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Pirmas skyrius

•

K l ei tona s  M i l er is   turėjo naują pomėgį. Galima ginčy-
tis, kad tai labiau panėšėjo į apsėdimą, ir Kleitonas buvo tik ras, 
kad Steisė nedvejodama pavartotų būtent šį žodį. Greičiausiai 
ji pasakytų, kad tai  – dar vienas jo išvešėjusio egocentrizmo 
įrodymas.

Galbūt ji teisi. Bet kuriuo atveju, jam nerūpėjo. Na ir kas, 
kad dabar jis, kaip pasakytų Steisė, nežmoniškai daug laiko 
praleidžia rašydamas savo nekrologą? Tai leido tuo pat metu ir 
pasukti smegenis, ir per daug jų nevarginti. Visai ne todėl, kad 
jis pritarė posakiui „Naudok arba prarasi“. Priešingai – jis tikė-
jo, kad jei naudosiesi smegenimis tik tiek, kiek reikia, jos bus 
nenukamuotos, kai prireiks labiausiai. Puikus pavyzdys – Ai-
risė Merdok. Vienas įžval giausių pra ėju sio amžiaus protų ir vis 
tiek kvanktelėjo. Kodėl? Nes netausojo savo smegenų. Ir viskas 
tuo pasakyta.

Laikraštį Kleitonas dažniausiai pradėdavo skaityti nuo ne-
krologų – mėgaudavosi žvelgdamas į nepažįstamojo gyvenimą 
pro plyšį tarp užuolaidų. Ir dažnai pagaudavo save svarstantį, 
kiek tikslūs tie aprašymai. Galvodamas apie savąjį nekrologą, 
jis dažnai susimąstydavo, kiek sąžiningas turi būti. Pagunda 
paspalvinti gyvenimą ryškesnėmis spalvomis buvo labai didelė.
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Kleitonas Mileris, keturiasdešimt ketverių metų amžiaus, 
ne abe jo ti nai vienas žymiausių ir geriausių šios šalies ko-
medijų scenaristų, tragiškai žuvo grįždamas į savo jau-
kius namus užmiestyje iš ceremonijos, kurioje jam buvo 
įteiktas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus ko-
medijos srityje. Audringos ovacijos truko rekordines dvy-
lika minučių ir penkiasdešimt dvi sekundes. Po valandos 
jo Bentley Continental GTC Convertible automobilis 
kaktomuša susidūrė su Vauxall Astra. Šį automobilį vai-
ravęs asmuo neatpažintas, jis liko gyvas, tačiau visą gyve-
nimą jį slėgs kaltė dėl išskirtinio rašytojo žūties.

Kleitono Milerio laidotuvių ceremonija bus privati, po jos vyks 
atminimo pamaldos Vest mins terio abatijoje, kur daugybė ger-
bėjų galės atiduoti pagarbą.

Vėliau paaiškės, kad likimas nenuspėjamas: nepažįstamasis 
yra ne kas kitas, o Baris Ozbornas, kažkada buvęs geriausias 
Kleitono draugas ir bendraautoris.

Kleitonas nebuvo iš prigimties kerštingas, tačiau jo požiū-
ris pasikeitė dėl aplinkybių, susijusių su Bariu – arba Laimin-
guoju Bazu, kaip jis jį vadindavo. Negalėjo leisti sau per daug – 
nužudyti jį mintyse ar linkėti mirtinos ligos, tačiau manė bū-
siant tinkama, kad jei jis, Kleitonas, sulauktų ankstyvos mir-
ties, Laimingasis Bazas taip pat dėl to kentėtų. Bent jau, kad 
jo sąžinė neliktų švari. Kleitono manymu, tai buvo sąžiningi 
mainai – juk Bazas ne tik sužlugdė jo, kaip rašytojo, karjerą, 
bet ir nuviliojo ilgametę merginą.

Užteks puošnybių. Tik rasis nekrologas toli gražu nepri-
mintų šlovingos panegirikos, kokią susigalvojo Kleitonas. 
Melo detektorių atlaikytų tik jo amžiaus faktas. Net ir pasitel-
kęs vaizduotę dabar Kleitono niekaip nepavadintum produk-
tyviu. Jis neturi bentlio. Ar namo užmiestyje. Ir kadangi per 
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pastaruosius trejus metus nieko sklandesnio už pirkinių sąrašą 
ar savo nekrologą nesukūrė, atsirastų žmonių, kurie sakytų, 
kad jo šlovės valanda jau pra ėjo. Jis niekas.

