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GELEŽINKELIO KATASTROFA
Piko valandą tirštame rūke susidūrė traukiniai – daug žuvusiųjų
Gruodžio 4-osios vakarą biurų darbuotojus ir Kalėdoms apsipirkinėjančius žmones ištiko tragedija – tirštame rūke po Nanhedo viaduku
susidūrė du traukiniai. Traukinys, 17.18 val. išvykstantis iš Čaringo
Kryžkelės į Heisą ir garvežys su vagonais, 16.56 val. pajudantis iš Patrankų gatvės į Ramsgeitą, vėlavo dėl blogo oro. Abu buvo pilni tiek
sėdinčių, tiek stovinčių keleivių.
Heiso traukinys 18.20 val. sustojo prie šviesoforo šalia Šv. Jono
bažnyčios ir į jo galinį vagoną įsirėžė garvežys. Tai buvo tik nelaimės,
per kurią žuvo 80 žmonių ir 200 buvo sužeista, pradžia.
Garvežys su vagonais pasviro į šoną ir trenkėsi į plieninę Nanhedo viaduko koloną, todėl viadukas sugriuvo ir sutraiškė du po juo
atsidūrusius autobusus. Link griuvėsių artėjo trečias traukinys nuo
Holborno viaduko, bet, mašinistui greitai sureagavus, jis buvo sustabdytas – kelias tolesnei katastrofai užkirstas. Vagonai nulėkė nuo bėgių,
tačiau niekas nesužeistas.

Gaisrininkams, policininkams, geležinkelių darbuotojams, gydytojams ir seselėms atlikti gelbėjimo operaciją trukdė rūkas ir tamsa.
Situaciją dar pablogino tai, kad iškilo pavojus, jog pažeistas tiltas gali
sutraiškyti gelbėtojus ir įstrigusias aukas.
Tačiau ilgą triūso naktį savanorių gretos tik augo, dauguma vietos
gyventojų atvėrė savo namų duris norėdami padėti sužeistiesiems.
Į įvykio vietą atvyko vienuolika greitosios pagalbos automobilių, kurie
išvežė aukas į tolimesnes ligonines, nes artimiausios nebespėjo suteikti
pagalbos visiems sužeistiesiems.
Žiniai apie nelaimę plintant, vietos telefonų linijas užėmė susirūpinę artimieji. Šimtai keleivių įstrigo Londone per naktį, nes vidurio
Kento geležinkelio linija buvo visiškai užtverta.
Didžioji dalis žuvusiųjų ir sužeistųjų važiavo į „Laikrodinės“ ir Bekenhamo stotis. Keleiviai, išlipantys tose stotyse, dažniau rinkdavosi
galinius vagonus dėl to, kad šie buvo arčiau išėjimų iš stoties. Šie
vagonai per susidūrimą patyrė stipriausią smūgį.
Pietų regiono valdžios institucijos pradėjo skubų tyrimą.
„Šiaurės Kento aidas“, 1957 m. gruodžio 6 d., penktadienis

Pirmas skyrius
1957 m. birželis

Straipsnis, nuo kurio viskas prasidėjo, nė nebuvo išspausdintas
pirmame puslapyje – tik užpildė vietą penktajame, tarp Patricijos
Briksi šokių mokyklos reklamos ir Kroftono šiaurės liberalų metinio visuotinio susitikimo ataskaitos. Jame buvo skelbiami neseniai
atlikto tyrimo dėl partenogenezės atvejų tarp jūrų ežių, varlių ir
triušių rezultatai, parodę, kad nėra nė vienos priežasties, kodėl partenogenezė negali būti įmanoma tarp žmonių. Šis niekuo neišsiskiriantis tekstukas galėjo praslysti pro akis daugumai „Šiaurės Kento
aido“ skaitytojų, jei ne melodramatiška antraštė: „Reprodukcijai
nebereikia vyrų!“
Straipsnio rezultatas – neįprastai išsipūtęs pašto maišas, pilnas
daugiausia pasipiktinimą reiškiančių laiškų – ir ne tik iš vyrų. Viena
įsižeidusi moteris, ponia Berilė Diplok iš Sent Pol Krajaus, smerkė
straipsnyje išreikštą požiūrį kaip pavojingą ir nekrikščionišką. Daugiau
nei viena skaitytoja pažymėjo, kad toks pasiūlymas suteiks nepatikimiems vyrams pasiteisinimą išsisukti nuo pareigų.
Tačiau vienas laiškas išsiskyrė iš visų kitų. Jo autorė – ponia
Grečen Tilberi, gyvenanti Bardeto g. 7, Sidkape, ir jame paprasčiausiai rašoma:
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Mielas redaktoriau,
praėjusios savaitės laikraštyje susidomėjusi perskaičiau jūsų
straipsnį „Reprodukcijai nebereikia vyrų“. Visada tikėjau, kad mano
dukra (dabar jai dešimt metų) gimė be jokio vyro įsikišimo. Jei norėtumėte sužinoti daugiau, galite susisiekti su manimi nurodytu adresu.
Kitas redakcijos susitikimas – dažniausiai nuobodus pasisėdėjimas,
per kurį planuojamos ir paskirstomos savaitės užduotys, aptariamos
praėjusio numerio klaidos ir neapsižiūrėjimai, – buvo gyvybingesnis
nei įprasta.
Džinė Svini, straipsnių redaktorė, rubrikų autorė, įvairiausius
smulkius darbus atliekanti darbuotoja ir vienintelė prie stalo sėdinti
moteris, žvilgtelėjo į iš rankų į rankas perleidžiamą laišką. Pasvirusi
rašysena su keistomis europietiškomis kilpomis priminė jos prancūzų
kalbos mokytoją. Ji taip pat septynetą rašė su brūkšneliu, anuomet
trylikametė Džinė tokį sprendimą palaikė prabangos viršūne ir nusprendė kopijuoti. Jos motina tai uždraudė; tikriausiai nebūtų labiau
įsižeidusi, net jei Džinė būtų nusprendusi rašyti krauju. Poniai Svini
visi užsieniečiai buvo vokiečiai ir gyvenantys užribyje.
Mintys apie motiną paskatino Džinę prisiminti, kad pakeliui
namo turi iš taisyklos paimti šios batus. Niekaip negalėjo suvokti,
kaip žmogui, vos išlendančiam iš namų, gali reikėti tiek daug batų
porų. Taip pat turėjo nupirkti cigarečių, pipirmėčių aliejaus iš „Rumsey’s“ ir kepenėlių bei taukų, jei ras jėgų vakarienei iškepti pyragą.
