shah ir Riduan 

Isamuddin (slapyvardis ,,Bambali<(); Nairobyje, Kenijo

je, įsikūręs įtariamasis Wadih el-Hage; keletas įtariamų

jų  Maniloje, Filipinuose įsikūrusios „Bojinka“ („DidysĄ 

Sprogimas“), planavusios subombarduoti dvylika į 

skridusių lėktuvų.



Pastarojo meto banko operacijos Objekto sąskaitoje 

rodo gerokai didesnį aktyvumą nei paprastai. Manoma, 

kad Objektas planuoja pagrindinius teroristinius išpuo

lius Europoje, ir beveik užtikrintai galima tvirtinti, kad 

Jungtinėje Karalystėje. Manoma, kad šis išpuolis tėra 

dienų, o ne savaičių klausimas. Pokalbiai telefonu rodo, 

kad palikęs savo šeimą atostogauti pietų Prancūzijoje 

jis grįš į Paryžių per kitas dvidešimt keturias valandas.

Akivaizdus pavojus gresia kariniam personalui bei ci- 

vilių gyvybėms, jei Objektui bus leista tęsti savo veiks

mus. Todėl buvo nuspręsta imtis neatidėliotinu prie

monių.

Veikiai po to gautas antrasis faksas. Jame pranešama, kad 1,5 

milijono buvo pervesta į jo nurodytą sąskaitą Banąue Wertmul- 

ler-Maier de Genėve. Kad ir kas buvo jo darbdaviai — Karveris 

visiškai netroško to žinoti ir visai nenorėjo, jog jie ką nors žinotų 

apie jį — jie visuomet atsiskaitydavo iki galo ir sutartu laiku.

Maksas dar kartą paskambino, kai jie jau skrido virš vakari

nės JAV dalies.

— Kur jūs esate dabar?

— Už pusvalandžio kelio nuo Los Andželo, — atsakė Kar

veris. — Pilotas kaip reikiant spaudžia. Tikslą turėtume pasiekti 

maždaug po dešimties valandų.

— Taigi tuomet turėtų būti pusė aštuonių Centrinės Euro

pos laiku. Mes nesitikime kokių nors veiksmų prieš vidurnaktį, 

tad viskas turėtų būti gerai. Bet mums reikia, kad pirmiausia tu 

S^tvarkytumei kai ką kitą.

Karveris buvo už keleto tūkstančių mylių ir kalbėjo palydo- 

viniil telefonu, bet jo pyktis išsiveržė kaip tik dabar:

— Tu juokauji. Du darbeliai? Abu reikia atlikti improvizuo

tai? Tu tikriausiai manai, kad praradau bet kokį norą gyventi.
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— Nesijaudink, antrasis darbas yra tik formalumas, — pa

sakė Maksas. — Tai atsarginis variantas, jei nepavyktų pirmasis 

smūgis. Mūsų draugas turi ir daugiau nekilnojamojo turto, kurį 

naudoja konfidencialiems susitikimams — ir asmeninio, ir pro

fesinio pobūdžio, jei skaitei pateiktą informaciją. Jeigu jis pajus 

grėsmę, pasinaudos saugia priebėga. Išskyrus tai, kad tu ją pa

darysi nesaugią, ar ne? Nesijaudink, mes turime signalizacijos 

kodą. Tai kaip du pirštus apmyžti.

Karveris atsiduso. Visiškai nesvarbu, kaip užsidirbi pragyve

nimui. Galiausiai tenka mėžti visą mėšlą tų, kurie tau moka atly

ginimą. Jis klausėsi, kaip Maksas apibūdino mažytį meilės lizdelį, 

kur Ramzis Hakimas Narvazas mėgo tvarkyti savo asmeninius 

reikalus. Tai buvo vienas iš islamo teroristų, kuris labai puikiai 

dangstėsi po dekadentiško atskalūno kauke. Tai buvo „Oskaro" 

verta vaidyba.

Po kelių minučių Narvazo buto planas bei laidų schemos 

atkeliavo Golfo faksu. Karveriui prireikė pusvalandžio, kad su

galvotų, ką teks daryti. Kai kitą kartą susisiekė su Maksu, jis jau 

buvo parengęs reikiamos įrangos sąrašą: išvardijo transportą, 

ginkluotę, sprogmenis, laikmačius, sprogdiklius ir reikmenis, o 

tada ėmėsi smulkmenų.

— Man prireiks mažytės skysto tepalo skardinės — trys vie

name ar kažko panašaus. Dar gauk pustuzinį nedidelių plastiki

nių maišelių, naudojamų produktams užšaldyti; paprastą juodą 

šiukšlių maišą; mechaniko prožektorių su juosta tvirtinti ant gal

vos; pramonines žirkles su trijų colių keraminiais ašmenimis; at

suktuvą, žnyples laidams, lipnios juostos ritinėlį, purškijimąjį oro 

gaiviklį, buteliuką „Jif “ valiklio, keletą porų plonų latekso piršti

nių ir „Mars“ batonėlį.
%■

— Kuriems galams tau reikia „Mars“ batonėlio?

— Kad suvalgyčiau. Aš mėgstu saldumynus. Ir gerai, kaff už

siminei, gal galėtumei man užsakyti picą, parduodamą išsinešti?

Maksas net nemėgino slėpti sarkazmo:
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— Kaip pasakysi, bičiuli. Gal dar kokių nors mėgstamų pi

cos priedų?

— Tai man visiškai nerūpi, — pasakė Karveris. — Man svar

bi picos dėžutė. Beje, gali nesirūpinti dėl tokių smulkmenų. Nusi

pirksiu pats. Aš norėsiu normaliai pavalgyti.

3

Karverio lėktuvas nusileido Le Bourget oro uoste, už kelių 

mylių į šiaurės rytus nuo Paryžiaus, Prancūzijoje, ir buvo nu

vairuotas į privačių skrydžių angarą. Vos tik Karveris nusileido 

lėktuvo laipteliais, techninės priežiūros inžinierius padavė jam 

voką ir didžiulį kelioninį krepšį. Voke buvo stovėjimo aikštelės 

bilietas, ant kurio užrašytas vietos numeris, hondos motociklo 

rakteliai bei saugojimo kameros rakteliai terminalo pastate. Ke

lioninis krepšys pilnas prikrautas drabužių. Karveris nusinešė jį 

į lėktuvą ir persirengė.

Maksas paėmė jam juodas darbines kelnes, juodus marški

nėlius, juodą nailoninę trumpą striukę, juodus sportinius bate

lius, juodą šalmą. Kiti reikmenys, kuriuos užsakė, liko kuprinė

je, padėtoje saugojimo kameroje terminale. Jie, kaip ir visa kita, 

buvo juodi.

Motociklas, kuris stovėjo aikštelėje, buvo naujutėlaitė „Hon

da XR400“. Tai krosinis motociklas, geriau pritaikytas neišva

žiuojamiems kaimo keliukams nei miesto gatvėms — siauras, su 

aukštai iškelta sėdyne, panašus į skaliką. Tačiau jis idealiai atitiko 

Karverio poreikius. Jei operacija nepasisektų ir jam tektų greitai

dangti, reikėjo transporto priemonės, galinčios pravažiuoti ten,
j i

kur policijos automobiliams ir jų sunkiems, galingiems motoci

k la i^  sunku būtų sekti.

Po penkių minučių išvažiavęs iš oro uosto Karveris susto

jo p rią  pakelės picerijos ir užsisakė picą. Kol ją gamino, nuėjo 
■>
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ieškoti tualeto, su savimi pasiimdamas kuprinę. Picerijoje buvo 

dvi atskiros kabinos, kiekvienoje jų po unitazą bei kriauklę, tad 

jis pasuko prie arčiau esančiosios ir išsitraukė ginklą. Jis buvo 

toks, kokio Karveris pageidavo — „SIG-Sauer P266“ pistoletas 

su „Colt/Browning“ trum pu atatrankos mechanizmu ir be sau

giklio. Dėtuvėje dvylika „Cor-Bon“ 9 mm 115 gramų padidin

tos galios šovinių su apvilktomis ekspansinėmis kulkomis. SIG 

naudojo britų specialiosios pajėgos antiteroristinėse operacijose 

bei dirbdami priedangoje. Karveris šį ginklą naudojo begalėje 

karinių operacijų ir kitokio neėmė į rankas. Dabar, kaip ir visa

da, jis išsitraukė pistoletą, patikrino ir jį perrinko. Tai užtruko 

ne ilgiau kaip minutę ir buvo tik atsargumo priemonė, norint 

įsitikinti, kad ginklas veikia; tačiau tai buvo ir tam tikras ritua

las, padėdavęs susitelkti būsimiems įvykiams — kaip apšilimas 

atletui, ėjimas į aikštę, nusiteikimas žaidimui.

Po to Karveris užkimšo kriauklę. Iš kuprinės ištraukęs 

skardinę su tepalu, jo turinį supylė į kriauklę. Tada išėmė mažy

tę plytą, panašią į pilką lipdomąjį molį. Tai buvo C4 sprogmenys

— plastitas. Įdėjo C4 į kriauklę ir pradėjo minkyti, maišydamas 

plastitą su tepalu, kaip kepėjas tešlą. Galiausiai padarė minkštą, 

lipnią masę, kuri pati viena buvo visiškai saugi. Jai buvo galima 

suteikti bet kokį pavidalą ir priklijuoti prie bet kokio paviršiaus. 

Ją buvo galima sudėti į mažus plastikinius maišelius — to kaip 

tik dabar ir ėmėsi Karveris, padalijęs viską į keturias lygias dalis,

— trankyti, deginti, į ją buvo galima paleisti krūvą kulkų, ir nie

ko nebūtų atsitikę. Bet įdėk į ją sprogdiklį, kapsulę arba laikmatį 

ir akimirksniu turėsi bombą. t

Kai tik maišeliai su sprogstamąja mase buvo paslėpti Kar- 

verio kuprinėje, jis išsitraukė valiklį ir juo apipylė kriauklę* 

pašalindamas bet kokius C4 ar alyvos likučius. Paskui iki galo 

atsuko čiaupus, kad vanduo viską nuskalautų, o butelį išnjĮ&tė į 

šiukšlių dėžę. Ore tebetvyrojo silpnas alyvos ir plastito kvapas, 

tad Karveris mažytę patalpą išpurškė oro gaivikliu, o sa rd in ę
t
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irgi išmetė. Išėjęs jis pamatė prie durų laukiantį vyriškį. Kar- 

veris atsiprašydamas gūžtelėjo pečiais, susiėmė už nosies ir su

murmėjo:

— Atsiprašau.

Jis pasiėmė savo picą ir pusę jos suvalgė lauke, automobilių 

stovėjimo aikštelėje. Likusią išmetė į šiukšlių konteinerį. Dėžutę 

pasiliko, sėdo ant hondos ir patraukė į pietus, į Paryžių.

Prabangus butas buvo Ile St Louisy vienoje iš dviejų salų 

Senos viduryje, ir praktiškai tai buvo pats miesto centras. Šalia 

namo esančioje gatvėje šurmuliavo daug turistų, šie mėgavosi 

saloje tvyrančia ramia kaimo atmosfera bei šiltu vėlyvos vasaros 

vakaru: neskubėdami vaikštinėjo gatve, sustodavo pasižiūrėti į 

parduotuvių vitrinas arba paskaitinėti lauke pakabintų restora

nų ir kavinių meniu.

Karveris pasistatė motociklą ir nenusiėmęs šalmo nuėjo 

nešinas picos dėže. Jei kieno nors atsitiktinis žvilgsnis ir būtų 

už jo užkliuvęs, pagalvotų, jog tai picų išvežiotojas. Tik labai 

akylai pažvelgus buvo galima pastebėti, kad vyras mūvi latekso 

pirštines. Jis artėjo prie aštuonioliktojo amžiaus pastato, kuria

me Ramzis Narvazas linksmino savo meilužes. Kelios minutės 

darbo su visrakčių rinkiniu, ir jis jau buvo viduje.

Pirmojo aukšto vestibiulyje Karveris apsidairė, susipažin

damas su jo išplanavimu, tada priėjo prie durų — jos vedė į 

tuščią vidinį kiemą, kur palei sieną stovėjo šiukšlių konteine

rių eilė. Tiesiai priešais jį pro arką matėsi gatvė kitoje pastato 

pusėje. Jam palengvėjo pamačius, kad į lauką vedė daugiau nei 

vienas kelias. Atsikratęs picos dėžės vėl sugrįžo į pastatą.

Butas buvo viršutiniame aukšte, tad iki jo reikėjo įveikti 

keletą laiptų maršų. Spynos vėl nesudarė jokių kliūčių. Karve- 

rtą įžengė į pagrindinį koridorių, kuris baigėsi dideliu — nuo 

lubų iki pat grindų — langu. Lauke jau buvo beveik tamsu, bet 

šviesas, sklindančios nuo gatvės žibintų, pakako, kad Karveris 

galėtų matyti, kas vyksta aplink.

Vos atidarius duris, įsijungė signalizacijos įspėjamasis pyp
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sėjimas, pasigirdęs dėl paprasto magnetinio durų kontakto. Kar- 

veris turėjo trisdešimt sekundžių signalizacijai išjungti. Mažas 

kontrolės pultelis buvo pritvirtintas prie sienos, prie pat durų, 

kairėje pusėje, lygiai taip, kaip nurodyta atsiųstame plane. Ko

das taip pat buvo toks, kokį pasakė Maksas. Pypsėjimas liovėsi.

Priešais jį vestibiulio šone buvo trumpas koridorius, kuria

me stovėjo spintos. Kairėje pusėje durys vedė į mažytę virtuvėlę. 

Karveris atidarė spintą koridoriaus dešinėje. Joje kabojo pora 

žieminių paltų. Už jų baltoje metalinėje dėžėje slypėjo buto sig

nalizacijos smegenys ir širdis. Jis patenkintas linktelėjo ir uždarė 

spintos duris.

Kitame koridoriaus gale matėsi atvira svetainės erdvė. Bu

tas buvo įrengtas kur kas prašmatniau, nei Karveris tikėjosi, tu 

rėdamas galvoje, kas buvo jo savininkas ir kokiems tikslams jį 

naudojo. Čia nebuvo nei stiklu bei chromu spindinčių staliukų, 

nei veidrodinių lubų, nei pusiau pornografinių nuogybių. Sie

nos blyškios, medinis senovinis valgomasis stalas kambario gale 

papuoštas vazoje pamerktomis gėlėmis. Už jo aplink persišką 

kilimą sustatytos trys didelės kreminės spalvos sofos. Daugiau 

kilimų nebuvo ir gryno medžio grindys atsikartojo masyviose 

juodo medžio sijose, rėmusiose lubas. Židinys įrengtas priešais 

esančioje sienoje, šalia knygų lentynos, kurioje buvo geros ko

kybės stereosistema, pora eilių knygų, nedidelė krištolinių vaze

lių kolekcija, mažyčiai puodeliai bei miniatiūrinės skulptūrėlės. 

Du infraraudonųjų spindulių judesio detektoriai sumirkčiojo į 

jį iš priešais esančių kambario kampų. Jie buvo įtaisyti pastebėti 

įsilaužėliams, bandantiems lįsti pro langą.

Karveris pasidėjo savo kuprinę ant grindų, kambario vi

duryje, iš jos išsiėmė prožektorių, prisitvirtino jį ant galvos, 

kad abi rankos būtų laisvos, ir ilgai bei nuodugniai apžiūrinėjo 

stereosistemą. Ranka pabarbeno sieną už jos, tikrindamas,,rar 

konstrukcija išlaikys užtaisą. Patenkintas, kad siena buvo Iširta, 

sugrįžo prie kuprinės, pasiėmė atsuktuvą, žirkles laidams kftopti 

ir tris mažas pailgas plastikines dėžutes — kiekviena ji| buvo
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maždaug tokio dydžio bei storio kaip knyga popieriniais virše

liais, tik ilgesnės nugarėlės šiek tiek vingiuotos. Tai buvo M -18 

„Claymore“ minos, skirtos žmonėms naikinti ir sukurtos nuo

toliniam detonavimui. Kiekvienoje po kilogramą C4 sprogsta

mosios medžiagos, apie kurią apvyniota septyni šimtai mažyčių 

šratukų. Ir visa tai padengta polistireno ir stiklo pluošto išoriniu 

sluoksniu.

Jis atsuko stereosistemos garso kolonėlių medines nugarė

les, atidarė jas ir nukirpo garsiakalbių laidus. Tuomet į kiekvie

ną tuščią kolonėlę įdėjo po „Claymore" miną, vėl jas uždarė ir 

padėjo tiksliai ten, kur jos ir stovėjo, sujungtos su laidais, einan

čiais nuo stiprintuvo. Kai tik kolonėlės įsijungs, mirtį nešantys 

šratai puslankiu skries per visą kambarį bei plonas pertvarines 

sienas, skiriančias holą ir virtuvėlę. Viską, kas pasitaikys jų kely

je, sudraskys į mažyčius gabalėlius. Karveris įsikišo atsuktuvą ir 

žirkles į išorinę kelnių kišenę ant šlaunies ir dar kartą nužvelgė 

baigtą darbą. Jungiklis nebuvo pastebimas. Jei Narvazas įjungs 

stereosistemą per minutę įėjęs į butą, jam gali kilti įtarimas, kad 

iš garsiakalbių nepasigirsta jokio garso. Bet jei Narvazas sugrįš 

į butą šią naktį, jam pavyks išsisukti nuo bandymo jį nužudyti, 

nes vargu ar jis norės klausytis muzikos.

Karveris darbavosi neskubėdamas, vienodu ritmu, ir jis 

išsinešdins iš buto kaip galima greičiau, nepadarydamas ne

apdairių klaidų. Pasiėmė kuprinę ir išėjęs iš kambario, perėjęs 

koridorių bei holą pasuko į miegamąjį. Jo sienos taip pat buvo 

neryškios, grindys medinės, normalaus dydžio langus dengė 

užuolaidos. Čia tebuvo tik vienas judesio jutiklis. Lova — gry

na ekstravagancija, didingas Viktorijos laikų žalvarinis dirbinys, 

kurio žvilgantys strypai papuošti susukto metalo sūkuriais.

Karveris jau rengėsi tęsti savo darbą, kai staiga jo dėme- 

sį patraukė kai kas lovos gale. Pašvietęs prožektoriumi pamatė, 

kad "tai nedidelis krepšys su „Louis Vuitton“ piešiniu. Krepšys 

buvo atsegtas ir iki pusės pilnas moteriškų drabužių. Greta gu

lėjo tviskantis „Chanel“ pirkinių krepšelis. Balti džinsai numesti
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ant lovatiesės greta trumpo džinsinio švarkelio. Priderintos bal

tos spalvos įsispiriamų „Keds“ sportinių batelių pora padėta ant 

grindų šalia lovos. Karveris apėjęs lovą pro duris pateko į vonios 

kambarį. Ant lentynos virš kriauklės pamatė porą krepšelių, iš 

jų vienas buvo pilnas kosmetikos reikmenų, kitas, didesnis, pri

grūstas šampūno, kūno losjonų ir kitokių niekniekių.

Šis atradimas sutrikdė Karverio ramią, pasitikėjimo kupi

ną darbo rutiną. Maksas jam nepasakė, kad pas Narvazą viešėjo 

jo draugė. Akivaizdu, kad ji atvyko, persirengė ir vėl išėjo. Jei ji 

dabar kartu su Narvazu, šį vakarą drauge su juo mirs. Karveris 

išsitraukė mobilųjį telefoną ir surinko Jungtinėje Karalystėje re

gistruotą numerį.

— Tu man nieko nesakei apie moterį.

— O kodėl turėjau sakyti? Misijai dėl to nėra jokio skirtumo.

— Man yra skirtumas. Aš atvykau čionai pašalinti rimto 

teroristo. Jo draugė yra civilė. Tu juk žinai, Maksai, kad civilių 

aš neliečiu.

Karveris išgirdo ragelyje juoką.

— Na, žinoma, kad taip. Tu tik nenori to pripažinti. O tas 

albanas — tu manai, kad jo sraigtasparnis skrido savaime? Jame 

buvo pilotas, Karveri.

— Pilotas žinojo, ką daro. Už tai jam buvo mokama.

— O ką, paukštytėms ne? Suprask, visiškai nesvarbu, ar 

kartu su taikiniu yra draugė, vairuotojas, asmens sargybinis, ar 

visa šeima. Man visiškai nerūpi — net jei į savo buveinę jis pa

sikviestų Dagenhamo „Diamonds" klubo sirgalius ir surengtų 

vakarėlį, mes visa tai ištaškytume į šipulius. Tas išprotėjęs išpera 

nori pradėti šventąjį karą. Milijonų žmonių gyvybė gali atsidurti 

pavojuje. Ji turės iškeliauti. Atsitiktinės aukos — ne mūsų pro

blema.

Karveris nieko neatsakė. Jis savo karinės tarnybos metu ko

vojo su krauju permirkusiais diktatoriais, kurie net ir pralaįftiėję 

karą išsaugodavo savo galią. Jis persekiojo psichopatus teroris

tus, kurie kažkaip „persimainydavo44 į taiką mylinčius politikus
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ir buvo sutinkami Dešimtajame name rankų paspaudimu bei 

šypsena Baltųjų Rūmų pievelėje. Jis su savo vyrais yra areštavęs 

nesuskaičiuojamą daugybę senų krovininių ir žvejybinių laivų, 

pilnų narkotikų bei ginklų. Tačiau dėl to nė per nago juodymą 

niekas nepasikeitė. Nė vienas iš jų nesumokėjo už tai, ką padarė. 

Pirmiausia nė viena vyriausybė nesustabdė jų darbelių. Dabar jis 

galėjo su blogiečiais atsiskaityti jų pačių metodais. Jis tikėjo, jog 

taip pasaulį daro geresnį. Kartais žmonės pakliūdavo į kryžminę 

ugnį. Tokia buvo kaina, kurią teko mokėti šiame versle. Jis bet ko

kias abejones vijo lauk iš savo sąmonės, paslėpdamas savo minčių 

užkaboriuose, kur lygiai taip pat buvo paslėpta daugybė jo skru

pulų, baimių ir emocijų.

Maksas nutraukė tylą:

— Bičiuli, ar tu vis dar klausai? Jei netinki šiam darbeliui, 

pasakyk man. Aš negaliu leisti, kad kas nors visa tai sumautų.

— Žinai, Maksai, ką aš tau pasakysiu. O kodėl tau pačiam 

čionai neatvykus? Užeitum pro paradines duris ir palauktum še

šiasdešimt sekundžių. Pats sužinotum, ar aš tam tinku, ar ne.

— Tai jau kur kas geriau. Akimirką pagalvojau, kad tu jau esi 

tai praradęs. Tu juk neprarandi savo gebėjimų, ar ne, Karveri? Aš 

pradedu dėl tavęs nerimauti.

— Atsiknisk, Maksai.

Karverio tonas buvo agresyvus ir savimi pasitikintis. Ta

čiau viduje jis savęs klausė: gal tikrai Maksas teisus? Ar jis visa 

tai praranda? Kalbant apie tiesioginę kompetenciją, jis buvo ti

kras, kad atsakymas yra „ne“. Jis buvo geros formos, jis nešvaistė 

pinigų narkotikams ar skyryboms, jis nebuvo vienas iš tų mili

taristinių reliktų, kurie trainiojasi Herefordo ar Pulo alinėse, pa

sakodami patetiškai perdėtas karines istorijas kitiems seniems 

kariams, lygiai tokiems pat sutrikusiems ir neturintiems jokio 

tikslp. Taigi ne, jis tikrai nebuvo praradęs gebėjimo atlikti darbą. 

Bet tikriausiai tas darbas pradėjo jam darytis nemalonus. Labai 

seniai jis priėjo prie išvados, jog jo jėga nieko bendra neturi su
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raumenimis, ginklais ar sprogmenimis. Visa tai buvo jo prote ir 

akyse, jo valios stiprybėje ir užtikrintame tikslo siekime. Kažkur 

giliai jame glūdėjo pyktis ir praradimo jausmas, kurio jis neno

rėjo pripažinti, tačiau tai skatino eiti į priekį. O kas, jei tas šalti

nis išseks, o valios jėga kada nors sumažės, na, kas bus tada?

Tai tikrai gali būti paskutinis jo kontraktas. Tad geriau jau 

pasistengti. Ir po viso to likti gyvam.

Trečioji mina atsidūrė miegamajame, — priklijuota prie 

sienos, lovos galvūgalyje, paslėpta po pagalvėmis. Karveriui dar

buojantis moters krepšys buvo visiškai greta jo. Jis užuodė silpną 

kvepalų aromatą, sklindantį nuo drabužių. Jis mąstė, ar ji žino 

tiesą apie savo meilužį. Ar ji eina tuo pačiu keliu? O gal ji buvo 

paprasčiausiai graži mergaitė, kuriai teks mirti, nes leidosi sugun

doma turtingo vyriškio?

— Dėl Dievo meilės, — sumurmėjo panosėje. — Susikaupk.

Jis turėjo padėti dar tris užtaisus — šaldiklio maišelius, 

pripildytus sprogstamosios masės į savo vietas. Vieną priklija

vo tualeto bakelyje ir įkišo į jį mažytį, radijo bangomis valdo

mą detonatorių. Antrasis maišelis su detonatoriumi nukeliavo 

į virtuvę, į vieną iš spintelių, esančių akių lygyje. Minos turėtų 

suvarpyti kambarį, bet jis negalėjo vien tuo pasitikėti. Daugybė 

taikinių išliko gyvi po bandymų juos nužudyti, nes paaiškėdavo, 

kad bombos buvo kur kas mažiau veiksmingos, nei planavo jų 

naudotojai. Privalai nužudyti dukart, kad būtum dėl to užtikrin

tas. Paskutinį maišelį su detonatoriumi pritvirtino po staliuku 

hole. Kiekvienas buto kambarys buvo paverstas žudymo lauku. 

Dabar beliko bombas sujungti, kad jos visos sprogtų.

Karveris iš kuprinės išėmė mažytę plastikinę dėžutę, pana

šią į miniatiūrinį radijo imtuvą. Du laidai kyšojo dėžutės apa

čioje, viršuje buvo ištraukiama antena, jungiklis ir mažytė rau

dona srovės lemputė. Nuėjo atgal prie drabužių spintos, atidarė 

pagrindinę signalizacijos dėžę ir prijungė savo mažos dėžutės 

laidus prie tų pačių jungiklių, kaip ir durų jutikliai. Paskui ją
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įjungė. Raudona lemputė dėžutės viršuje pradėjo mirksėti. Įren

ginys buvo nustatytas laukimo režimu.

Kai buto signalizacija bus aktyvuota, įrenginys įsijungs. Bet 

koks įsilaužimas į signalizacijos grandinę, pavyzdžiui, durų ati

darymas, paleis jungtuką su šešiasdešimties sekundžių laikma

čiu. Bet jis skyrėsi nuo signalizacijos tuo, kad jo nebuvo galima 

išjungti. Kodo įvedimas kontroliniame skydelyje neturėjo jokios 

įtakos. Laikmatis ir toliau skaičiuos sekundes iki nulio, o tada pa

siųs mirtiną signalą į bute paslėptus sprogmenis.

Spąstai buvo paspęsti. Karveris nusiėmė prožektorių, įsidėjo 

jį atgal į kuprinę kartu su likusiais įrankiais. Dar kartą apžiūrėjo 

butą, norėdamas įsitikinti, kad viską paliko taip, kaip rado, ir kad 

nieko neliko pašalinio, o tada išėjo pro duris, kaip ir buvo atėjęs, 

įjungdamas signalizaciją. Kai kitą kartą kas nors įeis pro paradi

nes duris, butas sprogs.

Laiptų apačioje Karveris pasuko užpakalinių durų link ir 

išėjo į kiemą. Nusiėmė kuprinę ir išėmė iš jos viską, ko prireiks 

likusiai operacijai, bei juodą šiukšlių maišą. Praskleidęs jį sudėjo 

kuprinę su visu jos turiniu ir patraukė gatve iki skersgatvio, šalia 

kurio buvo nedidelis bistro, sukišo maišą į didžiulį konteinerį, pa

slėpdamas po restorano šiukšlių sluoksniu.

Karveris eidamas prie motociklo paskambino Maksui.

— Butas sutvarkytas. Kur pageidauji, kad atsidurčiau dabar?

Jis gavo instrukcijas ir pasitikslino, kad teisingai suprato 

kiekvieną operacijos etapą. Dabar jo jau nebekankino jokios silp

numo akimirkos, apėmusios bute.

4

Arčiau nei už mylios nuo buto, kuriame Karveris įtaisė 

spąstus kvailiams, name, kurio nuosavybės dokumentai buvo 

fiktyvūs, du vyriškiai, prisidengę netikrais vardais, kalbėjosi apie
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savo reikalus. Vienas iš jų Karveriui buvo žinomas kaip Maksas* 

Jo gilių raukšlių išvagotas veidas atrodė kaip išbadėjusio žokė- 

jo. Plieno atspalvio plaukai trumpai nukirpti palei pat kiaušą. 

Jis nešiojo akinius be rėmelių, medžio anglių spalvos kostiumą, 

baltus drobinius marškinius ir blankios spalvos megztą kakla

raištį.

Toks akivaizdus modernumas visiškai nederėjo prie aplin

kos, kurioje jis tuo metu buvo. Jis ką tik įžengė į aštuonioliktojo 

amžiaus sublokuoto namo svetainę, išpuoštą negailint ekstrava

gancijos. Dvylikos pėdų kambaryje buvo marmurinis židinys, 

senoviniai baldai, protėvių portretai sunkiais paauksuotais rė

mais, didžiulio formato piešinių albumai ir blizgantys žurnalai, 

meniškai sukrauti kavos staliuko nišose. Žmogus, pasirinkęs tokį 

dekorą, stengėsi atkurti buvusių laikų didybę. Visame kambaryje 

nebuvo užuolaidos, lempos gaubto ar kėdžių apmušalų, nuo ku

rių nekarotų kokie nors spurgai ar kutai.

Maksas bjaurėdamasis dairėsi aplinkui. Ši vieta atrodė kaip 

sumautas muziejus. Jis nukreipė dėmesį į vidutinio amžiaus vy

riškį smėlio spalvos rumbuoto pliso kelnėmis, žaliu megztiniu ir 

šviesiai žydrais, iki kaklo susagstytais marškiniais, stovintį prie 

neuždegto židinio su viskio taure rankoje. Vyriškis buvo kresnas, 

tvirtai sudėtas ir pradėjęs šiek tiek tukti, nes amžius, visuomeninė 

padėtis ir mankštos trūkumas tai skatino.

— Pone, turiu naujienų iš Karverio.

To vyriškio pareigos buvo vadinamos operacijų vadovo. 

Kai kurie iš jo komandos kreipdavosi į jį „OV“. Kai jis norėdavo 

žmonėms sudaryti draugiškumo įspūdį, sakydavo: „Vadinkite 

mane Čarliu". Bet Maksas mieliau rinkosi „pone“. Jis niekada 

nemėgo su savo bosais leistis į didelius draugiškumus. Taip pa

sielgus, jie pradėdavo sau daugiau leisti. Geriau, kai viskas gra

žu, formalu, tuomet visi žino savo vietas.

— Kaip jam sekasi? — paklausė operacijų vadovas.

Balsas skambėjo pavargusiai. Jis ranka perbraukė plaukus

ir sprandą. Per pastarąsias keturiasdešimt aštuonias valandas jie
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miegojo mažiau nei tris. Jie veikė greitai, patirdami didelį spau

dimą bei bandydami apžioti per daug darbų. Maksas galvojo, ar 

seniui vis dar pavyksta išlaikyti tokį ritmą.

— Puikiai, — pasakė jis. — Tačiau yra vienas dalykas. Atro

do, lyg kartais jį imtų kamuoti sąžinė.

— Tikrai? Kuo tai pasireiškia?

— Jis išgyvena, kad gali žūti nekalti žmonės.

Operacijų vadovas nusijuokė, bet pamatęs nepritarimą Mak

so veide susitvardė.

— Atsiprašau, — pasakė jis, — tikriausiai įtampa pradeda 

imti viršų. Bet jūs juk, be abejo, suprantate ironiją.

— O taip, suprantu.

— Gerai, ar rusai savo vietose? — jis staiga susierzinęs at

siduso. — Nemėgstu naujų žmonių dirbant tokius darbus kaip 

šis. Vis dėlto pirmininkas mane užtikrino, kad jie yra aukščiausio 

lygio. Jis tikriausiai žino, ką kalba.

— Jie savo pozicijose, — pasakė Maksas. — Ir stebėjimo 

komanda pasirengusi. Kai tik bus kas nors pastebėta, mes būsi

me pasirengę iš karto judėti pirmyn.

— Nuostabu, — pasakė operacijų vadovas. — Palaukime, 

kol prasidės šou.
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Buvo ketvirtis po vidurnakčio. Samuelis Karveris stovė

jo apžergęs hondą ir pasirengęs veikti. Jis žvilgtelėjo žemyn, 

į juodą metalinį vamzdį, prisegtą prie motociklo už dešinės 

kojos. Vamzdis atrodė kaip paprastas prožektorius su ilga 

rankena — tokius naudoja policija ar apsaugos darbuotojai. 

Tiesą sakant, tai buvo nešiojamasis diodinis lazeris, dar ži

nomas kaip akintojas. Sukurtas JAV policijos pajėgoms kaip 

nekenksmingas ginklas, bet su didžiuliu entuziazmu perimtas 

specialiųjų tarnybų ir naudojamas visame pasaulyje. Jis sklei

džia žalios šviesos spindulį 532 nanometrų dažniu. Ir vis dėlto 

apibūdinimas nebuvo teisingas. Kai ši šviesa paspigindavo į 

akis, žmogus ne tik apakdavo. Pažvelgęs į žalią lazerio spindu

lį, prarasdavo orientaciją, sutrikdavo ir laikinai pasidarydavo 

nejudrus. Smegenys negali apdoroti tokio šviesos kiekio infor

macijos, plintančios regos nervais, taigi jos reaguoja kaip per 

daug apkrautas kompiuteris ir „nulūžta4.

Naktis ar diena, lietus ar saulė, akintojas yra pats geriausias 

avarijų draugas.

Dabar tai bus tik sekundžių klausimas. Karveris laukė prie 

išvažiavimo iš tunelio, kuris driekėsi po šiaurine Senos krantine. 

Jei jis tik truputėlį pasuktų galvą į dešinę, pamatytų kitoje upės 

pusėje spindintį Eifelio bokšto smaigalį, kylantį į naktinį dangų. 

Jau buvo po vidurnakčio, bet ant vandens tebeplaukiojo keletas 

pramoginių laivų. Šiek tiek pasidomėjęs, Karveris būtų pastebė

jęs įsimylėjėlius, susikabinusius už rankų, stovinčius prie turėklų
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ir žvelgiančius į Šviesųjį Miestą. Bet vyras turėjo apie ką mąstyti. 

Jis žvelgė gilyn į tunelį. Viskas, kas jam rūpėjo — tai eismas.

Metas. Jis giliai įkvėpė, paskui lėtai iškvėpė orą, nuleisda

mas pečius, atpalaiduodamas raumenis, pasukiodamas kaklą ir 

galvą, kad atsileistų viršutinės stuburo smegenys. Paskui atsi

gręžęs nužvelgė kelią.

Už keleto šimtų m etrų nuo įvažiavimo, kitoje tunelio pusėje, 

pamatė juodą mersedesą. Jis važiavo greitai. Gerokai per greitai.

Tačiau netrukus paaiškėjo ir automobilio beprotiško greičio 

priežastis. Jį persekiojo motociklas, kuris zvimbė aplink didelį 

juodą automobilį, nelyginant vapsva apie bizoną. Ant užpakalinės 

sėdynės sėdėjo keleivis, jis turėjo fotoaparatą ir palinkęs pleškino 

blykste, akivaizdžiai nekreipdamas dėmesio į savo paties saugu

mą. Atrodė kaip pats tikriausias paparacis, rizikuojantis savo kai

liu, kad tik užfiksuotų išskirtinį kadrą.

„Puikiai padirbėta", — pagalvojo Karveris, stebėdamas lenk

tynininkų komandą. Jis užvedė motociklą ir pasirengė skrydžiui.

Akimirką įsivaizdavo keleivius automobilyje, raginančius 

vairuotoją atsiplėšti nuo negailestingų persekiotojų.

Viskas vyko pagal planą. Karveris nusileido į pakalnę iš tu 

nelio, vedančio kelio link. Kai pasiekė sankryžą su pagrindiniu 

keliu, iš tunelio išlindo pilkas „Citroen BX“ hečbekas. Karveris jį 

praleido, pastebėdamas du arabus vairuotojo ir keleivio vietose. 

Pravažiavo dar vienas automobilis — „Ford Ka“. Tuomet Karve

ris nuvairavo savo motociklą į kelio vidurį.

Pasiekęs tolimesnę važiuojamąją dalį, apsuko hondą priešais 

eismą ir pavažiavo į priekį apie šimtą metrų prie tunelio angos. 

Kelio viduryje stovėjo kolonų eilė. Jos laikė tunelio skliautą bei 

atskyrė dvi eismo juostas. Sustojo prie paskutinės kolonos ir pasi

lenkė atsegti akintojo.

Kai kas patraukė Karverio žvilgsnį. Prie tunelio angos jo link 

judėjo sukiužęs „Fiat Uno“. Jis važiavo leistinu 50 kilometrų per 

valandą greičiu, ir tai buvo perpus lėčiau, nei jo link lėkę automo

bilis bei motociklas.
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Karveris prisimerkė, kada ištraukė lazerį. Lūpos sutrūkčiojo 

nuo nebylaus susierzinimo. Tai nebuvo plano dalis.

Mersedesas ir motociklas artėjo prie mažos baltos mašinytės 

m irtinu greičiu. Tarp jų buvo likę šimtas metrų. Penkiasdešimt. 

Dvidešimt.

Mersas riaumodamas priartėjo prie fiato dešine juosta, tuo

met metėsi į dešinę, mėgindamas jį aplenkti. Motociklo vairuoto

jui pasirinkimo neliko. Jis turėjo apvažiuoti iš kitos pusės, prasi- 

sprausdamas tarp dešiniojo fiato šono ir tunelio sienos. Kažkaip jis 

sugebėjo prašauti be jokio įbrėžimo. Mersedesui ne taip pasisekė. 

Automobilio priekis iš keleivio pusės užkabino fiato galą. Mersas 

sudaužė fiato galinius žibintus, sulankstė ploną sparno skardą.

Aidas tunelyje atkartojo riaumojančių variklių, lūžtančio 

plastiko ir linkstančio metalo kakofoniją. Bet šalmas Karverį izo

liavo ir apsaugojo nuo viso to chaoso, artėjančio jo link. Matė, 

kaip mersedeso vairuotojas bandė suvaldyti automobilį, skrie

jantį skersai kelio. Vairuotojas buvo puikus. Automobilį kažkaip 

pavyko išlyginti. Dabar jis lėkė tiesiai į Karverį.

Karveris stovėjo nejudėdamas — kaip matadoras priešais 

puolantį juodą bulių. Jis pakėlė lazerį, nusitaikė į priekinį stiklą 

ir paspaudė jungiklį.

Šviesos banga nuskriejo akimirksniu. Grynos energijos spin

dulys sprogo siaurėjančiame plyšyje tarp Karverio ir atlekiančio 

merso. Tai truko tik sekundės dalį ir spindulys pradingo.

Mersedesas metėsi į kairę. Kažkur giliai pasąmoninė instink

tyvioji vairuotojo smegenų dalis tikriausiai užfiksavo pavojaus si

gnalą. Jis nuspaudė stabdžius, desperatiškai mėgindamas sustab

dyti automobilį, tačiau neturėjo jokių šansų. Dvi tonas sveriantis 

mersedesas rėžėsi į vieną iš centrinių kolonų, akimirksniu bepro

tiškas lėkimas liovėsi. Variklio dangtis susilankstė, atremdamas 

dalį susidūrimo jėgos. Bet greitis buvo per didelis, svoris per dide

lis, per didelė varomoji jėga. Sumaitotas automobilis atšoko nuo 

kolonos ir sukdamasis nučiuožė skersai kelio. Galiausiai apsisu

kęs šimto aštuoniasdešimt laipsnių kampu sustojo kelio viduryje.
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Merso priekis atrodė kaip žaisliukas, per kurį tvojo beisbo

lo lazda. Kur turėjo būti variklis bei jo gaubtas, žiojėjo milžiniš

ka U formos skylė. Priekinis stiklas, kaip ir visi kiti, sudaužytas. 

Priekinis vairuotojo pusės ratas išvirto į išorę, kitoje pusėje ratas 

sulindo į kėbulą. Nuplėštas stogas keleivio pusėje nuo smūgio 

atsidūrė viduje ir pasislinko dvi pėdas į kairę. Spaudimo jėga iš 

priekio ir iš viršaus atplėšė visas ketverias duris.

Ten, kur sėdėjo keleivis, nebuvo matyti jokių judėjimo žen

klų. Karveris žinojo, kad šansai išlikti gyvam po tokio susidūrimo 

minimalūs. Kitoje kelio pusėje akies krašteliu jis pastebėjo pro 

mersedesą į tunelį važiuojantį automobilį.

O fiatas tęsė savo kelionę iš tunelio. Karveris pamatė vairuo

tojo veide šoką ir siaubą. Pastebėjo dar kai ką. Priekinėje sėdynėje 

tupėjo šuo. Jis iškišęs liežuvį lekavo, visiškai nekreipdamas dėme

sio į avariją, kuri tolo už jo nugaros.

Karveris prisegė lazerį prie motociklo kuro bako. Jam knie

tėjo nueiti, apžiūrėti avarijos vietą ir įsitikinti, jog taikinys negy

vas, tačiau iškilo mažytė problemėlė. Nepanašu, kad kas nors būtų 

galėjęs išlikti gyvas, bet net jei ir taip, jis nieko negalėjo padaryti 

nepalikdamas jokių kaltės pėdsakų. Ir netgi jei Ramzis Hakimas 

Narvazas nemirė, jis artimiausiu metu tikrai neplanuos jokių te

roristinių išpuolių.

Buvo pats metas dingti. Tolimajame tunelio gale Karveris 

matė porą pėsčiųjų, stovinčių, žiūrinčių ir niekaip negalinčių ap

sispręsti, eiti artyn avarijos vietos ar ne. Tolumoje girdėjo motoci

klų variklių burzgimą. Čionai keliavo žmonės. Jie su savimi turės 

fotoaparatus. Paskui juos atvažiuos policija, greitoji pagalba bei 

gaisrininkų mašinos.

Karveriui nesinorėjo čia maišytis, kai jie pasirodys. Jis turėjo 

dingti anksčiau, nei kas nors susiprotės, kad tai nebuvo papras

čiausias nelaimingas atsitikimas. Todėl apsuko motociklą 180 

laipsnių kampu ir nurūko atgal iš Alma tunelio kylančio išvažia

vimo link.
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Kitas motociklas sustojo toliau už dviejų šimtų metrų Niu

jorko aveniu, kaip tik už milžiniškų neoklasicistinių Palais de To- 

kyo pastato erdvių, kur buvo įsikūręs Paryžiaus modernaus meno 

muziejus.

Grigorijus Kurskas nuleido ant žemės kojas, tebesėdėda

mas ant „Ducati M900 Monster“, išsitiesė ir pakėlė šalmo an

tveidį. Jo veide švietė grobuoniška šypsena, o akys degė plėšrū

no alkiu, kaip žmogaus, kuriam žudymas buvo ne tik paprastas 

darbas — jam tai teikė džiaugsmo, nepaisant to, ar už tai sumo

kėta, ar ne. Jis pasisuko pažiūrėti į savo keleivį, kuris tuo metu 

dėjo fotoaparatą į krepšį ant motociklo šono.

— Ar tu tai matei? — džiūgavo jis kalbėdamas rusiškai. — 

Ar matei to vairuotojo veido išraišką? Tas vargšas išpera nežino

jo ką daryti. Na, dabar iš jo liko tik prancūziškas paštetas! — jis 

akimirkai nutilo, o paskui jau kur kas ramiau pradėjo aptarinėti 

reikalus. — Gerai, tai buvo lengva, kaip ir sakiau. Na, o dabar 

pasiimkime antrąją užmokesčio dalį.

— Tik imk ją greitai, nes čia, gale, aš mirštu, — atsakė jo 

pakeleivis. — Mano keliai iškelti virš ausų.

Kurskas nusijuokė.

— Cha! O aš maniau, kad tau taip patinka!

Jis pavažiavo dar kelis metrus į priekį, kol rado tarp susta

tytų automobilių pakankamai didelį tarpą, į kurį galėjo tilpti m o

tociklas. Pasisuko į gatvės pusę, kad galėtų matyti išvažiavimą iš 

tunelio. Paskui iš viršutinės motociklininko striukės kišenės išsi

traukė naktinio matymo prietaisą ir pridėjo prie dešiniosios akies 

per pakelto antveidžio tarpą. Jis ieškojo vyriškio, kuris sėdėjo ant 

motociklo kitame tunelio gale.

Kurskas apie tą vyriškį žinojo du dalykus: jis yra tarnavęs 

britų specialiosiose pajėgose ir jis buvo kitas jų taikinys.
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Karverio maršrutas, vedantis iš miesto, buvo paprastas. Jis 

planavo važiuoti palei upę, kol pasieks pėriphėriąue — kelią, žie

du supantį Paryžių, o tada apvažiuoti miestą prieš laikrodžio ro

dyklę ir patekti į autostradą A5, vedančią į pietryčius. Dar prieš 

aušrą jis turėtų būti prie Šveicarijos sienos.

Jis jau buvo bespaudžiąs akceleratorių, kai žvilgsnis už

kliuvo už šviesos blyksnio, atsispindinčio nuo stiklinio lęšio ne 

toliau kaip už šimto metrų. Tai tetruko sekundės dalį, tačiau to 

pakako, kad patrauktų jo dėmesį, o motociklo rato išlinkimas, 

išsikišęs iš už pastatytos mašinos, perspėtų apie tykantį pavojų.

Kažkas jį sekė. Ir jis važiavo tiesiai to kažko link.

Karveriui reikėjo išsukti iš kelio. Jis pažiūrėjo į dešinę. Ten 

buvo posūkis. Nieko gero — aklagatvis. Teliko viena galimybė. Jis 

pasuko hondą ant plataus šaligatvio ir dideliu greičiu ėmė lėkti 

slėpdamasis už medžių eilės, kuri su žemu, juodai nudažytu meta

liniu turėklu sudarė tam tikrą barjerą tarp jo ir jo laukiančiųjų.

Dešinėje dunksojo pilkai baltas Palais de Tokyo masyvas, jo 

fligeliai glėbė milžinišką atviros aikštės erdvę, kylančią aukštyn 

keturiais lygiais ir suskirstytą keturiais žemų laiptų maršais, ku

rie dar labiau didino pastato plotį. Pačiame gale buvo dvi aukštų 

kolonų eilės, pakeltos ant frontono tarp dviejų pastato sparnų. Už 

jų — Prezidento Vilsono aveniu, kuria galės išvažiuoti iš miesto 

kitu maršrutu.

Karveris metėsi milžiniško pastato link, nukreipdamas 

motociklą į frontoną. Jis laikėsi vingiuotų aikštės pakraščių, lėk

damas pro susispietusį aplink rūkstančią žolės suktinę riedlen- 

tininkų būrelį, nužvelgusį jį su apdujusia nuostaba. Riedėdamas 

pirmųjų penkių laiptelių maršu jis pakilo motociklo balnelyje, 

leisdamas rankoms ir kojoms veikti kaip amortizatoriams, kai 

šokčiodama honda įveikinėjo kliūtį.
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Šalmas ir variklio gausmas Karveriui trukdė išgirsti šūvius. 

Jis tik akies krašteliu išvydo kibirkštis, akimirksniu pasirodžiu

sias kulkoms atsitrenkus į motociklo galą. Jos prakirto skyles 

galiniame purvasaugyje ir apgadino išmetimo vamzdį. Už jo 

stovėję riedlentininkai pabudo iš savo transo. Pora iš jų krito 

ant žemės. Likusieji šaukdami iš baimės pasileido bėgti per atvi

rą akmeninę erdvę.

Karveris prisispaudė prie vairo, kuo žemiau nuleisdamas 

galvą, nes į gretimą sieną pasipylė miniatiūrinių sprogimų banga, 

nuo jų sklido dulkės ir akmens skeveldros. Negalėjo važiuoti nie

kur kitur, tik pirmyn. Sukinėdamas motociklą į šonus, lėkė akme

niniu grindiniu, kol pasiekė kitą laiptų maršą.

Jis visas buvo išpiltas prakaito, atrodė, kad vien fizine jėga 

bei beprotiško ryžto pagalba pats tempia po savimi esantį moto

ciklą laiptais aukštyn. Bet kol kūnas sūpavosi motociklo balnelyje 

pirmyn ir atgal, smegenys sprendė visai kitą problemą. Kas į jį 

šaudo? Akivaizdus atsakymas buvo tas, kad tai yra žmogus, ku

ris dirbo Ramziui Narvazui arba drauge su juo. Bet jei jis turėjo 

apsaugą, kodėl ji neapgynė automobilio? Tai turėjo būti kažkas 

kitas. Na, jei nužudymo vakarėlis susilaukė neprašytų svečių, tuo

met liko tik viena alternatyva.

— Šūdas!

Kurskas pasišlykštėjęs papurtė galvą ir sugrūdo „Mini Uzi“ 

automatą atgal į striukę. Jis buvo priverstas šaudyti persikreipęs, 

sėdėdamas ant motociklo, į kitą pusę nuo aikštės, per kurią an

glas desperatiškai mėgino pasprukti. Tarp jų dar buvo medžiai, 

ir jis taikėsi į judantį taikinį. Todėl tik veltui švaistė amuniciją.

Tuomet jis dar kartą pasižiūrėjo. Atrodė, kad anglas važia

vo į aklagatvį ir pats pakliuvo į spąstus — U formos aikštės už

darame gale atsidūręs prie sienos, kuri buvo mažiausiai keturių 

metrų aukščio. Kurskas pastebėjo, kad buvo dar vieneri laiptai, 

tačiau šį kartą gerokai statesni, einantys įstrižai sienos. Jėzau 

Marija, ar tas žmogus ruošiasi užvažiuoti ir šiais laiptais?
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Jei jam tai pavyktų, Kurskas jo nepasivytų. Jo motociklas ne

buvo pritaikytas tokiems triukams. Bent jau važiuojant su kelei

viu. Žinoma, jam pakaktų laiko nulipti nuo motociklo, nustatyti 

automatą pavieniam šaudymui ir ramiai nusitaikyti į taikinį, kai 

šis bandys ropštis į viršų. Bet šūvio nuotolis būtų gerokai didesnis 

nei šimtas metrų. Iš tokio atstumo jo ginklas, sukurtas artimai 

kovai, turėtų gerokai mažesnę galią.

Buvo dar viena problema. Tarkime, jis suvarys pakankamai 

kulkų į anglą, kad jį nužudytų. Bet liks kūnas ant viešojo pasta

to laiptų, pilna liudininkų, irstysiančių susišaudymą, kuris įvyks 

mažiau nei už keturių šimtų metrų nuo pirmosios avarijos. Net ir 

tokiam vyrukui, kuris jį nusamdė, būtų sunku visa tai nuslėpti.

Jis atsidusdamas nusikeikė. Viskas ėjo velniop. Kurskas pri

valėjo būti vienu ėjimu pažengęs toliau nei jo oponentas.

— Luktelėk, — pasakė jis savo keleiviui.

„Ducati" riaumodamas parodė savo jėgą, Kurskui įvažiavus 

į Niujorko aveniu. Jis pavažiavo kelis metrus gatve, pasuko į deši

nę, į šoninę gatvelę, ir nuriaumojo įkalnėn netoli Palais de Tokyo. 

Dabar jis lėkė lygiagrečiai su Karveriu, tolyn nuo upės, tik tiek 

skyrė pastato masyvas. Tačiau netrukus pasivys savo auką.

Kitame aikštės gale Karveris privažiavo frontono laiptų 

papėdę. PacĮidino motociklo variklio sūkius, melsdamasis, kad 

žemos pavaros dirbtų taip gerai, kaip kad reklamuojama, ir pa

suko prie laiptų, keldamas vairą ir stumdamas šlaunimis, tarsi 

versdamas nuvarytą arklį šokti per kliūtis. Variklis riaumojo iš 

nepasitenkinimo dėl tokio prievartavimo, bet nepasidavė. Ga

liausiai iš paskutiniųjų protestuojamai staugdamas jis pasiekė 

viršų, sekundėlę galinis ratas prasisuko ant slidaus marmurinio 

paviršiaus, po to šovė tarp pastato kolonų į mažytę pusapvalę 

Tokijo aikštę, kuri vedė tiesiai į Prezidento Vilsono aveniu, ir...

— Po velniais!

Karveris turėjo sukti į kairę, kirsdamas priešpriešinio eismo 

juostą, ir atsidurti kraštinėje kelio juostoje. Tai ir buvo tas kelias,
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vedantis į pėriphėriąue. Tačiau jį užstojo tarp eismo juostų susta

tytos dvi automobilių eilės bei tarp jų augantys medžiai.

Tuomet maždaug už penkiasdešimties metrų, kairėje nuo 

jo, pamatė tą patį motociklą, kuris vijosi mersedesą. Tai buvo di

delis, galingas aparatas, tačiau palyginti su masyviu vairuotojo 

stotu atrodė viso labo kaip mopedas, o jo keleivis, važiuojantis 

ant galinės sėdynės, panėšėjo į nykštuką. Jie sukinėdamiesi aplink 

stebėjo aplinką, kol mažesnysis vyriškis patapšnojo vairuotojui 

per petį ir linktelėjo į Karverio pusę. Šis tučtuojau sureagavo, pa

sukdamas į dešinę ir milžinišku greičiu šaudamas žemyn gatve.

Tuo metu Karveris jau rūko keliu. Jis jau žinojo atsaky

mą į rūpimą klausimą. Maksas pasiuntė savo žmones paskui jį. 

Bet kodėl jis nori jo mirties? Karveris svarstė visas galimybes, 

tuo pat metu iki raudonumo spausdamas hondą, nekreipdamas 

dėmesio į šviesoforo signalus, zuidamas tai į vieną, tai į kitą 

pusę, stengdamasis išvengti automobilių, išsukančių iš šalutinių 

gatvelių.

O kaSy jei visa tai dėl pinigų? Trys milijonai dolerių yra visai 

neblogas užmokestis už vieną darbelį. Jei Maksas jį pašalintų, tuo

met pusę nesumokėtų grynųjų galėtų pasilikti sau.

Paryžiečių vairuotojų paprastai niekas nestebina, bet net ir 

jie mynė stabdžius, kai prieš jų automobilius išnirdavo motociklas. 

Karveris nardė tarp automobilių, kurie slysdami stojo, įsirėždami 

vienas kitam į galą, skambant spiegiančių stabdžių, žviegiančių 

padangų ir prancūziškų keiksmų kakofonijai. Jam tai visai patiko. 

Kiekvienas sustabdytas automobilis buvo tik dar viena kliūtis vy

riškiui, sekusiam iš paskos.

Ar Karveris jau atidirbo ir yra nebenaudingas? Buvo pakan

kamai aišku iš jų  pokalbio, kad bent jau kuriam laikui tai paskuti

nis jo darbas. Maksas gali užsimanyti paslėpti visus galiukus.
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Toliau aveniu perėjo į de VAlmos aikštę. Ši driekėsi pro 

Alma-Marceau metro stotį, Pont de VAlma, arba Alma, tilto link. 

Alma tunelis buvo skersai po juo. Paryžiuje jei jau rasdavo pa

tinkantį pavadinimą, tai ir laikydavosi jo įsikibę.

O gal buvo dar kokia nors priežastis, susijusi su šia operacija, 

dėl kurios Maksas norėjo jį pašalinti iš žaidimo? Bet kuo ši opera

cija išsiskyrė iš kitų?

Jis pasuko tiesiai per de VAlmos aikštę, pravažiuodamas pro 

pat avarijos, kurią pats vos prieš keletą minučių sukėlė, vietą. 

Kol kas čia dar nebuvo nei greitosios pagalbos automobilių, nei 

policijos švyturėlių. Nebuvo jokių požymių, kad įvyko avarija.

Karveris kirto tiltą per Senos upę, atsiplėšęs nuo „Ducati“ 

gal per kokį šimtą metrų, o gal kiek daugiau. Jis ruošėsi pasukti 

į dešinę, į autostradą, besidriekiančią palei pietinį upės krantą, 

ir išvažiuoti į pėriphėriąue, kaip anksčiau ir planavo. Bet suvokė, 

kad tai būtų beprotybė. „Ducati" buvo gerokai didesnis ir galin

gesnis motociklas. Netgi važiuodami dviese atvirame kelyje jį 

greitai pasivytų. Karveriui reikėjo mūšio lauko, kuriame galėtų 

kautis su savo užpuolikais ir juos nugalėti.

Ir tuomet jis kai ką pamatė.

Kitoje tilto pusėje, skersai kelio, apsuptas žemos gyvatvorės 

stovėjo mažas baltas kioskas. Jis atrodė kaip milžiniškas geome

trinių formų grybas: žemas, tvirtas bokštelis, uždengtas plačiu, 

švelniai nuožulniu aštuonkampiu stogeliu. Priešais: jį stovėjo mė

lynas ženklas su užrašu: v i s i t e  d ė s  e g o u t s  d e  p a r i s .

Karveris nusišypsojo. Jis žinojo, kas ten yra. Ir tai puikiausiai 

tiko. Priešais jį važiavo ilgas autobusas, dvi jo pusės buvo sujung

tos gumine jungtimi. Autobusas kaip tik ruošėsi sukti į kairę iš 

pagrindinio kelio, ėjusio palei kairįjį krantą, per Alma tiltą, kaip 

tik ten, iš kur Karveris ką tik atvažiavo. Jis turėjo pervažiuoti gat

vę skersai. Autobusas atsistos jam skersai kelio. Jis paskutinį kar
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tą sužaidė savižudišką žaidimą, staigiai pasukdamas motociklą į 

kairę, praslysdamas prieš atvažiuojantį autobusą, pajusdamas virš 

savęs jo grėsmingai artėjančius gabaritus bei išvysdamas siaubą 

vairuotojo veide.

Autobusas posūkyje cypdamas sustojo. Bent jau priekinė jo 

pusė. Galas ir toliau judėjo, spurdėdamas kaip žuvies uodega, nes 

jungiamoji dalis veikė kaip lankstas ir suko visą autobusą į deši

nę. Vis dėlto vairuotojas sugebėjo suvaldyti mašiną, kol varomoji 

jėga neapvertė jos ant šono. Dabar autobusas stovėjo skersai tilto, 

o aplink jį spietėsi automobiliai. Puiki kelio užtvara.

Karveris sustabdė motociklą prie kiosko, nušoko nuo jo, nu

siėmė šalmą ir pasiėmė lazerį.

Žemi balti metaliniai varteliai greta kiosko saugojo akme

ninius laiptus, kurie spirale leidosi po žeme. Ant ženklo prie 

vartų buvo parašyta: a c c e s  i n t e r d i t  — įeiti draudžiama. Jis 

spyriu atidarė vartus ir suskato laiptais leistis žemyn.

8

Pirmoji požeminė kanalizacija po Paryžiaus gatvėmis buvo 

iškasta 1370 metais; dabar tuneliai po miestu driekiasi 1300 mylių. 

Vadinamaisiais les ėgouts kas dieną nuteka 1,2 milijonai kubinių 

metrų vandens ir atliekų, ir jie yra tiesiai po gatvėmis. Kiekvienas 

tunelis paženklintas aveniu, bulvaro, gatvės ar aikštės, kurių pur

vas juo šalinamas, pavadinimu.

Per susirėmimą naudojant šaunamuosius ginklus pačiame 

miesto centre reikia elgtis apdairiai, kad niekas nepastebėtų, o 

požeminė kanalizacija — ideali vieta. Paryžiuje tam yra visos 

sąlygos. Tai buvo ne tik požeminė kanalizacija, bet ir jos muzie

jus, betono ir plieno tunelių bei menių labirintas, kuris praside

da pietiniame Alma tilto gale.

Karveris spruko siaurais laiptais žemyn. Aplink buvo tik 

plikos betoninės sienos. Apačioje praėjimas staiga sukosi į kairę.
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Priešais ant tvirtų plieninių durų baltas užrašas su raudonomis 

juostomis skelbė: p a v o j i n g a .  Po ženklu kabėjo didžiulė spyna.

Jis šovė į spyną, ši nuo sprogimo atsidarė, stumtelėjo du

ris — ir priešais atsivėrė visiškai juoda tuštuma, padvelkė šaltas, 

drėgnas, kanalizacija trenkiantis oras. Karveris įjungė akintoją, 

pasuko jo galą, kad praplėstų spindulį, ir juoda tuštuma nušvito 

vaiduoklišku radioaktyviu žalsvu švytėjimu. Atrodė, kad priekyje 

praėjimas pereina į žemą, plačią salę.

Vidinėje durų pusėje buvo dar viena spyna, rakinama 

pasukant metalinį ratą. Karveris uždarė duris ir pasuko ratą. 

Nedaug šansų, kad vaikinai, kurie jį vijosi, eitų šiuo keliu. Tik 

idiotas seks siauru tamsiu koridoriumi žmogų, kuris, žinia, turi 

akintoją ir tikriausiai yra ginkluotas. Jie susiras kitą kelią į vidų. 

Net jei ir taip, tikrai nepakenks pasirūpinti saugiu užnugariu.

Karveris patraukė tuneliu, kairėje rankoje laikydamas pro

žektorių, o dešinėje „SIG-Sauer“, mėgindamas nustatyti kryptį, iš 

kur turėtų atakuoti jo priešininkas.

Pirmąją salę sudarė du seni, vienas šalia kito išsidėstę ka

nalizacijos tuneliai. Jų grindys buvo betoninės. Siena tarp tune

lių išgriauta, paliekant žemas kiaušinio formos arkas, kad susi

darytų vientisa erdvė. Karveris praėjo pro vieną arką, tuomet 

krito ant žemės ir nusirito betoninėmis grindimis, rankoje lai

kydamas pistoletą. Kairėje pusėje, prožektoriaus žalios šviesos 

metamo šešėlio pakraštyje, jis pamatė keletą kombinezonais ap

sirengusių ir šachtininkų šalmus dėvinčių siluetų. Praėjo bent 

pusė sekundės, kol suvokė, kad tai buvo vaškinės figūros — m u

ziejaus ekspozicijos dalis.

Karveris suglumęs atsistojo ir nusipurtė dulkes. Dešinėje 

buvo dar vienas — mažesnis — tunelis. Ant lentelės užrašyta: 

e k s p o z i c i j o s  p r a d ž i a .  Karveris pasuko šia kryptimi ir patrau

kė gilyn į tunelį.

Grigorijus Kurskas pasiekė kitą Alma tilto pusę vos keliomis 

sekundėmis vėliau nei Karveris. Jis sekė anglą iki tos vietos, kur
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jis iškrėtė beprotišką triuką su atvažiuojančiu autobusu. Autobu

sui nuvažiavus, vyras buvo dingęs iš akiračio.

Akimirką jis pagalvojo, kad Karveriui pavyko pasprukti. 

Tačiau kitoje kelio pusėje pamatė prie kiosko paliktą motociklą. 

Jis šaligatviu nuvažiavo savo „Ducatia iki tilto ir pastatė jį šalia 

juosmens aukščio metalinio narvo, stovėjusio virš atviros kanali

zacijos angos. Pro narvą matėsi metaliniai, žemyn besileidžiantys 

sraigtiniai laiptai. Kurskas gestu partneriui nurodė prieiti prie 

anglo motociklo iš dešinės. Jis pasuko į kairę. Jiedu abu perbėgo 

tiltą. Kurskas nubėgo pro užstrigusio autobuso priekį, o jo par

tneris nėrė tarp susispietusių už autobuso automobilių. Kai jie 

prisiartino prie motociklo, jo vairuotojo nebuvo nė padujų. Tada 

Kurskas pastebėjo atidarytus vartus, o už jų — betoninius laiptus.

Jis spoksojo į užrašus ant kiosko, parašytus skirtingomis 

kalbomis ir rašmenimis, bandydamas suvokti, ką jie reiškia. OK

— tai buvo kažkoks lankytojų įėjimas į kažką. Tai reiškia, kad 

kažkur turi būti ir išėjimas arba bent jau priešgaisrinis išėjimas. 

Vadinasi, turi būti ir liukas. Kurskas nusiviepė. Dabar jis žinojo, 

kaip nugalėti anglą.

Davęs nurodymus kitai juoda oda apsirengusiai žmogys

tai, Kurskas nurisnojo atgal per tiltą, kur prie metalinio nar

vo paliko motociklą. Narvo viršus buvo uždarytas per vidurį 

suveriamu dangčiu. Į vidų galima patekti atidarius vieną dalį, 

bet ji prirakinta grandine bei pakabinama spyna. Kurskas nusi

ėmė šalmą, atsidarė motociklo daiktadėžę ir iš jos išėmė juodą, 

į nailoninį dėklą susuktą įrankių dėžutę. Pasilenkęs virš narvo, 

mažomis žnyplėmis nukirpo grandinę, pakėlė suveriamą nar

vo dangtį, perlipo per šoninę tvorelę ir ėmė leistis metaliniais 

laiptais. Atsidūręs po žeme, iš striukės išsitraukė ginklą ir prie jo 

vamzdžio pritvirtino mažą juodą prožektorių.

Laiptų apačioje prožektoriaus apšviestos raudonai spin

dėjo dvigubos durys. Tai avarinis išėjimas; jis atsidarė į lauko 

pusę. Kurskas paleido trijų šūvių seriją į spynos mechanizmą. 

Garsas nuaidėjo tamsoje. Anglas jį turėjo išgirsti, bet tai ir gerai.
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Kurskas nepageidavo švaistyti laiko klaidžiodamas Paryžiaus 

kanalizacijos tuneliais ir žaisdamas aklą vištą. Jis kur kas mie

liau troško susitikti savo priešininką įviliodamas jį į pasalą.

Stumtelėjęs apeižėjusias duris ir žengęs keletą žingsnių į 

priekį, pateko tarsi į žmogaus rankų sukurtą urvą — kokių pen

kiasdešimties kvadratinių pėdų ploto ir dvylikos ar penkiolikos 

pėdų aukščio. Girdėjo, kaip kažkur po juo teka vanduo. Prožek

toriaus šviesa klaidžiojo betoninėmis grindimis, kol galiausiai 

aptiko apie šešių pėdų ilgio metalines groteles, einančias per 

visą urvo plotį. Po jomis tekėjo tiršta, ruda srutų ir nutekamo

jo vandens masė, pripildydama orą sunkiai pakeliamos fekalijų 

smarvės. Nejaugi žmonės tikrai moka pinigus tam, kad galėtų 

čionai nusileisti ir tai pažiūrėti?

Kurskas apsidairė ieškodamas priedangos. Milžiniška er

dvė buvo beveik tuščia. Vieninteliai galimi būdai patekti į tą 

urvą buvo du tuneliai: vienas jų siauras, betoninėmis grindimis, 

kitas platesnis, su grotomis vietoje grindų, kurios buvo paklotos 

tiesiai virš nuotėkų. Jie abu vedė tolyn į kairę, vos keletas pėdų 

vienas nuo kito.

Dešiniajame buvo niša. Toliau sienoje — gal kokių dešimties 

pėdų skersmens išlinkimas. Sienos viduryje ant medinio rėmo 

matėsi didžiulis juodas rutulys, primenantis milžinišką patrankos 

sviedinį. Jis buvo toks aukštas, kad Kurskas negalėjo pasiekti jo vir

šaus. Ant grindų buvo sumažintas rutulio modelis, jame parodyta, 

kad jis tuščiaviduris ir padarytas iš medinių lentų. Aprašyme su 

paveikslėliais paaiškinta, kad kadaise tas kamuolys buvo naudo

jamas kaip valymo įrenginys: tempdami jį per pagrindines kana

lizacijos angas ir daužydami į sienas nuvalydavo susikaupusį pur

vą. Kurskas permetė akimis aprašymą. Jis tiriamai nužvelgė rutulį 

ir jo įtvirtinimus ant rėmo. Puiku, dabar jis jau turėjo naują planą.

Išlindęs iš žemo siauro tunelio į požeminę aikštę, tolumoje 

Karveris išgirdo prislopintą šūvių aidą. Jis apsidairė pasišviesda

mas prožektoriumi, mėgindamas nustatyti savo buvimo vietą. Tai
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priminė kažkokią jungtį, kurioje susikerta požeminių takų tin 

klas. Visose pusėse buvo arkos, už jų nieko nesimatė, tik gelmėje 

pradingstanti tunelių tamsa. Tačiau vienas tunelis, kuris domino 

Karverį, atsivėrė tiesiai priešais jį. Jis buvo tikras, kad šūvių garsas 

sklido būtent iš jo.

Vyras patraukė pirmyn, priimdamas numanomą kvietimą. 

Kad ir kas paleido tuos šūvius, jis norėjo, jog juos išgirstų. Kar

veris puikiausiai viską suprato: jis taip pat norėjo kuo greičiau 

tai baigti. Tikrojoje šio žaidimo esmėje slypėjo kažkas ramina

mo: buvo galima pamiršti visus kodėl Jis turėjo nužudyti kitą 

vaikiną, kol tas vaikinas nenužudė jo. Esmė trumpa ir aiški. Tai 

jam patiko.

Už kokio tuzino žingsnių tunelio kairėje žiojėjo anga. Iš jos 

sklido tekančio vandens garsas. Vanduo tekėjo kur kas greičiau, 

nei iki tol Karveriui teko girdėti. Sustojęs prie angos, prisispau

dęs prie sienos, giliai įkvėpė, kad nurimtų širdies plakimas. Kai

riąją ranką, laikančią prožektorių, pakišo po dešine, kuria laikė 

pistoletą, taip, kad jos viena kitą stabilizuotų. Tuomet plačiai 

išžergęs ir truputėlį per kelius sulenkęs kojas, į priekį ištiesęs 

rankas žengė į atvirą plotą.

Ten nieko nebuvo. Priešais Karverį atsivėrė kitas, dar di

desnis tunelis. Jame ant plieninių vielų sukabinti kabojo plakatai 

ir stendai su visa Paryžiaus kanalizacijos tunelių istorija. Tiesiai 

po ekspozicija esantis storas plieninis tinklas dengė tebeveikiantį 

kanalą. Iš jo ir sklido tekančio vandens garsas. Šonuose, palei tu 

nelio sienas, buvo betoniniai takai, kuriais lankytojai galėjo vaikš

čioti nesušlapdami kojų.

Karveris pasuko į šalutinį tunelį ir patraukė tolyn. Aplink 

visur tekėjo vanduo, tik jau kur kas ramiau. Ir dvokas staiga 

sustiprėjo, kvapą gniaužė vimdanti išmatų smarvė.

Priešais lubose kyšojo masyvus vamzdis, apvyniotas dry

žuota įspėjamąja juosta, kad žmonės nesusitrenktų galvų. Už jos 

buvo dar vienas sujungimas, kur tunelis šakojosi į dvi dalis. Kai

rioji dalis — siauras betoninis urvas, dešinioji — šiek tiek plates
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nė, joje buvo takas, vedantis palei metalinėmis grotomis uždengtą 

nuotėkų kanalą. Karveris pasuko į kairę. Tai nebuvo koks nors 

strateginis pasirinkimas, paprasčiausiai jis nusprendė, kad beto

niniame tunelyje mažiau dvoks.

Karveris eidamas prožektoriumi švietė į kairę ir į dešinę, 

įtemptai klausydamasis, ar kur nors neišgirs žmogaus judesio su

kelto garso. Jis vos neįgriuvo į atvirą erdvę tunelio gale, tačiau su

gebėjo laiku sustoti. Atsitraukęs porą pėdų nustebo, kodėl nepa

sigirdo nė vieno šūvio. Jo priešai dabar jau turėtų būti arti. Kodėl 

gi jie nešovė? Gal nuėjo kitu keliu, taip jo ir nepastebėję? Nejaugi 

jį pergudravo?

Jis pašvietė atgal, iš kur atėjo. Ten nieko nebuvo. Dar kartą 

apsisuko, žingtelėjo į atvirą erdvę... Nieko, tik urvo tuštuma. Pas

kui paėjėjo pirmyn keletą žingsnių. Akintojo spindulys apšvietė 

milžinišką juodą rutulį nišoje ir aplaužytas raudonas medines pu

siau praviras duris — pro jas Karveris pamatė sraigtinius į viršų 

kylančius laiptus. Pro čia pateko jo priešai, bet kur, po velniais, jie 

yra dabar?

Karveris žengė žingsnį į priekį, sustojo ir pradėjo lėtai su

kiotis į visas puses, šviesos pluoštu šukuodamas kampus. Jo pis

toletas buvo nukreiptas ta pačia krytimi, kaip ir prožektorius. 

Vyras stovėjo nusisukęs, kai už nugaros išgirdo kriokimą, tarsi 

sunkiaatletis mėgintų pakelti didelį svorį. Tuoj po to pasigirdo 

traiškomo medžio garsas. Karveris staigiai atsigręžė ir pamatė, 

kaip milžiniška sferinė masė, išsilaisvinusi iš savo laikiklio, rieda 

jo link. Jis iššovė keturis šūvius tiesiai į milžinišką juodą rutulį, 

bet kulkos rikošetu atšoko nuo kieto it akmuo paviršiaus, palik

damos vos matomas žymes, o šūvių aidas maišėsi su dusliu, sun

kiu rutulio dunksėjimu, jam riedant betoninėmis grindimis.

Jis šoko bėgti atgal prie siaurojo tunelio angos, kuri buvo 

vos už kelių žingsnių, bet slystelėjęs ant šlapių betoninių grindų 

suklupo. Rutulys jo vos neprispaudė. Karveris šiaip ne taip atsi

stojo, pamesdamas akintoją, kurį rutulys sutraiškė kaip skardinę.
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Žmogaus rankų sukurtas urvas paskendo tamsoje. Karveris puolė 

prie tunelio. Jis girdėjo, kaip milžiniškas rutulys atsitrenkia į jo 

angą, bet dėl savo dydžio negali prasiskverbti toliau.

Jis paklaikęs puolė į priešais tvyrojusią tamsią tuštumą. Pa

ėmęs ginklą į kairę ranką, dešiniosios pirštus prispaudė prie sie

nos, mėgindamas orientuotis. Visiškai nieko nematė, bet bėgo į 

juodą tuštumą, nors instinktai ragino eiti lėtai.

Karveris išžvalgė, kad tunelis yra maždaug dvidešimties 

žingsnių ilgio. Paskui buvo jungtis. Vaikinas ateis iš tos pusės. 

Jis klausėsi. Girdėjo tik vienus lėtus, vienodus, atsargius žings

nius — tai buvo žmogus, kuris nori sumedžioti savo priešą, pats 

netapdamas grobiu. Karveris žvilgtelėjo j kairę ir pamatė iš tam 

sos išnyrančią blankią prožektoriaus šviesą. Ji judėjo į šonus, nes 

žmogus jo ieškojo. Pasisukęs prie kito tunelio angos, tris kartus 

greitai iššovė. Nesitikėjo, kad kuri nors iš kulkų kliudys taikinį, 

jam tik reikėjo, kad vyriškis būtų priverstas ieškoti priedangos, 

net jei tai truktų keletą sekundžių.

Jis vis dar galėjo užbaigti savo darbą. Dar kartą pasisuko, 

ištiesė ranką, kad pasiektų sieną, ir nubėgo j juodą tamsą.

Dabar puolė Kurskas. Jis privertė savo priešą trauktis ir su

traiškė patį svarbiausią jo ginklą. Be akintojoy kuriuo galima ap

šviesti taikinį, anglo ginklas nebebuvo toks pavojingas. Naudojan

tis savo pranašumu, Kurskui teliko pergalingai užbaigti žaidimą.

Jis nenuėjo nė penkių žingsnių kitu tuneliu, lygiagrečiu su 

tuo, kuriuo pabėgo anglas, kai prožektoriaus šviesoje pamatė su

blizgant pistoleto vamzdį. Kurskas parkrito ant žemės tuo metu, 

kai trys kulkos rikošetu šokinėjo aplink jį. Tik parkritęs išjungė 

prožektorių, taip vėl pasidarydamas nematomas.

Jis girdėjo skubius tolstančius anglo žingsnius. Kurskas vėl 

įjungė prožektorių ir nuėjo iki tunelio galo. Jis matė juosta apvy

niotą vamzdį, tačiau už jo daugiau nieko nebuvo. Anglas tikriau

siai pasuko į kokį nors koridorių arba nuėjo kitu keliu.

Dešinėje priekyje Kurskas išvydo kito tunelio arką, iš kurios
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sklido smarkiai tekančio vandens garsas. Pasileido jos link, ne

sustodamas krito ant žemės ir versdamasis kūliavirsčia pro arką 

paleido šūvių seriją. Jam pasiekus kitą kraštą, dvi kulkos pataikė į 

sieną, apipildamos jį dulkėmis ir betono nuotrupomis. Na, tai irgi 

atsakymas į vieną iš klausimų. Anglas rado kitą slėptuvę.

Šūvių aidui nutilus, Kurskui pasirodė, kad nepaisant van

dens šniokštimo jis kažką nugirdo: čežantys judesiai tamsoje, 

tada stipresnis bilstelėjimas ir prislopintas keiksmas. Jis vos tvar

dėsi, kad tik nesusijuoktų; Tas vargšas išpera į kažką atsitrenkė 

mėgindamas pabėgti.

Gerai, laikas išsiaiškinti, kur anglas slepiasi. Kurskas atsisto

jęs pasileido bėgti pro arką, laikydamas šviečiantį ginklą toliau 

nuo savęs, kad tas, kuris taikysis į prožektorių, nekliudytų jo. Šį 

kartą žvilgtelėjęs į tunelį jis pamatė lentas bei ekspozicijos sten

dus, įtvirtintus tarp lubų ir metalinių grotomis dengtų grindų. 

Tikriausiai anglas stengsis už jų pasislėpti. Na, jis tuoj pamatys, 

kaip jam tai seksis.

Kurskas išjungė prožektorių. Bet kokie šviesos pėdsakai pra

nyko. Dabar jie abu buvo aklinoje tamsoje. Jis ant pilvo grindimis 

prišliaužė iki arkos vidurio. Po to judėjo pirmyn, kol pajuto, kad 

betoninis pagrindas po juo virto metaliniu. Tvokstelėjo garman

čių nuotėkų šalto, drėgno ir dvokiančio oro gūsis. Ištiesęs rankas 

užgriebė pirmąją vielą, įtemptą kaip palapinės trosas ir laikančią 

„Perspex“ ekspozicinius stendus. Lėtai ir tyliai prašliaužė po sten

du, prasisprausdamas pro vielų raizgalynę, kuriomis viskas buvo 

pritvirtinta prie grindų.

Nušliaužęs į kitą pusę, kur tarp stendų buvo tarpas, aki

mirką stabtelėjo, klausydamasis, gal išgirs, kur yra anglas. Kurgi 

tas išpera pasislėpė? Kurskas dairėsi aplinkui įtempdamas klau

są, staiga nustėrdamas, kad anglas gali būti visai greta. Du vyrai 

galėjo būti vos už kelių centimetrų vienas nuo kito. Tamsoje, 

triukšme ir nuo vandens sklindančioje smarvėje taip galėjo vi

sai nesunkiai atsitikti. Jis prisivertė palaukti, būti kantrus, nes 

tas, kuris pirmas praras šaltakraujiškumą ir sujudės, išsiduos.
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Pirmasis neišlaikė anglas. Priešais jį kažkur sučežėjo žings

niai. Kurskas abiem rankomis suspaudė ginklą ir palinko pir

myn, užimdamas šaudymo poziciją. Jis jau buvo bespaudžiąs 

gaiduką, kai tunelio tamsą apšvietė baltas ir karštas liepsnos 

kamuolys, pasigirdo kurtinamas sprogimas ir staigus oro gūsis 

pakėlė Kurską aukštyn, bloškė į tunelio lubas, paskui numetė 

į vielų ir nuolaužų griūtį, žemyn pro žiojinčią skylę, kur buvo 

metalinės grindys, tėkšdamas jį į vandens ir nešvarumų srautą.

9

Du skersai einantys tuneliai vedė iš Galerie Belgrand, ku

rioje buvo ekspozicija, į Galerie de Bruneseauy esančią lygiagre

čiai su ja. Karveris įstatė detonatorių su laikmačiu į vieną iš pa

ketų su C4 tešla, nustatė jį penkioms sekundėms ir nėrė į vieną 

iš tunelių. Sprogimo sukelta liepsna nuskriejo paskui Karverį ir 

nudegino lyžteldama jo nugarą.

Dabar jam tereikėjo nusigauti į viršų. Tik kur išėjimas? Mo

tociklu, kuris jį vijosi, važiavo du vyrai, taigi vienas iš jų vis dar te

bebuvo kažkur viršuje. Karveris norėjo jį sučiupti gyvą, jei tik tai 

bus įmanoma. Jis pamėgino įsivaizduoti, ką pats darytų to vaiki

no vietoje. Kokią užsiimtų poziciją, jei būtų viršuje? Protingiausia 

būtų susirasti vietą, iš kurios matytųsi abu išėjimai. Tokiu atveju 

nėra jokio skirtumo, iš kur išeiti. Rizika lieka tokia pati.

Reikėjo apmąstyti dar ir kitą dalyką. Bilietų kiosko aplinka 

labai tiko pasalai. Gausybė vietų, kur galima pasislėpti, ir joks pra

eivis nepamatys, kas nutiko. Bet jei Karverio erdvės jutikliai veikė 

teisingai, kitas išėjimas turėjo būti netoli pietinio Alma tilto galo. 

Ten kur kas atviresnė vieta, daugiau žmonių bei automobilių.

Taigi ten jis ir bandys savo laimę.

Praėjo kelios minutės, kol jis tamsoje rado kelią iki urvo, 

kuriame buvo milžiniškas rutulys. Kai ten buvo paskutinį kartą, 

matė šviesos spingsėjimą. Jis metėsi jos link su kylančiu palen
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gvėjimu, bėgo prie laiptų pro raudonas duris ir jau beveik buvo 

bepradedąs jais lipti, kai staiga sustojo.

Karveris atsargiai įsėlino į laiptinę, pažvelgė į viršų, laiky

damas iškeltą pistoletą ir pasiruošęs šauti, jei tik kas nors viršuje 

sujudėtų. Ten buvo kažkokios grotos. Spynos ar,grandinės nesi

matė. Jis lėtai lipo sraigtiniais laiptais, kas keli žingsniai vis susto

damas pasiklausyti ir pasižiūrėti, ar nėra ko nors įtartino.

Laiptai baigėsi mažyte aikštele vos per porą pėdų nuo že

mės paviršiaus. Karveris užšliaužė ant jos kniūbsčias. Prišliaužė 

kuo arčiau liuko krašto, pakėlė rankas iki žemės paviršiaus, — 

jos buvo viename aukštyje su pečiais, — kairiąja laikydamasis 

krašto, o dešiniąja spausdamas pistoleto rankeną. Paskui kilste

lėjo svorį, kartu pakeldamas į viršų liemenį, kojas pritraukda

mas po savimi taip, kad keliai liestųsi prie krūtinės.

Jis stryktelėjo į viršų, versdamasis iš liuko kuo žemesne tra 

jektorija, ir atsidūrė ant asfaltuoto šaligatvio. Parkritęs ant žemės 

nusirito į kairę, abi rankas, kuriose laikė pistoletą, ištiesdamas į 

priekį. Pakėlęs galvą įdėmiai žvelgė palei rankų ir ginklo liniją.

Jis nieko nepastebėjo. Tik pora automobilių pervažiavo per 

Alma tiltą. Nesigirdėjo šūvių, duslintuvo prislopintos kulkos ne

varpė aplink jį šaligatvio.

Karveris persivertė 270 laipsnių kampu per dešinįjį petį, kai 

jo kojos atsitrenkė į kažką kietą. Jis susiraukė iš skausmo. Apsi

dairęs pamatė, jog ilsisi prie žuvusio vyriškio „Ducati“. Šalmas 

tebekabojo ant vienos iš rankenų. Stiprų, beveik alpulį keliantį 

skausmą sukėlė čiurnos trinktelėjimas į metalinę atramą kojoms.

Atsisėdęs atsirėmė į motociklą ir dar kartą apsižvalgė. Vis 

dar nepastebėjo jokio ženklo, kad kur nors yra priešas. Apžiūrėjo 

savo čiurną ir pajudino pėdą. Ji lankstėsi visai nesunkiai, taigi kau

lai ir sausgyslės buvo nepažeisti ir jis gali judėti toliau. Žinoma, jis 

jau gana bjauriai susižeidė ryte, bet jei išgyvens pakankamai ilgai, 

kad galėtų visa apžiūrėti, nėra jokio reikalo dėl to skųstis.

Jam sėdint ant šaligatvio, pro šalį praėjo du jauni paryžie

čiai. Tai buvo vaikinas ir mergina susikibę už rankų. Karveris
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stengėsi atrodyti atsipalaidavęs ir abejingas, tarytum sėdėti at

sirėmus į motociklą purvinam ir apdegusiam būtų visiškai nor

malu. Bet du jauni įsimylėjėliai nekėlė nerimo, jie buvo pernelyg 

užsiėmę vienas kitu, kad galėtų dar ką nors pastebėti.

Jis atsistojo ir nusekė paskui tuos vaikus, pasinaudodamas 

jais kaip priedanga, kai jie perėjo gatvę tilto gale, artėdami prie 

upės krantinės bei kiosko, kuris buvo netoli įėjimo į kanalizacijos 

tunelius. Honda stovėjo ten pat, kur ją paliko. Artėjo jos link pri

spaudęs prie šono ginklą, vis dar slėpdamasis už priešais einančių 

čiulbuonėlių.

Jokio kito vyriškio nebuvo nė pėdsako. Karveris nužvelgė 

prie tako paupyje esančius medžius — nieko. Paskui krūmus

— irgi nieko. Kiosko dešinėje buvo Quai d'Orsay — pagrindinė 

gatvė kairiajame Senos krante. Ji tęsėsi iki Nacionalinės asam

blėjos ir Musėe d ’Orsai — meno muziejaus. Karveris paėjo kelis 

žingsnius gatve.

Maždaug už dvidešimties metrų buvo autobusų stotelė

— keturkampės dėžutės formos, su trimis sienelėmis ir atvira į 

Quai. Blondinė moteris stovėjo lauke atsirėmusi į stotelę ir žvel

gė į gatvę Karverio pusėn. Ji vilkėjo aptemptus juodus marški

nėlius, buvo be liemenėlės, segėjo džinsinį mini sijonuką. Juodas 

nailoninis krepšio diržas buvo permestas įstrižai per krūtinę ir 

atskyrė bei pabrėžė krūtų iškilimus.

Karveris leido žvilgsniui stabtelėti ties ja šiek tiek ilgėliau 

nei derėjo. Ji pajuto vertinantį žvilgsnį, patraukė nuo nugaros 

ant krūtinės krepšį, atsakydama atviru bekompromisiu žvilgs

niu, kuris rėkte rėkė: „Dink iš čia, nevykėli!*4

Jis nuleido akis, kaip ir bet kuris kitas vyrukas, pagautas 

spoksant kur nereikia. Dabar pamatė moters batus. Jie buvo sun

kūs, juodi, iki blauzdų, susegti ties čiurnomis ir per aulo vidurį. 

Motociklininko batai. Karveris juos kažkur jau matė anksčiau, jis 

matė anksčiau ir nailoninį krepšį. Ir kodėl blondinė žiūrėjo jo 

pusėn? Bet kuris autobusas toje gatvės pusėje važiuoja priešinga 

kryptimi.
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Jėzau, koks jis kvailys! Karveris pakėlė akis ir nukreipė pis

toletą, bėgdamas tiesiai jos link, tuo tarpu moteris iš krepšio iš

sitraukė „Uzi“ su duslintuvu ir nusitaikė į jį. Karveris atsitrenkė 

į merginą anksčiau, nei ji spėjo iššauti, sugriebdamas ginklą ir 

išplėšdamas jai iš rankų. Jis apsuko merginą ir trenkė ją veidu į 

autobusų stotelę. Nuspyręs ginklą į šalį, viena ranka apkabino ją 

per krūtinę, prispausdamas prie šonų rankas. Laikė tvirtai suė

męs priešais save, spausdamas savo kūnu prie autobusų stotelės 

šono taip, kad išsilaisvinti nebuvo įmanoma.

Jis juto jos minkštą kūną, prigludusį prie savojo, juto so

drių kvepalų dvelksmą. Sekundėlę kažkas susijęs su tuo kvapu, 

kažkas pažįstamo jį sutrikdė. Velniop visa tai. Jis įrėmė pistoletą 

moteriai į smilkinį.

— Klausykis atidžiai, — sušnypštė jai į ausį. — Tavo drau

gužis mirė. Tu taip pat greitai mirsi, nebent viską tiksliai, kaip 

liepsiu, vykdysi.

Ji į tai nereagavo.

Jis pamėgino dar kartą.

— Ar tu kalbi angliškai?

Jokio atsakymo.

Karveris žengė atbulas, pistoletą laikydamas priešais save. 

Nenuleisdamas akių nuo blondinės, jis atsitūpė ir pakėlęs auto

matą įgrūdo jį į striukės užantį.

— Apsisuk.

Ji nesujudėjo.

Karveris žingtelėjo į priekį ir spyrė jai į blauzdas. Ji suklu

po ant žemės kairėje autobusų stotelės pusėje. Jos keliams pa

lietus šaligatvį, Karveris kaire koja trinktelėjo tarp menčių ir 

prispausdė ją prie žemės. Ji nevalingai sukriokė orui išsiveržus 

iš plaučių. Dabar ji gulėjo už stotelės, nuo gatvės jos nesimatė.

Karveris kartą šovė į šaligatvį, vos už šešių colių nuo blondi

nės galvos. Ji krūptelėjo, nes dulkės ir akmens skeveldros pataikė 

į veidą.
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— Kita perskros tavo pakaušį. Metas baigti išsidirbinėti. Ar 

tu kalbi angliškai?

Šį kartą ji atsakė galvos linktelėjimu.

— Gerai. Dabar labai lėtai padėk rankas prie šonų taip, kad 

delnai būtų atsukti į mane.

Ji padarė, kaip buvo liepta.

— Ačiū. Dabar nejudėk.

Karveris perbraukė koja per jos nugarą, užpakaliuką ir pa

statė savo koją ant žemės, įsprausdamas tarp jos šlaunų. Tuomet 

sulenkė savo kelį, kol jis galiausiai nusileido ant jos stuburgalio. Jo 

dešinė koja buvo pastatyta ant žemės. Visas jos svoris buvo per

keltas ant jos žemutinės kūno dalies. Moteris inkštė iš skausmo.

Jis atitraukė vieną iš savo darbinių kelnių kišenių ir išėmė 

ploną plastikinę juostą su aštuoneto formos kilpomis. Kilpos 

buvo užtvirtintos mažytėmis sagtimis, per kurias ta juosta buvo 

perkišta.

— Suglausk rankas ir pakelk už nugaros.

Karveris ant abiejų rankų uždėjo kilpas, tada patraukė lais

vus juostos galus, kol ji užsiveržė ant abiejų riešų.

— Apsiversk ant nugaros.

Jis palaukė, kol ji įvykdys komandą. Jos akys, griežiantys 

dantys, suspaustos lūpos akimirką išdavė gryniausią įniršį. Mo

teris nusisuko į šoną ir per šnerves šiurkščiai kvėptelėjo oro. 

Kai po trumpiau nei po penkių sekundžių jos akys susitiko su 

Karverio, ji vėl buvo atgavusi savitvardą: veidas tuščias, tarytum 

žinotų, kas jos laukia. Ji nesiruošė suteikti jam malonumo pra- 

rasdama pusiausvyrą, o ką jau kalbėti apie verksmus ar malda

vimus pasigailėti.

— Atsisėdusi atsiremk į sieną.

Mergina atsitiesė, paskui prislinkusi prie stotelės atsilošė. 

Kojas buvo ištiesusi priešais save ant šaligatvio. Karveris tupėjo 

prieš ją. Bet kas eidamas pro šalį būtų palaikęs jį draugužiu, 

kuris bando padėti savo sergančiai ar apsirūkiusiai panelei. Pra

eiviai tikrai nemėgins iš arčiau pasižiūrėti, kas ten vyksta. Jie ne
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norės veltis ir praeis pro šalį, kaip tokiais atvejais visada elgiasi 

žmonės bet kuriame didmiestyje, bet kurioje pasaulio šalyje.

— Kodėl Maksas nori mane nužudyti?

Jos veidas vis dar nieko neišdavė. Bet akys dabar nužiūrinėjo 

jį atidžiau, šį kartą viską apskaičiuodamos, tarytum ji prieš savąjį 

ėjimą lauktų, siekdama sužinoti jo planus.

Karveris norėjo jai bakstelti, išprovokuoti jos reakcijas.

— Suprask, aš tikrai tavęs nekaltinu dėl to, kad esi užknis- 

ta. Aš ir pats taip jausčiausi, jei būčiau susimovęs. Tau nereikėjo 

mėginti ištraukti iš krepšio ginklo, ar ne? Paprasčiausiai reikėjo 

šauti per jį. Kas gi čia nutiko — nelabai sekasi darbas? Trūksta 

praktikos? O gal tai nėra pagrindinė tavo darbo sritis?

Ji sureagavo, bet ne taip, kaip jis tikėjosi. Žvelgė į jį taip nie

kinamai, tarsi jis nieko nesuprastų. Tarsi, jis kalbėtų visiškas ne

sąmones.

Jis grįžo prie plano A.

— Tu taip ir neatsakei, kodėl Maksas nori mane nužudyti?

Galiausiai ji prabilo:

— Aš nepažįstu žmogaus, vardu Maksas.

Merginos balsas buvo monotoniškas ir nepalenkiamas. Ji 

kalbėjo taip, lyg sėdėtų policijos kvotos kameroje, žinodama, 

kad farai vis tiek nieko negali įrodyti. Ji kalbėjo su amerikietiš

ku akcentu, bet jautėsi, kad tai ne gimtoji kalba. Karveris spėjo, 

kad ji iš Rytų Europos.

— Puiku.

Jis atsistojo, žengė porą žingsnių prie ant žemės gulėjusio 

juodo krepšio. Nenuleisdamas nuo moters nei ginklo, nei akių, pa

silenkė, pakėlė krepšį, o paskui sugrįžo atgal į savo vietą greta jos.

— Pažiūrėkime, ką mes čia turime...

Laisvąją ranką įkišo į krepšį, ištraukė piniginę ir ją atsegė. 

Joje buvo daugybė kreditinių kortelių, sudėliotų į kišenėles vie

na virš kitos. Karveris nykščiu ištraukė keletą iš jų. Ant kortelių 

buvo užrašytas vardas A. Petrovą. Dar kartą apžiūrėjo piniginės 

išorę, ar nėra kokių nors į odą įspaustų ženklų. „Louis Vuitton".
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Viskas pamažu pradėjo dėliotis į vietas, bet jam reikėjo daugiau 

informacijos, kad būtų tikras.

— Ką reiškia „A“?

Ji gūžtelėjo.

— Kokia „A“?

— Ant tavo kreditinės kortelės. A. Petrovą.

— Turi galvoje „a“ kaip „asilas*? — šį kartą ji leido savo 

lūpų kampučiuose pasirodyti pašaipiai šypsenėlei.

Ji pelnė dar vieną tašką.

Karveris toliau rausėsi krepšyje. Rado mobilųjį telefoną, 

atidarė jo adresų knygelę, nenuleisdamas nuo moters akių. Rado 

daugybę rusiškų vardų. Kai kurie jų buvo žmonių, kiti, kaip jis 

spėjo, parduotuvių, klubų arba restoranų pavadinimai. Nebuvo 

nė vieno įrašo „Maksas". Jis uždarė telefoną ir įsikišo į kišenę.

Šį kartą jo pirštai apčiuopė ploną kortelę, įdėtą į mažą kny

gelę kietais viršeliais: lėktuvo bilietas pase. Bilietas priklausė „ Ae- 

roflot“ kompanijai, skrydis iš Maskvos į Paryžių. Išorinė bilieto 

dalis buvo nuplėšta ir panaudota. Dabar jis žinojo, iš kur ji atvy

kusi. Jis žinojo ir jos visą vardą. Pasas buvo rusiškas. Pase ji buvo 

Aleksandra Petrovą. Pagal gimimo datą beveik trisdešimties, bet 

atrodė jaunesnė. Gal taip ir buvo. Ir galbūt jis prieš tris valandas 

paruošė jos žūtį.

— Tu turi „Louis Vuitton" krepšį. Jame yra apatiniai, dveji 

marškinėliai, aukštakulnių batelių pora ir kažkokia šilkinė sukne

lė. Tai ką, planavote pasilinksminti, kai baigsite darbą?

Šį kartą jam pavyko prasimušti. Ji nieko neatsakė, tik nusi

žiovavo. Pirmą kartą abejingumą jos akyse pakeitė netikrumas.

Karveris spaudė toliau:

— Krepšį tu palikai vieno miegamojo bute Rue St Louis- 

en-Vlle ant lovos. Greta jo buvo „Chanel" lagaminėlis, jame 

buvo kvepalai, lūpų dažai ir maža juoda dėžutė, kaip spėju, joje 

laikrodis. Tu tai nusipirkai dutyfree  parduotuvėje, ar ne? Sude

rini žmogžudystę su mažyčiu šopingu. Man tai patinka. Mote

riškas braižas.

63



Jai tai nepadarė įspūdžio.

— Ką bandai man papasakoti? Kad esi kažkoks persekio

tojas maniakas?

— Ne, aš mėginu tau paaiškinti, kad jie suplanavo ir jus nu

žudyti. Turiu pripažinti, tai buvo elegantiška. Jie pasirūpino, kad 

vieni žudikai eliminuotų kitus. Supranti, kai Maksas susisiekė su 

manimi, jis paaiškino, kad butas priklauso taikiniui. Aš turėjau 

jį užminuoti, jei taikiniui pavyktų išvengti pasikėsinimo. Bet tai 

nebuvo taikinio butas, ar ne?

Ji nieko neatsakė. Karveris leido įsivyrauti tylai. Jis stebėjo 

Petrovą. Ji daugiau į jį nebežiūrėjo. Ji žvelgė žemyn, į žemę, mąs

tydama, mėgindama suplanuoti kitą ėjimą. Taip praėjo minutė, 

gal dvi, kol ji vėl pakėlė į Karverį akis. Žvilgsnyje vietoje priešiš

kumo buvo nuodugnus bandymas ištirti jo veidą, tartum ieškotų 

galutinių užuominų, padėsiančių jai priimti sprendimus. Galiau

siai ji apsisprendė, linktelėjo ir prabilo:

— Kurskui, vyriškiui, kurį tu teigi nužudęs, buvo duodami 

nurodymai, kai mes atvykome į Paryžių. Kažkas jam skambinda

vo. Nežinau, ar tai buvo tas žmogus, kurį tu vadini Maksu. Jie lie

pė mums keliauti į butą ir laukti tolesnių nurodymų. Ten mums 

abiem buvo palikti nauji drabužiai, batai ir šalmai, ginklai bei 

raktas. Taip pat fotoaparatas su prie jo pritvirtinta didele blykste.

— Jūs persirengėte?

— Taip.

— Tai kodėl bute liko tik tavo drabužiai? O kur juos dėjo 

Kurskas?

— Mums išeinant jis juos išmetė.

— Kodėl?

— O iš kur man žinoti? Gal jam patinka keliauti neapsi

krovus. Šiaip ar taip, apie aštuntą trisdešimt jie vėl paskambino. 

Mums buvo liepta keliauti į Rue Duphot. Tai yra už Rue de Rivoli, 

netoli Place Venddme. Kai mes ten nuvykome, — tai buvo beveik 

prieš pat devintą, — Kurskui vėl paskambino. Mums pranešė, kad 

mūsų taikinys bus juodas mersedesas. Mes turime sekti paskui jį,
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panaudoti fotoaparatą su blykste, kad išgąsdintume žmones au

tomobilyje ir priverstume juos važiuoti greičiau. Po to turėjome 

sugrįžti į butą, jame pernakvoti, o ryte išskristi. Maždaug po va

landos Kurskui vėl paskambino. Atrodė, kad tai jam suteikė didelį 

pasitenkinimą.

Karveris linktelėjo.

— Viskas sutampa. Prieš man atvykstant, jie išprašė jus iš 

buto. Palaukė, kol aš baigsiu savo darbą tenai. Kai tik jie išgirdo, 

kad jūs būsite nužudyti, paskambino Kurskui, liepdami susidoro

ti su manimi. Kaip ir sakiau, mieloji. Taigi dabar lieka klausimas: 

kodėl jie norėjo mus nužudyti?

— Aš nežinau. Tikrai.

— Tai kažkaip susiję su užduotimi. Ar matei, kas buvo au

tomobilyje?

— Na, nelabai. Mano antveidis buvo nuleistas, nuo langų 

atsispindėjo aparato blykstė. Atrodo, ten buvo keturi žmonės: du 

priekyje ir du gale. Viena iš jų galėjo būti moteris. Aš tiksliai ne

žinau.

— O kur aparatas dabar?

— Prie motociklo. Šoninėje dėžėje.

— Ar jame buvo juostelė?

Ji kurį laiką pagalvojo.

— Nemanau. Jis tik blykčiojo.

— Na, taip ir turėjo būti. Jokių įkalčių.

Ji pažvelgė į jį.

— O kas bus dabar?

Kol kalbėjo, Karveris visą laiką ją stebėjo. Plati burna, put

lios lūpos ir ramios mėlynos akys. Vienas akies vokas truputėlį 

didesnis nei kitas, vienas vyzdys šiek tiek nukrypęs. Šios mažy

tės asimetrijos turėjo darkyti jos išvaizdą, tačiau netobulumas 

buvo užburiantis, patraukiantis. Į vidutinio grožio ar net gražią 

merginą jis pažvelgdavo tik kartą. O čia reikėjo pastangų, kad 

galėtų atitraukti žvilgsnį.

— Dabar mes turime priimti sprendimus, — pasakė jis. —
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Aš galiu tave nušauti čia ir dabar, po to pranykti tamsoje. Tai būtų 

lengviausia ir paprasčiausia. Bet aš nenoriu tavęs žudyti, nebent 

neturėčiau jokio kito pasirinkimo. Taigi ar esi girdėjusi posakį: 

„Mano priešo priešas yra mano draugas4?

— Taip, aš suprantu.

— Manau, tuo remdamiesi mes ir turėtume darbuotis. Mus 

abu pakišo tie patys žmonės. Mūsų vienintelė viltis yra surasti 

juos anksčiau, nei jie prisikas iki mūsų. Taigi jie yra mūsų prie

šai. Manau, tai mus padaro draugais.

Ji kilstelėjo antakius, truputėlį susiraukė ir gūžtelėjo pečiais.

— Gerai, jei jau taip sakai; pasikalbame apie tai. Bet pir

miausia įrodyk, kad esi draugas. Duok man cigaretę. Mano krep

šyje yra pakelis „Marlboro Lights“.

Jis vėl ėmė naršyti po krepšį, vis dar nenuleisdamas nuo jos 

akių, kol apčiuopė cigarečių pakelį. Ištraukė jį iš krepšio, atidarė ir 

taip pakratė, jog išlindo pora cigarečių. Tuomet linktelėjo ir priki

šo pakelį jai prie burnos.

Ji pasilenkė, čiuopdama cigaretes lūpomis, o liežuviu vieną 

atskyrė nuo kitos. Ji vėl susmuko prie stotelės sienos su cigarete 

burnoje.

— Ar turi ugnies?

Krepšyje buvo žiebtuvėlis. Jis prikišo liepsną prie cigaretės. 

Kai ji užsitraukė cigaretę, ją uždegdama, jų akys susitiko. Jos buvo 

tik per pėdą vienos nuo kitų. Ji nieko nepasakė, tiesiog leido jam 

pajusti įtampą, kai jos nepalaužiamas, nerimą keliantis žvilgsnis 

atlaikė jo žvilgsnį.

Praėjo kelios sekundės, kol Karveris susivokė sulaužęs pa

grindinę taisyklę. Jų galvos buvo taip arti, kad ji lengvai galėjo 

trinktelėti, sulaužydama nosį. Jis loštelėjo atgal, tarsi mėgindamas 

išvengti smūgio, kurio nebuvo. Ji nė nekrustelėjo, tik stebėjo jį.

— Ar tu tebeturi šalmą? — paklausė jis.

— Štai ten, krūmuose, drauge su odiniais drabužiais, — at

sakė ji linktelėdama galva žalumos, kuri augo tarp autobusų sto

telės ir kanalizacijos muziejaus bilietų kiosko, link.
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— Štai kaip mes elgsimės. Pirmiausia priversime juos ma

nyti, jog jie laimėjo. Tai reiškia, jog mes save nužudysime, ir kuo 

viešiau, tuo geriau. Taigi...

Karveris paaiškino, ką rengiasi daryti ir koks bus Petrovos 

vaidmuo. Ji retkarčiais linktelėdavo. Sykiais ko nors paklausda

vo arba pasiūlydavo alternatyvų sprendimą. Bent jau kol kas 

priešiškumas jos balse buvo išnykęs. Kalbėjimas praktiškas, 

funkcionalus, dalykiškas.

Galiausiai jis paklausė:

— Na, ką tu manai?

— Manau, kad mūsų tas pats priešas ir yra šansų, kad tavo 

planas gali išdegti. O kas gali nutikti toliau, nesivarginu apie tai 

galvoti. Tik noriu dar kai ko paklausti.

— Klausk.

— Koks tavo vardas?

— Samuelis Karveris. Daugelis žmonių mane vadina Kar- 

veriu.

— Daugelis žmonių mane vadina Aleks. Ir dabar, kai mes 

vienas kitam prisistatėme, gal galėtum atrišti mano rankas?

Karveris linktelėjo ir iš tos pačios kišenės, iš kurios išsiėmė 

plastikinius antrankius, ištraukė žirkles. Jis žingtelėjo už Aleks, 

ši savo ruožtu pasislinko į priekį, padarydama šiek tiek erdvės 

tarp savo nugaros ir autobusų stotelės sienos. Tada jis atsitūpė 

ir įgrūdo vieną iš ašmenų tarp plastiko ir Aleks kairiojo riešo, 

priversdamas ją krūptelėti, nes metalas ir plastikas dar giliau 

įsirėžė jai į kūną. Kai tik nukirpo šią dalį, procedūrą pakartojo 

su kitu riešu. Kol jis atsistojo ir užėmė savo poziciją priešais ją, 

ji trynė rankas, mėgindama atstatyti kraujo cirkuliaciją.

Tada ji ištiesė Karveriui stebėtinai elegantišką ranką. Jis iš

tiesė savąją ir paspaudė ją, tarsi užtvirtindamas jų susitarimą.

— Ne, kvaily tu, — pasakė ji. — Noriu, kad padėtumei man 

atsistoti.

