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Mielasis skaitytojau,
niekas neprilygsta jausmui, kai visiškai pasineriama į 

knygą, kai persikeliama į kitą erdvę ir laiką, kai viskas aplinkui 
tarytum išnyksta. „Dingusi vaistininkė“ kaip tik ir yra tokia 
knyga: neleidžianti užmigti visą naktį, priverčianti pražiop-
soti traukinio stotelę, įtraukianti į jaudulio kupiną kelionę, 
kurią norisi užbaigti vienu prisėdimu. Vos metus žvilgsnį į 
mįslingąją Nelą ir jos nuošaliai siauroje raizgioje gatvelėje už-
siglaudusią vaistinę, paskendusią gūdžiausioje aštuoniolikto 
amžiaus Londono glūdumoje, mane pakerėjo šis nepakarto-
jamas, ryškių vaizdinių kupinas debiutas. Knyga taip užvaldė 
„Park Row“ komandą, kad teises ją spausdinti įsigijome jau 
per pirmas dvidešimt keturias valandas, kai tik gavome ran-
kraštį, o po kelių dienų net vienuolikoje pasaulio šalių buvome 
pardavę vertimo teises. 

„Dingusi vaistinininkė“ – tai iš feminizmo perspektyvos 
pasakojamas drąsus istorinis grožinės literatūros kūrinys. 
Romano centre – vaistininkė serijinė žudikė, paslapčia aprū-
pinanti moteris nuodais, skirtais jas nuskriaudusiam vyrui nu-
žudyti. Su šiuo pasakojimu pinasi dar viena istorija – apie jauną 
dabartiniais laikais gyvenančią moterį, kuri atskleidžia amžių 
senumo neištirtas vaistininkės žmogžudystes ir, perkirtusi 
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laiko barjerą, atsiduria akistatoje su žudike. Tai nuostabą ke-
liantis, bet kokius nusistovėjusius įsitikinimus griaunantis, 
užburiantis – ir kaip niekada aktualus – veikalas apie moteris, 
kurios sukyla prieš jas ribojančią visuomenę.

Jaučiuosi pagerbta turėdama galimybę spausdinti „Din-
gusią vaistininkę“ ir viliuosi, kad padėsite mums skleisti žinią 
apie šią kvapą gniaužiančią knygą. Tai neginčijamas stebuk las, 
užgimstančio ugningo naujo talento istorinėje literatūroje 
pranašas.

Nuoširdžiai
Loriana Sacilotto,

„EVO & Publisher“, „Harlequin Trade“
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Pirma taisyklė. Nuodų jokiu būdu nevalia naudoti siekiant 
pakenkti kitai moteriai. 

Antra taisyklė. Žudiko ir aukos vardai privalo būti įrašyti 
į vaistininko knygą.

1791-ųjų šaltą vasario vakarą tamsioje Londono gatvelėje 
nuošaliai įsikūrusioje slaptoje vaistinėje Nela laukia savo 
naujos klientės. Kadaise buvusi gerbiama gyduolė, Nela dabar 
naudojasi įgytomis žiniomis tamsesniais tikslais – parduoda 
gerai užmaskuotus nuodus nevilties apimtoms moterims, ku-
rios pasirengusios net nužudyti, kad išsivaduotų iš jų gyve-
nimą valdančio vyro jungo. Tačiau kai naujoji klientė pasirodo 
besanti per anksti subrendusi dvylikmetė vardu Eliza Fening, 
netikėtai užsimezgusi draugystė paskatina įvykių eigą, dėl ku-
rios Nelos pasaulis atsiduria pavojuje, o knygoje įrašytų dau-
gelio moterų vardai gali netrukus iškilti aikštėn.

Nūdieniame Londone karjeros siekianti istorikė Karolina Par-
sivel savo dešimtąjį vedybų jubiliejų leidžia viena, stengdamasi 
atsigauti nuo šoką sukėlusios žinios apie vyro neištikimybę. Prie 
Temzės krantų radusi seną vaistinės buteliuką, neatsispiria norui 
jį patyrinėti ir netrukus paaiškėja, kad rado ryšį su neatskleistomis 
„vaistininkės žmogžudystėmis“, prieš gerus du amžius nedavu-
siomis ramybės Londono gyventojams. Paieškai intensyvėjant, 
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Karolinos gyvenimas keistu likimo įnoriu susipina su Nelos ir 
Elizos gyvenimais – išliks ne visi.