Priešingu atveju laukė bet kaip paruošti kiaušiniai – laiko patikrinta
klasika.
– Ar kas nors norėtų paimti interviu iš Švenčiausiosios Sidkapo
Mergelės? – paklausė naujienų redaktorius Laris.
Pasigirdo visuotinis atmetimą reiškiantis girgždėjimas, nes visi atsilošė kėdėse.
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– Nelabai mano skonio, – pareiškė Bilas, sporto ir pramogų skilties
redaktorius.
Džinė lėtai ištiesė ranką paimti laiško. Žinojo, kad anksčiau ar
vėliau jis atkeliaus iki jos.
– Gera mintis, – pritarė Laris, išpūsdamas dūmus virš stalo. – Juk,
galų gale, tai moterų reikalai.
– Ar tikrai norime skatinti tokius fanatikus? – pasiteiravo Bilas.
– Galbūt ji ne fanatikė, – ramiai atsakė Rojus Dreikas, vyriausiasis
laikraščio redaktorius.
Džinė nusišypsojo prisiminusi, kaip Rojus ją glumino, kai ji tik
pradėjo dirbti redakcijoje, kaip ji drebėdavo, kai būdavo pakviesta
į jo kabinetą. Neilgai trukus suprato, kad Rojus ne iš tų vyrų, kurie
mėgaujasi baugindami už save žemesnius. Jis turėjo keturias dukteris
ir su visomis moterimis elgėsi maloniai. Be to, sunku pamesti galvą dėl
žmogaus, kurio kostiumai taip siaubingai susiglamžę.
– Kaip ji gali būti ne fanatikė? – sukluso Bilas. – Juk nesakai, kad
tiki nekaltu prasidėjimu?
– Ne, bet norėčiau sužinoti, kodėl ši ponia Tilberi tiki.
– Ji parašė gerą laišką, – įsiterpė Laris. – Konkretų.
– Jis konkretus, nes ji užsienietė, – pareiškė Džinė.
Visi sužiuro į ją.
– Anglės mokykloje tokio dailyraščio nemokomos. O ir vardas –
Grečen.
– Na, akivaizdu, kad šitoks interviu reikalaus taktiškumo, – pastebėjo Rojus. – Todėl, aišku, jis atitenka tau, Džine.
Ėmė linksėti aplink stalą susėdusiųjų galvos. Niekas neketino su
ja kovoti dėl šios istorijos.
– Taigi, pirmiausia reikėtų nuvykti ir su ja susipažinti. Tikiu, kad
gana greitai galėsi nuspręsti, ar ji apsimetėlė.
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– Duokit man su ja penkias minutes ir pasakysiu, ar ji nekalta, – pasiūlė Laris. Nuaidėjo juokas. Vyras atsilošė kėdėje ir už galvos susinėrė
rankas, kad liemenės raštas išryškėtų šalia marškinių.
– Ji neteigia, kad vis dar yra nekalta, – pastebėjo Bilas. – Tai įvyko
prieš dešimt metų. Galbūt nuo tada spėjo pasilinksminti.
– Neabejoju, kad Džinė išsivers be jūsų profesionalių nuomonių, –
nusprendė Rojus, nemėgstantis panašių kalbų.
Džinė nujautė, kad jei Rojaus čia nebūtų, pokalbis greitai pakryptų
vulgaria linkme. Keista, kaip kiti prikąsdavo liežuvį norėdami prisitaikyti prie Rojaus drovumo, o Džinė buvo laikoma „viena iš vyrukų“.
Dažniausiai tai priimdavo kaip komplimentą. Niūresnėmis akimirkomis, pastebėjusi, kaip kolegos elgiasi su jaunesnėmis, gražesnėmis
moterimis, pavyzdžiui, sekretorėmis, pasitelkę stiprų flirto ir galantiškumo mišinį, nebūdavo tikra, ar tinkamai priima jų elgesį su ja.
Likusią popietę Džinė paskyrė savo rubrikoms „Namų ūkio patarimai“ ir „Vestuvių skelbimai“ – praėjusią savaitę įvykusių vestuvių
aprašymams.

Po Sent Pol Krajaus bendruomenės centre vykusios ceremonijos ponas
ir ponia Plornišai išvyko į Sent Lenardsą, nuotaka vilkėjo turkio spalvos
paltą ir buvo pasipuošusi juodais aksesuarais...

„Namų ūkio patarimai“ buvo niekis, nes jų atsiųsdavo ištikimi
skaitytojai. Anksčiau Džinė išbandydavo kai kuriuos prieš skelbiant
laikraštyje. Tačiau pastaruoju metu net mėgavosi išrinkdama pačius
keisčiausius.
Užbaigusi šiuos darbus, parašė trumpą laiškelį Grečen Tilberi, tei
raudamasi, ar galėtų atvykti susipažinti su ja ir jos dukra. Kadangi
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Grečen nenurodė telefono numerio, susitarti teks laiškais. Penktą valandą Džinė uždengė savo rašymo mašinėlės gaubtą, išėjo iš pastato ir
pakeliui į pašto dėžutę įmetė laišką.
Džinės dviratis – tvirtas, sunkiu rėmu, einantis, kaip ir didžioji
dalis jos turimų daiktų, per kelias Svini šeimos kartas – buvo atremtas
į turėklus. Priešais jį taip, kad neįmanoma nepastebėti, stovėjo viena
iš mašininkių, jausmingai apsikabinusi vaikinuką iš spausdinimo kambario. Džinė atpažino merginą, bet nežinojo jos vardo; žurnalistai retai
bendraudavo su kitų laikraščio skyrių darbuotojais.
Nors jautėsi gana kvailai, Džinei reikėjo apeiti porelę, kad pasiektų
savo dviratį. Juodu galiausiai atkreipė į ją dėmesį, atsitraukė ir kikendami atsiprašinėjo. Jų susitelkimas vieno į kitą savotiškai žeidė,
bet Džinė turėjo sau priminti, kad tai nieko asmeniško, tik visuotinis
meilės ligos simptomas. Užsikrėtusiųjų negalėjai kaltinti, tik gailėti.
Iš kišenės išsitraukusi šilkinę skarelę, Džinė tvirtai užsirišo ją po
smakru, kad minant dviratį plaukai nelįstų į veidą. Tuomet įspraudė
rankinę į prie vairo pritvirtintą krepšelį, nutempė dviratį prie kelkraščio ir užlipo ant sėdynės, vienu įgudusiu judesiu išlygindama po
savimi sijoną.
