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Skambutis policijai buvo užregistruotas vasario 23 dieną devynioliktą valandą keturiasdešimt septynios minutės. Iš mobiliojo skambinusi moteris sunerimusiu balsu prašė atsiųsti patrulį į
nuošalią sodybą už maždaug penkiolikos kilometrų nuo miesto.
Tuo metu šiose vietovėse siautėjo smarki audra.
Dispečeriui paklausus, kas atsitiko, moteris atsakė, kad į
kiemą įsibrovė vyras ir tamsoje, pliaupiant lietui, stovi lauke.
Sutuoktinis išėjo jo išvaryti, bet įsibrovėlis neklausė.
Tik stovėjo ir tylomis spoksojo į namą.
Moteris negalėjo apibūdinti nepažįstamojo, nes per atstu
mą, šniokščiant lietui ir blyksint žaibams, jai vos pavyko įžiūrėti siluetą. Tačiau ji pasakė, kad vyras atvyko senu žalios spalvos
universalu. Galiausiai pridūrė, kad jos mergaitės bijo.
Dispečeris užsirašė adresą ir patikino, jog atsiųs ką nors
patikrinti situacijos, bet taip pat pranešė, kad dėl nepalankių
oro sąlygų žmonės be perstojo skambina pagalbos telefonu dėl
eismo įvykių bei potvynių. Taigi jai teks truputį pakentėti.
Pirmas patrulis atsilaisvino tik penktą ryto – po gerų devynių valandų. Policininkai gerokai užtruko, kol pasiekė sodybą,
nes naktį iš krantų išsiliejusi upė keliose vietose užtvindė kelią.
Vaizdas, kurį šiek tiek po aušros išvydo abu policininkai,
nekėlė įtarimų.
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Tradicinis, baltai nudažytas medinis kaimo namas, prie
kurio stovėjo silosinė obuoliams. Milžiniškas platanas metė
ant kiemo savo šešėlį. Verandoje kybojo sūpynės, o prie įrankių pašiūrės buvo atremti du vienodi rožiniai dviratukai. Ant
skaisčiai raudona spalva nudažytos pašto dėžutės užrašyta
ANDERSONŲ ŠEIMA.
Nieko, kas keltų blogų įtarimų. Išskyrus tylą, kurią nutraukė nepaliaujamai skalijantis prie būdos pririštas mišrūnas.
Pareigūnai garsiai pašaukė gyventojus, bet nesulaukė jokio
atsako. Kadangi namuose nieko nebuvo, jiedu pamanė, kad
pagalbos nebereikia. Tik iš skrupulingumo, prieš apsigręžiant
važiuoti atgal, vienas iš jų užlipo prieangio laipteliais ir pabeldė į duris. Jos buvo vos privertos. Žvilgtelėjęs vidun, pastebėjo
didžiulę netvarką.
Per radijo stotelę paprašę nuovados leidimo, policininkai
įžengė vidun patikrinti namo.
Jiedu rado išvartytus stalus ir kėdes, sudaužytus buitinius
prietaisus ir stiklo šukių kilimą ant žemės. Bet situacija antrame aukšte buvo dar blogesnė.
Kur pažvelgsi – vien kraujas.
Tamsiai raudonu, sukrešėjusiu skysčiu permirkusios miegamųjų pagalvės ir patalai. Krauju aptaškyti kasdieniai daiktai – šlepetės, šepetys, lėlių veidai mergaičių kambaryje. Ant
grindų nutįsusios ilgos kraujo šliūžės, ant sienų palikti delnų
atspaudai – beviltiško bandymo pabėgti ženklai. Tai buvo žudynių scena. Bet pareigūnams didžiausią nerimą kėlė tai, ko
jie nerado.
Trūko kūnų.
Tame name iš keturių šeimos narių – tėčio, mamos ir aštuonmečių dvynukių – liko tik įrėmintos nuotraukos ant sienų.
Su šypsena žvelgdami iš tų portretų, Andersonai, greičiausiai,
patys stebėjo savo žudynes.
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Apie aštuntą ryto sustiprintos policijos pajėgos įsiveržė į šį
nuošalų vienkiemį.
Kol tyrėjų komandos su lavonus užuodžiančiais šunimis šukavo apylinkes ir kiekvieną pasitaikiusią landą, ieškodami galimai ten esančių palaikų, teismo ekspertizės komanda analizavo
chaosą sodyboje, bandydama atkurti įvykių eigą.
Tuo pat metu prasidėjo plataus masto įtariamojo vyro pa
ieška.
Dėmesys buvo sutelktas į nepažįstamąjį, apie kurį telefonu
neaiškiai kalbėjo ponia Anderson. Žinoma tik jo lytis. Daugiau
jokio apibūdinimo – net paviršutiniško – anei kokios detalės,
galinčios kaip nors padėti nustatyti vyro tapatybę.
Vienintelė turima informacija – senas žalios spalvos universalas, apie kurį užsiminė moteris. Bet nežinant valstybinių numerių ar automobilio modelio, iš to išpešti naudos buvo sunku.
Prieš vidurdienį žiniasklaidą pasiekė trumputė žinia apie tai,
kas įvyko ir vyksta toliau. To pakako visuomenės susidomėjimui įžiebti.
Iki vakarienės Karlas, Frida ir mažosios Eugenija su Karla iš
nežinomos šeimos virto pagrindiniais kriminalų veikėjais, apie
kuriuos žinias, sulaikę kvapą, sekė milijonai žmonių visoje šalyje.