Spirganti įtampa, įsimintini herojai ir stebėtinas įžvalgumas 
yra pagrindiniai „Dingusios vaistininkės“ ypatumai, dėl kurių 
šią knygą galima vadinti svaiginančia ir maištinga studija apie 
moteris, išdrįsusias sukilti prieš vyrų pasaulį, apie naikinančią 
keršto jėgą ir nepaprastus būdus, kuriais moterys gali viena 
kitai padėti, nepaisydamos net laiko barjero.

* * *

Sarah Penner – rašytoja debiutantė, kurios pirmoji knyga 
„Dingusi vaistininkė“ netrukus bus išversta į vienuolika kalbų. 
Ji visu etatu dirba finansų srityje, yra Istorinio romano drau-
gijos narė ir priklauso Moterų grožinės literatūros asociacijai. 
Sarah su vyru ir miniatiūriniu taksu Zoe gyvena Sent Piters-
berge, Floridoje. Jei norite sužinoti apie ją daugiau, apsilanky-
kite adresu slpenner.com



Mano tėvams
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Prisiekiu ir pasižadu prieš Dievą, viso ko Sumanytoją ir Kūrėją...

Niekada nemokyti nedėkingų žmonių ar kvailių šio amato paslapčių 
ir slėpinių...

Niekada neatskleisti man patikėtų paslapčių...

Niekada neskirti nuodų...

Išsižadėti ir lyg maro šalintis gėdingų ir pražūtingų šarlatanų, šun-
daktarių ir alchemikų doktrinų...

Ir savo parduotuvėje nelaikyti išsivadėjusių ir sugedusių vaistų.

Tegul Dievas mane laimina tol, kol paklusiu šioms nuostatoms!

Senoji vaistininkų priesaika
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1

Nela
1791 m. vasario 3 diena

Ji atėjo auštant – moteris, kurios laišką laikiau rankose, mo-
teris, kurios vardo dar nežinojau.

Nežinojau, nei kiek jai metų, nei kur gyvena. Nežinojau nei 
užimamos padėties visuomenėje, nei tamsių minčių, kurias 
mintydavo atėjus nakčiai. Ji galėjo būti prasižengėlio auka. 
Jauna žmona arba kerštinga našlė. Auklė arba kurtizanė.

Tačiau, kad ir ko apie ją nežinojau, supratau štai ką: toji 
moteris tiksliai žino, kieno mirties geidžia.

Pakėliau rausvą popieriaus lapą, apšviestą baigiančios degti 
žvakės su dagtimi iš vikšrio šerdies liepsnos. Pirštais perbėgau 
per rašalu įspaustus žodžius, įsivaizduodama, kokia neviltis 
pastūmėjo šią moterį ieškoti pagalbos pas tokią kaip aš. Ne 
vien vaistininkę, bet ir žudikę. Užsislaptinusią meistrę.

Jos prašymas buvo paprastas ir be užuolankų. Mano ponios 
vyrui, prie pusryčių. Auštant, vasario 4-ąją. Kaipmat galvoje iš-
kilo vidutinio amžiaus kambarinės, pasiųstos įvykdyti ponios 
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paliepimo, vaizdinys. Įgimta nuojauta, kurią buvau ištobu-
linusi per pastaruosius porą dešimtmečių, tuoj pakuždėjo 
tokiam prašymui puikiausiai tinkančią priemonę: vištos kiau-
šinis su nux vomica.

Tai paruošti užtruktų vos kelias minutes – nuodai buvo 
ranka pasiekiami. Tačiau dėl man dar nežinomos priežasties 
kažkas tame laiške vis nedavė ramybės. Ne subtilus, mišku 
dvelkiantis pergamentinio popieriaus kvapas, ne tai, kaip apa-
tinis kairysis kampas nežymiai rietėsi į viršų, lyg būtų buvęs 
sudrėkintas ašarų. Ne, nerimas tvenkėsi manyje. Tvenkėsi in-
tuityvus suvokimas, kad kažko privalau vengti.