Nuo „Aido“ redakcijos biuro Pets Vude iki Džinės namų Heise
buvo vos dešimt minučių kelio ir net tokiu metu spūstys beveik neužkimšusios gatvių. Saulė vis dar buvo įsitaisiusi aukštai danguje, liko
kelios valandos dienos šviesos. Gal pasirūpinus motina liks laiko sodininkystei: po kaimynų tvora prasibrovusi paprastoji garšva kėlė grėsmę
lysvėje augančioms pupelėms; reikėjo neprarasti budrumo.
Mintis apie krapštinėjimąsi daržovių lysvėje vasaros vakarą buvo
itin maloni. Pievelė priešais ir už namo turės palaukti savaitgalio, mat
tai buvo sunkesnis darbas, kurį dar labiau apsunkino pareiga kartu
nupjauti ir pagyvenusios kaimynės žolę. Tai buvo vienas tų kilnių sumanymų, prasidėjęs kaip paslauga ir dabar tapęs pareiga, atliekama
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su vis labiau blėstančiu vienos pusės entuziazmu ir nykstančiu kitos
pusės dėkingumu.
Norėdama užbaigti reikalus, Džinė stabtelėjo prie žemyn iki stoties išsirikiavusių parduotuvių. Ruošti kepsnį ir kepenėles užtruks per
ilgai, bet vien mintis apie kiaušinius vakarienei gniuždė sielą, taigi ji
iš mėsininko nusipirko avies kepenų. Galės pagaminti su šviežiomis
bulvėmis ir pupelėmis iš daržo. Džinė negaišo laiko su likusiais sąrašo
punktais – parduotuvės užsidarydavo griežtai pusę šešių, ir, jei grįžtų
namo be batų ar vaistų, jos lauktų nusivylusi motina, o pasibaigus
cigaretėms pati liktų siaubingai suirzusi.
Pasiekus namus, kuklų ketvirtajame dešimtmetyje statytą sudurtinį
namą, kurio galiniai langai atsiveria į parką, pakili Džinės nuotaika
išsisklaidė. Dėdama į vaškuotą popierių suvyniotas kepenis į languotą
pirkinių krepšį ji sugebėjo išsitepti dulkių spalvos vilnonį sijoną dviem
kraujo lašais. Džinė siuto ant savęs. Sijonas buvo visai neseniai išskalbtas, ir ji iš patirties žinojo, kad kraujo dėmės yra tikras iššūkis.
– Ar tai tu, Džine? – kaip visada, duryse sukrebždėjus raktui, laiptais atsklido nervingas ir priekaištaujantis motinos balsas.
– Taip, mama, čia tik aš, – kaip visada atsakė Džinė. Jos balse
visad buvo girdėti daugiau ar mažiau nekantrumo, priklausomai nuo
to, kaip praėjo diena.
Motina išdygo laiptų aikštelėje ir per turėklus pamosikavo aerograma.
– Atėjo laiškas iš Dorės, – pasakė ji. – Nori perskaityti?
– Gal vėliau, – pareiškė Džinė, nusirišdama nuo galvos skarelę ir
atsikratydama įvairių nešulių.
Jos jaunesnioji sesuo Dorė ištekėjo už kavos pupelių augintojo ir
gyveno Kenijoje, kuri, Džinės nuomone, prilygo Venerai – naujas sesers gyvenimas buvo toks tolimas ir nesuvokiamas. Ji turėjo patarnautoją, virėją, sodininką ir naktinį sargą, kad apgintų juos nuo įsibrovėlių,
ir laikė po lova ginklą, kad apsisaugotų nuo naktinio sargo. Vaikystėje
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seserys buvo artimos ir kurį laiką Džinė siaubingai ilgėjosi Dorės, bet,
praėjus tiek daug laiko, priprato nebematyti nei sesers, nei jos vaikų,
bet motinai to padaryti taip niekada ir nepavyko.
– Ar turim ko nors skanaus vakarienei? – Pastebėjusi popierinį
maišą, kuriame buvo jos sutaisyti batai, motina ėmė lėtai inkšdama
leistis laiptais.
– Gaminsiu kepenėles, – atsakė Džinė.
– Oi, šaunu. Esu išbadėjusi. Visą dieną nieko nevalgiau.
– Ir kodėl gi? Sandėliuke pilna maisto.
Jausdama priešiškumą, Džinės motina šiek tiek atsitraukė.
– Ilgai miegojau. Todėl, užuot pietavusi, valgiau košę.
– Tai vis dėlto kažką valgei, tiesa?
– Oi, nevadinčiau to valgymu.
Džinė nieko neatsakė, nusinešė visus pirkinius į virtuvę ir padėjo
ant stalo. Kambario langai žvelgė į vakarų pusę, taigi patalpą apšvietė
šilta ir ryški besileidžianti saulė. Prie stiklo zvimbė ir trankėsi musė,
Džinė ją išleido laukan ir pastebėjo, kad stiklas dėmėtas bei išterliotas.
Dar vienas darbas savaitgaliui. Jos samdėsi moterį, kuri ketvirtadienio
rytais ateidavo sutvarkyti namų, bet Džinei atrodė, kad valytoja per
jai skirtą valandą nuveikdavo ne itin daug, jei neskaitysi liežuvavimo
su motina. Bet tai tikriausiai iš dalies ir buvo namų ruošos dalis, taigi
Džinė negailėjo jai penkių šilingų. Stengėsi negailėti.
Kol motina matavosi pataisytus batus, Džinė nusivilko sijoną ir
likusi su palaidine bei apatiniu sijonu prie kriauklės tyrinėjo sukrešėjusio kraujo dėmes. Užuolaidomis uždengtoje komodoje rado dėžę
skudurų – kitų sugadintų drabužių liekanų – ir nukirpta kadaise itin
mėgtų medvilninių naktinių marškinių rankove ėmė tapšnoti dėmę
valomuoju spiritu.
– Ką čia darai? – žiūrėdama per petį pasmalsavo mama.
– Ištepiau krauju, – pasakė Džinė ir susiraukė matydama, kaip praskiesta vario spalvos dėmė plečiasi. – Ne savo krauju. Kepenų.
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– Oi tu, kerėpla, – pareiškė motina ir ištiesė ploną kaip šakelę
kulkšnį norėdama pasigrožėti savo apavu – smėlio spalvos ožkos odos
bateliais neaukšta stora pakulne. – Tikriausiai niekada jų nebeapsiausiu, – atsiduso ji. – Bet vis viena.