Jei ne pastarieji įvykiai  – jis užsimerkė norėdamas prisi-
minti – būtų džiaugęsis laik raš čiuose gavęs nors kelias eilutes: 
Šiandien, būdamas keturiasdešimt ketverių, mirė Kleitonas 
Mileris, sėk min go serialo Rimtu veidu bendraautoris ir kūrėjas. 
Prieš šešis mėnesius išsiskyręs su ilgamete drauge, gyveno vienas, 
ištiktas kūrybinės krizės.

Bet jei mirtų dabar, dėl pastarųjų įvykių jam būtų atseikėti 
keli laik raš čio skilties coliai. Vienas dievas težino, ką ten para-
šytų. Gal atkreiptų dėmesį į jo psichinę būseną ir teigtų, kad jis 
išprotėjo. Pranoko net Britni Spirs. Ar tapo labiau nesuvaldo-
mas nei Brendas ir Rosas*. Gal net būtų užuominų, kad numirė 
ne natūraliai, kad jis pats viską suplanavo.

Kleitonas atsimerkė. Dar penkios minutės šiame dardan-
čiame beoriame „Nissan“ taksi tarsi kalėjime ir suplanuoti sa-
vižudybę atrodys visai viliojanti mintis. Mašinos amortizatoriai 
veikė taip, kad Kleitonas jautėsi lyg važiuotų per želė, nuo tokio 
bangavimo pykino. Ne, jis niekada nebuvo važiavęs per želė, tai 
tik vaizdinga metafora. Buvo tik ras, kad jo veidas yra tokio pat 
žalumo, kaip nuo din gas eglutės formos oro gaiviklis, kabantis 
ant priekinio veid ro dėlio. Šildymas buvo atsuktas tiek, kad ro-
dėsi, jog tuoj pradės lydytis prietaisų skydelis. Taksistas smarkiai 
kosėjo ir čiaudėjo, atrodė, kad buboninis maras jau visai čia pat.

Dėl padėties, kurioje atsidūrė, Kleitonas kaltino Gleną, 
savo agentą.

Būtent Glenui šovė mintis paslėpti jį kažkokiame užkam-
pyje, kur jo nesurastų spauda. Neabejotinai šioje vietoje gali 

 * Russell Edward Brand – ang lų komikas, aktorius, radijo ir televizijos laidų ve-
dėjas; Jonathan Ross – ang lų televizijos ir radijo laidų vedėjas, komikas, akto-
rius (čia ir to liau – vert. past.). 
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tikėtis tokių gat vių pavadinimų kaip Apa ti nis užkampis, Di-
dysis užkampis ir Aukštutinis užkampis.

Kad ir kokia pragariška vieta turėjo tapti jo prieglobsčiu, 
Kleitonas tikėjosi, kad taksistas žino kelią ir nemelavo pažvel-
gęs į adresą, kurį jam pa ro dė stotyje. Ant prietaisų skydelio 
nebuvo matyti jokios navigacinės įrangos – tai Kleitonas laikė 
geru ženklu. Atkrito galimybė, kad moteris, kalbanti valdingu 
balsu, nukreips juos į vienos krypties eismo kelią tarpeklio link, 
kur jų lauktų garantuota mirtis.

Mirtis. Ir vėl. Ji staiga iškildavo mintyse, išprovokuota 
menkiausio mažmožio. Ar jis linkęs į savižudybę?

Labiau tikėtinas polinkis į žmogžudystę. Mielai pašalintų 
visus pa sta ruo ju metu apie jį rašiusius žurnalistus ir nepajustų 
nė krislelio gailesčio. Tai nė velnio nieko neišspręstų, tačiau 
nuo kada gi kerštas buvo priemonė ką nors išspręsti?

Nuvalė užrasojusį langą ir apsižvalgė. Nieko. Visiškai nie-
ko. Tik mylios tuščių laukų su akmeninėmis tvoromis. Kad ir 
kur jis buvo, temstant aplinka atrodė įtartina, lyg artintųsi pa-
sau lio pabaiga. Kleitonas dar kartą užsimerkė ir pabandė prisi-
minti geresnius laikus, kai išgyveno kūrybinį pakilimą.