Karveris nervingai sukikeno, o Aleks nusišypsojo. Pirmą kar

tą pasijuto šilumos kibirkštėlė, moteriškumo užuomina, paslėpta
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už viską apskaičiuojančios išorės. Jis truktelėdamas padėjo jai atsi

stoti, paskui paėmė jos krepšį ir užsimetė sau ant peties. Ji skaus

mingai atsiduso atitiesdama stuburą ir rankomis trindama strėnas.

— Dėl to tai atleisk, — pasakė jis. — Tu juk supranti, tai 

tik biznis.

Ir iš karto pasigailėjo ištaręs tuos kvailus žodžius. Trumpa

me, nelinksmame jos juoke nuskambėjo kartėlis, ir kai vėl pažvel

gė į jį, akyse matėsi sugniuždytas silpnumas žmogaus, kuriam 

teko patirti prievartą.

— Niekada tai nėra tik biznis, — atsakė ji.

Paskui ji pasiėmė šalmą ir jie drauge nuėjo Alma tilto link.

10

Nobis Kokliušas praleido penkiolika metų dirbdamas mies

to policijos detektyvu, kol galiausiai nusprendė savo gebėjimus 

parduoti privačiame sektoriuje. Jis buvo įpratęs sekti, ir dabar 

sėdėjo niekuo neišsiskiriančioje „Renault Megarie“, Rue St Louis- 

en-VIle, stebėdamas pro šalį lekiantį gyvenimą. Ir laukdamas.

Jau buvo po pirmos, kai iš Makso gavo žinutę, kad rusai yra 

pakeliui. Po kelių minučių jis juos pamatė atvažiuojančius tvis

kančiu juodu motociklu. Jėzau Kristau! Maksas nieko neminėjo, 

kad vienas iš jų yra paukštytė. Ji dėvėjo sijoną, kuris buvo paki

lęs iki juosmens, kad galėtų atsisėsti ant motociklo, apnuoginantį 

kiekvieną šlaunų colį. Mergina nulipo, suteikdama jam galimybę 

išvysti jos kelnaites, tuomet už nugaros timptelėjo sijoną ir eida

ma dar suvizgino uodegą. Kokliušas sunkiai nurijo seiles. Jis no

rėjo sužinoti, ar jos veidas lygiai toks pat gražus, kaip ir kūnas. 

Gaila, bet ta kvaila kekšė tebedėvėjo šalmą.

Dabar vyrukas nulipo nuo motociklo, sugriebė merginą už 

rankos ir nuskubėjo su ja prie durų. Tos ištvirkusios beždžionėlės 

negalėjo sulaukti, kol galės tuo užsiimti. Na, ir velniop juos. Ti

kriausiai tuoj užsiims čiulpimu.
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Jis stebėjo juos įeinant į vidų, tada paskambino į bazę:

— Jie atvyko, — pasakė jis.

— Palaikyk ryšį, — pasigirdo balsas. — Lažinuosi, kad Kar

veris savo sprogmenis nustatė trumpam laiko intervalui. Jis norės, 

kad prieš detonaciją taikinys užeitų į butą. Neturėtų ilgai užtrukti. 

Ar jau užsidegė šviesos?

Kokliušas pažvelgė į viršų.

— Ne. Tie vargšeliai tikriausiai sustojo greitukui kur nors 

pakeliui ant laiptų. Oi, palauk, jie ką tik įėjo. Neturėtų ilgai už

trukti.

Kokliušas buvo beveik teisus. Butas tikrai turėjo netrukus 

susprogti, bet Karveris ir Aleks laiptinėje nesitrainiojo, o lėkė į 

viršų. Prieš pat užeinant į butą Karveris sustojo. Jis nusiėmė nuo 

peties jos krepšį, pažvelgė į vidų, ieškodamas, ar ten nėra ginklo, 

paskui patenkintas atidavė jai.

— Tau gali jo prireikti. Atsimink, kad mes turime lygiai še

šiasdešimt sekundžių, ir kai išeisim, tu privalai atrodyti visiškai 

kitaip. Eik tiesiai į miegamąjį, persirenk, griebk viską, ko gali pri

reikti, ir nešdinkis lauk. Pasiruošusi?

Karveris atidarė duris, įėjo, atjungė signalizaciją ir uždegė 

visas šviesas. Kai Aleks nubėgo į miegamąjį, jis nuėjo į svetainę, 

užtraukė užuolaidas ir nusiėmė šalmą, kurį padėjo ant grindų 

kambario viduryje.

Praėjo dvylika sekundžių.

Jis šoktelėjo prie knygų lentynos, nukirpo kolonėlių laidus 

ir padėjo jas į židinį. Bombos vis tiek detonuosis, sukurdamos 

reikiamą sprogimą, bet tvirta plytų mūro pakuros siena turėtų 

sumažinti šratų sklaidą. Kaimynai turėtų išgyventi.

Dvidešimt šešios sekundės.

Jis sugrįžo atgal į holą ir jau bėgte pasuko į miegamąjį. Aleks 

tuo metu vilkosi suknelę, kurią turėjo lagamine. Ant jos kūno 

nieko daugiau nebuvo, tik baltos kelnaitės, užtemptos žemiau 

šviesiai rudo, plokščio pilvuko. Krūtys buvo mažos, dailios, su to
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bulais rausvai rudais speneliais. Jie kilo drauge su krūtine jai ke

liant rankas ir leidžiant ledo melsvumo suknelei lyg gyvsidabriui 

nusliuogti kūnu žemyn.

Karveris daugiau į ją nesižvalgė. Nuėjo prie kito lovos galo, 

ištraukė iš sienos bombą ir įkišo ją tarp lovos galo bei čiužinio 

taip, kad sprogmens nugarėlė būtų nukreipta į čiužinį — jis turėjo 

sumažinti sprogimo energiją.

Trisdešimt devynios sekundės.

Dar trys sekundės praėjo, kol užsuko į vonios kambarį, ir 

dar penkios, kol ištraukė sprogmenį iš tualeto bakelio, išėmė 

detonatorių ir juos abu susikišo' į šonines striukės kišenes. Iš

eidamas pačiupo Aleks kosmetikos dėžutę ir vonios reikmenų 

krepšį, kuriuos pamėtėjo jai įeidamas į miegamąjį.

Aleks pasilenkusi movėsi baltus sportinius batelius.

— Pamaniau, kad to gali prireikti, — pasakė jis kreivai šyp

sodamasis, kai ji nustebusi spoksojo į jį iš kitos lovos pusės.

Kosmetiką ji sukišo į savo juodą krepšį ir pasičiupusi jį nėrė 

lauk iš kambario su besiplaikstančia apie šlaunis suknele. Buvo 

likusios dešimt sekundžių, kai Karveris išėjo paskui Aleks iš mie

gamojo per holą ir buto duris. Karveris jas uždarė ir jie nubėgo 

laiptais.

Penkios, keturios, trys...

Kokliušas matė, kaip užsidegė šviesa. Kurį laiką nieko neį

vyko. Jis pagalvojo, kad kažkas nutiko ne taip. Tyloje juto Makso 

nekantrumą kitame linijos gale. Galiausiai pasigirdo sprogimas ir 

viršutinio buto langai išbyrėjo, pažerdami į gatvę stiklus ir medį. 

Ant Kokliušo mašinos stogo girdėjosi stiprus barbenimas — m a

žyčiai plieno rutuliukai krito lyg metalo kruša.

Gatvė buvo beveik tuščia. Visi restoranai uždaryti, visi turis

tai seniai gulėjo viešbučių lovose. Ten buvo tik du žmonės, einan

tys savo keliu namo, kai įvyko sprogimas. Moteris pradėjo klykti. 

Vyriškis čiupo ją ir pamėgino savo kūnu apsaugoti nuo aplink 

krentančių nuolaužų. Neatrodė, kad jie būtų rimtai sužeisti, bet
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moteris bejėgiškai raudojo, kol vyriškis apstulbęs ir nieko nesu

prasdamas dairėsi aplinkui.

— Po galais! — sušuko Kokliušas. — Tas, kuriam tu pavedei 

šį darbelį, tikrai nepalieka neužbaigto darbo!

Maksas neatrodė per daug susijaudinęs.

— Taigi sprogimas įvyko?

— Jo, po velnių, tikrai įvyko. Palauk minutę. Turiu svečių.

Moteris bėgo nuo paradinių gyvenamojo namo durų. Tai

buvo blondinė žydra suknele. Ji skuodė automobilio link, akys 

buvo išsprogusios nuo panikos ir ji prisispaudė prie automo

bilio stiklo:

— Padėkite! Dėl Dievo meilės, padėkite! — klykė jinai.

Ji kalbėjo angliškai. Su jankišku akcentu.

Kokliušas girdėjo Makso balsą garsiakalbyje:

— Kas vyksta?

— Kažkokia paukštytė pakliuvo į sprogimą. Nieko rimto. 

Šiek tiek isteriška, ir viskas.

Jis paspaudė mygtuką ir atidarė langą. Mergina palinko į au

tomobilio vidų ir pradėjo jį tampyti už rankovės.

— Eime, greičiau, prašau. Ten mano motina! Ji... O Dieve, ji 

tikriausiai nebegyva! — rėkė jinai.

Kokliušas neišgirdo, kaip greta atsidarė keleivio pusės dure

lės. Karverio buvimą automobilyje jis pirmiausia pajuto iš šalto 

ginklo metalo prisilietimo užausyje ir šnabždančio baso, kuris 

jam paliepė:

— Kalbėk toliau. Manęs čia nėra. Supratai?

Buvusio policininko plinkanti galva sulinkčiojo.

— Dabar maloniai ir garsiai liepk merginai atsiknisti.

— Na, na, atleisk, meilute, — išstenėjo Kokliušas. — Su malo

numu padėčiau. Bet, supranti, aš užsiėmęs. Turiu kai ką padaryti.

Makso balsas piktai tarstelėjo per garsiakalbį:

— Oi, Kokliušai, susitvarkyk!

— Supratai, eik šalin, — atsakė Kokliušas. — Paklausyk, 

meilute, tu girdėjai, ką jis sakė. Atsiknisk.
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Aleks nusišypsojo ir paplekšnojo jam per skruostą.

— Geras berniukas, — sumurmėjo ji ir atsisėdo į automobilį 

už Kokliušo.

Karveris pistoletu patapšnojo Kokliušui per petį, kad at

kreiptų jo dėmesį. Kita ranka jis parodė į telefoną, įmontuotą prie 

prietaisų skydelio. Paskui nykščiu brūkštelėjo sau per gerklę. 

Prasmė buvo aiški: baik pokalbį.

Kokliušas pasisuko prie telefono:

— Ji nuėjo, — pasakė jis. — Grįžtu į bazę. Baigiu ryšį.

— Teisingai, — pasakė Karveris. — Atsisėsk ant savo deši

niosios rankos. Pakišk ją po savimi švelniai ir tvirtai. Gerai. Da

bar uždėk kairiąją ant vairo. Nejudėk.

— Arba kas?

Karveriui nespėjus atsakyti, Aleks pasilenkė į priekį ir iš už 

vairuotojo sėdynės iškišo suspaustą kumštį. Ji švelniai spustelėjo 

ranką ir tarp nykščio bei smiliaus iššoko aštri nerūdijančio plieno 

geležtė. Ašmenų galą prispaudė Kokliušui prie kaklo.

— Arba aš tave pamokysiu, kaip parodyti pagarbą mote

rims.

Tai tarusi Aleks ramiai atsilošė sėdynėje, sulenkdama pei

lį. Karveris apstulbęs žvelgė į ją, niekaip negalėdamas paslėpti 

nuostabos. Jis matė, kaip pašaipi šypsena perbėgo Kokliušo vei

du, juto, kaip nuostaba dėl savo paties kvailumo užleidžia vietą 

pykčiui.

Karveris įkišo ranką į kišenę ir ištraukė dar vienas plastiki

nes antrankių juosteles. Jas padavė Kokliušui.

— Uždėk vieną kilpą ant vairo. Galą perkišk per jį. Dabar 

patrauk, kad tvirtai laikytųsi.

Kokliušas padarė, kaip buvo lieptas. Viena antrankių pusė 

buvo pritvirtinta prie vairo, kita tabalavo tuščia.

— Dabar ten įkišk savo kairę ranką, — pasakė Karveris, 

pistoletu rodydamas į tuščia skylę. — Pritvirtink ją savo dešine 

ranka. Geras berniukas.
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Kokliušas buvo atrankiais prikaustytas prie vairo. Jis neišlips 

iš automobilio tol, kol Karveris jo neišlaisvins. Karveris apčiupi

nėjo jį, ieškodamas ginklo.

— Galbūt tą patį turėtum padaryti ir paukštytei, a? — pasi

šaipė Kokliušas. — Tuomet galėtum kaip reikiant pasismaginti.

Kokliušas buvo beplinkantįs, turintis gal dvidešimties svarų 

antsvorį vyriškis. Vilkėjo baltus sintetinius marškinius. Mūvėjo 

pilkas kostiumines kelnes, o prie jų derantis švarkas kabojo ant 

kablio už keleivio sėdynės. Avėjo juodus suvarstomus batus. Nesi- 

nešiojo nei ginklo, nei pistoleto. Jo švarke taip pat nieko nebuvo.

Karveris nužvelgė Kokliušą kreiva, mąslia šypsena, tada pa

žiūrėjo į savo ginklą. Be įspėjimo jis smogė pistoletu Kokliušui į 

veidą, sulaužydamas skruostikaulį. Vyras pasilenkė, neprirakinta 

ranka susiimdamas veidą. Jis čiupinėjo sudaužytą skruostą pirštų 

galais ir raukėsi.

— Kodėl, po velnių, taip padarei?

— Tu girdėjai, ką tau sakė dama, — tarstelėjo Karveris. — 

Parodyk bent šiokią tokią pagarbą.

— Mano didvyris, — erzindama pasakė Aleks. Ji rankoje 

mėtė sulenktą peilį. — Jis buvo mano bate, — paaiškino ji, — po 

to mano rankoje. Nuo tos akimirkos, kai tu mane išlaisvinai, aš 

galėjau tave nužudyti bet kuriuo metu.

— Tai kodėl taip nepadarei?

— Aš vis dar galiu.

Karveris nekreipė dėmesio į užuominą ir pasisuko į Kokliu

šą. Jis išsitraukė gabalą C4 masės ir parodė jam.

— Ar žinai, kas tai?

— Manau, kad taip.

— Gerai, — pasakė Karveris. — O dabar žiūrėk.

Jis atsilošė atgal ir priklijavo tešlą po keleivio sėdyne taip, 

kad Kokliušas negalėtų jos pasiekti. Tuomet pasirausė kitoje kiše

nėje ir išsitraukė detonatorių su laikmačiu.

— Maksas yra mieste, ar ne?

Kokliušas linktelėjo.
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— Taip ir maniau. Tokiai operacijai jis turi vadovauti vietoje. 

Taigi, kaip spėju, jis yra netoliese, ar ne?

Kitas linktelėjimas.

Karveris pakelė detonatorių Kokliušui po nosimi.

— Aš nustatau šį daikčiuką penkiolikai minučių. Tu turi ly

giai tiek pat laiko nuvežti mus pas Maksą. Jei ten nusigausime 

laiku, aš ištrauksiu detonatorių ir nieko nenutiks. Jei nenusigausi

me, aš atidarau šias duris ir maunu lauk. Dama išlips pro užpaka

lines. Tu liksi prirakintas prie vairo.

Jis įjungė laikmatį ir įkišo į tešlą. Tolumoje pasigirdo gaisri

ninkų mašinos sirena.

— Alternatyva, — pasakė Karveris, — aš perstatau ji trisde

šimčiai sekundžių ir mes išlipame dabar. Ką tu renkiesi?

Kokliušas nieko neatsakė. Jam to ir nereikėjo daryti. Sunkus 

kvėpavimas ir ant kaktos besisunkiantys prakaito lašai viską pa

sakė. Jis pasuko užvedimo spynelę, įjungė pavarą ir automobilis 

pajudėjo nuo šalikelės.

— Šaunuolis, — pasakė Karveris. — Dabar mes turime laiko 

paplepėti. Nemėgink išsikalinėti. Pasakyk, kur mes važiuojame. 

Apibūdink vietą. Kiek žmonių turi Maksas? Liko keturiolika su 

puse minutės. Kalbėk.

11

Karveris pakartojo klausimą:

— Kiek žmonių?

— Nežinau, supranti? — suinkštė Kokliušas. — Čia ir yra 

visa esmė, ar ne? Tu žinai tik tiek, kiek tau reikia žinoti. Tu pama

tai tik tai, ką tau reikia pamatyti.

— Gerai, tai ką tu matei?

— Tai dideli rūmai. Sena vietelė. Tikras žavumėlis. Tu atva

žiuoji ten, o pastatas driekiasi beveik iki pat šaligatvio, nuo gatvės

74



tai beveik kaip aklina siena. Ten yra arka su pravažiavimu pro ją. 

Taip tu patenki į vidų.

— Apsauga?

— Vartai. Metaliniai vartai.

Jie vėl važiavo upės link.

Važiuojant per upę, tolėliau matėsi apšviesti Notre Dame 

bokštai. Karveris į juos nežiūrėjo, sutelkdamas visą dėmesį į Ko

kliušą.

— Kai įvažiuoji, kairėje arkos pusėje yra mažytė sargo būde

lė. Ten visuomet kas nors būdavo ir tikrindavo tiek įvažiuojant, 

tiek išvažiuojant.

— Kameros?

— Pora priekyje. Kitų nemačiau. Bet jų gali būti ir daugiau.

— Gerai, kas toliau?

Kokliušas akimirką pamąstė.

— Kiemas. Šone yra lyg buvusios senos arklidės ar dar 

kažkas, tai jie dabar naudoja kaip erdvę automobiliams statyti. 

Pagrindinės durys — priešais įvažiavimo arką. Jos yra po stogu, 

prie pat jų galima privažiuoti nesušlapus. Patenki į didelį tuščią 

holą, per patį pastato vidurį eina marmuriniai laiptai.

— Tai normalu. Ypatingasis viešbutis, — pertraukė jį Aleks.

Karveris apsisuko kėdėje.

— Atsiprašau?

Mergina paaiškino, tarsi cituodama iš knygos turistams:

— Ypatingasis viešbutis. Klasikiniai Paryžiaus rūmai, pasta

tyti tikriausiai septynioliktame arba aštuonioliktame amžiuje.

— Iš kur tu apie tai žinai? — paklausė Karveris.

— Mane mokė aptarinėti tokias temas.

— Rusijoje?

Aleks linktelėjo:

— Žinoma. Tai buvo esminis dalykas mano darbe.

— Kuris buvo?..

Jos veide pasirodė viena iš nepalenkiamų šypsenėlių.
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— Pokalbiai. Jei tai vienas iš tipinių viešbučių, visi pagrindi

niai kambariai yra antrajame aukšte. Ar ten Maksas ir buvo?

Kokliušas linktelėjo.

— Taip, kažkokiame valgomajame. Jo viršininkas buvo už 

durų, gretimame kambaryje.

Karveris piktai suraukė antakius.

— Ką turi galvoje sakydamas „viršininkas*? Ar tvirtini, kad 

Maksas turi bosą? Kas jis?

— Kodėl turėčiau žinoti? Aš niekada jo nemačiau.

— Tai iš kur žinai, kad jis ten buvo?

— Nes Maksas buvo iškviestas į gretimą kambarį. Nuėjo 

iš karto, be jokių atsikalbinėjimų. Taigi tas vyrukas turi būti jo 

bosas. Manau, kad tai logiška, ar ne?

Jis pažvelgė į Karverį meilikaujančiomis akimis, despera

tiškai trokšdamas išgirsti, kad jam neblogai sekasi ir kad viskas 

baigsis gerai. Jo balsas trūkčiojo.

— Jėzau, aš stengiuosi kaip galėdamas. Aš turiu žmoną, 

dukrą. Aš nenoriu mirti. Turiu galvoje, ką aš jums blogo pada

riau, dėl Dievo meilės?

— Gerai, — pasakė Karveris, nepaisydamas Kokliušo mal

davimų. — Vienas prie durų. Maksas. Jo bosas. Kas dar?

— Jau sakiau, aš nežinau. Nedaug. Man buvo liepta palaukti 

apačioje, kažkokioje patalpoje, kur sukrauti indai. Ten buvo mais

to ir kavos. Pora kitų vyrukų tai užeidavo, tai išeidavo.

— Ginkluotų?

— Gali būti. Tiesą sakant, taip, du stovėjo prie kambario 

durų, kuriame buvo Maksas, lyg ir saugojo. Jie tikrai turėjo būti 

ginkluoti. Nesvarbu, kaip ten buvo, aš gėriau kavą ir sprendžiau 

kryžiažodžius iki kokios vienuoliktos. Tada gavau įsakymą užimti 

savo poziciją. Visa kita jūs jau žinote.

— Ne visai, — pasakė Karveris. — Kur tas kambarys yra, ly

ginant su tuo kambariu, kuriame buvo Maksas. Kaip į jį patekti?

— Ten yra dar vieneri laiptai, kitoje namo pusėje. Žinote, 

skirti tarnams.
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Karveris mąstė. Tarkime, keturių žmonių reikia geram tai

kinio sekimui užtikrinti artėjant smūgiui. Prireiks, kad du iš jų 

pasiliktų avarijos vietoje stebėti, kas vyksta, ir sekti paskui grei

tosios pagalbos automobilį. Taigi lieka du, dar durininkas, Mak

sas, jo sargai ir paslaptingasis bosas. Septyni prieš vieną. Šansai 

nedideli.

Jis vėl atsigręžė į Aleks. Autobusų stotelėje jis pakankamai 

lengvai ją nuginklavo. Tai nebuvo geras ženklas.

— Kiek iš tiesų esi turėjusi ginkluotos kovos pratybų?

Ji gūžtelėjo ir susiraukė.

— Šiek tiek. Savigynos pagrindai, šaudymas, nieko ypatinga.

— Ir kova su peiliu, — pasakė Karveris.

— Ne. To aš išmokau pati. Kiekviena mergina turi mokėti 

apsiginti nuo iškrypėlių.

— Truputėlį ekstremalu, ar ne?

— Taigi tokie ir yra iškrypėliai.

Kokliušas prakalbo:

— Gal galiu paklausti?

— Ko? — pasakė Karveris.

— Kodėl jums neišlipus čionai? Patikėkite, aš tylėsiu kaip 

mirtis. Prisiekiu Dievu, savo mergaitės gyvybe, niekam nė žo

džio. Pasiimkite šį automobilį. Traukite į artimiausią oro uostą. 

Skriskite iš čia kaip galima toliau.

Aleks linktelėjo:

— Arba mes galime skristi į skirtingas puses. Atskirai.

— Taip, tu gali, — pasakė Karveris, — jei nori, kad tau 

skaudėtų kaklą nuo gręžiojimosi per petį visą likusį trumpą gy

venimą ir niežėtų nugarą laukiant kulkos. Žmonės, kurie mus 

pasiuntė, troško mūsų mirties. Jie tikrai nesirengia persigalvoti 

šiuo klausimu. Taigi mes turime valandą, daugių daugiausiai, 

kol policija supras, jog tame bute nieko nebuvo, bei iš kanali

zacijos tunelių sužvejos kūną. Mes galime numanyti, kad Mak

sas ir jo bosas arba klausosi policijos pokalbių, arba ten jie turi 

savų žmonių. Jie greitai sužinos, jog mes gyvi. Iki to laiko turi
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me jiems smogti. Ir sužinoti viską apie jų organizaciją. Manau, 

Maksas turėjo kokią nors kompiuterinę komunikacijų sistemą?

— Aš irgi taip manau. Ant stalo buvo kompiuteris, bet jis 

manęs prie jo nė iš tolo neprileido, todėl neklauskite, ką jie ten 

darė.

— Man ir nereikia klausti. Jie vadovavo šou. Ir tame kom

piuteryje, kuris tuo metu veikė, yra viskas, ką mums reikia ži

noti. Jei to nepavyks išgauti iš Makso, išgausime iš kompiuterio. 

Taigi Aleks, ar tu su manimi?

Gūžtelėjimas.

— Manau, kad taip. Bet tu tūri žinoti, kad aš nesu kareivis. 

Pulti namą? Niekada nesimokiau to daryti.

— Tuomet sek paskui mane, daryk viską tiksliai, ką tau 

liepsiu, ir pridenk mano nugarą. Be to, įžvelk šviesiąją pusę. Tie 

išgamos norėjo mus nužudyti. Taigi mes jiems grąžinsime skolą.

12

Kokliušas sustabdė automobilį. Jie buvo Marais rajone, tie

siai priešais Ile St Louis, kitoje upės pusėje. Kadaise aristokratai 

ir dvariškiai čia statėsi savo rūmus, kad būtų kuo arčiau Prancū

zijos karalių, kurie gyveno Luvre. Jie savo namuose kaupė rafi

nuoto skonio paveikslus, skulptūras ir baldus. Jie rengėsi šilkais 

ir nėriniais. Tačiau nepriekaištingi fasadai ir dvaro etiketas slė

pė verdantį negailestingą karą dėl įtakos, turtų ir priėjimo prie 

sosto.

Kai senoji tvarka 1789 metais nugrimzdo revoliucijos su

maištyje, drauge su ja išnyko ir Marais. Šis rajonas buvo pa

mirštas beveik du amžius, ir tik pastaraisiais dešimtmečiais vėl 

pradėtas gaivinti kaip paryžietiškas Niujorko SoHo ar Londono 

Notting Hillo ekvivalentas. Dabar turtingieji ir madingieji glau

dėsi pečiais su etninėmis ir egzotinėmis mažumomis: išskirti

nių drabužių parduotuvė buvo šalia žydų krautuvėlės, gėjų ba

78



ras — greta alžyriečių restorano. Tačiau daugelis rūmų išliko ir 

bent jau vieni iš jų tapo priebėga sąmokslui bei intrigoms.

— Štai čia, — pasakė jis rodydamas savo laisvąja dešine ran

ka į vartus, esančius už kokių penkiasdešimties metrų nuo jų, 

kitame gatvės gale. Tada sudribo savo sėdynėje ir sumurmėjo: — 

Nesuprantu, ko aš jaudinuosi. Jūs vis tiek mane nužudysite.

Karveris pasilenkė, sugriebė Kokliušą už prakaitu permir

kusių marškinių ir papurtė:

— Ne, aš tikrai nežudysiu. Jei tik tu tiksliai vykdysi, kas tau 

liepta. Jei mes išliksime gyvi, tu taip pat gyvensi.

— Argi jūs nebijote, kad išduosiu?

— Nemanau, kad tu tuoj pat nuskubėsi į policiją. Jei mes 

liksime gyvi, vadinasi, Maksas bus miręs, tad jam tu nieko ne

papasakosi. Ir tu jau mums sakei, kad, kaip ir mes, visiškai ne

numanai, kas yra jo bosas. Tad nesijaudink. Aš patikėjau, kai 

tu prisiekei, jog nepliurpsi. Tačiau šis trumputis pašnekesys jau 

iššvaistė trisdešimt sekundžių. Taigi važiuok prie vartų lėtai. Te

gul sargas juos atidaro. Ir laikyk užčiaupęs žabtus.

Karveris iš kišenės ištraukė trečius plastikinius antrankius, 

kai Kokliušas vedė mašiną.

— Paskutiniai iš komplekto, — pasakė jis kreivai šypsoda

masis ir padavė juos Aleks. — Jie vyrukui, kuris bus prie vartų. 

Pasakysiu, kada reikės.

Automobilis privažiavo prie vartų. Kokliušas sublykčiojo 

žibintais. Vartai atsivėrė, ir vyriškis, stovintis kitame arkos gale, 

pamojo įvažiuoti. Rankoje jis turėjo ginklą. Iš išvaizdos tai buvo 

dar vienas „Uzi“, laikomas prie kojos, kad pravažiuojantiesiems 

nekristų į akis.

Vyriškis priėjo prie automobilio ir mostelėjo Kokliušui 

atidaryti langą. Karveris tikėjosi, kad jis pasielgs taip, kaip ir 

visi saugantieji vartus: pasilenks pažiūrėti į automobilio vidų. 

Kai jis tai padarys, pamatys į save nukreiptą Karverio pistoletą. 

Tuomet Aleks išlips ir uždės sargui antrankius. Paprasta — jei 

tik Kokliušas laikys liežuvį už dantų.
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Bet faras prarado savitvardą. Kai tik už automobilio už

sidarė metaliniai vartai ir vyriškis pasilenkė prie atviro lango, 

Kokliušas suriko:

— Saugokis! Jis turi ginklą!

Sargas žengė atgal ir pamėgino nukreipti į juos „Uzf. Karve

ris buvo greitesnis. Jis kilstelėjo pistoletą ir dukart iššovė pro pu

siau atidarytą vairuotojo langą. Paleido dvi kulkas į sargo krūtinę, 

o jų galia bloškė jį į mūrinę įvažiavimo arkos sieną.

— Didelė klaida, — tarsi kalbėdamasis su savimi sumurmė

jo Karveris.

Kokliušas vaitojo:

— Jėzau, aš atsiprašau, prašau, nežudykite manęs...

Karveris nekreipė į jį dėmesio. Jis metė ginklą Aleks į rankas.

— Sek paskui mane! — šūktelėjo. — Greitai!

Pagrindiniai artimos kovos urbanizuotoje vietovėje prin

cipai yra netikėtumas, greitis ir kontroliuojama jėga. Bet kokia 

netikėtumo viltis buvo ką tik sužlugdyta. Tad liko greitis ir jėga. 

Karveris ėmė bėgti.

Už akmenimis grįsto kiemo kilo pagrindinis pilkšvų akme

nų pastatas. Pertaisydamas pistoletą Karveris žvilgtelėjo į dešinę, 

kur vežiko namo nišoje blizgėjo juodo septintos klasės BMW li

muzino antvožas. Maksas keliavo stilingai. Jei Karveris liks gyvas, 

tai bus automobilis pasitraukti. Prie paradinių durų jis sekundėlei 

sustojo ir mostelėjo Aleks atsistoti kitoje pusėje. Giliai įkvėpė, nu

siramino, suskaičiavo iki trijų ir spyriu atidarė duris, judėdamas 

greitai su priešais iškeltu pistoletu. Jis žvilgtelėjo į Aleks, kuri sekė 

paskui.

Holas buvo grįstas baltu m armuru su mažomis juodo

mis deimanto formos plytelėmis, išdėstytomis baltų plytelių 

kampuose. Masyvus stiklinis šviestuvas su degančiomis elek

trinėmis žvakėmis kabojo laiptų centre. Karveris iš už nugaros 

išgirdo čaižų perspėjimo šūksnį ir pamatė laiptų dešinėje atsi

darant duris, pro kurias išbėgo vyriškis. Karverio reakcija buvo 

pasąmoninė, automatiška. Jis šovė į vyriškį ir pastiprinimą, pa
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sirodžiusį paskui jį. Jie abu parkrito. Karveriui reikėjo greitai 

pakilti laiptais. Bet jis niekada neatsukdavo nugaros sužeistam 

vyriškiui. Žengė dešimt žingsnių marmurinėmis grindimis ir 

užbaigė darbą: du juodi taškiniai šūviai į galvą, ant marmurinių 

grindų ištaškę kraują, smegenis ir kaulus.

Aleks krūptelėjo iš siaubo.

— Eime! — pasakė Karveris, pasisukdamas ir bėgdamas 

laiptų link.

Trys vyrai jau krito, pagalvojo Karveris, iš karto šokdamas 

per du laiptelius. Tai kiek tuomet lieka — dar trys, o gal keturi? Jis 

turi pasiekti kitą aukštą prieš...

Laiptai priešais jį skilinėjo nuo kalenančio kulkosvaidžio 

papliūpos. Karveris krito ant žemės, ieškodamas priedangos už 

akmeninės baliustrados, kai nuaidėjo paskutiniai šūviai. Tuomet 

pro ausų spengsmą išgirdo pažįstamą, ramų, monotonišką balsą:

— Pakaks, Karveri. Stokis. Ir mesk savo ginklą.

Jis pakėlė galvą ir pažvelgė į laiptų viršų. Pamatė tris vyriš

kius. Du buvo stambūs vaikinai, tvirtai sudėti, bet jau pradėję 

tukti, kaklai storesnį už kaukoles — sprandai buvo kaip bulių. 

Trečiasis, vyriškis, stovėjęs tarp jų, buvo aukštas, lieknas, mūvėjo 

pilkomis grafito spalvos kostiuminėmis kelnėmis, vilkėjo baltais 

marškiniais iki alkūnių atraitytomis rankovėmis ir nešiojo dizai

nerių sukurtus berėmius akinius.

— Makalai, atvesk tą vyriškį čionai, — sulojo vienam iš 

vyrų. Tada pasisuko į kitą: — Harisonai, pridenk jį. Jei bandys 

ką nors padaryti, nušauk. Nušauk ir Makalą, jei to prireiks.

Lieknasis vyriškis pažiūrėjo į Karverį nepatenkintu žvilgs

niu, tarsi tai, ką pamatė, būtų jį labai nuvylę.

— Kartoju dar kartą, mesk ginklą.

Karveris paleido ginklą iš rankų. Šis barkštelėjo priešais ant 

akmeninių laiptų. Aleks kažkur išgaravo. Na, dėl to jis negalėjo 

jos kaltinti. Ta mergina buvo visai nebloga. Jis norėjo, kad jai pa

vyktų pasprukti. O tai reiškė, kad dėl jos jis turi išlošti kuo dau

giau laiko.
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— Tu tikriausiai esi Maksas, — pasakė jis atsistodamas.

— Na, jei jau tu taip sakai. Ir dabar galbūt man paaiškinsi, 

ką čia veiki.

Makalas priėjo prie Karverio, nukreipė į jį ginklą ir moste

lėjo vamzdžiu į viršų.

— Judinkis, — paragino.

— Jėzau Kristau, Maksai, — lėtai kildamas laiptais tarė 

Karveris, — ar tai geriausia, ką tu gali pasiūlyti savo darbuoto

jams? Norėčiau tau kai ką patarti. Jei nori aukščiausios kokybės 

specia-listų, geriausia nežudyti tų, kurie yra išties geri. Taigi pa

aiškink man, kodėl užsimanei manęs atsikratyti? Jei šiaip ar taip 

nuosprendis bus įvykdytas, bent jau norėčiau žinoti už ką.

Maksas žvelgė į jį paniekinamai, taip kaip daug žinantis 

žvelgia į nemokšą. Jis jau buvo beprabyląs. Tačiau užsičiaupė ir 

šiek tiek suktelėjo galvą į šoną.

— Kas čia per triukšmas?

Iš kiemo sklido panikos ir siaubo kupinas vyriškio riksmas, 

jis klykė iš nevilties:

— Padėkit! Dėl Dievo meilės, kas nors, padėkit man!

Maksas pašnairavo į Karverį. Dabar juos teskyrė ne dau

giau kaip šešios pėdos.

— Kieno šitas vyras? — neišgirdęs atsakymo jis pasisuko į vy

riškį, kurį pavadino Harisonu. — Eik ir pažiūrėk, kas ten vyksta.

Harisonas nuskubėjo laiptais žemyn. Jie matė, kaip jis išėjo 

pro duris.

Maksas vėl nukreipė savo dėmesį į Karverį.

— Taigi akivaizdu, tu ištrūkai...

Per visą kiemą nugriaudėjo sprogimas, o jo banga, su trenks

mu atplėšusi paradines pastato duris, nuvilnijo akmeniniais 

laiptais. Makalas truputėlį susigūžęs grįžtelėjo ten, iš kur atskli

do triukšmas, o jo ginklas ant peties, paruoštas šūviui, akimirką 

buvo nugręžtas nuo Karverio. Atsirado mažytė galimybė. Jis me

tėsi prie Makso, sugriebė jį už gerklės visa jėga, nekreipdamas dė
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mesio į kumščius, kuriais Maksas desperatiškai bandė jį daužyti, 

ir vyriškio žingsnius, kopiančius laiptais aukštyn. Šautuvo buožė 

trinktelėjo Karveriui į inkstus, visą kūną nupurtė skausmo ir py

kinimo šokas. Jis atleido Makso gerklę ir nukrito ant grindų.

— Nuvesk jį į valgomąjį, — paliepė Maksas.

Makalas kilstelėjo Karverį už pakarpos, tada jam vėl baks

telėjo per nugarą, tik šį kartą šautuvo vamzdžiu.

— Tu girdėjai, ką jis pasakė. Eik.

Jis nėjo. Jis įsvirduliavo į valgomąjį pro duris susilenkęs 

kaip šimpanzė. Maksas ruošėsi išvykti. Stovėjo atviras lagami

nėlis su nešiojamuoju kompiuteriu, atskiras greitaeigis mode

mas, plokščias 20 colių ekranas padėtas ant stalo, laidai atjungti 

ir susukti, paruošti pakuoti. Makso švarkas buvo pakabintas 

ant kėdės atlošo. Karveris mėgino nekreipti dėmesio į žudantį 

skausmą nugaroje. Jis norėjo atsitiesti, atgauti orumą ir sukurti 

iliuziją, kad jiedu su Maksu kalbasi kaip lygus su lygiu.

Maksui tai nepadarė įspūdžio.

— Apie save gali mąstyti kaip apie lavoną, — pasakė jis eida

mas aplink stalą ir ištraukdamas iš kompiuterio laidus. — Karve- 

ri, padaryk man paslaugą, visko neapsunkink. Atsakinėk į mano 

klausimus. Kas nutiko Kurskui?

— Kas, po velniais, tas Kurskas?

— Rusas.

— Jis žuvo.

— O jo partneris, moteris?

— Apie ką tu šneki? Aš esu čia. Jos čia nėra. Žuvo.

— Kaip?

— Nuleidau juos į kanalizacijos kanalus. Kaip šūdą. Manau, 

kad tai tu išmanai.

Maksas kišdamas kompiuterį į krepšį kurį laiką tylėjo, ga

liausiai paklausė:

— Kokliušas matė du žmones, grįžtančius į butą. Kas jie to

kie buvo?

— Aš nieko nežinau. Nepažįstu jokio Kokliušo. Ir daugiau
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neketinu atsakinėti į jokius klausimus, kol tu neatsakysi į maną

jį. Kodėl tu trokšti mano mirties?

Maksas atsiduso užtraukdamas lagaminėlį.

— Prašau, nesielk su manimi kaip su idiotu. Tu sugrįžai į 

butą. Bet kodėl? Tu neturėjai jokių priežasčių taip pasielgti. Ne

bent norėjai, jog aš manyčiau, kad moteris negyva. Ir vienintelė 

priežastis, dėl ko tu ryžaisi visoms šioms problemoms, būtų jei...

— Aš būčiau gyva?

Aleks stovėjo tarpduryje, kitame kambario gale, laikydama 

„Uzi“ ir taikydamasi juo tai į Maksą, tai į Makalą. Ginklą laikė 

tiksliai, ant peties, stebėdama vamzdžio trajektoriją. Ginklas jos 

rankose truputėlį drebėjo, išduodamas susijaudinimą. Ji atrodė 

kaip maža mergytė, žaidžianti su vyresniojo brolio žaislais.

Pusę sekundės jie visi stovėjo. Dar šiek tiek, ir būtų buvę 

per vėlu. Jei Makalas nebūtų nieko daręs, neprivertęs Aleks im 

tis iniciatyvos ir šaltakraujiškai šauti, ji gal ir būtų netekusi drą

sos. Bet jis pradėjo puikuotis, statydamas savo gyvybę prieš jos 

nesugebėjimą grasinimą ginklu paversti veiksmu. Jis kaire ran

ka čiupo Karverį ir bloškė jį į šoną, kad atlaisvintų erdvę šūviui. 

Bet Aleks iššovė pirma.

Tai ji padarė tiksliai, lyg per treniruočių pratimus. Ir kulkos 

nepasklido po visą kambarį — ji iššovė trijų kulkų seriją tiesiai į 

Makalą. Jos akyse nebuvo nieko mergaitiško, tik nuožmi, beveik 

maniakiška koncentracija, kai ji pasisuko į Maksą, kuris despera

tiškai traukėsi sienos link. Kita serija pataikė jam į krūtinę, petį ir 

kaklą — šūviai kilo aukštyn, nes jų jėga kėlė ginklo vamzdį Aleks 

rankose. Jis apsisuko, kraujas iš perplėštos arterijos raudonu pus

lankiu liejosi ant sienos. Galiausiai negyvas krito ant grindų.

Karveris susirietęs nusvirduliavo per kambarį. Ore tvyro

jo kordito ir kraujo kvapas. Aleks stovėjo tiesi it styga, jos akys 

buvo didelės. Staiga ji nusisuko nuo Karverio, pasilenkė ir pradė

jo trūkčioti. Ji tuščiai žiaukčiojo, išspausdama tik ašaras, tulžį ir 

snarglius. Karveris stovėjo greta jos, padėjęs ranką ant peties. Jis 

ištiesė nosinę.

84



— Pirmas kartas?

Aleks linktelėjo.

— Tau viskas puikiai pavyko, — pasakė Karveris. — Tu iš

gelbėjai man gyvybę. Ačiū.

Jį užvaldė senos pažįstamos emocijos, draugystė, egzistuo

janti tarp žmonių, kurie drauge kovojo mūšyje ir liko gyvi. 

Karveris tai buvo patyręs Folklenduose, Irake ir banditų kraš

te Pietų Armoje. Jis žinojo, ką toks ryšys reiškia tarp vyrų. Bet 

blondinė rusė moteris, vilkinti trumpa šilkine suknele, na, prie 

to dar reikės priprasti.

Galiausiai jos kūnas liovėsi kratęsis, o alsavimas nurimo. 

Aleks atsitiesė ir nusivalė veidą. Ji dar kartą pažvelgė į du kūnus. 

Tada pažiūrėjo į Karverį ir pasakė, tarsi regėdama savo atvaizdą 

jo akyse:

— O Dieve, aš tikriausiai atrodau siaubingai.

Karveris šyptelėjo.

— Bent jau ne taip blogai kaip jie. Paklausyk, viskas bus ge

rai. Bet mes turime iš čia dingti. Nuvalyk savo pirštų atspaudus 

nuo ginklo. Įstatyk jį Maksui į rankas — vyrukui pilkais plau

kais. Padaryk taip, jog atrodytų, kad jie šovė vienas į kitą.

Policijos daiktinių įkalčių laboratorijoje praeis visa diena, 

kol išsiaiškins, kad visos kulkos buvo paleistos iš to paties gin

klo. Per tą laiką jis planavo būti toli.

Jis atkreipė dėmesį į kompiuterį lagaminėlyje, stovėjusį ant 

stalo. Jame buvo viskas, ką jis turėjo žinoti apie žmones, kurie jį 

nusamdė, ir viskas, ką kas nors norėtų sužinoti apie jį patį. Dėl 

abiejų priežasčių tas lagaminėlis keliavo drauge.

Taip pat ir pilkas Makso švarkas. Karveriui reikėjo išsinerti 

iš drabužių, kuriuos dėvėjo visą naktį, ir bent šiek tiek pakeisti iš

vaizdą. Jis pažvelgė į mirusius žmones ant grindų. Netgi jų kelnės 

buvo apšlakstytos krauju.

Tačiau jam pasisekė. Greta stalo stovėjo minkštas odinis la

gaminėlis. Maksas pasiruošęs iškeliauti laikė ji prie savęs. Viduje 

buvo švarūs balti marškiniai su valyklos įpakavimu. Jis užsivilko
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juos, o ant viršaus užsimetė švarką. Nors drabužiai ir netiko, bet 

nieko nepadarysi.

Karveris pasiėmė ir juodą nailoninį kompiuterio lagami

nėlį.

— Laikas keliauti, — pasakė jis.

Tačiau eidamas iš kambario jis mąstė: jei Aleks Petrovą nie

kada nėra šaudžiusi apimta pykčio, tai kokia, po galais, iš jos nau

da šioje misijoje?

13

Pitiė-Salpetriėre medicinos kompleksas pietryčių Paryžiuje 

buvo įkurtas 1656 metais, „karaliaus saulės" Liudviko XIV lai

kais. Per pastarąjį šimtmetį jis buvo modernizuotas ir labai išau

go, kol galiausiai tapo beveik savarankišku miestu, skirtu tiems, 

kurie serga, ir tiems, kurie jais rūpinasi. Šiąnakt jo priėmimo 

skyrius virto kažkuo tarpiniu tarp karo zonos ir diplomatinio 

kokteilių vakarėlio. Čia buvo Prancūzijos vidaus reikalų m i

nistras drauge su policijos prefektu bei britų ambasadoriumi. 

Buvo po antros valandos nakties, kai atvyko garbės svečias. Ji, 

kaip ir derėjo žymiausiai pasaulio moteriai, madingai pavėlavo. 

Tačiau ji atkeliavo greitosios pagalbos automobiliu, o ne limu

zinu, kaip buvo įprasta.

Operacijų vadovas laukė ligoninėje. Jis suvokė, kad dėl vė

lavimo pradeda niršti. Tai buvo iracionalu: kuo prasčiau dirbo 

Paryžiaus greitosios pagalbos tarnyba, tuo geriau buvo jam. Jis 

norėjo, kad vis dėlto moteris būtų mirusi. Bet labiausiai troško, 

kad viskas jau būtų pasibaigę. Jis grįžtelėjo į gidėta buvusį nedidu

ką, įdegusį, odiniu švarku vilkintį vyriškį:

— Jėzau Kristau, Pjerai, kodėl viskas taip užsitęsė?

Pjeras Papinas dirbo prancūzų žvalgyboje. Jo pareigos ne

buvo apibrėžtos. Oficialiai jis niekur nedirbo. Tai suteikė tam ti

kros laisvės. Kartais, pavyzdžiui, jis dirbdavo su projektais, apie
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kuriuos nežinojo net jo bosai — tie patys, kurių jis oficialiai ne

turėjo.

— Atsipalaiduok, mon ami, — pasakė Papinas, išsitraukda

mas iš švarko kišenės „Gitanes" cigarečių pakelį. Jis vilkėjo bal

tutėliais marškinėliais ir mūvėjo juodais džinsais. Atrodė, lyg 

būtų ką tik iš vakarėlio Šen Tropeze. — Mes Prancūzijoje ne

mėgstame nieko skubinti. Jūs, anglosaksai, traumas patyrusias 

aukas įmetate į greitukę ir lekiate šimto dvidešimties kilometrų 

per valandą greičiu, o po to stebitės, kodėl atvykus pacientas jau 

būna miręs. Mes juos stabilizuojame įvykio vietoje, po to gabe

name trės doucement — švelniai, ar ne? — į ligoninę.

— Na, tikiuosi, jūs visa tai paaiškinsite žiniasklaidai. Patikė

kite manimi, jie pradės įžvelgti tame vėlavime sąmokslą.

Prancūzas nusišypsojo.

— Gal todėl, kad išties tai ir yra sąmokslas, a?

— Na, bent jau tikrai ne dėl sumautos greitosios.

Sunkumai susisiekiant su Maksu operacijų vadovo nuotai

kos nepataisė. Jie nesikalbėjo jau kokią valandą, bent jau nuo to 

laiko, kai Maksas pranešė, kad rusai eliminuoti tiksliai pagal pla

ną. Niekada nėra buvę, kad Maksas kuriam laikui išnyktų iš rada

ro. Jo liguistas rūpestis dėl saugumo, diskretiškumo ir asmeninio 

išlikimo gal ir turėtų ką nors bendra. Bet nepanašu į jį, kad jis 

pradingtų, kol operacija nebaigta.

Operacijų vadovas dar kartą paspaudė greitojo rinkimo 

mygtuką. Ir vėl jokio atsakymo. Jis grįžtelėjo į Papiną.

— Kokios paskutinės gydytojų naujienos?

Prancūzas giliai užtraukė cigaretę.

— Kairiojo skilvelio vena buvo išplėšta iš širdies. Vargšė m o

teris pumpavo kraują į krūtinės ląstą, — Papinas pažvelgė į ope

racijų vadovą. — Tai nebuvo švari operacija. Princesė neišgyvens. 

Bet kulka būtų kur kas gailestingiau.

— Na, taip, tačiau šios galimybės mes neturėjome, ar ne? O 

ką darysite su skrodimu?

— Patologai drauge su kitais grifais jau laukia šalia palatos.
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— O kaip su formaldehidu?

— Jo kūną pripumpuos iškart po skrodimo. Bet kodėl jums 

taip svarbu?

— Tada visi po to atlikti nėštumo testai bus klaidingai tei

giami.

— Taigi visas pasaulis manys, kad ji buvo nėščia?

— Taigi visas pasaulis taip niekada ir nesužinos tiesos.

Papinas suraukė antakius.

— Pasakykite man, kodėl jūs norėjote jos mirties?

Operacijų vadovas nusišypsojo, bet į klausimą neatsakė.

— Šiek tiek atsiprašau, — jis nusisuko nuo Papino ir dar 

kartą surinko numerį.

Maksas vis dar neatsako. Ką, po galais, jis veikia?

14

Taip anksti nebuvo jokios galimybės ištrūkti iš Paryžiaus. 

Traukiniai dar nevažinėjo. Karveris net ir nesiruošė artintis prie 

oro uostų. Automobilio neišsinuomosi. Jis galėjo lengvai kurį 

nors pavogti, bet niekada užduoties metu nemėgo užsiiminėti 

smulkiais nusikaltimais. Jie juk Al Kaponę pasodino už mokes

čių nemokėjimą. Ir tikrai nepasodins jo už nuvarytą automobilį.

Taigi jie įklimpo. Negalėjo rizikuoti apsistodami viešbutyje, 

net ir pasivadinę išgalvotais vardais. Turėjo kelioms valandoms 

kur nors įlįsti, ir kad ta vieta veiktų iki aušros, o jų niekas nepa

žintų. Karveris nemanė, kad tai labai sunku padaryti, ypač šešta

dienio naktį.

Jie nusileido pagrindiniais laiptais, — Karveris, nešinas 

kompiuterio lagaminėliu, stabtelėjo pasiimti savo „SIG-Sauerio“,

— paskui per sodą nuėjo į kitą namo pusę ir išėjo pro mažytes du

reles galinėje sienoje, ten Aleks buvo palikusi savo krepšį. Tuomet 

patraukė Rue de Rivoli. Pakeliui Karveris išmetė savo senuosius 

marškinėlius ir striukę. Jo veiksmai buvo neskubrus ir apgalvoti.
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Judesiuose nebuvo nieko, kas bylotų apie įtampą, kurią teko šią

nakt patirti. Staiga be jokio įspėjimo jis sustojo.

Priešais buvo elektronikos parduotuvė. Pustuzinis televizo

rių, sustatytų vitrinoje, rodė tą patį kanalą. Naujienų reporteris 

stovėjo gatvės viduryje ir kalbėjo į kamerą, jo žodžių nesigirdė

jo. Jis stovėjo priešais policijos juostą kitų žurnalistų, fotografų 

ir filmavimo kamerų grūstyje. Reporteris pasitraukė į šoną, kad 

operatorius galėtų nufilmuoti vaizdą už jo.

— Sekundėlę luktelėk, — pasakė Karveris ištiesdamas ranką 

ir sulaikydamas Aleks.

Vitrinoje pasirodė šeši Alma tunelio vaizdai. Kamera pri

traukė tunelio vidų, kur prie avarijoje sumaigyto mersedeso sto

vėjo greitosios pagalbos automobilis.

Aleks stovėjo greta Karverio, stebėdama tuos pačius vaizdus 

nieko nesuvokiančiu žvilgsniu, kol jame galiausiai pradėjo ryškėti 

siaubas, kai suprato jų prasmę.

— Dieve brangiausias! Ar čia tas pats automobilis? Tas, kurį 

mes...

— Taip. Tai, ką aš padariau, kai jūs su Kursku atginėte jį ma

nęs link. Bet ką, po galais, ten veikia ta mašina?

— Ką tu turi galvoje?

— Greitąją pagalbą. Negaliu patikėti, kad kas nors išliko gy

vas. O jei ir taip, šiuo metu jie tikrai jau turėjo būti ligoninėje. Juk 

avarija įvyko — jis pažvelgė į laikrodį — prieš valandą. Tai ko jie 

ten trinasi?

— Prieš valandą? — lyg ir sau pačiai sumurmėjo ji. — Tik

tiek?

Vaizdas pasikeitė. Jie vėl grįžo į studiją. Žinių pranešėja 

sėdėjo prie savo stalo, o ekrane buvo įterptas Velso princesės 

atvaizdas. Ji pasakė keletą žodžių, ir vaizdas vėl pasikeitė. Rodė 

reportažą, kur princesė poilsiavo didelėje jachtoje, o aplinkui 

zujo maži laiveliai, pilni žmonių, bandžiusių ją nufotografuoti. 

Karveris papurtė galvą. Jis neturėjo nieko prieš princesę. Kartą 

ji aplankė jo dalinį ir bazėje sužavėjo visus vyrus. Kada jis tar
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navo, prisiekęs ištikimybę Karūnai, į tą priesaiką žiūrėjo rimtai. 

Niekada nesidomėjo ir niekada neskaitė paskalų skilčių ar aukš

tuomenės kronikų.

— Eime, mes čia daugiau nieko nesužinosime, ką mums 

reikia žinoti, — pasakė jis eidamas gatve tolyn.

Jis ėjo pačiu šaligatvio pakraščiu, stebėdamas retėjančius 

automobilius, kurie lėtai riedėjo Rue de Rivoli.

— Mums reikia taksi, — pasakė jis.

Išdykėliška plati šypsena, pasirodžiusi Aleks veide, įžiebė 

netikėtas liepsneles jos akyse.

— Palik tai man, — pasakė ji.

15

Džekas Granthemas gurkšnojo prastą kavą iš plastikinio 

puodelio ir mąstė, ar dar kas nors blogesnio šį savaitgalį gali nu

tikti. Nesulaukęs nė keturiasdešimties, jis jau buvo vienas iš aukš

čiausiai pakilusių paukščių slaptojoje žvalgybos tarnyboje, kuri 

visame pasaulyje žinoma kaip MI6. Bet buvimas žvaigžde turi 

ir savų trūkumų. Jį atitempė į susitikimą dėl susidariusios krizės 

Vaithole pirmą valandą nakties, o tai jau savaime yra pakankamai 

blogai. Tačiau jo laukė kai kas blogesnio, kur kas blogesnio. Krizės 

centre atsidūrė siaubinga avarija, graži princesė ir viso pasaulio 

žiniasklaida. Žinoma, ten dar buvo ir jo pažįstami civiliai tarnai.

Nužvelgdamas stalą Granthemas matė tipiškai saldų Už

sienio reikalų departamento žemesnįjį klerką, skleidžiantį slidų 

senojo Itono pasitikėjimą savimi, ir greta jo sėdinčią griežtą, tvir

tai sučiauptomis lūpomis, aštraus žvilgsnio damą Agatą Bevley iš 

MI5. Taigi dabar užvirs vidinės kovos. Kiekvienas departamentas 

iš visų jėgų stengsis išvengti mėšlo audrų, kurios ant jų pasipils, 

kai tik plačioji Britanijos publika sužinos, kas nutiko jų mylimai 

Širdžių karalienei, ir neabejotinai vers kuo daugiau pamazgų ant 

visų kitų. Na, bus labai smagu. O kad gyvenimas būtų tikrai mie
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las, dar ir sumautas Ronaldas Trodas nusprendė įkišti savo tri

grašį.

Granthemas kur kas labiau tikėjo pagrįstais faktais nei froi- 

distine psichologija. Bet jis nieko negalėjo sau padaryti galvoda

mas apie Roną Trodą kaip apie cinišką, nesuvaldomą tapatybę, tū

nančią po šviesiu ir spindinčiu Premjero ego. Jis buvo didžiausias 

pakalikas, visada pasiruošęs padaryti viską, nors ir kaip tai būtų 

šlykštu, kad tik jo šeimininko rankelės liktų baltut baltutėlės.

Žmogus iš Užsienio reikalų departamento kalbėjo pirmas:

— Na, kaip jūs jau žinote, mūsų ambasadorius yra ligoni

nėje. Galite įsivaizduoti, kaip prancūzai siaubingai sutrikę. Nė 

vienas nenorėtų, kad tai, kas įvyko, nutiktų jų kieme. Natūralu, 

jog mes kuo aiškiausiai leidome suprasti, kad nelaikome jų už tai 

atsakingais. Tuo tarpu mes ruošiamės nugabenti Jo Karališkąją 

Didenybę į Paryžių, kai tik tai bus įmanoma. Jis yra Balmoraly- 

je. Manau, jaunieji princai jau informuoti apie tai, kad jų motina 

pateko į avariją.

— Ačiū jums, sere Klodai, — pasakė Trodas su panieka, tad 

riterio titulas nuskambėjo kaip įžeidimas, o ne kaip pagarbos 

ženklas. — Džekai, o ką turi jūsų tarnyba?

— Totalus chaosas, — pasakė Granthemas, mėgindamas ap

skaičiuoti, kiek ir kada atskleisti informacijos. — Kažkas pavertė 

Paryžių karo zona. Buvo pranešimų apie prislopintus sprogimus, 

sklindančius iš požemių kaip tik kitoje Senos pusėje nuo avarijos 

vietos. Į šipulius susprogdintas butas į pietus nuo Senos. Policija 

vietiniams aiškina, kad ten buvo dujų nutekėjimas, bet pastebėtas 

automobilis, dideliu greičiu lekiantis iš įvykio vietos. Po penkio

likos minučių tas pats automobilis susprogo rūmų kieme Marais 

rajone. Ginkluota policijos komanda prieš kelias minutes įsiveržė 

į namą ir ten rado daug kūnų. Keli iš jų, atrodo, yra britai.

— Šūdžiai! — perpykęs Trodas trinktelėjo į stalą. — Prašau 

mane užtikrinti, kad tai tikrai nėra jūsų vyrukai, vykdantys ko

kią nors privačią misiją. Ar jūs ką nors slapta rezgate?

— Ne, tikrai ne. Žinoma, mes turime savo žmonių Paryžiu
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je, bet tik sekimo tikslais. Nė vienas iš jų nėra įsivėlęs į nešvarius 

darbelius. Dėl to jus galiu užtikrinti.

— Gali būti, jog mes pažįstam žmones, kurie tai padarė, kad 

ir kas jie būtų, — Agatos Bevley balsas buvo sausas, kaip ir jos 

išvaizda.

Trodas suraukęs antakius grįžtelėjo į ją.

— Ką jūs turite galvoje tai sakydama?

— Na, kartkartėmis mes visi naudojamės išorine pagalba. 

Žmonėmis, kurie atlieka savotiškus darbus. Tie žmonės galėjo už

pulti princesę savo pačių iniciatyva. Juos galėjo pasamdyti koks 

nors kitas klientas. Draugužis galėjo būti pagrindinis taikinys. Jo 

tėvas turi daugybę priešų. Ir vėlgi, tai galėjo būti paprasčiausia 

siaubinga avarija.

— Žinoma, kad visi taip ir mano, — pasakė seras Klodas. — 

Ar kas nors tikrai galvoja, jog tai buvo mėginimas nužudyti?

— Mes nežinome, ar ne? — pasakė Trodas. — Plačiajai vi

suomenei tai buvo avarija. Tokia istorija, ir aš sumautai tikiuosi, 

kad tai tiesa, o jei ne, pasekmės mus visus išdurs. Bet jei koks nors 

išgama atėmė gyvybę busimojo Anglijos karaliaus motinai, aš ne

norėčiau kada nors atsikėlęs ryte apie tai perskaityti laikraštyje. 

Noriu būti pirmas, kuris apie tai sužinos.

— Ir Premjeras Ministras? — paklausė seras Klodas.

— Leiskite man tuo pasirūpinti. Dabar aš noriu, kad Užsie

nio reikalų departamentas laikytųsi partinės linijos: baisi avarija, 

visiems reiškiamos užuojautos. Su varliais elkitės gražiai.

Diplomatas krūptelėjo.

— Žinoma, žinoma... bet mes tikrai turėtume palaukti, kol 

užsienio reikalų sekretorius nuspręs dėl tolesnių veiksmų.

— Užsienio reikalų sekretorius elgsis tiksliai taip, kaip aš, 

po velnių, jam pasakysiu. O dabar, ties kur aš baigiau? Taip, 

Džekai, noriu, kad jūsų tarnyba išsiaiškintų, kas tiksliai nutiko 

Paryžiuje. Ir, Agata, noriu sąrašo tų, kurie šioje šalyje būtų galėję 

turėti kokį nors motyvą atimti gyvybę populiariausiai pasauly

je moteriai. Ir ką jie tam panaudojo. Beje, — Trodas palinko į
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priekį, nužvelgdamas visus sėdinčiuosius prie stalo, — jei rasite 

šunsnukį, kuris tai padarė, susitvarkykite su juo. Visiems lai

kams. Ir Dešimtasis numeris apie tai neturi būti informuotas.

Trodas, daugiau netaręs nė žodžio, atsistojo ir išdidžiai išėjo 

iš kambario. Seras Klodas išsekė paskui jį.

Granthemas mėgino vaizduoti užsiėmusį, dėdamas į portfelį 

bloknotą ir šratinuką, bet jautė jį deginantį Agatos Bevley erelišką 

žvilgsnį.

— Tu juk nujauti, kas už viso to slypi, ar ne?

— Nagi, Agata, tu žinai, kad viskas nėra taip paprasta. Įvai

rių grupuočių apstu visoje Europoje, ir pusė jų čia, Londone, jos 

galėjo įvykdyti operaciją. Kaip jau minėjai, daugybė žmonių ga

lėjo juos pasiųsti.

Ji kurį laiką nenuleido nuo jo žvilgsnio, galiausiai prabilo 

tyliau, beveik pasikliaujančiu tonu:

— Manau, kad tu turi galvoje kai kuriuos žmones; man ne

patinka jaustis autsaiderei. Atleisk, Džekai, bet nesiruošiu labai 

ilgai tylėti. Mano departamento reputacijai iškilo pavojus.

— Dabar ne laikas mums kovoti tarpusavyje, — pasakė 

Granthemas mėgindamas ją apraminti. — Be to, jei aš hipotetiš

kai ir turėčiau ką nors galvoje, neturėčiau nieko, kas bent šiek tiek 

būtų panašu į įrodymus.

Dama Agata tyliai į jį pasižiūrėjo suspausdama lūpas, kurios 

reiškė tiek skepticizmą, tiek nepritarimą.

— Gerai, — pripažino Granthemas, — sutinku, yra viena 

ar dvi galimybės, kurios man šovė į galvą. Aš ramiai šnektelsiu 

su Persiu Veiku. Senais laikais, prieš griūvant uždangai, jis padė

jo tarnybai išspręsti keletą sudėtingų problemų. Tai viršijo mano 

lygį, aš niekada nesu su juo susidūręs, bet sklando legendos, kad 

jis turėjo talentą nuspėti, kaip viskas susiklostys. Žinoma, jis tai 

neigs, tačiau jei už viso to slypi koks nors suokalbiškas šurum bu- 

rum, senasis Persis žinos, kas už tai atsakingas.

— Taip, aš puikiai žinau jo reputaciją, — šaltai pasakė dama 

Agata. — Esu turėjusi reikalų su Vėiku. Nepažįstu labiau įtakin-
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gesnio žmogaus Vaithole, kad ir kokia tuo metu būtų vyriausy

bė. Ir ne tik čia: jo ryšiai siekia Vašingtoną, Maskvą, Beidžingą

— vyrukas turi nuostabų instinktą paremti reikiamus žmones ir 

reikiamu laiku. Bet nė akimirkai nepamiršk, kad nepaisant viso 

patriotizmo ir principų, kuriuos jis taip išdidžiai demonstruoja, 

seras Persis ištikimiausias pats sau. Ir Trodas — ką mes pasaky

sime jam? — paklausė ji truputėlį sušvelninusi toną.

Pirmą kartą nuo tos akimirkos, kai jie įžengė į šį kambarį, 

Granthemas pajuto, kaip nusišypsojo.

— Nieko. Manau, pats laikas tam baro mušeikai parodyti, 

kas iš tiesų valdo šalį. Ar sutinkate?

Dama Agata linktelėjo.

— Išties manau, kad taip.

16

Kai paskutinį kartą Karveris dairėsi, niekur aplink nematė 

taksi. Bet vos tik Aleks atsistojo šalikelėje, tuoj baltas „Peugeot 

406“ su ženklu t a x i  p a r i s i e n  ant stogo cypdamas sustojo prie 

jos. Ji vėl nusišypsojo, tik šį kartą vairuotojui, kuris irgi nušvito. 

Jis atrodė kaip emigrantas iš Šiaurės Afrikos. Jo galva linkčiojo 

aukštyn ir žemyn pagal arabų šokių muzikos ritmą, sklindantį 

iš mažyčio magnetofono.

— Rai, — pasakė nykščiu rodydamas į magnetofoną. — 

Gera muzika!

Karveris jau buvo beprašąs ją pritildyti, bet persigalvo

jo. Triukšmas trukdys vairuotojui nugirsti bet kokį pokalbį su 

Aleks.

— Žinoma, — pasakė jis. — Gera muzika. Gare de Lyon, sil 

vous plait/*

Didžioji senoji stotis, kurios laikrodžio bokštas atrodė kaip

* Liono stotis. Jeigu tik jums patinka (pranc.).
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miniatiūrinis prancūziškas Big Benas, buvo pradinis taškas, iš 

kurio vyko traukiniai į Alpes, Šveicariją ir Italiją.

— Attendez ici un moment*, — pasakė Karveris taksistui, 

kai jie atvyko.

Jis čiupo kompiuterio lagaminėlį ir jau pusiau atidaręs du

ris pasisuko į Aleks:

— Duok man savo krepšį, aš jį taip pat padėsiu. Neužtruk

siu nė minutės.

Ji pasirausė krepšyje ir pasiėmė cigaretes, lūpų blizgesį, pu

drą bei tušą.

— Esminiai reikmenys, — pasakė ji. — Turiu pasitvarkyti 

veidą. Žinai, tu turėtumei padaryti tą patį. Kol būsi tenai, užeik 

į tualetą.

Karveris sutrikęs gūžtelėjo pečiais ir išlipo iš automobilio.

— Niekur neik, — pasakė jis prieš nueidamas į stotį sau

gojimo kamerų link.

Apžiūrėjęs save veidrodyje vyrų tualete, šviečiant ryškiai 

neoninei šviesai, suprato, ką Aleks turėjo galvoje. Ant veido ma

tėsi purvo ir prakaito dryžiai, o plaukai buvo pilni betono dulkių. 

Nenuostabu, kad Maksas šaipėsi iš jo išvaizdos — jis atrodė kaip 

tikra baidyklė. Nusiprausė po šaltu vandeniu, šlapiomis rankomis 

perbraukė galvą, po to pasižiūrėjo į veidrodį. Truputėlį geriau.

O Aleks sėdėdama automobilyje dažėsi lūpas. Ji apžiūrėjo 

savo raudonas spindinčias lūputes pudrinės veidrodėlyje, tada 

nutaisiusi apsimestinai pataikaujamą šypseną įteikė visus kos

metikos reikmenis Karveriui. Jis pastebėjo, kad jai kažkaip pa

vyko vairuotoją įtikinti truputėlį pritildyti muziką.

— OK, — pasakė ji, kai jis viską susikišo į kišenes. — Tai 

kur važiuosime dabar?

Jis išsišiepė.

— Geras klausimas. Pažiūrėsime, gal mūsų vaikinas turės 

kokių nors idėjų.

* Minutę čia palaukite (pranc.).
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Jis pasilenkęs šnektelėjo su vairuotoju. Aleks nustebimui, 

Karveris laisvai kalbėjo prancūziškai. Galėjo plepėti su taksistu 

ir netgi suskelti porą juokelių. Atrodė, kad jiedu rado juos tenki

nančią išeitį. Karveris padrąsinamai paplekšnojo šiaurės afrikie

čiui per petį ir įsitaisė sėdynėje.

— Jis sako žinąs kaip tik tokią vietelę.

— Taigi, — tęsė jis pasisukdamas į ją veidu ir žvelgdamas 

tiesiai į akis, — kodėl gi tu sugrįžai? Na, ten, tame name. Kodėl 

paprasčiausiai nepabėgai?

— O kur bėgti?

Ji žvilgtelėjo į vairuotoją ir pasilenkė prie Karverio, norėda

ma įsitikinti, kad jų nenugirs. Aleks balsas buvo žemas ir atkaklus. 

Karveris pastebėjo vairuotojo žvilgsnį galinio vaizdo veidrodėly

je — šis manė, jog tai dar viena įsimylėjėlių porelė, plepanti ant 

galinės sėdynės.

— Tu nubėgai į viršų taip greitai, kad aš nespėjau su tavi

mi, — paaiškino ji. — Tada išgirdau šūvius ir supratau, kad ten, 

viršuje, yra žmonių. Pagalvojau, gerai, gal man pavyks pabėgti 

pro vartus, bet prie jų stovinti mašina tuoj turėjo sprogti. Nežino

jau, ką daryti. Spėju, kad tuo metu mane apėmė panika. Girdėjau 

šūksnius viršuje, paskui vyriškis nubėgo laiptais žemyn. Turėjau 

pasislėpti, tad užlindau už durų, iš už kurių išėjo tie kiti vyrai. Tie, 

kuriuos tu nušovei...

Sekundėlei ji nutilo.

— Nesvarbu, kaip ten buvo, aš užėjau į vidų ir pamačiau 

laiptus, tada prisiminiau, kad čia yra galiniai laiptai. Nuspren

džiau jais užlipti ir pažiūrėti, kas nutiko tau. Jei galėsiu kuo nors 

padėti, tuomet mes gal ir turėsime kokių šansų. Kas vyko toliau, 

tu jau žinai.

— Na, aš patenkintas, kad tu tai padarei.

— Ir aš taip pat. Kalbu apie... tai skamba siaubingai. Mirė 

žmonės. Bet aš esu patenkinta. Ar todėl aš esu blogas žmogus?

— Ne blogesnė nei mes visi, — pasakė jis.

Jie važiavo Boulevard de Sėbastopol, kai Karveris pamatė
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visą parą veikiančios parduotuvės žalią neoninį ženklą ir liepė 

vairuotojui sustoti.

— Atleisk, — pasakė jis Aleks. — Tai paskutinis sustojimas.

Jis nuėjo į parduotuvę, nusipirko pačius silpniausius aki

nius, kokius tik buvo galima gauti be recepto, žirkles bei tris 

pakelius plaukų dažomojo šampūno: juodaplaukei, brunetei ir 

raudonplaukei.

Aleks turės atsisveikinti su tais šviesiais karčiais. Gaila, bet 

gal kaip tik tai ir išgelbės jai gyvybę.

— Ką nusipirkai? — paklausė ji, kai jis vėl įsėdo į automo

bilį. — Gal apsaugos priemonių? Na, tuo atveju, jei tau šiąnakt 

pasisektų?

— Apsaugos priemonių tau, — jis parodė savo pirkinius po

pieriniame maišelyje. — Tu gali būti kas tik nori, tik ne blondinė.

Jis ištarė tai kaip vyras, kuris tikisi, jog kils ginčas. Bet Aleks 

nepurkštavo.

— Gerai. Aš jau nebesu ta moteris, kokia buvau prieš valan

dą. Aš nebenešioju tų pačių drabužių. Tad kodėl turėčiau nešioti 

tokius pačius plaukus?

Jie greitai pasiekė vietą, dėl kurios Karveris susiderėjo su 

taksi vairuotoju. Tai buvo klubas netoli Sėbastopol bulvaro. Įė

jimas buvo po didele arka, tačiau niekur nesimatė jokio užrašo. 

Dvi auksinės moterų statulos, vilkinčios klasikiniais drabužiais, 

laikė šviestuvus abiejose durų pusėse. Žmonės grūdosi prie pa

auksuoto turėklo priešais klubą, maldaudami patekti į vidų. Pagal 

išraišką jų veiduose matėsi, kad maldauja veltui.

— Prakeikimas! — sumurmėjo Karveris. — Turėjau apie tai 

pagalvoti.

Aleks nieko nepasakė. Ji atrodė visiškai rami — išlipo iš tak

si, pasitaisė suknelę, atmetė atgal plaukus ir nuėjo per minią tie

siai prie įėjimo.

Prie durų stovėjo apsaugos darbuotojas: 250 svarų raume

nų iš Vakarų Afrikos, įspraustų į sidabriškai pilką kostiumą. Jis 

nužvelgė Aleks ir atkabino virvę, kuri sulaikė žmones tarpdu
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ryje. Aleks įčiuožė tarsi kokia žvaigždė. Karveris mėgino sekti 

paskui ją. Apsaugininkas jį sustabdė. Karveris pasilenkė ir pasa

kė jam keletą žodžių prancūziškai. Paskui kažką įkišo į viršutinę 

švarko kišenę. Vyriškis akimirką sustingo, priversdamas Karverį 

pasijaudinti, paskui mostelėjo užeiti vidun.

— Ką tu jam pasakei? — paklausė Aleks.

— Pasakiau, kad esu tavo asmens sargybinis. O tada įkišau 

jam į kišenę šimtą dolerių.

— Ei! Tai aš išgelbėjau tau gyvybę šią naktį, ar jau užmiršai?

— Atleisk. Ši istorijos dalis man kažkaip visai išgaravo iš gal

vos. Eime, pavalgykime.

Vos įėjęs į klubą Karveris nusižiūrėjo tris galimus išėjimo 

variantus, taip pat pastebėjo dvi vyriškių grupes, kurios gali kelti 

grėsmę, bei atrado, kad viršuje yra kažkoks restoranas. Dar vie

nas šimto dolerių banknotas nupirko jiems staliuką kampe. Iš čia 

buvo galima puikiai matyti visą patalpą. Jei kas nors ir ieškotų jų, 

Karveris greitai tai pastebėtų. Jis įteikė Aleks žirkles ir dažus.

— Eik ir padaryk tai, ką reikia.

— Aš galiu šiek tiek užtrukti.

— Viskas gerai. Aš niekur neišeisiu.

Karveris stebėjo Aleks, išnykstančią moterų tualete. Paskui 

pakvietė padavėją ir užsisakė dvigubą porciją „Johnie Walker 

Blue Labela su ledais. Jis nežinojo, kiek dar jam bus lemta išgerti. 

Tad geriau jau gerti gerus gėrimus.

17

Moterų tualetas atrodė kaip Roma paskutinėmis savo gyva

vimo dienomis. Vienoje kabinoje porelė dulkinosi. Dvi merginos, 

atsirėmusios į sieną, aistringai bučiavosi. Kita kabina buvo nau

dojama kaip prekystalis: šiaurės afrikietis, vilkintis „Iron Maiden“ 

marškinėlius, pardavinėjo pakuotes su amfetaminu, kokainu ir 

heroinu. Moterys čia pat, ant kriauklės kraštų, stumdė miltelius į
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juosteles, šniaukė jas, po to pirštais nusivaliusios nuo nosies snie

go dulkes jas nulaižydavo. Kiek labiau įprastos personos šlapino

si, apžiūrinėjo grimą ir liežuvavo apie klube paliktus savo vyrus.

Aleks susirado laisvą kriauklę. Ji sekundėlę žvilgtelėjo į savo 

atvaizdą veidrodyje sienos fone. Tada pradėjo kirptis plaukus. 

Kelios moterys ją nužvelgė. Viena pradėjo kalbėti prancūziškai. 

Aleks pažiūrėjo į ją ir mimika paaiškino, jog nieko nesupranta.

— Ar išprotėjai? — moteris klausimą pakartojo angliškai. — 

Tu kerpi nuostabius plaukus, tavo vyras tavęs neatpažins.

— Būtent, — pasakė Aleks ir nusišypsojo.

Moteris nusijuokė.

— Bet chėrie, turi būti paprastesnių būdų, kaip nuo jo pa

bėgti, ar ne?

— Gal ne nuo jo aš noriu pabėgti.

— OK, tu paslapčių moterie!

Aleks toliau kirposi plaukus. Ji liovėsi, kai plaukai buvo pa

trumpinti iki dailaus bobo, pusiau uždengiančio kaklą. Pirštais 

perbraukė savo naująją šukuoseną, papurtė į šonus galvą, kad 

pajustų, kaip plaukai juda bei krenta.

— Ne, — sumurmėjo sau panosėje, — per daug nuobo

du. — Ir vėl į rankas paėmė žirkles. Po kelių minučių jos šukuo

sena buvo trumpa, beveik berniokiška. Vėl pažvelgė į veidrodį 

ir liko kur kas labiau patenkinta.

Paskui iš eilės ėmė dažus ir pakėlusi juos prie veido mėgino 

apsispręsti. Prileido kriauklę šilto vandens, pasilenkė ir panardino 

galvą. Tada ją išsitrinko juodu dažomuoju šampūnu. Dabar lau

kė nuobodžioji dalis: turėjo praeiti dvidešimt minučių, kad dažai 

tinkamai įsigertų. Taigi ji atsisėdo ant kriauklės krašto, surūkė 

„Marlboro“ cigaretę, stebėdama aplinkui vykstantį gyvenimą.

Porelė, kuri mylėjosi, galiausiai išlindo iš kabinos. Moteris 

puolė prie veidrodžio apžiūrėti savo veido bei plaukų, o vyriškis 

nekantravo. Atrodė, nė vienam jų romantika per daug nerūpėjo. 

Padori kekšė bent jau būtų apsimetusi, kad jai patiko. Taip koks 

nors klientas galbūt sumokėtų ir antrą kartą.
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Agento prekyba po kelių minučių aprimo. Jis pamėgino įti

kinti Aleks nusipirkti, o vėliau laužyta anglų kalba pradėjo pokal

bį apie biznio sunkumus su klientais, kurie pagal jo apibrėžimą 

buvo nuopisos. Iš pokalbio atrodė, kad Aleks žino, apie ką kalba

ma. Agentui tai padarė įspūdį.

— Tu pati stumdai pudrą? — paklausė jis.

— Ne, — atsakė ji. — Kai ką kitą.

Tauškėdamos keturių colių kulniukais į tualetą įėjo dvi blon

dinės ir sekundėlei triukšmas nutilo. Dvi atėjūnės buvo visiškai 

identiškos, tačiau klaikiai nenatūralios ir tobulos kaip lėlės. Jos 

buvo didelėmis turkio akimis, toBulų linijų nosimis ir putliomis, 

surauktomis lūpomis. Tuščiai, abejingai apsižvalgė, tarsi joms jau 

seniai buvo nusibodusi aplinkinių reakcija į jų išvaizdą. Arba tai, 

pagalvojo Aleks, arba jų veidai buvo tiek privaryti botokso, kad 

parodyti kokių nors emocijų net ir neįmanoma.

Lėlytės atsistojo greta Aleks prieš veidrodį keikdamos vy

riškį, su kuriuo atėjo. Keiksnojo jį rusiškai. Viena jų pasižiūrėjo 

veidrodyje į Aleks ir sutrikusi suraukė antakius.

— Ya znayo vas?

Ji klausė: „Ar aš jus pažįstu?44

— Atleiskite, — atsakė Aleks naiviai išplėsdama akis ir 

stengdamasi kiek galėdama kalbėti amerikietišku akcentu, — ne

suprantu, ką jūs pasakėte. Bet man tas jūsų dvynukių pokštas la

bai patinka.

Dvi lėlytės vėl nusigręžė į savo atvaizdus ir persimetė ke

liomis kandžiomis pastabomis apie kvailus jankius. Jos pasitaisė 

plaukus, išlygino savo mikroskopines sukneles ir patraukė atgal 

į klubą. Kai besiūbuodamos durys galiausiai paskui jas užsidarė, 

Aleks smagiai ir su dideliu palengvėjimu nusijuokė.

— Tai bent porelė, a?

Aleks pažvelgė į merginą skaisčiu veidu, kuri ką tik buvo 

išaugusi iš paauglystės, dėvėjo džinsus ir aptemptus marškinėlius. 

Jos akys buvo skaisčiai mėlynos, o lengvai įdegęs veidas nusėtas 

strazdanomis.
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— Ar tu amerikietė? — paklausė Aleks.

— Ne, kanadietė. Aš iš Vinipego. Mano vardas Tifani.

— Labas, Tifani, aš Aleksandra. Klausyk, gal galėtumei man 

padaryti nedidelę paslaugą? Kyštelėk galvą į lauką ir pažiūrėk, ar 

prie kampinio staliuko tebesėdi toks vienas vyrukas?

— Žinoma, — Tifani priėjo prie durų ir žvilgtelėjo. — Ar 

turi galvoje tą mielą vyruką tamsiais plaukais, baltais marškinė

liais ir pilku švarku?

Aleks nusišypsojo. Mielas, šio žodžio Karveriui ji net nema

nė taikyti.

— Jo, — pasakė ji. — Tai jis.

— Luktelk, tuoj sugrįšiu, — Tifani pradingo už durų. Po dvi

dešimties sekundžių ji grįžo. — Žinai ką? Jis tikrai mielas. Gal 

truputėlį grubokas, bet man tokie patinka. Jis kur kas mielesnis 

nei mano kavalierius. Kad ir kaip ten būtų, aš paklausiau jo, ar 

jam nereikia palaikyti kompanijos. Jis atsakė, kad kai ko laukia. 

Manau, tu jam tikrai patinki.

Galiausiai reikiamas laikas praėjo. Aleks išskalavo dažus, 

nuropojo prie rankų džiovintuvo ir į plaukus paleido karšto oro 

srovę. Tai užtruko tik keletą sekundėlių. Ir tai buvo vienas iš pri

valumų, kai plaukai trumpi. Jai trūko tik paskutinio potėpio. Ji 

pažvelgė į moteris, stovėjusias greta. Už poros kriauklių nuo jos 

stovėjo pankiškos išvaizdos rokerė su indeliu plaukų želė. Aleks 

linktelėjo prie jos ir parodė į plaukų želė.

— Gal galima? — paklausė ji.

Mergina linktelėjo. Aleks dešine ranka pasisėmė želė, pasi

trynė rankas ir pradėjo pirštais braukyti plaukus pirmyn ir atgal, 

kad šie atrodytų papurę. Po to prieš išeidama iš tualeto atsitraukė 

nuo veidrodžio, pasukinėjo galvą į šonus ir atidžiai apžiūrėjo save 

iš visų pusių.

— Buvo verta palaukti, — pasakė Karveris, kai ji sugrįžo 

prie staliuko. — Tu atrodai pritrenkiamai.

— Tu taip manai? — paklausė Aleks. Jaučiuosi kažkaip 

keistai, lyg ten daugiau nieko nebebūtų. Vis dėlto jei tau patin
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ka, turime išgerti už mano naują stilių, — ji pakvietė padavė

ją. — Prašyčiau butelį „Cristal“.

Po minutės ant jų staliuko stovėjo dvi pilnos šampano taurės 

bei blankus, skaidrus butelis, pastatytas greta ledų kibirėlyje.

— Na zdorovye! — pasakė Aleks pakeldama savo taurę.

Akimirką ji žvelgė į auksinį burbuliuojantį skystį, pirštais

juto ledinį stiklo šaltį, o nosimi — aštrų gėrimo aromatą. Ji nie

kada dar nesijautė tokia gyva ir niekada pojūčiai nebuvo tokie 

aiškūs. Suvokimas, ką ji padarė šią naktį, tebegąsdino, bet reikėjo 

pripažinti: ji žvelgė mirčiai į akis ir liko gyva. Ji juto, kaip ją ap

ima aiškus būties trapumo suvokimas. Jai norėjosi iš gyvenimo 

išspausti kiekvieną lašą, kuris jai liko. Ir tai ruošėsi padaryti kaip 

tik dabar.

Karveris žiūrėjo į moterį, sėdinčią priešais jį. Juodi plaukai 

suteikė jai stiprumo, rafinuotumo. Jos mėlynos akys tuose juo

duose rėmuose švietė dar skaisčiau, o figūra atsiskleidė visu ele

gancijos tobulumu. Jis galvojo apie tai, kas būtų galėję nutikti, jei 

jie būtų susitikę normaliomis aplinkybėmis. Tada šyptelėjo sau. 

Tokia mergina? Ji nė nebūtų į jį pažvelgusi.

Jis stengėsi, kad jie neišsiskirtų.

— Taigi gal nori valgyti?

Aleks ištuštino savo taurę.

— Valgyti? Jokiu būdu! Aš noriu šokti. Eime!

Ji atsistojo ir nusitempė Karverį už rankos.

Jis nervingai šypsojosi.

— Ar tu pasakei šokti?

Tokia mintis jam nė nebuvo šovusi į galvą. Viskas, kas jam 

rūpėjo, kad klubas būtų ta vieta, kurioje jie išvengtų persekiojimo.

Aleks juokėsi.

— Žinoma, kad aš šoksiu. Ir jei tu, pone Drovusis Angle, 

nešoksi su manimi, aš susirasiu, kas pašoks. Ir jis apkabins mane 

savo rankomis. Mūsų kūnai glausis vienas prie kito. Mes...

— Aš jau įsivaizduoju, — pasakė Karveris.

Jis nužvelgė šokių aikštelę. Joje bangavo kūnai. Čia, minioje,
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jie kels kur kas mažiau įtarimų, nei sėdėdami nuošaliai prie atviro 

staliuko.

— Gerai, pašokime.

18

Liuko dangtis pasistūmė per colį, būtent tiek, kiek reikėjo, 

kad būtų galima iškelti jį iš jo išėmų. Keletą sekundžių buvo ramu. 

Tada jis vėl sujudėjo iš savo angos ir nudardėjo ant šaligatvio.

Grigorijus Kurskas krūptelėjo, kai skausmas pervėrė sulau

žytus šonkaulius. Jis sunkiai kvėpavo. Kvėpuojant taip pat skaudė

jo. Šiaip ne taip išsikabarojo iš angos ir atsidūrė Paryžiaus gatvėje. 

Nusispjovė ant žemės, stengdamasis atsikratyti purvo skonio bur

noje. Jam teko praryti pusę Paryžiaus nutekamųjų vandenų turi

nio. Reikės pasiskiepyti nuo dizenterijos, maro ir stabligės — nuo 

bet ko, ką turės daktaras.

Kas dar? Jis nieko negirdėjo: sprogimas jį laikinai apkurtino, 

tad ausų būgneliai piktai, klykiančiai protestuodami spengė. Nors 

dėvėjo lengvą neperšaunamą liemenę, sprogimo banga kaip rei

kiant aplamdė krūtinės ląstą ir apdaužė galvą. Tokio galvos skaus

mo jis nejuto nuo to karto, kai paskutinėmis dienomis Kabule jie 

pralaimėjimo kartėlį plovė bulvių namine. Jį pykino, svaigo galva, 

dėl smegenų sukrėtimo nelabai orientavosi erdvėje. Na, velniop 

visa tai. Kurską yra kur kas smarkiau sužeidę, o jis vis tiek kovė

si. Jis tikriausiai dar ir siaubingai dvokė. Bet viena, kai tu smirdi 

sėdėdamas apkasuose, kur nors Afganistano šiknaskylėje, o visi 

aplink tave smirdi lygiai taip pat, tačiau menkas malonumas, kai 

esi Paryžiaus centre.

Kurskas apsidairė. Jis stovėjo plačioje aveniu. Tolumoje ma

tėsi vos kelios mašinos. Už jo buvo kažkokie geležinkelio depai, 

nušviesi pusiau oranžinės, pusiau žalios šviesos. Keletas geležin

kelio darbuotojų šmirinėjo tarp šilumvežių. Nė vienas iš jų per 

daug nieko nedirbo.
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Kurskas žinojo, ką turi daryti. Jis sudribo ant žemės, atsirem

damas į apšvietimo stulpą greta autobusų stotelės. Ir ėmė laukti.

Pro šalį ėjo žmonės. Trys geležinkelio darbininkai, besibai

giant jų pamainai, laimingi, kad galės eiti namo, apšaukė jį liep

dami nusimaudyti ir susirasti darbą. Vienas jau buvo besiruošiąs 

jam įspirti, bet kitas draugužis jį sustabdė sakydamas:

— Ei, Pako, ar išprotėjai? Tavo batai smirdės per amžius!

Ir vyriškiai juokdamiesi nuėjo.

Kurskas laukė.

Praėjo koks dvidešimt minučių, kol jis pamatė tai, ko reikėjo

— tai buvo vienišas vaikinas, maždaug jo sudėjimo, bet sudribęs. 

Jis tikrai nesugebės apsiginti. Tai Kurskas galėjo pasakyti vos tik 

į jį pasižiūrėjęs.

Vyriškiui einant jo link, Kurskas atsistojo ir patraukė prieš

priešiais, kaip eilinis benamis prašydamas kelių monetų. Vyriškio 

akys iš baimės išsiplėtė. Jis mėgino vaidinti kietą.

— Atsiknisk, valkata!

Kurskas šyptelėjo ir žengė kelis žingsnius artyn. Vyriškis ap

sisuko, paspartino žingsnį, mėgindamas išlaikyti orumą ir nebėg

ti. Už keleto žingsnių Kurskas jį pasivijo, čiupo už galvos, pasuko 

ją nulauždamas kaklą ir pagavo bekrentantį kūną.

Kurskas pajuto kitą skausmo dūrį, pervėrusį viršutiniąją 

kūno dalį. Skausmas peraugo į nesiliaujantį, graužiantį sopulį, 

kol jis tempė vyriškį į kelio pakraštį ir galiausiai jo kūną numetė 

prie geležinkelio depo tvoros. Kurskui skaudėjo, kol jis nuvilko 

vyriškio drabužius: švarką, kelnes ir marškinius; jam skaudėjo, 

kol jis rengėsi. Kad ir ką jis darė, jam skaudėjo.

Jis išvertė vyriškio piniginę ir kišenes: trisdešimt penki fran

kai banknotais ir dar devyni ar dešimt smulkiomis monetomis. 

To visiškai užteko.

Kurskas paliko vyrą sukniubusį prie tvoros su savo senais 

drabužiais. Praeis šiek tiek laiko, kol kas nors susivoks, kad jis 

miręs. Nė vienas nenorės artintis prie tokio vyruko.

Jis patraukė aveniu, praeidamas po viaduku. Už jo gatvės
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siaurėjo. Jos visos atrodė vienodos: daugybė gyvenamųjų ketu

rių penkių aukštų namų, kur ne kur įsiterpę bistro ar parduotu

vės. Ant vieno gatvės kampo buvo viešasis tualetas. Kurskas įkišo 

porą frankų į automato plyšį ir palaukė, kol atsidarys metalinės 

durys, tada užėjo į vidų. Jis kriauklėje nusiprausė, muilu nuplau

damas veidą ir galvą, nuskalaudamas nešvarumus nuo žaizdų, 

išvagojusių jo nuskustą galvą, džiaugsmingai braukdamas delnu 

per švitrinio popieriaus aštrumo ražienas.

Baigęs pažvelgė į veidrodį. Vaizdas ne per blogiausias. Jis at

rodė kaip kietas išpera, įsivėlęs į muštynes ir nesugebėjęs pakrauti 

malkų. Kurskas išsišiepė pagalvojęs apie Paryžiaus buržujus, ku

rie pašiurps jį pamatę. Jis visiškai neabejojo savo sugebėjimu gąs

dinti žmones, taip kaip gražios moterys mano, kad visų vyrų akys 

krypsta į jas. Ėjimas gatve buvo tarsi jo galios demonstravimas.

Kurskas išėjo iš tualeto ir apsidairė ieškodamas telefono 

automato. Jis sukišo visas monetas, kurias tik turėjo, ir surinko 

kitos šalies numerį. Teko palaukti, kol kažkas atsiliepė.

— Čia Kurskas. Duok man Jurijų. Jo, aš nežinau, kiek dabar 

valandų. Tik užsičiaupk ir pakviesk man Jurijų.

19

— Gal galėčiau gauti vieną šlykščią tavo cigaretę?

Papinas nusišypsojo.

— Aš maniau, kad jūs nerūkote.

Operacijų vadovas susiraukė.

— Paprastai nerūkau. Bet manau, kad šiąnakt padarysiu 

išimtį.

Papinas ištraukė savo „Gitanes“ pakelį, ištiesė ranką, po to ja 

įsikišo į ausį telefono ausinę. Įdėmiai klausydamasis jis raukėsi, vė

liau trumpai tarstelėjo į mikrofoną, kabojusį prie gerklės. Dar vie

nas linktelėjimas, skubus atsisveikinimas, tada jis išjungė telefoną.

— Bijau, kad turiu daugiau blogų naujienų, — ištiesdamas

105



cigaretę ir spragtelėdamas žiebtuvėliu pasakė Papinas. — Ma

rais rajone įvykdytos žmogžudystės. Vienas puikiausių Pary

žiaus viešbučių paverstas skerdykla. Susprogęs automobilis. Kū

nas prie vartų. Du kūnai hole. Dar du kūnai viršuje. Ir žmogaus 

kūno liekanos, sprogimo išbarstytos kaip konfeti po visą kiemą. 

Žuvę vyriškiai buvo ginkluoti automatais. Tai buvo profesiona

lūs žudikai, kuriuos pačius kažkas nužudė. Taigi aš klausiu sa

vęs, kodėl šiąnakt žudikai turėtų būti Paryžiuje?

— Gerai, esmę supratau.

— Tuomet paskui mane.

Rodantis pilkai aušros šviesai, jie nuvažiavo prie rūmų. Pa

pinas kyštelėjo savo ženklelį policijos pareigūnui, kuris saugojo 

vartus ir rūpinosi, kad pernelyg nepriartėtų auganti smalsuolių 

minia, sutraukta žiburėlių ant autobusiukų ir policijos automo

bilių, susispietusių gatvėje prie vartų. Viduje Papinas trumpai ir 

piktai pasikalbėjo su vyriškiu, kurio sprandas buvo kaip buliaus, 

kostiumas per ankštas, o pažastyse matėsi prakaito dėmės.

— Tai buvo detektyvas, atsakingas už šią bylą, — paaiškin

damas pasakė Papinas operacijų vadovui.

— Tai aš supratau. O dėl ko jis nepatenkintas?

— Jis nori paimti kūnus, kad jie būtų kuo greičiau ištirti. 

Aš pasakiau, kad galės juos pasiimti po penkių minučių. Taigi 

nešvaistykime laiko. Papasakokite man viską.

Jie priėjo prie pirmojo kūno.

— Ar jūs jį pažįstate? — paklausė Papinas.

— Jo vardas Velanas, buvęs desantininkas. Atrodo, pakan

kamai akivaizdu, kas čia nutiko. Kažkas atvažiavo prie vartų, 

Velanas priėjo pasižiūrėti ir buvo nušautas.

Jie paėjėjo toliau ir pamatė apdegusius sprogusio automo

bilio griaučius. Detektyvas stovėjo prie aplamdytų vairuotojo 

durelių liekanų.

— Regardez*y — pasakė jis mosteldamas į vidų.

* Pasižiūrėkit (pranc.).
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Du vyriškiai pažvelgė į automobilį ir pamatė apanglėjusį 

vairą. Nutrauktos rankos dalis vis dar buvo ant jo. Likęs kūnas 

gabalėliais ištaškytas po visą kiemą. Nusikaltimo vietos tyrėjai 

fotografavo kiekvieną dalelę.

Papinas išsitraukė cigaretes. Pasivaišinti pakelį kyštelėjo ir 

anglui.

— Ne, viskas gerai, ačiū. Esu matęs ir baisesnių dalykų.

Jie įėjo į pastatą ir išvydo du vyriškius, tysančius ant grin

dų hole, jų kraujas buvo išsitaškęs ant baltų ir juodų plytelių.

— Nikolas ir Džaretas, taip pat desantininkai, — pasakė 

operacijų vadovas. — Jie atvyko kaip komanda drauge su Vela- 

nu ir kitais dviem vyrais.

— Gal jums reikėtų pagalvoti apie policininkus, kai kitą 

kartą samdysite žmones, — pasakė Papinas.

— Nesirūpinkite. Mes samdome tik geriausius. Štai kodėl 

tie du žuvo.

— Jūs žinote, kas tai padarė.

— Beveik esu tikras. Būsiu garantuotas, kai pamatysiu 

tuos, kurie viršuje.

Vyriškiai įėjo į valgomąjį. Operacijų vadovas krūptelėjo 

pamatęs Maksą.

— Tas su džinsais yra ketvirtasis komandos narys, Maka

las. Manau, kad tai, kas liko iš penktojo vyriškio, Harisono, jūs 

rasite kieme.

— O štai šis vyriškis. Įtariu, jūs jį gerai pažinojote?

— Jo vardas Maksas. Bent jau aš jį taip vadinau. Negaliu 

pasakyti, kas parašyta jo gimimo liudijime. Mes niekada nesiva- 

dinome tikraisiais vardais.

— Alors*, kas jis? Ar pastebėjote įdomų skirtumą tarp mi

rusiųjų šiame kambaryje ir tų, kurie ten, apačioje?

— Žinoma. Maksas ir Makalas buvo nušauti trijų šūvių 

serijomis automatiniu ginklu; kiti nukauti pavieniais šūviais.

* Tuomet (pranc.).
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Spėju, kad jūsų balistikos specialistai nustatys, jog jie iššauti 

iš „SIG-Sauer P226“. Jei taip, tai šaulys man žinomas Karverio 

vardu. Jis vienintelis, kuris galėjo tai padaryti, išskyrus vieną 

mažytę detalę. Jis turėjo būti negyvas.

— Tarkime, kad taip nėra. Ar galite jį apibūdinti?

— Aš tikrai negalėsiu apibūdini jo išvaizdos, bet jis dėvėjo 

juodą trumpą striukę, marškinėlius, džinsus, — viskas juodos spal

vos. Vairavo „Honda XR400“ motociklą, taip pat juodos spalvos.

— Jūs visa tai žinote, nes?..

— Aš už visa tai sumokėjau.

— Suprantu. Ar jūs mokėjote ir jo sėbrams?

— Ne. Karveris visuomet dirbo vienas.

— Tai kodėl čia yra du ginklai?

— Neturiu supratimo.

— Prašau, nešvaistykite mano laiko, a? Arba šis žmogus, 

tas Karveris, atėjo su savo mėgstamu ginklu, kuris, kaip žinote, 

apkaboje turi dvylika šovinių, iššovė keturis šūvius, o po to dėl 

kažkokių priežasčių nusprendė pasiimti visai kitą ginklą; arba 

čia buvo du žmonės, šaudantys skirtingais ginklais. Alors, Čarli, 

ką tu manai?

— Tikrai, Pjerai, aš nežinau, kas įvyko. Aš netgi nesu tikras, 

kad tai buvo Karveris. Jis turėjo būti sunaikintas iš karto po 

operacijos. Tiek, kiek aš žinau, taip ir įvyko.

— Bet jei jis išgyveno?

— Tuomet jis turėtų būti labai piktas.

— Ir jis norėtų keršyti?

— Taip. Toks būtų mano spėjimas.

— Ar jis yra lankęsis čia anksčiau?

— Ne.

— Ar bent žinojo, kad tokia vieta egzistuoja?

— Ne.

— Ir vis dėlto akivaizdu, kad jūsų ponas Karveris sugebėjo 

sužinoti apie šį namą ir tarp daugybės Paryžiaus namų jį su

rasti, nužudyti visus jame esančius vyrus naudodamasis dviem
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skirtingais ginklais. Paskui jis dingo nepalikdamas jokių pėdsa

kų. Jūs esate teisus, Čarli. Jūs tikrai samdote geriausius. Gal dėl 

to jūs negalėjote taip lengvai atsikratyti, kaip...

— Prakeikimas! Kompiuteris!

— Pardon?

— Maksas turėjo skreitinį kompiuterį.

— Ir...

— Ir pažiūrėkite ant stalo. Jo ten nėra. Tas šunsnukis Karve

ris pasiėmė mūsų kompiuterį!

Papinas trumpam nutilo, kad viską apmąstytų. Po to prabilo 

stengdamasis išlikti priverstinai globėjiškai ramus, kaip žmogus, 

bandantis nenusiminti tokioje situacijoje:

— Gal mes per daug skubame daryti išvadas, a? Papasakoki

te man, kaip jūs ruošėtės nužudyti tą Karverį?

Kai operacijų vadovas prabilo, emocijos jau buvo suvaldytos:

— Du rusai, vyras ir moteris, kurių vardai Kurskas ir Pe

trovą. Jie atvyko iš Maskvos. Bet jie taip pat žuvo. Mes į šipulius 

susprogdinome jų butą.

— Ar tas butas buvo Ile St Louis?

— Taip.

— Na, jis tikrai sprogo. Bet jame nieko nerado. Niekas ne

žuvo, niekas nesužeistas. Kadangi tuo domisi ir visuomenė, ir ži- 

niasklaida, buvo paskelbta, kad tai paprasčiausia avarija — dujų 

nutekėjimas, todėl nėra ko jaudintis.

— To negali būti. Mes turėjome žmogų, kuris stebėjo butą. 

Jis pranešė, kad į jį įėjo vyras ir moteris. Tuomet įvyko sprogimas. 

Ar jūs tikras, kad žmonės bute neišgaravo?

— Ne. Bute nieko nebuvo, kai įvyko sprogimas. Taigi kas 

buvo šie vyras ir moteris? Kaip jie ištrūko? Ir kur jie dabar?

20

Jie šoko, jie gėrė šampaną, jie netgi pavalgė tailandietiško
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maisto, pagaminto klubo restorane. Pasislėpę nuo kitų pasaulyje, 

kuris buvo susiaurėjęs iki jų staliuko, baro ir šokių aikštelės, tarsi 

tos beprotiškos prievartos ir mirčių valandos net nebūtų buvę. 

Kol skambėjo muzika ir liejosi gėrimai, jie buvo du paprasti žmo

nės, civiliai, šeštadienio vakarą išėję papramogauti. Kol Karveris 

suprato, kad juos pastebėjo.

— Ten yra vyriškis, kuris vis į tave žiūri, — pasakė jis Aleks, 

mėgindamas išgirsti savo balsą per duslų muzikos kalimą.

Ji nekreipdama dėmesio pavartė akis ir sušuko:

— Žinoma, kad yra.

— Ne. Jis tikrai tave stebi. Tas storas vyrukas su palydove, 

ten prie sienos. Man atrodo, kad jis tave pažįsta.

Karveris stebėjo jos žvilgsnį, kai ji pažiūrėjo į kitą šokių 

aikštelės pusę. Prie staliuko sėdėjo storas vidutinio amžiaus vy

rukas ežiuku kirptais plaukais, stambaus veido, dideliais žandais, 

kiaulės akimis, apsivilkęs rudu, auksu tviskančiu kostiumu. Tai 

buvo tikra brutalumo, pasitenkinimo savimi ir vulgarumo kom

binacija. Rusas, pagalvojo Karveris. Greitai jis sutiks turtingą 

maskvietį, kuris neatrodys kaip gangsteris. Bet iki šiol taip dar 

nebuvo atsitikę.

Jis tebestebėjo. Jo rankos glėbė dvi identiškas blondines gra

žuolėles, apsivilkusias blizgančiomis mikroskopinėmis suknelė

mis, iš kurių virto krūtų implantai. Vyras atsainiai tapšnojo joms 

per šlaunis ir krūtis, o merginos kikeno ir rangėsi, apsimesdamos, 

kad joms tai patinka. Toks buvo jų darbas. Bet kad ir ką vyriškis 

darė, jo mintys sukosi visai ne apie mergšes. Jis atidžiai stebėjo 

šokių aikštelę.

Rusas trinktelėjo alkūne į šonkaulius merginai, sėdinčiai jo 

kairėje. Tai atkreipė jos dėmesį. Jis sulojo jai į ausį ir linktelėjo gal

va į Aleks pusę. Mergina niuktelėjo jam atgal, jis kilstelėjo rankas 

į viršų, kad ją užčiauptų. Ji niūriai linktelėjo, gūžtelėjo pečiais, o 

visas apsimestinis seksualinis potraukis išgaravo.

Aleks stebėjo pantomimą, po to papurtė galvą.

— Aš jo nepažįstu.
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Karveris prisitraukė ją arčiau savęs ir kalbėjo tiesiai į ausį:

— Nemalk man šūdo. Jis rusas. Vien iš jo išvaizdos galima 

pasakyti. Kodėl jis taip žiūri į tave?

— Nežinau, OKI

Karveris nieko nepasakė. Aleks sunkiai atsiduso.

— Gerai, merginos buvo tualete, kai aš ten buvau. Gal jos 

pasakoja jam apie beprotę, kuri nusikirpo plaukus. Iš kur aš galiu 

žinoti?

Karveris ją paleido. Jis pažvelgė į rusą — šis vienoje rankoje 

laikė taurę, kitoje merginą. Atrodė, kad jis daugiau jau nebesidomi 

Aleks, bet nepaisant to Karveris norėjo kuo greičiau dingti. Klau

simas, kaip tai padaryti nepatraukiant storulio dėmesio?

Jis jau buvo besiruošiąs eiti, kai staiga užsidegė šviesos. Ir ga

liausiai suprato, kodėl Maksas troško jo mirties, kodėl siūlomos su

mos buvo aukštesnės, nei jis galėjo įsivaizduoti. Tai įvyko be jokio 

perspėjimo. Vieną akimirką dar plyšavo europlokštelės ritmai, o 

kitą stojo visiška tyla, buvo uždegtos šviesos, o diskotekos vedėjas 

perskaitė žinutę prancūziškai. Tą akimirką ta pati žinutė apskriejo 

žmones kiekviename pasaulio kampelyje visomis kalbomis.

— Ponai ir ponios, net nežinau, kaip tai pranešti, — pra

bilo jis neryžtingu ir įsitempusiu balsu. — Aš negaliu tuo pati

kėti. Bet mirė Velso princesė. Ji buvo sužeista siaubingoje au

toavarijoje čia, Paryžiuje, Alma tunelyje. Ji buvo nugabenta į 

Salpetriere ligoninę, bet daktarai jau nieko nebegalėjo padėti. 

Ji mirė, — sekundę ar dvi nepratarė nė žodžio, kol galiausiai 

sumurmėjo: — Net nežinau, ką galėčiau dabar pagroti.

Žmonės stovėjo šokių aikštelėje dairydamiesi aplinkui, tarsi 

ieškodami kokios nors užuominos, kaip jie turėtų dabar reaguoti. 

Lėtai murmesys peraugo į triukšmą. Žmonės skubėjo prie disko

tekos vedėjo pulto, triukšmingai reikalaudami daugiau informa

cijos, girdėjosi prašymai liautis juokavus ir pasakyti, kad visa tai 

tik pokštas. Galiausiai pasigirdo raudojimas, nes moterys pravir

ko parimusios savo partneriams ant pečių ar iš sielvarto parkri

tusios ant žemės.
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Visoje toje sumaištyje Karveris stovėjo nejudėdamas, lyg iš

tiktas stabo, tarsi jį būtų apsvaiginęs jo paties akintojo spindulys, 

nesugebėdamas suvokti išgirstos naujienos masto. Jis jautė fizi

nį pykinimą, buvo išpiltas šalto prakaito, galva apsunko, ausyse 

ėmė tvinkčioti kraujas. Vaizdas pradėjo lietis, akyse mirguliavo 

šviesos ratilai, iškreipdami supantį pasaulį. Atrodė, kad protas 

tampa nebekontroliuojamas. Tada prabudo išlikimo instinktas, 

jis susiėmė, pulsas sulėtėjo, o kvėpavimas pasidarė normalus.