Kraujo dėmė šiek tiek išbluko, bet išsiplėtė ir vis dar buvo matyti
ant pilkos medžiagos.
– Kaip gaila, – nusiminė Džinė. – Toks geras sijonas minti dviračiu.
Ji nusinešė drabužį viršun ketindama persirengti. Nebegalėjo segėti šio sijono, bet dar nebuvo pasiruošusi nutrenkti į skudurų dėžę.
Todėl sulankstė ir sukišo į drabužinės apačią, tarsi kada nors galėtų
atsirasti naujas nebesegimų sijonų panaudojimo būdas.
Po vakarienės – Džinės paruoštų kepenėlių su svogūnais ir konservuotų kriaušių bei kondensuoto pieno deserto – Džinė išravėjo ir
palaistė daržovių lysvę, kol motina sėdėjo įsitaisiusi šezlonge rankose
laikydama knygą iš bibliotekos, bet jos neskaitydama. Džinė pastebėjo: kad ir koks malonus būtų oras, motina niekada nesėdėdavo lauke
viena, tik su draugija. Nuo parko pusės aidėjo aukštas, džiugus žaidžiančių vaikų klegesys, kartkartėmis, praėjus pėsčiajam, pasigirsdavo
šunų lojimas, o dar rečiau išgirsdavai pravažiuojančio automobilio
ūžesį. Sutemus įsivyraus tyla.
Kartu su motina jos persikėlė į svetainę namo priekyje, užtraukė
užuolaidas ir įjungė šviestuvus, šykščiai skleidžiančius gelsvą šviesą iš
po rudų gaubtų. Sužaidė dvi ramso partijas prie nedidelio kortų staliuko, tada Džinė apatiškai naršė po krepšį, pilną užlopyti reikalingų
drabužių, į kurį vis ką nors pridėdavo, bet šiaip jau kelias savaites
ignoravo. O motina išsitraukė odinę užrašinę, kad galėtų atsakyti į
Dorės laišką. Ruošdamasi šiai užduočiai, ji dar kartą garsiai jį perskaitė, Džinės manymu, dėl jos gerovės, mat pati motina jau buvo
gerai susipažinusi su turiniu. Tą patį darydavo su laikraščių ir žurnalų
straipsniais, kai ją imdavo erzinti sekmadienio popietės tyla.
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Mieloji mama,
ačiū už laišką. Skamba, lyg Heise būtų smagu ir ramu. Norėčiau
galėti pasakyti tą patį – čia nėra kada atsikvėpti. Kenetas šiuo metu
ūkyje – pagaliau nusisamdė naują valdytoją, kurį reikia „prajodinėti“.
Tikėkimės, kad šis išsilaikys ilgiau nei ankstesnis, kurį dabar niekam
negirdint vadiname Piktavaliu Vernonu. (Čia ponia Svini sukrizeno.)
Prisijungiau prie Kitalės klubo, jis tapo mano antraisiais namais,
kol Kenetas išvykęs. Čia yra tikrų „asmenybių“, kaip jau gali įsivaizduoti. Penktadienį buvau Kitalės dramos draugijos spektaklyje „Dabartiniai juokai“. Pru Kaldervel – visiška visuomeninio gyvenimo
karalienė – pasirodė ne ką blogiau nei Liza Esendin. Kiti aktoriai buvo
mediniai. Pagalvojau, kad galėčiau dalyvauti kito spektaklio atrankoje,
jei jau čia tokie standartai!
Įsigijome naują juodą vokiečių aviganį, jo vardas Ndofu. Visiškai
pametėme dėl jo galvą. Turėčiau mokyti jį tapti sarginiu šunimi, kad apsaugotų mane, kai būnu viena, bet jis toks kvailas padarėlis, apsiverčia
ant nugaros kiekvieną kartą jį pakutenus.
Po kelių savaičių vaikai grįš namo atostogų, todėl ketinu pasimėgauti keliomis paskutinėmis laisvės savaitėmis ir dažniau žaisti tenisą.
Lankau pamokas ir rytoj žaidžiu mišraus dvejeto mačą su vyruku
vardu Stenlis Haris, jam apie šešiasdešimt, bet siaubingai mėgsta varžytis ir metasi į mano korto pusę šūkaudamas „Mano! Mano!“, todėl
man tikriausiai nė nereikės daug stengtis.
Turiu lėkti į paštą. Laikykis. Siunčiu savo meilę tau ir Džinei.
Dorė
– Ji moka parašyti puikų laišką, – pareiškė mama.
– Na, nes gali rašyti apie savo puikų gyvenimą, – atšovė Džinė.
Tokie trumpi ir lengvabūdiški apsiskelbimai visada sugadindavo
Džinei nuotaiką. Širdžiai mielus vaikystės artumo prisiminimus dabar
temdė apmaudas dėl itin skirtingų likimų.
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Pusę devynių motina sunkiai pakilo nuo kėdės ir pareiškė, tarsi
mintis jai būtų šovusi tik tą akimirką:
– Manau, kad norėčiau eiti į vonią.
Nors Džinė kartais nuogąstaudavo dėl jųdviejų rutinos ir suvokdavo,
kad kiti žmonės tam tikrus dalykus darydavo kitaip, laisviau, neprieštaravo dėl motinos vonios ritualo. Dukart per savaitę, antradieniais
ir penktadieniais, tarp pusės devynių ir devintos, Džinė būdavo vienintelė namų šeimininkė, galėdavo veikti ką tik panorėjusi. Klausytis
radijo be motinos komentarų, valgyti stovėdama virtuvėje, skaityti
visiškoje tyloje arba bėgioti po kambarius nuoga, jei tik užsimanytų.
Iš visų atsivėrusių galimybių jos mėgstamiausia buvo atsilaisvinti
diržą, išsitiesti ant sofos, ant pilvo pasidėti peleninę ir vieną po kitos
surūkyti dvi cigaretes. Nebuvo jokios priežasties, kodėl nebūtų galėjusi to daryti prie motinos – gulėjimas dieną nebent paskatintų klausimą apie Džinės sveikatą, – bet kito žmogaus draugijoje tai daryti
nebuvo nė per plauką taip smagu. Vasarą ji basomis nužingsniuodavo
per sodą ir surūkydavo cigaretes gulėdama ant vėsios žolės.
