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„Pasakose vaikams nerašoma, kad drakonai egzistuoja. 
Vaikai ir taip žino, kad drakonų yra. Pasakose rašoma, kad 
drakonus galima nužudyti.“

G. K. Chesterton, Tremendous Trifles
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Prologas
2018 metai, rugpjūtis, Goringas prie Temzės

– Koks nuostabus vaizdas, – gėrisi nekilnojamojo turto 
agentė. – Iš čia matosi visa apylinkė.

Jos akys džiaugsmingai švyti. Veikiausiai, ji įsivaizduo-
ja, kokius didelius komisinius pinigus gaus pardavusi tokį 
brangų turtą.

– Stulbinantis vaizdas, – pritariu jai žvelgdama į melsvą 
upę ir skaidrų dangų. – Čia taip ramu.

– Iš tiesų, – sako ji, traukdamasi nuo lango. – Vieninte-
liai garsai, kuriuos girdėsite, bus paukščių čiulbesys ir van-
dens pliuškenimas. Pailsėsite nuo Londono šurmulio.

Šypsodamasi linkteliu galvą. Kaip leng vai viskas einasi.
– Dabartiniai savininkai netrukus išeis į pensiją ir nori 

mažesnio gyvenamojo ploto, – paaiškina agentė vesdama 
mane per svetainę. – Kaip matote, namai nuostabūs, bet 
dabar savininkai pasiruošę juos perleisti kitai šeimai.

Ji mosteli į poilsio zoną, didesnę nei vidutinis butas 
Londone. Pliušinės samanų spalvos sofos supa bambukinį 
kavos staliuką, ant kurio guli kelios knygos ir stovi vaza, 
pilna šviežiai nuskintų hortenzijų.

– Sakėte, kad turite trejetą vaikų, tiesa?
– Taip, – pritariu. – Du berniukus ir mergaitę.
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– Kaip miela, – ji šiltai nusišypso. – Lažinuosi, kad su 
jais daug vargo.

– Labai juos myliu, bet vargo užtenka – berniukai kar-
tais labai išdykauja. Dėl to ir nusprendžiau čia atvažiuoti be 
jų, – paaiškinu glostydama švelnų krėslo ranktūrį. – Ma-
žoji Levanda yra tik ras angelas, tačiau aš visų savo vaikų 
nekeisčiau į nieką pa sau lyje.

– Jiems labai patiks čia bėgioti,  – tęsia agentė vis dar 
mėgindama mane įtikinti, nors jau seniai žinau, ko noriu.

– Žinoma. Fredis džiūgaus, jog yra tiek erdvės futbolui 
žaisti, o Barklėjus taip lakstys, kad susilaužys ranką, kaip 
nutiko per jo devintąjį gimtadienį, – sukikenu.

– Tik įsivaizduokite, kokius gimtadienius galėsite jiems 
suruošti čia, – sako ji atrakindama šonines duris į didžiulę 
akmeninę terasą.

Išeinu laukan ir įkvepiu gaivaus ryto oro. Stovėdama 
terasoje išgirstu vaikų juoką. Sulankstomi stalai lūžta nuo 
maisto, renkasi svečiai su spalvotais dovanų maišeliais ran-
kose, iš virtuvės sklinda muzika, ore plazdena ba lio nai ir 
plaikstosi vėliavėlės. Netrukus virpės torto žvakučių lieps-
nelės ir skambės gimtadienio sveikinimai.

– Namas tobulas, – šnabždu, kai agentė mane veda at-
gal į vidų. – Tiesiog tobulas.

Kai pereiname svetainę ir pasukame į koridorių, mane nu-
purto šaltis. Ką pasakytų Konoras, jei dabar mane pamatytų?

– Dabar, – sako agentė žiūrėdama į savo brošiūrą, – ei-
kime apžiūrėti ant ro aukšto, ar gerai, Imodžena?

Linkteliu.
Jei tik jūs žinotumėte, pagalvoju tyliai, lipdama aukš-

tyn įvijais laiptais paskui vargšę, nieko neįtariančią jauną 
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moterį, kad nėra jokių vaikų, jokių gimtadienių, jokių gali-
mų komisinių. Imodžena net nėra mano tik ras vardas. Visa 
tai tėra tobulas melas.





P I R M A  D A L I S
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1. Dabar
2018 metai, rugpjūtis,  

Vimbldonas, Piet va ka rių Londonas

Sėdžiu sesers svetainėje, gurkšnodama kavą iš puodelio su 
užrašu MAMYTĖ, nors neturiu vaikų. Mano akys spokso 
į nešiojamojo kompiuterio ekraną. Žinau, kad nederėtų to 
daryti, žinau, kad ši priklausomybė gali mane pražudyti, 
bet šįvakar man niekas daugiau nepadės atsikratyti tamsių 
minčių ar tos baimės, kuri lyg nuodai skverbiasi į mane.

Prisimenu, kaip jaučiausi prieš penkias dienas, tą aki-
mirksnio laimę, kuri mane apėmė einant įvaža ir matant 
iš krūmų išpjaustytus gyvūnus bei grifus, užuodžiant ore 
tvyrantį silp ną sausmedžio žiedų kvapą. Menu jo veido 
išraišką, kai jis atidarė duris, šypseną tik lūpose, bet ne 
akyse.

Negalvok apie tai, paliepiu sau. Ne šįvakar. Šį vakarą 
noriu nuo to pabėgti. Prislopinu prisiminimą ir sutelkiu 
dėmesį į interneto tink la  la pį. Siurbtelėjusi kavos susirau-
kiu, nes ji drungna. Per pastarąsias kelias valandas nieko 
naujo nebuvo paskelbta, tačiau mane ramina žiūrėjimas į 
jau matytus įrašus.