Buvo tamsu, kai nisanas pagaliau sustojo. Kleitoną pažadino 
truktelėjęs rankinis stabdys. Jis išlipo iš mašinos ir pasirąžė. 
Buvo nuvargęs, susitaršęs, troško palįsti po karštu dušu.

Pažvelgė į namą ir vaizdas jam nepatiko. Pastatas buvo di-
džiulis. Didžiulis ir nesvetingas. Atrodė, kad jis iš aukštybių 
žvelgė piktai tvirtindamas esąs svarbesnis už savo įnamį – dėl 
tokio įspūdžio daugelis nuo neatmenamų laikų kentėjo mo-
kyk lose. Norėjosi bėgti ir slėptis.

– Na ir namas, – mestelėjo taksistas, traukdamas Kleitono 
lagaminus iš bagažinės.

– Jis ne mano, – atsakė Kleitonas.
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– Tai tik svečiuojatės?
Nenorėdamas apie save pasakoti  – Glenas įspėjo laikyti 

liežuvį už dantų – Kleitonas tik gūžtelėjo pečiais. Sumokėjo 
taksistui ir stebėjo, kaip nisano užpakalinių žibintų šviesos 
pradingsta ilgame tiesiame kelyje į naktį.

Kaip buvo lieptas, likęs vienas surado didžiulį gėlių vazoną 
ir tol bruzdėjo tamsoje, kol rado tai, ko ieškojo. Kokioje gyven-
vietėje šiais laikais dar galima palikti raktą po gėlių vazonu?

Vos įėjusį jį pervėrė nuo din gos taksi šilumos ilgesys. Namas 
buvo ledinis. Ar tokia jo bausmė – sušalti pragare?

Steisei ir Laimingajam Bazui tai labai patiktų.
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Antras skyrius

•

–  Ger a i ,  A lisa ,  ba igė m e .   Paskutinė dalis dabar 
puikiai skamba. Ačiū už antrą bandymą. Esi neprilygstama.

Alisa pažvelgė pro stik lą, už kurio sėdėjo Džosė ir garso in-
žinierius, ir linktelėjo jiems atsakydama į jai rodomus aukštyn 
iškeltus nykščius. Nusiėmė ausines ir pasirąžė. Diena išvargino. 
Aštuonias valandas tarškėti burunduko balsu – bet kas išsektų.

Alisa pirmą kartą pastebėjo turinti talentą pamėgdžio-
ti, kai jai buvo vienuolika. Mama išvyko į Londoną, o tėtis, 
apimtas kūrybinio polėkio, užsidarė tamsiajame kambarėlyje 
namo viršuje. Vadinasi, Alisa buvo palikta pati sau – prie to ji 
jau buvo įpratusi. Tą ypatingą pirmadienio rytą, likusi be auk-
lių, pabeldė į tamsiojo kambarėlio duris norėdama paprašyti, 
kad tėtis nuvežtų ją į mo kyk lą. Nesulaukusi atsakymo, tačiau 
būdama sumani, ėmėsi veikti pati. Nusileido laiptais žemyn ir 
surinko mo kyk los raštinės numerį. Galėjo nueiti į mo kyk lą, 
tačiau tai būtų užtrukę amžinybę ir atkreipę dėmesį į tai, kad 
tėtis nepakankamai ja rūpinasi. Be to, Alisai tądien nesinorėjo 
į mo kyk lą.

– Labai atsiprašau, – tarė ji aksominiu mamos balsu, kuris 
milijonams buvo pažįstamas iš radijo ir televizijos. – Čia ponia 
Baret, skambinu norėdama pasakyti, kad šiandien Alisai siau-
bingai skauda pilvą ir ji liks namie.
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Didžiąją dienos dalį ji praleido ant sofos, skrebučių ir že-
mės riešutų sviesto rojuje, žiūrėdama senus filmus ir palaimin-
gai svajodama vieną dieną tapti aktore. Būti žvaigžde. Tėtis 
pasirodė gerokai po pie tų ir net nemirktelėjo pamatęs ją vis dar 
su chalatu.