Karveris susirietė, rankomis suimdamas kelius ir leisdamas 

galvai nusvirti žemyn. Po to lėtai iškvėpė orą ir vėl atsistojo tie

sus, pasiruošęs susigrumti su realybe. Tai tikrai įvyko ir jis buvo 

tas žmogus, kuris tai padarė. Nuo to niekur nepabėgsi. Vaizdai, 

matyti per televiziją, rodę nelaimės vietą Alma tunelyje ir atos

togaujančią princesę, dabar pasidarė puikiausiai suprantami.

Jis staiga prisiminė tą akimirką, kai bute rado Aleks krepšį, 

pokalbį su Maksu, savo mėginimus pateisinti tai, ką jis darė žudy

damas žmones, kurie to nusipelno, mėgindamas gelbėti civiliza

ciją. Visi šie principai patyrė kataklizmą, sumautą galą.

Kažkur tolimame sąmonės užkaboryje jis suvokė, kad greta 

jo stovi Aleks. Jos veidas papilkėjo, o akys žvelgė į tolį, už mili

jono mylių. Ji vaitojo be žodžių, kaip ir jis nesugebėdama aiškiai 

suvokti ją draskančių minčių bei jausmų.

Karveris jautėsi taip, tarsi visų esančiųjų patalpoje akys būtų 

įsmeigtos į jį, o ant kaktos jam degtų Kaino žymė. Jis pasakė sau, 

kad tai beprotybė: visi aplinkui buvo per daug užsiėmę mėginda

mi suvokti tai, ką dabar išgirdo, kad dar gebėtų rūpintis kuo nors 

kitu. Ir tada suprato, kad jo instinktai jo neapgavo. Jis buvo stebi

mas. Taip pat ir Aleks. Ir tuoj turėjo prasidėti košmaras.

Lygioje, nemalonioje lempų šviesoje Karveris pamatė rusą. 

Jis rankose nebelaikė nei taurės, nei merginos. Dabar jis kalbėjo 

telefonu. Kartkartėmis dairėsi į jų pusę.

— Po galais! — panosėje sumurmėjo Karveris. — Mes neš- 

dinamės iš čia. Dabar!
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Jis nelaukė, kol Aleks ką nors atsakys, tik sugriebė ją už 

rankos ir ištempė iš šokių aikštelės. Prie vieno iš staliukų, neto

liese, kur sėdėjo Karveris ir Aleks, stovėjo padavėja. Jis padavė 

jai penkis šimtus dolerių, banknotus įsprausdamas į delną.

— Pour laddition. Tenez la monnaie. Alors, oū ėst la cuisine?*

Padavėja nieko neatsakė, ji nelabai suvokė rankoje laikanti

pinigus. Jos veidu tekėjo ašaros. Karveris papurtė ją ir dar kartą 

paklausė, kur yra virtuvė, savo atkakliu reikalavimu priversda

mas suklusti.

— Štai ten, — sumurmėjo ji, lėtai mostelėdama ranka dvi

gubų suveriamųjų durų, esančių už staliukų, link.

— Ar ten yra tarnybinis išėjimas?

— Taip, bet... — ji stovėjo nejudėdama, murmėdama neaiš

kius protestus, kai Karveris su Aleks nuskubėjo pro ją.

Kai tik jie pasiekė suveriamąsias virtuvės duris, Karveris 

grįžtelėjo atgal pažiūrėti į staliuką, prie kurio sėdėjo storulis. Jis 

stojosi, gestikuliuodamas dviem pagalbininkams, kurie staiga 

„materializavosi priešais jį. Karveris nėrė pro duris į virtuvės 

triukšmą, karštį ir susimaišiusius žuvies, mėsos, prieskonių ir 

prakaito kvapus.

Jis apsisuko ir pasižiūrėjo pro vieną iš iliuminatorių dury

se. Vienas storulio tarnas leidosi žemyn, kitas ėjo restorano link. 

Jis buvo aukštas, tvirtai suręstas vaikinas raupsuota veido oda ir 

į uodegytę surištais plaukais. Jo kostiumas buvo blizgantis mė

lynas, batai šviesiai pilki. Auksinis medalionas kabojo krūtinės 

plaukuose, o ant rankų ir riešų buvo dar daugiau aukso.

Aleks jau buvo už keleto žingsnių, priekyje Karverio, skin

damasi kelią tarp prakaituotų virtuvės darbuotojų, kurie triūsė 

savo vietose. Pora iš jų švilptelėto ir mestelėjo jai pavymui kele

tą nešvankių replikų. O pamatę Karverio žvilgsnį, jam einant iš 

paskos, nusprendė, jog jeigu jie yra drauge, geriau užsičiaupti.

* Štai priedas. Laikykite pinigus. O dabar, kur virtuvė? (pranc.).
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Kitoje virtuvės pusėje buvo dar vienos suveriamosios du

rys, už jų — siauras holas. Kairėje laiptai leidosi į pirmąjį aukš

tą. Kitame koridoriaus gale buvo dvejos durys: vienos vedė į 

sandėlį, kitos — į biurą. Šviesos nedegė. Nė viename kambaryje 

nieko nebuvo.

— Pirmyn, — paragino Karveris. — Leiskis laiptais žemyn. 

Sukelk kuo daugiau triukšmo. Judėk!

Jis klausėsi, kaip ji bėga plikomis grindų lentomis, po to nėrė 

į biurą. Durys atsidarė į vidų. Jis stovėjo už jų, laikydamas jas be

veik uždarytas, bet neleisdamas liežuvėliui iki galo spragtelėti.

Po kelių sekundžių Karveris išgirdo su triukšmu atsidarant 

virtuvės duris. Jis įsivaizdavo vyriškį su kasyte, stovintį korido

riuje su ginklu ir apžvelgiantį tuščią erdvę priešais save, o tada 

išgirstantį Aleks žingsnius leidžiantis laiptais.

Vyriškiui praeinant pro šalį pasigirdo žingsniai. Karveris 

tylutėliai atidarė duris ir žengė į koridorių. Jis greitai žengė tris 

žingsnius į priekį. Ties trečiuoju vyriškis jį išgirdo, bet buvo per 

vėlu. Jis nespėjo sustoti, apsisukti ir nukreipti ginklo, nes Kar

veris kilstelėjo dešinę ranką, nustūmė jo dešiniąją ir tokiu pat 

greitu kobros judesiu smogė dviem pirštais į akis.

Rusas sustaugė iš skausmo, išmetė ginklą ir rankomis užsi

dengė akis. Karveris nesustojo. Jis perkėlė svorį ant dešinės ko

jos, pasisuko ir apatine dešinio delno dalimi smogė vyrui į kaklą. 

Dar vienas pasisukimas pečiais, svorio perkėlimas per klubus

— ir Karverio kairės alkūnės smūgis sulaužė vyruko skruostikau

lį, Dabar jo dešinysis kelis smogė į neapsaugotas kirkšnis. Rusui 

susirietus iš skausmo, Karveris karatė smūgiu trinktelėjo per ka

klą. Rusas be sąmonės susmuko ant grindų. Tai buvo pagrindinis 

penkių sekundžių „išjungimas" — pirmoji specialiųjų pajėgų ko

vos vadovėlio pamoka. Visada veiksminga. Nebent kitas vyrukas 

taip pat būtų skaitęs tą pačią knygą.

Karveris norėjo nutempti vyrą koridoriumi paėmęs už jo 

kvailos kasytės, bet persigalvojęs sugriebė jį už pažastų ir nuvilkęs 

kūną į tuščią biurą vėl išėjo į koridorių.
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Dabar turėjo prasidėti įdomioji dalis. Jis palipo laiptais į vir

šų ir įdėmiai stebėjo laiptinę. Blankioje koridoriaus šviesoje matė 

laiptų maršą, paskui mažytę aikštelę, po to dar vieną maršą, kuris 

sukosi į kitą pusę ir pradingo apačioje.

— Aleks? — šnipštelėjo jis.

Jis svarstė, ar ji tenai. Jei pabėgo, tuomet jis lieka vienui vie

nas. Jei pasiliko, dar ne viskas taip paprasta. Ji gali būti jo pusėje. 

Arba ji gali būti greta, kad galėtų padėti kam nors kitam.

Aleks pasirodė laiptų aikštelėje. Ji žiūrėjo į Karverį.

— Tai ką mes darysime dabar?

— Vienintelį dalyką, kurį mes galime dabar padaryti. Pra- 

nyksime. '

21

Operacijų vadovas kovojo su išsekimu, kurį išdavė jo krau

ju pasruvusios akys. Viskas aplink jį griuvo. Jis stovėjo lauke, 

gatvėje su Papinu priešais rūmus. Pamažu švito. Miestas greitai 

kelsis ir sužinos siaubingus dalykus, kurie vyko, kol jis miegojo.

— OKy — pasakė Papinas, — pradėkime nuo pradžių. Aki

mirką užmirškime, kas nutiko Alma tunelyje, susitelkime ties 

tuo, kas nutiko čia. Nė vienas Prancūzijos pilietis nenukentėjo. 

Mes padarysime viską, kad visa tai išnyktų. Bet jei jau aš jums 

padedu, norėčiau žinoti, kas nutiko. Ir jūs turite sutvarkyti vi

sus — kaip ten jūs sakote? — palaidus galus. Taigi pradedam. 

Kam priklauso namas?

— Nežinau. Įsivaizduoju, kad kai jūsų žmonės pradės nusta

tinėti savininkus, paaiškės, kad yra daugybė neveikiančių kompa

nijų įvairiose šalyse, kur maži mokesčiai. Bet aš nežinau, kam jos 

priklauso. Ir net jei žinočiau, negalėčiau jums to pasakyti.

— Kaip aš galiu jums padėti, jei žaidžiate su manimi žaidi

mus?

— Aš nežaidžiu žaidimų. Aš tikrai nežinau. Ir garantuoju
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jums, kad nė vieno vardo, kuriuos jums paminėjau, nebus jo 

kiuose nuosavybės dokumentuose.

— OKy suprantu. Kita problema: kas tai padarė?

Operacijų vadovas akimirką susimąstė, išpūtė dūmų ka

muolį į ankstyvo ryto orą ir pasakė:

— Karveris. Tai turėtų būti jis. Jis žinojo apie sprogmenis 

tame bute, nes pats juos ten ir padėjo. Kurskas apie tai nieko ne

nutuokė. Jei jis būtų įėjęs, būtų žuvęs, o moteris drauge su juo.

Papinas linktelėjo.

— Taigi mes žinome, kad vyras ir moteris užėjo į butą. 

Mes sutinkame, kad tas vyriškisvturėtų būti Karveris. Tuomet 

moteris turėtų būti Petrovą? Nejaugi jie dabar dirba drauge? Jei 

taip, tai jie drauge iš jo ir turėjo išeiti, nes per sprogimą niekas 

nežuvo. Kitas klausimas: ar jie atvyko čia? Na, yra akivaizdūs 

įrodymai, kad buvo panaudoti du ginklai. Tam . paprasčiausias 

paaiškinimas — du šauliai. Ar yra kokių nors kitų įtariamųjų? 

Ne. Ar Karveris turėjo kokių nors kitų moteriškos lyties sėbrų?

— Ne.

— Eh bien*, — tarkime, jog Karveris su Petrovą įvykdė 

žmogžudystes čia. Aišku, kad juos reikia pašalinti, kol jie nepri

darė daugiau rūpesčių. Mums reikia aprašymų. Taigi pasakyk 

man, Čarli, ar tu tikrai nežinai, kaip atrodo Karveris?

Operacijų vadovas kulnu užgesino cigaretės nuorūką.

— Mes jį stebėjome dviejose pirmosiose operacijose. Tai 

buvo daroma akivaizdžiai saugumo sumetimais. Jis beveik šešių 

pėdų ūgio — tai būtų metro aštuoniasdešimties — ir kokių sep

tyniasdešimt penkių kilogramų svorio. Tamsių plaukų, siauro 

veido, žvilgsnis įdėmus. Daugiau jokių išskirtinių bruožų netu

ri, bent jau aš jų nežinau. Tiesą sakant, yra dar kai kas...

— Kas?

— Maksas buvo be švarko, kai žuvo. Ir jo nebuvo ten, kur 

jį paliko, kai mačiau paskutinį kartą jį kabant ant kėdės atkal

* Taigi (pranc.).
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tės. Karveris galėjo išmesti savo juodą striukę ir pasiimti Makso 

švarką. Jis pilkas, iš tokios pat medžiagos, kaip ir kelnės.

— Gerai. O moteris?

— Viskas, ką apie ją žinau, tai jos reputacija. Ji turėtų būti 

tikras blondinės tipažas.

Papinas supratingai kilstelėjo antakius.

— Dabar mes bent jau turime priežastį, kodėl Karveris no

rėtų būti su Petrovą. Bet jei ji buvo Kursko partnerė, ką tuomet 

veikė ant galinės motociklo sėdynės su vyriškiu, kuris jį nužu

dė? Kodėl ji įbėgo ir išbėgo iš buto drauge su Karveriu? Kodėl 

prisidėjo prie jo susišaudyme?

— Iš kur, po velnių, aš galiu visa tai žinoti? Ji juk sumauta 

boba. Gal jis jai patinka. Gal ji persigalvojo.

— O galbūt ir ne, — Papinas nusišypsojo. — Koks yra tas 

angliškas posakis apie moteriškąją giminę?

— Turi galvoje Kiplingą? Moteriškoji giminė yra negailes- 

tingesnė nei vyriškoji.

— Alors, anglas kuris supranta moteris. Incroyable!*

22

Jie sėdėjo visą parą veikiančiame bistro, kuris buvo įsiter

pęs tarp sekso reikmenų parduotuvės ir turistų spąstų Chatelet- 

les-Halles. Buvo ketvirtis po penktos. Netgi vietinės kekšės 

liovėsi priešintis nakčiai ir užėjo į vidų išlenkti taurelės prieš 

eidamos miegoti.

Aleks atrodė išsekusi, jos adrenalino antplūdis seniai išga

ravo. Karveris paėmė jai puodelį kapucino su dviguba espreso 

doze ir pain au chocolat** pamirkyti į kavą. Tai tikrai nebuvo 

pats sveikiausias maistas, bet jai reikėjo energijos, kurią suteikia

* Neįtikima! (pranc.).

** Šokoladinį pyragaitį (pranc.).
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cukrus ir riebalai. Į pyragaitį Aleks nekreipė dėmesio, gurkšte

lėjo kavos, tada užsirūkė cigaretę.

Karveris palinko virš stalo lyg meilužis.

— Kas buvo tas vyriškis klube, kuris mums įkandin pa

siuntė savo kvailius? Kuo jis vardu? Kodėl jis tavimi domisi?

Ji dar kartelį užsitraukė savo „Marlboro" cigaretę, lėtai iš

pūtė dūmų kamuolį lubų link, bet nieko neatsakė.

— Nagi, Aleks, neužknisk. Tu juk jį pažįsti. Jis tikrai tave 

pažįsta. Kodėl? Ir kodėl jis paskui mus pasiuntė savo vyrukus?

Ji gūžtelėjo pečiais.

— Jo vardas Ivanas Sergejevičius Platonovas. Visi jį vadina 

Platonu. Jis priklauso, kaip jūs vadinate, rusų mafijai. Bet gau

jos — mes sakome grupuotės — nėra tik rusų tautybės. Joms 

priklauso įvairiausių tautybių žmonės: čečėnai, azerbaidžanie

čiai, kazachai, ukrainiečiai. Jos turi pavadinimus kaip roko gru

pės ar futbolo komandos. Čečėnų grupuotės yra „Centralna- 

ja“, „Ostankinskajaa, „Avtomobilnaja“. Rusų — „Solntsevskaja", 

„Puškinskaja“, „Podolskaja“, ši yra Platono grupuotė. Kiekviena 

grupuotė nekenčia visų kitų, bet jei esi moteris, tada jie visi vie

nodi. Visi nori tave dulkinti arba mušti, arba ir viena, ir kita. Jie 

visi yra kiaulės.

— Iš kur tu tiek daug žinai apie tą Platoną?

— Visi apie jį žino. Jis yra banditas, bet laikraščiai apie jį 

rašo lyg apie kokią superžvaigždę: kiek namų jis turi, kokį naują 

automobilį nusipirko, kokia jo draugužė šią savaitę. Ir tu priva

lai suprasti, kad jis nėra „Podolskaja" grupuotės bosas. Yra kitų, 

stovinčių kur kas aukščiau nei jis. O ir jie turi savo bosus. Yra 

žmonės, kurie nepriklauso grupuotėms, bet kurie jas kontro

liuoja, kaip... marionetes.

— Taigi ką Platonas veikia Paryžiuje?

— Gali veikti bet ką: sudarinėti „Podolskajos" sandėrį, pa

pirkinėti Prancūzijos vyriausybės ministrus. Jis gali būti atva

žiavęs tam, kad nusivestų savo drauges apsipirkti. Aš stebėjau 

jas moterų tualete. Niekaip negalėjau nuspręsti: ar jos dvynukės,
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ar pasidarė tokios po plastinių operacijų. Platonui tai patiktų. 

Dvi merginas paversti Barbėmis. Jam tai atrodytų linksma.

Karveris nugirdo kartėlį jos balse. Atrodė, kad tai susiję su 

jos pačios gyvenimu.

— Klausiu dar kartą: kaip tu jį pažįsti?

— O kaip tu manai? Kaip dar moteris gali pažinti tokį vy

riškį kaip Platonas?

Karveris pagalvojo apie storą vyrą, kurį matė klube, ir kaip 

jo kūnas spaudžia Aleks. Vaizdelis nebuvo iš maloniųjų.

— Kam jis skambino?

— Žmogui, kuris mane čia pasiuntė.

— Kas jis?

— Aš nežinau. Ir kodėl turėčiau žinoti? Tu juk nežinai, kas 

pasiuntė tave. Mano ryšininkas yra Kurskas.

— Buvo. Jis mirė.

Aleks papurtė galvą, o nelinksma šypsena sumirgėjo jos 

lūpų kampučiuose.

— Tu taip manai? Ar matei jo kūną?

— Ne.

— Tu nepažįsti Kursko. Jau daugybė žmonių bandė jį pri

baigti. Kai kurie net manė, kad tai jiems pavyko. Bet jis yra kaip 

Rasputinas. Turi jį ne kartą nužudyti, kad galiausiai jis mirtų.

— Na, jei jau taip sakai. Bet mano patirtis rodo, kad žmonės 

paprastai miršta tik vieną kartą. Jūs visada dirbdavote kartu?

— Ne. Niekada nesame dirbę ir niekada nebuvome par

tneriai, iki pastarojo vakaro.

— Kas pasikeitė?

Dar vienas atodūsis ir nelinksma šypsena.

— Tai buvo kaip Krikštatėvyje. Jis man pateikė tokį pasiū

lymą, kurio negalėjau atsisakyti.

— Ką turi galvoje?

— O, tai ilga istorija. Ir aš tikrai jos nesiruošiu pasakoti 

dabar.

Karveris pažiūrėjo į savo laikrodį, tada pasisuko stengda
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masis sugauti padavėjos žvilgsnį, ir mostelėjo, tarsi norėdamas 

pasirašyti sąskaitą. Ir vėl atsigręžė į Aleks.

— Aš nenoriu klausytis istorijos, bet turiu žinoti, kuo ji bai

giasi. Turiu žinoti, ar galiu tavimi pasitikėti. Kieno pusėje esi dabar?

Ji sumaigė cigaretę.

— Sąžiningai? Aš nežinau. Mėginu tai nuspręsti pati. Sa

mueli, aš jaučiuosi taip pat. Aš taip pat turiu žinoti, kuo pasiti

kėti. Spalį man bus trisdešimt. Iš namų išvažiavau aštuonioli

kos, tad jau dvylika metų išgyvenau niekieno nepadedama. Aš 

nesu priklausoma nuo narkotikų. Aš nestoviu gatvėje atsiduoti 

girtuokliams už saują beverčių rublių. Aš neauginu trijų vaikų 

žiurkėmis apėjusiame bute. Ar supranti, ką mėginu tau pasakyti?

— Tai, kad tu žinai, kaip išgyventi?

— Būtent. Aš nerizikuoju be reikalo. Taigi klausimas, kurį 

užduodu sau žiūrėdama į tave: ar pasitikiu šiuo vyriškiu, kad iš

gyvenčiau? Ar turiu grįžti atgal į Maskvą ir bandyti savo šansus su 

tokiu vyriškiu kaip Platonas?

— Ne dėl Platono turi jaudintis, — pastebėjo Karveris, — o 

dėl tų, kurie suplanavo šios nakties darbelį. Ir net jei ketini grįžti į 

Maskvą, privalai žinoti, jog turi ryšių su tokiais žmonėmis, kurie 

tau galėtų pagelbėti išlikti.

— Galbūt. Bet, kaip tu sakei, jie „galėtų4 padėti man išlikti. 

Jei aš teisingai pasirinkčiau. Jei jie norėtų man padėti. Supranti, 

tai apskaičiavimai, kuriuos turiu atlikti.

— Nejaugi viskas yra tik apskaičiavimai?

— Kai mėgini išlikti gyvas, visuomet viską lemia apskaičia

vimai.

Žinoma, ji buvo teisi. Karveris tai žinojo. Dabar jis taip 

pat žinojo, kad peržengė ribą, kur pasiteisinimai, dėl ko ji yra 

drauge su juo, yra tik pretekstas. Žinoma, drauge jie turėjo kur 

kas daugiau šansų nei pavieniui. Jis nenorėjo, kad ji pabėgtų, o 

vėliau apie jį pasakotų visam pasauliui. Ir ji dar galėjo atvesti jį 

pas žmones, kurie pasiuntė juos į mirtiną misiją. Bet galiausiai 

jis tiesiog norėjo būti su ja. Viskas buvo labai paprasta.
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Jis sumokėjo sąskaitą.

— Eime. Greitai pradės kursuoti metro traukiniai. Mums 

tai pati saugiausia vieta.

— O paskui?

— Paskui mes išvažiuosime traukiniu, kuris išvyksta sep

tynios penkiolika.

— Kur?

— Namo.

Tiesiogiai nuo Chatelet-les-Halles iki Gare de Lyon būtų už

trukę važiuoti lygiai tris minutes, bet Karveris pasirinko vaiz

dingą maršrutą, važiuodamas per visą Paryžių, keisdamas trau

kinius kas keletą stotelių. Tai užtruko ilgiau nei valandą.

Jis nemanė, kad rusai būtų aptikę jų pėdsakus po to, kai jie 

paliko naktinį klubą. Jie išėjo pro galines duris; vaikinas, kuris 

laukė jų prie paradinio išėjimo, vargu ar pastebėjo. Bet jis nu

sprendė, kad ten, iš kur atėjo tie du, tokių stuobrių turėjo būti ir 

daugiau. Gal nereikėjo erzinti likimo.

Didesniąją kelio dalį jie tylėjo. Galiausiai išlipo paskutinį 

kartą, prieš įsėsdami į D traukinį, nuvešiantį juos tiesiai į Gare 

de Lyon.

— Stotyje yra ištisinis stebėjimo kamerų tinklas, — pasakė 

Karveris, — tad mūsų niekas neturi matyti drauge. Kai tenai 

nusigausime, iš saugojimo kameros pasiimk savo krepšį. Tada 

pasižiūrėk į išvykstančių traukinių tvarkaraštį. Turėtų būti trau

kinys, išvykstantis septynios penkiolika. Įlipk į jį. Eik į pirmos 

klasės vagoną. Aš ten tave pasitiksiu.

— Kodėl turėčiau vykti drauge su tavimi? — paklausė 

Aleks.

Karveriui neturėjo kilti jokių sunkumų sugalvojant rimtą 

priežastį.

— Nes tu to nori?

Aleks šito nesitikėjo. Šį kartą jos šypsena buvo tikra, o bal

sas šilčiausias per visą tą laiką, kai jie išėjo iš klubo.
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— Spėju, kad šiuo metu neturiu jokio geresnio pasiūlymo.

— Eime, tai mūsų stotelė, — jis padavė jai raktelį su nume

riu. — Tavo saugojimo kamera. Pasimatysime traukinyje.

Karveris leido Aleks išlipti pirmai, šiek tiek luktelėjo ant 

platformos, stebėdamas, ar paskui ją niekas neseka. Kai į plat

formą atvyko kitas traukinys, jis įsiliejo į keleivių srautą, kuris 

traukė pagrindinės stoties link. Iš kitos saugojimo kameros pasi

ėmė kompiuterį, tada nuėjo prie bilietų kasos. Dabar jis nešiojo 

akinius, kuriuos nusipirko visą parą veikiančioje parduotuvėje. 

Jie nelabai pakeitė jo veidą, bet ir tai buvo šis tas. Paprašė dviejų 

bilietų pirmąja klase į Milaną ir sumokėjo grynaisiais. Nusipir

kęs bilietus nuėjo prie automatinės bilietų pardavimo mašinos, 

kuri buvo lauke, aikštėje. Masyvios geležinės sijos virš jo laikė 

stiklinį stogą, dėl to ši vieta panėšėjo į šiltnamį.

Keli ankstyvi keliautojai pusryčiavo po baltais stoties kavi

nės skėčiais. Už jų pagrindinės stoties pastate buvo Gare de Lyon 

didingasis restoranas „Le Train Bleu“. Jo lubos papuoštos pa

auksuotais raižiniais, o pasieniuose stovėjo masyvūs rudos odos 

minkštasuoliai. Palyginti su purvinais stoties bufetais Anglijoje, 

kur paniuręs aptarnaujantis personalas patiekia beskonę buzą iš 

plastiko, „Le Train Bleuw buvo gurmanų rojus. Tačiau Karveris 

neturėjo laiko mėgautis jo teikiamais malonumais.

Jis nusipirko saują bilietų į skirtingas vietas ir visur m o

kėjo grynaisiais. Milano traukinį pasiekė praėjus dvidešimčiai 

minučių nuo tos akimirkos, kai paskutinį kartą matė Aleks. Ji 

miegojo, nusvirusi galva rėmėsi į vagono sieną.

Karveris stebėjo moterį keletą sekundžių, įsižiūrėdamas į 

jos veido bruožus. Juose jau nebebuvo jokios įtampos, tik tra

pumas. Jis nusivilko Makso švarką, tvarkingai sulankstęs padėjo 

jį ant sėdynės priešais Aleks, tada ranka paėmęs ją už peties 

smarkiai papurtė.

— Kelkis, — pasakė jis. — Mes turime judėti.

Aleks atsibudo. Ji susiraukė.

— Tu atrodai pasikeitęs. Senesnis.

122



— Tai tik akiniai.

— Kur mes?

— Mes vis dar Paryžiuje. Bet turime perlipti į kitą traukinį. 

Nors pirmiausia tu turi paskambinti.

Ji sumišusi nužvelgė Karverį, kai jis iš kišenės išsiėmęs jos 

telefoną surinko numerį. Jo pinigų juostoje pasigirdo skambėji

mas. Tada išsitraukė savo telefoną ir priėmė skambutį. Po to abu 

telefonus padėjo virš galvų ant lentynos, skirtos bagažui.

— Eime, — pasakė jis. — Sek paskui mane.

Karveris paėmė Aleks kelioninį krepšį. Ant vieno peties jis 

jau nešėsi kompiuterio lagaminėlį, tad krepšį užsimetė ant kito 

peties. Švarką paliko traukinyje. Karveris paėmė Aleks už rankos 

ir praktiškai ištempė iš kupė, iš traukinio, per peroną į kitą trau

kinį. Po dvidešimties sekundžių traukinys pajudėjo.

— Kur mes važiuojame? — paklausė Aleks.

— Aaah, — pasakė Karveris. — Tai siurprizas.

23

Du rusai atvažiavo Kursko ir įsodino jį į milžinišką keturiais 

ratais varomą japonišką visureigį.

— Dievo Motina, Grigorijau Michailovičiau, — pasakė vai

ruotojas, — jūs smirdite kaip čečėnų šikanas. Už mašinos išvaly

mą aš neišsimokėsiu.

— Dimitrovai, užčiaupk jį. Man reikia nuskausminamųjų. 

Stiprių. Dabar.

— Žinoma, Grigorijau, kaip pasakysi.

Jie nuvežė Kurską į pigų viešbutuką. Savininkas jau laukė. 

Jis buvo rusas. Jis darys viską, ką jam lieps, ir laikys liežuvį už 

dantų. Dimitrovas dingo. Po dešimties minučių sugrįžo. Savi

ninkas pasakė jam, kad Kurskas viršuje, savo kambaryje prau

siasi. Dimitrovui pabeldus Kurskas atidarė duris ryšėdamas tik
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rankšluostį. Jo kūnas buvo nusėtas ryškiomis juodomis ir viole

tinėmis mėlynėmis bei nučaižytas kruvinais nubrozdinimais.

Dimitrovas nusekė paskui Kurską į kambarį. Jis padavė dvi 

tabletes.

— Demerolas, — pasakė jis. — Mano paskutinės. Tuojau 

gausiu daugiau.

Kurskas tabletes užgėrė neatskiesta degtine, o kai baigė, at

galia ranka perbraukė lūpas.

— Gerai. Dabar nešdinkis iš čia, — pasakė jis. — Man rei

kia šiek tiek pailsėti.

Jis išmiegojo beveik valandą, kai pasigirdo kitas beldimas. 

Kurskas atsikėlė ir nužingsniavo per kambarį visiškai nuogas. 

Jis atidarė duris.

— Maniau, kad perspėjau tave manęs sumautai netrukdyti.

Dimitrovas ištiesė telefoną.

— Tai Jurijus, — pasakė jis.

Be jokių mandagumų balsas kitame linijos gale pasakė:

— Sėsk į kitą traukinį, važiuojantį į Milaną. Pasiimk Di- 

mitrovą.

Kurskas pasitrynė užmiegotas akis.

— Jo, žinoma... kodėl?

— Tavo partnerė pasiėmė su savimi mobilųjį telefoną. Mes 

nustatėme, kad jis keliauja į pietryčius per Prancūziją. Atrodo, 

kad ji yra traukinyje, vykstančiame į Milaną. Anglas — jo vardas 

Samuelis Karveris — beveik be abejonių, yra su ja. Jie buvo paste

bėti šokantys drauge viename Paryžiaus klube. Ten buvo Platonas 

su dviem savo dabartinėmis draugužėmis. Jis paskambino man. 

Ir pranešė, kad tas Karveris turi kompiuterį, jame yra informacija, 

kurios nenorėčiau išvysti viešumoje. Aš pasirūpinsiu, kad mūsų 

žmonės pasitiktų traukinį kiekvienoje stotyje, kur tik jis stoja. Jei 

Petrovą su Karveriu išlips, juos seks iki jums atvykstant.

— O tada?

— O tada, Kurskai, tu nužudysi Karverį ir paimsi kompiu

terį.
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— O kaip moteris?

— Parvežk ją atgal. Aš nuspręsiu, kaip su ja pasielgti.

24

Aleks didesniąją kelio dalį miegojo. Karveris sėdėjo prie

šais. Jis lūžo lėktuve, per paskutinį transatlantinio skrydžio etapą, 

prabusdamas tik prieš pat nusileidžiant Paryžiuje. Bet jei ir būtų 

pavargęs, jo nuotaika buvo ne ta, kad miegotų. Tad jis žvelgė pro 

langą ir stebėjo, kaip Paryžiaus priemiesčius keičia lygus šiaurinės 

Prancūzijos kraštovaizdis, o vėliau derlingos banguojančios Bur

gundijos kalvos, Dižonas, kol pradėjo matytis Alpių papėdės.

Karveris mąstė apie save ir apie tai, ką padarė, galvojo apie 

merginą, mėgino nuspręsti, kaip elgtis toliau. Galvoje sukosi ne

atsakyti klausimai ir nesuvokiamos emocijos. Karveris pasakė 

sau, kad nėra prasmės graužtis dėl to, kas buvo padaryta ir ko 

nebepakeisi. Princesė mirė. Niekas to jau nebepakeis. Jis priva

lėjo laikytis taisyklių: susitelkti į tai, ką gali kontroliuoti. Bet ką 

jis mėgino apgauti? Jis nusprendė komplikuoti savo gyvenimą 

pasiimdamas drauge merginą; kiek jis gali ją kontroliuoti?

Jis stebėjo ją miegančią, prigludusią prie vagono sienos, kol 

ji galiausiai pramerkė akis, pusiau miegodama pamatė, kad jis 

spokso, vangiai šyptelėjo ir nusižiovavo.

— Apie ką mąstai? — sumurmėjo trindama užmiegotas

akis.

— Nežinau...

Ji atkuto, o žvalios akys žvelgė tiesiai į jį.

— Ar mąstei, kaip būtų, jei su manimi pasimylėtumei?

Karveris staiga įkvėpė oro.

— Sumautas šūdas, o tu kalbi be užuolankų, ar ne?

Ji nusijuokė, veide pasirodė pasitenkinimo išraiška: moteris 

iš aukšto žvelgia į vyrišką minties paprastumą ir tuo pat metu 

didžiuojasi turinti tą galią vienam, išskirtiniam, vyriškiui.
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— Iš to, kaip tu į mane žiūrėjai, nesunku buvo atspėti.

— Tu žvalgė? Norėčiau, kad viskas būtų taip paprasta.

Tai ją nustebino.

— Ką tu turi galvoje?

— Turiu galvoje, kad galbūt mąsčiau apie tave. Bet ir klau

siau savęs, kodėl atsidūriau tokioje padėtyje, kad turiu apie tai 

mąstyti. Mėginau suvokti, kiek rizikuoju, įsileisdamas tave į savo 

gyvenimą.

Ji linktelėjo.

— Hmm, tai jau nemenki apmąstymai.

Dabar buvo jo eilė šypsotis/

— Na, gal esu šiek tiek daugiau mąstantis nei atrodau.

— Nejaugi? Na, aš esu per daug apsimiegojusi, kad šiuo 

metu rūpinčiausi tavo mintimis.

Ji pasirąžė, plačiai išskėsdama rankas, atpalaidavo pečius ir 

vėl įsitaisė sėdynėje.

— Pažadink, kai ten nuvyksime. Kad ir kur tas ten būtų.

Karveris luktelėjo, kol įsitikino, kad Aleks vėl užmigo, tuo

met pakilo ir nuėjo per vagoną iki tambūro. Ten buvo tuščia. Iš

sitraukė atsarginį telefoną ir surinko numerį Londone. Atsiliepė 

moteris.

— Alio? — ištarė pavargusiu, nervingu balsu.

Karveris tolumoje girdėjo raudantį kūdikį.

— Labas, Kere, — pasakė jis. — Čia Pablo. Ar Bobis neto

liese?

— Labai ačiū, man sekasi puikiai, — atsakė ji. — Žinoma, 

aš su malonumu pąpasakosiu tau viską, kas man nutiko per pas

taruosius trejus metus nuo to laiko, kai tu paskutinį kartą teikeisi 

paskambinti.

— Atleisk, Kere. Žinai, kad mielai norėčiau pasikalbėti, bet 

tik ne dabar. Gal galėčiau žodeliu persimesti su Bobiu.

— Tuoj pakviesiu.

Karveris girdėjo, kaip ji šaukia: „Mielasis, tau skambina!" 

Paskui pasigirdo spragtelėjimas pakėlus kitą ragelį. Ir vyriškas
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balsas: „Luktelėkite sekundėlę4. Tada nuskambėjo prislopintas 

šūksnis: „Jau atsiliepiau", ir moters bei kūdikio balsai nutilo.

— Atleiskite, taip bus geriau, — pasakė vyriškis.

— Labas, Bobi, tai Pablo.

— Kristau! Gera tave girdėti. Kokius velnius vėl išdarinėji? 

Šimtas metų praėjo.

— Taip, — pasakė Karveris. — Atleisk, kad esu toks neso

cialus, bet turiu mažai laiko. Ar gali pasakyti Trenčo numerį? 

Reikėtų su juo šnektelti, girdėjau, kad jis išėjo į atsargą.

Bobis sukrizeno.

— Į atsargą? Na, jis jau nebe vadas, bet nesu tikras, kad tai 

būtų galima pavadinti atsarga. Saugumo konsultacijos vienur, di

rektoriavimas kompanijoms kitur — senis vis dar tebėra galiūnas. 

Taigi kam tau jo prireikė? Ieškai darbo?

— Kažkas panašaus. Klausyk, tai turi jo numerį ar ne?

— Na, žinoma, be abejonės. Luktelk minutę, — po trumpos 

pauzės jis prabilo: — Štai...

— Dėkui, bičiuli. Žinau, kad mums reikėtų susitikti, pasi

kalbėti. Kad ir kaip ten būtų, atrodo, kad jūs esate užsiėmę. Aš dėl 

jūsų labai džiaugiuosi. Visada maniau, kad tu būsi geras tėtis. Bet 

tikrai negaliu dabar kalbėti. Pasikalbėsime vėliau, jo?

Karyeris baigė pokalbį. Jis prisiminė, kai paskutinį kartą ma

tėsi su pulkininku Kventinu Trenču, kuris jam buvo ir vadas, ir 

draugas, ir netgi tėvo įvaizdis. Tuo metu jis dar buvo Polas „Pa

blo" Džeksonas, neseniai atsistatydinęs iš Karališkųjų jūros pės

tininkų, buvęs karininkas ir džentelmenas, tapęs save žudančiu 

triukšmingu girtuokliu. Jis leido naktį kameroje, Dorseto polici

jos nuovadoje. Ten jau buvo tapęs nuolatiniu klientu.

— Labas, Pablo. Tai nėra labai išmintinga, — pasakė Tren- 

čas, praeidamas pro tarpduryje stovintį policininką ir apsižvalgy

damas kameroje.

— Na, ne, — atsakė Karveris susigėdęs, kad Trenčas mato jį 

tokį, žinodamas, jog jis senį nuvylė taip, kaip ir save patį.

— Vis dar esi toks pat nesukalbamas, ą?
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— Tai kodėl tuomet nesiimi su tokiais kaip tu pats?

— Ką turite minty?

— Tu galėtumei geriau panaudoti savo talentus, nei trinda

masis su alumi permirkusiais chuliganais. Leisk man užtarti už 

tave žodelį. Niekada nežinai, koks darbelis gali pasisukti.

Po trijų savaičių suskambo telefonas. Paskambinęs žmogus 

neprįsistatė. Karverio vardo jis irgi neklausė.

— Dėl vardų galėsime susitarti vėliau, — pasakė jis.

Vyriškis atstovavo turtingų, įtakingų, pilietiškai mąstančių

žmonių grupei, įsikūrusiai Londone. Jo darbdaviai sprendė tam 

tikras problemas, kurių valdiškos agentūros negalėjo imtis, nes 

buvo susaistytos įvairiausių įstatymų bei susitarimų.

— Man buvo pasakyta, kad jūs galite padėti, — pridūrė 

jis. — Apie jūsų gebėjimus girdėjau puikiausių atsiliepimų.

Pokalbio pabaigoje vyriškis pasakė:

— Štai ką jums pasakysiu, kodėl gi jums į mane nesikreipus 

Maksai?

— Puiku, o mane galite vadinti Karveriu.

Tai buvo jo biologinės motinos pavardė. Džeksonai tai jam 

pasakė iškart, kai vaikinui sukako dvidešimt vieneri. Jie manė, kad 

jis turi teisę žinoti. Vėliau, nusprendęs susikurti sau visiškai naują 

gyvenimo istoriją, apsistojo ties Samuelio vardu. Tam nebuvo jo 

kių ypatingų priežasčių, tiesiog jam patiko vardo skambesys.

Dabar Karveris surinko numerį, kurį jam davė Bobis. Vėl 

atsiliepė moteris, iš balso buvo aišku, kad ji vyresnė, o tartis išda

vė, jog kadaise įgijo išsilavinimą ir dalyvavo debiutančių baliuose. 

Pamela Trenč, pulkininko žmona, pasakė, kad jos vyras išvyko 

savaitgaliui į jerubių medžioklę Škotijos aukštumose.

— Aš labai atsiprašau, bet telefonu jis nepasiekiamas. Gal 

jam ką nors perduoti?

— Ne, nieko tokio.

Po trumpos pauzės ponia Trenč vėl prabilo:
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— Man labai malonu, kad tu paskambinai, Polai. Na, tiesiog 

mes taip ir neturėjome galimybės pasišnekėti po tos vargšelės...

Malonūs žodžiai pribloškė Karverį, smogdami jam tarsi bi

zūnas, nes jis nebuvo pasiruošęs susidurti su praeitimi.

— Žinau, — sumurmėjo jis.

— Tikriausiai visa tai buvo šiurpu.

— Taip, vaizdas nebuvo iš gražiausių.

— Na, aš tik norėjau, kad tu žinotumei, jog mes tave nuola

tos prisimename.

Karveris šiaip ne taip sugebėjo padėkoti prieš padėdamas 

ragelį. Jis stengėsi užspausti mintyse kylančius vaizdus: du auto

mobiliai, dvi avarijos, dvi nekaltos moterys, kurios žuvo dėl jo 

kaltės. Jį nutvilkė gėda, iki sielos gelmių, ji buvo lyg dėmė, kuri 

niekada neišnyks. Drauge su ja atėjo ir šaltas įniršis, nenumaldo

mas keršto bei atpildo troškimas tiems, kurie jį, nieko nežinantį, 

pasiuntė įvykdyti to blogio akto. Jis privers juos sumokėti už pra

keiksmą, kuris teko jam.

Bet dabar jis negalėjo prarasti savitvardos. Nuo to priklausė 

jo paties ir tos moters gyvybės. Tad jis užgniaužė pyktį drauge su 

visais kitais jausmais ir grįžo į savo vietą. Aleks tebemiegojo.

25

Karveris pažadino Aleks prieš pat traukiniui įvažiuojant 

į Lozaną ties šiauriniu Ženevos ežero krantu. Jie persėdo į kitą 

traukinį ir Ženevoje buvo dešimt keturiasdešimt penkios, tiks

liai pagal tvarkaraštį, o tada autobusu važiavo per verslo rajoną. 

Jo maršrutas driekėsi per Ronos upę, pro Jet d’Eau fontaną, ku

riame vandens srovė kilo daugiau nei 150 metrų į orą. Prie upės 

stovėjo modernūs beveidžiai pastatai, juose įsikūrę biurai, par

duotuvės ir bankai. Tai galėjo būti bet kuris centrinės Europos 

miestas. Bet už jų kilo kalva, ant kurios stovėjo Šventojo Petro
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katedra. Tai buvo senamiestis, miesto širdis, jos amžius siekia 

daugiau kaip du tūkstančius metų. Tai ir buvo tikroji Ženeva.

— Štai čia mes ir išlipsime, — pasakė Karveris.

Jis vedė Aleks vingiuotomis gatvelėmis, siauromis alėjomis 

tarp stūksančių senų gyvenamųjų namų.

— Ženevoje nuo seno statomi aukšti pastatai, — paaiškino 

Karveris, matydamas, kaip Aleks žiūri į langinių eiles aukšty

bėse. — Senasis miestas buvo apjuostas siena. Tad jis negalėjo 

plėstis. Vienintelis kelias buvo kilti į viršų.

— O Dieve, istorijos pamoka.

Karveris susigėdo ir pasijuto beveik nepatogiai.

— Atleisk, nė nemaniau pamokslauti.

— Ne, viskas gerai. Aš nežinojau, kad tu domiesi tokiais da

lykais.

Jie praėjo pro senų knygų parduotuvę, kurios medžiu apkal

tame fasade buvo du arkiniai langai. Parduotuvė buvo uždaryta, 

tačiau gatvėje stovėjo lentynos su knygomis kietais bei popieri

niais viršeliais. Aleks sekundėlei stabtelėjo, nustebinta tokio par

duotuvės savininko pasitikėjimo. ^

— Jas gali pavogti, kas tik nori, — pasakė ji.

— Nagi, tai Ženeva. Čia stovi Jungtinių Tautų pastatas, pil

nas nesąžiningų veikėjų, ir bankai, pilni pinigų, kuriuos galima 

pavogti iš paramos, skirtos Trečiojo pasaulio šalims. Niekas nesi

vargina vogti knygų. Čia vagiamos ištisos valstybės.

Aleks pažvelgė į jį.

— Ir ką tu tuo mėgini pasakyti?

— Tik tai, kad šiame mieste apstu žmonių, kurie važinėja 

automobiliais su diplomatiniais numeriais, vilki madingus kos

tiumus, ir, palygti su jais, manasis darbas atrodo kaip labdaringa 

veikla. Eime.

Greta knygų parduotuvės buvo maža kavinukė, prie jos ant 

grindinio stovėjo keli plastikiniai staliukai, o nusileidus laipteliais 

žemyn — mažytė salė žemomis lubomis. Karveris užėjo į vidų. 

Aleks nusekė iš paskos ir pamatė, kaip savininkas išėjęs iš už baro
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šiltai apkabino Karverį, o po to prapliupo greitakalbe prancūziš

kai. Ji suprato ne viską, bet atrodė, kad vyriškis Karverį vadino 

Pablo. Po kurio laiko jis pradingo virtuvėje ir iš jos pasirodė neši

nas plastikiniu maišeliu, pilnu maisto. Karveris mėgino sumokėti. 

Vyriškis nesileido į kalbas.

Tada kavinukės savininkas nužvelgė Aleks ir šyptelėjo. Jis 

nužiūrėjo ją nuo galvos iki kojų ir kažką pasakė Karveriui mirk- 

teldamas bei kumštelėdamas į šoną. Tam visai nereikėjo mokėti 

prancūzų kalbos, kad suprastumei, apie ką buvo kalbama.

— Aš atsiprašau dėl Fredžio, — pasakė Karveris, kai jie pa

traukė toliau. — Jis šiek tiek per daug susijaudina, kai šalia jo at

siranda patraukli moteris. Jei pamatytum jo žmoną, suprastum 

kodėl. Bet jis geras vaikinas, — jis kilstelėjo maišelį. — Mes bent 

jau nebadausime.

Jie užlipo akmenimis grįstais laiptais ir įėjo į kiemą prie 

kalvos šlaito. Išoriniai laiptai ir įėjimai su stogeliais buvo apsivi

ję aplink pastatą, kuris atrodė kaip nesibaigiantys laiptai Moriso 

Ešerio paveiksle.

— Na, — tarstelėjo Karveris, — atėjome. Deja, aš gyvenu 

pačiame viršuje.

Aleks dar kartą pažvelgė aukštyn, tik jau šįkart su siaubu 

akyse:

— Negi mums teks lipti šiais laiptais? Prašau, pasakyk man, 

kad viduje yra liftas.

— Atleisk, bet vietinė valdžia su tuo nesutiktų. Sakoma, kad 

tai sugadintų šio keturių šimtų metų senumo pastato istorinį sa

vitumą. Na, taip aš bent nesustorėju.

Jis šyptelėjo, Aleks irgi nusišypsojo džiaugdamasi galėda

ma pamatyti tikrąją Karverio prigimtį, pasirodančią iš už ap

sauginės kaukės.

Ji visiškai nenumanė, ko tikėtis, kai jie įeis į Karverio butą. 

Žudikai, kuriuos pažinojo Rusijoje, buvo arba nevėkšlos, arba 

pamišę dėl higienos. Pirmoji kategorija gyveno pornografija už

griozdintose kiaulidėse, kur vienintelis valomas daiktas būdavo
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jų ginklas, o vienintelė dekoracija — plačiaekranis televizorius; 

antrąją grupę sudarė pedantiškai tvarkingi, emociškai nuobo

dūs žmonės, gyvenantys sterilioje aplinkoje, kur apstu plieno, 

chromo, odos ir juodo marmuro. Vienintelis dalykas, vienijantis 

abi šias grupes, buvo plačiaekranis televizorius.

Buvo ir trečia žmonių grupė — jie duodavo nurodymus 

žudikams. Tokie mieliau rinkosi prašmatnias meilužes arba tro 

fėjines žmonas. Leisdavo moterims atlikti dekoracijų vaidmenį. 

Tuo jos užsiimdavo retomis pertraukėlėmis tarp apsipirkimo 

ekspedicijų.

Karveris negyveno kaip rusas. Jis gyveno taip, kaip Aleks 

įsivaizdavo gyvenant tikrą anglą. Bute matėsi neuždengtos si

jos, o ant medinių grindų buvo patiesti seni, išblukę, truputėlį 

apsitrynę persiški kilimai. Knygų lentynose stovėjo išrikiuotos 

iškilių žmonių biografijos bei knygos apie karybos istoriją, prie 

jų šliejosi trileriai popieriniais viršeliais. Buvo ir daugybė plokš

telių drauge su kompaktinėmis plokštelėmis bei galybė filmų. 

Svetainėje aplink židinį stovėjo du milžiniški foteliai ir nutrinta 

Česterfildo sofa. Aleks įsivaizdavo save žiemą susirangiusią kaip 

katę viename iš fotelių ir besimėgaujančią iš židinio sklindančia 

šiluma.

Karveris išnyko virtuvėje. Iš už sienos Aleks išgirdo jo balsą:

— Aš tik verdu kavą. Ar tu norėtum espreso, ar kapucino?

— Ir tai gali išvirti?

— Žinoma, Aš juk nesu visiškas barbaras. Tai ko norėtum?

— Tuomet kapucino. Be cukraus.

Virš židinio kabojo marinistinis paveikslas, datuojamas 

1887 metais, nutapytas šviesiomis spalvomis, ne visai impresio

nistiniu stiliumi. Grupė draugų stovėjo prie pat vandens. Vyrų 

kelnės buvo atraitytos; moterys pakėlusios sijonus tik tiek, kad 

galėtų pirštų galais pasiekti vandenį.

— Tai Liulvorto įlanka, — pasakė Karveris įeidamas į svetai

nę ir nešinas dviem puodukais kavos. — Ji yra Dorseto pakrantė

je, vos už keleto mylių į vakarus nuo mano senosios bazės.



— Ten labai gražu, — ji nusišypsojo. — O kokia tai buvo 

bazė?

Karveris nusijuokė.

— To tau tikrai negaliu pasakyti. Gal tu esi pavojinga rusų 

šnipė.

— Tikrai ne, — pasakė Aleksandra Petrovą. — Aš nesu šni

pė. Jau nesu.

Karveris užsigalvojęs pažvelgė į ją.

— Tai gal tu vis dėlto papasakosi man tą istoriją? Na, tą ilgą

ją, apie kurią kalbėjom.

Ji gurkštelėjo kavos ir nuo viršutinės lūpos nusilaižė baltas 

putas.

— Gerai. Bet yra dalykų, kuriuos prieš tai turiu atlikti.

— Kokių dalykų?

— Na, viskas, ko šiuo metu noriu, tai nusimaudyti.

— Puiku. Vonia koridoriau gale, dešinėje. Tad eik ir daryk 

ten viską, ko tik trokšti. Aš pagaminsiu mums ko nors užkąsti. O 

tada tu man papasakosi savo istoriją.

26

Papinas lėtai stūmėsi į priekį. Nedaug tebuvo fotorobotų su

darinėtojų, kurie atsilieptų telefonu paskutinį rugpjūčio sekma

dienio rytą. Galiausiai jis vieną surado, bet nuotrauka buvo pa

ruošta tik dešimtą valandą ryto. Toliau jam reikėjo rasti žmogų, 

kuris tai prastumtų į eterį.

Bet kokią kitą dieną anglas žudikas ir jį lydinti seksuali blon

dinė būtų tapę pagrindine žinių naujiena bei užėmę pirmuosius 

spaudos puslapius. Tačiau tai nebuvo paprasčiausia diena. Žinias- 

klaida Prancūzijoje, kaip ir bet kur kitur pasaulyje, turėjo vieną 

vienintelę diskusijų temą — princesės mirtį. Tad ironiška, kad ją 

nužudžiusiam žmogui jie teskyrė vos keletą sekundžių ir pasku

bomis parodė fotorobotą.

133



Marselina Diukrua, kuri patiekė Karveriui jo užsakytus 

pyragaičius ir kavą visą parą veikiančioje skylėje Chatelet-les- 

Halles, nuotrauką pamatė per televizorių biure, kur jos tėvas su 

dėde žiūrėjo žinias. Tie du vyriškiai garsiai ginčijosi, ar tai buvo 

avarija, ar, kaip įprasta, piktų anglosaksų sąmokslas. Jų pokalbis 

ją suglumino.

Anglas žudikas, ieškomas valdžios institucijų, šį rytą bistro 

jai pasirodė mandagus, gerai apsirengęs vyriškis, kuris puikiau

siai kalbėjo prancūziškai. Ir, nepaisant viso to, ji negalėjo užti

krintai pasakyti, kad tai buvo jis.

— Tada pas farus neik, — pasakė jos tėvas, kai Marselina 

paklausė jo patarimo. — Jie visi yra kalės vaikai. Kuo mažiau su 

jais turi reikalų, tuo geriau.

Žeromas Domenisis namo grįžo piisę devintos po savo 

naktinės pamainos parduotuvėje. Jis jau žinojo apie tragediją, 

įvykusią Alma tunelyje. Kiekvienas užėjęs į parduotuvę apie tai 

tik ir tekalbėjo. Jis dar spėjo dešimt minučių pažiūrėti žinias, kol 

galiausiai užmigo ant sofos.

Buvo jau pietų metas, kai Žeromas atsibudo. Jis kaip tik da

rėsi sau sumuštinį su sūriu, viena akimi stebėdamas televizorių, 

kai pamatė fotorobotą. Žmogus jam pasirodė kažkur matytas. 

Jis paskambino numeriu, kuris švietė ekrane.

Papinas jau buvo Gare de Lyon, kai išgirdo, kad vyriškis, vil

kėjęs pilku švarku, buvo pastebėtas visą parą dirbančioje parduo

tuvėje Boulevard de Sėbastopol perkantis plaukų dažus ir žirkles. 

Tačiau ten jis buvo pastebėtas vienas. Taip pat jo pirkti dažai buvo 

juodos, raudonos ir tamsiai rudos spalvų. Papinas buvo beveik 

tikras, kad moteris pasinaudojo plaukų dažais, tik kuria spalva?

Tuo tarpu buvo daugybė pranešimų apie anglą, kuris atitiko 

Karverio aprašymą Gare de Lyon. Papinas išsiaiškino, kad vyriškis

*
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nupirko du bilietus į Milaną pora minučių po septintos. Vadinasi, 

jis spėjo į traukinį, išvykstantį septynios penkiolika; bet traukinys 

jau atvyko į Milaną, bilietų kontrolierių apklausė vietinė policija, 

tačiau jis neprisimena žmogaus, kuris būtų panašus į fotorobo- 

tą. Pakeliui tarp Prancūzijos ir Italijos pasai netikrinami, tad ir 

pasienyje jokių įrašų nebus. Nebuvo aišku, ar Karveris apskritai 

įlipo į tą traukinį, ar ne ir su kuo. O jei juo važiavo, norint išsiaiš

kinti, kur išlipo, reikėtų iššukuoti kiekvieną stotį pakeliui.

Prieš užsiimdamas tuo, Papinas nusprendė peržiūrėti ap

saugos kamerų, įtaisytų aplink stotį, įrašus. Įrašas buvo dėmėtas, 

bet Papinas pastebėjo akiniuotą vyriškį pilku švarku, išeinantį 

iš bilietų kasos 7.05 val. Jis ant peties užsimetęs nešėsi juodą 

krepšį — ten buvo kompiuteris.

— Ar tai jis? — Papinas paklausė operacijų vadovo.

— Gali būti. Be akinių tikrai būtų panašus į Karverį.

— Gerai. Dabar žvilgtelėkite. Štai čia jis 7.05 val. Kitą kartą 

jį matome 7.09 val. einantį prie perono, iš kur išvažiuoja trau

kinys į Milaną.

— Taip... Jis nusipirko bilietus ir įlipo į traukinį. Na, ir

kas?

— Taigi kur jis buvo iki to laiko? Per salę pereiti trunka 

keletą sekundžių. Jis tuo metu kažką darė. Tačiau ką?

— Nežinau. Gal nuėjo į tualetą? Gal nusipirko laikraštį?

— O gal nusipirko kitą bilietą į kitą miestą. Karveris kietas. 

Jis žinojo, kad prie bilietų kasos neliks nėpastebėtas, todėl suma

nė diversiją. Tada nusipirko bilietą iš automato. Merde!* Ten nėra 

vaizdo kameros. Kas nors turės patikrinti visus bilietų automatus 

ir pirkimus, atliktus nuo 7.05 iki 7.09 val. Tuo tarpu mes imsimės 

ko kito.

— Ko būtent?

— Surasim merginą.

* Mėšlas! (Prane.).
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Aleks palindo po dušu. Išsimaudžiusi atėjo į virtuvę, kur 

Karveris jiems abiem ruošė maistą. Ji buvo įsisukusi į rankš

luostį, kitu apsivyniojusi galvą.

— Gal turi apsirengti kokius nors senus marškinius? — 

paklausė ji. — Niekas iš mano...

— Ššš, — kistelėjęs ranką nutildė ją Karveris.

Aleks jau ketino ginčytis, kai staiga pamatė mažą televizo

rių, pritvirtintą ant virtuvės sienos. Karveris žiūrėjo žinias per 

palydovinę televizijos programą.

— Tai neįtikima, — pasakė jis, — tūkstančiai žmonių susi

rinko prie Bekingemo rūmų vartų. Dar daugiau jų deda vainikus 

prie Kensingtono rūmų, kur ji ir gyveno. Ten yra knyga pareikšti 

užuojautai, ir žmonės stovi ilgiausioje eilėje, kad galėtų joje pasira

šyti. Premjeras Ministras vadina ją Žmonių Princese. Viso pasau

lio politikai siunčia užuojautos žinutes. Ekspertai diskutuoja apie 

viską, pradedat tuo, ar paparaciams galima leisti vaikytis žmones 

važiuojant galingais motociklais, ir baigiant tuo, kaip princui pa

vyks susitaikyti su netektimi. Beje, tikrasis mirties laikas — ketvir

ta valanda ryto. Lyg tai ką nors galėtų pakeisti.

— Mes nežinojome, ką darėme.

— Tai irgi nieko nekeičia. Klausyk, gal nori omleto su sū

riu? Man pavyksta visai neblogai. Pagaliau čia juk būtent ta vieta, 

kur reikia paragauti šveicariško sūrio. Tik aš praradau apetitą.

— Žinoma, ačiū, — pasakė Aleks. — Bet manau, jog turė

čiau dėvėti kokius nors drabužius tuo metu, kai valgysiu.

— Tuojau, luktelėk.

Po kelių sekundžių jis grįžo nešinas pilkais marškinėliais. 

Ant jų buvo užrašas: s a n h u r s t o  y p a t i n g ų j ų  p a j ė g ų  p r a t y b o s  

1 9 8 7 .
— Ar šitie tiks? Bijau, kad pastaruoju metu nelabai turėjau
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laiko skalbimui. Buvau išvykęs. Viskas taip beprotiška... Atostoga

vau Naujojoje Zelandijoje, kai jie su manimi susisiekė. Ilsėjausi.

Ji švelniai palietė jam ranką, jausdama balse užslėptą įtampą.

— Viskas gerai. Jie kuo puikiausiai man tiks.

— Gerai. Pagalvojau, kad vis dėlto šiek tiek omleto suval

gysiu.

Kurį laiką jie sėdėjo, valgė ir žiūrėjo televizorių. Filmavo 

Karališkųjų oro pajėgų oro uostą Northolte, į vakarus nuo Lon

dono. Princesės palaikai turėjo parkeliauti bet kurią akimirką. 

Galiausiai Karveris pakilo nuo stalo ir išjungė televizorių.

— Žinai ką? Manau, viso to mes jau pakankamai prisižiūrė

jome. Jie tikrai nieko man nepapasakos, ko aš nežinočiau. O apie 

mūsų vaidmenį visame tame nieko nėra. Nieko apie sprogimus ar 

susišaudymus Paryžiuje. Arba jie nieko nežino, arba labai sten

giasi viską nuslėpti.

Jis perėjo į svetainę.

— Maniau, kad tu man papasakosi apie save, — jis parkrito 

ant sofos ir mostelėjo į du fotelius. — Sėskis. Aš kuo įdėmiausiai 

klausau.

Aleks įėjo į kambarį, atsisėdo į vieną iš fotelių, kelius pri

traukė prie krūtinės ir apkabino blauzdas. Karveris stebėjo ją 

įsidėmėdamas kiekvieną detalę. Jis žiūrėjo, kaip švelniai saulės 

šviesa krinta ant jos ilgų įdegusių šlaunų. Jis stebėjo, kaip ji ran

komis perbraukia trumpus drėgnus plaukus. Jis galvojo, ar jinai 

jį išduos. Jis mąstė, kad nepaisant to net ir viena diena, praleista 

su ja čia, bute, yra to verta. Kol ji čia, jis gali pamiršti apie mirtį. 

O tada Aleks prabilo.

— Įsivaizduok pasaulį be spalvų. Dangus pilkas. Pastatai 

pilki, o ir žmonės taip pat. Žolė pilka. Žiemą netgi sniegas pur

vinai pilkas. Niekas neturi pinigų, kapitalizmas yra mūsų prie

šas, tad parduotuvėse nieko nėra, o jų vitrinos visiškai tuščios. 

Gatvėse nėra jokių reklamų, nėra ryškių šviečiančių iškabų. Tu 

stovi drauge su motina eilėje prie duonos ir galvoji, ar tėvas šį va

karą bus labai girtas ir kurią jis šiandien muš, jei iki to laiko nuo
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degtinės nebus praradęs sąmonės. Štai taip aš užaugau. Mes gy

venome Permėje, maždaug už tūkstančio dviejų šimtų kilometrų 

nuo Maskvos. Aš buvau gera mokinė. Turėjau pakankamai laiko 

mokslams, nes nė vienas berniukas manimi nesidomėjo.

— Na, tik nereikia, — pertraukė ją Karveris. — Tuo aš tikrai 

netikiu.

— Patikėk. Aš nebuvau graži, o ir mano akys, jos... na, kaip 

pasakyti, kai akys žvelgia į skirtingas puses?

— Žvairumas?

— Taip, aš buvau žvaira.

— Na, tada viskas aišku.

— Kas aišku?

— Tavo akys. Jose yra kažkas nevienodo.

Aleks pažiūrėjo taip, lyg jai kas nors būtų vožtelėjęs per vei

dą. Karveris mintyse save prakeikė.

— Aš labai atsiprašau. Pasakiau neįtikimai kvailai. Norėjau 

pasakyti, kad tavo akys nuostabios. Jos labai gražios. Ir jos šiek 

tiek hipnotizuoja. Aš negaliu liautis į jas žiūrėjęs ir dabar supran

tu kodėl.

Karveris laukė, ar jam bus už tai atleista.

— Tu sakei, kad...

— Mano žvairumas nebuvo toks — kaip tu čia sakei? — 

hipnotizuojantis, kai buvau maža vieniša mergaitė. Turėjau 

nešioti akinius storais šlykščiais rėmeliais. Taigi kiti vaikai iš 

manęs šaipėsi — ir berniukai, ir mergaitės. Vėliau aš užaugau. 

Mano kūnas buvo gražus, tai aš žinojau, na, o veidą buvo galima 

pamiršti.

— Tai kaipgi bjaurusis ančiukas virto gražuole gulbe?

Ji paskubomis linktelėjo galva, parodydama, kad kompli

mentas išgirstas, tačiau nepriimtas rimtai.

— Aš priklausiau komjaunimui, Komunistinei jaunimo są

jungai. Partijos nemylėjau. Politika nerūpėjo. Tačiau ten reikėjo 

stoti, nes už tai buvo teikiamos privilegijos: vasaros stovyklos, 

vietos geresnėse mokymosi įstaigose ir taip toliau. Šiaip ar taip,
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jie surengė literatūrinį konkursą. Netgi komunistų laikais buvo 

svarbu būti kulturnym.

— Kultūringam?

— Taip, pavyzdžiui, buvo labai gerai mokėti groti kokiu nors 

instrumentu, šokti baletą arba, kaip man, sugebėti parašyti esė 

apie Čechovą. Joje aš teigiau, kad rašytojas pademonstravo buržu

azijos dekadansą ir tuštybę imperialistinėje Rusijoje, įrodydamas 

revoliucijos poreikį. Tai buvo totalus mėšlas! Tačiau tas rašinėlis 

man pelnė kelionę į didžiulį komjaunimo sąskrydį Maskvoje. Ten 

susirinko jauni atletai, mokslininkai, menininkai ir akademikai. 

Mes nežinojome, kad valdžia tuos sąskrydžius organizuoja norė

dama atrinkti geriausius jaunuolius, kurie vėliau turėjo būti lavi

nami visai kitiems tikslams.

— Aha! — Karveris kilstelėjo pirštą tarsi banalus detekty

vas iš senų televizijos serialų, išnarpliojęs eilinę paslaptį. — Tai 

būtent tenai tave ir pasirinko, kad paruoštų pavojingą Sovietų 

šnipą! — jo balsas surimtėjo. — Tai tave ruošė būti analitiku ar 

rinkti medžiagą?

— Na, galima ir taip pavadinti. Sąskrydžio metu prie manęs 

priėjo moteris. Ji tarstelėjo: „Ar neprieštarausite?" — ir nuėmusi 

mano akinius, nieko nesakydama mane apžiūrinėjo, kaip žmogus 

muziejuje žiūri į paveikslą, mėgindamas nuspręsti, ar jam tai pa

tinka, ar ne. Aš nežinojau, ką daryti. Visa nuraudau.

Mes užėjome į netoliese buvusį mažą kabinetą. Už stalo sė

dėjo du vyriškiai. Literatūriniame konkurse aš ką tik skaičiau savo 

esė klausant žiuri komisijai. O šie vyriškiai atrodė būtent kaip žiu

ri komisija, skirta man asmeniškai. Moteris pasakė: „Brangute, 

nusivilk drabužius". Aš buvau labai drovi. Niekada iki tol nebuvau 

nusirengusi priešais jokį vyriškį. Tačiau taip pat žinojau, kad turiu 

paklusti įsakymams.

Moteris man liepė nesijaudinti, nes tai niekuo nesiskiria 

nuo apžiūros pas gydytoją. Aš nusirengiau iki apatinių, o trijulė 

ėmė apie mane kalbėti. Tai buvo siaubinga, jaučiausi, lyg būčiau 

kokia karvė, nuvesta į turgų. Jie kalbėjo apie mano kojas, mano
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krūtis, mano užpakalį, burną, plaukus, — apie viską. Tada vienas 

vyriškis pasakė: „Žinoma, akims kažką reikėtų padaryti/4 O kitas 

pridūrė: „Tai ne problema. Tai viso labo paprasta procedūra."

Aš negalėjau tuo patikėti. Per visą mano gyvenimą daktarai 

Permėje teigė, kad negali nieko padaryti ir kad ši problema nėra 

pakankamai rimta, jog pateisintų operacijos išlaidas. Paskui m o

teris liepė apsirengti. Vyriškiai trumpai patyliukais tarpusavyje 

pasitarė. Tada vienas iš jų pasakė, kad esu atrinkta ypač garbin

gai užduočiai. Šį rugsėjį aš vėl atvažiuosiu į Maskvą, kad gaučiau 

specialų išsilavinimą elitinėje akademijoje. Aš ten išmoksiu, kaip 

atlikti pareigą savo Tėvynei. Jei 'mokymo programą sėkmingai 

baigsiu, man bus suteikti puikiausi drabužiai bei nuosavas butas 

Maskvoje. Mano tėvams irgi bus pagerintos gyvenimo sąlygos.

Tai buvo neįtikima — lyg pasaka, lyg tapimas kino žvaigž

de. Kai visa tai papasakojau motinai, ji apsipylė ašaromis. Ji taip 

manimi didžiavosi. Netgi tėvas verkė iš laimės. Tą vasarą man 

galiausiai padarė operaciją. Ją atliko daktaras, kuris teigė, kad to 

padaryti neįmanoma. Akinius aš išmečiau. Kai įlipau į traukinį, 

važiuojantį į Maskvą, nuliūdau, nes turėjau skirtis su namais. 

Bet tuo pat metu su nekantrumu to laukiau, niekaip negalėda

ma patikėti, kad likimas lėmė tokią laimę.

Karveris pakeitė pozą.

— Jaučiu, kad istorijoje tuojau turėtų nuskambėti „bet“. Kas 

nutiko, kai atvykai į Maskvą?

— Mano akademija buvo Felikso Dzeržinskio universitetas. 

Jam vadovavo KGB. Buvau nusiųsta į Antrąjį pagrindinį skyrių, 

kuris sekė užsieniečius Sovietų Sąjungoje. Mokiausi anglų kalbos, 

studijavau menus, Vakarų kultūrą, filmus, netgi politiką, kad ga

lėčiau dalyvauti pokalbyje viešint net labiausiai išprususiam mūsų 

šalies svečiui. O galiausiai supratau, kam iš tiesų buvau ruošiama. 

Ar esi kada girdėjęs posakį „medaus spąstai"?

— Žinoma. Vaikinas bare sutinka gražią merginą. Jie atei

na pas jį. Jie permiega. Kitą dieną jam kas nors parodo nuotrau

kas. Arba jis papasakoja tai, kas juos domina, arba jo žmonelė
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pamatys fotkes. lūšiškiai su medaus spąstais kaip reikiant pa

sistengė. Taigi tu buvai viena iš tų merginų, a? Apie kurias visi 

vakariečiai būdavo įspėjami, kai ruošdavosi aplankyti Sovietų 

Sąjungą?

— Aš buvau medus tuose spąstuose. Tu nori žinoti tiesą? Aš 

buvau prostitutė dėl valstybės. Kai nuvažiavau į Maskvą, tebe

buvau nekalta. Net nesibučiavusi su vaikinu. O kai baigiau stu

dijas, aš jau žinojau viską apie tai, kaip suvilioti vyrą ir suteikti 

jam malonumą. Žinojau kiekvieną triuką, kiekvieną iškrypimą... 

Ir, beje, mums buvo sakoma, kad turime elgtis kuo nešvankiau, 

nes vyrukas kur kas mieliau kalbės, jei pamatys save nufilmuotą 

klūpantį, kai tu jį peri botagu ar kiši jam į šikną vibratorių, nei 

paprasčiausiai čiulpi kaip kokia pigi kekšė.

Ir žinai, man tas darbas sekėsi. Kai Aleksandra Petrovą 

išeidavo į užduotį, visi vaikinai štabe susirinkdavo pasižiūrėti 

nuotraukų ir vaizdo įrašų. Aišku, natūralu, jog vyresnieji kari

ninkai norėjo užtikrinti aukščiausią mano darbo kokybę. Tad 

jie kviesdavosi mane į savo vilas praleisti savaitgalio ir aš... aš... 

Na, tu pats gali įsivaizduoti, kas ten vykdavo.

Ji tris ar keturis kartus sumirkčiojo ir nusigręžė.

Karveris atsisėdo ir ištiesė jai nosinaitę.

— Ei, baik. Liaukis save plakusi. Tu buvai viso labo tik vai

kas. Tu gyvenai diktatūroje. Tu neturėjai jokio kito pasirinkimo. 

Turiu galvoje, kas būtų nutikę tau, jei būtum pasakius: „Ne, ačiū, 

aš viso to atsisakau"?

— Na, jei būtų pasisekę, būčiau perkelta į kokį mažytį mies

telį Sibire. Jei ne... Kas nutinka kekšėms, kai jos užrūstina savo 

sutenerius? Jas prievartauja, sumuša, nužudo...

— Taigi tai ne tavo kaltė.

Ji kaip įmanydama mėgino išspausti šiokią tokią šypseną:

— Na, štai dabar susitiko žudikas ir kekšė.

— Manau, kad tai tėra vienas iš būdų pažvelgti į šią situaciją. 

Tačiau į ją galima pažvelgti ir kitaip.

Aleks nuėmė nuo kelių rankas ir ištiesė kojas. Ji išlygino
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ant šlaunų marškinėlių kraštus. Tada palinko į priekį ir pažvelgė 

Karveriui tiesiai į akis, tarsi mesdama jam iššūkį.

— Galbūt. Tačiau tai galėsiu padaryti, kai išgirsiu tavo gy

venimo istoriją.

— Na, prieš atverdamas širdį, turiu išgerti, — Karveris at

sistojo ir patraukė virtuvės link. — Gal norėtumei taurės vyno? 

Apsimeskime, kad esame normalūs žmonės ir gražią vasaros 

popietę mėgaujamės buteliu šalto „Pinot Grigio“.

Akimirką ji susimąstė.

— „Pinot Grigio“ yra itališkas vynas. Amerikoje žinomas ir 

kaip „Pinot Gris". Ne klasikinis vynas, bet, kaip jūs sakote, labai 

gaivus, — manieringas šypsnys. — Matai? Mane gerai išmokė.

Karveris tarpduryje stabtelėjo. Jis nužvelgė gražią moterį, 

vilkinčią apdriskusiais senais marškinėliais.

— Taip, — pasakė jis. — Tuo negalima nepatikėti, — ir 

nuėjo į virtuvę atnešti vyno.

28

Operacijų vadovas grįžo į Angliją. Jam reikėjo pasišnekėti 

su savo bosu ir nuspręsti, kaip elgtis toliau. Be abejonės, jie pa

sinaudos savo pačių galimybėmis susekti dingusius operatyvi

nius darbuotojus. Papinas, aišku, mėgins tai padaryti pirmas. O 

tada jis pasirinks sau patogesnį variantą.

Jį džiugino tai, kad Paryžiuje niekas daugiau nesidomėjo 

tos porelės likimu. Televizijos stotys liovėsi rodžiusios fotoro- 

botą dar iki vidurdienio. Princesės mirtis tapo ta cunamio ban

ga, kuri užtvindė visas kitas žinias liūdesiu, spekuliacijomis ir 

paprasčiausiu smalsumu. Policija džiaugėsi, kad kitus nakties 

įvykius jie gali paslėpti po biurokratiniais formalumais.

Taip Papinui bus tik lengviau. Su juo niekas nekonkura

vo dėl informacijos. Tačiau jis žinojo, kad Čarlis dirba žmogui, 

kuris labai norėtų surasti Karverį, merginą bei tą neįkainojamą

142



kompiuterį. Ir visi Papirio instinktai jam liudijo, kad tie vyrukai 

ne vieni. Kiti taip pat bus įtraukti į paiešką. Galiausiai jei jo spė

jimai pasitvirtins, kad Petrovą tapo Karverio naująja partnere, 

jos bosai Rusijoje irgi susidomės, kur ji dingo ir ką veikia. Jei 

Papinui pavyktų gauti informaciją, kurios trokšta abi pusės, tai 

jos kainą jis galėtų pakelti iki debesų. Tad jis rekvizavo visus įra

šus iš Gare de Lyon ir nusigabeno į savo biurą, kuris nebuvo nei 

pažymėtas, nei sunumeruotas. Užsitaisė didelį puodą stiprios 

kavos, susirado nepraimtą cigarečių pakelį ir ėmėsi darbo.

Pirmoji užduotis buvo identifikuoti Petrovą. Plaukų dažai, 

kuriuos nupirko Karveris, tikriausiai buvo skirti jai, nes sau jis jų 

nepanaudojo — tai buvo aišku iš stebėjimo kamerų įrašų, kuriuo

se jie jį atpažino. Taigi Papino parengtas Petrovos fotorobotas jau 

buvo pasenęs. Jis nusprendė imtis darbo nuo pradžių. Apžiūrėjo 

kiekvieną žmogų, kurį užfiksavo kameros, einantį prie platfor

mos, iš kurios vyko traukinys į Milaną, tarp šeštos valandos ketu

riasdešimt penkių minučių iki pat išvažiavimo septintą valandą 

penkiolika minučių. Ačiū Dievui, tokią ankstyvą sekmadienio 

ryto valandą stotyje buvo palyginti ramu. Jis nekreipė dėmesio į 

visus vienišus vyriškius, šeimas su vaikais, į tuos, kurie akivaiz

džiai buvo jaunesni nei aštuoniolikos metų, ar tuos, kurie vyresni 

nei keturiasdešimt. Jį tedomino jaunos vienišos moterys.

Dvidešimt dvi atitiko šį kriterijų, tad Papinas išspausdino 

kiekvienos jų sustabdytus kadrus. Tada vėl pradėjo eliminavi

mo procesą iš naujo.

Papinas stengėsi problemą spręsti logiškai. Petrovą suge

bėjo priversti treniruotą žudiką užmiršti visus instinktus, įgytus 

karo lauke. Jis turėjo ją nužudyti. Net jei ir praleido su ja naktį, 

po to vis tiek turėjo ją nužudyti — negalėjo leisti, kad koks nors 

likęs liudininkas išgyventų. Tačiau, nepaisant to, jis tai padarė. 

Taigi aišku, kad tai buvo išskirtinė moteris.

Tik kelias minutes užtruko peržiūrėti krūvą sustabdy

tų kadrų ir atsikratyti akivaizdžiai kresnų, neišvaizdžių, nešan

čių kuprines, storomis šlaunimis, žemaūgių, dideliais dantimis,
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plokščiomis krūtimis — tų nepažįstamų moterų, kurioms lemta 

visuomet likti vyrų nepastebėtoms. Taip liko tik septynios. Papi

nas pagalvojo, jog grožis išties yra labai reta savybė. Tai nereiškė, 

kad visos septynios buvo gražuolės. Tačiau jis privalėjo būti atsar

gus. Ta moteris praleido sunkią naktelę. Ji turėjo būti pavargusi, 

tad vargu ar galėjo pasirodyti pačiame gražume. Be to, ir stebė

jimo kamerų objektyvai iškraipė vaizdą. Šį kartą Papinas moteris 

apžiūrėjo atidžiau. Dar keturios nuotraukos nukeliavo į šiukšlinę.

Pjero Papino konkurse liko tik trys finalistės. Pirmoji buvo 

graži maža blondinė, mūvinti aptemptus džinsus ir vilkinti 

marškinėlius su raišteliais. Papinas nusišypsojo. Štai ši tikrai ga

lėtų sugundyti bet kurį vyriškį. Tačiau jos auksiniai plaukai sie

kė pečius. Ir kam gi tada Karveris būtų pirkęs žirkles bei dažus, 

jei ne atsikratyti tokių į ąkį krentančių garbanų?

Taigi liko dvi. Viena buvo raudonplaukė. Nors ankstyvas 

metas, ji vilkėjo griežtą kostiumėlį — kaip ambicinga jauna vado

vė, nepaisant nei savaitgalių, nei šventinių dienų. Papinas tyrė jos 

griežtus bruožus ir kietai sučiauptų dažytų lūpų liniją. Jis galėjo 

įsivaizduoti, kokia ji būtų lovoje: ugninga, kontroliuojanti, neu- 

rotiška. Tokią lengva išversti iš pusiausvyros ir sunku suvaldyti. 

Vyrui tektų vaidinti Petručio, kad šią užsispyrėlę sutramdytų. Ji 

visai neatitiko tos gundytojos tipažo, kokį nupiešė Čarlis.

Trečioji moteris vilkėjo šviesiai mėlyną suknelę. Papinas 

trumpam mėgino įsivaizduoti, kaip ji atrodytų eidama — tiesi 

nugara, stangrus užpakaliukas ir švytuojančios grakščios šlaunys. 

Jis neskubėdamas mėgavosi tuo vaizdiniu. Galiausiai save įtikino, 

kad tai viso labo tik darbas. Juk turėjo save įsivaizduoti Karve - 

rio vietoje. Čarlis sakė, kad Petrovą atrodo kaip modelis. Na, šios 

merginos kūnas visiškai tam tiko, o ir veido bruožai buvo puikūs. 

Tai akivaizdžiai matėsi netgi neryškioje grūdėtoje nuotrauko

je, padarytoje iš vaizdo juostos. Papinas žvelgė į juodus it varno 

sparnas moters plaukus. Jie buvo grubiai apkarpyti lyg berniūkš

čio. Tokia šukuosena madingame Paryžiaus grožio salone galėjo 

kainuoti milijonus arba tokį pat efektą buvo galima gauti už dyką.
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Na, kad ir su žirklėmis bei buteliuku plaukų dažų, pirktų pigioje 

parduotuvėlėje.

Taip, pagalvojo Papinas, tai ji. Žinoma, tai buvo lyg lošimas, 

mėginant spėti, kad tai ji, atmetant visas kitas galimybes, bet jis 

buvo pasiryžęs už tai pastatyti viską. Jis tikėjo, jog atrado made- 

moiselle Petrovą.

29

Dabar jie abu sėdėjo ant sofos, skirtinguose jos galuose, o 

ant grindų ledų kibirėlyje stovėjo tuščias vyno butelis. Karveris 

irgi išsimaudė po dušu. Jis vilkėjo plačius baltus marškinėlius, 

mūvėjo mėlynas, išblukusias linines kelnes. Jis atrodė puikiai. 

Aleks pastebėjo, kaip jis į ją žiūri nuo pirmos akimirkos, kai jie 

pirmą kartą susitiko. Ji mąstė, kada gi jis mėgins žengti pirmąjį 

žingsnį.

— Dabar tavo eilė, — pasakė ji.

— Tikrai?

— Taip! Aš juk papasakojau. Šiaip ar taip, noriu žinoti, kaip 

tu tapai tuo, kuo... ne, kas tu esi dabar. Gyvenime pažinojau dau

gybę žmonių, kurie žudo. Tačiau niekada nesutikau tokio, kuris 

man keptų omletą ar klausytųsi mano pasakojimų. Tikriausiai 

niekada nesutikau gerų manierų žudiko.

— Nemanau, kad tave sužavėtų geros manieros. Geros ma

nieros nebūtinai rodo rūpestį kitais žmonėmis. Kartais jos slepia 

faktą, kad kiti žmonės tau nė velnio nerūpi.

Ji pažvelgė į jį.

— O tau rūpi?

— Kas?

Ji nieko neatsakė.

— Taip, man rūpi.

Viskas, ką jis turėjo padaryti, tai pasilenkti prie jos ir su

griauti tarp jų buvusią nematomą sieną. Jos širdis ėmė plakti
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greičiau. Kvėpavimas pagilėjo. Nugara nežymiai išsirietė. Lūpos 

atsipalaidavo, pasiruošdamos prisiliesti prie jo.

Tačiau Karveris nesujudėjo.

Aleks pasijautė kaip idiote. Tada atsiskleidė jos charakteris. 

Kaip jis drįsta su ja žaisti? Kaip drįsta žvelgti į ją šaltu, viską ver

tinančiu žvilgsniu?

— Tu taip ir nebaigei savo pasakojimo, — pasakė jis.

Aleks nieko neatsakė.

— Papasakok man apie Kurską. Ką gi jis tau pasiūlė? Ko tu 

negalėjai atsisakyti?

— Aš jau sakiau, kad papasakojau pakankamai. Dabar tu 

pasakok.

- K ą ?

— Nesvarbu. Bet ką. Tik kad tai būtų tiesa.

Karveris nusigręžė. Ranka prisidengė veidą, atsilošė ir įsi

spoksojo į lubas.

— Ką gi, gerai, aš pasakysiu, kodėl tavęs ką tik nepabučiavau.

Aleks tylėjo, jos susiaurėjusios akys įdėmiai žvelgė į jį.

— Aš išsigandau. Aš bijojau, kad jei atsiversiu, bent jau tiek, 

negalėsiu sustoti, kol neišliesiu savęs iki paskutinio lašo. Ar tai 

pakankamai įtikinama?

— Taip, — sušnabždėjo Aleks.

Ji stebėjo Karverio akis jam kalbant. Kažkas jose pasikeitė, 

tarsi širma būtų nukritusi ir atvėrusi miglotą tikrojo žmogaus 

įvaizdį. Bet dabar ji matė, kaip jis vėl užsisklendžia. Kai Karveris 

vėl prabilo, ano žmogaus jau nebebuvo.

— Taigi... Kurskas?

Ji norėjo surikti: „Velniop Kurską!" Ji troško vėl pamatyti 

pasislėpusį Samuelį Karverį. Tačiau privalėjo atrasti kantrybės ir 

leisti jam atsiskleisti pačiam. Tad susikaupė ir pradėjo:

— Viskas buvo labai paprasta. Jis mane šantažavo.

— Ką turi galvoje?

Ji atsiduso.

— Ar galiu užsirūkyti?
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Ji matė, kaip jis akimirką suabejojo. Tai buvo pedantiškoji, 

disciplinuotoji Karverio pusė. Tai tikriausiai išlikę nuo tarny

bos armijoje laikų. Visos vaizdo juostos lentynoje buvo sudėtos 

abėcėlės tvarka, visi virtuvės įrankiai skrupulingai surikiuoti. Jis 

tikrai niekam neleido rūkyti savo bute.

Tarsi atspėdamas Aleks mintis jis nusijuokė:

— Žinoma. Pirmyn. Ir tuo pat metu gali pasakoti.

Aleks įkvėpė giliai į plaučius, tada lėtai išpūtė ilgą dūmų sro

vę, kuri susirangė ir aprėmino popiečio saulės spindulių stulpą, 

besiveržiantį pro giliai įstatytus buto langus.

— KGB ištarnavau mažiau nei dvejus metus, kai krito gele

žinė uždanga. Staiga visi mūsų sąjungininkai stojo prieš mus, iš- 

spirdami mūsų karius iš savo valstybių. Tai buvo siaubingas paže

minimas. Viskas, ką žinojome iki tol, griuvo kaip kortų namelis. 

Kurį laiką Maskvoje tęsėme savo darbą, tarsi nieko nebūtų įvykę. 

Tam tikrais atžvilgiais tai buvo netgi šiek tiek lengviau. Daugiau 

vakariečių atvykdavo į šalį. Jie manė, kad šaltasis karas baigėsi ir 

jie jį laimėjo, tad visiškai nebegalvojo, su kokiomis merginomis 

dulkinasi ar ką joms pasakoja. Bet staiga Gorbačiovą nuvertė ir 

atėjo Jelcinas, o tada nebeliko pinigų mokėti atlyginimams. Šalį 

pradėjo valdyti banditai. Kad ir kaip būtų buvę blogai anksčiau, 

tapo šimtą kartų blogiau. Mes nieko nebeturėjome. Mes privalė

jome kaip nors išgyventi.

— Skamba taip, lyg tu tikėtumeis, kad aš tave pasmerksiu. 

Tikrai nesijaučiu galintis tai daryti.

— Galbūt. Vis dėlto man pasisekė. Kadangi mokėjau anglų 

kalbą, gavau darbą „Marriott" viešbučio registratūroje. Susiradau 

gerą vyrą, gydytoją. Jis nebuvo nei turtingas, nei gražuolis, bet su 

manimi elgėsi pagarbiai. Ilgą laiką maniau, kad viskas gerai. O 

tuomet viešbutyje pradėjo lankytis Kurskas. Jis dirbdavo su mer

ginomis kaip jų „asmens sargybinis". Taip jie tuo metu vadino 

tą verslą. Tikroji priežastis buvo pasirūpinti, kad mes neprasu- 

kinėtume jokių asmeninių bizniukų ir nepabėgtume su turtingu 

užsienio klientu. Kurskas mėgdavo man priminti, kad žino, kas aš
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buvau anksčiau ir kuo užsiiminėjau. Jis galėjo bet kada mane iš

duoti. Viskas, dėl ko taip stengiausi, galėjo sugriūti. Pasiūliau jam 

pinigų, kad nuo manęs atstotų, bet jis mano pasiūlymą atmetė. 

Jam kur kas labiau patiko mane erzinti, laikyti kaip žuvį ant ka

bliuko. Žinojau, anksčiau ar vėliau jis tą meškerę truktels.

Štai kas nutiko. Kurskas atėjo pas mane į viešbutį penkta

dienio rytą. Jis pasakė, kad jam reikia partnerio viename dar

belyje. Jam reikėjo moters. Žmonės daugiau kreips dėmesį į ją, 

o jis liks ne toks pastebimas. Jis liepė man išeiti iš darbo, virši

ninkui pasakyti, kad blogai jaučiuosi. Jei jam paklusiu, jis man 

sumokės dešimt tūkstančių JAV dolerių. O jei nesutiksiu...

— Leisk man spėti. Jis tebeturėjo kai kurias tavo senas foto

grafijas. Tu būtum pakliuvusi į savo paties medaus spąstus.

Aleks linktelėjo.

— O kas nutiko daktarui?

— Jis tebėra kaip ir buvęs. Jis nori mane vesti.

— O ko nori tu?

— Su juo aš galėčiau turėti namus, gal net ir šeimą. Būčiau 

garbinga moteris.

— Bet?

— Bet aš jo nemyliu. Aš tik dar kartą save parduočiau.

— Eikš, — pasakė Karveris.

Jis išskėtė rankas ir Aleks prisiglaudė prie jo peties. Jis ją ap

kabino. Ji jautė jo nosį savo plaukuose, kaip jis traukia į save jos 

kvapą. Po to jis atsilošė ant sofos ranktūrio, o drauge ir ji tvirtame 

jo glėbyje.

Praėjo pora minučių, kol Aleks susivokė, kad Karveris užmi

go. Ji liūdnai šyptelėjo. Tikriausiai praranda savo žavesį, jei vyrai, 

laikydami ją savo glėbyje, liaujasi kraustytis iš proto nuo geismo. 

Bet galbūt jai tai buvo didesnis komplimentas, jeigu toks vyriškis 

kaip Karveris leido sau užmigti. Toks jis buvo visiškai pažeidžia

mas. Dabar ji galėtų su juo daryti, ką panorėjusi.

Aleks išsprūdo iš jo rankų ir atsistojo. Nubraukė nuo jo kak

tos plaukų sruogą ir lyg motina vaiką pabučiavo į kaktą. Paėmė
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nuo grindų vyno butelį, ledų kibirėlį, taures ir viską nunešė į vir

tuvę.

Nuėjo į Karverio miegamąjį ir nusišypsojo, pamačiusi lovos 

gale stovintį televizorių — lygiai taip, kaip ir įsivaizdavo. Greta 

lovos stovėjo naktinis staliukas, o ant jo sidabrinės odos rėme

liuose buvo nuotrauka, joje Karveris prie jachtos šturvalo stovėjo 

drauge su moterimi, kuri buvo jį apsikabinusi iš nugaros. Jie abu 

juokėsi.

Aleks staiga pajuto pavydo dūrį. Kas ta moteris, su kuria 

Karveris toks laimingas? Bute nematė jokio pėdsako, bylojančio, 

kad čia gyventų moteris. Dabar jos nebuvo jo gyvenime. Nepai

sant to, Aleks piktino jos ir Karverio artumas bei nesuvaidintas 

jų džiaugsmas.

Ji įtikinėjo save, kad elgiasi profesionaliai, apžiūrinėdama 

jo drabužių spintą: pačiupinėdama angliškų ir itališkų klasikinių 

kostiumų medžiagą, nusišypsodama pamačiusi gerokai nudreng

tus džinsus bei ištampytus džemperius. Ji pagalvojo apie jo spor

tines kelnes. Kažin kodėl taip yra, kad kuo drabužiai senesni, tuo 

juos vyrai labiau mėgsta?

Ant viršutinės lentynos drabužių spintoje, virš kabančių 

kostiumų ir marškinių, buvo keletas sulankstytų paklodžių bei 

pora antklodžių. Aleks teko pasistiebti, kad pasiektų antklodes. 

Ji ištraukė vieną ir nunešusi į svetainę užklojo bejausmį Karve

rio kūną.

Na, o kur dabar jai pamiegoti? Tai buvo viengungio butas. 

Čia buvo tik viena lova. Aleksandra Petrovą joje ir užmigo.

30

Pjeras Papinas sekmadienio vakarą visiškai vienas savo 

biure stengėsi išspręsti Karverio, merginos ir traukinio, kuriuo 

jie išvažiavo iš Paryžiaus, klausimą. Bilietų automatų kontrolinis 

lapas atėjo daugiau nei su tuzinu pirkimų, atliktų tuo metu, kai



Karverio nefiksavo stebėjimo kameros ir jis galėjo tuo pasinau

doti. Keturi pirkimai buvo po vieną bilietą. Papinui knietėjo į juos 

visiškai nekreipti dėmesio, bet jis negalėjo atmesti galimybės, kad 

anglas paliko merginą ir toliau galėjo keliauti vienas. Keli pirki

mai buvo įvykdyti naudojantis kreditinėmis kortelėmis, bet nė 

viena jų nebuvo išduota Karverio vardu. Tačiau to buvo galima 

tikėtis. Jei jis ir pasinaudojo kortele, ji buvo išduota kitu vardu. 

Tad Papinui liko patikrinti dvylika skirtingų kelionių, kuriose da

lyvavo daugiau nei dvidešimt individų, tikintis, kad pavyks rasti 

ieškomus žmones eliminavimo būdu.

Tai buvo sunki užduotis, jai reikėtų daugybės žmonių ben

dradarbiavimo. Būtų idealu, jei Papinas paprašytų kitų skyrių 

pagalbos, tačiau jis to visiškai nesiruošė daryti, nebent neliktų 

kitos išeities. Tai buvo išlikimo klausimas.

Papinas žinojo politikų posakį, kad oponentai yra kitose 

partijose, tačiau tavo priešai yra tavojoje partijoje. Tuo principu ir 

vadovavosi. Jis intuityviai nepasitikėjo savo kolegomis, dirbusiais 

įvairiuose Prancūzijos saugumo sistemos padaliniuose. Žinojo, 

kad jie mielai suvarytų jam durklą į nugarą, jei tik jis suteiktų 

galimybę. Tokie žaidimai vyksta visose žvalgybos tarnybose. Ne 

teroristai, šnipai ar kiti grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys 

pavojai turi rūpėti, o paprasčiausi šunsnukiai, sėdintys gretima

me biure.

Turi būti ir kitų būdų grobiui susekti. Papinas pamėgino 

save įsivaizduoti Karverio vietoje.

Gerai, jis atvyksta į stotį drauge su mergina. Jie išsiskiria, nes 

žino, jog gali ieškoti poros. Jis liepia jai nueiti į Milano traukinį, su

rengia viešą vaidinimą, pirkdamas bilietus į Milaną, ir nusifilmuo

ja  kameroje, eidamas to perono link. Nebent jis dvigubai blefuoja 

ir į traukinį neįlipa. Paskui įsėda į kitą traukinį, pasinaudodamas 

bilietais, kuriuos nusipirko automate. Tačiau nei jis, nei mergina 

laukiamojoje salėje daugiau nepasirodo...

Papinas peržiūrėjo visą filmuotą medžiagą. Net jei jie būtų 

slėpę veidus, juos būtų atpažinęs iš drabužių arba eisenos.
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Taigi kaip pasielgė Karveris?

Papinas pakilo iš savo vietos ir nuėjo prie mažo staliuko, 

kur stovėjo kavos aparatas, į savo nešvarų puodelį įsipylė pasku

tinius lašus ir susiraukė, pajutęs ant liežuvio šaltą skystį. Jis jau 

buvo beišspjaunąs į šiukšlių kibirą, kai staiga į galvą šovė išga

ninga mintis. Na, žinoma! Papino veidą nušvietė triumfuojanti 

šypsena. Atmetus galimybę, jog Karveris staiga būtų ėmęsis be

protiškų pastangų ir išvedęs merginą bėgiais, jis turėjo išvažiuoti 

traukiniu, stovėjusiu kitoje platformos pusėje nuo Milano trauki

nio. Papinas paėmė traukinių tvarkaraštį ir jame rado ekspresą, 

išvykstantį trylika minučių po septintos į Lozaną, Šveicariją. Be 

abejonės, Karveris ir mergina iškeliavo būtent tuo traukiniu, nu

sprendė jis.

Taip kaip Papinui nenoromis tekdavo prašyti savo var

žovų pagalbos Paryžiuje, taip jis nė kiek nedvejodamas galėjo 

bet kuriuo paros metu skambinti Horstui Cytleriui iš Šveicari

jos „Strategischer Nachrichtendienst“, arba kitaip — Slaptosios 

žvalgybos tarnybos. Cytleriui nebuvo jokio motyvo jo išdūrinė- 

ti. Tad Papinas be užuolankų išdėstė:

— Horstai, man reikia tavo pagalbos. Mėginu rasti du žmo

nes — vyrą ir moterį. Manau, kad jie šiandien rytą iš Paryžiaus 

traukiniu atvyko į Lozaną.

— Ar turėčiau dėl ko nors susirūpinti?

— Ne, jie tikrai nekelia jokios grėsmės Šveicarijai. Bet...

— Jie kelia rūpesčių Prancūzijai?

Papinas pavargusiu balsu nusijuokė.

— Kažkas panašaus. Tarkime, norėčiau sužinoti, kur jie nu

keliavo, kai atvyko į jūsų šalį.

— Tai ko gi tau iš tiesų reikia?

— Bendradarbiavimo Lozanoje, pokalbių su žmonėmis, va

kar dirbusiais stotyje, galbūt apsaugos kamerų įrašų nuo dešimtos 

iki dvyliktos valandos. Bet tu supranti, kad tai neoficialu ir neturi 

atsispindėti jokiuose įrašuose.

— Aš ramiai šnektelsiu su stoties valdytoju rytoj ryte. Jam
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paaiškinsiu, kad tu esi iš Federalinės vidaus reikalų ministerijos 

ir seki galimus nusižengimus vizų režimui — užsiimi paprastais 

formalumais, dėl kurių visiškai neverta jaudintis. Tarkim, tavo 

vardas yra, na, net nežinau... Rikardas, Mišelis Rikardas. Tau rei

kės pažymėjimo. Elektroniniu paštu atsiųsiu šabloną — pagal jį 

viską pasidarysi.

— Ačiū, lieku skolingas.

— Žinoma, bet esu tikras, kad atrasi būdų, kaip atsimokėti...

Papinas vėl nusijuokė, tik šįkart nuoširdžiai.

— Na, kad jau tai paminėjai, tai prie Parc Monceau stebėjau 

vieną namą, kuriame pilna labai gražių merginų. Jis traukia dau

gybę įdomių klientų su įspūdingai egzotiškais seksualiniais po

reikiais. Galbūt reikėtų tau atsiųsti vaizdo medžiagą, kad pasižiū- 

rėtumei, ar ten nėra įsivėlusių kokių nors Šveicarijos piliečių. Na, 

supranti, tai būtų grynai tarptautinio bendradarbiavimo labui.

— Be abejo, — sutiko Cytleris. — Kokia gi dar kita prie

žastis galėtų būti? Kaip visada malonu su tavimi turėti reikalų, 

Pjerai. Dokumentai, kurių tau prireiks, jau pakeliui.

Papinas pirmuoju reisu išskrido iš Šarlio de Golio oro uosto 

į Ženevą. Jis planavo būti Lozanoje tuo metu, kai darbe pasirodys 

stoties viršininkas.
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Kai Karveris naktį nubudo, jau buvo po trijų. Iš pradžių ne

suvokė, kur esąs. Jis gulėjo ant sofos, su drabužiais, bet kažkas 

jį buvo apklojęs antklode. Susimąstė dėl šio gesto reikšmės. Be 

abejo, tai atrodė kaip geras ženklas. Aleks turėjo galimybę jį nu

žudyti, kol jis miegojo, arba apkamšyti antklode. Ir ji pasirinko 

pastarąją.

Tik kažin kur ji dabar? Virtuvėje nieko nebuvo, Karverio 

kabinete irgi. Vonia tuščia, tačiau ant gyvatuko džiūvo apatiniai. 

Tad liko viena galimybė. Karveris kaip galėdamas tyliau atidarė 

miegamojo duris ir įtipeno į vidų. Ji gulėjo lovoje. Jis matė jos 

siluetą po antklode ir juodutėlių plaukų kamuolį ant baltos pagal

vės. Ranka dengė vieną veido pusę. Jai kvėpuojant kartkartėmis 

buvo girdėti švelnus, vos girdimas knarkimas.

Karveris nusišypsojo ir papurtė galvą, pajutęs seniai pamirš

tą emociją — žavėjimąsi. Susižavėjimas moterimi yra viena. Ta

čiau kai tu girdi ją knarkiant ir manai, kad tai miela, na, tada tai 

jau yra rimta.

Jam prireikė daug valios apsisukti ir išeiti iš kambario. Ei

damas koridoriumi Karveris susimąstė apie tai, ką buvo išgirdęs 

iš Aleks. Jis tikėjo, kad ji dirbo KGB. Tačiau faktas, jog ji buvo 

mokoma vilioti vyrus, vertė jį abejoti likusia istorijos dalimi. 

Ji dirba registratūroje prašmatniame viešbutyje, kai pas ją  ateina 

kažkoks gorila ir sako: y)Atlik su manimi labai sudėtingą ir labai 

slaptą misiją Paryžiuje, nes, kitu atveju, aš visam pasauliui pa

skelbsiu, jog esi prostitutė?“ Ne, visa tai neskamba įtikimai. Antra
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vertus, tai nepaverčia jos jo prieše. Gali būti daugybė priežas

čių, kodėl ji melavo apie savo tikrąją tapatybę ir tikslus. Dievas 

mato, jis stengėsi kaip įmanydamas.

Savo darbo kabinete Karveris patikrino visus telefonus ir 

kompiuterį, norėdamas sužinoti, ar ji nebandė su kuo nors pasikal

bėti arba pasiųsti žinutę tuo metu, kai jis miegojo. Jo telefonai buvo 

sujungti su perjungikliais, kurie neleido nustatyti jo buvimo vietos. 

Taip pat sistema fiksuodavo bet kokius bandymus ja pasinaudoti. 

Niekas nepaliesta. Jis įėjo į savo ISP pašto serverį — ten irgi nieko.

Belieka Makso nešiojamasis kompiuteris. Buvo tik tikimy

bė, kad ji galėjo juo pasinaudoti. Krepšys tebegulėjo virtuvėje, ant 

kėdės, kur Karveris jį ir paliko jiems įėjus į butą. Atrodė, kad jis 

nepaliestas. Tačiau tai nieko nereiškė. Ji galėjo būti pakankamai 

protinga, kad paliktų viską taip, kaip rado.

Karveris atidarė paminkštintą nailoninį krepšį ir išėmė 

kompiuterį. Tai buvo „Hitachi" — dar viena pilka plastikinė dė

žutė, kaip milijonas kitų. Karveris jį atidarė, paspaudė paleidimo 

mygtuką ir palaukė, kol užsikraus „Windows 95“ operacinė sis

tema. Tučtuojau atsirado lentelė, reikalaujanti įvesti slaptažodį. 

Karveris visiškai nenutuokė, koks galėtų būti Makso asmeninis 

„sezamai, atsiverk". Na, o kad tai galėtų žinoti Aleks, apskritai 

neįmanoma. Taigi niekas nieko neišsiuntė iš to kompiuterio 

nuo tos akimirkos, kai juo paskutinį kartą naudojosi Maksas. 

Karveris uždarė „Hitachi". Jis, savaime suprantama, nebuvo 

kompiuterių žinovas. Tačiau būtent toks žmogus tuoj paims jį į 

savo rankas.

Dabar jis buvo tikras, kad Aleks su niekuo nesusisiekė nuo 

to laiko, kai jis paliko jos mobilųjį telefoną Milano traukinyje. 

Bent jau iki šiol jų buvimas Ženevoje tebebuvo paslaptis.

Staiga Karveris suvokė, kad m iršta'iš bado. Jis nuėjo prie 

spintelės ir išsitraukė sausų kukurūzų pusryčių pakelį. Apie tris 

savaites jis stovėjo atidarytas, bet skonis buvo visai nieko. Bent 

jau pienas šviežias ir šaltas. Jis valgė atsisėdęs virtuvėje. Suvalgęs 

porą šaukštų pasiėmė nuotolinio valdymo pultelį ir įsijungė tele
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vizorių. Jie tebekalbėjo apie princesę, rodydami tuos pačius vaiz

dus iš avarijos vietos, tuos pačius jos atostogų įrašus. Parodė nuo

trauką, kur ji buvo su maudymosi kostiumėliu ir per juosmenį 

atrodė gerokai papilnėjusi. Vyrukai iš CNN spėliojo, kad ji galėjo 

būti nėščia. Kiti reporteriai komentavo faktą, jog dingo stebėjimo 

kamerų filmuota medžiaga. Bent dvylika kamerų stovi tarp „Ritz“ 

viešbučio ir Alma tunelio, tačiau nė vienoje iš jų neužfiksuota jo 

kio mersedeso. Jis atsiduso. Kad ir kas tai suorganizavo, jie neabe

jotinai turi galingus bičiulius. Tačiau ir jis turėjo draugų.

Karveris išplovė dubenėlį ir padėjo į indų laikiklį, kad nu

varvėtų. Nuvalė nuo stalo pieno lašus ir sausų pusryčių trupinius, 

nes atlikdamas paprasčiausius namų ruošos darbus norėjo šiek 

tiek išgryninti mąstymą. Kurį laiką stovėjo prie telefono, laikyda

mas ant ragelio ranką. Galiausiai jį pakėlė ir surinko numerį. Po 

kelių supypsėjimų pasigirdo suirzęs niurnėjimas.

Karveris nusišypsojo.

— Pabusk, pabusk. Čia Karveris.

— Aaa... Kiek dabar valandų?

— Pusė trijų. Taip, žinau, aš labai atsiprašau. Bet tai skubu. 

Mums reikia susitikti. Ar gali ateiti prie Žano Žako po dvide

šimties minučių?

Vėl pasigirdo niurnėjimas, tik šį kartą tai jau reiškė sutiki

mą. Karveris padėjo ragelį.

Jis čiupo kompiuterį, pagriebė koridoriuje kabojusį odi

nį švarką ir pasuko prie durų. Nusileido nuo kalvos ežero link 

per komercinį rajoną, įsikūrusį ant kranto, iki Pont dės Bergues, 

V formos tilto, kurio abi juostos baigėsi mažytėje salelėje. Pėsčių

jų takas jungė tiltą ir salą. Jis buvo apsodintas medžiais ir apšvies

tas žibintais. Kitame jo gale buvo vyriškio, vilkinčio antikiniais 

drabužiais, statula. Jis sėdėjo krėsle ir žvelgė į ežerą niūria, su

simąsčiusia veido išraiška. Tai buvo žymiausias Ženevos sūnus, 

aštuonioliktojo amžiaus filosofas Žanas Žakas Ruso.

Kai Karveris prisiartino prie statulos, išgirdo iš šešėlių sklin

dantį balsą:

157



„Žmogus gimsta laisvas, tačiau jis visą gyvenimą susaistytas 

grandinėmis/4 Na, mesjė Ruso, jūs buvote teisus.

Karveris nusijuokė.

— Na jau, Torai, liaukis gailėjęsis savęs.

Keista figūra įžengė į apšviestą plotą. Vyras buvo aukštes

nis nei šešių pėdų, liesas kaip grėblys, blyškios odos, mėlynakis, o 

ant galvos į visas puses styrojo šviesūs virvutėmis susukti plaukai. 

Rankomis pasitrynė veidą, norėdamas pabrėžti, koks pavargęs.

— Nagi, žmogau, — prabilo jis dainuojančia skandinaviška 

tartimi. — Tu pažadini mane viduryje nakties ir dar priverti bėgti 

kaip kokį pudelį. Kaipgi tu nori, kad aš jausčiausi?

— Eikš ir pailsink savo nuvargusias kojas ant šio parko suo

lelio, — pasakė Karveris. — Pažiūrėsime, gal vis dėlto vertėjo tave 

išversti iš lovos.