Tačiau koks nerašytas perspėjimas galėjo slypėti plunksnos 
mostų išmargintame pergamentinio popieriaus lape? Visiškai 
jokio, patikinau save – šis laiškas nėra joks pranašiškas ženklas. 
Neramios mintys tebuvo nuovargio – metas buvo vėlyvas – ir 
nuolatinio sąnarių skausmo pasekmė.

Sutelkiau dėmesį į veršiuko oda trauktą įrašų knygą, gu-
linčią ant stalo priešais. Mano brangioji knyga buvo gyvenimo 
ir mirties registras; inventorius visų tų moterų, kurios čia, tam-
siausioje iš vaistinių, ieškojo stebuklingų gėrimų.

Pirmuosiuose knygos puslapiuose rašalas atrodė šviesesnis, 
buvo rašyta lengvesne ranka, be sielvarto ir priešinimosi. Šiuos 
išblukusius nusitrynusius įrašus paliko mano mama. Šioji vais-
tinė, skirta gydyti moterų negalavimams, įsikūrusi adresu At-
kampi gatvė 3, prieš atitekdama man, priklausė jai.

Kartais paskaitydavau jos įrašus (1767 m. kovo 23 d., ponia 
R. Renford, paprastoji kraujažolė, 15 lašų 3x) – ir žodžiai sukel-
davo prisiminimus: tai, kaip, grūstuvu trinant kraujažoles, jai 
ant sprando krisdavo plaukai arba kaip įsitempdavo plona it 
popierius rankų oda, nuo gėlių galvučių raškant augalo sėklas. 
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Tačiau mama neslėpė vaistinės už apgaulingos sienos ir ne-
pilstė vaistų į tamsaus raudonojo vyno indus. Jai nereikėjo 
slėptis. Tinktūros buvo ruošiamos vien kilniais tikslais: sušvel-
ninti ką tik pagimdžiusios motinos jautrių vietų skausmui ar 
sukelti bevaisės žmonos menstruacijoms. Taigi knygos pusla-
piai buvo išmarginti kuo nekalčiausių žolinių preparatų įra-
šais. Jie nebūtų sukėlę net menkiausių įtarimų.

Savo knygos puslapiuose, žinoma, įrašydavau tokius au-
galus kaip dilgėlė, juozažolė ar burnotis, bet būtum radęs ir 
labiau piktavališkų medžiagų: kiaulavogę, čėrą, arseną. Po 
mano plunksnos rašalu slėpėsi išdavystė, kančia... ir tamsios 
paslaptys.

Paslaptys apie energingą jauną vyrą, kuriam vestuvių iš-
vakarėse netikėtai sunegalavo širdis, arba kaipgi nutiko, kad 
sveikata trykštantis jaunas tėvas netikėtai tapo karštinės auka. 
Mano įrašų knygoje viskas matėsi kaip ant delno: šiuos vyrus 
pribaigė ne silpna širdis, ne karštinė, o klastingų moterų, kurių 
vardai dabar tepė mano įrašų knygą, durnaropių sultimis ir 
kiaulavogėmis paskaninti vynai ir pyragai.

Ak, o jeigu ši knyga galėtų papasakoti mano pačios paslaptį, 
tiesą apie tai, kaip viskas prasidėjo. Juk į šiuos puslapius buvau 
įrašiusi visas iki vienos aukas, išskyrus vieną: Frederiką. Ryškiai 
juodos jo vardą žyminčios linijos darkė tik mano užsivėrusią 
širdį, mano randuotas įsčias.