– Anksti grįžai, – pastebėjo valgydamas paskutinį skrebutį.
Paskui Alisa pradėjo pamėgdžioti mokytojus. Pakilo ben-

draamžių akyse – o gal ir pačių mokytojų – ir tai kurstė jos 
ambicijas tapti aktore.

Prieš penkerius metus Alisa dar tikėjo, kad svajonė gali 
išsipildyti. Tačiau dabar, sulaukusi trisdešimt vienų, pripa-
žino, kad viskas susidėliojo ne taip, kaip tikėjosi – sėk mė ap-
lenkė ją.

Alisa dirbo knygų įgarsintoja. Šiuo metu sėk min gai įgar-
sino vaikų literatūrą. Vienas autorių – Džeimsas Montgome-
ris – vertė jos širdį plakti greičiau ir pats buvo prisiekęs Alisos 
gerbėjas  – pasak jos agentės, nebūtų patikėjęs niekam kitam 
įskaityti savo knygų. Pardavimo apimtys augo, bet patirtis Ali-
sai sakė, kad lazda turi du galus. Jei jo knygos taps labai sėk-
min gos – ji neteks darbo, nes ją pakeis gerai žinomas aktorius. 
Prieš keletą metų ji įgarsino Šį mažąjį paršelį – Mažojo ponio 
versiją paršelių pa sau lyje. Kai reklama pirmą kartą pasirodė 
televizijoje, Alisai sakė, kad jos balsas tobulas, tačiau po šešių 
mėnesių, kai Šio mažojo paršelio pardavimo apimtys išaugo 
taip, kad pramušė kiaulidės stogą, ir buvo tikimasi, kad ir to-
liau kils jau pa sau linėje rinkoje, pa skam bino agentė ir pranešė 
blogas naujienas – ją pakeitė Zojė Vanameiker.

Taigi Alisa buvo realistė, ir žinojo, kad nepaisant to, jog 
dabar Džeimsas Montgomeris yra prisiekęs jos gerbėjas, ap lin-
ky bė s, deja, gali pasikeisti. Kad ir ką atneštų ateitis, Alisa pri-
imdavo nusivylimus nesiskųsdama ir tikindavo save, kad nauja 
pradžia yra čia pat, kažkur netoliese.
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Po pusvalandžio ji išvažiavo iš įrašų studijos namo. Kai 
pasakodavo žmonėms, kuo dirba, šie visuomet įsivaizduodavo 
Alisą Londone, kokioje nors žavingoje Media Land studijoje, 
bendraujančią su turtingais ir įžymiais žmonėmis. Kai ji pa-
aiškindavo didžiąją darbo dalį atliekanti garso įrašų studija 
paverstoje karietinėje, kažkur Notingamo pakraštyje, išvys-
davo veiduose nusivylimą. Staiga jos darbas nebeatrodydavo 
toks jaudinantis. Tai buvo tiesa, jis reikalavo susikaupimo ir 
išvargindavo. Gerai bent jau tai, kad agentė parūpindavo daug 
ir įvairių darbų. Štai vieną dieną ji sėdi studijoje Mančesteryje – 
įgarsina reklamą komercinei radijo stočiai, kitą yra Londone, 
kur jos balsu prabyla svarbaus banko telefoninės bankininkys-
tės pranešimai, dar kitą – tyliu raminančiu balsu praneša oro 
linijų keleiviams, kaip išvengti giliųjų venų trombozės ir elgtis 
esant kritiškai padėčiai. Kai pirmą kartą įgarsino tekstą oro li-
nijų bendrovei apie tai, ką daryti ištikus avarijai, įrašo viduryje 
ją apėmė noras ramiu dalykišku balsu pasakyti:

– Aviacijos istorijoje dar nebuvo atvejo, kad nesudužtų lėktu-
vas, didžiuliu greičiu atsitrenkęs į vandenyną, tad jei būčiau jūsų 
vietoje, nevargčiau su gelbėjimosi liemenėmis.  – O tada mielu 
noru sušuktų į mik ro fo ną siaubą keliančiu balsu: – Jūs visi žūsite!

Alisos kelionė namo į Stounbridžą užtruko kiek ilgiau, nei 
įprastai, o prieš įkišdama raktą į kotedžo durų spyną ji išgirdo 
už savęs žingsnius. Atsisuko tikėdamasi, kad išvys ką nors kitą, 
tik ne jį. Tik rai neturėjo tam nuotaikos.