Su Toru Larsenu jis susipažino prieš ketverius metus viena

me bare, kur abu atėjo pasiklausyti amerikiečio bliuzo gitaristo 

koncerto. Po poros bokalų alaus įsišnekėjo. Po šeštojo ar septin

tojo Karveris sužinojo, kad šis auksaspalvių plaukų vyras buvo 

ir profesionalus programuotojas, ir buvęs Norvegijos žvalgybos 

leitenantas.

— Nacionalinė tarnyba, — atsiprašinėdamas paaiškino jis.

— Neturėjau kito pasirinkimo.

— Nieko tokio, — atsakė Karveris. — Aš praleidau tuziną 

metų Jos Didenybės Karališkųjų jūrų pėstininkų tarnyboje. Ir tai 

dariau visiškai savanoriškai.

Jie klausėsi bliuzo, kalbėjosi ir išgėrė dar ne vieną bokalą 

alaus. Larsenas tapo jo techniku. Jis niekada neklausė, kam Kar- 

veriui reikalingos nesusekamos elektroninio pašto ir telefono li

nijos, kompiuteris, bent aštuoniolika mėnesių pranokstantis visą 

produkciją, kurią galima įsigyti paprastoje parduotuvėje, bei ga

lintis įsilaužti į bet kokį tinklą bet kur pasaulyje. Jis paprasčiausiai 

dirbo savo darbą ir ėmė įspūdingai dideles grynųjų pinigų sumas, 

kurias jam Karveris mokėjo už darbą bei diskretiškumą.

— Kas gi tokio nutiko? — paklausė norvegas.
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— Štai, — pasakė Karveris rodydamas krepšį. — Tai nešio

jamasis kompiuteris, ir man reikia, kad tu nulaužtum visus kodus 

bei slaptažodžius. Yra tik viena problema — žmonės, kurie nori 

to kompiuterio ir jame esančios informacijos. Ir to jiems reikia 

bet kokia kaina. Jei jie sužinos, kad tu jį turi ar net kad turėjai ir 

žinai, kas jame yra, jie nesismulkins. Jie tikrai prigriebs tave.

— O, kokios geros naujienos?

— Aš mėginu juos pričiupti, todėl man reikia sužinoti bet 

kokius vardus ar adresus, kurie jame būtų paminėti.

— Nori pasakyti, kad yra žmonės, kurie mėgina tave nužu

dyti, o tu net nežinai, kas jie tokie?

— Na, tuo aš dabar ir užsiimu.

— Ne, tai aš dabar tuo užsiimsiu. Taigi tas kompiuteris bus 

rimtas reikalas?

— O taip. Bent jau vieną dalyką apie tuos vyrukus aš tikrai 

žinau — jų labai geri ryšiai. Jie naudojasi armijos, o gal net ir NSA 

lygio kodavimu. Smulkmenų gali neklausinėti, bet tai tikrai turė

tų būti aukščiausio lygio daikčiukas.

Larsenas raminamai šyptelėjo.

— Galėjai to nė neminėti. Žinai, kad tai tik dar labiau mane 

masina.

Karveris irgi šyptelėjo.

— Jei nenorėsi to imtis, aš nesupyksiu...

Norvegas papurtė savo gaurus.

— Ne, tik tau tai kaip reikiant atsieis.

— Lyg anksčiau būtų buvę kitaip?

Karveris padavė krepšį. Larsenas jau buvo benueinąs, bet 

Karveris jį sustabdė.

— Rimtai, Torai, tas reikaliukas gali būti pavojingas. Būk 

budrus. Net jei tik įtarsi, kad kas nors tave seka, griebk kompą ir 

nešk kudašių. Supratai?

- J o .
— Ir jei tik išgausi iš jo kokį nors adresą, tučtuojau su mani

mi susisiek. Tai gali išgelbėti mūsų abiejų užpakalius.
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Larsenas pritardamas linktelėjo. Jie abu tylėdami nuėjo taku, 

vedančiu prie tilto. Perėjęs jį Larsenas pasuko į dešinę, į naujesnę 

miesto dalį. Karveris patraukė į senamiestį, kildamas į kalvą vin

giuotomis gatvelėmis, kol galiausiai pasiekė savo namą.

Aleks tebemiegojo. Buvo jau pusė penkių. Karveris nusiren

gė ir vėl atsigulė ant sofos, paklusdamas vienai iš auksinių karinių 

taisyklių: niekada nepraleisk galimybės pavalgyti, pamiegoti ir 

nusišikti.

Kitas dalykas, kurį jis pajuto, buvo saulės nutviekstas butas, 

ranka, atsargiai purtanti jo petį ir švelnus, šiek tiek prislopintas 

moters balsas, kuris klausė:

— Aš užmiršau. Ar tu kavą geri su pienu bei cukrumi, ar 

juodą?

32

Karveris pramerkė vieną akį ir kilstelėjo ranką, kad užstotų 

pro atvirą langą plieskiančią saulę.

— O, labas, — sumurmėjo jis. — Hm, norėčiau stiprios, su 

lašeliu pieno ir dviem šaukšteliais cukraus. Ačiū, — staiga jam 

dingtelėjo viena mintis ir jis ranka užsidengė burną. — Dieve, 

aš užmiršau išsivalyti dantis! Tikiuosi, kad rytinis mano burnos 

kvapas nėra labai toksinis.

Aleks nusijuokė.

— Manau, kad išgyvensiu.

Ji stovėjo kambaryje, o saulės šviesa aplink ją švytėjo tarsi 

nimbas. Tebedėvėjo tuos pačius marškinėlius ir kelnaites, plaukai 

vis dar tebuvo sugulėti, o ant veido nematyti nė pėdsako makiažo. 

Karveris niekada nematė tokio gražaus vaizdo.

— Po velniais, bet tu ir gražuolė, — pasakė jis.

Jo balsas buvo nustebęs, tarsi jis negalėtų patikėti, kad ji vis 

dar čia.

— Kvailiuk, — pasakė ji pašiaušdama jam plaukus. Jos pirš
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tų prisilietimas nutvilkė visą Karverio kūną. — Eik ir išsivalyk 

dantis. Aš paruošiu tau kavą.

Karveris nežinojo, kaip pakilti nuo sofos neparodant to, 

kaip jam malonu buvo ją matyti. Jis griebė antklodę ir ja pri

sidengęs išskuodė iš kambario, skambant jų abiejų juokui, kai 

suprato, kas nutiko.

Jis palindo po dušu paleidęs tokį karštą vandenį, kokį tik 

galėjo iškęsti, paskui pasuko čiaupą į kitą pusę ir dvidešimt se

kundžių stovėjo po šniokščiančiu šaltu. Dabar pasijuto visiškai 

žvalus.

Karveris išsivalė dantis ir jau braukė skustuvu per smakrą, 

kai nešina puodeliu kavos įėjo ji. Jis pagavo jos žvilgsnį veidro

dyje ir nusišypsojo iš malonumo, kad ją čia mato. Aleks priėjo 

prie jo iš nugaros, viena ranka paduodama puodelį, o kitos pirš

tu perbraukdama jam per stuburą. Jis paėmė puodelį, padėjo jį 

ant kriauklės ir apsisukęs pasilenkė prie jos. Bet ji kilstelėjo pirš

tą prie jo lūpų, sulaikydama jį švelniu prisilietimu.

— Ne, — sumurmėjo Aleks, o jos balsas dabar sklido kaž

kur giliai iš gerklės.

Jis matė jos spenelių kontūrus, persišviečiančius pro ploną 

išblukusią marškinėlių medžiagą. Jo oda buvo įsielektrinusi, trokš

tanti jos kūno prisilietimo, bet ji švelniai nusuko jį prie veidrodžio.

— Baik skustis. Išgerk kavos. Mes turime laiko.

Ji tebestovėjo jam už nugaros, atsirėmusi į sieną, įdėmiai 

stebėdama, kaip jis baigė skustis, nušlakstė veidą vandeniu ir nu

šluostė jį rankšluosčiu, kabojusiu prie kriauklės. Jis numetė rankš

luostį greta savęs ant grindų ir apsisuko. Karveris stovėjo visiškai 

ramus, nesišypsojo, tiesiog žvelgė į merginą. Jos akys susiaurėjo, 

sutikusios jo žvilgsnį, ir nė vienas iš jų nesumirksėjo.

Jis perėjo patalpą dviem žingsniais, kilstelėjo ją nuo grindų 

ir prispaudęs prie sienos ėmė bučiuoti su visa aistra, kuri jau ge

rokai per ilgai buvo jame įkalinta. Ji atsakė tuo pačiu, prispausda

ma savąją burną prie jo, rankomis apsivydama kaklą, o šlaunimis

— liemenį.
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Karveris pakišo rankas po ja ir prispaudęs prie savęs, neat

plėšdamas lūpų nusinešė į miegamąjį. Pastatė ją ant grindų šalia 

lovos ir atsiplėšė tik tam, kad per galvą numautų marškinėlius, 

jai stovint iškeltomis rankomis, išriesta nugara bei jo link priar

tėjusiomis krūtimis. Tada liežuviu palietė spenelius, o ji tuo metu 

jam nuo juosmens plėšė rankšluostį. Jie nusirito ant lovos, kad 

pagaliau galėtų pasotinti savo alkį. Antrą kartą siautulį pakeitė 

švelnumas, o skubėjimą — tingus, besimėgaujantis vienas kito 

tyrinėjimas; jie stengėsi pajusti skonį, kvapą, pajausti vienas kitą; 

abu pradėjo mokytis vienas kitam suteikti didesnį malonumą.

Vėliau abiem gulint drauge, jos galvai ilsintis ant jo peties 

jis pajuto, kaip jos kūnas pasisuka. Ji žiūrėjo į jį, o smakras buvo 

priglaustas jam prie krūtinės.

— Aš jau buvau užmiršusi, kad gali būti taip gera, — su

šnabždėjo ji.

Jis perbraukė ranka per jos plaukus, švelniai nykščiu pa

sukdamas juos prie smilkinio.

— Jau labai seniai ir aš to nejaueįąu.

— Kas ji? Ta mergina nuotraukoje.

— Ji buvo vardu Keitė. Mes ruošėmės susituokti.

— Ji tave paliko?

— Ji mirė.

— Atsiprašau. Man nereikėjo nieko sakyti.

— Ne, jau laikas man apie ją prabilti. Pastaruosius penkerius 

metus mėginau apie tai nekalbėti. Tačiau nelabai kas gero iš to 

išėjo.

Ji linktelėjo.

— Tuomet papasakok man apie Keitę. Tiesą sakant, papasa

kok man viską. Tu vakar tai pažadėjai, pameni?

— Vyliausi, kad tu tai pamiršai.

— Aš esu moteris. Aš nieko nepamirštu.

Karveris nusijuokė.

— Tose KGB studijose kvotimas tikriausiai buvo mokymosi 

programos dalis?

162



— Ne, tai mano prigimtyje.

Jis šyptelėjo.

— Tu nuostabi, ar tai žinojai? Tu paprasčiausiai nuostabi, — 

jis pasimėgaudamas perbraukė ranka per visą jos kūną. — Ir tai 

tau sakau ne tik todėl, kad tavo užpakaliukas tobulas.

Ji apsimestinai supykusi numetė jo ranką šalin.

— Keitė! — pasakė ji.

— Gerai, Keitė. Na, aš jau buvau ištarnavęs jūrų pėstininku 

nepamenu kiek laiko, gal dešimt metų ar panašiai. Buvau tipiškas 

kariškis — na, supranti, pamylėjau, palikau ir nieko rimta. Bet su 

Keite, net nežinau kodėl, viskas buvo kur kas rimčiau, nuo pat 

pradžios. Sutikau ją vakarėlyje. Mes pradėjome kalbėtis ir nesilio

vėme, kol išaušo rytas. Sėdėjome susirangę šiame sename dide

liame fotelyje ir pasakojome vienas kitam beveik viską apie save. 

Paryčiui aš jau žinojau, kad ji yra ta, kurią vesiu.

Jis pažvelgė į Aleks. Švytėjimas buvo dingęs iš jos akių.

— Atsiprašau, — pasakė jis. — Neturėjau tiek daug pasakoti.

— Ne, aš pati paklausiau.

— Aš gal geriau baigsiu.

— Ne. Papasakok man viską.

— Kad nelabai yra ką pasakoti, — pasakė jis, kai ji padėjo 

galvą jam ant krūtinės, o jis tuo metu žiūrėjo į lubas. — Na, aišku, 

būtų galima pasakoti daug, bet viskas baigėsi sužadėtuvėmis. Aš 

palikau tarnybą, planuodamas pradėti naują gyvenimą. Jos tėvas 

turėjo nuomojamų jachtų verslą, ir aš ketinau pas jį kelerius metus 

padirbėti, o vėliau, kai jis išeis į pensiją, visa tai perimti. O tada... 

tada... na, tada mes ėjome pietauti, aš ją minutei palikau vieną, tik 

minutei, ji ėjo per gatvę ir kažkoks išgama vogtu automobiliu lėkė 

per raudoną... ir manęs ten nebuvo... — jis sekundėlei užsimerkė, 

mėgindamas sustabdyti atsiminimų ir ašarų srautą.

Jis matė salę, kurioje jie paskutinį kartą valgė: jis, Keitė ir Bo- 

bis Folkneris, jo artimiausias draugas nuo tos dienos, kai jie abu 

laikė jaunesniųjų karininkų egzaminą prie Admiraliteto atrankos 

tarybos. Jis tebegirdėjo, kaip Bobis pasakoja įžeidžias istorijas
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apie jo praeities klystkelius, po pašaipų priedanga mėgindamas 

nuslėpti savo susižavėjimą.

Tada Karveris pastebėjo prie baro prisisiurbusius šunsnu

kius, kurie praeidami tyčia stuktelėjo jam į petį ir apkaltino iš

pylus jų alų, taip mėgindami sukelti muštynes. Jis nulydėjo Keitę 

žvilgsniu, jai išeinant pro duris, ir dar šūktelėjo pavymui:

— Privažiuok su mašina, aš ilgai neužtruksiu.

Tada jis atsimerkė ir pasakė:

— Ji neturėjo jokios galimybės išgyventi. Žuvo vietoje. Ga

liausiai tai buvo savotiška palaima. Jai nereikėjo kentėti, ji net ne

pamatė, kas ją partrenkė.

Aleks jam nuo kaktos nubraukė plaukų sruogą.

— Bet tu kentėjai?

— Ne, aš pradėjau gerti. Aš kultivavau savo įniršį. Ir pri

verčiau visus aplink mane kentėti. Štai taip aš ir pakliuvau į šį 

verslą.

Jis papasakojo, kiek daug jam reiškė vyresnysis karininkas 

Kventinas Trenčas, kaip jis ištraukė jį iš kameros policijos nuova

doje. Ir apie skambutį, pakeitusį jo gyvenimą.

Ji sugniaužė kumštį ir patapšnojo jam į petį.

— Na, gerai, dabar tu esi čia ir aš esu su tavimi. Pakaks kal

bų. Ką mes veiksime?

Karveris pasirėmė ant alkūnių.

— Mėginsime surasti, kur yra pinigai, — pasakė jis.

33

Seras Percifalis Veikas atleido senamadžio vidinio ryšio tele

fono mygtuką, jungusį jo kabinetą su hole stovėjusiu sekretoriaus 

stalu.

— Pakvieskite jį į vidų.

Butas Ytono aikštėje, kur jis gyveno ir dirbo, užėmė du aukš

to pastato aukštus. Jis stovėjo tarp kitų identiškų sujungtų namų,
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kurie sudarė platų bulvarą, prasidedantį Klouno aikštėje ir einan

tį iki pat Bekingemo rūmų. Vyriausybės departamentai Vaithole 

buvo vos už penkių minučių kelio važiuojant taksi. Tai vienas iš 

brangiausių rajonų pasaulyje. Veiko alkis pinigams ir valdžiai nie

kada nenusileido jo žinių troškimui.

Dešimtmečiais Jos Didenybės Vyriausybė kreipdavosi į serą 

Percifalį Veiką patarimų ir už tą privilegiją gražiai sumokėdavo, 

kaip kokiam Sičio institucijų vadovui ar tarptautinės korpora

cijos valdytojui. Savo karjerą jis pradėjo kaip politikos istorijos 

dėstytojas Oksfordo universitete, tačiau ilgai nesitrynė drauge 

su nuostabiais, bet nepasiturinčiais mokslininkais. 1954 me

tais jis išleido knygą, kuri buvo paremta jo disertacijos tezėmis. 

Knygos pavadinimas provokavo: Naudingi idiotai: Vakarų inte

lektualų vaidmuo išplintant komunistinei diktatūrai. Tuo metu, 

kai daugelis liberalių ir progresyviais laikytų mąstytojų vis dar 

tikėjo, kad Sovietų Sąjunga yra ta jėga, kuri gali suteikti pasau

liui gėrio, Veiko idėjos sprogo lyg rankinė granata žuvų akvari

ume. Jis tapo nekenčiamas tarp kairiųjų ir dievinamas dešinėje.

Praėjus kelioms savaitėms po knygos išleidimo, jis buvo 

pakviestas į uždarą konferenciją, vykusią Bilderbergo viešbuty

je Arnheme, Olandijoje. Joje dalyvavo politikai, finansininkai ir 

mąstytojai iš Europos ir JAV Organizatorių tikslas buvo apsau

goti vakarietišką demokratiją bei laisvąją rinką nuo komunistinio 

antplūdžio. Tas susitikimas virto kasmečiu renginiu bei savotiška 

savarankiška institucija. Daugiau nei keturiasdešimt metų Veikas 

buvo aktyvus Bilderbergo grupės narys, jos slapti susitikimai, 

lankomi turtingiausių ir įtakingiausių pasaulio žmonių, tapo 

nesuskaičiuojamų sąmokslo teorijų taikiniu. Jis nuolat lankėsi 

Pasaulio ekonomikos forume Davose. Jis keliavo į 2,700 akrus 

užimančią Bohemijos giraitę Sonomos apskrityje, Kalifornijoje, 

kad prisijungtų prie turtingų ir įtakingų amerikiečių vyrų kastos, 

kurie deglų šviesoje žygiavo priešais milžinišką pelėdos statulą, o 

sąmokslo teorijų kūrėjai tvirtino, kad jie ten rengė pasaulio val

dymo planus.

165



Veikui galios ir įtakos telkimas buvo ir jo pareigos, ir as

meninis malonumas. Jis tikėjo, kad tokie žmonės kaip jis, — tie, 

kurie tikrai suvokia pasaulį, — privalo gelbėti žmoniją nuo jos 

pačios kvailumo pasekmių. Leidžiant spręsti plačiosioms m a

sėms, jų sprendimai dažnai būdavo skaudžiai vargani. Jos išsi

rinkdavo tokius genocido maniakus kaip Hitleris. Jos prisiek

davo ištikimybę tokiems tironiškiems despotams kaip Stalinas 

ar Mao. Tikrai geriausia visiems būtų, jei planetos valdymą pa

vestų ekspertams.

Jis pakilo iš užstalės pasitikti lankytojo. Veikas didžiai rūpi

nosi savo išvaizda, pradedant meniškai netvarkingais, atgal krin

tančiais žilais plaukais ir baigiant specialiai siūtu tvido švarku, 

minkštais medvilniniais marškiniais bei velveto kelnėmis, kurios 

pabrėžė tiek jo prabangą, tiek jo, kaip laisvo mąstytojo, statusą. 

Džekas Granthemas, priešingai, vilkėjo nuobodų pilką kostiumą, 

demonstruodamas nuostatą, kad net ir būdamas vyresnysis MI6 

karininkas jis viso labo yra tik visuomenės tarnautojas. Vis dėlto 

Veikas nusprendė, kad būtų neišmintinga jį nuvertinti. Granthe- 

mui nebuvo būdingas glebus blyškumas, kaip daugeliui už rašo

mojo stalo sėdinčių biurokratų, o jo pilkose akyse atsispindėjo 

apgalvotas, skeptiškas vertinimas. Veikas įvertino, jog tai buvo 

žmogus, kuris turėjo pakankamai parako žengti toli, tačiau jo 

užteko, kad žygiuotų dar toliau. Jo energijos dar nebuvo išeikvo

jusios Vaitholo mėsmalės, jam pakako ir dvasinės, ir fizinės stip

rybės. Jo lengvai neapgausi nesuskaičiuojamais biurokratiniais 

atsiprašinėjimais dėl neveiklumo. Tiesą sakant, Veikas jau kurį 

laiką stebėjo Granthemo karjeros posūkius. Jam buvo įdomu pa

matyti, ar jo gebėjimai atitinka jo reputaciją.

Jie apsikeitė nuoširdžiu rankų paspaudimu.

— Džekai, mano berniuk, kaip malonu tave matyti.

Granthemas atsakė vien griežtu galvos linktelėjimu, išreikš

damas savo padėką.

— Tai kaip einasi Vauksholo Krose? — paklausė Veikas, įsi
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taisydamas už savo stalo, mostelėdamas ranka į kėdę ir leisdamas 

svečiui suprasti, kad jis taip pat gali atsisėsti.

— Galėtų būti ir geriau, — atsakė Granthemas. — Ta avarija 

Paryžiuje viską sujaukė.

— Drįstu su tuo sutikti. Be abejonės, pasigirs balsų, kad tam 

galėjo būti užkirstas kelias, bet aš nematau priežasčių, kodėl jums 

reikėtų dėl to susirūpinti. Galiausiai tai buvo tik avarija. Žino

ma, šiurpi, tragiška avarija, bet nieko tokio, dėl ko turėtų rūpintis 

Slaptoji žvalgybos tarnyba.

— Na, kaip vertinsi. Mes manome, kad tai galėjo būti žmog

žudystė. Tad domimės, kam galėjo prireikti nužudyti princesę 

arba jos palydovą ir kodėl.

— O kaip tai galėtų būti susiję su manimi? — Veikas trupu

tėlį linktelėjo į priekį.

Jo susidomėjimas išaugo.

— Jūs studijavote grėsmes mūsų nacionaliniam saugumui 

pastaruosius keturiasdešimt metų. Jūs pažinojote visus mūsų va

dovus, taip pat ir pusę mūsų priešų vadovų. Jūs buvote kabinetuo

se, kai žmonės diskutavo ir netgi planavo operacijas, apie kurias 

niekas niekada viešai neužsiminė. Tad gal geriau jūs man pasaky

kite, kodėl kas nors būtų galėjęs trokšti Velso princesės mirties?

— Na, tai labai intriguojantis klausimas, — pasakė Veikas, 

atsipalaiduodamas savo kėdėje. — Įsivaizduoju, kad ne tik jūs už

duodate šį klausimą. Ar jau žiniasklaida iškėlė nešvaraus žaidimo 

versiją?

MI6 vyriškis papurtė galvą.

— Dar ne, bet tai tik laiko klausimas. Kai kurie plačiau žino

mi sąmokslo teorijų tinklapiai tvirtina, kad princesė buvusi nėš

čia. Jos draugo tėvas prisiekinėja, kad Edinburgo hercogas rengė 

prieš jį sąmokslą. Ir akivaizdu, jog pati princesė tikėjo, kad Velso 

princas ją nužudytų automobilio avarijoje. Manau, ji visa tai yra 

įrašiusi vaizdajuostėje. Ir tepadeda mums Dievas, jei ta juosta 

kada nors išvys dienos šviesą.

Veikas atsiduso.
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— Vargšė mergaitė, ji visą laiką desperatiškai troško mei

lės ir nuolat jautėsi persekiojama. Manau, kad nieko nuostabaus 

tame nėra. Jos tėvų skyrybos buvo ypač negražios. Taigi ar ji buvo 

nėščia?

— Mes to nežinome. Mes taip nemanome.

— Nekreipkite į tai dėmesio. Tai visiškai nesvarbu. Prince

sė jau nebebuvo karališkosios šeimos narė, tad net jei ji ir būtų 

pagimdžiusi kūdikį, konstituciškai tai nebūtų turėję jokios svar

bos. Aišku, aš nė akimirką nepatikėjau, kad kuris nors iš karališ

kosios šeimos kaip nors galėtų būti susijęs su nužudymu. Netgi 

pati mintis absurdiška.

Granthemas prieš pradėdamas kalbėti padarė nedidelę 

pauzę. Kai vėl prabilo, jo balsas buvo ramus, žodžiai nepriekaiš

tingai mandagūs, tačiau intonacijose skambėjo griežtumas:

— Aš ir neteigiu, kad rūmai yra kaip nors tiesiogiai susiję 

su šiuo reikalu, tačiau galėjo būti kitų žmonių, kurie mano, jog 

atstovauja monarchijos, o gal net ir pačios šalies interesams. Tar

kime — grynai hipotetiškai — jog tokie žmonės egzistuoja. Koks 

būtų jų motyvas dėl šio nusikaltimo?

Veikas paėmė parkerį, gulėjusį priešais jį ant stalo, ir porą 

kartų juo pastukseno į riešutmedžio stalviršį, mėgindamas su

sikaupti.

— Vakar buvau nuėjęs pasivaikščioti iki rūmų, — po ku

rio laiko prabilo jis. — Tai buvo kažkas nepaprasto. Milžiniškos 

minios susirinkusios priešais rūmų vartus, nuo jų dvelkė kaž

koks pyktis, karštligiška įtampa. Nieko panašaus šioje šalyje nesu 

anksčiau patyręs. Jie buvo įskaudinti, nusiminę ir jie troško at

rasti tuos, kuriuos dėl visko galėtų apkaltinti. Būtų pakakę vieno 

žmogaus, pasilipusio ant improvizuotos tribūnos, kad jie įsiustų 

ir, prisiekiu, būtų šturmavę rūmus.

Atrodė, kad Granthemas nori jį nutraukti, todėl Veikas kils

telėjo ranką.

— Leiskite man tęsti, — pasakė jis, — aš nuėjau iki Konsti

tucijos kalvos, per Haid parką, o vėliau — į Kensingtono sodus.
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Ant pievos priešais Kensingtono rūmus po princesės langais 

mirgėjo gėlių jūra. Kai kurios puokštės buvo didingos, o kai kur 

tik vystantys žiedeliai, tačiau visos jos buvo padėtos išreiškiant 

užuojautą. Ir kiekvieną minutę žmonių daugėjo, daugėjo užuo

jautos raštelių, gėlių, žvakių. Jie vieni su kitais kalbėjosi, visiškai 

nepažįstami žmonės raudojo apsikabinę vienas kitą. Tai kažkas 

visiškai nauja. Santūrumas, paprastai charakteringas mūsų naci

jai, ta išdidžiai papūsta lūpa ir tuštybė virto beveik nesuvaldoma 

isterija. O drauge tai yra grįžimas prie pirmykščio deivės, moti

nos kulto. Akivaizdu, kad princesė simbolizavo kažką nepapras

tai galingo. Todėl privalau paklausti savęs: jei ji tokia įtakinga 

mirusi, ko tada galėjo pasiekti būdama gyva? Vakar ją Premjeras 

Ministras pavadino Tautos Princese. Tai buvo tik mažytė frazė, 

tačiau ji reiškia tą patį. Ji išties darė didelę įtaką žmonėms, ir kie

kvienas interviu, kiekviena nuotrauka, kuriai ji pozavo, dar kartą 

pabrėždavo, kad ji susilaukia kur kas daugiau meilės bei simpa

tijų nei jos buvęs vyras. Žinoma, tai natūralu. Žmonės visuomet 

užjaus nuskriaustą moterį, ypač jei ji graži ir silpna. Normalioje 

situacijoje tai visiškai nesvarbu. Tačiau ši situacija toli gražu nėra 

normali. Buvęs jos vyras taip pat yra busimasis Anglijos karalius, 

ir jis negalėtų efektyviai valdyti, o gal net apskritai įžengti į sos

tą, jei būtų kiti, konkuruojantys karališkieji rūmai, supantys jo 

buvusią žmoną. Viskas, ką tik jis darytų, būtų vertinama pagal 

jos pritarimą ar nepritarimą. Tai būtų netoleruotina. Monarchijų 

prigimtis yra monopolistinė. Čia negali būti jokios konkurenci

jos. Todėl teoriškai aš galėčiau suprasti, kodėl individas ar grupė 

žmonių, kuriems rūpi monarchijos išsaugojimas, būtų nuspren

d ę ^  būtina pašalinti grėsmę Karūnai.

Granthemas gūžtelėjo pečiais.

— Bet jūs ką tik pats sakėte, kad princesės mirtis įstūmė 

monarchiją į krizę. Jei ją tikrai nužudė kokie nors fanatikai roja

listai, tai jie pasiekė visiškai priešingą rezultatą.

— Ne, nebūtinai. Po avarijos praėjo tik viena diena, tad dar
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gerokai per anksti spėlioti, kokie bus tolesni rezultatai. Po kurio 

laiko viskas gali atrodyti kitaip.

— Šioje situacijoje vargu ar Velso princas galėtų vesti savo 

meilužę, o ką jau kalbėti apie tai, kad padarytų ją karaliene. 

Monarchija yra tokioje duobėje, jog sunku įsivaizduoti, kaip ji 

ištvers iki Jos Didenybės auksinio jubiliejaus, kuris bus po pen

kerių metų, o ką jau kalbėti apie jo šventimą. Tačiau kad ir kokie 

isteriški dabar yra žmonės, jie galiausiai princesę pamirš. Jei ji 

išblės iš jų širdžių, jei princui bus atleista, jei šeima išgyvens, be

jausmis apžvalgininkas galės pasakyti, kad žmogžudystė — jei 

taip ir įvyko — pasiekė savo tikslą.

— Skamba taip, lyg jūs tam pritartumėte.

— Visiškai ne. Jūs norėjote objektyvaus įvertinimo, aš tai ir 

padariau.

Granthemas linktelėjo.

— Sutinku. Tačiau tuomet mums lieka dar viena hipotezė. 

Jei avarija įvyko neatsitiktinai, kas tuomet už ją atsakingas?

Veikas nusišypsojo ir papurtė galvą.

— Na, čia jūs mane ir pričiupote. Bijau, kad visiškai nieko apie 

tai nenutuokiu. Tad teks surinkti įprastus įtariamuosius, ar ne?

— Išties taip, tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl esu čia.

Veikas linksmai, globėjiškai nusijuokė.

— Tikrai? Veikiausiai aš nesu jūsų sąraše? Nejaugi mano ak

cijos taip žemai krito?

Granthemas nekreipė dėmesio į mėginimus juokauti.

— Gal geriau nešvaistykime vienas kito laiko. Mes abu ži

nome jūsų nuopelnus. Mano pirmtakai nebuvo labai skrupulingi 

rinkdamiesi metodus. Jei reikėdavo, kad darbas būtų atliktas, ta

čiau oficialiai negalėdavo to užfiksuoti, jie kreipdavosi į jus. Nė 

vienas tiksliai nežinojo, kaip visa tai vyksta ar su kuo jūs kontak

tuojate. Žinoma, jie to ir nenorėjo žinoti, nes tai suteikdavo gali

mybę viską paneigti, jei kas imtų uždavinėti keblius klausimus. 

Tačiau jūs viską žinojote.

Senolis pasišiaušė:
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— Tai buvo seniai, dar prieš uždangos kritimą. Mes karia

vome su priešu, kurio niekas negalėjo sustabdyti. Šiandien visi 

kalba tik apie nacius. Na, jie šiai šaliai kėlė grėsmę tik šešerius 

metus. Sovietų komunizmas kėlė grėsmę beveik pusę amžiaus, ir 

aš su tuo kovojau. Tai buvo mano pareiga. Aš nematau priežasčių, 

dėl ko turėčiau atsiprašinėti, ir tikrai nejaučiu dėl nieko gėdos.

— Aš ir nesakau, kad jūs turite ko nors gėdytis. Bet jei yra 

žmonių, kurie šalina kitus, remdamiesi tuo, kas, jų manymu, ge

riausia jų šaliai ar monarchijai, ar dar dievai žino kam, jūs esate 

tas, kuris juos gali pažinoti. Tad aš prašau jūsų paslaugos: jei 

taip atsitiktų, kad jūs kaktomuša susidurtumėte su savo senais 

bendrais, praneškite man tai. Mes norėtume tyliai sutvarkyti 

šį reikalą. Jokio triukšmo, jokio skandalo. Nė vienas nebėgs į 

laikraščio redakciją, sakydamas, kad aš tai padariau. Pasakykite 

jiems, kad viską sutvarkytų, nes mes liausimės nekreipę dėme

sio ir sutvarkysime viską patys. Ar aš aiškiai pasakiau?

— Jiems gal ir būtų aišku, — pasakė Veikas, — bet jūs švais

tote savo laiką, manydamas, kad aš galiu jums kuo nors padėti. 

Tačiau vis tiek buvo labai įdomu su jumis susitikti. Galbūt mes 

ateityje susitiksime ne tokiomis dirgliomis aplinkybėmis. O da

bar, jei neprieštarausite, turiu grįžti prie savo darbų. Geros die

nos, pone Granthemai. Mano sekretorius jus palydės.

Veikas luktelėjo, kol vyriškis išėjo iš kabineto, tada pakilęs nuo 

rašomojo stalo priėjo prie vieno iš langų, išeinančių į Ytono aikštę. 

Jis stebėjo, kaip juodas taksi lėtai nuvažiuoja gatve. Jis stebėjo mo

tiną, šaligatviu besivejančią savo vaiką, girdėjo jų nekaltą juoką, 

kuris vasaros ore skambėjo lyg varpelis. Galiausiai pasisuko prie 

rašomojo stalo ir giliai atsidusęs pradėjo rinkti telefono numerį.

34

Šiek tiek po devynių Pjero Papino taksi sustojo prie medaus 

spalvos akmeninio Lozanos traukinių stoties frontono. Stoties
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valdytojas ir visas personalas buvo tikri šveicarai, kitaip sakant, 

dalykiški kaip vokiečiai, svetingi kaip italai ir visažiniai kaip 

prancūzai.

Per valandą jis sužinojo viską, ko jam reikėjo. Jis nusekė 

Karverio pėdsakais, nuvažiuodamas traukiniu iki Ženevos, kur 

iš stoties išėjęs pakliuvo į Cornavin aikštę — triukšmingą kva

dratą, jame taksi eilės bei autobusų stotelės sudarė miesto trans

porto sistemos centrą. O jau atsidūrus tenai beliko pasinaudoti 

senais policijos metodais ir prašukavus vairuotojus surasti tuos, 

kurie dirbo čia vakar ankstyvą rytą, bei parodyti jiems Karverio 

ir Petrovos nuotraukas, padarytas iš stebėjimo kameros įrašų.

Jau po penkiolikos minučių jam nusišypsojo sėkmė. Vienas 

taksi vairuotojas, turkas, prisiminė merginą:

— Na, kaip ją galėčiau pamiršti? — kaip vyras vyrui mirktel- 

damas pasakė jis. — Aš stebėjau ją nuo tos akimirkos, kai jie išėjo 

iš stoties, manydamas, kad man šiandien pasiseks. Kaip tik buvau 

pirmas eilėje. Vyriškis atrodė taip, kad gali sau leisti važiuoti tak

si, ir jei jau aš būčiau su tokia moterimi, tikrai nenorėčiau, kad į 

ją spoksotų visokios šiukšlės, kurios važiuoja autobusu. Bet ne, 

tas kalės vaikas praėjo pro mane ir kaip koks kaimietis nuėjo į 

stotelę.

— Ar matėte, kokiu autobusu jis nuvažiavo?

— Taip, penktu. Jo maršrutas — per Pont de Ylley per sena

miestį, iki ligoninės ir atgal. Tai ką tie du prisidirbo, a?

Papinas nusišypsojo.

— Jie yra žudikai. Galite laikyti save laimingu žmogumi, kad 

jie neįsėdo į jūsų taksi.

Jis paliko taksi vairuotoją, murmantį padėkos žodžius Ala

chui, ir apsimetęs Mišeliu Rikardu iš Federalinės vidaus reikalų 

ministerijos paskambino į Ženevos viešojo transporto skyrių, ku

ris tvarkė miesto autobusų sistemą. Natūralu, kad jam su malonu

mu pateikė vardus bei kontaktinius telefono numerius tų žmonių, 

kurie vakar dirbo penktojo maršruto autobusuose apie vienuo

liktą valandą. Jie buvo trise. Ir kai jų atmintį praskaidrino Papino
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nuotraukos, vienas iš jų tučtuojau prisiminė porelę, įsėdusią į au

tobusą prie stoties. Jis taip pat prisiminė stebėjęs per galinio vaiz

do veidrodėlį, kai mergina išlipo Rue de la Croix Rouge stotelėje, 

perėjo gatvę ir ėmė kopti į kalvą senamiesčio link.

— Kai kuriems vaikinams atitenka visas džiaugsmas, ar 

ne? — pasakė jis liūdnai nusijuokdamas.

— Nesijaudinkite, — užtikrino jį Papinas. — To vaikino lai

mė tuoj nuo jo nusigręš.

Po dvidešimties minučių jis jau ėjo senamiesčio gatvelėmis. 

Atrodė, kad tokioje vietoje žmogžudys tikrai negalėtų slėptis. Pa

pinas iš patirties žinojo, kad daugelis žudikų nelabai kuo skyrėsi 

nuo primityvių gangsterių, savo pinigus leidžiančių neskonin

goms vulgarybėms bei nesaikingumui. Tačiau senamiesčio gro

žis buvo santūrus ir net šiek tiek asketiškas. Aukšti pastatai tarsi 

nepritariamai žvelgė iš viršaus į gatve žingsniuojančius praeivius. 

Šiame rajone buvo keletas viešbučių, o neilgai trukus nustatyta, 

kad nė viename jų nei Karveris, nei Petrovą per pastarąsias dvi

dešimt keturias valandas neapsistojo.

Petrovą gyveno Maskvoje, tad čia turėjo gyventi Karveris. 

Vadinasi, kaimynystėje turėtų gyventi žmonės, kurie jį pažįsta ir 

žino tikslų jo adresą. Papinas vėl išsitraukė nuotraukas ir pradėjo 

šukuoti rajoną.

35

— Na, o čia tai tikras siurprizas, — Karveris atsilošė savo 

kabineto kėdėje ir sunėrė už galvos rankas. Po to dar kartą pa

žvelgė į kompiuterio ekraną, kuriame atsispindėjo visi įeinantys 

ir išeinantys pervedimai jo sąskaitoje Wermuller-Maier banke, 

ir atsiduso. — Žinoma, tie šlykštynės nė nesiruošė mokėti. Jie 

manė, kad būsiu negyvas.

Tačiau net jei ir taip, jis iš banko vadybininko gavo faksu 

persiųstą pažymą apie 1,5 milijono pervedimą į jo sąskaitą. Taigi
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jo rankose buvo siūlo galas. Jei tik jis galėtų kaip reikiant už jo 

truktelėti, gal tuomet atsiskleistų ir visas sąmokslas.

Jis kurį laiką mąstė, paskui nuėjo į virtuvę, kur Aleks ruošė 

sau vėlyvus pusryčius. Televizorius buvo įjungtas ir teberodė ži

nias apie avariją. Jam pasidarė smalsu, ar kas nors pasaulyje aps

kritai dar domisi kuo nors kitu?

— Ar yra kokių nors naujienų, kurias turėtume žinoti? — 

pasiteiravo jis.

Aleks spustelėjo nuotolinio valdymo pultelį, sumažindama 

garsą, tada pasisuko į jį:

— Žmonės dėl avarijos kaltina paparacius. Sklinda gandai, 

kad automobilis važiavo beveik dviejų šimtų kilometrų per valan

dą greičiu, kai įvyko susidūrimas.

— Na, bent jau šiuo momentu tai yra niekai. Daugiausiai tai 

buvo šimtas dvidešimt.

— Taip pat kalbama, kad vairuotojo kraujyje buvo rastas al

koholio kiekis, tris kartus viršijęs leistiną normą. Ir dar kalbama, 

kad princesės asmens sargybinis po susidūrimo išgyveno.

Karveris susiraukė.

— Tas vyras tikrai nevairavo taip, lyg būtų girtas. Ir ten buvo 

asmens sargybinis? Na, joks save gerbiantis asmens sargybinis 

nebūtų leidęs vyrukui sėsti už vairo, jei jo girtumo laipsnis tris

kart viršytų leistiną normą. Jis turėjo visiškai nesilaikyti ant kojų, 

svirduliuoti bei dvokti alkoholiu. Dėl Dievo meilės, tu juk neleis

tum sėsti už vairo, jei jis būtų tokios būklės, — jis delnu trinkte

lėjo per darbinį virtuvinio stalo paviršių. — Tai sumauta laidelė 

mėgėjams. Jie skubėjo ir dabar nemokšiškai mėgina sukurti prie

dangą. Dabar kiekvienas tiriantis žurnalistas šliaužios po tą vietą, 

mėgindamas įrodyti, kad tai buvo žmogžudystė.

— Na, bet juk tai ir buvo žmogžudystė, — Aleks balsas išliko 

ramus, tačiau jis persmelkė visus Karverio prieštaravimus. — Juk 

tai mes padarėme. Kiekvieną kartą, kai išgirstu apie fotografus, 

kurie ją nuginė į mirtį, negaliu galvoti apie nieką kitą, tik apie save. 

Tai aš spragsėjau fotoaparato blykste, versdama juos didinti greitį.
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— Galbūt, bet jei ten nebūtumei tu, tavo vietoje būtų kitas 

žmogus. Tikrieji fotografai nelabai toli nuo jūsų atsiliko. Ir kai 

tik jie pasiekė avarijos vietą, ar jie mėgino padėti? Ne, jie pradėjo 

fotografuoti.

Karverį nusmelkė šaltis, o neseniai deginusią aistrą pakei

tė beasmeniai apskaičiavimai. Aleks balsas stiprėjo mėgindamas 

pralaužti jo šarvus.

— Kaipgi tu gali taip kalbėti, lyg mes būtume su tuo visiškai 

nesusiję? Ar tu apskritai negalvoji apie tai, ką padarei?

— Ne, tikrai nieko negalvoju, jei nieko negaliu pakeisti.

Kurį laiką jie tylėjo, o vieninteliai garsai, trikdantys tylą,

buvo kavos aparato burbuliavimas bei retsykiais pasigirstantis 

prislopintas televizoriaus murmesys. Tuo metu Karveris truputėlį 

atsipalaidavo. Jis ištiesė ranką ir padėjo ją ant Aleks peties.

— Klausyk, žinau, kaip tai beširdiškai skamba. Nesu visiškas 

išpera. Tačiau per tuos metus išmokau vieno dalyko: nešvaistyti 

savo laiko žmonėms, kurie mirę. Ir ne tik dėl to, kad neišsikraus- 

tyčiau iš proto. Ar man gaila, kad ji mirė? Žinoma, gaila. Ar išgy

venu dėl to, kad to tunelio gale buvau aš? Tik truputėlį. Bet kurgi 

tas kaltės jausmas, kuris apima mane ar ką nors kitą? Velniop tą 

kaltės jausmą. Mes abu buvome apgaule įpainioti į šį siaubingą 

reikalą. Ir mano tikslas yra surasti žmones, kurie tai padarė.

Karveris paaiškino Aleks, ką jis turėjęs galvoje. Tai reiškė, 

kad jis ruošiasi dirbti priedangoje, apsimesdamas kitu žmogumi.

— Tu juk esi pakankamai patyrusi naudotis suklastota gy

venimo istorija, ar ne? Gali nesunkiai apkvailinti vyrą, dėdamasi 

tuo, kuo nesi?

— Argi tu pats neišgyveni būtent dėl to, kad galiu tave ap

gauti?

— Taip, tai man buvo šovę į galvą. Bet kuriam laikui tai pa

miršau. Galiu pasiūlyti tau vaidmenį, kuris gali tave sudominti.

Jis surinko vietinį telefono numerį. Jam prabilus, jo balsas 

skambėjo su afrikietiškų gomuriniu akcentu:
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— Gal galėčiau pasikalbėti su ponu Leklerku? Ačiū... Kaip 

sakot, pone Leklerkai? Mano vardas yra Dirkas Vandervartas. 

Mano pareigos, kaip kad jūs galėtumėte pasakyti, yra asmeninio 

saugumo konsultantas, o man jus labai išgyrė aukščiausio rango 

asmenys. Turiu šiek tiek daugiau nei du šimtus milijonų Jungtinių 

Amerikos dolerių, kuriems reikėtų globos. Tikiuosi, jūs galėtu

mėte man šiuo klausimu padėti... Puiku. Na, dabar aš būsiu užsiė

męs susitikimuose su klientais. Kodėl gi mums nesusitikus „Beau 

Rivage“ viešbutyje šeštą valandą, jo? Išgersime po taurelę ir ap

tarsime mano bankininkystės reikalavimus. Tuo metu aš turėsiu 

visus jums reikalingus dokumentus. O mano asmeninė holdingo 

bendrove vadinasi „Topograficas“, S A, ji registruota Panamoje. 

Jūs, savaime suprantama, galite ja pasidomėti, tik turiu pasakyti, 

kad nelabai ką pavyks sužinoti... Jo, visiškai su jumis sutinku, tai 

tikra palaima Panamoje! Tuomet nuspręsta? Šeštą valandą „Beau 

Rivage“ viešbutyje, teirautis Vandervarto. Ačiū, ir jums geros die

nos.

Karveris įmantriu mostu padėjo telefono ragelį.

— Atrodo, kad ir tu sugebi šiek tiek pavaidinti, — pasakė 

Aleks.

— Daugiau nei pats to norėčiau, — sutiko jis. — Šis reikaliu

kas susideda iš nesibaigiančios šaradų virtinės.

— O kaip ta bendrovė tuo kvailu pavadinimu? Ar ji tikrai 

egzistuoja?

— Nekišk nosies ne į savo reikalus, — pasakė Karveris.

Tardamas šiuos žodžius jis šypsojosi, tačiau mintyse sau pa

sidėjo paukščiuką. Šią prieglaudą reikės uždaryti, kai tik viskas 

baigsis. O pinigus paslėpti po kita Panamos iškaba.

36

Visa tai buvo grynai laimės dalykas. Papinas ėjo Grand Ruey 

kurioje buvo pilna meno galerijų ir senienų parduotuvių, pačia
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me senamiesčio centre, kai akies krašteliu pastebėjo šmėstelint 

labai pažįstamą šviesiai mėlyną spalvą. Jis automatiškai suktelė

jo galvą, ir štai tenai ėjo jie abu — Karveris ir Petrovą, susikibę 

už rankučių, kaip bet kuri kita porelė. Jis mūvėjo džinsus ir pilką 

medvilninį švarką, o ji vilkėjo tą pačią suknelę, kaip ir vakar, 

išvažiuodama iš Paryžiaus. Papinas triumfuodamas suspaudė 

kumščius. Galiausiai jo rizika šiame žaidime atsipirko!

Pirmoji intuicija pakuždėjo nerti į tarpuvartę ir ieškoti 

priedangos. Ir tik tada jis suprato, jog jie nieko nenutuokia apie 

jo tapatybę. Jis pažvelgė į galerijos vitriną ir ėmė atidžiai ap

žiūrinėti Gojos graviūrą, kai jie tuo metu ėjo kita gatvės puse. 

Jis leido jiems paėjėti pirmyn kokį penkiasdešimt metrų, tada 

patraukė paskui.

Papinas negalėjo susilaikyti nesišypsojęs. Moteris norėjo 

eiti apsipirkti — mais naturellement*. Ji atvyko iš Paryžiaus be 

jokio bagažo, ji neturėjo kuo vilkėti, tad ką ji dar galėjo veik

ti? Ir vis dėlto jam turėjo patikti jos stilius. Daugiau nei į tris 

ketvirtadalius drabužių parduotuvių ji nekreipė dėmesio. Bet 

galiausiai kažkas patraukė jos dėmesį ir ji užėjo į vidų, rado ko 

norėjo ir nusipirko tai — kaip Papinas pastebėjo, ji viską pirko 

iš Karverio kreditinės kortelės malonės, po to judėjo toliau. Ji 

elgėsi labai nuosekliai: pradėjo nuo apatinių drabužių, o jau po 

to ėmėsi išorės. Papinas vertinamai kilstelėjo antakius, pamatęs 

ją renkantis mažo dydžio nėriniuotus daiktus. Net stovėdamas 

kitoje gatvės pusėje ir stebėdamas visa tai vitrinos atspindyje, 

Papinas galėjo pasakyti, kad Karverio laukia smagus vakarėlis.

Atrodė, kad šiuo metu geismas bus anglui susukęs protą. 

Vaikštinėti gatvėmis viduryje giedros dienos drauge su įtariamą

ja buvo visiška beprotybė. Arba Karveris žaidžia subtilų žaidimą, 

kurio Papinui nepavyko perkąsti, arba jis nusprendė, jog neturi 

jokių šansų išlikti gyvas ir mėgaujasi tuo laiku, kuris jam likęs.

O tuomet Papinas visiškai netyčia juos pametė iš akiračio.

* Bet suprantama (pranc.).
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Jie įnėrė į didžiulę universalinę parduotuvę prie upės, kurios 

išėjimai vedė į keturias skirtingas gatves. Papinas patyliukais 

nusikeikė. Tikriausiai Karveris nebuvo toks nerūpestingas, kaip 

jam pasirodė.

Jis dar mėgino sekti juos žmonių pilnoje parduotuvėje, bet 

galiausiai atsisakė šios užmačios ir pradėjo pėstute sukti ratus 

aplink kvartalą, kuriame stovėjo parduotuvė, vildamasis, kad 

pavyks kur nors pastebėti juos išeinančius arba einančius greti

momis gatvelėmis. Jis žinojo, kad tai beprasmiška. Vienas žmo

gus tokiomis aplinkybėmis negalėjo užtikrinti sekimo.

Nesvarbu. Galbūt jis juos dabar ir pametė, tačiau žinojo, 

kur gyvena Karveris maždaug trijų keturių kvartalų spinduliu. 

Viskas, ką jis turėjo padaryti, tai grįžti į senamiestį ir pradėti 

rodyti savo darbo pažymėjimą, kuris ne kartą jam jau padėjo, 

vietiniams barų barmenams, kavinių savininkams ir gyvenamų

jų namų šveicoriams. Kai kurie iš principo atsisakys bendradar

biauti su valdžios atstovu, tačiau kiti lygiai taip pat mielai norės 

padėti, taip išreikšdami savo pilietiškumą palaikant teisingumą ir 

tvarką. Kaip ir bet kuris kitas slaptosios policijos darbuotojas, jis 

žinojo, kad visuomet atsiras žmonių, kurie su malonumu įduos 

savo kaimyną. Papinas buvo įsitikinęs, jog netrukus išsiaiškins, 

kur gyvena Karveris. Bet pirmiausia reikėjo pradėti derybas.

Kitoje gatvės pusėje, bare, ant sienos buvo pritvirtintas Švei

carijos vietinio ryšio telefono aparatas. Merde! Jis monetų nepriė

mė, tik korteles. Barmenas, pamatęs Papino nusivylimą, mostelė

jo laikraščių kioskelio kitoje gatvės pusėje link. Papinas nusikeikė 

po nosimi ir per porą minučių suvaikščiojo pirmyn ir atgal, išlei

dęs penkiasdešimt frankų kortelei. Šį kartą stovėdamas prie tele

fono aparato džiaugsmo nejautė, atvirkščiai, paširdžius gniaužė 

įtampa. Jis pamėgino įkvėpti oro, atrasti pasitikėjimo savimi ir 

surinko žmogaus, kurį pažinojo kaip Čarlį, telefono numerį.

— Geros naujienos, mon ami*. Suradau jūsų pamestą turtą.

* Mano drauge (pranc.).
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— Tikrai? — atsakė operacijų vadovas. — Tai puikios nau

jienos. Kur?

Papinas nusijuokė.

— Niekas man nesuteiktų didesnio malonumo, kaip jums 

pranešti šią informaciją. Tačiau ji labai vertinga, be to, aš turė

jau daug vargo bei asmeninių išlaidų, kad ją įgyčiau. Man reikės 

kompensacijos.

— Kiek?

— Penki šimtai tūkstančių JAV dolerių, kurie turi būti pa

teikti vardinėmis obligacijomis ir pristatyti man asmeniškai. Aš 

jus nuvesiu iki jūsų turto. Ir tik jūs tai galite padaryti, Čarli. Beje, 

nemėginkite krėsti jokių pokštų.

— Net ir nedrįsčiau apie tai mąstyti, mano senas bičiuli.

— Tai tada sutarta?

— Nežinau, pusė milijono — nemaža suma.

— Tokioje situacijoje, kokioje jūs atsidūrėte? Na, nemanau, 

Čarli. Turite dvi valandas. Aš dar kartą paskambinsiu trylika tris

dešimt Centrinės Europos laiku. Jei negausiu garantijų, kad bus 

sumokėta, tuomet kreipsiuosi kitur. Sudie.

Papinas baigė pokalbį ir akimirką susimąstė. Jam reikėjo 

kaip nors apsidrausti, bet kurių galų laukti tas dvi valandas? Jis 

surinko telefono numerį Londone. Žinojo ne vieną organizaci

ją, kuri mielai būtų pasinaudojusi šia informacija.

37

Vyriškis, vilkintis baltą chalatą, nusiėmė akinius ir rankomis 

pasitrynė barzdotą veidą. Jis pažvelgė į Karverį primerktomis aki

mis, mėgindamas susikaupti.

— Vadinasi, mes turime sukelti atsipalaidavimo ir empatijos 

pojūtį, ar ne?

— Teisingai.

— Dar turi kilti ir seksualinis susijaudinimas.
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— Visiškai teisingai.

— Ir galiausiai turime sumažinti mentalinį pasipriešinimą, 

o gal net sukelti dezorientaciją.

— Būtent, Dyteri. Toks būtų planas.

Karveris su Aleks užbaigė savo pirmąją apsipirkimo ekspe

diciją. Ji nusipirko drabužius, kurių reikėjo, bei perukų rinkinį. 

Jis sugaišo dešimt minučių mažoje kirpyklėlėje, kur jį nudžyrino 

mašinėle antruoju numeriu, — dabar Karverio plaukai styrojo 

pasišiaušę kareivišku ežiuku, kaip kad ir būtų pritikę tokiam 

žmogui kaip Dirkas Vandervartas; taip pat nusipirko vardinį di

zainerio kostiumą, kurio blizganti medžiaga puikiai derėjo prie 

milžiniško „Rolex“ laikrodžio — tuo jis norėjo sukurti vulgarų 

įvaizdį žmogaus, turinčio galybę nešvarių pinigų. Pirkiniai buvo 

sukrauti į du „Gucci“ kelioninius krepšius. Ten, kur Karveris pla

navo keliauti, jiems prireiks brangių kelioninių lagaminų.

Jis drauge su Aleks pasiėmė savo pirkinius į mažytę studiją, 

įrengtą palėpėje virš šokolado krautuvėlės. Prireikė daugybės 

įkalbinėjimų ir dar daugiau pinigų, kol jie įtikino iki apsėdimo 

pedantišką šveicarą spjauti į tobulumą ir skubiai jiems paga

minti du Pietų Afrikos Respublikos pasus. Jie apsitaisė savo nau

jaisiais drabužiais, papozavo nuotraukoms, susikrovė senuosius 

drabužius, Karveris dar du kartus paskambino telefonu: pirm a

sis skambutis buvo į geriausią Ženevos viešbutį, kitas — Torui 

Larsenui. Dabar reikėjo pasirūpinti paskutine priemone, tačiau 

jam reikėjo profesionalaus patarimo, o daktaras Dyteris Šileris 

buvo būtent tas žmogus, kuris ir galėjo tai atlikti.

— Vienas svarbus aspektas: visa tai turi būti tirpu. Tai bus 

pateikta gėrime.

Šileris nusišypsojo vėl užsidėdamas akinius.

— Žinai, Pablo, jei tai bus koks nors vakarėlis, ir aš norė

čiau į jį ateiti.

— Atleisk, Dyteri, tai grynai darbinis reikaliukas. Beje, dar 

vienas ypatumas — dozė turi būti taip supakuota, kad mano 

bendradarbė...
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— Panelė?.. — Šileris kilstelėjo antakius laukdamas, kol iš

girs jos vardą.

— Panelė Ne-tavo-sumautas-reikalas, — atsiliepė Karve

ris. — Visiems taip bus tik geriau. Mano bendradarbė turi patiek

ti dozę taip, kad niekas nepastebėtų.

Šileris gūžtelėjo pečiais, akivaizdžiai nenustebdamas, kad 

nebuvo formaliai supažindintas. Jis jau buvo pripratęs prie ano

nimiškumo. Tiesą sakant, jis manė, kad nė vienas iš jo klientų 

neprisistato savo tikruoju vardu.

— Tai ne problema. Tam puikiausiai tiks paprasčiausias po

pierinis įpakavimas. Tačiau ką į tai sudėti? Pradėsime nuo atsipa

laidavimo. Siūlyčiau metilenodioksimetamfetaminą — sutrum 

pintai tai būtų MDMA.

— Ekstazi, — pasakė Aleks.

— Taip, tai narkotikas, kurį renkasi dabartiniai malonumų 

ieškotojai. Nuo jo pasijauti gerai, atsipalaidavęs ir kupinas meilės 

visiems tave supantiems žmonėms. Žinoma, ilgai vartojant gali 

prasidėti psichozės, bet šiuo metu tai mums neturėtų rūpėti. Tarp 

pašalinių reakcijų, kurios gali pasireikšti tučtuojau, gali būti karš

čio pylimas, prakaitavimas ir netgi nestiprus pykinimas. Bet tai 

pasitaiko labai retai.

Šileris sėdėjo prie stalo kaip ir bet kuris kitas privačia prak

tika užsiimantis gydytojas. Jo biuras buvo galiniame kambarėlyje, 

nuosavame name. Ant namo durų nesimatė jokios žalvarinės iš

kabos, tačiau dėl jo nepaprasto, gal net neįprasto požiūrio į far

makologiją pas jį plūste plūdo turtingi klientai, kuriems reikėjo 

asmeninių receptų, tokių nebūtų išrašęs nė vienas paprastas gy

dytojas. Už jo stovėjo eilės medinių spintelių, o virš jų — lenty

nėlės su stikliniais buteliukais, plastikinėmis dėžutėmis bei baltos 

kartoninės dėžutės.

Jis pasisuko savo kėdėje ir paėmęs vieną plastikinį tablečių 

buteliuką padėjo ant stalo.

— Irgi tirpsta vandenyje, tad jokių problemų nebus. Gaila, 

kad to paties negaliu pasakyti apie viagrą, kurią daugelis mano
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pagyvenusių klientų mėgsta derinti su ekstazi, kai linksminasi su 

savo jaunomis damomis. Su šia formulės dalimi mums teks šiek 

tiek daugiau rizikuoti. Aš siūlyčiau bromokriptiną, — dar vienas 

tablečių buteliukas atsirado ant stalo. — Skirtingai nei viagra, 

jis veikia ne varpą, o smegenis, padidindamas dopamino kiekį. 

Kaip jūs žinote, tai neuroperdavėjas efektyviai sužadina seksu

alinį potraukį. Keista, bet tas poveikis baigiasi po trisdešimties 

keturiasdešimties dozių. Bet ir vėl tai mums neturėtų šiuo metu 

rūpėti. Ši medžiaga vandenyje netirpsta, tačiau ji tirpsta alkoho

lyje, tad prašau tai atminti. Tą patį galime pasakyti ir apie...

Jis pasisuko prie lentynų paskutinį kartą ir paėmė iš ten 

baltą dėžutę, iš jos išėmė keturkampę sidabrinę foliją — joje 

buvo supakuotos aštuonios rombo formos tabletės.

— Flunitrazepamas, — tęsė Šileris. — Kitaip dar žinomas 

kaip rohipnolis. Kaip jūs jau galbūt žinote, šie raminamieji yra 

aukščiausios klasės medikamentas nerimui ar nemigai gydyti 

bei turi prastą reputaciją kaip narkotikas, skirtas „išprievartavi

mui per pasimatymą". Jis sumažina varžymąsi ir stresą, tuo pat 

metu sukurdamas euforiją. Gali paveikti trumpalaikę atmintį. 

Turime būti atsargūs, kad nesugirdytume pacientui per didelės 

dozės, nes tada jis nulūš. Tačiau sumaišytas su kitais dviem pre

paratais turėtų suteikti labai įdomių potyrių. Na, o dabar šiek 

tiek man papasakokite apie asmenį, kuriam skirsite šį kokteilį.

— Mačiau jį tik vieną kartą, tai buvo prieš ketverius m e

tus, — atsakė Karveris. — Jis turėtų būti daugiau kaip keturias

dešimties, vidutinio ūgio, pakankamai stambus. Net jei ir laikėsi 

dietos, geriausiu atveju svers apie du šimtus svarų, o tai būtų 

apie devyniasdešimt kilogramų.

Šileris pasilenkė ir nuo stalo krašto pasiėmė grūstuvę.

— Gerai, taigi standartinė kiekvieno vaisto dozė turėtų būti 

kaip tik tokia, — jis įmetė tris tabletes į akmeninį dubenėlį ir pra

dėjo jas grūsti. — Lygiai kaip senovinėje vaistinėje, ar ne? — tars

telėjo nužvelgdamas savo klientus.

Atidarė už jo esančioje spintelėje vieną iš daugelio stalčiu
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kų su varine rankenėle ir pasirausęs rado jame mažytę plastikinę 

kapsulę. Ją atidarė, švelniai suspaudęs tarp nykščio ir smiliaus. 

Labai atsargiai supylė sutrintas tabletes iš piestelės per plastiki

nį piltuvėlį į vieną kapsulės pusę ir uždarė ją kita dalimi.

— Štai, — pasakė Šileris, paduodamas kapsulę Karve- 

riui. — Iš jūsų bus tūkstantis penki šimtai Šveicarijos frankų.

— Dyteri, už vieną dozę šiek tiek daugoka.

Šileris nusišypsojo.

— Taigi ne už dozę tu moki.

Jau lauke, gatvėje, Aleks pasiteiravo:

— O kas dabar?

— Dabar mes nueisime ir pasiimsime pasus. Po to užsire

gistruosime viešbutyje.

38

Keturi direktoriai susėdo aplink stiklinį stalą ant paprastų 

metalinių kėdžių. Ant stalo nebuvo jokių popierių ar rašomų

jų priemonių. Šios tarybos susirinkimuose niekada nerašydavo 

protokolų. Laikytasi visiško saugumo. Nebuvo jokių telefonų, 

ant sienų nekabojo paveikslai, niekur jokios galimybės įtaisyti 

klausymosi priemonių. Oro kondicionavimo anga įmūryta į lu

bas, įtaisai be varžtų. Apšvietimui panaudotos sandarios lempos 

su ilgalaikėmis lemputėmis. Garsui ir kulkoms nelaidūs langai 

paslėpti už aklinai uždarytų žaliuzių. Vyrai palikdavo telefonus, 

pinigines ir smulkias monetas plastikinėse dėžėse, o prieš įeida

mi į kambarį praeidavo pro detektorius.

Pirmininkaujantysis iš karto pradėjo dėstyti:

— Džentelmenai, nuo Paryžiaus operacijos praėjo trisde

šimt šešios valandos. Vienu svarbiu aspektu ji pasisekė. Pagrin

dinis misijos tikslas pasiektas. Tačiau kad ir kaip būtų, liko pa

laidų galiukų, o juos reikia sutvarkyti.
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— Yra šiek tiek prasčiau, ar ne?

— Atleiskite, finansų direktoriau, ar jūs norėjote ką nors pa

sakyti?

— Taip, tiesą sakant, norėjau, — vyriškio išvaizda buvo ne

priekaištinga, tačiau balsas įsitempęs, balansuojantis ties panikos 

riba. — Visas šis reikalas virto sumautu košmaru. Šalis nuo siel

varto išprotėjo, respublikonams atsivėrė pačios geriausios galimy

bės, monarchiją ištiko didžiausia krizė nuo pat sosto atsisakymo. 

O mes turime žudiką laisvėje. Šiuo metu jis gali būti bet kuriame 

pasaulio kampe. Ir jei jis prabils, mums galas.

Pirmininkaujantysis sėdėjo visiškai ramus, leisdamas finan

sų direktoriui išsisakyti. Tada lyg niekur nieko pratęsė:

— Kaip jau minėjau, yra keletas palaidų galiukų. Mano šal

tiniai teigia, kad žvalgybos tarnybos kraštutinai verčiamos išsi

aiškinti, kas ten nutiko. Premjero išdykęs šunelis Trodas pareiškė, 

kad žiniasklaida iš jo išmušinėtų tiesą. Žinoma, šią vyriausybę į 

neviltį varo antraštės...

Į pokalbį įsiterpė trečias vyriškis. Jis kalbėjo australietiška 

tartimi:

— Bičiuli, tu tikrai negali jų už tai kaltinti. Vargu ar tas an

traštes dar kas nors gali pranokti.

— Išties ne, komunikacijų direktoriau. Naujienų tarnybos 

artimiausiomis dienomis suvaidins ypač svarbų vaidmenį, ir 

aš norėčiau, kad jūs apsaugotumėt mus nuo nereikalingų an

traščių. Niekam nereikia, kad apie tikruosius įvykius ar jų daly

vius sužinotų visuomenė. Esu tikras, kad mums pavyks pasiekti 

diskretišką, o gal net anonimišką susitarimą su vyriausybe. Jei 

jiems pateiksime Karverio vardą ir įtikinamus įrodymus, kad 

su juo susitvarkyta, tai turėtų atbaidyti vilkus nuo mūsų namų 

durų. Galbūt operacijų vadovas norėtų mums pranešti paskuti

nes naujienas?

— Aš sugaišau visą dieną, mėgindamas vėl iš naujo sudaryti 

komandą. Nėra lengva rasti reikiamo kalibro žmones. Kaip ži

note, mes naudojamės laisvai samdomų operatyvinių darbuotojų
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paslaugomis, juos samdome anonimiškai, ir mes per savaitgalį 

praradome daugybę geriausių savo samdinių, bet aš esu tikras, 

kad per kitas dvidešimt keturias valandas būsime pasiruošę judėti 

į priekį. Žinoma, pirmiausia reikės jį surasti.

— Na, tai neturėtų būti sunku, — nusišaipė finansų direkto

rius. — Esu tikras, kad jis atsiųs mums atviruką su pranešimu.

Pirmininkas piktai nužvelgė Konsorciumo finansininką, su- 

simąstydamas, ar ne laikas būtų jį pakeisti. Reikėtų apie tai rim 

čiau pasvarstyti, kai tik visos bėdos su Karveriu bus išspręstos.

Jis pasisuko į operacijų vadovą:

— Ar mums pavyko pasistūmėti į priekį, mėginant nustatyti 

jo buvimo vietą?

— Taip, pirmininke, išties pavyko. Jis traukiniu vakar išva

žiavo iš Paryžiaus, iš Gare de Lyon. Jis gali būti drauge su ruse, 

kuriai, savaime suprantama, buvo įsakyta jį nužudyti, Aleksan

dra Petrovą. Jei ji tikrai su juo, lieka neaišku, ar ji užduotį įvyk

dys, ar visiškai perėjo jo pusėn. Bet kuriuo atveju esu tikras, kad 

Karveris tebėra Europoje. Jis nusipirko bilietus į Milaną, tačiau 

šiuo maršrutu nepasinaudojo. Spėju, kad jis kur nors rytinėje 

Prancūzijoje arba Šveicarijoje. Tai išties nesvarbu. Nemanau, 

kad mėgintų bėgti. Manau, jis labai atkaklus.

— Tai sakydami jūs turite galvoje...

— Kad jis mėgins surasti mus, kol mes nesuradome jo.

— Atrodo, ši perspektyva jūsų per daug negąsdina.

— Na, jis nežino, kas mes esame. Ir jam būtų labai sunku tai 

išsiaiškinti, neišdavus savo buvimo vietos. Be to, galėčiau gauti 

jo buvimo vietos tikslias koordinates. Paryžiuje turiu kontaktinį 

asmenį, vardu Pjeras Papinas, kuris dirba prancūzų žvalgybai. Jis 

nustatinėjo Karverio ir Petrovos buvimo vietą naudodamasis ge

ležinkelio stebėjimo kamerų įrašais. Jis teigia žinąs, kur jie yra.

— Tai kodėl jums to nepasakė?

— Už šią informaciją jis nori pinigų.

— Kiek?
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— Pusės milijono JAV dolerių. Manau, turėtume su šiuo pa

siūlymu sutikti.

— Tai absurdiška! — sušuko finansų direktorius.

— Tikrai? — pasiteiravo pirmininkas. — Ir kas gi jus verčia 

taip manyti? Kai kas pasakytų, kad tai visai kuklus užmokestis už 

tai, jog mes liksime gyvi, o valdžia nebelips ant kulnų.

Vyriškis, vilkintis kostiumą šviesiais ruoželiais, giliai atsi

kvėpė, perbraukė rankomis plaukus, akivaizdžiai pasijutęs ne

patogiai, jog prarado savitvardą. Kai vėl prabilo, jo balsas buvo 

ramesnis, tvirtesnis ir skambėjo kaip žmogaus, kuris toliau įsaki

nės, o ne tuos įsakymus vykdys.

— Man kyla klausimas, ar mes galime leisti eikvoti savo 

resursus, nebūdami tikri, kad nauda atpirks išlaidas. Paryžiaus 

operacija patyrė didelių finansinių nuostolių. Žinoma, galėjome 

pakankamai daug sutaupyti nesumokėdami kai kuriam ten dir

busiam personalui. Bet netgi jei ir taip, buvo daugybė logistinių 

išlaidų, net neminint didelių sumų, siekiant įgyti tam tikrą įtaką 

keliose Prancūzijos institucijose. Mes praradome keletą vyrų, jų 

šeimoms reikės išmokėti kompensacijas, kad tylėtų. Milžiniški 

nuostoliai padaryti dviem objektams, kurių remontas atsieis di

džiules sumas. Todėl esu tvirtai įsitikinęs, kad tolesnis resursų 

eikvojimas turi būti labai atidžiai apsvarstytas.

Pirmininkas linktelėjo. Galbūt finansų direktoriui kaip nors 

pavyks išgelbėti savo kailį.

— Labai įtikimi argumentai. Kaip jūs jau minėjote, operaci

jų vadove, Karveris turėtų pats pasirodyti. Tad pasirūpinkite, kad 

kai jis išlįs iš slėptuvės, mes būtume pasiruošę ir galėtume su juo 

susitvarkyti.

Operacijų vadovas rūsčiai nužvelgė finansininką, kuriam 

pavyko jį nugalėti, po to kreipėsi į bosą:

— Bet ką mes darysime su Papinu? Jei jam nesumokėsime, 

jis pamėgins Karverį įduoti kam nors kitam. Ir dar vienas dalykas. 

Karveris turi mūsų kompiuterį. Jis apsaugotas slaptažodžiais, ko

dais ir ugniasienėmis. Kol kas Karveriui tikrai dar nepavyko pri
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sikasti prie informacijos. Tačiau jis turi savų šaltinių. Galiausiai 

jis ras būdų, kaip visa tai nulaužti. Ir mes tikrai negalime leisti, 

kad tai įvyktų.

— Ne, — sutiko ir pirmininkas, — mes tikrai negalime leis

ti, kad jis gautų tą informaciją.

Jis kurį laiką pagalvojo, barbendamas pirštais į stalą, kol ga

liausiai vėl prabilo:

— Kaip jis ruošiasi su mumis vėl susisiekti?

— Jis paskambins dvylika trisdešimt mūsų laiku.

— Puiku, tuomet peradresuokite jo skambutį man. Aš turė

čiau įtikinti mūsų bičiulį prancūzą, kad jam ateityje bus kur kas 

naudingiau, jei mes būsime patenkinti, nei greitai užsidirbti di

delius pinigus.

— O jei jis nesutiks?

— Na, tuomet jam teks sumokėti už savo užsispyrimą.

39

Bilas Selsėjus — dvidešimt vienerius metus ištarnavęs MI6 

veteranas, kurio didžiausios ambicijos buvo stabili karjera ir gera 

pensija, — nedrąsiai prisiartino prie stiklinio Džeko Granthemo 

biuro, esančio už atvirų darbuotojų biurų erdvės, suteikiančios 

MI6 būstinei apgaulingą kolektyvinio bendrumo įspūdį.

— Ar labai užsiėmęs, Džekai?

Granthemas pakėlė galvą nuo kompiuterio, kuriame tikrino 

pasaulyje žinomų profesionalių žudikų bylas ir stebėjosi, kodėl 

daugelyje aprašymų grafoje „Gyvenamoji vieta" buvo pažymėta 

„Nežinoma". Kokia nauda, kad žinai apie blogą vyruką, jei nėra 

pakankamai išteklių, kad būtų galima surinkti visą informaciją?

— Nieko svarbaus. Kuo galėčiau tau padėti?

Selsėjus padėjo savo stambų pasturgalį ant Granthemo rašo

mojo stalo krašto, nekreipdamas dėmesio į piktą kolegos žilgsnį.

— Yra įdomių posūkių Paryžiaus bylos tyrime, — pasakė
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jis. — Mums ką tik paskambino vienas partneris Europoje — Pa

pinas, labai įdomi figūra prancūzų žvalgybos bendruomenėje. 

Atrodo, kad jis neturi jokių formalių pareigų, tačiau turi įprotį 

išlįsti pačiose netikėčiausiose vietose.

— Ir?

— Ir jis teigia žinąs, kur rasti žmones, atsakingus už avariją 

Alma tunelyje.

Granthemas išsitiesė kėdėje, akimirksniu jo mandagus abe

jingumas virto totaliu susikaupimu.

— Tikrai? Tai kur, jo teigimu, jie yra?

— Na, čia ir yra visa esmė. Jis nori, kad mes jam sumokėtu

me už informaciją. Teigia, kad nebus jokių kalbų, jei nebus pusės 

milijono dolerių.

— Jis nori, kad mes sumokėtume? Sumautas šūdas, netgi pa

gal prancūzų standartus tai didoka suma. O kas nutiko tarptauti

niam bendradarbiavimui?

— Džekai, jis tai daro ne dėl savo tarnybos. Ši užduotis vi

siškai neoficiali.

— Ar mes galime juo pasitikėti?

— Žinoma, ne. Jis juk prancūzas. O tai reiškia, kad yra savi

myla be jokių skrupulų, kuriam į viską nusišvilpti, išskyrus savo 

asmeninę naudą.

— Na, bet gal jis nėra visiškai beviltiškas?

— Na, jis neblogas vaikinas. Jei sako, kad žino, kur tie žmo

nės yra, aš juo tikiu.

— Gerai, bet jei jis mano, kad mes galime švaistytis po pusę 

milijono dolerių, tai akivaizdžiai nėra informuotas apie mūsų 

biudžeto apkarpymus. Ar galėtume tą informaciją gauti už dyką?

Selsėjaus niekšiškas veidelis iš karto nušvito.

— A, tiesa, yra gerų naujienų. Jis ne tik neoficialiai dirba, bet 

ir skambina iš paprasto mokamo telefono, užuot naudojęsis kuria 

nors saugia linija — reikia manyti, jis nenori jokių įrašų apie jo 

komunikavimą su mumis bei kitais aukciono dalyviais, kurie gali 

atsirasti.
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— Šiek tiek mėgėjiška. Turėsime mažiau vargo nustatydami 

jo buvimo vietą.

— Tikriausiai jo godulys ima viršų. Nuostabu, kaip gali

mybė lengvai pasipelnyti pakeičia žmogaus smegenis. Ir jis ti

kriausiai neįvertina mūsų galimybių jį susekti. Mes varliams pa

rodėme tik dalelę savo signalų sekimo technikos. Jų karininkai 

tikriausiai nelabai nutuokia apie Ešelono ir Valstybinės komu

nikacijų būstinės sugebėjimus.

— Ar galime juos surasti?

— Mėginti nustatyti vietą, iš kur jis skambina, gali būti šiek 

tiek komplikuota, tačiau tai nėra neįmanoma. Su tuo susitvarky

sime. Mūsų šansas bus, kai jis vėl paskambins. Turime pradėti 

kokias nors derybas. Jei priversime jį kalbėti, tuomet pavyks nu

statyti tikslias jo koordinates.

— Jis tikrai nebus toks kvailas, ar ne?

— Jis mėgina uždirbti pusę milijono. Dėl to gali ir surizi

kuoti.

Granthemas susiraukė.

— Suprantu, kodėl jis mūsų nė kiek nebijo. Net jei mes ir 

neduosime jam pinigų, tai vargu ar ryšimės kaip nors panaudoti 

jėgą prieš draugiškos šalies kolegą.

— Net jei jis ir prancūzas!

— Net jei ir taip. Tačiau kiti žmonės, su kuriais jam teks susi

durti, nebus tokie skrupulingi. Papinas turi pasiimti savo pinigus, 

nuvesti klientus ten, kur yra žudikas, o tada išnešti sveiką kailį. 

Bilai, sakei, kad tas vaikinas neblogas.

— Na, ir?

— Jis tikrai turi būti gerokai kietesnis, kad jam visa tai pa

vyktų.

40

Aleks stebėjo, kaip Karveris darbuojasi prie milžiniškos ver-
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sienos troškinio porcijos su makaronais „Beau Rivage" viešbučio 

restorane.

— Tai vadinasi batuota katytė, — pasakė Karveris su links

ma, išdykėliška žiežirba akyse.

Apskritai jame buvo kažkas berniukiško, kai jis su tokiu už

sidegimu puolė maistą, tarsi neturėtų jokių rūpesčių, nereikėtų 

apie nieką galvoti, išskyrus priešais jį stovinčią lėkštę bei raudo

nojo vyno taurę. Atrodė, kad jo apetitui visiškai neturi įtakos tai, 

ką jiems teks po kelių valandų atlikti. Bet, kita vertus, taigi ne jis 

turės spraustis į siaurą sijoną.

Ir netgi tada, kai jie kilo aukštyn į jo numerį, ji vis dar tebe- 

mėgino suprasti, kurgi tas tikrasis Karveris, kurį jis taip rūpes

tingai slėpė nuo kitų, taip pat ir nuo savęs. Tiek daug vyriškių, 

kuriuos ji pažinojo, stengėsi būti vienos dimensijos žmonės, bet 

tik ne šis. Jis taip užtikrintai jautėsi savo pasaulėlyje ir taip viskuo 

abejojo, kai reikdavo įžengti į jos erdvę; jis kartais būdavo visiškai 

šaltas, o kartais labai emocionalus. Ir kartais jai atrodė, kad visos 

Karverio emocijos kitiems žmonėms yra akivaizdžiai aiškios, iš

skyrus jį patį.

Ji galvojo apie tai, ar jis pats žino, kaip stipriai jo akys paro

do jo jausmus. Per tą trumpą jų pažinties laiką tose akyse įžvel

gė ledinį įtūžį ir sopulingą švelnumą, galingą juoką ir nuovargio 

kupiną silpnumą. Ji mąstė apie knygas, įrašus ir paveikslus jo 

bute, apie dėmesį, kurį jis gali parodyti, kai yra atsipalaidavęs. 

Paskui prisiminė jį įeinantį į rūmus Paryžiuje, šaunantį į du vy

rus, paskui juos pribaigiantį šūviais į galvą ir nueinantį nė ne

atsisukant. Ji prisiminė save, gulinčią ant žemės prie autobusų 

stotelės, kai jos veidas buvo prispaustas prie šaligatvio, o jo kelis 

rėmėsi jai į nugarą. Kaip gali derėti anas vyras su šiuo, kuris 

gulėjo greta jos šį rytą, kuris ją apkabina dabar?

Ji truputėlį atsitraukė.

— Ar mes tikrai turime tuo užsiimti? Aš pagalvojau, kad 

mes čia esame dėl... — ji mėgino atrasti tinkamą žodį. — Biznio 

reikalais.
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— Taip ir yra, — atsakė jis. — Tai mūsų vienintelis šansas 

sužinoti informaciją, kurios mums reikia. Po kelių valandų Ma- 

gnusas Leklerkas įžengs į barą apačioje. Tu jį sugundysi. Aš jį iš

gąsdinsiu iki sąmonės netekimo. Paskui pradėsiu uždavinėti jam 

klausimus. Leklerkas yra vienintelė mūsų gija. Jei priversime jį 

prabilti, rasime žmones, kurie mus pakišo. Jei ne, tuomet tik laiko 

klausimas, kol jie mus ras, nesvarbu kur mes bėgtume.

— Tai ar mums nereikėtų užsiimti kuo nors kitu? Na, kaž

kuo rimtu ir svarbiu?

— Na, pavyzdžiui? Tai yra kaip ir bet kuri kita operacija. 

Daugiausia laiko praleidi paprasčiausiai laukdamas. Mes neži

nome, ar operacija pasiseks. Mes nežinome, ar dar būsime gyvi 

rytoj. Kas gali būti svarbiau, nei pasinaudoti kiekviena akimirka, 

kurią turime?

Ji apsvarstė viską, ką jis pasakė, pasverdama visus jo argu

mentus. Po to nusišypsojo.

— Tokiu atveju, — pasakė ji, — pasinaudokime akimirka.

41

Pjeras Papinas buvo pavargęs kaip šuo. Jis išdirbo beveik ke

turiasdešimt aštuonias valandas be jokio poilsio. Akys perštėjo, 

lyg į jas kas būtų pripylęs smėlio, o smegenys apsunkusios. Kie

kvieną akimirką reikėjo vis daugiau pastangų, kad galėtų mąstyti, 

o įtampa ir netikrumas tik augo. Nepaisant viso to, jis stūmėsi į 

priekį.

Kai kurie vietiniai gyventojai nebuvo linkę bendradarbiauti, 

bet netgi kvailas įžūlumas suteikdavo šiokios tokios informacijos. 

Jis įėjo į mažytę kavinukę, pareikalavo pakviesti savininką, pakišo 

jam savo pažymėjimą bei parodė Karverio ir merginos nuotrau

kas. Vyriškis gūžtelėjo pečiais ir pasakė: „Niekada anksčiau nesu 

jų matęs". Bet jis atsakė per greitai. Jis net nemėgino įsižiūrėti į
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nuotraukas. Kavinėje buvo dar ir mažas šešerių ar septynerių 

metų berniukas. Papinas atsitūpė prie jo ir pakišęs Karverio nuo

trauką prabilo kaip galima meilesniu balsu:

— Ar esi matęs šį žmogų užeinantį į kavinę?

Bet dar berniukui nespėjus praverti burnos, kavinukės savi

ninkas čiupo jį į glėbį ir dūręs pirštu Papinui į veidą sušnypštė:

— Palik vaiką ramybėje!

Papinas žinojo, kad jam pavyko labai priartėti. Jis beldėsi į 

duris, kalbino moteris, vedžiojančias šunis ar einančias apsipirkti. 

Jis stengėsi klausinėti kuo mandagiau ir netgi su trupučiu žavesio. 

Greitai jis sužinojo Karverio adresą. Tačiau nežinojo, ar jo auka 

grįžo į butą, kol jis apklausinėjo aplinkinius, ar ne. Prieš imdama

sis kitų veiksmų, prancūzas turėjo atsakyti į šį klausimą.

Jis šiaip ne taip užplumpino nesibaigiančiais seno daugia

bučio namo laiptais į penktąjį aukštą ir pasibeldė į duris. Atra

kinamų spynų garsą sekė didžiai gerbiamos pensinio amžiaus 

moters žvilgsnis pro pusiau pravertas duris. Jos veide atsispindėjo 

nepritarimas, bet tai akivaizdžiai buvo jos įprasta veido išraiška. 

Papinas parodė pažymėjimą ir nutaisęs šiek tiek intriguojantį bal

są paaiškino, kad jis labai gailisi, jog trukdo ponią, tačiau juos 

pasiekę pranešimai apie nelegalius imigrantus, kurie apsigyveno 

tame pačiame aukšte, gretimame bute. Prieš imdamasis tam tikrų 

veiksmų, išgelbėsiančių kaimynus nuo nepageidaujamų žmonių, 

jis norėtų įsitikinti, ar tie abejotinos reputacijos žmonės yra na

mie.

Jis išsitraukė prietaisą, kuris atrodė kaip gydytojo stetosko

pas, prie jo galo buvo pritvirtintas mikrofonas. Atrodė, kad tai 

įtikino senąją ponią arba bent jau sukėlė jos susidomėjimą. Ji įlei

do Papiną į vidų, pasiūlė kavos ir sausainių (jis atsisakė, didžiai 

dėkodamas už tokį svetingumą), o tuomet susižavėjusi stebėjo, 

kaip jis keliose vietose prideda mikrofoną prie pertvarinės sienos, 

kiekvieną kartą įdėmiai klausydamasis. Galiausiai Papinas atsi

traukė nuo sienos, sulankstė savo pasiklausymo instrumentą ir 

papurtė galvą:
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— Ponia, abejotinos reputacijos individų šiuo metu nėra gy

venamojoje vietoje, — pasakė jis tarsi labai nusivylęs. — Tačiau 

nebijokite, aš budėsiu stebėdamas juos visą dieną. Jie nuo mūsų 

nepaspruks.

Po kelių minučių jis jau stovėjo viršutinio aukšto laiptų aikš

telėje, žvelgdamas į tamsiai mėlynas duris. Štai ten jo grobis slė

pėsi nuo viso pasaulio. Papinui knietėjo įsilaužti ir paimti nešio

jamąjį kompiuterį. Jis turėtų būti viduje, mąstė Papinas. Karveris 

nesinešė jo su savimi šį rytą. Tačiau ten turėjo būti kokios nors 

apsaugos priemonės — Karveris ne toks žmogus, kad nepasirū

pintų apsauga. Net jei ten nieko nebuvo, Karveris vos tik įžengęs 

pro duris suprastų, kad kažkas pas jį lankėsi, o tuomet spruktų 

kaip pabaidyta antilopė. Buvo kur kas geriau laukti tyliai. Papinas 

neabejojo, kad jie abu dar sugrįš į šį butą. Jie vaikštinėjo po miestą 

kaip du įsimylėjėliai savaitgalį, o ne kaip du bėgliai — jie nesiruo

šė niekur sprukti. Jis turėtų juos pasaugoti tiems, kurie pasiūlys 

didžiausią sumą.

Jau buvo laikas skambinti Čarliui. Bet kai jis surinko numerį, 

skambutį peradresavo kitam žmogui, kurio balso jis nepažinojo.

— Su kuo aš kalbu? — pasiteiravo jis.

— Tai visiškai nesvarbu.

— Tuomet pokalbis baigtas.

— Luktelėkite minutėlę, mesjė Papinai. Aš esu Čarlio bosas. 

Jūs kalbatės su manimi, nes jis neturi įgaliojimų tvarkyti finansi

nių reikalų, o aš turiu. Bijau, kad negaliu priimti jūsų reikalavimo 

penkiems šimtams tūkstančių JAV dolerių.

Papinas tikėjosi, kad bus kokios nors derybos.

— Alorsy mesjė, aš labai atsiprašau. Jei jūs nesumokėsite pa

reikalautos sumos, aš surasiu klientus, kurie tai padarys.

— Trys šimtai. Ir tai mano galutinis pasiūlymas. Nė cento 

daugiau.

— Ne. Aš nemažinsiu kainos. Bet siūlau jums sandėrį. Jūs 

sumokėsite man du šimtus penkiasdešimt iš anksto, ir aš jus nu

vesiu į vietą. Ten jūs sumokėsite šimtą dvidešimt penkis, jei rasite
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žmones, ir šimtą dvidešimt penkis, jei bus kompiuteris. Jums ne

reikės mokėti visos sumos, jei negausite visko, ko jums reikia. Ar 

taip būtų gerai?

Kitoje linijos pusėje buvo tylu, kol žmogus svarstė pasiūly

mą. Papinas nekantravo, koks bus kitas pasiūlymas. Bet galiausiai 

pasigirdo pritariantis niurnėjimas:

— Viskas gerai, mesjė. Kokie bus nurodymai?

— Jūs pasiųsite vieną vyriškį prie centrinio St Pierre ka

tedros įėjimo Ženevoje, Šveicarijoje. Ten aš lauksiu lygiai pen

kias minutes, pradedant skaičiuoti nuo septynioliktos valandos 

vietiniu laiku. Aš vilkėsiu tamsiai mėlyną kostiumą ir laikysiu 

susuktą laikraštį. Atsiprašau dėl klišės, mesjė, tačiau to turėtų 

pakakti. Jūsų atstovas pasakys: „Čarlis siunčia jums linkėjmų." 

Aš atsakysiu: „Tikiuosi, kad jam viskas gerai." Jis pasakys: „Taip, 

ačiū, jam kur kas geriau." Tuomet jis perduos man pirmąją 

mokėjimo dalį — atsiminkite, tai turi būti vardinės obligacijos 

mano vardu. Iki to laiko aš pateiksiu tolesnes instrukcijas. Jūsų 

žmogus gali turėti pastiprinimą, kurio prireiks imantis veiksmų, 

tačiau pastiprinimą jis išsikvies tik tada, kai aš jam leisiu.

— Supratau. Penktą valandą prie katedros. Pasirūpinsiu, kad 

kas nors tenai būtų. Ačiū jums, pone Papinai.

— Nieko panašaus, tai jums ačiū.

Papinas padėjo ragelį, pažvelgė į lubas ir su palengvėjimu at

sidūsėjo. Jis pasitrynė sprandą apmąstydamas kitą ėjimą. Pinigai 

jau buvo kišenėje. Jam nebereikėjo kito lošėjo. Bet jei jam pavyk

tų sudaryti dar vieną sandėrį? Tuomet galėtų dvigubai padidinti 

savo turimą sumą. Čia tai būtų kaip reikiant. O jei dar pavyktų, jis 

galėtų atsikratyti žudikų ir jų bosų visiems laikams.

42

Futuristinio, postmodernistinio zikurato ant pietinio Tem

zės kranto, kur nuo 1995 metų buvo įsikūrusi MI6 būstinė, — ją
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kai kurie ciniškai nusiteikę gyventojai, nesujaudinti pastato 

brangumo, vulgarumo bei iškilumo, vadino Čeušesku bokštu, 

— viduje Bilas Selsėjus sėdėjo prie telefono, laukdamas skam

bučio. Šalia jo sukiojosi kiti slaptosios tarnybos karininkai su 

ausinėmis, kurie tvarkė skaitmeninę garso įrašymo techniką 

bei tikrino jungtis tarp savo linijų ir sekimo įrangos. Džekas 

Granthemas sėdėjo už to paties stalo, kaip ir Selsėjus, pasiruošęs 

klausytis pokalbio su Papinu.

Suskambo telefonas. Selsėjus prieš pakeldamas ragelį davė 

ženklą technikams, tada atsiliepė.

Papinas pokalbį pradėjo atsiprašinėjimais:

— Man labai gaila, Bilai, bet aš jau turiu savo informacijos 

pirkėją. Mes susitinkame lygiai penktą valandą.

— Na, man taip pat labai gaila, Pjerai. Gal ir mums būtų 

pavykę sudaryti kokį nors sandėrį.

— Gal mes vis dar galime jį sudaryti.

— O kaip tai turėtų atrodyti?

— Tu galėtum nupirkti mano pirkėjus.

Selsėjus, žvelgdamas į Džeką Granthemą, pavartė akis. Kokį 

žaidimą prancūzas dabar sugalvojo?

— Ką turi galvoje? — paklausė jis.

— Dabar aš jums galiu pateikti visą komplektuką: žmones, 

kurie nužudė jūsų princesę, bei žmones, kurie tuos žudikus nu

samdė.

Selsėjus nebegalėjo susilaikyti. Jis pratrūko kvatoti:

— Taigi tu turi žmones, su kuriais ką tik sudarei sandėrį, ir 

parduodi juos mums?

— Būtent.

— Po paraliais, Pjerai, na, tu ir duodi! Spėju, kad tu taip pat 

norėtumei, kad mes tau sumokėtume.

— Savaime suprantama. Kaina ta pati: penki šimtai tūkstan

čių žalių.

— Jo, tik yra šiokia tokia problemėlė. Pas mus tokie pinigai 

nesimėto. Tu juk pats puikiai žinai apie nesibaigiančius biudžeto
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apkarpymus ir dėl kiekvieno išleisto penso reikia pateikti trigubą 

ataskaitą. Argi pas jus ne tas pats?

— Taip, tai tiesa. Mes irgi negalime sau leisti ekstravagan

cijos. Bet šiuo atveju yra šiek tiek kitaip. Tai tik nedideli kaštai, 

kurie atsipirks su kaupu.

Iš kitos kambario pusės technikai gestais rodė, kad Sekė

jus tęstų pokalbį, o lūpomis be garso tarė: „Beveik turiu". Selsėjus 

linktelėjo. Jis kalbėjo toliau:

— Sutinku. Jei mes juos visus susemtume, būtų tikrai ge

rai. Bet būsiu sąžiningas: yra dalykų, kurie man rūpi. Tu ketini 

apmauti gerai žinomų žudikų grupę. Nesu tikras, kad tikrai taip 

norėtumei pasielgti. Faktiškai mes esame vieninteliai, kuriais tik

rai gali pasitikėti. Mes profesionalai, kaip ir tu. Ir tikrai nesu

interesuoti kaip nors nuskriausti savo sąjungininkų agento. Tad 

kodėl tau neprisidėjus prie mūsų? Galėtume viską stebėti ir tave 

pridengti. Kalbu apie tai, kad jei tavo klientai ir nesupras, kad nori 

juos išdurti, jie vis dėlto gali nuspręsti galiausiai nemokėti tau pi

nigų. Tad jie gali pamėginti juos susigrąžinti... per tavo lavoną.

— Bet jiems tai neatneštų jokios naudos, nes mokestis turi 

būti sumokėtas vardinėmis obligacijomis. Jas išgryninti galiu 

tik aš. Ne, Bilai, tavo pasiūlymas labai gražus, bet aš ir pats galiu 

pasisaugoti. Ir be jūsų man bus tik saugiau. Jei savo klientų jums 

neparduosiu, jie nebus suinteresuoti kaip nors man pakenkti. O 

jei aš juos parduosiu ir jie apie tai sužinos, tikrai nemanau, kad 

jūs man kaip nors galėsite padėti. Tad norėčiau pinigų, kurie 

pateisintų papildomą riziką, antraip — jokio sandėrio. Tad kaip 

tarsimės?

Selsėjus pažvelgė į technikus kitoje kambario pusėje ir pa

matęs pakeltus į viršų nykščius pasakė:

— Tuomet atleisk, Pjerai, bet sandėrio nebus.

Ryšys buvo baigtas.

— Gerai padirbėta, — pasakė Džekas Granthemas, prita

riamai paplekšnodamas kolegai per petį. — Tai kurgi slepiasi tas 

klastingas niekšelis?
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— Ženevoje, — pasakė technikas. — Telefono automatas 

Rue Verdainey prie pat miesto katedros.

— Prakeikimas! — sumurmėjo Granthemas. — Iš čia mes 

niekaip nenusigausime reikiamu laiku. Turėsime pasitelkti ką 

nors iš vietinių, — jis pakėlė telefono ragelį ir surinko tarptau

tinį numerį. — Monika? Čia Džekas Granthemas. Yra skubi už

duotis Ženevoje. Ką mes turime tenai Jungtinių Tautų misijoje? 

Ką tu turi galvoje sakydama, kad vienas iš jų atostogauja? Jau 

rugsėjis, tad žmonės turėtų būti darbe... Gerai, paimkit tą vai

kiną — atsiprašau, moterį, suklydau — paimkit tą, kuri neguli 

pliaže, ir pasakykite jai, kad kuo greičiau man paskambintų, ge

rai? Ir pažiūrėkite, ką mes galėtume paimti iš ambasados Berne. 

Tai juk netoli nuo Ženevos, tiesa?.. Puiku. Tuomet pasakyk jiems, 

kad paskambintų man, kai tik bus pakeliui. Viską koordinuokite 

su mergaite Ženevoje... Taip, Monika, žinau, kad ji suaugusi mo

teris, tai tik toks pasakymas... Na, kad ir kas ta moteriškos lyties 

būtybė būtų, noriu su ja pasikalbėti. Dabar.

Jis perdėtai atsargiai padėjo telefono ragelį, tyliai papurtė 

galvą ir pasisuko į Bilą Selsėjų.

— Teisingai, Biliai, tai grynai sekimo užduotis. Nenoriu, 

kad mūsų žmonės lakstytų Ženevos gatvėmis, šaudydami ir vai

dindami agentus nulis nulis septyni. Tačiau aš noriu gauti visą 

įmanomą informaciją apie žudikus, kuriuos, anot Papino, jis su

rado. Ir noriu visos informacijos, kurią mes tik galime gauti apie 

kiekvieną telefono skambutį, kiekvieną elektroninį laišką, kie

kvieną trumpąją žinutę, kurie įeina ir išeina iš Ženevos šiandien 

po pietų. Beje, Bilai, padaryk man paslaugą. Iškviesk Čeltenhe- 

mą ir Menvitą Hilą. Pasakyk, kad jie pridengtų šią situaciją.

43

Grigorijus Kurskas padėjo savo mobilųjį telefoną, išspyrė 

pagiringą blondinę iš lovos ir numetė jai pavymui kelis bankno
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tus, kai ji susirinkusi drabužius skuodė iš kambario. Jis paėmė 

tuščią degtinės butelį nuo naktinio staliuko ir pakėlė prieš švie

są norėdamas pažiūrėti, ar ten neliko kokio lašelio. Jam reikė

jo ko nors, kas suteiktų energijos dienos pradžiai. Jis jau turėjo 

naujus nurodymus ir naują užduotį.

Kurskas paskambino į Dimitrovo kambarį, kuris buvo kita

me koridoriaus gale jų dviejų žvaigždučių viešbutyje Milane.

— Atsibusk, tu tingus išpera! Skambino Jurijus. Yra darbelis 

Ženevoje, turim tris valandas... Jo, žinau, kad neturime laiko. Štai 

kodėl trauk savo šikną iš lovos ir kad tuoj būtum fojė. Pasakyk ki

tiems. Prie registratūros po penkių minučių. Ir kiekvienam, kuris 

pavėluos, aš asmeniškai sukišiu „UziM į subinę ir viską ištaškysiu. 

O dabar eik velniop. Man reikia palįsti po dušu.

Po penkių su puse minučių jis jau sėdėjo prie BMW 750 

vairo, mėgindamas prasiveržti pro pietų meto kamščius iki Via 

de Larga. Iki Ženevos buvo 330 kilometrų, o automobiliai judėjo 

lėčiau nei bekojis deguto duobėje. Jis kumščiu nuspaudė garso si

gnalą ir pradėjo keikti triaukščiais keiksmažodžiais visus aplinki

nius vairuotojus. Neatrodė, kad kam nors tai būtų padarę įspūdį; 

Milane tai buvo kasdienis reiškinys. Kurskas galiausiai sudribo 

vairuotojo sėdynėje.

— Sumauti italai. Jie tik tada pakankamai greitai juda, kai 

juos vejasi armija.

Pagaliau priešais juos užsidegė žalias šviesoforas ir visi pa

judėjo. Kurskas truputėlį atsipalaidavo. Jis iš marškinių kišenės 

išsiėmė pakelį „Balkan Star“, išsitraukė cigaretę ir įjungė mašini

nį žiebtuvėlį. Užsidegęs cigaretę giliai užtraukė ir toliau vairavo, 

viena ranka laikydamas vairą, kita — cigaretę.

Sėdėdamas greta Dimitrovas nusprendė, kad dabar pakan

kamai saugu užduoti klausimą:

— Tai ką mes veiksime Šveicarijoje?

Kurskas išpūtė dūmus į priekinį stiklą.

— Mes susitiksime su vienu prancūzų išpera, kuris mus nu

ves pas tą kalę Petrovą ir jos anglą berniuką.
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— O tada?

— Tada mes nudėsime prancūzą, o tuos du negabensime 

Jurijui. O tada, jei tokia bus Dievo valia, mes nudėsime ir juos.

Kurskas atsidarė langą ir pradėjo rėkti ant visos gatvės:

— Patrauk iš kelio tą savo supistą šūdo gabalą, tu spagečių 

apsiėdęs kalės vaike!

— Nekreipkite į juos dėmesio, Grigorijau Michailovičiau, — 

pasakė Dimitrovas. — Jie juk rusiškai nesupranta.

Kurskas uždarė langą.

— O ne, Dimitrovai, tas apsišikęs išpera kuo puikiausiai su

prato, ką jam sakiau.

44

Karveriui padarė didelį įspūdį Aleks apsipirkimas. Retai, 

ypač retai jis leisdavosi įtempiamas paskui moterį į parduotuvę 

vykstant apsipirkimo ekspedicijoms, nes jam nusibosdavo, jis 

pavargdavo ir žiauriai susierzindavo dėl nesibaigiančių mata- 

vimųsi vienoje perkaitusioje pinigų melžykloje, iš kurios viskas 

persikeldavo į gretimą; nesibaigiantys rausimaisi po drabužių, 

kurie jam atrodė identiški stirtas; nuolatiniai klausimai: „Ar tai 

manęs nestorina?“, „Kuris tau labiau patinka?", „Ar tai tiks prie 

batelių, kuriuos mes matėme?" Į juos Karveris mintyse atsaky

davo tuo pačiu klausimu: „O iš kur man, po velnių, žinoti?" Bet 

su Aleks viskas buvo kitaip. Ji drabužius pirko taip, kaip jis perka 

amuniciją. Ir tai darė turėdama aiškų tikslą. Ji žinojo, kokį efektą 

nori pasiekti tuos drabužius vilkėdama, ir pagal tai rinkosi.

Taip pat profesionaliai ji dabar ruošėsi misijai. Palindo po 

dušu. Nusišluostė, išsidžiovino plaukus ir įėjo į kambarį, kur Kar

veris tebedrybsojo ant lovos susisukęs į storą frotinį viešbučio 

chalatą ir laukdamas savo eilės išsimaudyti.

Aleks išsitraukė apatinius ir nusiėmė rankšluostį. Karveris
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svaigo nuo intymumo, kad gali stebėti, kaip ji įšoka į kelnaites ir 

užsisega liemenėlę. Jis mėgavosi visais vaizdais ir garsais, kurie 

tokie normalūs, gal net banalūs moteriai, bet vyrui jie nuostabūs: 

medžiagos slinkimas kūnu, gumelės pliaukštelėjimas, mažytis pa

sisukimas, pritaikant tai prie kūno, didžiulis susikaupimas stebint 

savo išvaizdą didžiuliame veidrodyje, įtaisytame drabužinės du

ryse. Ir tuo pat metu tuose veiksmuose nebuvo jokio dirbtinumo. 

Atrodė, kad ji visiškai nekreipia dėmesio į Karverio žvilgsnį, tarsi 

būtų šokėja ar modelis, įpratusi apsinuoginti kitų žmonių aki

vaizdoje, o bet koks drovumas dėl nuogumo seniai išgaravęs. Ta

čiau tame savęs apžiūrinėjime nebuvo ir jokios tuštybės. Jos veido 

išraiška buvo rimta, o žvilgsnis tiriantis. Ji ruošėsi darbui.

Atsitraukusi nuo veidrodžio galiausiai pažvelgė į Karverį.

— Na, ką manai?

— Manau, kad būtų gerai, jei tu kuo greičiau apsirengtum, 

kol aš dar visiškai nepraradau savitvardos.

— Ne, — pasakė ji. — Malonumai baigėsi. Metas imtis rei

kalų.

Ji nuėjo prie tualetinio staliuko, nukrauto įvairiausiomis 

kosmetikos dėžutėmis, kremo, plaukų lako buteliukais, šepe

čiais, šukomis bei keletu krepšelių su pirkiniais. Viename buvo 

kepuraitė, padaryta iš kažkokio nailono ir atrodanti kaip storos 

pėdkelnės. Užsimovė ją ant galvos ir sukišo visus plaukus, kol ga

liausiai nesimatė nė vienos sruogelės. Darbuodamasi sugavo Kar

verio žvilgsnį veidrodyje.

— Taigi ar tu visuomet buvai turtingas? — paklausė ji.

Jis žvelgė į ją pakėlęs antakius, nes jos klausimas užklupo jį 

netikėtai.

— Aš, turtingas? Dėl Dievo meilės, ne! Toli gražu.

— Bet tu buvai karininkas. Maniau, kad Anglijoje karinin

kais tampa tik aukštesniųjų klasių atstovai.

Dabar jis šyptelėjo.

— To jus mokė KGB mokykloje?
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— Tu gali mane erzinti kiek nori, bet tai tiesa. Turtingieji 

vadovauja vargšams. Taip yra visur.

— Galbūt, bet aš netapau karininku todėl, kad buvau turtin 

gas. Tapau karininku, nes buvau įsūnytas.

Dabar atėjo Aleks eilė nustebti. Ji liovėsi gražintis ir pasi

suko į Karverį.

— Ką nori pasakyti?

— Mano motina manęs išsižadėjo. Ji dar tebebuvo mergai

tė, kai pastojo. Kilusi iš tokios šeimos, kur aborto galimybė net 

nebuvo svarstoma, tačiau tėvai nesiruošė auginti paauglės, kuri 

po namus stumdytų vaikišką vežimėlį. Taigi išsiuntė ją į prie

glaudą, visiems pasakė, kad ji lankosi pas gimines užsienyje, o 

tuomet kaip galėdami greičiau atsikratė kūdikio.

Aleks vėl pasisuko prie staliuko ir klausydamasi Karverio 

istorijos ėmė raustis po kosmetikos dėžutes. Šį kartą pažvelgusi į 

veidrodį atrodė paniurusi.

— Tai kas tuomet tave užaugino?

— Pagyvenusi pora, niekada neturėjusi savo vaikų. Jie buvo 

pakankamai mieli ir norėjo man tik gero, bet nesugebėjo su vis

kuo susitvarkyti. Kol jie suvokė, jog ramaus gyvenimo norėtų 

labiau nei vaiko, po namus jau lakstė energingas bamblys, kuris 

viską vertė aukštyn kojomis. Taigi jie mane išsiuntė į internatinę 

mokyklą. Manė, kad taip bus geriausia.

— Ar jie tave mylėjo? — ji tuo metu pudravosi veidą.

— Nežinau. Niekada to nepasakė, bent jau garsiai. Bet m a

nau, kad jie manimi rūpinosi. Taip kaip jie suprato.

— O tu pats? Ar tu juos mylėjai?

Karveris atsiduso. Pakilo nuo lovos ir nuėjo prie kėdės, sto

vėjusios greta tualetinio staliuko.

— Na, bent jau nebuvo taip, kad aš jų nemėgčiau, — atsisės

damas pasakė jis. — Ir aš buvau jiems dėkingas. Žinojau, kad jie 

dėl manęs aukojasi, aš tai vertinau. Bet nemanau, kad būčiau‘ži

nojęs, ką reiškia mylėti iš visos širdies. Kita vertus, o iš kur galėjau 

sužinoti? Jei to negauni iš savo motinos, niekada taip ir nesuži
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nosi apie meilę, tik paskui, gerokai vėliau, staiga viskas kaip... o... 

taip... štai apie ką visi kalbėjo. Tuomet tai ištinka kaip šokas.

— O tada tu ją irgi praradai.

— Taip. Nieko gero.

Aleks tušu dažėsi blakstienas.

— Tai kiek tau buvo metų, kai iškeliavai į internatinę m o

kyklą?

— Aštuoneri.

— Bože moj! Ir dar anglai mano, kad jie civilizuota tauta!