Šį vakarą Džinė jau buvo nusitraukusi per dieną supurvintas kojines ir sugrūdusi jas į batus, kai iš galinio salono pasigirdo itin garsus
tarškėjimas, tarsi nuo židinio tuo pat metu būtų atšokusios visos plytelės. Nuėjusi patyrinėti suprato, kad pro kaminą į namą įskrido juodasis strazdas, su savimi atsinešęs suodžių ir šiukšlių laviną. Kelias
sekundes paukštis iš nuostabos tiesiog gulėjo židinyje, bet Džinei priartėjus ėmė blaškytis ir nerimauti, trankydamasis į grotas.
Džinė atsitraukė, krūtinė kilnojosi iš siaubo. Ji nebuvo pasiruošusi
gelbėti arba pribaigti sužeisto paukščio. Pastebėjo, kad iš tiesų tai suo
džiais išsitepęs balandžio jauniklis ir kad jis buvo veikiau išsigandęs
nei sužeistas. Paukštis šleptelėjo iš židinio ir pradėjo netvirtai plasnoti
po kambarį, keldamas pavojų papuošimams ir ant tapetų palikdamas
tamsius dryžius.
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Džinė plačiai atvėrė duris į sodą ir bandė mosikuodama nukreipti
paukštį ton pusėn, jos griežti mostai labiau būtų tikę reguliuoti eismą,
paukštis galiausiai pajuto laisvės skonį, išskrido žemai per pievą ir
sustojo pailsėti ant vyšnios šakos. Kol Džinė spoksojo, iš krūmų atsliūkino kaimynų rusva katė, jos akyse atsispindėjo kraujo troškimas.
Sušlavusi iš židinio pabirusias šiukšles, nuvaliusi rimčiausias žymes
nuo sienų ir uždariusi duris, kurias buvo atvėrusi drėgnam, sunkiam
suodžių kvapui išvėdinti, Džinė išgirdo, kaip lauke vamzdį drebina iš
vonios išleidžiamas vanduo. Ji surūkė cigaretę stoviniuodama prie viryklės ir laukdama, kol užvirs pienas motinos „Allenbury’s“* mišiniui.
Širdies plakimui nurimus, Džinė netgi didžiavosi, kad išsprendė
dar vieną buitinę krizę nesikreipdama pagalbos – net jei ir būtų buvę
į ką jos kreiptis.

* Salyklinis preparatas neįgaliesiems, sveikstantiems ir pagyvenusiems žmonėms (čia ir toliau – vertėjos pastabos).
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Pjuvenos puikiai tinka kilimams valyti. Sudrėkinkite pjuvenas,
negausiai pabarstykite jų ant reikiamo išvalyti kilimo ir nuvalykite tvirtu
šepečiu. Net ant subtiliausiai išmarginto kilimo neliks nė dėmelės.
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Antras skyrius
Septintu numeriu pažymėtas pastatas Bardeto gatvėje Sidkape
buvo ketvirtojo dešimtmečio sudurtinis namas, šiek tiek geresnės
būklės už Džinės būstą. Sode priešais namą trijuose prižiūrėtos pievos
šonuose simetriškai eilėmis susodintos žydėjo išravėtos medetkos ir
begonijos. Prie abiejų žemos priekinės sienos pusių vešėjo po tokį patį
nugenėtą hortenzijų krūmą. Žalvarinė pašto dėžutė ir durų belstukas
buvo nušveisti iki spindėjimo. Stovėdama prie slenksčio ir duodama
sau akimirką susiimti prieš nuspaudžiant skambutį, Džinė nusprendė
pakeliui namo prigriebti „Brasso“ metalinių paviršių šveitiklio. Buvo
labai lengva praleisti pro akis namų ūkio darbus, susijusius su tomis
vietomis, kurių motina nematydavo.
Po kelių akimirkų už tamsinto laukujų durų stiklo sušmėžavo siluetas, duris atidarė liauna maždaug trisdešimties metų moteris tamsiai
rudais garbanotais plaukais, nubrauktais nuo veido ir suimtais vėžlio
kiauto segtuku. Ji sugniaužusi laikė pašluostę ir gumines pirštines,
kurias dvejodama permetė iš rankos į ranką ir galiausiai padėjo ant
staliuko šalimais.
– Ponia Tilberi? Esu Džinė Svini iš „Šiaurės Kento aido“.
– Taip, užeikite, užeikite, – paragino moteris, tuo pat metu ištiesdama plaštaką pasisveikinti ir atsitraukdama, kad Džinė galėtų įeiti,
todėl ranka jau buvo per toli pasiekti.
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Įveikusi šį kiek painų susipažinimo ritualą, Džinė buvo paraginta
eiti į priekinį saloną, patalpa atsidavė grindų vašku ir atrodė kaip iščiustytas apmiręs kambarys, saugomas geriausioms progoms.
Ponia Tilberi pasiūlė Džinei sėstis prie lango, ant patogesnės iš
dviejų kėdžių, pasuktų viena į kitą prie nedidelio stalelio.
– Pamaniau, kad gal jums reikės ką nors užsirašyti, – pareiškė ji. Ją,
kaip užsienietę, išskyrė ne akcentas, o balse girdimas nežymus staccato.
– Ačiū, dažniausiai prireikia, – atsakė Džinė, išsitraukė iš rankinės
spiralinę užrašinę, pieštuką ir pasidėjo juos ant stalelio.
– Užplikiau arbatos. Tuojau atnešiu.
Ponia Tilberi šmurkštelėjo iš kambario, Džinė girdėjo, kaip šeimininkė tarškina indus virtuvėje. Pasinaudojusi šia trumpa pertraukėle,
ji apsidairė ir įgudusia akimi įvertino aplinką. Plikos grindjuostės, ne
pirmos jaunystės kilimas, plytelėmis išklijuotas židinys, jo vidus tuščias
ir išvalytas. Ant nišoje stovinčio pianino buvo daugybė nuotraukų sidabriniuose rėmeliuose. Vienoje užfiksuota šeima, pozuojanti griežtai,
be šypsenų, tarsi karaliaus Eduardo VII laikais – patriarchas stovi, jo
žmona sėdi, glėbyje laikydama kūdikį krikšto drabužėliais, mergaitė
su prijuoste tuščią žvilgsnį įbedusi į fotoaparatą. Kita nuotrauka buvo
fotostudijoje darytas devynerių ar dešimties metų mergaitės tamsiomis
garbanomis portretas – galbūt tai buvo pati ponia Tilberi, – ji tarsi
stebėdamasi spoksojo į kažką už kadro. Ant palangės stovėjo našlaitinė sanpaulija ir kalėdinis kaktusas; ant sienos kabėjo gobelenas, vaizduojantis Alpes – apsnigtas kalnų viršūnes ir medinę trobelę, apsuptą
laukinių gėlių pievos; siuvinys, skelbiantis „Namai namučiai“.