Atsargiai užverčiau knygą – šį vakarą man iš jos nebuvo 
jokios naudos – ir vėl susitelkiau į laišką. Kodėl jis kelia 
tokį nerimą? Kuo ilgiau rymojau prie stalo, tuo labiau diegė 
skrandį, tuo labiau virpėjo pirštai. Tolumoje už vaistinės sienų 
suskambę karietos varpeliai baugiai priminė prie konsteblio 
diržo prikabintų grandinių žvangesį. Patikinau save, kad 
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policija šį vakarą neateis, kaip neatėjo ir ištisus du pastaruosius 
dešimtmečius. Mano vaistinė, kaip ir joje parduodami nuodai, 
buvo pernelyg sumaniai užmaskuota. Joks vyras negalėjo rasti 
šios vietos; ji buvo paslėpta giliai už sieninės spintos, raizgių 
gatvelių glūdumoje, gūdžiausioje Londono gelmėje. 

Nukreipiau žvilgsnį į suodiną sieną – jos šveisti nei norėjau, 
nei turėjau jėgų. Ant lentynos stovinčiame buteliuke suspindo 
mano atvaizdas. Kadaise ryškiai žaliose kaip motinos akyse be-
veik nesimatė gyvybės. Skruostai, kadaise gyvybingai įraudę, 
atrodė pageltę ir įdubę. Panėšėjau į vaiduoklį, atrodžiau ge-
rokai vyresnė, nei turėjo atrodyti keturiasdešimt vienų metų 
moteris.

Ėmiau švelniai trinti apvalų kairiojo riešo kaulą, kuris nuo 
kaitros buvo ištinęs it ugnyje paliktas ir pamirštas akmuo. 
Visus sąnarius maudė jau daugelį metų, bet pastaruoju metu 
skausmas taip paaštrėjo, kad būdravimo valandomis nė se-
kundę neturėdavau ramybės. Kiekvienas paruoštas nuodas su-
keldavo vis naują skausmo bangą; kai kuriais vakarais pirštai 
taip išsipūsdavo ir apmirdavo, kad, rodėsi, oda trūks ir atvers 
visa, kas po ja slypi.

Taip mane veikė žudymas ir paslapčių saugojimas. Jau 
buvo pradėjęs mane pūdyti iš vidaus, kažkas viduje tarsi gra-
sino mane perskrosti.

Netikėtai oras tapo troškus, dūmai ėmė raitytis palei žemas 
akmenines slaptojo kambarėlio lubas. Žvakė buvo beveik su-
degusi, opijaus tinktūros lašai netrukus turėjo mane įvilkti į 
sunkios šilumos skraistę. Naktis jau buvo seniai užslinkusi, o 
ji turėjo atvykti vos po kelių valandų, toji moteris, kurios vardą 
įrašysiu į savo knygą ir kurios mįslę turiu įminti, kad ir kokį 
nerimą ji man kelia.



14

2

Karolina
Pirmadienis, šie laikai

Londone neturėjau būti viena.
Jubiliejinės kelionės skirtos dviem, ne vienam, tačiau kai 

išėjau iš viešbučio į gęstančią Londono vasaros popietės šviesą, 
tuštuma pašonėje bylojo ką kita. Dešimtąją vedybų sukaktį 
mudu su Džeimsu šiandien turėjome minėti drauge, trauk-
dami link „Londono akies“ – virš Temzės upės iškilusio apž-
valgos rato. Buvome užsisakę naktinį pasisupimą VIP kapsule 
su buteliu putojančio vyno ir privačiu patarnautoju. Savaičių 
savaites įsivaizdavau blausiai apšviestą, po žvaigždėtu dan-
gumi besisupančią kapsulę, mūsų juoką, pertraukiamą vien 
šampano taurių dzingsėjimo ir lūpų susilietimo. 