– Ar viskas gerai?
Pakeliu akis į tarpduryje stovinčią seserį. Ji pasirišusi 

per didelę, tamsiai mėlynais ir baltais dryžiais margintą 
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prijuostę. Iš virtuvės padvelkia skrudintomis daržovėmis. 
Džordžė puiki virėja, kokia buvo mūsų mama, o aš, at-
virkš čiai, galiu tik kažką pagaminti iš makaronų, ir tai tik 
esant būtinybei.

– Taip, viskas puiku, – atsakau nuleisdama ekrano vaiz-
dą. – Tiesiog žiūrinėjau darbo pasiūlymų svetaines. Norė-
jau pamatyti, ar yra kas naujo.

Džordžė į mane meta per pastarąsias savaites įprastą 
žvilgsnį: jame sumišimas ir užuojauta. Žvilgsnį, kuris sako: 
Kaipgi mano ambicinga, savimi pasitikinti mažoji sesutė pa‑
kliuvo į tokią padėtį? Tai klausimas, kurį ir aš pati sau daž-
nai užduodu.

– Netrukus pietausime, – taria ji nusibraukdama tamsių 
plaukų sruogą nuo veido. – Gaminu įdarytas pap ri kas.

– Dėkui, Džordže, – atsiliepiu suvokdama, kad ji labai 
stengiasi mane prablaškyti. – Labai gardžiai kvepia.

Ji ketina užmegzti pokalbį, bet ją nutraukia garsus bel-
dimas į duris. Mano širdis šokteli krūtinėje, kai ji eina ati-
daryti durų.

Kvėpuok, raminu save, sutelk dėmesį į interneto puslapį, 
į kurį žiūrėjai.

Girdžiu prislopintus balsus koridoriuje, ir man už-
gniaužia gerk lę. Pasilenkiu žemyn, kad pamatyčiau dau-
giau. Gerdama pas ku ti nius kavos gurkšnius mėginu gal-
voti apie naujas vietas, kuriose niekada nebuvau, tačiau 
galva apdujusi, ir niekas į ją nelenda. Taigi, užsimerkiu ir 
spaudžiu atsitiktinę raidę. Paieškos langelyje atsiranda G. 
Sudrebu nuo minties, ką ta raidė man reiškia, ir paspau-
džiu patį pirmą pasiūlymą – Glosteršyras – kol jo veidas dar 
neiškilo atmintyje.
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Nesu buvusi Glosteršyre, bet pasitelkusi internetą galiu 
ten pabuvoti. Mano oda ima dilgčioti, kai padidinu vaiz-
dą ir įžengiu į auksinį pa sau lį. Pasaulį, kuriame visi yra 
turtingi ir saugūs, visos grindys nušveistos ir žvilgančios, 
sodai išpuoselėti ir kupini kvapnių augalų bei gėlių. Tame 
pa sau lyje skamba juokas, šviečia saulė, o šeimos susirin-
kusios prie lauko stalų, lūžtančių nuo maisto ir gėrimų. 
Turėčiau nuo to pasijusti geriau, tačiau klaidžiojimas po 
fantazijų šalį tik primena, ką praradau.

– Užeikite.
Džordžės balsas išblaško mano mintis, ir aš pakeliu galvą. 

Nuo to, ką pamatau, kambarys susitraukia, o ranka virš kom-
piuterio pelės ima virpėti. Tarpduryje stovi du policijos parei-
gūnai – vyras ir moteris. Už jų regiu išblyškusį sesers veidą.

– Airisė Loson? – klausia vyriškis įdėmiai žiūrėdamas 
į mane.

Vardas akmeniu nusėda skrandyje, bet vis tiek linkteliu.
Džordžė prasibrauna pro pareigūnus ir atsistoja šalia 

manęs.
– Tai kažkokia klaida, – ji padeda ranką man ant peties. 

Jos balsas tvirtas ir įsakmus, derantis vyresniajai seseriai. – 
Jos vardas yra…

– Ššš… – tildau seserį ir gūžteliu pečiais, kad nukristų 
jos ranka. – Viskas gerai, Džordže.

– Norėčiau jūsų paklausti, panele Loson, – tęsia parei-
gūnas sudribusiu veidu, įpusėjęs šeštą dešimtį, – ar jūs pa-
žįstate vyrą vardu Džefris Riversas?

Pažvelgiu į jį. Jo akys sudrėkusių rudeninių lapų spal-
vos. Atsigręžiu į seserį. Ji papurto galvą. Abi žinome, ką šis 
vardas reiškia.
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– Taip,  – sušnabždu, o mano ranka vis dar virpa virš 
pelės. – Taip, pažįstu.

Pareigūnas linkteli galvą ir žengia žingsnį pirmyn.
– Tokiu atveju, panele Loson, – sako jis griežtesniu bal-

su, – prašysiu jus vykti į policiją su manimi. Norime už-
duoti jums keletą klausimų.

– Kam to reikia?! – šūkteli Džordžė. – Kas nutiko?
– Ponas Riversas buvo rastas negyvas savo namuose 

Hampstede, – atsako jis tvirtu balsu.
Girdžiu, kaip sesuo garsiai įkvepia. Prieš akis užtemsta 

kompiuterio ekranas, pradangindamas Glosteršyrą, žvil-
gančias grindis ir tobulus gyvenimus, palikdamas mane 
tik su nuoga tiesa – su tuo, ką padariau.