Ponia Tilberi grįžo nešina padėklu su dviem nedideliais porcelianiniais puodeliais, pieno ąsotėliu, cukraus indeliu ir nertu apdangalu apvilktu arbatinuku. Pilant arbatą jos ranka šiek tiek drebėjo ir
arbatinuko kaklelis atsimušė į puodelio kraštą. Galbūt ji jaudinasi,
susimąstė Džinė. Arba ištraukus geriausią servizą paprasčiausiai nebeklausė pirštai.
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Gavusi progą gerai įsižiūrėti, Džinė suprato, kad ponia Tilberi
buvo viena tų gamtos apdovanotų moterų. Jos oda buvo lygi ir šviesi,
ji turėjo mažytę tiesią nosį ir įkypas mėlynas akis, kurios veidui suteikė
ne angliško grožio. Buvo apsivilkusi palaidinę apvalia apykakle ir susikišusi ją į aptemptą sijoną.
Džinė blaškėsi tarp susižavėjimo ir pavydo. Pati būtų norėjusi vilkėti tokį liemenį išryškinantį sijoną, tačiau neturėjo liemens, kurį būtų
galima ryškinti. Net jaunystėje buvo tvirtai sudėta. Ne stora – niekada
negaudavo pakankamai didelių maisto porcijų, kad tokia taptų, – bet
tiesios figūros, labiau primenanti kvadratinį medinį nei smėlio laikrodį.
– Jūs ne anglė? – Džinė stengėsi, kad klausimas nenuskambėtų
kaltinamai.
– Ne. Šveicarė. Esu kilusi iš vokiškai kalbančios šalies dalies. Bet
gyvenu čia nuo tada, kai sukako devyneri.
Jos nusišypsojo viena kitai virš puodelių ir kambaryje įsivyravo tyla,
Džinė svarstė, ar reikėtų dar neįpareigojamai paplepėti apie ponios
Tilberi gyvenimą, ar vis dėlto eiti tiesiai prie reikalo.
– Mus labai sudomino jūsų laiškas, – galiausiai pratarė ji. – Nelabai
daug atskleidėte, bet itin suintrigavote.
– Tikriausiai turite daug klausimų. Galite teirautis bet ko. Neprieštarauju.
– Na, tikriausiai galėtumėte pradėti nuo pasakojimo apie dukters
gimimą.
Ponia Tilberi sunėrė rankas ant kelių ir ėmė žaisti vestuviniu žiedu.
– Turbūt turėčiau pradėti nuo to, kad nors vaikystėje buvau labai
nekalta mergaitė, žinojau, iš kur atsiranda vaikai. Mano motina buvo
gana griežta ir labai religinga moteris, aišku, neturėjau vaikino ar panašiai, bet manęs nelaikė nežinioje. Todėl kai apsilankiau pas gydytoją
visai prieš pat devynioliktą gimtadienį, nes jaučiau nuovargį ir skaudėjo krūtis, negalėjau patikėti, kai jis pranešė, kad laukiuosi. Žinojau,
kad tai neįmanoma – nebuvau nė bučiavusi vyro.
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– Tai turėjo būti stiprus smūgis.
– Taip, tikrai buvo, – sutiko ponia Tilberi. – Bet tikrai maniau, kad
tai negali būti tiesa. Kad jis netrukus supras klydęs.
– Ir visa tai paaiškinote jus apžiūrėjusiam gydytojui?
– Taip, žinoma. Jis pareiškė, kad apvaisinimo būdas nėra jo rūpestis
ir mano nuostaba nekeitė fakto, kad tikrai laukiausi.
– Kitaip tariant, jis jumis nepatikėjo.
– Turbūt ne. Sakė sutikęs daug panašioje situacijoje atsidūrusių
merginų, kurios buvo ne ką mažiau pritrenktos sužinojusios, kad laukiasi. Bet neilgai trukus jos apsiprato su ta mintimi suvokusios, kad
neigimas niekaip nepakeis rezultato, ir jis tikėjosi, kad aš tą taip pat
suvoksiu.
– Koks siaubingas žmogus, – pareiškė Džinė kur kas šiurkščiau, nei
ketino. – Neapkenčiu gydytojų.
Jei ponią Tilberi tie žodžiai sutrikdė, ji buvo per mandagi tai parodyti.
– Bet, žinoma, jis buvo teisus. Ir galiausiai gerai manimi rūpinosi, –
pripažino ji.
– Taigi, kai jums tapo aišku, kad neįsivėlė jokia klaida, kaip pati sau
tai paaiškinote? Turiu omeny, kas, jūsų manymu, nutiko? Ar manote,
kad jus aplankė Šventoji Dvasia ar kad tai buvo kažkoks medicininis
fenomenas, kurio mokslas negali paaiškinti? Ar kas?
Ponia Tilberi bejėgiškai skėstelėjo rankomis.
– Nežinau. Nesu mokslininkė. Nesu religinga kaip mano motina.
Žinau tik tai, kas nenutiko.
– O kaip į šią žinią reagavo jūsų tėvai? Spėju, kad turėjote jiems
papasakoti.
– Mano tėtis jau buvo miręs, todėl liko tik mama.
– Ir ji jumis tikėjo?
– Žinoma.
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– Ne visos motinos būtų tokios sukalbamos. – Džinė susimąstė apie
savo motiną ir turėjo numalšinti staigiai sukilusią neapykantą.
– Tačiau ji žinojo, kad negalėjau turėti santykių su jokiu vyru. Suprantate, tuo metu, kai mane tariamai apvaisino, gulėjau privačioje
klinikoje ir gydžiausi nuo sunkaus reumatoidinio artrito. Keturis mėnesius negalėjau išlipti iš lovos ir gulėjau palatoje su trimis jaunomis
merginomis.
– Šit kaip.
Džinė nesugebėjo nuslėpti nuostabos dėl šio netikėto atradimo. Tai
galėtų suteikti netikėtai stiprų ponios Tilberi pasakojimo patvirtinimą.
Staiga jos istoriją paneigti pasidarė kur kas sudėtingiau, ir Džinė nustebo, kad dėl to džiaugiasi. Norėjo, kad tai būtų tiesa, ir ne tik dėl
žurnalistinio alkio sukurpti gerą istoriją.