Tačiau Džeimsas buvo už devynių marių. O aš įtūžusi ir 
susikrimtusi, kamuojama sutrikusio paros ritmo pojūčio, 
vaikščiojau po Londoną viena, suvokdama, kad turiu priimti 
sprendimą, kuris pakeis mano gyvenimą.
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Užuot pasukusi link „Londono akies“, patraukiau į prie-
šingą pusę, link Šv. Pauliaus katedros ir Ladgeito kalvos. 
Akimis ieškodama artimiausios alinės, su pilkais sportbačiais 
ir įstrižai per petį permestu didžiuliu krepšiu jaučiausi visai 
kaip turistė. Užrašų knygelė mėlynu rašalu primargintais pus-
lapiais – dešimties dienų maršrutu su aplink pripieštomis šir-
delėmis – gulėjo krepšyje. Buvau ką tik atvykusi, bet negalėjau 
prisiversti net peržvelgti dviem sudarytos kelionės programos 
ir žaismingų vienas kitam rašytų laiškelių. Kelionė poroms po 
Sadarko sodus, – buvau parašiusi viename puslapių.

Ruoškis megzti vaiką už medžio, – šalia buvo brūkštelėjęs 
Džeimsas. Ketinau apsivilkti suknelę, dėl viso pikto.

Užrašų knygelės man nebereikėjo, atsisakiau bet kokių joje 
įrašytų planų. Galvodama apie tai, ko dar netrukus teks atsisa-
kyti, jaučiau, kaip ima peršėti gerklę, kaip kaupiasi ašaros. San-
tuokos? Džeimsas buvo mano mylimasis nuo koledžo laikų; 
neįsivaizdavau gyvenimo be jo. Ar neteksiu ir vilties susilaukti 
kūdikio? Nuo tokios minties sutraukė skrandį – tai nebuvo 
vien noras deramai pavalgyti. Troškau būti mama – bučiuoti 
tuos mažulyčius, tobulus kojų pirštelius ir prunkšti į apvalų 
savo kūdikio pilvuką.

Nuėjusi vos kvartalą, pastebėjau barą pavadinimu „Senojo 
laivyno taverna“. Tačiau nespėjusi žengti į vidų, pamačiau 
man mojantį atšiauraus veido, segtuvu su gnybtuku apsigin-
klavusį vyrą žalsvai rudomis kelnėmis.

– Gal norėtumėte dalyvauti dumblaieškynėje? – plačiai 
šypsodamasis paklausė šis kokių penkiasdešimties su viršum 
metų keistuolis.

Dumblaieškynė? – pagalvojau. – Ar tai koks nors dumble lizdą 
sukantis paukštis? Prisiverčiau nusišypsoti ir papurčiau galvą. 
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– Ne, ačiū.
Tačiau nepažįstamasis lengvai nepasidavė.
– Ar kada nors teko skaityti Viktorijos laikų autorių? – pa-

klausė jis; per raudono autobuso padangų cypimą jo balsą vos 
girdėjau.

Sustojau kaip įbesta. Prieš dešimtmetį koledže studijavau 
Britanijos istoriją. Studijas baigiau gerais pažymiais, tačiau 
visada domėjausi tuo, ko negalėjai perskaityti vadovėliuose. 
Sausi, šabloniški tekstai manęs nedomino taip, kaip pasenę 
ir apipeliję albumai, saugomi senų pastatų archyvuose, ar 
skaitmeninės išblukusių įrašų – afišų, gyventojų surašymo 
dokumentų, keleivių deklaracijų sąrašų – nuotraukos, kurias 
aptikdavau internete. Kol mano bendramoksliai mokydavosi 
suėję draugėn kavinėje, aš šiuos iš pažiūros bereikšmius do-
kumentus galėdavau tyrinėti valandų valandas. Tokio neį-
prasto susidomėjimo niekam konkrečiai negalėjau priskirti, 
žinojau tik tai, kad auditorijoje vykstančios diskusijos apie pi-
lietinę revoliuciją ir galios ištroškusius pasaulio lyderius kelia 
žiovulį. Man istorijos žavesys glūdėjo seniai seniai kažkieno 
nugyvento gyvenimo smulkmenose, neatskleistose paprastų 
žmonių paslaptyse.