— Tu neįsivaizduoji, kaip viskas buvo. Mokykla buvo seno

viniame name, kaime, toli nuo visko. Pirmąjį rytą mus visus pa

žadino septintą valandą. Mes apsirengėme ir mūsų bendrabučio 

kapitonas išvedė visus į mokyklos kiemą. Ten atlikome rikiuotės 

pratimus — tikrų tikriausius karinius pratimus. Žengte marš! Į 

kairę, į dešinę, ramiai, laaaaisvai! Dabar net juokas prisimenant 

tą visą beprotystę.

— Bet tu vis tiek tapai kariškiu?

— Na, tokios mokyklos kaip manoji per amžius gamino 

aukščiausios kokybės patrankų mėsą. Jos buvo specialiai sukur

tos parengti pakankamai protingus, fiziškai stiprius ir emociškai 

sumautus jaunuolius, kurie keliaudavo į karščiausius bei šlykš

čiausius pasaulio taškus atlikti pareigos ir atiduoti savo gyvybės, 

jei tik to reikės.

— Ir tu esi vienas iš tų žmonių?

— Tik tada, kai dirbu.

— O kai nedirbi?

— Nežinau. Tai ir mėginu išsiaiškinti.

Kurį laiką jiedu tylėjo. Aleks savo dėmesį buvo sutelkusi į 

lūpų dažus. Su naujai nupieštu veidu — tokio Karveris dar nieka

da nematė — plika galva ir pusnuogė ji atrodė keistai nuasmenin

ta, lyg manekenas vitrinoje, laukiantis, kol jį aprengs. Tuomet iš 

kito krepšio išėmė peruką. Užsidėjo ant gavos, sušukavo, papurš- 

kė laku, ir Karveris staiga priešais save išvydo visai kitą moterį.

Jis tikėjosi, kad ji atsistos ir nueis prie spintos, kur kabėjo jos
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drabužiai. Tačiau Aleks dvejodama sėdėjo, žvilgsnis buvo tuščias 

ir išsiblaškęs, tarsi jos susikaupimą būtų palaužusios kažkokios 

vidinės abejonės.

— Vakar aš kai ko tau nepapasakojau apie savo praeitį.

Karveris atsilošė kėdėje.

— Tuomet tęsk.

— Viskas, ką pasakojau, buvo tik blogai. Bet tai netiesa. Aš 

naudojausi ypatingomis privilegijomis, kurias suteikė mano tar

nyba šaliai. Namuose, Permėje, moterys dėvėjo siaubingus, be

formius maišus. Jos valgė maistą, kuris buvo kaip beskonės papla

vos. Jos sunkiai dirbo. Kai mano motinai sukako keturiasdešimt, 

ji atrodė taip, kaip moterys Vakaruose atrodo būdamos šešiasde

šimties. Bet Maskvoje aš dėvėjau „Armani", „Versace“, „Chanel“ 

drabužius. Anksčiau niekada neturėjau daugiau nei dviejų porų 

batų, o ir tie patys būdavo dirbtinės odos. Vėliau mano spintos 

buvo pilnos batų iš Paryžiaus ir Milano. Kartais aš parsivesda- 

vau vyrus į savo butą. Mano lovos patalynė buvo itališka. Gėri

mų spintelėje niekada netrūkdavo škotiško viskio. Tu net negali 

įsivaizduoti. Niekas taip Rusijoje negyveno — niekas, išskyrus 

aukščiausio rango partijos vadovus. Man tie dalykai patiko. Man 

buvo nebesvarbu, ką turiu dėl jų padaryti, tačiau aš nenorėjau jų 

atsisakyti. Taip aš pardaviau savo sielą.

Karveris palinko į priekį.

— Ar tau patiko mano butas?

— Atsiprašau?

— Ar tau patiko mano butas? Turiu galvoje, kad jis gražus, ar 

ne? Tu nematei mano mašinos, ji taip pat visai nebloga. Ir mano 

valtis, kuri prišvartuota ežere. Manau, jog tu žinai, kuo aš už visa 

tai sumokėjau.

— Taigi tu nori pasakyti, kad esi toks pat blogas kaip ir aš?

— Manau, kad taip. Tačiau kas gali pasakyti, kas yra blo

gai, o kas gerai? Žmonės naudojasi savo sėkme. Jie gyvena savo 

komfortiškus, saugius gyvenimėlius ir kalba apie aukštas mora

lines normas. Tačiau bet kuris idiotas gali pamalti visuotinai pri
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imtiną šūdą, kai nereikia dėl to patirti jokių padarinių ar teptis 

rankų. Daug metų mačiau, kaip mano draugus sprogimai taško 

į gabalus, kaip jie lieja prakaitą už politikus, kurie meluoja lai

kydami špygas kišenėje. Aš žinau, kas yra blogi žmonės, ir žinau, 

ką jie gali padaryti. Tai gerokai pakeičia požiūrį, — Karverio 

veidą perkreipė grimasa. — Atleisk, šiek tiek nesusivaldžiau.

— Ne, — tarstelėjo ji, — aš tave suprantu. Ir man patinka, 

kai tu daraisi aistringas. Man patinka matyti tave tokį, koks esi iš 

tikrųjų.

— Jėzau Kristau, negi tu manai, kad aš toks esu iš tikrųjų?

Ji jau buvo besiruošianti kažką atsakyti, kai pasigirdo bel

dimas. Karveris nuėjo prie durų, pakeliui nuo naktinio staliuko 

pasiimdamas ginklą. Jis pradarė duris pora colių ir nusiramino 

pamatęs, kas už jų stovi.

— Torai, kaip malonu tave matyti! Užeik.

Larseno aukšta nerangi figūra — ją sudarė rankos, kojos ir 

plaukai — įėjo į kambarį. Jis užsimetęs ant peties nešėsi du nailo

ninius įrangos krepšius. Pamatęs Aleks, pakylančią nuo tualetinio 

staliuko, sustojo.

— Oi, atleiskite, aš nepagalvojau, — drovi šypsena ištįso visu 

veidu, o mėlynose akyse suspindėjo linksmi žiburėliai. — Gal aš 

sutrukdžiau?

— Ne, visiškai ne, — pasakė Karveris, — mes kaip tik ruo

šiamės. Taigi čia — Toras Larsenas, o čia — Aleksandra Petrovą.

— Vadinkite mane Aleks, — pasakė ji pasistiebdama ant 

pirštų galų ir pakšteldama jam į skruostą.

— A, jo... vadinkite mane Toru, — atsakė jis nurausdamas 

po strazdanomis.

Jos šypsena šiek tiek erzino Larseną dėl jo paties susinepato

ginimo, o tuo pat metu rodė jam draugiškumą.

— Gerai, Torai, prašau man atleisti. Manau, turėčiau apsi

rengti.

Du vyriškiai stovėjo ir žiūrėjo, kaip jiiiuplasnoja per kamba

rį prie drabužių. Karveriui prireikė valios pastangų, kad atplėštų
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žvilgsnį ir mintis nuo Aleks bei susitelktų prie įrangos, kurią į 

viešbučio kambarį atvilko Toras.

— Gerai, — pasakė Karveris, — tarkime, šis kambarys yra 

vadavietė. Aš būsiu čia ir stebėsiu įrangą bent jau pirmosios ope

racijos dalies metu. Taip pat mums reikia paslėpti mikrofoną po 

Aleks drabužiais, ranka valdomos vaizdo kameros, kurią valdysi 

tu, bei visos vaizdo ir garso kamerų įrangos kitame kambaryje, į 

kurį Aleks atsives mūsų vaikiną.

— Jokių problemų, — pasakė Larsenas. — Turiu viską, ko 

tik tau reikia, — jis pasirausė viename krepšyje ir ištraukė du ci

garečių pakelius. — Štai šie turėtų visai tikti.

Karveris nepatikliai pasižiūrėjo.

— Ar tu dėl jų tikras? Negaliu leisti, kad kas nors nepasisek

tų. Tai vienintelis šansas, kurį mes turime.

— Atsipalaiduok, — pasakė Larsenas paplekšnodamas 

Karveriui per petį. — Pasitikėk. Žinau, ką darau. Ir, beje... — jis 

pasilenkė prie pat Karverio, — norėčiau su tavimi pasikalbėti 

apie tą kitą darbelį, kurį man davei. Paskambink šįvakar. Mums 

reikia pasikalbėti. Vieniems.

45

Papinas stovėjo senovinės katedros laiptų papėdėje. Buvo 

jau keturios minutės po penktos, bet niekas dar nepasirodė. O gal 

jau buvo. Galbūt jį apmovė ir dabar stebi, norėdami pamatyti, kur 

jis keliaus toliau, ir taip viską gauti už dyką.

Jis akimis nužvelgė skverą. Nepamatė vyriškio skusta galva, 

nešančio metalinį lagaminėlį, išeinančio iš katedros pro centrines 

duris ir nusileidžiančio prie jo. Jis nepastebėjo vyriškio, kol ne

pajuto ant savo peties gniuždančio rankos svorio ir neišgirdo už 

savęs riaumojančio balso:

— Čarlis siunčia linkėjimus, — tai buvo pasakyta su rusišku 

akcentu ir skambėjo kaip: „Čulis syjunčia lynkėjimūs".
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Papinas iš netikėtumo krūptelėjo ir atsisuko į kontaktinį as

menį. Jis tikėjosi, kad tai bus anglas, galbūt šveicaras, na, bet kas, 

su kuo būtų galima civilizuotai tvarkyti reikalus. Bet rusas — jis 

stovėjo tenai, didelis, gyvuliškas, ir žvelgė į Papiną su buku neper- 

maldaujamumu.

Prabėgo keletas tylos sekundžių ir rusas pasakė:

— Gerai, ne tas žmogus, — jis pasuko atgal prie laiptų.

— Ne! Ne! Tas žmogus! — staiga supanikavęs sušuko Papi

nas. — Tikiuosi, kad Čarliui viskas sekasi gerai!

Grigorijus Kurskas pasižiūrėjo į jį, papurtė galvą, nusispjovė 

ant žemės ir suniurnėjo:

— Jo, dabar jau kur kas geriau.

Papinas pažvelgė į lagaminą:

— Apturite pinigus?

Kurskas linktelėjo.

— Tuomet sumokėkite pirmąjį įnašą.

— Nesuprantu.

— Pinigus, du šimtus penkiasdešimt tūkstančių dolerių. 

Duokite juos man.

— Ne čia. Visi mato. Į mašiną. Mes eiti į mašiną.

Kurskas nuėjo. Papinas luktelėjo porą sekundžių ir nusekė

jam iš paskos prie juodo BMW, pastatyto įkalnėje, kitoje skvero 

pusėje. Ten ant galinės automobilio sėdynės susispaudę sėdėjo 

trys vyriškiai.

— Aš juk sakiau, kad jokio pastiprinimo. Tik tu ir aš. Nieko 

daugiau, — nesutiko Papinas.

Kurskas atidarė keleivio dureles ir sukomandavo:

— Į vidų!

Dabar prancūzas suprato, kad įvykiai pakrypo visai kita lin

kme, nei jis planavo. Jokių pinigų tame lagaminėlyje nėra. Liko 

vienintelis svarbus dalykas — jo paties gyvybė. Jei jis mėgins bėg

ti, be abejo, rusas jį vysis ir nudės. Tačiau jis vis dar tebeturėjo 

informaciją, kurios jiems reikėjo. Tol, kol jam pavyks jos neat

skleisti, tai bus jo vienintelis šansas.
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Kurskas pažvelgė į jį.

— Gerai, kur dabar važiuoti?

Papinas nieko neatsakė.

Kursko kairė ranka tebebuvo padėta ant vairo, tačiau deši

nioji sugriebė Papiną už gerklės ir pradėjo smaugti. Papinas muis

tėsi mėgindamas išsisukti iš ruso gniaužtų. Tačiau tai nepadėjo. 

Jis negalėjo išsilaisvinti, o visos pastangos tik dar labiau jį dusino. 

Žinoma, kad vyriškis turi liautis. Žinoma, kad jis dabar jo nenu

žudys. Papinas desperatiškai mėgino įkvėpti, kraujas pulsavo au

syse, akys išsprogo, vaizdas pradėjo lietis. Jis tebejautė gniaužtus 

ant savo kaklo. Jautė, kad dėl suspaudimo negali atgauti balso. Kai 

galiausiai jo pasipriešinimas buvo palaužtas, jis tegalėjo kvarkti.

— Gerai... gerai... aš pasakysiu, — galiausiai ranka atsileido.

Papino krūtinė pradėjo kilnotis, mėginant įtraukti kuo

daugiau oro, o kiekvienas įkvėpimas degino, lyg pažeista gerkle 

būtų tekėjusios nuodingos dujos.

— Gatvės gale pasukite į dešinę, — jis silpnai sugestikuliavo, 

norėdamas parodyti, ką turėjo galvoje. Kurskas užvedė automo

bilį ir pradėjo važiuoti.

Pasukę į dešinę jie pravažiavo mažą skverelį ir nuvingiavo 

siauromis gatvelėmis tolyn. Galiausiai Papinas parodė į šalikelę. 

Ten kaip tik buvo vieta pastatyti automobiliui.

— Pastatykite už tos raudonos mašinos, — pasakė Papinas.

BMW sustojo šalikelėje.

Papinas pažvelgė į Kurską. Rusas žiūrėjo į jį ūkanotu, nu

gaišusios žuvies žvilgsniu, kaip žmogus, nesugebantis jausti jo 

kio gailesčio.

— Kitoje gatvės pusėje, — pasakė Papinas. -— Matote tą 

skersgatvį? Tai ten jis ir gyvena. Jo butas viršutiniame aukšte.

— Ar jie yra bute?

— Ne.

— Jie sugrįš?

— Taip, manau, kad taip. Tikriausiai šįvakar.

— Ar tėra vienas įėjimas?
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— Manau, kad taip.

Papinas sudribo sėdynėje. Nuovargis, kuris slėgė dieną, at

rodė, dabar spaudė prie žemės, su savimi nusinešdamas pasku

tinius energijos ir valios likučius. Kai Kurskas jį vėl sugriebė, tik 

šį kartą jau abiem rankomis, Pjeras Papinas beveik nesujudėjo, 

gyvasčiai paliekant jo kūną.

Kai viskas buvo baigta, Kurskas išlipo iš automobilio. Jis 

stovėjo ant grindinio atsirėmęs į mašinos kėbulą ir degdamasis 

cigaretę nužvelgė gatvę. Ji buvo tuščia. Jis žvelgė į aplinkinius 

pastatus. Nė viename lange nesimatė jokių veidų, jokių gyvybės 

ženklų, kad būtų stebimas, tik tolėliau prie nedidelės kavinukės 

gatvėje žaidė vaikai.

Jis pabeldė į užpakalinių durelių stiklą ir palaukė, kol atsi

darys langas.

— Gerai, — pasakė jis vyrams, sėdintiems ant galinės sėdy

nės. — Laikas ir jums šiek tiek padirbėti.

Keleivio vietoje, automobilyje, pastatytame mažos šaluti

nės gatvės gale, sėdintis vyriškis žvelgė pro didelį teleobjektyvą, 

pritvirtintą prie sudėtingo skaitmeninio fotoaparato. Jo pirštas 

buvo padėtas ant užrakto mygtuko. Aparatas nustatytas sporti

niu režimu, užraktas pliauškėjo fiksuodamas keletą kadrų per 

sekundę. Greta jo sėdinti moteris kalbėjo mobiliuoju telefonu:

— Du iš jų perėjo į kitą gatvės pusę. Jie eina prie daugiabu

čio namo; manau, kad jie ką tik išlaužė paradines duris. Matau 

prancūzą, sėdintį keleivio vietoje, bet jis nejuda, esu beveik tikra, 

kad jie jį nužudė.

Granthemas papurtė galvą ir atsiduso.

— Tas kvailas ir godus išpera. Na, jis bent jau negalėtų 

skųstis, kad mes jo neperspėjom.

— Ką įsakysite daryti toliau, sere?

— Nieko. Tęskite stebėjimą. Mes siūlėme Papinui pagalbą, 

bet jis atsisakė. Tai jo problema. Mūsų prioritetai išlieka tokie pa

tys kaip visada. Mes ir toliau stebime.
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— Taip, sere. Supratau.

— Gerai. Ir toliau mane informuokite apie visus įvykius.

— Būtinai.

Dženifer Stok baigė pokalbį ir įsidėjo telefoną atgal į ran

kinę.

— Ką tik kalbėjausi su bosu, — pasakė ji fotografui. — Jis 

sako, kad nekreiptume dėmesio į prancūzą. Persiųsk tas fotogra

fijas į Londoną. Ir toliau tęsk darbą. Lauk ir stebėk.

Stok pasimuistė kėdėje. Automobilyje buvo karšta. Jos pa

laidinė ir sijonas glamžėsi ties tomis vietomis, kur lietėsi su 

sėdynėmis. Ji patylomis nusikeikė. Jei būtų žinojusi, kad pusę 

dienos teks praleisti pasaloje, būtų užsivilkusi paprasčiausius 

marškinėlius ir užsimovusi kelnes.

46

Magnusas Leklerkas iš tiesų patikrino Panamos verslo re

gistrą, kuriame turi būti registruotos visos užsienio kompanijos. 

Savaime suprantama, „Topograficas", SA tenai buvo, kaip, beje, ir 

visi trys direktoriai, tarp kurių nė vieno nerado vardu Vander- 

vartas. Tai nesukėlė nuostabos: kam apskritai turėti Panamoje 

kompaniją, jei nesiekiant išlikti nematomam? Nebuvo nurodyta 

jokių sąskaitų. Ten to ir neturėtų būti: jokių sąskaitybos tvarkymo 

reikalavimų nebuvimas buvo vienas didžiausių Panamos verslo 

įstatymo privalumų. Taigi jis nieko daugiau nesužinojo, bet nie

ko ir nesitikėjo. Nieko keista, kad jo klientai nori paslėpti savo 

pėdsakus, tad valandos iššvaistymas bare tikrai nebuvo per didelė 

kaina už galimybę tvarkyti devynženklę sąskaitą.

Į „Beau Rivage“ viešbutį jis atvyko pora minučių po šeštos, 

pasiteiravo pono Vandervarto registratūroje, kur jį informavo, jog 

jų svečias nuoširdžiausiai atsiprašo, kad turėjo užtrukti kitame su

sirinkime ir keletą minučių vėluos. Tuo tarpu galbūt mesjė galėtų 

pereiti per fojė į barą, kur ponas Vandervartas prie jo prisijungs.
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Tai buvo aukščiausio lygio europietiškos girdyklos pavyz

dys: puošniai tinkuotos sienos, žalio šilko užuolaidos suimtos 

prie langų, specialiai pasendintos kėdės sustatytos prie baltomis 

staltiesėmis uždengtų staliukų. Leklerkas priėjo prie baro ir žila

galvio vyriškio, stovėjusio už baro, paprašė degtinės su martiniu. 

Pasiėmęs gėrimą jis nuėjo prie kampinio staliuko. Be jo, vieninte

liai klientai buvo pagyvenusi amerikiečių pora. Vyriškis jau užsi

sakinėjo antrą burbono porciją; jo žmona sėdėjo kietai sučiaupu

si lūpas. Atrodė, kad prasideda ilgas vedybinio pragaro vakaras.

Tai jam kuo puikiausiai buvo žinoma. Leklerkas gurkš

telėjo martinio ir kontempliavo apie kankinystės bei apmaudo 

demonstravimo ritualą, kuris laukė namuose. Marta vaizduosis 

nusivariusi nuo kojų po ilgos nieko neveikimo, išskyrus teniso 

žaidimą, dienos, jo pinigų leidimą ir minimalų rūpinimąsi dviem 

savarankiškai mąstančiais paaugliais. Jis perspėjo, kad šiandien 

gali grįžti gerokai vėliau, kad ji nesirūpintų dėl vakarienės, ta

čiau tai vis tiek nepadės. Ji padarys problemą dėl to, kad dėvi patį 

neišvaizdžiausią, patį prasčiausią treningą, kokį tik buvo galima 

rasti. Teatrališkai dūsaus, vartys akis ir pasakys, kad vakarienė ne

pavyko. Ji...

Mon Dieul

Moteris ką tik įėjo į barą. Ji buvo aukšta, gražų veidą gaubė 

tamsūs trumpai kirpti plaukai. Dėvėjo subtilaus kirpimo baltą 

palaidinę ir segėjo siaurą, tamsiai mėlyną sijoną. Jos ilgos kojos 

buvo įdegusios, o aukštakulniai bateliai puikiausiai derėjo prie si

jono, kaip ir mažytė, per petį permesta rankinė. Ji atrodė visiškai 

respektabiliai, bet tuo pat metu stulbinamai patraukli. Leklerkas 

pastebėjo, kad nusenęs amerikonas meiliai šaudo akimis į mergi

ną, o ji tuo metu žvalgosi po barą, akivaizdžiai kažko ieškodama. 

Amerikiečio žmona sušnypštė ir dėmėta, žiedais apmaustyta ran

ka paplojo jam per švarko rankovę, nukreipdama jo dėmesį į save.

Tuomet brunetė pagavo Leklerko žvilgsnį. Jos veidą staiga 

nušvietė šypsena, kuri reiškė, kad jį atpažino ir kad niekas negalė

tų jos labiau nudžiuginti. Ji priėjo prie jo staliuko ir stabtelėjo.

210



— Mesjė Leklerkas? — elegantiškai kilstelėjo ranką, o švelni, 

nepriekaištinga oda buvo žavus kontrastas gumbuotoms bobpa- 

laikės, kuri į jų pusę mėtė nuodingus žvilgsnius, letenoms. — Aš 

esu Nataša Sentkler, pono Vandervarto asistentė. Bijau, kad jis vis 

dar užsiėmęs.

— Enchantė*, madmuazele, — atsakė Leklerkas. — Aš esu 

Magnusas Leklerkas. Bet prašau jūsų, Nataša, vadinkite mane 

Magnusu. Gal galėčiau jus pakviesti prisijungti prie manęs, kol 

lauksime pono Vandervarto?

— Ar jūs tuo tikras? Norėjau pasakyti, jei manote, kad ga

lima...

— Žinoma, aš primygtinai prašau.

— Ačiū, tai būtų labai malonu. Tikiuosi, kad jums nesu- 

trukdžiau.

Ji truputėlį nuraudo, atsisėdo priešais jį ir pasitaisė sijoną, 

kuris glaudžiai gulė ant tobulų šlaunų. Apgailestaudama papur

tė galvą ir susirūpinusi suraukė antakius:

— Žinote, ponas Vadervartas — nuostabus žmogus, aš m a

nau, kad jam tikrai reikėtų atsipalaiduoti. Savaime suprantama, 

neturiu jokios teisės reikšti savo nuomonės, bet tokie žmonės 

kaip jis per daug dirba. Jie kaip įmanydami stengiasi dėl savo 

šeimų, tačiau kartais daugiau turėtų pamąstyti ir apie save. Ar 

jūs su manimi nesutinkate?

Magnusas Leklerkas būtų mielai sutikęs su bet kokiu tos 

merginos pasiūlymu.

— Žinoma, — pasakė jis entuziastingai kinkuodamas galva.

Mergina nusišypsojo, tarsi dėkodama už jo pritarimą. Ji

pasirėmė alkūnėmis į stalą ir truputėlį linktelėjo į priekį, leisda

ma savo aromatui sklisti į kitą stalo pusę ir atsitiktinai suteikda

ma Leklerkui mažutę galimybę žvilgtelėti į jos iškirptę.

— Mmm, — sumurkė ji, — martinis atrodo taip vilioja

mai. Ar bus labai negražu, jei aš išgersiu su jumis, nes turėčiau

* Sužavėtas (pranc.).
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dirbti, bet gal jūs galėtumėte ir man užsakyti. Ar jūs nepriešta

rausite?

— Žinoma, man bus labai malonu, — pasakė bankininkas.

Pakilęs nuo staliuko ir eidamas baro link jis pajuto, kad 

pulsas sutankėjo. Užsakė gėrimą ir prieš veidrodį, kuris buvo už 

baro, pasitaisė kaklaraištį. Kai martinis atkeliavo, barmenas kils

telėjo antakį, kuris reiškė: tau šiandien pasisekė. Leklerkas jam 

nusišypsojo, draugiškai paplekšnojo per ranką ir paliko dešimt 

frankų arbatpinigių. Tada apsisuko ir nešdamas gėrimą nuėjo 

prie merginos.

Aleks nenorėjo to pripažinti, bet jai tai patiko. Eidama per 

fojė ji juto, kaip visų akys ją seka— juto pasiuntinuko ir šveico

riaus geismą; nuobodžios registratūros darbuotojos pavydą; ap

galvotą, konkuruojantį gražuolės įvertinimą. Kai įėjo į barą, teko 

slėpti šypseną, kurią sukėlė pagyvenusio vyriškio ir jo žmonos 

kivirčas. Tada ji pastebėjo bankininką, jis mėgino į ją nežiopsoti 

kaip išverstakis nekaltybės nepraradęs šešiolikmetis, ir ji suprato, 

kad su šituo vyruku bus lengva.

Nuo tos akimirkos ji pradėjo darbuotis lyg pagal vadovėlį: 

šypsena, akių kontaktas, gestai, sukeliantys vyro susidomėjimą, 

o drauge demonstruojantys jos prieinamumą, pokalbiai, besibai

giantys klausimais, į kuriuos vyriškis turėtų atsakyti teigiamai. 

Paklauskite bet kurio aukščiausios klasės artisto: jei kitas asmuo 

pradės į klausimus atsakinėti „taip", tai jis nesiliaus iki pat miega

mojo durų.

Jai knietėjo išbandyti, ar pavyktų sužavėti be jokių cheminių 

preparatų, tačiau tai buvo priemonė greičiau viską baigti. Tačiau 

jie taip pat turėjo priversti jį kalbėti. Tad kai jis nuėjo prie baro, 

Aleks iš rankinės išsitraukė savo cigaretes ir žiebtuvėlį. Kiekvie

nas tai galėjo pamatyti, jei tik būtų ją stebėjęs. Jie nebūtų pastebė

ję mažos kapsulės jos delne ar jos mosto, kuriuo ji supylė kapsulės 

turinį į Leklerko taurę, kai linktelėjo paimti alyvuogės, pasmeig

tos ant juodo plastikinio pagaliuko. Milteliai nusėdo ant martinio
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paviršiaus, tačiau du ar tris kartus pamaišius pagaliuku ištirpo. 

Sugrįžęs prie staliuko Leklerkas rado Aleks, žvelgiančią į jį pra- 

sikaltusia mina:

— Oi, jūs mane užklupote! Aš kaip tik ruošiausi nudžiauti 

jūsų alyvuogę. Labai atsiprašau. Negaliu joms atsispirti.

Jis pamėgino kaip įmanydamas švelniau nusišypsoti:

— Štai dar viena, kuri priklauso jums.

Aleks išėmė alyvuogę iš taurės, kurią priešais ją padėjo Le

klerkas, ir įsidėjo į burną tarp blizgančių raudonų lūpų.

— Mmm, skanu! — pasakė žaismingai liežuviu nulaižyda

ma viršutinę lūpą.

Tuomet sau liepė liautis kvailiojus. Jei pradės per daug aki

vaizdžiai laisvai elgtis ir atrodys pernelyg lengvai prieinama, Le- 

klerkui gali kilti įtarimas. Laikas atrodyti šiek tiek padoresnei.

Ji žvelgė į jį šiek tiek išplėtusi akis — kaip stropi, dora moki

nukė, sėdinti prie mylimiausio mokytojo kojų.

— Mane visuomet žavėjo Šveicarijos bankai. Atrodo, kad jie 

tokie galingi ir paslaptingi. Jūs turėsite man viską papasakoti apie 

savo darbą.

Barmeno vardas buvo Marselis. Jis praleido daugiau nei 

trisdešimt metų tiekdamas gėrimus bei stebėdamas žaidimus, kai 

vienoje vietoje susiduria vyras, moteris ir alkoholis. Save jis laikė 

gundymo meno žinovu. Nuo tos akimirkos, kai mergina įėjo į 

barą, o jos veidą nušvietė šypsena, pamačius vyriškį kampe, Mar

selis labai susidomėjo.

Jis buvo beveik tikras, kad tai kažkokie spąstai. Vyriškis buvo 

taikinys, ir ji juo žaidė. Po antrojo martinio taurės ji diskretiškai 

perėjo prie gazuoto vandens, bet vyriškis ir toliau gėrė alkoholį. 

Marselis kikeno ir laukė pasilinksminimo.

Į barą pradėjo rinktis žmonės. Įėjo grupė verslininkų, kurie 

paeiliui nužiūrinėjo brunetę ir vienas kitam mirkčiojo užsisaky

dami gėrimus. Tuomet pasirodė keista figūra ir atsisėdo ant aukš

tos kėdės prie baro. Vyras buvo beveik dviejų metrų ūgio, mūvėjo
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nudrengtus džinsus ir marškinėlius su išplaukusiomis geltonomis 

bei violetinėmis dėmėmis. Plaukai atrodė kaip juoduko, bet jie 

buvo šviesūs, smėlio spalvos, o akys šiaurietiškai mėlynos.

Marselis liūdnai atsiduso, apraudodamas deramo apsirengi

mo stoką. Šiandien jau neįmanoma nusakyti skirtumo tarp var

getos ir milijonieriaus. Vyriškis apdriskusiais džinsais galėjo būti 

roko muzikantas, aktorius ar vienas iš tų amerikiečių kompiuterių 

magnatų, apie kuriuos kalba žmonės. Gal jis kokios nors turtingos 

šeimos sūnelis hipis. Kai jis užsisakė „Heinekeno", Marselis nu

sprendė, kad jis iš kokios jaunimo svitos. Jo laikrodis buvo „Brei- 

tling Navitimer“ — brangus chronografas, tačiau kartu rimtas ir 

funkcionalus. O manieros irgi buvo geros. Verslininkai paprastai 

užsisakinėja stačiokiškai — nei prašom, nei ačiū, o šis baltasis ras- 

tamanas netgi užkalbino ramiu, tykiu balsu. Jis parodė pagarbą 

Marselio darbui ir jo orumui. Gal ir galimajam atleisti dėl drabužių.

— Gal jums duoti degtukų, mesjė? — paklausė Marselis, 

galva linkteldamas į „Camer cigarečių pakelį, padėtą ant baro 

greta alaus stiklinės.

Vyriškis nusišypsojo.

— Ne, ačiū, mėginu mesti. Jas pasidedu kaip testą. Jei galiu 

išgerti porą bokalų nesurūkęs cigaretės, vadinasi, galiu šio to pa

siekti.

Jis pažvelgė į kambario kampą ir pasisukęs į Marselį pasakė:

— Ar pastebėjote tą porelę, sėdinčią kampe? Ji ką tik pa

glostė jo skruostą. Tada jis paėmė jos ranką ir pabučiavo. Argi 

meilė nežavinga?

Marselis mirktelėjo.

— Ihmour, toujours lamour...*

Ausinėse, paslėptose po virvutėmis susuktais plaukais, To

ras Larsenas girdėjo Karverio balsą:

— Jo, matau viską. Net baugu, kaip gerai jai tai sekasi.

* Meilė, visada meilė... (pranc.).
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„Camer pakelyje buvo įtaisyta miniatiūrinė vaizdo kamera 

su smeigtuko galvutės dydžio objektyvu bei signalo siųstuvu, su

jungtu su monitoriumi bei įrašymo aparatūra Karverio kamba

ryje. Mikrofonas ir garso siųstuvas buvo paslėpti Aleks rankinėje. 

Viskas, ką ji su bankininku darė, kiekvienas žodis, kurį jie ištarė, 

buvo įrašomi.

— Įdomu, kokia ji lovoje, — mąsliai ištarė Larsenas, lyg 

kalbėdamasis su barmenu.

Karveris nusijuokė:

— Na, nesitikėk, kad aš tau apie tai pasakosiu.

— Ech, kad galėčiau girdėti, apie ką jie kalba.

— Nesijaudink. Garsas, kuris pasiekia mane nuo Aleks sta

lelio, aiškus kaip varpelio skambėjimas.

— Gal galėtumėte man atnešti dar vieną alaus. Ir riešutų, 

jei tik jų turite. Manau, dar šiek tiek pasėdėsiu.

47

Grigorijus Kurskas buvo kantrus žmogus. To jis išmoko 

Afganistane. Per daug jo kovų draugų išskubėjo į mūšius, tikė

damiesi sutriuškinti mudžechedinus vien apšaudymų galia, kai 

juos galima tik pergudrauti ir iš pasalų pasiųsti tiesiai į pragarą. 

Kurskas galėjo laukti valandas, dienas. Ir tiek, kiek reikės, kol 

priešininkas sujudės pirmas ir išduos savo pozicijas. Tik tuomet 

jis smogdavo. Tad jis visiškai nesirūpino, ar Karveris negrįš į 

savo butą vieną naktį, ar visą savaitę. Kurskas bus pasirengęs su 

juo susitikti, kai tik jis pasirodys.

Du vyrai, kuriuos jis pasiuntė į butą, pranešė, kad durys 

plieninės ir įtvirtintos įleistinėmis spynomis iš viršaus, apačios 

ir šonų. Vyriai buvo sustiprinti. Vienintelis būdas įsilaužti — už

minuoti arba susprogdinti granatsvaidžiu. Kurskas pro žiūronus 

pats ištyrinėjo langus. Stiklai buvo ypač stori, tikriausiai neper

šaunami.
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Nieko kito jis ir nesitikėjo. Karveris nebuvo kvailas; jis 

privalėjo imtis visų atsargumo priemonių prieš tokius žmo

nes, kaip ir jis pats. O Kurskas turėjo pasirūpinti savo saugumu. 

Skambutis į Maskvą, ir jis jau turėjo telefono numerį, kurio rei

kėjo, kad gautų Šveicarijoje registruotą automobilį.

— Aš dirbu Jurijui, — pasakė jis. — Privalau atsikratyti au

tomobilio BMW 750. Viduje kai kas yra. Tai irgi turi dingti, su

pratot?.. Gerai, tuomet aš atsiųsiu savo vyrus tuo automobiliu. Aš 

taip pat noriu furgono, kaip telefonų ar pervežimų bendrovės, na, 

kažko panašaus. Mano vaikinas jį paims. Dvidešimt minučių. Ge

riau, kad jūs turėtumėte tai, ko mums reikia. Jūs nenorėtumėte, 

kad Jurijus sužinotų, jog mane nuvylėte.

Kurskas išsiuntė Dimitrovą automobiliu. Papinas tebebuvo 

keleivio vietoje, tvirtai prispaustas saugos diržu. Dabar Kurskas 

gatvėje buvo vienut vienas. Joje buvo ramu, tylu, o jis atrodė kaip 

meška arbatinėje. Kurskui reikėjo kur nors pasislėpti nuo sekan

čių akių, kurios stebėjo jį pasislėpusios už visų tų gėlių vazonų ir 

gražių užuolaidėlių. Iškaba tolėliau gatvėje patraukė jo žvilgsnį: 

„Malaunio airių baras". Puiku.

Jis nusinešė alaus bokalą ir viskį prie lango, kur jam niekas 

neužstojo gatvės vaizdo. Nė vienas negalėjo išeiti ar įeiti į Karve

rio namą nepastebėtas. Kurskas mėgavosi gėrimais ir žvalgėsi po 

barą. Jis puikiausiai pažinojo tokias pat užeigas Maskvoje. Spėjo, 

kad visame pasaulyje yra milijonai panašių. Tačiau viskas buvo 

gerai. Palyginti su tomis vietomis, kur jam yra tekę laukti pasalo

je, čia buvo visai nieko.

Dženifer Stok išlipo iš automobilio šiek tiek pasivaikščioti. 

Ji apžiūrėjo parduotuvių vitrinas, sustojo pavakariams išgerti 

puodelio kavos ir norėjo nustatyti Kursko bei trijų jo vyrų buvi

mo vietą. Ji mąstė, kad būti moterimi buvo milžiniškas pranašu

mas, nes vyrai instinktyviai priešinasi rimtai žvelgti į moterį, ir 

ne tik dėl menamos lyčių lygybės. Tu gali vaikštinėti pirmyn ir 

atgal, o jie manys, kad esi paprasčiausiai kvaila moteriškė, kuri
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nesiorientuoja erdvėje arba neapsisprendžia, kur eiti. Tu gali 

kaišioti nosį į visus plyšius ir užkaborius, o jie visa tai priskirs 

moteriškam smalsumui.

Taip pat buvo kur kas lengviau kalbėtis su žmonėmis. Net 

ir maloniausias vyriškis gali sukelti tam tikrą nepasitikėjimą arba 

baimę, kai kalbasi su nepažįstamu žmogumi. Vaikai buvo mo

komi šalintis vyrų, kurių jie nepažįsta. Tačiau bet kas, nesvarbu 

kokios lyties ar amžiaus būtų, mielai kalbėsis su moterimi. Tiesą 

sakant, tai buvo berniukas didelėmis akimis, pasišiaušusiais plau

kais — vietinės kavinukės savininko sūnus, kuris jai papasakojo 

apie prancūzą, uždavinėjusį įvairius klausimus jo tėvui, ir keistai 

atrodančius vyriškius apdribusiais apsiaustais, kurie išlipo iš di

delės juodos mašinos.

— O taip, aš juos mačiau, — pasakė ji suveldama mažo ber

niuko plaukus. — Jie atrodė keistai, ar ne?

Stok paskambino į Londoną tuomet, kai sėdėjo kavinukėje 

ir gėrė savo dvigubą espreso. Atsiliepė Bilas Selsėjus.

— Labas, Džen, ką tik gavau žinių apie tą BMW su itališkais 

numeriais, apie kurį tu teiravaisi. Pasirodo, jis priklauso kompa

nijai, vardu „Pelicce Marinovski“. Manoma, kad jie užsiima kailių 

importu iš Rusijos.

— Tikrai? Žmonės, kurie sėdėjo automobilyje, nelabai pa

našūs į kailių pirklius.

— Taip, na, ta kompanija „Pelicce", ar kaip ten ji, ir neatro

do, kad legaliai užsiimtų importo bei eksporto reikalais. Niekaip 

negaliu rasti jokių sąskaitų, jokių namų valdų, jokių įrodymų, kad 

užsiima prekyba.

Stok susiraukė.

— Ar tai kokia nors kompanija, po kuria slepiasi rusų mafija?

— Gali būti, tad būk atsargi, gerai? Su tais žmonėmis nėra 

labai malonu turėti reikalų.

— Mano įsakymas yra stebėti per atstumą ir niekur nesi

kišti. Tai ir ketinu daryti.

— Gera mergaitė, taip ir daryk.

217



48

Magnusas Leklerkas pajuto karščio antplūdį. Jam pradėjo 

atrodyti, kad bare pasidarė kur kas šilčiau. Vyras nusivilko švar

ką, nusiėmė kaklaraištį, bet vis tiek prakaitavo kaip kiaulė. Jis 

tikėjosi, kad Nataša to nepastebi. Ak, Nataša! Ji buvo nuostabi. Ji 

suprato jį. Tai buvo neįtikima. Jis ją pažinojo gal valandą, tačiau 

jau jautė tą nepaprastą ryšį su ja, gilią empatiją, tarsi jie būtų 

galėję pažvelgti į vienas kito sielas.

Jis papasakojo jai apie Martą, tą kalę, apie tai, kaip jinai 

jį skaudina nuolatinėmis rietenomis, savo smulkmeniškomis 

pastabomis ir kaip ji nekreipia jokio dėmesio į jo seksualinius 

poreikius. Jis bijojo, kad Nataša iš jo pasišaipys. Bet ji nesišaipė. 

Ji užjautė jį. Ta graži mergina paėmė jį už rankos. Tada labai 

švelniai savo tobulais pirštais paglostė jo skruostą. Leklerkas vos 

neapsiverkė po tokio paguodžiančio gesto. Jau seniai jis nebuvo 

jautęs tokios ramybės.

Taip pat jis jau seniai nebuvo toks susijaudinęs. Galbūt dėl 

to jį taip pylė karštis — vyras degte degė geismu. Jis siaubingai 

norėjo ją išdulkinti. Jis spoksojo į ją, mintimis nurenginėdamas, 

spėliodamas, kaip turėtų atrodyti jos kūnas po drabužiais. Se

kundę net nesuvokė, kad ji su juo kalbasi.

— Atleisk, — pasakė jis, — ar tu ką nors sakei, chėrie*?

— Aš tik sakiau, kad galbūt mes turėtume pamėginti rasti 

poną Vandervartą. Net nežinau, kas jam nutiko. Manau, jis vis 

dar turėtų būti savo numeryje. Kaip jūs manote, gal mums rei

kėtų pakilti į viršų?

Apgailėtinai dėkinga šypsena pasirodė Leklerko veide:

— Į viršų? Na, taip, būtent ten mes ir turėtume eiti.

Bet atsistojęs staiga pajuto, kad grindys nėra tokios tvirtos,

* Brangioji (pranc.).
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kaip jam norėtųsi. Nataša prišoko prie jo, pačiupo numestą švar

ką, kaklaraištį ir paėmusi jį už rankos padėjo išlaikyti pusiausvyrą 

išeinant iš baro. Jis pats to nebūtų sugebėjęs padaryti. Jis viso labo 

išgėrė gal keturis, gal penkis martinius? Toks kiekis neturėjo taip 

paveikti. Tačiau jis pajuto jos klubus prie savo šono, švelnų krūtų 

svorį, besitrinantį į jo ranką, ir didelė, palaiminga šypsena perskro

dė Magnuso Leklerko veidą. Jam jau nebebuvo svarbu, kiek jis iš

gėrė. Jis jautėsi visiškai puikiai.

Aleks vedė susilydžiusį ir visokias nesąmones tauškiantį 

bankininką koridoriumi iki numerio durų. Ji pasibeldė ir priglau

dė ausį prie durų, o tada pasisuko į Leklerką:

— Atrodo, kad jo ten nėra. Esu tikra, kad jis ilgai neužtruks. 

Jei norite, galime palaukti mano numeryje. Jis kaip tik greta.

Nesuteikdama jam galimybės atsakyti, ji priėjo prie gretimų 

durų, įkišo raktą ir įleido jį vidun.

— Bijau, kad čia nėra labai jauku, — pasakė vesdama jį per 

ceremoningą, senovinių baldų prigrūstą svetainę į miegamą

jį, kur stovėjo plati žydra lovatiese užtiesta lova. Tiesiai priešais 

lovą, ant spintelės, stovėjo televizorius. Ir nors kambaryje buvo 

draudžiama rūkyti, kažkas greta televizoriaus, peleninėje, buvo 

palikęs cigarečių pakelį.

— Čia šiek tiek patogiau, — pasakė Aleks ir padėjo rankinę 

ant naktinio stalelio. — Kodėl gi jums neatsipalaidavus? Sėskitės 

ant lovos, o aš jums sutaisysiu ko nors išgerti iš mini baro. Dar 

vieną martinį?

— Ne, — sumurmėjo jis sugriebdamas jos ranką. — Nesirū

pink gėrimais. Pabūk su manim.

Jis paplekšnojo per lovą greta savęs. Aleks atsisėdo. Ji leido 

jam glostyti jos šlaunis, sustabdydama tik tada, kai jis mėgindavo 

pakišti ranką po sijonu.

— Palauk, — pasakė ji, kita ranka žaismingai glostydama 

jam plaukus. — Ką pagalvotų Marta, jei mus dabar pamatytų?

— Tegul eina pisti ta Marta! — sušuko Leklerkas. O tada
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pratrūko kikenti. — Ne, gerai pagalvojus, tai aš kur kas mieliau 

išdulkinčiau tave!

Jis puolė Aleks, sugriebdamas ją už pečių ir mėgindamas 

parversti ant lovos. Ji nusijuokė ir išnėrė iš po jo.

— Ne taip greitai, — pasakė ji. — Jei nori mane turėti, priva

lėsi viską daryti tiksliai, kaip aš tau liepsiu.

— Ko tik panorėsi! — geidulingai sučiulbėjo Leklerkas.

— Atsistok priešais mane.

Jis tučtuojau pakluso.

— Nusivilk marškinius.

Ir vėl padarė, kaip buvo lieptas.

— Dabar nusimauk kelnes ir stovėk visiškai ramiai.

Baigęs rengtis jis praverta burna stebėjo, kaip Aleks atsi-

sagsto savo palaidinę, palengva nukrenta kreminis šilkas. Tada 

atitraukia sijono užtrauktuką ir leidžia jam nuslysti ant žemės, 

paskui žingteli iš susiglamžiusios medžiagos rato. Aleks dėvėjo 

baltus nėriniuotus apatinius iš „La Peria", pabrėžiančius lanksčias, 

atletiškas jos kūno linijas. Ji tebebuvo su aukštakulniais bateliais. 

Priešai ją stovėjo Leklerkas, mūvintis apdribusias Y formos trum 

pikes, kurių guma slėpėsi sudribusiame jo kūne. Jis tebemūvėjo 

pilkas vilnones kojines.

— Atsigulk ant lovos, nugara atsiremdamas j lovos galą, — 

paliepė jam.

Leklerkas skubiai žengė atgal, parkrito ant lovos ir įsitaisė 

ant pagalvių.

— Greitai, jau labai greitai tu galėsi su manimi daryti viską, 

ką panorėjęs. Bet pirmiausia padarysiu su tavimi tai, ko noriu aš. 

Būk ten, žiūrėk, kad nesujudintum nė vieno raumenėlio ir neiš

tartum  nė žodžio!

Aleks nužingsniavo aplink lovą prie komodos. Ji pasilenkė, 

atidarė stalčių, — Leklerkas nuo tokio vaizdo net suvaitojo iš pa

sitenkinimo, — ir iš jo išėmė tris ilgus, siaurus, juodus šilkinius 

šalikus.

— Ką — buvo bepradedąs Leklerkas.
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— Ššš...

Ji vėl priėjo prie lovos, padėjo šalikus ant paklodės, o pati 

atsiklaupusi pasilenkė prie Leklerko krūtinės. Tuomet paėmusi jo 

dešinįjį riešą sumaniai aprišo šaliku, o kitą šaliko galą pririšo prie 

lovos galo. Dabar viena Leklerko ranka bejėgiškai kabojo ore, bet 

atrodė, kad jam tai visai nerūpėjo, nes jis desperatiškai mėgino 

priglausti savo veidą prie Aleks krūtų kiekvieną kartą, kai ji virš 

jo pasilenkdavo. Tačiau ji nekreipė į jį jokio dėmesio, be žodžių 

paėmusi jo kitą riešą, pakartojo procedūrą.

Kai abi rankos buvo pririštos, ji atsilošė ir rankomis perbėgo 

per Leklerko gauruotą krūtinę, tingiai pažaisdama jo speneliais.

— Ar aš tau patinku?

— O Dieve, taip, — suriaumojo jis.

— Gerai, tuomet gerai įsižiūrėk ir prisimink tai, ką matai. 

Nes dabar tu mane matai, o dabar, — pasakė ji paimdama pasku

tinį šaliką ir užrišdama bankininkui akis, — ne. Dabar tu bejėgis 

ir paliktas mano malonei. Tad dabar klausiu savęs, ką su tavimi 

daryti?

Ji pirštų galiukais palietė jo lūpas, erzindama jį, o jis tuo 

metu desperatiškai mėgino juos pačiulpti. Paskui atsigulė ant jo 

ir pradėjo judėdama leistis žemyn, žemyn, kol jos galva atsidūrė 

tiesiai virš jo trumpikių.

— Mmm, ką gi mes čia turime? — sumurkė ji.

Ji atsiklaupė ir pradėjo smaukti žemyn jo kelnaites.

— Prašau, prašau! — vaitojo jis, mėgindamas pakelti užpa

kalį nuo lovos, kad palengvintų jai darbą.

Aleks pasilenkė virš Leklerko taip žemai, kad jos galva buvo 

vos už milimetro nuo jo, ir...

— Ačiū jums, panele Sentkler, to visiškai pakaks, — pasigir

do šiurkštus gomurinis balsas, kalbantis afrikietiška tartimi.

Aleks nulipo nuo lovos ir piktai pažvelgė į Karverį.

— O tu visai neskubėjai! — mestelėjo ji.

— Aš atsiprašau, — tarstelėjo jis, pakeldamas rankas delnais į 

viršų ir rodydamas visame pasaulyje žinomą nuraminimo gestą.
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— Kas jūs toks? Kas čia vyksta? — suklykė Leklerkas rangy

damasis ant lovos.

Karveris kaip reikiant užvažiavo jam per vieną skruostą.

— Užsičiaupkite, pone Leklerkai, — griežtai nukirto Karve

ris. — Jei jūs branginate savo gyvybę bei reputaciją, užsičiaupkite 

ir klausykitės. Štai, leiskite, aš jums padėsiu.

Karveris iš kišenės išsitraukė nosinę ir sugrūdo ją vyriškiui į 

gerklę. Jis išėmė iš kelnių, gulėjusių ant grindų, diržą ir tvirtai juo 

aprišo jo čiurnas, padarydamas jį visiškai bejėgį.

— Mano vardas Dirkas Vandervartas. Aš jums tuoj užduosiu 

keletą paprastų klausimų, o jūs man sąžiningai į juos atsakysite. Ir 

tai jūs padarysite dėl dviejų priežasčių. Pirmoji yra ta, kad mes jus 

sekėme visą vakarą, kurį jūs praleidote su panele Sentkler. Tiesą 

sakant, mes įrašėme visas įdomiausias jūsų pokalbio vietas. Nema

nau, kad jūsų žmona norėtų išgirsti tai, ką jūs apie ją pasakėte, ar 

ne? Ypač kai ji pamatys, kad jūs sugundėte jauną moterį ir leido- 

tės jos pririšamas prie lovos. Manau, tai labai puikiai atsispindėtų 

jūsų santuokiniame gyvenime ir banke, a? Jei jūs atsisakysite kal

bėti, mėginsite mus suklaidinti ar kam nors atskleisite tai, kas čia šį 

vakarą įvyko, — visi įrašai bus paviešinti. Kita priežastis, kodėl jūs 

prabilsite, labai paprasta: aš sukelsiu jums didžiulį skausmą, jei jūs 

atsisakysite. Prašyčiau tuo neabejoti, pone Leklerkai. Pavyzdžiui...

Karveris paėmė Leklerko kairiąją ranką ir pradėjo laužti at

gal mažąjį pirštą. Leklerkas papurtė į šonus galvą.

— Skauda, ar ne? Jei ir toliau tai tęsiu, kaulas nulūš kaip 

šakelė. O tada pirštas ištins kaip dešrelė, kepama ant žarijų. Ak, 

žmogau, patikėk manimi, tai skaudės taip baisiai, kad tu mielai 

sutiksi, kad aš jį apskritai nupjaučiau.

Dabar Leklerko visas kūnas drebėjo taip, lyg jį purtytų elek

tros srovė. Atrodė, kad Karveris to nepastebėjo ir tęsė toliau:

— Ir kai tai padarysiu vienam pirščiukui, tą patį padarysiu 

ir likusiems. Ir kojų pirštams. Ir tu tikrai nenorėsi žinoti, ką aš 

galiu padaryti su likusiu tavo kūnu. Taigi ar sutinki kalbėti?

Leklerkas skubiai palinksėjo galva.
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— Labai išmintingas sprendimas. Štai, leiskite man jums 

šiek tiek padėti. Gal jūs galėtumėte man padėti, panele Sentkler?

Drauge jie šiek tiek kilstelėjo Leklerką, kad jo nugara galėtų 

remtis į lovos galą.

Aleks pasilenkė į priekį ir sumurmėjo jam į ausį:

— Aš atsiprašau, Magnusai. Tik papasakokite ponui Van- 

dervartui viską, ko jis klaus, ir jūs galėsite ramiai eiti namo pas 

Martą. Juk jūs ją tikrai mylite, ar ne?

Dar vienas desperatiškas linktelėjimas.

— Tuomet gerai, — Aleks ištraukė jam iš gerklės nosinaitę.

Karveris tebekalbėjo kaip Vandervartas.

— Aš noriu sužinoti apie vieną sąskaitą, kurią jūs tvarkote. 

Jos numeris 4443717168.

— Tačiau aš tvarkau šimtus sąskaitų. Kaip galėčiau jas visas 

atsiminti? — Leklerko galva nuolankiai sukinėjosi į šonus.

— Šią sąskaitą jūs atsiminsite. Šeštadienio rytą jūs gavote 

patvirtinimą, kad į tą sąskaitą pervesta pusantro milijono JAV 

dolerių, ir tai patvirtinantį faksą jūs išsiuntėte sąskaitos savinin

kui. Bet iki sekmadienio popietės tų pinigų nebeliko. Kaip jūs tai 

padarėte? Ir kas jums davė nurodymus? Nes aš nemanau, kad jūs 

pavogėte tuos pinigus ir juos visus pasilikote sau...

— Ne! Ne!

— Tai kas gi nutiko?

— Aš negaliu jums to pasakyti! Jie mane nužudys! — jo bal

sas pasidarė skardus, maldaujantis jį suprasti, nors puikiai žinojo, 

kad to nebus.

— Kas tie „jie“, Magnusai?

— Aš negaliu jums to pasakyti!

— Nes jie jus nužudys?

— Taip!

— O kas jus verčia manyti, kad aš jūsų nenužudysiu pirmas? 

Išsižiokite.

Karveris linktelėjęs į šoną išsitraukė „SIG-Sauer“, kurį ne

šiojo už diržo. Jis įkišo duslintuvą Leklerkui tarp dantų.
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— Gal galite atspėti, kas tai yra? Teisingai, tai 9 milimetrų 

pistoletas. Patikėkite manimi, tikrai neabejodamas nuspausiu 

gaiduką. Tai aš galiu padaryti. Bet galiu padaryti ir kai ką kita. 

Galiu saugoti paslaptis. Ir niekas nieko niekada nesužinos apie 

šį vakarą, jei jūs papasakosite, kas nutiko tai sąskaitai.

— Nieko nenutiko.

Karveris smogė Leklerkui antrą kartą.

— Maniau, kad mes vienas kitą supratome.

Leklerkas suinkštė.

— Ne, tikrai, nieko nenutiko. Niekada jokie pinigai nebuvo 

pervesti į tą sąskaitą. Jokie pinigai iš jos neišimti. Kvitas apie 

įnašą buvo suklastotas.

— Tai kas tuomet davė jums nurodymus jį išduoti?

— Aš negaliu jums to pasakyti... negaliu!

Karveris atsiduso. Jis vėl sugrūdo nosinę Leklerkui į gerklę 

ir paėmė jo ranką.

— Šitas paršelis iškeliavo į turgų, — pasakė jis staigiai 

timpteldamas smilių. Ir tęsė toliau. — Šis mažas paršelis pasiliko 

namie. Šis mažas paršelis valgė pietus. O šis mažas paršelis...

Iš po nosinaitės pasigirdo prislopintas kaukimas. Karveris 

dar kelias sekundes palaikė mažąjį pirštą, paskui įstatė jį į vietą, 

kad skausmas dar labiau sustiprėtų, tada ištraukė nosinę.

— Ar jūs norėjote man ką nors pasakyti? O gal norėjote 

įsitikinti, kad mano ketinimai rimti?

— Ne, prašau, aš jus maldauju...

— Tuomet papasakokite. Įsakymai — iš kur jie jus pasiek

davo?

— Iš Malgreivo ir Kompanijos. Tai bankas Londone, Sityje.

— Kas juos atsiųsdavo? Man reikia vardų.

— Aš nežinau, bet manau, kad iš pačių viršūnių, iš tų, kurie 

turi didžiulę įtaką. To niekada nebūtų nutikę, jei mano paties 

kompanijos prezidentas nebūtų su tuo sutikęs.

— O kas vadovauja Malgreivui ir Kompanijai? Kas jos bosas?

Leklerkas pamėgino išspausti skausmingą šypseną:
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— Jums nereikia manęs, kad tai pasakytumėte. Tai šeimyni

nė kompanija. Dabartinis pirmininkas yra lordas Krispinas Mal- 

greivas.

— Ačiū jums, pone Leklerkai. Jūs mums labai padėjote. Ga

lėsite iš čia išeiti po minutėlės. Rytoj ryte gausite elektroninį laiš

ką. Prie jo bus prisegtos nuotraukos, padarytos iš vaizdo įrašo. 

Tikiuosi, tai pasitarnaus jums kaip priminimas, kad privalote būti 

ramus. Aš nelinkiu jums jokių nemalonumų.

— O dabar, panele Sentkler, galbūt malonėsite apsirengti ir 

padėti man sutvarkyti šį kambarį.

Karveris pasisuko į cigarečių pakelį, kuriame buvo įmontuo

ta paslėpta kamera, ir pasakė Torui Larsenui, sėdėjusiam kitame 

kambaryje ir stebėjusiam ekraną:

— Tu taip pat gali susikrauti daiktus ir varyti lauk.

49

Aleks prausėsi po dušu, mėgindama nuo savęs nusigrandy- 

ti visus atsiminimus apie Leklerko rankų prisilietimus ir kvapą, 

kai ji pleveno virš jo. Viešbučio svečiams buvo skirti du buteliu

kai mėtų skonio burnos skalavimo priemonės. Ji išnaudojo juos 

abu. Jie net nesibučiavo, o ką jau kalbėti apie seksą, tačiau ji vis 

tiek jautėsi susiteršusi. Tuo metu, kai įėjo į miegamąjį, Karveris 

tylomis krovė vaizdo įrangą. Leklerkas sėdėjo ant lovos krašto 

sudribęs ir subliuškęs.

Aleks susirinko jai priklausančius daiktus, tada padėjo 

Karveriui, kuris tuo metu padėjo Leklerkui apsirengti, nes jam 

ant akių tebebuvo raištis. Bankininkas buvo išvestas į koridorių, 

paskui avarinio išėjimo laiptais nuvestas žemyn į lauką, į galinį 

viešbučio kiemą. Toras Larsenas laukė jų senutėliame volvo, no

rėdamas juos pasveikinti.

— Viską susirinkai? — paklausė Karveris, tebekalbėdamas 

gomuriniu balsu kaip Vandervartas.
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— Žinoma, — atsakė Larsenas. — Ir nesijaudink. Vaizdo ir 

garso kokybė — aukščiausios klasės.

Po dešimties minučių Leklerkas buvo išgrūstas iš automo

bilio ramioje šalutinėje gatvelėje. Kol jis nusirišo raištį, volvo jau 

buvo pasukęs į šoną ir dingęs iš akiračio.

Larsenas pavėžėjo Karverį su Aleks iki Pont dės Bergues, 

leisdamas jiems pasivaikščioti iki senamiesčio, o pats grįžo namo. 

Vos grįžęs įsijungė internetą ir pradėjo laužtis į viešbučio kom

piuterius. Jis norėjo iš ten ištrinti bet kokį jų buvimo pėdsaką. 

Prireikė pusvalandžio ir visų Larseno žinių, bet galiausiai viskas 

atrodė taip, lyg ponas Vandervartas, panelė Sentkler ir ponas Sjo- 

bergas niekada nebūtų viešbutyje rezervavę kambarių ar apskritai 

peržengę pastato slenksčio.

Jiems einant per tiltą susikabinus rankomis, Aleks paklausė 

Karverio:

— Ar tu tikrai būtum galėjęs sužaloti Leklerką?

— Jei to būtų prireikę. Jei tai būtų buvęs vienintelis būdas 

priversti jį kalbėti.

— Baisu matyti tave tokį. Atrodo, kad tau tai visai natūralu.

— Na, ne visai, aš tik stengiuosi gerai atlikti savo darbą. Ir jei 

tu manai, kad man visa tai natūralu, tau reikėjo pasižiūrėti į save. 

Aš ten sėdėdamas ir stebėdamas jus vos neišsikrausčiau iš proto. 

Tai privertė mane susimąstyti, ką kas nors pagalvotų stebėdamas 

mus.

Dabar jie jau ėjo upės pakrante ir kurį laiką maloniai tylė

jo, laisvose rankose nešdamiesi lagaminėlius, su kuriais atvyko į 

viešbutį. Galiausiai vėl prabilo Karveris.

— Pasakyk man tiesą, kodėl tu vis dėlto atvykai į Paryžių?

Jo balse nesigirdėjo jokios agresijos ar grasinimų, kurie ne

seniai buvo nukreipti prieš Leklerką. Jis uždavė tiesmuką klausi

mą, tarytum būtų smalsu.

— Viskas buvo taip, kaip tau ir pasakojau, — taip pat ties

mukai atsakė Aleks. — Kurskui reikėjo moters, kuri jam padėtų
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susitvarkyti su užduotimi, ir jis už tai žadėjo dešimt tūkstančių 

dolerių.

— Tačiau nėra jokio daktaro ar kito garbingo sužadėtinio?

Aleks pravėrė burną, norėdama kažką sakyti, tačiau persi

galvojo. Ji atsiduso ir nusisuko.

Karverio balsas pasidarė truputėlį griežtesnis.

— Ne, ir aš neįsivaizduoju tavęs dirbančios viešbučio regis

tratūroje. Tokie žmonės kaip mes normalių darbų nedirba. Mes 

per daug ilgai nebuvome šiame pasaulyje, kad galėtume susitvar

kyti su darbu, kuris tęsiasi nuo devintos iki penkių. Tad ką tu iš 

tiesų veikei?

Aleks ištraukė savo ranką iš jo delno ir sustojo.

— Dėl Dievo meilės, argi neaišku? Tą patį, ką ir visuomet. 

Mano klientai buvo rusai, labai turtingi ir įtakingi. Kartais aš kaip 

draugė pasilikdavau su vienu vyriškiu kokį mėnesį.

Karveris norėjo liautis. Jis žinojo, kad nieko gero iš to nebus, 

jei mėgins raustis giliau. Bet jis negalėjo susilaikyti.

— Kaip tas vyrukas klube su dviem blondinėmis? — tik jau 

dabar klausime nuskambėjo susierzinimas.

Aleks į jį žvelgė su tokia panieka, kokios jis nematė nuo pat 

pirmos nakties Paryžiuje.

— Taip, kaip Platonas. Iki tų merginų aš sėdėdavau greta 

jo klubuose, juokdavausi iš jo juokelių, leisdavau jam graibyti 

mano krūtis, glaustydavausi prie jo, dulkindavausi su juo. Gerai? 

Ar dabar tu patenkintas? O gal dar šiek tiek norėtumei mane 

pažeminti?

— Ne, dabar jau turiu bendrą vaizdą.

— Tikrai? Ar tu supranti, ką reiškia būti moterimi šiandie

nėje Maskvoje? Ten nėra nei įstatymų, nei saugumo. Renkiesi 

tarp gero gyvenimo ir blogo, tarp išgyvenimo ir mirties. Aš dariau 

viską, ką reikėjo, kad, kaip tu sakai, darbas būtų adiktas. Tuomet 

pasirodė Kurskas, kalbėdamas apie darbą Paryžiuje, aiškindamas, 

kad jam reikia moters. Pagalvojau, kad tai mano šansas pabėgti ir 

viską pradėti nuo pradžių. Naują gyvenimą.
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— Kodėl tu man viso to nepasakei iš pradžių?

Dabar jos veide atsispindėjo tikras skausmas, kuris užleido 

vietą nuolankumui.

— O kaip aš tau galėjau pasakyti visą tiesą? Aš išsigalvojau 

savo padorų meilužį ir savo padorų darbą tikėdamasi, kad tu 

galbūt mane labiau gerbsi. Bet aš melavau. Aš nesu padori. Ar 

dabar tu patenkintas?

Karveris suėmė ją už pečių.

— Aleks, man nusispjauti, ar tu „padori", ar ne. Iš visų žmo

nių aš turiu mažiausiai teisių tave teisti. Aš tik norėjau sužinoti 

tiesą.

Ji pažvelgė į jį.

— Ir kokią tai turi prasmę? Ar tai ką nors keičia?

Dabar jie buvo išsakę viską, nebeliko nieko, ką galėtų pri

durti, tad abu ėjo paskendę savo mintyse, kol galiausiai pasuko į 

gatvę, kurioje gyveno Karveris.

Šveicarijos telefono ryšio bendrovės furgono galinio vaizdo 

veidrodėlyje Grigorijus Kurskas pamatė juos ateinančius. Alek

sandra Petrovą dėvėjo rudą peruką ir drabužius, kurių jis niekada 

nebuvo matęs ją vilkint, tačiau tai nebuvo svarbu. Jis matė ją su 

tokia daugybe perukų ir su tokia daugybe maskuočių, kad per 

juos atpažindavo kiaurai iš jos sudėjimo ir eisenos.

Jis nusišypsojo pamatęs greta jos vyrą. Anglas sugebėjo su

žeisti ne tik Kursko kūną, bet ir jo išdidumą. Jis pateko į galingo 

sprogimo spąstus. Nors ir neišsidavė savo vyrams apie patiria

mus sunkumus bei sužeidimus, kiekvienas kvėptelėjimas lyg 

peiliu smeigdavo į sudaužytus bei aplaužytus šonkaulius. Dabar 

jis galės pasimėgauti kerštu.

Jis paskambino Dimitrovui, užėmusiam jo vietą airių bare, 

ir kitiems dviem vyrams, kuriuos paliko netoli Karverio buto. 

Pranešimas visiems buvo trumpas ir vienodas: „Jie jau čia. Bū

kite pasiruošę veikti. Ir prisiminkite, kad abu turime paimti 

gyvus."

228



50

Durys truputėlį prasivėrė, mesdamos ant pilkų grindinio 

akmenų sidabriškai melsvos neoninės šviesos pluoštą.

— Pss! Pablo! Užeik į vidų!

Tai Karverį išplėšė iš apmąstymų — kaip žmogų iš gilaus 

miego. Jis apsidairė ir pamatė, iš kur sklinda balsas.

— Tik ne šįvakar, Fredi. Atleisk, bičiuli, mes ne taip nusi

teikę.

— Tik užeik. Tai rimta!

Primygtinumas Fredžio balse privertė Karverį sustoti ir 

pažvelgti į jį. Jis taip pat žvilgtelėjo į Aleks, bet ši atrodė visiškai 

abejinga.

Jie praėjo pro porą mažų staliukų, pastatytų lauke, ir įžen

gė į kavinukę žemomis lubomis. Ten buvo dar vienas senas lan

kytojas, palinkęs virš savo sriubos dubenėlio. Karveris linktelėjo 

į jo pusę ir pasakė:

— Bonsoir; Kari, ęa va?*

Senis į tai kažką sumurmėjo ir vėl ėmėsi sriubos.

— Čia jis ateina kiekvieną vakarą ir paprastai būna pasku

tinis klientas. Ir visuomet užsisako tos pačios sriubos, — paaiš

kino Karveris, nors Aleks ir nekreipė jokio dėmesio.

Jis pasisuko į Fredį:

— Kokios problemos?

Fredis perbraukė baro paviršių rankšluosčiu, kurį papras

tai nešiojo užsikišęs už baltos prijuostės.

— Jokių problemų, bent jau kol kas. Bet vėliau — nežinau. 

Tavęs ieško, Pablo. Pirmiausia prancūzas, kuris prisistatė ryte ir 

teigė, kad dirba Federalinėje vidaus reikalų ministerijoje. Aki

vaizdu, kad tai buvo melas. Esu tikras, kad jis buvo kažkoks faras.

* Labas vakaras, Karlai, kaip sekasi? {Prane.).
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Paskui moteris, anglė, labai mandagi, labai žavinga, bet uždavinė

jo įvairius klausimus.

— Apibūdink ją.

— Na, žinai, tipiška anglė. Nelabai žavinga, nelabai elegan

tiška, bet pakankamai patraukli.

— Kokie plaukai? Kaip apsirengusi?

— E, leisk pagalvoti... — Fredis susiraukė. — Gerai. Jos 

plaukai buvo šviesiai rudi, kaip pelės. Ir ji segėjo sijoną su kaž

kokiu raštu, gal gėlėtą.

Karveris linktelėjo.

— Ji už kokių penkiasdešimt metrų sėdi automobilyje, mė

lyname opelyje „Vectra“. Ten drauge su ja yra vyriškis. Kai mes 

ėjome pro šalį, ji pagriebė jį už rankos ir įsistebeilijo jam į akis, 

tarsi jie būtų kokie įsimylėjėliai ar kažkas panašaus. Ką ji norėjo 

sužinoti?

— Ji kalbėjosi su Žanu Lui, kai manęs nebuvo greta. Jis jai 

taip pat pasakė apie tuos kitus vyrus.

— Apie kokius vyrus?

— Aš nežinau. Aš jų nemačiau. Bet Žanas Lui matė kaž

kokius vyriškius, išlipančius iš juodo automobilio šiandien po 

pietų. Automobilis nuvažiavo, bet juo išvažiavo ne visi. Jie vis 

dar gali būti kur nors netoliese.

— Kiek jų ten buvo?

— Nežinau. Palauk minutėlę, — jis nuėjo į kitą salės pusę, 

pravėrė duris ir kyštelėjęs galvą sušuko: — Žanai Lui!

Iš viršaus pasigirdo vaikiškas balsas:

— Taip, tėtuk?

— Eikš šen, sūnau.

Pasigirdo trepsėjimas laiptais žemyn ir į kambarį įskriejo 

energijos bukulys. Jis sušuko:

— Pablo!

Tėvas jį nužvelgė rūsčiu žvilgsniu, mėgindamas atrodyti 

griežtas.
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— Papasakok mesjė Pablo, ką matei šiandien po pietų. Na, 

apie tuos keistus vyrukus.

— Apie kuriuos klausinėjo ta anglė?

— Taip, apie tuos.

— Jie buvo trise, o gal keturiese. Jie atrodė keistai — vilkė

jo sunkiais apsiaustais, nors lauke buvo šilta ir gražu.

Karveris atsitūpė ir pažvelgė Žanui Lui į akis.

— Ar tu nematei, ar jie nieko neturėjo po tais apsiaustais?

— Ne, jie buvo susagstyti iki viršaus. Jie ten turėjo virti.

— Taip, tikriausiai. Bet tau labai ačiū, tu man pagelbėjai. O 

gal tu matei, kur jie nuėjo?

Vaikas linktelėjo.

— Taip. Keli nuėjo tavo namo link. Bet kiti pasiliko. Ne

žinau, kur jie nuėjo. Turėjau grįžti namo, nes mama pakvietė 

vakarienės.

— Na, dėl nieko nesijaudink. Tu labai gerai pasielgei. Ma

nau, vieną dieną galėtumei tapti įžymiu detektyvu. Argi ne taip, 

Fredi?

Fredis atrodė šokiruotas.

— Mano sūnus? Faras? Pablo, tai nejuokinga, — jo veidas 

persikreipė nuo apsimestinio siaubo. Paskui grįžtelėjo į sūnų. — 

Gerai, o dabar marš į lovą. Aš tuoj ateisiu ir paskaitysiu tau pa

saką. Pirmyn!

Karveris akimis nulydėjo iš kambario sprunkantį berniu

ką, tada pasisuko į Fredį.

— Kitoje gatvės pusėje stovi Šveicarijos telefono ryšio ben

drovės furgonas. Kiek laiko jis ten yra?

Fredis susierzinęs atsiduso.

— Merde! Iš kur man žinoti? Tikrai, Pablo, tu ir pats ne ge

resnis už farus.

— Aš atsiprašau, bet tai gali būti svarbu. Pamėgink prisi

minti, kai tu dieną ėjai į lauką aptarnauti žmonių. Ar furgonas 

stovėjo ryte? Ar kur nors telefonų inžinieriai dieną čia darbavosi?

Fredis kurį laiką užsimerkęs mąstė.
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— Ne, nebuvo jokio furgono ir jokių inžinierių. Jis tikriau

siai atvažiavo jau vakarop.

— Arba kas nors nutiko telefonų linijoms ir juos iškvietė 

paskutinę minutę, arba tas furgonas neturi nieko bendra su tele

komunikacijomis. Reikia manyti, kad tai antrasis variantas. Taigi 

mes turime prancūzą, anglę ir jos draugužį automobilyje bei vy

rukų šutvę, vilkinčią apsiaustais, atvažiavusią juodu automobiliu, 

kuris vėliau dingo ir atsirado furgonas. Ir neatrodo, kad vieni su 

kitais būtų kaip nors susieję. Jėzau...

Aleks pažvelgė į jį.

— Tai ką dabar darysime?

— Tu pasilieki čia, kol aš išsiaiškinsiu, kas čia per velniava.

— O, taigi tu ruošiesi palikti mane, bejėgę moterį?

— Ne, aš tik nenoriu su niekuo kovoti tuo pat metu, kai ba- 

ruosi su tavimi. Tai blaškytų mano dėmesį. Einu išsiaiškinsiu, kas 

jie tokie ir ko jiems reikia, o tada mes galėsime pratęsti tai, kuo 

užsiėmę dabar. Jei jums tai tinka.

Fredis pavartė akis ir išeidamas iš salės mestelėjo per petį:

— Aš gal jau eisiu ir baigsiu tvarkyti virtuvę.

Karveris ir Aleks kurį laiką piktai žiūrėjo vienas į kitą, nė 

vienas nenorėdamas nusileisti. Pagaliau ji nusileisdama gūžtelėjo 

pečiais.

— Eik. Fredis manimi pasirūpins.

Karveris nieko nesakė, tik žiūrėjo į ją. Galiausiai apsisuko ir 

patraukė virtuvės link.

— Ei, Fredi! — šūktelėjo jis, — ar čia yra koks nors kitas 

išėjimas?

51

Karveris apėjo kvartalą, pasirinkdamas ilgesnį kelią, kol pa

siekė tolimesnį gatvės galą. Dabar jis iš kitos pusės žiūrėjo į auto

busiuką, kavinę bei mėlyną opelį. Malaunio baras buvo kaip tik
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priešais jį. Jei kas nors klausinėjo apie jį kavinukėje, tai neabejoti

nai jie tai darė ir čionai. Tad kodėl jam nepasielgus taip pat?

Karveris stumtelėjo duris ir įžengė į cigarečių bei „Guinness“ 

alaus tvaiką. Kaip ir visada, čia buvo susirinkę tie patys klientai, 

biurų darbuotojai iš Jungtinių Tautų bei vietiniai bankininkai, 

mėginantys įrodyti, kad jie lygiai tokie pat žmonės kaip ir visi, 

o ne kostiumuotos lėlės. Karveris mostelėjo stambiam vyrukui, 

vilkinčiam žalius Airijos regbio komandos marškinėlius, kuris 

stovėjo už baro, o tada kuo ramiausiai apsidairė, kaip ir bet kuris 

kitas klientas, norėdamas nuspręsti, ką toliau veiks šį vakarą.

Be didelio vargo jis pastebėjo apsiaustą vilkintį vyriškį. Jis 

buvo susirangęs ant aukštos taburetės prie pat lango, žiūrėjo tie

siai į Karverį ir kažką vebleno telefonu. Kaip tik nuo jo ir reikėjo 

pradėti. Jis uždarė telefoną ir tuomet pastebėjo Karverio žvilgsnį. 

Tai buvo lemiamas momentas. Karveris priėjo prie baro, stebėda

masis žmogaus idiotizmu, kuriam trūksta smegenų apsimesti, jog 

jam tai nerūpi.

— Stju, prašau vieną bokalą.

Vyriškis, vilkintis regbio marškinėlius, atsiliepė su aiškiu 

australišku akcentu:

— Be problemų, bičiuli.

Ir prileidęs iš čiaupo bokalą tiršto, kreminio alaus pastatė 

priešais jį.

Karveris palinko virš baro:

— O tas šlykštus tipas juodu apsiaustu, kuris sėdi prie lango, 

ar jau seniai čia?

Stju pažvelgė į kitą salės pusę.

— Nežinau, gal kokią porą valandų. Nedaug tegeria, už- 

sispaudęs išgama. Anksčiau su juo dar buvo draugelis, bet tas 

išėjo.

Karveris sumokėjo už alų. Jis jau buvo benueinąs, kai jam 

staiga į galvą toptelėjo mintis.

— Žinai, ką tau pasakysiu, Stju, kamuoja nuojauta, jog reikės 

skambinti gydytojui. Atrodo, gali nutikti nelaimė.
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— Po galais, Pablo, aš nenoriu čia jokių muštynių. Jei labai 

reikia pasimušti, eik į lauką.

Karveris paplekšnojo jam per petį:

— Nesijaudink, tai neužtruks nė sekundėlės.

Jis gražiai ir paprastai nužingsniavo per barą, nusišypsoda

mas dailioms merginoms, kurias sutiko pakeliui. Rusas nuo jo 

buvo gal už kokių kelių pėdų, sutrikęs, nežinantis kaip reaguoti, 

kai jo taikinys pats artėja prie jo, tarsi jam niekas nerūpėtų.

Tarp ruso ir Karverio buvo trys jaunos biuro paukštytės, su

sibūrusios prie vyno butelio. Jos linksmai kikendamos liežuvavo. 

Vienos rankinė buvo padėta ant žemės. Karveriui praeinant pro 

šalį moterys mėtė į jį žvilgsnius. Jis pasuko galvą ir plačiai nusi

šypsojo, o gražiausiai iš trijulės dviprasmiškai mirktelėjo.

Karveris nežiūrėjo po kojomis, todėl suklupo ant krepšio, 

rankoje buvęs bokalas loštelėjo atgal, „Guinness“ fontanas šovė 

į merginas, kurios spiegdamos šoko į šalis, kai putojantis juodas 

skystis ištiško ant jų drabužių. Karveris ėmė mosikuoti rankomis, 

mėgindamas į ką nors įsikibti, kol galiausiai įsitvėrė į žmogų, vil

kintį juodą apsiaustą. Jis loštelėjo atgal, kai Karveris įsirėžė į jį. Kė

dės išvirto į šalis, salėje pasigirdo susijaudinusių, supykusių mote

rų klyksmai, tad niekas nepastebėjo, kaip Karverio rankos tvirtai 

įsikibo į vyriškio apsiaustą ar kaip staiga linktelėjo jo kaklas, o 

kakta trinktelėjo vyriškiui į nosį, kai jie bejėgiškai krito ant grindų.

Po poros sekundžių chaosas aprimo. Karveris atsistojo nu

taisęs apstulbusią veido išraišką ir sielvartaudamas pažvelgė į 

kraujo klane be sąmonės gulintį vyriškį.

— O, Dieve! Aš labai atsiprašau! Ar jums viskas gerai? — be

jėgiškai pradėjo murmėti. Jis nužvelgė aplink žiopsančius žmo

nes. — Kas nors paskambinkite greitajai, skubiai!

Jis trumpam nutilo, po to jo akys išsprogo.

— Kur yra vyrų tualetas? — žioptelėjo jis. — Man atrodo, 

tuoj apsivemsiu, — jis pasilenkė, rankomis susiėmė burną, išpūtė 

skruostus ir nuskubėjo į kitą baro pusę, tuo tarpu visi nervingai 

traukėsi į šalis.
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Karveris neatsitiesė, kol nepasiekė vyrų tualeto koridoriaus 

gale. Nusiplovė nuo kaktos kraujo pėdsakus ir nusišypsojo. Su 

šituo susitvarkyta. Bet kiek jų dar liko?

Už jo atsidarė durys. Jis pažvelgė j veidrodį. Jame ir išvydo 

atsakymą.

Grigorijus Kurskas privalėjo apsispręsti. Jis tikėjosi, kad 

Karveris su Petrovą grįš į butą. Planavo juos pričiupti tenai, o 

drauge pasiimti ir kompiuterį, bet dabar atrodė, kad jie išsisky

rė. Dimitrovas pastebėjo jį bare, bet ten jis pasirodė vienas. Pe- 

trovos niekur nesimatė. Ji turėjo būti kavinėje. Kurskas pasiuntė 

kitus du vyrus Dimitrovui į pagalbą. Ar jam dabar eiti su jais 

drauge, ar imtis merginos?

Jis apmąstė situaciją. Karverio gebėjimai buvo puikūs, tuo 

abejoti nereikėjo. Bet Kurskas pasitikėjo savo vyrais. Gal jie ir 

nebuvo raketų išradėjai, tačiau jie buvo eksspecnazo* kariai, pra

ėję vienos griežčiausių pasaulyje specialiųjų tarnybų mokyklą. 

Jis tuo tarpu su Petrovą galėjo susitvarkyti ir vienas. Žinojo, kur 

ją rasti. Galėjo lažintis, kad Karveris su ja pasielgė lygiai taip pat, 

kaip ir jis pats būtų pasielgęs: kalę reikia laikyti nuošaly, tada 

gali sutvarkyti vyriškus reikalus.

Kurskas išlipo iš furgono, pasirąžė, atsikratydamas nugaros 

stingulio, kuris buvo apėmęs po dviejų valandų sėdėjimo auto

mobilio sėdynėje, ir nuėjo gatve kavinės link.

MI6 agentas numeris D/813318, penktojo lygio karininkas 

Tomas Džonsonas tuo metu, kai turėjo sekti, stengėsi kuo geriau 

pažinti Dženifer Stok. Iš pirmo žvilgsnio ji nepadarė didžiulio 

įspūdžio. Greičiau buvo miela nei graži. Jos manieros draugiškos, 

tačiau kiek oficialios, kad pabrėžtų, jog darbo metu ji pirmiausia 

yra agentė, o tik po to — moteris. Jis gerbė tokią nuostatą, be 

to, jam patiko tai, kad troškimas būti pripažintai nesunaikino

* Buvę specialiosios paskirties (rus. trump.).
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jos humoro jausmo. Kuo ilgiau su ja sėdėjo automobilyje, tuo 

labiau ja domėjosi kaip moterimi, o ne kaip agente.

Jį intrigavo, kad ji nepakankamai sugebėjo pasinaudoti savo 

žavesiu. Nesinaudojo jokiomis kosmetikos priemonėmis, bent 

jau tomis, kurias būtų pastebėjęs, plaukai nukirpti dėl patogu

mo, o ne dėl grožio. Atrodė, kad ji visiškai nekreipia dėmesio ir 

į savo figūrą. Tikriausiai dėl tos priežasties jis užtruko ilgiau nei 

paprastai, kol pastebėjo, kad jos kojos nuostabiai gražios, o krū

tys — tiesiog fantastiškos: ne per didelės, bet tokios apvalainos 

ir šelmiškos, kad turėjo labai pasistengti, idant galėtų žiūrėti jai 

į akis. Dėl to jis šiek tiek gavo nuo jos velnių, bet pagalvojo, kad 

visai lengvai išsisuko. Be to, Dženifer pati pasiūlė idėją elgtis kaip 

įsimylėjėliams, jei staiga kas nors pradėtų įtariai nužiūrinėti du 

žmones, sėdinčius automobilyje. Tai jam teikė vilties.

Jie vienas kitam pasakojo siaubo istorijas apie tai, kaip sun

ku Šveicarijoje susirasti padorų namą gaunant niekingas MI6 

išmokas, kai Džonsonas pastebėjo vyriškį, išlipantį iš furgono ir 

traukiantį kavinės link.

— Luktelėk minutėlę, pasirodė mūsų draugai, — pasakė jis 

pasiimdamas fotoaparatą ir padarydamas kelis kadrus.

— Aš pažįstu šį vyriškį, — pasakė Dženifer. — Jis trynėsi 

šią popietę, bet tuomet vairavo juodą BMW. O dabar turėtų būti 

įdomu...

Jie stebėjo jį įeinantį į kavinę.

— Kiti du tebėra ten, viduje, ar ne? — paklausė Džonsonas. — 

Tai gal mes prieikime arčiau, kad galėtume geriau viską matyti?

Dženifer papurtė galvą.

— Tai būtų sudėtinga. Ten labai mažai vietos. Jei aš užeisiu, 

vyrukas, kuriam priklauso ši kavinė, tikrai mane prisimins. O jei 

prasidėtų kokie nors neramumai, mums vargu ar pavyktų į juos 

neįsikišti.

— Bet argi mes neturime išsiaiškinti, ką veikia tie klounai? 

Ir jei kas nors vyks, būtent vyks ten. Štai ką tau pasakysiu, aš einu 

truputėlį pasižvalgyti. Tik pastovėsiu prie durų ir užmesiu į vidų
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akį. Paskui sugrįšiu ir papasakosiu. O tada nuspręsime, ką daryti 

toliau. Gerai?

Džonsono ranka jau buvo ant durų rankenos. O kai ji ištarė 

„gerai", jis jau nerūpestingai buvo numetęs fotoaparatą ant gali

nės sėdynės, išlipęs iš automobilio ir beeinąs kavinės link.
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Pro siauras vyrų tualeto duris jie įėjo po vieną. Pirmasis 

vyriškis buvo ryškiai raudonai dažytais ežiuku kirptais plaukais, 

kurie už nugaros, virš juodo apsiausto apykaklės draikėsi lyg 

žiurkės uodegos, ir atrodė lyg pankuojanti kefalė. Jis tikriau

siai atidarė duris pastumdamas jas nugara, nes jam apsisukant 

rankoje atsirado lengvasis automatas MAC-10, antrą tokį pat 

ginklą laikė kitas vyriškis, stovėjęs už jo. Ant abiejų ginklų buvo 

„Sionic" duslintuvai, todėl jie beveik neskleidė jokio garso, o 

ir šaudyti jais buvo galima kur kas tiksliau nei paprastu trum- 

pavamzdžiu MAC. Tai buvo pirmieji dalykai, kuriuos Karveris 

pastebėjo imdamas iš švarko savo SIGą. Išsitraukęs pistoletą ir 

nukreipęs į juos, jis suvokė dar vieną dalyką — jie nešaudė į jį.

Jei būtų norėję Karverį nudėti, jau įeidami būtų ištaškę į ga

baliukus, jam net nespėjus išsitraukti ginklo. Bet jie stovėjo įpykę 

ir paniurę, tačiau ir užknisti — atrodė, jiems būtų labai malonu jį 

nužudyti, tik tokios galimybės neturėjo. Na, tai viską ir paaiškino. 

Tad kad ir kas juos būtų siuntęs, jiems Karverio reikėjo gyvo. Kol 

su juo nėra Aleks ir kompiuterio, jiems neužtenka vien tik jį pa

šalinti. Jiems reikia viso komplekto.

Taip Karveris gavo dar vieną dalelę informacijos, kurios trū 

ko ir kurią reikėjo turėti galvoje. Vadinasi, bent jau kitas keliolika 

sekundžių jis tikrai nemirs. Jie gal ir gali laikyti į jį nukreiptus 

ginklus, bet nė vienas nesiruošia šaudyti. Kol kas. Tačiau jei jis 

leisis suimamas, laukia skausminga kvota. Be to, dar reikėjo pa

galvoti ir apie Aleks. Kiek ji bus saugi pas Fredį?
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Atrodo, tie kvailiai nemokėjo angliškai. Jie stovėjo ir žiop

sojo. Raudonplaukis nesiliovė mirkčiojęs. Jo akių vyzdžiai buvo 

išsiplėtę kaip greičio maniako, veidas pilkšvai baltas, matėsi tik 

išsišovę skruostikauliai, o kakta bei Adomo obuolys sudarė keistą 

kontrastą. Karveriui atrodė, kad tuoj išgirs, kaip dūzgia jo sudir

gintos nervų galūnės, ir jis jautė visas jo pastangas bent jau iš išo

rės rodyti susivaldymą bei racionalumą.

Keletą sekundžių buvo ramu, nes nė vienas nežinojo, koks 

turėtų būti kitas žingsnis. Karveris nenorėjo daryti jokių provo

kuojančių judesių, bent jau stovėdamas už šešių pėdų nuo gin

kluotų bepročių. Antrasis vyriškis pradėjo judėti tarp pisuarų, 

kabančių ant vienos sienos, ir kriauklių ant kitos. Jis sustojo prie 

Karverio tokiu atstumu, kad šis negalėtų pasiekti ranka, ir užėmė 

poziciją, kad Karveris vienu šūviu jų nepatiestų.

Vyriškis parodė į Karverio ginklą ir spragtelėjo pirštais, 

tarsi sakydamas: „Duok jį čionai". Karveris kvailai į jį pasižiū

rėjo. Vyro veidas buvo mėsingas, lygus ir bejausmis lyg bulvė, 

akys mažos, o lūpos storos ir surauktos lyg buliaus. Jis dar kartą 

mostelėjo, tik jau dabar smarkiau ir kur kas labiau susierzinęs.

— A, — tarstelėjo Karveris nekaltai išpūtęs akis, — tu nori 

mano ginklo? Na, tai pasiimk.

Jis stipriai tėškė savo „SIG-Sauer" bulviaveižiui po kojomis 

ant plytelėmis išklotų grindų, nuo jų atšokęs ginklas atsitrenkė 

jam į blauzdą. Kiauliškos akytės tik sekundės dalį pažvelgė že

myn, ir to visiškai pakako, kad Karveris apsisuktų ant kairės ko

jos, o dešiniąja smogtų į mėsingą vyriškio žandikaulį. Jis susvir- 

duliavo atbulas, sugerdamas smūgį, o Karveris žengė drauge su 

juo, sugriebė vyriškį už dešinės rankos ir panaudojo ją kaip svirtį, 

apsukdamas jį aplink, tarsi šokėjas savo partnerę, ir blokšdamas į 

draugužį raudonais plaukais.

Vyriškiams susidūrus Karveris griebė už bulviaveidžio MAC 

duslintuvo ir išplėšė iš jo gniaužtų. Jis pasisuko taip, kad dabar 

vyrai stovėjo vienas prieš kitą. Raudonplaukis akimirką suabejo

jo, ar jam šauti, ar ne, o ta trumpa pauzė buvo viskas, ko reikėjo
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Karveriui. Jis žengė į priekį, ginklą laikydamas už vamzdžio kaip 

beisbolo lazdą, ir stipriai smogė atgalia ranka, rankena pataikyda

mas į viršugalvį, tuo tarpu jo alkūnė mostelėjo į greičio maniako 

veidą. Po šio judesio sekė dar vienas smūgis atgalia ranka su gin

klu — jis sutelkė visą savo jėgą, pasigirdo sulaužytų kaulų trekšte- 

lėjimas, kambaryje ištiško snarglių ir kraujo purslai. Raudonplau

kis pankas be sąmonės sudribo ant grindų greta savo draugelio.

Karveris sekundėlę palaukė, kad atgautų kvapą. Jis pažvel

gė į savo atvaizdą veidrodyje, suglostė plaukus ir pasitaisė dra

bužius. Pakėlė nuo grindų savo pistoletą, susikišo jį už juostos 

ir išėjo iš tualeto.

Kai vėl įėjo į barą, barmenas Stju jo jau laukė.

— Ar tau viskas gerai, bičiuli? Atrodė, kad tu tuoj atpilsi.

Karveris ramiai nusišypsojo ir ranka perbraukė per lūpas.

— Jo, viskas gerai. Bet gal tu geriau pasakyk savo lankyto

jams, kad jie kurį laiką ten neitų. Ant grindų šiek tiek nešvaru.

— Ar tai kaip nors susiję su tais dviem vyrukais, kurie iš 

karto įėjo paskui tave?

Karveris gūžtelėjo pečiais.

— Du vyrukai? Man atrodo, kad jų nepastebėjau.

Australas šyptelėjo.

— Jėzau, bičiuli, kaip gerai, kad tu niekada nesupykai ant 

manęs. Klausyk, gydytojas jau pakeliui, taip pat ir farai. Pora 

žioplių pareikalavo juos iškviesti. Tie šveicarai tokie paklusnūs 

įstatymui.

— Tai gal tuomet aš jau eisiu.

— Tai būtų visai nebloga mintis. Taip pat būtų gerai, jei kurį 

laiką „Guinness“ gertumei kur nors kitur.
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Petrovą pastebėjo jį įeinantį į kavinę ir mėgino stotis nuo 

staliuko, kur rymojo prie kavos puoduko ir gailėjosi savęs. Kurs
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kas ją buvo matęs jau daugybę kartų taip besigailinčią savęs ir ap

raudančią gyvenimą, kaip tai daro visos nedėkingos kekšės. Dar 

jai nespėjus atsistoti, jis jau laikė ją tvirtai sugriebęs už gerklės. Ji 

mėgino jį daužyti kumščiais ir spardyti kojomis, bet visi smūgiai 

nuo jo atšokdavo. Jis netgi jų nepajautė.

Patalpoje buvo dar du vyrai — senas išvėpėlis bešliurpė 

savo sriubą prie gretimo stalelio, o kitas, vidutinio amžiaus, be- 

plinkantis, su balta prijuoste, stovėjo už baro. Kurskas nukreipė 

į jį pistoletą ir mostelėjo juo, liepdamas išeiti iš už baro. Vyriškis 

pajudėjo nenuleisdamas nuo Kursko akių. Kai jis buvo patalpos 

viduryje, Kurskas vėl jam mostelėjo rodydamas į grindis. Vyras 

atsiklaupė, o Kurskas priėjo prie jo tempdamasis paskui save 

Aleks taip lengvai, kaip vaikas nešasi pliušinį žaislą, spyrė koja į 

nugarą, priversdamas jį veidu parkristi ant žemės.

Senas išvėpėlis net nesujudėjo. Kurskas nusprendė, kad jis 

jau iškaršęs. Nebuvo prasmės su juo kaip nors bendrauti, tad jis 

paprasčiausiai iš po jo išspyrė kėdę ir senis sudribo ant grindų. 

Tuomet Kurskas jam spyrė į galvą, kad viskas būtų aiškiau, ir kar

tą iššovė į tarpą tarp vyrų. Abu jie dabar gulėjo ant žemės, senes

nis padrikai vaitojo, o Kurskas tuo metu įrėmė pistoletą Aleks į 

galvą ir sušnypštė jai į ausį:

— Tu, išdavikiška kale, eini su manimi. Jurijus nori tavęs gy

vos, bet tik pamėgink gudrauti, ir aš tau paleisiu kulką per žandi

kaulį ir ji sudraskys tavo gražų veidelį į gabaliukus. Tu tikrai liksi 

gyva, tačiau tuomet mieliau pasirinktum mirtį. O dabar judinkis!

Jie pradėjo judėti išėjimo link, kai tarpduryje pasirodė To

mas Džonsonas. Akimirką jis stabtelėjo, mėgindamas suvokti, 

kas vyksta: du vyrai guli ant grindų, o trečias laiko moterį ir 

grasina jai pistoletu. Bailys būtų pasielgęs išmintingai ir nėręs iš 

ten kiek kojos neša. Bet Džonsonas nebuvo bailys. Jis buvo gerai 

treniruotas agentas. Taip pat jis buvo drąsus vyras, o jo akivaiz

doje smurtavo prieš moterį. Taigi jis siekė savo ginklo.

Kurskas suvarė dvi kulkas į viršutinę Džonsono kūno dalį, 

jam dar nespėjus prisiliesti prie savojo ginklo. Kulkų jėga parbloš
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kė jį aukštielninką ant žemės. Tuomet rusas pasisuko į ant grindų 

gulinčius vyrus, kurie ką tik tapo žmogžudystės liudininkais, ir 

ramiai paleido po šūvį jiems į pakaušius, o kulkos, atsitrenkusios 

į grindis, dar nuplėšė po gabalą veido.

Aleks pasisuko į Kurską ir spjovė jam į veidą.

— Tu išgama, — iškriokė ji, mėgindama įkvėpti oro, kad ga

lėtų tai ištarti. — Tu juk galėjai to nedaryti.

Jis trinktelėjo jai pistoletu į galvą ir apsvaigusią, beveik be 

sąmonės išsitempė į lauką. To jis irgi galėjo nedaryti. Bet vis tiek 

tai buvo labai malonu.

Stebėdama Tomą Džonsoną einantį kavinės link, Dženi- 

fer Stok mąstė apie tai, kaip kartais keistai gyvenime susipina 

vyro ir moters keliai. Atsikėlusi ryte ji nieko kito nesitikėjo, tik 

susitikti su nauju kolega ir praleisti dieną sėdint drauge auto

mobilyje ir atliekant darbą. Tačiau šiandien buvo ta diena, kai ji 

sutiko būtent tą vyriškį.

Jis jai patiko, bent jau dėl to ji buvo įsitikinusi. Jai patiko, 

kaip jis pirmą kartą nusišypsojo, kai ryte atidarė automobilio du

reles, įleisdamas ją į vidų. Jai patiko, kaip saulė apšviečia šviesius 

plaukelius ant jo raumeningų rankų, kai jis laikė automobilio 

vairą, o marškinių rankovės buvo atraitotos. Jai patiko, kaip jis 

mėgino nespoksoti į jos krūtis, bet jam tai nepavyko, ir jo prasi

kaltusio mokinuko išvaizda, kai ji pastebėjo jį tai darant. „Atleisk",

— pasakė jis susigėdęs. Paskui staiga atkuto ir pridūrė: „Ir vis dėl

to tu tokia graži, kad būtų nemandagu to nepastebėti." Ji mėgino 

supykti, bet, tiesą sakant, jautėsi neapsakomai pamaloninta.

Ji atsiduso, nes žinojo, kur visa tai nuves, ir spėliojo, ar m a

lonumas bus vertas visų neišvengiamų komplikacijų, kurios kyla 

dėl santykių toje pačioje tarnyboje. Tada ji galiausiai liepė sau 

liautis elgtis kaip mokinukei ir imtis darbo. Ir štai tuomet pamatė 

nuostabą Tomo veide, kai jis klupdamas žengė atgal, lyg kažkas 

nematomas būtų jam smogęs, po to parkrito ir liko gulėti be jokių 

gyvybės ženklų gatvės viduryje.
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Tai, ką ji pamatė, buvo tokia priešingybė viskam, apie ką 

mąstė, kad prireikė poros sekundžių susivokti, kas vyksta. Ga

liausiai suvokimas ir siaubas plūstelėjo jai į galvą. Atplėšusi auto

mobilio dureles, išsitraukusi pistoletą bei bėgdama gatve ji šaukė 

savo meilužio vardą, su kuriuo niekada nesimylėjo, sutelkdama 

visą dėmesį į jo mirusį kūną, tad iš pradžių net nepastebėjo, kad 

yra dar vienas, kur kas grėsmingesnis vyras, laikantis glėbyje m o

terį.

Jie stovėjo vienas priešais kitą, Dženifer ir žudikas, ir ji tuč

tuojau suprato, jog nepaisant fakto, kad jiedu abu ginkluoti, tai 

nieko nekeitė. Per šaudymo treniruotes jai buvo pasakyta, kad 

per Antrąjį pasaulinį karą 85 procentai karių nė karto neiššovė 

nei apimti pykčio, nei tuomet, kai jų pačių gyvybės buvo pa

vojuje. Normaliai, nepsichopatinei asmenybei yra nepermal

daujamai įdiegta nežudyti kitų žmonių. Tad vienas svarbiausių 

psichologinių karinio mokymo elementų — nugalėti tą vidinę 

nuostatą, normalų žmogų paverčiant žudiku. Tačiau Dženifer 

Stok tos pratybos jokios naudos nedavė. Ji žinojo, kad turi šauti į 

priešais ją stovintį vyrą, antraip pati bus nušauta, bet to negalėjo 

padaryti. Jis taip pat tą žinojo. Tai ji galėjo perskaityti jo akyse ir 

šypsenoje, kuri pasirodė lūpų kampučiuose.

Jų susirėmimas truko kelias sekundes, kurias būtų galima 

suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų, tačiau atrodė, kad tai tęsėsi 

valandas — žudiko šypsena išplatėjo, pirštas ant gaiduko įsitem

pė, ginklo vamzdžio gale pasirodė blyksnis, tada Dženifer pajuto, 

kad ją nuo žemės kelia galia, stipresnė už jos trauką, ir metą į orą 

lygiai taip pat, kaip ir Tomą. Ir staiga ji liovėsi ką nors jausti.

Kurskas stabtelėjo norėdamas įsitikinti, kad moteris tikrai 

negyva, paskui patraukė toliau. Priėjęs prie furgono atplėšė kro

vinių skyriaus duris, įmetė Aleks į vidų ir jas užtrenkė.

Eidamas aplink automobilį vairuotojo durų link, akies kraš

teliu Kurskas pastebėjo kažką sujudant. Jis pažvelgė į kitą gatvės 

galą ir pamatė iš airių baro išeinantį vyriškį. Tai buvo Karveris.
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Šis pastebėjo Kurską tuo pačiu metu ir pradėjo bėgti prie 

jo — palenkęs galvą, slėpdamasis už sustatytų prie kelkraščio 

automobilių, tuo metu Kurskas šaudė į jį.

Kurskas užlindo už furgono durelių, tikėjosi pamatyti kurį 

iš savo vyrų, išbėgantį iš baro paskui Karverį. Tačiau jų nebuvo 

nė kvapo. Karveris, matyt, juos nuėmė. Ir vėl jie susidūrė vienas 

prieš vieną, lygiai kaip tuose tuneliuose Paryžiuje. Tokia kova 

Kurskui visai nepatiko. Bet jis turėjo kitą galimybę prigriebti 

anglą: bejėgė moteris gulėjo jo automobilio krovinių skyriuje.

Kurskas iššovė dar du kartus į Karverį, kad jis nekeltų gal

vos, o pats įšokęs į kabiną užvedė variklį, iki dugno nuspaudė 

akceleratoriaus pedalą ir įjungė pavarą. Jis matė Karverį, bėgantį 

prieš jį gatve, stojantį į šaudymo poziciją: kojos išžergtos, rankos 

ištiestos į priekį. Bet Kurskas nekreipė dėmesio į kulkas, kurios 

skaldė priekinį automobilio stiklą ir smigo į kėbulą greta jo. Jis 

nukreipė furgoną tiesiai į Karverį, priversdamas jį sprukti nuo 

kelio ir nubraukdamas šalikelėje sustatytų automobilių šonus. 

Furgoną gerokai sumėtė, bet Kurskas šiaip ne taip ištiesino vairą, 

patogiau atsisėdo ir pradingo nakties tamsoje.

Dabar Karveris jau nebegalėjo jo pagauti. Ir jei jis nori susi

grąžinti moterį, jam teks maldauti.
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Tą akimirką, kai Karveris pamatė aukštą, masyvų vyriškio 

siluetą, stovintį prie Šveicarijos telefono ryšio bendrovės furgono, 

jis iš karto pažino Grigorijų Kurską ir suprato padaręs siaubingą 

klaidą. Jam nereikėjo palikti Aleks vienos. Jos saugi vieta virto 

spąstais.

Dabar jis niekuo negalėjo jai padėti. Jis neišdrįso šauti į nu

vingiuojantį furgoną. Bet koks šūvis į kėbulo šoną ar galines du

ris lengvai galėjo pataikyti į Aleks. Jis net nesugebėjo prisitaikyti 

šauti į padangas. Ji neapsaugota ir neprisisegusi. Tokiu greičiu le
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kiant automobiliui jos kūnas išsitaškytų po saloną. Kam jau kam, 

o Karveriui tikrai nereikėjo aiškinti, kad staigus stabdymas gali 

baigtis keleivio mirtimi.

Tai kas gi nutiko kavinėje? Karveris bėgo šaligatviu, brau

damasis pro besibūriuojančius žmones, kurie pradėjo rinktis 

gatvėje. Jų veiduose buvo baimė, kurią gožė vis didėjantis smal

sumas — nepasotinamas troškimas tų, kurie išgyveno, užmesti 

akį į tuos, kurie mirė. Garbingi piliečiai, kuriuos Karveris stum

dė iš kelio, atrodė pavėlavusieji į viešą pakorimo egzekuciją ir 

dabar jautėsi apgauti, nes praleido patį įdomumą.

Gal koks tuzinas smalsuolių stovėjo ratu aplink du kūnus, 

tysančius gatvėje. Tai buvo vyras ir moteris. Karveris pažino, kad 

tai tie patys žmonės, kuriuos matė sėdint mėlynoje vektroje. Die

ve, kas čia nutiko?

Tada jis išgirdo vieną vienintelį žodį, išklyktą aukštu vaikiš

ku balsu: „Tėti-i-i!“ Karveris prasibrovė į kavinę ir pamatė klū

pantį Žaną Lui. Jo pižama su Mike Pūkuotuku buvo aptaškyta 

tėvo krauju, o jis purtė bejausmį Fredžio kūną ir maldavo: „Pa

busk, tėveli, pabusk!"

Karveris priėjo prie mažo berniuko, pakėlė jį ir priglaudė 

prie krūtinės. Staiga visko pasidarė per daug. Jam rodėsi, kad vi

sur aplinkui jį tiktai mirtis, buvo priblokštas netekties ir kankina

mas kaltės jausmo dėl sugriautų gyvenimų, kurie, rodos, sklandė 

aplink jį kaip užkrečiama liga ir sukeldavo skausmą kiekvienam, 

prie kurio tik prisiliesdavo. Jis jautė, kaip kilnojasi krūtinė, kaip 

jis gaudo orą. Klupdamas atsirėmė į sieną, o tada susmuko, vis 

dar tebelaikydamas vaiką savo glėbyje.

Jis nesuvokė, kiek laiko taip išbuvo, tačiau staiga pajuto, kaip 

Žaną Lui išplėšė iš jo rankų. Pajuto stiprų skausmą kojoje ir blan

kiai suvokė, kad kažkas jį spardo, bei išgirdo šaukiantį moterišką 

balsą:

— Kaip tu drįsti? Kaip tu drįsti apkabinęs laikyti mano 

sūnų, kai jo tėvas žuvo per tave? — Karveris praplėšė akis ir pa

matė Fredžio žmoną, o dabar našlę Marianą. Jis pamatė veidą,
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prislėgtą netekties, tačiau akyse degė įniršis. Ji pasilenkė ir sti

priai tvojo jam per veidą. — Kelkis! Kelkis, tu, apgalėtinas, nie

kam tikęs, vyro vardo nevertas padare. Mano vyras žuvo. Tavo 

moteris pagrobta. Kodėl nesistoji ir nieko nedarai?

Karveris pažvelgė į Marianą nesugebėdamas rasti atsipra

šymo žodžių už tai, ką padarė. Tada atsistojo, nužvelgė kraują, 

aptaškiusį naujutėlaitį Dirko Vandervarto kostiumą bei dizaine

rio vardinius marškinius. Jis nuėjo per salę, pasiėmė krepšį, kurį 

čia paliko vos prieš penkiolika minučių, kai Fredžiui nereikėjo 

nieko bijoti, kai Žanas Lui vis dar tebemanė, kad jo tėtis nemir

tingas.

— Ar galiu kur nors persirengti? Farai pasirodys bet ku

riuo momentu.

Mariana atidarė duris, vedančias prie laiptų. Jos veide nesi

matė jokios atleidimo išraiškos, o balsas tebebuvo griežtas ir ne

palenkiamas:

— Viršuje, — pasakė ji. — Purvinus drabužius palik. Aš jų 

atsikratysiu, — Karveriui praeinant pro šalį, sugriebė jį už ran

kos. — Tu norėtum, kad aš kaip nors tau atleisčiau? Tada surask 

tuos žmones, kurie tai padarė, ir nužudyk juos. Visus juos nužu

dyk!

Kol jis nusiplovė nuo rankų ir veido kraują bei persirengė 

savo įprastiniais drabužiais, atvyko policija ir apačioje apklausė 

Marianą ir Žaną Lui. Karveris norėjo nešdintis, bet jam reikė

jo kokios nors kepurės, ko nors, kas uždengtų plaukus ir mestų 

ant veido šešėlį. Jis pasikniso po Fredžio ir Marianos miegamąjį 

apieškodamas komodą, kol galiausiai rado seną mėlyną kepurai

tę, ant kurios puikavosi raudona „Servette“ — Ženevos futbolo 

klubo emblema, besimėtančią ant spintos grindų. Trinktelėjo ke

puraitę į šlaunį nupurtydamas dulkes, užsimaukšlino ant galvos, 

tada atsidaręs miegamojo langą lietvamzdžiu nusileido į kiemą 

kitoje pastato pusėje. Dabar tereikėjo elgtis gražiai ir ramiai.