Tai tapo paslaptingai dingusios šeimos mįsle.
Istorija dar pikantiškesnė dėl to, kad Andersonai persikėlė
į kaimą ir visiškai atsisakė technologijų. Jie neturėjo elektros,
interneto ir net telefono. Vienintelė išimtis – mobilusis, skirtas tik nelaimės atvejams, – juo ir pasinaudota tik vieną kartą,
kviečiant pagalbą.
Užteko vos kelių makabriškų įvykio detalių ir įsitikinimo,
jog siaubūnas tebėra laisvėje, kad visuomenėje pasklistų akla ir
neracionali baimė. Niekas negalėjo atsiginti baimės, kad šis įvykis gali kaip nors pasikartoti. Visi laukė greitos tyrimo baigties,
kuri, savaime aišku, įvyktų, jei būtų sugautas nusikaltėlis.
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Bet išskyrus tą paprastą įkaltį, policija daugiau negalėjo pateikti jokių atsakymų. Nors pasitelktos visos priemonės ir žmonės stengėsi padėti, vienintelė išvada, prie kurios priėjo tyrėjai,
buvo ta, kad žudikas išsivežė kūnus žalios spalvos universalu ir
tik Dievas žino, ką su jais padarė.
Greitai pabaigai to nepakanka.
Nors, tyrėjų manymu, buvo tikėtina, jog Andersonų užpuolikas atsikratė automobilio, jie vis tiek bandė susekti įtartiną transporto priemonę kelios valandos prieš ir po ponios
Anderson skambučio padarytuose vaizdo stebėjimo kamerų
įrašuose. Kadangi automobilis senas, tikėtasi, jog neprasprūs
nepastebėtas. Be to, buvo sukurtas specialus telefono numeris,
skirtas užregistruoti pranešimams apie senus žalios spalvos universalus. Kaip galima įsivaizduoti, sulaukta nemažai piliečių
skambučių – daugiausia nepagrįstų.
Išskyrus vieną.
Vėlyvą popietę neprisistatęs asmuo pranešė apie 1997 metų
žalios spalvos Volkswagen Passat, stovintį nebenaudojamame sandėlyje šalia senos skerdyklos. Kai policininkai su tarnybiniais šunimis nuvažiavo patikrinti transporto priemonės, pro langus pastebėjo klanus kraujo, kuriuo buvo permirkę sėdynių apmušalai.
Pasiruošę siaubingam radiniui, jie atidarė didelės bagažinės
dangtį, bet ir ten nebuvo jokių lavonų pėdsakų.
Kai policininkai jau ruošėsi izoliuoti perimetrą, kad teismo
ekspertizės komanda galėtų ištirti naują nusikaltimo vietą, staiga ėmė loti šunys.
Jie užuodė kažką esant skerdykloje.
Per mažiau nei trisdešimt minučių visa teritorija buvo apsupta. Netrukus į pastatą įsiveržė specialiosios pajėgos. Tai
buvo didelio masto operacija su dešimtimis nuo galvos iki kojų
ginkluotų vyrų. Komandos išsiskirstė ir ėmė kruopščiai tikrinti
kiekvieną patalpą ar galimą slėptuvę. Nuo dunksinčių sunkių
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batų, lojančių šunų ir šturmuotojų šūksnių, apleista vieta prisipildė aido. Galiausiai, vienas pareigūnas per radijo stotelę
pranešė, kad trečiame aukšte kažkas yra. Tuomet visos pajėgos
suskubo į nurodytą vietą.
Tamsiame kambaryje, tarp senų kompiuterių karkasų ir
kitų nebeveikiančių elektronikos detalių, stovėjo žmogus.
Nusigręžęs į juodų monitorių sieną, vyras nė nekrustelėjo.
Jis buvo be drabužių. Kaip pasidavimo ženklą iškėlęs rankas,
jis lėtai atsisuko į policininkus, kurie taikėsi į jį automatiniais
ginklais ir akino galingais prožektoriais.
Nors slėptuvė atrodė keista, policininkus išsyk nustebino
du dalykai. Jo amžius buvo nenusakomas, o visą kūną dengė
tatuiruotės – įskaitant nuskustą galvą.
Tai buvo skaičiai.
Vyras nesipriešino ir, netardamas nė žodžio, leidosi surakinamas antrankiais. Šalia jo gulėjo nedidelis kruvinas pjautuvas.
Tikėtina, kad tai žmogžudystės ginklas.
Pagrindinis įtariamasis sulaikytas praėjus kiek daugiau nei
keturiasdešimt aštuonioms valandoms nuo ponios Anderson
pagalbos skambučio. Po pradinės tyrėjų sumaišties byla greitai
ir netikėtai išspręsta, nors tai nulėmė anoniminis skambutis.
Policijos pajėgų vadas viešai padėkojo bevardžiui piliečiui
už tai, kad pasitarnavo teisingumui, o prieš mikrofonų mišką
pareiškė, kad laimėta dar viena kova su blogiu. Siaubinga Andersonų mirtis niekam nebekėlė klausimų, nors kūnų taip ir
nerado. Tačiau sulaikius tatuiruotąjį vyrą, buvo grąžinta tvarka
ir saugumas, o gyventojai galėjo lengviau atsikvėpti.
Galiausiai, tyrimų laikas baigėsi ir dabar, kaip pridera, atėjo
metas užuojautai bei maldoms už aukas, kad ir kur jos būtų.
Niekas negalėjo nė pamanyti, kad baimės laikas dar tik prasidėjo.