– Tikiuosi, neprieštarausite, jei sutikrinsiu visas datas ir kitus
faktus, – pasakė Džinė.
– Ak, taip. Šventosios Sesilijos slaugos ir sveikstančiųjų namuose gulėjau nuo 1946-ųjų birželio iki rugsėjo pabaigos. Lapkričio pirmąją sužinojau, kad laukiuosi, o Margareta gimė 1947-ųjų balandžio trisdešimtąją.
– Ji negimė per anksti?
– Ne. Iš tiesų gimė vėliau, nei planuota. Jie turėjo paskatinti gimdymą, nes mano spaudimas buvo per aukštas.
– Ponia Tilberi, ar neprieštarausite, jei užduosiu asmenišką klausimą? Deja, jei imsimės šio reikalo, jūsų klausinės daug asmeniškų
dalykų.
– Suprantu, – atsakė ponia Tilberi ir jos skruostus nudažė lengvas
raudonis.
– Kai apsilankėte pas gydytoją, ar nebuvote pastebėjusi, kad nesergate mėnesinėmis? Ar tai nebūtų sukėlę įtarimo?
– Na, tai nebuvo pirmas kartas, kai buvo ilgesnis tarpas tarp mėnesinių. Niekada nesirgau labai reguliariai. Kartais praeidavo ištisi
mėnesiai.
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Jiedvi apsikeitė bendrininkių šypsenomis dėl iššūkių, kuriuos reikėjo įveikti būnant moterimi. Džinė tik dabar suvokė, kaip keista
kalbėti apie tokias intymias smulkmenas prie geriausio servizo su žmogumi, su kuriuo ji ką tik susipažino. Pralaužusi ledus ji nusprendė
pakamantinėti kitomis subtiliomis temomis.
– Pasilikti kūdikį buvo drąsus sprendimas, – pareiškė, nors, žinoma,
alternatyvos būtų reikalavusios daugiau drąsos, nes būtų reiškusios didesnes motinos kančias. – Ar kada nors svarstėte atiduoti ją įvaikinti...
ar... – Džinė nesugebėjo ištarti kito žodžio garsiai.
– Oi, ne, – atsakė ponia Tilberi. – Niekada to nesvarsčiau. Mano
mama buvo pasišventusi katalikė. Tikėjo, kad kūdikis buvo Dievo dovana.
– Ji nesijaudino dėl to, ką kaimynai pagalvos apie netekėjusią motiną? Žmonės gali būti labai greiti teisti.
– Mes jau ir taip buvome atsiskyrėlės. – Ponia Tilberi staiga nutilo. – Grįžo Margareta, – pareiškė, kai jos budrias motiniškas ausis
pasiekė signalas, kurio Džinė negirdėjo.
Tik dabar pasigirdo vartelių žvangėjimas ir takeliu šlepsintys batai.
Po akimirkos atsidaromos sugirgždėjo galinės durys.
– Mes čia, – šūktelėjo ponia Tilberi. – Ateik pasisveikinti.
Į kambarį įžengė nuo karščio padususi mergaitė, vilkinti žalią languotą mokyklinę suknelę ir užsidėjusi šiaudinę skrybėlę.
– Ar galiu eiti pas Lizę? – paklausė ji. – Jie turi kačiukų.
Pastebėjusi Džinę, mergaitė pasitempė.
– Čia Margareta, – pristatė ponia Tilberi, jos veidas švytėjo iš pasididžiavimo savo pačios kūriniu. – Ši ponia yra panelė Svini. – Jos
akcentu tai nuskambėjo kaip „panelė Svyni“. – Ji dirba laikraštyje.
– Laba diena, – pasisveikino Margareta, nusiėmė skrybėlę ir pasipurtė plaukus. Mergaitė įtariai nužvelgė Džinę. – Ar kada nors esate
sutikusi karalienę Elžbietą?
– Ne, – prisipažino Džinė. – Bet esu sutikusi Haroldą Macmillaną,
kai jį Bromlyje išrinko į Parlamentą.
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Margareta neatrodė sužavėta. Džinė susimąstė, kad mergaitė tikriausiai niekada negirdėjo apie Haroldą Macmillaną. Ir kodėl turėtų,
juk jai dešimt metų. Džinė negalėjo sutramdyti šypsenos, pastebėjusi
įstabų motinos ir dukters panašumą. Niekada nematė taip trikdomai
identiškų dviejų žmonių, kurie nėra dvyniai. Margaretos debesų purumo garbanos ir švelnūs bruožai Džinei, be jokios abejonės, priminė
vaiką, kuriuo prieš dvidešimt metų buvo ponia Tilberi. Buvo labai
lengva patikėti, kad jos priklausė viena kitai. Jei kas kitas ir prisidėjo
prie Margaretos atsiradimo, jis nepaliko jokių ryškių žymių.
– Na, ji neabejotinai jūsų, – pareiškė Džinė. – Tikra kopija.
Margareta su motina susižvalgė ir patenkintos nusijuokė. Ši mergaitė dar tokio amžiaus, kad sulyginimas su motina glostytų savimeilę.
Tačiau, mąstė Džinė, po kelerių metų ji to nepakęs.
Ponia Tilberi patraukė prie pianino ir paėmė Džinės anksčiau pastebėtą nuotrauką.
– Čia aš, kai buvau šiek tiek vyresnė nei Margareta dabar, – pareiškė ji laikydama fotografiją.
Margareta paklusniai nutaisė tokią pat ilgesingą veido išraišką, pakėlė akis į dangų. Buvo neįmanoma rasti skirtumų, nebent tą melancholijos aurą, sklindančią nuo senose nuotraukose įamžintų žmonių.
– Ar galėčiau ją pasiskolinti? – pasiteiravo Džinė ir įsivaizdavo, kaip
dvi nuotraukos atrodytų viena šalia kitos laikraštyje. – Galėtume nufotografuoti Margaretą tokia pat poza, jei sutiktumėte.
– Taip, žinoma, pasiimkite, – paragino ponia Tilberi.
Iš tiesų, – susimąstė Džinė, – ši moteris tokia tiesmuka, kad neįmanoma manyti, jog ji nėra visiškai nuoširdi.
– Ar galiu dabar eiti pas Lizę? – meiliai pasiteiravo Margareta.
Motina pašiaušė dukrai plaukus.
– Gerai, eik. Pusvalandžiui. Tačiau vos tik grįžusi turėsi paskambinti pianinu.