Jis vėl nuėjo iki gatvės. Prie kavinės visą eismą blokavo trys 

policijos automobiliai ir pora greitųjų. Įkalčius renkantis techni
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kas fotografavo kūnus. Už keleto pėdų du vyriškiai dėl kažko gin

čijosi. Jie kalbėjosi prancūziškai, bet Karveris eidamas pro šalį su

prato, kad vienas iš jų kalba su aiškiai juntam u anglišku akcentu.

— Aš primygtinai reikalauju, kad man būtų leista apžiūrėti 

kūnus, — kalbėjo vyriškis. — Aš atstovauju Jos Didenybės vy

riausybei. Jie buvo mano kolegos. Jie gali su savimi turėti oficia

lius dokumentus, kuriuos privalau atgauti.

Galiu lažintis, kad privalai, pagalvojo Karveris. Vieninteliai 

oficialūs valstybės pareigūnai, kurie užsiimdavo sekimu svetimo

se valstybėse, buvo MI6 agentai. Jie judėjo kur kas greičiau, nei jis 

tikėjosi. Dabar jis privalo už juos būti dar greitesnis.

Gatvės gale jis sustojo prie savo automobilio — „Audi RS6“ 

sedano, kuris atrodė kaip visiškai įprasta mašina: tvirta, patikima, 

vidutinio dydžio. Tik jos išorė buvo apgaulinga. Po nuobodžiu 

plieno pilkumo eksterjeru slypėjo 4,2 litro V8 variklis, kuris šimto 

kilometrų per valandą greitį pasiekdavo per keturias su trupučiu 

sekundės. Visi keturi ratai buvo varomieji, jais automobilis prie 

kelio prilipdavo kaip metalo drožlės prie magneto. Europoje joks 

policijos automobilis negalėjo lygintis; ir net jei kuris mėgintų jį 

vytis, jam nelabai pavyktų.

Karveris sėdo už vairo ir nėrė kiek įmanydamas greičiau iš 

miesto.

55

Jurijus Sergejevičius Žukovskis visiškai neatitiko Karverio^ 

susikurto stereotipinio ruso įvaizdžio. Jis absoliučiai nebuvo pa

našus į gangsterį. Fiziniai duomenys ne itin įspūdingi: ne aukštes

nis nei vidutinio ūgio, siauro veido, o trumpi ir žylantys plaukai 

viršugalvyje pradėję retėti. Grafito spalvos kostiumas, balti marš

kiniai ir niekuo neišsiskiriantis kaklaraištis bylojo apie žmogų, ku

riam visiškai nerūpi mada arba jis neturi jokio noro demonstruo

ti savo turtų. Jį lengvai galėjai supainioti su intelektualu ar kokios
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nors srities akademiku, gal net ir mokslininku. Balsas ramus ir 

kuklus. Tačiau pilkų akių skvarbus šaltis ir tiesus žvilgsnis išdavė 

negailestingumą, ambicijas ir valios jėgą. Jei buvęs KGB pulkinin

kas Jurijus Žukovskis kalbėjo tyliai, tai ne todėl, kad buvo švelnus 

ir nesugebėjo šaukti. O todėl, kad jis absoliučiai buvo įsitikinęs, 

jog net ir tyliausiam jo šnabždesiui privalu paklusti.

Jo darbo diena prasidėjo aštuntą valandą ryto Maskvoje 

aptariant paskutinės aliuminio liejyklos įsigijimą Rusijoje, kuri 

vis dar jam nepriklausė. Derybų taktika buvo labai paprasta: jis 

įvardydavo pirkimo kainą, tada informuodavo pardavėjus, kad 

nepriimdami pasiūlymo per savaitę jie užvers kojas. Taip vystėsi 

laukinių Rytų ekonomikos verslas, ir tai buvo labai palanku Žu- 

kovskiui. Ne visus jo verslo interesus būdavo lengva įgyvendinti. 

Ne visi jo verslo partneriai taip lengvai pasiduodavo įbauginami.

Po pietų skrisdamas privačiu „Challenger" lėktuvu į Švei

cariją Žukovskis pasikalbėjo su vienu iš Afrikos prezidentų. Tai 

buvo vienas jo draugas komunistas, studijavęs Kijeve, KGB mo

kykloje, beje, kaip ir daugelis Afrikos valdančiosios klasės at

stovų dvidešimtojo amžiaus pabaigoje. Tačiau dabar tai nebuvo 

draugiški santykiai. Jis mėgino išsižadėti šimto milijonų dolerių 

užsakymo. Ir su aliuminiu tai nebuvo susiję.

— Mano brangusis Jurijau, — suokė susenęs despotas, kurio 

turtas Ciuriche buvo tokios pat vertės, kaip ir pagalba, tiekiama 

jo šaliai per pastaruosius tris dešimtmečius, — kaip jau daugelį 

kartų tau aiškinau pastarosiomis savaitėmis, čia nieko nėra as

meniško. Tai politika. Mes negalime leisti, kad kas nors pastebėtų 

mus perkant tokios rūšies produkciją, kurią jūs siūlote mums.

Kalbant angliškai jo balse jautėsi Afrikos kalbų muzikalu

mas ir apatiškas anglų džentelmeno pasitikėjimas savimi. Po Ki

jevo jis studijavo Londono ekonomikos mokykloje. Tai irgi buvo 

tipiškas jo kastos bruožas.

— Aš nieko naujo jums nesiūlau, pone prezidente, aš tik 

vykdau kontraktą, kurį mes abu pasirašėme, — kantriai aiškino 

Žukovskis.
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— Kontraktą mes pasirašėme visiškai skirtingomis sąlygo

mis, kai Vakarų šalyse sklandė kitokios nuotaikos. Dabar mes su

siduriame su nuolatiniu spaudimu keisti tam tikrus mūsų gyny

bai skirtų pirkimų ir strategijos aspektus. Žmonės netgi grasino 

nutraukti pagalbą, kurios žūtbūtinai reikia mano tautai.

Žukovskis užsimerkė ir nusivylusiu balsu prabilo:

— Prašau, pone prezidente, širdį draskančias kalbas pasi

laikyti sau. Mes sudarėme sandėrį. Aš turėsiu priversti jūsų tau

tą laikytis šių įsipareigojimų.

— Bijau, kad tai neįmanoma, — pasakė prezidentas. — Bet 

prašau manęs nekaltinti. Kaltinkite tą prakeiktą moterį, kuri nuo

lat šmėžavo priešais televizijos kameras.

— Tos prakeiktos moters daugiau nebėra. Ji jau nebegalės 

niekam niekaip ir niekada daryti įtakos, o prieš televizijos kame

ras šmėžuos tik per savo laidotuves. Greitai viskas grįš į savo vė- 

žias.

— Na, aš to irgi tikiuosi. Ir jei taip įvyktų, man tikrai būtų 

labai malonu vėl pirkti iš jūsų šiuos produktus. Bet kol kas mūsų 

sandėris turi būti atidėtas. Ir nereikėtų taip piktintis. Labai abejo

ju, kad esu vienintelis jūsų klientas, kuris nusprendė permąstyti 

savo planus.

Žukovskis išoriškai išliko visiškai ramus, jo balse nesigir

dėjo jokių nusivylimo gaidelių, o ką jau kalbėti apie pyktį:

— Kaip jūs žinote, pone prezidente, reikalus su klientais aš 

tvarkau visiškai konfidencialiai.

— Na, žinoma. Perduokite mano geriausius linkėjimus 

Irinai.

— Ir jūs, prašau, perduokite linkėjimus Trandie. Sudie, pone 

prezidente.

— Sudie, pone Žukovskį.

Jis mėgino nusiraminti užsimerkdamas ir sulėtindamas kvė

pavimą. Reikėjo paskambinti dar dviem žmonėms. Vienas buvo 

vyriausybės ministras Maskvoje. Reikėjo užtikrinti, kad jo mėne

sinis atlyginimas, kaip įprasta, bus sumokėtas visas ir laiku. Kitas
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žmogus buvo jo verslo partneris, dirbantis teisinėje firmoje Mon- 

te Karle. Jis atstovavo šeimai, kurios globojamas Žukovskis iškilo 

nuo vidutinio karininko iki multimilijardieriaus; šeima leido ir 

netgi finansavo valstybinio turto pirkimą mažesnėmis kainomis; 

šeima buvo jo slaptieji vadovai. Reikėjo juos patikinti, kad jų tur

tas tebebuvo saugus. Jie, be abejonių, galėjo surasti kitą statytinį, 

jei nesulauktų tokių patvirtinimų.

Žukovskio „Bentley“ pasitiko jį privačiame oro uoste į ry

tus nuo Ženevos ežero ir kaip vėjas nugabeno į dvarą kalnuose, 

esantį netoliese už Gštado. Ten jis išbuvo beveik keturias valan

das, kol gavo žinių iš Kursko. Karveris vėl išsisuko, bet tuomet 

Kurskas pranešė, vos galėdamas suvaldyti sadistinę piktdžiugą 

balse, kad sugavo Aleksandrą Petrovą.

Žukovskis įsivaizdavo, ką Kurskas padarytų Petrovai, jei 

tik jam būtų suteikta galimybė. Taip gal kada nors ir nutiks. Bet 

Kurskui privažiavus prie rūm ų — įvažiavime, skirtame geriau

siems automobiliams ir limuzinams, furgonas atrodė absurdiškai 

ir visai ne vietoj — Jurijus Žukovskis dar nebuvo apsisprendęs, ką 

darys su savo mieląja pabėgėle.

— Aleksandra, kaip malonu tave matyti, — pasakė Žukovs

kis, kai ją įvedė į jo kabinetą. Ji buvo susivėlusi, išvargusi ir vos 

laikėsi ant kojų. — Aš vis galvojau, kada gi mes vėl pasimatysime. 

Tu atrodai pavargusi. Sėskis, — jis žvilgtelėjo į tarną, besisukio

jantį kitame kambario gale: — Atnešk jai ko nors pavalgyti ir iš

gerti, — tada vėl sutelkė visą dėmesį į moterį, vilkinčią nešvarią 

palaidinę ir seginčią suplėšytą mėlyną sijoną. Ji sėdėjo nuleidusi 

galvą ir trynė sumuštą pakaušį. — O dabar, Aleksandra, papasa

kok man viską, kas nutiko. Papasakok man... viską.

Mielesnio Žukovskio tono net nebuvo galima įsivaizduoti, o 

jo rūpestis atrodė kuo nuoširdžiausias. Tačiau grėsmė po saldžiai 

ištartais žodžiais buvo aštri lyg peilio ašmenys.
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Karveris likusią nakties dalį praleido „Novotelio" viešbuty

je, netoli Makono, nuvažiavęs maždaug 130 kilometrų nuo Pran

cūzijos sienos. Visą laiką važiavo šalutiniais keliukais, vengdamas 

automobilių magistralių, mokamų kelių ir budrios pareigūnų 

akies. Pakeliui jis nusprendė, ką toliau darys. Kiekvieną minutę 

Aleks grėsė vis didesnis pavojus. Kurskui nedavė ramybės jos iš

davystė. Aišku, jos bosas turėtų jaustis panašiai. Kuo ilgiau ji liks 

jų rankose, tuo toliau gali ją išgabenti ir ilgiau kankinti.

Tačiau jis negalėjo kvailai rizikuoti. Jei norėjo prisikasti 

iki Aleks, pirmiausia turėjo gyvas ir sveikas pasiekti Londoną ir 

pričiupti lordą Krispiną Malgreivą bei sužinoti apie tuos, kurie 

atsakingi už sąmokslą Paryžiuje. Tačiau atrodė, kad jį vaikosi ir 

rusų mafija, ir britų slaptosios tarnybos. Dabar jo nuotraukos tu

rėtų kabėti visuose oro uostuose, prieplaukose, traukinių stotyse. 

Jei jį pakeliui sučiups, jos niekada nebepamatys.

Jis atsibudo pusę septintos ir paskambino Bobui Folkneriui. 

Londone buvo valanda anksčiau, tačiau jis dar niekada nematė 

žmonių, kurie augindami mažą vaiką būtų galėję rytais ilgiau pa

miegoti. Bičiulis atsiliepė mieguistu balsu:

— Aha, alio?

Karveris nedelsdamas pradėjo dėstyti:

— Ar ši linija saugi?

Folkneris pavargusiu balsu nusijuokė:

— Labas rytas, Pablo. Du skambučiai per tris dienas. Kokia 

garbė. Ką turi galvoje klausdamas, ar mano linija saugi?
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— Ar tavo namuose yra kokių nors klausymosi aparatų, ar 

tavo pokalbiai įrašinėjami, ar tu apskritai esi kaip nors sekamas?

— Pablo, dabar aš dirbu nekilnojamojo turto agentu. Tu 

tai žinotum, jei retkarčiais pasivargintum ir palaikytum ryšį. 

Na, nebent konkurentai norėtų sužinoti, ar rinkoje nepasirodys 

koks nors mažytis namelis su trimis miegamaisiais, kuriam rei

kėtų kosmetinio remonto. Ne, po galais, aš nesu sekamas. Kodėl 

klausi?

— Man reikia paslaugos, didelės paslaugos. Tokios, kokios 

galiu tikėtis iš kovų draugo.

— Dėl visų drauge praleistų metų, kai mes kovojome petys į 

petį, pridengdami vienas kito šiknas, užknisdami...

— Taip, tokios.

— Betgi tu ir įžūlus, ar ne? Tačiau toks buvai visada. Gerai, 

sakyk, kokios paslaugos reikia. Aš tuo tarpu pasidarysiu puodelį 

stiprios kavos ir pamėginsiu atsibusti.

— Puiku, — tarė Karveris. — Ar tu tebeturi tą valtį?

— Ta-a-ip, — atsargiai ištarė Folkneris.

— Kur tu ją laikai?

— Pule, kaip ir seniau. Ir turėtumei žinoti, kad tai ne valtis, 

o laivas. Nagi, Pablo, kas vyksta?

— Man reikia persikelti per sąsiaurį, tačiau nenorėčiau su

sidurti su jokiais patikrinimais, muitinėmis ar pasienio kontro

lėmis. Tad lieka tik perplauki jachta. Ir tu esi vienintelis drau

gas, turintis trisdešimt šešių pėdų jachtą. Todėl man reikia, kad 

atplauktum ir mane pasiimtum. Jeigu tu Pule, mano manymu, 

geriausiai tiktų Čerburgas.

Pasigirdo gilus atodūsis ir porceliano tarškėjimas į m arm u

rinį stalo paviršių.

— Dabar viską išsiaiškinkime. Tu nori, kad aš vienui vienas 

buriuočiau bent devynias valandas, ir jeigu bus palankus vėjas 

bei srovės, o paskui paėmęs tave Čerburge dar devynias valan

das plukdyčiau atgal? Dėl Dievo meilės, Pablo, jei jau tu Čerbur

ge, kodėl negali kaip visi žmonės atplaukti keltu?
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— Ne, Bobi, aš tikrai negaliu. O atgal plaukdamas tu būsi ne 

vienas. Aš tau padėsiu.

— Dieve visagali... Kada visa tai turi vykti?

— Šiąnakt. Turi atplaukti čionai šiandien, o grįžti aš turiu 

prisidengęs tamsa.

Kurį laiką ragelyje spengė tyla. Karveris girdėjo, kaip į puo

delį pilamas vanduo, kaip barška šaukštelis, po to šliurptelėjimas, 

kai žmogus gurkšteli pirmą karštos kavos gurkšnį.

— Gerai, Pablo, kokia tai istorija? Kur tu įklimpai?

— Bijau, kad negalėsiu tau to papasakoti.

— Na, manau, kad vis dėlto teks. Klausyk, aš esu vedęs. Tu

riu šeimą, kuria privalau pasirūpinti. Aš negaliu rizikuoti savo 

kailiu vien tik todėl, kad tu man paskambinai ir prašai paslaugos. 

Aš turiu teisę žinoti, į kokius reikalus įsiveliu.

— Taip, — sutiko Karveris, — tu turi tokią teisę. Bet tau 

tikrai būtų geriau, jei nieko nežinotum. Jei mane perplukdysi, aš 

ištarsiu tau sudie, kai tik pasieksime sausumą, ir tu manęs nema

tysi bei negirdėsi tol, kol tas mėšlas nesibaigs.

— Koks mėšlas?

— Kol sutvarkysiu kai kuriuos asmeninius reikaliukus, — 

Karveris greitai apmąstė, kiek gali pasakoti. — Paklausyk, Bobi, 

pirmą kartą po Keitės aš sutikau merginą, kuri man šį tą reiškia. 

Manau, ji galėtų būti labai svarbus žmogus mano gyvenime.

Folkneris nusijuokė:

— Ir tu turi patekti į šalį taip, kad jos vyras apie tai nieko 

nesužinotų?

— Norėčiau, kad taip būtų. Ne, ją pagrobė. Vienas rusas ją 

pagrobė praėjusią naktį. Tačiau aš nežinau, kur jis ją išgabeno ir 

kam jis dirba.

— Kur ji buvo tuomet, kai ją tas rusas pagrobė?

— Ženevoje.

Dar vienas gurkšnelis kavos.

— Aš nieko nesuprantu. Kodėl tu turi atkeliauti čia?
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— Nes tie žmonės, kurie davė jam nurodymus ar bent jau 

apie tai ką nors žino, yra Londone. Tačiau aš nenoriu, kad jie su

žinotų, kur aš esu. Taigi jokių kreditinių kortelių, jokių muitinių, 

jokių pasų.

Vėl spengianti tyla.

— Na, tai kaip, ar tu pasirašai? — paklausė Karveris.

— Man atrodo, kad pradedu sirgti, — pasakė Folkneris.

— Ar tu sakai, kad prastai jautiesi ir negalėsi padėti?

— Ne, sakau, kad paskambinsiu į darbą ir pranešiu, jog ser

gu. Gal gali pasirūpinti prieplauka jachtai Čerburge devintai va

landai vakaro vietos laiku?

— Taip.

— Puiku, tuomet ten ir pasimatysime.

— Dėkui, Bobi, lieku tau skolingas.

— Tai jau tikrai.

Bobis Folkneris visai neapsidžiaugė, kai reikėjo pranešti 

žmonai, jog pradingsta mažiausiai dvidešimt keturioms valan

doms, palikdamas ją vieną tvarkytis su mažu vaiku, nes turi pa

gelbėti žmogui, kurio jie abu nematė bent trejus metus. Dauguma 

žmonų negali patikėti tuo, kad vyro ištikimybė vyrui, su kuriuo 

kartu tarnavo, gali viršyti ištikimybę savo moteriai bei šeimai. 

Bobis kuo puikiausiai suprato, ką Kerė turi galvoje, ir visiškai su 

tuo sutiko, tačiau jis negalėjo sulaužyti kovos draugus siejančio 

garbės kodekso.

Buvo kuo puikiausiai aišku, kad Pablo Džeksonas yra įklim

pęs į problemas, kurios gali būti susijusios su kriminaliniu pasau

liu, tačiau tai nieko nekeitė. Folkneris pažinojo senus bičiulius, 

kurie jau senokai sėdėjo už grotų. Tu ateini į teismą, kad juos m o

raliai palaikytum, retkarčiais pasirūpintum jų šeimomis, kol jie 

už grotų, o kai jie išeina, surengi šaunų vakarėlį. Ir tai darai todėl, 

kad žinai, jog jei kada nors situacija apvirstų aukštyn kojomis, jie 

pasielgtų lygiai taip pat.

Taigi jis griežė dantimis, kęsdamas Kerės pyktį, jos ašaras
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ir ledinę tylą. Tačiau bent jau pažadėjo jai, kad nesiims vykdyti 

pamišėliško Pablo plano vienui vienas. Todėl jis paskambino savo 

nuožiūra.

— Sveiki, Kventinai, — vos tik prisiskambinęs pasakė jis.

— Bobi, mano mielas berniuk, kuo galėčiau tau padėti?

— Man ką tik skambino Pablo Džeksonas. Ar jam pavyko su 

jumis susisiekti prieš kelias dienas? Aš jam daviau jūsų telefono 

numerį.

— Ne. Pamela sakė, kad jis skambino į namus, tačiau aš iš jo 

nieko senokai nesu girdėjęs.

— Manau, jis turi šiokių tokių rūpesčių.

Folkneris trumpai apibūdino situaciją ir galiausiai viską už

baigė prašydamas pagalbos:

— Aš tikrai be galo būsiu dėkingas, jei pagelbėsite man jach

toje. Taip plaukti būtų kur kas lengviau.

Trenčas nusijuokė:

— Tai mes apsikeisime pozicijomis, a? Tu būsi mano kapito

nas, o aš — tavo nuolanki įgula.

— Tikrai nenorėjau to pasakyti.

— Nesijaudink, tik traukiu tave per dantį. Šiandien turiu 

porą susitikimų, tačiau nėra tokių susitikimų, kurių laiko mano 

sekretorė nesugebėtų pakeisti. Kur aš turėčiau prisistatyti?

— Pulo jachtų klube dešimtą valandą. Mano laivas yra Ta- 

mariksas, tai „Rustler 36“ tipo jachta. Aš jau būsiu laive. Išplauk

sime, kai tik įžengsite ant denio.

— Tuomet geriau nešvaistyti laiko kalboms. Pasimatysime 

tenai.

Karveris nieko burnoje neturėjo nuo vakarykščių pietų. Jis 

kaip reikiant nusiaubė „Novotelio" pusryčių bufetą, sąskaitą ap

mokėjo grynaisiais, vėliau sustojo degalinėje ir kaip akį užpylė 

audi kuro baką. Turėjo šiek tiek daugiau nei dvylika valandų 

nusigauti iš rytinio Prancūzijos pakraščio iki šiaurės vakarų 

pakrantės. Autostradomis tokį atstumą nuvažiuoti būtų vienas
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juokas, bet jis ir toliau privalėjo laikytis šalutinių kelių, kuriuose 

apstu lėtai važiuojančių automobilių, o ką jau kalbėti apie mažų 

provincijos miestelių gausybę jo maršrute. Nedaug naudos iš 

tokio automobilio, kai velkiesi už traktoriaus ar seno citroeno. 

Bet kokiu atveju numatytą punktą jis turėjo pasiekti laiku.

57

— Ar tu jau paskambinai?

Bilas Selsėjus žvelgė su užuojauta į savo kolegą — užuojauta 

ir dėkingumas, kad ne jam teko atlikti visų vyresniųjų karininkų 

nemėgstamą užduotį.

— Jo, — atrodė, kad visas Džeko Granthemo ryžtas kažkur 

išgaravo. — Žinai, ji buvo vienturtė šeimoje. Tėvų džiaugsmas ir 

pasididžiavimas. Pirmiausia Kembridžas, po to švytinti karje

ra. Viskas, ko trūko, tebuvo vyras ir vaikai. Blogiausia, kad tėvai 

nė nenutuokė, kuo iš tiesų užsiėmė jų dukra. Bent jau kai tavo 

berniukas tarnauja armijoje, žinai, jog bet kada gali ateiti liūdna 

žinia. Tačiau šie žmonės sėdėjo ir galvojo, kad jų maža mergytė 

dirba saugų diplomatinį darbą Šveicarijoje. Ir kas, po galais, kada 

nors žūsta Šveicarijoje?

— Kaip visa tai paaiškinai? Automobilio avarija.

— Kaip visada: partrenkė ir pabėgo iš įvykio vietos, mirtis 

ištiko akimirksniu, ji nesikankino. Ir visi kiti niekai.

— Aš paėmiau tau kavos.

Selsėjus padavė baltą plastikinį puodelį, pilną neaiškaus 

rudo skysčio. Granthemas gurkštelėjo ir susiraukė.

— Po galais, tai siaubinga.

— Kai kurie dalykai nesikeičia, — pasakė Selsėjus. — Naujas 

pastatas ir tokia pati šlykšti kava.

Granthemas sugebėjo liūdnai nusijuokti. Jis mėgino gerti tą 

kavą, bet paragavęs papurtė galvą.

258



— Viskas turėjo būti ne taip. Aš pasakiau jiems, kad tik ste

bėtų ir nesikištų.

— Žinau, — sutiko Selsėjus. — Aš jiems sakiau tą patį. Lie

piau jai būti atsargiai. Ar yra žinoma, kaip visa tai nutiko?

— Daugmaž. Marčesonas, tas kitas vaikinas, kuris dirba 

Berne, praleido visą naktį drauge su Ženevos policija. Jis matė 

visus surinktus daiktinius įkalčius, perskaitė liudininkų parody

mus. Džonsonas fotografavo iki pat tos akimirkos, kai nusprendė 

įsikišti. Galima tvirtinti, kad mūsų draugas iš Rusijos su juodu 

BMW, tas, kuris, mūsų manymu, nužudė Papiną, sugebėjo pasi

keisti automobilį. Jis naudojosi telefonų kompanijos furgonu ste

bėdamas vieną iš namų, esančių toje gatvėje. Manoma, kad tai ir 

buvo ta vieta, į kurią jį atvedė Papinas, kur turėjo slėptis koman

da, dalyvavusi Paryžiaus įvykiuose. Taigi jis stebėjo namą, mes 

stebėjome jį, ir viskas buvo eiki, kol dėl neaiškių priežasčių, kurių 

niekas negali išsiaiškinti, rusas nusprendė pakeisti savo planą ir 

nuėjo į kavinę.

— Gal jis paprasčiausiai norėjo išgerti puodelį normalios 

kavos?

— Na, dėl to jam galėčiau pritarti. Bet ten turėjo būti dar 

kažkas, nes Džonsonas nusprendė pats nueiti į kavinę. Kol jis ją 

pasiekė, rusas pagriebė jauną moterį — beje, jos tapatybė nežino

ma — ir tempėsi ją pro duris. Tada Džonsonas nusprendė pasielg

ti kaip riteris spindinčiais šarvais ir už savo pastangas buvo nu

šautas. Paskui rusas nušovė ir du kavinėje buvusius liudininkus, 

ir Stok, kuri atskubėjo pamačiusi, kad jos porininkas parkrito.

— Kas per skerdykla. Ir vis dėlto negalima nesistebėti dėl 

tos paslaptingos moters, prieš kurią jis naudojo prievartą. Tam 

rusui tikriausiai jos labai reikėjo, jei jis nė nemirktelėjęs paklojo 

keturis žmones. Ir, kaip jūs galėjote pastebėti, jos jis nenužudė.

— Bent jau kol kas.

— Taigi ji ir yra viso šio galvosūkio raktas.

— Be abejo, ji yra rakto dalis. Ten buvo dar kai kas, — 

Granthemas pradėjo pamažu atkusti, atrasdamas naujų energijos
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resursų. — Beveik tuo pat metu, kai rusas švaistėsi ginklu į kairę 

ir į dešinę šaudydamas žmones kavinėje, airių bare, toje pačioje 

gatvėje, vyko muštynės.

— Dieve mano! Atrodo, lyg būtų kalbama apie kokį Dodžo 

Sitį iš vesterno, o ne apie Ženevą.

— Žinau, bet yra šiokių tokių įdomių dalykų. Šiose baro 

muštynėse nukentėjo trys žmonės — visi jie rusai ir visi turi 

diplomatinius pasus. Jie neištarė nė žodžio apie tai, kas įvyko. 

Bet visi buvo ginkluoti lengvaisiais automatais ir juos visus su

tvarkė vienas vyras, o jie nespėjo nė karto iššauti.

Susižavėjęs Selsėjus net švilptelėjo.

— Tas vyrukas tikrai įspūdingas.

— Taip, ir tas pats paslaptingas vyras buvo pastebėtas bėgan

tis gatve ir šaudantis iš pistoleto. Beje, spėk, kas buvo jo taikinys?

— Tik nesakyk, kad tas rusas?

— Būtent. Rusas, nuvažiuojantis furgonu, galbūt drauge su 

ta moterimi. Tad ką tau tai byloja?

— Paslaptingą vyriškį ir paslaptingą moterį vaikėsi ta pati 

rusų gauja.

— Ir rusai informaciją gavo iš Pjero Papino, kuris mėgino 

mums iškišti žmones, nužudžiusius princesę. O tai reiškia...

Selsėjus be vargo užbaigė sakinį:

— Kad jei surasime tą paslaptingą porą, savo rankose turė

sime žudikus.

— Būtent.

— Galbūt tų vargšų vaikų mirtis ir nebuvo visiškai bepras

miška.

— Bilai, man kažkodėl atrodo, kad tai jų tėvus nelabai pa

guos.

Nė vienas iš jų nežinojo, ką dar pridurti. Ir nė vienam nespė

jus nieko sugalvoti suskambo telefonas. Atsiliepė Granthemas. Jis 

keletą sekundžių klausėsi balso ragelyje, raukydamasis nuo to, ką 

išgirdo. Po to pasakė:

— Luktelėkite minutėlę, — ir mostelėjo Bilui Selsėjui, ro
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dydamas į savo rašomąjį stalą. — Paduok man bloknotą ir tuši

nuką, — Selsėjus padavė juos Granthemui ir šis pradėjo rašyti, 

petimi prispaudęs prie ausies ragelį. Galiausiai padėjo tušinuką 

ir perėmė ragelį į ranką: — Ačiū, Persi, aš tikrai už tai esu dėkin

gas. Kaip galbūt jūs žinote, praėjusią naktį tai mums tapo asme

niniu reikalu. Tačiau jūs gerai padirbėjote. Jūs ir vėl tapote mūsų 

koziriu.

Granthemas padėjo ragelį ir staiga jo veidą, dar prieš keletą 

minučių atrodžiusį taip varganai, vainikavo spindinti šypsena.

— Mes juos turime! Atrodo, kad Persiui Veikui pavyko įti

kinti savo žmones mums šiek tiek padėti. Taigi jie mums išdavė 

vardus. Siurprizas: tie vardai — vyro ir moters. Ir aš juos pričiup

siu, kad ir kiek man tai kainuotų.

58

— Šūdas!

Bobis Folkneris bejėgiškai stovėjo 36 pėdų jachtos Tamarik- 

sas kabinoje, jo ranka spaudė „Yanmar“ dyzelinio variklio star

terio mygtuką ir klausėsi, kaip dusdamas kosti variklis, niekaip 

nenorėdamas užsivesti. Erzindamas jį švilpė jo komandos narys 

Samuelis Karveris. Jis stovėjo laivo pirmagalyje, laikydamas ran

kose virvę ir laukdamas, kol galės atsišvartuoti.

— Tik nesakyk, kad užmiršai pripilti kuro!

Viskas buvo taip, kaip senais laikais, vykstant į misiją su Bo- 

biu ir Kventinu Trenču. Jis visą dieną praleido niekaip negalėda

mas nuvyti minčių apie Aleks, kraustydamasis iš proto dėl to, kas 

gali jai nutikti, ir mėgindamas per daug ilgai neapsistoti ties tuo, 

ką gali jai padaryti pagrobėjai.

Pakeliui jis paskambino Torui Larsenui, kuris kompiuterio 

atkodavimo progresą apibūdino vienu žodžiu — lėtai — ir papra

šė jo techninės pagalbos:

— Aš noriu, kad jiems tai geruoju nesibaigtų, — pasakė jis.
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O dabar jis gyveno įprastu ritmu, kai geraširdiški juokai ir 

pasišaipymai baimę nustumia į šoną, o žodžiais nenusakomas 

prieraišumas, kuriuo paremta vyriška draugystė, teikia paguodos.

Folkneris atsikirto:

— Atsiknisk! Bakas pilnas, tik kažkur užsikišusi kuro pada

vimo sistema. Turėtų tuoj pramušti. Čia taip visada.

Iš laivagalio, už trijų keturių pėdų nuo Folknerio, pasigirdo 

kitas, vyresnio vyriškio, balsas:

— Nesibaimink! Tas pats buvo, kai mes plaukėme iš Pulo. 

Bet galiausiai atkeliavome.

Karveris šyptelėjo išgirdęs savo buvusio vyresniojo karinin

ko balsą ir pasijuto kur kas ramiau bei tvirčiau, nes drauge buvo 

žmogus, galintis juo pasirūpinti. Seniui dabar turėjo būti beveik 

šešiasdešimt, bet jis atrodė toks, koks išliko Karverio atmintyje: 

palyginti neaukštas, kresnai sudėtas ir per kraštus trykštantis 

energija. Na, gal keli papildomi svarai nusėdo ant Trenčo juos

mens ir raukšlės jo rausvame veide šiek tiek pagilėjo, tačiau laikas 

juk keičia kiekvieną. Taip pat apie akis buvo matyti tamsūs ratilai, 

bet Trenčas gan greitai paaiškino, iš kur jie atsirado:

— Buvau savaitgalį su senais bičiuliais išvykęs į Škotiją pa

medžioti. Mes prisiekinėjome, kad nesėdėsime per naktį gerdami 

ir kalbėdamiesi. Vieni kitiems aiškinome, jog esame per seni gul

tis trečią ir keltis aštuntą. O viskas vyko taip pat, kaip ir visada. 

Tipiška!

Folkneris nulipo žemyn į laivo vidų pasikrapštyti prie va

riklio. Kiti du vyrai nuėjo į atvirą laivo kabiną. Jie susėdo vienas 

priešais kitą ant minkštasuolių, sustatytų iš abiejų pusių, ir tik 

toliau juos skyrė liukas, už kurio buvo į laivo kabiną besilei

džiančios kopėčios.

Trenčas palinko į priekį, alkūnėmis pasiremdamas ant 

šlaunų.

— Taigi, — prabilo jis lyg mylintis dėdė, kurį pralinksmino 

jo sūnėno pastarojo meto rūpesčiai, — Bobis man pasakojo, kad 

paštu parsisiųsdinai sau seksualią sužadėtinę.
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To Karveris tikrai nesitikėjo.

— Atsiprašau?

Trenčas sukikeno.

— Atleisk man, mano mielas berniuk. Nevykusi pastaba. 

Tau tikriausiai dabar tenka patirti milžinišką stresą, kai pra

puolė ta rusaitė. Aš tik mėginau šiek tiek palengvinti situaciją, 

truputėlį pajuokauti apie tai, kaip moterys iš panašių užkampių 

kaip ji susiranda vaikiną iš Vakarų. Akivaizdu, kad netinkamai 

pasielgiau, — jis atsikrenkštė ir vėl pamėgino tęsti pokalbį. — 

Taigi papasakok man apie tą merginą. Kiek nuraukiu, tarp jūsų 

kažkas rimta.

Karveris liūdnai perkreipė lūpas. Jis visiškai nesijautė pasi

rengęs nuoširdžiam pokalbiui.

— Gal... bet juk niekada žmogus nežinai, kaip viskas yra iš 

tikrųjų, ar ne?

— Turėjau susiprasti, kad čia ir glūdi visa esmė. Tu tai su

pranti akimirksniu. Taip bent jau buvo, kai pirmą kartą sutikau 

Pamelą. Užteko man į ją žvilgtelėti ir iškart pagalvojau: „Blemba, 

o čia tai uoga“.

— Gerai, viskas taip. Tačiau ne viskas gyvenime taip papras

ta. Tu jauti tam tikrus jausmus, tačiau vargu ar visada tais jaus

mais gali pasikliauti. Negali būti tikras dėl to, ką ji mąsto. Nežinai, 

ko nori ji ar kas tarp jūsų nutiks. Iš esmės negali dėl nieko būti 

tikras.

Vyresnis vyriškis atsiduso.

— Dėl Dievo meilės, tu visiškai nepanašus į tą šaunų jauną 

karininką, kurį kažkada pažinojau. Visuomet buvai ryžtingas, pa

sitikintis, pasikliaujantis savimi bei savo vyrais. Niekada netūp- 

čiojai vietoje dėl kažko išgyvendamas. Tu paprasčiausiai vykdy

davai tau patikėtą užduotį.

— Nes visada žinodavau, kokia tai užduotis. Turėdavau įsa

kymus, žinojau, kokie mano taikiniai, ir visuomet būdavo aišku, 

kaip apibūdinama sėkminga operacija. Tai buvo lengva. O čia taip 

nėra.
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Trenčas linktelėjo.

— Tuomet imkimės smulkmenų. Kuo vardu ta moteris? 

Amžius? Ypatybės?

— Aleksandra Petrovą; netrukus sukaks trisdešimt; penkių 

pėdų ir aštuonių colių ūgio; sveria gal šimtą trisdešimt svarų; 

šviesūs plaukai, mėlynos akys.

— Blemba, — pakartojo Trenčas, — ji tikrai uoga.

— Jo, bet yra ir dar kai kas.

— Ką nori pasakyti?

— Ji mane supranta. Ir manau, kad aš ją suprantu. Mus sieja 

daugybė bendrų dalykų, kurių kiti žmonės tiesiog nesuprastų.

— Tokių kaip?..

— Tokių asmeniškų, kad jie niekam daugiau neturėtų rū 

pėti.

Pagyvenęs vyriškis vėl linktelėjo.

— Tikrai taip. Visiškai su tavim sutinku. Geriausia, kad to 

kių dalykėlių niekas nežinotų, a?

Pro liuką kyštelėjo ryžtingai nusiteikusio Folknerio veidas. 

Jis nužvelgė abu vyriškius.

— Tikiuosi, kad nesutrukdžiau?

— Viskas gerai, — pasakė Karveris. — Mes jau baigėme. Tai

gi ar šis laivas kada nors išplauks?

— Žinoma, — pasakė Folkneris su triumfo šypsena vei

de. — Kaip raketa. Džentelmenai, malonėkite užimti savo vietas.

Jis luktelėjo, kol abu vyrai nuėjo į skirtingas laivo puses, pa

ėmė lynus, o tada vėl spustelėjo starterio mygtuką. Variklis suko

sėjo, suburzgė, viltingai supūškavo ir vėl nutilo.

— Po velniais, — sumurmėjo Folkneris.

Jis ir vėl pradėjo maigyti starterį. Po ketvirtojo bandymo 

galiausiai variklis ėmė dirbti. Lynai buvo numesti, Karveris su 

Trenču vėl grįžo ten, kur sėdėjo, o laivas pajudėjo nuo pirštinio 

pontono, prie kurio buvo pririštas.

Folkneris lėtai skynėsi kelią tarp siūbuojančių laivų korpusų 

ir švelniai linguojančių jachtų stiebų, prišvartuotų tarp tūkstančių
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kitų Čerburgo jachtų uoste, kuris tikriausiai buvo pats didžiausias 

visoje Prancūzijos pakrantėje. Per keletą minučių jie pasiekė pa

kankamai plačius vidinio uosto vandenis.

Folkneris mostelėjo kranto link.

— Matot, štai tenai, prie sumauto didžiulio kelto? Tai okea

ninių lainerių krantinė. Ten prieš išplaukiant buvo prišvartuotas 

Titanikas.

Jis iki galo atidarė droselinę sklendę, ir variklis pradėjo dirb

ti visu greičiu, jiems praplaukiant pro didžiulius apvalius sutvir

tinimus bei įplaukiant į išorinio uosto vandenis. Uostą juosė di

džiuliai pylimai, o jo vartus saugojo dar viena pilis.

— Prie darbo, vyručiai, — pasakė Folkneris. — Laikas pa

kelti bures.

Netrukus pilkėjančiame vakaro danguje pasirodė dvi di

delės trikampės burės ir stakselis, kelioms akimirkoms Karveris 

pasinėrė į didingą laisvės pojūtį, kurį teikė lengvas vėjelis, nešan

tis jachtą per atvirus vandenis. Folkneris išjungė variklį, todėl 

dabar tesigirdėjo burių plazdenimas, įtemptų virvių girgždėji

mas, vandens teliūškavimas bei oro švilpimas. Tolumoje, šiau

rėje prie horizonto, telkėsi juodi debesys. Karveris paplekšnojo 

Folkneriui per petį ir mostelėjo jų pusėn.

— Atrodo, kad dangus nėra labai draugiškai nusiteikęs, — 

tarė jis.

— Šalto oro frontas atkeliauja nuo Arkties, — atsakė Folkne

ris. — Mus jis turėtų pasiekti per kitas dvi tris valandas. Vėjas da

bar iš vakarų, keturių balų stiprumo. Jis pakeis kryptį ir sustiprės 

penkis šešis, o gal net septynis kartus. Bus pakankamai vėjuota, 

bet nesijaudink, mano laivas gali su tokiu vėju susidoroti, o ir 

srovės beveik visą laiką mums bus palankios. Tačiau pranešamas 

ir lietus, tad nebus labai malonu. Kabinoje po lova turiu porą at

sarginių neperšlampamų kostiumų. Jūs galėsite užsivilkti. Tiesą 

sakant, galėtumėte jau dabar apsirengti, kol dar yra laiko.

Karveris nusileido į apačią. Prasibrovęs pro pagrindinę lai

vo kajutę, prasispraudęs pro virtuvėlės stalą ir sėdimąsias vietas,

265



pasiekė paprastas medines duris. Jos atsivėrė į dar mažesnę er

dvę, kurios didžiąją dalį užėmė miegamosios vietos, suformuotos 

kaip trikampiai apvalintais kampais, įspraustos laivo pirmagalyje. 

Lovų čiužiniai buvo pakelti ir pritvirtinti prie korpuso, kad po 

jais būtų galima susidėti daiktus. Karveris pasirausęs rado porą 

oranžinių vandens nepraleidžiančių kelnių bei prie jų tinkančias 

striukes. Striukės buvo pasiūtos taip, kad atlaikytų uraganą, apy

kaklės užtrauktuką buvo galima užtraukti iki pat smakro, o ran

kovių galus sutraukti ir sutvirtinti specialias lipdukais.

Rengdamasis Karveris mąstė apie kitus du vyrus laive, apie 

tai, kad kitiems žmonėms jie galėjo atrodyti visiškai niekuo ne

išsiskiriantys, gal net šiek tiek nevykėliai, tačiau po apgaulinga 

išore slėpėsi drąsa, kompetencija, jei reikėjo, ir negailestingumas. 

Jis prisiminė visą drauge praleistą laiką, mokymus, preciziškumą, 

kada jie buvo mokomi viską atsiminti ir pakartoti, kas buvo pasa

kyta. Jie visi žinojo, kokių sunkių padarinių gali turėti net m en

kiausias nesusipratimas karo metu.

Karveris dar kartą perkratė viską, apie ką kalbėjosi, ir supra

to, jog jį išdavė. Jis tik mąstė, ar abu senieji draugai eina prieš jį 

išvien. Tiksliai žinojo, kad vienas jų yra priešas; kitas gali būti viso 

labo nekaltas naivuolis. Tačiau kas jis pats buvo šioje situacijoje. 

Savaime suprantama, kad naivuolis, tik vargu ar nekaltas. Visos 

detalės, susijaukusios mintyse, pamažu pradėjo dėliotis į vietas 

ir aiškėti bendras paveikslas. Tai buvo jo paties portretas, tik jis 

nebuvo itin malonus. Jame atsispindėjo žmogus, kurį kvailino, 

ir ne sykį; tas žmogus pasitikėjo tik nedidele saujele žmonių ir 

kiekvieną kartą pasirinkdamas suklysdavo. Artimiausiomis die

nomis, jei tik liks gyvas, jis pamėgins viską mintyse perkratyti ir 

sužinoti, ne kur jis suklydo — dabar tai jau buvo akivaizdu, bet 

kodėl. Šie vyrai buvo jo draugai, jo kovų draugai. Kadaise jie būtų 

dėl jo rizikavę gyvybe. Ką jis padarė per tą laiką, kad jie dabar jį 

išduoda? Galbūt kartais nieko nereikia padaryti. Motina jo atsisa

kė tik todėl, kad jis gimė.

Motinos išdavystę jis išgyveno. Išgyvens ir šią išdavystę.
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Kažin kur turėtų užvirti mūšis? Jachta audroje — nelabai 

gera vieta kovai. Mažai vietos, viskas supasi, vartosi į visas puses, 

be to, jie dėvėjo storus drabužius. Paslėpti ginklą neperšlampa

me kostiume nebuvo jokių problemų. Tačiau jį staigiai ištraukti

— kur kas sudėtingiau. O tvirtai atsistoti, nusitaikyti ir paleisti 

tikslų šūvį bus beveik neįmanoma.

Pavojingiausia vieta buvo liukas ir kopėčios tarp viršutinio 

denio ir kajutės apačioje. Bet kas pakliuvęs čia yra puikiausias 

taikinys. Per kitas kelias valandas du, o gal net visi trys vyrai pa

tyliukais pradės varžytis, norėdami būti tinkamoje vietoje, kol 

galiausiai vienam iš jų bus geriausias momentas atversti kortas. 

Tuo tarpu Karveris stengėsi viską suplanuoti savo naudai.

Ten pat, kur Karveris rado neperšlampamus kostiumus, pa

sirausęs rado tai, ko jam prireiks vėliau. Tačiau bent jau kol kas 

reikėjo elgtis gražiai ir civilizuotai, tarsi jie būtų geri draugai. Jie 

drauge prieš visą pasaulį, kaip senais gerais laikais.

Jis nuėjo prie denio liuko, iškišo pro jį galvą ir paklausė:

— Gal kas nors norėtų kavos?

Priėmė užsakymą ir ant dujinės viryklės laivo virtuvėje už

kaitė katiliuką. Pripylė tris puodelius, įpylė pieno, įdėjo cukraus ir 

vėl pakilo ant denio. Buvo likusi paskutinė užduotis.

Jachtos stiebą laikė virvės, kitaip dar vadinamos vantais, jos 

buvo įtemptos nuo viršaus iki korpuso šonų. Į abu šonus nuo stie

bo virves laikė du skersiniai. Baltas plastmasisnis prietaisas, maž

daug aštuoniolikos colių aukščio, buvo pritvirtintas ant kairiojo 

skersinio. Tai buvo radarų reflektorius, jo dėka visi praplaukian

tys laivai galėjo nustatyti jachtos buvimo vietą. Jis buvo pririštas 

virve prie lentelės stiebo apačioje.

Karveris nusigavo iki lentelės, atrišo virvę ir laikydamas jį 

rankoje atsisuko atgal šūktelėdamas:

— Atleisk, Bobi, šis daikčiukas turi dingti.

— Ką čia paistai? — suriko Folkneris.

— Negaliu pasirodyti nė vieno radaro ekrane.

— Ar tu jau visai iš proto išsikraustei? Mes ruošiamės nak
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tį perplaukti kaip tik tą vietą, per kurią eina daugiausiai laivų 

maršrutų. Per parą sąsiauriu praplaukia penki šimtai laivų, ir jei 

bent vienas iš jų nors kiek prie mūsų prisilies, bus lygiai tas pat, 

kas drambliui užlipti ant degtukų dėžutės. Mes nuskęsime. Ir tu 

tikrai nepasieksi to sumauto kranto. Beje, mes taip pat.

Meiliai abejinga šypsena perkreipė Karverio veidą:

— Na, tuomet mums reikės būti budriems.

59

Aleks buvo vienut viena tamsoje. Kol kas su ja elgėsi pakan

kamai gerai. Pirmąją naktį Jurijus leido ramiai išsimiegoti. Tai ją 

nustebino. Paprastai jo elgesys būdavo kitoks. Kitą dieną jo klau

simai buvo primygtini, bet mandagūs, netgi kultūringi. Kaip ji 

susipažino su tuo vyriškiu? Kodėl ji su juo susidėjo? Kodėl jo ne

nužudė? Ar bent mėgino tai padaryti? Jei jau paliko jį gyvą, gal 

ko nors iš jo pasimokė? Kur buvo kompiuteris? Ką jai pačiai teko 

išduoti?

Tik paskutinis klausimas buvo užduotas be jokios potekstės 

ir Jurijus beveik nemėgino slėpti, kad ne tik informacijai iškilo 

pavojus. Ir vis dėlto su ja elgėsi gerai. Aptarnaujantys žmonės 

bendravo oficialiai, lyg su viešnia, kuri čia kartais pasirodo, tačiau 

ne kaip su kaline. Jai patiekė tuos pačius valgius, leido gerti tą patį 

vyną, kaip ir kitiems.

Tačiau Aleks visą tą laiką žinojo, kad nuolat tai nesitęs. 

Anksčiau ar vėliau Jurijaus Žukovskio kantrybė išseks. Jis norės, 

kad ji atsakytų į rimtesnius, svarbesnius klausimus, o tuomet jam 

nerūpės, kaip tuos atsakymus išgauti. Anksčiau ar vėliau jam nu

sibos paprasti pokalbiai ir bus imtasi fizinių veiksmų, kad ji papa

sakotų jam tai, kas iš tiesų rūpi.

Buvo akivaizdu, kad Jurijus patiria didelį spaudimą. Kaž

kur milžiniškame jo korporacijos tinkle, kuris ir sudarė jo vers

lo imperiją, brendo rimta krizė. Jis daug valandų praleisdavo
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užsidaręs kabinete ir skambindamas savo aukščiausiems vado

vams, derėdamasis su klientais, o kiekvieną jos judesį stebėjo le

dinis Kursko žvilgsnis, kuriame atsispindėjo nepalaužiama, ne

numaldoma neapykanta, kylanti ne tik dėl asmeninių priežasčių 

(to būtų visiškai pakakę), bet ir dėl visko, ką įkūnijo Aleks. Kai tik 

Jurijus pasirodydavo pratęsti kvotos, jame glūdinti įtampa atsi

spindėdavo dantų griežime ir stipriai gniaužomuose kumščiuose. 

Aleks buvo įsitikinusi, kad už tą įtampą jai teks sumokėti. Jis ti

krai ant jos išlies įtūžį.

Galiausiai buvo įsakyta uždaryti ją vieną viršutiniame kam

baryje su sunkiomis langinėmis, kol jis apsispręs, ką daryti to

liau. Ji nelabai suvokė, kiek laiko praleido, mėgindama pasiruošti 

viskam, kas jos laukė. Galėjo prabėgti valanda, tačiau nesunkiai 

galėjo būti prabėgusios trys valandos. Atrodė, kad neperžvelgia

moje tamsoje laikas slenka visiškai kitokiu tempu.

Galiausiai koridoriuje ji išgirdo žingsnius. Žinojo, ką jie 

reiškia. Giliai įkvėpė stengdamasi išlikti rami, nukreipdama dė

mesį į besidaužančią širdį ir mėgindama sulėtinti pulsą. Dabar 

ji privalo nepanikuoti, privalo tylėti. Per kitas valandas pakan

kamai prisiklyks.

60

Magnusui Leklerkui buvo duotas telefono numeris, kuriuo 

jis turėjo skambinti ištikus nelaimingam atsitikimui. Jam buvo 

pasakyta, jog vargu ar kas skųsis dėl netikro pinigų pervedimo. 

Bet jei taip nutiktų, kai kurie žmonės tikrai norėtų apie tai suži

noti. Ir, aišku, jie būtų labai dėkingi už suteiktą informaciją.

Nelengva buvo sukaupti drąsą. Jis privalėjo viską gerai ap

galvoti.

Jei viską paviešins, kaip Vandervartas ir grasino, tuomet jo 

santuokai galas. Kuo ilgiau apie tai mąstė, tuo jam ta problema 

rodėsi mažesnė. Jis atsikratytų Martos visiems laikams, ir nuo tos
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minties tik palengvėdavo. Žinoma, jis, be abejo, praras darbą bei 

visuomeninį statusą. Aišku, teks patirti ir pažeminimą, o gal net 

patyčias. Tačiau nuojauta jam kuždėjo, kad daugelis jo bendra

darbių banke mielai būtų laižę tokios seksbombos kojų pirščiu

kus. O vėliau su pavydu kalbėtų, kad senis Magnusas buvo išdy

kęs eržiliukas, bet jie apie tai net nenutuokė. Po kelių mėnesių jis 

vėl galėtų imtis to paties verslo.

O galbūt ir ne. Jis ramiai galėjo jiems visiems parodyti vi

durinįjį pirštą ir išskristi į Kaimanų salas. Taupydamas pinigus 

galėjo gyventi daugelį metų. Galėjo likusį gyvenimą praleisti pa

plūdimyje, jei tik to būtų panorėjęs.

Kitaip tariant, Leklerkui neatrodė, kad jis daug prarastų, jei 

imtų ir prakalbėtų. O kas bus, jei laikys liežuvį už dantų?

Turėjo būti kokia nors priežastis, dėl kurios Vandervartas 

taip stengėsi išsiaiškinti Malgreivo telefono numerį. Jis akivaiz

džiai norėjo susigrąžinti pinigus, o jei reikės, panaudos bet kokias 

priemones. Todėl jo laukė dideli, netgi labai dideli nemalonumai. 

Jis net nenorėjo pagalvoti apie tai, kokia bus jų reakcija. Tačiau ir 

vėl nė akimirką nesuabejojo, kad Vandervartas gali nusiųsti kele

tą vaizdo įrašo ištraukų žiniasklaidai, jei tik pajus, kad jį išdavė.

Visi galimi scenarijai be paliovos sukosi Leklerko galvoje 

neduodami ramybės. Svečių kambaryje jis praleido bemiegę nak

tį, o ryte nuėjęs į darbą dar nežinojo, kokio kito veiksmo imtis. 

Galiausiai priėmė sprendimą — jis surinko du numerius. Vienas 

buvo tas, kurį jam davė Malgreivas.

Moteriškas balsas atsiliepė:

— Konsorciumas. Kuo galėčiau jums padėti?

Jį sujungė su vyriškiu, kuris kalbėjo rafinuota anglų kal

ba. Vyriškis Leklerkui didžiai padėkojo už suteiktą informaciją, 

paskui pasiteiravo, kur vėliau būtų galima jį rasti, jei prireiktų 

kokios nors papildomos informacijos apie tai, ko ieško tas po

nas Vandervartas ir panašiai. Leklerkas su didžiausiu malonu

mu sutiko visomis išgalėmis padėti. Jis padiktavo savo telefono
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numerį ir namų adresą. Norėjo, kad vyriškis įvertinų tai, kaip jis 

apgailestauja dėl viso to reikalo, susijusio su Vandervartu. Kaip 

įmanydamas stengėsi išpirkti kaltę dėl neatsargumo. Vyras buvo 

be galo supratingas:

— Pone, aš jus labai užjaučiu, — pasakė jis. — Jums teko pa

tirti siaubingų dalykų. Bet kas jūsų vietoje būtų pasielgęs taip pat.

Kai baigė pokalbį, nuo Leklerko žliaugė prakaitas. Jis nusi

šluostė kaktą ir atleido kaklaraiščio mazgą. Paskui paskambino 

antruoju numeriu. Tai buvo jo kelionių agentas. Jis užsakė bilie

tus į Majamį pačiu artimiausiu metu. Agentas rezervavo bilietus 

rytojaus rytui pirmąja klase Britanijos oro linijomis iki Londono 

Hytrou oro uosto, iš kur apie pietus turėtų išskristi į Majamį. Už 

bilietus Leklerkas sumokėjo kompanijos kreditine kortele.

Vakare po darbo grįžo namo ir kaip įmanydamas stengėsi 

elgtis įprastai.

Barniai tarp jų nebuvo nė kiek didesni nei įprastai, o tyla 

kaip visada, kurtinanti. Po vakarienės jie sėdėjo poilsio kam

baryje. Leklerkas įsitaisęs savo odiniame krėsle per televizorių 

žiūrėjo prastai dubliuotą amerikiečių serialą apie policininkus, 

kai paskambino į duris. Jis griebęs nuotolinio valdymo pultelį 

sumažino garsą. Durų skambutis suskambėjo dar tris kartus, tik 

stipriau ir nekantriau.

— Eik ir atidaryk, — liepė jis Seržui, užsidariusiam, išsty

pusiam septyniolikos metų berniokui, jaunesniam iš dviejų jo 

vaikų.

Vaikis net nesukrutėjo, leisdamas visiems suprasti, kaip jį 

erzina toks kišimasis į jo neapsakomai apkrautą nieko neveiki

mo dienotvarkę, bet galiausiai vis dėlto pakilo iš savo vietos. Iš

eidamas iš kambario trinktelėjo durimis ir išdidžiai nužirgliojo į 

prieškambarį.

Leklerkas įtempė klausą lauko durų link. Jis girdėjo, kaip 

jos atsidaro. Girdėjo sūnų ištariant: „Kas?..a Tada pasigirdo gar

sas, kuris priminė lyg smūgio lazda į kamuoliuką, lyg daužia-
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mo kiaušinio lukšto skimbtelėjimą. Paskui išgirdo prislopintą 

bumbtelėjimą, lyg kas nors sunkaus nukristų ant grindų.

Marta sureagavo pirmoji. Ji pašoko iš savo vietos ir jau 

buvo beeinanti prie durų, vedančių į prieškambarį, kai jos atsi

darė ir į kambarį įžengė du vyrai. Jie rankose laikė pniaumati- 

nius šratinius šautuvus. Ant vieno jų buožės matėsi kraujas.

Pirmasis pro duris įžengęs vyras buvo pasišiaušusiais ryškiai 

oranžiškai raudonais plaukais. Jis vos neatsitrenkė į Martą, stovė

jusią kambario viduryje, ir jo žingsnių beveik nesulėtino spyris 

keliu į viršutinę jos kūno dalį. Marta, neištarusi nė garso, susirietė, 

tada stumtelėjo ją atgal ir ji nulėkė atsitrenkdama į sieną. Lekler- 

ko duktė Amelija — liesutė, negraži devyniolikos metų mergina

— sukliko. Antrasis vyriškis, apvalaus veido ir storų lūpų, trink

telėjo jai į lūpas, kad užsičiauptų, paskui nutempė per kambarį. Ji 

galiausiai atgulė greta motinos.

Nuo tos akimirkos, kai vyriškiai įžengė į kambarį, praėjo ne 

daugiau kaip penkios sekundės. Leklerkas visą tą laiką nejudė

damas bejėgiškai sėdėjo savo krėsle, kai jo šeimos moterys buvo 

puolamos. Jis šiaip ne taip atsistojo ir išsproginęs akis žiūrėjo, 

kaip vienas iš vyriškių apsuko šautuvą ir jo vamzdį nukreipė 

jam į pilvą. Kitas ginklą laikė nukreipęs į moteris, susigūžusias 

prie kitos sienos.

Vyriškiai susižvalgė. Raudonplaukis greitu įsakančiu mos

tu linktelėjo galva. Ir jiedu pradėjo šaudyti.
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Šalto oro frontas juos pasiekė iškart po vidurnakčio. Viskas 

pasikeitė taip staiga, lyg perjungus televizijos kanalus. Jie ramiai 

plaukė pasirinkta kryptimi, pūtė gaivus, švelnus vakarų vėjelis, 

nešdamas į šiaurę; staiga oro temperatūra nukrito dešimčia laips

nių, o vėjas pasisuko 45 laipsnių kampu į šiaurę, pagreitėjo ir pra

pliupo geliantis lietus. Pasikeitęs vėjas tūžo ir kovojo su viskuo, 

kas pasitaikė jo kelyje. Jis nešė juos į jūrą drauge su atoslūgio sro

vėmis, šiaušdamas trumpesnes, aukštesnes bangas, kurios dužda- 

mos į laivą jį mėtė, tampė ir šokdino lyg žaisliuką.

Nebuvo jokios prasmės visiems trims sėdėti ant denio, tad 

jie nusprendė kas dvi valandas keistis. Kursą nustatė automatiniu 

šturvalu. Pasilikusysis viršuje turėjo budėti ir perimti valdymą, 

jei iškiltų būtinybė. Pirmasis budėjo Karveris, Trenčas pasisiūlė 

eiti antras. Taigi Folkneris netrukdomas galėjo ilsėtis, kol ateis jo 

eilė. O jam reikėjo poilsio. Prie šturvalo praleido daugiau negu 

dvylika valandų. Tuo metu, kai baigsis jo budėjimas, pradės švisti. 

Tada jau ir kiti nemiegos.

Karveris jokių nemalonumų savo budėjimo metu nesitikė

jo. Jam esant ant denio, bet kuris, norėjęs jį užpulti, turėjo pakilti 

kopėčiomis, atidaryti liuką ir iš šviesos išeiti į tamsą. Nebent jis 

užsnūstų prie vairalazdės, kitu atveju jo niekas negalėjo nugalė

ti. Pavojus iškils tuomet, kai leisis žemyn į kajutę.

Budėjimui pasibaigus Karveris nuėjo prie liuko, rankomis 

suėmė jo viršų ir pražergęs kojas nušoko žemyn, visiškai neliesda-
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mas kopėčių. Nušokęs atsitūpė ant siūbuojančių grindų. Trenčas 

sėdėjo prie stalo krašto kajutės viduryje.

— Po velniais, — šaltai pratarė jis. — Koks atsargumas, — 

rankoje jis laikė puodelį. — Karštas punšas, — kilsteldamas jį 

pasakė žinovo balsu. — Turėtum paragauti. Termose palikome 

ir tau. Jis virtuvėje.

Paskui Trenčas linktelėjo į kairę, kur ant minkštasuolio 

miegojo Bobis Folkneris:

— Greit užmigo. Vargšelis buvo visai nusikalęs.

— Manau, kad ir aš lūšiu, — pasakė Karveris. — Beje... jūsų 

eilė. Sėkmės. Ten, viršuje, sumautai šalta ir drėgna.

— Puiku, — tarė Trenčas ir nusiviepė kaip bet kuris kitas, 

kuriam tenka eiti į bjaurų orą.

Jis praėjo pro Karverį ir padėjo į kriauklę puoduką. Išorėje 

nesimatė jokių įtampos ženklų ar budrumo, tačiau jis nė karto 

neatsuko Karveriui nugaros lipdamas kopėčiomis į viršų ir išė

jęs į lauką uždarė liuką.

Karveris jo nesivijo. Trenčas galbūt tik ir laukia, kad jis pul

tų. Ir nėra jokių garantijų, kad Folkneris tikrai miega. Jis nenorėjo 

susigrumti su dviem vyrais vienu metu.

Paėmęs termosą įsipylė punšo, mėgaudamasis stipriais bren

džio, medaus, citrinos bei arbatos aromatais. Jau buvo beprade

dąs gerti, kai dėmesį patraukė plastmasės barškėjimas ant kajutės 

grindų. Ten mėtėsi du puodukai, jie daužėsi vienas į kitą. Atrodo, 

Folkneris taip pat ragavo šio gėrimo.

O dabar jis guli be sąmonės parkritęs ant minkštasuolio. 

Karveris priėjo ir stipriai papurtė Bobį už peties, tačiau nesulaukė 

jokio atsako.

Na, dabar bent jau viena aišku. Laukia atvira kova: Trenčas 

prieš Karverį, meistras prieš mokinį. O kai Bobis Folkneris pabus 

iš šio apnuodyto svaigulio, iš jų bus likęs tik vienas, kuris palinkės 

labo ryto.
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Scandwave Adventurer nuo vieno galo iki kito buvo ilgesnis 

nei trys futbolo stadionai. Jis svėrė daugiau kaip 100 000 tonų ir 

galėjo gabenti daugiau kaip šešis tūkstančius standartinių kon

teinerių didesniu nei 25 mazgų greičiu. Jis buvo daugiau nei ke

turiolika tūkstančių kartų sunkesnis ir bent tris kartus greitesnis 

už jachtą, kuria plaukė Karveris. Turint galvoje laivo dydį, svorį ir 

greitį, tai jis buvo toks pat manevringas kaip garinis volas.

Į tai atsižvelgdami laivo kūrėjai parūpino visą įmanomą 

įrangą. Jame buvo įtaisytas pats geriausias radaras, palydovinis 

koordinačių nustatymas bei telefono įranga. Laivo kapitonas 

kuo tiksliausiai žinojo laivo koordinates Žemės rutulio pavir

šiuje. Jis galėjo pamatyti bet kokį laivą, esantį už keleto mylių 

nuo jo. Sekliuose vandenyse galėjo kuo tiksliausiai nustatyti pa

krantės dugno reljefą po laivu, užtikrindamas, kad laivas neuž

plauks ant seklumos. Žmonės, vadovavę „Scandwave“ laivybos 

korporacijai, sakydavo, kad šiais laikais patyrusios įgulos nie

kam nereikia. Sumautos technologijos kuo puikiausiai nupluk- 

dydavo laivus ten, kur reikia.

Tad kai tą naktį pasikeitė vėjas ir iš šiaurės prapliupo ge

liantis lietus, naktinis budėtojas atvirame siaurame denyje prie 

kapitono tiltelio nestovėjo išdidžiai atstatęs krūtinės prieš vėjo 

gūsius, nes tokia buvo jo pareiga, kurią jis pasididžiuodamas 

turėjo atliki. Ne, jis sėdėjo susigūžęs už žemo plieninio turė

klo, sudėjęs rankas ir saugodamasis nuo vėjo degėsi cigaretę. Jis 

būtų pats didžiausias kvailys, jei šaltų ir šlaptų už tuos grašius, 

kuriuos jam moka, ypač kai per tokį smarkų lietų nesimato jo 

paties laivo pirmagalio, o ką jau kalbėti apie tai, kas darosi tolė

liau jūroje. Be to, yra vyrukas, kuris stebi radaro ekraną. Tegul 

jis ir rūpinasi praplaukiančiais laivais.

Taigi Scandwave Adventurer vyko iš Roterdamo į Baltimorę,
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plaukdamas Lamanšo sąsiauriu su šešių tūkstančių konteinerių 

kroviniu. O jachta Tamariksas plaukė iš Čerburgo į Pulą, į šiaurę 

per Lamanšo sąsiaurį, ir jos krovinys buvo trys pavargę vyrai. 

Nė vienas iš tų laivų nieko nenumanė apie kito egzistavimą.
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Karveris norėjo išeiti į lauką pas Trenčą ir paklausti, kas iš 

tiesų nutiko, kodėl jis taip elgėsi. Ir net jei senasis išpera būtų 

pasakęs teisybę, jis nepasakytų nieko, ko Karveris pats negalėtų 

sužinoti. Kad ir kas samdė Karverį pastaruosius kelerius metus, 

jie mokėjo dalį Trenčui, nes jis vis dar tebebuvo jo vyresnysis 

karininkas. Čia viskas buvo aišku. Jis buvo puikiausias karinin

kas, galintis verbuoti samdinius, o Karveris buvo pats geriausias 

kandidatas tapti samdomuoju žudiku: jo puikūs gebėjimai, jis 

gerai treniruotas ir pakankamai piktas bei nusivylęs, kad nebi

jotų teptis rankų už neblogus pinigus.

Nebuvo jokios prasmės savęs gailėtis. Jį nupirko ir už viską 

sumokėjo. Kai tik tapo nebenaudingas, Trenčas suplanavo jo atsi

kratyti, kaip ir bet kokio kito niekam nereikalingo daikto. Tai ne

būtų pirmas kartas, kai Trenčas siunčia savo vyrus į savižudišką 

užduotį. Bet kuris vadovaujantis karininkas privalo noriai aukoti 

gyvybę dėl didesnio gėrio. Karveris galėjo vaitoti dėl išdavystės 

kiek norėjo, jis galėjo vaidinti įskaudintą vaiką, kuris negali su

prasti, kodėl tėtukas su juo taip žiauriai elgiasi, tačiau Trenčas 

niekada nesisiūlė pakeisti jam tėvo, nors mielai galėjo pasinaudo

ti Karverio jausmais.

Karveris priėjo išvadą, kad bet kuriuo atveju jis visą savo 

gyvenimą už užmokestį žudė žmones. Tad neturėjo jokios teisės 

skųstis, kad kažkas dabar norėjo nužudyti jį.

Tačiau jis negali leisti jiems išsisukti be jokio atpildo.

Karverio neperšlampamame kostiume, dešinėje krūtinės
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pusėje, buvo gili kišenė. Ji užsisegė vertikaliu užtrauktuku. Kiše

nėje buvo dvi beveik pėdos ilgio plastikinės tūbelės. Apačioje jos 

buvo nudažytos raudonai, per vidurį ėjo oranžinė juosta, viršuje

— geltona, papuošta lankininko, stovinčio ant logotipo i k a r o s  

siluetu, tūbelės apačioje buvo raudona plastikinė kilpelė.

Karveris išsitraukė iš kišenės vieną tūbelę ir patraukė kopė

čių link. Jis šiek tiek pradarė liuką, įsileisdamas ledinį permirku

sio oro gūsį bei besidaužančios audros triukšmą. Tada kilstelėjo 

kitą ranką, kurioje horizontaliai laikė tūbelę, ir nukreipė lygia

grečiai laivo deniui. Paskui truktelėjo kilpelę. Pasigirdo ūžesys, 

tarsi kas nors būtų paleidęs fejerverką, vėliau — vyriškio pagalbos 

šauksmas, į visas puses besidaužančios ir rikošetu lekiančios tū 

belės barškėjimas ir galiausiai greičiau nei po sekundės signalinės 

pagalbos raketos sprogimas.

Pro liuką virstant tirštiems raudoniems dūmams, Karveris 

skubiai užsikabarojo kopėčiomis, šoko į viršų į pragariškai rau

doną rūką. Priešais jį, kaip suprato iš silueto, stovėjo vyriškis. Jis 

matė jo pakeltą ranką, paskui pasirodė liepsnos ir pasigirdo šūviai, 

Trenčui šaudant į dūmus liuko link. Trys kulkos įsmigo į medinę 

durų staktą, kažkaip nepaliesdamos Karverio, o tada jis pašokęs 

kirto Trenčui į saulės rezginį, pargriaudamas aukštielninką ant 

suolo atviroje vairininko kabinoje.

Dešiniu kumščiu Karveris kaip įmanydamas stipriau smogė 

Trenčui į kirkšnį. Kaire ranka desperatiškai siekė Trenčo deši

nės, mėgindamas smūgiais į sieną išmušti iš jo gniaužtų pistole

tą. Dviem vyriškiams su dūmais teko kovoti lygiai taip pat, kaip 

ir vienam su kitu, nes jausmas buvo toks, jog esi po vandeniu ir 

nėra kuo kvėpuoti, todėl sutrinki svarbiausioje išlikimo kovoje 

dėl gurkšnio deguonies.

Galiausiai Karveris pajuto, kad Trenčo ranka, laikanti pis

toletą, atsigniaužia. Nekreipdamas dėmesio į beviltiškus Trenčo 

mėginimus smogti jam laisva ranka bei pagyvenusio vyriškio 

stiprius spyrius kojomis, jis įspraudė savo ranką tarp jo pirštų
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ir pistoleto rankenos. Sučiupo vieną pirštą ir užlaužė jį atgal, 

priversdamas Trenčą surinkti iš skausmo, nes išnarino sąnarį. 

Ginklas nukrito ant denio ir nučiuožė slidžiu linguojančiu pa

viršiumi.

Karveris pašoko ant kojų. Jo krūtinė kilnojosi, akys ašarojo. 

Trenčas kosėdamas ir gaudydamas orą sėdėjo priešais jį suspau

dęs sužeistą ranką. Jis mėgino atsistoti, bet Karveris jam dukart 

smogė į veidą iš kairės ir dešinės, į smūgį sutelkdamas visą jėgą 

iš nugaros. Paskui čiupo Trenčą už žilų plaukų ir trenkė jo galvą 

į medinį turėklą, einantį per visą atviros kabinos perimetrą. Po 

trijų žiaurių smūgių Trenčas kraujavo ir buvo beveik praradęs są

monę.

Karveris sugriebė jį už striukės ir kilstelėjęs pasodino ant 

suolo.

— Sėskis ant delnų, — įsakė jis.

Gūždamasis nuo skausmo Trenčas šiaip ne taip pakišo po 

šlaunimis rankas.

Iš signalinės raketos teberūko dūmai, tačiau stiprus vėjas 

tuos raudonus debesis nešė į kitą pusę. Akimirką oras aplink 

Karverį išgiedrėjo ir jis sugebėjo į skaudamus plaučius įtraukti 

tyro jūros oro.

— Kur ji? — suurzgė jis.

Trenčas pažvelgė apsiblaususiu, tuščiu žvilgsniu.

— Kas kur?

Karveris jam smogė į veidą.

— Aleksandra Petrovą, ta rusė, mano mergina, apie kurią 

tu taip klausinėj ai. Tai buvo didžioji tavo klaida. Tu išsidavei. O 

dabar sakyk, kur ji yra?

— Dieve, ją... Aš neturiu žalio supratimo.

Šį kartą Karveris kirto jam atgalia ranka.

— Tikrai, — tvirtino Trenčas, — apie rusus aš nieko nežino

jau. Tai nebuvo mano idėja.

— Tuomet kieno tai idėja?
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Pavargęs, silpnas šypsnys pasirodė Trenčo veide. Jis truputė

lį linktelėjo į priekį, burna tebebuvo pravira ir gaudė orą.

— Mano mielas berniuk, aš išmokiau tave visko, ką tik tu 

žinai apie tai, kaip atsispirti apklausos metu. Negi tikrai manai, 

kad dabar priversi mane kalbėti?

Karveris pažvelgė Trenčui į akis.

— Ne, — atsakė jis. — Nemanau.

— Taigi ką tu dabar ruošiesi daryti?

Klausimas Karverį pribloškė. Jis suvokė, kad neturi ką į tai 

atsakyti. Ir ta neryžtingumo akimirka Trenčas pasinaudojo, pri

traukdamas prie krūtinės kelius ir kojomis smogdamas Karve- 

riui į krūtinę. Po smūgio šis nuskriejo per denį.

Tuo metu banga smogė į Tamarikso šoną, abu vyrus aplie

dama putojančiu vandeniu ir sujudindama denį. Svirduliuoda

mas atgal Karveris prarado pusiausvyrą ir bejėgiškai nukrito ant 

denio.

Jo galva atsidūrė šalia kažkokio nedidelio juodo daikto, gu

lėjusio ant šlapio medžio. Laivui dar kartą susvyravus jis suprato, 

kad tai buvo Trenčo ginklas, ir jis kaip tik čiuožė pro jį deniu prie 

žmogaus, norinčio jį nužudyti.

Karverio senasis vadas — jo mokytojas, žmogus, kuriuo jis 

sekė — sveikąja ranka pakėlė ginklą ir pasisukęs ruošėsi šauti. Jo 

akys degė nuožmiu piktdžiugišku triumfu, tačiau netrukus iš

sprogo nuo šokiruojančios nuostabos, nes Karveris iššovė antrąją 

signalinę raketą.

Ji pataikė Kventinui Trenčui į veidą. Praėjusi per gomurį 

plastikinė tūbelė pataikė į smegenis, ir jis slydinėdamas siaurame 

laivagalio denyje galiausiai iškrito per bortą, dar nespėjus rake

tai susprogti ir suskaldyti jo kaukolę, iš kurios pasipylė kraujas, 

smegenys, deginanti ugnis ir dūmų kamuoliai.

Vandenyje sužibus kruvinai, viską savo kelyje apšvietusiai 

liepsnai, Samuelis Karveris išvygo gigantišką Scandwave Adven- 

turer pirmagalį, judantį tiesiai į jį. Tai buvo nesustabdoma plie

no siena, milžiniška ir nenugalima kaip kalnų griūtis.

281



64

Krovininis keltas, sveriantis 100 000 tonų, buvo ne toliau 

kaip už dviejų šimtų metrų, jo pirmagalis dunksojo gerokai iš

kilęs virš Tamarikso stiebo. Nors ir degė signalinė raketa, dėl 

pliaupiančio lietaus net nebuvo galima aprėpti viso jo korpuso. 

Laivas judėjo taip greitai, kiek tik leido oro sąlygos, skrosdamas 

bangas, lyg jos būtų raibuliai kūdros paviršiuje. Karveris iš karto 

suprato, kad jei signalinės raketos žybtelėjimas ir įspėjo įgulą 

apie jachtą, plaukiančią skersai jų kelio, jau buvo gerokai per 

vėlu pakeisti kursą ar greitį.

Jam buvo likę dvidešimt sekundžių, iki Scandwave Adventu- 

rer įsirėš į jachtos šoną. Karveris susikaupė. Išsigelbėti dar buvo 

galima. Jei tik pavyktų užvesti variklį, atleisti bures, tuomet jis ga

lėtų vairuoti tiesiai prieš vėją ir plaukdamas tokiu greičiu išvengti 

nenumaldomai artėjančios sienos. Laivai tik prasilenktų šonais ir 

konteinerių keltas juos aplenktų, kaip karinė mašina aplenkia mo

pedą. Net mažiausias konteinerių kelto stuktelėjimas sukeltų fata

liškas pasekmes. Tačiau jis turėjo šansą ir negalėjo jo neišnaudoti.

Karveris puolė prie starterio mygtuko ir jį paspaudė. Va

riklis sukosėjo, suburzgė ir nurimo. Jis paspaudė antrą kartą. 

Nieko. Prabėgo penkios sekundės. Jachta tebeplaukė savo gi

gantiško budelio link.

Samuelis Karveris nebuvo buriuotojas. Tačiau jis kadaise 

tarnavo jūrų pėstininku. Daug metų studijavo, planavo ir vykdė 

operacijas vandenyje. Lankė karinio buriavimo kursus Britani

jos karinėse pajėgose, nes jūrinėje valstybėje visi dėl to buvo 

pamišę. Dabar jis meldėsi, kad bent kažką atsimintų iš to, ko 

buvo mokomas.

Karveris atjungė automatinį šturvalą ir nušliaužė prie Ta

marikso vairalazdės. Vėjas pūtė į veidą, aplink taškėsi vandens 

purslai, vėjo lašai kirto taip stipriai, jog jis turėjo prisimerkti,
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kad galėtų apskritai ką nors matyti. Masyvus korpusas dabar 

buvo ne toliau kaip už šimto metrų, jis tebejudėjo taip pat grei

tai ir tuo pačiu kursu, tarsi jachtos nė nebūtų. Dabar jis jau ga

lėjo įžiūrėti rūdžių dėmeles ant korpuso, baltas gylio matavimo 

žymes pirmagalyje.

Jis kvėpavo giliai ir pasuko vairalazdę nuo savęs tiesiai į 

Scandwave Adventurer. Per ilgą, begalinę, į neviltį varančią se

kundę nieko nenutiko. Paskui jachtos pirmagalis pasisuko prieš 

vėją ir pradėjo suktis aplinkui, gikas, laikantis pagrindinę burę, 

pasisuko Karveriui virš galvos. Priekyje kliveris buvo tvirtai 

įstrigęs prie stiebo. Vėjas plėšė jį kairiojo jachtos borto link. Ta

čiau burę jos pirminėje padėtyje prie dešiniojo borto laikė tvirtai 

įtempta virvė.

Lėtai, po truputėlį Tamariksas keitė savo kursą. Vietoje sto

vėdamas jis sukosi prieš laikrodžio rodyklę, pasisuko per tris 

apskritimo ketvirčius ir pagaliau jau nebestovėjo šonu, o tiesiai, 

nukreipęs nosį į didžiulę, juodai dažytą pabaisą. Ir tuo metu Ta

mariksas liovėsi sukęsis ir sustojo kaip įkaltas.

Konteinerių keltas buvo vos už penkiasdešimties metrų. 

Tamariksui baigiant keisti kursą, Karveris karštligiškai darbavo

si su virve, laikančia kliverį, stengdamasis nugalėti dėl vėjo susi

dariusį įtempimą. Virvė atsilaisvino, ir burė bejėgiškai subliūško 

vėjyje. Laivas nepasijudins iš vietos, kol Karveris nepakartos 

procedūros, tik jau dabar iš priešingos pusės. Iki susidūrimo 

liko mažiau nei penkios sekundės.

Jis kaip žaibas puolė prie kliverio gervės, buvusios prie kai

riojo borto, ir karštligiškai ėmė sukti rankeną, įtempdamas virvę 

ir pakeldamas burę iki reikiamo lygio, kur ji vėl galėtų pagauti 

vėją ir išjudinti Tamariksą. Keltas buvo taip arti, kad Karveris 

matė netgi dunksantį korpuso viršų, bent du kartus aukštesnį 

nei jachtos stiebas. Su kiekviena sekunde jis priartėdavo dešim

čia jardų. Laiko daugiau nebeliko, o ir nebuvo ką daryti. Ir tada 

burė staiga pagavo vėjo gūsį ir ta jėga stumtelėjo Tamariksą — 

visiškai nedaug, vos keletą pėdų, bet to užteko.
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Paskui Karveris pajuto, kad laivą pačiupo kur kas galinges

nė jėga. Iš po konteinerių kelto vaterlinijos šmėžavo platėjantis, 

didžiulis, apvalus pirmagalis, panašus į milžiniško banginio gal

vą. Jis buvo taip sukurtas, kad stumtų nuo laivo vandenį, iki m i

nimumo sumažindamas paskui save bangavimą. Ši technologija 

buvo tokia pažangi, kad Adventurer, kaip ir daugelis modernių 

megalaivų, keldavo ne didesnį bangavimą nei 40 pėdų kruizinis 

laivas. Vanduo pakilo didžiule besiritančia banga, kuri pagavo 

Tamariksą, pakėlė aukštyn ir nunešė į šoną nuo kelto.

Dabar Karveris buvo laivo užuovėjoje, kurią sudarė plieninė 

siena, aukščio sulig bažnyčios bokštas ir priemiesčio gatvės ilgio, 

stojusi tarp jachtos ir vėjo. Atrodė lyg įplaukus į uragano sūkurio 

vidurį. Oras nurimo. Laivo burės nukaro. Jis dar kartą pasijuto 

visiškai bejėgis, besisupantis ant bangų, lyg guminis ančiukas vo

nioje. Jo kairėje jau dešimt, dvidešimt, trisdešimt sekundžių pro 

šalį plaukė milžiniškas keltas, tarytum tas neaprėpiamas laivas 

būtų užpildęs visą vandenyną ir niekada nesibaigęs.

Staiga laivo korpuso sukeltos bangos tėkmė jį pagavo dar 

kartą ir pradėjo nešti Tamariksą drauge su savimi. Dabar jachtą 

nešė tiesiai į kelto šoną, kuris vis artėjo, kol atstumas pasidarė 

toks, jog panorėjęs Karveris būtų galėjęs ranka pasiekti šaltą, šla

pią plieną.

Tada dar kartą srovė pasisuko ir nunešė jachtą tolyn į jūrą. 

Dabar keltas plaukė už penkiasdešimties metrų, o Karveris kaip 

tolstantį atsisveikinimą laivagalyje galėjo perskaityti milžiniško

mis didžiosiomis raidėmis užrašytą pavadinimą. Pavadinimas 

darėsi vis mažesnis ir prasčiau įskaitomas, kol galiausiai laivą 

prarijo tamsa ir lietus.

Signalinės raketos niekur nesimatė, nebuvo matyti ir plūdu

riuojančio Trenčo kūno. Karveris dar ketino jo ieškoti, bet vėjas, 

bangos ir srovės jau buvo kur nors nunešusios apdegusį lavoną. Jis 

neturėjo nei prožektoriaus, kuriuo galėtų apšviesti vandens pavir

šių, be to, ir variklis neveikė, kad būtų galima plaukioti pirmyn ir 

atgal. Jis galėjo ilgai blaškytis nieko nerasdamas. Atėjus rytui koks
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nors laivas kūną pastebės ir iškels ant denio. Tuomet susisieks su 

pakrantės tarnybomis, prasidės tyrimas. Tai neišvengiamai juos 

atves prie Tamarikso ir Bobio Folknerio.

Todėl dabar pradėjo tiksėti kitas laikrodis. Viskas, ką šiuo 

metu galėjo padaryti Karveris, tai spausti pirmyn. Gėlė kojas ir 

nugarą. Po drabužiais ant kūno šalo prakaitas. Nuovargis ritosi 

bangomis kaip vanduo aplink jachtą.

Po dviejų valandų jis tebesėdėjo sudribęs prie šturvalo, kai 

pro vėjo ūžesį bei lietų išgirdo kosėjimą. Pakėlęs galvą pamatė 

Bobio Folknerio galvą ir pečius, išlindusius pro liuką. Jis apsidairė 

apsimiegojusiu žvilgsniu.

— Kur Kventinas? Nejaugi tas išprotėjęs senas kelmas dar 

nemiega?

Jis akimirkai nutilo ir išspaudė Karveriui išvargusią, apdu

jusią šypseną.

— Nejaugi aš pramiegojau visą įdomumą?

65

Prabėgo bent dvi minutes, kol Bobis Folkneris nuo narko

tikų apsvaigusia galva suvokė faktą, jog Kventinas Trenčas mirė. 

Jis neaiškiai tardamas žodžius ir nerišliai dėstydamas mintis porą 

minučių šaukė ant Karverio, kaltindamas jį dėl to, kas nutiko, ir 

vadindamas žudiku. Jis sakė, kad jo žmona buvusi teisi. Jis inkštė, 

kad jam reikėjo likti namuose ir eiti į darbą.

— Tas visas kovos draugų ryšys — grynas šūdas, — neriš

liai murmėjo jis. — Tu niekas kitas, kaip tik gryniausia proble

ma. Man reikėjo palikti tave Prancūzijoje. Savo problemas reikia 

spręsti pačiam, ir tai ne mano reikalas. Dabar Kventinas žuvo. Jis 

buvo pats geriausias karininkas, kurį kada nors pažinojau. Ir visa 

tai tik per tave.

Karveris leido Folkneriui išsikalbėti. Kol anas murmėjo, jis 

svarstė visas galimybes. Galėjo visa tai išklausyti ir nieko nesaky
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ti, o galėjo irgi pratrūkti. Jis pagalvojo ir nusprendė patylėti. Tai 

tikriausiai buvo kur kas brandesnis atsakas. Tačiau negalėjo būti 

tikras, kad Folkneris nemėgins kaip nors kvailai pasielgti, many

damas, kad Kerveris — žudikas, o Trenčas — nekalta jo auka. 

Be to, jis buvo pervargęs ir baisiausiai supykęs, maža to, šiąnakt 

iškentė tiek, kad tikrai daugiau vargu ar būtų galėjęs pakelti, ką 

jau kalbėti apie užpraėjusią bei visas kitas naktis. Tad jis griebė 

Folknerį už sprando ir prisitraukė arčiau — jo veidas atsidūrė vos 

už kelių colių nuo jo. Karveris pažvelgė jam į akis, vis dar apsi

blaususias nuo cheminių medžiagų.

— Paklausyk, — pasakė jis. — Klausykis labai įdėmiai, nes 

aš nesiruošiu to kartoti. Kventinas Trenčas buvo apsimelavęs, par

sidavęs niekšas, kuris mėgino mane nužudyti, o tave būtų nužu

dęs vėliau. Jis kažko įmaišė į tą sumautą punšą, kurį jūs, vaikinai, 

pasigaminote, todėl tave atjungė. Dėl Dievo meilės, tu jau didelis 

berniukas, tad turėtumei suprasti, kad tave apsvaigino narkoti

nėmis medžiagomis. Ir tikrai to negalėjau padaryti aš, ar ne? Aš 

buvau ant denio, budėjau.

Folkneris nepatikliai gūžtelėjo pečiais, nes negalėjo paprieš

tarauti, o sutikti nenorėjo.

— Jis į mane šovė, — tęsė Karveris, — bet nepataikė. Pasi

žiūrėk, — jis parodė į liuko staktą. — Štai sumautos skylės. Ir viso 

to nebūtų nutikę, jei tu jo nebūtum atsitempęs į laivą.

Karveris leido Folkneriui praeiti, o pats atsisėjo prie šturva

lo, vairuodamas laivą į šiaurę ir laukdamas, kol pasirodys pirmieji 

aušros spinduliai.

— Kodėl Kventinas norėjo tave nužudyti? — paklausė Folk

neris. — Jis juk tave mylėjo kaip savo sūnų. Jis tai man pats yra 

sakęs.

— Jis pasiuntė mane į misiją, kurioje aš neturėjau išgyventi. 

Tačiau kai išgyvenau, jis nusprendė manęs atsikratyti. Supranti, 

pastaruosius penkerius metus aš praleidau vykdydamas juodąsias 

operacijas, kurių niekas neregistravo ir kurios niekada „neįvyko". 

Aš niekada nežinojau, kas yra užsakovai. Taip pat nemaniau, kad
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jie žino, kas aš esu. Taip buvo geriau abiem pusėms. Pasirodo, 

aš klydau. Vienas mano bosų kuo tiksliausiai žinojo, kas aš esu, 

nes tai buvo Kventinas. Aš visą tą laiką dirbau jam, tik apie tai 

nieko nežinojau.

Folkneris suraukė antakius.

— Luktelk. Tu juk pats man skambinai ir teiravaisi apie 

Kventiną. Štai kodėl aš pirmiausia apie jį ir pagalvojau, kai man 

paskambinai antrą kartą dėl jachtos.

— Teisingai. Maniau, kad jis gali man padėti. Kvaila, ar ne?

— Tai kaipgi tu sužinojai, kad jis ruošiasi tave nuimti?

— Jis paprasčiausiai kvailai pajuokavo apie Aleks, apie tą 

merginą, kurią tau minėjau, kad ji yra paštu užsakyta nuotaka iš 

Rusijos. Iš kurgi jis žino, jog ji iš Rusijos? To aš tau neminėjau. Jis 

privalėjo tai iš kažkur žinoti. Viskas, h į  turėjau išsiaiškinti, tai ar 

tu buvai drauge su juo. Ir iškart supratau, jog tu nesusitepęs, kai 

pamačiau be sąmonės gulintį apačioje.

Folkneris mėgino visa tai suprasti, kovodamas su sustingu

siomis smegenų nervinėmis ląstelėmis.

— Iš kur aš galiu žinoti, Pablo, kad tu kalbi tiesą? Iš kur galiu 

žinoti, kad tu ir manęs nenužudysi?

— Nes tai jau galėjau padaryti. Tu keletą valandų buvai be 

sąmonės arba bent jau neįgalus kovoti. Galėjau tave išmesti per 

bortą bet kuriuo metu. Bet kuriuo atveju, tu žinai, kad tai tiesa. 

Kas vyko iki tau atsijungiant, ką tu prisimeni?

Karveris stebėjo, kaip Folkneris prisimerkia, mėgindamas 

mintyse atkurti vaizdus. Jis porą kartų giliai įkvėpė, iškvėpdamas 

pro nosį. Ir tyliai kažką sau murmėjo. Tada atsimerkė ir liūdnai 

papurtė galvą.

— Tu teisus. Tai turėjo būti jis. Mes abu buvome apačioje. Aš 

sėdėjau-mąstydamas apie tai, kad reikėtų pailsėti. Priėjo Trenčas. 

Rankose laikė puodelį... Vėliau aš nieko daugiau neprisimenu.

— Jis tave atjungė. Tada ėmėsi manęs. Tačiau pamiršo, kaip 

gerai aš atlieku savo darbą. Taigi jis mirė.

Folkneris palinko į priekį.
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— O koks tiksliai yra tavo darbas, Pablo?

Karveris nieko neatsakė.

— Nagi, — nenustygo Folkneris. — Tu mano laivą pavertei 

mūšio lauku. Aš turiu teisę žinoti.

— Aš jau tau sakiau, — atsakė Karveris. — Juodosios ope

racijos, katastrofos. Pavyzdžiui: jūrų pėstininkas, karininkas, ve

teranas, turintis didelę patirtį jūroje, naktį plaukdamas per La

manšo sąsiaurį patenka į audrą ir m irtinai susižaloja signaline 

raketa. Ji sprogsta per anksti, kai jis mėgina įspėti atplaukiantį 

konteinerių keltą apie savo buvimo vietą. Nuo sprogimo iškren

ta per bortą. Na, kažkas panašaus.

— Tai kokia ten buvo užduotis, į kurią tave pasiuntė Tren- 

čas, kur tu susipažinai su ta mergina? Na, ta, kurioje turėjai žūti.

— Neklausk, — atsakė Karveris. — Mums abiem bus tik ge

riau, jei pakeisime temą. Taigi šiek tiek palaikyk šturvalą. Aš nu

sileisiu žemyn ir sutvarkysiu porą reikaliukų. Gal norėtum puo

delio kavos? Tai padėtų tau atsibusti.

Jis nusileido į apačią. Laivo radijo stotis buvo įmontuota ant 

kajutės sienos, prie jūrlapių stalo. Karveris nuplėšė nuo sienos ra

dijo stotį ir sudaužė į stalo kraštą.

— Kas ten vyksta? — iš viršaus šūktelėjo Folkneris.

— Atleisk, — pasakė Karveris, — atrodo, kažką numečiau. 

Nesirūpink. Nieko nesulaužiau.

Jis padarė du puodelius kavos ir vėl užlipo į viršų.

Karveris stovėjo su puodeliu rankoje, žiūrėdamas į pietinį 

Vaito salos krantą — jis dūmavo priešais juos vos už keleto mylių, 

juodu kontūru iškilęs tamsiai pilkuose debesyse, kuriuose pradė

jo rodytis pirmieji oranžiniai tekančios saulės spinduliai.

— Tai kas gi ten nutiko? — paklausė Folkneris.

— Sugadinau tavo radijo stotį. Kai mes išsilaipinsime į kran

tą, tau reikės paaiškinti, kodėl nepasiuntei pagalbos signalo, kai 

pamatei, jog dingo du tavo komandos nariai.

— Tai kad dingo tik vienas.
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— Tuoj pakalbėsime ir apie tai. Štai ką tau reikės padaryti. 

Kai tik pasieksi krantą, kreipsiesi į uosto viršininką, kad jis susi

siektų su kranto apsaugos tarnyba. O tada papasakosi visą teisy

bę. Tu buvai apsvaigintas narkotikų. Tavo kraujyje dar bus likę 

tų medžiagų. Puodelis, kurį naudojo Trenčas, vis dar tebesimėto 

kajutėje ant grindų. Kai atsibudai, užlipęs ant denio pamatei, kad 

abu tavo komandos nariai — Trenčas ir Džeksonas — dingo. Din

go ir gelbėjimosi valtis — nesijaudink, jos nebus. Natūralu, kad 

pirmiausia instinktas tau pakuždėjo šauktis pagalbos, bet radijo 

stočiai buvo kaput. Jie tikrai nesužinos, kada tai įvyko. Dabar tu 

paklaikęs iš sielvarto, nes du geriausi tavo draugai dingo iš laivo 

ir tu visiškai nenutuoki, kas jiems nutiko. Tu, savaime supranta

ma, taip pat neturi jokio supratimo, kodėl tavo laivas suvarpytas 

kulkų. Turiu galvoje, kad čia, laive, nėra jokio ginklo, ar ne? Dabar 

pagalvok, ar sugebėsi su ta užduotimi susitvarkyti?

Folkneris kurį laiką galvojo ir tarsi nenoromis pasakė:

— Taip, manau, kad sugebėsiu.

Dabar jie jau buvo netoli Anglijos pakrantės. Pulo uostas 

buvo kitoje Solento pusėje, šiaurės vakarinėje Vaito salos dalyje, 

iš jų vietos žiūrint, šiek tiek kairiau. Galėjo būti ir taip, kad Tren

čas bus užsakęs dūdų orkestrą jiems sutikti, jei jam pačiam nepa

vyktų sutvarkyti reikalų jūroje. Karveris atsisuko į šiaurės rytus ir 

nužvelgė horizontą. Tada atsigręžė į Folknerį:

— Keisk kursą, — pasakė jis. — Mes plaukiame į kitą uostą.

66

Jurijus Žukovskis savo žmonėms įsakė paduoti Aleks pus

ryčius. Jis praleido daug valandų kalbėdamasis su ja. Dabar buvo 

visiškai patenkintas, kad ji neturi jam nieko naujo papasakoti. Be

liko nuspręsti, ką su ja daryti toliau. Jis ją panaudos, kad gautų tai, 

ko jam reikia. Reikėjo nuspręsti, kaip tai padaryti.
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Tarnaitė, įėjusi į Aleks kambarį, nepasakė nieko, tačiau už

teko jos buvimo, kad moteris pabustų, nors išties ji net ir nemie

gojo, tik buvo nugrimzdusi į pusiau sąmoningą apsvaigimą. Aleks 

sumirksėjo, stebėdama, kaip tarnaitė atneša jai padėklą. Raiščiai, 

kuriais ją surišo, buvo nuimti, tačiau ant riešų ir kulkšnų matė

si rašalo mėlynumo poodinės kraujosruvos. Tačiau prievarta bei 

atsiminimai apie ją buvo tokie pat ryškūs, kaip ir randai ant jos 

kūno.

Ji žvilgtelėjo į tarnaitę, dar vieną rusę, kuri dėjo padėklą ant 

stalelio greta jos lovos. Moters žvilgsnis buvo abejingas ir bereikš

mis, slepiantis daugelio kartų baudžiauninkų jausmus. Tačiau 

Aleks jautė nuo jos sklindančią panieką.

Ji vėl griuvo aukštielninka ant lovos. Suvokė, kad priva

lo valgyti, tačiau kūnas nebeturėjo jėgų, kad galėtų pakelti iki 

burnos maistą. Vėliau, — pagalvojo ji. Galbūt vėliau ji dar kartą 

pamėgins.

67

Džekas Granthemas susitiko su Agata Bevlėj per tarpži

nybinius pusryčius Keliautojų klubo kavos kambaryje Palmale, 

Londone. Klubas buvo įkurtas 1832 metais Čarlio Bario pasta

tytame name, kuris priminė italų Renesanso pilį ir nuo seno 

buvo žinomas kaip diplomatų, ambasadorių bei besisvečiuojan

čių aukšto rango žmonių susitikimo vieta.

Kaip MI6 karininkas, Granthemas teoriškai buvo britų di

plomatinės tarnybos darbuotojas, dirbantis Užsienio ir Britani

jos tautų sandraugos ministerijoje. Jo Keliautojų klubo narystė 

puikiai pasitarnavo tai priedangai, tačiau iš prigimties jis nebuvo 

klubų žmogus ir neapkentė tos įsigalėjusios paveldimų privilegi

jų atmosferos, tvyrančios virš Palmalo džentelmenų klubų kaip 

rūkas virš Londono. Tačiau jis turėjo pripažinti, kad tai kartais 

buvo labai patogu. Jam nereikėjo rūpintis restoranų paieška ir
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staliukų rezervavimu. Jis ir maitinosi Keliautojų klube. Taip su

taupydavo laiko, išvengdavo nereikalingo pinigų švaistymo bei 

galėjo padidinti savo darbo našumą. O šiuos dalykus Granthe

mas vertino.

— Man labai gaila tų dviejų jaunų žmonių Ženevoje, — pa

sakė dama Agata, atsilauždama gabaliuką ragelio ir užtepdama 

ant jo tirštą marmeladą. — Visada sunku, kai prarandi savo žmo

nes, bet ypač siaubinga, kai jie tokie jauni. Kiek suprantu, jie vai

kų neturėjo. Bent tai gerai.

Granthemas šakute pasmeigė dešrelę. Jis kaip visuomet užsi

sakė pilnus angliškus pusryčius.

— Manau, kad taip, — sutiko jis. — Kad ir kaip ten buvo, gal 

kas nors iš viso to išeis gero. Mes jau pradedame gauti vardus bei 

veidus. Tik nelabai žinome, kaip visa tai susiję.

Dama Agata buvo pernelyg išranki moteris. Ji rūpestingai 

viską sukramtė, nurijo ir tik įsitikinusi, kad burna visiškai tuščia, 

paklausė:

— Gal norėtumei su mumis pasidalyti kokia nors informa
cija?

Granthemas ką tik įsikišo į burną kiaušinienės ir šoninės 

gabalą.

— Mhm, — tesugebėjo išspausti jis ir linktelėjo.

Dama Agata padėjo peilį ir stumtelėjo lėkštę. Tada labai ra

miai pradėjo laukti, per akinių viršų stebėdama Granthemą.

— Tęsk, — paragino ji.

— Tu atrodai skeptiškai nusiteikusi, — pasakė Granhe- 

mas. — Be reikalo. Aš tikrai neketinu tavęs išdurti.

— Tai ką jums pavyko sužinoti?

— Du vardus: anglo vyriškio vardas Samuelis Karveris, ru 

sės moters — Aleksandra Petrovą.

— Ir kaip tie vardai pas tave atsidūrė?

— Na, sakykime, kad Persis Veikas, šiek tiek pasinaudojęs 

savo senais ryšiais ir priminęs kai kurias paslaugas, man juos su
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žinojo. Aš jo paprašiau, jis surado. Šioje stadijoje man visai neį

domu, kaip jis tai padarė.

Damos Agatos mestas žvilgsnis reiškė, jog išgirdo Granthe- 

mo atsakymą, tačiau juo nepatikėjo.

— Karveris ir Petrovą — ką mes apie juos žinome? — pa

klausė ji.

— Nedaug. Karveris yra slapyvardis. Jungtinėje Karalystė

je nėra nė vieno paso, išduoto asmeniui tokia pavarde. Jis neturi 

kreditinės kortelės, jo nėra jokiose oro linijų duomenų bazėse ir 

mes niekur negalime rasti jo bankų sąskaitų. Petrovą anksčiau 

buvo jaunesnioji KGB darbuotoja, tarnavusi Maskvoje. Ji pradėjo 

dirbti prieš pat geležinės uždangos žlugimą. Ją naudojo medaus 

spąstams.

Jis išsitraukė rudą voką, atidarė jį ir iš jo išėmęs porą nespal

votų nuotraukų padavė damai Agatai.

— Graži mergytė, ar ne? — pasakė ji.

— Neabejotinai ji tokia buvo prieš septynerius metus, kai 

darytos šios nuotraukos. Jai niekada nepavyko į savo žabangus 

įvilioti mūsų agentų, bet pora verslininkų gerokai išsiplepėjo.

Dama Agata kilstelėjo antakius.

— Vyrai yra tokie primityvūs padarai.

— Pakankamai daug moterų suklupo dėl tos pačios priežas

ties, — paprieštaravo Granthemas. — Užteko, kad gražus Štazi 

agentas pasakytų „aš tave myliu", ir pusė Vakarų Vokietijos vy

riausybės moterų kuo ramiausiai siuntė paslaptis į Rytus.

Dama Agata susimąsčiusi gurkštelėjo arbatos.

— Manau, tu teisus. Žmogiškos silpnybės būdingos visiems 

žmonėms.

— Tai irgi gerai, antraip mes nieko niekada nesužinotu

me. Tačiau tiek to, ta Petrovą per pastaruosius penkerius šeše

rius metus nepakliuvo į mūsų radarus. Bent jau tiek, kiek mums 

žinoma, ji tebegyvena Maskvoje. Bet ji jokiu špionažu neužsiė

mė, įrašų apie nusikalstamą veiklą irgi nerasta.
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— Na, jos tikrai samdoma žudike nepavadinsi, — pastebėjo 

dama Agata.

— Arba taip, arba ji tikrai patyrusi, nes rampos šviesos jos 

taip ir nepasiekė.

— Tačiau vis tiek į tai nepanašu, ar ne? Vieną minutę ji 

miega su savo taikiniu, o kitą jį jau nuima. Manau, kad abiem 

šiems aktams reikia tam tikro abejingumo, kietaširdiškumo. Ta

čiau apmokymai šioms užduotims būtų skirtingi. Kodėl tu m a

nai, kad ji su tuo susijusi? Nors jos vardą ir mini šaltiniai.

Granthemas paskutiniu kąsniu baigė valgyti dešreles, gry

bus ir pupeles.

— Prieš dvi dienas mes gavome Prancūzijos žvalgybos agen

to, dirbusio neoficialiai, pranešimą. Jis pasakė, kad žino, kur rasti 

mūsų ieškomus žmones, ir jis ta informacija pasidalytų už pusę 

milijono dolerių.

Dama Agata nusijuokė.

— Išties reikia žavėtis prancūzais. Kažkas didingo yra jų vi

siškame skrupulų nepaisyme.

— Taip, mes irgi taip pat pagalvojome. Žinoma, mes pasiū

lėme jam atsikabinti. Tada pagal telefoną nustatėme, kur jis yra, ir 

pasiuntėme paskui jį komandą. Jis buvo Ženevoje.

— Aahh...

— Na, mūsų žmonės sekė prancūzą. Jis susitiko su žmogu

mi, kuris nešėsi lagaminą.

— Kuriame buvo pusė milijono?

— Nežinau, to lagamino taip ir neatidarė. Bet prancūzas 

manė, kad ten yra grynieji, nes jis nuėjo drauge su ryšininku. Ir 

tai buvo didelė klaida. Jie įsėdo į juodą BMW, registruotą Ru

sijos kailių importo įmonės Milane vardu. Automobilyje sėdė

jo dar trys vyriškiai. Jie nuvažiavo į senamiestį. Tada prancūzą 

nužudė. Šią ilgą istoriją pasakojant trumpai, tai rusai tam rajo

ne trynėsi iki devintos valandos vakaro, o tada užvirė pragaras. 

Rusas, prieš tai susitikęs su prancūzu, kavinėje pagrobė moterį 

ir nužudė savininką, vieną lankytoją ir abu mūsų agentus.
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— O Dieve... — sumurmėjo dama Agata.

— Žinau, tai buvo gryniausia skerdykla. Nepaisant visko, 

mes manome, kad pagrobtoji mergina buvo Petrovą. Kiti trys ru 

sai kaip reikiant gavo į slyvą baro muštynėse toje pačioje gatvėje. 

Liudininkai teigia, kad jie girdėjo, kaip žmogus, iškaršęs jiems 

kailį, kalbėjosi su barmenu. Jie sako, kad pagal tartį jis turėtų būti 

britas.

— Ar tai mūsų Karveris?

— Mes taip manome.

— Taigi merginą pagrobė tuo metu, kai Karveris mušėsi 

bare. Atrodo, kažkas norėjo paimti juos abu. Skamba kaip valymo 

operacija.

— Būtent. Bet kaip į visa tai įsivėlę rusai? Visi mano, kad 

Paryžiaus įvykius suplanavo britų organizacija. Aš dar niekaip 

negaliu to susieti su Maskva.

— Ar jūs ką nors žinote apie pagrobėją?

— Taip. Jis vardu Grigorijus Kurskas. Gerai pažįstamas 

Maskvos policijai. Buvo suimtas pateikus nesuskaičiuojamą ga

lybę kaltinimų dėl smurtavimo bei poros žmogžudysčių. Tačiau 

niekada dėl tų kaltinimų nebuvo nubaustas. Atrodo, kad pilietis 

Kurskas turi labai galingų draugų.

— Taigi Kurskas pagrobia Petrovą, — pasakė dama Agata. — 

Jo vyrai imasi Karverio. Bet Karveris pabėga. Kur jis patraukia?

— O kur keliautumėte jūs?

Dama Agata nusišypsojo.

— Kuo toliau iš ten.

— Taip elgtis būtų logiška, — sutiko Granthemas. — Bet 

žvelkime į tai Karverio akimis. Jis praleido dvi dienas moters 

draugijoje, kurios vienintelis žinomas talentas yra gundymo me

nas. Negalima atmesti galimybės, kad jos užmestą kabliuką jis gi

liai įrijo. Kas bus, jei jis mėgins ją susigrąžinti?

— Tuomet jis imsis rusų.

— Galbūt jis nežino, kas jie tokie. Galbūt jis sutrikęs lygiai
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taip pat, kaip ir mes, nes įsakymus gaudavo iš Londono. Taigi no

rėdamas sužinoti, į kieno rankas pakliuvo mergina...

— Jis turi sugrįžti čionai.