– Taip, šiek tiek teko, – atsakiau. Žinoma, man patiko 
dauguma klasikinių anglų romanų, mokydamasi mokykloje 
knygas ryte rijau. Kartais gailėdavausi nepasirinkusi studijuoti 
literatūros, nes ji, rodėsi, labiau atitiko mano pomėgius. Tačiau 
šiam vyrui nepasakiau, kad jau metų metus nebuvau skaičiusi 
Viktorijos laikų literatūros – kaip, beje, ir kitų senų pamėgtų 
rašytojų. Jeigu dabar būtų reikėję laikyti egzaminą, būčiau ap-
gailėtinai susikirtusi.
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– Na, jie daug rašė apie maklinėtojus po dumblą – nesu-
skaičiuojamą daugybę vargdienių, braidžiojančių po upę ir 
besiviliančių rasti ką nors seno, ką nors vertingo. Gal šiek tiek 
sušlapsite batus, bet nėra geresnio būdo pasinerti į praeitį. Po-
tvynis vis kyla ir slūgsta, kaskart iškeldamas į paviršių ką nors 
naujo. Jeigu trokštate nuotykių, mielai kviečiame į mūsų iš-
kylą. Pirmas kartas visada nemokamas. Būsime štai ten, kitoje 
tų plytinių pastatų pusėje... – jis parodė pirštu. – Ieškokite prie 
upės vedančių laiptų. Grupė susitinka pusę trijų, nes tada jūra 
kaip tik atslūgsta.

Nusišypsojau jam. Vyras atrodė netvarkingai, bet akys 
spinduliavo šiluma. Jam už nugaros ant girgždančių vyrių ka-
banti medinė lentelė su užrašu „Senojo laivyno taverna“ viliojo 
užeiti.

– Ačiū, – tariau, – bet turiu... kitų reikalų.
Iš tikrųjų man reikėjo išgerti.
– Puiku, – lėtai linktelėdamas pasakė jis, – bet jeigu persi-

galvotumėte, ieškosime iki apytikriai pusės penkių.
– Smagaus ieškojimo, – sumurmėjau ir, įsitikinusi, kad su 

juo daugiau niekada nesusitiksiu, persikėliau krepšį ant kito 
peties.

Žengiau į tamsią aludę ir įsitaisiau ant aukštos oda trauktos 
kėdės prie baro. Pasvirau į priekį norėdama žvilgtelėti į pils-
tomo alaus rūšis ir net susigūžiau, rankoms įmirkus į kažką 
šlapio – prakaito ir alaus mišinį, paliktą prieš mane čia sėdė-
jusio žmogaus. Užsisakiusi „Boddingtons“, ėmiau nekantriai 
laukti, kol pakils ir nusistovės kreminės spalvos puta. Jausda-
masi pernelyg pavargusi, kad kreipčiau dėmesį į pradedančią 
skaudėti galvą, į drungną alų ir į kairį šoną įsimetusį dieglį, 
pagaliau lėtai nugėriau didelį gurkšnį alaus.
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Viktorijos laikai. Vėl pagalvojau apie Čarlzą Dikensą, kurio 
vardas nuaidėjo ausyse lyg švelnus buvusio vaikino prisimi-
nimas; įdomus vyrukas, bet ne tiek daug žadantis, kad ilgai 
prisimintum. Buvau skaičiusi daug Dikenso knygų – „Oliverį 
Tvistą“ mėgau labiausiai, ne mažiau patiko ir „Didieji lūkes-
čiai“, – tačiau dabar jaučiausi šiek tiek sutrikusi.

Pasak lauke sutikto vyro, Viktorijos laikų autoriai daug rašė 
apie tas dumblaieškynes, o aš nė nežinojau, ką šis žodis reiškia. 
Jeigu čia būtų Džeimsas, dabar neabejotinai imtų mane erzinti 
dėl išsiblaškymo. Jis visada juokaudavo, kad mano metai 
koledže prabėgo lyg knygų klube: iki vėlyvo vakaro skaity-
davau gotikines pasakas, užuot, pasak jo, analizavusi mokslo 
žurnalus ir parašiusi originalų darbą apie istorinius ir politi-
nius neramumus. Vėliau, vadovaudamasi šiuo tyrimu, būčiau 
apsigynusi diplomą istorijos srityje, o tada siekusi akademinės 
karjeros, daktaro laipsnio, profesūros.