Noras neišsipildė – žinoma, tai buvo Kultūristas Bobas.
– Labas, Bobai, – tarė ji. – Ko tykai kaip plėšikas šešėlyje?
– Ei, nėra žmogaus, kuris turėdamas tokį kūną slėptųsi še-

šėlyje,  – savo žodžius Bobas patvirtino pademonstruodamas 
raumenis ir išpūsdamas milžinišką krūtinę. Galai žino, kiek 
laiko jis dabar praleidžia kilnodamas svorius ar kokius kiekius 
steroidų suvartoja. Nepaisant šalto lapkričio oro vilkėjo įpras-
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tiniais, per siūles braškančiais marškinėliais ir platėjančiomis 
sportinėmis kelnėmis. Atviros kūno vietos švietė so lia riu mo 
įdegiu ir buvo beplaukės lyg kūdikio užpakaliukas. Bobas rū-
pinosi kiek vie nu savo kūno lopinėliu.

– Štai kur išskirtinis įpakavimas, – tarė jis. – Patikėk, kai 
sakau, kad jis stebina ir pritrenkia.

– Kaip ir tavo kuklumas.
– Jau sakiau, Alisa, kad šios tuščios kalbos apie kuklumą 

skirtos nevykėliams.
– Tai kuo galėčiau padėti?
– Mamai reikia pa slau gos. Liepė paprašyti, kad užsuktum, 

kai grįši. – Staiga Kultūristas Bobas tapo panašus į šešiametį 
berniuką. Kaip miela.

– Pasakyk, kad užsuksiu po penkių minučių.
Jis vėl išpūtė krūtinę.

– O kaip kokteilis, kurį trokšti išgerti su manimi šį vakarą?
Ak, nebe taip miela.
– Atleisk, Bobai, buvo sunki diena.
Bobas gūžtelėjo pečiais.

– Darai klaidą.
– Pasistengsiu kaip nors išgyventi, – tarė Alisa. Pasuko rak-

tą spynoje ir žengė į vidų.
Nuo tada, kai prieš metus Bobas su mama apsigyveno kai-

mynystėje, Roneta Tener mėgino supiršti Alisą su savo mylimu 
sūneliu.

– Tau jis tobulai tinka,  – sakė Roneta. Kuo būtent, Alisa 
nežinojo. Juodu siejo tik vienas dalykas – amžius.

Kada tik Roneta Tener atidarydavo septintojo de šimt me čio 
stiliaus gėrimų baro dureles, Alisa tikėdavosi išgirsti suskam-
bant muzikinės dėžutės skleidžiamą „Žaliarankovės“ melodiją, 
lydimą mechaninės balerinos negra cin gai atliekamų piruetų 
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tarp taurių ir butelių. Baro vidus buvo apšviestas, vidinę dure-
lių pusę puošė du stik li niuose skydeliuose išgraviruoti flamin-
gai. Neprilygstamas kičas.

– Na, ko norėtum? – paklausė Roneta žemu šiurkščiu bal-
su – tik dabar pasijuto penkiasdešimt dienų trukusio hipnote-
rapijos kurso po vei kis. Toks balsas Alisai atrodė tik ra dovana, 
kelis kartus pamėgdžiojo jį darbe.

– Man kaip įprastai, tik, Roneta, įpilk, prašau, nedaug. Ne-
padaugink džino. Norėjai kažko paprašyti? Bobas minėjo pa-
slau gą.