— Būtent, — pasakė Granthemas. — Todėl MI5 gali įsi

traukti į darbą.

Dama Agata jau buvo besiruošianti kažką sakyti, kai vienas 

iš klubo tarnautojų prislinko prie Granthemo kėdės, diskretiškai 

sukosėjo atkreipdamas dėmesį ir kažką pašnibždėjo jam į ausį. 

Granthemas linktelėjo, palaukė, kol nueis tarnautojas, ir pasakė:

— Atleiskite, Agata, aš minutėlę paliksiu jus vieną, — ir nu

sekė paskui tarnautoją.

Jis grįžo neužtrukęs nė penkių minučių. Atrodė, jo nuotaika 

kaip reikiant pagerėjo, nes prisėdęs prie stalo iš sidabrinio kavi

nuko įsipylė dar vieną puodelį kavos.

— Skambino iš mano biuro, — pasakė Granthemas. — Mes 

ką tik gavome šiek tiek daugiau informacijos iš Maskvos. Vie

nam iš mūsų bendradarbių Maskvoje Petrovos veidas pasirodė 

kažkur matytas. Taigi jis liovėsi šukavęs policijos duomenų ba

zes ir peržiūrėjo kai kurias laikraščių iškarpas. Pasirodo, kad ne 

tik Grigorijus Kurskas turi galingų draugų.

68

Už pusės mylios nuo Čičesterio uosto vartų, prie vakarinės 

Sasekso pakrantės, Karveris nuleido pripučiamą Tamarikso gel

bėjimosi valtį. Jis užvedė variklį — šis bent pakluso iš pirmo karto

— ir nuplaukė kranto link. Uostas stovėjo natūraliai susiformavu

sioje įlankoje, kurioje keturi kanalai buvo įsirėžę į krantą keletą 

mylių ir sudarė didžiulius užutekius, buriuotojams tapusius tikru 

rojumi. Jachtų klubai ir prieplaukos įsikūrė pustuzinyje kaimų, 

visoje pakrantėje. Drėgną rugsėjo rytą, aštuntą valandą, Karveris 

be vargo rado prieplauką, kurioje plūduriavo dar pustuzinis val

čių, ir nuėjo pakrante, nepatraukdamas niekieno dėmesio.
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Autobusu jis nuvažiavo iki Čičesterio, kur nusipirko puodelį 

kavos, sumuštinį ir traukinio bilietą iki Londono. Stoties kavinėje 

perskaitė laikraštį. Karališkajai šeimynai ten kaip reikiant kliuvo. 

Ji akivaizdžiai nepademonstravo pakankamai liūdesio. O žmonės 

ir toliau prie Kensingtono rūmų statė altorėlius, kuriuose buvo 

nuotraukos, žvakės ir gėlės.

Karveris savo paties šalyje jautėsi lyg užsienietis. Atrodė, visa 

Anglija išsikraustė iš proto. Ore sklandė vos slepiama, su įniršiu 

sumišusi isterija.

Jis skaitė toliau. Kažkoks aktorius, apie kurį niekada negirdė

jo, manė, kad dėl šios mirties atsakinga bulvarinė spauda. Vienas 

politikas teigė, jog reikia kažką daryti, kai spauda taip agresyviai 

elgiasi. Popdievaitė prisiekinėjo, jog visų žmonių rankos dabar 

suteptos krauju.

— Ne, meilute, tik manosios, — po nosimi sumurmėjo Kar

veris.

Jam buvo sunku susikaupti skaitant. Visą naktį praleido be 

miego. Prieš tai naktį gal nusnaudė kokias keturias valandas. At

eina momentas, kai nuovargis smegenis pradeda veikti kaip al

koholis. Reakcijos sulėtėja, nuovoka susilpnėja, o būdas darosi 

nevaldomas. Karveris nenumaldomai artėjo prie tos ribos.

Atvažiavus traukiniui jis įlipo į vidų. Po dešimties minučių 

Karveris „nulūžo" ir miegojo dvi valandas, kol truko kelionė — to 

poilsio užteko tik tam, kad šiek tiek atitolintų išsekimo ribą. Jau 

buvo po vienuoliktos ir Karveris pagalvojo, kad Folkneris apie 

įvykį bus papasakojęs valdžios atstovams. Net jei Trenčo kūnas 

dar nerastas, visiems laivams, plaukiantiems Lamanšo sąsiauriu, 

bus duotas nurodymas būti budriems. Tol, kol Folkneris laikysis 

scenarijaus ir jo neišduos, jam nėra ko jaudintis. Tačiau jo laikas 

seko, lygiai taip pat, kaip ir Aleks. Ji prabuvo Grigorijaus Kursko 

rankose daugiau nei trisdešimt šešias valandas. Karveris nenorėjo 

galvoti, ką jai teko per tą laiką patirti.

Leklerkas sakė, kad paliepimus dėl netikro pinigų perve

dimo jis gavęs iš lordo Malgreivo. Esant normalioms sąlygoms,
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Karveris jį būtų kelias dienas sekęs, sužinojęs dienotvarkę ir pa

sirinkęs tobulą laiką bei metodą žengti savąjį žingsnį. Tačiau da

bar tokios galimybės neturėjo. Privalėjo su bankininku susitikti 

tučtuojau.

Banko centrinės būstinės adresas buvo Londono telefonų 

knygoje. Karveris paskambino ir paprašė sujungti su banko tary

bos pirmininku. Jam pasakė, kad lordas Malgreivas iki pietų bus 

užimtas posėdžiuose. Tai ir reikėjo išsiaiškinti.

Karveris sėdo į metro. Jame buvo karšta, daug žmonių, ne

švaru, tačiau kur kas greičiau, nei važiuoti taksi. Netrukus jis jau 

buvo Londono centre, finansų rajone, kurio globalinei galiai bei 

svarbai galėjo prilygti tik amerikiečių Volstritas. Į viršų kylantys 

stiklo bei plieno bokštai suteikė visiškai kitą prasmę siaurų gatve

lių raizgalynei, kurioje buvo įsikūrusios jau daugiau nei tūkstantį 

metų gyvuojančios institucijos.

Malgreivo ir Kompanijos administracinė būstinė buvo įsi

kūrusi už žvilgančių juodų durų, virš kurių puikavosi giminės 

herbas, o šonuose stovėjo akmeninės kolonos. Didžiulis mūrinis 

pastatas demonstravo saugumą bei pasitikėjimą. Karveris spėjo, 

kad pastatas iškilo pirmaisiais amžiaus metais, kai pasaulinė pre

kyba ir nacionalinė gerovė klestėjo, o nesustabdomos pažangos 

iliuzija dar nebuvo nužudyta Pirmojo pasaulinio karo mėsmalėje.

Jis apėjo kvartalą ir apžiūrėjo tarnybinį išėjimą dar siau

resnėje šoninėje gatvelėje kitoje pastato pusėje. Pagalvojo apie 

galimybę užpakaliniais laiptais pasiekti banko tarybos pirm i

ninko kabinetą. Bet jis nežinojo, kur tas kabinetas yra, o ir laiko 

paieškoms ar pastatui išžvalgyti nebuvo. Taigi nieko kito neli

ko, tik įžengti pro paradines duris. Vadinasi, reikėjo vaidmeniui 

tinkančio kostiumo.

Jis rado kirpyklą ir nusiskuto. Per dvidešimt minučių, pra

leistų džentelmenų parduotuvėje, nusipirko pilką dryžuotą kos

tiumą, pasiūtą klasikiniu Sičio stiliumi, rausvus Egipto medvilnės 

marškinius, kurie Niujorko bankininkui būtų pasirodę per daug 

įmantrūs, tačiau Londone jie kuo puikiausiai tiko, tamsiai mėly
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ną kaklaraištį, paprastas auksines sąsagas ir juodus suvarstomus 

batus. Taip pat nusipirko „Mont Blank" parkerį bei elegantišką 

juodą portfelį, į kurį susidėjo savo pinigų diržą bei ginklą — ne

norėjo darkyti kostiumo linijų.

Karveris užsuko į kanceliarinių prekių parduotuvę ir nu

sipirko popieriaus laiškams, paketą vokų, paskui gerdamas dar 

vieną kavos puodelį nauju parkeriu parašė trum pą žinutę: „Kar

veris mirė. Taip pat ir Trenčas. Aplinkybės nėra žinomos. Visos 

komunikacijų priemonės nepatikimos (seka Jungtinės Karalys

tės tarnybos) — telefonu ir elektroniniu paštu nesinaudoti. Rei

kia būtinai susitikti asmeniškai, kad būtų galima duoti nurody

mus dėl susidariusios ypatingosios padėties".

Jam reikėjo dar vieno dalykėlio: mažos nešiojamosios vaizdo 

kameros. Nusipirko naujausią skaitmeninę „Sony" kamerą, kuria 

buvo galima įrašinėti į kompiuterines laikmenas.

Apsipirkimas buvo baigtas. Rekvizitai paruošti, scenarijus 

parašytas. Netrukus turėjo prasidėti vaidinimas.

Jis įėjo pro atidarytas paradines duris, atžariai linktelėjo uni

formuotam durininkui, kuris tučtuojau atsitiesė ir taip pat linkte

lėjo, instinktyviai suvokdamas, kad prieš jį stovi karininkas. Prie 

registratūros Karveris maloniai šyptelėjo nepriekaištingai atro

dančiai brunetei, sėdėjusiai už stalo, ir įteikė jai voką tardamas:

— Prašau tai tučtuojau perduoti lordui Malgreivui. Tai ypač 

skubu.

Registratorė surinko telefono numerį ir trumpai, skubiai su 

kažkuo pasikalbėjo. Ji porą kartų nužvelgė Karverį, mėgindama 

įvertinti jo respektabilumą. Tada ranka uždengė ragelį ir pasakė:

— Pone, labai atsiprašau, bet lordas Malgreivas šiuo metu 

susirinkime.

Karveris išliko ramus.

— Aš kuo puikiausiai suprantu, — pasakė jis neparodyda

mas nė mažiausio nepasitenkinimo dėl tokio atsakymo. — Žinau, 

kad šį rytą jis labai užsiėmęs. Bet norėčiau pasikalbėti su jo švie

sybės asmenine sekretore.
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Registratorės tobulai išpešiotų antakių linijos iš nepasiten

kinimo susiraukė:

— Žinoma, pone, — pasakė ji paduodama ragelį.

— Ačiū, — padėkojo Karveris.

Dabar jis jau kalbėjosi su asmenine tarybos pirmininko se

kretore:

— Mano pavardė Džeksonas. Turiu perduoti lordui Malgrei- 

vui skubų pranešimą. Tai susiję su mūsų pervedimais Paryžiuje, ir 

aš jus užtikrinu, kad jis bus labai dėkingas, galėdamas tai perskai

tyti. Jei jis nemano, kad verta toliau tęsti, manęs čia tuoj neliks.

Jis nutilo klausydamasis, ką atsakys sekretorė, po to prita

riamai šūktelėjo: „Žinoma!" Paskui sekė entuziastingas „Puiku!" 

Baigęs perdavė ragelį registratorei. Dabar jis jau plačiai šypsojosi.

— Labai jums ačiū už pagalbą. Jie laukia manęs šeštajame 

aukšte. Gal galėtumėte pasakyti, kur yra liftas?

Lordas Krispinas Malgreivas įspūdingu stotu nepasižymėjo. 

Jis nešiojo dvieilį švarką ir senoviškai surištą kaklaraištį, žilstelėję 

plaukai buvo sutepti pomada, o rausva veido spalva — žadinanti 

atsiminimus apie medžioklę ir lašišų žvejybą — rodė priklauso

mybę Britų valdančiajai klasei. Tačiau po apgaulinga išore ir išdi

dumu slypėjo giliai tūnanti baimė.

Karveris buvo palydėtas į asmeninį Malgreivo kabinetą. Pir

mininko asmeninė sekretorė buvo elegantiška moteris, maždaug 

penkiasdešimties metų, darbšti, stropi ir linkusi vadovauti. Vy

rukas vadovavo bankui, o jam pačiam vis dar reikėjo auklės. Ji 

stebėjo Karverį, kol pasirodė jos šeimininkas, tarsi bijodama, kad 

jei paliks jį vieną, jis gali nudžiauti kokį prespapjė.

Malgreivas įlėkė į kabinetą, o iš kiekvienos odos poros sun

kėsi baimės prakaitas. Jis sudribo lyg nepilnas smėlio maišas į 

savo odinį krėslą už raudonmedžio rašomojo stalo.

— Ačiū, Moryn, — ir negalėdamas sulaukti, kol ji išeis iš 

kabineto, išpyškino: — Ar Trenčas negyvas? Ar jūs tuo įsitikinęs? 

Iš kur tai žinote?
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Karveris palinko virš stalo ir ištiesė dešinę ranką.

— Sveiki, — pasakė jis. — Mano vardas Samuelis Karveris.

Malgreivas nesujudėjo. Atrodė, kad jis visą savo energiją

skyrė tam, kad nepradėtų žiopčioti kaip ką tik sugauta žuvis. Ga

liausiai šiaip ne taip sugebėjo išstenėti:

— Bet jūs mano sekretorei sakėte...

— Aš sumelavau.

— O kaip tuomet Trenčas?

— Jis miręs. Tai buvo tiesa.

Malgreivas pradėjo strateguoti. Jis suprato, kieno eilė bus 

dabar. Tada palinko į priekį, jo akys prašė, o rankos buvo ištiestos 

tarsi maldai:

— O Dieve, prašau to nedaryti. Aš viską ištesėsiu! — jis 

akimirką pagalvojo. — Aš jums skolingas pinigų. Na, žinoma! 

Aš jums viską sumokėsiu. Trys milijonai dolerių. Ir procentai!

Karveris ir toliau leido jam veblenti, o jo tylėjimas tik dar 

labiau vedė Malgreivą iš pusiausvyros.

— Pažvelk į mane, — pasakė jis, kai galiausiai Malgreivas 

užsičiaupė.

Bankininkas atrodė sutrikęs.

— Pažvelk į mane, — pakartojo Karveris. — Užsičiaupk ir 

sutelk dėmesį. Man nereikia tavo sumautų pinigų. Aš nesiruošiu 

tavęs žudyti. Aš kareivis, o ne psichopatas. Aš žudau, kai nėra jo 

kio kito pasirinkimo. Tu pasirinkimą turi. Tu gali man papasakoti 

apie rusus.

— Kokius rusus?

— Apie tuos, iš Paryžiaus. Apie tuos, kuriuos pasiuntėte ma

nęs nužudyti.

Malgreivas papurtė galvą.

— Aš nieko apie juos nežinau, aš prisiekiu.

Karveris buvo linkęs juo patikėti. Malgreivas nebūtų išdrįsęs 

pameluoti. Jis, kaip ir Trenčas, visiškai nieko apie juos nežinojo.

— Gerai, — pasakė Karveris, — tai kas tuomet apie juos

žino?
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Malgreivas šilkine nosinaite nusišluostė prakaituotą kaktą.

— Pirmininkas man sakė, kad jis planuoja ją... na, jūs žino

te... princesės operaciją. Noriu pasakyti, kad man tai nepatiko, 

aš tam visiškai nepritariau ir, tiesą sakant, stipriai priešinausi 

visam planui. Bet jis pasakė, kad tai būtina, norint išsaugoti mo

narchiją, be to, tai buvo pavesta Konsorciumui; iš užsienio rė

mėjų mes gaudavome milijonus svarų. Pinigai būdavo perveda

mi iš Ciuricho, savaime suprantama, anonimiškai. Aš nežinojau, 

kas juos siunčia. Taigi jūs sakote, kad tai darė rusai...

Malgreivas susiraukė, nes baimė šiek tiek atlėgo, jis pradėjo 

svarstyti:

— Bet kodėl rusai?.. Turiu galvoje, kokia rusams būtų nau

da, jei ją nužudytų?

— Aš nežinau, — pasakė Karveris. — Kai juos surasiu, bū

tinai to paklausiu. O jei jau niekas nieko nežino apie tuos rusus, 

kodėl gi jums nepaskambinti pirmininkui ir nesusitarti dėl susi

tikimo? Dabar.

— Bet tai neįmanoma.

Karveris atidarė savo portfelį ir išsitraukė ginklą.

— Štai čia alternatyva. Tad skambinkite. Pasakykite, kad 

jums reikia su juo nedelsiant susitikti. Jei jis paklaus kodėl, pasa

kykite, kad negalite apie tai kalbėti telefonu. Ką nors sugalvokite. 

Tada praneškite savo vairuotojui, kad jums prireiks automobilio. 

Mes važiuojame pasivažinėti. Supratot?

Malgreivas linktelėjo.

— Gerai, — pasakė Karveris. — Skambinkite.

69

Dama Agata Bevley sugrįžo į MI5 būstinę, įsikūrusią šiau

riniame Temzės krante. Pastatas neblizgėjo naujumu. Nebuvo jis 

ir įspūdingai senas. Nei provokuojamai šlykštus ar įkvepiančiai 

gražus. Jis paprasčiausiai tenai stovėjo — Darbo departamentas,
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suprojektuotas 1929 metais. Milijonai žmonių pravažiuodavo tai 

į vieną, tai į kitą pusę pilnut pilnutėle paupio gatve. Vargu ar bent 

vienas iš tūkstančio pasivargindavo bent jau į jį pažvelgti. Kaip 

vidinio sekimo būstinė, tas pastatas ir negalėjo būti geresnis.

Po pusryčių Keliautojų klube ją į darbą parvežė tarnybinis 

juodas jaguaras. Pakeliui ji mąstė apie serą Persifalį Veiką. Dabar, 

kai jo paslaugų šaliai taip dažnai nereikėjo, gal jis įsitraukė į dar

bus savo paties noru? Ką gi tada Granthemas per tą susirinkimą, 

iš karto po avarijos, kalbėjo? Kažką apie Veiko talentą juodo

sioms operacijoms, apie jo instinktus joms įvykdyti bei tų ope

racijų pasekmes. Veikas visuomet ją erzino. Ji jausdavosi nepato

giai greta žmogaus, kurio įtakos troškimas buvo toks akivaizdus, 

o seksualiniai ir emociniai poreikiai taip gerai užmaskuoti.

Veikas visą gyvenimą buvo senbernis ir apie jokius bet ku

rios lyties meilužius niekas niekada negirdėjo. Jis taip seniai vi

siems buvo žinomas, kad tikriausiai jau keletą dešimtmečių juo 

niekas iš saugumo tarnybų nesidomėjo. Jis galėjo slėpti kokią 

nors gėdą ir taip tapti pažeidžiamas šantažo atveju. Aišku, galė

jo paprasčiausiai nejausti jokio seksualinio poreikio, o kūniškas 

artumas kelti net pasibjaurėjimą. Tačiau užgniaužtas seksualu

mas galėjo būti toks pat pavojingas, kaip ir iškrypimas.

Tad ką jis darė, norėdamas pajusti malonumą? Dama Agata 

žinojo, kad privalo būti labai atsargi. Veikas turėjo ryšių pačioje 

piramidės viršūnėje. Jei jis pajustų, kad kaip nors yra sekamas, 

tuomet visi velniai pragare pasiustų. Taigi reikės veikti diskre

tiškai. Buvo pasiųsta komanda stebėti jo namus, jo veiksmus bei 

žmones, su kuriais jis susitinka. Ją pakvietė į kambarį, iš kurio 

buvo stebima visa operacija, apie pusę pirmos; dabar ji stovė

jo palinkusi prie kompiuterio, viena ranka remdamasi į stalą, 

o kita — į kėdės atkaltę. Ten sėdėjo vienas iš jos agentų, kuris 

tvarkė komunikacijų sistemą.

Per garsiakalbį pasigirdo balsas:

— Du vyriškiai įeina į pastatą, abu baltieji, puikiai apsirengę. 

Vienas atrodo penkiasdešimties, žilstelėjusių plaukų, rausvo vei
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do. Kitas jaunesnis, beveik keturiasdešimties metų, trumpai kirp

tais plaukais, nešasi portfelį. Turime jų nuotraukas. Markas kaip 

tik dabar mėgina prisijungti prie interneto ir tuojau jas atsiųs.

Dvi grūdėtos nuotraukos, fotografuotos per teleobjektyvą, 

pasirodė kompiuterio ekrane.

— Vieną pažįstu, — pasakė dama Agata. — Tai lordas Krispi- 

nas Malgreivas, Malgreivas ir Kompanija pagrindinis akcininkas 

bei tarybos pirmininkas. Jis yra Žokėjų klubo valdytojas, nuolatos 

gauna kvietimus į Karališkąją ložę Askote, be to, paaukojo bent 

penkis milijonus Konservatorių partijai.

— Agata, jūs puikiai informuota, — pasakė jos pavaduotojas 

Personas Čalmersas, kuris stovėjo greta ir žvelgė į tą patį ekraną.

— Taip ir turi būti, — atsakė ji. — Paskutinį sykį, kai lordas 

Malgreivas buvo drauge su karališkąja šeima Askote, prieš tai jis 

pietavo Vinzoro rūmuose. Sėdėjau greta jo.

— O Dieve, na ir aukštuose sluoksniuose jūs sukatės.

— Ne per dažniausiai, o lordas Krispinas tiesiog tuose 

sluoksniuose gyvena. Gerai, o kas tas vyriškis drauge su juo?

— Asmens sargybinis? — mėgino spėti Čalmersas. — Jis at

rodo kaip kariškis.

— Galbūt, — dama Agata skeptiškai nužvelgė žmogų ekra

ne. — Bet argi asmens sargybinis neštųsi portfelį? Patikrinkite 

jį mūsų sistemoje. Pažiūrėsime, gal jo veidas kaip nors pažadins 

kompiuterio atmintį.

Ji spustelėjo mygtuką valdymo pulte ir prabilo į mikrofoną:

— Stebėkite toliau. Laukite tolesnių nurodymų. Kol kas ne

blogai padirbėjote.

Damos Agatos pokalbis su agentais buvo trumpas. Ji mąstė 

apie kariškį, stovintį prie Veiko durų. Gal tai buvo tas žudikas, 

kurį minėjo Granthemas, grįžęs į Angliją ieškoti savo merginos? 

Tai buvo labai miglotas spėjimas, bet jei Veikas tikrai su tuo susi

jęs, tuomet žudikas būtinai norės su juo pasikalbėti. Tačiau koks 

čia būtų lordo Malgreivo vaidmuo? Dama Agata nusprendė šiek 

tiek palaukti ir pažiūrėti, gal jai kaip nors pavyks prisikapstyti
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prie paslaptingojo vyro, per daug neįžeidžiant didžiai privilegi

juotų Britanijos žmonių.

Ji kreipėsi į Personą Čalmersą:

— Būtų gerai, jei paskambintumei Džekui Granthemui iš 

MI6. Pasakyk jam, kad mes turime tai, kas jį galėtų sudominti. 

Manau, jis norėtų dalyvauti apklausoje, jei tokia būtų.

Čalmersas kilstelėjo antakius:

— Aš, aišku, pasisakau už tarpžinybinį bendradarbiavimą, 

bet gal šį sykį jūs perlenkiate lazdą?

Dama Agata nusišypsojo:

— Tikrai ne. Mūsų visų galvos pavojuje. Bent jau šį sykį bus 

geriau, jei dirbsime drauge.

Ji dar kartą nuspaudė mygtuką ir kreipėsi į užduotį vykdžiu

sius agentus:

— Kai sero Persifalio Veiko svečiai išeis, noriu, kad pasiųs- 

tumėte uodegą paskui lordą Malgreivą. Tačiau būkite diskretiški. 

O tą kitą vyruką paimkite ir atvežkite čionai. Norėčiau šnektelėti 

su mūsų paslaptinguoju svečiu.

70

Pirmasis dalykas, kurį Karveris pastebėjo, buvo nuotraukos. 

Ant knygų lentynų, ant židinio atbrailos, pora netgi ant rašomojo 

stalo — visose tose nuotraukose buvo žmogus, kuriam priklau

sė šis kabinetas. Vienoje jis juokauja su Ronaldu Reiganu ir Mi

chailu Gorbačiovu, dėvėdamas smokingą stovi greta Margaretos 

Tečer, vilkinčios vakarine suknele; jis geria kokteilį su Džonu ir 

Džeke Kenedžiais prie baseino Hajanisporte, mėgaujasi didkeps- 

niais Bušo piknike. Buvo matyti dedikacijos: „Mano geram drau

gui Persiui“ nuo Ričardo Niksono, „Mano bičiuliui Persifaliui" 

nuo generolo Šarlio de Golio. Ant vienos nuotraukos netgi buvo 

užrašas kirilica, kuris priklausė senam Sovietų Sąjungos vadovui 

Leonidui Brežnevui.
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Šis žmogus nesigyrė pažintimis su įžymiais žmonėmis, jis 

savo lankytojus jomis atakavo.

Ant spintelės už rašomojo stalo Karveris pastebėjo dar vieną. 

Ji buvo daryta per karališkąsias iškilmes. Senas vyriškis stovėjo ei

lėje priėmimo metu. Jis kalbėjosi su garbės viešnia. Ji vilkėjo ilgą 

mėlyną suknelę, o sruogelėmis dažytuose šviesiuose plaukuose 

švytėjo deimantinė tiara. Įrašas nuotraukos apačioje, užrašytas 

dailia mergaitiška rašysena, bylojo: „Aš jums labai dėkinga už 

išmintingus patarimo žodžius!" Žodis „labai" buvo pabrauktas. 

Dukart.

Neįtikėtina. Senis ką tik nužudė princesę, tačiau vis tiek no

rėjo, kad visas pasaulis žinotų, jog jie buvo draugai.

Gal jis tebemanė, kad jie tokie ir buvo. Karveris pagalvojo, 

kad seras Persifalis Veikas yra žmogus, kuris tiki, jog realybė yra 

tokia, kokią jis pats sukuria, o jo melas įtikinamas, nes jis pats 

tuo nuoširdžiai tiki. Pavyzdžiui, jis tebemanė, kad dar gali įsaki

nėti. Jo paklusnusis vadas plūduriavo kažkur Lamanšo sąsiau

ryje išsprogdinta galva. Jo kariai perpildė Paryžiaus lavonines. 

Rusai aiškiai manė turį jį savo valioje. Bet pačiam Veikui atrodė, 

kad jis tebėra pirmininkas ir kad jis čia viskam vadovauja.

Kai kuriems žmonėms tai vis dar imponavo. Kai jie atvyko, 

sekretorius Malgreivui pasakė, kad pirmininkas su Karveriu nori 

susitikti vienas. Jo buvo paprašyta palaukti už durų. Malgreivas 

iškart pakluso. Šiaip jau atrodė, kad jam dėl to tik palengvėjo.

Karverio paprašė palikti portfelį ir ginklą pas sekretorių. Jis 

sutiko ir įėjo į kabinetą.

— Na, jūs ir įžūlus, Karveri, kad drįstate čia pasirodyti, — 

prabilo Veikas, tarsi jo arogancijos būtų pakakę apsiginti nuo žu

diko.

— Kas tas rusas? — paklausė Karveris.

— Kuriuos būtent rusus jūs turite galvoje? Kaip jūs m ato

te, — Veikas mostelėjo ranka į sienas, — aš jų pažįstu gan ne

mažai.

— Tikrai? — paklausė Karveris, prieidamas prie knygų len
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tynos ir įsistebeilydamas į nuotraukas sidabriniuose, mediniuose 

bei odiniuose rėmeliuose. — Tai kuris iš jų čia yra rusas?

— Na, — prabilo Veikas, — pasižiūrėkime. — Jis pakilo nuo 

rašomojo stalo ir priėjo prie Karverio. Apžvelgė nuotraukas. — 

Ak, taip, štai čia Nikita Chruš...

Karveris staiga pasisuko į Veiką ir dviem ištiestais pirštais, 

lyg gyvatės geluonimis, kirto seniui tiesiai į akis. Vyriškis viauk

telėjo ir sulinko susiėmęs rankomis veidą. Karveris sugriebė jį 

už smakro, pakėlė galvą ir jų akys susitiko. Jo suspaudimas buvo 

tvirtas ir jis dar kartą pakartojo klausimą:

— Kas tie rusai?

Veikas pažiūrėjo į jį mirkčiodamas ir taip mėgindamas su

stabdyti ašaras.

— Negaliu jums to pasakyti, — pasakė jis. — Paprasčiausiai 

negaliu...

Karveris savo ruožtu negalėjo veltui švaistyti laiko. Jis de

šine apglėbė Veiką už kaklo, atsistojo už jo. Jo burna buvo prie 

Veiko dešiniosios ausies. Du vyriškiai stovėjo apsikabinę iškry

pėliška intymumo poza. Tada jo gniaužtai pradėjo įsitempti.

— Kas... yra... tie... rusai? — sušnypštė jis.

Veiko rankos bejėgiškai nusviro. Galva blaškėsi į visas puses, 

o krūtinė kilnojosi mėginant įkvėpti oro. Karveriui pasirodė, kad 

jis šiek tiek persistengė. Senio širdis galėjo neatlaikyti jam dar ne

pradėjus kalbėti. Kai iš Veiko gerklės pasigirdo kriokimas, ranką 

truputėlį atleido. Veikas karštligiškai įkvėpė oro.

— Žukovskis, — žioptelėjo jis. — Jurijus Žukovskis.

— Kas jis toks?

— Vienas iš oligarchų. Jiems priklauso Rusija. Jam priklauso 

popieriaus fabrikai, aliuminio liejyklos, ginklų fabrikai ir visoks 

kitoks turtas.

Karveris susiraukė.

— Maniau, kad valdžia ir toliau kontroliuoja visą ginklų 

prekybą.

— Taip, kontroliuoja. Tačiau Žukovskis yra tarpininkas. Jis
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randa pirkėjus, pasiima užmokestį doleriais, Kremliui perduoda 

rublius, o kartu pasiima ir savo dalį.

— Gražus verslas.

— Tai dar ne viskas, — tęsė mėgaudamasis menku valdžios 

pojūčiu, kurį jam suteikė jo žinios. — Anksčiau, sovietiniais lai

kais, daugelyje fabrikų veikė lygiagrečios juodosios rinkos gamy

bos linijos, kurioms vadovavo vietiniai partijos vadai ir nusikaltė

liai. Jos egzistuoja ir dabar. Ginklų pramonė — ne išimtis.

— Ir oligarchai, tokie kaip Žukovskis, visa tai perėmė iš nu

sikaltėlių?

Veikas išspaudė nuožmią šypseną.

— Nejaugi tu tikrai manai, kad tarp jų yra koks nors skir

tumas?

— Bet kodėl gi jam parūpo princesė?

— Tu esi labai sumanus jaunuolis. Pats susiprotėjai. Tačiau 

jis buvo pasiryžęs sumokėti milijonus, kad tik jos atsikratytų. Tai 

buvo jo idėja.

— Ir tu sutikai. Kodėl?

— Ilga istorija, ji prasidėjo dar senais laikais... Aš neturėjau 

kito pasirinkimo...

Karveris atitraukė ranką nuo Veiko gerklės ir stumtelėjo prie 

knygų lentynos, jį prispausdamas.

— Kuo būtent užsiėmė Žukovskis senais laikais? — paklau

sė jis.

— Jis dirbo valdžiai.

— Visi dirbo valdžiai. Tokia komunizmo esmė. Kur jis tai 

valdžiai dirbo?

Veikas išsiviepė.

— Dzeržinskio aikštėje.

Karveris viską suprato. Dzeržinskio aikštėje buvo įsikūrusi 

KGB būstinė. Taigi Žukovskio įtaka Veikui siekė šaltojo karo lai

kus. Tas senas išpera tikriausiai dirbo kitai pusei, kaip dar vienas 

iš daugelio Britanijos valdančiosios klasės išdavikų. Žukovskis 

viską žinojo ir ta informacija naudojosi. Tačiau visa tai buvo pra
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eityje. Karveriui kur kas svarbiau buvo sutvarkyti reikalus čia ir 

dabar.

— Ar mergina pas jį?

— Manau, kad taip.

— Na, tuomet čiupk telefoną ir skambink jam.

Karveris žengė žingsnį atgal. Veikas atsiplėšė nuo knygų len

tynos. Sekundę ar dvi jis mėgino neprarasti pusiausvyros, tada 

nukėblino prie stalo. Jis sudribo savo kėdėje.

— Atrodo, kad tau bendravimo subtilybės nerūpi, ar ne? — 

pasakė Veikas.

— Bent jau tuomet, kai dirbu. Ir kai žmonių gyvybė pavo

juje.

— Nejaugi tu tikrai manai, kad gali išgelbėti tą merginą? 

Cha! — juokas nuskambėjo kaip liūdnas kvarktelėjimas. — Tu 

nežinai, su kuo turi reikalą.

— Jis irgi nežino. Skambink.

Veikas pakėlė telefono ragelį ir kreipėsi į sekretorių, mėgin

damas kuo lygiau kvėpuoti ir nuslėpti, kad jam skauda:

— Prašyčiau mane sujungti su ponu Žukovskiu. Manyčiau, 

kad pirmiausia jam reikėtų skambinti į mobilųjį telefoną.

Po kelių sekundžių suskambėjo telefonas. Veikas atsiliepė. Iš 

išorės jis vaidino puikų spektaklį. Na, pagalvojo Karveris, pirm i

ninkas visiškai nenori išsiduoti savo darbdaviui, kad visa opera

cija eina šuniui ant uodegos.

— Jurijau, mano mielas bičiuli... Taip, ir man labai malonu 

tave girdėti. Pas mane yra vienas žmogus, kuris labai nori su tavi

mi pasikalbėti. Jo vardas Samuelis Karveris.

Veikas ištiesė telefono ragelį. Karveris griebė jį.

— Ar jūs ją turite?

Ragelyje kurį laiką buvo tylu.

— Laba diena, pone Karveri. Mano vardas yra Jurijus Žu

kovskis.

— Jūs žinote mano vardą, — pasakė Karveris. — O dabar 

įrodykite, kad ji vis dar gyva.
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— Žinoma, — pasakė Žukovskis.

Karveris išgirdo velkamų kojų žingsnius, tada Žukovskis pa

sakė:

— Kaip jūs ir reikalavote... — ir tada jis išgirdo su niekuo 

nesupainiojamą balsą, kuris šaukė: — Karveri! Ne!

Tada pasigirdo pliaukštelėjimas ir prislopintas skausmą 

kenčiančios moters verksmas, vėl velkamų kojų čežėjimas, ją nu

tempiant šalin.

Žukovskis vėl perėmė telefono ragelį, tarsi nieko nebūtų 

nutikę, o jo tonas išliko toks pat ramus kaip ir prieš tai.

— Taigi panelė Petrovą mano rankose. Atvirai kalbant, aš 

tikėjausi, kad jūs su manimi susisieksite kur kas anksčiau. Man 

viskas žinoma apie jūsų nuotykius su ponu Leklerku Ženevo

je, — jis mąsliai atsiduso. — Tikiuosi, jums patiko stebėti Petrovą 

darbuojantis. Man anksčiau visuomet tai patikdavo. Bet kuriuo 

atveju sprendžiu, kad jūs jos norite.

— Žinoma.

— Labai gerai, o ką jūs pasiūlysite man? Prašau neužmiršti, 

kad mano prašoma kaina yra labai aukšta. Mano vyrai norėtų, 

kad ji sužinotų, ką jie mano apie išdavystę. Man net sunku api

būdinti, ką tai galėtų reikšti. Jei jūs norite šitos moters, turite 

pateikti labai svarų argumentą, kodėl neturėčiau leisti jiems pa

silinksminti.

— Kompiuteris, — pasakė Karveris. — Aš turiu nešiojamąjį 

kompiuterį, kurio pagalba buvo planuojama ir kontroliuojama 

šeštadienio operacija. Visos apsaugos apeitos. Visos bylos atko

duotos. Ir žmogus, dabar saugantis kompiuterį, labai patikimas. 

Jis turi visus įrašus apie visus užsakymus, apie kiekvieną pinigų 

pervedimą, visas projekto smulkmenas.

Karveris mėgino spėlioti, kiek toli gali eiti blefuodamas. Jis 

nieko neturėjo, tačiau nebuvo kito pasirinkimo. Jis privalėjo da

bar eiti iki galo.

— Tas žmogus savo ruožtu taip pat šiek tiek pasidomėjo, — 

tęsė Karveris. — Jis tikriausiai labai įtarus. Du žmonės, apie ku
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riuos jis niekada nebuvo girdėjęs, jam krito į akį. Jis nusprendė 

išsiaiškinti, kas jie tokie ir iš kur gauna nurodymus. Visi pėdsakai 

nuvedė į Maskvą. Patikėkite, Žukovskį, jums reikia to kompiute

rio. Jūs tikrai nenorėtumėte, kad aš jį pasilaikyčiau sau.

— Kaip aš galiu pasitikėti, kad jūs nepasidarysite standžiojo 

disko kopijos? — paklausė rusas.

— Kaip aš galiu pasitikėti, kad jūs nenužudysite merginos ir 

neatimsite kompiuterio? — atkartojo Karveris. — Tačiau jūs no

rite tęsti savo verslą, o aš noriu toliau gyventi. Nė vienas iš mūsų 

nenori, kad visas šis reikalas pasidarytų viešas. Tad paprasčiausiai 

sudarykime sandėrį ir viską baikime.

— Labai gerai. Laukite prie pagrindinio įėjimo į „Palacea 

viešbutį Gštade, Šveicarijoje, devynioliktą nulis nulis šį vakarą 

su savo brangiuoju kompiuteriu.

— Skaičiuojant nuo šios minutės, liko mažiau nei penkios 

valandos, — nukirto Karveris.

— Taip, — sutiko rusas, — dienotvarkė labai įtempta. Bet 

jei savo kelionę pradėsite dabar ir nešvaistysite laiko, pavyz

džiui, mėgindamas mane kaip nors įduoti, jūs įstengsite šią vietą 

pasiekti. Ir, savaime suprantama, turite būti vienas ir neginkluo

tas. Man tikriausiai nereikia aiškinti, kas nutiks, jei sulaužysite 

bent vieną iš šių sąlygų. Nepaisant visko, aš nieko negaliu jums 

žadėti. Jei jums pavyks mane įtikinti, kad turite kažką vertingo 

pasiūlyti, galbūt ir leisiu pasiimti merginą. Na, o jei ne, mano 

žmonės lygiai taip pat karštai trokšta su jumis pasišnekėti, kaip 

ir su ja.

Pokalbis nutrūko. Karveris perdavė ragelį Veikui.

— Paskambinkite savo sekretoriui, — pasakė jis. — Man 

reikia dar pakliūti į popietinį lėktuvą, skrendantį į Ciurichą arba 

Ženevą. Tučtuojau.

Tikriausiai buvo vienintelis reisas, kuriuo skrisdamas jis gal

būt būtų spėjęs pasiekti Šveicariją laiku, tačiau ir tai galėjo pavyk

ti tik per plauką. Lėktuvas kilo 14.50 val. iš Getviko oro uosto, ku

ris buvo maždaug už trisdešimties mylių į pietus nuo Londono.
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Jau dabar jis turėjo registruotis skrydžiui. Į vietą atskristų 17.20 

val. vietos laiku, o tai reiškė, kad jam lieka valanda ir keturiasde

šimt minučių, per tą laiką turi pereiti pasų patikrinimą, muitinę, 

susitikti su Toru Larsenu, pasiimti kompiuterį ir nuvažiuoti 150 

kilometrų iki Gštado.

Remiantis loginiu mąstymu, Karveris neturėjo jokių šansų. 

Bet jei jis dabar nulekia iki Viktorijos stoties ir sėda į pirmą

jį oro uosto ekspresą; jei nėra jokių trukdžių ir vėlavimų labai 

nepatikimoje Londono traukinių sistemoje; jei jam pavyksta 

pasiimti bilietus ir nulėkti iki terminalo; jei lėktuvas išskrenda 

laiku, o muitinių darbas vyksta labai sklandžiai; jei Larseno vol- 

vo bakas pilnas, o keliai tušti... na, tuomet pavyktų atvykti laiku. 

Kaip tik laiku.

Jis padėjo telefono ragelį. Veikas nejudėdamas, praradęs bet 

kokią viltį tebesėdėjo už stalo.

— Manyčiau, jūs dabar mane nužudysite, — pasakė jis.

— Seni, su malonumu tai padaryčiau, — pasakė Samuelis 

Karveris. — Bet tikrai neturiu tam laiko.
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Jie sugavo Karverį, beskuodžiantį Eklestono gatve, kaip tik 

priešais italų restoraną. Jis lėkė visu greičiu, nardydamas tarp pra

eivių lyg regbio žaidėjas, mėginantis išvengti pinklių. Visas dė

mesys buvo sutelktas į tai, kaip savo pervargusį kūną nunešti visą 

mylią pro minias žmonių lygiai per septynias minutes. Vienintelė 

mintis, kuri sukosi galvoje ir teikė jėgų bėgti, buvo griaužianti 

baimė dėl to, ką jie daro su Aleks ir kas jai gali nutikti, jei jis ne

atvyks laiku.

Taigi jis nepastebėjo juodo fordo „Mondeo“, kuris už jo 

stabtelėjo ir išleido vieną keleivį, pavažiavęs gatve į priekį kokį 

penkiasdešimt jardų, išleido dar du, o pats sustojo viduryje ga

tvės prie jau stovėjusio automobilio. Visa tai jis pastebėjo, kai
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juoda striuke vilkintis stambaus sudėjimo vyrukas žengė nuo 

šalikelės prieš pat Karverį, blokuodamas jį kūnu.

Karveris nusirito šaligatviu, jam užgniaužė kvapą. Aki

mirksniu prie vyruko prisidėjo dar du, vilkintys tokiomis pat 

striukėmis. Jie pakėlė Karverį, nusitempė prie automobilio ir 

įmetė ant užpakalinės sėdynės. Kol jis pagaliau susivokė, kas 

vyksta, durys iš abiejų pusių buvo uždarytos, o iš kairės ir de

šinės nukreipti pistoletai. Grėsmingai atrodantis vyras, vilkintis 

„Čelsio“ futbolo klubo marškinėlius, ištiesė jam antrankius.

Karveris keikė savo neatsargumą, savo kvailumą bei nuo

vargį, dėl ko jis ir susimovė. Jį paėmė su ištreniruotu precizišku

mu. Nesvarbu, kaip gerai tie vyrukai buvo treniruoti, jis turėjo 

būti atidus, jis turėjo juos pastebėti.

Jis mąstė, ar tai Persis Veikas jį įdavė, tik niekaip negalėjo 

suvokti, kodėl jis tai būtų galėjęs padaryti. Senis turėjo žinoti, 

kad jei Karveris skęs, su savimi nusitemps ir jį. Gal jis manė, kad 

jo ryšiai Vaithole tokie įtakingi, jog jo niekas nepalies.

O gal buvo dar kokia nors galimybė? Gal tai nieko bendra 

su Veiku neturi? Karveris nužvelgė du vyrus, sėdinčius greta 

jo ant užpakalinės „Mondeo“ sėdynės, bei tuodu, automobilio 

priekyje. Jie buvo ramūs. Jie neištarė nė žodžio, išskyrus trum pą 

pranešimą per radiją, kad žmogų jau turi ir bus vietoje po pen

kių minučių. Jie nesielgė kaip nusikaltėliai. Neatrodė įsitempę, 

jam negrasino ir jo nedaužė.

Karveris pagalvojo apie organizacijas, įsikūrusias už pen

kių minučių kelio nuo Voksholo tilto gatvės, kuri garsėjo gerai 

treniruotais vyrais, sugebančiais suimti pavojingus nusikaltėlius 

viduryje dienos pačiame Londono centre. Galėjo būti trys gali

mybės. Tereikėjo stebėti, kur toliau pasuks vairuotojas.

Jis jau anksčiau nepasuko į kairę, o tai būtų reiškę Naują

jį Skotlend Jardą. Taigi jie nebuvo policininkai. Kai jie pasuko 

Temzės link, bet nepervažiavo Voksholo tilto, atkrito ir MI6. Jie 

pasuko į kairę ir važiavo palei upę, kol pasiekė pilką pastatą, 

kurio lygų fasadą puošė kaltiniai žibintai su ornamentais bei
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dekoratyvinės statulos, atrodančios kaip viltingi grimo potėpiai 

ant nepatrauklios moteriškės veido.

Dabar Karveris suprato, kas jį suėmė.

72

Vargu ar tai buvo galima pavadinti formalia apklausa. Jie 

buvo kambaryje, kuris atrodė kaip paprastas kabinetas, o ne kaip 

apklausos kamera. Niekur nesimatė įrašinėjimo aparatūros ar 

vaizdo kameros. Taigi niekas nenorėjo jokių šio pokalbio įrašų.

— Na ir sudėtingas jūs žmogus, — pasakė dama Agata Bev- 

lėj, užmesdama akį į keletą popieriaus lapų bei fotografijų, ku

rios buvo sudėtos į lygų rudą segtuvą. — Jus įsūniję tėvai augino 

kaip Polą Džeksoną — pagal jų pavardę, su kuria jūs tarnavote 

Karališkosiose jūrų pėstininkų pajėgose bei Ypatingajame laivų 

būryje. Buvote apdovanotas Karo kryžiumi ir trimis Karalienės 

padėkomis už drąsą, taip pat kitais mažesniais apdovanojimais 

bei padėkomis. Labai įspūdinga karjera — aš jus sveikinu. Jums 

gimus, jūsų pavardė buvo Karveris. Dabar, aišku, tai jūsų profe

sinis slapyvardis. Tačiau pas jus rasti pasai niekaip nesusiję nei 

su Džeksonu, nei su Karveriu. Pietų Afrikos Respublikos pasas 

jus įvardija kaip Vandervartą, Kanados pase jūs — Eriksonas, o 

Naujosios Zelandijos — Džeimsas Konvėjus Murėjus. Tai, aiš

ku, keista, nes nė vienas iš džentelmenų per pastarąjį mėnesį nė 

karto nekirto Jungtinės Karalystės sienos. O štai ir jūs — sveikas 

ir gyvas. Ir štai čia, — ji pakėlė nuo stalo priešais gulinčią fakso- 

gramą, — rezervacija skrydžiui iš Getviko oro uosto keturiolika 

penkiasdešimt į Ženevą pono Murėjaus vardu. Įdomu. Ar jūs 

dažnai vykstate į Ženevą? Ar buvote praėjusį pirmadienį? O gal 

ten turite kokio nors nekilnojamojo turto?

— Aš labai norėčiau jums padėti, tačiau turiu suspėti į lėk

tuvą, — pasakė Karveris, mėgindamas neparodyti susirūpinimo 

ir įtampos, kuri jį plėšė ir smaugė iš vidaus.
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Ant sienos kabojo laikrodis. Jo raudona sekundinė besisu

kanti rodyklė sulig kiekvienu pilnu apsisukimu vis labiau nuo jo 

tolino Aleks.

— Veržiatės gelbėti savo rusės draugės, ar ne? Tos KGB kek

šės, — taip prabilo Granthemas be jokio damos Agatos apsimes

tinio mandagumo ar kažko panašaus į civilizuotą apklausą.

Jis vaidino blogąjį policininką.

Pažvelgęs į jį Karveris pagalvojo, ar tai tikrai jo kalbėjimo 

maniera. Granthemas galėjo valdytis, ir tai buvo akivaizdu. Nuo 

jo nesklido slogus testosterono pertekliaus kvapas, kuris sklinda 

nuo žmogaus, mėgstančio demonstruoti fizinę jėgą. Granthemas 

instinktyviai mieliau naudotųsi durklu nei kirviu, snaiperio šau

tuvu, o ne granatsvaidžiu. Jis tikrai nesudarė peštuko įvaizdžio.

— Panelė Petrovą, — tęsė Granthemas, — pasikalbėkime 

apie ją. Aptarkime, ką judu darėte Paryžiuje šeštadienio vakarą.

— Aš nežinau, apie ką jūs kalbate, — pasakė Karveris.

— Aš kalbu apie Velso princesės nužudymą.

— Nužudymą? Per žinias pranešė, kad tai buvo avarija. Vairuo

tojas buvo girtas. Jis per greitai važiavo. Nelaimingas atsitikimas.

Granthemas pakilo iš vietos, nuėjo ten, kur sėdėjo Karveris, 

ir pasilenkė taip, kad jo burna atsidūrė prie pat Karverio ausies.

— Karveri, neužknisk manęs. Tu esi paprasčiausias niekin

gas, šlykštus žudikas. Tau niekas nerūpi. Jei gerai moka, tu bet ką 

šaltakraujiškai nužudysi.

Karveris pažvelgė į jį ir nusišypsojo.

— Gražų parkerį turite švarko kišenėje, — tarstelėjo jis, lyg 

norėdamas pasakyti komplimentą.

Granthemas sutrikęs pasižiūrėjo į jį. Jo švarkas buvo atsegtas. 

Dešinėje, vidinėje kišenėje, buvo „Watermana firmos parkeris.

— Jūs matėte mano tarnybinius įrašus, — tęsė Karveris. — 

Ant antrankių man nusišikti, galėjau tą parkerį įsmeigti į gerklę 

per miego arteriją bet kuriuo metu, kol tu čia skėlei savo trumpą, 

bet jaudinančią kalbelę, — jis akimirkai nutilo ir vėl pavargusiu 

balsu tęsė: — Bet aš to nepadariau, ar ne?
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Sekundinė rodyklė dar kartą pračiuožė pro dvylika.

— O dabar... — Karveris pažvelgė į kitoje stalo pusėje sėdin

čią damą Agatą, — jūs, kaip suprantu, dirbate laikydamiesi Jung

tinės Karalystės įstatymų.

Tai buvo veikiau tvirtinimas nei klausimas. Ji pritardama 

linktelėjo.

— Taigi žmogus yra nekaltas, kol tai nėra įrodyta. Įrodymai 

paremti įkalčiais — liudininkai, daiktiniai įrodymai, ginklai. Ar 

yra kokių nors įkalčių, kurie mane sietų su princesės mirtimi?

Šį kartą damai Agatai neliko nieko kito, kaip tik patylėti.

— Manau, jokių įkalčių nėra, — pasakė Karveris. — O jei 

ir būtų, jokio teismo niekada nebus ir jame nebūsiu teisiamas 

nei aš, nei kas nors kitas. Niekam to teismo nereikia. Visi labai 

patenkinti ta avarijos istorija. Tiesa, yra dar vienas dalykas, kurį 

norėčiau pasakyti. Aš prisiekiau ištikimai tarnauti Jos Didenybei 

Karalienei stodamas į Karališkuosius jūrų pėstininkus. Tą priesai

ką ištariau rimtai. Aš manau, kad jos esu susaistytas iki dabar. Ar 

supratote mane?

Dama Agata priešais save sėdintį vyriškį vertino primerktų 

akių žvilgsniu, galiausiai ištarė:

— Taip, manau, kad suprantu.

— O kaip šimpanzė?

Granthemo kvėpavimas padažnėjo. Dabar jam pykčio jau 

nebereikėjo vaidinti. Jis vos galėjo valdytis. Dama Agata uždėjo 

jam ant peties ranką.

— Neleisk jam tavęs išprovokuoti, — beveik motiniškai pa

sakė ji, tarsi mėgindama nuraminti du besivaidijančius sūnus.

Tada kreipėsi į Karverį.

— Kaip jau minėjote, esate puikiai treniruotas, susipažinęs 

su slaptosiomis operacijomis. Įsivaizduokime, grynai dėl diskusi

jos, kad tragiški įvykiai Paryžiuje nebuvo avarija. Tarkime, kažkas 

buvo apgautas. Kodėl jums nepapasakojus, tik kaip hipotezę, ką 

apie tai manote, kaip tai galėjo įvykti?

Karveris gūžtelėjo pečiais. Nedaug jam pavyktų ko nors pa
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siekti, jei mėgintų su šiais žmonėmis kovoti. Vienintelė miglota 

viltis jam kada nors išeiti iš šio apklausų kambario, tai pradėti su 

jais atvirai ir skubiai bendradarbiauti.

— Na, jei aš planuočiau tokią operaciją, tai norėčiau, kad 

darbą atliktų tikras šios srities specialistas. Problema: nė vienas 

garbingas žmogus, žinodamas visą tiesą, tokio darbo nesiimtų. 

Tik koks nors psichopatas patirtų malonumą nužudydamas viso 

pasaulio numylėtinę. Bet tokiu bepročiu nelabai būtų galima pa

sitikėti. Norint pasitelkti specialistą, reikia jį apgauti. Tu primali 

jam šūdo apie tai, kad reikia nuimti automobiliu važiuojantį kokį 

nors islamo radikalų teroristą, planuojantį siaubingą išpuolį. Tuo

met atrodytų, kad darbo verta imtis.

— Taip, — pasakė dama Agata, — aš tai suprantu.

— Dabar susiduriame su kita problema. Jei tas profesionalas 

kada nors sužinos, ką jis iš tiesų padarė, jis tikrai perpyks. Nė vie

nam nepatinka, kai meluojama, ar ne? Taigi jį reikia pašalinti, kol 

jis nesužinojo tiesos apie tai, kas iš tiesų įvyko.

— Taigi dvigubas kirtis, — pasakė Granthemas. — Reikia 

eliminuoti savo paties operatyvinius darbuotojus.

— Jūs puikiai supratote, — pasakė Karveris. — Bet jei vyru

kas neblogai išmano savo darbą, jis gali pasprukti. Jis gali prida

ryti gausybę nemalonumų žmonėms, kurie mėgina jį pašalinti. 

Ir jis save gali apginti, tarkim, pasiimdamas kompiuterį, kuria

me saugomos visos su operacija susijusios smulkmenos, saugiai 

jį paslėpti, kad jei jam kas nors nutiktų, visa tai būtų paviešinta. 

Štai tokie dalykai gali nutikti. Suprantate, visa tai tik hipotezės. O 

dabar man dar reikia spėti į lėktuvą.

— Dar palūkėkite, — pasakė Granthemas. — Yra dar kai 

kas. Aš praradau du savo agentus Ženevoje.

— Labai dėl to apgailestauju. Tačiau niekaip nesu susijęs su 

jų mirtimi.

— Žinau, — pasakė Granthemas.

— Tuomet jūs taip pat žinote, kad juos nužudęs žmogus yra 

rusas, vardu Grigorijus Kurskas. Jis dirba kitam rusui, vardu Ju
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rijus Žukovskis. Ir Žukovskio įsakymu jis pagrobė, kaip jūs pava

dinote, „KGB kekšę". Jos vardas Aleksandra Petrovą. Taip, ji ir yra 

ta priežastis, dėl kurios aš skrendu į Šveicariją.

— Kaip jūs planuojate ją susigrąžinti? — paklausė dama 

Agata.

— Apsikeisti: jos gyvybė už mano kompiuterį, — jis nusi

šypsojo. — Už mano hipotetinį kompiuterį.

— Ir jūs pasitikite tuo vyriškiu? — Granthemas nė nemėgi

no slėpti nepasitikėjimo.

— Žinoma, nepasitikiu, — pasakė Karveris. — Bet aš pasiti

kiu savimi. Aš galiu susitvarkyti.

— Tačiau tai dar ne viskas, ar ne? — mąsliai ištarė dama Aga

ta. — Jūs atėmėte moters gyvybę, norėjote tai padaryti ar ne. Nerei

kia apsimetinėti. Dabar norite išgelbėti moters gyvybę, net jei tektų 

paaukoti savąją. Tai savotiškas mėginimas išpirkti kaltę, ar ne?

— Na, jei jau taip sakote. Aš mieliau tai pavadinčiau stan

dartine išgijimo misija. Tačiau jos negalėsiu įvykdyti, jei nespėsiu 

į lėktuvą.

— Dėl to galite nesirūpinti, — pasakė dama Agata. — Vi

suomet gali kas nors nutikti varikliui, todėl lėktuvas gali išskristi 

ir vėliau. Taip ganėtinai dažnai pasitaiko.

Karveris žiūrėjo tai į vieną šnipą, tai į kitą.

— Tai jūs mane paleidžiate. Kodėl?

Dama Agata prabilo pirmoji:

— Kaip jūs minėjote, MI5 dirba vadovaudamiesi šios ša

lies įstatymais. Ir jūs esate visiškai teisus, sakydamas, kad niekas 

to teismo proceso nenori. Žinoma, mes jus galėtume nužudyti 

ir be įstatymo. Tačiau tai būtų šiek tiek problematiška. Šiuos 

dalykus labai sunku išlaikyti paslaptyje. Anksčiau ar vėliau vis 

tiek kas nors prasitaria. Tad mes esame nusiteikę elgtis su jumis 

maloningai... jei jūs mums už tai padarysite paslaugą.

— Kokią?

— Papasakosite, ką žinote apie žmones, suplanavusius nu

žudymą.
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— Ar jūs stebėjote Persio Veiko namus?

— Taip.

— Na, tuomet matėte mane tenai įeinant drauge su lordu 

Malgreivu. Pradėkite nuo jų. Paklauskite savęs, kaip buvęs KGB 

agentas Žukovskis susipažino su tokiu britų žvalgybos vertinamu 

žmogumi kaip Veikas ir kodėl jis turi tokią įtaką, kad gali užsaky

ti įvykdyti tokią operaciją. Ir paskambinkite pakrančių apsaugos 

tarnybai. Patikrinkite, gal jie rado Lamanšo sąsiauryje plaukio

jantį kūną — vyruko galvoje turėtų būti didžiulė aprūkusi skylė. 

Tai buvęs Karališkųjų jūros pėstininkų pulkininkas leitenantas 

Kventinas Trenčas. Jis vadovavo grupės operacijų skyriui.

Dama Agata pasižymėjo keletą pastabų oda aptrauktame 

bloknote. Po to pasiteiravo:

— O dėl kokių priežasčių buvo įvykdyta Paryžiaus operacija?

— Savo žmonėms Veikas paaiškino, kad tai gyvybiškai svar

bu norint išsaugoti monarchiją.

— Taip, prieš kurį laiką ir man jis tai minėjo, — pasakė 

Granthemas.

Dabar jo manieros jau buvo ramesnės, o savitvarda atstatyta. 

Tačiau balse vis dar tebuvo girdėti priešiškumo gaidelės.

— Tačiau eliminavimas buvo užsakytas ne dėl šių priežas

čių, — tęsė Karveris. — Viską užsakė ir už viską sumokėjo Žu

kovskis. Ar jam nors kiek gali rūpėti britų monarchijos likimas? 

Aš taip nemanau.

Granthemas susiraukė.

— Tai koks tuomet motyvas?

— Na, aš manau, kad Žukovskis Konsorciumui sumokėjo 

keletą milijonų svarų. Jis verslininkas. Jam tai kažkaip turėjo at

sipirkti.

— Kaip?

— Žvelkime į to vyruko interesus. Žukovskis yra žymus rusų 

ginklų prekybos šulas. Na, aš nelabai tesidomiu karališkąja šeima. 

Bet netgi aš mačiau per televiziją kalbant princesę apie tuos varg

šus vaikus, kurie po sprogimų liko be rankų ir be kojų.
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— Kur jūs sukate? — paklausė Granthemas.

— Fugasinės minos. Rusai yra vieni didžiausių antžemi

nių minų gamintojų, o jos, žinia, — viena perkamiausių prekių 

pasaulyje. Jos mažos, nė velnio nesveria ir pagamintos iš plasti

ko. Jas transportuoti paprasta kaip cigarečių pakelius ir visi jų 

trokšta. Vyriausybės, teroristai, geriečiai, blogiečiai — visiems 

reikalingos minos. Ir kiek kainuoja vienos jų pagaminimas — 

gal kokį penkiasdešimt svarų?

— Gal greičiau dvidešimt penkis, — pasakė Granthemas.

— O parduodamos jos už?..

— Juodojoje rinkoje viena kainuoja apie du šimtus svarų.

— Na, tuomet, — pasakė Karveris, — jūs ir turite motyvą. 

Minų verslas neša milijardus. Tačiau tie maži daikčiukai yra ir 

didžiulis blogis. Taigi daugybė žmonių nori šį verslą sužlugdyti. 

Jie pradeda įvairiausias kampanijas, nukreiptas prieš antžemines 

minas.

— Žinau, turiu jų bylas, — sumurmėjo dama Agata.

— Tačiau tos kampanijos nieko gero nedavė, nes politikams 

nė motais Afrikoje ar Kosove suluošinti vaikai, — tęsė toliau Kar

veris. — Ir tai tęsėsi tol, kol pati fotogeniškiausia moteris pasauly

je nepradėjo glostyti vaikams galvelių. Tuomet jie visi atsigręžė į 

visuomenės nuomonę ir staiga kiekvienas pradėjo siūlyti sutartis, 

nukreiptas prieš minas. Tai labai bloga žinia žmogui, kuris tuos 

prakeiktus daikčiukus pardavinėja. Staiga niekas nebenori iš jo 

pirkti. Milijardai pradeda tirpti jo akyse. Taigi ko tuomet ima

si Žukovskis? Mes žinome, kad jis be jokių skrupulų gali atimti 

žmogui gyvybę. Jei jų turėtų, niekada nepardavinėtų minų. Taigi 

jis nusprendžia išleisti keletą milijonų, kad pašalintų kliūtį. Jūs tai 

galite vadinti motyvu. Jam — tai tik nedidelė investicija.

Dama Agata pabarškino parkeriu į stalo viršų.

— Taip, visa tai tik teorija.

— O jūs gal galite pasiūlyti ką nors geresnio? — paklausė 

Karveris.
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— Ne, — atsakė dama Agata. — Bet man to ir nereikia da

ryti. Aš paprasčiausiai galiu pasakyti, kad tai buvo avarija.

— Gerai, ar yra dar kokių klausimų? Man reikia vykti.

— Taip, — pasakė Granthemas. — Jei mes tau leidžiame 

išeiti iš šio pastato, dar nereiškia, kad nuo visko išsisukai. Dama 

Agata galbūt yra labai skrupulinga, bet manęs negąsdina mintis 

apie mirties bausmės įvykdymą. Aš tave nušaučiau tučtuojau, 

apie tai visiškai nesusimąstydamas.

— Tai kodėl tuomet nešaunat?

— Bus geriau, jei tu man priklausysi. Tu suteršei savo vardą. 

Tos gėdos niekada nepavyks nuplauti. Tai, ką tu padarei, pakeisti 

neįmanoma. Bet tu gali... pavadinkime tai skriaudos atitaisymu. 

Tu gali pasitarnauti man ir savo šaliai. Jei tu žūsi pakeliui, puiku, 

man dėl to visiškai neskaudės. Jei tau pavyks, tuomet būsi pa

daręs gerą darbą atitaisydamas žalą. Tada tebūnie. Aš galiu tave 

nuvežti kur nors į dykvietę ir nušauti į pakaušį, po to užkasti po 

keletu tonų šiukšlių, arba tu imiesi darbo.

Granthemas nutilo ir pažvelgė Karveriui į akis. Tada pa

kankamai ramiai, su vos juntama ironijos gaidele balse pridūrė:

— Ir kas gi dabar iš mūsų yra šimpanzė?

Karveris linktelėjo priimdamas smūgį. Jis pradėjo užkni- 

simo varžybas, tad dabar buvo Granthemo eilė pasielgti lygiai 

taip pat. O viduje jis atrodė kaip visai neblogas vyrukas. Karve

ris pagalvojo, kaip būtų susiklostę jų santykiai, jei jis būtų pasi

likęs Ypatingosiose pajėgose — karys ir šnipas, abu kovojantys 

toje pačioje pusėje, abu maždaug to paties amžiaus bei rango. 

Tikriausiai jiems būtų pavykę pakankamai neblogai sutarti. Da

bar viskas būtų buvę kitaip.

— Gerai, — pasakė jis. — Manau, kad priimu šias sąlygas. 

Kokia pirmoji užduotis?

— Akivaizdu, kad Žukovskis, bet ne todėl, kad man rū 

pėtų tavosios Mata Hari* iš Maskvos likimas. Tu man visiškai

* Tikr. M. G. Zelle (1876-1917) — garsi erotinių šokių atlikėja, kurtizanė, viena iš 
pačių žymiausių Pirmojo pasaulinio karo šnipų.
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neprimeni riterio tviskančiais šarvais. Viskas, kas tau rūpi, tai 

prisikasti iki ruso pirmiau, nei jis spės prisikasti prie tavęs. Tad 

pričiupk jį. O drauge ir jo pakaliką Kurską. Taip tu padarysi 

mums didelę paslaugą.

— Nemanau, kad gausiu kokį nors pastiprinimą, — pasakė 

Karveris.

— Tu tikriausiai juokauji.

— Nė nemaniau. O kas, jei man pasiseks?

— Tuomet tu galėsi kautis dar kartą. Sąlygos išliks tokios 

pat, kaip ir anksčiau. Atliekų užkasimui nepritrūksime.

Kambaryje stojo tyla. Tada Granthemas vėl prabilo, tik da

bar jo balse jau skambėjo susitaikymas:

— Klausyk, Karveri, tu buvai geras vyras. Tu gerai darbavai- 

si. Tai tavo šansas vėl daryti gerus darbus. Tai nebus vieša. Nebus 

jokių medalių. Bet tu pats žinosi...

Karveris pasvėrė Granthemo žodžius. Jis siūlė jam galimybę 

išpirkti savo klaidą, lygiai kaip ir dama Agata. Atrodo, teks išpir- 

kinėti daugybę dalykų. Tačiau viską gerai apgalvojus būtent taip 

ir turėjo būti.

— Nesivarginkite dėl to skambučio į oro uostą, — pasakė jis 

damai Agatai. — Tas lėktuvas gali skristi be manęs.

Ji atrodė nustebusi.

— Ar jūs atmetate mūsų pasiūlymą?

— Ne, bet aš turiu skristi lėktuvu, kuris mane tenai greičiau 

nugabentų. Jei tai neatrodys jums kaip pastiprinimas, norėčiau 

pasinaudoti jūsų telefonu.

Dama Agata stumtelėjo jį į kitą stalo pusę. Karveris susisiekė 

su operatore.

— Sujunkite mane su privačia aviacijos kompanija „Plati- 

num“. Jie įsikūrę Bigin Hile...

Jis ranka uždengė telefono ragelį ir kreipėsi į damą Agatą:

— Man taip pat reikia, kad grąžintumėte mano portfelį ir 

visą jo turinį: ginklą, pasus, vaizdo kamerą ir pinigus. Nesijau

dinkit, nešausiu.
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Grathemas išsitraukė savo pistoletą iš dėklo, pritvirtinto ant 

peties, ir nukreipė jį į Karverį.

— Tai tik tam, jei jūs sumanytumėte persigalvoti.

Dama Agata išėjo iš kabineto. Po akimirkos jį grįžo lydima 

sekretorės, kuri nešė portfelį. Karveris mostelėjo, kad tai paduotų 

jam. Jis jau kalbėjosi su užsakomųjų skrydžių bendrove.

— Jums pasisekė, — pasakė draugiškas, dalykiškas balsas 

kitame laido gale.

Britų aviacijoje, kaip ir britų medicinoje, buvo stebėtina, 

kaip žmonės pasidarydavo draugiški, kai tik nuspręsdavai kreip

tis privačiai.

— Pas mus stovi „Lear 45“, atskridęs iš Nicos. Komanda 

nakvojo Prancūzijoje, tad jie gali jus nuskraidinti į Šveicariją 

ir grįžti atgal per vieną darbo dieną. Aš siūlyčiau jums skristi į 

Sioną. Tai kur kas mažesnis oro uostas nei Ženevoje ar Ciuriche, 

tačiau gerokai arčiau Gštado, vos už penkiolikos minučių skry

džio per kalnus sraigtasparniu. Nesijaudinkite, mes tuo pasirū

pinsime. Tuo tarpu mes užpildysime bakus, parengsime skry

džio planą ir būsime pasiruošę skristi artimiausiu metu. Sione 

nusileisite greičiau nei per tris valandas.

— Puiku, — pasakė Karveris.

— Visuomet malonu padėti, — pasakė balsas. — Iš viso bus 

5546 svarai, įskaičiuojant visus mokesčius bei užsakomąjį skrydį 

sraigtasparniu. Gal galite pasakyti savo kreditinės kortelės numerį?

— Taip, — pasakė Karveris. — Tai „Amex“ kortelė, išduota 

Džeimso Murėjaus vardu...

Baigęs rezervaciją Karveris kreipėsi į abu šnipus:

— Taigi aš jau keliausiu.

Dama Agata nulydėjo jį žvilgsniu, Karveriui išeinant iš kam

bario, paskui pasisuko į kolegą iš MI6.

— Tu jam nieko nepasakei apie merginą.

Granthemas įsikišo ginklą atgal į dėklą.

— Ne.

— Žinai, man atrodo, kad tu klysti dėl jo jausmų jai.
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— Na, tokiu atveju jis tik švaisto laiką.

Ji susiraukė.

— Ką tu manai, kaip jis sureaguos, kai viską sužinos?

— Jis pasius iš pykčio. Jis norės išsilieti. Jis dar labiau trokš 

nužudyti Žukovskį arba pats numirti, mėgindamas tai padaryti.

— Taigi kad ir kas nutiktų, mes laimėsime, — pasakė dama 

Agata.

— Taip, — dalykiškai tarstelėjo Granthemas. — Tai ir yra 

svarbiausias tikslas.

Londone buvo 14.40 val., o Šveicarijoje valanda vėliau. Tarp 

Londono ir Gštado — beveik penki šimtai mylių, o Karveris 

turėjo tik du šimtus minučių, per kurias privalėjo tą atstumą 

įveikti. Ant sienos laikrodis nenumaldomai judėjo į priekį.
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Siono oro uostas buvo išsidėstęs išilgai slėnio tarp dviejų 

kalnų virtinių. Slėnis buvo siauras, netoliese dar buvo ir autostra

da. Dvi tiesut tiesutėlės asfalto juostos driekėsi greta, vos už dvie

jų šimtų m etrų viena nuo kitos. Toras Larsenas, stebėdamas kaip 

leidžiasi Karverio lėktuvas, mąstė, kiek kartų pilotai yra sumaišę 

takus ir nusileidę ant greitkelio A9.

Kai Karveris išlipo iš lėktuvo, Larsenas jo jau laukė su kom

piuteriu.

— Štai, — pasakė jis. — Ir, kaip tu prašei, yra padaryti kai 

kurie pakeitimai. Ir a...

Larsenas nusisuko, nukreipdamas akis į kalnų viršūnes.

— Kas atsitiko? — paklausė Karveris.

— Aš galiausiai sugebėjau atidaryti kai kurias bylas, — pasa

kė jis. — Aš žinau, dėl ko visa tai vyks, žinau, ką tu padarei.

Karveris linktelėjo.

— Gerai. Ar tu taip pat sužinojai, ką jie man sakė, kokia tai
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bus užduotis? Ar tau ką nors reiškia vardas Ramzis Hakimas Nar- 

vazas?

Visiškai kitokia šypsena pasirodė Larseno veide:

— Taip, aš žinau, kas jis toks.

— Ir?

— Ir aš tavęs nekaltinu dėl to, kas nutiko. Tave pakišo. Tačiau 

kad ir kaip ten būtų... tu privalai atsiminti slaptažodį. Yra septyni 

ženklai: T y 2 z g a Ž. Pirmoji ir paskutinė raidės didžiosios. Tai 

labai svarbu. Slaptažodyje svarbu, kurios raidės didžiosios.

— Kaip, po velnių, aš visa tai įsiminsiu? — paklausė Karveris.

— Paprastai. Sukūriau tau vaizdelį, kaip vaikiškoje knygu

tėje: Ten yra 2 zebrai gulintys ant Žolės. Didžioji T ir didžioji Ž. 

Ar supratai?

Karveris nekantriai prunkštelėjo, bet Larsenas nenurimo:

— Nagi pakartok paskui mane. Ten yra 2 zebrai gulintys ant 

Žolės.

— Dėl Dievo meilės, aš neturiu laiko. Aš negaliu vėluoti.

— Tu taip pat negali užmiršti šio slaptažodžio. Sistema tau 

leidžia tris kartus įvedinėti slaptažodį. Jei nepasiseka, paleidžia

mas virusas, kuris ištrina visą standžiojo disko informaciją. Tokiu 

atveju viskas dingsta.

Karveris padarė kaip lieptas — pakartojo penkis kartus. Lar

senas padavė kompiuterį, įdėtą į krepšį, kurio diržą Karveris už

simetė per krūtinę.

— Ačiū, — pasakė jis. — Mano sraigtasparnis laukia kita

me oro uosto gale. Palydėk mane. Pakeliui galėsime pasikalbėti.

Buvo kaip tik pusė šešių vietiniu laiku, saulė pradėjo slėp

tis už aukščiausių kalnų viršūnių vakaruose, mesdama ilgus 

šešėlius įstrižai slėnio, tuo tarpu Karveris žingsniavo betoni

ne aikštele sraigtasparnio kilimo aikštelės link. Jam buvo likę 

mažiau nei trisdešimt minučių, kad pasiektų „Palacet£ viešbutį. 

Oras buvo ramus. Prireiks penkių minučių pakilti, penkiolikos 

nuskristi iki Gštado, dar penkių nusigauti nuo sraigtasparnio 

iki pasimatymo vietos. Taip, atrodo, kad laiko turėtų pakakti.
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— Kiek informacijos tau pavyko sužinoti? — paklausė jis 

Larseno.

— Tik nedidelę dalį to, kas ten yra, tačiau pakankamai, jog 

žinočiau, kad kiekvieną operacijos smulkmeną Maksas įvedinėjo 

į kompiuterį, ir net tik tai. Atrodo, jis mėgino susikurti sau gelbė

jimosi ratą, jei kas nors nepavyktų.

— Ar ten yra kas nors apie rusus?

— Kurskas ir Aleks paminėti poroje elektroninių laiškų. Ta

čiau nieko, kas juos sietų su Žukovskiu.

— Prakeikimas! — Karveris trumpam susimąstė. — Ne

kreipk dėmesio. Tai nebūtinai turi viską sužlugdyti. Bet kas, kas 

imtųsi kompetentingai tirti šį reikalą, sugebėtų tą ryšį atrasti. Iš 

esmės Žukovskis negali sau leisti, kad kokie nors palaidi galai pa

siektų viešumą. Tu juk pasidarei kopiją, ar ne?

— Žinoma.

— Gerai, tai ir bus manasis gelbėjimosi ratas. Štai čia dar 

vienas, — iš portfelio jis išėmė vaizdo kamerą. — Skrisdamas čia 

aš įrašiau visą savo išpažintį. Kaip mane užverbavo, kaip mani

mi pasinaudojo vykdant šią užduotį, kaip visa tai nepavyko, visus 

vardus, kas nutiko po to. Čia yra viskas, — Karveris liūdnai šyp

telėjo. — Na, beveik viskas. Tik nepaminėjau Aleks.

Larsenas garsiai nusijuokė.

— Tu, senas romantike!

Karveris kimiai atsikrenkštė.

— Jo, na... Kad ir kaip ten būtų, jei aš su tavimi nesusisieksiu 

iki rytojaus devintos valandos ryto, perduok kompiuterio bylas 

ir mano išpažintį visoms naujienų agentūroms, visiems interneto 

puslapiams, bet kur, kur tik galėsi tai padaryti. Noriu, kad tai pa

sirodytų visur.

— Bus padaryta, — pasakė Larsenas. — Bet nesijaudink, tau 

pavyks. Tau juk visuomet viskas pavyksta, ar ne?

— Nežinau, kaip bus šį sykį, — pasakė Karveris.

Jie jau artėjo prie sraigtasparnio kilimo aikštelės. Skraidy

mo aparatas stovėjo tyliai ir ramiai, beliko jį užvesti ir pakilti.
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— Tai beprotybė, — pridūrė Karveris. — Aš viską darau 

neteisingai, laužau visas taisykles. Aš nieko nesuplanavau, netgi 

atsitraukimo. Bet kažkodėl man tai visiškai nerūpi, — jis pažvel

gė į kalnuotą horizontą, dunksantį už sraigtasparnio. — Tai lyg 

savęs atidavimas likimui į rankas. Tuoj prasidės mano teismas. 

Mane nuteis arba išteisins. Man pavyks arba ne.

— Suprantu, — tarstelėjo Larsenas.

Pilotas užvedė variklį. Dabar Karveriui jau teko perrėkti rit

mingą rotorių dunksėjimą. Jis perdavė Larsenui savo portfelį.

— Pasiimk tai. Dabar man iš jo jokios naudos. Viduje yra 

krūva pinigų. Jei man nepavyks, pinigai tavo. Nesiginčyk. Tai m a

žiausiai, ką galiu tau sumokėti.

Karveris paplekšnojo Larsenui per petį.

— Gerai, — pasakė jis. — Turiu eiti. Lik sveikas.

Larsenas stebėjo, kaip sraigtasparnis pakyla į dangų, pa

suka į šiaurę pro tarpeklį, prabangaus Gštado slidinėjimo ku

rorto link. Oru buvo galima nuskristi tiesiai per kalnus iš vie

no slėnio į gretimą; važiuojant keliu, kalnus tektų apvažiuoti 

aplinkui, o tai užimtų gerą valandą. Larsenas nuturseno prie 

savo mašinos, rankoje nešdamasis portfelį. Karveris gal ir ne

suplanavo atsitraukimo, bet jis išsiners iš kailio, kad tai taptų 

įmanoma.

74

Karveris jautėsi taip, lyg jo viso gyvenimo filmas pradėtų 

suktis atgal. Prieš penkias dienas jis sraigtasparniu skrido per 

kalnus ir įsėdo į reaktyvinį lėktuvą. O dabar jis visai kitoje že

mės rutulio pusėje skrenda per kalnus sraigtasparniu, ką tik iš

lipęs iš lėktuvo. Tada saulė tik kilo, o dabar ji leidžiasi. Tuomet 

jis rengėsi žudyti. O dabar gal nužudys jį patį?

Pilotas paplekšnojo jam per petį ir mostelėjo į vešlią slėnio 

žalumą, iš kurios nuo pat apačios kilo didžiulis baltas bokštas, lyg
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viduramžių pilyje, ant jo viršaus, kiekviename kampe, buvo po 

mažytį bokštelį.

— Tai „Palace“ viešbutis! — sušuko pilotas. — Įspūdinga, a?

Karveris pritariamai palinkčiojo galva. Greta bokšto bola

vo didžiulė siena, išvarpyta viešbučio kambarių bei apartamentų 

langų. Didžiuliai namai stovėjo aplink pagrindinį pastatą lyg ap

sauginis žiedas. Teritorijos pakraštyje matėsi rudai rausvi teniso 

kortai ir lauko baseino žydrynė.

Sraigtasparnis nusileido ant viešbučio leidimosi aikštelės. 

Karveris išlipo. Su sraigtasparnių kompanijomis buvo sudari

nėjamas standartinis sandėris: pilotas jo laukia valandą ir par

skraidina atgal be jokio papildomo mokesčio, bet šešiasdešimt 

pirmąją minutę sraigtasparnis kyla, kad ir kas nutiktų.

— Iki pasimatymo! — sušuko pilotas.

— Ir aš to tikiuosi! — sušuko Karveris ir nuėjo stūksančio 

pilies bokšto link.

Tai buvo lyg senų draugų susitikimas. Sutartoje vietoje jau 

laukė Kurskas su savo fiktyviu telefono kompanijos furgonu, o 

greta jo stovėjo trys pastumdėliai, kiekvienas pasipuošęs asme

niškai pritaikytu siūlių, pleistrų ir tvarsčių rinkiniu. Jie rūsčiais 

žvilgsniais varstė Karverį, regzdami keršto planus. Šiuo momentu 

juos kaustė įsakymai, tačiau būtų pakakę mažiausios provokaci

jos, ir jie būtų pratrūkę. Jis nusprendė neduoti jiems jokios dings

ties. Visiškai nereagavo, kai vyrukai apstojo jį iš visų pusių: du

— iš šonų, o vienas — tiesiai už jo.

— Ar tu moki angliškai? — paklausė jis Kursko.

— Truputį, — suniurnėjo rusų milžinas.

— Tuomet gerai. Turiu susitikti su jūsų bosu, ponu Žukovs- 

kiu. Jis man liepė čia būti lygiai devynioliktą valandą. Štai aš čia. 

Važiuojam.

Kurskas tik dėbtelėjo į jį savo stiklinėmis, tarsi briedžio iš

kamšos akimis.

— Užsikrušk, — suurzgė jis.
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Karveris pajuto aštrų, triuškinantį smūgį į pakaušį. Kom

piuterio krepšys buvo išplėštas jam iš rankų. Tada jis prarado 

sąmonę.

Jis atsigavo jau furgone. Skaudėjo galvą, už dešinės ausies 

juto aštrų pulsavimą. Karveris suprato esąs automobilyje, nes 

girdėjo variklio gaudimą ir padangų čežėjimą asfaltu, be to, 

jis drauge krypo su automobiliu, šiam pasukus kairėn. Jis nie

ko nematė, lyg maišas būtų užmautas ant galvos bei užrištas 

virve.

Pamėgino tai paliesti, bet negalėjo. Riešus kaustė antran

kiai, čiurnas — grandinės. Ir antrankiai, ir grandinės buvo kuo 

stipriau užveržti, rėžėsi į odą ir neleido kraujui tekėti į rankas 

bei pėdas. Jos buvo surakintos trum pa vertikalia grandine taip, 

kad rankas tegalėjo pakelti vos aukščiau juosmens. Kažkas pri

tvirtinta ir ant viršutinės kūno dalies, lyg koks platus diržas. O 

ant nugaros dirže dar buvo kažkokia kvadratinė dėžė, kuri rėžė

si į kūną, jam atsirėmus į automobilio šoną.

Savo šlaunimis, užpakaliu bei nugara Karveris jautė šaltą, 

kietą furgono metalą. Ant rankų buvo minkštos kumštinės pirš

tinės, per kurias nieko negalėjo justi, tad negalėjo paliesti ir savo 

odos. Tačiau to visiškai ir nereikėjo. Jis kuo puikiausiai žinojo, 

kad yra nuogut nuogutėlis.

Atrodė, kad furgonas kyla į kalną. Bet jis staiga pasisuko, 

sulėtino greitį ir ėmė leistis. Karveris girdėjo, kaip pasikeitė au

tomobilio garsas, jam įvažiavus į aidinčią patalpą, kol galiausiai 

stojo tyla. Pasigirdo metalo barškėjimas dešinėje, atidaromų 

durų pokštelėjimas, tada Karveris pajuto staigų timptelėjimą už 

antrankių grandinės. Kai jis mėgino atrasti kokią nors atramą, 

buvo ištemptas iš automobilio ir nutrenktas ant grindų.

Vėl timptelėjus jį pastatė ant kojų, o antrankiai dar giliau 

įsirėžė į kūną. Tada jį, nieko nematantį, klupinėjantį ir svirdu

liuojantį, nuvedė per garažą, pro duris koridoriumi. Jis išgirdo,
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kaip atidaromos kitos durys. Dar keletas žingsnių, tada smūgis 

į nugarą, nuo kurio klupinėdamas nutrepsėjo grindimis, kol ga

liausiai praradęs pusiausvyrą bejėgiškai dar kartą sudribo ant 

grindų. Už nugaros išgirdo, kaip užsitrenkia skląsčiai.

Taigi sprendimas jau padarytas. Jis pripažintas kaltu. Dabar 

belieka išklausyti nuosprendį.
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Karveris nesuvokė, kiek laiko praleido tamsoje. Jis mėgino 

susiorientuoti, kokio dydžio jo kamera, todėl atsistojo ir nuklupi- 

nėjo iki artimiausios sienos. Tada apėjo palei sieną visu perime

tru. Atrodė, kad kambarys kvadratinis ir kiekvienos sienos ilgis 

siekė apie dvylika jo sukaustytų žingsnių. Galiausiai jis susirangė 

kampe drebėdamas nuo šalčio, kuris sklido nuo betoninių grin

dų, gėrėsi į kaulus ir stingdė raumenis.

Buvo pakankamai nepatogu, tačiau nieko ypatinga. Kol kas 

jie naudojo labai šiurkščius metodus: visiška jutiminė izoliacija — 

kambaryje tvyrojo absoliuti tyla, tikriausiai jis nepraleido garso, 

sumišusi su fiziniu bei seksualiniu pažeminimu išrengus jį nuo

gai. Jei tik tiek jie tesugeba, su tuo jis susitvarkys. Bet turėdamas 

galvoje Žukovskio patirtį KGB, Karveris įtarė, kad tai tik pradžia. 

Jie suteikė jam pakankamai laiko vienatvėje pasėdėti ir pagalvoti, 

kas jo laukia ateityje. Jie norėjo, kad baimė palengvintų jų darbą.

Karveris stengėsi negalvoti apie blogas nuojautas. Lik pozi

tyvus. Sutelk dėmesį į savo tikslus.

Atrodė, prabėgo amžiai, kol jis išgirdo atitraukiamus skląs

čius, žingsnius bei šiurkščius rusų balsus. Jį vėl pastatė ant kojų 

ir nusivedė laikydami už grandinės. Išėję iš kameros jie vėl nuė

jo koridoriumi. Tada jis pajuto, kaip jo rankos ir pečiai apsuka

mi 180 laipsnių kampu ir jis traukiamas toliau.

Kojų pirštai atsitrenkė į kažką kietą, iš skausmo ir netikėtu

mo jis net suriko. Aplink pasigirdo juokas. Tada Karveris pajuto
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spyrį į nugarą ir rankų tempimą į viršų. Jis išgirdo vieną vienintelį 

žodį angliškai: „Laiptai".

Pakėlė dešiniąją koją, kiek tik leido grandinės, ir šiaip ne taip 

sugebėjo užsikabinti už grubaus pirmojo betoninio laipto krašte

lio. Pakėlė kairiąją koją ir pristatė greta. Tai buvo lėtas, žeminan

tis procesas, jo metu Karverį ir kalėjimo prižiūrėtojų smūgius bei 

spyrius lydėjo griausmingas juokas.

Galiausiai jis pasiekė viršų. Pirmiausia pajuto akmeninėmis 

plytelėmis išklotų grindų glotnumą, paskui šiltesnes grindų len

tas, galiausiai kilimo minkštumą. Klupdamas žengė keletą žings

nių ir jau buvo beparvirstąs, bet timptelėjimas už grandinės vėl 

privertė atsistoti.

Pasigirdo kita vienu žodžiu pasakyta komanda:

— Stop!

Karveris sustojo. Kažkas paėmė jį už rankų ir numovė piršti

nes. Tada pajuto prie gerklės pirštus ir staigų timptelėjimą — nuo 

galvos jam numovė maišą. Nuo šviesos jis pradėjo mirkčioti, bet 

netrukus regėjimas susitvarkė.

Jis stovėjo didžiulėje svetainėje. Nuoga nugara jautė lieps

nos šilumą. Už jo degė į visas puses atviras židinys. Laiptai, ve

dantys žemyn, kuriais jis ką tik užlipo, buvo greta akmeninio ži

dinio dūmtraukio. Priešais jį grindis dengė prabangus persiškas 

kilimas. Kairėje, prie sienos, stovėjo šokoladinės spalvos odinis 

U raidės formos minkštasuolis, prieš jį ant sienos kabojo didžiu

lis plačiaekranis televizorius. Kursko pakalikai sėdėjo ant sofos. 

Vienas iš jų, raudonplaukis, rankose laikė daiktą, panašų į sena

madišką nuotolinį televizoriaus valdymo pultelį. Kurskas stovėjo 

greta Karverio. Jis nieko nesakė, tik stebėjo.

Karverio žvilgsnis buvo nukreiptas į siluetą, sėdintį tokios 

pat odos krėsle, tiesiai priešais jį, ir vilkintį nuobodų oficialų 

kostiumą. Vyriškis nužvelgė jį nuo galvos iki kojų su tokiu ne

šališku objektyvumu, kaip teismo ekspertai apžiūri morguose 

lavonus. Toje apžiūroje buvo kažkas labai erzinančio. Pirmą 

kartą gyvenime Karveris gėdijosi savo kūno bei kalinio statuso.
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Jam reikėjo prisiversti, kad galėtų išlaikyti tiesią galvą ir nutaisyti 

ramų žvilgsnį.

— Labas vakaras, — pasakė vyriškis. — Mano vardas Jurijus 

Žukovskis. Leiskite man jums paaiškinti jūsų padėtį. Pirmiausia 

turite suvokti, kad nėra jokių vilčių pabėgti. Net jei manytume, 

kad jūs kaip koks magas sugebėtumėte išsilaisvinti iš grandinių, 

akimirksniu būtumėte nukenksmintas. Jūs jau tikriausiai paste

bėjote ant savo liemens nailoninį diržą. Tai r e a c t  diržas, parem

tas nuotoline elektronika valdoma technologija. Ant jūsų nugaros 

pritvirtintas energijos paketas, kurio jūs negalite pasiekti ir ku

riuo galima per jūsų kūną paleisti penkiasdešimties tūkstančių 

voltų užtaisą. Kaip jau supratote, tai daroma nuotolinio valdymo 

pultu.

Dabar Karveriui jau buvo aišku, ką rankose laiko ant sofos 

sėdintis vyriškis.

— Tokius diržus naudojo Amerikos valdžia, norėdama su

tramdyti nepaklusnius kalinius, — tęsė Žukovskis, — tačiau pas

tarosiomis dienomis šį įtaisą pasmerkė kaip kankinimo priemo

nę silpnavaliai liberalai iš „Amnesty Internationar. Jie priešinasi 

visiškam fiziniam neįgalumui, atsirandančiam dėl didžiulio šoko, 

sukeliančio neįtikimą skausmą, smegenų traumas ir netgi nesu

gebėjimą laikyti išmatų. Mano nuomone, visa tai yra tik pliusai.

Karveris pažvelgė į paprastą juodą diržą, kuriuo buvo su

juostas.

— Oi, — santūriai tarstelėjo jis, — esu įsitikinęs, kad skauda. 

Tačiau yra dalykų, kuriuos tu privalai žinoti. Kaip tu ir tikėjaisi, aš 

pasidariau kompiuterio standžiojo disko kopiją. Taip pat aš atli

kau visą vaizdo išpažintį, kurioje pripažįstu savo vaidmenį Velso 

princesės žūtyje. Jums buvo paskirtas pagrindinis vaidmuo. Ir jei 

aš rytoj ryte nepasirodysiu gyvas ir sveikas, visos pagrindinės ži- 

niasklaidos priemonės Vakarų pasaulyje gaus šios informacijos 

kopijas.

Žukovskis susiraukė, lyg jį tikrai būtų išgąsdinę tokie glumi

nantys grasinimai.
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— Ir tu manai, kad tai tau padės? Prašyčiau pradėti mąsty

ti. Kiek, jūsų manymu, melagingų prisipažinimų užplūdo televi

zijos stotis ir laikraščių redakcijas pastarosiomis dienomis? Kie

kvienas beprotis šiame pasaulyje nori pasimėgauti savo šlovės 

akimirka. O dėl kompiuterio standžioj o disko ir visų sąmokslo 

teorijų, tai šiandien jų jau yra šimtai. Niekas į tai nekreips dė

mesio. Jie paprasčiausiai išmes jūsų diską ir išpažintį į šiukš

lių dėžę drauge su kitais. Manau, šią temą jau išsėmėme. Dabar 

man leiskite pristatyti jums savo bendradarbius. Viliuosi, kad 

jie šią jūsų trum pą viešnagę pasistengs padaryti kuo nemalo

nesnę. Ponas Kurskas, žinoma, su juo jūs jau pažįstami. Taigi, o 

dabar... — lyg solistas, pristatinėdamas mažiau žinomus grupės 

narius, Žukovskis mostelėjo į išsekusį vyriškį pankiškai raudo

nais plaukais, — tai ponas Titovas. Turiu pripažinti, kad jūs kaip 

reikiant subjaurojote jam veidą. Kaip tikriausiai pastebėjote, jis 

rankose laiko jūsų diržo valdymo pultą.

Apskritaveidis vyriškis storomis lūpomis ir tvarsčiu apkli

juota nosimi buvo kitas.

— Ponas Rucevas, — pasakė Žukovskis. — Ir galiausiai, — 

jis mostelėjo į grėsmingos išvaizdos vyriškį trumpai kirptais 

plaukais, kurio šiurkščių veido bruožų galvos daužymas į barą 

Ženevoje nė kiek nepataisė, — ponas Dimitrovas.

Vyras ironiškai linktelėjo. Karveris atsakė tuo pačiu.

— Ir, žinoma, — tęsė Žukovskis, — tai, kas geriausia, aš pa

likau pabaigai.

Jis pažvelgė į žmogų, kurio Karveris stengėsi nematyti — jos 

miela figūra rangėsi ant Žukovskio fotelio ranktūrio, o raudoni 

spindintys nagai niro į jo plaukus, ji dūsavo iš pasitenkinimo, kai 

jis ranka glostė juos nuogą šlaunį.

Jurijus Žukovskis nusišypsojo Karveriui ir pasakė:

— Manau, jūs jau pažįstamas su mano numylėtine.
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Aleks atrodė taip, lyg ją kas nors būtų apipylęs auksu. Jos 

plaukai vėl buvo medaus spalvos ir krito ant nuogų pečių. Oda, 

rodės, spindėjo auksiniu įdegiu, o lūpos blizgėjo skystu raudoniu. 

Ausyse žėrėjo deimantai, o ant riešų — apyrankės. Aukštakulnių 

batų aulai buvo glotniai prigludę prie blauzdų tarsi kojinės.

Suknelė, kurią ji vilkėjo, žvilgėjo labiau nei sidabras, pu

siau permatoma medžiaga atrodė kaip grandininiai šarvai, ku

rie kabėjo ant pečių ir leidosi iki pusės šlaunų. Židinio šviesa 

mirgėdama atsispindėjo nuo žaižaruojančios medžiagos, tarsi 

glostydama jos krūtis ir pilvuką, kurie atrodė taip, lyg ji nieko 

po apačia nebūtų vilkėjusi. Kai Aleks pasisuko, kad pakuždėtų 

ir pakikentų Žukovskiui į ausį, kartkartėmis pašaipiai žvilgte

lėdama į Karverį, jai pasilenkus akys žybčiojo aukštyn žemyn, 

nužvelgdamos jo kūną lyg liūtų tramdytojo bizūnas, tuo tarpu 

jis matė jos visiškai nuogą, suknelės nepridengtą nugarą iki pat 

užpakaliuko, kurį apšvietė sidabro tviskėjimas.

Štai pagaliau pasirodė tikroji Aleksandra Petrovą — praš

matni kurtizanė, vertinga nuosavybė, kurią reikėjo paikinti ir 

lepinti, o po to pasinaudoti taip, kaip to trokšta jos šeimininkas. 

Karveriui užspaudė gerklę, ir jis vos neužspringo nuo savojo pa

žeminimo. Paskutinis jo tikėjimo ramstis buvo išspirtas. Dabar 

jau nieko nebeliko. Meilė, kuri žadėjo jam atpirkimą, pasirodė 

esanti paprasčiausia apgaulė.

Jis privalėjo supykti. Jis labai to troško. Įniršis bent jau būtų 

suteikęs jėgų. Bet jis tik stovėjo priešais ją apnuogintas, be m en

kiausio orumo, o vienintelė užvaldžiusi emocija tebuvo atleidi

mas. Paskutiniai saviapgaulės likučiai jam neleido kaltinti Aleks. 

Jie tarsi sakė, kad tai ne jos kaltė, o išdidi prostitutė, stovinti prie

šais jį, buvo visai ne ta moteris, kurią jis mylėjo, tik suklastota jos
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tapatybė. Jis mėgino save priversti netikėti tuo, ką mato ir girdi. 

Ir mėgindamas tai padaryti jis pirmą kartą per savo gyvenimą 

suprato, ką reiškia visiškai save atiduoti kitam žmogui, ką reiškia 

dėl jo išsižadėti savęs. Kad ir kaip ten buvo, jis visiškai nesiruošė 

jai suteikti malonumo iš baimės šliaužiodamas ant kelių. Karveris 

ištiesė nugarą, atlošė galvą ir paklausė Žukovskio:

— Tai kaip sekasi minų verslas? Ar nuo sekmadienio pavyko 

ką nors parduoti?

Žukovskis linktelėjo.

— Taigi tu susipratai. Dabar aš norėčiau, kad tu išpildytum 

vieną mano reikalavimą.

Jis palinko į priekį.

— Prašau atsiprašyti.

— Tikrai? — pasiteiravo Karveris. — Ir kodėl gi tai turėčiau 

padaryti?

— Tu man sukėlei daugybę problemų. Bet apie tai pasikalbė

sime vėliau. Pirmiausia aš reikalauju, kad tu atsiprašytum panelės 

Petrovos. Tu vertei ją kęsti savo negrabius mėginimus pasimylėti. 

Dar blogiau, tu jai kėlei nuobodulį. Tad dabar tau teks atsipra

šyti, — jis atsisuko į Aleks. — Nejaugi tu nesutinki su manimi, 

brangioji?

— Visiškai sutinku, — pasakė ji, užsimerkė ir nusipurtė iš 

pasišlykštėjimo.

Suknelė spindėjo su kiekvienu jos krustelėjimu.

Karveris liūdnai į ją pasižiūrėjo.

— Žinau, kad esi kur kas geresnė, nei dabar apsimeti, — pa

sakė jis. — Tikrai tai žinau.

Akimirką jam pasirodė, kaip jos akis aptemdė apgailestavi

mas, o gal tai buvo gailestis? Tada ji sumirkčiojo, o kai atsimerkė, 

akmeniniame žvilgsnyje buvo likusi tik panieka.

— Priversk jį atsiprašyti, — pasakė jis. — Aš labai norėčiau 

tai išgirsti.

Karveris nesujudėjo.

Žukovskis linktelėjo.

334



Titovas mirktelėjo Karveriui ir paspaudė apvalų baltą myg

tuką juodame pultelyje, kurį laikė rankose. Staiga 50 000 voltų 

pervėrė Karverio kūną, priversdami kiekvieną nervą klykti iš 

skausmo, kratydami kūną lyg epilepsija sergančią marionetę, 

purtydami į visas puses galvą ir išplėšdami iš gerklės gyvulišką 

kriokimą.

Titovas tebelaikė ant mygtuko nykštį. Viena sekundė... dvi... 

trys...

Nebegalėdamas išlaikyti pusiausvyros ar kontroliuoti galū

nių, Karveris parkrito ant grindų, vos nesusilaužydamas surakin

tų rankų. Jis bejėgiškai raičiojosi ant grindų, o į riešus bei čiurnas 

giliau rėžėsi pančiai ir iš tų vietų sunkėsi kraujas. Jo kūną visiškai 

kontroliavo elektros komandos, draskančios centrinę nervų sis

temą. Kūnas pasidarė slidus nuo prakaito. Jis buvo beprarandąs 

sąmonę.

Tada pagaliau Žukovskis dar kartą linktelėjo ir Titovas atlei

do mygtuką. Srovė liovėsi tekėjusi, o Karverio kūnas palaimingai 

sudribo.

Galiausiai jo pulsas pradėjo retėti. Visą minutę Karveris 

išgulėjo nejudėdamas, tuo tarpu susirinkusieji dalijosi pasta

bomis apie jo nevalingą pasirodymą. Vyriškiai ant sofos kratė 

kojas, pamėgdžiojo, laidė nešvankius juokus ir kvatojo. Tuomet 

Karveris sukaupė visas jėgas ir lėtai, skausmingai pritraukė ke

lius po savimi — nuleidęs galvą ant grindų jis atrodė kaip kinų 

valstietis, nusilenkęs prieš imperatorių. Praėjo dar kelios sekun

dės, kol jis sutelkęs pakankamai jėgų atsitiesė.

Parkrisdamas ant žemės jis atsidūrė arčiau Žukovskio ir 

Aleks. Dabar jie nuo jo buvo vos už keleto pėdų. Jo akys atsidūrė 

viename lygyje su jos krūtimis. Su kiekvienu kvėptelėjimu jis 

maudėsi jos stipriuose, svaiginančiuose kvepaluose. Jo akys pri

sipildė sidabrinės šviesos, šokančios ant jos kūno. Netgi dabar, 

po viso to, kas nutiko, jį apėmė aistra ir draskantis ilgesys.

— Atsiprašyk, — pasakė Žukovskis. — Bučiuok jai kojas ir 

maldauk atleidimo.
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Karveris pakėlė į viršų akis, ieškodamas Aleks žvilgsnyje ko

kio nors vilties ženklo, kokio nors pripažinimo, jog jis nėra visiš

kai apgautas.

— Tu juk to nenori, — pasakė jis.

— Ne, noriu, — atsakė ji.

Aleks balsas buvo šaltas ir ramus, nepaliekantis jokios pro

peršos abejonėms.

Jis beveik negirdėjo vienintelio Žukovskio ištarto žodžio 

„atsiprašyk" ir nepastebėjo jo linktelėjimo Titovui.

Kenčiant antrąjį elektros šoką Karveriui atrodė, kad tai ne 

jo balsas taip garsiai rėkia, kad tai ne jo kūnas raičiojasi ir kra

tosi. Kai srovė liovėsi tekėjusi ir jis atmerkė akis, pamatė, kad 

guli tiesiai po Aleks kojomis. Dabar jam jau nebereikėjo klaup

tis. Kai tik sugrįžo jėgos ir jis galėjo pajudėti, pašliaužė pilvu į 

priekį, pulsas tebebuvo labai greitas, krūtinė kilnojosi gaudant 

orą, nuo kūno lašėjo prakaitas. Jis ištiesė kaklą ir jo lūpos palietė 

blizgančią juodą odą, o paskui sušnibždėjo:

— Aš atsiprašau.

Tačiau negalėjo pasakyti, ar jis atsiprašo jos, ar paties savęs.

Aleks staigiu kojos judesiu nuspyrė jo veidą nuo savęs. Kar

veris nejudėdamas gulėjo veidu į kilimą. Nuogo kūno vulgaru

mas visiškai nederėjo prie persipynusių, besikeičiančių kilimo 

atspalvių subtilumo.

Tada ji Žukovskiui pasakė keletą žodžių rusiškai. Rusas 

pakilo iš fotelio, atsitūpė, paėmęs Karverio galvą kėlė tol, kol jų 

žvilgsniai susitiko.

— Leiskite, aš jums išversiu, — pasakė Žukovskis. — Alek

sandra sako, kad jūs keliate pasišlykštėjimą. Ji sako norinti išeiti iš 

kambario, kol nuo jūsų dar neapsivėmė.

Jis akimirką nutilo, tuo tarpu Aleks, pasisukusi ant keturių 

colių ilgio kulniukų, išėjo iš kambario.

— Gerai į ją įsižiūrėkite, pone Karveri. Jūs jos jau daugiau 

niekada nepamatysite.

— Per daug ir nepasigesiu, — sukriokė jis.
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Burna buvo perdžiūvusi lyg popierius, o nuo šūksnio pradė

jo peršėti gerklę.

Žukovskis paleido jo galvą, ir ji vėl nukrito ant kilimo.

— Nagi, tu taip tikrai negalvoji. Netgi dabar, kai dėl jos at

sidūrei tokioje apgailėtinoje padėtyje tu šliaužtum paskui, jei tik 

galėtum, maldaudamas, kad ji tavęs neatstumtų.

Karveris nieko neatsakė. Jis per daug buvo susitelkęs mė

gindamas atsistoti ant kojų. Sutelkdamas visą dėmesį į kiekvieną 

judesį, sugebėjo atsiklaupti. Pastatė ant grindų vieną pėdą, po to 

kitą. Jis kilo, kol galiausiai atsistojo priešais Žukovskį, kuris jau 

sėdėjo savo krėsle ir susidomėjęs linksmai stebėjo visą spektaklį. 

Karveris truputėlį susvyravo, bet grieždamas dantimis išlaikė pu

siausvyrą bei orumo likučius. Jo sukaustytos rankos kabojo prie

kyje, apgailėtinai pridengdamos nuogumą.

Žukovskis triskart lėtai paplojo.

— Sveikinu, — pasakė jis. — Jūs pasielgėte kaip tikras ka

rys. Tačiau tai esmės nekeičia. Moteris jus sunaikino. Jūs kovojote 

su mano geriausiu vaikinu, Kursku, įvarydamas jį į aklavietę. Jūs 

nugalėjote tris jo pavaldinius — tik pažiūrėkite, koks subjaurotas 

Titovo veidas. Jūs nužudėte Trenčą ir daugelį jo vyrų. Bet Alek

sandra jus parklupdė.

Karveris tebetylėjo. Jis privalėjo sutelkti visas jėgas, kad ga

lėtų išstovėti. Žukovskis stebėjo pastangas, o tada kažką pasakė 

.Titovui — šis iš karto paėmė ornamentais išraižytą kėdę, deko

ruotą aukso lakštais, ir pastatė už Karverio.

— Sėskitės, — pasakė Žukovskis. — Atsipalaiduokite. Man 

būtų labai malonu išgirsti visą šią istoriją iš jūsų lūpų.

Jis vėl kažką įsakė Titovui, ir šis priėjęs prie Žukovskio fote

lio įteikė savo šeimininkui mažą juodą pultelį.

Karveris suvokė, kad spokso į visagalį baltą mygtuką. Žu

kovskis pastebėjo jo žvilgsnį. Karverio viduriai įsitempė, kūną 

užtvindė kortizolis, streso hormonas, skausmo šauklys ir baimės 

nešėjas. Jis sunkiai nurijo seiles. Pradėjo niežėti pažastis.

Žukovskis nusišypsojo ir spustelėjo mygtuką, bet tos sekun
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dės užteko, kad srovė, pervėrusi Karverio kūną, pakeltų jį iš kėdės 

kaukiantį kaip sužeistą šunį, o paskui vėl mesteltų atgal tokia jėga, 

kad jis vos nenudardėjo aukštielninkas su visa kėde. Titovas iš pa

sitenkinimo sukikeno ir pasiuntė jo adresu keletą aštrių rusiškų 

keiksmažodžių. Žukovskis patenkintas linktelėjo.

— Na, mes ką tik nustatėme, kad tai jus tebekontroliuoja, — 

pasakė jis. — Dabar galime pasikalbėti dviese.

Žukovskis rankos mostu leido savo vyrams pasišalinti. Pa

keliui iš kambario Titovas sekundei stabtelėjo prie Karverio kėdės 

ir užsimojęs kaip šienpjovys smogė jam iš dešinės į veidą.

Smūgis nepavyko toks stiprus, kokio jis norėjo. Titovas tu 

rėjo smogti žemyn, kad pasiektų savo sėdintį taikinį, o Karveris 

sugebėjo pasukti galvą ir sumažino smūgio jėgą. Tai jį parbloškė, 

tačiau neatjungė; jo žandikaulis įskilo, bet nesulūžo. Tačiau ne

paisant to skaudėjo lygiai taip pat. Titovui išeinant iš kambario ir 

palaimingai trinant nubrozdintus krumplius, Karveris pasukinė

jo galvą, mėgindamas atsikratyti bet kokių minčių. Nuo suskal

dyto žandikaulio ir sumuštų dantenų burna prisipildė kraujo. Jis 

liežuviu nedrąsiai palietė dantis — pora krūminių klibėjo kaip 

pieniniai dantukai.

Staiga be jokios priežasties kūną nuo galvos iki kojų perliejo 

drebulys — nevalingas ankstesnių konvulsijų priminimas, kaip 

šokas po žemės drebėjimo.