Iš dalies Džeimsas buvo teisus. Prieš dešimtį metų, tik bai-
gusi koledžą, netrukau suprasti, kad istorijos bakalauro laipsnis 
nesuteikia tokių galimybių kaip Džeimso įgyta apskaitininko 
specialybė. Kol mano bevaisės pastangos susirasti darbą tęsėsi 
iki begalybės, jis be vargo gavo gerai mokamo darbo pasiū-
lymą „Didžiojo ketverto“ apskaitos firmoje Cincinatyje. Krei-
piausi į keletą mokyklų ir bendruomenės koledžų, tikėdamasi 
ten mokytojauti, bet, kaip Džeimsas ir buvo sakęs, visi jie pa-
geidavo specialisto, turinčio aukštesnį mokslo laipsnį.

Tai manęs nesustabdė, nesėkmę priėmiau kaip galimybę 
pasinerti į tolesnes studijas. Apimta nervingo jaudulio ėmiau 
ruoštis stoti į magistro programą Kembridžo universitete, 
įsikūrusiame vos už valandos kelio nuo Londono. Džeimsas 
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šiam sumanymui kategoriškai priešinosi ir netrukus sužinojau 
kodėl: praėjus vos keliems mėnesiams nuo koledžo baigimo 
dienos, jis mane nusivedė iki prieplaukos su vaizdu į Ohajo 
upę galo, priklaupė ant kelio ir su ašaromis akyse paprašė už 
jo tekėti.

Dėl manęs Kembridžas galėjo iš viso išnykti nuo Žemės 
paviršiaus – ne tik Kembridžas, bet ir visas aukštasis mokslas 
su savo laipsniais ir visi Čarlzo Dikenso parašyti romanai. 
Nuo tos akimirkos, kai prieplaukos gale rankomis apsivijau 
Džeimsą už kaklo ir sušnabždėjau „taip“, mano, karjeros 
siekiančios istorikės, tapatybė ėmė rūdyti ir jos vietą užėmė 
būsima Džeimso žmona. Pareiškimą stoti į universitetą išme-
čiau į šiukšlių dėžę ir su nekantrumu pasinėriau į vestuvių 
planavimo verpetą, rūpinausi kvietimų teksto šriftu ir ant stalo 
besipuikuosiančių bijūnų rožiniais atspalviais. O kai vestuvės 
virto vien žėrinčiu paupio prisiminimu, visą energiją nukrei-
piau į mūsų pirmų namų įrengimą. Galiausiai apsisprendėme 
įsikurti tobulame būste: aklagatvyje, jaunų šeimų kaimynys-
tėje stovinčiame name su trimis miegamaisiais ir dviem vonios 
kambariais.

Vedybinio gyvenimo rutina nusistovėjo iki tokio tikslumo ir 
nuspėjamumo, kaip nuspėjamos ir tikslios buvo mūsų naujoje 
kaimynystėje susodintų sedulų eilės. Džeimsui pradėjus pato-
giai taisytis ant pirmosios karjeros laiptų pakopos, mano tėvai 
(jiems priklausė žemės sklypas į rytus nuo Cincinačio) man 
pateikė viliojantį pasiūlymą: mokamą darbą šeimos ūkyje – tu-
rėjau tvarkyti buhalteriją ir rūpintis administravimo reikalais. 
Stabilu, saugu. Jokių nežinomųjų.

Keletą dienų galvojau apie jų pasiūlymą ir tik probėgš-
mais susimąsčiau apie rūsyje tebegulinčias dėžes su daugybe 
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mokykloje mėgtų knygų. „Nortangerio abatija“. „Rebeka“. 
„Ponia Delovėj“. Ką gero man jos davė? Džeimsas buvo teisus: 
domėjimasis senoviniais dokumentais ir pasakomis apie vai-
duoklių persekiojamus dvarus nepadėjo gauti nė vieno darbo 
pasiūlymo. Atvirkščiai – kainavo dešimtis tūkstančių dolerių 
studentiškos paskolos. Ėmiau piktintis dėžėse gulinčiomis 
knygomis ir nė neabejojau, kad mintis studijuoti Kembridžo 
universitete tebuvo kvaila nerimstančios bedarbės diplo-
mantės idėja.