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Margareta nekantriai linktelėjo, mandagiai atsisveikino su Džine
ir išskubėjo iš kambario.
Kokia miela mergaitė, – pagalvojo Džinė, sukylant ilgesiui. Garsiai
ji ištarė:
– Jums labai pasisekė.
– Žinau, – pritarė ponia Tilberi. – Ji angelas.
Arbata jau spėjo ataušti, tačiau Džinė atsisakė pasiūlymo iš naujo
užpilti arbatinuką. Margaretai pasišalinus iš akiračio, jos ir vėl galėjo
kalbėti laisvai, o aptarti reikėjo dar tiek daug.
– Ar ten jus išgydė?
– Kur?
– Šventosios Sesilijos klinikoje. Sakėte, kad buvote keturis mėnesius prikaustyta prie lovos.
– Nepasakyčiau, kad mane išgydė gydytojai. Bet į pabaigą tikrai
jaučiausi kur kas geriau, ir nors nuo tada kartkartėmis liga atsinaujindavo, tai niekad neprilygo tam, kaip sirgau vaikystėje. Iš tiesų, nuo
tada, kai susilaukiau Margaretos, simptomai beveik išnyko. – Ji trūktelėjo rankomis. – Jei daug siuvu rankomis kartais jaučiu, kaip riešai
tampa nelankstūs, bet tiesiog užsidedu tokius keistus įtvarus, kol
skausmas vėl išnyksta.
– Jūs siuvėja?
– Taip, persiuvu ir taisau drabužius, siuvu pagal užsakymą. Vestuvines sukneles ir panašiai.
– Vaje. Tikriausiai esate labai talentinga. – Džinės siuvimo įgūdžiai
buvo primityvūs ir apsiribojo tik reikalingais pataisymais. Iširusios
siūlės, mataruojančios sagos. Adymas buvo ypač nekenčiamas darbas,
kurį ji atlikdavo taip netvarkingai, kad jį perimti buvo priversta motina. – Nesugebėčiau pasiūti suknelės.
– Tai labai paprasta, – patikino ponia Tilberi. – Galėčiau išmokyti.
– Aš beviltiška, – pareiškė Džinė. – Mokyklos pažymių knygelės
tai įrodo.
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Jos viena kitai nusišypsojo.
– Ar Margareta žino apie savo... kilmę? – pasiteiravo Džinė sunkiai
rasdama tinkamą žodį. „Tėvas“ būtų atspindėjęs jos skeptiškumą.
– Ji žino, kad jos gimimas buvo ypatingas. Mano vyrą vadina tėveliu,
tačiau žino, kad jis nėra jos tikrasis tėvas. Turiu omeny, jis yra jos tikrasis
tėvas pačia svarbiausia prasme – ją užaugino ir myli kaip savo vaiką.
– Ar galiu paklausti, ko tikitės pasiekti šiuo tyrimu? Neatrodo, kad
jums rūpi žinomumas.
Šis klausimas Džinę kankino labiau nei visi kiti. Ką gi Grečen
Tilberi galėjo išlošti atidavusi savo šeimą visuomenės teismui? Jei jos
teorija būtų įrodyta, ji taptų fenomenu, alkano ir įkyraus medicinos
mokslo smalsumo objektu. Jei išaiškės, kad ji apsimetėlė, jos reputacija ir galimai santuoka subyrės į šipulius.
– Nežinau, perskaičiau tą straipsnį laikraštyje ir pagalvojau: „Taip!
Tai aš!“ Ir norėjau, kad kas nors įrodytų tai, ką visada žinojau.
– Tačiau turite suvokti, kad mūsų pozicija – mano, laikraščio,
mokslininkų, visuomenės – bus itin skeptiška. Tai ne teismas – jumis
abejos tol, kol įrodysite, kad sakote tiesą. Ir aš iškapstysiu kiekvieną
smulkmeną.
– Suprantu. Bet neturiu ko slėpti, todėl ir neturiu dėl ko nerimauti.
– O jūsų vyras? Ar sutinka su jumis?
– Taip, žinoma.
– Ir jis nespaudžia jūsų... įrodyti savo tiesą?
– Ne, ne. Jis visiškai manimi tiki.
– Bet kokiu atveju, manau, kad norėčiau su juo pasikalbėti, jei
neprieštarautumėte. Ir net jei prieštarautumėte, – pridūrė Džinė prisiminusi, kad iškapstys kiekvieną smulkmeną.
Ponia Tilberi žvilgtelėjo į laikrodį.
– Jis grįžta namo tik pusę septynių. Turi juvelyrikos parduotuvę
prie Kovent Gardeno, Bedfordo gatvėje. Parduotuvėje yra telefonas.
Čia neturime.
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Džinė atsuko užrašinę poniai Tilberi ir ji užrašė savo vyro vardą
bei numerį ta keista užsienietiška rašysena – perbraukti septynetai ir
mažąsias g raides primenantys devynetai.
– Ačiū, – ištarė Džinė, nors nė neketino skambinti ponios Tilberi
vyrui. Planavo išdygti prie jo parduotuvės nepranešusi. Užvertė užrašinę rodydama, kad interviu baigtas.
– Kas bus dabar? – pasiteiravo ponia Tilberi.
– Susisieksiu su genetike, parašiusia tą straipsnį, ir pasidomėsiu,
ar jums su Margareta gali būti atlikti kokie nors tyrimai, padedantys
nustatyti, ar įvyko partenogenezė. Jums reikės atvykti į Londoną. Viliuosi, kad tai nekels rūpesčių?
– Ar vyksite su mumis?
Džinė taip toli neplanavo, bet tik sekundę sudvejojo prieš atsakydama:
– Taip, žinoma.
Laikraščio redakcija turės su tuo susitaikyti. Dabar tai buvo jos
istorija ir rašys ją taip, kaip norės. Jei visko pasidarys per daug, kas
nors galės perimti rubriką „Sodas kas savaitę“. Juk ji tikrai negali būti
vienintelis žmogus redakcijoje, žinantis, kaip genėti rožes.
– Ak, puiku.
Poniai Tilberi, rodės, palengvėjo, tarsi ji būtų tikėjusis, kad Džinė
per visą šį procesą taps tam tikra jos advokate ir gynėja.
Džinė jautė draugišką trauką, bet teks jai priešintis. Jeigu galiausiai
prireiks pranešti nesmagias naujienas, ji privalėjo išlaikyti profesinį
atstumą.

Sudomino? Pirkite knygą
MAŽI MALONUMAI
bene geriausia kaina ČIA
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