Įpylusi gėrimus ir žnyp lėmis įdėjusi ledo kubelių iš plas-
tikinio kibirėlio, Roneta įteikė Alisai taurę ir įsitaisė kėdėje 
priešais. Dešimčia metų vyresnė už gėrimų barą Roneta buvo 
ryški ir nesuvaržyta asmenybė. Vilkėjo juodomis tamprėmis ir 
per dideliu raudonu moherio megztiniu, per liemenį sujuostu 
diržu. Juodi aukštakulniai bateliai buvo papuošti dviem rau-
donais kaspinėliais. Alisa niekada nematė jos avinčios plokš-
čiapadžius batus. Net pievelę už namo Roneta pjaudavo su 
aukštakulnėmis basutėmis. Priekabus stilistas pasakytų, kad 
pagal savo amžių ji nešioja per daug papuošalų ir per ryškiai 
dažosi. Ilgi nagai  – Ronetos pasididžiavimas ir džiaugsmas  – 
buvo tik ri, rūpestingai sutvarkyti ir lakuojami kas antrą die-
ną. Tai darydavo pati Roneta. Ji, kaip ne kartą pabrėžė Alisai, 
nesiruošė patikėti savo brangiųjų nagučių gumą žiaumojančiai, 
supratimo neturinčiai mergiotei, kuri padengs juos plastikinė-
mis baisybėmis nespėjus nė mirktelėti. Alisa pažinojo kaimynę 
jau metus ir per tą laiką nė karto nematė jos nelakuotais nagais. 
Šiandien jie buvo raudoni, priderinti prie aprangos. Tik rasis 
kaimynės vardas buvo Veronika, vaikystėje – Roni, o vėliau ji 
pasivadino Roneta. Vardas tik rai jai tiko.

– Apvylė viena iš merginų, – tarė Roneta Alisai gurkštelė-
jusi džino su toniku, – norėjau sužinoti, ar gali man pagelbėti. 
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Reikia žmogaus rytdienai. Atsiprašau, kad tiek mažai laiko. – 
Ji sukryžiavo savo plonas kojas ir įsitaisė patogiau. – Ar tu už-
siėmusi?

– Koks darbelis šį kartą?
– Tvarkytojos, tačiau gali būti ir papildomų darbų.
– Ir kiek kartų per savaitę manęs reikės?
– Tai priklausys nuo klien to. Vyrukui, kuris viską organiza-

vo, pasakiau, kad nuspręsime vietoje. Namą pirmą kartą pama-
čiau tik vakar, gavusi raktą, ir galiu pasakyti, kad jis didžiulis. 
Vargšas vyras jame pasimes. Na, bent jau valyti reikės nedaug. 
Tačiau privalėsi važiuoti apsipirkti. Jis nevairuoja.

– O valgį gaminti?
– Nemanau, kad prireiks.
Alisa apsvarstė Ronetos prašymą. Roneta, pradėjusi šį vers-

lą tik su dviem moterimis iš kaimo, dabar jau turėjo dvidešim-
ties žmonių komandą, siūlančią ir papildomų pa slau gų, o Alisa 
dažnai padėdavo kaimynei, kai darbuotojos negalėdavo. Alisa 
tai darė ne dėl pinigų – ją labiau džiugino galimybė kyštelėti 
nosį į kito žmogaus gyvenimą.

– Kiek ilgai manęs reikės? – paklausė Alisa.
– Dėl truk mės galutinai nesusitariau. Bet man tavęs reikėtų 

savaitei, gal dviem. Iki to laiko rasiu pamainą merginai, kuri 
viską čia sujaukė. Atlyginimas įprastinis.  – Paskutinius žo-
džius Roneta pridūrė šypsodamasi primerktomis akimis, kel-
dama taurę prie lūpų ir žvangėdama apyrankėmis.

– Tuomet pirmyn, kodėl gi ne? Panašu, kad kaip tik šias dvi 
savaites esu laisva. Kelintą rytoj turiu būti pasiruošusi?

– Vienuoliktą.
– Namas mūsų gyvenvietėje?
– Už jos, Metloko kelyje. Labai toli. Tik ras užkampis, pusė 

mylios nuo pagrindinio kelio. Nei vieno kaimyno aplinkui. Pa-
sakysiu tau adresą.
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Roneta išėjo, o Alisa susimąsčiusi gurkštelėjo gerą gurkšnį 
gėrimo. Stounbridžo apylinkės. Matloko kelias. Kokia tikimy-
bė? Didžiulis namas ir jokių kaimynų aplinkui? Labai panašu 
į Gegutės sodybą.

– Štai,  – grįžusi tarė Roneta ir įteikė popierėlį Alisai.  – 
Klien tas yra ponas Šenonas ir jis apsistojęs Gegutės sodyboje. 
Ar žinai tokią? Atrodo, kad pažįsti visus ir žinai viską čia ap-
linkui.

– Iš tiesų kažkur girdėta.