Be to, Džeimsas turėjo garantuotą darbą, tad visų teisin-
giausias – brandžiausias – sprendimas buvo likti Cincinatyje su 
savo naujuoju vyru mūsų naujuosiuose namuose.

Dideliam Džeimso džiaugsmui, pasiūlymą dirbti šeimos 
ūkyje priėmiau. Brontė ir Dikensas, ir visa kita, ką tiek metų 
dievinau, liko dėžėse tamsiausiame rūsio kampe, neatidaryta 
ir galiausiai pamiršta.

Tamsiame bare lėtai nurijau didelį gurkšnį alaus. Stebė-
jausi, kad Džeimsas apskritai sutiko skristi į Londoną. Mums 
sprendžiant, kur vykti švęsti dešimtosios vedybų sukakties, 
jis aiškiai pasakė tenorįs keliauti į kurortą Mergelių salose ir 
tingiai leisti dienas snausdamas prie tuščios kokteilio taurės. 
Tačiau „Daiquiri“ sulaistytą atostogų versiją jau buvome išgy-
venę per Kalėdas, todėl maldavau Džeimsą apsvarstyti ką nors 
kita, kaip antai kelionę į Angliją ar Airiją. Jis pagaliau sutiko 
vykti į Londoną su sąlyga, kad negaišime laiko akademiniams 
dalykams, kaip kad toji retų knygų restauravimo dirbtuvė, 
apie kurią buvau užsiminusi. Jis sakė nusileidęs tik todėl, kad 
žinojęs, jog Anglija kadaise buvusi mano svajonė.

Svajonė, kurią jis vos prieš kelias dienas tarsi krištolinę šam-
pano taurę iškėlė ir sutraiškė tarp pirštų.
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Padavėjas linktelėjo į mano pustuštį bokalą, bet aš papur-
čiau galvą – užteks vieno. Negalėdama nustygti vietoje, išsi-
traukiau telefoną ir atsidariau feisbuko „Messenger“. Rouzė, 
mano ilgametė geriausia draugė, buvo atsiuntusi žinutę. Gerai 
laikaisi? Myliu.

Ir dar viena: Štai mažosios Einsli nuotrauka. Ir ji tave myli.
Štai ji, naujagimė Einsli, pilko lino vystykluose. Tobula sep-

tynių svarų naujagimė, mano krikštaduktė, saldžiai mieganti 
mielos draugės glėbyje. Jaučiausi dėkinga, kad ji gimė prieš 
man sužinant Džeimso paslaptį; spėjau išgyventi daug saldžių, 
pasitenkinimo kupinų akimirkų. Nors kankinama sielvarto, 
nusišypsojau. Net jei visko netekau, bent turėjau jas.

Jeigu socialinę žiniasklaidą galima laikyti tam tikru 
rodik liu, tik mudu su Džeimsu iš visų mūsų draugų dar nestū-
mėme vežimėlio ir nebučiavome makaronais ir sūriu ištepliotų 
skruostų. Laukti buvo sunku, bet toks sprendimas atrodė tei-
singas: apskaitos firmos, kurioje dirbo Džeimsas, vadovai rei-
kalavo, kad su klientais būtų ir vakarieniaujama, tad darbas 
kartais užimdavo net devyniasdešimt valandų per savaitę. Aš 
troškau susilaukti vaikų dar pirmaisiais santuokos metais, ta-
čiau Džeimsas nepageidavo ne tik dirbti ilgas darbo valandas, 
bet dar ir patirti jaunos šeimos keliamą įtampą. Todėl dešimt 
metų, jam kasdien kopiant karjeros laiptais, aš vis dėdavausi 
ant liežuvio galo mažą rožinę piliulę ir guosdavausi: Kada nors.

Patiko? Pirkite knygą DINGUSI VAISTININKĖ 
ir pasimėgaukite šia istorija iki pabaigos. 

Bene geriausia kaina ČIA

https://www.svajoniuknygos.lt/sarah-penner-dingusi-vaistininke
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