— Titovas niekada nepasižymėjo savikontrole, — mąsliai iš

tarė Žukovskis, visiškai nekreipdamas dėmesio į Karverio rangy- 

mąsi ir drebulį. — Jam atrodo, kad tai tik pirminis apsišaudymas. 

Jis norės kur kas stipriau pasismaginti, kol bus suvestos sąskaitos. 

Ir aš visiškai su juo sutinku. Aš taip pat dar su tavimi nebaigiau. 

Noriu, kad tu kai ką suprastumei apie Aleksandrą. Tu jai niekada 

nieko nereiškei. Tad leisk man papasakoti apie tikrąją moterį, o 

ne apie tavo fantazijų meilę.

Jis pakilo ir nuėjo prie indaujos, kur buvo sustatyti buteliai. 

Įsipylė į stiklinę degtinės ir vėl grįžo į savo vietą.

— Žinai, ją atrado mano žmona Olga viename Komjaunimo
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sąskrydyje. Ji buvo paprasta liekna mergaičiukė iš provincijos — 

Kirovo, jei gerai prisimenu...

— Ne iš Kirovo, — pasakė Karveris. — Tai buvo... — jis su

siraukė.

Jis žinojo, kur Aleks praleido savo vaikystę. Miesto pavadi

nimas taip ir sukosi ant liežuvio galo. Tačiau nė už ką negalėjo jo 

prisiminti.

Žukovskis abejingai gūžtelėjo.

— Man išties tai nelabai rūpi. Nuo pat pirmos akimirkos, kai 

Olga atkreipė į ją mano dėmesį, matėsi, kad tai nepaprastų gebėji

mų mergina. Žinoma, jos akys atrodė beprotiškai...

— Ji man pasakojo, — pasakė Karveris.

Bent jau tiek jis tikrai prisiminė.

— Beje, ir dantys atrodė panašiai. Ar ir tai ji pasakojo? Mes 

juos sutvarkėme. Bet visa kita buvo tikroji Aleksandra.

Degtinę jis pasidėjo ant staliuko fotelio dešinėje, mėginda

mas surikiuoti mintis.

— Man didžiausią įspūdį paliko jos alkis, — tęsė Žukovs

kis. — Ji alko geresnio gyvenimo, ji troško geresnio gyvenimo 

ir, aišku, sekso. Kiekviena tos merginos kūno dalelė bylojo apie 

jos moteriškumą, tačiau joje buvo vyriškas seksualinių pergalių 

troškimas. Nebuvo tokių malonumo formų, kurių ji neišmėgino. 

Kai bjaurusis ančiukas tapo gulbe ir pirmą kartą gyvenime su

vokė savo žavesio galią, ji pradėjo alkti valdžios. Galbūt troško 

atkeršyti visiems vaikinams, kurie šaipėsi ir tyčiojosi iš jos — kas 

ten supaisys? Tačiau ji savo galią vyrams demonstravo kaip im- 

peratorienė. Kai kurias merginas tekdavo įkalbinėti, netgi versti 

savo kūnus panaudoti tėvynės labui. Tik ne Aleksandrą. Ji tiesiog 

mėgavosi šlove.

— Ką gi ji veikė po to, kai žlugo geležinė uždanga? — pa

klausė Karveris.

Dabar jis jau pradėjo atsigauti, skausmas, sukeltas elektros 

šoko, blėso, jis ir vėl pajėgė kontroliuoti kūną, pajėgė ramiai sė

dėti kėdėje nesitampydamas kaip neramus mokinukas.
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— Matai, — šypsodamasis pasakė Žukovskis, įsitikindamas 

savo teisumu, — tu negali jai atsispirti. Tu tebenori viską apie ją 

sužinoti. Na, ką gi, papasakosiu tau. Aš išėjau iš Valstybinio sau

gumo komiteto — tai jūs vadinate KGB, mieliau panaudodamas 

savo gebėjimus privataus verslo sektoriuje. Aleksandra išėjo su 

manimi.

— Tai tu buvai jos suteneris.

— Ar tai ji tau taip pasakė? Aš dar su ja apie tai šnektel- 

siu. Ne, aš ją naudojau savo interesams. Kaip jau minėjau, ji buvo 

mano meilužė.

— Tai kodėl savo naminį gyvulėlį pasiuntei į savižudišką mi

siją Paryžiuje?

— Todėl, kad tai nebuvo savižudiška misija. Mano nurody

mai Veikui buvo aiškūs. Jis nusprendė, kuris žudikas privalo m ir

ti. Žinoma, tai buvai tu. Aš negalėjau pasitikėti žmogumi, kurio 

nepažįstu. Bet tikrai nesiruošiau prarasti dviejų savo geriausių 

žmonių. Tas anglas pats nusprendė juos pašalinti.

Karverio veidą perkreipė grimasa.

— Bet Aleks... kodėl ją pasiuntei?

Žukovskis gūžtelėjo.

— Nes ji nuobodžiavo. Ji pradėjo zirzti, kad neturi ką veik

ti, išskyrus vaikščiojimą po parduotuves, pietavimą ir lankymąsi 

grožio salonuose. Aš sakiau jai, kad bet kuri kita moteris Rusijoje 

nužudytų ją, kad tik galėtų mėgautis tokiu gyvenimu. Bet tai jos 

neįtikino. Ji pasakė, kad nori dirbti mano organizacijoje.

— Ir tu ja patikėjai?

— Aš tikėjau, kad jai nuobodu. Ir puikiai suvokiau, kad 

taip besijaučianti moteris anksčiau ar vėliau pridarys rūpesčių. 

Ji pradės viešai gerti arba dulkintis su savo teniso treneriu. Tad 

pagalvojau: gerai, tai paprasta užduotis. Viskas, ką tereikia daryti, 

tai sėdėti ant motociklo ir pleškinti fotoaparato blykste. Jei tai pa

vyks, tuomet galiu pagalvoti ir apie rimtesnes užduotis.

Karveris nesunkiai įsivaizdavo, kad toks gyvenimo būdas, 

kai reikia bergždžiai užmušinėti laiką, galėjo Aleks varyti iš pro
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to. Jai greitai turėjo sukakti trisdešimt. Žukovskis galėjo pradėti 

dairytis į kitas. Ji galėjo numanyti, kad kitos, jaunesnės, ją stebi, 

laukdamos, kol pasirodys pirmosios raukšlelės, kol truputėlį pa

pilnės juosmuo ar patįs krūtys ir išryškės pirmieji jos galios nyki

mo ženklai. Ji buvo pakankamai protinga, kad pradėtų planuoti 

naują savo gyvenimo etapą. Bet ar tas gyvenimo etapas privalėjo 

būti Žukovskio organizacijoje, ar ji sakė tiesą, kalbėdama apie 

norą išsilaisvinti?

Kvailas klausimas. Aleks pakankamai aiškiai išreiškė savo 

jausmus. Spyris batu į veidą nebuvo pati subtiliausia užuomina. 

Geriau jau užmiršti ją. Ji visiškai netrokšta būti išgelbėta. Jei jau ji 

norėjo būti Žukovskio komandos nare, tai lai eina velniop drauge 

su visais kitais. Jis dar gali viską pakeisti.

Jis akimis išmatavo atstumą nuo savęs iki Žukovskio. Buvo 

tikras, kad jį gali įveikti vienu šuoliu. Žukovskiui trukdytų minkš

tas krėslas. Jam būtų sunkiau atsistoti.

Karveris leido savo galvai nusvirti ant peties ir tada sumur

mėjo:

— Viskas baigta, ar ne?

— Taip, — atsakė Žukovskis, — tau jau baigta.

Rusas atsipalaidavo, būdamas tikras, kad Karveris palūžo. Jis 

ištiesė dešinę ranką, norėdamas pasiimti degtinės stiklą, stovėjusį 

ant staliuko greta jo fotelio, drauge pasukdamas ir galvą. Ir nau

dodamasis ta neatsargumo akimirka Karveris šoko.

Jis jau buvo pastatęs ant grindų kojas, pirštais įsirėmęs į kili

mą, įtempęs šlaunų raumenis ir įtraukęs pilvą. Tuomet panaudo

damas visus jėgų likučius atsispyrė nuo kėdės, taikydamasis galva 

trinktelėti Žukovskiui į veidą.

Ir sustingo ore, kai ketvirtąjį kartą 50 000 voltų perskrodė jo 

kūną, nublokšdami ant kilimo ir priversdami riaumoti agonijoje.

— Negi tu tikrai pamanei, kad galiu būti toks neatsargus? — 

paklausė Žukovskis pakildamas iš fotelio. — Nejau tu tikrai taip 

pagalvojai? — pakartojo jisai. Tada spyrė Karveriui į paširdžius, 

priversdamas jį susilenkti dvilinką. — Ar supranti, kas aš esu? —
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Žukovskis pakėlė balsą, o drauge jis pasidarė labai šaltas, aiškiai 

tariantis kiekvieną žodį. — Aš buvau KGB pulkininkas. Aš vers

davau disidentus žiūrėti, kaip gyvos sudega jų ištisos šeimos — 

žmonos, vaikai, motinos, tėvai. Aš priversdavau kalinius sukišti 

rankas į verdantį vandenį, o tada nulupdavau nuo rankų odą, 

kaip nuo pomidoro. Ar nori, kad ir su tavimi taip pasielgčiau?

— Ne, — sukriokė Karveris. — Prašau, aš jus maldauju. Aš 

jums padėsiu. Aš galiu tai padaryti. Aš žinau Konsorciumo kom

piuterio slaptažodį. Aš turiu visų užšifruotų bylų raktą. Aš jums jį 

pasakysiu. Tik prašau... nebekankinkite manęs.

— Na... — lyg tarp kitko murmėjo Žukovskis, eidamas ratu 

aplink Karverį. — Kodėl gi turėčiau to norėti?

Jis vėl įspyrė Karveriui, tik šį kartą į stuburo apačią, privers

damas jį išsilenkti, nes spazmai traukė pažeistus raumenis. Žu- 

kovskiui sukant ratus aplinkui, Karveris susigūžė embriono poza. 

Jis negalėjo kalbėti, tik sausai žiaukčiojo. Tada Žukovskis užmynė 

jam ant čiurnos.

— Na, tu man įspūdžio nepadarei, — pasakė jis. — Aš ti

kėjausi iš buvusio Ypatingųjų jūrų pajėgų karininko didesnio 

sugebėjimo priešintis skausmui. Galbūt tu praskydai. O gal tik 

apsimetinėji, kad pasiduodi. Ką pasakysi?

Karverio veidas buvo ant grindų. Jo visas galvos svoris slėgė 

sveikąją žandikaulio pusę. Žukovskis aiškiai matė didžiulį raudo

ną sutinimą, ženklinusį tą vietą, kur smogė Titovas. Tad jis kul

nu pradėjo spausti per suskaldytą vietą, prispausdamas Karverio 

galvą prie kilimo, tuo tarpu jo kūnas bejėgiškai spurdėjo. Karveris 

sustaugė iš skausmo.

— Ne, tai nebuvo apsimetimas, — pasakė Žukovskis. — Ta

čiau vis tiek tu galėjai paspęsti man spąstus. Žmogus su tavo gebė

jimais nesunkiai gali užminuoti kompiuterį. Vietoj baterijos įdedi 

sprogmenis, ir nuo vieno klavišo paspaudimo viskas išlekia į orą. 

Aš ir pats naudojausi tokiu metodu. Galbūt mes ir pažiūrėsime, 

kokios paslaptys glūdi toje kvailoje mašinoje. Bet jei tai spąstai, 

tai tu ir būsi tas, kuris mirs.
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77

Aleks, sakydama, kad jai žiūrint į Karverį darosi bloga, ne

melavo. Kai jis gulėjo nuogas ir nugalėtas prie jos kojų, besiseilė- 

jantis ant „Versace“ batų, ji kaip įmanydama stengėsi nežiaukčioti. 

Privalėjo paspirti jį šalin, kad tiesiai ant jo nepradėtų vemti.

Tačiau jai šleikštulį kėlė ne panieka Karveriui. Jai buvo bloga 

pačiai nuo savęs. Vienintelį vyrą, kuris tikrai ją mylėjo, ji įdavė pa

baisoms į rankas. Ji vienu žaidimu sužaidė per daug, ji sykį per daug 

apsimelavo. Ir dabar Karveris privalėjo sumokėti užjos išdavystę.

Tą paskutinę naktį ji buvo ant jo įtūžusi. Iš pradžių tai buvo 

tik niūrus susierzinimas, kuris seka po įsimylėjėlių ginčo. Paskui 

apėmė piktas nusivylimas, kai jis atsisakė pasiimti drauge, kai ėjo 

ištirti, kas ten vyksta. Ji jautėsi palikta, mažytė, globojama mo- 

terytė, kai didelis ir stiprus vyras eina į darbą. O tada, kai įėjo 

Kurskas ir taikią kavinę pavertė skerdykla, Aleks pajuto bejėgišką 

įniršį, kuris kyla drauge su baime ir vienatve. Ji kaltino Karverį 

dėl to, kad ją sugavo, ir nukreipė pyktį į jį, mėgindama sustiprinti 

save prieš tai, kas jos laukė.

Aleks puikiai suprato, jog mirs, jei tik Jurijus Žukovskis įtars, 

kad jos santykiai su Karveriu buvo kas nors daugiau nei profesio

nali apgaulė. Jos gyvybė priklausė nuo to, kaip jai pavyks jį įtikin

ti, kad ji paprasčiausiai ėmėsi to, ką geriausiai išmanė: naudojosi 

emocinėmis ir seksualinėmis manipuliacijomis prieš bejėgį vy

riškį. Taigi paskutinių savo trijų dienų sąskaitą ji apmokėjo pikto

mis patyčiomis. Ji pavaizdavo Karverį kaip iliuzijose paskendusį 

kvailį, pakankamai gabų kovoje ar diversijose, tačiau tampantį 

nemokša mėgėju, kai rankose laiko ne ginklą, o moterį.

Žinoma, jos žodžiuose buvo šiek tiek tiesos. Tačiau būtent 

dėl to jis jai labai ir patiko ir dėl to ji netgi būtų jį pamilusi, jei tik 

sau būtų leidusi. Karverio nenuspėjamas emocinis pažeidžiamu

mas darė jį sudėtingą, mielą žmogų, o ne tik žudymo mašiną.
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Ji pasakė sau, kad tol, kol ji gyva, visuomet išliks viltis jiems 

kada nors būti kartu. Ji nežinojo, nei kaip, nei kada, tačiau giliai 

širdyje tikėjo, kad jis ras būdą, kaip ją susigrąžinti. Iki tol jai pa

vyko įtikinti Jurijų, kad jam dėl nieko neverta rūpintis. Taigi ji 

atsisakė savo tikrųjų jausmų ir atsidavė jam, leisdama naudotis 

jos kūnu kaip tik jam patiko, sumokėdama už savo kaltę pros

titucija.

Galiausiai ji padarė tai, dėl ko tikrai sau negalėjo atleisti. 

Kai Karveris paskambino iš karto po pietų, — nuo to laiko dar 

nebuvo prabėgusios nė dvylika valandų, o atrodė, kad tai buvo 

praėjusiame amžiuje, — ji suvaidino bejėgę pagrobimo auką, 

šaukdamasi jo ir cypdama iš skausmo, kai Jurijus apsimetė, jog 

jai sudavė. Pasibaigus toms apgaulingoms deryboms ir Karveriui 

patraukus kelionėn, Jurijus sugriebė ją už abiejų rankų ir pažvel

gė tiesiai į akis, mėgindamas įžvelgti bent menkiausią išdavystės 

ženklą. Paaiškėjo, kad jis ten nieko nerado.

— Tu esi gera mergaitė, — pasakė jis. — Aš visuomet ta

vimi tikėjau ir man dar niekada neteko dėl to gailėtis. Tai buvo 

labai protingas ėjimas. Man tikrai būtų labai nemalonu, jei tektų 

tave bausti. Tačiau dabar, — jo veidas nušvito, o nuotaika paki

lo, — dabar tu nusipelnai atlyginimo. Vyk į miestą — vienas iš 

vyrų tave nuveš — ir nusipirk visko, ko trokšti. Pasidaryk vėl 

graži, — beveik su tėviška meile jis pašiaušė jos trumpus juodus 

plaukus, jo balse pasigirdo netgi šilumos bei švelnumo gaide

lės. — Aš pasiilgau savo auksinės mergytės.

Aleks pasielgė, kaip jai buvo liepta. Ji praleido valandas 

matuodamasi trumpiausias sukneles, aukščiausiais kulniukais 

batelius ir labiausiai žėrinčius papuošalus prašmatniose Gšta- 

do parduotuvėlėse, kur buvo mėgstamos prabangą vertinančios 

moterys. Tačiau tai buvo tik pradžia. Jos kūną išmasažavo. Jai 

padarė manikiūrą ir pedikiūrą. Jos veidą pamaitino kaukėmis 

ir išlygino kremais. Plaukus prailgino („Šie plaukai priklausė 

tokiai pat moteriai iš Rusijos, kaip ir jūs“, — sucypė kirpėja, 

manydama, kad tai ją pradžiugins, o ne sukels dar didesnį pa
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sibjaurėjimą savimi), tada pašviesino, sušukavo bei supurškė 

laku. Galiausiai, kai jos veidas bei rankos ir kojos buvo išdažyti 

iki absurdiško grožio karalienės tobulumo, kuris tokiems vy

rams kaip Žukovskis buvo geriausiai suprantamas, Aleks buvo 

pasirengusi pasirodyti jo akivaizdoje. Mergina grožio salone 

net nekilstelėjo antakių, pamačiusi prievartos žymes ant jos 

odos. Jos jau senokai nešokiravo ir nestebino klientų asmeni

niai įpročiai.

Aleks įžengė į didžiulę svetainę apsiavusi aukštakulniais 

bateliais, pasipuošusi kūną apnuoginančia Stelos Makartnėj su

knele, kur turėjo susidurti su alkanais ir gašliais Kursko bei jo 

dykaduonių psichopatų komandos žvilgsniais. Jurijus pasitiko 

ją spindinčia šypsena ir ištarė:

— Aleksandra, mano brangioji, tu atrodai didingai. Negaliu su

laukti, kol pamatysiu pono Karverio veido išraišką, kai jis išvys tave!

Jai niekaip nepavyko juokiantis išvengti dirbtinumo.

— Nesijaudink, — pasakė Jurijus, suprasdamas jos reakciją 

kaip ženklą, kad ji nieko nenori turėti bendro su tuo anglu. — Ži

nau, kaip tau teko kentėti, bet aš priversiu jį už tai sumokėti. Mes 

pirmiausia pavakarieniausime, o vėliau jis bus atvestas pas mus. 

O tada jis mus palinksmins.

Aleks sėdėjo priešais Jurijų, kai išgirdo, kad į kiemą įvažiuoja 

automobilis. Jis pravažiavo pro vartus ir pasuko žemyn sraigtiniu 

nusileidimu į požeminį garažą. Tada pasigirdo durų trinktelėji

mas ir žingsniai, kažkur po jais, namo gelmėse. Kai tarnai atnešė 

maistą, ji negalėjo prie jo prisiliesti. Išlaikytas šampanas jai atrodė 

išsivadėjęs ir beskonis.

Galiausiai Jurijus pasakė liokajui, tarnaitei ir virėjui, kad jie 

gali keliauti į savo namus kaime. Jis palaukė, kol jie išėjo iš pas

tato, tada pakilo nuo stalo, paėmė Aleks už rankos ir nusivedė į 

svetainę. Įsitaisė krėsle prie židinio ir paplekšnojo ranka į rank

tūrį, parodydamas, kad ji gali čia nutūpti. Aleks pakluso. Ji netgi 

sugebėjo išspausti:

— Aš kaip tik to ir laukiau.
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Ji tikėjosi, kad Karveris įžengs į kambarį tiesus ir išdidus, 

pasiryžęs derėtis su Jurijumi kaip vyras su vyru. Kai jis buvo 

įvarytas kaip gyvulys, nuogas, su juodu maišu ant galvos, ji kaip 

įmanydama stengėsi nepravirkti. Stengėsi išlikti šalta ir abejin

ga, kai jo kūną draskė iš vidaus, o valią palaužė jos akyse. Ir tada 

pagaliau jai pavyko pabėgti.

Aleks išlaikė šaltakraujiškumą, kol neišėjo iš kambario. Ji 

stengėsi užgniaužti ašaras, kol pasiekė savo marmurinę vonios 

kambario šventovę ir užsirakino iš vidaus. Tik tada pravirko dėl 

savo žmogaus, dėl savęs ir dėl meilės, kurią sutrypė.

Ji paleido vandenį, kad paslėptų savo verksmą, o drauge tai 

būtų pasiteisinimas dėl nebuvimo. Vyrai niekada neabejoja, kad ’ 

moterys beveik nepaliaujamai gali mirkti putose ir kvapiuose 

aliejuose. Be to, ji žinojo, kad bent jau kuriam laikui Jurijus ją 

pamiršo. Pastebėjo įtūžį jo akyse, kai jis pažvelgė į Karverį, ir kuo 

puikiausiai suprato, ką tai reiškia.

Aleks gulėjo vonioje uosdama garus su „Chanel“ aromatu 

bei stebėdama, kaip karštame vandenyje jos rankos darosi vėžio 

raudonumo. Kai ji stojosi, leisdama putoms tekėti kūnu, ir siekė 

storo, minkšto rankšluosčio, jau žinojo, ką turi padaryti. Kad ir 

kiek tai kainuotų.

78

Žukovskis kažką pasakė telefonu. Po kelių sekundžių pasi

rodė Kurskas, Titovas ir Rucevas. Karveris ėjo penkių vyrų pro

cesijos viduryje. Kurskas — priekyje, nešdamasis „Beretta 92“, 

pasisukęs šonu, nukreipęs ginklą į Karverį, buvusį už jo. Kar

verio kairiąją ranką laikė keršto trokštantys Rucevo gniaužtai. 

Titovas žengė greta ir nešėsi diržo nuotolinio valdymo pultą. 

Žukovskis ėjo iš paskos. Nebuvo tik Dimitrovo.

Vyrų virtinė perėjusi svetainę pasuko į holą. Kurskas mostu 

liepė Karveriui sustoti. Tada nuėjo į kitą holo galą, buvusį toliau-
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šiai nuo pagrindinio įėjimo, prie durų, kurios iš išorės atrodė kaip 

paprastos medinės, įstatytos nišoje po pagrindiniais laiptais. Ta

čiau jų išorė buvo apgaulinga. Kurskui atidarant duris, jo niurnė

jimas, kai reikėjo sukaupti visas jėgas, bylojo, jog jos gerokai sun

kesnės ir padarytos taip, kad sulaikytų ne tik žmones, bet ir garsą. 

Kitas Kursko mostas Rucevui liepė atvesti prie jo Karverį. Ir vėl 

Karveris iš visų pusių atsidūrė ugnies linijoje: ginklas — priešais 

jį, valdymo pultas — už nugaros.

Už durų buvo betoniniai, žemyn į rūsį vedantys laiptai. 

Kurskas nuėjo pirmas ir nusileidęs į apačią atsisukęs šūktelėjo:

— Gerai!

Tuomet kiti vyrai pradėjo leistis žemyn. Laiptai vedė į 

siaurą koridorių, kurio plikas sienas apšvietė blykčiojančios ne

oninės lempos.

Prisilietimas pėdomis prie betono Karveriui jau buvo pažįs

tamas. Jis užuodė išmetamųjų dujų tvaiką. Vadinasi, kažkur tu 

rėjo būti ir garažas, į kurį jį atvežė. Tačiau jie ėjo ne ten. Kurskas 

vedė grupę pro storas plienines duris į visiškai tuščią kambarį be 

langų, kurio plotas buvo maždaug dvidešimties kvadratinių pėdų. 

Sienos, grindys, lubos ir net kita durų pusė buvo spindinčiai bal

tos. Jis užuodė pažįstamą šviežių dažų kvapą — ta.pati vieta, kur 

jį prieš tai paliko užrištomis akimis.

Apsidairęs suvokė nepastebėjęs svarbiausių šio kambario 

elementų. Visą erdvę apimanti stebėjimo kamera buvo nukreip

ta į metalinę kėdę aukšta atkalte, stovėjusią kambario viduryje. 

Kėdė varžtais buvo pritvirtinta prie grindų ir nukreipta į duris. 

Odiniai diržai pritvirtinti prie atlošo, ranktūrių bei kėdės kojų, 

kad tas, kuris joje sėdės, negalėtų pajudėti. Ausinių, kurios buvo 

pakabintos ant kablio ir pritvirtintos prie kėdės atlošo, laidas 

vijosi iki lizdo sienoje. Ant antrojo kablio kabojo sidabrinė juos

ta. Ant lubų buvo daugiau neoninių lempų. Ant sienos priešais 

kėdę kabojo didelė dėžė, gal keturių pėdų pločio ir trijų pėdų 

aukščio. Jos geležinis rėmas buvo juodas, o paviršius skaidrus. 

Baltame interjere matėsi ir daugiau lempų, tačiau jos dar nedegė.
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Kambaryje nebuvo nė kiek šilčiau nei anksčiau. Karveris 

jautė, kaip ant odos stingsta prakaitas. Jis svaigo, o nuo nuolati

nių elektros šokų atrodė, kad smegenys iškepė. Veidas trūkčiojo. 

Nugaros ir čiurnų oda buvo skausmingai jautri. Jis troško bent 

gurkšnio vandens, kad galėtų numalšinti beprotišką troškulį. Ta

čiau lygiai taip pat norėjo nusišlapinti. Prireikė visų valios pa

stangų, kad neapsišlapintų ir neišsituštintų, kai per kūną buvo 

paleista elektros srovė. Dabar jam ramybės nedavė šlapimo pūslė, 

siunčianti skausmingus signalus į pilvą. Jis privalėjo susilaikyti. Jis 

nė už ką nenorėjo leisti, kad Žukovskis pamatytų jį apsidirbant.

Rucevas truktelėjo Karverį prie kėdės ir pasodino. Tada 

diržais suveržė jo krūtinę, juosmenį ir šlaunis. Diržų sagtys 

buvo už kėdės ir apačioje. Karveris surakintomis rankomis ne

būtų galėjęs jų pasiekti. Jo galva vis dar tebebuvo laisva. Rucevas 

turėjo nuimti nuo čiurnų grandines, kad galėtų prie kėdės pri

tvirtinti Karverio kojas. Karveris troško įspirti Rucevui į riebų 

jo snukį vien tam, kad galėtų sukelti skausmą. Tačiau ant jo te- 

bekabojo elektrinis diržas, kurio pultelį laikė Titovas, o Kurskas 

buvo nukreipęs į jį ginklą. Nebuvo prasmės taip rizikuoti. Jis 

privalėjo atlikti kur kas svarbesnius dalykus.

Rucevas ant rankos turėjo laikrodį. Dabar jis rodė 12.12 va

landų. Buvo malonu tai sužinoti.

Į kambarį įėjo Dimitrovas, nešinas kompiuterio krepšiu. 

Jis išėmė kompiuterį ir padavė jį Žukovskiui. Krepšys liko gulėti 

ant grindų už kelių pėdų nuo Karverio kėdės ir jis neturėjo jokių 

šansų jo pasiekti. Dabar kambaryje jau buvo visa gauja, išskyrus 

Aleks. Karveris nusprendė, kad ji viršuje ruošiasi ilgam, geram, 

prakaituotam pasidulkinimui su savo bosu.

Žukovskis pasisuko į Karverį:

— Aš tau paduosiu kompiuterį, — pasakė jis. — Tu jo nea

tidarysi ir neįjungsi, nieko nedarysi, kol aš ir mano vyrai neišeis 

iš kambario ir neužrakins durų. Jei pamėginsi padaryti ką nors 

įtartino, tave nušaus. Mes kitame kambaryje stebėsime tave per 

kamerą, — Žukovskis mostelėjo į palubėje kabojusią stebėjimo
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kamerą. — Kai atidarysi, įjungsi kompiuterį ir sėkmingai suvesi 

slaptažodį, pakelsi rankas.

Kurskas nuėjo prie durų ir nukreipė į Karverį „Berettąa, o 

likę vyrai išėjo iš kambario. Tada jis irgi išsmuko pro duris, iki 

paskutinės akimirkos nenuleisdamas nuo Karverio ginklo. Trink

telėjo užsidarančios durys. Karveris išgirdo metalo brūžinimąsi į 

metalą, po to du staigius trinktelėjimus užkišant sklendes. Jis liko 

vienas. Jis turėjo kompiuterį. Dabar jis galėjo pradėti kovoti.

Pirmiausia turėjo atidaryti tą prakeiktą daiktą. Surakintomis 

rankomis jam niekaip nepavyko viena ranka laikant kita pasiekti 

jungtuką. Pagaliau jis pastatė kompiuterį kone vertikaliai, įrėmęs 

jį į šlaunies diržą. Kompiuteris galiausiai atsidarė ir to judesio be

veik pakako, kad jis nukristų. Karveris pačiu laiku suspėjo sulai

kyti. Tuomet ramiai pasėdėjo, leisdamas sumažėti adrenalino kie

kiui ir sulėtėti pulsui. Jis porą kartų giliai įkvėpė, paspaudė srovės 

mygtuką ir laukė, kol pasirodys lentelė, prašanti įvesti slaptažodį.

Galva buvo visiškai tuščia. Karveris neprisiminė, ką pri

valo įrašyti siaurame ekrano ruoželyje. Vienas po kito patirti 

elektros šokai tikriausiai pažeidė smegenis kaip sunkiasvorio 

boksininko ataka. Visi saugikliai galvoje perdegė. Trumpalaikė 

atmintis visiškai neveikė. Nenuostabu, kad jis nesugebėjo atsi

minti, kur užaugo Aleks.

Karveris mėgino nepanikuoti. Jis kovojo su gniaužtais, spau

džiančiais gerklę, su gurguliavimu pilve bei desperatišku jausmu, 

kad nepavyksta kontroliuoti minčių. Jis turėjo giliau pasirausti po 

sąmonės užkaborius. Ta informacija kažkur buvo, tik niekaip ne

galėjo jos atrasti.

Paskui atsiminė, kad yra kažkoks žodžių junginys, kuriame 

turi prasmę žodžiai ir skaičiai. Kažkas apie zebrus. Bet kiek ten tų 

zebrų buvo? Du? Keturi? Ne, tikrai ten buvo du zebrai. Ką gi jie 

darė? Gulėjo? Snaudė? O gal miegojo?

Jis susikaupė. Sakinys turėjo susidėti iš septynių žodžių. Už

simerkęs pradėjo galvoti visus įmanomus variantus. Jautėsi kaip 

vaikas per rašybos kontrolinį darbą. Gerai. Jis buvo beveik tikras,
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kad dabar jau atsiminė. Sukaustytos rankos jau sklandė virš kla

viatūros jam kartojant sakinį: aš matau du zebrus miegančius ant 

žolės. Tai tas sakinys.

O jei jis neteisus? Larsenas griežtai įspėjo: jis turėjo tik tris 

bandymus, antraip standusis diskas bus ištrintas — dar tiek jis 

sugebėjo prisiminti. Na, jokios prasmės nėra mėginant laukti 

visą naktį. Dešinės rankos smiliumi pradėjo spausdinti.

A... m... 2... z... m... a... Ž

Ekrane pasirodė žinutė: „Slaptažodis neteisingas. Lieka du 

bandymai".

Ne! Baimė ir įtampa vėl sukaustė Karverį, tik dabar kur kas 

stipriau. Kurgi aš suklydau? Tikrai ant tos prakeiktos žolės yra du 

zebrai. Ir tada jis suvokė, kur glūdi klaida: ne „aš matau", o „ten 

yra". Taip, dabar jau viskas.

T... y... 2... z... m... a... Ž

Kompiuterio reagavimo laikas tiesiog gniuždė: „Slaptažodis 

neteisingas. Lieka viena galimybė". Jam nuo įtampos darėsi bloga.

— Mąstyk, tu sumautas kvaily, mąstyk! — dabar jis jau gar

siai kalbėjosi su savimi, linguodamas galvą ir mėšlungiškai trūk

čiodamas viršutinę kūno dalį. — Zebrai, du, ant žolės... argi jie 

nemiega? To negali būti. Tai ką, po galais, jie ten daro? Snaudžia, 

guli... guli, snaudžia... Guli. Jie iš tiesų sumautai guli.

Paskutinis gilus kvėptelėjimas. Paskutinis smiliaus sklen- 

dimas virš klaviatūros. Ir galiausiai jis pasiryžo.

T... y... 2... z... g... a... Ž

Nieko neįvyko. Begalinę širdį draskančią sekundę ekranas 

buvo visiškai tuščias. Karveris karštligiškai pradėjo maigyti ilgąjį 

kompiuterio klavišą. Staiga pasirodė gerai pažįstamas Windows 

langas ir ekraną išmargino maži paveiksliukai. Ir plastikinėje dė

žutėje paslėptas mažytis siųstuvas vieną kartą pyptelėjo.

Žukovskis buvo teisus. Čia tikrai buvo užminuoti spąstai. 

Tačiau ne kompiuteryje slypėjo pavojus. Paminkštintuose krepšio 

šonuose buvo du lapai C4 sprogstamosios medžiagos su terminiu 

sprogdikliu, sujungtu su radijo ryšiu valdomu detonatoriumi ir
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laikmačiu. Tas laikmatis kaip tik buvo aktyvuotas paspaudus ilgą

jį klavišą — kiekvienu paspaudimu sprogimas buvo atidedamas 

trisdešimčiai minučių. Lygiai po keturių valandų turėjo nugriau

dėti sprogimas, kuris pelenais pavers kiekvieną, kuris bus netolie

se, o namas virs pelenų ir griuvėsių krūva.

Karveris pakėlė į viršų galvą ir kilstelėjo į orą kumščius.

Dar porą minučių jis išbuvo vienas. Jis spėjo, kad Žukovskis 

dar kurį laiką palauks, kol neįsitikins, jog nėra jokių sprogimų. 

Paskui atsivėrė baltos durys ir į vidų sugužėjo keturi rusai. Kurs

kas, kaip ir anksčiau, rankose laikė ginklą. Nebuvo tik Rucevo.

Žukovskis priėjo prie kėdės ir paėmė „Hitachi" nuo Karve

rio kelių.

— Ačiū jums, pone Karveri, — pasakė jis. — Jūs padarėte 

man didelę paslaugą bei surengėte puikią pramogą. Mane labai 

pralinksminote savo atminties spragomis, mėgindamas prisimin

ti, kiek zebrų — kaip ten jie — guli ant žolės.

Karveris iš paskutiniųjų stengėsi nepasiduoti pagundai ir 

nepasakyti Žukovskiui, kad greitai ir jam bus iškrėstas pokštas. 

Bomba sprogs tuo metu, kai visi namo gyventojai saldžiai mie

gos, o jei ir atsibustų, jie nespės sureaguoti. Iki to laiko Karveriui 

pavyks išsilaisvinti arba rusai jį bus sunaikinę. Visos aplinkybės 

jam buvo priešiškos, tačiau jis dar nemanė pasiduoti. Karveris 

jautė didžiulę mirties baimę, žinodamas, kad liko gyventi tik 

kelios valandos, o drauge ir lygiai tokį pat pakilumą. Jis bent jau 

žus kovodamas. Jis bent jau privers juos už viską sumokėti.

— Kodėl gi jūs neleidžiate man jums padėti? — maldavo 

Karveris. — Aš žinau, kaip patekti į bylas.

Žukovskis pažvelgė į jį su gailesčiu dėl tokio beribio kvai

lumo.

— Man visiškai nusispjauti į tas bylas, — pasakė jis. — Ir jei 

jau mane užvaldys smalsumas, tai Maskvoje yra geriausi pasauly

je šifruotojai. Jei tu-tikrai suradai ką nors, kas galėjo nulaužti tuos 

kodus, beje, dėl ko aš labai abejoju, tai tikrai galiu tave patikinti, 

kad man nebus jokių problemų padaryti tą patį.
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Jis pasilenkė rankomis remdamasis sau į kelius, tad jo veidas 

atsidūrė viename aukštyje su Karverio.

— Leisk tau paaiškinti, kas man rūpi, — pasakė Žukovs

kis. — Aš noriu pamatyti, kaip tu kankiniesi. Noriu, kad mirtum 

kuo lėčiau ir skausmingiau. Tu dulkinai mano moterį. Ir man ne

svarbu kaip ir kodėl. Jei kas nors sužinotų, kad tu tai padarei ir 

likai gyvas, tai ir mano draugai, ir priešai — daugeliu atvejų tai 

yra tie patys žmonės — suprastų tai kaip mano silpnumą. Bet jei 

legendos apie tavo kankinimą pasklis Rusijoje, jei vyrai sėdėdami 

prie butelio degtinės pasakos siaubingas istorijas apie tai, kas nu

tiko vyrukui, mėginusiam mane išdurti, jei jie matys, kad mano 

moteris man dar labiau atsidavusi... na, tuomet jie žinos, kad su 

Jurijumi Žukovskiu geriau nežaisti.

Jis pasisuko į Titovą ir jam kažką nurodė. Pakaliko išvargin

tame veide pasirodė klastinga šypsena. Titovas nuotolinio valdy

mo pultelį susikišo į užpakalinę kelnių kišenę, tada priėjo prie 

kėdės ir stipriai Karverį prispaudė prie metalinio jos atlošo. Jis 

uždėjo jam ant kaktos diržą ir taip įveržė, kad atrodė, jog oda įsi

spaus į kaukolę. Antras diržas buvo užveržtas per burną taip, kad 

net vimdė ir spaudė išdaužtus dantis bei sutraiškytą žandikaulį. 

Net nuo mažiausio judesio vėrė nepakeliamas skausmas.

Dabar Karveris jau iš tiesų išsigando. Bandydamas užkalbėti 

dantis Žukovskiui žinojo, kad jam tai nepavyks. Jis tik mėgino 

suvaidinti situaciją, kad atrodytų kaip sugniuždytas žmogus, mal

daujantis vienintelio savo išsigelbėjimo — kompiuterio. Jis buvo 

pasiruošęs priimti bet kokią bausmę, kurią tik jam skirtų Žukovs

kis, nes tikslas pateisina priemones. Bet dabar jis jau nebevaidino. 

Jį apėmusi baimė buvo tikra.

Karveris kažkada matė laidą apie britų karo belaisvį, kuris 

apsimetė pamišėliu, kad vokiečiai jį perduotų Raudonajam Kry

žiui. Bet kol tai išsipildė ir jis išsilaisvino, jo apsimetinėjimas virto 

realybe. Jis tikrai išprotėjo. Karveris dabar buvo kaip tas karo be

laisvis. Kai antrankiai nuo rankų buvo nuimti ir jos pritvirtintos 

prie kėdės, jis jau nebesipriešino. Nebenorėjo suteikti nė mažiau
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sios dingsties Žukovskiui ar jo vyrams paspausti baltąjį mygtuką, 

kuris jį visiškai sukaustė ir palaužė drąsą. Vien nuo minties, kaip 

jis daužysis ir raitysis pripančiotas prie kėdės — jam užteko įsi

vaizduoti skausmą, kurį teko patirti — išmušė šaltas prakaitas. 

Paskutiniai diržai buvo priveržti be jokių elektros šokų. Jis vos 

nepravirko iš dėkingumo.

Titovo elgesys pasikeitė. Jo įprastinį tampymąsi pakeitė 

ramybė žmogaus, kuriam darbas teikia didžiulį pasitenkinimą. 

Tačiau savo darbo jis dar nebaigė. Pirmiausia nuo kėdės atlošo 

nukabino ausines ir jas uždėjo Karveriui ant ausų. Ausinėse ne

sigirdėjo jokio garso, tik pritilo išorinio pasaulio garsai, tarsi jis 

pirštais būtų užsikišęs ausis. Paskui Titovas paėmė juostos riti

nėlį. Atvyniojęs maždaug keturių colių ilgio juostelę, dantimis 

nuplėšė nuo ritinėlio. Tada pasilenkė ir užklijavo ją Karveriui ant 

voko, užspausdamas akį.

Kai tik Karveris suvokė, ką daro Titovas, tučtuojau užsimer

kė. Jis norėjo, kad jo budelis žinotų, jog jis visiškai pasiryžęs ben

dradarbiauti. Jis darė viską, kad tik jiems įtiktų.

Karveris pajuto ant kairiosios akies lipnų juostos prisilieti

mą, tada timptelėjimą į viršų. Kitas juostos galas buvo priklijuo

tas prie kaktos. Dabar jo akis buvo atmerkta, plačiai atmerkta. Ir 

jis negalėjo mirksėti.

Padaręs tą patį kitai jo akiai, Titovas žengė atgal, atsistojo 

tiesiai prieš Karverį ir išsitraukė iš kišenės siaubingąją juodą dė

žutę. Jis laikė iškėlęs ją kairėje rankoje prie besišypsančio veido. 

Ištiesė dešinę ranką į priekį ir pakėlė smilių. Pažvelgė į dėžutę, 

tada pasukęs galvą pažiūrėjo į pirštą. O tada mirktelėjo.

Karveris išgirdo prislopintą juoką. Akies krašteliu jis matė, 

kaip Dimitrovas susirietė dvilinkas. Bet Karveriui tai buvo nė 

motais. Visas jo dėmesys buvo sutelktas į Titovo pirštą, kuris lėtai, 

demonstratyviai suko ratus ore tai į vieną, tai į kitą pusę, kol iki 

spindinčio balto mygtuko buvo likę vos keletas colių.

Karverio priklijuotos akys dar labiau išsiplėtė. Iš jo užkištos 

gerklės pasigirdo bežodis apgailėtinas inkštimas. Metalinė kėdės
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atkaltė pasidarė slidi nuo prakaito. Titovas kankino jį mėgau

damasis kiekviena baimės akimirka. Tada įsikišo pultelį atgal į 

kišenę ir nusisuko.

Jis ėjo iš kambario! Kankinimas baigėsi!

Karveris matė, kaip Titovas išeina iš jo regos lauko. Matė, 

kaip Dimitrovas išeidamas pasiima drauge su savimi juodą kom

piuterio krepšį. Girdėjo, kaip užsidaro durys ir spragsi skląsčiai. 

Keletą akimirkų spindinčioje kameroje, visiškoje tyloje Karveris 

sėdėjo nuogas, šaldamas ir negalėdamas pasijudinti.

Tada be jokio perspėjimo įsižiebė ant sienos priešais ka

bojusi balta dėžė ir ėmė skleisti baltą šviesą, kuri degino nepri

dengtas, plačiai atmerktas akis. Tuo pat metu atgijo ir ausinės, 

jos ėmė skleisti gniuždantį baltą triukšmą, kuris panėšėjo į stati

n į nesureguliuoto radijo imtuvo garsą. Tas triukšmas sproginėjo 

jo  kaukolėje, pripildydamas smegenis atsitiktinio riaumojimo, 

neturinčio nei struktūros, nei prasmės, — nieko, ką būtų galima 

suvokti protu. O šviesa akino lyg prožektorius. Ir Karveris nieko 

negalėjo padaryti.

Samuelis Karveris pakliuvo į pragarą. Triukšmas ir šviesa 

nesiliovė, jis viso to negalėjo išjungti. Jis negalėjo užmerkti akių. 

Jis negalėjo užsikimšti ausų. Jis negalėjo pajudinti savo kūno. Jis 

net negalėjo išgirsti savo riksmo.

79

Gštadas buvo slidinėjimų kurortų Šen Tropezas — gražūs 

seni namai visiškai naujam kapitalui, vieta, kur solidus amžius 

bei pinigai sudarydavo sandėrį su jaunyste ir grožiu, tenkinan

tį abi puses. Anksčiau, aštuntajame devintajame dešimtmetyje 

arabai, susikrovę iš naftos dolerių kapitalą, garmėdavo į Gštadą 

smėlio pakeisti į sniegą. Dabar buvo rusų eilė.

Patys gudriausi viešbučių savininkai, beviltiškai mėgindami 

išlaikyti bent jau aukšto lygio ir išskirtinumo iliuziją, neįsileis

3 5 4



davo Maskvos oligarchų ir mafiozų. Jie spausdavo jiems rankas, 

atsiprašinėdami lenkėsi ir aiškino, kad geriausi numeriai jau už

sakyti prieš keletą mėnesių ar net prieš metus. Bet kažkas juk turi 

nupirkti milžiniškus išlaikyto šampano butelius, kurių vienas kai

nuoja 7500 Šveicarijos frankų „Palace" viešbučio Green Go klube. 

Kažkas turi pasiųsti savo meilužes su sabalų kailiniais pasistaipyti 

po juvelyrinių dirbinių parduotuves ir antikvariatus. Ir niekas to 

nedarydavo taip noriai, džiaugsmingai ir atvirai kvailai, kaip tai 

darė naujosios Rusijos gangsterinės ekonomikos korifėjai.

Tačiau rugsėjo mėnesį netgi rusai buvo linkę keliauti kur 

nors kitur. Daugelis viešbučių užsidarydavo atostogų nuo vasa

ros, kol iškrisdavo pirmasis žiemos sniegas. Niekas nevažiuo

davo į Gštadą žiūrėti, kaip medžių lapai keičia spalvą. Taigi Žu

kovskio atvykimas neliko nepastebėtas.

Jo vardo nebuvo nei telefonų knygose, nei nekilnojamojo 

turto registruose. Tą vakarą Larsenui pakako prisėsti antrame 

bare, kai Šveicarijos vokietis didele barzda ir nepriekaištingai 

švariomis darbinėmis kelnėmis, nugirdęs jo klausimą barmenui, 

suriaumojo:

— Žukovskis? Tas rusas? Jis turi didelį namą Oberporte, 

miesto pakraštyje, viršuje prie miško važiuojant Turbacho link.

Šis pokalbis vyko prieš tris valandas. Dabar Larsenas sėdė

jo savo automobilyje ir žvelgė į šešėliuose skęstantį namą. Jis at

rodė kaip Heidos* trobelė, tik išsipūtusi nuo steroidų, — keturių 

aukštų rūmai, iš išorės atrodantys kaip kalnų namelis. Namas 

buvo išpuoštas raižytais mediniais balkonais, lentelėmis apkal

tais viršutiniais aukštais bei medinėmis sijomis, ant kurių rėmė

si toli išsikišęs stogas. Kad ir kaip buvo stengtasi viską paslėpti 

po mediena, vis tiek matėsi, kad po ja stūkso plieno ir betono 

konstrukcijos.

* Garsiausios šveicarų vaikų rašytojos Johannos Spyri (1827-1901) žinomiausias 
literatūrinis personažas — kalnų mergaitė Heida.
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Namas vienu šonu rėmėsi į stačią kalvą, o pagrindinis įėji

mas buvo iš kitos pusės, apsodintas medžių alėja. Larsenas pa

galvojo, kad toks išplanavimas prasmingas. Vaikštant po namus 

turėjo atsiverti gražus vaizdas į slėnį, kuriame plytėjo Gštadas.

Prie pagrindinių durų buvo apvali aikštelė, kurioje išlai

pindavo keleivius. Į kairę nuo namo įvažiavimas sukosi spirale 

ir leidosi žemyn į požeminį garažą iškart po pirmuoju aukštu. 

Taigi vairuotojas šeimininkus palikdavo prie centrinio įėjimo, 

o pats nuvažiuodavo, kad automobilis nesimaišytų po akimis. 

Larsenas buvo įsitikinęs, kad būtent tuo keliu Karveris buvo at

vežtas čionai. Ir neatrodė, kad prie durų jį būtų pasitikęs lioka

jus. Aišku, Karveris ir neišeis pro centrines duris. Vargu ar jiems 

su Aleks pavyks maloniai ir mandagiai atsisveikinti su Jurijumi 

Žukovskiu, o paskui ramiai patraukti savo keliais. Akivaizdu, 

tokie pokalbiai nebūna malonūs.

Tačiau bet kuriuo atveju Larsenas tikėjo Karverio sugebėji

mais išgyventi. Jis savo vaizduotėje laikėsi tvirtai įsitvėręs kovos 

scenos, kur Karveris išlekia pro duris, blykčioja ginklai ir jis turi 

greitai sprukti. Kai taip nutiks, jis jau lauks jo įjungęs variklį.

Jau buvo po vidurnakčio, o jis sėdėjo vienas tamsoje ir lau

kė, kol kas nors nutiks, tik nežinojo kas ir kada. Radijas grojo 

„Grateful Dead“ muziką. Larsenas turėjo gabalą atšalusios picos 

ir dar šaltesnį puodelį kavos. Gerai pasvarsčius, tai jis buvo kaip 

namuose.

80

Jurijus Žukovskis niekur neskubėjo. Praėjo gal kokios trys 

valandos, kai Aleks išgirdo jo žingsnius ant laiptų, paskui atsi

darančias duris. Ji klausėsi, kaip vyrai apačioje geria girdamiesi 

vieni kitiems ir dainuoja šlykščias kalėjimo dainas, kurių išmoko 

senais sovietiniais laikais. Vienu metu šventė baigėsi ir ant plyte

lėmis išklotų grindų pasigirdo trypimas, vėliau iš namo gilumos
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nuaidėjo prislopintas pokštelėjimas. Ar tai buvo šūvis? Aleks mė

gino nusiraminti, kad tam gali būti ir kitokių paaiškinimų, tačiau 

niekaip negalėjo išvengti aiškios išvados: Karverį nušovė. Ji užsi

merkė ir pradėjo melstis.

Dieve, prašau, tegul jis išlieka gyvas. Neatimk jo iš manęs dabar.

Vyrai vėl grįžo į svetainę, dabar pagyrūniškas šaižus juokas 

buvo garsesnis. Galiausiai vakarėlis baigėsi. Po kelių akimirkų su 

trenksmu atsidarė miegamojo durys ir pasirodė Jurijus. Iš užpa

kalio apšviestas jo siluetas rankose laikė kompiuterio krepšį.

Aleks paplekšnojo lovą greta savęs. Ji buvo pasirengusi su

teikti jam malonumą. Ji gulėjo atsirėmusi į sniego baltumo pagal

vių krūvą, vilkėdama kakavos spalvos trumpais satino naktiniais, 

papuoštais nėriniais ir giliu skeltuku per visą šlaunį. Viena koja 

buvo sulenkta per kelį, kita ištiesta į priekį ir atidengianti tokios 

pat spalvos kelnaites.

— Eikš čia, mano brangusis, — sumurkė ji. — Aš jau tavęs 

pasiilgau.

Jurijus padėjo krepšį ant grindų, žengė keletą žingsnių ir su

stojo kambario viduryje. Ji suprato, kad jis gėrė drauge su savo 

vyrais. Tačiau kai jis prabilo, balse nesijautė jokio girtumo:

— Ne, tai tu ateik čia ir įrodyk, kad manęs labai pasiilgai. 

Įrodyk tai atsiklaupdama ant kelių.

Paskui ji padėjo jam nusirengti, glaustydamasi ir pareigin

gai mėgindama jį sujaudinti, vesdamasi į lovą. Tačiau dabar, kai 

Jurijaus fiziniai poreikiai buvo patenkinti, jam pasirodė kur kas 

įdomiau aptarti kankinimus, kuriuos patyrė Karveris.

— Mes jam ten leidome pabūti gal kokią valandą, — pasakė 

jiems lendant po antklode. — Tada Kurskas su vaikinais nuėjo 

pas jį ir ištempė iš kėdės. Jis visiškai nieko nebesuvokė. Buvo aki

vaizdu, kad jis nieko nemato — pakankamai ilgai žiūrėjo į tą švie

są. Tik mosikavo priešais save rankomis kaip aklas elgeta.

Aleks kažkaip sugebėjo išspausti kikenimą, lyg Karverio pa

žeminimas būtų ją pralinksminęs. Toks jos elgesys tik padrąsino 

Jurijų tęsti pasakojimą.
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— Jie nuvedė jį iš kambario į garažą. Pastatė prie sienos, o 

jis tik stovėjo ir drebėjo kaip nuplaktas šuo, dairydamasis aplink 

beviltiškai spoksančiomis akimis, kurios tebebuvo priklijuotos. 

Turiu prisipažinti, kad pajutau nostalgiją. Viskas kaip senais ge

rais laikais. O nuostabiausia, jo rankos buvo laisvos. Jis galėjo nu

siimti nuo akių juosteles ir bent trum pam  užmerkti akis, tačiau 

to nesugebėjo suvokti. Aš buvau patenkintas. Aš norėjau, kad jis 

pamatytų, kas vyksta. Aš norėjau, kad jis tai suprastų.

— Ir aš noriu, kad jis tai suprastų, — pasakė Aleks žaisda

ma su Jurijaus ausimi ir ant jo užkeldama savo koją.

— Vis dėlto po kurio laiko aš liepiau Titovui nuplėšti juostas 

ir pasižiūrėti, kas bus. Karveris keletą kartų sumirkčiojo ir užsi

merkė. O atsimerkęs pradėjo verkti, apgailėtinai raudoti. Kurskas 

trinktelėjo jam kelis kartus, atrodo, tai jį pažadino. Tada jis staiga 

suvokė, kur yra: jis stovi prie sienos, o keturi vyrai nukreipę į jį 

savo ginklus. Ir tada, tada — turiu prisipažinti, kad tai tikriausiai 

buvo pats maloniausias momentas, — jis mėgino išsitiesti, mirti 

kaip vyras... bet nesugebėjo. Jis nugriuvo. Vienas iš vyrų turėjo 

nueiti, pakelti jį ir atremti į sieną...

Aleks mėgino nesiklausyti. Ją tai per daug skaudino. Praėjo 

kelios sekundės, kol ji suvokė, ką pasakoja Jurijus. Jis pasakojo 

apie Karverio mirtį. Jos maldos liko neišklausytos. Ji jautė, kaip 

skausmas lyg peilis perveria jos širdį. Ji nebegalėjo kvėpuoti. Ji 

pradėjo žiopčioti gaudydama orą.

— Ar tau viskas gerai? — paklausė Jurijus.

Ji linktelėjo ir apgailestaudama šyptelėjo:

— Atleisk, man viskas gerai. Papasakok, kuo viskas baigėsi.

Žukovskis delnu palietė jos krūtį ir mąsliai pradėjo nykščiu

glostyti spenelį, o akys įdėmiai įsistebeilijo į jos veidą — ji tuo 

tarpu tyliai aiktelėjo.

— Taigi aš tau pasakojau, — tęsė jis toliau, — kad visi mano 

vyrai buvo ginkluoti. Tačiau ginklai buvo užtaisyti tuščiais šovi

niais. Jie paleido į jį šūvių seriją, o jis susirietė prie sienos ir kurį
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laiką dar negalėjo suvokti, kad yra gyvas. Tada jis apsišlapino ant 

grindų kaip koks gyvulys. Todėl natūralu, kad liepiau jam klaup

tis ant kelių ir pašliaužioti po savo šlapimą.

Karveris liko gyvas! Aleks dabar labiausiai norėjo nusiristi 

nuo Jurijaus ir su palengvėjimu parkristi ant lovos, bet ji tvardėsi. 

Džiaugsmas maišėsi su pykčiu ir gėda, kad dėl jos kaltės jam ten

ka tiek kentėti.

— Kur jis dabar? — paklausė kilsteldama galvą nuo Jurijaus 

krūtinės.

— Vėl sėdi savo pamėgtame fotelyje, — atsakė Jurijus.

Aleks žinojo, ką tai reiškia. Jurijus užvakar nusivedė ją paro

dyti kankinimų kambario rūsyje, kai jis buvo ruošiamas. Tai buvo 

jos ištikimybės testas ir perspėjimas dėl išdavystės. Viskas buvo 

aišku: tu pati gali atsidurti šioje kėdėje.

Ji stengėsi, kad balsas skambėtų kuo ramiau:

— Ar jis išgyvens šią naktį?

Staiga Jurijaus žvilgsnis pasidarė atšiaurus bei įtarus, atrodė, 

jog jis kiaurai veria per miegamojo prieblandą.

— Kodėl to klausi? Atrodo, tau labai rūpi jo saugumas.

Aleks kažkaip prisivertė nusijuokti:

— Žinoma, kad rūpi. Aš visiškai nenoriu, kad jis dabar nu

mirtų. Noriu, kad jo agonija būtų ilga. Galbūt aš ryte papusry

čiausiu lovoje. Tada nusimaudysiu, apsirengsiu... — ji atsigulė ant 

nugaros ir dabar jau šnabždėjo Jurijui į ausį, — savo naujais, sek

sualiais drabužiais... — ji ir vėl nutilo. — Tada nusileisiu į apačią 

ir savo akimis pamatysiu, kaip jis mirs. Ir aš noriu, kad tuomet jis 

kankintųsi.

Jurijus staiga lyg kudakuodamas nusijuokė ir kaip reikiant 

pliaukštelėjo Aleks per užpakalį.

— Tu esi bloga, labai bloga moteris! — sušuko jis. — Tik

riausiai todėl tu mane taip jaudini!

Nekęsdama savęs už bendradarbiavimą, ji leidosi išdulkina

ma ir apsimetė, kad jai tai patiko. O tada tyliai ir ramiai palaukė, 

kol jis užmigs. Jai taip knietėjo, Dieve, kaip knietėjo čia ir dabar
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nužudyti Jurijų. Užspausti savim patenkintą marmūzę pagalve, 

kol jis uždus. Tačiau jis galėjo nubusti ir priešintis, o dabar ji ne

galėjo pralaimėti.

Ant naktinio staliuko, prie lovos iš Jurijaus pusės, buvo pa

dėtas pistoletas. Lėtai, vos kvėpuodama, pašiurpdama nuo m a

žiausio garso, Aleks atidarė stalčių ir paėmė pistoletą. Tai buvo 

„SIG-Sauer“, toks pat, kokį naudojo Karveris. Tai buvo vienintelis 

bendras jų bruožas.

Raudoni degantys skaičiai skaitmeniniame laikrodyje, sto

vėjusiame ant stalo, rodė 04:01.

Didžiajame miegamajame buvo dvi atskiros drabužinės, 

skirtos jam ir jai. Iš Jurijaus drabužinės ji paėmė džinsus, diržą 

ir sukišo juos į skalbinių maišą, kurį užsimetė ant kairiojo pe

ties. Kelnės daugmaž turėjo Karveriui tikti — Jurijus buvo beveik 

to paties ūgio, tik Karveris lieknesnis. Bet kažin ar jo fizinė ir 

protinė būsena bus tokia, kad jis galės apsirengti ir bėgti? Ar jis 

galės kovoti, jei juos pastebėtų? Aleks troško jį pamatyti ir vėl 

apkabinti. Tačiau tą skausmingą laukimą trikdė baimė dėl to, ką 

jai gali tekti pamatyti. Ji netgi iš dalies norėjo kur nors pabėg

ti, pasislėpti nuo draskančio melo ir besidaužančių, užgniaužtų 

emocijų. Tačiau nebuvo prasmės mėginti užsimerkti ir apsimes

ti, kad nieko neįvyko. Gyvenimas buvo toks, koks buvo. Ji tiesiog 

turėjo su tuo susitaikyti.

Aleks užsimetė chalatą ir basa ant pirštų galų nuėjo per 

kambarį prie durų. Kuo tyliau paspaudė durų rankeną, nenuleis

dama žvilgsnio nuo lovos, tada šiek tiek pradarė duris, kad galėtų 

pasižiūrėti, ar nėra ko nors koridoriuje.

Atrodė, kad viskas ramu. Vyrai turėjo būti viršuje. Kurskas — 

savo kambaryje, kiti — palėpėje. Jie tikrai nesitikės, kad Karveris 

galėtų pabėgti. Netgi ir tokiu atveju, pažįstant Kurską, kažkur turė

jo būti palikta sargyba. Nepaisant Kursko brutalumo, jis labai retai 

pasirodydavo nevykusiai, tačiau niekada nebūdavo neatsargus.

Pirmame aukšte buvo visiškai tuščia, oras slogus nuo tvyran

čios rūkalų ir išlaistyto alkoholio smarvės. Vadinasi, jei ir bus pa
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liktas sargybinis, jis turėtų būti apačioje, mažame stebėjimo kam

barėlyje, greta pagrindinės kameros. Ten buvo valdymo pultas su 

rankenėlėmis ir mygtukais, kuriais kontroliavo šviesos ir garso 

efektus kvotos metu. Taip pat ten buvo televizorius, jame rodė ka

meros, pakabintos palubėje kankinimų kambaryje, vaizdą.

Stovėdama prie sunkių durų, vedančių žemyn į rūsį, Aleks 

prisiminė šaudymo lengvaisiais ginklais apmokymus, kurie vyko 

prieš gerą dešimtmetį. Ji patikrino SIG apkabą ir įsitikino, kad 

pistoletas užtaisytas. Tada nuleido saugiklį ir pradėjo leistis že

myn, ginklą laikydama abiem rankomis, ištiestą priešais save, pa

siruošusi šauti bet kurią akimirką.

Rūsyje koridoriuje nieko nebuvo. Ji be garso žengė beto

ninėmis grindimis prie stebėjimo kambario durų. Dabar ginklą 

laikė už nugaros, dešinėje rankoje. Kaire ranka pradarė duris. 

Jei kas nors būtų viduje, ji pasakytų, kad norėjo pasižiūrėti, kaip 

kankinasi anglas. Vyrai žinojo, kad ji ir vėl nusipelnė Jurijaus 

malonės. Jie norės jai įsiteikti bijodami jį supykdyti.

Durys atsidarė į vidų. Aleks įsmuko stengdamasi paslėp

ti ginklą. Jai nevertėjo taip jaudintis. Kambaryje buvo paliktas 

sargybinis — Rucevas, tačiau jo apvali kiauliška galva kabojo 

nusvirusi ant krūtinės, o vienintelis garsas buvo lėtas, lygus 

šnarpštimas. Ramiame kambaryje, neturėdamas priežasties rū 

pintis, kad kas nors gali nutikti, jis pasidavė per vakarą išmauk

tos degtinės poveikiui.

Aleks galvojo, ką toliau daryti. Ji negalėjo leisti Rucevui 

nubusti ir paspausti pavojaus signalą. Tačiau kambaryje nesi

matė nieko, kuo galėtų jį surišti ar užkimšti burną. Aleks netu

rėjo kito pasirinkimo — privalėjo jį nušauti miegantį.

Ji pakėlė ginklą, kuris buvo vos per plaštaką nuo jo galvos, 

mėgindama susitvardyti, kad jis nedrebėtų, mėgindama sukaup

ti visą savo valią ir šaltakraujiškai nužudyti dar vieną žmogų. Ji 

pagalvojo apie tas akimirkas, kai jo gašlus žvilgsnis slinkdavo jos 

kūnu, apie rankas, kurios tarsi netyčia brūkšteldavo per jos užpa

kaliuką ir krūtis. Tačiau to neužteko. Ir tada, pirmą kartą nuo tos
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akimirkos, kai įžengė į kambarį, jos žvilgsnis užkliuvo už švie

čiančio televizoriaus ekrano.

Pasukusi galvą pamatė Karverį. Jo kūnas, rankos ir kojos 

buvo pririšti, burna suveržta, o akys per prievartą atmerktos. 

Ant galvos uždėtos ausinės. Labiausiai ją šokiravo absoliuti tyla 

ir jo ramumas. Jis tikriausiai kentė neapsakomas kančias, ta 

čiau nesimatė jokių tos kančios ženklų. Jam buvo netgi užginta 

reikšti savo skausmą.

Aleks nepajėgė atplėšti nuo ekrano akių. Nepaisant viso 

siaubo, toje kančioje buvo kažkas užburiančio. Dešimt ilgų se

kundžių ji stovėjo nejudėdama, kol galiausiai atplėšusi žvilgsnį 

nuo ekrano spustelėjo gaiduką ir be jokio svyravimo paleido dvi 

kulkas Rucevui į galvą. Ši sprogo lyg pernokęs arbūzas. Kraujo, 

smegenų, kaulų ir plaukų košė užtiško ant pilkos betoninės sie

nos, tįso tirštos raudonos masės lašais ir krito ant grindų.

Aleks nužudė dar vieną žmogų. Tačiau šį kartą šokas jos 

neištiko. Ji išėjo iš kambario, šį kartą net nepažvelgdama į palai

kus žmogaus, kurį ką tik nušovė. Visos mintys sukosi apie kitą 

žmogų. Po akimirkos ji jau traukė baltų durų sklendes.

81

Pagrindinė kankinimo problema glūdi žmoguje, kuris yra 

kankinamas, nes kiekvienas gali pakelti tik tam tikrą skausmo 

dozę. Netgi tvirčiausi, geriausiai treniruoti kariai ir agentai pasie

kia tokį lygį, kada pasakytų viską, kad tik sumažintų savo kančias, 

todėl informacija, išgauta kankinant, yra bevertė.

Žinoma, informacijos išgavimas ne visada yra tikrasis tiks

las. Kartais kankinama dėl bausmės, o kartais — kankintojams 

norint pajausti malonumą. Tačiau tada iškyla dar viena proble

ma. Kai kūnas kankinamas iki tam tikros ribos, jis galiausiai 

užsidaro arba prarasdamas sąmonę, arba miršdamas. Reikia la

bai didelių sugebėjimų ir netgi savotiško meno, norint išlaikyti
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skausmą tokiame lygyje, kai jis nėra per švelnus, nes taip neat

liktų savo paskirties, bet ir ne per stiprus, nes tada pasiekiamas 

priešingas efektas.

Protas taip pat reaguoja kaip kūnas. Dauguma kankinimo 

technikų paremtos psichikos, o ne kūno veikimu. Aukos žemi

namos ir niekinamos, kol praranda bet kokį žmogiškumą. Jam 

(arba jai) atimama galimybė miegoti, nuolatos reikia kęsti triukš

mą ir šviesą. Arba priešingai — atimama bet kokio jutiminio 

poveikio galimybė: jokio garso, jokios šviesos, jokio prisilietimo, 

jokio kvapo. Vėlgi kankintojo tikslas yra išlaikyti aukso vidurį. Tu 

nori, kad auka prarastų orientaciją, demoralizuotųsi, netektų vil

ties, nesuvoktų laiko — sekundės slinktų kaip minutės, o dienos 

prabėgtų akimirksniu; tačiau svarbu nesukelti visiškos psichozės. 

Svarbiausia, kad ji neįvyktų per greitai.

Ir vėl iškyla užsisklendimo klausimas. Kai protas negeba su

vokti aplinkinio pasaulio ar išorinės informacijos ir suteikti jai 

adekvačią prasmę, galiausiai jis liaujasi tai daręs ir užsisklendžia 

savyje. Haliucinacijos pakeičia realybę. Atmintis liaujasi funkcio

nuoti. Žmogaus asmenybė pamažu pradeda nykti.

Samuelis Karveris jau buvo išsekęs ir peralkęs prieš atvy

kimą į Gštadą. Per tą laiką nuolatinės traumos jį nusilpnino iki 

sąmonės praradimo. Jis nė nemėgino priešintis, kai jį vedė at

gal į kamerą ir diržais veržė prie kankinimų kėdės. Kai Titovas 

paskutinį kartą įjungė elektros diržą, norėdamas pasimėgauti jo 

kančia, kažkaip keistai tie negyvi spazmai tampė jo kūną, tarsi jis 

jau nebesuvoktų skausmo.

Karveris nejautė, kaip iš žandikaulio buvo plėšiami dantys 

tempiant ant galvos diržą. Kai vėl buvo įjungtos ausinės ir švie

sa, jo perkrautos smegenys atmetė nenuoseklaus dirgiklio barjerą 

ir Karveris pasinėrė į būseną, primenančią sapną. Jo apakintos, 

neapsaugotos akys tebebuvo plačiai atmerktos, tačiau spindintį 

baltumą pakeitė pasąmonės vaizdai, o kažkada matytų žmonių 

veidai ir vietos susiliejo į naują pasaulį.
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Ten buvo dvi auksinės moterys — bent jau jam atrodė, kad 

jos yra dvi; kartais jos susiliedavo į vieną, tačiau jų kūnai ir veidai 

kiekvieną akimirką buvo vis kitokie. Atrodė, kad jis toms mote

rims patinka. Jis jautė jų kūnus greta savojo. Bet kai tik norėda

vo jas paliesti, jos nuskrisdavo tolyn. Jis negalėjo suprasti, ką jos 

sako, nors jų veidai atrodė mieli, o iš šypsenų suprato, kad jos su 

juo laimingos. Jis norėjo su jomis pasikalbėti, norėjo joms pasa

kyti, kad jaučiasi lygiai taip pat. Bet negalėjo kalbėti. Nepaisant 

visų jo pastangų, negalėjo ištarti nė žodžio. Jis negalėjo pajudinti 

burnos.

Jis ėjo savo senosios mokyklos koridoriais, paskui pateko tie

siai į karininkų valgyklą Pule. Ir visi jo draugai buvo tenai. Buvo 

ir vienas vyresnio amžiaus vyriškis — kuo jis ten vardu? Karveris 

jį labai mylėjo, bet tada pasirodė, kad tas vyriškis ant jo supyko, ir 

Karveris labai išsigando, kaip per pirmuosius semestrus interna

tinėje mokykloje, kai mokytojai pyko ant jo, o jis jautėsi vienišas, 

toli nuo namų, kai nebuvo nieko, kas jį paguostų.

Jis stovėjo tunelyje, o jo link važiavo automobilis su įjung

tais žibintais, jų akinama šviesa pripildė jo akis, atrodė, kad akių 

obuoliai dega ugnyje. Jis troško atsidurti kur nors saugioje, tam 

sioje vietoje, jis sukosi atgal, kol pasiekė visiškai saugią vietą. 

Jis plaukė vandenyje, tik vanduo buvo ne paprastas, o tirštas ir 

saldus. Bet dabar jis jau buvo tempiamas iš tos šiltos, saugios 

vietos į šaltį. Jis priešinosi ir spardėsi, tačiau tai nieko nepadėjo. 

Jis buvo išplėštas į atvirą vietą. Jis klykė ir rėkė, ir akimirką atro

dė, kad vėl viskas gerai. Jį sūpavo dvi šiltas rankos, jo galva buvo 

priglausta prie kažko nuostabiai minkšto, o burna vėl prisipildė 

saldumo. Bet staiga viskas dingo, nes kitos rankos, sugriebusios 

jį, tempė šalin, jis vėl pravirko, norėdamas jausti tą švelnumą ir 

saldumą.

Staiga jis suvokė, lyg žiūrėdamas per neįmanomai ilgą ko

ridorių, kad su juo vyksta kažkas nauja. Nusileido palaiminga 

tamsa, jis pajuto švelnias, šiltas rankas, liečiančias veidą, glos

tančias kaktą ir skruostus. Tos rankos buvo kitokios, nei jis re
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gėjo sapne. Jos atrodė kažkaip kūniškai, tikresnės. Ir staiga šovė 

į galvą, kad jis ir vėl gali judinti burną, jam pasidarė įdomu, ar 

dar gali kalbėti.

— Kas tu? — sukvarkė jis. — Kas čia yra?
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Andrejų Dimitrovą iš miegų ir degtinės sukeltos užmaršties 

pažadino kažkur tolumoje nuaidėjęs šūvis. Jis pakilo nuo savo 

plonyčio arklio ašutų čiužinio ir rankomis pasitrynė skaudamą 

galvą. Galėjo prisiekti, kad kažkur tolumoje šovė iš pistoleto. Bet 

daugiau nesigirdėjo jokio garso, tik ankstyvo meto tyla.

Ir staiga jam į galvą šovė mintis, nuo kurios viskas viduje 

apsivertė, kaip aštrių pojūčių mėgėjui važinėjantis amerikietiš

kais kalneliais. Kiek dabar valandų? Jis rausėsi ieškodamas lai

krodžio, o suradęs mėgino įžiūrėti. Jis turėjo perimti iš Vasilijaus 

Rucevo sargybą ketvirtą valandą. Jei Vašia susinervins ir paskųs 

Kurskui, iš jo liks tik šlapia vieta.

Dimitrovas išsirito iš lovos ir rausdamasis ant grindų ran

kiojo savo batus bei drabužius, stengdamasis nepažadinti Titovo, 

kuris knarkė ir perdė gretimoje lovoje. Jo MAC buvo metalinėje 

spintelėje, stovėjusioje šalia lovos. Jis ištraukė ginklą ir tuo metu 

trinktelėjo kojos nykščiu į lovos koją, prie nuožmių pagirių pri

dėdamas dar daugiau skausmo. Dimitrovas tyliai suriaumojo. Jis 

jau buvo per senas tiek daug gerti.

Patylomis praslinko pro Kursko miegamąjį ir niekieno ne

pastebėtas nusileido iki pirmojo aukšto. Apsiblaususiomis akimis 

ir skaudama galva atidarė rūsio duris ir nusileido žemyn.

Pirmiausia užuodė su niekuo nesumaišomą aštriai kartų iš

šauto ginklo ir šleikščiai saldų šviežio kraujo kvapą. Dimitrovas 

tučtuojau prasiblaivė, adrenalinui smogus į kraują — tai buvo 

pats geriausias natūralus pagirių vaistas. Jis nutykino rūsio ko

ridoriumi.
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— Rucevai! — šūktelėjo jis. — Vašia!

Niekas neatsiliepė.

Dimitrovas patraukė į stebėjimo kambarį. Durys buvo 

praviros. Spyriu jas atidarė, laikydamas MAC ant peties ir pasi

ruošęs šauti. Tačiau šautuvas nusviro, kai pamatė kruviną košę 

toje vietoje, kur kažkada buvo jo bičiulio veidas. Dievas mato, 

Rucevas buvo sadistas, jo draugystė su Igoriu Titovu kasdien 

darėsi vis šlykštesnė, bet jie kartu kovėsi Afganistane, Čečėni

joje ir Maskvos gatvėse. Kas galėjo pagalvoti, kad jo smegenis 

ištaškys prabangiame name Šveicarijos Alpėse?

Bet kas gi galėjo jį nušauti? Dimitrovas rausėsi atminty

je, mėgindamas prisiminti, ar niekur name nesimatė įsilaužimo 

žymių. Jis galėjo prisiekti, kad ne. Bet nė vienas esantysis na

muose to negalėjo padaryti. Bosas viršuje dulkino tą sumautą 

kekšę Petrovą, Titovas buvo nulūžęs, o Kurskas neturėjo jokios 

priežasties užpulti Rucevo. Per visą vakarą nebuvo jokių ginčų 

ar kokių nors muštynių.

Taigi liko tik anglas. Tačiau tokios būsenos jis nieko negalėjo 

nužudyti. Be to, jis buvo pririštas prie kėdės užrakintame kamba

ryje.

O gal jo ten nebuvo?

Andrejus Dimitrovas pažvelgė į ekraną, kuriame matėsi kvo

tos kambarys. Dar kartą įsižiūrėjus jo gyslose sustingo kraujas.

Kėdė buvo tuščia.

83

Aleks raudojo, dėdama pistoletą į ant peties kabantį krepšį 

ir bėgdama per šalčiu dvelkiantį baltą kambarį, kurio viduryje 

stovėjo pragariškas krėslas. Ji vos galėjo matyti pro ašaras, kai 

plėšė nuo Karverio akių lipnią juostą ir braukė ranka per veidą 

užmerkdama vokus. Nuplėšė jam nuo galvos ausines ir puolė 

atseginėti diržus, kuriais buvo pririštas prie kėdės.
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Pradėjo nuo galvos, kur skaudėjo labiausiai. Odos diržas, ku

riuo buvo užveržta burna, pridarė daugiausiai žalos. Kai jį atlais

vino, drauge nuplėšė ir gabalą sukrešėjusio kraujo; vienas dantis 

lyg keista puošmena buvo prilipęs krešulio viduryje. Akimirkai 

Aleks turėjo nusisukti, kad sulaikytų gerkle kylantį šleikštulį, po 

to vėl ėmėsi darbo.

Elektrošoko diržas buvo prirakintas pakabinama spyna, ta

čiau akumuliatorių paketą buvo galima išimti, o drauge ir jo galią 

sukelti skausmą. Bebaigdama ji jau klūpojo prie jo kojų. Ji pabu

čiavo kruviną kūną, kur grandinės buvo įsirėžusios iki kraujo. Tai 

buvo jo paties bučinio aidas, nuskambėjęs prieš keletą valandų. 

Tai buvo tarsi atgaila.

Karveris nerodė jokių gyvybės ženklų. Kai ji atsistojo, jis te

bebuvo sušalęs, akys ir burna praviros, o pats nejudantis. Ji išsi

gando, kad jis gali būti miręs. Bet ne, kūnas tebebuvo šiltas, krūti

nė kilnojosi nuo negilių įkvėpimų. Aleks pasilenkė ir apkabino.

Kai Karveris galiausiai prabilo gergždžiančiu, virpančiu bal

su, pripažindamas savo aklą bejėgiškumą, Aleks parkrito ant jo 

peties paplūsdama ašaromis. Ji niekada anksčiau nejautė tikro 

gailesčio. Kai jos rankose vyrai pratrūkdavo raudoti, ji tai laikyda

vo pergale. Dabar ji juto begalinį norą duoti, rūpintis tuo žmogu

mi, jį slaugyti ir pastatyti ant kojų, kad ir kiek ilgai tai užtruktų.

Tačiau pirmiausia privalėjo ištraukti jį iš kėdės, kuo toliau 

nuo tos ryškios šviesos. Ji prabilo jam į ausį:

— Padėk man, Karveri. Mes turime tave pajudinti. Man rei

kia, kad tu padėtum.

Dabar jis pirmą kartą pasuko galvą ir pažvelgė į ją. Keletą 

kartų sumirkčiojo, mėgindamas atstatyti regėjimą, tada patrynė 

akis ir įsispoksojo į jos veidą, stengdamasis jį atpažinti.

— Tai aš, — pasakė ji, — Aleks. Aš sugrįžau pas tave. Aš la

bai atsiprašau, mano mielasis. Aš buvau tokia žiauri. Bet aš tikrai 

to nenorėjau. Tu privalai manimi patikėti. Aš myliu tave. Dabar, 

prašau, prašau pamėgink eiti... ar tu mane supranti?
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Vėl suraukti antakiai, vėl mirksėjimas, tada sąmoningas, lė

tas Karverio linktelėjimas.

— Ar tu gali paeiti?

Iš sužalotos Karverio burnos pasigirdo sausas, neartiku

liuotas garsas. Tada jo rankos ir kojos sudrebėjo, šiam veiksmui 

suteikdamos visą energiją ir valią, nes reikėjo didžiulių fizinių 

pastangų. Aleks žengė atgal palikdama jam daugiau vietos, nes 

jis pakėlė rankas ant kėdės ranktūrių ir iš visų jėgų atsispaudė. 

Lėtai, colis po colio, įtampos ir koncentracijos iškreiptu veidu jis 

atsistojo. Tada pargriuvo į Aleks glėbį.

Ji pamėgino dar kartą.

— Nagi, brangusis, pamėgink eiti. Dėl manęs. Vieną žings

nelį... tik vieną žingsnelį.

Karveris vėl linktelėjo, ištiesė sustingusią dešinę koją, 

kaip žmogus, išmėginantis dirbtinę galūnę. Perkėlė kūno svorį 

į priekį.

— Labai gerai, tiesiog puiku. O dabar dar žingsnelį.

Sutingusiomis kojomis Karveris dar kartą žingtelėjo.

Tada jis šiurkščiai mostelėjo ranka, nustumdamas Aleks ša

lin, nevikriai žengė du žingsnius į priekį ir parkrito į jo jau lau

kiantį glėbį.

— Ane, — sušvokštė jis. Užsimerkė, akimirką pagalvojo ir 

vėl pamėgino. — Ažių.

Jis pro išmuštus dantis savo sutinusiu, išdraskytu liežuviu 

šiaip ne taip išspaudė padėkos žodį.

Aleks nusijuokė ir sumirkčiojo mėgindama nepravirkti.

— Nėra už ką. Dabar eime su manimi į šitą kampą, šalin nuo 

šviesos.

Ji lėtai nuvedė jį į kampą po vaizdo kamera ir kaip balkį at

rėmė į sieną.

— Ar viskas gerai? — paklausė nuimdama rankas jam nuo 

pečių ir laikydama jas prie jo, pasiruošusi gaudyti, jei vėl griūtų.

— Aha.
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Ji skubiai pakštelėjo į jo perdžiūvusias, suskeldėjusias lū

pas. Tada paėmė krepšį, kuriame buvo drabužiai. Kai traukė 

džinsus, drauge su jais ant grindų iškrito iš „SIG Sauer“.

— Pistoletas... — pasakė Karveris žiūrėdamas į ginklą, ta

čiau net nesujudėdamas jo pakelti. Jis linktelėjo pats sau. — Ge

rai. Pistoleto reikia...

Aleks nekreipė dėmesio į pistoletą. Ji buvo užsiėmusi džinsų 

movimu ant Karverio kojų, jų tempimu šlaunimis ant šlykštaus 

juodo nailoninio diržo, kol pagaliau jame vėl blykstelėjo orumo 

kibirkštis. Liko padaryti paskutinį svarbų darbą, bet dabar ji jau

tėsi keistai susidrovėjusi. Aleks niekaip to negalėjo suprasti. Po 

visų tų dalykų, kuriuos ji yra dariusi, po visų tų vyrų, su kuriais 

yra buvusi, ji jautėsi susigėdusi, kai reikėjo užtraukti Karverio 

kelnių užtrauktuką. Kodėl tai turėtų būti taip intymu?

Jis pajuto jos įtampą ir nusišypsojo. Pirmą kartą ji pamatė 

nedidelį blyksnį jo akyse. Tai buvo tik mažytė užuomina, kad 

tikrasis Samuelis Karveris sugrįžta pas ją.

— Aš galiu padaryti tą, — sumurmėjo jis.

Ji turėjo padėti jo pirštams surasti užtrauktuką. Jis timpte

lėjo ir užtraukė beveik iki pusės. Ji papurtė galvą dėl savo pačios 

kvailumo ir užbaigė darbą.

— Tu myli mane? — paklausė jos, tarsi jam tai būtų nauja.

Aleks linktelėjo kandžiodama viršutinę lūpą.

— Tikrai?

— Taip, — sušnibždėjo ji taip tyliai, kad vos pati save gir

dėjo. Tada truputėlį garsiau pakartojo: — Taip, tikrai.

Jis linktelėjo.

— Tai gerai...

Ji vėl jį apkabino.

— Viskas gerai, mano brangusis. Viskas bus gerai.

Tada ji pajuto, kaip Karveris netikėtai stipriai ją sugriebia, 

parverčia ant žemės ir kambaryje pasigirsta šūviai.
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Karveriui akyse tebesiliejo vaizdas, šokinėjo maži šviesos 

taškeliai. Pasaulį jis matė kaip apdegusioje kino juostoje, kur vaiz

dą perskrosdavo baltos šviesos ruožai. Tačiau pagaliau jis pradėjo 

bent truputėlį suvokti jį supantį pasaulį.

Dabar jis jau žinojo, kad moteris, kuri yra su juo, vardu 

Aleks, ir jis buvo įsitikinęs, kad ji viena iš tų dviejų gražių m o

terų auksiniais plaukais, su kuria mėgino kalbėtis, o ji vis nuo jo 

nuskrisdavo. Ji atrodė labai prislėgta, tarsi būtų jam padariusi ką 

bloga ir tarsi jis apie tai mąstytų. Jis tikrai prisiminė siaubingą 

gėlą, skausmą širdyje, bet nepajėgė prisiminti, kada ir kodėl tai 

nutiko. Tačiau tai nebuvo svarbu, nes ji pasakė, kad jį myli ir kad 

viskas bus gerai. Ji tai pažadėjo.

O tada jis pamatė pro duris įeinantį Dimitrovą. Jis iškart 

suprato, kad tai labai blogas žmogus, nes jis buvo vienas iš jo 

kankintojų. Ir tas blogas žmogus rankose laikė ginklą. Jis taikėsi 

į juodu. Karveris nenorėjo, kad tas žmogus nušautų Aleks, jame 

sukilo gilus, netramdomas įsiūtis, kuris praūžęs per jo sąmonę 

nušlavė visus Samuelio Karverio asmenybės likučius.

Karveris staiga paniro į kažkokią fugos būseną, kurioje 

ėmė dominuoti kita — nepažįstama — asmenybė. Tarsi kažkie

no kito dvasia apsigyveno jo kūne ir užvaldė jo mintis. Tai tas 

kitas žmogus pargriovė Aleks ant grindų, po to nekreipdamas 

dėmesio į kulkas, paleistas iš Dimitrovo MAC-10, persivertė kū

liais, pačiupo SIG ir paleido dvi kulkas į ruso krūtinę.

Netardamas nė žodžio Karveris atsistojo, priėjo prie Aleks 

ir šiurkščiai pastatė ant kojų. Ji pažvelgė į jo akis, apstulbusi nuo 

staiga atsiradusio šiurkštumo, ir tada ją ištiko šokas, nes jose 

nebuvo nė ženklo, kad jis ją atpažintų.

— Turim dingti iš čia, — pasakė jis. — Garažas. Mašina.

Jis paėmė Aleks už rankos su jai nesuvokiama jėga bei ryžtu
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ir išsivedė iš kambario. Jis visiškai neatsiminė sumaitoto vyriškio, 

kurį patvarkė vos prieš keletą sekundžių.

Jie nubėgo koridoriumi garažo link.

Viršuje, Jurijaus Žukovskio kambaryje, elektroninio laikro

džio ekrane raudoni skaičiai pradėjo rodyti 04:15 ir tada kom

piuterio krepšyje sprogo bomba. Ugnies kamuolys išsiplėtė virš

garsiniu greičiu. Slėgio banga naikino viską savo kelyje, kol jos 

sukurtas vakuumas ją sugėrė iki pradinės būsenos. Žukovskis 

taip pat buvo sudraskytas į skutelius ir jo palaikai virto pelenais. 

Prieš sekundę jis buvo oligarchas milijardierius, kuriam pakluso 

tūkstančiai jo darbuotojų, tačiau tos pačios sekundės pabaigoje jis 

liovėsi apskritai egzistavęs.

Bombos būta mažos. Sprogimas miegamojo išorėje tik ne

žymiai apgadino konstrukcijas. Tačiau dėl jo kilusio gaisro jau 

nebuvo įmanoma kontroliuoti.

Apačioje rūsyje Karveris sustojo išgirdęs sprogimą ir jo vei

de pasirodė nežmoniško triumfo šypsena.

— Pričiupau! — sušnypštė jis.

Aleks spoksojo į jį negalėdama suprasti, kas priešais ją stovi.

— Bomba, — paskelbė jis. — Šlykštus nelaimingas atsiti

kimas. Gavo, ko nusipelnęs, — jis pažvelgė į viršų įtempdamas 

klausą, ar neišgirs dar vieno sprogimo. — Turim varyti, — pakar

tojo jis. — Dabar!

Jie nulėkė į garažą. Karveris dairėsi aplinkui ieškodamas 

pulto, kuriuo galėtų atidaryti vartus.

— Viskas gerai, — šūktelėjo Aleks, — aš žinau, kaip atidaryti.

Ji paspaudė mygtuką ant sienos, ir didžiulės metalinės du

rys pakilo į viršų.

Garažo durys atsidarė į namo kiemą. Liepsnos jau sklido 

pro angas, kur anksčiau buvo miegamojo langai, ir laižė nakties 

dangų. Dūmai kilo į viršų, o apačioje ant žemės buvo pilna stiklo 

šukių.
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Karveris ėmė bėgti asfaltuotu įvažiavimu, kuris sukdamasis 

kilo iki pagrindinio įėjimo. Aleks, akimirką suabejojusi, nusekė 

paskui. Kad ir kaip keistai Karveris elgėsi, jis buvo vienintelis sau

gumo garantas.

Pasiekęs namo kraštą Karveris nubėgo nuo įvažiavimo ir 

pranyko krūmuose. Aleks vos ant jo neužgriuvo jam šliaužiant 

po dideliu krūmu. Jis šiurkščiai mostelėjo ranka, liepdamas lįsti 

atgal. Karveris pasuko galvą ir piktai žiūrėdamas į Aleks pridėjo 

prie lūpų pirštą, liepdamas jai tyliai sėdėti. Jis stebėjo pagrindinį 

įėjimą, laukdamas, kol pasirodys kiti namo gyventojai.

Pirmasis pasirodė Kurskas. Jis išlindo iš namo, tris ar keturis 

kartus sausai nusikosėjo, išvalydamas plaučius nuo dūmų, ir pra

dėjo laukti dairydamasis į šalis. Karveris pastebėjo, kad jis negin

kluotas, ir sugriežė dantimis lyg plėšrūnas, pamatęs auką.

Po kelių sekundžių išėjo Titovas. Nuo ugnies jis išgelbėjo 

savo lengvąjį automatą, tačiau stipriau nukentėjo nuo dūmų nei 

Kurskas. Titovas susirietė ir atsirėmęs į kelius pradėjo kosėti bei 

švokšti. Kurskas jam piktai mostelėjo, liepdamas atiduoti ginklą. 

Atrodė, kad Titovas nenori paklusti.

Karveris pakilo ir ramiai prasibrovė pro krūmus. Jis išlindo 

apvalios automobilių stovėjimo aikštelės pakraštyje priešais namą 

ir patraukė dviejų vyriškių link. Apšviesta gaisro liepsnos jo kai

rioji kūno pusė buvo raudonos bei oranžinės spalvos.

Abu rusai buvo taip įsitraukę į ginčą, kad Karverio nepa

stebėjo, kol jis neprisiartino prie jų per penkis metrus. Jis stovėjo 

ramiai ir laukė, kol Grigorijus Kurskas jį pamatė, atpažino ir su

vokė, jog jis rankoje laiko pistoletą. Tada paleido vieną kulką jam 

į pilvą, o kitą — į tarpkojį. Karveris nenorėjo, kad Kurskas greitai 

mirtų. Jis šaudė norėdamas sukelti skausmą.

Kurskas suklykė aukštu balsu ir ta dejonė visiškai nesiderino 

su jo masyviu kūnu. Jis susirietė ant žemės, rankomis susiimda

mas suplėšytas žarnas.

Titovas, išgirdęs Karverio šūvius, pakėlė galvą. Trečiasis šū
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vis išplėšė MAC-10 iš jo rankų; ketvirtasis suskaldė kairįjį kelį. 

Dabar ir jis parkritęs staugė.

Aleks visa tai stebėjo priblokšta Karverio sadizmo, kurio 

niekada anksčiau jame nematė. Jis pakartojo kankinimus, ku

riuos patyrė pats.

Karveris stovėjo prie Titovo ir paleido dar vieną kulką. Po 

šūvio iš šlaunies arterijos ištryško mirtinas fontanas ir sujuoda

vo raudonų liepsnų apšviestame ore. Tada pasisuko į Kurską ir 

taip jam spyrė, kad akimirką kūnas išsitiesė atidengdamas krū

tinę. Karveris peršovė kairįjį jo plautį.

Kurskas tebebuvo gyvas, tačiau dabar iš riksmo liko tik 

šnabždesys. Karveris iššovė dar du kartus.

— Baik! — sušuko Aleks. — Dėl Dievo meilės, baik!

Jos balsas privertė Karverį sustoti ir sumišusiu žvilgsniu ap

sidairyti aplink. Audra, kuri šėlo jame, nurimo taip staiga, kaip ir 

kilo. Ranka, laikiusi ginklą, nusviro. Jis pažvelgė į vyrus prie savo 

kojų, tarsi visiškai nežinotų, nei kas jie yra, nei kaip čia atsirado.

Aleks priėjo prie Karverio ir paėmė iš jo ginklą.

— Eime, — pasakė ji švelniai. — Viskas baigta.

Jis nieko netardamas linktelėjo ir leidosi nuvedamas taku 

prie vartų. Aleks paspaudė pultą, pritvirtintą ant stulpo prie įva

žiavimo, ir dideli metaliniai vartai atsidarė. Jie žengė į kelią ir 

kaip tik tuo metu užsivedė automobilio variklis bei užsidegė 

žibintai, nukreipti tiesiai į juos.

Karveris žiūrėjo į žibintus, kai šie staiga įsižiebė. Jis sustojo 

kaip įbestas, o tada rankomis susiėmė galvą ir susilenkęs pradė

jo vaitoti.

Atsidarė automobilio durelės ir pasirodė aukštas siluetas. 

Aleks pakėlė dešinėje rankoje laikytą pistoletą, o kaire prisidengė 

akis.

— Stok! — šūktelėjo ji.

— Ei, ramiau.

Aleks nurimo, pažinusi Toro Larseno balsą. Išstypęs norve

gas priėjo prie moters ir pamėgino nuraminti Karverį, kuris vėl
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pasinėrė į tokią pat nesuvokimo būseną, kurioje jį rado išlaisvi

nusi iš kankinimų kėdės.

— Aš jau buvau pradėjęs dėl jūsų nerimauti, — pasakė Lar- 

senas.

Jis pažvelgė į Karverį.

— Kas, po galais, jam nutiko?
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Vėlyvos vasaros saulės šviesa margino Ženevos ežero vande

nį, nuo kurio atsispindėjusios šviesos bangelės žaidė ant sanatori

jos fojė lubų. Tai buvo didžiulė šviesi ir atvira erdvė, bet malonų 

sekmadienio vidurdienį ten tebuvo vienut vienintelis pacientas.

Jis sėdėjo vežimėlyje, vos per keletą pėdų nuo televizoriaus. 

Atrodė, kad pacientas pasiklydęs kažkur savame pasaulyje. Jis 

murmėjo po nosimi, o kūnas nesąmoningi, tačiau be paliovos 

trūkčiojo ir linkčiojo. Jis visiškai nekreipė dėmesio į vaizdus 

ekrane.

Aštuoni jauni kariai, vilkintys raudonais mundurais, di

džiulėje senovinėje bažnyčioje nešė karstą, uždengtą didinga 

heraldine vėliava ir papuoštą baltų gėlių vainikais. Karstui ju 

dant altoriaus link, parapija lėtai lyg gedulingą giesmę pradėjo 

giedoti Britanijos nacionalinį himną. Kai eilutės viduryje melo

dija pasiekė aukščiausią natą, pacientas staiga nurimo, atsitiesė 

ir įsmeigė į ekraną akis.

Jis piktai šnairavo. Spoksojo į tuo metu stambiu planu ro

domą senstelėjusią porą, pagyvenusį vyriškį bei du paauglius 

berniukus, vilkinčius oficialius juodus kostiumus ir ryšinčius 

lygiai tokius pat kaklaraiščius. Po to prisimerkė ir pradėjo 

abiem rankomis kasytis galvą. Tuose judesiuose buvo kažkas 

maniakiško, o ką jau kalbėti apie staigumą, kai jis liovėsi ir vėl 

nukreipė dėmesį į ekraną. O paskui nugrimzdo savyje.

Jis buvo palyginti jaunas, išorėje nesimatė jokios ligos ar 

prastos mitybos požymių. Mūvėjo medvilnines pižamines kel-
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nes, vilkėjo baltus marškinėlius, pro kuriuos matėsi lieknas, 

raumeningas ir tvirtas kūnas. Tačiau raudonos žymės ant riešų 

ir čiurnų, įdrėskimai, nubrozdinimai ir mėlynės bylojo, kad jis 

buvo vienaip ar kitaip įkalintas. Jo veidas atrodė kaip užpuoli

mo aukos — sutinęs ir praradęs spalvą.

Tačiau tai buvo tik išoriniai sužeidimai, nuo kurių jo metų 

bei sudėjimo vyras greitai atsigautų. Kur kas daugiau rūpesčių 

kėlė akys. Jų žvilgsnyje atsispindėjo bukas abejingumas, lyg jam 

būtų sunku aprėpti jį supantį pasaulį, o dar sunkiau suvokti, ką 

jis mato.

Seselės jį vadino Samueliu.

Aleks Petrovą akimirkai turėjo stabtelti prie sanatorijos 

durų. Ji lankė Karverį kiekvieną rytą ir vakarą nuo tada, kai su 

Toru Larsenu prieš dvi dienas atvežė į šią labai privačią, ypač dis

kretišką ir neapsakomai brangią įstaigą. Tačiau kiekvieną kartą 

prieš susitikimą su juo ji turėjo save raminti.

Registratorė paprašė ją eiti į fojė. Vos įžengus pro stiklines 

duris į erdvią patalpą, ją pasitiko seselė. Ant jos šiugždančias 

baltos uniformos prisegtoje kortelėje buvo užrašyta c o r i n n e  

j u n e a u .

— Kaip šiandien sekasi Samueliui? — paklausė Aleks.

— Šiandien šiek tiek geriau, — atsakė seselė. — Mes pa

kėlėme jį iš lovos, tačiau vargšelis vis tiek nelabai orientuojasi. 

Pažvelkite į jį, žiūrintį laidotuves. Aš nemanau, kad jis suvokia, 

kas apskritai vyksta, telaimina jį Dievas, — ji akimirką žvilgtelė

jo į savo pacientą ir pridūrė: — Jis taip apimtas baimės... — jos 

maloniu, rūpestingu veidu nusklendė šešėlis. — Ir kaip tie žmo

nės galėjo taip elgtis su kitu žmogumi?

Seselė nuvedė Aleks per kambarį iki pat vežimėlio.

— Palaukite čionai, — kai jodvi buvo vos už keleto žings

nių nuo jo.

Toliau ji ėjo viena. Televizorius buvo pakabintas ant sienos ir 

valdomas pulteliu, kuris gulėjo ant lentynos po juo. Seselė paėmė
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pultelį ir pritildė garsą. Kalbantis su Samueliu buvo labai svarbu, 

kad balsas būtų kuo tylesnis ir ramesnis. Atrodė, jį gąsdina net 

menkiausias triukšmas.

Kai bažnytinės muzikos garsai nutilo, seselė pasisuko į Sa

muelį. Rankoje ji tebelaikė pultelį.

— Labas, — kuo meiliausiai šypsodamasi tarstelėjo ji. — 

Tavo draugė...

Tuo ji ir baigė. Samuelis žiūrėjo į ją išsproginęs akis, o bur

na žiopčiojo. Jis rodė į ją ir maldavo:

— Ne! Ne! — ji žengė jo link ir jis susigūždamas krūptelėjo 

vežimėlyje. — Nekankinkite manęs! Aš viską pasakysiu!

Tokios klaikios baimės akivaizdoje seselės profesionali savi

tvarda palūžo. Ji sustingo vietoje ir dairėsi, mėgindama suvokti, 

kur slypi baimės šaltinis. Aleks skubiai paėmė iš jos rankų nuoto

linio valdymo pultelį. Padėjo jį vėl ant lentynos, paskui raminda

ma uždėjo ranką seselei ant peties, lyg ji pati būtų seselė, o pasta

roji — jos pacientė.

— Viskas gerai, — pasakė ji. — Tai ne dėl jūsų kaltės. Nesi

jaudinkite. Dabar aš juo pasirūpinsiu.

Seselė nuskubėjo į kitą kambario pusę, pakeliui keletą kartų 

nervingai grįžteldama per petį.

Samuelis pro praskėstus pirštus stebėjo moterį. Jo akys te

bebuvo didelės, tik dabar jose jau atsispindėjo šiek tiek mažiau 

baimės.

Nenorėdama stovėti šalia, Aleks atsitūpė prie vežimėlio.

— Dabar jau viskas gerai, — sumurmėjo. — Tu čia saugus. 

Niekas tavęs nekankins. Aš tave prižiūrėsiu.

Kalbėdama ji švelniai glostė Samuelio ranką. Jis neparodė 

jokio ženklo, kad supranta, ką ji sako. Tačiau švelnus tonas ir ran

kų prisilietimas jį nuramino. Galiausiai jis atsitiesė. Aleks ir toliau 

kalbėjo, stengdamasi, kad balsas skambėtų ramiai, ir naudojo pa

prasčiausias frazes.

— Viskas bus gerai. Aš esu čia...

Karveris dabar atrodė patenkintas. Jo dėmesys vėl nukry
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po į televizorių. Kurį laiką žiūrėjo susiraukęs, kasinėdamasis ir 

trūkčiodamas, paskendęs savame pasaulyje.

Vėliau parodė pirštu į ekraną:

— Kas čia? — sumurmėjo sumaitota burna. Jo balsas skam

bėjo tuščiai ir nesuvokiančiai. — Kas čia vyksta?

Tada gana aiškiai, kuo normaliausiu sveiko vyro balsu pa

klausė:

— Kas numirė?

Samuelio antakiai susiraukė, jam bandant suvokti, kas 

vyksta ekrane.

— Ar kas nors mirė? — paklausė jis dar kartą, tik dabar 

balse jautėsi baimė.

Aleks kramtė lūpą ir užmerkė akis. Tada sušnabždėjo:

— Taip. Ji buvo princesė. Ji pakliuvo į avariją.

Samuelis pagalvojo apie tai, ką išgirdo, ir vėl sutelkė dė

mesį į televizorių. Aleks prisitraukė prie vežimėlio kėdę ir jie 

drauge sėdėdami tylėjo.

Vėliau Samuelis Karveris matė, kaip į eilę išsirikiavę juodi 

automobiliai važiavo tuščia gatve. Žmonės stovėjo ant tiltų virš 

kelio. Automobiliams važiuojant po tiltu, jie metė žemyn gėles. 

Kai kurios nukrisdavo ant automobilio, bet daugelis byrėjo ant 

kelio, papuošdamos purviną, pilką jo paviršių įvairiausiomis 

spalvomis.

Jis paėmė Aleks ranką. Ji spustelėjo ją, leisdama suprasti, 

kad yra mylimas. Tada Samuelis Karveris pažvelgė į ją, jo akyse 

šmėstelėjo blyksnis, bylojantis, kad jis ją pažino. Ir jis nusišyp

sojo.



PADĖKOS ŽODIS

Mano nuoširdi padėka skirta daugeliui žmonių, be kurių 

pagalbos ši knyga nebūtų parašyta ir išleista.

Charlie’ui Brocketui, kurio susižavėjimas 1997 metų rugsė

jo 31-osios įvykiais bei nuostabus pasakotojo talentas pirmiausia 

įžiebė manyje susidomėjimą ir paskatino parašyti šį romaną.

Mano literatūrinės agentūros komandai: Lucasui Alexan- 

deriui W hitleyui, gyvenančiam Londone, ypatingai Julianai 

Alexander, nes be jos tikėjimo, padrąsinimo ir kūrybingumo 

per dvejus metus tikrai nieko nebūtų įvykę; Markui Lucasui, 

kurio atsaką į mano menkučius mėginimus įkūnytų frazė „kū

rybinis žlugimas" (brutalu, bet didžiai efektyvu!); Petai Nightin- 

gale, kurios ankstyvųjų rankraščių kruopšti analizė viską labai 

pakeitė.

„Transworld" leidyklos Londone darbuotojams Saly Gami- 

narai ir Simonui Thorogoodui, kurie tikėdami ir visiškai atsidavę 

neįtikėtinai greitai ėmėsi šio projekto, kaip tai padarė ir Clare Fer- 

raro bei Joshua Kendales „Viking" leidykloje Niujorke. Apie tokį 

padrąsinimą kiekvienas autorius gali tik pasvajoti.

Nigeliui Parkeriui už jo, kaip visada, išmintingus patari

mus. Mitchellui Symonsui, kuris buvo ne tik pacientas, kantrus 

klausytojas, bet lemiamais momentais davė vienus svarbiausių 

patarimų.

„Elite" sraigtasparnių kompanijos iš Gudvudo, Vakarų Sa- 

sekso, valdytojai bei pilotai suteikė neįkainojamą informaciją 

apie sraigtasparnių konstrukciją; daktaras Michaelas Perringas
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sugalvojo vaistus M. Leklerkui; Gisela Gruber iš „Gold Air Inter

national" sudarė skrydžio planą ir galimą jo kainą privačiu lėk

tuvu iš Northolto iki Siono, o iš ten sraigtasparniu iki Gštado; 

Trevoras Cliftonas rūpinosi, kaip „Rustler 36“ jachta perplauk

ti sąsiaurį ir išvengti susidūrimo su konteinerių keltu; ir Johnas 

Smytheas, kuris būtent tokia jachta mane plukdė.

Tačiau labiausiai aš už viską dėkingas savo šeimai: Fredai, 

nes be jos būčiau linkęs į viską žiūrėti ramiau; Holly ir Lucy, kurių 

(šį kartą!) prašiau kritikuoti savo tėvą ir už tai buvau dėkingas; ir, 

žinoma, Clare. Jūs, kaip visada, esate pradžia ir pabaiga viso to, 

ką aš darau.
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Atsargos karininkas Samuelis Karveris, prieš tai tarnavęs Bri

tanijos jū rų  pėstininkų pajėgose, dabar  užsiima ne tokia garbinga 

veikla. Jis -  samdomas žudikas, nors ir neatit inka  tokio žmogaus 

įprasto prototipo: gauna užsakymus sunaikinti myriop pasm erktas 

aukas ne tiesmukai, o sukuriant nelaimingo atsitikimo, kokios 

nors katastrofos a r  avarijos įspūdi. Be to , Karveris yra šventai 

įsitikinęs, kad naikina tiktai „blogiečius" -  teroristus, žudikus, 

nes užsakymus gauna per  sau gerai paž įs tam ą garbingą ir padorų  

žmogų.

Tačiau 1997-ųjų rugpjūčio 31-osios naktis Paryžiuje tokias iliu

zijas išsklaido. Gavęs užsakymą sukelti avariją  tunelyje  po Almos 

aikšte netoli Eifelio bokšto, Karveris savo tikslą pasiekia -  įvyksta 

šiurpi autokatastrofa . Karveris tebetiki, kad sunaikino grėsmingą 

a rab ą  te ro r is tą  ir neiškart sužino, jog automobilyje važiavo bene 

garsiausia tuom et pasaulio moteris, Velso princesė Diana. Negana 

to, ir pats Karveris persekiojamas ir mėginamas sunaikinti -  toks 

yra užsakovų planas. Nepataisomą savo klaidą „avarijų organizato

rius" bando kompensuoti ben t jau  išsiaiškindamas pagrindinį 

šio košmariško nusikaltimo kaltininką. Prasideda nuožmi žmonių 

medžioklė, į kurią įsitraukia Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 

Šveicarijos slaptosios tarnybos ir Rusijos, mafijinės struktūros. 

Užverda intensyvaus trilerio verta  kova, kurioje mažiausia klaida 

lemia žmogaus gyvybę. ~

Tai literatūrinė princesės Dianos žūties versija, be t J*€ffgalėtų 

pasakyti, kokia yra tikroji?


	AVARIJŲ Organizatorius
	AUTORIAUS PASTABA
	PROLOGAS
	PO DEŠIMTIES DIENŲ
	1
	2
	3

	4


	SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 31-OJI
	5
	6
	7
	8

	9

	10

	11

	12

	13

	14

	15

	16

	17

	18

	19

	20

	21

	22

	23

	24

	25

	26

	27
	28

	29

	30


	PIRMADIENIS, RUGSĖJO I-OJI
	31
	32

	33

	34

	35

	36

	37

	38

	39

	40

	41

	42

	43

	44

	45

	46

	47

	49

	50
	51

	52

	53

	54

	55


	ANTRADIENIS, RUGSĖJO 2-OJI
	56
	57

	58

	59

	60


	TREČIADIENIS, RUGSĖJO 3 IOJI
	61
	62
	63

	64
	65

	66

	67

	68

	69

	70

	71

	72

	73

	74

	75
	76
	77
	78

	79

	80

	81

	82

	83

	84

	ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 6-OJI
	85

	PADĖKOS ŽODIS


